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Professional Auto Body Repair & Painting

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

FREE ESTIMATES!

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

t. 514-476-4565
5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    

For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

Αγαπητοί  Έλληνες και Ελληνίδες,
Εκ μέρους της οικογένειας μου και της Γερουσίας του Καναδά
σας εύχομαι όπως αυτές τις Άγιες Ημέρες, 
το Φως της Αναστάσεως να πλημυρίσει τις καρδιές όλων μας 
και να φέρει γαλήνη στις ψυχές μας.

Μήνυμα του εντιμότατου Λεωνίδα Χουσάκο
Γερουσιαστή του Καναδά

Καλό Πάσχα!  Καλή Ανάσταση!

Κεμπέκ: «Εμπόδια»  
στο... δικό του εμβόλιο 
Περίεργη σύσταση της Επιτροπής 
Ανοσοποίησης για το εμβόλιο 
«Covifenz» της εταιρίας «Medicago»: 
«Προτιμήστε τα mRNA εμβόλια»

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 48-70

ΣΕΛΙΔΑ 8 ΣΕΛΙΔΑ 20

ΕΛΛΑΔΑ : Το ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ και η 
στρατηγική του 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  
για προβάδισμα  

στις εκλογές

ΓΑΛΛΙΑ | ΕΚΛΟΓΕΣΓΑΛΛΙΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ  

Τα στοιχεία  Τα στοιχεία  
που θα κρίνουν  που θα κρίνουν  
το νικητήτο νικητή

ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

Αυξήθηκε  Αυξήθηκε  
η ένοπλη η ένοπλη 
βία!βία!

ΕΛΛΗΝΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΠΑΣΧΑΠΑΣΧΑ

• Μ. Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα: • Μ. Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα: 
Ποια η σημασία τους  Ποια η σημασία τους  

• Γιατί σουβλίζουμε το αρνί και  • Γιατί σουβλίζουμε το αρνί και  
τι συμβολίζει • Τα κόκκινα αυγάτι συμβολίζει • Τα κόκκινα αυγά

Ιστορικό θέμα: Το τελευταίο Πάσχα  Ιστορικό θέμα: Το τελευταίο Πάσχα  
πριν την Άλωση της Πόληςπριν την Άλωση της Πόλης
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Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement 
(FPPA) and an eligible Fido mobile plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which 
are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program 
balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

NOW IS A GOOD TIME

HANDS UP FOR ZERO DOWN

on approved credit with 0% interest,  
on select phones and plans

1

$

0DOWN

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers
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ΚΕΜΠΕΚ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Σε δεύτερη μοίρα το εμβόλιο του Κεμπέκ
Νέος "σκόπελος" για τη χρήση του εμβολίου της Medicago

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών (MSSS) ανακοίνωσε ότι 

η Επιτροπή Ανοσοποίησης του Κεμπέκ 
(CIQ) δημοσίευσε συμβουλευτική ανα-
κοίνωση για τη χρήση του εμβολίου 
ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης κατά του 
COVID-19 «Covifenz», που παράγεται από 
τη Medicago. 

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, 
θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιη-
θούν εμβόλια αγγελιαφόρου RNA, όπως 
αυτά της Pfizer και της Moderna, λόγω της 
συσσωρευμένης εμπειρίας που δείχνει, 
ότι έχουν ελαφρώς υψηλότερη αποτελε-
σματικότητα στις περισσότερες περιπτώ-
σεις. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα 
ανοσογονικότητας, αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας επιτρέπουν να βγει το συ-
μπέρασμα, ότι το εμβόλιο Covifenz θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις.

Έτσι, η CIQ συνιστά τη χρήση του εμβο-
λίου Covifenz σε άτομα με αντένδειξη στη 
χορήγηση εμβολίου αγγελιαφόρου RNA. 
Θα μπορούσε επίσης να προσφερθεί σε 
ενήλικες που έχουν φόβο για τα MRNA 
εμβόλια ή που αρνούνται αυτό το είδος 
εμβολίου. Το CIQ συνιστά επίσης τον πε-
ριορισμό της χρήσης του Covifenz σε άτο-
μα ηλικίας μεταξύ 18 και 64 ετών και μόνο 
για την πρώτη και τη δεύτερη δόση.

Όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους 
τύπους εμβολίων, συνιστάται ένα μεσοδι-
άστημα οκτώ εβδομάδων μεταξύ των δύο 
δόσεων για να επιτραπεί η βέλτιστη απο-
τελεσματικότητα. 

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του 
εμβολίου, θα πρέπει να τηρηθεί ένα ελά-
χιστο διάστημα 21 ημερών. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι αυτές οι συστάσεις θα 
μπορούσαν να τροποποιηθούν ανάλογα 
με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατά-
στασης του COVID-19 στο Κεμπέκ και τις 
νέες γνώσεις που θα προκύψουν για τα 
εμβόλια. 

Οι δόσεις του Covifenz θα μπορούσαν 
να παραδοθούν γύρω στα τέλη Μαΐου. 
Το MSSS θα αποκαλύψει όλες τις λεπτο-

μέρειες σχετικά με το πού μπορεί κανείς 
να το αποκτήσει αυτή τη στιγμή.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα διαθέσι-
μα δεδομένα σχετικά με τη συγχορήγηση 
του Covifenz με άλλα εμβόλια, εξακολου-
θούν να μην υπάρχουν. Η μακροπρόθε-
σμη αποτελεσματικότητα του εμβολίου, 
καθώς και κατά της παραλλαγής Omicron, 
δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. 

Επί του παρόντος, μόνο ο Καναδάς έχει 
εγκρίνει το Covifenz. Πρέπει να σημειω-
θεί, ότι οι κάτοικοι του Κεμπέκ που έχουν 
αντένδειξη για τα εμβόλια αγγελιοφόρου 
RNA ή που τα αρνούνται, μπορούν να 
επωφεληθούν από το εμβόλιο Novavax, 
το οποίο είναι προς το παρόν διαθέσιμο 
σε όλες τις περιοχές.

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ COVIFENZ ΚΑΙ Ο ΠΟΥ
Πρέπει να υπενθυμιστεί, ότι ο Παγκόσμι-

ος Οργανισμός Υγείας είχε αποφασίσει να 
μη δεχτεί το εμβόλιο Medicago COVID-19 
του Κεμπέκ για έκτακτη χρήση, επικαλού-
μενος τους δεσμούς της εταιρείας με τις 
εταιρείες καπνού.

Η απόφαση ήταν αναμενόμενη, καθώς ο 
ΠΟΥ διέκοψε τη διαδικασία για την προ-
επιλογή του νέου εμβολίου της εταιρεί-
ας. Ο κατασκευαστής τσιγάρων Marlboro, 
Philip Morris International, είναι μέτοχος 
της εταιρείας με έδρα το Κεμπέκ. 

Η καναδική κυβέρνηση επένδυσε 173 
εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία το 
2020 για να τη βοηθήσει να αναπτύξει 
το εμβόλιο και να αναπτύξει τις εγκατα-
στάσεις παραγωγής της στο Κεμπέκ, με 
παράλληλη συμφωνία για την αγορά 20 
εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου, με 
δυνατότητα επιλογής για 56 εκατομμύρια 
επιπλέον.

Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι το συνο-
λικό ποσοστό αποτελεσματικότητας του 
εμβολίου έναντι όλων των παραλλαγών 
του ιού που μελετήθηκαν, ήταν 71%. 

Η παραλλαγή Omicron δεν κυκλοφορού-
σε ευρέως όταν διεξήχθησαν οι δοκιμές. 

Η απόφαση του ΠΟΥ έχει «λίγο κόστος» 
σε σχέση με την ικανότητα του Καναδά 
να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις 
του για δωρεές εμβολίων, σύμφωνα με 
τον ειδικό λοιμωξιολόγο του Μόντρεαλ, 
Δρ. Μάθιου Όουτον. 
«Χωρίς την έγκριση του ΠΟΥ, θα είναι 

πολύ πιο δύσκολο να παραδοθούν τα εμ-
βόλια σε χώρες χαμηλού και μεσαίου ει-
σοδήματος», είπε, σημειώνοντας ότι πε-
ρίπου το 85% αυτών των πληθυσμών δεν 

έχουν λάβει ακόμη ούτε μία δόση εμβο-
λίου. Το Medicago, το μόνο φυτικό εμβό-
λιο COVID-19 που έχει εγκριθεί για χρήση 
στον Καναδά, θα προσθέσει άλλες 20 εκα-
τομμύρια δόσεις στη συμμαχία COVAX. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η MEDICAGO;
Σύμφωνα με πληροφορίες στον ιστότοπο 

της, η Medicago πιστεύει στη δύναμη των 
φυτών να συμβάλλουν στην προστασία 
της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία ξεκίνησε 
το 1999 με ένα στόχο: να βοηθήσει στην 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και σή-
μερα, θεωρούνται πρωτοπόροι στην ανά-
πτυξη εμβολίων και θεραπευτικών φαρ-
μάκων που παρασκευάζονται με φυτά. 
Η φυτική τεχνολογία τούς επιτρέπει να 
αναπτύσσουν γρήγορα εμβόλια και θε-
ραπείες που μπορούν να ανταποκριθούν 
σε καταστάσεις πανδημίας και ενδημικές 
ασθένειες. Η πλατφόρμα τους αναπτύσ-
σει υποψήφια εμβόλια και αντισώματα 
και είναι μία από τις λίγες στον κόσμο με 

αυτήν την ικανότητα. Καθώς η Medicago 
συνεχίζει την έρευνα και την ανάπτυξη 
υποψηφίων εμβολίων για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας από ιούς, επιδιώ-
κουν να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμο-
γής μας πέρα   από τις ιογενείς ασθένειες. 
Οι ομάδες τους εργάζονται για την ανά-
πτυξη εμβολίων, αντισωμάτων και θε-
ραπευτικών πρωτεϊνών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την 
καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών 
και καρκίνου. Η πλατφόρμα παραγωγής 
εμβολίων της Medicago είναι επίσης ικα-
νή να παράγει μονοκλωνικά αντισώματα 
που παράγονται τεχνητά για τη θεραπεία 
μιας ασθένειας.
Σύμφωνα με το μονόγραμμα του Covifenz 

το εμβόλιο δεν έχει σοβαρές παρενέργει-
ες αλλά προς το παρόν συστήνεται σε 
άτομα 18 έως 60 ετών μέχρι να μελετηθεί 
η χρήση του από νεότερα άτομα.
Πηγές: Medicago, CBC, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, WHO

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

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

- Real Estate Management
- Taxation Representation
- Wills & Estate Planning
- Pension Services
- International Consultant
- Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Πάσχα των δογμάτων Πάσχα!

Όταν ήμουν μικρό παιδί αναρωτιόμουν, πως γίνεται ο Χριστός 
κάποιες χρονιές να σταυρώνεται και να ανασταίνεται δύο 

φορές μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες... 
Κι όταν κάποτε η δασκάλα, μάς έδωσε τη δογματική εξήγηση, 

εγώ εξακολουθούσα να αναρωτιέμαι γιατί ο πάνσοφος Θεός δεν 
έφτιαχνε ένα ενιαίο ημερολόγιο για να μπορώ να γιορτάζω το Πά-
σχα με την καθολική θεία μου Άννα... 

Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα τους πραγματικούς λόγους, 
για τους οποίους οι δύο μεγάλες εκκλησίες δεν τα «έβρισκαν» στο 
θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε και πάλι η χρονιά που εμείς 
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα γιορτάσουμε μετά το Καθολικό Πάσχα, 
αν και πολλοί, για οικογενειακούς λόγους, θα το γιορτάσουν δύο 
φορές. 

Ανατρέχοντας στην ιστορία, η λέξη Πάσχα προέρχεται από την 
εβραϊκή «pesah» που σημαίνει «διάβαση» και γιορταζόταν σε 
ανάμνηση της απελευθέρωσης του εβραϊκού λαού από τους Αιγυ-
πτίους και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας. 
Το Πάσχα, η Λαμπρή, θεωρείται η μεγαλύτερη Χριστιανική γιορτή 

κατά την οποία γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και τη δι-
άβαση από το θάνατο στη ζωή. Ξεκίνησε να γιορτάζεται ως κοινή 
γιορτή με τους εβραίους, αλλά σιγά – σιγά διαφοροποιήθηκε και 
οι Χριστιανοί γιόρταζαν το Πάσχα χωριστά μετά την πρώτη Οικου-
μενική Σύνοδο το 325 μ.Χ. οπότε, όπως μας δίδαξαν στο μάθημα 
των θρησκευτικών, καθιερώθηκε να γιορτάζεται την πρώτη Κυρια-
κή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί ύστερα από την εαρινή ιση-
μερία. 
Αν η πανσέληνος συμπέσει Κυριακή, τότε γιορτάζεται την επόμε-

νη Κυριακή, κι αυτό για να μη συμπίπτει ποτέ με το εβραϊκό Πάσχα. 
Γιατί όμως δε γιορτάζουν Ορθόδοξοι και Καθολικοί το Πάσχα πά-

ντα την ίδια μέρα;
Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα προκάλεσε πολλές 

και σφοδρές έριδες μεταξύ των Εκκλησιών. Στην ιστορία μπερδεύ-
εται με την αλλαγή του ημερολογίου και την καθιέρωση του Γρη-
γοριανού, την πολιτική μισαλλοδοξία, την εμμονή στην παράδοση, 
δύσκολες αστρονομικές παρατηρήσεις, βασισμένες σε αρχαίους 
πίνακες που κρατούν από τον 4ο αιώνα και έναν παράδοξο αλγό-
ριθμο υπολογισμού. 
Κι όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, άλλες χρονιές το Πάσχα Ορ-

θοδόξων και Καθολικών να συμπίπτει και άλλες – όπως φέτος – να 
έχει μία εβδομάδα διαφορά. Έτσι, το Λατινικό Πατριαρχείο της Ιε-
ρουσαλήμ αποφάσισε να υιοθετήσει από το 2013 το Ιουλιανό ημε-
ρολόγιο για τον υπολογισμό του Πάσχα, προκειμένου να λυθεί ένα 
πρακτικό πρόβλημα. 
Ο Οικουμενισμός στους Αγίους Τόπους δεν είναι ένα θεολογικό 

πρόβλημα, είναι ένα ποιμενικό πρόβλημα. Επειδή πολλές οικογέ-
νειες είναι μεικτές, η Καθολική Εκκλησία θεώρησε σωστό να υιο-
θετήσει μόνο για το Πάσχα, όχι για τα Χριστούγεννα, το Ιουλιανό 
ημερολόγιο, ώστε να καταστεί δυνατό οι Χριστιανικές οικογένειές 
μας να γιορτάζουν το Πάσχα μαζί. 
Ο παραιτηθείς Πάπας Βενέδικτος XVII είχε εκφράσει πολλές φο-

ρές την ελπίδα για συμφωνία στον εορτασμό του Πάσχα μεταξύ 
Ορθοδόξων και Καθολικών παγκοσμίως. Μια ευχή που όμως δεν 
πραγματοποιήθηκε.
Εύχομαι στους Χριστιανούς όλων των δογμάτων, Καλή Ανάσταση 

και Ευτυχισμένο Πάσχα... 

Η κερδοσκοπία των πολέμων
Γνωστό είναι ότι οι πόλεμοι, όπου σκοτώνονται πά-

ντα αθώα θύματα, είναι η πηγή της κερδοσκοπίας 
ορισμένων. Το είδαμε στον πόλεμο του ΙΡΑΚ όπου οι 
εταιρίες τού αντιπρόεδρου Ντικ Τσένι, έτρεξαν να ανοι-
κοδομήσουν τη χώρα που ασταμάτητα βομβαρδιζόταν 
και καταστράφηκε, με διαταγές του ίδιου του… Τσένι. 
Αλλά μην ξεχνάμε ότι… όλα αυτά έγιναν για το καλό της 
«δημοκρατίας».

Με τη σύρραξη της Ουκρανίας, οι δυτικές χώρες ξε-
φορτώθηκαν ότι όπλα δεν ήθελαν, μια και στους νέους 
προϋπολογισμούς των δυτικών χωρών τα έξοδα ή αν 
θέλετε οι επενδύσεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυ-
νάμεων θα αυξηθούν.

Ήδη ο Λευκός Οίκος προτείνει στον προϋπολογισμό 
813 δις για τις αμυντικές δαπάνες. Παρόμοια αύξηση 
ανακοίνωσε πρόσφατα και ο Καναδάς, με την αγορά 
των F-35 για 19 δις. Ενώ προβλέπονται και δαπάνες στο 
ναυτικό με την αγορά – ναυπήγηση νέων πλοίων.

Με άλλα λόγια, για άλλη μια φορά οι μέτοχοι των αμυ-
ντικών βιομηχανιών θα κάνουν χρυσές δουλείες, πάνω 
στα πτώματα των θυμάτων του πολέμου της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος Τζον Φ. Κέννεντυ χαρακτήρισε την ειρήνη 
«το πιο σημαντικό θέμα στη γη». Αποσύρθηκε από την 
ιδέα ενός «Pax Americana που επιβλήθηκε στον κόσμο 
από τα αμερικανικά όπλα του πολέμου», ακριβώς αυτό 
που έχουν ευνοήσει τόσο τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, 
όσο και οι περισσότερες ομιλίες για πολέμους από τους 
περισσότερους Αμερικανούς προέδρους. 

Ο Κέννεντυ ήθελε ή τουλάχιστον έλεγε πως ήθελε ει-
ρήνη, όχι μόνο για τους Αμερικανούς που ήταν 4% όλου 
του πληθυσμού της γης αλλά για όλη την ανθρωπότη-
τα: «... όχι απλά η ειρήνη για τους Αμερικανούς, αλλά 
η ειρήνη για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες – όχι 
απλώς ειρήνη στην εποχή μας αλλά ειρήνη για πάντα».

Μια «βλασφημία» που ενόχλησε πολλούς και που 
έπρεπε να τιμωρηθεί… στις 22 Νοεμβρίου 1963…

Από τότε όλοι οι πρόεδροι ακολουθούν πιστά το δόγ-
μα του «Pax Americana», υπογράφοντας εκτελεστικές 
διαταγές σύμφωνα με τα σχέδια των «ανωτέρων».

ΟΙ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Χρόνια τώρα, οι Αμερικάνοι δεν είχαν πάρει από καλό 

μάτι την ενδυνάμωση της Ευρώπης με τη δημιουργία 
της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Αμερική 
αυτή είναι η υπερδύναμη των υπερδυνάμεων και καμιά 
άλλη χώρα δεν πρέπει να της πάρει τη θέση. Μάλιστα, 
είναι αυτή που δεν αφήνει όλα αυτά τα χρόνια την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το δικό της αμυντικό 
δόγμα, το οποίο στο μέλλον θα ξέφευγε από το δόγμα 
του ΝΑΤΟ.

Σας υπενθυμίζω, ότι πίσω από το δόγμα του ΝΑΤΟ εί-
ναι και η αμυντική αμερικανική βιομηχανία. Κάθε χώρα 
που προστίθεται στο ΝΑΤΟ σημαίνει περισσότερες πω-
λήσεις και κέρδη για της αμερικανικές εταιρείες όπλων. 
Φανταστείτε πόσο στενοχωρήθηκαν τα γεράκια της 
Αμερικής, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προτίμησε τις 
γαλλικές φρεγάτες αντί των αμερικανικών… Τώρα την 
καλοπιάνουν με καλύτερες τιμές και ευνοϊκό δανεισμό 
στα F-35, για να μην αγοράσουν περισσότερα γαλλικά 
RAFALE.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, 

δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες που από καιρό 
επιθυμούσαν οι ΗΠΑ για να διεκδικήσουν την πλήρη 
κυριαρχία τους στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων σε 
πολλά θέματα. 

Χρόνια τώρα επίσης, οι ΗΠΑ θέλουν τις ευρωπαϊκές 
χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο, δημητριακά και άλλα από τη Ρωσία, με 

σκοπό να αποδυναμώσουν την οικονομία της. Ο πόλε-
μος στην Ουκρανία έφερε το ποθούμενο για τα οικο-
νομικά συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών στην 
Ευρώπη. Με σύμμαχο τον Καναδά, ο απώτερος σκοπός 
είναι οι τροφοδοσίες να ελέγχονται ως επί το πλείστων 
από αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό υποβοηθάει η επί 
χρόνια Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αμερικής – Κα-
ναδά.

Επίσης, μη νομίζεται ότι είναι τυχαίο που τα τελευταία 
χρόνια «ανακαλύφτηκε δια μαγείας» πετρέλαιο και φυ-
σικό αέριο στο Αιγαίο μας, ενώ παλιά οι πρώην πολιτι-
κοί μας τόνιζαν: «… δεν μπορούμε να γεμίσουμε ούτε 
καν ένα ποτήρι πετρέλαιο…».

Λίγο οι εξαγωγές από Καναδά, και στο μέλλον οι εξο-
ρύξεις από το Αιγαίο μας όπου βρίσκεται η αμερικανική 
EXXON, θα συμπληρωθούν οι ανάγκες καυσίμων της 
Ευρώπης με προϊόντα «ελεγχόμενα από την υπερδύνα-
μη» και μόνο, πληρωμένα δε, σε αμερικανικά δολάρια. 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Όσο και να πιέζουν οι ΗΠΑ, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

όπως η Γερμανία, δεν μπορούν να προβούν σε κυρώ-
σεις εισαγωγών ορυκτού πλούτου. Η προμήθεια ενέρ-
γειας – ζωτικής σημασίας – από τη Ρωσία στην Ευρώπη 
για τη θέρμανση, τις μεταφορές, την ηλεκτροδότηση και 
τη βιομηχανία, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με οποιον-
δήποτε άλλον τρόπο για την ώρα.  

ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ…
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Νοέμβριο 

του 2021 ενώ η Ουάσιγκτον πρότρεπε τους Ευρωπαίους 
συμμάχους της να μειώσουν την εξάρτησή τους από 
τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους επιβάλλοντας κυ-
ρώσεις στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, οι 
ίδιες οι ΗΠΑ ζήτησαν από  τη Ρωσία να τις προμηθεύσει 
περισσότερα καύσιμα και μάλιστα πραγματοποίησε τη 
μεγαλύτερη αγορά ντίζελ εδώ και τρία χρόνια.
Τέσσερα ρωσικά πετρελαιοφόρα μετέφεραν δύο εκα-

τομμύρια βαρέλια καυσίμου ντίζελ από φυσικό αέριο 
στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν στο μετριασμό της ενεργει-
ακής κρίσης που βιώνει η χώρα με αύξηση των τιμών 
καυσίμων. Ήταν η υψηλότερη αγορά αυτού του τύπου 
από το 2018. Αυτό και μόνο είναι μια ένδειξη το τι ετοι-
μαζόταν από τότε, πριν πέσει η πρώτη σφαίρα. Γιατί 
άραγε;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ
Αν και πιέζεται από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες, 

η Ινδία προσπαθεί να τηρήσει μια ουδέτερη γραμμή. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ει-
ρήνη της Στοκχόλμης, την τελευταία πενταετία, η Ρωσία 
πουλά σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών όπλων της Ιν-
δίας. Η ινδική αεροπορία πετά με ρωσικά αεροσκάφη 
και η Ρωσία προμήθευσε το ινδικό ναυτικό με φρεγά-
τες, καθώς και το μοναδικό ενεργό αεροπλανοφόρο της 
Ινδίας και πυρηνικό επιθετικό υποβρύχιο. Η Ινδία χρει-
άζεται τη Μόσχα για τον οπλισμό της αλλά και για τις 
προμήθειες καυσίμων και άλλων αγαθών.

Η ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΑ
Οι βλέψεις της Κίνας είναι να αποσπάσει το ρόλο της 

υπερδύναμης από τις ΗΠΑ. Η σύρραξη στην Ουκρανία 
βοηθά το όνειρο της να υλοποιηθεί. Από τη μία παίζει 
τον καλό σύμμαχο προς τη Ρωσία και πρώην εχθρό της 
στην Ιστορία. Από την άλλη όμως κάνει κινήσεις ως ο 
κύριος διαπραγματευτής για την ειρήνη του κόσμου. Ή 
ετοιμάζει κάτι άλλο χρησιμοποιώντας τη σύμμαχο της 
Βόρεια Κορέα…;
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Νόστος από τον Κήπο της Εδέμ
Το διάνυσμα της ζωής μας είναι τόσο 

βασανιστικά μικρό, ζεις ελάχιστο εν 
τέλει χρονικό διάστημα με τα αγαπημέ-
να σου πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι 
ζεις ισοβίως μαζί τους με τη μνήμη αυ-
τών και εν τέλει όταν αίφνης νιώθεις τον 
επιθανάτιο ρόγχο της αρπαγής των ειδι-
κών σου ανθρώπων, ψελλίζεις ένα απλό 
αντίο, εγκιβωτίζοντας τη μορφή των, κα-
θώς μακραίνει βαθιά μέσα στην ψυχή 
σου. 

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω] 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ύστερα κατάμονος, 
ζεις ορισμένα χρόνια, 
στη σκιά των αγαπη-
μένων σου, φροντί-
ζοντας εναγωνίως 
να εκπληρώσεις τις 
αρχές τους και να 
υλοποιήσεις σύντομα 

τα οράματα σου, κυνηγώντας το χρόνο, 
μέχρι το ύπατο διακύβευμα, να αναπό-
φευκτο τέλος, υπό του οποίου σε συνθλί-
βει ακουσίως η αδυσώπητη και δυσήνια 
φθορά του χρόνου.

Εντούτοις όμως υπάρχει ομφάλιος λώ-
ρος, υπάρχει δίοδος προς την Εδέμ, όπου 
οι ιδικοί σου άνθρωποι σε αναμένουν 
με χαμόγελα και θερμές αγκαλιές, μετά 
το αναπόφευκτο τέλος του θνησιγενούς 
μας βίου.
Προς το παρόν αναμένουμε την, εσω-

τερική αναγέννηση μας, ως κατ’ εικόνα 
πλάσματα του Κυρίου, προσδοκώντας 
την Ανάστασή μας, ουσιαστικά οντολογι-
κά, παραδειγματιζόμενοι εν τοις πράγμα-

σι, από το Σωτήρα μας Κύριο Ημών Ιησού 
Χριστού, ο οποίος θυσιάσθηκε δια την 
ημετέρα Σωτηρία, βιώνοντας το Εκούσι-
ον Πάθος, μολονότι τέλειος Θεός και τέ-
λειος Άνθρωπος, ενεδύθη την ανθρώπινη 
φύση, δια της Υπεραγίας Θεοτόκου, ίνα 
μας χαράξει την οδό της Θυσίας και της 
Αληθείας και να μας καθοδηγήσει συνά-
μα προς την ημετέρα Σωτηρία, εξ αυτού 
του λόγου, μας δίδαξε, υπέστη, δια ημάς 
τα πάνδεινα, καταδέχτηκε να κατολισθή-
σει και να καταστεί ο ίδιος ο Θεός άνθρω-
πος ένεκεν της  υπερμέτρου αγάπης, την 
οποία τρέφει δια ημάς, Σταυρώθηκε, και 
την Τρίτη ημέρα, ως έδει, ως επροβλέπε-
το κατά τα Γραφάς, Ανεστήθη, καταλύο-
ντας το Θάνατο με το Θάνατο.

Η περίλαμπρη εκκωφαντική Ανάσταση 
του Υιού του Θεού, του Κυρίου Ημών Ιη-
σού Χριστού, αποτελεί το δίαυλο, το «Πά-
σχα», δια της θυσίας της Σταυρώσεως 
και μετά ταύτα της μετά δόξης συντριβής 
του θανάτου δια του ιδίου του στιγμιαί-
ου Θανάτου Του, υποδεικνύοντας μας το 
δρόμο δια την αιώνια ζωή, μέσω της Πί-
στεως και της ενεργούς συμμετοχής προς 
τα Ιερά Μυστήρια, ως ένα άρρηκτος ομ-
φάλιος επίγειος λώρος με τα επουράνια, 
όπου ο ίδιος ο Θεός μας αναμένει δίχως 
όμως να παρεμβαίνει εις την απόλυτη 
ελευθερία και εις το αυτεξούσιό μας, οι-
αδήποτε επιλογή ανάγεται αποκλειστικά 
εις την ιδική μας ανεπηρέαστη συνειδητή 
Βούληση.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη είναι ο 
λόγος του Θεού και το μεγαλύτερο δώρο 
το οποίο μας συντροφεύει εφόρου ζωής, 
καθίσταται η Ιερά Βάπτισης και το Χρί-
σμα, δια των οποίων η δια ζώσης και 
υπερεκχειλίζουσα αγάπη του Θεού, μας 
ακολουθεί, εφόσον έχουμε καταστεί 

ασμένως και γηθοσύνως, δούλοι του 
Αληθινού Θεού.
Ζώντας την Ανάσταση του Κυρίου μας 

και προσευχόμενοι διαπρυσίως δια την 
εξ ουρανού αρωγή περί της τελεσφό-
ρου αντιμετωπίσεως της υφιστάμενης 
πανδημίας και των παρελκομένων αυτής, 
ευαγγελιζόμαστε την υπέρβαση της κα-
ταστάσεως και τη βαθμηδόν αναγέννη-
ση του Γένους μας, ουχί βεβαίως μόνον 
υγειονομικώς αλλά και πολιτικώς, ούτως 
ώστε η εξουσία να αναληφθεί, από αν-
θρώπους Έλληνες και ουχί Ελληνόφω-
νους, με γνήσιο και άδολο όραμα για την 
πορεία του έθνους και την Ορθοδοξία, 
όπως πραγματικά αναδύεται από το εν 
ισχύι Σύνταγμα της Πατρίδος, υλοποι-
ώντας μία Μεγάλη Ιδέα, τόσο δια την 
εσωτερική ανάσταση του έθνους όσο και 
εν σχέσει προς τις διεθνείς εξελίξεις και 

τους λοιπούς εν γένει γεωπολιτικούς συ-
σχετισμούς.

Εις πάσα περίπτωση, το χρονικό ορό-
σημο τόσο οντολογικά δια την ιδική μας 
Σωτηρία ως πρόγευση ευωδίας από τον 
Κήπο της Εδέμ αλλά και δια την επίγεια 
εγκαθίδρυση ενός οιονεί Παραδείσου, 
καθίσταται παντοιοτρόπως η Παρουσία 
και Παρέμβαση τού Τριαδικού Θεού, 
δοθέντος ότι αποτελεί ανυπερθέτως 
δομική σταθερά της πολιτισμικής μας 
ταυτότητας αλλά και αρωγός προς όλες 
τις μάχες του έθνους Υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος, με την αμέριστη και αρωγή 
του Στρατηγού των Μαχών, της Υπεραγί-
ας Θεοτόκου, ως εκ τούτου θα δώσουμε 
συν Θεώ και την παρούσα Μάχη.

Στώμεν Καλώς, Στώμεν μετά Φόβου, δι-
αρκούσης της Εβδομάδος της Διακαινη-
σίμου, εν κατακλείδι Χριστός Ανέστη!
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Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Κερδισμένοι – χαμένοι και η επόμενη μέρα
Ο επεισοδιακός τρόπος με τον οποίο 

έκλεισε το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, 
αφήνοντας σε εκκρεμότητα την έγκριση 
των καταστατικών αλλαγών, έδειξε ότι 
το ψυχικό ρήγμα μεταξύ της προεδρικής 
πλειοψηφίας και της συγκροτημένης υπό 
την «Ομπρέλα» εσωκομματικής αντιπο-
λίτευσης παραμένει ανοικτό, εάν δε δι-
ευρύνθηκε. Όπως ανοικτά μένουν και τα 
ερωτήματα για την επόμενη ημέρα, τόσο 
για τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και για την 
εσωκομματική αντιπολίτευση.

Σπύρος Γκουτζάνης* 
© slpress.gr

Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε καθαρά το Συ-
νέδριο, η Ομπρέλα εν μέρει επέλεξε και 
παρασύρθηκε σε μία αντιπαράθεση, από 
την οποία ήξερε ότι θα βγει χαμένη. Μετά 
το Συνέδριο, το παλιό 3% χάνει το κόμμα 
που μέχρι τώρα ήλεγχε, καίτοι μειοψηφία, 
με τις παραδόσεις και την ιστορία του και 
επειδή κρατούσε τα κλειδιά του μηχανι-
σμού. Οι τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια 
των εργασιών έδειξαν ότι έχει υπεροπλία, 
όσον αφορά στην ποιότητα των στελεχών 
και των επιχειρημάτων. Ωστόσο, έχασε το 
Συνέδριο και μαζί και το κόμμα, καθώς η 
πλειονότητα των μελών και των ψηφοφό-
ρων αντιπαρέρχεται τα περί «αριστερής 
ταυτότητας» και προκρίνει την επιστροφή 
στην εξουσία.

Η ένταση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, που 
απώλεσε την παροιμιώδη ψυχραιμία του, 
και του Πάνου Σκουρλέτη που σήκωσε το 
βάρος της αντιπαράθεσης στο κλείσιμο, η 
κούραση του Νίκου Βούτση που δεν έφυ-
γε λεπτό στις τέσσερις ημέρες, η παραί-
τηση του Δημήτρη Βίτσα και του Θοδωρή 
Δρίτσα, είναι ενδεικτικές της απογοήτευ-
σης, βιωματικής και όχι μόνο πολιτικής, 
όπως έδειξαν και οι προσωπικού τόνου 
και συναισθηματικά φορτισμένες ομιλίες 
μερικών στελεχών.

ΟΜΠΡΕΛΑ: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ  
ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το 

απόγευμα της Κυριακής 17/4, τα στελέ-
χη της Ομπρέλας με μεγάλη κομματική 
εμπειρία είδαν ότι τα μέλη του Συνεδρί-
ου είχαν σε σημαντικό βαθμό αποχωρή-
σει, πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για τις 
αλλαγές στο καταστατικό και ζήτησαν να 
γίνουν ψηφοφορίες. Μόνο που το επίδι-
κο δεν ήταν διαδικαστικό, αλλά το πλέον 
σημαντικό από πολιτικής πλευράς. Αν και 

μειοψηφία στο συνέδριο (περί το 25%), 
εκείνη την ώρα στη σάλα που διεξάγονταν 
οι εργασίες είχαν πλειοψηφία, λόγω των 
αποχωρήσεων.
Το επίμαχο ήταν το άρθρο του καταστα-

τικού που ορίζει πως γίνονται οι εγγραφές 
των νέων μελών που θα έχουν τη δυνα-
τότητα να πάρουν μέρος στην εκλογή 
αρχηγού στις 15 Μαΐου. Αν επικρατούσε 
η άποψη της Ομπρέλας που προβλέπει 
ότι για να εγγραφεί κάποιος δεν αρκεί να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του 
isyriza, αλλά θα πρέπει να έχει αυτοπρό-
σωπη παρουσία σε κάποια οργάνωση, 
τότε το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή 
αρχηγού θα μειωνόταν.

Ακριβώς το αντίθετο από το διακηρυγμέ-
νο στόχο του Αλέξη Τσίπρα, να αποτελέ-
σει η μαζική συμμετοχή πολιτικό γεγονός 
που θα εκτοξεύσει τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη 
νίκη στις εκλογές. Στο τέλος επικράτησε 
η άποψη του Τσίπρα, ότι η προσέλευση 
στην κάλπη της 15ης θα μπορεί να εκλαμ-
βάνεται ως η απαιτούμενη αυτοπρόσωπη 
παρουσία στην οργάνωση και άρα να με-
τέχει στις εκλογές. Πρακτικά αυτό σημαί-
νει, ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να γίνει 
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ την ημέρα της εκλογής 
για να ψηφίσει, ότι έγινε δηλαδή και με 
τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ. Η Ομπρέλα όμως είχε 
πετύχει το στόχο της, έκανε μία τελευταία 
επίδειξη δύναμης και άφησε εκτεθειμένη 
ηγεσία. Ανάγκασε μάλιστα τον Αλέξη Τσί-
πρα να κατέβει στο γήπεδο για να σώσει 
το παιχνίδι.

ΤΟ «ΑΡΙΣΤΕΡΟΜΕΤΡΟ»
Στο Συνέδριο όμως καταγράφηκαν και οι 

μεγάλες διαφορές σε όλο το φάσμα, από 
την ιδεολογία του κόμματος μέχρι την 

πολιτική φυσιογνωμία (ένα κόμμα που 
εκτείνεται από τη ριζοσπαστική αριστερά 
μέχρι το προοδευτικό κέντρο το προσδιό-
ρισε ο Αλέξης Τσίπρας) και τη στρατηγική 
για τη διεκδίκηση της εξουσίας, που εκ 
των πραγμάτων υπαγορεύει και την άσκη-
σή της την επόμενη ημέρα.
«Το μείζον είναι η πτώση του καθεστώ-

τος Μητσοτάκη, μέσω της διεύρυνσης και 
αντιστοίχισης του κόμματος με την εκλογι-
κή βάση της κοινωνίας», είναι η θέση του 
Αλέξη Τσίπρα και της πλειοψηφίας. «Η δι-
εκδίκηση της εξουσίας δεν μπορεί να γίνει 
με εκπτώσεις στον αριστερό χαρακτήρα 
του κόμματος και ούτε μπορούν να είναι 
σύντροφοι και πολλοί περισσότερο αρι-
στεροί, εκείνοι που μας πολεμούσαν από 
το αντισύριζα μέτωπο» απαντούν οι της 
εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
Σε κάθε περίπτωση, οι πληγές δεν επου-

λώθηκαν από τις εργασίες του σώματος 
και παραμένουν ανοικτές. Ο Αλέξης Τσί-
πρας έκανε μία ομιλία, χαμηλών τόνων 
μεν, αλλά επικράτησής του και όχι έστω 
και επιφανειακά σύνθεσης και ενότητας. 
Τα στοιχήματα μένουν ανοικτά για όλους: 
Για τον μεν Τσίπρα να πετύχει μεγάλη 
συμμετοχή στην εκλογή του στις 15 Μα-
ΐου.
Πολιτικά έχει πάρει όλο το παιχνίδι επά-

νω του, έχει επιβάλλει την άποψή του, 
έχει περιθωριοποιήσει την εσωκομματική 
αντιπολίτευση και με αυτό τον τρόπο θα 
πορευθεί μέχρι τις εκλογές. Στο εσωκομ-
ματικό πεδίο, το ερώτημα είναι πώς θα 
διαχειριστεί στο εξής την εσωκομματική 
αντιπολίτευση αν συνεχίσει να βάζει προ-
σκόμματα: θα προχωρήσει σε διαγραφές 

κορυφαίων στελεχών ταυτισμένων με 
την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κι αν σημαίνει 
αυτό;
Το μείζον όμως είναι οι εκλογές: Αν κερ-

δίσει, έχει δικαιωθεί και συνεχίζει σαν 
πρωθυπουργός. Αν χάσει, η λογική των 
πραγμάτων οδηγεί σε αποχώρηση, ακό-
μη και αν του ζητούν να μείνει, κάτι σαν 
τον Καραμανλή το 2009. Η εξίσωση γίνε-
ται πιο δύσκολη, καθώς είναι ανοικτό το 
θέμα των συνεργασιών. Ενδεχομένως να 
μην είναι πρωθυπουργός, αλλά να είναι ο 
ΣΥΡΙΖΑ στη κυβέρνηση, όπου οι διαφορές 
με την αριστερή αντιπολίτευση θα απο-
κτήσουν άλλη διάσταση.

ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Ανοικτό όμως είναι και το ερώτημα για 

την εσωκομματική αντιπολίτευση της 
Ομπρέλας. Στο Συνέδριο προκάλεσε την 
καταμέτρηση δυνάμεων θέτοντας σε ψη-
φοφορία το μείζον θέμα, αν ο πρόεδρος 
θα εκλέγεται από τη βάση των μελών ή 
από το συνεδριακό σώμα. Απέσπασε στην 
ψηφοφορία το 26% των παρόντων, ένα-
ντι του 74% της προεδρικής πλειοψηφίας. 
Περίπου 1000 σύνεδροι όμως απουσία-
ζαν, κάτι που ευνόησε την Ομπρέλα.
Ακόμη όμως και αν το ποσοστό της είναι 

γύρω στο 20% το ερώτημα παραμένει: 
Διαθέτουν μία συμπαγή βάση με δια-
κριτή πολιτική και ιδεολογική άποψη και 
στρατηγική αντιπολίτευσης. Πώς θα πο-
ρευθούν στο εξής; Θα μείνουν κάνοντας 
εσωκομματική αντιπολίτευση στον Αλέξη 
Τσίπρα, περιμένοντας ίσως να τους δια-
γράψει; Θα συμβιβαστούν με μία πολι-
τική που τους βρίσκει αντίθετους; Ή θα 
αποχωρήσουν για να δημιουργήσουν το 
δικό τους αριστερό κόμμα;

Και στη δική τους περίπτωση η εξίσω-
ση είναι δύσκολη, καθώς μπροστά είναι 
οι εκλογές που μάλιστα μπορεί να είναι 
πρόωρες. Διάσπαση ενόψει εκλογών θα 
τιμωρηθεί από το εκλογικό σώμα και μπο-
ρεί να οδηγήσει ακόμη και τα κορυφαία 
στελέχη στην «ανεργία».

*Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιογράφος. 
Από το 1990 έχει εργαστεί σε περισσότερα 
από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων – 90,2 Αρι-
στερά στα fm, Φλας 9,61, Καθημερινή, Επεν-
δυτής, Πρώτο Θέμα, Επίκαιρα, Δημοκρατία, 
ΕΡΤ, Star Channel. Από το 2000 είναι πολιτι-
κός και κυβερνητικός συντάκτης. Από το 2004 
εργάζεται στο ΑΠΕ και από το 2016 μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2018 παρουσίαζε την καθη-
μερινή εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου», στο 
Kontra Chanell.
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Σπάει τον κουμπαρά ο Κυριάκος
Η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γκρεμίσει το μέτωπο δυσαρέσκειας  
που δομεί η αξιωματική αντιπολίτευση για την ακρίβεια

Σε δύο μονοπάτια θέλει να κινηθεί 
παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 

προκειμένου να διατηρήσει την πολιτική 
κυριαρχία και να οδεύσει προς τις επόμε-
νες εθνικές εκλογές έχοντας ένα διακριτό 
προβάδισμα.

Μιχάλης Κωτσάκος
© Η ΑΠΟΨΗ [iapopsi.gr]

Από τη μία ο πρωθυπουργός είναι πλέ-
ον έτοιμος να σπάσει τον κουμπαρά με 
τα ταμειακά διαθέσιμα, προκειμένου να 
σπάσει ένα πιθανό μέτωπο δυσαρέσκειας 
που παλεύει να «χτίσει» η αντιπολίτευση. 
Η ακρίβεια στην αγορά, σε συνδυασμό με 
το δυσβάσταχτο για τα νοικοκυριά κόστος 
του ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργεί 
ανησυχία.

Βέβαια, όπως τονίζεται από το Μαξί-
μου, το σπάσιμο του κουμπαρά θα είναι 
το έσχατο μέτρο, καθώς ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει ξεκινήσει πραγματικό αγώ-
να στην Ευρώπη για μία κοινή λύση από 
όλα τα κράτη. Μία λύση που όχι μόνο θα 
ανακουφίσει τους πολίτες, αλλά δε θα 
προσθέσει νέα βάρη στο χρέος του κάθε 
κράτους. Επίσης υπάρχει αισιοδοξία, ότι 
θα υπάρξει χαλάρωση του Συμφώνου Στα-
θερότητας, οπότε θα υπάρξει νέος χώρος 
στα δημοσιονομικά.

Μία αχτίδα αισιοδοξίας υπάρχει με την 
αύξηση της θερμοκρασίας, οπότε η ανά-
γκη για φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρ-
μανσης θα είναι πολύ λιγότερες. Οπότε η 
εντολή από το Μαξίμου στα υπουργεία 
Οικονομικών και Ενέργειας, να καταλή-
ξουν στο δέοντα τρόπο, για να ανασχε-
θεί σχεδόν πλήρως το κύμα ανατιμήσεων 
στους λογαριασμούς ρεύματος.
Φυσικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

με τη φράση «σπάω τον κουμπαρά» δε 
σημαίνει ότι δίνω αλόγιστα χρήματα. Του-
ναντίον, στην κυβέρνηση αναμένουν τις 
ανακοινώσεις της Eurostat για τις τελικές 
δημοσιονομικές επιδόσεις της περασμέ-

νης χρονιάς. Στο υπουργείο Οικονομικών, 
αλλά και στο Μαξίμου, έχουν λόγους να 
πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή στατιστική 
υπηρεσία θα πιστοποιήσει ότι το έλλειμ-
μα διευρύνθηκε μία με μιάμιση ποσοστι-
αία επί του ΑΕΠ μονάδα, σε σχέση με όσα 
έχει υπολογίσει ως τώρα. Αν συμβεί αυτό, 
τότε πρακτικά στα τέλη του μήνα η κυβέρ-
νηση θα έχει ένα δημοσιονομικό χώρο 
περί των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, 
ώστε να ρίξει αυτά τα χρήματα στους λο-
γαριασμούς ρεύματος με τη λογική της 
αυξημένης επιδότησης στους καταναλω-
τές. Επί της ουσίας, εξετάζεται η κάλυψη 
σχεδόν πλήρως της λεγόμενης «ρήτρας 
αναπροσαρμογής», που εν πολλοίς είναι 
εκείνη που εκτοξεύει τους λογαριασμούς 
της ενέργειας. Μάλιστα, σε σχετική σύ-
σκεψη που έχει λάβει χώρα στο Μέγαρο 
Μαξίμου, έχει ακουστεί ότι αν το σχέδιο 
εφαρμοστεί, τότε θα μιλάμε για «λογα-
ριασμούς ρεύματος σχεδόν όπως παλιά».

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εξάλλου, όπως επισημαίνουν πηγές του 

Μαξίμου «από την πρώτη ημέρα που ανέ-
λαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει ξεκάθαρο κοινωνικό 
προσανατολισμό και αυτές τις πολιτικές 
εφαρμόζει».

Σε αυτές ο πρωθυπουργός εντάσσει και 
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του ΟΑΕΔ (αξίας άνω του 1,5 δισεκατομ-
μυρίου ευρώ), τη φθηνή στέγη για τους 
εργαζόμενους και κυρίως τα νέα ζευγάρια. 
Ο κ. Μητσοτάκης από του βήματος της 

Βουλής σημείωσε, πως ο ίδιος ο ΟΑΕΔ θα 
μπορεί να συμπράττει με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση νέων 
κτιρίων, ενώ στο πλάνο υπάρχει και η εκ-
μετάλλευση των υφιστάμενων κτιρίων και 
η μετατροπή τους σε κατοικίες με πολύ 
μικρό αντίτιμο. 
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνω-

σε την αλλαγή του ονόματος του ΟΑΕΔ σε 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αλλά 
και αλλαγή του μοντέλου, καθώς η νέα 
υπηρεσία θα προσφέρει εφόδια, με ψηφι-
ακό ατομικό σχέδιο δράσης για κάθε άνερ-
γο. Χαρακτηριστικά τόνισε, πως πάνω από 
1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα 
διοχετευθούν για την κατάρτιση 500.000 
ωφελούμενων σε ψηφιακές και πράσινες 
δεξιότητες. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρι-
σε εθνική πρόκληση την επιμόρφωση των 
ανέργων και όχι την επιδότηση της διατή-
ρησης της ανεργίας. Τελικός στόχος όλων 

των παραπάνω είναι οι νέες δουλειές και 
η μείωση της ανεργίας, για την οποία ο κ. 
Μητσοτάκης είπε πως ήδη έχει μειωθεί 
από το 17,2% στο 12,8%.

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Παράλληλα με το σπάσιμο του κουμπα-

ρά, το Μαξίμου δεν παρεκκλίνει ούτε 
μέτρο από τη ρότα για προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων. Και αυτή ήταν η απο-
στολή του υπουργού Επικράτειας Άκη 
Σκέρτσου στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών.

Μάλιστα, ο υπουργός και εκ των στενών 
συνεργατών του πρωθυπουργού, τόνισε 
με έμφαση, ότι το τελευταίο έτος της πα-
ρούσας διακυβέρνησης θα είναι γεμάτο 
μεταρρυθμίσεις. Και αναφέρθηκε σε τέσ-
σερις προγραμματισμένες μεγάλες μεταρ-
ρυθμίσεις, που θα δώσουν άλλη ώθηση 
στην οικονομία.
1] Η πρώτη αφορά την ανώτατη εκπαί-

δευση, έχει ήδη παρουσιαστεί στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και κρίνεται από τους 
συνεργάτες του πρωθυπουργού, πως πε-
ριλαμβάνει μία πολύ θετική ατζέντα.
2] Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά τη 

δικαιοσύνη. Η ταχύτητα στην απονομή 
της δικαιοσύνης αποτελεί ένα τεράστιο 
πονοκέφαλο για όλους. Κι όπως ανέφε-
ρε ο κ. Σκέρτσος «σήμερα δε συνδέεται η 
απόδοση του δικαστή, η ταχύτητα με την 
οποία βγάζει αποφάσεις με την προαγω-

γή του. Αυτό περιλαμβάνεται στον Κώδικα 
Δικαστηρίων που έχει παρουσιαστεί στο 
Υπουργικό Συμβούλιο και θα ψηφιστεί το 
αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή».

3] Η τρίτη μεταρρύθμιση, είναι στην 
υγεία. Ο πρωθυπουργός είναι υπέρμα-
χος της ριζικής αναμόρφωσης της Πρωτο-
βάθμιας Υγείας. Μία πρωτοβάθμια υγεία, 
που στη χώρα μας είναι ανύπαρκτη και τη 
δουλειά την κάνουν τα νοσοκομεία, που 
ταυτόχρονα έχουν την ευθύνη και για τη 
νοσηλεία. Ο κ. Σκέρτσος προϊδέασε τους 
ακροατές λέγοντας πως «θα πάμε και στη 
Δευτεροβάθμια Υγεία, θα πάμε και σε νέο 
χάρτη. Υπάρχουν, ωστόσο, οι δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του 
Ελλάδα 2.0. Στο παρελθόν φτιάχναμε νο-
σοκομεία, δικαστήρια και πανεπιστήμια, 
ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και τα αι-
τήματα των βουλευτών».

4] Η τέταρτη μεταρρύθμιση, θα είναι 
στην αγορά εργασίας: «πάμε και αλλά-
ζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
ο ΟΑΕΔ, στην πράξη σήμερα είναι οργα-
νισμός επιδομάτων. Δεν παρέχονται υπη-
ρεσίες από τον ΟΑΕΔ να τους φέρει (σ.σ. 
τους άνεργους) σε επαφή με την αγορά 
εργασίας, με τις επιχειρήσεις, δεν τους 
εκπαιδεύει κατάλληλα για τις πραγματι-
κές ανάγκες των επιχειρήσεων και μένουν 
άνεργοι ή άεργοι, μακροχρόνια άνεργοι. 
Αυτό δεν είναι δουλειά ενός οργανισμού 
απασχόλησης».

JUNE 5
2022
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A FAMILY EVENT.
RUNNING ALL FIRED UP!

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial
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www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!
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Το πρόγραμμα μας Ράδιο Ακρίτες Μόντρεαλ, εύχεται 
 Καλό Πάσχα και Χρόνια Πολλά!

Ένα ποικίλο και ευχάριστο 
πρόγραμμα στο 1610AM

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 
στις 4 μμ.

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 
514 609 1610

Για πληροφορίες: 
514 617 0077 

Πώς θα πάνε οι δύο Γαλλίες  

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ
Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου 

(10/4/2022) από τις γαλλικές εκλο-
γές για την ανάδειξη προέδρου (Μακρόν 
27,6%, Λεπέν 23,3%, Μελανσόν 22,2%) 
ανατρέπουν ουσιαστικά, μεταξύ των άλ-
λων, το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία, ιδι-
αίτερα μετά τα πολύ χαμηλά ποσοστά 
των Ρεπουμπλικάνων (4,8%) και του Σοσι-
αλιστικού κόμματος (1,7%). Έτσι διαμορ-
φώνεται ένα νέο τρικομματικό πολιτικό 
σκηνικό, το οποίο αποτελείται από την 
άκρα Δεξιά (Λεπέν), τη νεοφιλελεύθερη 
Κεντροδεξιά (Μακρόν) και τη ριζοσπα-
στική Αριστερά (Μελανσόν), που, όπως 
φαίνεται, θα κατοχυρωθεί πολιτικά από 
τις επερχόμενες (19/6/2022) βουλευτικές 
εκλογές στη Γαλλία.

Σάββας Ρομπόλης – Βασίλης Μπλέτσης* 
© slpress.gr

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι 
εξελίξεις αυτές επιταχύνθηκαν κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια (2017-2022) της 
προεδρικής θητείας Μακρόν, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας, σε επίπεδο οικονομίας, 
κοινωνίας, εργασίας, εισοδήματος, κ.λπ. 
οι ασκούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, 
όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, 
επικεντρώθηκαν, κατά βάση, στη «σταθε-
ροποίηση της οικονομίας και τη δημοσιο-
νομική πειθαρχία, με αποσταθεροποίηση 
της εργασίας και της κοινωνίας».

Από την άποψη αυτή, είναι ενδιαφέρον 
να σημειωθεί ότι ο Εμανουέλ Μακρόν 
αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του το 
2017, «συναντήθηκε», μεταξύ των άλλων, 
με τη δυσμενή και την ανησυχητική κατά-
σταση των εισοδηματικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων στη Γαλλία. Από το 1983 μέ-
χρι το 2015, το μέσο εισόδημα του πλου-
σιότερου 1% του πληθυσμού αυξήθηκε 
κατά 100%, έναντι της αύξησης κατά 25% 
του μέσου εισοδήματος του υπόλοιπου 
τμήματος του γαλλικού πληθυσμού.

Παράλληλα, στο επίπεδο του συνταξιο-
δοτικού συστήματος, ο απερχόμενος Γάλ-
λος πρόεδρος «συναντήθηκε» το 2019, με 
το επίπεδο του ορίου φτώχειας, το οποίο 
για κάθε άτομο ανέρχεται σε 1.015 ευρώ 
το μήνα. Ειδικότερα για τους συνταξιού-
χους το 8,3%, δηλαδή 1.400.000 άτομα 
ζούσαν το 2019 κάτω από το όριο της 
φτώχειας (999 ευρώ το μήνα).

Στον κοινωνικό – οικονομικό απολογι-
σμό της προεδρικής πενταετίας Μακρόν, 
δεσπόζει η μείωση των μισθολογικών και 
κοινωνικών δαπανών, με ανησυχητική 
συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης 

του εισοδήματος της μεγάλης πλειοψηφί-
ας του πληθυσμού, αύξηση της ευελιξίας 
και της ανασφάλειας της εργασίας, απο-
διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, 
αύξηση του αριθμού των φτωχών – εργα-
ζομένων, των ανισοτήτων ανδρών – γυ-
ναικών, αύξησης της άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας, κ.λπ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ουσιαστικά, οι νεοφιλελεύθερες αυτές 

πολιτικές και οι συνέπειες τους στη μεγά-
λη πλειοψηφία του πληθυσμού, αποτέ-
λεσαν το κοινωνικο – οικονομικό υπόβα-
θρο των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων 
Γιλέκων». Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν, 
με αφορμή την αύξηση της τιμής της 
βενζίνης, το 2019, από την «ξεχασμένη» 
Γαλλία της περιφέρειας και διευρύνθη-
καν σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, με τη 
συμμετοχή και των συνδικάτων μετά την 
πρόταση της κυβέρνησης Μακρόν για το 
συνταξιοδοτικό. 

Δεν κατανοήθηκε από την κυβέρνηση, ότι 
με εκείνες τις κινητοποιήσεις, ο γαλλικός 
λαός ουσιαστικά αντιστεκόταν στη συμ-
μόρφωση των δημοσιονομικών κανόνων, 
γερμανικής έμπνευσης και επιμονής, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αρνήθηκε 
(2005) την ψήφιση του Ευρωσυντάγματος. 
Αντίστοιχα, δεν κατανοήθηκε από την κυ-

βέρνηση Μακρόν, ότι ο γαλλικός λαός με 
τις συνεχείς κινητοποιήσεις του ουσιαστι-
κά αντιστεκόταν στην ένταξη της χρημα-
τοδότησης του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος, στους κανόνες της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
εφαρμογή των κανόνων με το προτεινόμε-
νο ultra – κεφαλαιοποιητικό συνταξιοδο-
τικό «σύστημα σημείων» (point system) 
επέφερε μειώσεις του επιπέδου των συ-
ντάξεων κατά 20% – 25%, σε σύγκριση με 
το σημερινό επίπεδο.

Παράλληλα, πρότεινε (και προτείνει και 
κατά την προεκλογική περίοδο) τη χο-
ρήγηση πλήρους σύνταξης με 43 χρόνια 
ασφάλισης και όριο ηλικίας τα 65 έτη 
από 62. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της 
συγκεκριμένης πρότασης (η οποία συνα-
ντώντας την αντίδραση των μαζικών και 
διαρκών κινητοποιήσεων του γαλλικού 
λαού δεν ψηφίσθηκε) ήταν η μείωση των 
συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 3,3 πο-
σοστιαίες μονάδες. Δηλαδή από 13,8% 
του ΑΕΠ το 2018 σε 10,5% του ΑΕΠ το 
2070 και με συνολικό αριθμό συνταξιού-
χων 24,8 εκατομμύρια άτομα το 2070 από 

19,9 εκατομμύρια άτομα το 2019 (έκθεση 
των επιπτώσεων του συνταξιοδοτικού της 
γαλλικής κυβέρνησης, 2018).

ΟΙ ΔΥΟ ΓΑΛΛΙΕΣ
Ουσιαστικά, οι Γάλλοι εργαζόμενοι και 

γενικότερα η μεγάλη πλειοψηφία του 
γαλλικού λαού, με τις συνεχείς κινητοποι-
ήσεις τους, εξέφραζαν με τον πιο δημο-
κρατικό τρόπο τη συνολική αμφισβήτηση 
τους στην εφαρμογή του νεοφιλελεύθε-
ρου παραδείγματος στη Γαλλία. Επιπλέον, 
οι συνέπειες στους εργαζόμενους και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αστικού 
και αγροτικού τομέα της γαλλικής οικο-
νομίας, από την παγκοσμιοποίηση του 
μεγάλου και τη μη παγκοσμιοποίηση του 
μεσαίου και μικρού γαλλικού κεφαλαίου, 
προκάλεσαν ανασφάλεια, δυσαρέσκεια, 
οργή, αγανάκτηση, απογοήτευση, σε ευ-
ρύτερες κοινωνικές ομάδες του πληθυ-
σμού, ανάλογα με τη θέση που είχαν και 
έχουν στην αγορά εργασίας και στην πρω-
τογενή και δευτερογενή αναδιανομή του 
εισοδήματος.
Αυτές οι συνέπειες ενίσχυσαν κατά βάση, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώ-
του γύρου των προεδρικών εκλογών, την 
άκρα Δεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστε-
ρά. Έτσι, σε συνθήκες διεύρυνσης των 
κοινωνικών ανισοτήτων, φτωχοποίησης, 
μείωσης της αγοραστικής δύναμης, απορ-
ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, συρ-
ρίκνωσης των κοινωνικών δαπανών, του 
δημόσιου συστήματος υγείας, κ.λπ. προ-
σέρχονται να αναμετρηθούν στο δεύτερο 
γύρο (24/4/2022) στις γαλλικές εκλογές 
η Κεντροδεξιά με την Ακροδεξιά, έχοντας 
μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών την 
άμεση και σαφή υποστήριξη των συνυ-
ποψηφίων τους. Δηλαδή 41% περίπου ο 
Μακρόν και 32% περίπου η Λεπέν.
Όμως, παρά το γεγονός της αριθμητικής 

υπεροχής του Μακρόν, μία σειρά από σο-
βαρούς παράγοντες καθιστούν την εκλο-
γή του δεύτερου γύρου των γαλλικών 
εκλογών αμφίρροπη. 

Για παράδειγμα, η έμμεση και όχι η 
άμεση αναγνώριση των συνεπειών των 
ασκούμενων πολιτικών της προεδρίας 
Μακρόν, σε συνδυασμό με τις επιμέρους 
και περιορισμένες υποσχέσεις (π.χ. κατώ-
τερη σύνταξη 1.100 ευρώ από 900 ευρώ, 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 64 ετών 
αντί της πρότασης του των 65 ετών, πραγ-
ματοποίηση δημοψηφισμάτων για κρίσι-
μα ζητήματα). 
Κρίσιμο στοιχείο επίσης, η προβολή από 

τη Λεπέν των προβλημάτων που δημιούρ-
γησε η ασκούμενη πολιτική Μακρόν, με 
αιχμή τη μείωση της αγοραστικής δύνα-
μης και το συνταξιοδοτικό. Σε συνδυασμό 
με την απόκρυψη των ρατσιστικών και 
των ξενοφοβικών της απόψεων, καθώς 
και των αιχμηρών σημείων αντιευρωπαϊ-
σμού τού προγράμματος της θα παίξουν 
ρόλο, όπως και η επίδοση των δύο υπο-
ψηφίων στην τηλεμαχία που είχαν στις 20 
Απριλίου και επιπλέον η αβεβαιότητα της 
επιλογής στο δεύτερο γύρο των ψηφοφό-
ρων του Μελανσόν, η αποχή, το λευκό, το 
άκυρο, κ.λπ.

*Ο ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ είναι ομότιμος Κα-
θηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Γεννή-
θηκε και ζει στην Καισαριανή. Είναι έγγαμος 
και πατέρας δύο αγοριών. Τελείωσε το 7ο 
Νυχτερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Παγκρατίου. 
Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών και 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (D.E.S.) 
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris I). 
Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών (Thèse 
d’ Etat) του Πανεπιστημίου των Παρισίων 
(Paris IX). Γνωρίζει Γαλλικά και Αγγλικά. Είναι 
συγγραφέας βιβλίων, άρθρων και επιστημο-
νικών εργασιών σχετικών με τα ζητήματα οι-
κονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
*Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΤΣΗΣ είναι πτυχιούχος 
του Τμήματος Στατιστικής Επιστήμης του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα 
Χρηματοοικονομικά και Αναλογιστικά Μα-
θηματικά (M.Sc.) του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
κάτοχος διδακτορικού από το Τμήμα Κοινω-
νικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Εργάζεται ως σύμβουλος αναλογιστής.

https://slpress.gr/news/gallia-exi-stoys-deka-galloys-theloyn-na-stamatisoyn-oi-kinitopoiiseis-ton-quot-kitrinon-gilekon-quot/
https://slpress.gr/news/gallia-exi-stoys-deka-galloys-theloyn-na-stamatisoyn-oi-kinitopoiiseis-ton-quot-kitrinon-gilekon-quot/
https://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2005/05/050530_frenchnonaftermath.shtml
https://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2005/05/050530_frenchnonaftermath.shtml
https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2022/04/14/vincent-tiberj-in-the-second-round-emmanuel-macron-may-have-a-hard-time-recapturing-the-youth-vote_5980581_23.html
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Afroditi 

50 χρόνια 

Σας ευχαριστούμε
Καλό Πάσχα
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ε, όχι και Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος για ένα γινάτι!
Θυμάμαι παλαιότερα, όταν έλεγε κά-

ποιος γραφικός στο καφενείο ότι 
έρχεται Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, τον κοι-
τούσαμε με χαμόγελα συγκατάβασης και 
κουνούσαμε περιπαικτικά το κεφάλι. Γιατί 
εμείς, που, υποτίθεται, κάτι σκαμπάζαμε 
περισσότερο από διεθνείς σχέσεις, ξέραμε 
ότι αυτό είναι αδύνατον να συμβεί.

Γιώργος Χαρβαλιάς 
© Newsbreak.gr

Μεγαλώσαμε με την «εγγύηση» της πυρη-
νικής αποτροπής. Αφού και οι δύο διαθέ-
τουν τα όπλα του ολέθρου, αποκλείεται να 
πατήσει κάποιος πρώτος το κουμπί. Γιατί 
αυτό θα ισοδυναμούσε με παγκόσμιο ολο-
καύτωμα, εκείνο που στα πανεπιστήμια 
της Εσπερίας διδάσκεται ως η «τρέλα» της 
«αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής» 
(Mutually Assured Destruction – MAD).

E, λοιπόν, τελευταία έχω αρχίσει να ανα-
θεωρώ απόψεις. Το απίθανο μπορεί και 
να συμβεί. Γιατί τελικά κυκλοφορεί πολλή 
τρέλα – στη Δύση, όχι στην Ανατολή… Ξαφ-
νικά, οι Φινλανδοί, λες και τους τσίμπησε 
μύγα, θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Ποιοι; 
Οι Φινλανδοί, που πέτυχαν ανενόχλητοι το 
οικονομικό τους θαύμα και μέχρι πρότινος 
μας κουνούσαν το δάχτυλο, θέλοντας να 
μας πετάξουν έξω από την ευρωζώνη. Από 
ποιον ακριβώς κινδυνεύουν οι Φινλανδοί, 
πέρα από την ανοησία που κουβαλούν οι 
πολιτικοί τους; 
Ας είμαστε ειλικρινείς: Έδωσαν έναν τίμιο, 

ηρωικό αγώνα το 1939, που πολύ προσο-
μοιάζει -θα σας έλεγα-με το δικό μας Έπος 
του 1940, και αναγκάστηκαν να συμβι-
βαστούν με έναν «κτηνώδη», ιμπεριαλι-
στή γείτονα, ο οποίος, αφού τους άρπαξε 
(πληρώνοντας βαρύ τίμημα) το 30% των 
εδαφών τους, αποφάσισε να τους αφήσει 
ήσυχους να ζήσουν τη ζωή τους. Υπό τον 
όρο ότι δε θα στραφούν αλλού για προ-
στασία. Τους υποχρέωσε, δηλαδή, σε όλα 
τα ζητήματα διεθνούς πολιτικής που άπτο-
νταν ζωτικών σοβιετικών συμφερόντων, να 
παριστάνουν… το παγόνι.

Η «φινλανδοποίηση», με τη σειρά της, 
προσομοιάζει κατά πολύ με την επαίσχυ-
ντη στάση κατευνασμού όλων των ελληνι-
κών κυβερνήσεων μετά την περίοδο Σημί-
τη (πλην εκείνης του Κ. Καραμανλή) προς 
την Τουρκία. Σήμερα, που ανακαλύψαμε 
ξανά την αξία των υδρογονανθράκων, δεν 
τολμάμε να «τρυπήσουμε» λίγο πιο ανατο-
λικά για να μη θυμώσει ο γείτονας. Κάνου-
με το κορόιδο σε δεκάδες καθημερινές πα-
ραβιάσεις τουρκικών μαχητικών άνωθεν 

νήσων και ο αξιοθρήνητος πρωθυπουργός 
σέρνεται στην «Ιστανμπούλ» για να συζη-
τήσει με το «σουλτάνο» αν… βρέχει στην 
Καππαδοκία.

Η Φινλανδία, όμως, την έβγαλε καθαρή 
και μάλλον πιο αξιοπρεπώς από εμάς, για-
τί η αναλογία δυνάμεων με την τότε ΕΣΣΔ 
(που διέθετε και πυρηνικά) ήταν ασυγκρί-
τως δυσμενέστερη από ό,τι η δική μας, 
ακόμη και σήμερα, με την Τουρκία. Μετά 
την κατάρρευση του σοβιετικού μπλοκ, η 
χώρα του σκανδιναβικού Βορρά αφέθηκε 
πλήρως ελεύθερη να κάνει τις επιλογές 
της. Μπήκε με το σπαθί της, από κοινού 
με τη Σουηδία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
πέτυχε ένα άλλο έπος, οικονομικό αυτή τη 
φορά, με ένα αξιοζήλευτο σύστημα διακυ-
βέρνησης, που συνδύαζε κοινωνική πρό-
νοια, άριστο εκπαιδευτικό σύστημα και 
έμφαση σε τεχνολογία αιχμής. Ουδείς την 
ενόχλησε στην αναπτυξιακή της πορεία και 
ο πολιτικός της προσανατολισμός αποτέ-
λεσε για τη Ρωσία μια χαμένη και σχεδόν 
ξεχασμένη υπόθεση. 

Μέχρι που έσκασε το Ουκρανικό και οι 
ανεκδιήγητοι, άφρονες ή εθελόδουλοι, 
Φινλανδοί πολιτικοί, αποφάσισαν να πεί-
σουν το λαό τους ότι η χώρα τους απειλεί-
ται! Και ότι θα διασφαλίσει την αποτροπή 
τής απειλής αν μπει στο ΝΑΤΟ, όπως θέλη-
σε να μπει η Ουκρανία. Από κοντά «τσίμπη-

σε» και η «ξαδέρφη» της, η Σουηδία, μια 
χώρα που έχει να δει πόλεμο 200 χρόνια. 
Θέλουν, σώνει και καλά, να ακολουθήσουν 
το παράδειγμα της Νορβηγίας, που επίσης 
η μόνη απειλή που γνώρισε στις μέρες μας 
ήταν από ένα νεοναζί, τον Έντερς Μπρέιβικ, 
που αιματοκύλισε μια καλοκαιρινή νεανική 
κατασκήνωση, επειδή ακριβώς είχε τα ίδια 
μυαλά με τα κατακάθια του Αζόφ, αυτά 
που ορκίζονται σε μυθικές σκανδιναβικές 
θεότητες και στην ανωτερότητα του «λευ-
κού υπεράνθρωπου».

Δεν ξέρω αν κάποιοι κάνουν αστειάκια 
στις πλάτες των λαών, αλλά ειδικά η Φιν-
λανδία είναι μια χαρά με το σημερινό της 
διεθνές στάτους. Δεν έχει καμιά δουλειά 
να μπει στο ΝΑΤΟ, κι ας της τάζει ο αλα-
φροΐσκιωτος Αμερικανός πρόεδρος F-35 
και άλλους λαγούς με πετραχήλια. Αν το 
τολμήσει, η μοναδική εγγύηση που θα λά-
βει είναι ότι έμπλεξε. Και μπλέξαμε όλοι 
μας… 
Οι Ρώσοι το είπαν: «Δε σας πειράξαμε 

τόσο καιρό, αλλά μην ξύνεστε στη γκλίτσα 
του τσοπάνη…». 

Σε πρώτη φάση θα μεταφέρουν πυρηνικά 
στη μεθόριο με τη Φινλανδία. Σε δεύτερη 
φάση δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνουν, 
αλλά πείτε μου εσείς: Ποιος «ψυχάκιας» 
παίζει με τέτοιες πιθανότητες; Και γιατί; 
Υπάρχει σώφρων άνθρωπος που θεωρεί 

ότι ο Πούτιν, χωρίς καλά – καλά να ξεμπερ-
δεύει αρτιμελής από την υπόθεση της Ου-
κρανίας, θα βάλει αυτοβούλως και το άλλο 
του χέρι στη φωτιά, επιτιθέμενος στη Φιν-
λανδία;
Θα ήταν περιττό, νομίζω, να σας πω, ότι η 

Ελλάδα θα όφειλε να αντιταχθεί στο σχέ-
διο ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, χω-
ρίς καμία «συναδελφική» τύψη μάλιστα, 
αφού οι πολιτικοί τής συγκεκριμένης χώ-
ρας υπήρξαν άκρως προσβλητικοί απένα-
ντί μας την περίοδο των Μνημονίων, λει-
τουργώντας ως «λαγοί του Σόιμπλε». Θα 
ήταν επίσης περιττό να προσθέσω, ότι 
αυτό για την Ελλάδα του Μητσοτάκη, που 
παριστάνει τον τροχονόμο στις αξιώσεις 
των ΗΠΑ, της Γερμανίας, εσχάτως και της 
Τουρκίας, ακούγεται ως σενάριο επιστημο-
νικής φαντασίας.

Η μοναδική προσωπικότητα στην Ευρώπη 
που θα μπορούσε να αντιταχθεί σε αυτού 
του είδους την τρέλα, είναι η Μαρίν Λεπέν, 
που αγωνίζεται να εξηγήσει ότι όλη αυτή 
η επιχείρηση εξοστρακισμού των Ρώσων 
από τον πολιτισμένο κόσμο τούς σπρώχνει 
ολοταχώς στην αγκαλιά των Κινέζων. Αλλά, 
ξέχασα, αυτά είναι «εθνολαϊκισμός». Οι 
νατοϊκοί αλαλαγμοί και οι χουλιγκανικού 
τύπου αντι-ρωσικές κραυγές είναι η «φωνή 
της λογικής». Μέχρι να μας πέσει η πρώτη 
βόμβα στο κεφάλι…

https://www.newsbreak.gr/tag/kostas-simitis/
https://www.newsbreak.gr/tag/kostas-simitis/
https://www.newsbreak.gr/tag/konstantinos-karamanlis/
https://www.newsbreak.gr/tag/vladimir-poytin/
https://www.newsbreak.gr/tag/marin-lepen/


Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  22 Απριλιου, 2022 / April 22, 2022  •  11

www.lanvac.com

Στην Ελληνική 
Παροικία και σε όλους 
τους όπου γης Έλληνες

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Οι αδελφοί 
Γιάννης και Βασίλης Γεωργούδης 
και οι οικογένειές τους,
ιδιοκτήτες των Πανκαναδικών 
Κέντρων Παρακολούθησης 
Συστημάτων Συναγερμού
SURVEILLANCE LANVAC
Εύχονται στο προσωπικό τους, 
στους αξιότιμους και πολυπληθείς 
πελάτες, στους συνεργάτες, 
φίλους, στην Ελληνική Παροικία 
Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα! 
Υγεία, ευτυχία 
και πρόοδο 
για τον Ελληνισμό!
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Υγεία και Διατροφή
Η ζάλη είναι ένα ενοχλητικό σύμπτωμα 

που εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες. 
Συνήθως νιώθουμε ότι χάνουμε την 

ισορροπία μας, καθώς επηρεάζονται αι-
σθητήρια όργανα, ειδικά τα μάτια και τα 
αυτιά, οπότε ορισμένες φορές προκαλεί-
ται και λιποθυμία. Η ζάλη δεν αποτελεί 
κάποια πάθηση, αλλά μπορεί να είναι 
σύμπτωμα.
Ο ίλιγγος μπορεί να περιέχει αίσθηση 

ζάλης, αλλά είναι ένας όρος που περι-
λαμβάνει διαφορετικά συμπτώματα, 
όπως αίσθηση περιστροφής και ότι το 
δωμάτιο κινείται. 
Δε χρειάζεται να ανησυχούμε για την 

περιστασιακή ζάλη. Εντούτοις, πρέπει να 
επισκεφθείτε άμεσα το γιατρό σας άμεσα 
αν βιώνετε επαναλαμβανόμενα επεισό-
δια ζάλης για μη εμφανή λόγο ή για με-
γάλο χρονικό διάστημα.

ΟΙ 9 ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ  
ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΖΑΛΗ

1] Αφυδάτωση: Ορισμένες φορές η 
λύση στα μεγαλύτερα προβλήματα είναι 
απλά ένα ποτήρι νερό. Η αφυδάτωση ή 
υπερθέρμανση μπορεί να μειώσει τον 
όγκο του αίματος. Αυτό δυσκολεύει την 
κυκλοφορία, που σημαίνει ότι ο εγκέφα-
λος λαμβάνει λιγότερο οξυγόνο. Δοκιμά-
στε λοιπόν να πιείτε νερό.
2] Άγχος: Πρόκειται για πολύ συνηθι-

σμένη κατάσταση, είτε το συνειδητοποι-
ούμε είτε όχι, και ένα συμπτώματα είναι 
η ζάλη. Το σώμα μας αντιδρά με υπερα-
ερισμό και η αίσθηση δεν υποχωρεί, ει-
δικά όταν εμφανίζονται μικρές εκρήξεις 
αδρεναλίνης. 
Δοκιμάστε να αναπνέετε αργά και βα-

θιά και καθίστε κάπου ήσυχα για λίγο. Αν 
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το άγχος, 
μπορεί να εμφανίζετε κρίση πανικού και 
χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ειδικό.

3] Αλλεργίες: Το έσω αυτί είναι υπεύθυ-
νο για τον έλεγχο της ισορροπίας. Όταν 
η σκόνη, η γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα ει-
σέρχονται στο σύστημά σας και μπορούν 
να προκαλέσουν κάποιο επίπεδο από-
φραξης ή φλεγμονή στο μέσο αυτί, στο 
οποίο το σώμα ανταποκρίνεται ρυθμί-

ζοντας την αρτηριακή πίεση. Σε αυτή την 
περίπτωση, χρειάζεται να επισκεφθείτε 
αλλεργιολόγο.
4] Γήρανση: Άνθρωποι άνω των 50 ετών 

βιώνουν αλλαγές στο έσω αυτί. Αυτή η 
φυσιολογική αλλαγή μπορεί να προκα-
λέσει και ζάλη, όπως όταν σηκωνόμαστε 

ενώ κοιμόμαστε σε λάθος θέση.  Αν η αί-
σθηση επιμένει για πάνω από λίγα λεπτά 
ή συμβαίνει τακτικά, χρειάζεται να δείτε 
ένα γιατρό.
5] Χαμηλό σάκχαρο στο αίμα: Αν πα-

ραλείπετε συχνά γεύματα ή έχετε διαβή-
τη, μπορεί το σάκχαρο στο αίμα σας να 

πέφτει. Το σώμα σας τότε χρησιμοποιεί 
τα αποθέματα που έχει και ο εγκέφαλός 
σας χάνει ενέργεια, κάτι που δημιουργεί 
ζάλη. Ο διαβήτης προκαλεί επίσης προ-
βλήματα με το έσω αυτί. Καταναλώστε 
άμεσα ένα χυμό πορτοκαλιού ή ρυθμίστε 
τα επίπεδα της ινσουλίνης.
6] Άθληση: Τα αθλήματα που περιλαμ-

βάνουν καρδιαγγειακή άσκηση κάνουν 
την καρδιά σας να αντλεί αίμα σε βρα-
δύτερο ρυθμό, κάτι που είναι καλό, αλλά 
ορισμένες φορές προκαλεί ζάλη μετά 
από απότομη αλλαγή θέσης. Δοκιμάστε 
να ηρεμήσετε λίγο και περπατήστε αργά 
μετά από γυμναστική. Αν η αίσθηση επι-
μείνει, χωρίς ανακούφιση, χρειάζεται να 
επισκεφθείτε γιατρό.
7] Παρενέργειες από φάρμακα: Κάθε 

φάρμακο έχει παρενέργειες, έντονες ή 
μη, και η ζάλη συχνά αναφέρεται στο 
χαρτί οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά τις 
πληροφορίες, πιείτε αρκετό νερό και να 
τρώτε καλά κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας. Αν τα συμπτώματα είναι έντονα, 
ενημερώστε το γιατρό σας για να προ-
σαρμόσει τη δοσολογία.
8] Χαμηλή αρτηριακή πίεση: Οι πε-

ρισσότερες περιπτώσεις έντονης ζάλης 
οφείλονται σε χαμηλή πίεση με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο. Προβλήματα στο νευ-
ρικό μας σύστημα που ρυθμίζει την αρ-
τηριακή πίεση πυροδοτούν απότομες 
πτώσεις. Αυτός ο λόγος συνδέεται με την 
ηλικία και χρειάζεται το άτομο να προσέ-
ξει την περίπτωση λιποθυμίας.
9] Καρδιακό έμφραγμα και εγκεφαλικό 

επεισόδιο: Αν η ζάλη συνοδεύεται από 
στηθάγχη, δύσπνοια, ναυτία και πόνο 
στο χέρι, μπορεί να είναι σύμπτωμα εγκε-
φαλικού. 
Στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες, 

μπορεί και να εμφανιστεί χωρίς τα υπό-
λοιπα συμπτώματα και πάλι να υποδει-

κνύει ένα επερχόμενο εγκεφαλικό ή έμ-
φραγμα, αν δε φύγει.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Πηγές: https://brightside.me/inspiration-

health/9-common-reasons-why-you-might-
feel-dizzy-and-when-to-worry-794969/?

Ζαλάδες: Οι 9 πιο συνηθισμένοι  Ζαλάδες: Οι 9 πιο συνηθισμένοι  
λόγοι που τις προκαλούνλόγοι που τις προκαλούν

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.-10:00 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.

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Αικατερίνη Καραΐνδρου 

και όλο το προσωπικό του φαρμακείου της, 
Εύχονται στην Ελληνική Παροικία 

του Λαβάλ 
Καλή Ανάσταση! και Χρόνια Πολλά!
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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 25 avril au dimanche 1 mai 2022 · from monday april 25th to sunday may 1st 2022

SAUMON FUMÉ ADARSAUMON FUMÉ ADAR
Smoked SalmonSmoked Salmon
250g250g

COURGETTES GRISESCOURGETTES GRISES
Grey ZucchiniGrey Zucchini

2.18/kg2.18/kg

BAR BAR 
MÉDITERRANÉEN MÉDITERRANÉEN 

FRAIS NETTOYÉFRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned Fresh Cleaned 

Mediterranean BassMediterranean Bass
19.82/kg19.82/kg

FROMAGE KASSERI FROMAGE KASSERI 
AU LAIT DE BREBIS ET AU LAIT DE BREBIS ET 

CHÈVRECHÈVRE
CheeseCheese

GRÈCE

JAMBON JAMBON 
FORÊT NOIREFORÊT NOIRE

Black Forest Black Forest 
HamHam

BÂTONNETS BÂTONNETS 
SFORNATINI SFORNATINI 

ILIOSILIOS
BreadsticksBreadsticks

120g120g

YOGOURTS YOGOURTS 
PHOENICIAPHOENICIA

YogurtsYogurts
750g750g

LENTILLES PHOENICIALENTILLES PHOENICIA
LentilsLentils
540ml540ml

PIZZA PÂTE PIZZA PÂTE 
MINCE MINCE 

STROMBOLISTROMBOLI
Thin Crust Thin Crust 

PizzaPizza
346 à 422g*346 à 422g*

*Bio exclus*Bio exclus

ITALIE

BIFTECK DE CONTRE FILET DE BIFTECK DE CONTRE FILET DE 
BOEUF PRIME FRAISBOEUF PRIME FRAIS
Fresh Prime Striploin SteakFresh Prime Striploin Steak
35.25/kg35.25/kg

PRIME

PALETTE DE BOEUF PALETTE DE BOEUF 
FRAIS DÉSOSSÉEFRAIS DÉSOSSÉE

Fresh Boneless Beef Fresh Boneless Beef 
Blade RoastBlade Roast

8.80/kg8.80/kg

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
2.84/kg2.84/kg

POIVRONS JAUNES OU ORANGEPOIVRONS JAUNES OU ORANGE
Yellow or Orange PeppersYellow or Orange Peppers

2.18/kg2.18/kg

FRAISESFRAISES
StrawberriesStrawberries

CHAMPIGNONS BLANCSCHAMPIGNONS BLANCS
White MushroomsWhite Mushrooms

8oz8oz

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

FROMAGE FROMAGE 
PARMESANPARMESAN

GRANA PADANOGRANA PADANO
CheeseCheese
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Γυναίκα 101 ετών αναλαμβάνει 
διευθύντρια στο αεροδρόμιο του Τορόντο!

Το αεροδρόμιο του Τορόντο, στον Κα-
ναδά,  ήθελε  μια…  ανανέωση  στο 

ανθρώπινο  δυναμικό,  σε  επίπεδο  δι-
ευθυντών.  Η  Χέιζελ  ΜακΚάλιον  ήταν  η 
λύση!  Τι  κι  αν  η  ημερομηνία  γέννησής 
της γράφει 14 Φεβρουαρίου 1921; Αυτή, 
νιώθει… έφηβη 101 χρονών!
Λίγοι γνωρίζουν να γερνούν και μια από 
αυτές είναι η Καναδή Χέιζελ ΜακΚάλιον. 
Όταν συνταξιοδοτήθηκε το 2014 από δή-
μαρχος  της  καναδικής  πόλης  Μισισά-
ουγκα,  ήταν…  μόλις  93  χρονών.  Κι  ενώ 
–  και  φυσιολογικά  –  οι  περισσότεροι 
στην  ηλικία  της  συνήθως  αποσύρονται 
στη  μαλακή  πολυθρόνα  τους  και  στην 
αναψηλάφηση  του  παρελθόντος,  ο  Τυ-
φώνας Χέιζελ (Hurricane Hazel την απο-
καλούν οι φίλοι της αναφερόμενοι στον 
τυφώνα  που  σάρωσε  (και)  τον  Καναδά 
το 1954) δε φαίνεται να το βάζει κάτω. 
Στα  101  της  αποδέχτηκε  πρόταση  να 
αναλάβει ρόλο διευθύντριας στην ευρύ-
τερη αρχή του αεροδρομίου του Τορόντο 
και μάλιστα υπέγραψε τριετή σύμβαση! 
Ο Ομάρ Αλγκάμπρα, υπουργός Με-
ταφορών του Καναδά,  συνεχάρη  την 
αιωνόβια  Χέιζελ,  την  επαίνεσε  για  τις 
τέσσερις  δεκαετίες  κοινωνικής  εργα-
σίας  της  και  εξήρε  το  μέλλον  της:  «Να 
επιβλέπει  και  να  καθοδηγεί  το  μεγα-
λύτερο  αεροδρόμιο  του  Καναδά»! 

Η  Χέιζελ  ΜακΚάλιον  έχει  γεννηθεί  μια 
χρονιά  πριν  από  τη  Μικρασιατική  Κα-
ταστροφή,  δηλαδή  το  1921.  Όταν  έγι-
νε  η  Απόβαση  στη  Νορμανδία  ήταν  21 
χρονών, όταν ο Νιλ Άρμστρονγκ πάτησε 
στη Σελήνη είχε γιορτάσει τα 48 της χρό-
νια.  Έχει  τρία παιδιά  και  ο  σύζυγός  της 
έχει πεθάνει από το… 1951.

Η  αναβάθμιση  της  έφηβης  ετών  101 
ανακοινώθηκε  την  περασμένη  εβδο-
μάδα,  ένα  μήνα  αφότου  ανανέωσε  τη 
θητεία  της  ως  σύμβουλος  στο  Πανεπι-
στήμιο του Τορόντο Μισισάουγκα, με το 
ίδρυμα να επαινεί τις «εγκυκλοπαιδικές 
γνώσεις της για την πολιτική».
Γνωστή  για  τη  σκληρή,  αλλά  δίκαιη 
συμπεριφορά  της  και  το  αγωνιστικό 

στιλ  των  διευθυντικών  ικανοτήτων  της, 
η  ΜακΚάλιον  έχει  κερδίσει  την  αγάπη 
των  πολιτών  του  Οντάριο  για  δεκαε-
τίες.  Ένα  σχολείο,  μια  βιβλιοθήκη  και 
ομάδα  μπέιζμπολ  φέρουν  το  όνομά 
της.  Το  Φεβρουάριο  μάλιστα  ανακοι-
νώθηκε  έργο  για μια  γραμμή  τραμ που 
θα  έχει  το  όνομα Hazel McCallion  Line. 

Ο  πρωθυπουργός  του  Οντάριο,  Νταγκ 
Φορντ,  περιέγραψε  τη  ΜακΚάλιον  ως 
την  «Εικόνα  του Καναδά» σε  έναν  εορ-
τασμό για τα 100α γενέθλιά της πέρυσι. 
«Την  αγαπώ,  είναι  ο  μέντορας  μου  και 
μου  έχει  διδάξει  τόσα  πολλά  και  είναι 
πάντα εκεί για όλους μας», είπε.
Γεννημένη  στο  Πορτ  Ντανιέλ  του  Κε-
μπέκ το 1921, η ΜακΚάλιον ήταν το νε-

ότερο από  τα πέντε παιδιά οικογένειας 
που βίωσε τη Μεγάλη Ύφεση. Εργάστηκε 
σε μια εταιρεία στο Μόντρεαλ και αγω-
νίστηκε ως επαγγελματίας παίκτρια του 
χόκεϊ. Η εταιρεία της, την απέσπασε στο 
Τορόντο,  όπου  μεσήλικη  πια,  ανέπτυξε 
έντονο ενδιαφέρον για την τοπική πολιτι-
κή. Η ΜακΚάλιον είχε διάφορους ρόλους 
στην τοπική αυτοδιοίκηση προτού υπο-
βάλει  υποψηφιότητα  για  δήμαρχος  της 
Μισισάουγκα το 1978. Ψώνιζε από δια-
φορετικά  παντοπωλεία  κάθε  εβδομάδα 
για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες 
των ψηφοφόρων. Στη συνέχεια τοποθε-
τούσε  προσεκτικά  τα  παράπονα  και  τις 
απαιτήσεις των κατοίκων σε ομιλίες της: 
«Αυτό είναι ένα ταλέντο που δεν έχασε 
ποτέ»,  ομολογεί. Η ΜακΚάλιον  εξελέγη 
και παρέμεινε δήμαρχος για τα επόμενα 
36  χρόνια,  καθώς  η  πόλη  μετατράπηκε 
από  ένα  συνονθύλευμα  γεωργικής  γης, 
δυτικά του Τορόντο στην 7η μεγαλύτερη 
πόλη του Καναδά. Παραιτήθηκε το 2014.
Τώρα ξανά στη μάχη και μάλιστα στην 
πρώτη γραμμή! Τι να σχολιάσουμε κλεί-
νοντας; Τα γεράματα του αετού, σαν του 
σπουργιτιού  τα  νιάτα…  Και  σίγουρα  το 
να γερνάς είναι μια κακή συνήθεια που 
ένας  πολυάσχολος  άνθρωπος,  όπως  η 
ΜακΚάλιον,  δεν  έχει  χρόνο  να  αποκτή-
σει…

Με τον πρωθυπουργό  Με τον πρωθυπουργό  
του Οντάριο, Νταγκ Φορνττου Οντάριο, Νταγκ Φορντ

Επί το έργον...Επί το έργον...

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 
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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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Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3
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Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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Πρώτα 
η ποιότητα!

Πάνω απο 
50 χρόνια 

παράδοση 
στην ποιότητα

Διαθέσιμο στις Πιτσαρίες και στις Υπεραγορές Τροφίμων

ΕυχομαστΕ ΕυχομαστΕ 
Καλη ανασταση Καλη ανασταση 

Και Και 
χρονια Πολλα!χρονια Πολλα!
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Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχονται στην εκλεκτή πελατεία τους

και σε ολόκληρο τον Ελληνισμό,
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

2001, 32nd Street, Lachine, QC  H8T 3J1
514 780-8585 | Toll-free line: 1-877-956-9696 

www.centralbernard.com
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5449 Avenue Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.994.6391
WWW.LAZAROS.CA

Η οικογένια του
κ. Λάζαρου Αμανατίδη,

εύχονται στην Ελληνική παροικία

Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα

ΚΑΝΑΔΑΣ

Η κυβέρνηση του Καναδά δίνει εφάπαξ  
επιχορήγηση σε ηλικιωμένους
Για δικαιούχους συμπληρωμάτων εγγυημένου  
εισοδήματος που έλαβαν επιδόματα πανδημίας

Στην προσπάθειά της να υποστηρίζει 
ευάλωτα άτομα, όπως ηλικιωμένους 

χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω του 
COVID-19, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
του Καναδά εξέδωσε ανακοίνωση, για επι-
πλέον χρηματική βοήθεια.

Η κυβέρνηση του Καναδά παρέχει εφά-
παξ πληρωμή επιχορήγησης αυτή την 
εβδομάδα (19 Απριλίου) σε δικαιούχους 
συμπληρωμάτων εγγυημένου εισοδήμα-
τος (GIS) και επιδόματος που έλαβαν το 
επίδομα έκτακτης ανάγκης του Καναδά 
ή το επίδομα ανάκαμψης του Καναδά το 
2020. Αυτό το μέτρο ανακοινώθηκε στην 
Οικονομική και Δημοσιονομική Ενημέρω-
ση. 

Οι εφάπαξ πληρωμές επιχορήγησης θα 
ανακουφίσουν την οικονομική δυσπραγία 
των ηλικιωμένων που πληρούσαν τα κρι-
τήρια και έλαβαν επιδόματα πανδημίας 
το 2020 και που αντιμετώπισαν μείωση ή 
απώλεια των παροχών GIS τον Ιούλιο του 
2021. Η εφάπαξ πληρωμή επιχορήγησης 
αποζημιώνει τους επιλέξιμους ηλικιωμέ-
νους για την πλήρη απώλεια των οφελών 
του GIS ή του επιδόματος. Το ποσό ισού-
ται με το ετήσιο ποσό της μειωμένης πλη-
ρωμής τους. Για παράδειγμα, εάν το μηνι-

αίο GIS ενός ατόμου μειώθηκε κατά 100$, 
το άτομο θα λάβει εφάπαξ επιχορήγηση 
1.200 $.

Οι ηλικιωμένοι δε χρειάζεται να προβούν 
σε καμία ενέργεια για να λάβουν την εφά-
παξ πληρωμή της επιχορήγησης. Θα την 
λαμβάνουν αυτόματα, με τον ίδιο τρόπο 
που λαμβάνουν τις πληρωμές τους στο 
GIS. Αυτές οι εφάπαξ πληρωμές επιχο-
ρήγησης εκδόθηκαν με άμεση κατάθεση 
στις 19 Απριλίου 2022. Οι Καναδοί που 
δεν έχουν εγγραφεί για άμεση κατάθεση 
θα λάβουν μια επιταγή ταχυδρομικώς το 
αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου 2022. 

Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει μελλοντικές μειώσεις στα 
επιδόματα GIS ή Allowance για ηλικιωμέ-
νους που έλαβαν επιδόματα πανδημίας 
το 2021 με την εισαγωγή του Bill C-12. To 
νομοσχέδιο C-12, το οποίο έλαβε Βασι-
λική συγκατάθεση στις 3 Μαρτίου 2022, 
τροποποιεί το Νόμο για την Ασφάλεια Γή-
ρατος, για να αποκλείσει οποιοδήποτε ει-
σόδημα που λαμβάνεται βάσει του επιδό-
ματος έκτακτης ανάγκης του Καναδά, του 
επιδόματος ανάκαμψης του Καναδά, του 
επιδόματος φροντίδας ανάκαμψης του 
Καναδά, του επιδόματος ασθενείας ανά-
καμψης του Καναδά και το Επίδομα Κλεί-
δωμα Εργαζομένων στον Καναδά για τους 
σκοπούς του υπολογισμού του ποσού του 
GIS και του επιδόματος που καταβάλλεται 
από τον Ιούλιο του 2022.

«Οι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα δε 
θα πρέπει να τιμωρούνται για την πρό-
σβαση στην εισοδηματική υποστήριξη 
που χρειάζονταν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Η κυβέρνηση του Καναδά έλα-
βε γρήγορα μέτρα και ανακοίνωσε 742,2 
εκατομμύρια δολάρια στην Οικονομική 
και Δημοσιονομική Ενημέρωση 2021 για 
να ανακουφίσει την οικονομική δυσπρα-
γία των ηλικιωμένων που επηρεάστηκαν. 
Αυτή την εβδομάδα, όσοι ηλικιωμένοι 
έλαβαν επιδόματα πανδημίας το 2020 και 
είδαν αντίκτυπο στο GIS τους, θα λάβουν 
εφάπαξ επιχορήγηση, αποζημιώνοντάς 
τους πλήρως για το επηρεαζόμενο ποσό. 
Και, για να διασφαλίσουμε ότι οι ηλικιω-
μένοι δε θα το αντιμετωπίσουν ξανά αυτό, 
κάναμε μια σημαντική νομοθετική διόρ-
θωση με το νομοσχέδιο C-12, έτσι ώστε τα 
επιδόματα πανδημίας να μην επηρεάζουν 
τα ποσά των παροχών GIS ή Allowance 
στο μέλλον. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί 
να προστατεύει και να υποστηρίζει την οι-
κονομική ασφάλεια και την ευημερία των 
ηλικιωμένων», είπε η Υπουργός 3ης Ηλι-
κίας, Kamal Khera (φωτ.).
Οι ηλικιωμένοι είναι η ταχύτερα ανα-

πτυσσόμενη δημογραφική ηλικιακή 
ομάδα στον Καναδά. Μέχρι το 2030, ο 
αριθμός των ηλικιωμένων αναμένεται 
να φτάσει τα 9,4 εκατομμύρια, αντιπρο-
σωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο του 
πληθυσμού του Καναδά. Κάθε χρόνο, σε 

δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένους αυξάνεται 
ή μειώνεται το Συμπλήρωμα Εγγυημένου 
Εισοδήματος (GIS) για να αντικατοπτρίζει 
τις αλλαγές στο καθαρό εισόδημά τους. 
Αυτός ο σχεδιασμός διασφαλίζει ότι τα 
οφέλη πηγαίνουν στους πιο ευάλωτους 
ηλικιωμένους. Καθώς τα οφέλη του GIS 
υπολογίζονται με βάση τα έσοδα του 
προηγούμενου έτους, οποιαδήποτε αλ-
λαγή στο εισόδημα σε ένα δεδομένο έτος 
θα έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή 
των οφελών του GIS την επόμενη περίοδο 
πληρωμής Ιουλίου έως Ιουνίου.
Η στοχευμένη εφάπαξ επιχορήγηση θα 

εκδοθεί σε περίπου 211.000 αποδέκτες 
GIS και Επιδόματα που έλαβαν επιδόματα 
πανδημίας το 2020 και οι οποίοι αντιμε-
τώπισαν μείωση ή απώλεια των παροχών 
GIS τον Ιούλιο του 2021. Η εφάπαξ πληρω-
μή επιχορήγησης για δικαιούχους GIS που 
έλαβαν επιδόματα πανδημίας είναι ένα 
μη φορολογητέο και μη δηλωτέο όφελος 
για το οποίο οι αποδέκτες δε θα λάβουν 
φορολογικό δελτίο.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

"Οι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα δε θα 
πρέπει να τιμωρούνται για την πρόσβαση 
στην εισοδηματική υποστήριξη" είπε η 
υπουργός 3ης Ηλικίας, Kamal Khera
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Όπως προαναγγείλαμε στο προηγούμενο άρθρο, στο 
παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην επίσκεψη της 

υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Βι-
κτόρια Νούλαντ στην Κύπρο, το 37% της οποίας παραμέ-
νει υπό τουρκική κατοχή, ενώ απειλείται με τον «Αττίλα 
3» η κατάληψη της Αμμοχώστου και αφού έχει προηγη-
θεί η βάναυση παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων 
από την Τουρκία στη νομίμως οριοθετηθείσα Αποκλειστι-
κή Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© Newsbreak.gr

Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα η κυρία Νούλαντ για 
να στηρίξει την πολιτική της στην Ουκρανία, που είναι η 
εκδίωξη των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της 

Ουκρανίας και η απελευθέρωση του Ντονμπάς και της 
Ταυρίδας / Κριμαίας, να μη συναντηθεί με τον παρανό-
μως αυτοχρισθέντα «Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βό-
ρειας Κύπρου», γιατί έτσι θα νομιμοποιούσε τους επίσης 
παρανόμως αυτοχρισθέντες «Προέδρους της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας του Λουχάνσκ και του Ντονμπάς».
Διότι, όπως η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και κατέ-

λαβε παρανόμως το 37% του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έτσι και η Ρωσία, αν και όχι τόσο φανερά 
το 2014, βοήθησε τις δύο αυτές περιοχές της ουκρανικής 
επικράτειας να αυτονομηθούν και να ιδρύσουν δύο πα-
ράνομα κράτη, όπως ακριβώς η Τουρκία ίδρυσε το κρά-
τος – μαριονέτα στα Κατεχόμενα.
Τώρα η Ρωσία, με την από 24 Φεβρουαρίου εισβολή της 

στο έδαφος της Ουκρανίας, ολοκληρώνει αυτό που έκα-
νε η Τουρκία το 1974, στοχεύοντας ίσως -τι ειρωνεία- να 

καταλάβει κι αυτή το 37% του εδάφους της Ουκρανίας 
για να προστατεύσει τους Ρώσους ή ρωσόφωνους, που 
αποτελούν περίπου το 18% του πληθυσμού της Ουκρανί-
ας, όπως και οι Τουρκοκύπριοι.

Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι η κυρία Νούλαντ θα φερθεί με 
αβροφροσύνη στον Ελληνισμό και όχι μόνο θα αποφύγει 
να συναντηθεί με τον ψευδοπρόεδρο Τατάρ, αλλά θα αρ-
χίσει να παίρνει αποστάσεις από τη λύση της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική και κυριαρχική 
ισότητα των δύο κοινοτήτων και εναλλασσόμενη προε-
δρία, που επιβάλλουν στην Κύπρο, γιατί αυτό θα άνοιγε 
την πόρτα στη Ρωσία να ζητήσει ακριβώς την ίδια λύση 
στην Ουκρανία.

Άλλωστε, αυτό επικαλέστηκε ο Λαβρόφ, λίγες μέρες 
πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, όταν αναφέρθηκε 
στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», που 
αναγνωρίστηκε από την Τουρκία, για να δείξει ότι αυτή 
η πρακτική νομιμοποιεί και την ίδια να αναγνωρίσει τις 
«Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονμπάς».

Όμως, δυστυχώς, όχι απλώς διαψευστήκαμε, αλλά η κυ-
ρία Νούλαντ υπερέβη εαυτήν, αφού όχι μόνο συναντή-
θηκε με τον Τατάρ, αλλά τον αποκάλεσε και «Πρόεδρο» 
(!), για να το πάρει πίσω μετά τις αντιδράσεις, ψελλίζο-
ντας μια αστεία και προσβλητική δικαιολογία.

Όμως οι προσβολές δε σταμάτησαν εδώ. Ο πρόεδρος 
της Ουκρανίας, εκλεκτός της κυρίας Νούλαντ, Ζελένσκι, 
προσκεκλημένος να μιλήσει στο Κοινοβούλιο της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, όχι μόνο αγνόησε τη συνεχιζόμενη 
βάρβαρη κατοχή του 37% της χώρας που τον φιλοξενού-
σε, όχι μόνο παρέλειψε επιδεικτικά να αναφερθεί στους 
χιλιάδες νεκρούς της εισβολής, στους αγνοούμενους, στις 
εν ψυχρώ δολοφονίες των αιχμαλώτων, στους 200.000 
πρόσφυγες, περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού των 
Ελλήνων του νησιού, αλλά με τρόπο που υπερβαίνει τα 
πολιτικά και διπλωματικά ειωθότα, έκανε προσβλητικές 
παρατηρήσεις ακόμα και στον τρόπο λειτουργίας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, κάνοντας αναφορά στα «χρυσά 
διαβατήρια».
Το καλό, ο κύριος Ζελένσκι μάς το φύλαγε στο τέλος. 

Όταν η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημη-
τρίου, προσπάθησε να μιλήσει για την κατοχή της Κύ-
πρου από τα τουρκικά στρατεύματα, ο κύριος Ζελένσκι 
διέκοψε τη σύνδεση, προφανώς για να μη δυσαρεστή-
σει τον εκλεκτό της πολιτικής του καρδιάς, τον κύριο Ερ-
ντογάν. Οι δικαιολογίες που επικαλέστηκε το υπουργείο 
Εξωτερικών, ότι τάχα μου έπεσε η γραμμή, κάτι που έγινε 
όλως τυχαίως πρώτη φορά, στις δεκάδες τέτοιου είδους 
επικοινωνίες που είχε ο κύριος Ζελένσκι με Κοινοβούλια 
άλλων χωρών, είναι ίσως πιο προσβλητικές και ανέντιμες 
από την ίδια αυτή την πράξη.

Όταν ο πρόεδρος μιας χώρας που δέχεται εισβολή δε 
δείχνει την αλληλεγγύη του σε μια χώρα που υπέστη 
ακριβώς τα ίδια, με το έγκλημα της βάρβαρης κατοχής να 
συνεχίζεται έως σήμερα, τότε δείχνει ότι δεν αξίζει την 
αλληλεγγύη αυτής της χώρας και ίσως άλλων χωρών.

Όσον αφορά την κυρία Νούλαντ, είπε περίπου ότι είναι 
υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να στείλει οπλι-
κά συστήματα στην Ουκρανία, χωρίς όμως να πει μια 
λέξη για τους 40.000 Τούρκους στρατιώτες, εξοπλισμέ-
νους με αμερικανικό και γερμανικό πολεμικό υλικό. Θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, να πει να φύγουν τα στρα-
τεύματα κατοχής από την Κύπρο, να σταλεί όλο το πολε-
μικό τους υλικό στην Ουκρανία και την ίδια στιγμή και η 
Εθνική Φρουρά να στείλει πολεμικό υλικό στη δοκιμαζό-
μενη Ουκρανία.
Αντ’ αυτού, η Αμερικανίδα αξιωματούχος ζήτησε αμοι-

βαίες χειρονομίες από Κύπρο – Τουρκία – Ελλάδα για το 
Κυπριακό και τα ενεργειακά. Αντιλαμβάνεται ο καθείς 
ότι όταν μιλάμε για αμοιβαίες χειρονομίες, εννοούμε 
φυσικά κι άλλες υποχωρήσεις από Κύπρο και Ελλάδα. 
Καληνύχτα σας και, προσοχή, μην αλλάξετε πλευρό, γιατί 
μπορεί να χάσετε τη θέση που έχετε στη… σωστή πλευρά 
της Ιστορίας.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) εί-
ναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην πρά-
κτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γεω-
στρατηγικός αναλυτής

Joyeuse Pâques à la communauté 
hellénique de Montréal!

Ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες 
του Μόντρεαλ Καλό Πάσχα!

Wishing Montréal’s Hellenic 
community a very happy Easter!
ey.com/ca

©2021 Ernst & Young LLP. All Rights Reserved. 3758451 ED00

Στη σωστή πλευρά  
της Ιστορίας #2
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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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140 Rue Stinson, 
Ville St-Laurent, QC H4N 2E7
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό, σας ευχόμεθα

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

ΚΕΜΠΕΚ 

Μόντρεαλ: Αύξηση της ένοπλης βίας 

Οι διακοπές του Καθολικού Πάσχα δυ-
στυχώς αμαυρώθηκαν, από τέσσερα 

περιστατικά με πυροβολισμούς στο Μό-
ντρεαλ, μεταξύ των οποίων ένας φόνος 
και μια απόπειρα φόνου. Όμως αυτή δεν 
είναι η πρώτη έκρηξη ένοπλης βίας φέτος 
στη μητρόπολη. Σύμφωνα με έρευνα το-
πικών ΜΜΕ, από τις αρχές του τρέχοντος 
έτους στο Μόντρεαλ, υπήρξαν περίπου 
διπλάσια περιστατικά κατά τα οποία χρη-
σιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο σε σχέση 
με την ίδια περίοδο το 2020 και το 2021.
Συγκεκριμένα, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 

18ης Απριλίου, σημειώθηκαν 44 πυροβο-
λισμοί στη μητρόπολη, σε σύγκριση με 21 
την ίδια περίοδο το 2020 και 24 το 2021. 
Τα στοιχεία της έρευνας της Λα Πρες πε-
ριλαμβάνουν μόνο γεγονότα που έλαβαν 
κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και 
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που 
συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία του 
Μόντρεαλ (SPVM).
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, έχουν 

σημειωθεί 20 περιστατικά στο Μόντρεαλ 
όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί χω-
ρίς θύματα, 18 απόπειρες δολοφονίας, 
5 ανθρωποκτονίες και 1 ληστεία με εκ-
πυρσοκρότηση όπλου. Μόνο για το μήνα 
Απρίλιο, σε 17 ημέρες, σημειώθηκαν 5 
πυροβολισμοί χωρίς θύματα, 4 απόπειρες 
δολοφονίας, 2 ανθρωποκτονίες και 1 λη-
στεία με πυροβολισμούς.

Αυτά τα 12 συμβάντα αντιπροσωπεύουν 
το 27% όλων των περιστατικών στα οποία 
ένα όπλο έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχι-
στον μία φορά από την αρχή του έτους 
στο Μόντρεαλ. Η αργία του Πάσχα ήταν 

ιδιαίτερα βίαιη, με δύο περιστατικά με 
πυροβολισμούς χωρίς θύματα, μια από-
πειρα δολοφονίας και ένα φόνο, μέσα 
σε μόλις δύο ημέρες, την Παρασκευή 15 
Απριλίου και το Σάββατο 16 Απριλίου. Αρ-
κετοί από τους πυροβολισμούς που ση-
μειώθηκαν από τις αρχές του χρόνου στο 
Μόντρεαλ συνδέονται με συγκρούσεις 
μεταξύ κλικών ή συμμοριών του δρόμου.
Η αστυνομία φοβάται μια θερμή πηγή 

εγκλήματος, ειδικά επειδή θα υπάρξουν 
εντάσεις στον κόσμο του οργανωμένου 
εγκλήματος, ιδιαίτερα στη μαφία. Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ότι η κυβέρνηση του 
Κεμπέκ ξεκίνησε τη στρατηγική Centaure 
το 2021, υπό την επίβλεψη του Sûreté du 
Québec, για την καταπολέμηση της διάδο-
σης πυροβόλων όπλων που παρατηρείται 
ειδικότερα από τα τέλη του 2019.
Το SPVM βασίζεται επίσης στις πολυεπι-

στημονικές του ομάδες αφιερωμένες στα 
όπλα (EMAF) και τα τμήματα ναρκωτικών 
του, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Ορ-
γανωμένου Εγκλήματος, για την καταπο-
λέμηση αυτής της μάστιγας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
Η αύξηση στα γεγονότα χρήσης πυρο-

βόλων όπλων τα τελευταία χρόνια στο 
Μόντρεαλ είναι επίσης εμφανής στο Ερ-
γαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών 
και Ιατροδικαστικής Ιατρικής (LSJML) στο 
Κεμπέκ, όπου ο αριθμός των όπλων που 
λαμβάνονται αυξάνεται και αναμένεται να 
είναι περίπου 1.000 για το έτος 2021. Άλ-
λος αντίκτυπος της διάδοσης των όπλων: 
οι ειδικοί της βαλλιστικής βρίσκουν ολο-
ένα και περισσότερες αντιστοιχίες μεταξύ 
καλύκων και βλημάτων που βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν  με πυροβόλα όπλα.

Κάθε κάλυκας, βλήμα ή πυροβόλο όπλο 
που κατασχέθηκε στον τόπο του εγκλή-
ματος αναλύεται από ειδικούς στο ερ-
γαστήριο – με καθυστέρηση περίπου έξι 
μηνών λόγω έλλειψης προσωπικού – και 
συγκρίνεται σε βάσεις δεδομένων, ώστε 
οι ειδικοί να μπορούν να κάνουν συνδέ-
σεις μεταξύ τους.
«Πριν από το 2020, κάναμε ίσως δέκα συ-

σχετισμούς το χρόνο ανάμεσα σε ένα βλή-
μα ή έναν κάλυκα και ένα πυροβόλο όπλο. 
Αλλά με τα επεισόδια πυροβολισμών να 
αυξάνονται, υπάρχουν περισσότεροι κά-
λυκες και βλήματα που έρχονται στο ερ-
γαστήριο που αρχικά δε σχετίζονταν με 
πυροβόλο όπλο. Αλλά μπορώ να σας πω 
ότι το 2020, το 2021 και το 2022, βλέπου-
με πραγματικά μια αύξηση της αλληλο-
γραφίας που πραγματοποιείται στο εργα-
στήριο», περιγράφει ο Manuel Tousignant, 
ειδικός του LSJML.

Σύμφωνα με τον Manuel Tousignant και 
τους συναδέλφους του, όλο και περισ-
σότεροι κάλυκες εκτοξεύονται από το 
ίδιο όπλο. Μερικές φορές βρίσκονται σε 
τρεις ή και τέσσερις διαφορετικές σκηνές 
εγκλήματος. Ο ειδικός ισχυρίζεται ότι το 
πιο δημοφιλές όπλο μεταξύ των εγκλημα-
τιών είναι το Luger των 9 χιλιοστών.
Τα Polymer-80, κατασκευασμένα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία δημιουρ-
γούνται με τεχνολογία 3D εκτυπωτή, 
κατάσχονται όλο και περισσότερο στο 
Κεμπέκ, αλλά αντιπροσώπευαν μόνο το 
4,6% όλων των όπλων που αναλύθηκαν 
στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια του 
πρώτου εξάμηνου του 2021.
Ο κ. Tousignant βεβαιώνει ότι ακόμα και 

αν βρεθούν λίγο περισσότερα πιστόλια 
κατασκευασμένα με τεχνολογία 3D στο 
Κεμπέκ, το ποσοστό παραμένει «ελάχι-
στο».

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Η οικογένεια του κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου,
Εύχονται σε όλη την Ομογένεια  
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα

 και 
Χρόνια Πολλά!
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Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται 
στην πολυπληθή πελατεία της 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση !

Κύπρος: «Μας απογοήτευσε η εσκεμμένη  
παράλειψη από τον Ζελένσκι»
Η πρόεδρος της κυπριακής Βουλής, με αφορμή την αποφυγή κάθε αναφοράς στο Κυπριακό από τον πρόεδρο 
της Ουκρανίας, αναφέρει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ότι «η αυστηρή προσήλωση της Λευκωσίας στα θέματα 
αρχών και νομιμότητας δεν προσφέρεται α λα καρτ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΑΚΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ  

«ΤΑ ΝΕΑ» [tanea.gr]

Την απογοήτευση της Λευκωσίας για 
την «εσκεμμένη παράλειψη» Ζελέν-

σκι να αναφερθεί στο Κυπριακό, εκφρά-
ζει η πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου (φωτ. 
πάνω), στα «ΝΕΑ» της Ελλάδας. Υπενθυ-
μίζει ότι η Λευκωσία πήρε τις απαραίτητες 
πολιτικές αποφάσεις και υπογραμμίζει ότι 
«η αυστηρή προσήλωσή μας στα θέματα 
αρχών και νομιμότητας δεν προσφέρεται 
α λα καρτ».

ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ  

ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΚΟΠΗ  
ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΜΙΛΙΑ;

«Από τη στιγμή που μας δόθηκαν προφο-
ρικώς αλλά και γραπτώς εξηγήσεις διά της 

επίσημης οδού, μέσα και από την επιστολή 
του ουκρανού πρέσβη την οποία παραλά-
βαμε την επόμενη μέρα, ότι επρόκειτο για 
τεχνικό λάθος και δεν υπήρχε καμία πρό-
θεση ή σκοπιμότητα, δεν μπορώ να απο-
δώσω τη διακοπή της σύνδεσης κακόπιστα 
σε εσκεμμένη ενέργεια. Όσον αφορά το τι 
αναμέναμε από τον πρόεδρο της Ουκρανί-
ας σε σχέση με το Κυπριακό… Η αλήθεια 
είναι ότι από τη στιγμή που ο κ. Ζελένσκι 
απευθύνεται σε μια χώρα ισότιμο μέλος 
της ΕΕ για βοήθεια, η οποία αντιμετωπί-
ζει ακόμη τις επιπτώσεις της τουρκικής 
εισβολής και κατοχής, θα αναμέναμε να 
αναφερθεί με εύσχημο έστω τρόπο αλλά 
και για λόγους διπλωματικής αβρότητας 
στο πρόβλημα της Κύπρου. Αν μη τι άλλο 
εκφράζοντας την ελπίδα και την ευχή για 
επίλυσή του. Σίγουρα μας απογοήτευσε 
και νιώθουμε ότι αυτό ήταν παράλειψη εκ 
μέρους του, εσκεμμένη, όσο και εάν κα-
τανοούμε τους λόγους. Γι’ αυτό και φρο-
ντίσαμε αμέσως μετά τη διακοπή της σύν-
δεσης να μεταφραστεί στα ουκρανικά και 
να αποσταλεί στο γραφείο του αυτούσια 
η αντιφώνηση, στην οποία και επισημαίνο-
νται αναλυτικά όλες οι παράμετροι του κυ-
πριακού προβλήματος. Χρειάζεται να αντι-
ληφθούμε ότι η Ιστορία μάς προσφέρει 
διδάγματα και η αυστηρή προσήλωσή μας 
στα θέματα αρχών και νομιμότητας δεν 
προσφέρεται α λα καρτ. Γι’ αυτό και από 
την πρώτη στιγμή, ακόμα και αν δεν είχαμε 
όλα αυτά τα χρόνια την ίδια ανταπόκριση 

σε αυτά τα θέματα αρχών όσον αφορά το 
κυπριακό πρόβλημα, με πολιτικές αποφά-
σεις τεκμηριώσαμε αυτή τη στοχοπροσή-
λωσή μας στις θέσεις αρχών, οι οποίες εί-
ναι αδιαμφισβήτητες και αταλάντευτες, σε 
κάθε περίπτωση».

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ  
«ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ». ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ 
ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ;
«Είναι ένας ρόλος τον οποίο η Τουρκία 

γνωρίζει πολύ καλά να υποδύεται και δυ-
στυχώς επί του παρόντος φαίνεται να ανα-
βαθμίζει, πρόσκαιρα έστω, το διεθνή της 
ρόλο και εκτόπισμα, ως διαμεσολαβητή 
στο ουκρανικό ζήτημα. Όποτε συμβαίνει 
κάτι τέτοιο επιτείνει και τις παράνομες 
απαιτήσεις της στο Κυπριακό, επιδιώκο-
ντας πολιτικά οφέλη. Αυτό μοιραία, εκτι-
μώ, θα έχει επιπτώσεις σε σχέση με τη 
διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, με 
πρώτη την περαιτέρω σκλήρυνση της ήδη 
αδιάλλακτης τουρκικής στάσης, καθώς και 
ενίσχυση των επεκτατικών βλέψεων και 
εμμονών της Άγκυρας, η οποία έχει απο-
δείξει πως δεν αφήνει ανεκμετάλλευτες 
ανάλογες ευκαιρίες. Ωστόσο, είμαι παράλ-
ληλα βέβαιη, ότι σύντομα θα απογυμνω-
θεί και σε αυτό καταβάλλουμε διπλωματι-
κές προσπάθειες να γνωστοποιούμε ή να 
υπενθυμίζουμε τις παράνομες ενέργειες 

της Τουρκίας, τη διαρκή και παρατεταμένη 
καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τον τακτικισμό που επιδεικνύει και φυσικά 
την επιλεκτικότητα στα θέματα αρχών».

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΙΝΕΙ ΤΟ 
ΑΔΙΕΞΟΔΟ ή ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ;
«Παρά το γεγονός, ότι και στην περίπτω-

ση της Κύπρου οι επιπτώσεις ήταν εξίσου 
τραγικές με την Ουκρανία – προσφυγιά, 
ξεριζωμός, βιαιοπραγίες, άνθρωποι να 
αγνοούνται κοντά μισό αιώνα – δεν υπήρ-
ξε η ίδια αντιμετώπιση και κινητοποίηση 
με την εισβολή στην Ουκρανία, και αυτό 
είναι μια πραγματικότητα. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία δε θα πάψει ωστόσο ποτέ να 
αναμένει, να ελπίζει και να ζητά από τη δι-
εθνή κοινότητα, να ασκήσει πιέσεις για την 
επίλυση του Κυπριακού και την εφαρμογή 
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Χρειάζεται όλοι 
να αντιληφθούν ότι η Κύπρος είναι Ευρώ-
πη και ότι η Τουρκία εξακολουθεί εδώ και 
48 χρόνια να κατέχει με τη βία των όπλων 
ευρωπαϊκό έδαφος. Και με κάθε βήμα και 
ευκαιρία θα προβάλλουμε το ζήτημα αυτό 
και θα βγαίνουμε μπροστά, σε κάθε πα-
ραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, 
τονίζοντας ότι εν έτει 2022 δε νοείται να 
υπάρχουν μοιρασμένες πατρίδες, πρό-
σφυγες, αγνοούμενοι και ότι η σύμπλευσή 
μας σε θέματα αρχών πρέπει να είναι δι-
αρκής και απαράβατη».

https://www.in.gr/author/a-fwtaki/
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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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Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας, 
στους φίλους και συγγενείς μας 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
2021!
Ιωάννης Ρασσιάς
Σπύρος Ρασσιάς
Γεώργιος Κουτουμάνος
Νίκος Κουτουμάνος

At Your Service
Since 1975

Régie du Bâtiment du Québec  RBQ:1508-3330-61
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Ο ισχυρισμός του προέδρου των 
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την περασμένη 

εβδομάδα, ότι η Ρωσία διέπραξε γενο-
κτονία στην Ουκρανία, δεν υποστηρί-
χθηκε από τις κατασκοπευτικές υπηρε-
σίες της χώρας, προκαλώντας ανησυχία 
στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, 
όπως αποκαλύπτουν μεγάλα αμερικανικά 
ΜΜΕ.
Ο ισχυρισμός περί γενοκτονίας «δεν έχει 

μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από στοιχεία 
που έχουν συλλεχθεί από τις υπηρεσίες 
πληροφοριών των ΗΠΑ», ανέφερε το NBC 
News την Παρασκευή 15/4 επικαλούμενο 
ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.
Το ειδησεογραφικό δίκτυο επικαλέστη-

κε μάλιστα δύο αξιωματούχους του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ που δήλωσαν ότι ο ισχυρι-
σμός του Μπάιντεν «κατέστησε πιο δύ-
σκολο για την υπηρεσία να κάνει αξιό-
πιστα τη δουλειά της», επιμένοντας ότι 
εναπόκειται στο υπουργείο να καθορίσει 
επίσημα την πιθανή διάπραξη γενοκτονί-
ας ή άλλων εγκλημάτων πολέμου.
«Η γενοκτονία περιλαμβάνει την κατα-

στροφή μιας εθνοτικής ομάδας ή έθνους 
και, μέχρι στιγμής, δεν είναι αυτό που 
βλέπουμε», σημείωσε επίσης ανώνυμος 
αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφο-
ριών των ΗΠΑ, που επικαλείται το NBC.
Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του 

Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν αρνήθηκε 

επίσης να χρησιμοποιήσει τον όρο «γε-
νοκτονία». «Με βάση αυτά που έχουμε 
δει μέχρι τώρα, έχουμε δει φρικαλεότη-
τες, έχουμε δει εγκλήματα πολέμου. Δεν 
έχουμε δει ακόμη ένα επίπεδο συστημα-
τικής στέρησης της ζωής του ουκρανικού 
λαού που να ανέρχεται στο επίπεδο της 
γενοκτονίας», είπε ο Σάλιβαν στους δημο-
σιογράφους. «Αλλά, και πάλι, αυτό είναι 
κάτι που θα συνεχίσουμε να παρακολου-
θούμε».
Σε μια περαιτέρω ενίσχυση της επίθε-

σης της Ουάσιγκτον κατά της Μόσχας για 
τη στρατιωτική της επιχείρηση κατά του 
υποστηριζόμενου από τη Δύση Κιέβου, ο 
Μπάιντεν κατηγόρησε τον Πρόεδρο της 
Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ότι διέπραξε 
γενοκτονία στην Ουκρανία, κατά τη δι-
άρκεια πολιτικής του ομιλίας την Τρίτη 
12/4 που απέδιδε την αύξηση των τιμών 
του φυσικού αερίου στη χώρα του στη σύ-
γκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας…
Ο Μπάιντεν κατηγόρησε περαιτέρω τη 

Μόσχα ότι «προσπαθεί να εξαλείψει 
την ιδέα ακόμη και να είναι κάποιος Ου-
κρανός». Οι δηλώσεις του έγιναν μετά 
τον ισχυρισμό του Κίεβου, ότι τα ρωσικά 
στρατεύματα σκότωναν αμάχους στην 
Μπούτσα και σε άλλες πόλεις κοντά στην 
ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Μόσχα, ωστόσο, αρνείται ότι οι δυνά-
μεις της ήταν υπεύθυνες για τους θανά-

τους αμάχων στην Μπούτσα ή αλλού στην 
Ουκρανία, επιμένοντας ότι το Κίεβο διεξή-
γαγε μια συκοφαντική εκστρατεία εναντί-
ον της. Σε κάθε περίπτωση, η συνεχής δι-
άψευση του Τζο Μπάιντεν ακόμα και από 
ΜΜΕ που παραδοσιακά στηρίζουν τους 
δημοκρατικούς, προκαλεί πολλά ερωτη-
ματικά.

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Η ΔΗΜΟΦΙΛΙΑ ΤΟΥ 
– ΦΟΒΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ

Οι νεαροί Αμερικανοί έχουν στραφεί πλέ-
ον κατά του Αμερικανού προέδρου. Αυτό 
είναι το αναπάντεχο εύρημα μιας ανάλυ-
σης της Gallup σε δημοσκόπησή της που 
εξέταζε το εύρος της θητείας του Biden, 
αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Στις πρώτες ημέρες της προεδρίας του 
Μπάιντεν (από τον Ιανουάριο του 2021 
έως τον Ιούνιο του 2021), κατά μέσο όρο 
6 στα 10 ενήλικα μέλη της λεγόμενης Γε-
νιάς Ζ — όσοι δηλαδή γεννήθηκαν μεταξύ 
1997 και 2004 — ενέκριναν το έργο που 
έκανε ο Biden.

Κατά την περίοδο όμως από το Σεπτέμ-
βριο του 2021 έως το Μάρτιο του 2022, 
ο αριθμός αυτός είχε πέσει κατακόρυφα 
φτάνοντας μόλις το 39%. Ανάμεσα στους 
millennials — αυτούς που γεννήθηκαν με-
ταξύ 1981 και 1996 — η κατάρρευση είναι 
εξίσου έντονη. Νωρίτερα, η αποδοχή του 
Biden στην εν λόγω ομάδα έφτανε το 60% 

σε συγκεντρωτικά νούμερα της Gallup για 
το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι του 
41% που είναι σήμερα. Αυτή η απώλεια 
εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων, είναι αρ-
κετά εντυπωσιακή, αλλά όχι τόσο απότο-
μη μεταξύ των μεγαλύτερων ηλικιακών 
ομάδων.
Την ίδια περίοδο, τα ποσοστά αποδοχής 

του Μπάιντεν μεταξύ των baby boomers — 
εκείνων που γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 
1964 — μειώθηκαν μόνο κατά 7 μονάδες. 
Μεταξύ των «παραδοσιακών» — αυτών 
που γεννήθηκαν πριν από το 1946 — τα 
ποσοστά αποδοχής του παρέμειναν αμε-
τάβλητα.
Τώρα, ορισμένες από τις διαφορές οφεί-

λεται στο ότι οι νεότεροι Αμερικανοί ήταν 
πολύ πιο θετικοί για τον Biden στην αρχή 
της προεδρίας του από τους μεγαλύτε-
ρους Αμερικανούς. Οπότε υπήρχε περισ-
σότερο περιθώριο να πέσει. Ταυτόχρονα, 
είναι σαφές σε άλλες έρευνες ότι υπήρξε 
σημαντική μείωση του ενθουσιασμού για 
τον Biden μεταξύ των νεότερων Αμερικα-
νών. Μια δημοσκόπηση της Quinnipiac 
που δημοσιεύτηκε αυτή την προηγούμε-
νη εβδομάδα, έδειξε ότι μόλις το 21% των 
ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών δήλωσαν 
ότι ενέκριναν τον τρόπο με τον οποίο ο 
Πρόεδρος χειριζόταν τη δουλειά του, ενώ 
το 58% αποδοκίμασε.

© Primenews.press
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Καλή 
Ανάσταση 
και 
Καλό 
Πάσχα !

Greektown
Grill
4637 Chemin du Souvenir, 
Laval, Quebec 
greektowngrill.ca
        450.688.6340

Visit
our online

menu 

for many more

delicious Easter 

plates! 

Μπορείτε να 
παραγγείλετε ψητό 
αρνάκι με το κιλό 
και παραδοσιακή 
μαγειρίτσα.  
Δώστε έγκαιρα τις 
παραγγελίες σας.
Σας περιμένουμε μετά 
την Ανάσταση!  
Την Κυριακή του Πάσχα 
ΚΛΕΙΣΤΑ.ΚΛΕΙΣΤΑ.
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Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλί-

να Γκεοργκίεβα (φωτ.), σε ομιλία της εν 
όψει της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ, δήλω-
σε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί ξεκάθαρο 

κίνδυνο για πολλές χώρες στον κόσμο και 
αποτελεί πολύ μεγάλο εμπόδιο για την 
παγκόσμια ανάκαμψη.
Το ΔΝΤ θα ανακοινώσει την επόμενη 
εβδομάδα περαιτέρω αναθεώρηση προς 

τα κάτω των προβλέψεών του για την πα-
γκόσμια ανάπτυξη το 2022 από το 4,4% 
που προέβλεπε τον Ιανουάριο.
«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Ο πόλε-
μος και οι κυρώσεις θα μπορούσαν να κλι-

μακωθούν. Νέες μεταλλάξεις του κορω-
νοϊού θα μπορούσαν να εμφανισθούν. Οι 
σοδειές θα μπορούσαν να μειωθούν». Το 
οικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο κόσμος είναι το πιο πολύπλοκο 
που έχουμε ζήσει και απαιτεί τρομερά δύ-
σκολες επιλογές, τόνισε η επικεφαλής του 
ΔΝΤ.
«Πώς μπορούν οι υπεύθυνοι για την πο-
λιτική να ελέγξουν τον πληθωρισμό και το 
αυξανόμενο χρέος, διατηρώντας παράλ-
ληλα κρίσιμης σημασίας δαπάνες και δι-
αμορφώνοντας τις βάσεις για μία διαρκή 
ανάπτυξη;» αναρωτήθηκε.
Αναφερόμενη στην αντίδραση που πρέ-
πει να υπάρξει, επεσήμανε ότι οι άμεσες 
προτεραιότητες είναι ο τερματισμός του 
πολέμου στην Ουκρανία, η αντιμετώπιση 
της πανδημίας και η εξουδετέρωση του 
πληθωρισμού και του χρέους.
«Σε οικονομικούς όρους, η ανάπτυξη μει-
ώνεται και ο πληθωρισμός αυξάνεται. Σε 
ανθρώπινους όρους, τα εισοδήματα του 
κόσμου μειώνονται και η ταλαιπωρία του 
αυξάνεται», είπε χαρακτηριστικά.
Ακόμη, τόνισε ότι η αντιμετώπιση του πλη-
θωρισμού είναι πολύ σημαντική για την 
οικονομική ασφάλεια. Όπως είπε, αποτε-
λεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική στα-
θερότητα και συνιστά μία φορολογία των 
απλών ανθρώπων που δυσκολεύονται να 
τα βγάλουν πέρα. Πρόσθεσε ότι αυξάνε-
ται ο κίνδυνος να αποσταθεροποιηθούν 
οι πληθωριστικές προσδοκίες, κάτι που 
θα εμπέδωνε περισσότερο τον πληθωρι-
σμό και θα έκανε δυσκολότερο τον έλεγχό 
του.
«Με δεδομένο το πρόβλημα αυτό, οι κε-
ντρικές τράπεζες πρέπει να δράσουν απο-
φασιστικά, να αφουγκρασθούν το σφυγ-
μό της οικονομίας και να προσαρμόσουν 
κατάλληλα τις πολιτικές», επεσήμανε.
Για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου 
δημόσιου χρέους, είπε ότι πρέπει να 
υπάρξει προσεκτική προτεραιοποίηση 
των δαπανών και να στοχεύουν αυτές 
στους περισσότερο ευάλωτους, προσθέ-
τοντας ότι χρειάζονται αξιόπιστα μεσο-
πρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια.
Η Βουλγάρα επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε, 
ότι μεγάλη ανησυχία προκαλεί η ανασφά-
λεια για τα τρόφιμα και ότι χρειάζεται μία 
πολυμερής πρωτοβουλία για να αντιμε-
τωπιστεί αυτή, καθώς διαφορετικά θα 
υπάρξει μεγαλύτερη πείνα, φτώχεια και 
περισσότερες κοινωνικές αναταραχές.
Ανέφερε, επίσης, ότι η διπλή κρίση -του 
κορωνοϊού και του πολέμου- περιπλέκε-
ται περαιτέρω από τον κίνδυνο κατακερ-
ματισμού της παγκόσμιας οικονομίας σε 
γεωπολιτικά μπλοκ, τονίζοντας ότι «ο κα-
τακερματισμός της παγκόσμιας διακυβέρ-
νησης αποτελεί ίσως την πιο σημαντική 
πρόκληση για το βασισμένο σε κανόνες 
πλαίσιο που καθόριζε τις διεθνείς οικο-
νομικές σχέσεις για περισσότερο από 75 
χρόνια και βοήθησε να υπάρξουν σημα-
ντική άνοδος του επιπέδου διαβίωσης σε 
όλο τον κόσμο».

© primenews.com

Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας  
και να σας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και 

επαγγελματική προκοπή.

Καλό Πάσχα  
Καλή Ανάσταση

1563 Begin, Ville St-Laurent, QC  H4R 1W9 (corner Thimens)
T: 514 270-1961 | F: 514 274-2600
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Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	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.

www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Έρχεται πείνα, φτώχεια ΔΝΤ: «Έρχεται πείνα, φτώχεια 
και κοινωνικές αναταραχές»και κοινωνικές αναταραχές»

https://primenews.press/mitsotakis-meta-tin-apopliromi-tou-dnt-kleinei-ena-gkrizo-kefalaio
https://primenews.press/mitsotakis-meta-tin-apopliromi-tou-dnt-kleinei-ena-gkrizo-kefalaio
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%B1
https://primenews.press/sto-89-ektinachthike-to-martio-o-plithorismos
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Ο δικηγόρος 
DENNIS KOUNADIS
και οι συνεργάτες του

Εύχονται στους φίλους, 
εκλεκτούς πελάτες 
και σε όλη την Ελληνική 
Παροικία
Καλή Ανάσταση
Και
Καλό Πάσχα
Με Υγεία και Χαρά 
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Ευχόμαστε σε όλους 
σας Καλό Πάσχα,  
Καλή Ανάσταση! 

TRIFONOPOULOS SOTIRAKOS VLACHOLIAS S.E.N.C.

PARTNERSHIP OF CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Κατέστρεψαν την ιστορική Αυτοκρατορική 
Πύλη της Αγίας Σοφίας
Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Η καταστροφή στην ιστορική Αυτοκρα-
τορική Πύλη της Αγίας Σοφίας, ένα 

από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά μνη-
μεία στον κόσμο, αλλά και η άγνοια που 
δήλωσε ο υπεύθυνος ασφαλείας έχουν 
προκαλέσει οργή. Την καταγγελία έκανε 
η  Ένωση Ιστορίας της Τέχνης σε ανάρτη-
σή της στο Twitter (φωτ.). 
«Ανακαλύψαμε ότι η ιστορική Αυτοκρα-

τορική Πύλη της Αγίας Σοφίας βρίσκεται 
σε μία τέτοια κατάσταση και τη φωτο-
γραφίσαμε, γύρω στις 20:45 σήμερα το 
βράδυ (18.4.2022). Δυστυχώς, ακούσαμε 
την ανατριχιαστική δήλωση του ατόμου 
που λέει ότι ονομάζεται κ. Ταλίπ και είναι 
ο υπεύθυνος ασφαλείας στην Αγία Σοφία, 
ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά 
και ότι δεν υπάρχει βίντεο από κάμερα, 
καθώς και ότι “δεν ήταν τίποτα, μην ανη-
συχείτε, θα το φτιάξουμε”. Όταν είπαμε 
ότι θα το καταγγείλουμε στον εισαγγελέα 
για να βρούμε τον ένοχο μας απάντησε ότι 
ήμασταν κακοπροαίρετοι. Και ότι το μόνο 
που θέλουμε είναι να κάνουμε σκηνή». 
Η Ενωση Ιστορίας της Τέχνης διαμήνυσε, 

ότι θα ζητήσει να διερευνηθεί η υπόθεση, 
ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν 
οι δράστες, ενώ θα υποβάλλει και μήνυση 
κατά του υπεύθυνου ασφαλείας.
«Ποτέ δε δεχόμαστε και δε θα δεχθού-

με ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι υπεύ-
θυνος για το τζαμί της Αγίας Σοφίας, ένα 
από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά έργα 
στον κόσμο. Θα υποβάλλουμε μήνυση, 

τόσο για να εντοπίσουμε αυτούς που κα-
τέστρεψαν την ιστορική πύλη, όσο και για 
να εκδιωχθεί αυτό το άτομο από αυτό το 
πόστο το συντομότερο δυνατό», τονίζεται 
στην καταγγελία.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν προς το 
παρόν απαντήσει επισήμως για το θέμα. 
Αδιανόητο είναι το γεγονός, ότι σύμφω-
να με τα όσα υποστηρίζει ο υπεύθυνος 
ασφαλείας δεν υπάρχει βιντεοσκοπημένο 
υλικό. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέ-
ας του Δήμου Κωνσταντινούπολης, Μαχίρ 
Πολάτ, μίλησε για σκόπιμη καταστρο-
φή. «Το άτομο ή τα άτομα που προκάλε-
σαν αυτή την καταστροφή θα πρέπει να 
ταυτοποιηθούν μέσω κάμερας. Το θέμα 
θα πρέπει να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, 
καθώς σκόπιμα προκάλεσαν ζημιά στο 
νούμερο ένα ιστορικό κτήριο, την Αγία Σο-
φία», δήλωσε.

Η Αυτοκρατορική Πύλη, η μεγαλύτερη 
πύλη της Αγίας Σοφίας, έχει ύψος επτά 
μέτρα. Είναι η κεντρική πύλη εισόδου και 
χρησιμοποιούνταν μόνο από τον Αυτο-
κράτορα. Η πόρτα λέγεται ότι κατασκευ-
άστηκε από τα ξύλα της Κιβωτού του Νώε, 
τα οποία ήταν από βελανιδιά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

«Οι εικόνες του βανδαλισμού της Αυτο-
κρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη, Μνημείου Παγκόσμι-
ας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μας προκα-

λεί αποτροπιασμό και λύπη. Καλούμε τις 
αρμόδιες αρχές να πράξουν τα δέοντα, 
ούτως ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς και να 
αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές στο 

Μνημείο» ανέφερε το υπουργείο Εξωτε-
ρικών, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το 
βράδυ της Τρίτης 19/4.

© zougla.gr

4331 Notre-Dame West, Chomedey  |  450 681-0982

Για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, Για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, 
ευχόμαστε ολόψυχα σε σας ευχόμαστε ολόψυχα σε σας 
και τις οικογένειες σας Καλή και τις οικογένειες σας Καλή 
Ανάσταση και Χρόνια Πολλά  Ανάσταση και Χρόνια Πολλά  

με υγεία ευτυχία και χαρά.με υγεία ευτυχία και χαρά.
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   Καλή Ανάσταση!
Εκπληκτικά 

Πιάτα
Ευχάριστο 

περιβάλλον
 www.auvieuxduluth.com 
info@auvieuxduluth.com 

450-663-1165
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Andreas Alevras, C.A.

Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες  
και στην Ελληνική Ομογένεια  

A ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290, Laval, Québec, H7V 2T8
Tel.: 450-688-8686  Fax: 450-688-5638

E-mail: info@alevras.ca

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν για πρώ-
τη φορά, πλαστικά μικροσωματίδια 

στο ανθρώπινο αίμα, σε μια μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία και 
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδι-
κό Environment International. Η ανακά-
λυψη δείχνει ότι τα σωματίδια μπορούν 
να ταξιδέψουν στο σώμα και να αποθη-
κευτούν σε όργανα. Οι επιπτώσεις στην 
υγεία είναι ακόμα άγνωστες.
Οι ερευνητές ανησυχούν, ότι τα πλα-

στικά μικροσωματίδια προκαλούν βλάβη 
στα ανθρώπινα κύτταρα στο εργαστήριο 
και ότι τα αιωρούμενα σωματίδια είναι 
ήδη γνωστό ότι εισέρχονται στο σώμα και 
προκαλούν εκατομμύρια πρόωρους θα-
νάτους κάθε χρόνο.
Τεράστιες ποσότητες πλαστικών απορ-

ριμμάτων απορρίπτονται στο περιβάλ-
λον και τα μικροπλαστικά μολύνουν αυτή 

τη στιγμή ολόκληρο τον πλανήτη, από την 
κορυφή του Έβερεστ έως τους βαθύτε-
ρους ωκεανούς. Είναι ήδη γνωστό ότι οι 
άνθρωποι καταπίνουν μικροσκοπικά σω-
ματίδια μέσω της τροφής και του νερού 
και τα εισπνέουν από τον αέρα, και έχουν 
βρεθεί στοιχεία της παρουσίας τους σε 
δείγματα κοπράνων που έχουν ληφθεί 
από μωρά και ενήλικες.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα αί-
ματος από 22 ανώνυμους δότες, όλοι 
υγιείς ενήλικες, και εντόπισαν πλαστικά 
σωματίδια σε 17 από αυτούς. Τα μισά 
από τα δείγματα περιείχαν τερεφθαλικό 
πολυαιθυλένιο (PET), που χρησιμοποιεί-
ται συνήθως σε μπουκάλια ποτών, ενώ 
το ένα τρίτο περιείχε πολυστυρόλιο, που 
χρησιμοποιείται για τη συσκευασία τρο-
φίμων και άλλων προϊόντων. Το ένα τέ-
ταρτο των δειγμάτων αίματος περιείχε 

πολυαιθυλένιο, από το οποίο κατασκευά-
ζονται οι πλαστικές σακούλες, σύμφωνα 
με την έρευνα, που επικαλείται η «The 
Guardian».
«Η μελέτη μας είναι η πρώτη ένδειξη ότι 

έχουμε σωματίδια πολυμερούς στο αίμα 
μας – είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα», 
δήλωσε ο καθηγητής Dick Vethaak, οι-
κοτοξικολόγος στο Vrije Universiteit στο 
Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 
«Ωστόσο, πρέπει να επεκτείνουμε την 

έρευνα και να αυξήσουμε το μέγεθος του 
δείγματος, τον αριθμό των πολυμερών 
που αξιολογούνται κ.λπ.», είπε, προσθέ-
τοντας ότι ήδη γίνονται πρόσθετες μελέ-
τες σε αρκετές ομάδες.

Ο ερευνητής είπε ότι προηγούμενες με-
λέτες έχουν βρει ότι τα μικροπλαστικά εί-
ναι δέκα φορές περισσότερα στα περιτ-
τώματα των μωρών σε σύγκριση με τους 

ενήλικες και ότι τα βρέφη που τρέφονται 
με πλαστικά μπουκάλια καταπίνουν εκα-
τομμύρια πλαστικά μικροσωματίδια την 
ημέρα.
«Το μεγάλο ερώτημα είναι τι συμβαίνει 

στο σώμα μας», είπε ο Vethaak. «Διατη-
ρούνται αυτά τα σωματίδια στο σώμα; 
Μεταφέρονται σε ορισμένα όργανα, δι-
ασχίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό; 
Και είναι αυτά τα επίπεδα αρκετά υψηλά 
για να πυροδοτήσουν μια κατάσταση; 
Πρέπει επειγόντως να χρηματοδοτήσουμε 
πρόσθετη έρευνα για να μάθουμε», είπε.
Η νέα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από 

τον Ολλανδικό Εθνικό Οργανισμό για την 
Έρευνα και την Ανάπτυξη της Υγείας, μαζί 
με το Common Seas, που εργάζεται για τη 
μείωση της πλαστικής ρύπανσης.

© primenews.press

ΕΠΙΣΤΗΜΗΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες Επιστήμονες 
ανακάλυψαν πλαστικά ανακάλυψαν πλαστικά 

μικροσωματίδια στο μικροσωματίδια στο 
ανθρώπινο αίμαανθρώπινο αίμα

https://primenews.press/diadiloseis-ollandia-chiliades-diadi
https://www.journals.elsevier.com/environment-international
https://primenews.press/mikroplastika-vrethikan-sto-anthropino-aima-gia-proti-fora
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Ο κ. Γιάννης Φριντζίλας,
ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος,

και ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος 
Η διεύθυνση  και  το προσωπικό 

 σας εύχεται

Καλή Ανάσταση ! 
Καλό Πάσχα !

ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
να φέρει στις οικογένειές σας 

Υγεία,  Χαρά και Ευτυχία
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Καλή 
Ανάσταση!

Και
Καλό Πάσχα!
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Το Αναστάσιμο φως να φωτίζει  
τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει υγεία,  

οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική προκοπή!

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η «σοκαριστική» μέτρηση του σωματιδίου μποζονίου 
W φέρνει αναστάτωση (ή επανάσταση) στη Φυσική
Μετά από δέκα χρόνια έρευνας, οι 

επιστήμονες του Εθνικού Εργαστη-
ρίου Επιταχυντή Fermilab του υπουργείου 
Ενέργειας στο Ιλινόις των ΗΠΑ, ανακοί-
νωσαν ότι πέτυχαν την πιο ακριβή έως 
τώρα μέτρηση της μάζας του μποζονίου 
W, ενός από τα θεμελιώδη υποατομικά 
σωματίδια.

Η μέτρηση έχει διπλάσια ακρίβεια από 
την προηγούμενη καλύτερη μέτρηση, 
αλλά χαρακτηρίστηκε απρόσμενα «σο-
καριστική», επειδή διαφέρει – είναι με-
γαλύτερη κατά περίπου 0,1% – από αυτό 
που προβλέπει η κυρίαρχη θεωρία από τη 
δεκαετία του 1970, το Καθιερωμένο Πρό-
τυπο (Standard Model) της σωματιδιακής 
Φυσικής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να έχει δημι-
ουργηθεί αναστάτωση στην παγκόσμια 
κοινότητα των φυσικών και να ακούγονται 
– για μία ακόμη φορά – εκτιμήσεις ότι 
μπορεί να χρειαστούν σημαντικές αναθε-
ωρήσεις, ίσως και μια πραγματική επιστη-
μονική επανάσταση σχετικά με τον τρόπο 
που βλέπουμε την ύλη και το σύμπαν.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον πει-

ραματικό σωματιδιακό φυσικό Ασουτός 
Κοτγουάλ του Πανεπιστημίου Ντιουκ της 
Β. Καρολίνα, οι οποίοι έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο περιοδικό «Science», 
δήλωσαν ότι αν η μέτρηση της μάζας του 
μποζονίου W επιβεβαιωθεί, τότε πιθα-
νότατα θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις 

στο Καθιερωμένο Πρότυπο ή ακόμη και 
επεκτάσεις του σε νέες κατευθύνσεις. Θα 
χρειαστούν πάντως μελλοντικές μετρή-
σεις από άλλο επιστημονικό πείραμα για 
να φωτίσουν περισσότερο το ζήτημα.
Το μποζόνιο W, που ανακαλύφθηκε 

το 1983, είναι «αγγελιοφόρος» ή φορέας 
της ασθενούς πυρηνικής δύναμης και ευ-
θύνεται (μαζί με το «ξαδερφάκι» του, το 
μποζόνιο Ζ) για τις περισσότερες πυρη-
νικές διαδικασίες, όπως μέσα στον Ήλιο 
ή κατά τη διάσπαση των σωματιδίων. Η 
μάζα του είναι περίπου 80 φορές μεγαλύ-

τερη από εκείνη ενός πρωτονίου.
Με βάση τη νέα μέτρηση, είναι 80,433 

MeV (μεγαηλεκτρονιοβόλτ), με περιθώ-
ριο σφάλματος μόλις συν/πλην 9,4 MeV. Η 
προηγούμενη καλύτερη μέτρησή του ήταν 
από το πείραμα ATLAS του CERN (80,370 
MeV με περιθώριο σφάλματος συν/πλην 
19 MeV). Η θεωρητική πρόβλεψη είναι για 
μάζα 80,357 MeV.
Ο εκπρόσωπος των ερευνητών καθη-

γητής, Ντέιβιντ Τόμπακ, του Πανεπιστη-
μίου Α&Μ του Τέξας, χαρακτήρισε «σο-
καριστικά» τα ευρήματα και δήλωσε στο 

BBC ότι «αν επιβεβαιωθούν από άλλα 
πειράματα, ο κόσμος πρόκειται να δείχνει 
διαφορετικός. Θα πρέπει να υπάρξει μια 
μεταβολή παραδείγματος. Η ελπίδα είναι 
ότι ίσως αυτό το αποτέλεσμα πρόκειται 
να είναι αυτό που τελικά θα σπάσει το 
φράγμα».

Ο άλλος εκπρόσωπος της επιστημονι-
κής κοινοπραξίας, καθηγητής Τζόρτζιο 
Κιαρέλι, του Ιταλικού Εθνικού Ινστιτού-
του Πυρηνικής Φυσικής, δήλωσε ότι οι 
ερευνητές δεν πίστευαν στα μάτια τους, 
όταν είδαν τα αποτελέσματα των μετρή-
σεων. «Κανένας δεν το περίμενε. Νομί-
ζαμε ότι κάναμε κάτι λάθος», είπε, αλλά 
παρά τις προσπάθειές τους στη συνέχεια, 
δε βρήκαν κάποιο σφάλμα.

Παρά τη μακροβιότητα του, το Καθιερω-
μένο Πρότυπο δεν μπορεί να εξηγήσει βα-
σικά πράγματα στο σύμπαν, όπως η σκο-
τεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια. Γι’ αυτό 
πολλοί επιστήμονες θεωρούν δεδομένο 
ότι είναι ανεπαρκές ως σφαιρική περι-
γραφή της φύσης, όμως δεν έχουν ακόμη 
βρει το δρόμο προς μια Νέα Φυσική, κα-
θώς αναζητούνται νέα σωματίδια και νέες 
δυνάμεις.

Όλα τα μάτια στρέφονται πλέον προς 
το μεγάλο επιταχυντή (LHC) του CERN 
στην Ευρώπη, ο οποίος πρόκειται να επα-
ναλειτουργήσει μετά από τριετή συντήρη-
ση και αναβάθμιση.

© primenews.press
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Ευχόμαστε σε όλους σας  
Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση! 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Θα μπορούσε η NASA να προκαλέσει 
«εισβολή εξωγήινων»; 
Το σχέδιο της ΝΑSA να «μεταδώσει» τη θέση της Γης στο διάστημα θα μπορούσε να προκαλέσει  
ακούσια επαφή με άγνωστους πολιτισμούς, προειδοποιούν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η NASA σχεδιάζει να μεταδώσει πλη-
ροφορίες για τη Γη και την ανθρωπό-

τητα στον εξωτερικό γαλαξία. Το μήνυμα 
θα σταλεί σε ένα μέρος όπου θα μπορού-
σαν να κατοικούν εξωγήινοι πολιτισμοί, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Eρευνητές της Οξφόρδης ωστόσο προ-
ειδοποιούν, ότι ένας εχθρικός πολιτισμός 
θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις πλη-
ροφορίες. «Δε μου φαίνεται καλή ιδέα», 
λέει ο Tόμπι Όρντ. Το δυαδικά κωδικο-
ποιημένο μήνυμα «Beacon In The Galaxy» 
θα μεταδώσει πληροφορίες σχετικά με το 
ηλιακό σύστημα, την επιφάνεια της Γης 
και την ανθρωπότητα, σε ένα τμήμα του 
Γαλαξία που προσδιορίζεται ως το πιο 
«πιθανό σπίτι εξωγήινων πολιτισμών».

Είναι μια ενημερωμένη έκδοση του μη-
νύματος Arecibo, το οποίο έστειλε παρό-
μοιες πληροφορίες στο διάστημα το 1974 
χρησιμοποιώντας ένα ραδιοτηλεσκόπιο 
στο Πουέρτο Ρίκο. Ωστόσο, ο Aντερς Σά-
ντμπεργκ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστι-
τούτο Future of Humanity της Οξφόρδης 
(FHI), προειδοποίησε ότι η ανταλλαγή τέ-
τοιων πληροφοριών ενέχει κινδύνους.

Είπε στη Daily Telegraph ότι, αν και η πι-
θανότητα να φτάσει το μήνυμα σε έναν 
εξωγήινο πολιτισμό είναι χαμηλή, «έχει 
τόσο μεγάλο αντίκτυπο που πραγματικά 
πρέπει να το λάβουμε μάλλον σοβαρά 

υπόψιν». Είπε ότι ο αστείος παράγοντας 
που περιβάλλει την αναζήτηση εξωγήι-
νης νοημοσύνης σημαίνει, ότι «πολλοί 
άνθρωποι απλώς αρνούνται να πάρουν 
στα σοβαρά οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό, 
κάτι που είναι κρίμα γιατί το θέμα είναι 
σημαντικό».

Ο Δρ Σάντμπεργκ είπε επίσης, δεδομέ-
νης της δυσκολίας διάβασης του διαστρι-
κού χώρου, ένα μήνυμα που λαμβάνεται 
ακόμη και από έναν πολύ προηγμένο πο-
λιτισμό, μπορεί να είναι κάτι περισσότερο 

από «μια καρτ ποστάλ που λέει: Μακάρι 
να ήσουν εδώ».

Ο Τόμπι Ορντ, συνάδελφος του Δρ Σά-
ντμπεργκ στο FHI, πρόβαλε παρόμοια 
επιχειρήματα στο The Precipice, ένα βι-
βλίο που δημοσιεύτηκε το 2020 στο οποίο 
ανέλυσε τους υπαρξιακούς κινδύνους και 
το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο Δρ Ορντ 
είπε ότι το κύριο ερώτημα είναι η αναλο-
γία των ειρηνικών πολιτισμών σε σύγκρι-
ση με τους εχθρικούς.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε πολύ λίγα στοι-

χεία σχετικά με το αν ο κίνδυνος είναι 
υψηλός ή χαμηλός και δεν υπάρχει επι-
στημονική συναίνεση. Δεδομένου ότι το 
μειονέκτημα μπορεί να είναι πολύ μεγα-
λύτερο από το πλεονέκτημα, δε μου φαί-
νεται καλό να κάνουμε ενεργά βήματα 
προς την επαφή».
Το προγραμματισμένο μήνυμα, το οποίο 

θα τελειώσει με μια πρόσκληση προς τους 
εξωγήινους να απαντήσουν, περιλαμβά-
νει βασικές μαθηματικές και φυσικές έν-
νοιες για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου 
μέσου επικοινωνίας, ακολουθούμενες 
από πληροφορίες για τη βιοχημική σύν-
θεση της ζωής στη Γη.
Θα μεταδίδει επίσης τη θέση του ηλι-

ακού συστήματος, σε σχέση με μεγάλα 
σμήνη αστεριών, καθώς και ψηφιοποιη-
μένες απεικονίσεις του ηλιακού συστήμα-
τος, της επιφάνειας της Γης και των αρσε-
νικών και θηλυκών κατοίκων της Γης.

Η NASA δε σκοπεύει να στείλει το μήνυ-
μα η ίδια, αλλά προτείνει να μεταδοθεί 
από το σφαιρικό ραδιοτηλεσκόπιο της 
Κίνας και τη συστοιχία τηλεσκοπίων Allen 
του Ινστιτούτου SETI στη βόρεια Καλιφόρ-
νια. Η ομάδα ερευνητών του έργου είπε 
ότι η επικοινωνία «είναι μια απίστευ-
τα ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην επιστημο-
νική εξερεύνηση του σύμπαντος».

© Newsbomb.gr
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Μια νέα ανάλυση του γενετικού 
υλικού που βρίσκεται στους ωκε-

ανούς αποκάλυψε την ύπαρξη χιλιάδων 
έως τώρα άγνωστων RNA ιών, διπλασιά-
ζοντας τον αριθμό των βιολογικών ομά-
δων που πιστεύαμε ότι υπήρχαν, σύμφω-
να με μια μελέτη που δημοσίευσε στο 
περιοδικό «Science», ομάδα ερευνητών 
στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο.
Οι ιοί RNA είναι περισσότερο γνωστοί για 

τις ασθένειες που προκαλούν στους αν-
θρώπους, από το κοινό κρυολόγημα έως 
την COVID-19. Επίσης, μολύνουν φυτά και 
ζώα σημαντικά για τον άνθρωπο. Αυτοί 
οι ιοί μεταφέρουν τις γενετικές τους πλη-
ροφορίες σε RNA, αντί για DNA. Οι RNA 
ιοί εξελίσσονται με πολύ ταχύτερους 
ρυθμούς από ό,τι οι DNA ιοί. Ενώ οι επι-
στήμονες έχουν καταγράψει εκατοντάδες 
χιλιάδες ιούς DNA στα φυσικά τους οικο-
συστήματα, οι ιοί RNA δεν έχουν μελετη-
θεί αρκετά.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους ανθρώ-
πους και άλλους οργανισμούς που απο-
τελούνται από κύτταρα, οι ιοί στερούνται 
μοναδικών σύντομων τμημάτων DNA που 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως γε-
νετικός γραμμωτός κώδικας. Χωρίς αυτόν 
τον γραμμωτό κώδικα, η προσπάθεια διά-
κρισης διαφορετικών ειδών ιών στη φύση 
είναι δύσκολο.

Για να παρακάμψουν αυτό το εμπόδιο, 

οι ερευνητές αποφάσισαν να εντοπίσουν 
το γονίδιο που παράγει μια συγκεκριμέ-
νη πρωτεΐνη που επιτρέπει σε έναν ιό να 
αναπαράγει το γενετικό του υλικό. Είναι η 
μόνη πρωτεΐνη που μοιράζονται όλοι οι 
RNA ιοί, επειδή παίζει ουσιαστικό ρόλο 
στον τρόπο με τον οποίο πολλαπλασιάζο-
νται. Κάθε RNA ιός, ωστόσο, έχει μικρές 
διαφορές στο γονίδιο που κωδικοποιεί 
την πρωτεΐνη, οι οποίες μπορούν να βοη-
θήσουν στη διάκριση του ενός τύπου ιού 
από τον άλλο.

Η επιστημονική ομάδα μελέτησε μια πα-
γκόσμια βάση δεδομένων με αλληλουχίες 
RNA από πλαγκτόν που συλλέχθηκαν κατά 
τη διάρκεια του τετραετούς παγκόσμιου 
ερευνητικού προγράμματος Tara Oceans 
expeditions. Το πλαγκτόν είναι οποιοσδή-
ποτε υδρόβιος οργανισμός που είναι μι-
κρός, ώστε να κολυμπά ενάντια στο ρεύ-
μα. Αποτελεί ζωτικό μέρος των τροφικών 
πλεγμάτων των ωκεανών και είναι κοινός 
ξενιστής RNA ιών. Οι ερευνητές εντόπισαν 
πάνω από 44.000 γονίδια που παράγουν 
την πρωτεΐνη του ιού.

Η επόμενη πρόκληση για την ομάδα ήταν 
να προσδιορίσει τις εξελικτικές συνδέσεις 
μεταξύ αυτών των γονιδίων. Όσο πιο πα-
ρόμοια ήταν δύο γονίδια, τόσο πιο πιθα-
νό ήταν οι ιοί με αυτά τα γονίδια να είχαν 
στενή συγγένεια. Με τη βοήθεια της μη-
χανικής μάθησης οργάνωσαν αυτές τις 

αλληλουχίες και εντόπισαν τις διαφορές.
«Εντοπίσαμε συνολικά 5.504 νέους 

υδρόβιους RNA ιούς και διπλασιάσαμε 
τον αριθμό των γνωστών φυλών από 5 
σε 10», αναφέρει η ομάδα στο άρθρο της 
που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο The 
Conversation.
«Η γεωγραφική χαρτογράφηση αυτών 

των νέων αλληλουχιών αποκάλυψε ότι 
οι δύο νέες φυλές ήταν εξαιρετικά διαδε-
δομένες σε τεράστιες ωκεάνιες περιοχές, 
με περιφερειακές προτιμήσεις είτε σε 
εύκρατα και τροπικά ύδατα (Taraviricota), 
είτε στον Αρκτικό Ωκεανό (Arctiviricota). 
Πιστεύουμε ότι η Taraviricota μπορεί να 
είναι ο χαμένος κρίκος στην εξέλιξη των 
RNA ιών που αναζητούν εδώ και καιρό οι 
ερευνητές, καθώς συνδέει δύο διαφορετι-
κά είδη γνωστών RNA ιών που έχουν δια-
φορές στην αναπαραγωγή τους».

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ
Αυτές οι νέες αλληλουχίες βοηθούν τους 

επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτε-
ρα, όχι μόνο την εξελικτική ιστορία των 
RNA ιών αλλά και την εξέλιξη της πρώτης 
ζωής στη Γη. Όπως έδειξε η πανδημία της 
COVID-19, οι RNA ιοί μπορούν να προκα-
λέσουν θανατηφόρες ασθένειες. Ωστόσο, 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στα οικοσυ-
στήματα, επειδή μπορούν να μολύνουν 
ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, συμπερι-

λαμβανομένων μικροβίων που επηρε-
άζουν τα περιβάλλοντα και τα τροφικά 
πλέγματα, σε χημικό επίπεδο. Η χαρτο-
γράφηση των περιοχών όπου ζουν οι RNA 
ιοί θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κα-
ταλάβουν τις οικολογικές διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα στον πλανήτη μας. Η 
νέα μελέτη παρέχει επίσης βελτιωμένα 
εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν 
τους ερευνητές να καταγράψουν νέους 
ιούς, καθώς αυξάνονται οι γενετικές βά-
σεις δεδομένων.

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΑΚΟΜΗ
Παρά τον εντοπισμό τόσων πολλών νέων 

RNA ιών, οι ερευνητές πρέπει να μπορέ-
σουν να προσδιορίσουν με ακρίβεια ποιοι 
οργανισμοί μολύνονται από αυτούς. Προς 
το παρόν, μελετούν κυρίως θραύσματα 
γονιδιωμάτων RNA ιών, εν μέρει λόγω της 
γενετικής πολυπλοκότητας και των τεχνο-
λογικών προβλημάτων.
«Στην επόμενη φάση θα πρέπει να κα-

ταλάβουμε τι είδους γονίδια μπορεί να 
λείπουν και πώς άλλαξαν με την πάροδο 
του χρόνου. Η αποκάλυψη αυτών των γο-
νιδίων θα μπορούσε να βοηθήσει τους 
επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα 
τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ιών», 
καταλήγει η ομάδα στο άρθρο της.

© The Conversation
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Supermarché                SupermarketLIÈSSE

761 rue de Liège Ouest, Montréal, 
514 271-7921

Ευχόμαστε 
το Άγιο Φως της Ανάστασης 

να γεννήσει στις ψυχές όλων μας 
Αγάπη και Ελπίδα! 

Καλή Ανάσταση 
                      Καλό Πάσχα.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Επιστήμονες αποκωδικοποίησαν 
το πλήρες γονιδίωμα του ανθρώπου

Επιστήμονες από τις ΗΠΑ και άλλες 
χώρες έδωσαν στη δημοσιότητα το 

πρώτο πλήρες και χωρίς κανένα κενό αν-
θρώπινο γονιδίωμα, καλύπτοντας πια με 
ακρίβεια άνευ προηγουμένου όλα τα χρω-
μοσώματα από τη μία άκρη τους ως την 
άλλη.

Ολοκληρώθηκε έτσι, μετά από περίπου 
20 χρόνια, το έργο που είχε ξεκινήσει με 
το Πρόγραμμα Ανθρωπίνου Γονιδιώματος, 
το οποίο είχε «χαρτογραφήσει» έως το 
2003 περίπου το 92% του γονιδιώματος 
του ανθρώπου. Το υπόλοιπο 8%, το οποίο 
δεν είχε ποτέ αποκωδικοποιηθεί και τώρα 
πλέον «διαβάστηκε», περιλαμβάνει αρ-
κετά γονίδια και περιοχές επαναλαμβα-
νόμενου DNA, ενώ είναι συγκρίσιμο σε 
μέγεθος με ένα χρωμόσωμα.
Το πλήρες γονιδίωμα προσθέτει σχεδόν 

200 εκατομμύρια ζεύγη βάσεων νέων αλ-
ληλουχιών DNA, μεταξύ των οποίων 99 
γονίδια που πιθανώς κωδικοποιούν πρω-
τεΐνες και σχεδόν 2.000 υποψήφια γο-
νίδια που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. 
Επίσης, διορθώνει χιλιάδες λάθη στο έως 
τώρα ανολοκλήρωτο ανθρώπινο γονιδίω-
μα αναφοράς (το λεγόμενο GRCh38), που 
είχε πρωτοπαρουσιαστεί το 2000, είχε συ-
ναρμολογηθεί από πολλούς δωρητές και 
δεν αφορούσε έναν μόνο άνθρωπο, όπως 
συμβαίνει με το νέο πλήρες γονιδίωμα.

Οι περισσότεροι από 100 ερευνητές του 
Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών Ανθρωπί-
νου Γονιδιώματος (NHGRI) των ΗΠΑ και 
πολλών αμερικανικών και άλλων πανε-
πιστημίων, οι οποίοι είχαν συστήσει την 
επιστημονική κοινοπραξία Τ2Τ (Telomere 
to Telomere) έκαναν έξι σχετικές δημοσι-
εύσεις στο «Science», καθώς και μερικές 
ακόμη σε άλλα επιστημονικά περιοδικά.
Υπογράμμισαν ότι η ύπαρξη πια μιας 

ολοκληρωμένης αλληλούχισης των συ-
νολικά περίπου τριών δισεκατομμυρίων 
βάσεων («γραμμάτων») του ανθρώπινου 
DNA είναι κρίσιμη για την κατανόηση 
όλου του φάσματος της ανθρώπινης γο-
νιδιωματικής ποικιλομορφίας, του γενε-
τικού υποβάθρου ορισμένων ασθενειών 
και της ανθρώπινης εξέλιξης.
«Η δημιουργία μιας πραγματικά πλή-

ρους αλληλουχίας του ανθρώπινου γονι-
διώματος αντιπροσωπεύει ένα απίστευτο 
επιστημονικό επίτευγμα, παρέχοντας την 
πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του υποβά-
θρου του DNA μας», δήλωσε ο διευθυ-
ντής του NHGRI, δρ Έρικ Γκριν.
«Δεν υπάρχουν πλέον καθόλου κρυμμέ-

να ή άγνωστα τμήματα του ανθρώπινου 
DNA. Ψυχολογικά και μόνο αυτό είναι 
κάτι σημαντικό», ανέφερε ο γενετιστής 
Ρόμπερτ Γουότερστον του Πανεπιστημίου 
της Ουάσιγκτον.
«Συνιστά θεμελιώδες πλεονέκτημα να 

βλέπουμε το πλήρες γονιδίωμα έως ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα. Μας επιτρέπει 
πια να φωτίσουμε πώς το σύστημα αυτό 

δουλεύει. Είχαμε πετύχει μια τεράστια 
κατανόηση της ανθρώπινης βιολογίας και 
ασθένειας έχοντας διαβάσει περίπου το 
90% του ανθρώπινου γονιδιώματος, αλλά 
υπήρχαν πολλές σημαντικές πλευρές του 
που έμεναν κρυμμένες, στο επιστημονικό 
σκοτάδι, επειδή δεν είχαμε την τεχνολο-
γία να διαβάσουμε αυτά τα τμήματα του 
γονιδιώματος.
Τώρα πλέον μπορούμε να σταθούμε 

στην κορυφή του βουνού και να δούμε 
όλο το τοπίο από κάτω και έτσι να έχουμε 
μια σφαιρική εικόνα της ανθρώπινης γε-
νετικής κληρονομιάς μας», τόνισε ο Ντέ-
ιβιντ Χάουσλερ, διευθυντής του Ινστιτού-
του Γονιδιωματικής του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνιας – Σάντα Κρουζ.

Η αποκωδικοποίηση του πλήρους γο-
νιδιώματος αναφοράς με την ονομασία 
T2T-CHM13 θα διευκολύνει την καλύτερη 
κατανόηση του πώς διαφέρει το DNA από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Ήδη, χρησιμοποι-
ώντας το πλήρες γονιδίωμα ως σημείο 
αναφοράς, οι ερευνητές ανακάλυψαν πε-
ρισσότερες από 2 εκατομμύρια πρόσθε-
τες παραλλαγές στο ανθρώπινο γονιδίω-
μα, ενώ ασφαλώς θα ακολουθήσουν και 
άλλες στο μέλλον.

Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης του γο-
νιδιώματος επιτεύχθηκε με ελάχιστο κό-
στος σε σχέση με εκείνο (3 δισ. δολ.) του 
αρχικού Human Genome Project, χάρη 
στις προόδους της τεχνολογίας αλληλού-
χισης DNA, ιδίως των μηχανημάτων της 
εταιρείας Oxford Nanopore Technologies.
Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται 

από δισεκατομμύρια ατομικά «γράμμα-
τα» DNA μοιρασμένα σε 23 ζεύγη χρωμο-
σωμάτων. Για να διαβαστεί όλο το γονι-
δίωμα, οι επιστήμονες έπρεπε να το κό-
ψουν σε κομμάτια μήκους μερικών εκατο-
ντάδων ή χιλιάδων γραμμάτων το καθένα. 
Στη συνέχεια, οι μηχανές αλληλούχισης 
διάβαζαν τα επιμέρους γράμματα (βά-
σεις) σε κάθε κομμάτι και οι επιστήμονες 
προσπαθούσαν να συναρμολογήσουν τα 
κομμάτια στη σωστή σειρά, όπως σε ένα 
δύσκολο παζλ.

Μια δυσκολία είναι ότι μερικές περιο-
χές του γονιδιώματος επαναλαμβάνουν 
τα ίδια γράμματα ξανά και ξανά. Παλαιό-
τερα είχε υποτεθεί ότι επρόκειτο για πε-
ριττά «σκουπίδια», αλλά πιο πρόσφατα 
έγινε αντιληπτό ότι σε αυτές τις επανα-
λαμβανόμενες καθόλου άχρηστες περιο-
χές υπάρχουν ακόμη και νέα γονίδια. Μια 
άλλη δυσκολία είναι, ότι τα περισσότερα 
ανθρώπινα κύτταρα περιέχουν δύο γονι-
διώματα, ένα από τον πατέρα και ένα από 
τη μητέρα.

Όταν οι επιστήμονες προσπαθούν να 
συναρμολογήσουν όλα τα κομμάτια, οι 
γενετικές αλληλουχίες από κάθε γονέα 
μπορεί να ανακατευτούν, θολώνοντας 
την πραγματική ποικιλομορφία σε κάθε 
ατομικό γονιδίωμα. Τελικά οι ερευνητές 
απλοποίησαν το έργο τους, αναλύοντας 
κύτταρα με ένα μόνο γονιδίωμα (κάθε τέ-
τοιο κύτταρο περιείχε δύο αντίγραφα του 
DNA του πατέρα και κανένα της μητέρας).
Το επόμενο βήμα πάνω στο οποίο ήδη 

εργάζονται οι ερευνητές της κοινοπρα-
ξίας, είναι η αλληλούχιση ενός γονιδι-
ώματος με διαφορετικά χρωμοσώματα 
κληρονομημένα και από τους δύο γονείς. 
Επίσης ξεκίνησαν μια παν-γονιδιωματική 
προσπάθεια (Πρόγραμμα Ανθρώπινου 
Πανγονιδιώματος – Human Pangenome 
Project) για να διαβάσουν τις πλήρεις αλ-
ληλουχίες DNA σε 350 ανθρώπους από 
όλο τον κόσμο, με στόχο να δημιουργή-
σουν ένα όσο το δυνατό πληρέστερο αν-
θρώπινο γονιδίωμα, που θα αντιπροσω-
πεύει την ανθρώπινη ποικιλομορφία.

© primenews.press

https://primenews.press/category/epistimi


Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  22 Απριλιου, 2022 / April 22, 2022  •  39

7171 boul. Thimens, Saint-Laurent, QC  H4S 2A2 
Tel.: 514 745-1153 | Fax: 514 745-5795 | S.F.: 800 361-3102 

info@rosehillfoods.com | www.rosehillfoods.com

Η ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

SOLUTIONS CULINAIRES SAVOUREUSES 

• Melanges pour sauces • Glaces
• Bases de soupe • Gamme choix sante

• Bouillons profil europeen
• Assaisonnements et Marinades

• Melyµ0<T0< yL0< crcxXTcrE<; • rX0<cr0<plcrµ0<T0<

• BCXO"EL<; O"OUTTO<<; • LELPCX UYLELV�<; ETTLAOY�<;

• Zwµol eupwn0<IK06 npocplX

• KO<pUKEUµO<TO< KO<L µO<pLVCXbE<;

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
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Courtier immobilier agréé
immopeterk@gmail.com
www.eliteimmobilierpk.com

Suivez-moi sur Facebook et Instagram

Peter Kavouras
C 514 941 4321

SINCE 2002

1142, boul. Marcel-Laurin 
Ville Saint-Laurent, QC  H4R 1J7

Si votre proprieté est déja inscrite avec un autre courtier, veuillez référer cette offre à un(e) ami(e). If your property is already listed with another broker, please refer this offer to a friend.

Spécialisant dans 
les propriétés à revenus
• Maisons 
• Duplex 
• Triplex
ÉVALUATION GRATUITE 
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

Eιδικευόμαστε σε  
κτήρια εισοδήματος 
• Mονοκατοικίες
• Διπλοκατοικίες
• Tριπλοκατοικίες
ΔΩPEAN EKTIMHΣH 
ΣTO AKINHTO ΣAΣ

Specializing in 
revenue properties
• Homes
• Duplex
• Triplex
FREE EVALUATION
OF YOUR PROPERTY

ELITE IMMOBILIÈR PK
Agence immobilière

Peter Kavouras
Courtier immobilier agréé

(514) 941-4321

www.peterkavouras.com 
immopeterk@gmail.com

Membre de la
Chambre immobilière

du Grand Montréal

Titulaire du permis

15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΣ

Τις καλύτερες ευχές μας, 

Καλή Ανάσταση  
και Καλό Πάσχα,  
με υγεία, ευτυχία και χαρά!

Diane 
Basciano
Courtier immobilier
C 514-497-6255

Waffa 
Al-Batniji
Courtier immobilier
C 514-816-3537

Houda 
Manshad
Courtier immobilier résidentiel
C 514-928-0027

Christina 
Maroudas
Courtier immobilier résidentiel
C 514-717-1248

Shane 
Fernandez Inc.
Courtier immobilier
résidentiel & commercial
C 514-951-0170

Irene 
Kavouras
Courtier immobilier
C 514-887-7077

Nada 
Srour
Courtier immobilier résidentiel
C 514-651-3639

Ari Malek
Courtier immobilier 
résidentiel

C 514-833-8388

Καθώς η απαγόρευση των εισαγωγών 
ρωσικού πετρελαίου και φυσικού 

αερίου διαφαίνεται σιγά – σιγά στον ορί-
ζοντα, τα κράτη – μέλη προετοιμάζουν 
τα σχέδια και τις στρατηγικές τους για να 
επιβιώσουν χωρίς αυτά.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέ-
ας φυσικού αερίου και πετρελαίου στον 
κόσμο. Σύμφωνα με την International 
energy, το 45% του ομοσπονδιακού προ-
ϋπολογισμού της Ρωσίας το 2021 προήλ-
θε από τα έσοδα από το πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο. Αφού ο κόσμος έμαθε για 
τη σφαγή στη Μπούχα, αυξάνεται η πίεση 
για την απαγόρευση του ρωσικού πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου. 
Ενώ τα κράτη – μέλη εξακολουθούν να 

διχάζονται ως προς τη χρονική κλίμακα, 
συμφώνησαν στην ανάγκη σταδιακής κα-
τάργησης της ρωσικής ενέργειας. Πολλά 
από αυτά, διερευνούν ήδη εναλλακτικές 
επιλογές τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο 
φυσικό αέριο. Ορισμένα από αυτά ανα-
ζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές, για 
παράδειγμα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν 
υπολογίζει στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
Η εξάρτηση από τη Ρωσία είναι μεγαλύ-

τερη στην Κεντρική Ευρώπη. 
Η Τσεχία εισάγει όλο το φυσικό αέριο 

και το μισό πετρέλαιο. Η κυβέρνηση προ-
ετοιμάζει επί του παρόντος μια στρατηγι-
κή για τη διαφοροποίηση των προμηθευ-
τών της, ενημέρωσε το τσεχικό υπουργείο 

Εμπορίου και Βιομηχανίας. «Το νομοθε-
τικό περιβάλλον προετοιμάζεται για την 
εισαγωγή νορβηγικού φυσικού αερίου 
στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας», 
δήλωσε το υπουργείο στη EURACTIV Τσε-
χίας. Το υπουργείο εξέφρασε, επίσης, την 
υποστήριξή του στις κοινές αγορές φυ-
σικού αερίου για την αντικατάσταση του 
φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Η Σλοβακία είναι μία από τις χώρες της 
ΕΕ που εξαρτώνται περισσότερο από τη 
Ρωσία. Η σλοβακική κυβέρνηση συμφώ-
νησε πρόσφατα σε ένα σχέδιο αντιμετώ-
πισης της κρίσης, σε περίπτωση που στα-
ματήσουν οι εισαγωγές φυσικού αερίου, 
ωστόσο, ακόμη και σήμερα παραμένει 
μυστικό. Ο υπουργός Ρίχαρντ Σούλικ δή-
λωσε, ότι η Σλοβακία διερευνά το ενδεχό-
μενο εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού 
αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 
Κατάρ. Ο Σούλικ, ωστόσο, ανέφερε ότι η 
χωρητικότητα των τερματικών σταθμών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευ-
ρώπη δεν είναι αρκετά μεγάλη για να κα-
λύψει την απώλεια του ρωσικού φυσικού 
αερίου.

Η Ουγγαρία προμηθεύεται σχεδόν το 
95% του φυσικού αερίου και περίπου το 
μισό πετρέλαιο από τη Ρωσία. Επί του 
παρόντος δεν υπάρχει δημόσιο σχέδιο 
για το πώς θα καλυφθεί η απώλεια, ενώ 
η ουγγρική κυβέρνηση τάσσεται κατά της 
απαγόρευσης της ρωσικής ενέργειας, λέ-
γοντας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Η Ρουμανία έχει δική της παραγωγή πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, καλύπτο-

ντας το 70% της κατανάλωσης. Ωστόσο, οι 
εισαγωγές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια, ενώ η εγχώρια παρα-
γωγή μειώνεται. Περισσότερο από το 80% 
των εισαγωγών προέρχεται από τη Ρωσία. 
Η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης δεν 
έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά ο υπουργός 
Ενέργειας αναζητούσε πρόσθετες πηγές 
φυσικού αερίου ήδη πριν από τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Υπάρχουν επίσης 
σχέδια για την έναρξη της εξόρυξης από 
νέα κοιτάσματα στη Μαύρη Θάλασσα.

Στη Βουλγαρία, το φυσικό αέριο παίζει 
λιγότερο σημαντικό ρόλο, αλλά η εξάρτη-
ση από τη Ρωσία είναι αρκετά μεγάλη. Το 
Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσει να λει-
τουργεί ένας νέος διασυνδετήριος αγω-
γός με την Ελλάδα, γεγονός που δημιουρ-
γεί τη δυνατότητα αντικατάστασης, με το 
Αζερμπαϊτζάν να γίνεται ο κύριος εισαγω-
γέας. Το πετρέλαιο είναι η σημαντικότερη 
πηγή ενέργειας στη χώρα. 
Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο 

αντικατάστασης των εισαγωγών ρωσικού 
πετρελαίου, επειδή τα διυλιστήρια ανή-
κουν στη Lukoil και λειτουργούν με ρωσι-
κό πετρέλαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα και 
για το σλοβακικό διυλιστήριο Slovnaft.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Η εξάρτηση από τη Ρωσία είναι μικρότε-

ρη στις δυτικές χώρες, με αξιοσημείωτες 
εξαιρέσεις την Αυστρία, τη Γερμανία και 
την Ιταλία. Για την Αυστρία και τη Γερμα-
νία, το ρωσικό φυσικό αέριο θεωρείται 
απαραίτητο. 

Σε περίπτωση κρίσης, η κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να πληρώσει τους βιομηχανικούς 
φορείς για να περιορίσουν την κατανάλω-
ση και τελικά να διακόψουν κάθε παροχή 
για τη βιομηχανία. Όσον αφορά στις εναλ-
λακτικές οδούς εφοδιασμού, η Γερμανία 
εξετάζει ενεργά το Κατάρ και το αμερικα-
νικό LNG.

Η Ιταλία εργάζεται επίσης για την κατάρ-
γηση της εξάρτησης από τη Μόσχα. Όσον 
αφορά στο φυσικό αέριο, η Ρώμη υπέ-
γραψε συμφωνία με την Αλγερία για πρό-
σθετες προμήθειες. Σε εξέλιξη βρίσκονται 
διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο και το 
Αζερμπαϊτζάν.

Η στρατηγική του Γάλλου προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν βασίζεται στη μαζική ανά-
πτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της πυρηνικής ενέργειας. Η Γαλλία 
στοχεύει επίσης στην αύξηση των εισαγω-
γών υγροποιημένου φυσικού αερίου και 
στη μείωση της ενεργειακής χρήσης ως 
τέτοιας.
Το φινλανδικό σχέδιο είναι παρόμοιο 

– να εξασφαλίσει εναλλακτικούς προμη-
θευτές και να ενισχύσει την πράσινη με-
τάβαση. Η κυβέρνηση έχει ήδη αναθέσει 
σε υπουργική ομάδα εργασίας την προ-
ετοιμασία. Τα συγκεκριμένα μέτρα περι-
λαμβάνουν την προώθηση της εγχώριας 
παραγωγής ενέργειας και την εντατικο-
ποίηση της εφαρμογής νέων συστημάτων 
θέρμανσης.

MICHAL HUDEC | EURACTIV.SK
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ

ΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΗ  

H επόμενη μέρα  H επόμενη μέρα  
χωρίς ρωσική ενέργειαχωρίς ρωσική ενέργεια
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Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες και σε ολόκληρη την
Ελληνική Παροικία Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα !

Υγεία, ευτυχία και πρόοδο για τον Ελληνισμό !

Happy Easter !

BROSSARD
2151, boul. Lapinière,

Brossard, QC  J4W 2T5
450 322-0155

brossard@lacademie.ca

LAVAL
1730, ave. Pierre-Péladeau,

Laval, QC  H7T 2Z1
450 683-2525

laval@lacademie.ca

SAINT-DENIS
4051, rue St-Denis,

Montréal, QC  H2W 2M7
514 849-2249

stdenis@lacademie.ca

CRESCENT
2100, rue Crescent,

Montréal, QC  H3G 2B8
514 664-4455

crescent@lacademie.ca

GATINEAU
25, ch. de la Savane,

Gatineau, QC  J8T 8A4
819 600-1300

stdenis@lacademie.ca

ANJOU
7275, boul. des Galeries d’Anjou,

Anjou, QC  H1M 2W2
514 798-8222

academieanjou@bellnet.ca

POINTE-CLAIRE
6321, Trans-Canada Hwy #129,

Pointe-Claire, QC  H9R 5A5
514 429-4488

pointeclaire@lacademie.ca

SAINT-EUSTACHE
163 Boulevard Arthur-Sauvé,-

Saint-Eustache, QC J7P 2A4
450.983.1515



42  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  22 Απριλιου, 2022 / April 22, 2022

Η διεύθυνση και το προσωπικό του Ομίλου 
Τροφίμων MIRON, σας εύχονται καλό 

Πάσχα και καλή Ανάσταση σε εσάς και τους 
αγαπημένους σας, με υγεία και αγάπη!

Groupe Alimentaire Miron Inc.   |   www.groupemiron.com    |    514.344.5558

Καλή Ανάσταση και 
Καλό Πάσχα !
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Emmanuella
Lambropoulos

Députée / MP Saint-Laurent
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

emlambropoulos
514-335-6655

750, Marcel Laurin Bureau 102, Saint-Laurent, QC H4M 2M4

Καλό Πάσχα
Happy Easter

ΚΟΣΜΟΣ

Απομακρύνονται από την τηλεόραση  
ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
Στρέφονται στα κινητά τηλέφωνα, στα τάμπλετ και στις πλατφόρμες εικονικής πραγματικότητας

Πριν από μερικά χρόνια, εάν κάποιοι 
μας έλεγαν πως θα έρθει η εποχή 

που οι άνθρωποι θα γυρίσουν την πλά-
τη στην τηλεόραση, ίσως να μην τους 
πιστεύαμε. Έφθασε όμως η στιγμή που 
πάμπολλοι, και ειδικά νεότερων ηλικιών, 
απομακρύνονται από αυτή την οθόνη για 
να επιλέξουν κάποιες άλλες στα κινητά, 
στους Η/Y και στα τάμπλετ. 
«Η τηλεόραση θα πεθάνει μαζί με το 

κοινό της», υποστηρίζει ο Φρεντερίκ 
Καβαντζά, συνιδρυτής της γαλλικής εται-
ρείας Sysk, που δραστηριοποιείται στον 
τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
«Οι άνθρωποι της νέας γενιάς εξελίχθη-
καν με τρόπο τέτοιο ώστε από παθητικοί 
θεατές τηλεόρασης να γίνουν ενεργοί 
χρήστες διαδραστικών μέσων. Έχουν 
στραφεί από τις τηλεοπτικές οθόνες σε 
αυτές των κινητών τηλεφώνων», υπο-
στηρίζει ο κ. Καβαντζά, αφήνοντας ένα 
ενδεχόμενο αυτή η πρόβλεψή του για το 
θάνατο τής τηλεόρασης να μην επαλη-
θευτεί, αν οι τηλεοπτικοί σταθμοί βρουν 
τρόπο να προσαρμοστούν στις νέες συν-
θήκες και τάσεις.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα 

συμβατικά τηλεοπτικά κανάλια παρακο-

λουθούν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρω-
ποι, ενώ οι μεσήλικοι έχουν ήδη στραφεί 
στις πλατφόρμες ζωντανής ροής περιε-
χομένου, όπως το Netflix. Ο αριθμός των 
τηλεθεατών ηλικίας κάτω των 35 ετών μει-
ώνεται με πολύ ταχύ ρυθμό από τη δεκαε-
τία του 2010 και μετά. Η μείωση αναμένε-
ται να συνεχιστεί όσο αναπτύσσονται και 
εξελίσσονται οι πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης, οι πλατφόρμες βιντεοπαιχνι-
διών και κυρίως οι νέοι εικονικοί κόσμοι, 
όπως το «μετα-σύμπαν».

Η αμερικανική εταιρεία Dubit, που ανα-
πτύσσει παιχνίδια για το «μετα-σύμπαν» 
και πραγματοποιεί έρευνες οι οποίες σχε-
τίζονται με τα media, αναφέρει ότι το 50% 
των παιδιών ηλικίας 9-12 ετών εισέρχεται 
συχνά στη δημοφιλή για αυτές τις ηλικίες 
πλατφόρμα Roblox, όπου επικοινωνούν 
με τους φίλους τους, παίζουν παιχνίδια ή 
παρακολουθούν συναυλίες κ.ά. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι μια συναυλία 
του διάσημου ράπερ Lil Nas X, που δια-
τέθηκε αποκλειστικά για τους χρήστες 

του Roblox, είχε 33 εκατομμύρια θεατές, 
αριθμός τριπλάσιος από τον αριθμό των 
θεατών που παρακολούθησαν τον ίδιο 
καλλιτέχνη πριν από λίγες μέρες στα 
μουσικά βραβεία Γκράμι που προβλήθη-
καν από την τηλεόραση. 
Οι αναλυτές αναφέρουν ότι, σε αντίθε-

ση με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, η 
τηλεόραση δεν έχει βιώσει σε σημαντικό 
βαθμό την επέλαση των νέων ψηφιακών 
μέσων, επειδή τα διαφημιστικά της έσο-
δα δε μειώθηκαν σημαντικά. Έτσι, η τη-
λεοπτική βιομηχανία δεν έχει ακόμη ξεκι-
νήσει να κάνει βήματα προσαρμογής στις 
νέες τάσεις. 
«Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρ-

χουμε, πρέπει να τοποθετηθούμε μέσα 
σε όλες τις νέες μορφές μέσων», ανα-
φέρει η Κατί Μπρεμέ, διευθύντρια Και-
νοτομίας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθ-
μό της Γαλλίας France TV, ο οποίος έχει 
ξεκινήσει να πειραματίζεται με τη χρήση 
συστημάτων επαυξημένης και εικονικής 
πραγματικότητας σε τηλεοπτικά προϊό-
ντα, αρχής γενομένης με τους αθλητικούς 
αγώνες.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

https://www.kathimerini.gr/world/
https://www.kathimerini.gr/tag/tileorasi/
https://www.kathimerini.gr/tag/netflix/
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Είναι εξόφθαλμο, ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία εγκλώβισε τους Ευρωπαίους 

(ειδικά τη Γερμανία) ανάμεσα από τη μία 
στη δυτική πολιτική των εξοντωτικών(;) κυ-
ρώσεων εναντίον της Ρωσίας και από την 
άλλη στον άμεσο κίνδυνο να βρεθούν οι 
ίδιοι σε ενεργειακό κενό. Στην πραγματικό-
τητα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
βραχυμεσοπρόθεσμα δεν έχουν τρόπο να 
υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Ακόμα κι αν παράβλεπαν τη μεγάλη δια-
φορά τιμής ανάμεσα στο ρωσικό αέριο και 
στο αμερικανικό LNG, δεν υπάρχει ο ανα-
γκαίος αριθμός των ειδικών πλοίων για 
να το μεταφέρουν στις ποσότητες που θα 
κάλυπταν το ενεργειακό κενό που θα αφή-
σει το ρωσικό αέριο εάν σταματήσει να 
ρέει. Ούτε υπάρχουν μεγάλα αποθέματα 
σε αποθηκευτικούς χώρους, που τουλάχι-
στον θα έδιναν ένα χρονικό περιθώριο στις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να διαχειρι-
στούν το πρόβλημα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η κίνηση του 
Πούτιν να πληρώνεται το ρωσικό αέριο σε 
ρούβλια είναι κίνηση ματ. Επί της ουσίας, 
δεν πρόκειται για κάποια ανατροπή. Απλώς, 
οι δυτικές ευρωπαϊκές εταιρείες υποχρε-
ώνονται να καταθέσουν τα ευρώ στην 
Gazprom Bank, η οποία με τη σειρά της 
θα τα μετατρέψει σε ρούβλια μέσω της 
ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, με τα οποία 
και θα πληρωθεί ο πωλητής Gazprom. Η 
νέα διαδικασία αποπληρωμής εμπλέκει 
τους Ευρωπαίους στο ρωσικό χρηματο-οι-
κονομικό σύστημα, γεγονός που προκαλεί 
ρήγμα στις δυτικές κυρώσεις, οι οποίες 
έχουν αποκλείσει από τις συναλλαγές και 

το ρούβλι και τη ρωσική Κεντρική Τράπεζα. 
Όσο κι αν οι Ευρωπαίοι επικαλούνται τα 
συμβόλαια, δεν πρόκειται να αλλάξουν την 
πραγματικότητα που διαμορφώνει η ανά-
γκη τους για ρωσικό φυσικό αέριο.

Είναι εξάλλου πολύ ασθενές το νομικό 
επιχείρημά τους, όταν σύσσωμη η Δύση 
έχει κηρύξει με τον πιο επίσημο τρόπο έναν 
ολοκληρωτικό σχεδόν οικονομικό πόλεμο 
εναντίον της Ρωσίας. Από αυτές εδώ τις 
στήλες είχα εξαρχής υπογραμμίσει, ότι οι 
δυτικές κυρώσεις είναι «αμφίστομη μάχαι-
ρα», με την έννοια ότι πληγώνει τη Ρωσία, 
αλλά πληγώνει και τη Δύση, ειδικά την ΕΕ 
και ειδικότερα τη Γερμανία και την Ιταλία.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν μία σιωπηλή 

διευθέτηση, που ουσιαστικά να ικανοποι-
εί τη ρωσική απαίτηση, αλλά κατά τρόπο 
που να τους εξασφαλίζει ένα φύλλο συκής. 
Ο Πούτιν, όμως, φρόντισε να καταστήσει 
το πρόβλημα δημόσιο, ακριβώς επειδή το 
αντιμετωπίζει ως πολιτικό κι όχι οικονομι-
κό πρόβλημα. Στριμώχνει, λοιπόν, τους Ευ-
ρωπαίους, υποχρεώνοντάς τους να πιούν 
το πικρό ποτήρι σε δημόσια θέα. Εκτός κι 
αν επιλέξουν να «βάλουν δελτίο» στο φυ-
σικό αέριο, επιβραδύνοντας δραματικά τη 
βιομηχανία τους και εξοργίζοντας τα νοικο-
κυριά. Αλλά ακόμα κι αν το επιλέξουν, το 
πολύ να κερδίσουν λίγες εβδομάδες.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι με τον έναν ή 

τον άλλο τρόπο, οι Ευρωπαίοι θα αναγκα-
σθούν τελικώς να προσαρμοσθούν, έστω κι 
αν θα προσπαθήσουν να «πουλήσουν» στο 
δυτικό κοινό μία εξωραϊσμένη εκδοχή της 
υποχώρησής τους. Και βεβαίως αυτό θα 
προκαλέσει ένα κάποιο ρήγμα στην ενότη-
τα της Δύσης. 

Ανεξαρτήτως αυτού, όμως, ανακύπτει λο-
γικά το εξής ερώτημα: όταν οι Ευρωπαίοι 
προσχωρούσαν με ενθουσιασμό στον ολο-
κληρωτικό οικονομικό πόλεμο που κήρυ-
ξαν οι ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας (μεταξύ 
των άλλων παγώνοντας και τα μισά απο-
θεματικά της Κεντρικής της Τράπεζας) δεν 
ήξεραν ότι το Κρεμλίνο θα αντιδράσει; Το 
γεγονός ότι εξαίρεσαν από τις κυρώσεις 
την Gazprom και την Gazprom Bank, όπως 
αποδείχθηκε, ήταν αναγκαία, αλλά όχι και 
ικανή συνθήκη για να εξασφαλίσουν ότι το 
ρωσικό φυσικό αέριο θα συνεχίσει να ρέει.

Όσο κατανοητή κι αν είναι η ανάγκη της 
Δύσης να αντιδράσει με αποφασιστικότη-
τα στη ρωσική εισβολή και στον πόλεμο 
στην Ουκρανία, όφειλε να έχει προϋπο-
λογίσει το που οδηγεί το στρίμωγμα της 
«Αρκούδας» και άρα να μετρήσει μέχρι 
που μπορούσε να την πιέσει. Η Ουάσιγκτον, 
όμως, – και από πίσω της οι Ευρωπαίοι – 
συμπεριφέρεται λες και το διεθνές σύστη-
μα είναι στη δεκαετία του 1990, όταν είχε 
εξέλθει νικήτρια από τον παλιό Ψυχρό Πό-
λεμο και κανείς δεν μπορούσε να της αντι-
παρατεθεί.

Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Στα τριάντα τόσα χρόνια που έχουν μεσο-

λαβήσει από τότε δεν είναι μόνο ότι η «Αρ-
κούδα» ξαναστάθηκε στα πόδια της. Είναι 
κυρίως, ότι η Κίνα αναδύθηκε σε οικονομι-
κή υπερδύναμη με διόλου ευκαταφρόνητο 
στρατιωτικό δυναμικό και με συνεχώς διευ-

ρυνόμενη πολιτική επιρροή. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει, ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί πλέ-
ον να υπαγορεύει εντολές και να υποχρεώ-
νει το διεθνές σύστημα να κινείται στο δικό 
της μήκος κύματος.

Εκτός του γεγονότος ότι η Ρωσία δεν είναι 
Ιράν, είναι εμφανές ότι ήδη μορφοποιείται 
μία αντισυσπείρωση στη συσπείρωση της 
Δύσης γύρω από τις ΗΠΑ. Εκτός από μεγά-
λη πυρηνική δύναμη, η Μόσχα έχει διεξό-
δους. Ο «Δράκος» στέκεται στο πλευρό της, 
επειδή έχει συνείδηση πως εάν η «Αρκού-
δα» γονατίσει, θα είναι ο ίδιος ο επόμενος 
στόχος της Δύσης. Άρα, οι Κινέζοι έχουν 
εθνικό συμφέρον η Ρωσία να μείνει όρθια 
για να κρατήσουν τα δυτικά «βέλη» μακριά 
από τη δική τους πατρίδα. Ήταν, λοιπόν, 
εξαρχής προφανές, πως οι έμμεσες απειλές 
του Μπάιντεν προς το Πεκίνο θα έπεφταν 
στο κενό. Και βέβαια δεν αξίζει ούτε καν 
να αναφέρουμε την προσπάθεια των αξι-
ωματούχων της ΕΕ να πείσουν την κινεζική 
ηγεσία.

Αλλά και οι Ινδοί στέκονται στο πλευρό 
της Ρωσίας. Δεν ξεχνούν τη βρετανική αποι-
κιοκρατία, το γεγονός ότι έχουν δικό τους 
ανεξάρτητο κράτος μόλις 75 χρόνια. Ως 
αναδυόμενη οικονομική και πολιτική μεγά-
λη δύναμη, επιδιώκουν ένα πολυπολικό δι-
εθνές σύστημα, στο οποίο θα έχει η πατρί-
δα τους εξέχουσα θέση. Αυτό προϋποθέτει 
ότι η Ρωσία θα μείνει όρθια. 

Γιατί ο πόλεμος στην 
Ουκρανία εγκυμονεί 
ένα νέο κόσμο

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  45
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514-855-6000 | poste: 4044 

ANNIE 
GAGNIER

Conseillère
d'arrondissement
Borough Councillor
District Norman-McLaren

annie.gagnier@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4018 

Το τελευταίο που θα ήθελε, λοιπόν, το Νέο 
Δελχί, είναι να εξέλθουν οι Δυτικοί από την 
τρέχουσα αναμέτρηση με την «Αρκούδα» 
νικητές και παντοδύναμοι.

Είναι εξόφθαλμο, λοιπόν, ότι η Δύση, αν 
και έχει καταφέρει και να τραυματίσει καί-
ρια στο επικοινωνιακό επίπεδο τη Ρωσία 
και να τη «ματώσει» στο πεδίο των μαχών, 
δεν είναι σε θέση να την απομονώσει και 
μέσα από τις κυρώσεις να τη γονατίσει. 
Εδώ ο πρόεδρος Μπάιντεν υποχρεώθηκε 
να αποδεσμεύσει ένα εκατομμύριο βαρέ-
λια πετρελαίου ημερησίως για έξι μήνες, με 
σκοπό να κρατήσει την τιμή του κάτω από 
τα 100 δολάρια, επειδή έχει επίγνωση ότι η 
εκτόξευση της τιμής του θα κοστίσει πολύ 
ακριβά στους Δημοκρατικούς στις ενδιά-
μεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Δεν είναι 
τυχαίο ότι στην απεγνωσμένη προσπάθειά 
της να ρίξει στην αγορά ποσότητες πετρε-
λαίου για να μειωθεί η τιμή του βαρελιού, 
η Ουάσιγκτον έφθασε να κάνει ανοίγματα 
στους άσπονδους εχθρούς της, στο Ιράν και 
στη Βενεζουέλα.

ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Προς το παρόν είναι παρακινδυνευμένη 

κάθε πρόβλεψη, αφού ακόμα δεν έχει λή-
ξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σύμφωνα με 
τις μέχρι τώρα ενδείξεις, πάντως, ο νέος 
Ψυχρός Πόλεμος ήρθε για να μείνει. Εάν 
παγιωθεί, θα αποδειχθεί χειρότερος από 
τον παλιό. Εάν, μάλιστα, η Δύση τραβήξει 
την πολιτική της στα άκρα και υιοθετήσει 
μία πολιτική «διαλέξτε με ποιον θα πάτε 
και ποιον θα αφήσετε», θα οδηγηθούμε σε 
ένα τελείως νέο γεωπολιτικό τοπίο.

Η Ρωσία θα «αγκαλιαστεί» με την Κίνα, 
συγκροτώντας έναν άξονα που θα δεσπό-
ζει στην Ευρασία και ως τέτοιος θα ασκεί 
έλξη και στις μικρότερες χώρες της ευρύτε-
ρης περιοχής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
οι Αμερικανοί στη μεγάλη εικόνα θα έχουν 
πυροβολήσει τα πόδια τους, παρά τα κέρδη 
που τους αποφέρει μέχρι τώρα ο πόλεμος 
στην Ουκρανία. Εκτός των άλλων και επει-
δή θα εξωθήσουν όχι μόνο τη Ρωσία, την 
Κίνα και την Ινδία, αλλά και άλλες χώρες 
να «αποδολαριοποιήσουν» τις συναλλαγές 
τους και να οικοδομήσουν παράλληλους 
οικονομικούς (κι όχι μόνο) θεσμούς με ό,τι 
αυτό σημαίνει για την οικονομική κυριαρ-
χία των Αμερικανών.
Εάν οι εξελίξεις πάρουν μία τέτοια τροπή, 

θα δούμε μία νέα διχοτόμηση του πλανήτη 
σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα που θα επε-
κταθούν γεωγραφικά και στον Τρίτο Κόσμο 
και δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμα και 
τομείς που παραδοσιακά έμεναν εκτός του 
γεωπολιτικού ανταγωνισμού, όπως ο πολι-
τισμός και ο αθλητισμός. Κι αυτό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η σημερινή επιφανειακά 
αρραγής ενότητα της Δύσης θα διατηρηθεί.

Αυτό, όμως, δεν είναι καθόλου δεδομένο. 
Και μόνο το γεγονός, ότι οι Ευρωπαίοι εί-
ναι εξαρτημένοι από το ρωσικό αέριο είναι 
παράγοντας απόκλισης από τις ΗΠΑ. Παρά-
γοντας απόκλισης είναι και το γεγονός ότι η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομη-
χανίας θα μειωθεί δραστικά, εάν υποχρεω-
θεί να πληρώνει πολλαπλάσια τιμή από ό,τι 
η αμερικανική για το φυσικό αέριο.

Είναι ακριβώς για όλα αυτά που ο πόλε-
μος στην Ουκρανία, έτσι όπως προέκυψε 
και όπως εξελίσσεται, έχει τις προϋποθέ-
σεις να επιφέρει ποιοτικές γεωπολιτικές 
ανατροπές, που υπερβαίνουν κατά πολύ 
την τοπική διάστασή του. Για την ακρίβεια, 
δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι εάν τα 
πράγματα συνεχίσουν να πορεύονται όπως 
σήμερα, θα εισέλθουμε σε νέα ιστορική 
φάση.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.
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https://slpress.gr/videos/me-omilia-zelenski-ta-fetina-vraveia-grammy/
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Ευχόμαστε 
Καλή Ανάσταση! 
Ο Χριστός ας μας 

δώσει την δύναμη 
για την δική μας 
ανάσταση, από 
το σκοτάδι στο 
απόλυτο Φως.
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Maire de Laval

Stéphane
BOYER

Sainte-Dorothée

Ray
KHALIL

Souvenir-Labelle

Sandra
EL-HELOU

L’Abord-à-Plouffe

Vasilios
KARIDOGIANNIS

Saint-Martin

Aline
DIB

Renaud

Seta
TOPOUZIAN

Σας ευχόμαστε να περάσετε μένοντας σπίτι με την οικόγενειά σας 
ένα Υγειές και Γαλήνιο Πάσχα. Χρόνια Πολλά! 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Υφυπουργού 
Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη στον Καναδά 

Με την επίσκεψη στην Ελληνική 
Κοινότητα του Βανκούβερ (15 

& 16/4) ολοκληρώθηκε η περιοδεία του 
Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για 
θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Ανδρέα 
Κατσανιώτη, στον Καναδά (φωτ. πάνω). 
Κατά την παραμονή του στη Βόρειο 

Αμερική (8 έως 16/4) ο κ. Κατσανιώτης 
επισκέφτηκε τους Έλληνες του Μόντρε-
αλ, της Οτάβα, του Τορόντο, του Κάλγκα-
ρι και του Βανκούβερ, συναντήθηκε με 
βουλευτές, αιρετούς και ακαδημαϊκούς 
Ελληνικής καταγωγής, ενώ πραγματο-

ποίησε επαφές με Ελληνοκαναδούς επι-
χειρηματίες, οι οποίοι εξέφρασαν θερμό 
ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα 
αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο 
που παρουσιάζει η χώρα μας τα τελευ-

ταία τρία χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα.
Μετά το πέρας της αποστολής ο κ. Κα-

τσανιώτης δήλωσε «εκφράζω την υπερη-
φάνεια μου για όσα έχουν καταφέρει τα 
μέλη των Ελληνικών κοινοτήτων του Κα-
ναδά. Τους ευχαριστούμε που διατηρούν 
και προβάλλουν τις αξίες της Πατρίδας 
και της πίστης μας. Συνάντησα Έλληνες 
που κρατούν στην καρδιά τους αναμμένη 
τη φλόγα της πατρίδας και μεταλαμπα-
δεύουν τις αξίες του πολιτισμού και της 
πίστης μας στα παιδιά τους».
Στο Βανκούβερ, ο Υφυπουργός επισκέ-

φθηκε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του 
Ιδρύματος «Σταύρου Νιάρχου» στο πανε-
πιστήμιο Simon Fraser και συναντήθηκε 
με το διευθυντή του τμήματος Δημήτριο 
Κράλλη και τα μέλη της ομάδας που δη-
μιούργησαν το «staellinika» την ψηφια-
κή πλατφόρμα εκμάθησης Ελληνικών στα 
παιδιά της Διασποράς. 
Μεταξύ άλλων, ο κ. Κατσανιώτης υπο-

γράμμισε την ανάγκη δημιουργίας μη-
τρώου καταγραφής των Ελλήνων ακαδη-
μαϊκών και ερευνητών που διαπρέπουν 
σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

htt ps : / / t w i tte r. co m / kat s a n i o t i s /
status/1515240690963431425
htt ps : / / t w i tte r. co m / kat s a n i o t i s /

status/1515406558913568777
htt ps : / / t w i tte r. co m / kat s a n i o t i s /

status/1515418285487136777

Η περιοδεία του κ. Κατσανιώτη στον 
Καναδά ξεκίνησε από το Μόντρεαλ (8 
& 9/4) όπου είχε την ευκαιρία να συνο-
μιλήσει με τον πρόεδρο της Ελληνικής 
κοινότητας Ανδρέα Κριλή, τους Ελληνι-
κής καταγωγής βουλευτές Εμμανουέλα 
Λαμπροπούλου και Αννυ Κουτράκη και 

ομογενείς Δημοτικούς Συμβούλους. Με-
ταξύ άλλων συζητήθηκε η δημιουργία δι-
εθνούς δικτύου Ελλήνων αιρετών της Δι-
ασποράς. Επίσης, επισκέφθηκε το Ελλη-
νικό σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης» 

Στην Οτάβα (10 & 11/4) ο κ. Κατσανιώ-
της συναντήθηκε με την Καναδή ομόλογό 
του Sandra McCardell (φωτ. κάτω αρι-
στερά) με την οποία συμφώνησαν ότι η 
Ελληνική ομογένεια αποτελεί γέφυρα 
ισχυρής φιλίας Ελλάδας – Καναδά. 

Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρω-
ση 80 ετών διπλωματικών επαφών των 
δύο χωρών, συμφώνησαν στην περεταί-
ρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ο 
κ. Κατσανιώτης και η κα McCardell ανα-
φέρθηκαν και στη Ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, τονίζοντας την ανάγκη σεβα-
σμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δι-
καίου, της προστασίας των αμάχων και 
των Ελλήνων ομογενών της περιοχής. 
Επίσης, τον Υφυπουργό Εξωτερικών υπο-
δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος 
Οτάβας Jim Watson ο οποίος αποτελεί 
σταθερό υποστηρικτή της ελληνικής πα-
ροικίας. 
Στο Τορόντο (12 &13/4) ο Υφυπουργός 

είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κα-
ναδά κ. Σωτήριο (άνω δεξιά φωτ.), ενώ 
επισκέφθηκε και το Πολυμενάκειο Πολι-
τιστικό Κέντρο όπου τον υποδέχθηκε η 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Το-
ρόντο, Μπέττυ Σκουτάκη (φωτ. κάτω). 
Ο κ. Κατσανιώτης συναντήθηκε επί-

σης με τη βουλευτή του κυβερνόντος 
κόμματος στο Οντάριο και Αντιπρόεδρο 
Πα.Δ.Ε.Ε κυρία Effie Triantafilopoulos, 

τον Πρόεδρο THI Καναδά κ. John Sotos, 
το ιδρυτικό στέλεχος του Hellenic Herita
ge Foundation κ. Steve Mikropoulos κα
ι την κυρία Marie Bountrogianni πρώην 
Υπουργό της κυβέρνησης του Οντάριο. 

Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης επισκέφθηκε 
τα μέλη της Ελληνικής κοινότητας στο 
Κάλγκαρι (14/4) τα οποία ενημέρωσε 
για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι διπλωματικές αρχές της 
Ελλάδας αλλά και για την πρόθεση του 
Υπουργείου Εξωτερικών να συστήσει σύ-
ντομα άμισθη Προξενική αρχή στην πόλη. 

https://twitter.com/katsaniotis/status/1515240690963431425
https://twitter.com/katsaniotis/status/1515240690963431425
https://twitter.com/katsaniotis/status/1515418285487136777
https://twitter.com/katsaniotis/status/1515418285487136777
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À la communauté grecque,

je vous souhaite de

joyeuses fêtes de Pâques !

Εύχομαι

στην Ελληνική παροικία

Καλό Πάσχα!

Andres.Fontecilla.LADO@assnat.qc.ca

Député de Laurier-Dorion
Andrés Fontecilla

 
To all my Greek 

constituents 
I wish you all 

Happy Easter!

Καλό Πάσχα 
και

Καλή Ανάσταση!

Guy Ouellette
MNA / Βουλευτής 
Chomedey

450 686-0166 | Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC)  H7W 2H2

Από τις 26 Μαρτίου 2007

Πάσχα 2022: Αποδράσεις με άρωμα... διακοπών 
Η ελληνική ύπαιθρος, ντυμένη στα μοναδικά χρώματα της άνοιξης, καλωσορίζει τους ταξιδιώτες 

Βρισκόμαστε πλέον μόλις λίγες ώρες 
πριν από την ημέρα της Λαμπρής, με 

το Θείο Δράμα να οδηγείται στην κορύφω-
σή του και τους πιστούς να συρρέουν σε 
αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια, σε 
πόλεις και σε χωριά, σε βουνά, κάμπους 
και νησιά, για να βιώσουν τις μοναδικές 
συγκινήσεις που προσφέρει η θρησκευτι-
κή τελετουργία την πασχαλινή περίοδο.

Η Πρωτομαγιά, μία εβδομάδα μετά, πα-
ντρεύεται με τις πασχαλινές διακοπές και 
η ελληνική ύπαιθρος, ντυμένη στα μονα-
δικά χρώματα της άνοιξης, καλωσορίζει 
τους ταξιδιώτες. Δύσκολα θα μπορούσε 

να φανταστεί κανείς μια καλύτερη αφορ-
μή για αποδράσεις στην ηπειρωτική και 
τη νησιωτική Ελλάδα, σε τόπους όπου ο 
εορτασμός του Πάσχα διατηρεί ακόμη 
και σήμερα τον αυθεντικό, παραδοσιακό 
χαρακτήρα του. Σας προτείνουμε έξι ταξι-
διωτικούς προορισμούς που προσφέρο-
νται για αλησμόνητες πασχαλινές εξορ-
μήσεις, καθώς συνδυάζουν την ξεχωριστή 
εορταστική ατμόσφαιρα με τη φυσική 
ομορφιά, τα ποικίλα αξιοθέατα και την 
άρτια τουριστική υποδομή. 

Βροντάδος Χίου: Παραθαλάσσια κωμό-
πολη με αξιόλογη ναυτική παράδοση, ο 

Βροντάδος απλώνεται στις ανατολικές 
ακτές της Χίου. Το έθιμο του ρουκετοπό-
λεμου, που ανάγεται σύμφωνα με την 
επικρατέστερη εκδοχή στους χρόνους 
της Τουρκοκρατίας, έχει κάνει τον Βρο-
ντάδο πανελληνίως γνωστό. Το βράδυ 
της Ανάστασης κάτοικοι των ενοριών της 
Παναγίας της Ερειθιανής (Ερυθιανής) και 
του Αγίου Μάρκου εκτοξεύουν αμέτρητες 
αυτοσχέδιες ρουκέτες με στόχο την αντι-
κρινή τους εκκλησία (αφενός τον τρούλο 
του Αγίου Μάρκου και αφετέρου το ρολόι 
της Παναγίας της Ερειθιανής), χαρίζοντας 
σε όσους και όσες τους παρακολουθούν 
ένα θέαμα μοναδικό. Η μακρόχρονη προ-
ετοιμασία των ρουκετών, μια ολόκληρη 
ιεροτελεστία για τους λεγόμενους ρου-
κετατζήδες, απαιτεί μεγάλη προσοχή και 
πείρα, που κληροδοτείται από γενιά σε 
γενιά.

Ζάκυνθος: Απλωμένη στις ανατολικές 
ακτές του ομώνυμου νησιού, η πόλη της 
Ζακύνθου, γενέτειρα πολλών επιφανών 
ανθρώπων των γραμμάτων και των τε-
χνών, αποπνέει την αίγλη και τη γοητεία 
μιας άλλης εποχής. Το ζακυνθινό Μεγαλο-
βδόμαδο με τις ιδιομορφίες του και το ξε-
χωριστό χρώμα του φθάνει στο αποκορύ-
φωμά του το μεσημέρι της Μεγάλης Πα-
ρασκευής, όταν τελείται στους δρόμους 
της πόλης, με τη συμμετοχή πλήθους πι-
στών, η πένθιμη λιτανεία του Εσταυρωμέ-
νου Χριστού και της Παναγίας του Πάθους 
(Mater Dolorosa), που είναι μοναδική για 
την Ορθόδοξη Λειτουργική.

Κέρκυρα: Το κερκυραϊκό Πάσχα αποτε-
λεί βασικό πόλο έλξης επισκεπτών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς τα 
τοπικά έθιμα, οι κατανυκτικές ψαλμωδί-
ες και τα υπέροχα μουσικά ακούσματα, 

σε συνδυασμό με τις εμφανείς δυτικοευ-
ρωπαϊκές επιρροές, συνθέτουν ένα ανε-
πανάληπτο, άκρως γοητευτικό σκηνικό. 
Κορυφαίες στιγμές του εορτασμού του 
Πάσχα στο φημισμένο νησί των Φαιάκων 
είναι η λιτάνευση του σκηνώματος του 
Αγίου Σπυρίδωνος την Κυριακή των Βαΐων, 
με τη συμμετοχή όλων των φιλαρμονικών 
του νησιού, η περιφορά των επιταφίων 
στα καντούνια και στις πλατείες της πανέ-
μορφης πόλης, η αναπαράσταση σεισμού 
στην Παναγία των Ξένων (Κυρά Φανερω-
μένη) νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββά-
του, η περιφορά του επιταφίου του ναού 
του Αγίου Σπυρίδωνος και η λιτανεία του 
σκηνώματος του αγίου, λίγο αργότερα, το 
έθιμο των μπότηδων (πήλινα κανάτια που 
πέφτουν με κρότο στους δρόμους από τα 
παράθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών) 
μετά την Πρώτη Ανάσταση, καθώς και η 
τελετή της Αναστάσεως στην Άνω Πλατεία.

Λεωνίδιο Αρκαδίας: Πρωτεύουσα της 
ξακουστής Τσακωνιάς και έδρα του Δή-
μου Νότιας Κυνουρίας, το Λεωνίδιο είναι 
χτισμένο κάτω από επιβλητικούς κοκκινω-
πούς βράχους, σε μικρή απόσταση από τη 
θάλασσα. Στο διατηρητέο αυτόν οικισμό, 
αναβιώνει τη νύχτα της Αναστάσεως το 
περίφημο έθιμο με τα αερόστατα. Μόλις 
ακουστεί το «Χριστός Ανέστη» σε όλες τις 
ενορίες του Λεωνιδίου, δεκάδες αερόστα-
τα, κατασκευασμένα από καλάμι και χαρτί, 
απογειώνονται και ανυψώνονται στον ου-
ρανό χάρη στις λεγόμενες «κολλημάρες», 
τα βουτηγμένα σε λάδι και πετρέλαιο πα-
νιά που έχουν τοποθετηθεί στη βάση τους 
και αναφλέγονται. 

Το κερκυραϊκό Πάσχα αποτελεί βασικό πόλο έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, καθώς τα τοπικά έθιμα, οι κατανυκτικές ψαλμωδίες και τα υπέροχα μουσικά ακούσματα, 
σε συνδυασμό με τις εμφανείς δυτικοευρωπαϊκές επιρροές, συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο, 
άκρως γοητευτικό σκηνικό

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  51
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Καλό Πάσχα και Kαλή Ανάσταση!

JOYEUSES
 PÂQUES !
DE LA PART DE VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX

HAPPY EASTER!
  FROM YOUR FEDERAL LIBERAL MPS

ANGELO IACONO
MP / Député
 Alfred-Pellan 

Angelo.Iacono@parl.gc.ca 
(450) 661-4117

YVES ROBILLARD
MP / Député 

Marc-Aurèle-Fortin  
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

EMMANUEL DUBOURG
MP / Député

Bourassa 
Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca

(514) 323-1212

ANJU DHILLON
MP / Députée

 Dorval–Lachine–LaSalle 
Anju.Dhillon@parl.gc.ca

(514) 639-4497

HON. MARC GARNEAU
MP / Député

Notre-Dame-de-Grâce – 
Westmount 

Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

PATRICIA LATTANZIO
MP / Députée

Saint-Léonard–Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

(514) 256-4548

HON. MÉLANIE JOLY
MP / Députée

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

EMMANUELLA LAMBROPOULOS
MP / Députée 
Saint-Laurent 

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

HON. PABLO RODRIGUEZ
MP / Député 

Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

(514) 353-5044

SORAYA MARTINEZ FERRADA
MP / Députée 

Hochelaga 
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

(514) 283-2655

FRANCIS SCARPALEGGIA
MP / Député 

Lac-Saint-Louis 
Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca

(514) 695-6661

FAYÇAL EL-KHOURY
MP / Député

 Laval–Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

SAMEER ZUBERI
MP / Député

 Pierrefonds–Dollard 
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca

(514) 624-5725

ALEXANDRA MENDÈS
MP / Députée 

Brossard–Saint-Lambert 
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

(450) 466-6872

HON. STEVEN GUILBEAULT
MP / Député

Laurier–Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

(514) 522-1339

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU
MP / Député 

Papineau 
Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 

(514) 277-6020

HON. MARC MILLER
MP / Député

 Ville-Marie–Le Sud-Ouest –  
Île-des-Soeurs 

Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

ANTHONY HOUSEFATHER
MP / Député

Mount Royal / Mont-Royal 
Anthony.Housefather@parl.gc.ca 

(514) 283-0171

HON. DAVID LAMETTI
MP / Député

 LaSalle–Émard–Verdun 
David.Lametti@parl.gc.ca 

(514) 363-0954

ANNIE KOUTRAKIS
MP / Députée

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660
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SALLES DE RECEPTION ET CONGRES 

CHATEAU ROYAL 
RECEPTION & CONVENTION HALLS 

3500 du Souvenir, Laval, Qc, H?V 1 X2 I t:514.333.1000 I f:450.688.0564 e:info@lechateauroyal.com 

www. LeChateau Roya I. com 
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Ευχόμαστε στην
Ελληνική παροικία

Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση!

9150 Charles de la Tour
Montréal, Québec  H4N 1M2

514 389-3815

Οι πολύχρωμες αυτές κατασκευές, που 
θυμίζουν πύρινες γλώσσες, φθάνουν σε 
πολύ μεγάλο ύψος, προσφέροντας στους 
ντόπιους και στους επισκέπτες ένα φα-
ντασμαγορικό θέαμα.

Πάτμος: Τμήμα του νησιωτικού συ-
μπλέγματος των Δωδεκανήσων, η Πάτμος 
φημίζεται ως ο τόπος όπου ο μεν μαθη-
τής του Xριστού, Iωάννης, συνέγραψε το 
Βιβλίο της Aποκαλύψεως (στο ομώνυμο 
σπήλαιο), ο δε όσιος Xριστόδουλος ο Λα-
τρηνός ίδρυσε τη σταυροπηγιακή μονή 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγε-
λιστού. Ο εορτασμός του Πάσχα στην Πά-
τμο, με τη μοναδική τελετή του Νιπτήρος 
το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, λαμβάνει 
χώρα μέσα σε κλίμα κατανυκτικό, που 
προσελκύει πολυάριθμους προσκυνητές 
και επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο 

και από το εξωτερικό.
Σύρος: Η αρχοντική και φιλόξενη Σύρος, 

το Κυκλαδονήσι με την αξιόλογη πολιτι-
στική, ναυπηγική και βιομηχανική παρά-
δοση, προσφέρει ωραίες εικόνες και έντο-
νες συγκινήσεις σε όσους και όσες την 
επισκέπτονται την περίοδο του Πάσχα. Η 
περιφορά των επιταφίων ορθοδόξων και 
καθολικών στα γραφικά δρομάκια της Ερ-
μούπολης και της Άνω Σύρου, καθώς και 
στην Ποσειδωνία, τη Μεγάλη Παρασκευή, 
οι δυνατοί χτύποι στα στασίδια της εκκλη-
σίας της Ανάστασης κατά την Πρώτη Ανά-
σταση, το εντυπωσιακό θέαμα με τα αμέ-
τρητα βεγγαλικά και πυροτεχνήματα που 
ρίχνονται από το λόφο της Ανάστασης και 
το λόφο του Σαν Τζώρτζη, το βράδυ της 
Ανάστασης, προσδίδουν στη Σύρο μια ξε-
χωριστή εορταστική όψη και καθιστούν το 
συριανό Πάσχα μια αξέχαστη εμπειρία.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος | © in.gr

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  48

ΛΕΩΝΙΔΙΟΛΕΩΝΙΔΙΟ

ΠΑΤΜΟΣΠΑΤΜΟΣ

ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΥΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΥ

https://www.in.gr/author/ster/
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Κυριακή του Πάσχα: 
Ποια η σημασία  
της ημέρας και  
τι γιορτάζουμε
H πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας και η χαρά που τη διαδέχεται το βράδυ 

της Ανάστασης, δε βιώνονται με την ίδια κατάνυξη και τον ίδιο ενθουσιασμό από ολό-
κληρο το Χριστιανικό κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάσταση 
του Κυρίου, ενώ η Δυτική στο θρήνο για το θάνατό του.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφει τα εξής: Τα χαράματα της Κυριακής, οι Μυροφόρες 
μαζί με την Παναγία βαίνουν στον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά γίνεται ένας μεγάλος σεισμός και 
Άγγελος, εκ των ουρανών, κυλά την πέτρα που έφραζε τον τάφο και κάθεται πάνω της.
Οι φρουροί του τάφου παραλύουν από το φόβο τους. Ο άγγελος απευθύνεται στις Μυρο-

φόρες και την Παναγία, λέγοντάς τους να μη φοβούνται και ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί. 
Εν συνεχεία ο Άγγελος τις προτρέπει να πάνε να ειδοποιήσουν τους μαθητές Του, για το 

γεγονός της Ανάστασης και να τους πουν να πάνε στη Γαλιλαία, όπου και θα τους εμφανι-
ζόταν ο Ιησούς.
Γυρνώντας πίσω στην Ιερουσαλήμ, στο μέρος που ήταν κρυμμένοι οι μαθητές, εμφανί-

ζεται μπροστά τους ο Χριστός. Εκείνες τον προσκυνούν και παρακινούμενες από τον ίδιο 
τρέχουν να αναγγείλουν το χαρμόσυνο γεγονός στους μαθητές του.

Οι στρατιώτες ειδοποιούν τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους ότι ο Ιησούς αναστήθη-
κε. Εκείνοι τυφλωμένοι από το μίσος τους κατά του Χριστού, θεωρώντας μεγάλη ντροπή 
την Ανάσταση του Χριστού, αποφασίζουν να δωροδοκήσουν τους στρατιώτες ώστε να 
πουν ψέματα, ότι το σώμα του Χριστού κλάπηκε τη νύχτα από τους μαθητές Του, και ότι 
δεν αναστήθηκε.
Οι μαθητές πηγαίνουν στη Γαλιλαία και εκεί τους εμφανίζεται ο Ιησούς. Τους ευλογεί και 

τους λέει να διασκορπιστούν και να διδάξουν όλα όσα τους δίδαξε. Τους δίνει επίσης εντολή, 
ότι όποιος πιστεύει σε Αυτόν, να βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύ-
ματος. Έτσι έπραξαν οι μαθητές και έφτασε το Ευαγγέλιο μέχρι σήμερα.
Το Πάσχα ή Λαμπρή για τους Έλληνες, είναι η κορυφαία γιορτή του χρόνου. Γιορτάζεται σε όλη 

την Ελλάδα με το σούβλισμα των αρνιών, το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών, με τραγούδια και 
χορούς. Όλη η εβδομάδα που ακολουθεί η λεγόμενη Διακαινήσιμη είναι γιορτινή και σύμφωνα με 
το Τυπικό της Εκκλησίας δε νηστεύουμε ούτε την Τετάρτη αλλά ούτε και την Παρασκευή αυτής της 
εβδομάδας. Οι πιστοί για 40 μέρες μετά το Πάσχα όταν συναντιούνται οπουδήποτε δε χαιρετιούνται με 
το συνηθισμένο τρόπο, αλλά με το «Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέστη». Η Εκκλησία μας για 40 μέρες 
μετά το Πάσχα έχει καθιερώσει και τη λεγόμενη Αναστάσιμη Προσευχή.
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Imported by 
Groupe Alimentaire Miron

Tel.: 514 344 5558

Ευχόμαστε σε όλη 
την ομογένεια
Καλή Ανάσταση 

            και Καλό Πάσχα!
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DR. ALEXANDRA ZORBAS

Εύχονται στους φίλους, εκλεκτούς πελάτες 
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

Καλή Ανάσταση
Και

Καλό Πάσχα

Ποδίατρος / Podiatrist

Clinique Podiatrique Chomedey
3030 Curé-Labelle, suite 103

Chomedey, Laval QC, H7P 0H9
T. 450.682.7800 • F. 450.682.4542

www.CliniquePodiatriqueChomedey.com

Clinique Podiatrique Chomedey
3030 Curé-Labelle, suite 103

Chomedey, Laval QC, H7P 0H9
T. 450.682.7800 • F. 450.682.4542

www.CliniquePodiatriqueChomedey.com

Ο ορκωτός λογιστής  
Πώλ(Paul) Καματερός

εύχεται σε όλη την ομογένεια
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Υγεία, ευτυχία και πρόοδο για τον Ελληνισμό

700 boul Crémazie O, Montréal, Qc H3N 1A1, Τηλ.: (514) 274-7519

        8995 JEAN PRATT, MONTREAL, QC  H4N 2W7  T 514.270.2301

5230 AVENUE DU PARC, MONTREAL, QC  H2V 4G7  T 514.270.2453

           F 514.278.2283

               WWW.TAPISNATIONAL.COM

Ευχόμαστε το Άγιο Φως της 
Ανάστασης να γεννήσει στις 
ψυχές όλων μας αγάπη  
και ελπίδα!

Καλή Ανάσταση!
Καλό Πάσχα !

8995 Jean Pratt, Montreal, QC  H4N 2W7  |  514 270-2301
5230 Ave du Parc, Montreal, QC  H2V 4G7  |  514 278-2453

Γιατί σουβλίζουμε  Γιατί σουβλίζουμε  
αρνί το Πάσχα;αρνί το Πάσχα;
Πότε ξεκίνησε και τι συμβολίζειΠότε ξεκίνησε και τι συμβολίζει

Η Η Κυριακή του Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Κυριακή του Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της 
Χριστιανοσύνης. Συμβολίζει την Ανάσταση του Χρι-Χριστιανοσύνης. Συμβολίζει την Ανάσταση του Χρι-

στού και αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο της χριστιανικής πί-στού και αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο της χριστιανικής πί-
στης. Τη συγκεκριμένη μέρα, τα έθιμα και οι παραδόσεις στης. Τη συγκεκριμένη μέρα, τα έθιμα και οι παραδόσεις 
είναι πολλές σε κάθε μέρος του κόσμου αλλά και της Ελλά-είναι πολλές σε κάθε μέρος του κόσμου αλλά και της Ελλά-
δας. Όμως το πιο χαρακτηριστικό έθιμο είναι το σούβλισμα δας. Όμως το πιο χαρακτηριστικό έθιμο είναι το σούβλισμα 
του αρνιού. του αρνιού. 

Γιατί όμως σουβλίζουμε αρνί το Πάσχα; Το Πάσχα είναι Γιατί όμως σουβλίζουμε αρνί το Πάσχα; Το Πάσχα είναι 
κατά την παράδοση εβραϊκή γιορτή, η οποία συμβολίζει το κατά την παράδοση εβραϊκή γιορτή, η οποία συμβολίζει το 
πέρασμα των Εβραίων από την Αίγυπτο στη «Γη της Επαγ-πέρασμα των Εβραίων από την Αίγυπτο στη «Γη της Επαγ-
γελίας». Από τότε, οι Εβραίοι θυσίαζαν αρνιά για να ευχα-γελίας». Από τότε, οι Εβραίοι θυσίαζαν αρνιά για να ευχα-
ριστήσουν το Θεό.ριστήσουν το Θεό.
Στο Χριστιανικό Πάσχα, το οποίο συμβολίζει το πέρασμα Στο Χριστιανικό Πάσχα, το οποίο συμβολίζει το πέρασμα 

από το θάνατο στη ζωή μέσω της Ανάστασης του Χριστού, από το θάνατο στη ζωή μέσω της Ανάστασης του Χριστού, 
το αρνί ή αλλιώς ο αμνός, συμβολίζει τον ίδιο το Χριστό. Ο το αρνί ή αλλιώς ο αμνός, συμβολίζει τον ίδιο το Χριστό. Ο 
Ιωάννης ο Πρόδρομος τον είχε χαρακτηρίσει ως τον «Αμνό Ιωάννης ο Πρόδρομος τον είχε χαρακτηρίσει ως τον «Αμνό 
του Θεού», που ήρθε στον κόσμο για να πάρει στις πλάτες του Θεού», που ήρθε στον κόσμο για να πάρει στις πλάτες 
του όλες τις αμαρτίες του.του όλες τις αμαρτίες του.

Από εκεί και πέρα, οι χριστιανοί καθιέρωσαν το Πάσχα ως Από εκεί και πέρα, οι χριστιανοί καθιέρωσαν το Πάσχα ως 
δική τους γιορτή με διαφορετικό συμβολισμό. Το σούβλι-δική τους γιορτή με διαφορετικό συμβολισμό. Το σούβλι-
σμα του αρνιού την Κυριακή του Πάσχα λοιπόν, συμβολίζει σμα του αρνιού την Κυριακή του Πάσχα λοιπόν, συμβολίζει 
το Χριστό, o οποίος θυσιάστηκε για μας, με τους πιστούς το Χριστό, o οποίος θυσιάστηκε για μας, με τους πιστούς 
να το μοιράζονται μεταξύ τους σε μια ημέρα χαράς για τη να το μοιράζονται μεταξύ τους σε μια ημέρα χαράς για τη 
χριστιανοσύνη.χριστιανοσύνη.

http://www.e-daily.gr/tag/105468/σούβλισμα
http://www.e-daily.gr/tag/105468/αρνί
http://www.e-daily.gr/tag/105468/αρνί
http://www.e-daily.gr/tag/105468/σούβλισμα
http://www.e-daily.gr/tag/105468/σούβλισμα
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Τα αδέλφια Λαυρέντιος  Τα αδέλφια Λαυρέντιος  
και Παναγιώτης Μάμμας και Παναγιώτης Μάμμας 

Εύχονται σε όλη την Εύχονται σε όλη την 
ομογένεια  ομογένεια  

Καλή Ανάσταση!Καλή Ανάσταση!

FOR FRANCHISE INFORMATION:  |  LAWRENCE MAMMAS  |  LAWRENCE@FOODTASTIC.CA  |  514. 862.5565



56  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  22 Απριλιου, 2022 / April 22, 2022

Καλή Ανάσταση Καλή Ανάσταση 
και και 

Καλό Πάσχα !Καλό Πάσχα !

marcheatlantis.com
4305 Boul. Samson, Laval, QC  H7W 2G8
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας  

ΤΑΞΊ CHAMPLAIN 
Εύχεται σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΉ !

Τα κόκκινα αυγά του Πάσχα
Το αυγό, πανάρχαιο σύμβολο της γέ-

νεσης του κόσμου, της γέννησης της 
ζωής, το συναντάμε σε πολλές λατρεί-
ες, τόσο πρωτόγονες, όσο και περισσό-
τερο εξελιγμένες. Είναι στη λαϊκή και 
μυθολογική φαντασία το σύμβολο της 
ζωής. Έχει μέσα του δύναμη ζωική και 
πίστευαν πως μπορούσε να τη μεταδώ-
σει στους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά.  
Μερικοί υποθέτουν ότι τα κόκκινα αυγά 
του Πάσχα, διαδόθηκαν στην Ευρώπη, την 
Ασία και την Κίνα από ένα έθιμο των Κα-
λανδών. Άλλοι θεωρούν αρχική κοιτίδα 
τους την Αίγυπτο. Στη νύχτα του κόσμου 
ένα αυγό άνοιξε στα δύο και από μέσα 
του βγήκε ο κόσμος, διηγούνται οι Πέρσες.  
Στο έπος των Φιλανδών «Καλεβάλα», το 
αυγό που περιείχε τον κόσμο, έπεσε από 
τον ουρανό στην αγκαλιά της μάνας των 
νερών. Αλλού, το κοσμικό αυγό γονιμο-
ποιείται από τον ήλιο, και στην αρχαία 
Αίγυπτο, το αυγό, ως Λόγος Δημιουρ-
γός, ταξιδεύει στην προαιώνια θάλασσα.  
Στην Κίνα συνηθίζονταν οι προσφορές αυ-
γών την Άνοιξη για γονιμότητα και αναγέν-
νηση. Στην πανάρχαια Ουρ της Μεσοπο-
ταμίας, προσφέρανε αυγά στους νεκρούς. 
Στην ελληνική αρχαιότητα αποθέτα-
νε αυγά στα χέρια ειδωλίων του Διο-
νύσου ως σύμβολα αναγέννησης. Στην 
ελληνική μυθολογία η Λήδα, από την 
ένωσή της με το Δία, γέννησε ένα αυγό 
από όπου αναδύθηκαν οι Διόσκουροι. 
Στους Εβραίους, τα αυγά ήταν τροφή 
πένθους. Τροφή που δεν είχε ολοκλη-
ρωθεί ως ζωή. Στα λαϊκά παραμύθια, 
μέσα σε ένα αυγό, καλά φυλαγμένο, 
κρύβεται η ζωή ενός γίγαντα ή ήρωα. 
Τα χρωματιστά αυγά και ιδιαίτερα τα 
κόκκινα μνημονεύονται για γιορτα-

στικούς σκοπούς, στην Κίνα ήδη από 
τον 5ο αιώνα και στην Αίγυπτο από το 
10ο. Το 17ο αιώνα τα βρίσκουμε τόσο 
στους Χριστιανούς όσο και στους Μω-
αμεθανούς (Μεσοποταμία, Συρία).  
Για τους πρώτους Χριστιανούς το αυγό 
είναι το σύμβολο της Ανάστασης του Χρι-
στού. Στο Μεσαίωνα, βάφονταν αυγά για 
να δοθούν σαν δώρα το Πάσχα. Κατά τον 
17ο αιώνα, ο Πάπας Παύλος ο 5ος ευ-
λόγησε το ταπεινό αυγό με μια δέηση: 
«Ευλόγησε Ύψιστε το δικό σου αυτό δη-
μιούργημα, το αυγό, το οποίο μπορεί να 
γίνει μια ευεργετική τροφή των δικών σου 
πιστών τρώγοντας και ευγνωμονώντας Σε, 
ένεκεν της Ανάστασης του Κυρίου μας».

Γιατί βάφονται κόκκινα τα αυγά της 
Ανάστασης; Η παράδοση λέει πως: «Όταν 
είπαν πως αναστήθηκε ο Χριστός, κα-
νείς δεν το πίστευε. Μια γυναίκα, που 
κρατούσε στο καλάθι της αυγά, φώνα-
ξε: «Μπορεί από άσπρα να γίνουν κόκ-
κινα;. Και, ω του θαύματος έγιναν!». 
Στην Κέρκυρα διηγούνται τα εξής: Όταν 
αναστήθηκε ο Χριστός, πρώτα – πρώτα το 
άκουσαν κάτι αυγά. Αμέσως άρχισαν την 
τρεχάλα να το διαδώσουν παντού. Από το 
πολύ το τρέξιμο έγιναν κατακόκκινα!

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
Μερικοί πιστεύουν ότι τα αυγά βάφο-

νται κόκκινα σε ανάμνηση του αίματος 
του Χριστού, που χύθηκε για εμάς τους 
ανθρώπους.  Κόκκινο είναι και το χρώ-
μα της χαράς. Χαράς για την Ανάσταση 
του Χριστού. Είναι παράλληλα όμως και 
χρώμα αποτρεπτικό.  Κόκκινες βελέντζες 
και κόκκινα μαντίλια κρεμούσαν τη Με-
γάλη Πέμπτη στην Καστοριά οι γυναίκες 
για το καλό. Κόκκινο πανί έβαφαν μαζί 

με τα αυγά τους στη Μεσημβρία και το 
κρεμούσαν στο παράθυρο για σαράντα 
μέρες, για να μην τους πιάνει το μάτι. 
Το βάψιμο των αυγών γινόταν τη Μεγά-
λη Πέμπτη γι αυτό και τη λέγαν Κόκκινη 
Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη. Παλιότερα το 
συνήθιζαν κι αποβραδίς, πάντοτε τα με-
σάνυχτα, με το ξεκίνημα της νέας μέρας.  
Καινούρια πρέπει να ήταν η κατσαρόλα 
που θα έβαφαν τα αυγά και ο αριθμός 
τους ορισμένος και τη μπογιά τη φύλαγαν 
σαράντα μέρες και δεν την έχυναν, ακόμα 
και τότε, έξω από το σπίτι. Τα χρώματα 
για τα αυγά τα έφτιαχναν από διάφορα 
φυτά. Από φλούδες κρεμμυδιών γινόταν 
το μελί, από άχυρο ή από φύλλα αμυ-
γδαλιάς το κίτρινο, το ανοικτό κόκκινο 
από παπαρούνες, από μαϊντανό πράσινο, 
από ζαφορά το κίτρινο και από βιολέτες 
το μοβ. Επίσης για το βάψιμο των αυγών 
χρησιμοποιούσαν το βάρτζι, ένα είδος 
κόκκινου ξύλου. Το κόκκινο όμως χρώμα 
ήταν και είναι πάντα το πιο αγαπημένο 
χρώμα για τα Πασχαλινά αυγά.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΕΣ
Τα παλιότερα χρόνια διάλεγαν φύλλα 

από φυτά και λουλούδια και έβαζαν από 
ένα πάνω σε κάθε αυγό. Στη συνέχεια, τύ-
λιγαν τριγύρω μια παλιά κάλτσα, την 
οποία στερέωναν με μια κλωστή και έβα-
φαν τα Πασχαλινά αυγά. Το πρώτο αυγό 
που έβαφαν ήταν της Παναγίας και το 
έβαζαν στο εικονοστάσι. Με αυτό σταύ-
ρωναν τα παιδιά από το κακό το μάτι.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΕΝΑ ΑΥΓΑ
Σε μερικά μέρη έβαζαν σε ένα κουτάκι 

τόσα αυγά όσα ήταν τα μέλη της οικογέ-
νειας και τα πήγαιναν το βράδυ στην εκ-

κλησία, για να διαβαστούν στα 12 Ευαγ-
γέλια. Τα άφηναν κάτω από την Αγία Τρά-
πεζα ως την Ανάσταση και τότε καθεμιά 
έπαιρνε τα δικά της. Αυτά τα αυγά ήταν 
«ευαγγελισμένα» και τα τσόφλια τους τα 
παράχωναν στους κήπους και τις ρίζες 
των δέντρων για να καρπίσουν.  Παρό-
μοια τύχη είχαν και τα αυγά που έκαναν 
οι κότες τη Μεγάλη Πέμπτη. Άμα η κότα 
ήταν μαύρη, ακόμα καλύτερα. Είχαν θαυ-
μαστές ιδιότητες και μπορούσαν να διώ-
ξουν κάθε κακό. Τα αυγά τα Μεγαλοπε-
φτιάτικα περνούσαν τον πονόλαιμο, φύ-
λαγαν το αμπέλι από το χαλάζι, έδιωχναν 
μακριά το σκαθάρι.

ΤΑ «ΞΟΜΠΛΩΤΑ» ή  
«ΚΕΝΤΗΜΕΝΑ» ΑΥΓΑ

Οι γυναίκες και τα κορίτσια στόλιζαν τα 
αυγά, τα «έγραφαν», τα «κεντούσαν». 
Πάνω στα άσπρα αυγά έγραφαν με λει-
ωμένο κερί ευχές, σχεδίαζαν σκηνές από 
τη ζωή του Χριστού, πουλιά κ.ά. Έρι-
χναν μετά τα αυγά στην κόκκινη μπογιά 
και μέχρι να λειώσει το κερί έμεναν τα 
γράμματα και τα σχέδια άσπρα. Τα «ξο-
μπλωτά» ή «κεντημένα» αυγά, που τα 
λέγαν στη Μακεδονία και «πέρδικες»,  
μια και συχνά είχαν πάνω τους πουλιά, ή 
ίσως και γιατί ξεχώριζαν, όπως κι οι πέρδι-
κες, για την ομορφιά τους, θύμιζαν συχνά 
μικρογραφίες. Το ένα ήταν καλύτερο από 
το άλλο. Αυτά έστελναν δώρο οι αρραβω-
νιασμένες στο γαμπρό και οι βαφτισιμιές 
στους νονούς και τις νονές τους, σε όλα 
τα αγαπημένα πρόσωπα. Άλλοτε πάλι τα 
κορίτσια πρόσθεταν στα αυγά φτερά από 
χρωματιστό χαρτί, ουρά και μύτη από ζυ-
μάρι και τα κρεμούσαν στο ταβάνι, έτοιμα 
να πετάξουν.
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ΓΙΑΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 12 ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ;

Μεγάλο Σάββατο: Ποια η σημασία της ημέρας 
Το Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία μέρα 
της Μεγάλης Εβδομάδας και της Μεγάλης Σαρακοστής

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία 
μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και 

της Μεγάλης Σαρακοστής. Τα μεσάνυχτα 
του Μεγάλου Σαββάτου προς Κυριακή του 
Πάσχα, εορτάζεται κατά το ορθόδοξο τυ-
πικό η Ανάσταση του Χριστού. Είναι το 
μόνο Σάββατο του χρόνου κατά το οποίο 
νηστεύεται και το λάδι.
Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι 

αρχιερείς και οι φαρισαίοι στον Πόντιο 
Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει 
τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, 
καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι 
μαθητές Του, αφού κλέψουν τη νύχτα το 
ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπει-
τα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την 
οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν 
ακόμη ζούσε και τότε θα είναι η τελευ-
ταία πλάνη χειρότερη της πρώτης». Αφού 
είπαν αυτά στον Πόντιο Πιλάτο και αφού 
πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφρά-
γισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για 
ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατι-
ωτική φρουρά. 
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου γιορτά-

ζουμε «την θεόσωμον ταφήν» και «την εις 
άδου κάθοδον», δηλαδή την ταφή του Κυ-
ρίου και την κάθοδο Του στον Άδη, όπου 
κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Βέβαια, 
η ταφή έγινε το απόγευμα της Μ. Παρα-
σκευής, ωστόσο η Εκκλησία έκρινε ορθό 
να αφιερώσει ιδιαίτερη μέρα προς τιμήν 
και μελέτη του μυστηριώδους αυτού γε-
γονότος.
Αποβραδίς έχουν αλλάξει όλα τα πένθι-

μα καλύμματα του ναού και έχει στολι-

σθεί με κόκκινα, αναστάσιμα. Στα Ιεροσό-
λυμα, η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός 
και της Ανάστασης του Κυρίου, γίνονται το 
μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.
Στην Ελλάδα, η Θεία Λειτουργία της Ανα-

στάσεως γίνεται το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια της Λειτουρ-
γίας, στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, σβή-
νουν τα φώτα της εκκλησίας και ο ιερέας 
προβάλει στην Ωραία Πύλη, κρατώντας σε 
κάθε χέρι από μία δεσμίδα τριάντα τρι-
ών κεριών με το Άγιο Φως, ψάλλοντας το 
«Δεύτε λάβετε Φως…».

Στη συνέχεια ιερείς, ψάλτες και πιστοί, 
βγαίνουν στο περίβολο της εκκλησίας, 
όπου γίνεται η ανάγνωση του Ευαγγελίου 
της Αναστάσεως και ψάλλεται το «Χρι-

στός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον 
πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν 
χαρισάμενος».
Αμέσως μετά αρχίζουν να πέφτουν πυρο-

τεχνήματα και βεγγαλικά. Μετά την Ανά-
σταση, οι πιστοί μεταφέρουν στο σπίτι 
τους το Άγιο Φως. Στην είσοδο του σπιτιού 
τους, κάνουν, με τον καπνό της λαμπάδας, 
το σχήμα του σταυρού. Μετά ανάβουν το 
καντήλι και προσπαθούν να το κρατήσουν 
τουλάχιστον τρεις με σαράντα ημέρες.

Στη συνέχεια κάθονται στο Πασχαλινό 
τραπέζι για να φάνε την πατροπαράδοτη 
μαγειρίτσα (σούπα από αρνίσια ή βοδινά 
εντόσθια). Τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά και 
τρώνε κουλούρια και τσουρέκια. Για να 
φτιάξουν τις λαμπρόπιτες, βάζουν ζυμάρι 

μέσα σε στρογγυλό ταψί, και φτιάχνουν 
κάτι σαν πηγάδι μέσα στη μέση της ζύμης, 
το γεμίζουν με γέμιση από τυρί και αυγά 
και τις αλείφουν με αυγό πριν τις ψήσουν.

ΓΙΑΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΙΣ 12 ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Η ακριβής ώρα που έγινε η Ανάσταση 

του Ιησού, αποτελεί ένα σημείο προβλη-
ματισμού και διαφωνίας μεταξύ των με-
λετητών, αφού κανένας από τους Ευαγγε-
λιστές δεν κάνει σαφή αναφορά σε αυτήν. 
Είναι φανερό πως όλοι συμφωνούν ως 
προς την ημέρα, Κυριακή, αλλά δίνουν δι-
αφορετικές εκδοχές ως προς την ώρα της 
Αναστάσεως. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει 
γιατί δεν τους ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η 
ώρα αλλά θεωρούν καθοριστικής σημασί-
ας την επιβεβαίωση της ημέρας.

Κι αυτό, γιατί θέλουν να τονίσουν πως 
έγινε ακριβώς όπως το είχε πει ο Ιησούς. 
Ο Χριστός είχε δηλώσει στους μαθητές 
Του «αποκτανθήναι και τη τρίτη ημέρα 
εγερθήναι», δηλαδή ότι θα καταδικαστεί 
σε θάνατο, αλλά την τρίτη ημέρα θα ανα-
στηθεί. Αυτό λοιπόν που επιθυμούν όλοι 
οι ευαγγελιστές είναι να γίνει σαφές ότι 
πράγματι, αναστήθηκε ο Ιησούς την τρίτη 
ημέρα!

Γι αυτό το λόγο η Ορθόδοξη Εκκλησία 
έχει ορίσει ως ώρα της Ανάστασης, ακρι-
βώς τη στιγμή που ξεκινάει η τρίτη ημέρα, 
με το σκεπτικό πως όποτε κι αν αναστή-
θηκε ο Χριστός, η σωστή ώρα περιέχεται 
μέσα στην Κυριακή.

© in.gr 

https://www.in.gr/author/ingr-team/
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Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό 
 του φημισμένου εστιατορίου 

Le Jardin de Panos 
σας εύχονται  

Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα ! 

Γιατί ο Χριστός εισήλθε στα Ιεροσόλυμα επὶ πῶλον ὄνου

Η ζωή του Χριστού έχει γίνει αντικεί-
μενο μεγάλης έρευνας, καρπός της 

οποίας είναι δύο έργα μνημειώδη – με-
ταφρασμένα στη γλώσσα μας. Πρόκειται 
για εκείνα των Ερνέστου Ρενάν και Δαυίδ 
Στράους. Ειδικώς, όμως, με το θέμα της 
δίκης του Ιησού, ένας Έλληνας έχει διε-
ξοδικώς ασχοληθεί: ο Κωνσταντίνος Ηλιό-
πουλος (1911-1993), καθηγητής από το 
1964 έως το 1977 στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημήτρης Μιχαλόπουλος* 
© slpress.gr

Ο Ηλιόπουλος, άνθρωπος «παλαιάς 
κοπής», όπως κανείς θα έλεγε σήμερα, 
υπήρξε Λατινιστής σπουδαίος. Είχε βιώ-
σει τα νάματα της Γραμματείας των Αρ-
χαίων Ρωμαίων και αγωνιούσε να τα με-
ταδώσει στους μαθητές του. Πέρα όμως 
από τη διδακτέα ύλη του, διακαώς τον 
απασχολούσε και ένα μεγάλο ιστορικό ζή-
τημα, δηλαδή η Δίκη του Χριστού. Συχνά-
πυκνά, όποτε, δηλαδή, άφηνε κατά μέρος 
τη «δασκαλίστικη αυστηρότητα», με την 
οποία εκουσίως περιβαλλόταν, ρωτούσε 
φοιτητές του σχετικώς με λεπτομέρειες 
του Βίου και της Σταύρωσης του Ιησού. 
Ήθελε να μάθει τη γνώμη τους, πώς έβλε-

παν το θέμα, τι σκέφτονταν σχετικώς.
Ποτέ του, όμως, δεν αποκάλυψε τις δικές 

του επί του θέματος σκέψεις, μέχρις ότου 
συνταξιοδοτήθηκε, έγινε ομότιμος κα-
θηγητής και «εν τη απερισπάστω ηρεμία 
του γραφείου» μπόρεσε να συγγράψει 
έργο κορυφαίο της όλης (ελληνικής και 
διεθνούς) βιβλιογραφίας. Η καίρια σημα-
σία του έργου του («Η Δίκη του Χριστού») 
εντοπίζεται στη νομική ανάλυση του ζητή-
ματος.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άριστος γνώστης των λατινικών πηγών, ο 

Δάσκαλός μας προχώρησε σε επισημάν-

σεις και διευκρινίσεις που καλό είναι να 
τις ξαναθυμηθούμε αυτές τις μέρες, δεδο-
μένου ότι βασικές λεπτομέρειες του Θεί-
ου Δράματος σήμερα αγνοούνται από το 
ελληνικό κοινό.  

Συγκεκριμένα:
Πρώτον: Κατά τους χρόνους του Χριστού, 

η Ιουδαία τελούσε υπό την κυριαρχία 
του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Η κυριαρχία, 
όμως, αυτή ήτανε στην ουσία «ψιλή». Και 
αυτό σήμαινε ότι οι Ιουδαίοι απολάμβα-
ναν πλήρη αυτονομία. Εφόσον, πράγματι, 
δε θίγονταν συμφέροντα της Αυτοκρατο-
ρίας, οι Ρωμαίοι συστηματικώς απέφευ-
γαν οποιαδήποτε παρέμβαση στο βίο του 
Ιουδαϊκού Λαού.
Δεύτερον: Χαρακτηριστικό, όμως, αυτής 

της «ψιλής κυριαρχίας» ήταν η αποστέ-
ρηση από τις ιουδαϊκές αρχές του δικαι-
ώματος επιβολής θανατικής ποινής (ius 
gladii). Αυτή περιλαμβανόταν στην απο-
κλειστική δικαιοδοσία του Ρωμαίου διοι-
κητή (procurator), στον οποίο η αρμόδια 
ιουδαϊκή αρχή, κατά κανόνα το Ιεροδικείο 
(Συνέδριο/Σανχεντρίν) απλώς έκανε πρό-
ταση θανάτωσης συγκεκριμένου προσώ-
που.
Τρίτον: Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ρω-

μαίος διοικητής όφειλε κατά πρώτο και 
κύριο λόγο, να κάνει τη «λεπτομερή εξέ-
ταση» (cognitio) της υπόθεσης και εάν δι-
απίστωνε την ενοχή του κατηγορουμένου, 
να προχωρήσει στη θανάτωσή του.
Τέταρτον: Στους Ιουδαίους, συνήθης 

τρόπος θανάτωσης ήταν ο λιθοβολισμός. 
Η σταύρωση, αντιθέτως, θεωρούνταν κάτι 
«ξένο» γενικώς προς τα ήθη των Εβραίων, 
οι οποίοι τη θεωρούσαν ατιμωτική. 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  62

https://www.academia.edu/37642285/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%89%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85_%E1%BC%A9_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6
https://slpress.gr/idees/zo-n-t-f-i-ontologiki-anatimisi-tis-fysis/
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Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του

εύχoνται στην πολυπληθή πελατεία τoυς  
και σε ολόκληρη την Ελληνική Παροικία

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

AUTHENTIC GREEK DAIRY PRODUCTS
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Πολλές Ευχές για υγεία 
και πνευματική ανάσταση

Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας “Η ΦΙΛΙΑ”

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
Σπάζουμε τα εμπόδια της απομόνωσης

για καλύτερη ποιότητα ζωής. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ “ΦΙΛΙΑ”

821 Ogilvy ave. Montreal, QC  H3N 1N9
Tel: 514 948-3021 | fax: 514 948-6063 | filia@bellnet.ca

ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΗ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΗ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ευχόμαστε το Άγιο Φως Ευχόμαστε το Άγιο Φως 
Της Ανάστασης να χαρίζει υγεία Της Ανάστασης να χαρίζει υγεία 
σε σας και στην οικογένειά σας.                σε σας και στην οικογένειά σας.                

Και πράγματι, αυτή είχε εφαρμοστεί από 
τους Πέρσες πρώτα, μετά από τους Καρ-
χηδόνιους και τελικώς υιοθετήθηκε από 
τους Ρωμαίους, που όμως ουδέποτε την 
επέβαλλαν σε «πολίτες Ρωμαίους».

Πέμπτον: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η προσωπικότητα τού -κατά 
τη Σταύρωση του Χριστού- διοικητή της 
Ιουδαίας, Πόντιου Πιλάτου. Ο τελευταίος 
ήταν προστατευόμενος –κυριολεκτικώς 
δημιούργημα– του Σηιανού, αρχηγού της 
αυτοκρατορικής φρουράς επί Τιβερίου 
(14-37 μ.Χ.). Χάρη στον προστάτη του 
λοιπόν, ο Πιλάτος είχε λάβει τον τίτλο του 
«Φίλου του Καίσαρος» (δηλαδή του αυτο-
κράτορα), είχε διοριστεί διοικητής στα Ιε-
ροσόλυμα και, επιπλέον, ως ένδειξη ιδιαί-
τερης εύνοιας, του είχε δοθεί η άδεια να 
έχει μαζί του στην Ιουδαία τη σύζυγό του. 
Αυτό ειδικώς παρέμενε απαγορευμένο 
στο πλαίσιο της τότε ρωμαϊκής νομοθεσί-
ας. Το επέτυχε, όμως, ο Πιλάτος, επειδή η 
γυναίκα του, Κλαυδία (ή Πρόκουλα) ήταν 
μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας.

Έκτον: Εδώ, όμως, παρεισφρύει λεπτο-
μέρεια, την οποία, σαν δεινός Λατινιστής, 
ο Ηλιόπουλος γλαφυρώς επισήμανε. Κατά 
την εποχή της Δίκης του Χριστού ο Σηι-
ανός (προστάτης του Πόντιου Πιλάτου) 
είχε βρεθεί ένοχος συνωμοσίας και συ-
νακολούθως έπρεπε να θανατωθεί. Κατά 
συνέπεια, η θέση του τότε διοικητή της 
Ιουδαίας ήταν ιδιαιτέρως επισφαλής. 
Εφόσον ο «φίλος του στη Ρώμη» Σηια-
νός είχε αποδειχθεί «προδότης» κατά του 
αυτοκράτορα, είχε πια δικαίωμα ο Πιλά-
τος να φοράει, σαν «φίλος του Καίσαρα», 
χρυσό δακτυλίδι με την εικόνα του Τιβέρι-
ου πάνω σε αυτό.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Η ροή, με λίγα λόγια, των γεγονότων 

είναι η γνωστή. Το ιουδαϊκό Ιεροδικείο 

παρέδωσε τον Ιησού στον Πιλάτο με την 
προφανώς αόριστη κατηγορία πως ο Χρι-
στός ήταν «κακοποιός». Λογικά ο Ρωμαί-
ος διοικητής απάντησε ότι «δεν ήταν σε 
θέση να εννοήσει την κατηγορία», επι-
τάσσοντας παράλληλα τους Ιουδαίους να 
κρίνουν τον Ιησού βάσει των δικών τους 
νόμων. Η ανταπάντηση της ιουδαϊκής 
πλευράς ήταν σαφής: Ο Ιησούς έπρεπε να 
θανατωθεί και αυτό όφειλε να το κάνει ο 
Ρωμαίος διοικητής. Τότε ο Πιλάτος ξανάρ-
χισε την ανάκριση και ρώτησε τον Ιησού 
«εάν αυτός [ο Χριστός] ήταν ο βασιλεύς 
των Ιουδαίων». Ο Ιησούς απέφυγε να 
απαντήσει ευθέως… και τελικώς επήλθε η 
Σταύρωση.
Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται χάσμα 

στη ροή των γεγονότων, την οιονεί γεφύ-
ρωση του οποίου ο Ηλιόπουλος δε θέλη-
σε να κάνει, αφήνοντας την επίλυση του 
ζητήματος στους -όπως έλεγε- «μετά από 
αυτόν». Η κυρίαρχη πράγματι άποψη εί-
ναι, ότι αιτία της καταδίκης του Χριστού 
ήταν το «θεολογικό μίσος» που είχε προ-
καλέσει, λόγω της περίφημης προφητείας 
Του, της σχετικής με το Ναό των Ιεροσο-
λύμων, κέντρο μοναδικό του Ιουδαϊσμού: 
«οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ κα-
ταλυθήσεται». Κατά συνέπεια -επιχειρη-
ματολογεί ο Ηλιόπουλος- έκανε ο Ιησούς 
σαφές ότι έμελλε να εγκαθιδρύσει μία 
«Νέα Θρησκεία».

Αυτό δεν είναι αβάσιμο και πράγματι, 
στο τέλος, ακριβώς έτσι έγινε. Το θέμα 
όμως της εγκαθίδρυσης μιας «Νέας Θρη-
σκείας» δεν ενδιέφερε τον Πιλάτο. Έτσι, 
αρχικώς αυτός αρνήθηκε να δικάσει τον 
Ιησού. Γιατί όμως τελικώς Τον δίκασε; 
Και το κυριότερο: Γιατί έβαλε πάνω στο 
Σταυρό, σε γλώσσες ελληνική, λατινική 
και εβραϊκή, τον «τίτλο»: «Ἰησοῦς ὁ Ναζω-
ραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων»;
Γιατί το ιουδαϊκό Ιεροδικείο φοβήθηκε, 

πως εάν ο Χριστός αφηνόταν ελεύθερος 
να κηρύττει και να θαυματουργεί, τελικώς 

θα επενέβαιναν στρατιωτικώς οι Ρωμαίοι 
και θα κατέστρεφαν την Ιουδαία και το 
λαό της; Ο ίδιος ο Χριστός, όταν ρωτήθηκε 
από το Ρωμαίο διοικητή κατά πόσον αλή-
θευε πως ήταν ο βασιλεύς των Ιουδαίων, 
έδωσε την -εμφανώς ασαφή- απάντηση: 
«σὺ εἶπας». Πώς λοιπόν τεκμηριώθηκε η 
κατηγορία πως ο Ιησούς ήθελε να αναγο-
ρευθεί βασιλιάς σε μέρος της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα να θανα-
τωθεί σταυρικώς σαν «αντάρτης κατά του 
Καίσαρα»;

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΟΝΟΥ
Όπως συνήθως γίνεται, η αλήθεια εί-

ναι απλή, απλούστατη. Εντοπίζεται στον 
«πῶλον ὄνου», πάνω στον οποίο ο Ιησούς 
έκανε την είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα. Το 
γεγονός συνήθως κρίνεται με τα τωρινά 
μέτρα και ερμηνεύεται ως απόδειξη της 
ταπεινοφροσύνης Του: Αντί Αυτός να μπει 
μεγαλοπρεπώς, π.χ. πάνω σε άλογο, στην 
πρωτεύουσα της Ιουδαίας, προτίμησε να 
ανεβεί πάνω σε «ένα ταπεινό γαϊδουρά-
κι» κ.τ.λ.

Και όμως… αποδείξεις της ταπεινότη-
τας που χαρακτήριζε τον Ιησού υπάρ-
χουν πολλές και δε χρειάζεται ακόμη μία 

– αυτή του «πώλου ὄνου» συγκεκριμένα. 
Ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα, εν προκει-
μένω συμβαίνει. Η εμφάνιση του Χριστού 
πάνω στο γαϊδουράκι προσλάμβανε τερά-
στια πολιτική σημασία. Ο όνος ήταν ζώο 
σχεδόν ιερό γενικώς για τους Εβραίους: 
Πάνω σε γαϊδούρι συνήθιζε να κυκλο-
φορεί ο βασιλεύς Σολομών και πάνω σε 
ονάριον έμελλε να έλθει εκείνος που ξα-
ναδημιουργούσε το –κατά τους χρόνους 
της Σταύρωσης εξαφανισμένο– Κράτος 
του Ισραήλ.

Η τωρινή ουσιαστικώς εγκατάλειψη των 
χριστολογικών ερευνών, έχει ως αποτέ-
λεσμα την άγνοιά μας όσον αφορά την 
πραγματική σημασία της εμφάνισης «επὶ 
πῶλον ὄνου» του Χριστού κατά την ημέ-

ρα που τώρα εορτάζεται ως «Κυριακή των 
Βαΐων». Γεγονός είναι ότι –όπως επιση-
μαίνει ο Ρενάν– η μετά τη Σταύρωση θα-
νάτωση με λιθοβολισμό του Πρωτομάρτυ-
ρα Στεφάνου, για την οποία δε ζητήθηκε 
ούτε καν η άδεια του Ρωμαίου διοικητή, 
αποδεικνύει ότι λίγο μετά την εποχή του 
Χριστού, η όποια ρωμαϊκή κυριαρχία στην 
Ιουδαία κατέρρεε. Και αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα τη γενικευμένη επανάσταση των 
Ιουδαίων κατά των Ρωμαίων, που κατέ-
ληξε στην καταστροφή των Ιεροσολύμων 
το 70 μ.Χ. και τη μαζική αυτοκτονία των 
τελευταίων ανταρτών στη Μασσάντα τρία 
χρόνια αργότερα.
Το δίδαγμα των ανωτέρω; Σήμερα, εποχή 

έξαρσης των πολιτιστικών και θρησκευ-
τικών συγκρούσεων, καλό θα ήταν επι-
στημονικώς να καλυφθούν τα κενά που 
άφησαν ερευνητές σαν τον Κωνσταντίνο 
Ηλιόπουλο. Και αυτό, επειδή η συνέχιση 
και εμβάθυνση των σχετικών μελετών 
ίσως επιφέρει μια απροσδόκητη γαλήνευ-
ση στον ταραγμένο κόσμο μας.

*Ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος γεννήθηκε 
στην Αθήνα (1952). Σπούδασε στην Ιταλι-
κή Σχολή Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο 
Παρίσι, στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών, όπου το 1978 αναγορεύθη-
κε Διδάκτωρ Ιστορίας. Υπήρξε μέλος του 
Ιδιαιτέρου Γραφείου του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Επίσης, επίκουρος καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής 
του Μουσείου Βούρου – Ευταξία (της 
Πόλεως των Αθηνών) και Επιστημονικός 
Διευθυντής του «Ιδρύματος Ιστορίας του 
Ελευθερίου Βενιζέλου και της αντίστοι-
χης Εθνικής Περιόδου». Σήμερα διδά-
σκει (εθελοντικώς) θέματα Βαλκανικής 
και Ελληνικής Ιστορίας στο Λαϊκό Πανε-
πιστήμιο της «Εταιρείας των Φίλων του 
Λαού».
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 RESTAURANTPETROS.CA RESTAURANTPETROS.CA

RESERVE NOW!

514.288.0712 www.osteriapollino.com

2 5 1  R u e  D a n t e ,  M o n t r é a l ,  Q C  H 2 S  1 K 3

Petros Griffintown

514 935 8500

514 312 0200

514 583 2385 (Ted)514 317 2820

514 938 5656

613, rue William
Montréal (Québec) H3J 1R1

234, Avenue Laurier Ouest
Montréal (Québec) H2T 2N8

6896 Rue Saint-Dominique
Montréal (Québec) H2S 3B2

Petros Fort Lauderdale Florida
1828 East Sunrise Boulevard FL 33304

4785, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3Z 1E9

Petros Laurier

Opening SoonJardin Petros

Petros Westmount

ΚΚαλή Ανάσταση! αλή Ανάσταση! 
Καλό Πάσχα!Καλό Πάσχα!

Σας ευχόμαστε το Φως της Ανάστασης  
να φωτίζει πάντα την ζωή σας.
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4279-A BOUL. ST-JEAN
DOLLARD-DES-ORMEAUX

514 696-9696

Καλό Πάσχα 
Καλή Ανάσταση !

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχεται στην πολυπληθή 

πελατεία της

Πασχαλινή Διατροφή

Το Πάσχα σχεδόν έφτασε και μαζί μ’ 
αυτό όλα τα λαχταριστά, παραδοσι-

ακά εδέσματά του. Τσουρέκια, κουλου-
ράκια, αυγά, αρνί, κατσίκι και ό,τι άλλο 
γευστικό μπορεί να βάλει ο νους μας. 
Πολλοί από σας είναι σίγουρο, πως θα 
σκέφτεστε από τώρα τα κιλά που θα πά-
ρετε αυτές τις γιορτινές μέρες, πως θα 
χαλάσετε τη δίαιτά σας και πως θα δυ-
σκολευτείτε να αντισταθείτε στους γιορ-
τινούς πειρασμούς. 

Ζωή Σαμαρά
[Διαιτολόγος]

Ας είμαστε ρεαλιστές όμως! Πάσχα ση-
μαίνει γιορτή, ξεγνοιασιά, αποχή από τη 
ρουτίνα και ίσως αποχή από τη δίαιτα! 
Το πρώτο και κύριο, λοιπόν, που πρέπει 

να συνειδητοποιήσετε, είναι πως στόχος 
σας αυτή την περίοδο, είναι να διατηρή-
σετε το βάρος σας. 

Αν καταπιέσετε τον εαυτό σας και τον 
αναγκάσετε να στερηθεί ό,τι βλέπει 
γύρω του, για να μη «χαλάσετε τη δίαι-
τα», τότε θα πετύχετε πολύ χειρότερα 
αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε, 
λοιπόν, να δούμε κάποιες πρακτικές 
συμβουλές που θα διατηρήσουν το σω-
ματικό βάρος, χωρίς να σας αγχώνουν.

Ξεκινάμε λοιπόν από το βράδυ του 
Μ. Σαββάτου. Πρώτο γεύμα μετά τη νη-
στεία για τους περισσότερους. Η αγαπη-
μένη των πολλών μαγειρίτσα κυριαρχεί 
στο τραπέζι. Δε θα σας πούμε να μην τη 
φάτε! Γεμίστε όμως μόνο μια φορά το 
πιάτο σας.

Βαμμένα κόκκινα αυγά. Ένα ακόμη έθι-
μο του Πάσχα. Το αυγό είναι μία τροφή 
που έχει τόσο αρκετή πρωτεΐνη όσο και 
αρκετό λίπος. Το αυγό, είναι διαιτητική 
πηγή χοληστερόλης και περιέχει 185 mg 
χοληστερόλης. Η συνιστώμενη πρόσλη-
ψη για χοληστερόλη είναι 300 mg την 
ημέρα για άτομα με υγιή επίπεδα LDL 
(κακής) χοληστερόλης. 
Τις ημέρες του Πάσχα λοιπόν, που η 

διαιτητική πρόσληψη χοληστερόλης εί-
ναι ούτως ή άλλως αυξημένη λόγω του 
κρέατος, καλό θα ήταν η κατανάλωση 
των αυγών να γίνεται με μέτρο. Βάλτε ως 
στόχο να μην καταναλώνετε πάνω από 1 
αυγό την ημέρα, είτε έχετε υψηλές τιμές 
χοληστερόλης, είτε όχι.
Τσουρέκια, κουλουράκια και άλλα 

πασχαλινά γλυκίσματα. Όλο το σπίτι 
μοσχομυρίζει και όσο κι αν προσπαθεί-
τε μοιάζει ακατόρθωτο να αντισταθεί-
τε. Αρχικά, αν θέλετε να προσέχετε τη 
διατροφή σας αυτές τις μέρες, θα ήταν 
καλό να μη βάλετε στο σπίτι σας μεγά-
λες ποσότητές τους και να θέσετε σα 
στόχο να μην καταναλώνετε πάνω από 
1-2 κομμάτια τσουρέκι ή κουλουράκια 
μέσα στην ημέρα. Βάλτε τα στη θέση του 
πρωινού σας γεύματος ή συνοδέψτε τα 
με τον καφέ σας.

Και τώρα ο πρωταγωνιστής της Κυρια-
κής του Πάσχα! Ο οβελίας! 

Τσιμπολόγημα πάνω από τον οβελία… 
έχετε να το λέτε για τη νοστιμιά του 
φρεσκοψημένου κρέατος ενώ ακόμα 
σουβλίζεται. Θα λέγαμε ότι είναι  κακή 
συνήθεια… Η πέτσα του κρέατος είναι 
στην ουσία το ορατό κορεσμένο λίπος 
το οποίο και θα πρέπει να αφαιρείται. 
Επίσης, μ’ αυτή την τακτική χωρίς να το 
αντιλαμβάνεστε, καταναλώνετε υψηλή 
ποσότητα θερμίδων πριν από το κύριο 
γεύμα, χωρίς όμως αυτές οι θερμίδες να 
συνοδεύονται από κορεσμό. Κάτω τα χέ-
ρια λοιπόν από τον οβελία!
Αρνί ή κατσίκι; Θα απαντήσουμε… κα-

τσίκι καθώς έχει λιγότερο λίπος από το 
αρνί. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας κρεά-
των, υπάρχει ο κίνδυνος υπερκατανάλω-
σης θερμίδων και κορεσμένου λίπους. Γι’ 
αυτό το λόγο, επιλέξτε ένα είδος κρέα-
τος, αυτό που αγαπάτε πιο πολύ ή δια-
φορετικά πολύ μικρά κομμάτια από όλα 
τα είδη για να αποφύγετε την υπερβο-
λική πρόσληψη θερμίδων. Πρακτικά μη 
γεμίσετε πάνω από το μισό σας πιάτο με 
κρέας!

Σαλάτα, σαλάτα, σαλάτα! Πάντα τρώ-
τε σαλάτα με το φαγητό σας. Ειδικά την 
ημέρα του Πάσχα γεμίστε τουλάχιστον 
το μισό σας πιάτο με σαλάτα κι αν χρει-
αστεί ξαναγεμίστε! Πέραν της υψηλής 
θρεπτικής της αξίας, προάγει το αίσθημα 
του κορεσμού λόγω των πολλών φυτικών 
της ινών.

Σάλτσες! Μπορεί να είναι πολύ γευστι-
κές και να ταιριάζουν με το κρέας αλλά 
ελέγξτε την ποσότητά τους. Βάλτε μόνο 
μια φορά στην άκρη του πιάτου σας 1- 2 
κουταλιές της σούπας.

Γλυκά! Πάντα θα υπάρχει επιδόρπιο. 
Αν είστε ήδη πλήρεις από το κυρίως 
γεύμα μην πιεστείτε να καταναλώσετε 
το γλυκό επειδή υπάρχει μπροστά σας. 
Αν χρειάζεστε τη γλυκιά γεύση φάτε 1-2 
κουταλιές. Αρκούν για να γλυκαθείτε!

Αλκοόλ! Λίγο και καλό! Σίγουρα στα 
πασχαλινά τραπέζια θα ρέει άφθονο. Μη 
γεμίζετε το ποτήρι σας όμως κάθε φορά 
που αδειάζει. Να έχετε πάντα ένα ποτήρι 
με νερό δίπλα σας για να καταπολεμάτε 
τη δίψα σας και το ποτό να είναι συμπλη-
ρωματικό.

Μην το ξεχνάτε! Να γεμίζετε μόνο μια 
φορά το πιάτο σας, έχοντας προγραμμα-
τίσει από την αρχή τι θα τοποθετήσετε 
σ’ αυτό. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, 
συνομιλήστε με τους φίλους και τους 
συγγενείς σας, τρώτε αργά, κάνετε παύ-
σεις ώστε να έχει χρόνο ο οργανισμός 
σας να αισθανθεί τον κορεσμό στη σω-
στή στιγμή.
Τελευταία αφήσαμε τη Φυσική Δρα-

στηριότητα! Μπορεί να είναι μέρες 
ξεκούρασης αλλά μην αφαιρείτε την 
άσκηση από την καθημερινότητά σας. 
Πηγαίνετε στο γυμναστήριο, βόλτα στα 
μαγαζιά, στο πάρκο με τους φίλους ή το 
σκύλο σας απολαμβάνοντας τις ωραίες, 
ηλιόλουστες ημέρες. Πάρτε το ποδήλατό 
σας και κάνετε βόλτες στην εξοχή!

http://www.genenutrition.gr/index.php/diatrofi-epoxiakes-giortes/easter-diet.html
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450-681-6900  |  pilaros.com

ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΉ  
ΚΑΙ ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ  

Ό,τι αναγκαίο για 
το τέλειο Ελληνικό 
εορταστικό τραπέζι
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Grilladerie
NOSTOS

Αυθεντικη Ελληνικη κουζινα

514 388-1981   |   9530, de L’Acadie 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ Marché Central

Ευχόμαστε στην εκλεκτή μας 
πελατεία και σε όλη την παροικία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Υγεία και Αισιοδοξία!

Το τελευταίο Πάσχα της Κωνσταντινούπολης  
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ 

H 1η του Απρίλη του 1453 ήταν Κυρια-
κή του Πάσχα. Σαν ψεύτικη, η χαρά 

εκείνης της ημέρας, επρόκειτο την επομέ-
νη να διαλυθεί. Στην Κωνσταντινούπολη 
άρχισαν να καταφτάνουν τα πρώτα τουρ-
κικά αποσπάσματα και μέχρι τις 5 του μη-

νός η οθωμανική στρατιά είχε πάρει θέση 
έξω από τα τείχη. Το Πάσχα που μόλις είχε 
περάσει, έμελλε να είναι το τελευταίο Πά-
σχα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αγγελική Κώττη 
© Liberal.gr

Ο Γεώργιος Σφραντζής ή Φραντζής, πε-
ριγράφει έτσι την άφιξη των εχθρών στο 
χρονικό από την άλωση σε μετάφραση 
Αθανασίου Τσακνάκη: «Όταν έλαμψε η 
άνοιξη, ο αμηράς (σ.σ. ο εμίρης, ο ηγέτης, 
εννοεί τον Μωάμεθ) εφοδίασε το στόλο 

που είχε κατασκευασμένο, με μικρά και 
μεγάλα τηλεβόλα, τα οποία είχε προετοι-
μασμένα, και έπειτα έστειλε μπροστά τον 
Χαρατή πασά, μαζί με φουσάτο, ο οποίος 
ήρθε και απέκλεισε την Πόλη. Προτού να 
έρθει ο αμηράς, ο Χαρατή πασάς πολιόρ-
κησε και κατέλαβε τους πύργους που βρί-
σκονταν έξω από την Πόλη, στους αγρούς 
και στα χωριά, στους οποίους ήταν συναγ-
μένοι μερικοί άνθρωποι εξαιτίας τής αιφ-
νίδιας εμφάνισης τού στρατού.

Ένα μέρος απ’ αυτούς υποδουλώθηκε, 
ένα άλλο μέρος πέθανε από το λοιμό και 
την κακοπάθεια, ενώ αρκετοί χριστιανοί 
αιχμαλωτίστηκαν. Παράλληλα, έρχονταν 
συνεχώς πολλά από τα αναγκαία και τα 
απαραίτητα για τον πόλεμο, καθώς και 
πολιορκητικές μηχανές. Έφερναν και πολ-
λά τηλεβόλα. Τόσο μεγάλο ήταν το μέγε-
θος μερικών από αυτά, που ούτε σαράντα 
ζεύγη βοδιών δεν μπορούσαν να σύρουν 
το καθένα, ή και πενήντα ζεύγη βοδιών ή 
και περισσότερες από δύο χιλιάδες αν-
θρώπων.
 
Ο ΑΜΗΡΑΣ

Στις 2 Απριλίου έφτασε και ο αμηράς 
μαζί με αναρίθμητο πλήθος στρατού, πε-
ζικού και ιππικού. Αφού ήρθε, έστησε τη 
σκηνή του απέναντι στην πύλη τού αγίου 
Ρωμανού, ενώ ο στρατός του – σαν την 
άμμο τής θάλασσας – κατασκήνωσε στην 
ξηρά που ονομάζεται Εξαμίλι, από τη μία 
παραλία μέχρι την άλλη. Ο στρατός τής 
Ανατολής έστησε τις σκηνές του στο δεξί 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  68

https://www.liberal.gr/arthro/249793/apopsi/arthra/to-teleutaio-pascha-tis-konstantinoupolis-prin-ap-tin-alosi.html
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ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
ΚΕΪΚΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

450-686-2950
4657, Samson, Chomedey, Laval, Qc  H7W 2H5

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση  
με υγεία και ευτυχία!

Ευχαριστούμε  τη παροικία  
για την  υποστήριξή της
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Καλό Πάσχα και  Καλή Ανάσταση 
με υγεία και ευτυχία

SUPERMARCHÉ PA DU FORT 
1420 rue du Fort, Montréal 
(514) 932-0922

SUPERMARCHÉ PA DU PARC 
5242 ave. du Parc, Montréal 
(514) 273-8782

SUPERMARCHÉ PA SAMSON 
4440 Samson, Laval 
(450) 682-4441

Η Διεύθυνση και το προσωπικό, σας ευχόμεθα

PA NATURE 
5029 ave. du Parc, Montréal
(514) 271-8788

PA Westbury 
5157 ave. de courtrai, Mtl.
(514) 343-0777

μέρος τού αμηρά, μέχρι τις ακτές τής θά-
λασσας, τη Χρυσή πύλη, ενώ ο ευρωπαϊ-
κός στα αριστερά, μέχρι την Ξύλινη πύλη, 
στις ακτές τού Κερατίου κόλπου. Ο αμη-
ράς ήταν περικυκλωμένος από σκαμμένα 
χαρακώματα και ξύλινους σταυρωτούς 
πασσάλους, ενώ έξω από τα χαρακώματα 
βρίσκονταν οι γενίτσαροι και οι άλλοι ευ-
γενείς τού παλατιού του.
Ο πασάς, που ήταν συγγενής τού αμη-

ρά, ήρθε και κατασκήνωσε πάνω από 
τον Γαλατά, μαζί με το στρατό που του 
εμπιστεύτηκαν. Την ίδια μέρα, έφτασε 
και ένα τμήμα τού στόλου του και πλη-
σίασε στις ακτές τής θάλασσας τής Πό-
λης. Ήταν μέχρι και τριάντα τριήρεις και 
δρόμωνες, καθώς και εκατόν τριάντα 
πλοία και πλοιάρια και μονήρεις. Έτσι 
πλησίασε την Πόλη, πολιορκώντας την 
με κάθε τρόπο και με κάθε μηχανή, έχο-
ντας περικυκλώσει – από ξηρά και από 
θάλασσα – τα δεκαοχτώ μίλια τής Πόλης. 
Ο βασιλιάς διέταξε να τοποθετήσουν τη 
βαρύτατη σιδερένια αλυσίδα στο στόμιο 
τού λιμανιού, ώστε να εμποδίζεται η επί-
θεση τού στόλου των εχθρικών πλοίων. 
Πίσω από την αλυσίδα τοποθέτησε τα πα-
ρευρισκόμενα πλοία, ώστε να εμποδίζουν 
δυνατότερα την είσοδο και να αντιμάχο-
νται τα εχθρικά».

Σύμφωνα με το Θάνο Δασκαλοθανάση, 
η πολιορκία ξεκινά στις 6 Απριλίου, Παρα-
σκευή της Ζωοδόχου Πηγής, με ισχυρό κα-
νονιοβολισμό των τειχών. «Όταν πέφτει η 
νύχτα, όπως θα γίνεται πάντα από δω και 
πέρα, οι πολιορκημένοι με πέτρες, ξύλα 
και δέρματα θα προσπαθούν να αποκαθι-
στούν τις ζημιές. Ο σουλτάνος περιμένει 
να τοποθετηθούν όλα τα κανόνια του σε 
θέση μάχης, ειδικοί σκαπανείς αρχίζουν 
ανασκαφές για να υπονομεύσουν τα θε-
μέλια του κάστρου, αλλά και να γεμίσουν 
την τάφρο με διάφορα υλικά, για να γίνει 

εύκολη η προσπέλασή της».
Το Σάββατο 7 Απριλίου 1453, «οι προ-

σπάθειες των Τούρκων να γεμίσουν την 
τάφρο, ώστε να μπορέσουν γρήγορα να 
την περάσουν, μόλις προκληθούν μεγάλα 
ρήγματα σε κάποιο σημείο του τείχους, 
συνεχίζονται. Τα λαγούμια που ανοίγο-
νται από Τούρκους μηχανικούς, αντιμετω-
πίζονται με τη διάνοιξη άλλων λαγουμιών 
από τους αμυνόμενους, που με τις οδηγί-
ες του ειδικού μηχανικού Ιωάννη Γκραντ 
εντοπίζουν τα τουρκικά, ρίχνουν υγρό πυρ 
κατακαίοντας ζωντανούς τους εισβολείς». 

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Και πάλι ο λόγος στον Γ. Φραντζή: «Ο 

αμηράς, ωστόσο, ήταν και πάλι κατηφής 
και δάγκανε τα χέρια του σαν σκύλος και 
με τα πόδια του χτυπούσε τη γη, βλέπο-
ντας τις τάφρους, που είχε γεμίσει, και τα 

τείχη, που είχε ρίξει δύο και τρεις φορές, 
να είναι ξανά ανορθωμένα, ενώ εκατόν 
πενήντα τριήρεις και διήρεις και μονή-
ρεις να μην έχουν κατορθώσει να κατα-
στρέψουν εκείνα τα τέσσερα πλοία, αλλά 
μάλλον να έχουν υποστεί τόσο μεγάλο 
φονικό, και στέναζε από την καρδιά του 
και καπνός έβγαινε από το στόμα του και 
συλλογιζόταν τι έπρεπε να κάνει ώστε να 
συνθλίψει την Πόλη και να τη στενοχωρή-
σει, πολιορκώντας την και από θάλασσα 
και από ξηρά. 

Σκεφτόταν, λοιπόν, ένα τέτοιο τέ-
χνασμα, ώστε να φέρει ένα μέρος 
τού στόλου του μέσα στο λιμάνι. Το 
σκέφτηκε και το έπραξε αμέσως». 
Από τη Δευτέρα 9 Απριλίου, της Διακαινη-
σίμου, η πολιορκία γίνεται ολοένα και πιο 
σκληρή. Ξεκινούν οι προσπάθειες να απο-
κλειστεί ναυτικά η Πόλη και να εξουδε-

τερωθεί η αλυσίδα που απέκλειε και φύ-
λασσε τον Κεράτιο κόλπο. Η πρώτη, που 
γίνεται εκείνη την ημέρα, αποτυγχάνει.
Την Τρίτη 10 Απριλίου, «ο Μωάμεθ δια-

τάζει να γίνουν εκκαθαριστικές επιχειρή-
σεις σε δυο μικρά φρούρια που βρίσκο-
νταν έξω από τα τείχη, στα Θεραπειά, σε 
ένα λόφο πάνω από το Βόσπορο και σε 
ένα άλλο, στο χωριό του Στουδίου, κοντά 
στην ακτή της Προποντίδας. Και τα δύο 
καταλαμβάνονται και όσοι συλλαμβάνο-
νται σκοτώνονται με ανασκολοπισμό, σε 
ορατή απόσταση από τα Τείχη, με τους 
πολιορκημένους να βλέπουν το φριχτό 
μαρτύριο. 
Ο Μπαλτόγλου καταλαμβάνει τα Πριγκι-

πόνησα. Είναι φανερό ότι ο σουλτάνος θέ-
λει να παρουσιάσει επιτυχίες, για να ενι-
σχύσει την ψυχολογία του στρατού του». 
Την επόμενη ημέρα, οι Οθωμανοί ασχο-
λούνται και πάλι με τα κανόνια, στήνοντάς 
τα στα ευάλωτα σημεία των τειχών. Στις 
12 του μηνός, τεράστιες κανονιές χτυπούν 
τα τείχη με καταστροφικά αποτελέσματα. 
«Μερικές φορές γκρέμιζε όλο το τμήμα, 

και άλλες φορές το μισό, μερικές φορές 
ένα μεγάλο ή μικρό τμήμα ενός πύργου 
ή προμαχώνα. Και δεν υπήρχε μέρος του 
τείχους αρκετά γερό, για να αντέξει ή να 
αντισταθεί σε τέτοια ορμή και τέτοιο χτύ-
πημα της πέτρινης μπάλας του κανονιού». 
Το τείχος που έστεκε απόρθητο για μια χιλι-

ετία άρχισε να καταρρέει. Τα βλήματα των 
κανονιών εκσφενδονίζονταν με δύναμη 
και μερικές φορές περνούσαν πάνω από τα 
τείχη και έπεφταν μέσα στην πόλη, πάνω σε σπίτια ή εκκλησιές. 

ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΙ
Οι θόρυβοι από τις εκρήξεις, οι εικόνες 

με γκρεμισμένα μέρη του τείχους, είχαν 
άσχημη ψυχολογική επίδραση στους πο-
λιορκημένους, που για πρώτη φορά βίω-
ναν μια τέτοια εμπειρία. 

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  66
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Οι ιδιοκτήτες και το 
προσωπικό του Ελληνικού 

Εστιατορίου MIRAGE 
NEW YORK εύχoνται 

στην πολυπληθή πελατεία 
τoυς και σε ολόκληρη την 

Ελληνική Παροικία

Καλό Πάσχα  
και καλή Ανάσταση !

1803 Boul. Saint-Martin Ouest, Laval QC  H7S 1N2  |  450 688-6565
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Καλό Πάσχα 
Τα Καλύτερα Bagels της πόλης μας! 

BEST BAGELS IN TOWN | BAGELS MADE FRESH DAILY | IN BUSINESS SINCE 1995

3262 boul. St. Martin O., Laval  QC H7T 1A1 | 450 688-2258

Ωστόσο το θάρρος, η αντίσταση και η 
εφευρετικότητα, ήταν κι αυτή ισχυρή. Με 
ένα μείγμα σκόνης από κιμωλία και τού-
βλα δημιουργούσαν ένα σκληρυντικό επι-
κάλυμμα για την εξωτερική επιφάνεια του 
τείχους. Για να μειώσουν την ταχύτητα της 
πρόσκρουσης, κρεμούσαν κομμάτια από 
δέρμα και μπάλες από μαλλί, τα αποτελέ-
σματα όμως ήταν περιορισμένα.

Μια άλλη άσχημη εξέλιξη ήταν, ότι τα 
τείχη και οι πύργοι ήταν ακατάλληλα 
μέρη για τη χρήση έστω και των μικρών 
κανονιών που είχαν στη διάθεση τους οι 
Βυζαντινοί. Από τις δονήσεις που προκα-
λούνταν, τα τείχη ταρακουνιούνταν και 
πάθαιναν μεγαλύτερη ζημιά από αυτή 
που έκαναν οι ίδιοι οι εχθροί. Η τεχνολο-
γία, έστω και σε αυτό το πρώιμο στάδιό 
της, είχε ξεπεράσει το Θεοδοσιανό τείχος 
που ήταν κατασκευασμένο για να αντέχει 
σε άλλου είδους πολιορκία.

Βέβαια και οι Τούρκοι είχαν προβλήματα 
από τη χρήση των κανονιών. Ήταν βαριά, 
δύσχρηστα, και γλιστρούσαν στο λασπω-
μένο έδαφος από τις καταρρακτώδεις 
βροχές του Απριλίου. Μπορούσαν να ρί-
χνουν μέχρι εφτά φορές την ημέρα. 
Δεν έλειπαν τα ατυχήματα και οι θάνατοι 

των χειριστών τους. Ωστόσο, μέσα σε μια 
εβδομάδα, το εξωτερικό τείχος στην κοιλά-
δα του λύκου είχε καταστραφεί σε πολλά 
σημεία. Κάθε βράδυ, συνεργεία από άν-
δρες και γυναίκες έκαναν επισκευές, ενώ 
σηκώθηκε και ένας πρόχειρος φράχτης 
από ξύλα και βαρέλια γεμισμένα με χώμα, 
για να παρέχει προστασία στους αμυνό-
μενους, καταλήγει ο κ. Δασκαλοθανάσης. 

Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Οι δυνάμεις του Κωνσταντίνου Παλαιο-

λόγου στην πολιορκημένη Βασιλεύουσα 
ήταν πολυεθνικές, με θρησκευτικές αλλά 

και εμπορικές διαφορές. Για να αποφύγει 
ο αυτοκράτορας τις τριβές Βενετών και 
Γενοβέζων, Ορθοδόξων και Καθολικών, 
Ελλήνων και Ιταλών, προσπάθησε και πέ-
τυχε να αναμίξει τους στρατιώτες. Τα θα-
λάσσια τείχη, όπου στην αρχή ο κίνδυνος 
δεν ήταν μεγάλος, λόγω της αλυσίδας και 
των θαλάσσιων ρευμάτων, ήταν επαν-
δρωμένα πιο αραιά.
Ο αυτοκράτορας, για να ενισχύσει το 

ηθικό του στρατού του, αποφάσισε να 
κάνει μια μικρή επίδειξη δύναμης. Οι Βε-
νετοί και οι άλλοι ευρωπαίοι παρέλασαν 
με τις χαρακτηριστικές πανοπλίες και τα 
λάβαρά τους, ενώ οι γαλέρες τέθηκαν επί 
ποδός πολέμου. Η κίνηση αυτή είχε στό-

χο να δηλώσει την παρουσία των Λατίνων 
στην Πόλη. Ο ίδιος, καβάλα στο άλογο 
του, όργωνε κυριολεκτικά τα τείχη από 
το ένα άκρο στο άλλο, επιβλέποντας και 
εμψυχώνοντας τους υπερασπιστές, ενώ 
είχε δώσει εντολή ομάδες ιερέων να είναι 
κοντά στα τείχη, να ψάλλουν και να εξο-
μολογούν τους στρατιώτες, να λιτανεύουν 
τις ιερές εικόνες, όπως επίσης και μέσα 
στην πόλη από κάθε εκκλησιά ακούγονταν 
ψαλμωδίες και ύμνοι.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η Εκκλησία 
έστερξε να βοηθήσει. Ο Γ. Φραντζής ση-
μειώνει: «Επειδή, όμως, στο βασιλικό τα-
μείο σπάνιζαν και τα χρήματα για το μισθό 
των στρατιωτών, ο βασιλιάς πρόσταξε να 

πάρουν από τις εκκλησίες τα άγια σκεύη 
και τ’ αφιερώματα στο Θεό και να κόψουν 
νομίσματα. Και κανείς ας μη μας κατηγο-
ρήσει για ιεροσυλία. 
Αυτό συνέβη εξαιτίας των αναγκών 

εκείνου τού καιρού, όπως έγινε και με το 
Δαβίδ που, επειδή πείνασε, έφαγε τους 
άρτους τής προθέσεως, τους οποίους δεν 
επιτρεπόταν να φάει άλλος, παρά μόνον 
οι ιερείς. 

Έλεγε, λοιπόν, ο μακαρίτης ο βασιλιάς: 
αν ο Θεός λυτρώσει την Πόλη, τετρα-
πλά θα τα επιστρέψω στον Κύριό μου». 
Δυστυχώς, αυτό δε συνέβη. Η συνέχεια 
είναι γνωστή και πικρή. Όλα τέλειωσαν το 
ξημέρωμα της 29ης Μαΐου.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  68
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Elixor Centropolis
1795 av. Pierre-Peladeau,

Laval, QC  H7T 2Y5
450 687-6877

Elixor D.D.O.
3237 boul. des Sources,
D.D.O., QC  H9B 1Z6

514 683-7778

Σας ευχόμαστε  το Φως της Ανάστασης  
να φωτίζει πάντα την ζωή σας 

και να σας οδηγεί στο δρόμο της αγάπης
και της αλληλεγγύης.

Καλή Ανάσταση !
Καλό Πάσχα !
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4651, boul. Samson, Laval QC  H7W 2H5 | 450-973-1616 | www.lesimmeubleskronos.com

Ο κ. Πήτερ Στρίφας
Οι κτηματομεσίτες και όλο το προσωπικό
της κτηματομεσιτικής εταιρείας
KRONOS Inc.
Εύχονται στους πελάτες, στους φίλους 
και όλη την Ελληνική παροικία

Χαρούμενο Πάσχα  
και Καλή Ανάσταση!

inc.

AGENCE IMMOBILIÈRE

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Βοήθεια από τον Ιβάν Σαββίδη στους...  
Ρώσους αυτονομιστές του Ντονμπάς
Με την ιδιότητα του προέδρου της «Ομοσπονδίας Ελληνικών  
Κοινοτήτων Ρωσίας» προσέφερε 20 οχήματα και 14 γεννήτριες

Στην αποστολή βοήθειας ανθρωπι-
στικού τύπου στο Ντονμπάς, με 20 

φορτηγάκια και 14 γεννήτριες, προχώ-
ρησαν οι Έλληνες της Ρωσίας, με επι-
κεφαλής τον επιχειρηματία Ιβάν Σαβ-
βίδη, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος 
στην Ουκρανία μετά την εισβολή του 
Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η συγκεκριμένη βοήθεια που παρα-

δόθηκε στις διοικήσεις των... αυτονο-
μιστών που βρίσκονται σε Λουχάνσκ 
και Ντονέτσκ δίνεται, ενώ η Μαριού-
πολη και οι περιοχές του Ντονμπάς 
σφυροκοπούνται από τους Ρώσους. 
Το γεγονός επιβεβαίωσε και η ανάρτη-
ση του ηγέτη της αυτοανακηρυχθείσας 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, την 
οποία έχει αναγνωρίσει μόνο η Ρω-
σία, Ντένις Πουσίλιν, στο Telegram. 
Σε αυτή, ο Πουσίλιν αναφέρει πως «η 

συγκεκριμένη αποστολή θα προσφέ-
ρει λύσεις στο πρόβλημα με την τρο-
φοδοσία ρεύματος και είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα “απελευθερωμέ-
να εδάφη”». Παράλληλα, ευχαριστεί 
τον Ιβάν Σαββίδη, λέγοντας πως «εκ-
φράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστί-
ες στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοι-

νοτήτων Ρωσίας και τον επικεφαλής 
της Ιβάν Σαββίδη Ιγκνατίεβιτς για τη 
βοήθεια και την υποστήριξή τους». 
Νωρίτερα, όπως αναφέρεται στην ενη-
μέρωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Κοινοτήτων Ρωσίας, την Πέμπτη 7 Απρι-
λίου, παρέδωσε στη Μαριούπολη αν-
θρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα) και οχή-
ματα, εξοπλισμένα με δεξαμενές που πε-
ριείχαν έως και 30 τόνους πόσιμο νερό.  
Τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση των Ελλήνων της Ρωσίας, θα 
χρησιμοποιηθούν για την παροχή ια-
τρικής βοήθειας, καθώς και για την 
παράδοση ανθρωπιστικών προμη-
θειών σε κατοίκους απομακρυσμέ-
νων περιοχών της Μαριούπολης, γει-
τονικών χωριών και αγροκτημάτων. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συλ-
λογή βοήθειας για τους ανθρώπους 
που έχουν υποστεί καταστροφές συνέ-
βαλαν ελληνικοί σύλλογοι από όλη τη 
Ρωσία: από τη Μόσχα, την Κριμαία, την 
περιφέρεια του Ροστόφ, τις περιφέρει-
ες της Σταυρούπολης και του Κράσνο-
νταρ, τις περιφέρειες του Τομσκ και του 
Σβερντλόφσκ, τη Δημοκρατία του Τα-
ταρστάν και τη Βόρεια Οσετία (Αλανία).
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1-888-833-4209  |  514-322-2625  |  www.neocafe.ca

Ευχόμαστε σε όλη την ομογένειαΕυχόμαστε σε όλη την ομογένεια
Καλή Ανάσταση Και Καλό ΠάσχαΚαλή Ανάσταση Και Καλό Πάσχα

Ευτυχία και Χαρά!Ευτυχία και Χαρά!

“Και να προσέχετε την υγεία σας“Και να προσέχετε την υγεία σας
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7475 Boulevard Décarie | 6775 Chemin de la Côte-des-Neiges

Τις καλύτερες ευχές μας, 
Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα, 

με υγεία, ευτυχία και χαρά!

GARAGEGARAGE
DELPHIDELPHI IN

C.

George Paloukis, owner

725, Curé-Labelle blvd.  Chomedey725, Curé-Labelle blvd.  Chomedey
T. 450-682-1913 F. 450-688-5318T. 450-682-1913 F. 450-688-5318

Αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα στην Ουκρανία, η υπερβο-

λική αντίδραση της κυβέρνησης στον πόλεμο 
δεν άπτεται της υποστήριξης του Διεθνούς 
Δικαίου, επειδή μέχρι σήμερα σε άλλες αντί-
στοιχες περιπτώσεις δεν υπήρξε η ανάλογη 
αντίδραση.

Αλκιβιάδης Κ. Κεφαλάς* 
© Newsbreak.gr

Ο κυβερνητικός «κλαυθμός και οδυρμός» 
οφείλεται στην απειλούμενη ακύρωση της 
μεγάλης επανεκκίνησης λόγω του πολέμου. 
Ο όρος «μεγάλη επανεκκίνηση» προσδιορίζει 
τον παγκόσμιο έλεγχο της πολιτικής ζωής και 
του εθνικού βίου από τις πολυεθνικές εταιρί-
ες, πολιτική κατάσταση που προϋποθέτει την 
καταστροφή των εθνικών κρατικών δομών 
μέσα από σχήματα που υλοποιούνται σήμε-
ρα στο δυτικό κόσμο. 
Επίσης, η μεγάλη επανεκκίνηση προϋποθέ-

τει την ψηφιοποίηση όλων των οικονομικών 
και πολιτικών δραστηριοτήτων και τη χρησι-
μοποίηση του τεράστιου όγκου των δεδο-
μένων (data) για το οικονομικό όφελος των 
πολυεθνικών.
Ουσιαστικά, οι κυβερνήσεις στο δυτικό κό-

σμο δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από 
μια καλά αμειβόμενη γραφειοκρατική τάξη, 
που έχει σκοπό να απογυμνώσει τους πολίτες 
από τα περιουσιακά τους στοιχεία και να τα 
εκχωρήσει στις πολυεθνικές και ταυτόχρονα 
επιχειρεί μέσω της επιβολής, της οικονομικής 
τιμωρίας και του φόβου να καταστείλει τις 

ατομικές ελευθερίες, ώστε να μην υπάρξουν 
μελλοντικές αντιδράσεις (υποχρεωτικός εμ-
βολιασμός, ψηφιακός έλεγχος, πρόστιμο 100 
ευρώ στους ανεμβολίαστους υπερηλίκους).

Η θέση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ ότι «μέχρι το 2030 δε θα κατέχουμε 
τίποτα και συνεπώς όλοι θα είμαστε ευτυχι-
σμένοι» αποτελεί το τέλος της ιστορίας μέσω 
της επικράτησης του ν;eο-κομμουνισμού των 
ελίτ που επαναφέρει τη φεουδαρχία. Πράγ-
ματι, τα επόμενα χρόνια ο επιβαλλόμενος 
συνδυασμός της ανύπαρκτης ανάπτυξης και 
ο περιορισμός των ατομικών ελευθεριών θα 
ισχυροποιήσουν τις κακοπληρωμένες μικρο-
συμβάσεις εργασίας (Precarization).

Σήμερα, βιώνοντας την εξαΰλωση του με-
γαλύτερου μέρους του παγκόσμιου εργατι-
κού δυναμικού και των μικρών επιχειρήσεων 
μέσω των κατάλληλων πολιτικών (lockdown, 
απολιγνιτοποίηση, ιδιωτικοποίηση ενέργειας 
κ.λπ.), γινόμαστε μάρτυρες της επιβολής των 
επιδομάτων, τακτική που εφαρμόζεται σε με-
γάλη κλίμακα στις νέο-κομμουνιστικές χώρες 
– πειραματόζωα (Ginny-pig states). 

Όμως, ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί τη 
νέα τάξη πραγμάτων, επειδή το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού της Γης έχει συνταχθεί 
με τη Ρωσία, που αποτελεί το αντίπαλον δέος 
της παγκοσμιοποίησης, επειδή διατηρεί την 
πολιτική δομή του έθνους – κράτους. Πράγ-
ματι, οι δυτικοί, αναφερόμενοι στη διεθνή 
κοινότητα, προσδιορίζουν ένα μικρό αριθμό 
κρατών με πληθυσμό όχι μεγαλύτερο του 1 
δισεκατομμυρίου ανθρώπων που κατοικούν 
στο 22% της γήινης επιφάνειας.

Οι υπόλοιποι 6,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
του γήινου πληθυσμού, που κατοικούν στο 
78% της γήινης επιφάνειας, αποτελούν τη μη 
διεθνή κοινότητα, η οποία σχεδόν στο σύνο-
λό της είναι κατά των δυτικών κυρώσεων στη 
Ρωσία, επειδή έχουν αντιληφθεί τη σημασία 
της βίαιης παγκοσμιοποίησης μέσω της μεγά-
λης επανεκκίνησης. 
Ουσιαστικά, λοιπόν, ο πόλεμος στην Ουκρα-

νία ανέδειξε ότι η πλειονότητα του γήινου 
πληθυσμού τάσσεται κατά της παγκοσμιο-
ποίησης και συνεπώς υπάρχει πλέον ο κίν-
δυνος η υφήλιος να χωριστεί σε δύο αντιμα-
χόμενους πόλους, ένα δυτικό και έναν άλλον 
που θα περιλαμβάνει όλους τους άλλους.
Η απαίτηση του Πούτιν να εξοφλούνται σε 

ρούβλια οι ρωσικές εξαγωγές, εάν τηρηθεί, 
πρόκειται να ακυρώσει την παντοδυναμία 
του δολαρίου, επειδή νομοτελειακά τα εθνι-
κά νομίσματα της μη διεθνούς κοινότητας 
θα συνδεθούν, μεταξύ άλλων, με σταθερές 
οικονομικές αξίες, διαφοροποιούμενα έτσι 
από τα «σκουπίδια» δολάριο – ευρώ, που δεν 
αναφέρονται σε καμία σταθερή αξία και συ-
νεπώς εάν πολωθεί περαιτέρω η κατάσταση 
είναι πολύ πιθανό να εξαϋλωθούν. 

Επίσης, η προγραμματιζόμενη δυστοπία του 
ψηφιακού ευρώ-δολαρίου μέσω της αντιγρα-
φής της τεχνολογίας blockchain των κρυπτο-
νομισμάτων ίσως αναβληθεί για τις ελληνικές 
καλένδες. 

Η επιβολή των συστημικών ψηφιακών νομι-
σμάτων θα εξαϋλώσει την εναπομείνασα πο-
λιτική και οικονομική ελευθερία των πολιτών, 
επειδή θα απαγορεύσει την ατομική συσσώ-

ρευση πλούτου λόγω της υποχρεωτικότητας 
των δαπανών (στην Ελλάδα το 33% των εισο-
δημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικές ηλε-
κτρονικές αγορές).
Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα του 

πολέμου στην Ουκρανία, στην περίπτωση 
που επικρατήσει η διεθνής πόλωση, είναι 
ότι η σχεδιαζόμενη από τις ελίτ κατάργηση 
των κρυπτονομισμάτων θα είναι δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί. 
Όπως απέδειξαν, αφενός η χρηματιστηρι-

ακή άπατη και η κατάρρευση της Goldman 
Sachs στο τέλος της δεκαετίας του 2000 και 
αφετέρου η δήμευση των ακίνητων και κινη-
τών περιουσιακών στοιχείων (fiat money) των 
Ρώσων ολιγαρχών, οι αποταμιεύσεις σε κρυ-
πτονομίσματα αποτελούν δικλίδες ασφαλεί-
ας παρά τους κινδύνους, επειδή η διαχείριση 
των «ψηφιακών πορτοφολιών» είναι «προ-
σωπική υπόθεση» χωρίς να γνωρίζουν και να 
μεσολαβούν οι ενδιάμεσοι των ελίτ. 
Συμπερασματικά, ο πόλεμος στην Ουκρανία 

σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο της παγκό-
σμιας Ιστορίας, επειδή λαμβάνει χώρα στην 
Ευρασία.
Ο «πατέρας της γεωπολιτικής» Halford 

Mackinder πριν από 100 χρόνια υποστήριξε, 
ότι η ισχύς προϋποθέτει την κυριαρχία της 
Ευρασίας. Επιπροσθέτως, σήμερα μπορούμε 
να ισχυριστούμε ότι ο έλεγχος της Ευρασίας 
συνδέεται και με την ατομική ελευθερία.

*Διδάκτωρ Φυσικής του πανεπιστημίου του 
Manchester, UK, δ/ντής Ερευνών του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών

Η ρωσική εισβολή απειλεί  Η ρωσική εισβολή απειλεί  
τη «μεγάλη επανεκκίνηση»τη «μεγάλη επανεκκίνηση»
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ΚΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες
και σε ολόκληρη την Ελληνική

Παροικία Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα �

Υγεία, ευτυχία και πρόοδο 

για τον Ελληνισμό �

Any questions about Sysco?

Contact Nick Psycharis

Business Development Manager

514-944-6425 | psycharis.nick@mtl.sysco.ca

SYSCOGRANDMONTREAL.CA
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Σανγκάη: Γιατί το lockdown ίσως αποδειχθεί 
πιο επικίνδυνο από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η παρανοϊκή πολιτική μηδενικής 
ανοχής της Κίνας για την ανάσχεση 

της πανδημίας και το ολοκληρωτικού χα-
ρακτήρα lockdown, αναμένεται πως θα 
επιφέρει ακόμη ένα πλήγμα στη διεθνή 
οικονομία, η οποία ήδη υφίσταται τις συ-
νέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία 
– ίσως, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση 
του Reuters, και δεινότερες.

Καίτοι διεξάγεται ευρεία συζήτηση για το 
πώς θα διαφοροποιηθεί το σύστημα της 
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η 
εξάρτηση του πλανήτη από τα κινεζικά ερ-
γοστάσια μόνο αυξάνεται και το lockdown 
που αποφάσισε η κινεζική κυβέρνηση 
αναμένεται να εκτοξεύσει τον πληθωρι-
σμό.

ΟΙ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Σχεδόν το 75% των μεγαλύτερων 100 με-

γαλουπόλεων της Κίνας, που παράγουν το 
μισό και πλέον ΑΕΠ της δεύτερης τη τά-
ξει παγκόσμιας οικονομίας, υπόκειται σε 
διαφορετικής διαβάθμισης περιορισμούς 
λόγω πανδημίας, αρχής γενομένης από 
τις 6 Απριλίου, σύμφωνα με την εταιρεία 
ερευνών Gavekal.
Οι περισσότεροι από 26 εκατομμύρια 

κάτοικοι της Σανγκάης απαγορεύεται να 
εξέλθουν των οικιών τους για διάστημα 
άνω των 15 ημερών. Οι αποθήκες έχουν 
κλείσει και έχει διακοπεί η πρόσβαση στο 
πιο πολυσύχναστο παγκόσμιο λιμάνι για 
τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ I-IPHONES
Ειδικά η Pegatron, που κατασκευάζει 

(για λογαριασμό της Apple) τα iPhones, 
διέκοψε την παραγωγή της σε δύο εργο-
στάσια. Τα ακραία μέτρα είχαν επιβληθεί 
και το Μάρτιο στην επαρχία Τζιλίν, μια 
κομβικής σημασίας αραβοσιτοπαραγω-
γό περιοχή, όπου, επιπλέον, βρίσκονται 
και εργοστασιακές εγκαταστάσεις της 
ιαπωνικής Toyota και της γερμανικής 
Volkswagen. Ο κόμβος εξαγωγών της 
Γκουανγκντόνγκ, επίσης, αναμένεται να 
δεχθεί νέο χτύπημα με τον περιορισμό 
των ταξιδιών και τη μαζική διεξαγωγή 
τεστ. Η ναυτιλιακή Maersk προειδοποιεί 
για συμφόρηση στα λιμάνια, ελλείψεις σε 
φορτηγά και μείωση της αερομεταφοράς 
φορτίου.

H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ
Ο σχεδιασμός έγκειται στο να ανασχεθεί 

πλήρως η μετάδοση του ιού. Τα δρακό-
ντεια μέτρα εγκλεισμού έδωσαν τη δυνα-
τότητα στην Κίνα να επανεκκινήσει γρή-
γορα τα εργοστάσιά της μετά το πρώτο 
ξέσπασμα της πανδημίας.

Ωστόσο, η μετάλλαξη Όμικρον αποδει-
κνύεται περισσότερο μεταδοτική. Ο δυ-
σμενής οικονομικός αντίκτυπος γίνεται 
αισθητός πέραν των συνόρων της χώρας.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ
Τα προβλήματα εξαιτίας του εμπορικού 

πολέμου της με τις ΗΠΑ και μετά λόγω 
πανδημίας, έκαναν πολλές κυβερνήσεις 
και επιχειρηματικά στελέχη να επισπεύ-
δουν τα σχέδιά τους να παύσουν την 
εξάρτησή τους από τους προμηθευτές 
τους στην Κίνα. Ο επικεφαλής της Παγκο-
σμίου Τράπεζας D. Malpass έκανε λόγο 
για καθολικά οφέλη της διαφοροποίησης 
από την Κίνα. Αυτό, όμως, στην ουσία δεν 
άλλαξε. Το μερίδιο της Κίνας στις παγκό-
σμιες εξαγωγές ανήλθε πέρυσι στο 15,4%, 
υπερβαίνοντας το 13,1% του 2019, σύμ-
φωνα με τους αναλυτές της Bernstein.

ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 40%
Το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Εμπορίου 

στην Κίνα ανέφερε, ότι τα μέλη του διαπι-
στώνουν μείωση του όγκου στο λιμάνι της 
Σαγκάης κατά 40% σε εβδομαδιαία βάση. 
Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk προειδο-
ποιεί για συμφόρηση στους τερματικούς 
σταθμούς των κοντέινερ, ελλείψεις σε 
φορτηγά και μείωση της αερομεταφοράς 
φορτίου. Η άρνηση του Πεκίνου να μάθει 
να ζει με τον ιό είναι ιδιαίτερα πιθανό, 
σε συνδυασμό με την άνοδο του γεωπο-
λιτικού ρίσκου λόγω του Ουκρανικού, να 
μεταφραστεί σε υψηλότερες τιμές για τον 
πλανήτη.

Στους πελάτες, τους συνεργάτες 
και σε ολόκληρη 

την Ελληνική Παροικία εύχομαι 

Καλό Πάσχα
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https://primenews.press/sangkai-rekor-krousmaton-meta-to-apanthropo-lockdown-kai-tin-protofani-agriotita-tis-astynomias
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https://www.pegatroncorp.com/
https://primenews.press/metallaxi-omicron-kai-sybtomata
https://www.maersk.com/
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D É J E U N E R  •  D Î N E R

Την Κυριακή του Πάσχα, 24 Απριλίου 2022 
θα είμαστε κλειστά

Η διεύθυνση 
καιτο προσωπικό 

εύχεταιστην πολυπληθή 
πελατεία της

Καλό Πάσχα 
και Καλή Ανάσταση !
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Conummications - Promotions - Marketing 

T. 450.978.9999

FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

Μόνο τη Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα Μόνο τη Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα 
από 10 το πρωί ως 7 το απόγευμααπό 10 το πρωί ως 7 το απόγευμα

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

SOS ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σε ρεπορτάζ της η Deutche Welle επιση-

μαίνει τις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. 
Ένα από τα κορυφαία στελέχη της Huawei, 
ο Γιου Τσενγκντόνγκ, προειδοποίησε 
στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύω-
σης WeChat, για «μπλοκαρισμένες» αλυ-
σίδες εφοδιασμού. 
«Εάν η Σανγκάη εξακολουθήσει να μην 

μπορεί να συνεχίσει την εργασία και την 
παραγωγή, από το Μάιο, όλοι οι τεχνο-
λογικοί και βιομηχανικοί παράγοντες που 
εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα 
της χώρας θα κλείσουν εντελώς, ειδικά η 
αυτοκινητοβιομηχανία!».

ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Να σημειωθεί ότι το Πεκίνο υιοθέτησε 

αυτή την ακραία στρατηγική, τη στιγμή 
που οι ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις εγκα-
ταλείπουν τους περιορισμούς και προ-
σπαθούν πλέον «να ζήσουν με τον ιό».
«Τα μέτρα δεν μπορούν να χαλαρώ-

σουν», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, Σι 
Τζινπίνγκ σύμφωνα με το επίσημο πρα-
κτορείο ειδήσεων Xinhua. «Η επιμονή εί-
ναι νίκη», πρόσθεσε. 

Ωστόσο, οι περιορισμοί σε περιοχές που 
παράγουν smartphone, ηλεκτρονικά είδη 
ευρείας κατανάλωσης και άλλα αγαθά 
στον κόσμο, ώθησαν τους αναλυτές να 
προβλέψουν τη «μείωση της οικονομικής 
ανάπτυξης της Κίνας έως και 5%», σε σχέ-
ση με την άνοδο κατά 8,1% πέρυσι.

Η ανάπτυξη της Κίνας διαμορφώθηκε 
στο 4% το τελευταίο τρίμηνο του 2021, 
αφού οι αυστηρότεροι επίσημοι έλεγχοι 
στο χρέος προκάλεσαν κατάρρευση σε 
πωλήσεις κατοικιών, κατασκευές και βιο-
μηχανίες που υποστηρίζουν εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες 

έχουν προειδοποιήσει, ότι μπορεί να 
υπάρξει διακοπή της παραγωγής, εάν συ-
νεχιστούν οι περιορισμοί στη Σανγκάη. 
«Εάν οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσί-

δας στη Σαγκάη και τις γύρω περιοχές δεν 
μπορούν να βρουν τρόπο να συνεχίσουν 
δυναμικά την εργασία και την παραγωγή, 

όλοι οι κατασκευαστές αυθεντικού εξο-
πλισμού μπορεί να χρειαστεί να σταμα-
τήσουν την παραγωγή το Μάιο», δήλωσε 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικε-
φαλής της Xpeng, Χε Σιαοπένγκ.

Η Xpeng έχει αναφερθεί και ως Κινέζος 
ανταγωνιστής του αμερικανικού γίγαντα 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla του Έλον 
Μασκ. Παράλληλα, τα μέτρα για τον κο-
ρωνοϊό έχουν επηρεάσει και ξένους κατα-

σκευαστές. Η Volkswagen είπε ότι «χτυπή-
θηκε σοβαρά από τα κρούσματα Covid-19 
στο Τσανγκτσούν και τη Σανγκάη», με την 
εταιρεία να αναφέρει πως «προσωρινά 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στην υψηλή ζή-
τηση των πελατών», δήλωσε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του κινεζικού βραχίονα του 
ομίλου, Stephan Wollenstein.

© primenews.press
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Στην είσοδο του Σπηλαίου, ενός από 

τους παλαιότερους οικισμούς της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Γρεβενών (υψόμε-
τρο 960 μέτρα), βρίσκεται η μονή της Πα-
ναγίας, αξιόλογο δείγμα μεταβυζαντινής 
μοναστηριακής αρχιτεκτονικής. Το χωριό 
είναι χτισμένο στις ανατολικές παρυφές 
της οροσειράς της Πίνδου, σε μια περιοχή 
που κατοικείται από την απώτατη αρχαιό-
τητα. 

Η μονή της Παναγίας στο Σπήλαιο, που 
ιδρύθηκε το 1633, υπαγόταν αρχικά στην 
Αρχιεπισκοπή Αχριδών (η Αρχιεπισκοπή 
Αχριδών ιδρύθηκε με σιγίλιο τού αυτοκρά-
τορα Βασιλείου Β’ το 1018 και καταργήθη-
κε, ύστερα από μακρότατο βίο επτάμισι 
αιώνων, το έτος 1767), ακολούθως δε πε-
ριήλθε στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής 
κυριαρχίας η μονή, αφιερωμένη στην Κοί-
μηση της Θεοτόκου, ήταν παρούσα στους 
απελευθερωτικούς αγώνες των κατοίκων 
της περιοχής, ενώ σημαντικός ήταν και ο 
παιδευτικός ρόλος της. Σύμφωνα μάλιστα 
με προφορικές παραδόσεις, από το μονα-
στήρι της Παναγίας πέρασε δύο φορές ο 
ευρύτατα γνωστός για την εκπαιδευτική 
συνεισφορά του Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-
1779). 

Το 1935 η μονή συγχωνεύτηκε με τη μονή 
Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδας), που βρίσκε-
ται κοντά στο χωριό Παναγιά Γρεβενών, 
στην ευρύτερη περιοχή της Δεσκάτης. Από 
το μοναστηριακό συγκρότημα διατηρού-
νται μόνο το καθολικό και το ισόγειο τής 
μιας πτέρυγας των κελιών. Το καθολικό, 
τρίκλιτη τρουλαία βασιλική με ξυλόγλυπτο 
τέμπλο 17ου αιώνα και νάρθηκα (λιτή), φέ-
ρει όλα τα χαρακτηριστικά της μακεδονι-
κής μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής. 

Σε μεταγενέστερη φάση προστέθηκε, στο 
μεν δυτικό τμήμα ευρύχωρος εξωνάρθη-
κας, στη δε βορειοδυτική γωνία κωδωνο-
στάσιο. Οι τοίχοι του ναού είναι ως επί το 
πλείστων χτισμένοι με αργούς λίθους, ενώ 
πελεκημένες πέτρες και πλίνθοι χρησιμο-
ποιήθηκαν επιμελώς προκειμένου να οι-
κοδομηθούν οι μεγάλες πλευρικές κόγχες 
(οι λεγόμενοι χοροί) και οι δύο τρούλοι (ο 
κεντρικός και αυτός του νάρθηκα). 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του κατάγρα-
φου ναού ανάγεται σε δύο χρονικές περιό-
δους: στην πρώτη εξ αυτών (1650) ανήκουν 
οι τοιχογραφίες του κεντρικού τμήματος 
του ναού, του τρούλου και των χορών, ενώ 
στη δεύτερη (1658) ανήκουν εκείνες που 
κοσμούν το υπόλοιπο τμήμα του ναού και 
το νάρθηκα. Πολύ μεταγενέστερες είναι οι 
τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα, έργο του 
1911. Η μονή της Παναγίας στο Σπήλαιο 
πανηγυρίζει το Δεκαπενταύγουστο.

Γρεβενά: Η μονή της Παναγίας στο Σπήλαιο
Η μεταβυζαντινή μονή, που ιδρύθηκε το 1633, υπαγόταν αρχικά στην Αρχιεπισκοπή 
Αχριδών, ακολούθως δε περιήλθε στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η μονή της Παναγίας στο Σπήλαιο, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου  Η μονή της Παναγίας στο Σπήλαιο, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου  
(πηγή: religiousgreece.gr – Αρχείο ΙΑΑ/Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών)(πηγή: religiousgreece.gr – Αρχείο ΙΑΑ/Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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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 24 ΑπριλίουΑυτή την Κυριακή 24 Απριλίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΥΡΑ

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

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η Ελλάδα 1η σε θανάτους «από 
κορωνοϊό» στην ΕΕ, ξεπέρασε και 
την… «ανεμβολίαστη» Βουλγαρία!

Μία πρωτιά, που συντρίβει το κυ-
βερνητικό αφήγημα και αναδεικνύ-

ει τις τεράστιες ευθύνες στη διαχείριση 
της πανδημίας και την αναγωγή των εμ-
βολίων σε πανάκεια, κατέχει η Ελλάδα.
Η Ελλάδα είναι πρώτη σε απώλειες από 

(ή με…) κορωνοϊό ανάμεσα στις χώρες της 
Ευρώπης, καθώς καταγράφει 85,82 θανά-
τους κατά μέσο όρο ανά 14 ημέρες, την 
ώρα που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος 
όρος δεν ξεπερνά τους 31,76.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης την 
Παρασκευή 15/4 για την πανδημία, οι 
ειδικοί προσπάθησαν να εξηγήσουν τον 
υψηλό αριθμό των θανάτων από κορωνο-
ϊό στην Ελλάδα, καθώς καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση, ανάμεσα σε 27 κράτη – μέλη 
της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ourworldindata.org, η 
Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της πρώ-
της δεκάδας με τους περισσότερους 
θανάτους και συγκεκριμένα με 85,82 
νεκρούς στο μέσο όρο των 14 ημερών, 
ενώ ακολουθούν: Μάλτα (60,07), Κύ-
προς (56,92), Σλοβακία (56,70), Αυστρία 
(56,62), Νορβηγία (48,48), Δανία (47,64), 
Λετονία (46,60), Γερμανία (46,07), Λιθου-
ανία (45,35), κ.α. Την ίδια μέρα, ο ευρω-
παϊκός μέσος όρος των νεκρών δεν ξεπερ-
νά τους 32 κατά μέσο όρο, όπως αναφέρει 
ο ιστότοπος iatropedia.

Ο αυξημένος αριθμός των θανάτων στην 
Ελλάδα, που παραμένει σχεδόν αμείωτος 
από την αρχή του φθινοπώρου του 2021 
και μέχρι σήμερα, απασχόλησε την τε-
λευταία συνεδρίαση της επιστημονικής 
Επιτροπής, που εισηγείται τα μέτρα στην 
κυβέρνηση.

60 ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδω-

σε στη δημοσιότητα στην ενημέρωση της 
Παρασκευής 15/4, η καθηγήτρια Παιδια-

τρικής – Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευ-
αγγέλου, ο αριθμός των θανάτων που κα-
ταγράφονται στη χώρα δεν έχει μειωθεί, 
με τον κυλιόμενο μέσο όρο του 7ημερου 
να είναι στους 60 περίπου θανάτους την 
ημέρα.
Οι επιστήμονες αποδίδουν τους θανά-

τους ηλικιωμένων ανθρώπων στα σοβα-
ρά υποκείμενα νοσήματα από τα οποία 
πάσχουν και όχι στη νόσο Covid-19 αυτή 
καθαυτή. Ωστόσο, με τον τρόπο που δη-
λώνονται οι θάνατοι στην Ελλάδα, όπως 
διευκρίνισε η καθηγήτρια, δε γίνεται σα-
φής διαχωρισμός.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιστήμο-

νες και αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας 
απέδιδαν τους αυξημένους θανάτους στα 
χαμηλά εμβολιαστικά ποσοστά της χώρας 
μας ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Σήμε-
ρα, ωστόσο, κι ενώ ο παράγοντας αυτός 
πλέον έχει εκλείψει – καθώς στους άνω 
των 60 ετών τα εμβολιαστικά ποσοστά ξε-
περνούν το 90% – οι αυξημένοι θάνατοι 
παραμένουν. Την ίδια στιγμή, πολλές χώ-
ρες στην Ευρώπη με πολύ χαμηλότερα εμ-
βολιαστικά ποσοστά που δεν ξεπερνούν 
το 70% στους ηλικιωμένους, καταγρά-
φουν πολύ χαμηλότερο αριθμό θανάτων 
από την Ελλάδα (π.χ. Κροατία, Βουλγαρία 
κ.α.).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το 
ourworldindata.org η Ελλάδα έχει πετύ-
χει αυτή τη στιγμή εμβολιαστική κάλυψη 
71% με ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ και 53% με ΤΡΕΙΣ ΔΟ-
ΣΕΙΣ, ενώ η κάλυψη ανά 100 κατοίκους 
είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της 
Ευρώπης αλλά και από Καναδά, ΗΠΑ και 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ μέσο όρο, όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα (κάτω), με ημερομηνία 
13 Απριλίου 2022!!! 

© primenews.press

https://primenews.press/?s=%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://primenews.press/?s=%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://primenews.press/magiorkinis-pio-epikindyni-i-gripi-apo-ton-koronoio-gia-tous-emvoliasmenous
https://ourworldindata.org/
https://primenews.press/v-papaevangelou-anamenetai-afxisi-ton-eisagogon-sta-nosokomeia-koryfonetai-to-neo-kyma
https://primenews.press/v-papaevangelou-anamenetai-afxisi-ton-eisagogon-sta-nosokomeia-koryfonetai-to-neo-kyma
https://ourworldindata.org/
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GOSS!P
Jennifer Lopez: Δέχτηκε πρόταση 
γάμου από τον Ben Affleck!
«Τίποτα φανταχτερό, αλλά ήταν το πιο ρομαντικό 

πράγμα που θα μπορούσα να φανταστώ»! Κά-
πως έτσι περιέγραψε την πρόταση γάμου που δέχτηκε 
η Jennifer Lopez από τον αγαπημένο της Ben Affleck, λί-
γες μέρες πριν. Κι ενώ όλοι ασχολούνταν με το design 
του δαχτυλιδιού και τη σημασία που έκρυβε πίσω από 
το πράσινο χρώμα, η σταρ αποφάσισε να μοιραστεί με 
τους θαυμαστές της λίγες ακόμα πληροφορίες για το γε-
γονός της χρονιάς. Πιστεύετε ότι ο Ben γονάτισε τελικά;
«Φαντάζεστε ποτέ το μεγαλύτερο όνειρό σας να γίνε-

ται πραγματικότητα;» έγραψε στο newsletter της η JLo 
συνεχίζοντας: «Το Σάββατο βράδυ (16/4) ενώ ήμουν στο 
πιο αγαπημένο μου μέρος πάνω στη γη (στην μπανιέρα 
μου κάνοντας αφρόλουτρο), η όμορφη αγάπη μου γο-
νάτισε και μου έκανε την πρόταση. Με έπιασε τελείως 
απροετοίμαστη και απλά κοιτούσα τα μάτια του χαμογε-
λώντας και κλαίγοντας την ίδια στιγμή, προσπαθώντας 
να πάρω το μυαλό μου από το γεγονός ότι μετά από 20 
χρόνια το ίδιο πράγμα γίνεται ξανά. Είχα μείνει κυριολε-
κτικά άφωνη και ο Ben με ρώτησε αν αυτό σημαίνει ναι. 
Είπα ΝΑΙ, φυσικά και αυτό είναι ένα ΝΑΙ».
Ο Ben Affleck φαίνεται πως έχει πιάσει το νόημα της 

ζωής, διαπιστώνοντας ότι όντως πίσω από μικρά πράγ-
ματα κρύβονται οι μεγαλύτερες στιγμές. Ίσως, μια τε-
ράστια χειρονομία να τραβούσε τα φώτα της δημοσι-
ότητας, αλλά αρκετά δεν έχει τραβήξει η συγκεκριμένη 
σχέση;
Η Jennifer Lopez επίσης, αποκάλυψε: «Το χαμόγελό 

μου ήταν τόσο τεράστιο και δάκρυα κυλούσαν στο πρό-

σωπό μου, νιώθοντας τόσο χαρούμενη και ολοκληρω-
μένη. Δεν ήταν τίποτα το φανταχτερό, αλλά ήταν το πιο 
ρομαντικό πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να φαντα-
στώ. Απλά ένα ήσυχο Σάββατο στο σπίτι, με δύο ανθρώ-
πους να υπόσχονται ότι θα είναι για πάντα ο ένας δίπλα 
στον άλλον». Ίσως η δεύτερη φορά, να είναι και η τυχε-
ρή για την Jennifer Lopez και τον Ben Affleck. 

© instyle.gr

Πρίγκιπας William – Kate Middleton: Η γιορτινή 
εμφάνιση της οικογένειας την Κυριακή του Πάσχα
Την Κυριακή 17 Απριλίου γιορτάστηκε η Κυριακή του 

Πάσχα για τους Καθολικούς αλλά και την Αγγλικανι-
κή εκκλησία. Ο πρίγκιπας William, μαζί με τη σύζυγό του 
Kate Middleton, έκαναν γιορτινή εμφάνιση στη λειτουρ-
γία στο παρεκκλήσι του Aγίου Γεωργίου στο κάστρο 
του Windsor. Απούσα ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ και ο 
πρίγκιπας Κάρολος, αλλά απών ήταν και ο μικρότερος 
γιος τής οικογένειας του δούκα και της δούκισσας του 
Cambridge, Louis, για μία ακόμη φορά.
Ο William και η Kate έφθασαν για την επίσημη λειτουρ-

γία μαζί με το μεγαλύτερο γιo τους George αλλά και την 
κόρη τους Charlotte. Μαμά και κόρη επέλεξαν να ντυ-
θούν στα γαλάζια, δημιουργώντας μία πολύ όμορφη 
στυλιστική αρμονία.
Η Δούκισσα ντύθηκε με ένα γαλάζιο coat dress σε 

pastel γαλάζια απόχρωση Emilia Wickstead που συνό-
δυευσε με γαλάζιο head piece και suede γόβες στο ίδιο 
χρώμα. Η Charlotte φόρεσε ένα μπλε floral  φόρεμα της 
Rachael Riley με navy ζακέτα και καλσόν σε ίδιο χρώμα 
μαζί με mary janes, ενώ ο πρίγκιπας George ντύθηκε πα-
ρόμοια με τον μπαμπά του, με κουστούμι σε μπλε χρώ-
μα και γραβάτα.
Θέμα πρωτοκόλλου δεν υφίσταται για τον Louis που 

είναι πέμπτος στη σειρά διαδοχής. Η απουσία του συν-
δέεται συχνά με την ηλικία του. Ο μικρός που θα κλείσει 
τα 4 του χρόνια την επόμενη εβδομάδα, δεν είναι απα-
ραίτητο να πηγαίνει σε μεγάλης διάρκειας εκδηλώσεις. 

Πάντως και ο μικρός Louis είναι ιδιαίτερα αγαπητός 
στους Βρετανούς.|                                      © govastileto.gr

Η πριγκίπισσα του Μονακό 
επανεμφανίστηκε
Πόζαρε πλάι σε σύζυγο και παιδιά

Εδώ και αρ-
κετό καιρό, 

πολλά ακούγο-
νται για την ψυ-
χική και σωμα-
τική υγεία της 
π ρ ιγ κ ί π ι σ σ α ς 
Σαρλίν του Μο-
νακό, αλλά και 
για τη σχέση της 
με το σύζυγό 
της και τα παι-
διά της.
Στο πρόσφα-

το παρελθόν, η πριγκίπισσα απουσίαζε για μήνες από 
το πριγκιπάτο, εγείροντας ανησυχία ακόμα και για την 
υγεία της, ενώ κατά καιρούς αποφεύγει να κάνει για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα οποιαδήποτε δημόσια εμ-
φάνιση ή ακόμα και ανάρτηση στα social media.
Τώρα η πριγκίπισσα ήταν... εξαφανισμένη, από τις 21 

Μαρτίου, έχοντας έτσι προκαλέσει νέο κύκλο φημολο-
γίας για το τί συμβαίνει με την ίδια και τη σχέση της με 
το σύζυγό της πρίγκιπα Αλβέρτο.
Ωστόσο, η ίδια αποφάσισε να δείξει σε όλους πως εί-

ναι καλά και πως πέρασε το Πάσχα των Καθολικών μαζί 
με τα παιδιά της και το σύζυγό της, ανεβάζοντας μάλι-
στα στα social media και μια... ειδυλλιακή οικογενεια-
κή φωτογραφία, που όμως δε στάθηκε ικανή να κατα-
λαγιάσει τις φήμες πως κάτι δεν πάει καλά στο γάμο 
τής πριγκίπισσας και στις σχέσεις της με το παλάτι.

© mag.sigmalive.com

Ο ΕΡΩΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑ 
53 χρόνια χωρίζουν τον Αλ 
Πατσίνο με το νέο του αμόρε! 
81 αυτός, 28 εκείνη…

Ο έρως χρόνια 
δεν κοιτά 

λέει η παροιμία, 
που επιβεβαιώνε-
ται απόλυτα στην 
περίπτωση του 
χολιγουντιανού 
αστέρα, Αλ Πα-
τσίνο. Ο 81χρονος 
πλέον ηθοποιός, 
που χώρισε πριν 
λίγο καιρό με τη 
42χρονη επίσης 
ηθοποιό Meital 

Dohan, βρήκε… παρηγοριά στην αγκαλιά της 28χρο-
νης Νουρ Αλφαλάχ, που κατάγεται από πλούσια οι-
κογένεια με καταγωγή από το Κουβέιτ και είναι αντι-
πρόεδρος της Lynda Obst Productions στα στούντιο 
της Sony. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών πε-
ριοδικών, η 28χρονη πριν βρει τον έρωτα στο πρόσωπο 
τού Πατσίνο, είχε σχέση με τον… 78χρονο Μικ Τζάγκερ!

© Newsbreak.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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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
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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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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

*

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, έλαβα το μήνυ-
μα σου που μου άφησες και χάρηκα πολύ.

Μ-Εγώ να δεις. Νόμιζα ότι ζούσα ταινία 
θρίλερ…

Α-Πάντως, τα κατάφερες να γυρίσεις πίσω.
Μ-Ναι, ας είναι καλά οι πιστωτικές κάρτες 

που είχαν αρκετά χρήματα για να πληρώ-
σουμε το δικηγόρο.

Α-Και πόσο σου κόστισε αυτή η περιπέ-
τεια;

Μ-Σχεδόν 12.000 δολάρια καναδέζικα.
Α-Τόσο πολύ;
Μ-Ήταν το ποσό για να σπεύσει την υπό-

θεση μας.
Α-Καλά πως τα κατάφερε τόσο γρήγορα;
Μ-Δεν ξέρω πως, αλλά τη Δευτέρα το πρωί 

μας είπε να είμαστε έτοιμοι για να μας συ-
νοδεύσει να περάσουμε τα σύνορα και με 
συνοδεία δικαστικού κλητήρα της εισαγγε-
λίας, ο οποίος δε, ήταν σε περιπολικό της 
αστυνομίας.

Α-Ποιος τη χάρη σου με τέτοια συνοδεία, 
ούτε υπουργός να ήσουν. 

Μ-Ας μου έλειπε. Ακόμα κλαίω τα λεφτου-
δάκια μου.

Α-Σε καταλαβαίνω. Και τι έγινε μετά;
Μ-Καθώς πλησιάζαμε τα σύνορα διαπί-

στωσα έναν άνδρα με στολή να είναι μπρο-
στά σε μια θυρίδα που ήταν ελεύθερη και 
μας έκανε νόημα να πάμε προς τα εκεί. Φαί-
νεται περίμενε εμάς.

Α-Μπράβο ακόμα και θυρίδα…
Μ-Άσε τις ειρωνείες. Λοιπόν, συνεχίζω. 

Πλησιάζουμε, βγαίνει ο δικαστικός κλητή-
ρας με το δικηγόρο μας από τα αυτοκίνητα. 
Και προσκομίζουν κάτι χαρτιά στον άνδρα 
με τη στολή. Την ίδια στιγμή ήρθαν δυο άλ-
λοι με στολή να τον αντικαταστήσουν, διότι 
αυτός συνόδευσε το δικηγόρο και τον κλη-
τήρα σ’ ένα κτίριο εκεί κοντά.

Α-Δε μου έλεγες να έβαζα καφέ;
Μ-Γιατί;
Α-Διότι η περιγραφή σου μοιάζει με σκηνή 

από ταινία…
Μ-Κι όμως δεν είναι. 
Α-Εντάξει. Όταν πήγαν στο κτίριο που μου 

λες, εσείς τι κάνατε;
Μ-Παίζαμε «Θανάση». Φυσικά περιμένα-

με, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη 
την ώρα; Αλλά η καρδιά μας  κτυπούσε από 
την αγωνία μας.

Α-Καλά πόσο κράτησε αυτό;
Μ-Για μας φάνηκε ένας αιώνας αλλά μια 

και βλέπαμε συνέχεια το ρολόι, ούτε 15 λε-
πτά. Γύρισε που λες ο δικηγόρος μας με τον 
κλητήρα και τον ένστολο άνδρα, ο οποίος 
μας είπε «άλλη φορά να προσέχουμε που 
οδηγούμε δεν υπάρχουν κυρώσεις στο φά-
κελο μας, και…»

Α-Και…;
Μ-Και μας άφησε να περάσουμε τα σύνο-

ρα. Αυτά.
Α-Τι αυτά βρε φιλενάδα; Σου είπα, αν δεν 

σε πίστευα, νόμιζα ότι μου διαβάζεις σενά-
ριο ταινίας.

Μ-Κι όμως αυτά τραβήξαμε. 
Α-Φαντάζομαι πόσο κουρασμένη θα εί-

σαι…
Μ-Ναι φιλενάδα, πτώμα, και δεν έχω κα-

θόλου κέφια για το Πάσχα. Εκτός φυσικά 
που θα εκκλησιάζομαι στην ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 
τα υπόλοιπα σουβλίσματα και πασχαλινές 
ετοιμασίες ξέχασε τα για φέτος.

Α-Μην ανησυχείς. Ας είναι καλά το Αλεκάκι 
σου. Η φιλενάδα σου. Σε έχω καλύψει.

Μ-Πως; 
Α-Απλούστατα, θα’ ρθείτε σ’ εμάς για να 

σουβλίσουμε και να γιορτάσουμε την Κυ-
ριακή του Πάσχα. Μόνο θα σου ζητήσω κάτι.

Μ-Ό,τι θες... Τώρα που μου μου άδειασες 
τα χέρια από τις ετοιμασίες…

Α-Θα σου ζητήσω να φέρεις ένα ταψί από 
εκείνα τα περίφημα μικρά μπακλαβαδάκια 
σου. Θα μπορέσεις;

Μ-Τι ένα, τι δύο… Τρία θα σου κάνω, για 

να έχετε και μετά τις γιορτές. Θα προσθέσω 
και 3 ταψιά σπανακοπιτάκια. Κλείσαμε.

Α-Κλείσαμε για την Κυριακή αλλά τώρα 
σειρά μου να σου πω τα νέα της ΑΛΕΚΑΣ. 
Πάρε καφέ να μάθεις αυτά που έχασες όταν 
παραθέριζες στας… Αμέρικας.

Μ-Εδώ το έχω. Για λέγε.
Α-Λοιπόν, πρόκειται για τις κοινοτικές 

εκλογές.
Μ-Α, ναι, που θα γίνουν στις 12 Ιουνίου. 

Υπάρχουν νέα;
Α-Συνταρακτικά. Λοιπόν, όπως το είχαμε 

πει, ο Σύρρος κατεβαίνει με το συνδυασμό 
του ΠΡΑΞΙΣ.

Μ-Ναι. Το ξέρουμε αυτό.
Α-Αυτό όμως που δεν ξέρεις είναι ότι ο Κα-

τσαούνης και ο Παπαγεωργίου κατεβαίνουν 
μαζί του.

Μ-Αυτοί δεν ήταν με την τωρινή διοίκηση 
Κριλή;

Α-Ναι, φαίνεται κάτι έγινε, και άλλαξαν 
«ομάδα».

Μ-Σαν αυτό που γίνεται με το ποδόσφαιρο 
και το χόκεϊ…

Α-Μόνο που εκεί όλοι οι παίκτες πληρώ-
νονται γερά, ενώ στην κοινότητα είναι όλοι 
εθελοντές.

Μ-Και «κλέβουν» χρόνο από την οικογέ-
νειά τους. Τίποτε άλλο;

Α-Το άφησα τελευταίο. Κατεβαίνει και ο 
Τσούκας για πρόεδρος!

Μ- Αν θυμάσαι καλά, το υποπτευόμασταν 
αυτό…

Α-Ναι, αλλά λέγαμε ότι θα κάνει δικιά του 
ομάδα.

Μ-Δεν κάνει;
Α-Όχι.
Μ-Και με ποιον συνδυασμό θα κατεβεί;
Α-Θα ηγηθεί της ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

με ορισμένα στελέχη που ήταν υποψήφι-
οι στις προηγούμενες εκλογές και μπήκαν 
σύμβουλοι ως επιλαχόντες τους τελευταί-
ους μήνες.

Μ-Και πως θα κάνει χωριό με ορισμένα 
στελέχη;

Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Εκτός από τα κοινοτικά υπάρχει κι ένας 

άλλος παράγοντας σε αυτό το… πάντρεμα.
Α-Και πάλι δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Μιλώ για το θέμα του ιού.
Α-Τι σχέση έχει ο ιός με τις κοινοτικές εκλο-

γές;
Μ-Έχει και παρά έχει. 
Α-Με ποιο τρόπο;
Μ-Με τη διαφορά γνώμης και θέσης στο 

θέμα του εμβολιασμού. Επί δύο χρόνια 
ως γιατρός, επιστήμονας και ερευνητής, ο 
Τσούκας μας έχει συμβουλέψει ότι όλοι 
πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο και όλες τις 
δόσεις του. Ναι ή όχι;

Α-Ναι, αυτά έχει πει και αυτά μας λέει 
κάθε φορά που τον ακούμε δημοσίως. 

Μ-Ακριβώς. Αλλά όπως ξέρουμε, το σκε-
πτικό ορισμένων στελεχών της ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗΣ, είναι αντίθετο από την ιατρική συμ-
βουλή του Τσούκα για τον εμβολιασμό. Πως 
λοιπόν θα κάνουν χωριό;
Α-Σα να έχεις δίκιο…
Μ-Πάντως οι δύο κοινοτικές παρατάξεις 

θα βοηθήσουν στο διαχωρισμό των ψήφων 
όπου στο τέλος -να μην εκπλαγούμε- ότι θα 
κερδίσει ο συνδυασμός της τωρινής κοινοτι-
κής διοίκησης. Αλήθεια ανακοινώθηκε τίπο-
τε από την πλευρά τους;

Α-Όχι. Δεν άκουσα τίποτα επίσημο ακόμα.
Μ-Τι περιμένουν τότε; Ανυπομονώ να 

μάθω τα στελέχη του και ποιος θα ηγηθεί…
Α-Μη λες ποιος. Μπορεί να είναι γυναίκα 

η αρχηγός τους.
Μ-YES, WOMAN POWER!
Α-Γιατί όχι; Αλλά πρέπει να σ’ αφήσω 

τώρα, γιατί έχω πολλά ψώνια να κάνω για 
την Κυριακή του Πάσχα. Καλή Ανάσταση!

Μ-Επίσης. Θα σας δούμε την Κυριακή με 
τα… ταψιά μου!
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Η δεύτερη στη σειρά απώλεια βαθ-
μών δεν επηρέασε τη Βέροια, που 

δεν ανησυχεί, εφόσον η Λάρισα έχασε 
την ευκαιρία να πλησιάσει, μένοντας 
στο 0-0 στο θεσσαλικό ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό Βόλου, για το Βόρειο Όμιλο 
της Σούπερ Λιγκ 2.
Στον όμιλο του νότου, η Καλλιθέα δι-

έλυσε με 5-1 τον Αστέρα Βλαχιώτη και 
κρατάει σταθερά τη 2η θέση, όμως ο 
Λεβαδειακός παραμένει σε απόσταση 
ασφαλείας (+8). 
Οι Βοιωτοί πέτυχαν το 2Χ2 σε διάστη-

μα 4 ημερών, εφόσον νίκησαν τόσο τον 
Παναθηναϊκό Β’ με 3-0 για την 32η αγω-
νιστική, όσο και στο Αιγάλεω μεσοβδό-
μαδα στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 
24η αγωνιστική.
Για τις θέσεις του υποβιβα-

σμού, η Καβάλα στο Βόρειο Όμιλο  
πέτυχε σημαντική νίκη επί της Αναγέν-
νησης Καρδίτσας στο εξ αναβολής παι-
χνίδι για τη 2η αγωνιστική και σε συν-
δυασμό με τη «γκέλα» του Πιερικού, 
ελπίζει βάσιμα στη σωτηρία! Η ομάδα 
της Κατερίνης έπαιξε και αυτή σε παιχνί-
δι εξ αναβολής (23η αγωνιστική) με τον 
Ολυμπιακό Βόλου στην έδρα της αλλά 
έμεινε στο 2-2 και πλέον... έμπλεξε σε 
περιπέτειες.
Στο νότο, εκτός από τη Ρόδο που έχει 

υποβιβαστεί, η Ζάκυνθος εκτός συγκλο-
νιστικού απροόπτου, θα την ακολου-
θήσει, ενώ ελπίζει ο Καραϊσκάκης, που 
μαζί με τον Ηρόδοτο «κυνηγάνε» το Δι-
αγόρα Ρόδου και τον Αστέρα Βλαχιώτη.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα,  
οι βαθμολογίες και το πρόγραμμα:

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 2-1 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΟΚ Β’ 0-6 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1-0 
ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ-ΞΑΝΘΗ 0-0 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 6-0 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ 2-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-0 
ΛΑΡΙΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0-0
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΕΚ Β’ 1-3 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 3-0 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2-0 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 0-0 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 5-1 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2-2 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΧΑΝΙΑ 3-1 
ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Δ.Δ.)
[Δεν κατέβηκε να αγωνιστεί η Ρόδος 
λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών και 
τραυματισμών ποδοσφαιριστών της]
ΡΕΠΟ: ΚΗΦΙΣΙΑ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022  

2η αγωνιστική
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3-1

23η αγωνιστική
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2-2

24η αγωνιστική
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2

26η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 2-0 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΕΚ Β’ 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 32 αγώνες)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 69 (56-21)|30αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 64 (39-13)|30αγ.
03] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 51 (38-19)|30αγ.
04] ΞΑΝΘΗ 50 (41-20)|30αγ.
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 47 (41-31)|29αγ.
06] ΗΡΑΚΛΗΣ 44 (44-28)|30αγ.
07] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 42 (35-29)|29αγ.
08] ΠΑΟΚ Β’ 41 (38-30)|30αγ.
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 39 (40-32)|30αγ.
10] ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 36 (33-36)|30αγ.
11] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 33 (33-40)|30αγ.
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 32 (24-39)|30αγ.
13] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 31 (34-47)|31αγ.
14] ΚΑΒΑΛΑ 30 (23-68)|30αγ.
15] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 29 (30-39)|30αγ.
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 26 (30-45)|30αγ.
17] ΤΡΙΚΑΛΑ 21 (17-59)|31αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 66 (64-19)|30αγ.
02] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 58 (40-18)|29αγ.
03] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 52 (41-19)|29αγ.
04] ΧΑΝΙΑ 52 (43-22)|30αγ.
05] ΑΕΚ Β’ 51 (36-22)|30αγ.
06] ΚΗΦΙΣΙΑ 49 (34-27)|30αγ.
07] ΑΙΓΑΛΕΩ 46 (29-27)|30αγ.
08] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 45 (24-18)|30αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 40 (23-30)|30αγ.
10] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 34 (38-46)|30αγ.
11] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 32 (29-35)|30αγ.
12] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 32 (20-35)|30αγ.
13] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 31 (26-41)|30αγ.
14] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 31 (25-37)|30αγ.
15] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 29 (24-44)|30αγ. 
16] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 24 (23-53)|31αγ.
17] ΡΟΔΟΣ 16 (21-47)|29αγ. 
*από την Καλαμάτα έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί 
και από τη Ρόδο 8 βαθμοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

[ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ]
27η αγωνιστική

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
33η αγωνιστική

  
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

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

SUPER LEAGUE 2 
30η-31η αγωνιστική

MLS | MONTREALMLS | MONTREAL

Το καλό... τρίτωσε!
Πήρε... φόρα και δε σταματάει η 

ομάδα του Μόντρεαλ! Σημείωσε 
το 3Χ3 κόντρα στο Βανκούβερ (2-1) και 
ανέβηκε στην πρώτη 7άδα που οδηγεί 
στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος!
Τα δύο τέρματα ατις αρχές των δύο 

ημιχρόνων (1΄Μιχαήλοβιτς, 47΄Κιότο) 
ήταν αρκετά για να δώσουν ακόμα τρεις 
βαθμούς στο Μόντρεαλ. 
Οι φιλοξενούμενοι πάντως το πάλε-

ψαν, μείωσαν στο 65΄με τον Γουάιτ, ενώ 
έφτασαν σε ένα 2ο τέρμα στο 93’, όμως 
ευτυχώς για τους γηπεδούχους, ο σκό-
ρερ Ρίκετς ξεκίνησε την προσπάθειά του 
από θέση οφσάιντ και το γκολ δε μέτρη-
σε... 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Montreal-Vancouver 
2-1, San Jose-Nashville 2-2, Atlanta-
Cincinnati 0-0, Houston-Portland 0-0, 
Red Bulls-Dallas 0-0, Columbus-Orlando 
0-2, DC United-Austin 2-3, New England-
Charlotte 2-1, Toronto-Philadelphia 2-1, 
Chicago-LA Galaxy 0-0, Minnesota-

Colorado 3-1, Seattle-Inter Miami 0-1, 
NY City-Real Salt Lake 6-0, LAFC-Kansas 
City 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: LAFC 16, Austin 14, 
LA Galaxy 13, Dallas, Houston, Salt Lake 
12, Minnesota, Nashville 11, Portland 
10, Colorado 8, Seattle 7, Kansas City 6, 
Vancouver 4, San Jose 3
Ανατολική Περιφέρεια: Philadelphia 
16, Orlando 14, Red Bulls, Atlanta, 
Toronto 11, Montreal, Chicago 10, 
Charlotte 9, Columbus 8, NY City, New 
England, Cincinnati, Inter Miami 7, DC 
United 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (23 & 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ): 
Dallas-Houston, Philadelphia-Montreal, 

Minnesota-Chicago, DC United-New 
England, Austin-Vancouver, Kansas 
City-Columbus, Colorado-Charlotte, 
Portland-Real Salt Lake, San Jose-
Seattle, LA Galaxy-Nashville, Inter 

Miami-Atlanta, Orlando-NY Red Bulls, 
Cincinnati-LAFC, NY City-Toronto

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ώρα... ημιτελικών!
Με τα παιχνίδια της ημιτελικής 

φάσης, συνεχίζονται οι τρεις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις (26-28/4).
Την αρχή κάνει το Τσάμπιονς Λιγκ με 

τις δύο αγγλο-ισπανικές αναμετρήσεις 
(Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης 26/4 
και Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ 27/4).
Στις 28/4 παίρνουν σειρά το Europa 

League & το Europa Conference League.

ΣΤΟ EUROPA οι δύο γερμανικές ομά-
δες θα παίξουν με βρετανούς. Με την 
αγγλική Γουέστ Χαμ η Άιντραχτ Φραν-
κφούρτης (πρώτο παιχνίδι στην Αγ-
γλία) και με τη σκωτσέζικη Ρέιντζερς η 
Λειψία (πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία).

ΣΤΟ CONFERENCE θα παίξουν Άγγλοι 
με Ιταλούς (Λέστερ-Ρόμα) και Ολλαν-
δοί με Γάλλους (Φέγενορντ-Μαρσέιγ).

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη πεντάδα  
στη βαθμολογία του πρωταθλήμα-

τος της ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, 
μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές 
που έγιναν την τελευταία εβδομάδα.
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Άρης 

έκαναν το 2Χ2, ενώ η ΑΕΚ και ο Κολοσ-
σός Ρόδου το 3Χ3. 
Οι δύο «αιώνιοι» δε χάνουν με τίποτα 

τις δύο πρώτες θέσεις, ενώ για την 3η 
θέση αναμένεται «μάχη» του Κολοσσού 
με την ΑΕΚ.
Από εκεί και πέρα Άρης και Προμηθέ-

ας έχουν προβάδισμα για τις θέσεις 5-6, 
με το Περιστέρι και το Λαύριο να «απει-
λούνται» πρωτίστως από τη Λάρισα και 
δευτερευόντως από τον ΠΑΟΚ. 
Μόνο με «θαύμα» δε θα πέσει στην 

Α2 ο Ηρακλής που χρειάζεται 3Χ3 νίκες 
και απώλεια βαθμών ταυτόχρονα του 
Ιωνικού για να αποφύγει την τελευταία 
θέση.   

ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΡΗΣ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, της 

εμβόλιμης 23ης αγωνιστικής, ο Άρης 
νίκησε στο «Αλεξάνδρειο» τον ΠΑΟΚ με 
77-76, με δύο βολές του Άντονι Κάουαν 
19΄΄ πριν τη λήξη!
Ο Κάουαν ήταν και ο πρώτος σκόρερ 

των νικητών με 18 πόντους, με τον Νε-
τζήπογλου να ακολουθεί με 16 πόντους. 
Για τον ΠΑΟΚ ο ΝτιΛέο είχε 15 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 39-36, 55-64, 77-76

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 62-64 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΡΗΣ 67-70 
ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 81-76 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ 93-84

ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 82-91 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ 85-89
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ 98-67 
ΑΕΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 80-74 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 82-87 
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90-82 
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 77-76
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
• Το παιχνίδι μεταφέρθηκε για τις 11/5  
λόγω των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού  
στην Ευρωλίγκα
ΡΕΠΟ: ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 23 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41|21αγ. 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  40|21αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  34|21αγ.
04] ΑΕΚ    34|22αγ.
05] ΑΡΗΣ  32|22αγ.
06] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   31|20αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  30|21αγ.
08] ΛΑΥΡΙΟ   30|22αγ.
09] ΛΑΡΙΣΑ  29|20αγ.
10] ΠΑΟΚ  28|20αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 27|20αγ.
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 24|20αγ.
13] ΗΡΑΚΛΗΣ  22|20αγ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
Αγώνες εξ αναβολής

15η αγωνιστική 
ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 
21η αγωνιστική 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ... ΓΚΕΛΑ Η ΒΕΡΟΙΑΑΝΑΙΜΑΚΤΗ... ΓΚΕΛΑ Η ΒΕΡΟΙΑ

Διαφορά ασφαλείας  για  Διαφορά ασφαλείας  για  
το... δίδυμο της κορυφήςτο... δίδυμο της κορυφής  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο 16 Απριλίου 2022 Σάββατο 16 Απριλίου 2022 

Play outs - 4η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1-1 
81΄Ντάουντα - 59΄Φερνάντες 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 0-0 
 
Κυριακή 17 Απριλίου 2022 Κυριακή 17 Απριλίου 2022 
Play offs - 5η αγωνιστική
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 1-0 
17΄Ντουκουρέ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0 
42’ Αϊτόρ 
Play outs - 4η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΦΗ 1-1 
10’ Κλωναρίδης - 48΄Φελίπε 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0-1 
31’ Μάντζης 

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 
Play offs - 5η αγωνιστική
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΚ 2-3 
52’, 92’ Περέα - 4΄Κριχόβιακ,  
45+2’ Ρότα, 69΄Αραούχο 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Play offs

(σε 31 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  70 (51-18)
02. ΠΑΟΚ  59 (53-27)
03. ΑΡΗΣ  53 (32-24)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 51 (45-23)
05. ΑΕΚ   51 (48-35)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 43 (31-29) 
*ΠΑΟΚ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 ΑΓΩΝΕΣ

Play outs
(σε 30 αγώνες)

07. ΟΦΗ   41 (39-39)
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 40 (31-32)
09. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 36 (35-40)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  35 (41-47)
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 33 (30-45)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 31 (32-50)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  21 (22-44)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 20 (13-50) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 30 Απριλίου 2022Σάββατο 30 Απριλίου 2022
Play outs - 5η αγωνιστική

10:30 ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
13:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Κυριακή 1 Μαΐου 2022Κυριακή 1 Μαΐου 2022 
Play offs - 6η αγωνιστική

10:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
12:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 
14:00 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 Δευτέρα 2 Μαΐου 2022  
Play outs - 5η αγωνιστική

12:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 
12:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

Σούπερ Λιγκ: Θρίλερ για τα δύο εισιτήρια
Στο +2 ο Άρης από ΠΑΟ και ΑΕΚ | Χαμός στην «ουρά», με τον Απόλλωνα  
να καταδιώκει τη Λαμία και τη διαφορά να είναι στον ένα βαθμό

Σε μια βραδιά όπου γνώρισε (με 
κάτω τα χέρια) την ήττα με 1-0 από 

τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο Ολυ-
μπιακός όχι μόνο δεν έχασε τίποτα, αλλά 
βγήκε και κερδισμένος, υπό την έννοια 
ότι η διαφορά του από τη 2η θέση έμει-
νε στους 11 βαθμούς με ένα παιχνίδι 
λιγότερο πλέον έως το φινάλε, γεγονός 
που τον καθιστά αδιαφιλονίκητο φαβορί 
για την 1η θέση. 
Με τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ, ο Άρης 

κρατήθηκε μόνος στην 3η θέση, αφή-
νοντας στο -2 τον Παναθηναϊκό και την 
ΑΕΚ, με τους «πράσινους» να υπερτε-
ρούν στην ισοβαθμία. Ήταν η 4η συνεχό-
μενη ήττα του ΠΑΟΚ σε 15 ημέρες, όπως 
και για τον Ολυμπιακό ήταν το τρίτο σερί 
παιχνίδι χωρίς νίκη στα πλέι οφ. Ο Πα-
ναθηναϊκός τον αιχμαλώτισε για τρίτη 

φορά φέτος, κερδίζοντας την παρτίδα, 
με το μοναδικό γκολ που μπήκε σε σχε-
δόν 300 αγωνιστικά λεπτά στις τρεις φε-
τινές αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων».
Όλα τριγύρω αλλάζουνε για την ΑΕΚ… 

κι όλα τα ίδια μένουν! Αν και προηγή-
θηκε στο ημίχρονο με το «καθαρό» 2-0, 
η ΑΕΚ χρειάστηκε να ζήσει για λίγο με 
τον εφιάλτη του Ηρακλείου (ισοφαρί-
στηκε από 0-3 σε 3-3 στα τελευταία 15 
λεπτά) μέχρι να ξορκίσει τελικά τα φα-
ντάσματα και να νικήσει τον ΠΑΣ στα 
Γιάννινα με 3-2, διατηρώντας στο ακέ-
ραιο τις ισορροπίες στη μάχη για ένα 
ευρωπαϊκό εισιτήριο, σε μια αγωνιστική 
όπου όλοι οι διεκδικητές της πήραν από 
μια σπουδαία νίκη, χωρίς τελικά να την 
εξαργυρώσουν με πλεονέκτημα έναντι 
των άλλων. 

Ο μόνος χαμένος της τελευταίας αγω-
νιστικής του α΄ γύρου των πλέι οφ είναι 
ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ και αυτό επειδή με 
την ήττα του στο Χαριλάου από τον Άρη 
με 1-0 απώλεσε ίσως την τελευταία του 
ευκαιρία να αναθερμάνει τις όποιες ελ-
πίδες του για τον τίτλο.
Στα πλέι άουτ, μόνο η Λαμία με τον 

Απόλλωνα θα ζήσουν με την αγωνία, 
αφού η διαφορά τους έπεσε στον ένα 
βαθμό, τρεις αγωνιστικές πριν από το 
τέλος!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ      ΓΚ. ΑΓΩΝ.
ΜΑΝΤΖΗΣ         ΙΩΝΙΚΟΣ 5 4
ΦΕΛΙΠΕ           ΟΦΗ 4 4

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ 1-0
Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τη 
Λαμία αλλά Σαράνοφ και αστοχία 
τον κράτησαν στο 1-0!

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Λαμίας με το «φτωχό» 
1-0 στο «Απόστολος Νικολαϊδης», στο πρώτο μεταξύ 

τους παιχνίδι για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, 
χάρη στην ωραία ενέργεια του Κώτσιρα και το εντυπωσιακό 
τελείωμα του Ιωαννίδη στο 19ο λεπτό. «Φτωχό» καθώς το 
«τριφύλλι» ήταν καθολικά ανώτερο στον αγωνιστικό χώρο και 
θα μπορούσε να κερδίσει ακόμα και με… 3-0, «καθαρίζοντας» 
έτσι την υπόθεση πρόκριση από σήμερα (20/4)!
Δεν το έκανε όμως, αφού βρήκε απέναντί του έναν… σελη-

νιασμένο Σαράνοφ, ο οποίος έκανε σωρεία εντυπωσιακών 
επεμβάσεων όποτε χρειάστηκε, όπως στο 48’, στο 63’ και στο 
78’. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο, Γκατσίνοβιτς, Ιωαννίδης και Πα-
λάσιος επίσης δεν μπόρεσαν να πετύχουν ένα δεύτερο τέρ-
μα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μόνο μια φάση, με τον 
Τάιρον στις καθυστερήσεις του. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός 
δικαιούται να διαμαρτύρεται για το μη καταλογισμό πέναλτι 
υπέρ του, σε χέρι που έκανε ο Τζανετόπουλος στο 36ο λεπτό 
της αναμέτρησης, με τους Σιδηρόπουλο και Ευαγγέλου να 
λένε «παίζεται»... Ακόμα και έτσι, βέβαια, οι «πράσινοι» κέρ-
δισαν χωρίς να δεχτούν γκολ στην έδρα τους και θα πάνε στη 
Φθιώτιδα την επόμενη Τετάρτη (27/4) για να «κλειδώσουν» 
εκεί το «εισιτήριο» για τον τελικό της 21ης Μαΐου.
MVP: Ο Μπόγιαν Σαράνοφ δικαιούται τον τίτλο του πολυτι-

μότερου παίκτη της ομάδας του και κατ’ επέκταση του αγώνα. 
Καθώς, πέραν της αστοχίας των ποδοσφαιριστών του Πανα-
θηναϊκού, έβαλε κι αυτός… χέρια και πόδια, προκειμένου η 
Λαμία να ηττηθεί «μόνο» με 1-0 και να διατηρεί ελπίδες για 
την πρόκριση στον τελικό του φετινού Κυπέλλου.
Η «σφυρίχτρα»: Ανεξήγητη και λανθασμένη η απόφαση του 

ρέφερι Σιδηρόπουλου να μην καταλογίσει παράβαση-πέναλτι 
στο 36ο λεπτό, ακόμα πιο περίεργη η μη κλήση του από τον… 
VARίστα Ευαγγέλου να δει ξανά τη φάση σε on field review! 
Σε μια φάση που ενδεχομένως να παίξει το δικό της ρόλο στην 
«οικονομία» των δύο αγώνων… | sport-fm.gr

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0

Θα τα... πουν στη ρεβάνς 
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός!
Το... ύπουλο 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες ΠΑΟΚ 

και Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να αφήσουν 
ανοικτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς  

στο «Γ. Καραϊσκάκης»

«Μάχη» χωρίς νικητή στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Ο «δικέ-
φαλος του Βορρά» και οι Πειραιώτες ήρθαν 0-0 και 

το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου θα κριθεί στη ρε-
βάνς της Τετάρτης 27/4 στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ελάχιστες οι καλές φάσεις στην Τούμπα. Οι «ερυθρόλευκοι» 

ήταν ανώτεροι σε μεγάλο μέρος του α’ ημιχρόνου, στο οποίο 
υπήρξε ακυρωθέν γκολ του Μασούρα στο 10’ για οφσάιντ, 
ενώ οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι στο υπόλοιπο του αγώ-
να.
Πιο ευχαριστημένη η ομάδα του Μαρτίνς, η οποία βολεύ-

τηκε στην τελική ευθεία με το 0-0. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει 
κανονικά ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ.
MVP: Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιον παίκτη σε παι-

χνίδι με τέτοια μορφή. Αυτός, ο οποίος ξεχώρισε κάπως ήταν 
ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά στο πρώτο μέ-
ρος και δεν αποτελεί ευθύνη του το γεγονός ότι η ομάδα του 
δεν εκμεταλλεύτηκε τα όσα έκανε. Για λίγο δεν πιστώθηκε 
ασίστ, αφού ο Μασούρας ήταν οφσάιντ. Στο δεύτερο μέρος 
άρχισε να ξεμένει από δυνάμεις, ενώ βιάστηκε να τον βγάλει 
ο Μαρτίνς, αλλά και πάλι δεν του έκλεψε κάποιος τη δόξα με 
την απόδοσή του.
Η «σφυρίχτρα»: Υπήρξαν αρκετές φάσεις, οι οποίες προκά-

λεσαν διαμαρτυρίες. Οι περισσότερες χωρίς να υπάρχει λά-
θος. Το γκολ του Μασούρα στο 10’ ορθώς ακυρώθηκε, ενώ 
από τις υπόλοιπες σηκώνει κουβέντα μια φάση για κάθε ομά-
δα. Για αποβολή του Άκπομ στο 27’ για σκληρό φάουλ στον 
Μανωλά. Για χέρι-πέναλτι του Γκάρι στο 60’ έπειτα από φά-
ουλ του Κούρτιτς. Το replay δε βοηθάει ιδιαίτερα. | sport-fm.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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
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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ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Χαρούμενοι συνειρμοί

Το πασχαλινό μήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα ΚριλήΤο πασχαλινό μήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή

Καλή Ανάσταση!Καλή Ανάσταση!
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Και να που έφτασε αυτή η εποχή της χρο-
νιάς, που πρέπει να προετοιμαστούμε για 

να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. 
Φέτος οι συνθήκες είναι καλύτερες καθώς, 
τώρα που άνοιξαν οι εκκλησίες, επιτρέπεται σε 
όλους μας να παρακολουθήσουμε τις Λειτουρ-

γίες της Μεγάλης Εβδομάδας και να οδηγηθού-
με, ταπεινά, στην Κυριακή του Πάσχα, όπου θα 

ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη».

Όπως το Ορθόδοξο Πάσχα ξεκινά σε μια όμορφη ανοιξιάτικη περίοδο, μια 
εποχή γεμάτη ευτυχία, αισιοδοξία, αγάπη και υγεία, έτσι και εμείς γιορ-
τάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού την Κυριακή του 
Πάσχα. Η περίοδος του Πάσχα είναι μια εποχή που όλοι μπορούμε να δυ-

ναμώσουμε τις ψυχές μας, νιώθοντας τη θυσία του Κυρίου, αφήνοντας το 
φως Του να καθοδηγεί την πορεία μας, αλλά και επιτρέποντας την Αγάπη 
Του να ζήσει μέσα στις καρδιές όλων μας!

Η Κοινότητά μας αναδύεται σιγά-σιγά αλλά με σταθερό ρυθμό, μετά από 
τα τρομακτικά lockdown και τα μέτρα, που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας για την ασφάλεια όλων μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι πολλά 
πράγματα μπορούν να επιτευχθούν όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, για το 
κοινό καλό και έχουμε θετική και αισιόδοξη σκέψη σε όλα όσα προσπα-
θούμε και πετυχαίνουμε.

Εύχομαι σε όλους σας να περάσετε Καλό Πάσχα με τις οικογένειες και 
τους αγαπημένους σας, πάντα παραμένοντας ασφαλείς και διατηρώντας 
την πίστη ζωντανή! Η Ανάσταση του Κυρίου να μας ευλογεί όλους!

Ανδρέας Κριλής - Πρόεδρος ΕΚΜΜ

Το ελληνικό Πάσχα χαρακτηρίζεται από μια σειρά παραδόσεων και εθίμων τα 
οποία οδηγούν στη σύσφιξη των δεσμών και στον εορτασμό της μεγάλης 

γιορτής της Ορθοδοξίας, το Άγιο Πάσχα. 

Στα σχολεία “Άγιος Νικόλαος”, “Πλάτων Όμηρος” και Γ/Λ “Αριστοτέλης” της Συ-
μπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ, οι μαθητές γνώρισαν και τήρησαν τα 
παραδοσιακά έθιμα του ελληνικού Πάσχα μέσα από διάφορες δραστηριότητες, 
υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων 
να δημιουργηθούν στα παιδιά χαρούμενοι συνειρμοί στο μυαλό, με την κατάνυξη 
της Μεγάλης Εβδομάδας, τις χειροποίητες λαμπάδες για το Άγιο Φως, το πασχα-
λινό αρνί, τα κόκκινα αυγά, τα τσουρέκια της γιαγιάς και φυσικά τις πασχαλινές 
κάρτες που ξεχειλίζουν από αγάπη, χρώματα και Αναστάσιμες χαρμόσυνες ευχές!
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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.

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η “Φιλία” θα γιορτάσει την
“Ημέρα της Μητέρας” την Κυριακή 15 Μαΐου, 2022 και ώρα 

3 το απόγευμα στο Chateau Royal στο Λαβάλ.
Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους και φίλες της “Φιλίας” 
να έρθουν να γιορτάσουν μαζί μας, γιατί μάνα είναι μόνο μία, 

και της αξίζουν πολλές περισσότερες τιμές.
Ελπίζουμε ότι και οι κόρες τουλάχιστον θα βρούν λίγη ώρα 

για να τις συνοδέψουν. Θα έχουμε φαγητό 
και ζωντανή μουσική.

Για συμμετοχή και πληροφορίες, στο (514) 948-3021.

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

“ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ”

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

___________________________________________________ 
5777, avenue Wilderton, Montréal, QC H3S 2V7 

Tél.: 514-738-2421 • Fax: 514-738-5466 • www.hcgm.org 
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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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά και Λάκωνες 
συμπατριώτες,

Την Κυριακή 01 Μαïου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ. στην  αίθουσα του 
Συλλόγου 5833 Park Avenue  καλείσθε στην Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου μας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 Έναρξη συνεδρίασης 
2 Διαπίστωση απαρτίας
3 Προσευχή
4 Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης 
5 Έγκριση ημερήσιας διάταξης
6 Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής 

Συνέλευσης
7 Αναφορά Προέδρου
8 Αναφορά Ταμία
9 Αναφορά Εξελεγτικής Επιτροπής
10 Αναφορά κτιρίου
11 Αναφορά συνδρομών 
12 Εκλογές 2022
13 Νέα θέματα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). 
Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν 
κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου 
εφ’όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν τη Συνέλευση (01 Μαïου 2022)
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CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5 

chc@chcongress.ca – www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, 
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and 
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Μοντρεάλ, 17 Απριλίου 2022   
 
Εξοχότατη κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου 
Πρέσβυ της Ελλάδος στον Καναδά 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα 
80 MacLaren Street             
Ottawa, ON K2P 0K6         Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 

gremb.otv@mfa.gr; sec-gremb.otv@mfa.gr 
 
Θέμα : Χορευτικό συγκρότημα «TANEC» από την «Βόρεια Μακεδονία» 
 
Εξοχότατη κυρία Πρέσβυ, 
 
Καταρχήν, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις ευχές μας για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα !  
 
Επικοινωνούμε μαζί σας, από κοινού με τη Παμμακεδονική Ομοσπονδία του Καναδά, σχετικά με το θέμα 
του χορευτικού συγκροτήματος «TANEC» από την «Βόρεια Μακεδονία», που περιοδεύει σε οκτώ 
μεγαλουπόλεις στην βόρειο Αμερική με σκοπό να παρουσιάσει στους ανυποψίαστους Αμερικάνους την  
“ ψυχή της Μακεδονίας” και ένα “μαγευτικό ταξίδι 2000 χρόνων ιστορίας και Πολιτισμού”. 
 
Μία γεύση από την διαφημιστική τους εκστρατεία στα ΜΜΕ: 
  
«TANEC – The Soul of Macedonia» 
«TANEC National Folk Dance Ensemble of Macedonia» 
«MAY 2022 – North American Tour» 
«This spectacle is magnificent, you must see it» – Los Angeles Times 
«As vigorous a display of dancing as the U.S. has ever seen» – Life Magazine 
«Wonderful, brilliant and exciting» – The Washington Post 
«Experience a feast for your eyes, ears and soul…This riveting spectacle with 40 performers 
will take you on a mesmerizing journey through 2000 years of human history and culture…» 
 
Η Σκοπιανή προπαγάνδα περί Μακεδονισμού, σε Καναδά, ΗΠΑ και Αυστραλία, έφτασε σε υψηλά 
επίπεδα, τα τελευταία πενήντα χρόνια, και κατάφερε να επηρεάσει την κοινή γνώμη των 
βορειοαμερικανών και Αυστραλών σε τόσο βαθμό που θα το ζήλευε και αυτός ακόμη ο περιβόητος ναζί, ο 
Γκαίμπελς. 
 
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, εκφράζοντας τις πεποιθήσεις και την αγανάκτηση ολόκληρου του 
Ελληνισμού του Καναδά, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για άλλη μία φορά για το μέγιστο αυτό Εθνικό 
θέμα. Δεν πρέπει να αφήνουμε ανεξέλεγκτη την ύπουλη αυτή σκοπιανή προπαγάνδα, να αλωνίζει 
ελεύθερα και υπονομευτικά και να παραχαράζει την ιστορική μας κληρονομιά και να κλέβει 
απροκάλυπτα Ελληνικά σύμβολα και παραδόσεις, που χάνονται στην αχλή της Ιστορίας μας. 
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Θέμα : Χορευτικό συγκρότημα «TANEC» από 
την «Βόρεια Μακεδονία»

Εξοχότατη κυρία Πρέσβυ,

Καταρχήν, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις ευχές 
μας για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα ! 
Επικοινωνούμε μαζί σας, από κοινού με τη 
Παμμακεδονική Ομοσπονδία του Καναδά, σχε-
τικά με το θέμα του χορευτικού συγκροτή-
ματος «TANEC» από την «Βόρεια Μακεδονία», 
που περιοδεύει σε οκτώ μεγαλουπόλεις στην 
βόρειο Αμερική με σκοπό να παρουσιάσει 
στους ανυποψίαστους Αμερικάνους την  
“ ψυχή της Μακεδονίας” και ένα “μαγευτικό 
ταξίδι 2000 χρόνων ιστορίας και Πολιτισμού”.

Μία γεύση από την διαφημιστική τους εκστρατεία 
στα ΜΜΕ:
 
«TANEC – The Soul of Macedonia»
«TANEC National Folk Dance Ensemble of 
Macedonia»
«MAY 2022 – North American Tour»

«This spectacle is magnificent, you must 
see it» – Los Angeles Times
«As vigorous a display of dancing as the 
U.S. has ever seen» – Life Magazine
«Wonderful, brilliant and exciting» – The 
Washington Post
«Experience a feast for your eyes, ears 
and soul…This riveting spectacle 
with 40 performers will take you on 
a mesmerizing journey through 2000 
years of human history and culture…»

Η Σκοπιανή προπαγάνδα περί Μακεδονισμού, 
σε Καναδά, ΗΠΑ και Αυστραλία, έφτασε σε 
υψηλά επίπεδα, τα τελευταία πενήντα χρόνια, 
και κατάφερε να επηρεάσει την κοινή γνώ-
μη των βορειοαμερικανών και Αυστραλών σε 
τόσο βαθμό που θα το ζήλευε και αυτός ακόμη ο 
περιβόητος ναζί, ο Γκαίμπελς.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, εκφράζοντας τις 
πεποιθήσεις και την αγανάκτηση ολόκληρου του 
Ελληνισμού του Καναδά, κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου για άλλη μία φορά για το μέγιστο 
αυτό Εθνικό θέμα. Δεν πρέπει να αφήνουμε 
ανεξέλεγκτη την ύπουλη αυτή σκοπιανή 
προπαγάνδα, να αλωνίζει ελεύθερα και 
υπονομευτικά και να παραχαράζει την ιστορική 
μας κληρονομιά και να κλέβει απροκάλυπτα 
Ελληνικά σύμβολα και παραδόσεις, που 
χάνονται στην αχλή της Ιστορίας μας.
Ακόμη και αυτή η διάτρητη και μειοδοτική 
«Συμφωνία των Πρεσπών», δεν τους επιτρέπει 

να έχουν οποιαδήποτε σύνδεση με την ιστορική 
κληρονομιά της Μακεδονίας μας. Αλλά 
εκείνοι, τον χαβά τους ! Ακολουθώντας πιστά 
προπαγανδιστικά πρότυπα, «πες- πες- πες, 
και το πιο απίστευτο γίνεται πιστευτό...» Τα 
γνωρίζετε, είναι γνωστά τοις πάσιν, τα περί 
ψευδών ειδήσεων. Αυτό πολεμάμε. Και για 
αυτό απευθυνόμαστε σε σας. Να καταπολε-
μήσουμε τον ψευδομακεδονισμό των Τσιγγάνο-
σέρβο-Αλβανό-βουλγαροφώνων.
Εμείς απλοί στρατιώτες για την υπεράσπιση 
των Εθνικών μας θεμάτων και εσείς, από την 
θεσμική θέση που εκπροσωπείτε, θα πρέπει να 
εργαστούμε αρμονικά και εποικοδομητικά, για να 
αντιμετωπίσουμε την νέα αυτή προπαγανδιστική 
“χορευτική” πολιτιστική εκστρατεία των 
Σκοπιανών. Στόχος να ακυρώσουμε τις 
προγραμματισμένες εμφανίσεις τους ή να 
αλλάξουν τα διαφημιστικά τους «πάμφλετ» : 
« ψυχή της Μακεδονίας »; και « 2000 χρόνια 
ιστορίας και πολιτισμού »; Από πού κι ως πού ;
Αδιαμφισβήτητα, ιστορικά οι Σλάβοι εμφανίζονται 
στην βαλκανική χερσόνησο τον 6ον αιώνα μ.Χ. 
Το 1949, ο Τίτο δημιουργώντας την μεγάλη 
Γιουγκοσλαβία εφευρίσκει την Μακεδονική 
επαρχία. Το 1991 με την διάλυση της Γιου-
γκοσλαβίας και με τα τραγικά λάθη της κυ-
βέρνησης μας εμφανίζεται το κρατίδιο της 
«FYROM». Το 2018, με τις γνωστές πιέσεις και 
τα βουλευτικά εξαργυρώματα, η Ελληνική κυ-
βέρνηση αγνοώντας την βούληση του Ελληνι-
κού λαού πέρασε από την Βουλή με οριακή 
ψηφοφορία την Συμφωνία των Πρεσπών. Κα-
ταπατώντας και ξεφτιλίζοντας κάθε έννοια της 
δημοκρατικής νομιμότητας. Τα ίδια και χει-
ρότερα συνέβησαν και στην βουλή των Σκο-
πίων. Επιπλέον, το δημοψήφισμα που πραγ-
ματοποίησαν οι Σκοπιανοί, δεν έπιασε το όριο 
που απαιτείτο για την έγκριση της συμφωνίας. 
Έτσι, για να έχουν γνώση οι φύλακες…
Μπείτε στον κόπο και περάστε απ’ έξω από μια 
σκοπιανή εκκλησία, για να δείτε σε όλη της την 
μεγαλοπρέπεια την παραχάραξη της ιστορίας 
μας, τα κλεμμένα μας σύμβολα : τον Ήλιο της 
Βεργίνας να παιανίζει μπροστά στην εκκλησιά 
τους, και φαρδιά πλατιά να αναγράφουν στην 
ταμπέλα τους στα αγγλικά, για να το διαβάζουν 
οι ανυποψίαστοι περαστικοί Καναδοί πολίτες 
: «Macedonian Orthodox Church». Δίπλα 
και μπροστά από την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή 
στο Τορόντο, είναι η εκκλησία του Saint-
Clement, όταν με το καλό επισκεφθείτε τον 
Μακαριώτατο, παρατηρήστε προσεχτικά το 
μεγαλείο της αποτυχίας της Συμφωνίας των 
Πρεσπών και τότε, και μόνον τότε, θα καταλάβετε 
γιατί ολόκληρος ο Ελληνισμός είναι ενάντια της 
κατάπτυστης αυτής συμφωνίας. 
Ενώ είμαστε βέβαιοι πως το γνωρίζετε, είναι 
υποχρέωσή μας να σας τονίσουμε ότι, το 
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, η Παμμακεδονική 
Ομοσπονδία του Καναδά, όπως και 
όλες οι Παμμακεδονικές οργανώσεις και 
ομοσπονδίες Ελληνικών Συλλόγων, είναι 
ενάντιοι της Συμφωνίας των Πρεσπών και θα 
την πολεμήσουμε, έως ότου την ακυρώσουμε, 
υπακούοντας στα « θέλω » ολόκληρου του 
Ελληνισμού και της ιστορικής αλήθειας.
Όσο αφορά την ακύρωση, το καλό είναι 
ότι μας βοηθούν οι ίδιοι οι Σκοπιανοί, που 

την παραβιάζουν καθημερινά. Έχουν ήδη 
καταγραφεί πάνω από 157 παραβιάσεις και η 
τελευταία παραβίαση δεν έχει 
ακόμη μετρηθεί. Δυστυχώς, η Ελληνική 
κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά και τα μάτια της και 
ολιγωρεί να πράξει το αυτονόητο. Έχει όμως ο 
καιρός γυρίσματα. Που θα πάει ; Θα φέρουμε «το 
κάτω πάνω και τότε, θα γελάσει και ο φτωχός», 
που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας.
Υπακούοντας στις ανάγκες των καιρών, είμαστε 
όλοι σύμφωνοι και πανέτοιμοι να πολεμήσουμε 
την πρόσφατη σκοπιανή ληστρική επίθεση 
στην ιστορία μας και στην πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τις 
Παμμακεδονικές οργανώσεις και είμαστε έτοιμοι 
για δράση.
Ευελπιστούμε, για το καλό του Ελληνισμού, να 
πράξετε από την δική σας πλευρά τα αυτονόητα. 
Να προβείτε στα απαραίτητα διαβήματα 
στο Υπουργείο Εξωτερικών της Καναδικής 
κυβέρνησης για την καταπάτηση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, όσον αφορά το όνομα : «Soul 
of Macedonia» και την ιστορία : «mesmerizing 
journey through 2000 years of human 
history and culture», εφόσον η όποια ιστορία 
και πολιτισμό έχουν, αριθμεί μόνο 31 χρόνια !
Εάν όμως το πολιτικό σύστημα, σας αναγκάσει 
να σιωπήσετε και να πράξετε σύμφωνα με το 
«εθνικό συμφέρον», τίποτα, εμείς μόνοι μας θα 
πράξουμε αυτό που η ιστορία μας επιτάσσει και 
εσείς θα είστε ο μεγάλος απών. 
Οι μόνοι που μπορούν να αποκαλούν τους 
εαυτούς τους Μακεδόνες είναι οι Έλληνες 
Βλάχοι της περιοχής αυτής και των οποίων τα 
μειονοτικά τους δικαιώματα καταπατούνται από 
το επίσημο κράτος των Σκοπίων. Δυστυχώς, η 
ελληνική μας κυβέρνηση τους έχει γυρίσει την 
πλάτη μην και στεναχωρήσει τους σκοπιανούς. 
Το επισημαίνουμε αυτό, εξοχότατη κυρία 
Πρέσβυ, για να αντιληφθούμε όλοι μας πλή-
ρως, με ποιους έχουμε να κάνουμε, και πόσο 
επικίνδυνος είναι ο προπαγανδιστικός επε-
κτατισμός τους.
Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τις 
προθέσεις σας, για να αντιμετωπίσουμε από 
κοινού τον κίνδυνο που παραμονεύει στην 
κάθε θεατρική γωνιά των 8 μεγαλουπόλεων της 
Βορείου Αμερικής, που πρόκειται να εμφανιστούν 
οι «βρικολακιασμένες» ψυχές των επίδοξων 
Μακεδόνων. 
Με σεβασμό και με οδηγό τις Ελληνικές αξίες, σας 
ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον 
σας στο μέγα εθνικό θέμα που ενέκυψε και 
περιμένουμε σύντομα την απάντηση σας. 

Με εκτίμηση,

Για το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο
Ο Πρόεδρος
Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης

Για τη Παμμακεδονική
Ομοσπονδία του Καναδά
Ο Πρόεδρος 
Γεώργιος Παπαδάκης
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Του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου

Καναδά Σωτηρίου

«...θανάτω θάνατον πατήσας...»
Νεκρούς ανέστησε o Χριστός. Τo γιό της χήρας της Ναΐν. Τη θυγατέρα 
του Ιαείρου. Και άλλους. Για τη δική Του ανάσταση µίλησε. Μα δεν Τον 
πίστευε ο κόσµος. Τον θεωρούσαν πλάνο. Δεν Τον πίστευαν ούτε οι 
µαθητές. Κι οι µυροφόρες τα ίδια. Τον αγαπούσαν. Τον λάτρευαν. Μα δεν 
πίστευαν στην Ανάστασή Του. Ο θάνατός Του στο σταυρό γκρέµισε κάθε 
πίστη. Έκαµε να χαθεί κάθε ελπίδα. Έσβησε κάθε φως. Το µαύρο πέπλο 
του θανάτου σκέπασε τα πάντα. «Η ζωή εν τάφω κατετέθη».
Οι µαθητές είναι συναγµένοι στο υπερώο για «τον φόβο των Ιουδαίων». Οι 
µυροφόρες νύχτα-νύχτα πηγαίνουν στον τάφο µε αρώµατα. Αναµένουν 
να βρουν νεκρό το Διδάσκαλο. Να αλείψουν µε µύρα το άψυχο σώµα. 
Σκέφτονται. «Τίς αποκυλήσει ηµίν τον λίθον εκ της θύρας του µνηµείου»; 
Καµιά σκέψη για ζωή. Για νίκη του θανάτου. Για Ανάσταση.
Φθάνουν στον τάφο. Αλλά «αποκεκύλισται ο λίθος». Τί συνέβη; Στο 
λίθο κάθεται λευκοντυµένος άγγελος. Γλυκά µιλάει στις µυροφόρες. Τις 
λέγει: «Μη φοβείσθε. Ζητάτε τον Ιησούν; Τον Ναζαρινόν; Ουκ έστιν ώδε. 
Ηγέρθη. Ιδήτε. Αδειανός είναι ο τάφος. Πηγαίνετε σεις απόστολοι στους 
Αποστόλους και πείτε τους: Ανέστη ο Κύριος». Πώς; «Θανάτω θάνατον 
πατήσας».
Δεν ήταν θάνατος αυτός. Ήταν θυσία. Ήταν «θανάτου νέκρωσις. Άδου 
καθαίρεσις. Άλλη βιοτή». Άλλη ζωή. Αυτός ο θάνατος χάρισε ζωή 
σ’αυτούς που ήταν στα µνήµατα. Άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου. Ο 
Χριστός «πρωτότοκος των νεκρών εγένετο».
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το φως το αληθινόν και άδυτον. Η ζωή, η 
πραγµατική και αιωνία. Η µεγάλη, η µόνη αληθινή ελπίδα του κόσµου. 
Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού η ζωή θα ήταν σκοτεινή και ταραγµένη. 
Πορεία απελπισίας. Φθοροποιά, µελαγχολική πεποίθηση, ότι ο θάνατος 
θα τα καταστρέψει όλα.
Αλλά όχι. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας». Ζωή 
στην ανάσταση του Χριστού. Είναι πορεία ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτή 
η ελπίδα η δηµιουργική, η ενισχυτική, ζωηφόρα, «ην ως άγκυραν έχοµεν 
της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν» µας στηρίζει και µας εµπνέει και µας 
καθοδηγεί προς την αιωνιότητα µε θάρρος. Με το θάνατό µας αφήνοµε 
την επίγεια ζωή. Αλλά, διότι ο Χριστός µε το θάνατο νίκησε το θάνατο, 
µπαίνοµε στην άλλη ζωή, τη φωτεινή, την αναστηµένη, την µακαρία, την 
αιωνία.
Μπόρες και κύµατα και τρικυµίες χτυπούν τη βάρκα της ζωής µας. Είναι 
γεγονός. Αλλά µε τον Αναστηµένο Χριστό θα καταλήξοµε στον ξάστερο 
και γαλήνιο ουρανό της µακαριότητας. Ο ίδιος µας το είπε: «Εν τω κόσµω 
θλίψιν έξετε. Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσµον». Δε µας το είπε 
µόνο. Ο ίδιος είχε θλίψεις πολλές στον κόσµο. Έπαθε περισσότερα από 
κάθε άλλον. Μέχρι που πέθανε καρφωµένος στο σταυρό. Αλλά νίκησε. 
Αναστήθηκε.
Ο Χριστός µας θέλει µαζί Του. Νικητές. Αναστηµένους. Θριαµβευτές. 
Ξεκαινουργιωµένους. «Ει τις εν Χριστώ, καινή κτίσις». Όποιος ζει 
κατά Χριστό είναι καινούργια κτίση. Καινούργια δηµιουργία. Μας 
παραγγέλλει ο Απόστολος Παύλος: «Εκκαθάρατε την παλαιάν ζύµην, 
ίνα ήτε νέον φύραµα». Να ξεκαθαρίσουµε το παλιό προζύµι της κακίας 
του αµαρτωλού ανθρώπου. Τα φαύλα, τα πάθη, οι αδυναµίες, κάθε τι 
το σάπιο, το γηρασµένο, να φύγει. Να γίνουµε καινούργιοι άνθρωποι. 
Εξωραϊσµένοι, αναδίδοντας το άρωµα της καθαρότητας, της αγιότητας, 
της αναµόρφωσης.
Οι χριστιανοί και µάλιστα οι συνειδητοί χριστιανοί της σήµερον, είµαστε 
στην µειονότητα. Πώς θα γίνει το µήνυµα αυτό της νίκης του θανάτου, 
που δεν έρχεται απ’τον ήλιο ή το φεγγάρι - τη νεκρή ύλη-, αλλ’ εκπέµπεται 
απ’ το ζωηφόρο αδειανό τάφο του Κυρίου, ν’ακουσθεί σε κάθε µήκος και 
σε κάθε πλάτος της γης;
Κάνω µια τολµηρή σκέψη. Μειονότητα και µάλιστα ελάχιστη µειονότητα 
είναι οι τροµοκράτες. Το µήνυµά τους όµως κατακλύζει τα πάντα, 
εφηµερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Σκεπάζει τη γη. Γιατί η κακία 
ν’ακούγεται τόσο πολύ, κι η αρετή να φιµώνεται; Γιατί στην Ουκρανία 
να χύνεται τόσο αίµα; Γιατί να χύνεται τόσο αδελφικό αίµα; Γιατί να 
υπάρχουν οι αδελφοκτόνοι;  Ποιος θα σταµατήσει αυτό το κακό; Πώς 
χριστιανοί ορθόδοξοι δεν σκέφτονται αυτό που κάνουν;  Μπορεί να 
είναι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί, να πιστεύουν στο Σταυρό και στην 
Ανάσταση και να χύνουν αδελφικό αίµα;  Τα σκέφτονται τα αθώα παιδιά 
που σκοτώνουν; Στον Γολγοθά και στον σταυρό νικήθηκε η κακία. Πώς 
τώρα αποθρασύνεται; Ο σατανάς κάνει το έργο του. Εµείς οι χριστιανοί 
τί κάνουµε; Αναλογιζόµαστε την ευθύνη µας;
«Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας...». Εµπρός κι’εµείς 
οι χριστιανοί ν’αναστηθούµε µαζί Του. Να συντρίψοµε τις αλυσίδες της 
αµαρτίας. Να είναι η παρουσία του αναστηµένου Χριστού ζωντανή στις 
καρδιές µας. Να είναι η παρουσία η δική µας αισθητή στην κοινωνία. Να 
νικηθεί η κακία. Να σταµατήσει το µαύρο πέπλο της να σκεπάζει την 
ανθρωπότητα. Το µήνυµα της Ανάστασης και της νίκης του θανάτου να 
δονεί τις καρδιές µας και να ηχεί και να βιώνεται σ’όλο τον κόσµο.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές
της Chroma Musika 

και της Panarmonia Atelier Musical
Μαρία Διαμαντή και Δημήτρης Ηλίας

εύχονται σε όλους

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑ)

20 BRUNSWICK BLVD, DOLLARD DES ORMEAUX, QC, H9B 2N8
TEL: 514-684-6462,  FAX: 514-421-6788

E-mail: helleniccommunity@bellnet.ca
Website: http//www.greekwestisland.org

Facebook: Greek-Orthodox-Community-of-West-Island-of-Montreal
Facebook: PythagorasGreekSchoolWestIsland

L’ARCHIDIOCÈSE GRECQUE ORTHODOXE DE TORONTO (CANADA)

LA COMMUNAUTE GRECQUE ORTHODOXE DE LA REGION OUEST DE MONTREAL
PAROISE GRECQUE ORTHODOXE SAINTS CONSTANTINE ET HELENE

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WEST ISLAND OF MONTREAL

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος της Ορθοδόξου 
Κοινότητος του West Island, πατήρ Λάμπρος 

Καμπερίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας 
Καλογερόπουλος,  το Διοικητικόν Συμβούλιον, τα 
μέλη της Φιλοπτώχου, το Διδακτικόν προσωπικόν 
και Επιτροπή Γονέων του σχολείου Πυθαγόρας, 
η Εκκλησιατική Επιτροπή και όσοι εργάζονται 

δια την Κοινότητα, εύχονται στα μέλη της 
Κοινότητας, τους Έλληνες κάτοικους 

του West Island και σε όλη την Παροικία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΤΕΡΠΝΟΝ

Από το Διοικητικόν Συμβούλιον της Κοινότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
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Το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ 
Σας καλεί σε μια βραδυά αφιερωμένη στον 

Δημήτριο Μανωλάκο 
Άρχοντα Νοτάριο του Πατριαρχείου και Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΚΜΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
Ένα ιστορικό πρόσωπο που γεννήθηκε στο Μοντρεάλ και έζησε την Ελληνική 

παροικία στη μεγάλη της ανάπτυξη. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ που άλλαξε τον ρούν 
της ιστορίας, μετατρέποντας τα ημερήσια σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ από αγγλόφωνα σε 

γαλλόφωνα. Ο πρώτος συμβολαιογράφος, ο πρώτος αντιδήμαρχος την εποχή 
του θρυλικού δημάρχου Jean Drapeau. Ο παθιασμένος ΕΛΛΗΝΑΣ, ο αληθινός 

Μανιάτης, ο ΠΑΤΡΙΔΟΛΑΤΡΗΣ, ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ για τα δίκαια της Κύπρου, 
ο ευγενής, ο γενναιόδωρος!

Ελάτε να γιορτάσουμε τη ζωή του 
Δημήτριου Μανωλάκου 

με την ορχήστρα KEFI BAND και τον DJ Μανώλη Σγουράκη. 
Με υπέροχο φαγητό από executive chef!

Τη βραδυά θα παρουσιάσει η διακεκριμένη πανεπιστημιακός και δημοσιογράφος 
Αφροδίτη Σάλας!

Τιμή εισιτηρίου $100
Κυριακή 5 Ιουνίου, 7 μ.μ. 

στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
Για εισιτήρια απευθυνθείτε στον Παντελή Παπαμιχαλόπουλο (τηλ. 514-979 4990) 

και την Βασιλική Λαντζανάκη (τηλ. 514-294 7204)
Από την Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνικού Κογκρέσσου του Κεμπέκ
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΣΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΤΗΣ ΒΡAΖΙΛΙΑΣ
Στα πλαίσια του Συνε-

δρίου για το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
για τον Αθλητισμό, που 
έγινε στις εγκαταστά-
σεις του Αθλητικού Κέ-
ντρου «Τόφαλος», πα-
ρευρέθηκε o καθηγητής 
Δρ. Μαλλιάς Θεόδω-
ρος και συζητήθηκε μια 
πρωτότυπη πρόταση – 
εισήγηση της Ιδρύτριας 
και Διευθύντριας του 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Μουσείου των Σπορ της 
Βραζιλίας (e-Museu do 
Esporte) με Παγκόσμια 
εμβέλεια, καθηγήτριας 
κ. Bianca Mega Pena, 
γεγονός που έδωσε στο 
Συνέδριο Διεθνείς δια-
στάσεις, εφόσον και οι 
δύο προαναφερόμενοι 
καθηγητές ήταν φιλοξε-
νούμενοι του Πανεπι-
στημίου Πετρών.

Η πρόταση αφορούσε 
τη συμμετοχή και έντα-
ξη μέρους των προβο-
λών του Ηλεκτρονικού 
Μουσείου Ολυμπισμού 
της Αθήνας που διευθύ-
νεται από το Υπουργείο 
Αθλητισμού, καθώς και 
δράσεις για την ανά-
δειξη του Ολυμπιακού 
ύμνου, ως Παγκόσμια 

Πολιτιστική Κληρονομιά, στο Διεθνές Ηλεκτρονικό Μουσείο των Σπορ που έχει δημι-
ουργήσει η Βραζιλία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενο κάθε ηλικί-
ας και φύλλου ανά τον κόσμο, να επιμορφώνεται για τον Αρχαιοελληνικό Ολυμπισμό 
και τα Ολυμπιακά ιδεώδη.

Με τη μέθοδο αυτή, θα έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης του κόσμου, ακόμη και στα 
πιο απομακρυσμένα μέρη, να γνωρίσει  τη γενέτειρα χώρα των Ολυμπιακών Αγώνων 
και να καλλιεργήσει την Ολυμπιακή Παιδεία που αναδύει μέσα από τις αξίες του Ολυ-

μπισμού και ανακρούεται 
κάθε δύο χρόνια στα πέρα-
τα της Γης μέσα από τους 
στίχους του Ολυμπιακού 
Ύμνου του Κωστή Παλαμά.

Με δεδομένη τη στήριξη 
ανάδειξης του Ολυμπιακού 
ύμνου, ως Παγκόσμια Πο-
λιτιστική Κληρονομιά από 
την Αθλητική ηγεσία και το 
Διαδικτυακό Μουσείο των 
Σπορ της Βραζιλίας, υπήρξε 
επίσης ενδιαφέρον για την 
οργάνωση ειδικής παρου-
σίασης για το θέμα αυτό, 
με την παρουσία του ιδρυ-
τή της Κίνησης, καθηγητή κ. 
Μαλλιά Θεόδωρου. 
Είναι σίγουρο πως η προ-

βολή αυτή της Ελλάδας θα 
προσδώσει μεγάλες δια-
στάσεις ενημέρωσης και θα 
δημιουργήσει κίνητρα που 
θα αυξήσουν την επισκεψι-
μότητα στη χώρα μας.
Για την υλοποίηση των 

παραπάνω στόχων υπήρξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
τον Υπουργό Αθλητισμού 
κ. Αυγενάκη Λευτέρη, το 
Διευθυντή του Διεθνούς 
Κέντρου Ολυμπιακής Εκε-
χειρίας κ. Φίλη Κωνστα-
ντίνο και τον Πρόεδρο της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακα-
δημίας, κ. Κούβελο Ισίδωρο, 
στον οποίο απονεμήθηκε 
(καθώς και στην κα Bianca Mega Pena), το γνωστό βιβλίο – λεύκωμα με τίτλο «ΟΛΥ-
ΜΠΙΣΜΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» για την προσφορά τους στην 
προβολή και καλλιέργεια της Ολυμπιακής Παιδείας.
Σημαντική ήταν και η συμβολή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κουρέτα Μι-

χάλη, μέλους της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, καθώς και της καθηγήτριας 
του Πανεπιστημίου Πατρών κας Παπαδημητρίου Δήμητρας, η οποία προσκάλεσε την 
δρ. Bianca Mega Pena, να διδάξει στους διδακτορούχους του Πανεπιστημίου. 

Απονομή του λευκώματος για τον Ολυμπισμό του 
συγγραφέα Μαλλιά Θεόδωρου στη Διευθύντρια του 
Εθνικού e-museum de Esporta της Βραζιλίας κα 
Bianca Mega Pena

Η Διευθύντρια του Εθνικού e-museum de Esporta 
της Βραζιλίας κα Bianca Mega Pena με τον Υπουργό 
Αθλητισμού κ. Αυγενάκη Λευτέρη (αριστερά) και τον κ. 
Μαλλιά (δεξιά)



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  22 Απριλιου, 2022 / April 22, 2022  •  93

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Εκστρατεία στα Δαρδανέλια
Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια της Αντάντ κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και παράλληλα μία από τις πιο συγκλονιστικές αποτυχίες της...

Η Αγγλο-Γαλλική εκστρατεία στα Δαρ-
δανέλια (25 Απριλίου 1915 – 9 Ια-

νουαρίου 1916) παραμένει ένα από τα 
πιο φιλόδοξα σχέδια της Αντάντ κατά τη 
διάρκεια Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και πα-
ράλληλα μία από τις πιο συγκλονιστικές 
αποτυχίες της.
Η ιδέα, που μεταξύ άλλων υποστηρί-

χθηκε και από τον Πρώτο Λόρδο του 
Ναυαρχείου (Υπουργό Ναυτικών), Ου-
ίνστων Τσόρτσιλ, ήταν απλή και ευφυής. 
Η κατάληψη από τη θάλασσα της χερσο-
νήσου της Καλλίπολης (της δυτικής ακτής 
των Δαρδανελίων) θα αποτελούσε το 
κλειδί για την πτώση της Κωνσταντινού-
πολης. Με τον τρόπο αυτόν θα έβγαινε 
εκτός μάχης η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και ταυτόχρονα θα άνοιγε ένας νέος και 
ασφαλής δρόμος μέσα από τη Μαύρη 
Θάλασσα προς τη σύμμαχο Ρωσία, που 
αντιμετώπιζε την απειλή του Οθωμανι-
κού στρατού στον Καύκασο.
Η επιχείρηση ναυάγησε, όμως, εξαιτίας 

μιας σειράς τραγικών λαθών. Αρχικά, οι 
Σύμμαχοι σκέφτηκαν να εμπιστευθούν 
την επίθεση στα Δαρδανέλια μόνο στο 
ναυτικό (στις μονάδες πεζοναυτών), για 
να μη στερήσουν από άνδρες το Δυτικό 
Μέτωπο, όπου η κατάσταση είχε βαλτώ-
σει και εξελισσόταν στο γνωστό πόλεμο 
των χαρακωμάτων.
Μεταξύ 27ης Φεβρουαρίου και 3ης 

Μαρτίου, οι Άγγλοι πεζοναύτες ολοκλή-
ρωσαν με επιτυχία πολλές επιχειρήσεις 

σαμποτάζ κι έτσι, στις 18 Μαρτίου, τα 
πολεμικά σκάφη του Άγγλου ναυάρχου 
Τζον Ντε Ρόμπεκ πλησίασαν την ακτή για 
να καταστρέψουν τις τουρκικές πυροβο-
λαρχίες και να καλύψουν την απόβαση. 
Έξι πλοία, όμως, έπεσαν σε ναρκοπέδια 
και χάθηκαν από τις εκρήξεις. Ο Ντε Ρό-
μπεκ αρνήθηκε να συνεχίσει χωρίς την 
υποστήριξη χερσαίων δυνάμεων, αλλά, 
στο μεταξύ, οι Τούρκοι με την καθοδήγη-
ση του Γερμανού στρατηγού Ότο Λίμαν 
φον Σάντερς κέρδισαν χρόνο και είχαν 
αρχίσει να ενισχύουν τη χερσόνησο της 
Καλλίπολης.
Η συμμαχική απόβαση στην Καλλίπολη 

αποφασίστηκε να ξεκινήσει στις 23 Απρι-
λίου 1915, υπό τη διοίκηση του Άγγλου 
στρατηγού σερ Ίαν Χάμιλτον, ο οποίος 
είχε στη διάθεσή του συνολικά 490.000 
βρετανούς στρατιώτες της Μεσογειακής 
Εκστρατευτικής Δύναμης (MEF), στην 
οποία συμμετείχαν και στρατεύματα 
από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
(ANZAC), καθώς και 80.000 Γάλλοι στρα-
τιώτες του Εκστρατευτικού Σώματος της 
Ανατολής. 
Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Ελευ-

θέριος Βενιζέλος, ελπίζοντας ότι η κατά-
ληψη των Δαρδανελίων θα είχε ως απο-
τέλεσμα τη διεκδίκηση της Κωνσταντι-
νούπολης, έδωσε την άδεια στη Μεγάλη 
Βρετανία να χρησιμοποιήσει τη Λήμνο ως 
ναυτική βάση.
Η απόβαση στην Καλλίπολη άρχισε τε-

λικά στις 25 Απριλίου 1915 με 75.000 
άνδρες υπό τη διοίκηση του στρατηγού 
Χάμιλτον. Τις ακτές υπεράσπιζαν περί 
τους 300.000 στρατιώτες της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας, υπό τις διαταγές του 
Σάντερς. Το ίδιο βράδυ, οι εισβολείς δεν 
είχαν επιτύχει παρά μερικά προγεφυρώ-
ματα σε βάθος περίπου εκατό μέτρων 
από την ακτή. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η 
δυνατότητα ενός ισχυρού πλήγματος είχε 
εξανεμιστεί.

Οι Αγγλογάλλοι, με τυφλή επιμονή, 
αποφασίζουν να παραμείνουν σ’ αυτό το 
κομμάτι γης στα Δαρδανέλια, να οχυρώ-
σουν τα προγεφυρώματα, κατασκευάζο-
ντας χαρακώματα, και να επιλέξουν για 
άλλη μια φορά την τακτική του πολέμου 
φθοράς σε μικρογραφία, ρίχνοντας στον 
Καιάδα της Καλλίπολης ολόκληρες με-
ραρχίες Αυστραλών και Νεοζηλανδών 
που είχαν εκπαιδευτεί βιαστικά στην Αί-
γυπτο. Οι Τούρκοι κρατούν γερά τις θέ-

σεις τους και φέρνουν σε αδιέξοδο τους 
Συμμάχους.
Τη νύχτα της 6ης προς 7ης Αυγού-

στου 1915, μία τελευταία απόβαση στην 
ακτή της Σούβλας δε θα βελτιώσει την κα-
τάσταση και θα αποφασισθεί η εκκένωση 
της χερσονήσου σε δύο στάδια, το Δε-
κέμβριο του 1915 και τον Ιανουάριο του 
1916. Πράγματι, στις 9 Ιανουαρίου 1916 
και το τελευταίο απόσπασμα της συμμα-
χικής δύναμης θα εγκαταλείψει τα Στενά.
Η εκστρατεία στην Καλλίπολη στέφθηκε 

από παταγώδη αποτυχία για τους Συμ-
μάχους, οι οποίοι στους οκτώμισι μήνες 
που διήρκεσαν οι επιχειρήσεις έχασαν 
γύρω στους 250.000 άνδρες, όσους σχε-
δόν και οι Τούρκοι, που με τη νίκη τους 
αυτή ματαίωσαν τα φιλόδοξα σχέδια των 
Αγγλογάλλων κι έδωσαν το φιλί της ζωής 
στην παραπαίουσα Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. Ένας από τους διακριθέντες στα 
πεδία των μαχών ήταν και ο νεαρός λοχα-
γός Μουσταφά Κεμάλ, ο μετέπειτα ιδρυ-
τής του σύγχρονου τουρκικού κράτους.
Η αποτυχία της εκστρατείας προκάλεσε 

επικρίσεις στο Λονδίνο κατά του Ουίν-
στων Τσόρτσιλ, που ήταν ο πιο ένθερμος 
οπαδός της και την πτώση της κυβέρνη-
σης των Φιλελευθέρων, την οποία δια-
δέχθηκε κυβέρνηση συνασπισμού Φιλε-
λευθέρων – Συντηρητικών. Ο Τσόρτσιλ, 
μολονότι απαλλάχθηκε από τη θέση του, 
παρέμεινε στο Πολεμικό Συμβούλιο.

© SanSimera.gr

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  2 5 / 4 / 2 0 2 2  –  1 / 5 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
840

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 839

Ακόμα κι αν είναι δύσκολη η οι-
κονομική σας κατάσταση, σίγουρα έχετε τη 
λογική και το ρεαλισμό για να χειριστείτε 
αυτήν την κατάσταση, ακόμα κι αν τα πράγ-
ματα φαίνονται στιγμιαία εκτός ελέγχου. 
Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί ξαφνικά 
να λάβετε μια σταθερή προσφορά εργασί-
ας και πρέπει να ξεκινήσετε αμέσως. 

Οι εκλείψεις έχουν τη δική τους 
φιλοσοφία και γνωρίζουν εάν είστε δυ-
στυχισμένοι ή όχι. Αυτή είναι η κοσμική 
σας κλήση, να ακολουθήσετε με θάρρος 
μια καριέρα που ικανοποιεί την ψυχή 
σας. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει, απλώς 
πρέπει να αγωνιστείτε και να ενεργήσε-
τε ως αρχιτέκτονας της δικής σας ζωής.

Το φεγγάρι σάς παρακινεί να 
δράσετε για να αποβάλετε το άγχος των 
καθημερινών υποχρεώσεων, να λανσά-
ρετε νέα συστήματα οργάνωσης στην 
επιχείρησή σας, να καθαρίσετε τους σω-
ρούς από άχρηστα έγγραφα στο γραφείο 
σας και να βρείτε έναν τρόπο να κάνετε 
πιο εύκολη την καθημερινότητά σας.

Πρέπει να νιώθετε ότι αγωνίζε-
στε για τον εαυτό σας, για την ηρεμία και 
τη γαλήνη της δικής σας ψυχής. Επομέ-
νως, μην εγκαταλείψετε την αυτονομία 
σας, αλλά ανοίξτε το μυαλό σας για να 
δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τη 
μακροπρόθεσμη συναισθηματική και οι-
κονομική ασφάλεια που τόσο λαχταράτε.

Έχετε υπόψη σας, ότι οποιεσ-
δήποτε ενέργειες κάνετε να είναι στο 
πλαίσιο της ηθικής και των αξιών σας. 
Ίσως ασχοληθείτε με μια νέα πνευμα-
τική ή θρησκευτική φιλοσοφία ή ένα 
σεμινάριο σπουδών. Ανεξάρτητα του 
τι θα συμβεί, να σκέφτεστε ότι πάντα 
υπάρχει για όλους ένα καλύτερο αύριο.

Μπορεί να συνειδητοποιήσετε 
ότι οι αξίες και οι προτεραιότητές σας 
δεν είναι εναρμονισμένες με αυτές του 
αγαπημένου σας ή ότι πρέπει κάτι να 
αλλάξει για να νιώσετε ασφάλεια, ευ-
τυχία και αγάπη. Κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας μπορεί να προκαλέσουν μια 
μικρή αναταραχή. Ίσως αποφασίσετε 
κάποιες… οικονομικές περικοπές. 

Σας καταλαμβάνει ένας παραλυ-
τικός φόβος αποτυχίας, κάτι που μπορείτε 
μεν να το εκλογικεύσετε, αλλά εξακολου-
θεί να σας βασανίζει. Μη λέτε συνέχεια 
ότι τίποτα δε θα λειτουργήσει ποτέ σω-
στά στη ζωή σας. Να προσπαθείτε να δεί-
τε αν αυτό οφείλεται στις δικές σας λαν-
θασμένες ενέργειες και να αναλαμβάνετε 
τις ευθύνες που σας αναλογούν.

Ίσως νιώθετε ότι η επιθυμία 
σας να δημιουργήσετε τη δική σας στα-
θερότητα, συναισθηματική και οικονο-
μική, διακυβεύεται και επιδιώκετε να 
εγκαταλείψετε μια σχέση ή συνεργασία. 
Ή ίσως ένας επιχειρηματικός συνεργά-
της βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με το 
σχέδιό σας και αυτό τροφοδοτεί την επί-
μονη και πεισματική πλευρά σας.

Προμηνύονται αλλαγές στο 
σπίτι σας σε σχέση με μια ανακαίνιση 
ή ένα παιδί ή έναν ηλικιωμένο γονέα, 
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μια 
μικρή αναταραχή στη ζωή σας, αλλάζο-
ντας ξαφνικά κάποια από τα σχέδιά σας. 
Ίσως αποφασίσετε να μετακομίσετε, άλ-
λοι κοντά στην οικογένειά σας και άλλοι 
μακριά για… ηρεμία! 

Το να έχετε την αίσθηση ότι 
ανήκετε κάπου ή ότι υπάρχει μια κοινή 
αποστολή μπορεί να κάνει θαύματα στην 
ψυχοσύνθεσή σας. Ο ενδέκατος οίκος κυ-
βερνά επίσης την τεχνολογία, οπότε ίσως 
είναι καιρός να αξιοποιήσετε τα ψηφιακά 
εργαλεία για μεγαλύτερη ελευθερία κινή-
σεων για να εργάζεστε εξ αποστάσεως.

Το φεγγάρι προαναγγέλλει ένα 
νέο κεφάλαιο έξι μηνών για τη σχέση 
σας και τις συνεργασίες σας. Ίσως απο-
φασίσετε να κάνετε επίσημη μια σχέση 
ή συνεργασία ή αποφασίσετε να χωρί-
σουν οι δρόμοι σας. Θα μπορούσατε 
εύκολα να νιώσετε ότι μια ερωτική ή 
εργασιακή σχέση είναι εκτός ελέγχου. 

Θα μπορούσατε να μιλάτε πολύ 
ανοιχτά, σε σημείο να πείτε κάτι αφιλτρά-
ριστο και πιθανώς προσβλητικό. Προτού 
αντιδράσετε πολύ έντονα, ξεκαθαρίστε 
τα λόγια σας, δε χρειάζεται να πλάθουν 
οι άλλοι σενάρια στο κεφάλι τους. Μην 
είστε τόσο παρορμητικοί και ειλικρινείς, 
αλλά προσπαθήστε να έχετε αυτοέλεγχο 
και όχι να είστε απότομοι με τους άλλους.

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

1500: Ο πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο 
Αδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος 
που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει «Γη 
του Αληθινού Σταυρού».

1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται 
από σφαίρα στο Φάληρο. Εκφράζονται υπόνοι-
ες για δολοφονική απόπειρα από τους πολιτι-
κούς αντιπάλους του.

1897: Η Μάχη των Φαρσάλων. Οι ελληνικές 
δυνάμεις υπό τον Ταξίαρχο Σμολένσκη, παρά 
τις σφοδρές τουρκικές επιθέσεις, διατηρούν τις 
θέσεις τους (Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 
1897).

1915: Χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά 
χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Στη Μάχη 
του Υπρ, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυ-
λίνδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να 
βρουν το θάνατο 5.000 Γάλλοι στρατιώτες.

1931: Εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο 
Μπενάκη, παρουσία του πρωθυπουργού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου και άλλων επισήμων.

22 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

ΜΗΧΑΝΟΒΙΟΣ ΓΑΜΠΡΟΣ
Τρέχοντας με 200 στον κε-

ντρικό δρόμο μιας μικρής 
επαρχιακής πόλης ένας μηχα-
νόβιος, για κακή του τύχη τον 
σταματάει ένας τροχονόμος. 
-Κύριε πόλισμαν, άρχι-
σε ευγενέστατα ο τύ-
πος, να σας εξηγήσω... 
-Δε θα μου εξηγήσεις τίποτα, 
τον κόβει αγριεμένος ο αστυ-
νομικός. Παρκάρισε τη μηχανή 
σου και γραμμή για το τμήμα. 
-Μα, ήθελα απλώς να σας 
πω... συνεχίζει στον ίδιο τόνο. 
-Σκασμός και ακολούθησε 
με, ανένδοτος ο τροχονόμος. 

Με τα πολλά, έφτασαν στο 
τμήμα, όπου ο τροχονόμος 
διέταξε τον τύπο να μπει σ’ 
ένα κελί μέχρι να γυρίσει ο 
διοικητής. Πέρασε μια ώρα, 
δύο, τρεις ώρες. 
Κάποια στιγμή πλησιάζει ο 

αστυνομικός το κελί και σε 
μια έκρηξη αβροφροσύνης, 
λέει στον τύπο: -Άντε, είσαι 
και τυχερός. Ο διοικητής λεί-
πει στο γάμο της κόρης του 
και όταν γυρίσει θα έχει τα 
κέφια του. -Μπα, δε νομίζω... 
απαντάει ο οδηγός. Εγώ είμαι 
ο γαμπρός!

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
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999
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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!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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

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

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

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

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

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

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

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

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

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

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

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

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

  

AND:AND:

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

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

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

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

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

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

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



MANTAB IS  
EXPANDING AND  
SO IS OUR TEAM!

We’re looking for:

-  Qual ity Control  Coordinator
-  Sales Representatives 
-  Warehouse Workers

Email  your resume at 
service@mantab.com

IMPORTER OF FROZEN FRUITS AND VEGETABLES

Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα !
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