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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE 

evaluation with no obligation.

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
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Ποιες είναι οι συνέπειες από Ποιες είναι οι συνέπειες από 
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Ανάλυση από τον οικονομολόγο Ανάλυση από τον οικονομολόγο Βασίλη ΒιλιάρδοΒασίλη Βιλιάρδο
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του Ιουνίου του Ιουνίου 

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 
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4η δόση εμβολίου4η δόση εμβολίουΣειρά παρεμβάσεων για Σειρά παρεμβάσεων για 
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Σε υψηλά επίπεδα  Σε υψηλά επίπεδα  
ο χρόνος αναμονήςο χρόνος αναμονής

Μικρή αποτελεσματικότητα  Μικρή αποτελεσματικότητα  
για τους κάτω των 60 ετών για τους κάτω των 60 ετών 
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Epic Galaxy. Epic Network.

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

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

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

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

υγείας του Κεμπέκ ανέφερε απροσδόκητα, 
ένα σημαντικό κενό στο τρέχον καθεστώς 
εμβολιασμού. Άτομα κάτω των 60 ετών 
μπορούν να λάβουν μια τέταρτη δόση, 
είπε ο Δρ. Luc Boileau, ακόμα κι αν δεν 
μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο Clic-
Santé. Αντίθετα, πρέπει να πάνε σε κλινι-
κή εμβολίων χωρίς ραντεβού. Δεν έδωσε 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 
τι εννοούσε ή πότε άνοιξε αυτή η διαθε-
σιμότητα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρω-
σης, το υπουργείο Υγείας του Κεμπέκ είπε 
ότι υπάρχει ένας καλός λόγος που η επαρ-
χία, και οι περισσότερες άλλες περιοχές, 
δεν αυξάνουν ή συστήνουν υπερβολικά 
τις τέταρτες δόσεις. Σύμφωνα με τους ει-
δικούς: δεν προσθέτουν μεγάλη επιπλέ-
ον προστασία για τους περισσότερους 
ανθρώπους.
«Υπάρχει μεγάλο όφελος από τη δεύτερη 

έως την τρίτη δόση», εξήγησε ο Δρ Μάθι-
ου Όουτον από το Πανεπιστήμιο McGill. 
«Αλλά η βελτίωση από τη δεύτερη δόση 
στην τρίτη δόση είναι πολύ μεγαλύτερη 
από τη βελτίωση από την τρίτη στην τέ-
ταρτη δόση». Ωστόσο, οι κάτοικοι του Κε-
μπέκ κάτω των 60 ετών έχουν το δικαίωμα 
να επιμείνουν στη λήψη τέταρτης δόσης 
σε κλινική και, επιτρέποντας αυτή την 
επιλογή, η επαρχία απηχεί τις ευέλικτες 
πολιτικές που υιοθετήθηκαν σε ορισμέ-
να άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και 
της Αμερικής.

ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Το τρέχον καθεστώς του Κεμπέκ είναι το 

εξής, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Υγείας, Marjorie Larouche. Μια τέ-
ταρτη δόση, αλλιώς γνωστή ως «δεύτερη 
αναμνηστική», με εμβόλιο mRNA συνι-
στάται επίσημα για τις ακόλουθες ομάδες:
-Άτομα που ζουν σε οίκους μακροχρόνιας 

φροντίδας, είτε δημόσιους (CHSLDs) είτε 
ιδιωτικούς (RPAs)
-Άτομα που ζουν σε άλλα περιβάλλοντα 
με υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων και ευά-
λωτων ατόμων, όπως ορισμένοι ενδιάμε-
σοι και οικογενειακοί πόροι και ορισμένες 
θρησκευτικές κοινότητες
-Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω
-Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς ή ασθε-

νείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
ηλικίας 12 ετών και άνω, και
-Πολύ ευάλωτα άτομα που κατοικούν σε 

απομονωμένες και απομακρυσμένες κοι-
νότητες.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της επαρ-
χίας για τον εμβολιασμό θεωρεί, ότι η 
λήψη μιας τέταρτης δόσης σε αυτούς 
τους πληθυσμούς είναι ζωτικής σημασίας, 
είπε η Larouche. «Στο τρέχον επιδημιολο-
γικό πλαίσιο μιας προβλέψιμης αύξησης 
των κρουσμάτων COVID-19, η CIQ [Comité 
sur l’immunisation du Québec] θεωρεί ότι 
η τέταρτη δόση θα πρέπει να προσφερθεί 
το συντομότερο δυνατό σε αυτούς τους 
πληθυσμούς», είπε.
Ωστόσο, η επαρχία έχει επίσης διαθέσει 

ραντεβού για την τέταρτη δόση για όλους 

άνω των 60 ετών, όχι μόνο για όσους εί-
ναι άνω των 80 ετών, δίνοντας στα άτομα 
αυτής της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας – 
60 έως 80 – μια εύκολη επιλογή.

ΜΙΚΡΗ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΟΣΗΣ
Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι κάτω 

των 60 ετών, διευκρίνισε η Larouche, εάν 
πηγαίνουν σε κλινική χωρίς ραντεβού. 
Αλλά και εκείνοι, όπως και εκείνοι από 60 
έως 80 και όλοι οι άλλοι που δεν είναι στη 
λίστα υψηλής προτεραιότητας, λαμβά-
νουν μια παρόμοια προειδοποίηση: μια 
τέταρτη δόση πιθανότατα δε θα σας βο-
ηθήσει πολύ. Αν συνεχίσουν να θέλουν τη 
δόση μετά από αυτήν την προειδοποίηση, 
θα πρέπει να παράσχουν την «ενημερω-
μένη συγκατάθεσή τους». Το προσωπικό 
μπορεί να ρωτήσει τι συμπτώματα έχουν, 
να κοιτάξουν πότε λήφθηκε η τρίτη δόση, 
να ρωτήσουν εάν έχουν μολυνθεί από 
τον ιό και να πουν περισσότερα για την 
έλλειψη ανοσολογικής ενδυνάμωσης για 
τους περισσότερους ανθρώπους μετά την 
τέταρτη δόση. Αυτό είναι παρόμοιο με το 
σύστημα που αποφάσισαν να συστήσουν 
οι ΗΠΑ, είπε ο Oughton. 
«Οι ΗΠΑ άνοιξαν διάπλατα την πόρτα για 

αυτή την τέταρτη δόση, λέγοντας βασικά 
ότι εάν είστε τουλάχιστον μέτρια ανοσο-
κατεσταλμένοι... απλά πρέπει να το δηλώ-
σετε μόνοι σας. Εάν οι άνθρωποι αντιλαμ-
βάνονται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, 
υπάρχει η επιλογή». Η εθνική επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων εμβολιασμού του Κα-
ναδά (NACI), επέτρεψε επίσης ευελιξία, 
είπε ο Oughton. Οι περισσότερες επαρχί-
ες του Καναδά έχουν ξεκινήσει δίνοντας 
προτεραιότητα στους ηλικιωμένους.
Σε τελική ανάλυση, δε βλάπτει η λήψη 

μιας τέταρτης δόσης – τα στοιχεία ασφά-
λειας είναι ίδια με τις προηγούμενες δό-
σεις, καθώς είναι το ίδιο προϊόν – αλλά 
τα οφέλη δεν έχουν αποδειχθεί για άτομα 
που έχουν ήδη τριπλή δόση και είναι σχε-
τικά υγιή. Ενώ οι μελέτες για την τέταρ-
τη δόση εξακολουθούν να είναι σπάνιες, 
υποδεικνύουν ότι για τους περισσότερους 
ανθρώπους, τα πραγματικά αποτελέσμα-
τα – ειδικά ο κίνδυνος να αρρωστήσουν 
σοβαρά – δε βελτιώνονται πολύ με την 
τέταρτη δόση μερικούς μήνες μετά την 
τρίτη.

ΠΩΣ ΔΡΑ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Μια πρόσφατη μελέτη εργαζομένων 

στον τομέα της υγείας στο Ισραήλ, η 
οποία ξεκίνησε τον εμβολιασμό νωρίτερα 
από τις περισσότερες χώρες, έδειξε ότι 
ενώ τα επίπεδα αντισωμάτων στο αίμα 
των ανθρώπων φαίνονταν υψηλότερα 
μετά από μια τέταρτη δόση, ο πραγματι-

κός κίνδυνος ασθένειας δεν ήταν πολύ χα-
μηλότερος από τους συνομηλίκους τους 
που είχαν μόνο μια τρίτη δόση. 
Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν πτυχές 

του ανοσοποιητικού συστήματος που δεν 
μπορούν να μετρηθούν απλά κοιτάζοντας 
τα επίπεδα αντισωμάτων στο αίμα, εξή-
γησε ο Oughton. «Άλλα μέρη του ανοσο-
ποιητικού σας συστήματος είναι πλήρως 
προσαρμοσμένα για να έχουν μακροπρό-
θεσμη ανοσολογική μνήμη. Όλη η ανοσία 
δεν είναι μόνο αντισώματα. Για παράδειγ-
μα, τα Β κύτταρα μνήμης, τα βοηθητικά Τ 
κύτταρα... αυτά τα μέρη είναι πολύ χρήσι-
μα για τη δημιουργία μακροχρόνιας ανο-
σίας. Αλλά δεν έχουμε την ίδια ικανότητα 
να τα μετράμε, ειδικά σε μια μεγάλης κλί-
μακας μελέτη και εκτός ερευνητικού περι-

βάλλοντος» διευκρίνισε ο Δρ Oughton.
Γενικά, ο ιός κινείται ταχύτερα από τα 

εμβόλια, είπε. Τα εμβόλια, ειδικά με τρεις 
δόσεις, γενικά εξακολουθούν να παρέ-
χουν καλή προστασία έναντι των μετα-
βαλλόμενων παραλλαγών. Αλλά οι κυ-
βερνήσεις γνωρίζουν ότι δεν έχουν πλέον 
μια λεπτομερή εικόνα για το ποιο βοηθά 
περισσότερο από μία επιπλέων αναμνη-
στική δόση. Η επόμενη σημαντική ανα-
μνηστική ώθηση που θα έχει πια νόημα, 
είναι εάν και όταν οι παραγωγοί εμβολίων 
βγουν με μια νέα σύνθεση που να περι-
λαμβάνει προστασία για την Όμικρον.

© CTV news, CNN, Institut national de 
santé publique du Québec, Comité sur 
l’immunisation du Québec

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

ΚΕΜΠΕΚ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Μάλλον αχρείαστη η 4η δόση  
για τους κάτω των 60
«Οι κάτοικοι του Κεμπέκ κάτω των 60 ετών μπορούν να λάβουν  
μια τέταρτη δόση, αλλά μάλλον δεν τη χρειάζονται», λένε οι ειδικοί

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Χάνεται η ελληνική γλώσσα;
Διακόσιοι περίπου γλωσσολόγοι από διάφορες Ευρωπαϊκές 

χώρες παρουσίασαν μία μελέτη, που βγάζει ουκ ολίγα συμπερά-
σματα πάνω στις παρούσες γλωσσικές υπηρεσίες των νέων τε-
χνολογιών. 
Τα βασικότερα εργαλεία τα οποία μελέτησαν, ήταν η ύπαρξη αυ-

τόματης μετάφρασης, η δυνατότητα φωνητικής αλληλεπίδρασης 
και ψηφιακής ανάλυσης κειμένου και η διαθεσιμότητα γλωσσι-
κών πόρων ή πηγών. 

Πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν εξονυχιστικά ιστοσελίδες που επι-
τρέπουν online μεταφράσεις.
Το πείραμα δεν περιορίστηκε μόνο στη διαδικτυακή δραστηρι-

ότητα. Άλλωστε η τεχνολογία βρίσκεται και αλλού και αλληλεπι-
δρά με τη γλώσσα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των γλωσσολόγων, 
τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι αυτές που κινδυνεύουν άμεσα 
με ψηφιακό αποκλεισμό. Τα ισλανδικά, τα λιθουανικά και τα μαλ-
τέζικα. Τα ελληνικά, τα βουλγαρικά, τα ουγγρικά και τα πολωνι-
κά, είναι η αμέσως επόμενη ομάδα γλωσσών, αυτές δηλαδή που 
έχουν κάποια τεχνολογική υποστήριξη, αλλά πάρα πολύ μικρή. 

Βέβαια, η γλώσσα που σε καμία περίπτωση δε φοβάται να χαθεί 
είναι τα αγγλικά αλλά και οι υπόλοιπες «μεγάλες» γλώσσες της 
γηραιάς ηπείρου (γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτο-
γαλικά) οι οποίες χαρακτηρίζονται από «μέτρια» υποστήριξη, γε-
γονός που μεγαλώνει – τουλάχιστον στο Internet – πολύ το χάσμα 
τους από τα αγγλικά. 

Οι επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, Χανς Ουζκοράιτ και 
Γκέοργκ Ρεμ τόνισαν την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός 
των μικρότερων και λιγότερο πλούσιων σε ψηφιακούς πόρους 
γλωσσών με τις απαραίτητες βασικές τεχνολογίες, διαφορετικά 
οι γλώσσες αυτές είναι καταδικασμένες σε ψηφιακή εξαφάνιση.  
Σε καμία περίπτωση βέβαια τα παραπάνω δε σημαίνουν ότι η ελ-
ληνική γλώσσα θα πάψει να υπάρχει. Αυτό όμως που δηλώνουν 
είναι η αδυναμία της να επιβληθεί στην ψηφιακή εποχή και η δυ-
σκολία κατασκευής «εργαλείων» που θα την κάνουν πιο προσιτή 
σε όλους. 

Για παράδειγμα, ακόμη και οι αυτόματοι διορθωτές στους επε-
ξεργαστές κειμένων που έχουμε όλοι στους υπολογιστές μας 
δεν υποστηρίζουν τα ελληνικά τόσο σωστά όσο άλλες γλώσσες. 
Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δε μιλούν τα ελληνικά 
τόσο καλά ή δε διευκολύνονται στο να τα μάθουν καλύτερα μέσω 
της τεχνολογίας.

Εν τω μεταξύ, η γραφή της ελληνικής γλώσσας με λατινικούς 
χαρακτήρες βρίσκει σήμερα όλο και περισσότερους οπαδούς, 
κυρίως νέους, που τη χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας στο 
διαδίκτυο, αλλά και στα μηνύματα που ανταλλάσσουν με τα κινη-
τά τους τηλέφωνα. Η χρήση των greeklish έχει προκαλέσει αντι-
δράσεις και ατελείωτες συζητήσεις, όχι μόνο από τον ακαδημαϊκό 
χώρο, αλλά και από το χώρο των σχολείων, για το εάν η χρήση 
τους καταστρέφουν την ελληνική γλώσσα.

Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί και οι γλωσσολόγοι που ανησυ-
χούν από τη χρήση των greeklish.
Τι ειρωνεία στ’ αλήθεια. Να επιβιώνει μία ξένη γλώσσα (η αγ-

γλική) όπου η πλειοψηφία των λέξεών της είναι ελληνικές και να 
κινδυνεύει η ίδια η γλώσσα των γλωσσών! 

Με λίγα λόγια, ότι δεν κατάφεραν επί αιώνες οι ξένοι δυνάστες 
και κατακτητές, το πετυχαίνει μέσα σε λίγες δεκαετίες η κατευθυ-
νόμενη και ανύπαρκτης βούλησης τεχνολογία...

Guy Lafleur: Ο θρύλος του χόκεϊ,  
ο άνθρωπος…

Στις 22 Απριλίου έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 
ετών, το καμάρι της ομάδας του χόκεϊ του Μό-

ντρεαλ, Guy Lafleur. Ο «ξανθός δαίμονας», όπως 
ήταν το παρατσούκλι του, παραμένει μεταξύ των 
τριών μεγαλύτερων παικτών του Μόντρεαλ, μετά 
τους Maurice Richard και Jean Beliveau.

Από μικρό παιδί είχε ένα πάθος για το χόκεϊ, μια 
και όταν ήταν μικρό παιδάκι κοιμόταν με τη… στολή 
του, για να μην αργοπορήσει ούτε ένα λεπτό στην 
προετοιμασία του για τους αγώνες!

Ήταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του National 
Hockey League που σημείωσε 50 γκολ και 100 
πόντους σε έξι συνεχόμενες σεζόν. Συμμετείχε 
ενεργά στα πέντε πρωταθλήματα Stanley Cup το 
1973, 1976, 1977, 1978 και 1979 που κέρδισαν οι 
Canadiens. 

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΠΑΡΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
Υπήρξε συμπαίκτης και αργότερα αντίπαλος μ’ 

έναν άλλο παίκτη του χόκεϊ, τον Marcel Dionne, που 
τον πήραν οι Los Angeles Kings. Στη δεύτερη χρο-
νιά με τους Kings ο Dionne ενημέρωσε τον Lafleur 
να μεταγραφεί στην ομάδα του με τριπλάσιο σχε-
δόν μισθό. Ήτοι, αντί $65.000 πάνω από 200.000$! 
Όμως τα λεφτά δεν έπεισαν τον Lafleur να παρα-
τήσει το Μόντρεαλ, την ομάδα που του έδωσε την 
ευκαιρία να διαπρέψει στο χόκεϊ…

ΜΙΑ ΒΕΝΤΕΤΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΑ
Είναι πολύ γνωστό, ότι οι δημόσιες εμφανίσεις 

των παικτών και αθλητών ελέγχονται από τις ομά-
δες που παίζουν. Η κάθε επίσκεψη, μελετιέται, ει-
δοποιούνται οι φιλικοί δημοσιογράφοι και φωτο-
γράφοι, για να αποθανατίσουν τα χαμόγελα των 
μικρών παιδιών με τα είδωλα τους.
Όμως, σύμφωνα με δεκάδες μαρτυρίες, ο Lafleur 

επισκεπτόταν (χωρίς να ενημερώσει την ομάδα) νο-
σοκομεία και ιδρύματα! «Έπρεπε όλοι μας, ασθε-
νείς, νοσοκόμοι και ιατροί, να έχουμε μια αναμνη-
στική φωτογραφία μαζί του κι ένα αυτόγραφο», 
ανέφερε ένας νοσοκόμος στο ραδιόφωνο.
Το ίδιο έκανε όταν τον καλούσαν ως τιμώμενο 

πρόσωπο σε μια δραστηριότητα. Ανεξαρτήτως τον 
αριθμό παρευρισκόμενων, θα κάθονταν ως αργά 

ώρες ατέλειωτες να υπογράφει αντίγραφα και να 
παίρνει φωτογραφίες με το κοινό του.
Ο Lafleur, για όσους δε γνωρίζετε, είχε και μερικά 

εστιατόρια. Εκτός λοιπόν που κι εκεί έδινε αυτό-
γραφα σωρηδόν, έκανε και κάτι άλλο. Κατά τις 11 
το βράδυ έμπαινε στην κουζίνα και έλεγε στα νεαρά 
παιδιά να πάνε στο σπίτι τους ή να βγουν να δια-
σκεδάσουν. Τα υπόλοιπα πιάτα, θα… αναλάμβανε 
να τα πλύνει ο ίδιος, προς έκπληξη των υπαλλήλων 
του!

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΠΑΤΕΡΑΣ
Είναι γνωστό ότι ο Lafleur, αντιμετώπισε ένα δρά-

μα που διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια. Πρόκειται για 
τα ποινικά αδικήματα του γιού του Mark Lafleur 
συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για σεξου-
αλική επίθεση. Ο Lafleur έμεινε ακλόνητος βράχος 
και υποστήριξε με το παραπάνω το γιο του.
Το 2009 ο Guy Lafleur κατηγορήθηκε για παρεμπό-

διση της δικαιοσύνης, επειδή βοήθησε τον Mark να 
παραβιάσει την απαγόρευση κυκλοφορίας οδηγώ-
ντας τον σε ένα ξενοδοχείο για να δει την κοπέλα 
του. Η δίκη είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο 
του 2009.

Στη συνέχεια, ο Guy Lafleur υπέβαλε πολιτική 
αγωγή 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της αστυ-
νομίας και των εισαγγελέων, ισχυριζόμενος ότι τα 
δικαιώματά του είχαν παραβιαστεί.
Την 1η Μαΐου 2009, ο Guy Lafleur κρίθηκε ένοχος 

και στις 18 Ιουνίου 2009, έλαβε ποινή ενός έτους 
με αναστολή.
Ωστόσο, στις 17 Αυγούστου 2010, ο Guy Lafleur 

αθωώθηκε ομόφωνα από όλες τις κατηγορίες από 
το Εφετείο του Κεμπέκ, ανατρέποντας την προη-
γούμενη καταδίκη του.
Το 2017, ο Mark Lafleur κατηγορήθηκε για παρά-

βαση της αναστολής και καταδικάστηκε σε δύο χρό-
νια φυλάκιση.

Ήξερε όμως ότι πάντα θα είχε την αγάπη και την 
υποστήριξη του πατέρα του.

Αυτός ήταν ο Guy Lafleur. Οι θαυμαστές μπορούν 
να αποτίνουν ένα τελευταίο φόρο τιμής στο Bell 
Centre, την 1η Μαΐου. Την Τρίτη 3 Μαΐου στις 11 
π.μ., θα τελεστεί εθνική κηδεία στον καθεδρικό ναό 
Marie-Reine-du-Monde.

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡ ΤΣΟΥΚΑ
Τα ψέματα τέλος. Την Τετάρτη 27 Απριλίου ο 

πρόεδρος της ερανικής επιτροπής της Ελληνι-
κής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Δρ. Γιώργος 
Τσούκας, παρουσίασε επίσημα το πρόγραμμα του, 
καθώς και ορισμένα άτομα που θα είναι υποψήφι-
οι με την «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». Η παρουσίαση έγινε στο 
PALACE και αυτή τη φορά οι 200 παρευρισκόμενοι 
«βομβαρδίστηκαν» με τα νοστιμότατα ορεκτικά τα 
οποία έφερναν οι σερβιτόροι σε γεμάτες πιατέλες...

Επίσης, ενώ σε παρόμοια παρουσίαση γνωρίσαμε 
εκτός από πρόγραμμα και όλους τους υποψηφίους 
της παράταξης ΠΡΑΞΙΣ του Χρήστου Σύρου, αυτή τη 
φορά δεν είχαμε την ίδια ευκαιρία.

Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί η ομάδα της 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, και γίνονται ακόμα ζυμώσεις και 
διαπραγματεύσεις. Πιστεύω σε μια δεύτερη συγκέ-
ντρωση, αυτές οι απορίες θα λυθούν.

Για την «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», η κοινότητα βρίσκεται σε 
«χειμώνα».  «Θέλουμε να φέρουμε την Άνοιξη στην 
κοινότητα μας και στην παροικία μας», τόνισε ο αρ-
χηγός της Δρ. Γιώργος Τσούκας προσθέτοντας, ότι 
έχει όλη την υποστήριξη των διαφόρων κυβερνήσε-
ων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Καναδά για την 
προεδρία του στην κοινότητα.
Οι εκλογές πλησιάζουν και από ότι φαίνεται η 

προεκλογική μάχη έχει ήδη αρχίσει. Απομένει να 
δούμε, ποια είναι τα άτομα που θα αποτελέσουν 
την ομάδα της νυν κοινοτικής διοίκησης. 
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Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

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

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

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

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

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

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

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

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

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

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

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

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

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!
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Reuters: Η Κομισιόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει 
το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού

Το Reuters αναφέρει ότι η Κομι-
σιόν ετοιμάζεται να περάσει σε μια 

νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού, καθώς πλέον θα τον αντιμε-
τωπίζει ως γρίπη. Το πρακτορείο επικα-
λείται έγγραφο που θα κατατεθεί άμεσα 
προς ψήφιση από την αρμόδια Επίτρο-
πο, Στέλλα Κυριακίδου.
Όπως αναφέρει το Reuters, στο προ-

σχέδιο του εγγράφου το οποίο αναμέ-
νονταν να κατατεθεί την Τετάρτη 27/4 
προς ψήφιση στα όργανα της Ένωσης, 
η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ αναφέρει 
πως το ευρωπαϊκό μπλοκ έχει ξεπεράσει 
τη φάση έκτακτης ανάγκης της πανδημί-
ας, ενώ στο εξής θα δίνεται μεγαλύτερο 
βάρος στους διαγνωστικούς ελέγχους, 
ενώ η επιτήρηση της COVID-19 θα είναι 
παρόμοια με αυτή που γίνεται στην κοι-
νή εποχική γρίπη.

Σύμφωνα με το δημοσίευ-
μα [https://www.reuters.com/world/
europe/exclus ive-eu-move-away-
emergency-phase-covid-pandemic-
document-2022-04-26/] το γεγονός πως 
τα κρούσματα της νόσου ελαττώνονται 
σε συνδυασμό με τη μείωση των θανά-
των και της επιβάρυνσης των συστημά-

των υγείας, ενισχύουν τη θέση της ΕΕ 
αναφορικά με τον τερματισμό της κα-
τάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία 
βρίσκονται τα κράτη – μέλη εδώ και πε-
ρισσότερα από δύο χρόνια. Παράλληλα, 
τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμών – άνω 
του 70% για τις δύο δόσεις και άνω του 
50% για την ενισχυτική – εντείνουν την 
αισιοδοξία των ευρωπαϊκών αρχών.
«Προτείνεται μία διαφορετική προ-

σέγγιση στο ζήτημα της διαχείρισης της 
πανδημίας, περνώντας από το στάδιο 
της έκτακτης ανάγκης σε μία πιο βιώσι-
μη διαχείριση της κατάστασης», αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο του 
εγγράφου της ΕΕ που περιήλθε σε γνώ-
ση του Reuters. Η Κομισιόν αρνήθηκε να 
σχολιάσει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, το Reuters τονίζει πως οι όποιες 
ανακοινώσεις δε θα είναι δεσμευτικές 
για τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών 
και θα συνοδεύονται από τη σαφή προ-
ειδοποίηση πως «ο COVID-19 ήρθε για 
να μείνει», πιθανότατα μέσω της εμφά-
νισης νέων παραλλαγών, και ως εκ τού-
του «η επαγρύπνηση και η ετοιμότητα 
παραμένουν απαραίτητες».

© primenews.press

Η θεμιτή τροπή τού  
καθήκοντος νομιμοφροσύνης 

εις δικαίωμα αντίστασης
«Ορκίζομαι να φυλάττω πί-

στη εις την πατρίδα, υπα-
κοή εις το Σύνταγμα και τους Νό-
μους και να εκπληρώνω τιμίως και 
ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου»

Συμφώνως προς το άρθρο 19 του 
Υπαλληλικού Κώδικος (Ν. 3528/2007), 
ο ως άνω όρκος επισφραγίζει την απο-
δοχή της καταρτισθείσης υπαλληλικής 
σχέσης του νέο-προσλαμβανομένου 
υπαλλήλου με την υπηρεσία του, ως 
εκ τούτου δηλαδή ως κρατικός υπάλ-
ληλος, ήτοι εκφραστής της βουλήσεως 
του Κράτους κατά το άρθρο 103 του Συ-
ντάγματος οφείλει, συναφώς με το άρ-
θρο 120 του Συντάγματος, πλην όμως 
υπό την ιδιότητά του αυτή, πίστη προς 
το Σύνταγμα και τους Νόμους που συμ-
φωνούν προς αυτό, καθώς και αφοσίω-
ση εις την Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η ως άνω θεμελιώδη ρήτρα η οποία 
καθίσταται αρρήκτως συνδεδεμένη με 
το Δημοκρατικό μας Πολίτευμα, συνι-
στά την προμετωπίδα της υπηρεσιακής 
κατάστασης του Δημοσίου Υπαλλήλου, 
όπως ρητώς τούτο εξάλλου διαλαμβά-
νεται και εις τη διάταξη του άρθρου 24 
του Ν. 3528/2007.

Περαιτέρω, το άρθρο 25 του εν θέμα-
τι Ν. 3528/2007, διαλαμβάνει τη διττή 
όψη δύο φαινομενικά αντικρουόμενων 
καθηκόντων του υπαλλήλου, αφενός 
το καθήκον της νομιμοφροσύνης επί 
ποινή πειθαρχικής διώξεως το οποίο 
όμως, κατά περίσταση, μετασχηματί-
ζεται σε δικαίωμα ανυπακοής προς την 
εκτέλεση μίας εντελλόμενης ενέργειας, 
η οποία καθίσταται προδήλως αντισυ-
νταγματική.

Η δεδικαιολογημένη αυτή άρνηση του 
υπαλλήλου, ουδόλως κάμπτεται, πλην 
όμως η μη συμμόρφωση προς εκτέλεση 
εντολής ανωτέρου του, εν πάσει περι-
πτώσει, δέον όπως αποδεικνύεται ειδι-
κά και εμπεριστατωμένα ότι προσκρού-
ει σφόδρα εις της αυξημένης τυπικής 
ισχύος κείμενες διατάξεις της Συνταγ-
ματικής εννόμου τάξεως, δεδομένου 
ότι κατά την περίπτωση τής παρ. 1 του 
άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 συνιστά 
κατ’ ιδίαν πειθαρχικό παράπτωμα, ως 
πράξη η οποία εκδηλώνει άρνηση ανα-
γνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη 
αφοσιώσεως εις την Πατρίδα και τη Δη-
μοκρατία.
Το δικαίωμα αυτό ανυπακοής προς μία 

κατάδηλα μη Συνταγματική Διάταξη, 
εδράζεται, πέραν από το άρθρο 19 και 
24 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρ-
θρου 103 του Συντάγματος ως εξετέθη 
διεξοδικά ανωτέρω, αλλά και συστοί-
χως εις το άρθρο 120 του Συντάγματος, 
ήτοι την ακροτελεύτια διάταξη η οποία 
συνιστά την επιτομή του Συνταγματικού 
Πατριωτισμού, διότι παρέχει ευθέως 
την εξουσία προς τον εκάστοτε πολίτη, 
αναγνωρίζοντας σαφώς το δικαίωμα 
αντίστασης, με μέτρο τον Πατριωτισμό, 
να εναντιωθεί παντοιοτρόπως εναντίον 

οιουδήποτε επίδοξου καταλύτη της Δη-
μοκρατίας και εν γένει σφετεριστή της 
λαϊκής κυριαρχίας και κατ’ επέκταση 
της Συντεταγμένης Δημοκρατίας μας.

Ως εκ τούτου, λοιπόν, η μη εκτέλεση 
εντολής η οποία είναι αποδεδειγμέ-
να αντισυνταγματική, δεν κάμπτεται 
ακόμη και αν συντρέχουν εξαιρετικά 
επείγοντες λόγοι, οι οποίοι εν πάσει 
περιπτώσει επιβάλλεται να εξειδικεύο-
νται άνευ ετέρου τινός, με απόλυτη σα-
φήνεια και πληρότητα, βεβαίως κάθε 
περίπτωση είναι διαφορετική ιδωμένη 
υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογι-
κότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) 
συνεκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες 
περιστάσεις, καθώς και τα πραγματικά 
γεγονότα.
Εν κατακλείδι, η τήρηση του Συντάγ-

ματος και η αφοσίωση εις την Πατρίδα 
συνιστούν θεμελιώδεις έννοιες του Δη-
μοκρατικού μας Πολιτεύματος, καθώς 
και της λαϊκής κυριαρχίας, όπου κάθε 
υπάλληλος επιβάλλεται να εφαρμόζει 
απαρεγκλίτως, διατηρώντας κομματική 
ουδετερότητα, εις τα άκρα όρια όπου 
δε θίγεται το δικαίωμα ευπρεπούς και 
μετριοπαθούς εκφράσεως της ελευθε-
ρίας εκφράσεως.
Το Πειθαρχικό δίκαιο αφορά τα υπη-

ρεσιακά καθήκοντα, τα οποία ερείδο-
νται εις τη Δημοκρατική Νομιμότητα 
και ουδόλως σχετίζονται με τα πολιτι-
κά φρονήματα και τους υπηρεσιακούς 
αποκλεισμούς, εξαιτίας και συνεπεία 
των κομματικών διχοστασιών και πα-
θών κατά τα πάλαι ποτέ πιστοποιητικά 
κοινωνικών φρονημάτων.

*Ο Χαράλα-
μπος Β. Κα-
τ σ ι β α ρ δ ά ς 
είναι δικηγό-
ρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. 
Σ π ο ύ δ α σ ε 
Νομικά στη 
Νομική Αθη-

νών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστήρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφίας και έκα-
νε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης στο μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο 
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο 
και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο 
μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της 
Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς 
ως διαμεσολαβητής στην επί-
λυση ιδιωτικής φύσεως δια-
φορών, αστικού και εμπορικού 
δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπι-
στευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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Από Πάσχα… καλοκαίρι:  
Ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης
Σειρά παρεμβάσεων για να ανατρέψει το βαρύ -λόγω της ακρίβειας- πολιτικό κλίμα  
και να επανασυσπειρώσει τη ΝΔ, ετοιμάζει η κυβέρνηση | Ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί

Η Νέα Δημοκρατία «άντεξε» πολιτικά 
τα τελευταία τρία χρόνια την παν-

δημία του κορωνοϊού με τα περιοριστι-
κά μέτρα και τις οικονομικές συνέπειες 
που επέφερε, ένα «θερμό καλοκαίρι» με 
την Τουρκία, μία μεταναστευτική κρίση 
στον Έβρο, φωτιές και κακοκαιρίες. Αλλά 
η ακρίβεια επιφέρει πλέον σημαντικό πο-
λιτικό πλήγμα στην κυβέρνηση, η οποία 
δρομολογεί σειρά παρεμβάσεων, ελπίζο-
ντας να ανατρέψει το βαρύ κλίμα.

Ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης από το 
Πάσχα μέχρι και το καλοκαίρι περιλαμβά-
νει λοιπόν συγκεκριμένους σταθμούς, στο 
πλαίσιο ενός σχεδιασμού που «καίει» το 
σενάριο πρόωρων εκλογών πριν το φθι-
νόπωρο. Αν και πολλοί στη Νέα Δημο-
κρατία εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα 
έπρεπε να προχωρήσει σε εκλογικό αιφνι-
διασμό πριν γίνουν χειρότερα τα πράγμα-
τα – αν όχι μέσα στο επόμενο δίμηνο, τότε 
το Σεπτέμβριο.
Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επιμένει ότι 

οι κάλπες θα στηθούν το 2023, αλλά ταυ-
τόχρονα – υπό την πίεση της κοινωνίας 
και των δημοσκοπήσεων – προχωρά και 
μάλιστα επισπεύδει το σχεδιασμό του.
Οι ανακοινώσεις για τη νέα αύξηση του 

κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου, που 

ήταν αρχικώς προγραμματισμένες για 
το υπουργικό συμβούλιο μετά το Πάσχα, 
έγιναν τελικώς Μεγάλη Τετάρτη, με μήνυ-
μα του κ. Μητσοτάκη προς τους πολίτες. 
Σημειωτέων, πως ο πρωθυπουργός «θα 
πάρει πάνω του» τις ανακοινώσεις όλων 
των θετικών παρεμβάσεων του επόμενου 
διαστήματος, θέλοντας να ενισχύσει το 
κοινωνικό του προφίλ.

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμ-

βουλίου μετά το Πάσχα βεβαίως ο κ. Μη-
τσοτάκης θα εισηγηθεί και επισήμως την 
αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 
ευρώ, δηλαδή κατά 50 ευρώ το μήνα, θέ-
λοντας να διατηρήσει την όποια θετική 
δημοσιότητα. Η κυβέρνηση θέλει με τη 
νέα αύξηση του κατώτατου μισθού να 
προβάλλει ότι μεριμνά για τους πλέον 
αδύναμους, αναμένεται όμως να επιση-
μάνει και τη θετική επίδραση της αύξησης 
του κατώτατου στους μισθούς γενικότε-
ρα. Εκτιμάται ειδικότερα ότι και ο μέσος 
μισθός θα συμπαρασυρθεί προς τα πάνω 
κατά 50% του ποσοστού αύξησης του κα-
τώτερου μισθού. Δηλαδή εάν ο κατώτα-
τος αυξηθεί κατά 7%, ο μέσος μισθός θα 
αυξηθεί κατά 3,5%.
Το πρόβλημα βεβαίως είναι, ότι το ράλι 

των ανατιμήσεων τρέχει τόσο γρήγορα, 
που η αύξηση αυτή έχει ήδη εξανεμιστεί 
πριν καν γίνει... Από την κυβέρνηση πά-
ντως σημειώνουν ότι η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού το 2022 σε σχέση με τον 
κατώτατο του 2021 ανέρχεται αθροιστικά 
στο 9,7%, καθώς αυξάνεται από 1η Μαΐου 
7,7% και είχε ήδη αυξηθεί από 1η Ιανου-
αρίου 2%. Και επικαλούνται ότι το 9,7% 
υπερκαλύπτει την αύξηση του πληθωρι-
σμού, ο οποίος ήταν το Μάρτιο 8,9%.

Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει να αντι-
μετωπίσει και τη γκρίνια των επιχειρήσε-
ων, ιδίως των μικρομεσαίων, ότι αυξάνε-
ται το λειτουργικό κόστος. Υπενθυμίζεται, 
ότι οι εργοδοτικές ενώσεις είχαν προτείνει 
αύξηση του κατώτατου μισθού το πολύ 
3% με 4%. Σε αυτό η κυβέρνηση απαντά 
υπενθυμίζοντας τις μειώσεις φόρων και 
εργοδοτικών εισφορών την τελευταία τρι-
ετία, αλλά και το γενναίο πακέτο στήριξης 
των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της 
πανδημίας. Άλλωστε, τον Ιούνιο η κυβέρ-
νηση θα προχωρήσει και σε νέα μείωση 
των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά μισή μονάδα.
Από Τρίτη του Πάσχα αναμένεται εν τω 

μεταξύ να τεθεί επιτέλους σε λειτουργία 
και η πλατφόρμα επιδότησης καυσίμων, 
καθώς από αναβολή σε αναβολή έφτασε 
η Μεγάλη Πέμπτη και οι τραπεζικές αρ-
γίες του Πάσχα που θα καθιστούσαν την 
ενεργοποίηση της δώρο άδωρο, αφού δε 
θα προλάβαιναν οι οδηγοί να τη λάβουν 
για την πασχαλινή έξοδο. Η επιδότηση 
καυσίμων δεν αποκλείεται μάλιστα στη 
συνέχεια να επεκταθεί. Σημειωτέων επί-
σης, ότι οι επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύ-
μα θα συνεχιστούν και το Μάιο.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΔ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΦΘΗΝΗ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»
Ο δεύτερος μεγάλος πολιτικός -και όχι 

μόνο- σταθμός στον οδικό χάρτη της κυ-
βέρνησης, είναι βεβαίως το συνέδριο της 
ΝΔ στις 6, 7 και 8 Μαΐου. Στην ομιλία του 
στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης αναμένε-
ται να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο 

και να επιχειρήσει την επανασυσπείρωση 
των γαλάζιων, αλλά και να απευθυνθεί εκ 
νέου στους πασοκογενείς ψηφοφόρους 
που το 2019 είχαν ψηφίσει ΝΔ. Καθώς 
χρειάζεται όμως και μία ουσιαστική θετι-
κή είδηση, ενδεχομένως ο πρωθυπουργός 
να ανακοινώσει από το βήμα του συνεδρί-
ου το πρόγραμμα «φθηνή στέγη για νέ-
ους». Ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει προαναγ-
γείλει την αξιοποίηση της ακίνητης περι-
ουσίας του ΟΑΕΔ, ύψους 1,5 δις ευρώ, για 
την παροχή φθηνότερης στέγης σε νέους 
εργαζόμενους και νέα ζευγάρια.
Ο νέος ΟΑΕΔ θα αξιοποιεί για το σκοπό 

αυτό ακίνητα της ΕΤΑΔ, θα αγοράζει οικό-
πεδα για την ανέγερση κατοικιών και θα 
συνεργάζεται μέσω ΣΔΙΤ με ιδιώτες. Στους 
δικαιούχους θα παραχωρούνται διαμερί-
σματα με χαμηλό ενοίκιο και τη δυνατό-
τητα αγοράς σε ευνοϊκή τιμή μετά από κά-
ποια χρόνια. Θα υπάρχει επίσης η δυνα-
τότητα επιδότησης ενοικίου ή επιδότησης 
για την αγορά πρώτης κατοικίας.
Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης ένα νέο 

«Εξοικονομώ» με την παροχή άτοκων χρη-
ματοδοτήσεων σε νέους για την αγορά 
κατοικίας ή την ανακαίνιση παλιών διαμε-
ρισμάτων.

Ένα συνέδριο κόμματος πάντα βέβαια 
μπορεί να σταθεί αφορμή και για εσωκομ-
ματική γκρίνια, αν και στη ΝΔ η κυριαρχία 
Μητσοτάκη, παρά τη δημοσκοπική απο-
δρομή των τελευταίων μηνών, εξακολου-
θεί να θεωρείται δεδομένη. Τα βλέμματα 
στρέφονται κυρίως στον πρώην πρωθυ-
πουργό, Αντώνη Σαμαρά, που στο παρελ-
θόν έχει αξιοποιήσει το βήμα του συνε-
δρίου για πολιτικές παρεμβάσεις. Εάν ο 
κ. Σαμαράς αφήσει στο συνέδριο αιχμές 
για την εξωτερική πολιτική, τη στάση της 
κυβέρνησης στον πόλεμο στην Ουκρανία, 
αλλά και την ιδεολογική φυσιογνωμία της 
ΝΔ, θα αποτελέσει οπωσδήποτε πολιτικό 
θέμα για την κυβέρνηση.
Από εκεί και πέρα, οι βουλευτές και τα 

γαλάζια στελέχη που νιώθουν την πίεση 
των ψηφοφόρων λόγω ακρίβειας, είναι 
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Γιατί έφυγε η Total από την Ελλάδα 
Η αποχώρηση της γαλλικής Total από 

την έρευνα για κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα στην 
Κρήτη προκάλεσε σοκ, σε όσους είχαν 
πιστέψει πως μετά τη δημόσια στροφή 
που έκανε ο Μητσοτάκης στο ζήτημα των 
ερευνών, ο δρόμος για την αξιοποίηση 
τού όποιου ενεργειακού πλούτου της Ελ-
λάδας είχε ανοίξει διάπλατα. Η προσγεί-
ωση ήταν ανώμαλη μόνο για την κοινή 
γνώμη, αλλά όχι για τους παροικούντες 
την Ιερουσαλήμ.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες, η Total είχε ενημερώσει τις αρμόδιες 
ελληνικές αρχές για την πρόθεσή της. Η 
κίνησή της αποτελεί συνέχεια της απόφα-
σης των δύο πετρελαϊκών γιγάντων, Total 
και ExxonMobil, να παγώσουν το πρό-
γραμμα ερευνών τους στην ελληνική υφα-
λοκρηπίδα – ΑΟΖ, προφανώς για να επεν-
δύσουν σε έρευνες και γεωτρήσεις αλλού. 
Είναι κοινό μυστικό, ότι όλο το προηγού-
μενο διάστημα, το ελληνικό κράτος είχε 
εγείρει εμπόδια στη διαδικασία ερευνών, 
με αποτέλεσμα να έχει εξοργίσει τις δύο 
εταιρείες. Δεν είναι, βεβαίως, τυχαίο, ότι 
δε συμμετείχαν στελέχη τους στη σύσκε-
ψη υπό τον πρωθυπουργό, ενώ συμμετεί-
χαν οι ελληνικές τής κοινοπραξίας.
Ας σημειωθεί μόνο ένα γεγονός. Η προ-

σφυγή οικολόγων στο Συμβούλιο Επι-
κρατείας για ακύρωση των ερευνών είχε 
παγώσει τις έρευνες για πολύ – πολύ και-
ρό. Σε οποιαδήποτε χώρα που σέβεται 
στοιχειωδώς τον εαυτό της, η κυβέρνηση 
θα είχε ζητήσει από το Συμβούλιο Επι-
κρατείας να επιταχύνει την εξέταση της 
προσφυγής και την έκδοση της απόφα-
σης, λόγω προφανώς δημοσίου συμφέ-
ροντος. Κι όμως, άφησε την υπόθεση να 
χρονίζει, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι 
δεν ήθελε την πρόοδο της διαδικασίας. Ας 
σημειωθεί ότι η εξέταση της προσφυγής 
είναι προγραμματισμένη για τον ερχόμε-
νο Οκτώβριο, τις ημέρες που τελειώνει η 
προθεσμία – παράταση που έχει δοθεί 
στις εταιρείες για την πρώτη φάση ερευ-
νών!

Και μη σκεφθεί κανείς να αντιτάξει, ότι 
η κυβέρνηση δεν ήθελε να παρέμβει στη 
Δικαιοσύνη, γιατί θα πέσει το ταβάνι να 
μας πλακώσει, μην αντέχοντας τόση υπο-
κρισία. Αυτό, άλλωστε, που όφειλε η κυ-
βέρνηση, ήταν να ζητήσει επίσπευση και 
όχι να υπαγορεύσει απόφαση. Για την 
ακρίβεια, το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατεί-
ας έπρεπε για προφανείς λόγους να είχε 
προτάξει αυτή την υπόθεση. Δε θα με εξέ-
πληττε εάν μάθαινα, ότι η καθυστέρηση 
οφειλόταν σε πολιτικό και όχι γραφειο-
κρατικό λόγο.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε, άφη-

σε σαφώς να εννοηθεί, πως εάν δεν είχε 
μεσολαβήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
έρευνες δε θα πραγματοποιούνταν. Πριν 
από αυτόν, είχε φροντίσει ο Δένδιας με 
την περιβόητη δήλωσή του στη Σαουδική 
Αραβία, να μας ανακοινώσει ότι δεν πρό-
κειται να τρυπήσουν τον ελληνικό βυθό! 
Γνωρίζοντας το απολύτως αρνητικό κλίμα 
στους κόλπους της κυβέρνησης, οι Total 
και Exxon Mobil είχαν – όπως προανέφε-
ρα – ανοίξει πανιά για αλλού. Απλώς, η 
Total έκανε και το επόμενο βήμα, μετατρέ-
ποντας το πάγωμα σε αποχώρηση.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο ζητήμα-
τα. Ας τα σχολιάσουμε ένα προς ένα. Σε 
μία στοιχειωδώς σοβαρή χώρα, ο Μητσο-
τάκης όφειλε να απολογηθεί για τη μέχρι 
προ εβδομάδων αρνητική στάση της κυ-
βέρνησής του, σε ό,τι αφορά στην αξιο-

ποίηση του όποιου ενεργειακού πλούτου 
διαθέτει η Ελλάδα. Υπενθυμίζω ένα γνω-
στό περιστατικό: Το καλοκαίρι του 2019 ο 
επικεφαλής της αρμόδιας ΕΔΕΥ ενημέρω-
σε τον τότε υπουργό Ενέργειας Χατζηδά-
κη ότι ήταν έτοιμες οι συμβάσεις για πα-
ραχώρηση και των θαλάσσιων οικοπέδων 
νοτίως της Κρήτης (ανατολικότερα από 
τα δύο που είχαν ήδη παραχωρηθεί). Η 
απάντηση που εισέπραξε ήταν κατηγορη-
ματικά αρνητική για την πραγματοποίηση 
γεωτρήσεων! Ας σημειωθεί ότι σε λίγους 
μήνες από τότε υπεγράφη το τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο. Αν είχαν γίνει οι παραχωρή-
σεις ίσως να είχε αποτραπεί η υπογραφή 
του.

Μου είναι δύσκολο να πιστέψω πως κε-
ντροδεξιοί πρωθυπουργός και υπουργοί 
προσεγγίζουν ένα τόσο κρίσιμο για το δη-
μόσιο συμφέρον ζήτημα, αποκλειστικά με 
ακραίες ιδεοληψίες οικολογικού χαρακτή-
ρα. Ειδικά όταν δεν έχουν κανένα πρόβλη-
μα με το εισαγόμενο φυσικό αέριο κι όταν 
ειδικότερα είναι υπερήφανοι που κατα-
σκευάζουν στην Αλεξανδρούπολη τερμα-
τικό με το εισαγόμενο αμερικανικό LNG.

Για να είμαι ειλικρινής, μου ήταν δύσκο-
λο να κατανοήσω και την απόφαση για 
άμεση απολιγνιτοποίηση, που κινδυνεύει 
να αφήσει τεράστιο κενό στην ενεργειακή 
κάλυψη της χώρας. Ας σημειωθεί, ότι ενώ 
η Ελλάδα έτρεξε, παρότι μολύνει ελάχιστα, 
η Πολωνία εξασφάλισε προθεσμία μέχρι 
το 2049 και η Γερμανία μέχρι το 2039. Ναι, 
η Γερμανία που μας σπρώχνει πιεστικά να 
αγοράζουμε τις δικές της ανεμογεννήτρι-
ες και τα δικά της φωτοβολταϊκά.

ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Δε θα παραμείνω στο γιατί η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη κινήθηκε με τον τρόπο που 
κινήθηκε, επειδή δε μου αρέσει να κάνω 
ανίχνευση προθέσεων. Οφείλω, ωστό-
σο, να υπογραμμίσω, ότι όποιος αφήνει 
ανεκμετάλλευτο έναν τέτοιο δυνητικό 
ενεργειακό πλούτο έχει εθνική, όχι απλώς 
πολιτική ευθύνη. Και οι εξελίξεις με την 
εκτόξευση των τιμών, οι οποίες εκτοξεύ-
θηκαν περαιτέρω λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, υπογραμμίζει αυτή την ευθύνη. 
Γιατί πλέον, εκτός των άλλων, υπάρχει σο-
βαρό πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας.
Είναι να απορεί κάθε λογικός Έλληνας, 

ανεξαρτήτως ιδεολογικοπολιτικών πεποι-
θήσεων, γι’ αυτές τις συμπεριφορές της 
κυβέρνησης. Τα μόνα που δε φαίνεται να 
απορούν είναι τα συστημικά Μίντια. Προ-
φανώς, η ευθύνη δεν είναι ολόκληρη στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για το γεγονός ότι 
η Ελλάδα έχει εγκληματικά ολιγωρήσει 
στο να διερευνήσει τις δυνατότητες αξι-
οποίησης του πιθανολογούμενου ενερ-
γειακού της πλούτου, οφείλεται και στις 
προηγούμενες κυβερνήσεις, με εξαίρεση 
τα όσα σημαντικά έπραξε ως υπουργός 

Ενέργειας ο Γιάννης Μανιάτης. Εάν είχαν 
ακολουθηθεί οι διαδικασίες που είχαν 
τότε δρομολογηθεί, κατά πάσα πιθανότη-
τα η Ελλάδα θα ήταν σήμερα παραγωγός 
και εξαγωγέας και φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου.

ΤΟ «ΔΩΡΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ»
Ας επιστρέψουμε, όμως, στο γιατί έφυγε 

η Total. Εάν πριν λίγα χρόνια, η Total θεω-
ρούσε πως είχε αποχρώσες ενδείξεις ότι 
στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν σοβα-
ρά κοιτάσματα και πλήρωσε για τα δικαι-
ώματα, σήμερα έχει πολύ πιο ισχυρούς 
λόγους να ερευνήσει. Πρώτον, επειδή οι 
τιμές είναι πολύ υψηλά και όλα δείχνουν 
ότι θα μείνουν για πολύ καιρό. Δεύτερον, 
επειδή ο νέος Ψυχρός Πόλεμος, που όλα 
δείχνουν ότι θα διαρκέσει πολλά χρόνια, 
καθιστά υποχρεωτική την απεξάρτηση 
της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει, ότι δημιουργείται ένα 
τεράστιο κενό στην ενεργειακή τροφοδο-
σία της ΕΕ, το οποίο πρέπει να καλυφθεί.

Εάν επιβεβαιωθούν οι αποχρώσες εν-
δείξεις ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλα 
κοιτάσματα, αυτό θα ήταν «δώρο εξ ου-
ρανού» για την ΕΕ. Κι αυτό, επειδή είναι 
-λόγω της γεωγραφίας- πολύ ευκολότερο 
και φθηνότερο να μεταφερθούν στις δι-
ψασμένες για ενέργεια ευρωπαϊκές χώ-
ρες, από ότι το φυσικό αέριο που έχει ήδη 
ανακαλυφθεί στην κυπριακή, ισραηλινή 
και αιγυπτιακή ΑΟΖ. Ο αγωγός EastMed 
είναι και δύσκολο και ακριβό έργο, και 
μπορεί να μεταφέρει σχετικά μικρή ποσό-
τητα αερίου σε σύγκριση με τις ανάγκες.

Οι εναλλακτικές λύσεις έχουν κάθε μία 
τα δικά της προβλήματα. Η πρώτη και πιο 
οικονομική διαδρομή θα ήταν το αέριο να 
πάει με υποθαλάσσιο αγωγό στην Κύπρο, 
από εκεί στην Τουρκία κι από εκεί με χερ-
σαίο αγωγό στην Ευρώπη. Αυτή η διαδρο-
μή, όμως, προϋποθέτει λύση του Κυπρια-
κού, η οποία δεν υπάρχει στον ορίζοντα. 
Η δεύτερη διαδρομή είναι να πάει το αέ-
ριο με υποθαλάσσιο αγωγό στην Αίγυπτο, 
από εκεί με χερσαίο παραλιακό αγωγό 
προς δυσμάς μέχρι τα σύνορα Αιγύπτου – 
Λιβύης κι από εκεί με υποθαλάσσιο στην 
Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στη συνέ-
χεια σε Ιταλία. Η τρίτη λύση είναι το αέριο 
της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου 
να υγροποιείται σε σταθμούς και από 
εκεί με ειδικά πλοία να μεταφέρεται στην 
ευρωπαϊκή αγορά ως LNG. Η τρίτη αυτή 
λύση είναι ρεαλιστική, αλλά επιβαρύνει 
σημαντικά την τιμή.

ΓΙΑΤΙ ΕΦΥΓΕ Η TOTAL
Γιατί, λοιπόν, η Total έφυγε από την Ελλά-

δα. Η ενόχληση που της είχε προκαλέσει 
η συμπεριφορά του ελληνικού κράτους 
είναι δεδομένη και πριν 1-2 χρόνια θα 
εξηγούσε τη φυγή της για να επενδύσει 
ανατολικότερα, εκεί που είναι δεδομένο 
πως υπάρχουν κοιτάσματα. Ήδη παράγει, 
άλλωστε, στην Αίγυπτο και στη Λιβύη, και 

SPRING SESSION \ SESSION PRINTEMP 

CCOOUURRSSEESS  SSTTAARRTTIINNGG  NNOOWW

DAY CLASSES Monday-Friday  
8:30 am – 12:30 pm DE JOUR lundi au vendredi  

8h30 – 12h30

EVENING 
CLASSES

Monday-Thursday  
5:30 pm – 9:30 pm LE SOIR lundi au jeudi  

17h30 – 21h30 

DAY CLASSES Monday-Friday  
8:30 am – 3:35 pm DE JOUR lundi au vendredi  

8h30 – 15h35

BASIC  
ENGLISH AND FRENCH

COURS  

D’ANGLAIS ET FRANCAIS

ACADEMIC  
HIGH SCHOOL COURSES

NOUS VOUS OFFRONS  
DES COURS ACADEMIC 

To obtain pre-requisites for High School Diploma, CEGEP or University
Pour obtenir vos prérequis pour le diplôme d’études secondaires, CEGEP ou l’Université

Registration is by appointment only /Inscription par rendez-vous seulement

SPACES STILL AVAILABLE SPACES STILL AVAILABLE 
CALL TO REGISTERCALL TO REGISTER

950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

514-337-3856

2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1C2

514-337-3856

        www.slaec.ca

Registration is by appointment only /Inscription par rendez-vous seulement

SPACES STILL AVAILABLE SPACES STILL AVAILABLE 
CALL TO REGISTERCALL TO REGISTER
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Από τις 21 Μαίου, επιστρέφουμε στο 1570ΑΜ 3-5
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Η Γαλάζια Πατρίδα  
και η Ελλάδα
Η Τουρκία διεξήγαγε την άσκηση «Γα-

λάζια Πατρίδα – 2022» που διορ-
γάνωσε η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμε-
ων στον Εύξεινο Πόντο, το Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή 
122 πλοίων, 41 αεροσκαφών και 12 χιλιά-
δων προσωπικό. Πρόκειται για μια εθνική 
άσκηση μεγάλης κλίμακας, που διεξάγεται 
στο πλαίσιο υλοποίησης του δόγματος της 
Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο έχει εγκριθεί 
σε ανώτατο επίπεδο από τους αρμόδιους 
φορείς του τουρκικού κράτους και προ-
βλέπει τη ντε φάκτο ιδιοποίηση της υφα-
λοκρηπίδας και της ΑΟΖ από το μέσον του 
Αιγαίου και μέχρι τις ακτές της Συρίας.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© pontosnews.gr

Με το δόγμα αυτό, τα ελληνικά νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και το σύμπλεγμα της 
Μεγίστης, εγκλωβίζονται μέσα στα ύδατα 
της «τουρκικής Γαλάζιας Πατρίδας». 

Αυτό θα γίνει σε πρώτη φάση, ενώ η 
Τουρκία θα διακηρύσσει σε όλους τους 
τόνους διμερώς και διεθνώς με ανακοινώ-
σεις, επίσημες επιστολές και διαβήματα 
σε ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς φορείς, ότι 
η Ελλάδα παραβιάζει το καθεστώς απο-
στρατιωτικοποίησης των νησιών που έχει 
εγκλωβίσει στα ύδατα της «τουρκικής Γα-
λάζιας Πατρίδας».

Σε δεύτερη φάση και ενώ η πίεση για 
αποστρατιωτικοποίηση θα συνεχίζεται, η 
Τουρκία προφασιζόμενη και επικαλούμε-
νη διάφορες αιτίες, ΠΙΘΑΝΟΝ να επιχει-
ρήσει ακόμα και νηοψίες στα ελληνικά 
πλοία που θα διέρχονται από τα ύδατα της 
«τουρκικής Γαλάζιας Πατρίδας» με προο-
ρισμό τα εγκλωβισμένα νησιά του ανατο-
λικού Αιγαίου. 

Σε τρίτη φάση, έχει ως στόχο την οικο-
νομική – και όχι μόνο – ενσωμάτωση των 
νησιών του ανατολικού Αιγαίου με τρόπο 
«βελούδινο» στην ενδοχώρα της Ανατολί-
ας.

Η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα – 2022» 
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη πολιτική σημα-
σία, αφού στην τελική της φάση συμμετεί-
χε με τηλεδιάσκεψη και ο ίδιος ο πρόεδρος 
της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν.

Μερικά στοιχεία για την εν λόγω άσκηση, 
με βάση την παρουσίαση που έγινε στη Δι-
οίκηση του Πολεμικού Κέντρου Επιχειρή-
σεων του Πολεμικού Ναυτικού, που υπά-
γεται στη Διοίκηση του Στόλου, στο Ναύ-
σταθμο του Gölcük – Κίου, στη Θάλασσα 
του Μαρμαρά.

Ο διευθυντής άσκησης και διευθυντής 
επιχειρήσεων της Διοίκησης Στόλου αρχι-
πλοίαρχος Yusuf Akyüz δήλωσε, στη συνέ-

ντευξη Τύπου, ότι η άσκηση σχεδιάστηκε 
από τη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων με 
βάση το Πρόγραμμα Άσκησης των Τουρκι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Επιτε-
λείου και ότι ήταν μια πραγματική άσκηση 
που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στον 
Εύξεινο Πόντο, το Αιγαίο και την Ανατολική 
Μεσόγειο, υπό τη διοίκηση και διοίκηση 
της Ναυτικής Διοίκησης.

Ο αρχιπλοίαρχος Akyüz, αναφερόμε-
νος στην άσκηση, είπε ότι σ’ αυτήν συμ-
μετείχαν συνολικά 122 πλοία, ήτοι 10 
φρεγάτες, 6 κορβέτες, 17 τορπιλάκατοι, 11 
υποβρύχια, 8 ναρκαλιευτικά, 32 βοηθητι-
κά πλοία, 12 περιπολικά, 25 αποβατικά, 1 
δοκιμαστικό και εκπαιδευτικό πλοίο.
«Συμμετείχαν επίσης 10 αεροσκάφη θα-

λάσσιας περιπολίας, 17 ελικόπτερα, 14 μη 
επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 4 ομάδες 
βατραχανθρώπων επιθετικών επιχειρήσε-
ων (SAT), 2 ομάδες βατραχανθρώπων αμυ-
ντικών επιχειρήσεων (SAS), μονάδες πεζο-
ναυτών και τμήματα αμφίβιας επίθεσης, 
επιθετικά ελικόπτερα από τη Διοίκηση του 
Στρατού Ξηράς, ελικόπτερα γενικής χρή-
σης, βαριά μεταφορικά ελικόπτερα, επιθε-
τικά μαχητικά αεροσκάφη από τη Διοίκηση 
της Πολεμικής Αεροπορίας, ιπτάμενα ρα-
ντάρ, αεροσκάφη που σύρουν εναέριους 
στόχους, τμήματα ραδιολογικού – βιο-
λογικού – χημικού πολέμου, τμήματα και 
ελικόπτερα έρευνας διάσωσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατοχωροφυλακής και σκά-
φη της Γενικής Διεύθυνσης Ακτοφυλακής. 
Στην άσκηση θα συμμετέχουν επίσης η 
Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία 
Εσωτερικών, Μεταφορών και Υποδομών, 
Υγείας, Γεωργίας και Δασών και η Τουρκική 
Ερυθρά Ημισέληνος», πρόσθεσε.
Ο Akyüz δήλωσε ότι ο διοικητής του Πο-

λεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Ercüment 
Tatlıoğlu, επέβαινε στη φρεγάτα TCG Gediz, 
παρακολουθώντας βολές με πραγματικά 
πυρά εναντίον υψηλής ταχύτητας προηγ-
μένων μη επανδρωμένων στόχων επιφα-
νείας και εναέριων στόχων στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Στην άσκηση, που διεξήχθη μεταξύ 11 και 
14 Απριλίου 2022, έγινε εκπαίδευση επι-
χειρησιακής ετοιμότητας για βασικές ναυ-
τικές κινήσεις, όπως επιφανειακός πόλε-
μος, ανθυποβρυχιακός πόλεμος, πόλεμος 
ναρκών, πόλεμος αεράμυνας, ηλεκτρο-
νικός πόλεμος, επιχειρήσεις θαλάσσιου 
ελέγχου και υποβρύχιας διάσωσης, βολές 
με πραγματικά πυρά σε επιφανειακούς και 
εναέριους στόχους και κοινή εκπαίδευση 
με τις Διοικήσεις των Ξηράς και Αεροπο-
ρίας.
Στο πλαίσιο της άσκησης έγιναν βολές 

κατά στόχων επιφανείας του μη επανδρω-

μένου σκάφους ALBATROS-T, βολές αερά-
μυνας, βολές επίγειου βομβαρδισμού και 
βολές από το οπλισμένο μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος AKSUNGUR στο μη επανδρω-
μένο επιφανειακό στόχο MAM-L.
Στην τελική φάση της άσκησης, που έγι-

νε στη Μαρμαρίδα, την 21η Απριλίου, 
συμμετείχαν ως παρατηρητές Ακόλουθοι 
Άμυνας ή Ναυτικοί Ακόλουθοι από τα εξής 
κράτη: ΗΠΑ, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, 
Τσεχία, Φιλιππίνες, Γεωργία, Ιράν, Ιαπω-
νία, ABD, Νότιος Κορέα, Λετονία, Μεξικό, 
Πακιστάν, Σενεγάλη και Νιγηρία. Συμμε-
τείχε επίσης και ο «Ακόλουθος Άμυνας» 
του ψευδοκράτους, κάτι που συνιστά ενός 
είδους αναγνώριση από το «παράθυρο» 
του ψευδοκράτους από τις χώρες που 
συμμετείχαν με παρατηρητή στην εν λόγω 
επιθετική άσκηση.

Στην τελική φάση της άσκησης, που έγι-
νε στη Μαρμαρίδα, εξετάστηκε κατάληψη 
μικρονησίδας από βατραχανθρώπους και 
από αεροκίνητα και αερομεταφερόμενα 
τμήματα.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σε παρέμ-
βαση που έκανε μέσω τηλεδιάσκεψης στο 
τέλος της άσκησης, μεταξύ άλλων είπε τα 
εξής:
«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι 

να γίνουμε η πιο ισχυρή χώρα στην πε-
ριοχή και στον κόσμο με νέα πλοία, υπο-
βρύχια και οπλικά συστήματα. Σώσαμε 
εκατοντάδες χιλιάδες ζωές από το να χα-
θούν σε σκοτεινά νερά με την ακτοφυλα-
κή μας. Η παρουσία των στρατιωτών μας, 
που εκτελούν τα καθήκοντά τους μέρα και 
νύχτα, είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για την 
ειρήνη. Η άσκησή μας, που πραγματοποι-
ήθηκε από τα στοιχεία της Διοίκησης των 
Ναυτικών μας Δυνάμεων στον Εύξεινο Πό-
ντο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, 
σε συντονισμό με τις Διοικήσεις των λοι-
πών Κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων, 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το προσωπικό 
ειδικών αποστολών που συμμετείχε στην 
άσκηση έδειξε ότι είναι πάντα έτοιμο για 
δράση εκπληρώνοντας τα καθήκοντά του. 
Η ύπαρξη ισχυρής ναυτικής δύναμης στην 
Τουρκία, η οποία είναι μια χώρα που περι-
βάλλεται από θάλασσες από τρεις πλευρές, 
δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Δίνουμε 
ιδιαίτερη σημασία στη συνεχή ανάπτυξη 

του ναυτικού μας. Θα συνεχίσουμε το έργο 
μας μέχρι να γίνει η πιο ισχυρή χώρα στην 
περιοχή της με νέα πλοία, υποβρύχια και 
οπλικά συστήματα. Οι ένοπλες δυνάμεις 
μας, εκτός από την άμυνα της πατρίδας, 
πραγματοποιούν τις πιο ολοκληρωμένες 
ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στον κόσμο 
σε πολλά μέρη. Ενώ οι χώρες που θεω-
ρούν τους εαυτούς τους ότι είναι σύγχρο-
να κράτη άφησαν πρόσφυγες να πεθάνουν 
στη θάλασσα, εμείς σώσαμε εκατοντάδες 
χιλιάδες ζωές και δεν τις αφήσαμε να χα-
θούν στα σκοτεινά νερά. Κερδίσαμε την 
εκτίμηση του κόσμου με τις επιχειρήσεις 
που πραγματοποιήσαμε σε διάφορε πε-
ριοχές που υπήρχαν κρίσεις. Οι ηρωικοί 
στρατιώτες μας εξακολουθούν να διεξά-
γουν μια επιτυχημένη επιχείρηση εναντίον 
τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ. 
Συγχαίρω θερμά τα τμήματα του πολεμι-
κού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας, 
του στρατού ξηράς και της στρατοχωροφυ-
λακής που πραγματοποίησαν την άσκηση 
Γαλάζια Πατρίδα».

Κλείνοντας το άρθρο να σημειώσουμε, 
ότι η άσκηση αυτή, που έχει σαφώς επιθε-
τικό και αναθεωρητικό χαρακτήρα, γίνεται 
μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυ-
πουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και τη  
συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν, την 
οποία η κυβέρνηση και τα ελληνικά ΜΜΕ 
μας παρουσίασαν ως μια συνάντηση που 
ανοίγει μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις, με θετική ατζέντα.

Επίσης, να σημειώσουμε ότι στην άσκηση 
αυτή συμμετείχαν στρατιωτικοί επίσημοι 
από συμμαχικές χώρες, οι οποίοι με την 
παρουσία τους -κατά κάποιο τρόπο- νομι-
μοποίησαν τα επιθετικά σχέδια της Τουρ-
κίας.

Να περιμένουμε από το ελληνικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών κάποιο ενημερωτικό ση-
μείωμα υπό τύπον διαβήματος σε όσες 
χώρες συμμετείχαν δι’ εκπροσώπου στην 
εν λόγω άσκηση, ή θα το αφήσουμε κι 
αυτό να πάει έτσι, όπως τόσα άλλα;

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής
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Καθώς ο αριθμός των νοσοκομειακών 
ασθενών με COVID-19 συνεχίζει να 

αυξάνεται, τα στελέχη του νοσοκομειακού 
προσωπικού θεωρούνται πλέον κρίσιμα. 
Η έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό 
με την εισαγωγή περισσότερων ασθενών, 
ισοδυναμούν με ρεκόρ χρόνου αναμονής 
στα επείγοντα. 

Περισσότερα από δώδεκα νοσοκομεία, 
μόνο στο Μόντρεαλ, λειτουργούν πολύ 
πάνω από το κανονικό επίπεδο χωρητικό-
τητάς τους. Πολλοί ασθενείς περιμένουν 
διψήφιες ώρες στα επείγοντα στα νοσο-
κομεία του Μόντρεαλ. Δεκατέσσερα νο-
σοκομεία λειτουργούν επί του παρόντος 
με δυναμικότητα άνω του 100 τοις εκατό, 
συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Νο-
σοκομείου Lakeshore που είναι στο 181 
τοις εκατό.

Εν τω μεταξύ, δεκάδες ασθενείς περιμέ-
νουν με φορεία για περισσότερες από 48 
ώρες στα επείγοντα προτού εισαχθούν. 
Τα υψηλά επίπεδα καταγράφονται καθη-
μερινά από την Υπηρεσία Υγείας του Μό-
ντρεαλ. Οι ασθενείς δηλώνουν ότι απο-
φεύγουν τις επισκέψεις ακόμα και όταν 
είναι πολύ άρρωστοι προκειμένου να 
αποφύγουν τις αναμονές.

Με τον αυξημένο όγκο ασθενών να οδη-
γεί σε υψηλά ποσοστά πληρότητας και 
τους ασθενείς που περιμένουν να νοση-
λευτούν, αυτό επιδεινώνεται από την έλ-
λειψη προσωπικού. «Είναι μια δύσκολη 
κατάσταση, αλλά όπως πάντα, δεσμευ-
όμαστε να παρέχουμε ποιοτική φροντί-
δα σε όλους τους ασθενείς μας» δήλωσε 
ένας γιατρός του ER στα ΜΜΕ υποστηρί-
ζοντας ότι φοβάται ότι δεν υπάρχει γρή-
γορη λύση για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος.
«Είμαι λίγο απαισιόδοξος για το πώς 

θα συνεχίσουμε στο μέλλον», είπε ο 
Δρ. Bernard Mathieu, ιατρός ER στο 
Maisonneuve – Rosemont Hospital. Σε ένα 
email στα ΜΜΕ, ένας εκπρόσωπος του 
υπουργού Υγείας Christian Dubé λέει ότι 
μέρος του ζητήματος είναι η γήρανση του 
πληθυσμού και η έλλειψη χώρου σε εγκα-
ταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης που 
απαιτείται, από ένα γηράσκοντα πληθυ-
σμό που τον αναγκάζει να καταλαμβάνει 
κρεβάτια στα νοσοκομεία. 

ΤΟ CAQ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Παρά τις υποσχέσεις του, το Κεμπέκ δεν 

έχει καταφέρει να μειώσει το χρόνο ανα-
μονής για την επίσκεψη ενός γιατρού στα 
επείγοντα. Ο μέσος χρόνος ιατρικής πε-
ρίθαλψης ήταν 145 λεπτά (2ώρες και 25 
λεπτά) το 2021-2022, κάτι που είναι ελα-
φρώς υψηλότερο από ό,τι πριν από πέντε 
χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία των ΜΜΕ 
του Μόντρεαλ. Η κυβέρνηση Legault απέ-
χει πολύ από το στόχο των 90 λεπτών που 
διατυπώθηκε όταν ανήλθε στην εξουσία 
το 2018.

Στην εκλογική της πλατφόρμα, ο Συνα-
σπισμός avenir Québec (CAQ) είχε υπο-
σχεθεί ότι θα «μειώσει την αναμονή στα 
90 λεπτά κατά μέσο όρο για να δει ένας 
ασθενής ένα γιατρό στα επείγοντα». 

Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών (MSSS) έχει ήδη αναθεω-
ρήσει τους στόχους του Στρατηγικού του 
Σχεδίου 2019-2023. Ο στόχος για το 2020-
2021 έχει αυξηθεί από 120 λεπτά σε 132 
για εξωτερικούς ασθενείς. 
Για πέντε χρόνια, οι κάτοικοι του Κεμπέκ 

που πηγαίνουν στα επείγοντα περιστατι-
κά πρέπει πάντα να είναι το ίδιο υπομονε-
τικοί μεταξύ της ώρας που πηγαίνουν στη 
διαλογή και της ώρας που επισκέπτονται 
γιατρό. Περίμεναν κατά μέσο όρο πέντε 
λεπτά περισσότερο το 2021-22 σε σύγκρι-
ση με το 2017-18. «Δεν έχει αλλάξει εδώ 
και 10 χρόνια», λέει ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ειδικών Επείγουσας Ιατρικής του Κε-
μπέκ, Δρ Gilbert Boucher. Δε χειροτέρεψε, 

αλλά δε βελτιώθηκε. Σύμφωνα με τον Δρ 
Boucher, η αναμονή για τους εξωτερικούς 
ασθενείς είναι ακόμη μεγαλύτερη. 

«ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ», ΛΕΕΙ Ο LEGAULT
Την Τρίτη 26 Απριλίου αποκαλύφθηκε ότι 

η μέση διάρκεια παραμονής με φορείο 
στην αίθουσα έκτακτης ανάγκης έφτασε 
τις 16 ώρες και 45 λεπτά το 2021-2022, 
πολύ πέρα   από τον αρχικό υπουργικό στό-
χο, που είχε οριστεί στις 12,5 ώρες.
Ερωτηθείς σχετικά, ο Πρωθυπουργός 

Φρανσουά Λεγκώ απάντησε ότι αυτή η 
καθυστέρηση είναι «κατανοητή στο τρέ-
χον πλαίσιο», δεδομένου των 10.000 ερ-
γαζομένων που απουσιάζουν λόγω της 
πανδημίας και της κάλυψης των αναβλη-

θέντων εργασιών. «Τώρα, αυτό που θέ-
λουμε είναι να μειώσουμε αυτό το χρόνο 
στα επείγοντα», είπε. 

Αυτό είναι ήδη το ήμισυ των ανθρώπων 
που πηγαίνουν στα επείγοντα και δε θα 
έπρεπε να βρίσκονται στα επείγοντα. Θα 
έπρεπε να έχουν δει γιατρό στην πρώτη 
γραμμή σε ιδιωτική κλινική ή CLSC, σε 
ομάδα οικογενειακής ιατρικής. Ο François 
Legault είπε ότι ήταν πεπεισμένος ότι θα 
μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση με 
τη νέα του βουλευτή, Shirley Dorismond, 
μια νοσοκόμα. Η αντιπολίτευση ωστόσο 
το βλέπει μάλλον ως παραδοχή αποτυχί-
ας.

© Global News, Le Devoir,  
Υπουργείο Υγείας του Κεμπέκ

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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•Σε κρίσιμα επίπεδα ο χρόνος αναμονής
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Άνω – κάτω η ΕΕ για πληρωμές σε Gazprom
Η άρνηση της Πολωνίας και Βουλγαρί-

ας να πληρώσουν σε ρούβλια είχε ως 
αποτέλεσμα η ρωσική Gazprom να διακό-
ψει την Τετάρτη 27/4 την παροχή φυσικού 
αερίου. Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη δια-
κοπή η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας 
ότι η αντίδραση της ΕΕ θα είναι συντονι-
σμένη.
«Η ανακοίνωση της Gazprom ότι στα-

ματά μονομερώς την παράδοση φυσικού 
αερίου σε πελάτες στην Ευρώπη είναι μια 
ακόμη προσπάθεια της Ρωσίας να χρησι-
μοποιήσει το φυσικό αέριο ως μέσο εκβι-
ασμού. Αυτό είναι αδικαιολόγητο και απα-
ράδεκτο. Και δείχνει για άλλη μια φορά 
την αναξιοπιστία της Ρωσίας ως προμη-
θευτή φυσικού αερίου», υπογραμμίζει η 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (φωτ. δεξιά 
σελ. 11).

Η πρόεδρος της Επιτροπής δηλώνει επί-
σης, ότι υπάρχουν σχέδια εναλλακτικών 
λύσεων και καταλήγει: «Οι Ευρωπαίοι 
μπορούν να εμπιστευτούν ότι είμαστε 
ενωμένοι και σε πλήρη αλληλεγγύη με 
τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται ενόψει 
αυτής της νέας πρόκλησης. Οι Ευρωπαίοι 
μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υπο-
στήριξή μας».

Σύμφωνα όμως με πηγές που επικαλεί-
ται το αμερικανικό ειδησεογραφικό δί-
κτυο Bloomberg περίπου 10 ευρωπαϊκές 
εταιρίες έχουν συμφωνήσει με τη Μόσχα 
να πληρώνουν σε ρούβλια για το φυσι-
κό αέριο, ενώ τέσσερις από αυτές ήδη 
έχουν πληρώσει με ρούβλια, χωρίς όμως 
να αναφέρει ονομαστικά ποιες είναι.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 

Πεσκόφ απέρριψε τις κατηγορίες ότι η 
Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια για να 
εκβιάσει την ΕΕ. Ο Πεσκόφ απέφυγε να 
σχολιάσει το δημοσίευμα του Bloomberg 
αναφορικά με τον αριθμό των ευρωπαϊ-
κών χωρών και εταιρειών που έχουν συμ-
φωνήσει να πληρώνουν για τη ρωσική 
ενέργεια σε ρούβλια.

ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Η ΑΥΣΤΡΙΑ 
Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχά-

μερ διέψευσε ότι έχει συμφωνήσει οι 
πληρωμές για ρωσικό φυσικό αέριο να 
γίνονται σε ρούβλια. H Αυστρία αποδέ-
χεται τους όρους πληρωμής σε ρούβλια 
που έθεσε η Ρωσία, φέρεται να δήλωσε 
ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ στο ρωσικό 
πρακτορείο ειδήσεων RIA. «Η αυστριακή 
εταιρεία φυσικού αερίου OMV συμφώ-
νησε με τους όρους πληρωμής. Οι όροι 
διαπιστώθηκε ότι ήταν σύμφωνοι με τις 
αποφάσεις της ΕΕ για το πλαίσιο των κυ-
ρώσεων», είπε ο Νεχάμερ ο οποίος, σύμ-
φωνα με το RIA στην πρόσφατη επίσκεψη 

που έκανε στη Μόσχα, πήρε τη διαβεβαί-
ωση του Ρώσου προέδρου Πούτιν για τις 
μελλοντικές προμήθειες φυσικού αερίου 
στο ακέραιο.
Το βράδυ της Τρίτης 26/4, η Gazprom 

είχε ενημερώσει την Πολωνία και τη Βουλ-
γαρία ότι διακόπτει την παροχή φυσικού 
αερίου, γιατί οι οφειλές δεν πληρώθηκαν 
με τη διαδικασία που είχε ορίσει η ρωσική 
κυβέρνηση, σε ευρώ που θα μετατρέπο-
νταν μέσω ειδικού λογαριασμού σε ρού-
βλια.
Η Gazprom επανήλθε το πρωί της Τετάρ-

της 27/4 και προειδοποίησε ότι θα δια-
κοπεί και το φυσικό αέριο στη Γερμανία, 
την Ουγγαρία και τη Σερβία, το οποίο δι-
έρχεται μέσω της Πολωνίας και της Βουλ-
γαρίας, σε περίπτωση μη εγκεκριμένης 
παρακράτησής του από τη Βαρσοβία και 
τη Σόφια. «Η Βουλγαρία και η Πολωνία 
είναι χώρες διέλευσης. Σε περίπτωση μη 
εγκεκριμένης παρακράτησης του ρωσικού 
φυσικού αερίου που διέρχεται προς τρίτες 
χώρες, οι διερχόμενες ποσότητες θα μει-
ωθούν κατ’ αναλογία», τόνισε η Gazprom.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΟΦΙΑ
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Κί-

ριλ Πετκόφ δήλωσε πως η κυβέρνησή 
του επανεξετάζει αυτή τη στιγμή όλα τα 
συμβόλαιά της με την Gazprom, περιλαμ-
βανομένων αυτών για τη διαμετακόμιση 
του ρωσικού αερίου προς τη Σερβία και 
την Ουγγαρία, επειδή «ο μονόπλευρος 
εκβιασμός δεν είναι αποδεκτός». Δήλωσε 
ακόμη πως μίλησε με την πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τον διαβε-
βαίωσε πως η ΕΕ θα δώσει μια κοινή απά-
ντηση σ’ αυτή την ενέργεια της Ρωσίας.

Νωρίτερα, ο Βούλγαρος υπουργός Ενέρ-
γειας Αλεξάντερ Νικόλοφ είχε δηλώσει 
στους δημοσιογράφους πως η Βουλγαρία 

έχει πληρώσει για τις παραδόσεις ρωσι-
κού φυσικού αερίου για τον Απρίλιο και 
η αναστολή τους θα αποτελούσε αθέτη-
ση του υφιστάμενου συμβολαίου με την 
Gazprom. Η Σόφια θα γνωρίζει σύντομα 
αν θα σταματήσει και η ροή του αερίου 
μέσω της Τουρκίας.
Ο ενεργειακός εφοδιασμός της Πολωνί-

ας είναι ασφαλής, διαβεβαίωσε η υπουρ-
γός Κλίματος και Περιβάλλοντος Άννα 
Μόσκβα, υπογραμμίζοντας πως «δε θα 
υπάρξει έλλειψη φυσικού αερίου στα 
πολωνικά σπίτια». Οι ροές από άλλες πη-
γές θα αντικαταστήσουν τις προμήθειες 
της Gazprom, τόνισε από την πλευρά του 
ο αρμόδιος υπουργός για την Ενεργειακή 
Ασφάλεια της Πολωνίας, Πιοτρ Ναΐμσκι, 
συμπληρώνοντας πως ούτως ή άλλως η 
σύμβαση για τον αγωγό Yamal επρόκειτο 
να λήξει το Δεκέμβριο. H Πολωνία θα κι-
νηθεί νομικά εναντίον της Gazprom ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας.

Σε ανάλογο μήκος κύματος το υπουργείο 
Ενέργειας της Βουλγαρίας αναφέρει ότι 
έχει λάβει μέτρα για την εξεύρεση εναλ-
λακτικών λύσεων σε ό,τι αφορά τις προ-
μήθειες φυσικού αερίου και τη διαχείριση 
της κατάστασης. Υπογραμμίζει ότι σε αυτή 
τη φάση δεν απαιτούνται περιορισμοί 
στην κατανάλωση φυσικού αερίου στη 
Βουλγαρία, η οποία καλύπτει πάνω από 
το 90% των αναγκών της με τις εισαγωγές 
από την Gazprom.

Οι λήξεις πληρωμών των ελληνικών εται-
ρειών φυσικού αερίου προς την Gazprom 
είναι στις 20 Μαΐου, ενώ νωρίτερα έχουν 
πληρωμές πολλές άλλες ευρωπαϊκές εται-
ρείες, μεταξύ των οποίων και γερμανικές.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει 

απαιτήσει από χώρες τις οποίες χαρακτη-
ρίζει «μη φιλικές» να συμφωνήσουν στην 
εφαρμογή ενός σχεδίου, βάσει του οποί-

ου θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμούς 
στην Gazprombank για τις πληρωμές του 
ρωσικού φυσικού αερίου, με την τελευ-
ταία να αναλαμβάνει τη μετατροπή του 
συναλλάγματος σε ρούβλια. Το ερώτημα 
είναι αν η Μόσχα θα συνεχίσει αυτή την 
πρακτική και έναντι των άλλων χωρών της 
ΕΕ και ειδικότερα για τη Γερμανία, την Ιτα-
λία και την Αυστρία, οι οποίες εισάγουν 
το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου 
και επίσης θεωρούνται «μη φιλικές χώ-
ρες» από το Κρεμλίνο.

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΑ  
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Γερμανία, δια της υπουργού Άμυνας, 
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην 
προμήθεια τεθωρακισμένων αντιαερο-
πορικών πυροβόλων Flakpanzer Gepard 
προς την Ουκρανία. Η Κριστίν Λάμπρεχτ 
έκανε τη σχετική ανακοίνωση στη σύνοδο 
που οργάνωσαν οι ΗΠΑ στην αεροπορική 
βάση Ράμσταϊν, στη Γερμανία. Η απόφα-
ση αυτή συνιστά στροφή από την ως τώρα 
επιφυλακτική προσέγγιση του Βερολίνου 
για την προμήθεια βαρέων όπλων στην 
Ουκρανία.

Η Ολλανδία επίσης ανακοίνωσε ότι θα 
προμηθεύσει με περιορισμένο αριθμό τε-
θωρακισμένων αυτοκινούμενων πυροβό-
λων Panzerhaubitze 2000 την Ουκρανία. 
Πρόκειται για τα πιο βαριά αυτοκινούμε-
να πυροβόλα που διαθέτει ο ολλανδικός 
στρατός και κατασκευάζονται στη Γερ-
μανία. Μπορούν να πλήττουν στόχους 
σε απόσταση ως και 50 χιλιομέτρων υπό 
όλες τις μετεωρολογικές συνθήκες. Η Γερ-
μανία, ως κατασκευάστρια, θα εγγυηθεί 
την εκπαίδευση των ουκρανών στρατιωτι-
κών στη χρήση τους και θα προμηθεύσει 
πυρομαχικά.
Η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα 

στείλει πυροβόλα Caesar, με βεληνεκές 40 
χιλιομέτρων. Η Βρετανία θα προμηθεύσει 
αντιαεροπορικούς πυραύλους Starstreak 
και τεθωρακισμένα. O Ουκρανός υπουρ-
γός Εξωτερικών Νμτίτρο Κουλέμπα επισή-
μανε την ενίσχυση των ουκρανικών δυνά-
μεων με τα δυτικά οπλικά συστήματα.
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ 

Όστιν αντέδρασε στη δήλωση του υπουρ-
γού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λα-
βρόφ περί απειλής πυρηνικής σύρραξης 
εάν η κρίση κλιμακωθεί. «Έχουμε πει επα-
νειλημμένα ότι αυτό το είδος ρητορικής 
είναι πολύ επικίνδυνο και ανώφελο», είπε 
ο Όστιν μετά τη σύνοδο για την προμή-
θεια όπλων στην Ουκρανία. «Κανένας δε 
θέλει να δει να ξεσπά πυρηνικός πόλεμος. 
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insects or rodents???

• Free Estimate 
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www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION
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BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

αναμενόμενο να «γκρινιάσουν», αλλά η 
ΝΔ από την άλλη δε συνηθίζει να λύνει 
τα θέματα της με συνεδριακές επίσημες 
διαδικασίες, ενώ όλοι περιμένουν τις 
εκλογές.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Εν τω μεταξύ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
έχει ήδη ξεκινήσει και θα κορυφωθεί το 
Μάιο η μάχη νότου – βορρά για τη λήψη 
ευρωπαϊκών μέτρων κατά της ακρίβειας 
στο φυσικό αέριο. Πρώτος σταθμός είναι 
η 18η Μαΐου, όποτε και η επιστολή της 
Κομισιόν στα κράτη – μέλη εν όψει της 
Συνόδου Κορυφής της 30ης και 31ης Μα-
ΐου θα δώσει το στίγμα.

Ήδη η Ελλάδα έχει προτείνει μηχανι-
σμό διατίμησης στη χονδρεμπορική του 
φυσικού αερίου με επιστολή του υπουρ-
γού Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Ο μηχανισμός αυτός 
προβλέπει ειδικότερα, ότι το κράτος θα 
ορίζει ανώτατα όρια αμοιβής (ευρώ ανά 
μεγαβατώρα) ξεχωριστά για κάθε κατη-
γορία ηλεκτροπαραγωγής και θα υπολο-
γίζει το κόστος καυσίμου για κάθε πόρο 
παραγωγής. Σε περίπτωση που το κό-
στος του καυσίμου είναι υψηλότερο από 
την ανώτατη αμοιβή, το κράτος θα απο-
ζημιώνει τον ιδιοκτήτη για τη διαφορά.
Το σχέδιο αυτό έχει ορίζοντα έξι μηνών 

και κόστος περίπου 4 δις ευρώ, με χρη-
ματοδότηση από εθνικούς πόρους και 
κοινοτικά δάνεια.

Εάν όμως η ΕΕ δε λάβει ούτε και τώρα 
αποφάσεις, ο κ. Μητσοτάκης έχει προα-
ναγγείλει ότι η κυβέρνηση θα προχωρή-

σει σε εθνικό σχέδιο για την απορρόφη-
ση των αυξήσεων στους λογαριασμούς 
της ΔΕΗ και των ιδιωτών παρόχων ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Η ενεργειακή «συμμαχία του νότου» 
πάντως, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία, η 
Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία, θα 
επιμείνει μέχρι τέλους στη λήψη ευρω-
παϊκών μέτρων. Κατά της λήψης πανευ-
ρωπαϊκών μέτρων στο ενεργειακό τάσ-
σονται η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, 
η Εσθονία και η Φινλανδία.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντρά-

γκι, προβάλλει πάντως το επιχείρημα ότι 
το πλαφόν στο φυσικό αέριο μειώνει ου-
σιαστικά τη χρηματοδότηση στη Ρωσία, 
από την οποία η Ευρώπη δεν μπορεί 
να απεξαρτηθεί από τη μία ημέρα στην 
άλλη. Ενώ ο αναπληρωτής πρωθυπουρ-
γός και υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, 
Αλεξάντρ Νόβακ, απειλεί ήδη ότι το φυ-
σικό αέριο θα ακριβύνει κι άλλο, εάν η 
ΕΕ λάβει και νέα μέτρα.
Είτε πάντως κινηθεί η ΕΕ το Μάιο, είτε 

όχι, ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει 
ο ίδιος το νέο πακέτο μέτρων στήριξης 
απέναντι στην ακρίβεια και την ενερ-
γειακή κρίση, το οποίο αναμένεται να 
αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο. 
Εξάλλου, στην Ελλάδα το καλοκαίρι 
είναι ακόμη πιο ενεργοβόρο, λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών και της χρήσης 
κλιματιστικών. Ενώ είτε τελειώσει ο πό-
λεμος στην Ουκρανία είτε όχι (που είναι 
και το πιθανότερο), οι προβλέψεις για 
την τιμή του πετρελαίου και του φυσι-
κού αερίου είναι δυσοίωνες για όλο το 
2022.                       

© News247
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πιθανώς να θέλει να κάνει το ίδιο στο Ισ-
ραήλ και στην Κύπρο, ώστε να δημιουρ-
γήσει ένα τοπικό κόμβο εξόρυξης.
Σήμερα, όμως, η εξήγηση αυτή δεν 

ακούγεται πειστική. Ειδικά, όταν δεν 
ακολουθεί στη φυγή την Total και η 
ExxonMobil. Μήπως στο παρασκήνιο 
βρίσκεται στα σκαριά κάποια συμφω-
νία με άλλη πετρελαϊκή εταιρεία (π.χ. 
Chevron) για πώληση των δικαιωμάτων 
στην Ελλάδα, ή για ανταλλαγή δικαιω-
μάτων; Πρόκειται για υπόθεση εργασίας, 
όχι για πληροφορία. Σύντομα, πάντως, 
θα έχουμε απάντηση. Θα δούμε, άλ-
λωστε, και ποιες μεγάλες πετρελαϊκές 
θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση της 
Αθήνας για ταχύρρυθμες έρευνες ειδικά 
στην Κρήτη.
Το γεγονός, πάντως, ότι η Total εγκατα-

λείπει κοιτάσματα πετρελαίου στη δυ-
τική Ελλάδα είναι απολύτως εξηγήσιμο. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποχώρησε 
και προωθεί τώρα τις έρευνες για φυσι-

κό αέριο, αλλά τις αρνείται για εξόρυξη 
πετρελαίου. Ακούγεται παράλογο για 
μία υπερχρεωμένη και φτωχοποιημένη 
χώρα, που τα νοικοκυριά και οι επιχειρή-
σεις της δυσκολεύονται να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρ-
μανσης, αλλά είναι έτσι. Ας μην ξεχνά-
με ότι το πετρέλαιο δε χρησιμοποιείται 
μόνο για παραγωγή ενέργειας, αλλά 
και για παραγωγή ενός τεράστιου πλή-
θους πλαστικών προϊόντων. Κι αυτό θα 
συνεχίσει για το ορατό μέλλον. Άρα, το 
πετρέλαιο δεν μπορεί να υποκατασταθεί 
εντελώς.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθη-
μερινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτι-
κούς σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-
διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεο-
πτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του 
ιστότοπου SLpress.gr. Συγγραφέας 16 
βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής Επι-
τροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου το Νοέμβριο του 1973.
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Η επικίνδυνη ρητορική είναι ξεκάθαρα 
ανώφελη. Δε θα εμπλακούμε σε αυτή», 
πρόσθεσε.

ΕΝΤΑΣΗ ΣΕ ΜΟΛΔΑΒΙΑ  
ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΝΕΙΣΤΕΡΙΑ

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Υπερ-
δνειστερία, αποσχισθείσα περιοχή 
της Μολδαβίας, που συνορεύει με την 
Ουκρανία. Ουκρανοί αξιωματούχοι κα-
τηγόρησαν τη Ρωσία ότι προκάλεσε τις 
εκρήξεις ως πρόσχημα για να εισβάλει 
στην Ουκρανία από τα δυτικά. Η διοί-
κηση της Υπερδνειστερίας ανακοίνωσε 
(27/4) ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας 
καταγράφηκαν πυρά από την πλευρά 
της Ουκρανίας εναντίον εγκαταστάσε-

ων των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκο-
νται στην περιοχή. Αναφέρθηκε επίσης 
ότι πολλά ουκρανικά drones πέταξαν 
πάνω από χωριά της Υπερνδειστερίας. 
Οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφορι-

ών έγραψαν στο Telegram ότι η Μόσχα 
προετοιμάζει «πυραυλικά πλήγματα 
κατά της Υπερδνειστερίας προκαλώ-
ντας θύματα» για να κατηγορήσει στη 
συνέχεια το Κίεβο. Η πρόεδρος της 
Μολδαβίας χαρακτήρισε τα γεγονότα 
στην Υπερδνειστερία ως απόπειρα κλι-
μάκωσης, καταδικάζοντας κάθε προ-
σπάθεια να διασαλευθεί η ειρήνη στη 
χώρα της. Η Ρωσία διαμήνυσε ότι θα 
ήθελε να αποφύγει ένα σενάριο, στο 
οποίο η Μόσχα θα πρέπει να παρέμβει 
στην Υπερδνειστερία, μετέδωσε το RIA.

© slpress.gr
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Υγεία και Διατροφή

Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα είναι μία 
συστηματική αυτοάνοση νόσος, 

που «δε γνωρίζει ηλικία», καθώς πλήττει 
ακόμη και νεαρά άτομα. Η συχνότητά της 
είναι περίπου 1%, με αναλογία 3:1 γυναί-
κες/άνδρες και με παγκόσμια γεωγραφι-
κή κατανομή.
Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η Ρευμα-

τοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) (Rheumatoid 
Arthritis) προκαλεί διαφορετικού βαθ-
μού αναπηρίες. Οροθετική, οροαρνητική 
αρθρίτιδα και παλίνδρομος ρευματισμός, 
είναι μορφές της ΡΑ, η οποία είναι η πιο 
συχνή συστηματική αυτοάνοση φλεγμο-
νώδης αρθρίτιδα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ: «Σχε-
δόν κάθε τύπος κυττά-
ρων του ανοσοποιη-
τικού συστήματος και 
κάθε φλεγμονώδης 
μεσολαβητής εμπλέ-
κονται στη διαδικασία 
της νόσου: λεμφοκύτ-

ταρα, μακροφάγα και δενδριτικά κύτ-
ταρα, ινοβλάστες αρθροκυττάρων κ.ά., 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια της ΡΑ. Παράγουν μια ποικι-
λία χημειοκινών – κυτοκινών και ενζύμων 
αποδόμησης του διάμεσου υλικού, που 
μεσολαβούν στην αλληλεπίδραση με τα 
γειτονικά φλεγμονώδη και ενδοθηλιακά 
κύτταρα και είναι υπεύθυνα για την προ-
οδευτική φλεγμονή των αρθρώσεων και 
την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, 
του αρθρικού υμένα και των οστών.
Δεδομένης της ετερογενούς ανταπόκρι-

σης στη θεραπεία, είναι σαφές ότι η ΡΑ 
δεν είναι μια ενιαία ασθένεια. Αντίθετα, 
η παθογένειά της περιλαμβάνει πολλά 
μονοπάτια που μπορεί να οδηγήσουν σε 
αυτοδραστικότητα με παρόμοια κλινική 
έκφραση. Προκύπτει από μια σύνθετη 
αλληλεπίδραση μεταξύ των γονιδίων και 
του περιβάλλοντος, που οδηγούν σε δια-
κοπή της ανοσολογικής ανοχής και σε αρ-
θρική φλεγμονή», επισημαίνει η κ. Ελένη 
Κομνηνού (φωτ. άνω), Ρευματολόγος 
Διευθύντρια Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευ-
ματικών Παθήσεων του Μetropolitan 
General. Ειδικότερα συμμετέχουν οι κά-
τωθι παράγοντες:

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Γονίδια του 
μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας 
τάξης ΙΙ (HLA-DR), αλληλόμορφα HLA-
DRB1 καθώς και γονίδια που κωδικοποι-
ούν πρωτεΐνες με κεντρικό ρόλο στη λει-
τουργία και ρύθμιση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, όπως τα PTPN22, TRAF1, C5, 
STAT4 και IRF5.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Το κά-

πνισμα (που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης της νόσου κατά 20 έως 40 φορές), το 
stress κ.ά. Ενοχοποιούνται επίσης λοιμο-
γόνοι παράγοντες (ιοί, βακτηρίδια).
ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ – ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Η νόσος 

προχωρά με περιόδους αυτόματης ύφε-
σης και έξαρσης. Συγκεκριμένα, 10% των 
ασθενών παρουσιάζει περίοδο μακράς 
ύφεσης πολλών ετών, 75% ταχεία ή βρα-
δεία εξελικτική αναπηρική πορεία, ενώ 
το 15% διαλείπουσα πορεία με σύντομες 
περιόδους πλήρους ύφεσης.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ
-Οροθετική νόσος
-Ρευματικά οζίδια
-Γονίδιο HLA-DR4
-Πρώιμες διαβρώσεις
-Εξωαρθρικές εκδηλώσεις
-Βαριά αναπηρία: 6-12% των ασθενών 

με ΡΑ
-1/3 έως και 1/2 των ασθενών παρουσι-

άζουν ελαττωμένη ικανότητα για εργασία
-Τα άτομα με ΡΑ παρουσιάζουν ελαττω-

μένη επιβίωση (7 έτη στους άνδρες, 3 έτη 
στις γυναίκες)
-Μετά από 10 έτη νόσου, το 50% των 

ασθενών με ΡΑ παρουσιάζει σοβαρή ανα-
πηρία.
Όλα τα παραπάνω θα συμβούν αν η 

νόσος δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και 
σωστά.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
Πολυαρθρική: 75%: Μικρές αρθρώσεις: 

60% (άκρων χεριών – ποδιών). Μεγάλες 
αρθρώσεις: 30%. Μεγάλες-μικρές: 10%.
Μονοαρθρική: 25%: Γόνατο και 50%: 

Ώμος, καρπός, ισχίο.

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ  

ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΟ
«Κύρια συμπτώματα της Ρευματοειδούς 

Αρθρίτιδας αποτελούν ο πόνος στις αρ-
θρώσεις, το πρήξιμο και η δυσκαμψία. 
Είναι πιθανό, όμως, να προκαλέσει γε-
νικότερα συμπτώματα και φλεγμονή και 
σε άλλα μέρη του σώματος. Ορισμένοι 
ασθενείς, πέρα από τα συμπτώματα στις 
αρθρώσεις, μπορεί να εμφανίσουν και 
γενικότερα συμπτώματα, όπως κόπωση 
και έλλειψη ενέργειας, πυρετό, εφίδρω-
ση, μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους, 
ξηροφθαλμία, αλλά και πόνο στο στήθος, 
εάν επηρεάζονται η καρδιά ή οι πνεύμο-
νες», εξηγεί η ιατρός.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Βασικοί χρήσιμοι εργαστηριακοί δείκτες 

στην ΡΑ είναι: O Ρευματοειδής Παράγων 
(RF) που είναι ένα αυτοαντίσωμα έναντι 
του Fc τμήματος της IgG με ειδικότητα 
75-80%. 
Τα αντισώματα έναντι αντι-κυκλικών κι-

τρουλλινοποιημένων πεπτιδίων (anti-CCP 
antibodies ή ΑCPA) με ειδικότητα 96%. Η 
παρουσία τους (οροθετική ΡΑ) προδικά-
ζει βαρύτερη κλινική πορεία, αν και από 
μόνα τους δε θέτουν τη διάγνωση της ΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
1] Η θεραπεία της νόσου γίνεται πάντα 

από το ρευματολόγο σε συνεργασία και 
με τη σύμφωνη γνώμη του καλά ενημε-
ρωμένου ασθενούς.
2] Η έναρξη της θεραπείας πρέπει να γί-

νεται άμεσα με τη διάγνωση της νόσου, 
για την καλύτερη αποτελεσματικότητα 
της αρχικής θεραπευτικής αγωγής και την 
πρόληψη μόνιμων βλαβών.
3] Η εκτίμηση της ενεργότητας της νό-

σου και της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας γίνεται με καθιερωμένους 
δείκτες ενεργότητας της νόσου.
Στόχοι της θεραπευτικής αγωγής είναι η 

ύφεση ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, η χα-
μηλή ενεργότητα της νόσου (έλεγχος της 
υμενίτιδας και αποφυγή της βλάβης της 
άρθρωσης). Για την επίτευξη των παρα-
πάνω θεραπευτικών στόχων, απαιτείται 
η συχνή παρακολούθηση των ασθενών. 
Χρυσός κανόνας είναι: «θεράπευσε νω-

ρίς – θεράπευσε αποτελεσματικά» (Treat 
early – treat efficiently).

ΒΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η αρ-
χική θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει 
τη χορήγηση συμβατικών συνθετικών 
τροποποιητικών της νόσου αντιρρευμα-
τικών φαρμάκων (csDMARDs) ως μονο-
θεραπεία: μεθοτρεξάτης, λεφλουνομίδη, 
σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνης. 
Επίσης, στην αρχική αγωγή ή κατά τη δι-
άρκεια εξάρσεων της νόσου, μπορεί να 
προστεθούν κορτικοστεροειδή (πρεδνι-
ζολόνη ή ανάλογό της σε δόση ≤7,5 mg/
ημέρα) για χρονικό διάστημα, ανάλογο 
με την ανταπόκριση του ασθενούς.

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ 
ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΡΑ: Bιολογικά DMARDs (bDMARDs), 
Anti-TNFs (αλφαβητικά), Adalimumab 
Certolizumab Pegol Etanercept 
Golimumab Infliximab ή μη anti-TNFs 
Abatacept Aναστολείς IL-6 (Sarilumab ή 
Tocilizumab) Anakinra ή αντίστοιχο εγκε-
κριμένο βιο-ομοειδές ή B-αναστολέας 
των JAK κινασών Βaricitinib Τofacitinib ή 
Rituximab.
Ο συνδυασμός των ανωτέρω παραγό-

ντων ή η μονοθεραπεία εξαρτώνται από 
ποικίλους παράγοντες, που υπόκεινται 
στην κρίση του θεράποντος ρευματολό-
γου. Το γεγονός ότι η νόσος ανταποκρίνε-
ται ποικιλοτρόπως στις διάφορες φαρμα-
κευτικές προσεγγίσεις, καταδεικνύει ότι 
η ΡΑ δεν είναι μία ενιαία νόσος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
«Μια καλύτερη κατανόηση των διαφό-

ρων προδιαθεσικών και πυροδοτικών 
παραγόντων, στην πρώιμη Ρευματοειδή 
Αρθρίτιδα, θα πρέπει να αποφέρει βι-
ολογικούς δείκτες με προγνωστική και 
θεραπευτική χρησιμότητα γι’ αυτήν την 
κλινικά ετερογενή πάθηση. Η εξατομι-
κευμένη θεραπεία αποτρέπει πλέον την 
εγκαθίδρυση αναπηριών και εξασφαλίζει 
μια καλή ποιότητα ζωής», καταλήγει η κ. 
Κομνηνού.

© dimokratia.gr

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΉΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ:ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΉΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ:    
Απλά μια ασθένεια των αρθρώσεων;Απλά μια ασθένεια των αρθρώσεων;

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022 · from monday may 2nd to sunday may 8th 2022

HUMMUSHUMMUS
FONTAINE SANTÉFONTAINE SANTÉ

260g260g

CRAQUELINS CRAQUELINS 
CROSTINI CROSTINI 

ILIOSILIOS
CrackersCrackers

175g175g

FROMAGE FETA AU FROMAGE FETA AU 
LAIT DE VACHELAIT DE VACHE

CheeseCheese

DORADES FRAÎCHESDORADES FRAÎCHES
Fresh PorgiesFresh Porgies

Nettoyé · Cleaned
8.80/kg

6.59/kg

SAUCES POUR PÂTES ILIOSSAUCES POUR PÂTES ILIOS
Pasta SaucePasta Sauce
370ml370ml

PÂTE DE PÂTE DE 
TOMATES TOMATES 
KYKNOSKYKNOS

Tomato PasteTomato Paste
369ml369ml

FROMAGE CHEDDAR FROMAGE CHEDDAR 
DOUX  ORANGEDOUX  ORANGE

BLACK DIAMONDBLACK DIAMOND
CheeseCheese

400g400g

PÂTES ALIMENTAIRESPÂTES ALIMENTAIRES
FAMIGLIAFAMIGLIA

PastaPasta
454g454g

CHOCOLAT CHOCOLAT 
LINDT LINDT 

EXCELLENCEEXCELLENCE
ChocolateChocolate
50 à 100g50 à 100g

CÉRÉALES GRANOLA SANTÉCÉRÉALES GRANOLA SANTÉ
CerealsCereals

350g350g

FILETS DE VIVANEAU FRAISFILETS DE VIVANEAU FRAIS
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUEDE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Fresh BC Snapper FilletsFresh BC Snapper Fillets
15.41/kg15.41/kg

POULET ENTIER FRAIS NOURRI DE POULET ENTIER FRAIS NOURRI DE 
GRAIN VÉGÉTALEGRAIN VÉGÉTALE
FERME DES VOLTIGEURSFERME DES VOLTIGEURS
Fresh Whole Vegetable Grain Fed Fresh Whole Vegetable Grain Fed 
ChickenChicken
5.49/kg5.49/kg

FILET DE PORC FRAISFILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork TenderloinFresh Pork Tenderloin

6.59/kg6.59/kg

CLÉMENTINESCLÉMENTINES
ClementinesClementines

1.00/lb • 2.20/kg1.00/lb • 2.20/kg

FRAISESFRAISES
StrawberriesStrawberries

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

TOMATES DE SERRETOMATES DE SERRE
Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes
1.00/lb • 2.20/kg1.00/lb • 2.20/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ο λόγος που τα νομίσματα κάνουν τα χέρια σας να μυρίζουν
Ποια η σχέση δέρματος και μετάλλου | Τι γίνεται όταν αυτά τα δύο έρθουν σε επαφή

Αν και πλέον οι περισσότερες συναλλαγές πραγ-
ματοποιούνται μέσω κάρτας, εφαρμογών στα 

smartphones ή μέσω web, σίγουρα θα έχετε παρατη-
ρήσει ότι αν κρατήσετε για λίγο νομίσματα στα χέρια 
σας, αφήνουν μια μυρωδιά σαν μέταλλο. Ο λόγος;
Η περίεργη μυρωδιά, ωστόσο, στα χέρια σας, σύμ-

φωνα με όσα αναφέρει το grunge.com, δεν οφείλεται 
στην πραγματικότητα στα νομίσματα. Τα χέρια σας, λοι-
πόν, μυρίζουν έτσι λόγω μιας φυσικής αντίδρασης με-
ταξύ του δέρματός σας και ορισμένων μετάλλων, οπότε 
αυτή η μυρωδιά μπορεί πραγματικά να είναι αποτέλε-

σμα και από οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο 
κρατήσετε στα χέρια σας. Από πού λοιπόν προέρχεται 
η μυρωδιά και πώς λειτουργεί η αντίδραση των χεριών 
σας με το μέταλλο;
Ο λόγος που τα χέρια σας μυρίζουν μετά το άγγιγμα 

των νομισμάτων είναι λόγω των ελαίων στο δέρμα 
σας. Σύμφωνα με το Nature, τα έλαια στο χέρι σας 
αντιδρούν με μόρια σιδήρου και υφίστανται μια χημι-
κή αντίδραση, που έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες μυ-
ρωδιές. 
Οι χημικές ουσίες στο δέρμα σας δίνουν ιόντα στα 

άτομα του μετάλλου που κρατάτε, σύμφωνα με το 
Mental Floss, και αυτά τα ιονισμένα σωματίδια προκα-
λούν τα έλαια στο δέρμα σας να αρχίσουν να αποσυ-
ντίθενται. Αυτή η αποσύνθεση δημιουργεί τις ενώσεις 
που φέρουν τη χαρακτηριστική μυρωδιά που έχετε 
κατά καιρούς παρατηρήσει.
Η μυρωδιά δεν έχει καμία σχέση με το ίδιο το μέταλ-

λο, σύμφωνα με το Nature. Θεωρούμε ότι είναι μια 
«μεταλλική» μυρωδιά γιατί συμβαίνει συχνότερα όταν 
χειριζόμαστε μέταλλα, αν και η ίδια μυρωδιά μπορεί 
να παραχθεί και με άλλους τρόπους. Ένα παράδειγμα 
είναι ο τρόπος με τον οποίο το δέρμα αλληλοεπιδρά με 
το αίμα. Το αίμα περιέχει σίδηρο και όταν συναντά το 
δέρμα, μπορεί να λάβει χώρα η ίδια χημική αντίδραση 

– με αποτέλεσμα τη μυρωδιά του «νομίσματος», παρό-
λο που δε χρησιμοποιήθηκαν νομίσματα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ 
ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΥΡΩΔΙΑ
Δεδομένου ότι η εν λόγω μυρωδιά στην πραγματικό-

τητα δεν προέρχεται από το μέταλλο, υπάρχουν μερικές 
απλές λύσεις για να την αποτρέψετε. Εάν μπορείτε να 
εμποδίσετε το μέταλλο να έρθει απευθείας σε επαφή 
με τα χέρια σας, για παράδειγμα, η χημική αντίδραση 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
Σύμφωνα με το Atlanta Gold and Coin, ένας εύκολος 

τρόπος για να αποτρέψετε τη μυρωδιά από το να πα-
ραμείνει τα χέρια σας είναι να φοράτε βαμβακερά γά-
ντια ενώ χειρίζεστε νομίσματα.
Η χρήση γαντιών έχει, επίσης, ένα πρόσθετο πλεονέ-

κτημα, ειδικά για τους συλλέκτες και τους λάτρεις των 
αντικών. 
Το να καλύψετε τα χέρια σας μπορεί να σταματήσει τη 

μυρωδιά και να διατηρήσει τα νομίσματα σε καλύτερη 
κατάσταση μακροπρόθεσμα. 
Αν αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, υπάρχει πάντα η 

επιλογή να πλύνετε τα χέρια σας.

© Newsbeast.gr

Χώρες στον κόσμο που δεν έχουν στρατό
Σε κάποιες οι εθνικές – αστυνομικές δυνάμεις, ενεργούν ως στρατιωτικές

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν γίνει ένα 
κρίσιμο μέρος, σχεδόν κάθε έθνους 

σε όλο τον κόσμο. Στις μέρες μας, η δύ-
ναμη της χώρας συχνά μετριέται από τη 
δύναμη του Στρατού της, ενώ το σίγου-
ρο είναι ότι κάθε χώρα θέλει να έχει πιο 
ισχυρά και προηγμένα μαχητικά αερο-
σκάφη και όπλα.

ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟ
Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και πολλές 

άλλες χώρες διαθέτουν μεγάλα τμήματα 
του προϋπολογισμού τους για τις στρα-
τιωτικές τους δυνάμεις, υπάρχουν λίγες 
χώρες στον κόσμο που πιστεύουν ότι ο 
«Πόλεμος είναι Κόλαση» και ως εκ τού-
του, δε διατηρούν καμία στρατιωτική 
δύναμη στη χώρα τους. Με αυτόν τον 
τρόπο, μάλιστα, αποδεικνύουν ότι μπο-
ρούν να διατηρήσουν την εδαφική τους 
κυριαρχία, χωρίς να διαθέτουν στρατιω-
τικές δυνάμεις.
Οι χώρες χωρίς στρατό, λοιπόν, σύμ-

φωνα με το Business Insider, είτε έχουν 
αποστρατικοποιηθεί, είτε δεν έχουν 
ιδρύσει ποτέ στρατό με τη δημιουργία 
της χώρας, είτε είναι πρώην αποικίες – 
εξαρτημένα μέλη εθνών με στρατούς και 

εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την 
προστασία αυτών των χωρών. 
Για παράδειγμα, ο γαλλικός στρατός εί-

ναι υπεύθυνος για την άμυνα του Μονα-
κό, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυ-
νες για την άμυνα των Νήσων Μάρσαλ, 
καθώς και της Ισλανδίας, ενώ η Γαλλία 
και η Ισπανία παρέχουν στρατιωτική 
υποστήριξη στην Ανδόρα – όπου βρίσκε-
ται και η πρωτεύουσα με το μεγαλύτερο 

υψόμετρο στον κόσμο – λόγω της εγγύ-
τητάς τους.

ΒΑΤΙΚΑΝΟ: Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ  
ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
Η μικρότερη χώρα στον κόσμο, το Βα-

τικανό, είχε πολλές ένοπλες δυνάμεις 
για να προστατεύσει τον Πάπα και τη 
χώρα, αλλά ο Πάπας Παύλος VI κατάρ-
γησε όλες τις δυνάμεις το 1970. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι η μικρή χώρα βρίσκεται 
στη Ρώμη, η Ιταλία προστατεύει την 
Πόλη του Βατικανού. 
Παρόμοιο παράδειγμα αποτελεί και 

το Λιχτενστάιν, το οποίο διατηρεί μόνο 
αστυνομική δύναμη, εξοπλισμένη με 
φορητά όπλα για την εκτέλεση καθηκό-
ντων εσωτερικής ασφάλειας. Αμυντική 
βοήθεια παρέχεται από την Αυστρία και 
την Ελβετία, στο πλαίσιο άτυπης συμφω-
νίας μεταξύ των τριών χωρών.

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Σύμφωνα με το World Factbook της CIA 

και όσα αναφέρει το Business Insider, 31 
χώρες και εδάφη δε διαθέτουν στρατό. 
Σύμφωνα με τον ορισμό της CIA, αρκε-
τές από αυτές τις πολιτείες δε διαθέτουν 
«κανονική στρατιωτική δύναμη», αλλά 
οι εθνικές αστυνομικές δυνάμεις τους 
ενεργούν ως de facto στρατιωτικές δυ-
νάμεις. Για παράδειγμα, οι Δημόσιες Δυ-
νάμεις στην Κόστα Ρίκα είναι υπεύθυνες 
για την προστασία των συνόρων της χώ-
ρας, εκτός από τις συνήθεις ρυθμιστικές 
λειτουργίες της αστυνομίας.

© Newsbeast.gr

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Πάνω από 140.000 θέσεις εργασίας  
για τους νέους το καλοκαίρι
Διαθέσιμες τώρα μέσω του Canada Summer Jobs 2022 Απασχόληση και Κοινωνική Ανάπτυξη Καναδά

Οι νέοι σε όλο τον Καναδά έχουν επηρεαστεί έντο-
να από την απώλεια θέσεων εργασίας που προ-

κλήθηκαν από την πανδημία. Για να αντιμετωπίσει 
αυτό το πρόβλημα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παίρ-
νει μέτρα για να ανοίξει ποιοτικές θέσεις εργασίας για 
τους νέους. 

Στις 25 Απριλίου 2022, η υπουργός Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και Νεολαίας, Marci Ien (φωτ. 
κάτω), επισκέφθηκε το BGC South East στο Kingston 
του Οντάριο, για να ξεκινήσει την περίοδο πρόσληψης 
για το Canada Summer Jobs (CSJ) 2022. Περισσότερες 
από 140.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας CSJ είναι πλέ-
ον διαθέσιμες για νέους μεταξύ 15 και 30 ετών. 

Καθ› όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι νέοι μπο-
ρούν να βρουν νέες ευκαιρίες εργασίας στις κοινότη-
τές τους στο jobbank.gc.ca/youth και στην εφαρμογή 
για κινητά Job Bank. Θα μπορούν να υποβάλουν αί-
τηση για καλοκαιρινές θέσεις εργασίας σε διάφο-
ρους τομείς, όπως ο τομέας της κοινότητας και της 
αναψυχής, η βιομηχανία τροφίμων, το μάρκετινγκ, η 
τουριστική βιομηχανία και άλλα. Φέτος, το CSJ δίνει 
προτεραιότητα σε έργα που υποστηρίζουν νέους που 
δεν έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο ή δεν είναι εγγε-
γραμμένοι σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
καθώς και νέους μαύρους, αυτόχθονες και φυλετικά 
άτομα, νέους με αναπηρίες και νέους από την κοινό-
τητα LGBTQ2+. Παρέχοντας σε όλους τους νέους δί-
καιες ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, 
το CSJ μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν στην 
αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ανα-
κοίνωση βασίζεται στις συνεχιζόμενες ενέργειες της 
κυβέρνησης για την υποστήριξη όλων των Καναδών, 
όπως επισημαίνεται στον Προϋπολογισμό του 2022, 
που αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας του Καναδά, 
τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας και την οικο-
δόμηση ενός Καναδά όπου κανείς δε θα μείνει πίσω. 

«Από την πρώτη μέρα, ακόμη και πριν εκλεγώ, δε-
σμεύτηκα να ενισχύσω τις διαφορετικές φωνές της νε-
ολαίας. Ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή το πο-
λιτιστικό υπόβαθρο – συνεχίζω να συγκινούμαι κάθε 
φορά που συναντώ υποστηρικτές της νεολαίας. 
Το Canada Summer Jobs υποστηρίζει το απίστευτο τα-

λέντο και την ηγεσία των νέων που βρίσκονται ήδη στο 
επίκεντρο της αλλαγής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
όταν τους δίνονται τα κατάλληλα εργαλεία για να πε-
τύχουν, οι νέοι καινοτομούν», είπε η υπουργός Γυναι-
κών και Ισότητας των Φύλων και Νεολαίας, Marci Ien.
Οι νέοι 15-24 ετών επλήγησαν σκληρά από τις απώ-

λειες θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την πανδη-
μία και το ποσοστό ανεργίας τους αυξήθηκε σημαντι-
κά, φτάνοντας στο υψηλό ρεκόρ του 28,8% το Μάιο 
2020. 

Το Μάρτιο του 2022, το ποσοστό απασχόλησης των 
νέων (58,6%) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο (+0,5 
ποσοστιαίες μονάδες) από το ποσοστό πριν από την 
πανδημία (Φεβρουάριος 2020), ενώ το ποσοστό ανερ-
γίας (9,8%) παρέμεινε ακριβώς κάτω (-0,8 ποσοστιαίες 
μονάδες) από ότι ήταν 25 μήνες νωρίτερα. 
Οι υποεκπροσωπούμενοι νέοι (15-24 ετών), οι οποίοι 

παραδοσιακά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αγο-
ρά εργασίας, συνέχισαν να αγωνίζονται για να βρουν 
δουλειά. 
Το Μάρτιο του 2022:
-Οι αυτόχθονες νέοι είχαν ποσοστό απασχόλησης 
52,1% και ποσοστό ανεργίας 16,5%.
-Οι νέοι σε ορατές μειονότητες παρουσίασαν ποσοστό 

απασχόλησης 48,4%, ενώ το ποσοστό ανεργίας τους 
διαμορφώθηκε στο 12,5%.
-Οι μαύροι νέοι είχαν ποσοστό απασχόλησης 44,3% 
και το ποσοστό ανεργίας τους ήταν 19%. 
Καθ› όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι 

νέοι εργαζόμενοι έδειξαν τη μεγαλύτερη πιθανότητα 
να εργάζονται με μειωμένες ώρες και να χάσουν τη 
δουλειά τους από οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα, με το 
50% των Καναδών κάτω των 30 ετών να αντιμετωπί-
ζουν ένα ή και τα δύο από αυτά τα προβλήματα.
Η πρόσκληση για αιτήσεις εργοδοτών CSJ 2022 έκλει-

σε στις 25 Ιανουαρίου 2022. Το Employment and Social 
Development Canada έλαβε περισσότερες από 48.000 
αιτήσεις, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 
233.000 θέσεις εργασίας που ζητήθηκαν. 

Περισσότερα από 39.000 έργα έχουν εγκριθεί για 
χρηματοδότηση, που αντιπροσωπεύουν περισσότε-
ρες από 140.000 ευκαιρίες απασχόλησης. Οι θέσεις 
εργασίας που χρηματοδοτούνται από το CSJ ξεκίνησαν 
στις 25 Απριλίου 2022. 

Η τελευταία δυνατή ημερομηνία έναρξης εργασίας 
είναι η 24η Ιουλίου 2022. Η τελευταία ημερομηνία 
λήξης για όλες τις θέσεις εργασίας της CSJ είναι η 3η 
Σεπτεμβρίου 2022.

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

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Η χρεοκοπία της Ρωσίας  Η χρεοκοπία της Ρωσίας  
και οι συνέπειές τηςκαι οι συνέπειές της

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το δη-
μόσιο χρέος της Ρωσίας είναι εξαι-

ρετικά χαμηλό, στο 18% περίπου του ΑΕΠ 
της – όταν της Ιταλίας είναι επίσημα στο 
155% (ανεπίσημα πολύ υψηλότερο), ενώ 
της Ελλάδας στο 193%. Σύμφωνα δε με τo 
Bloomberg, το ρωσικό δημόσιο οφείλει 
συνολικά ομόλογα ύψους περί τα 40 δις € 
σε ξένους πιστωτές – ένα ποσό εξαιρετικά 
χαμηλό, για μία χώρα με συναλλαγματικά 
αποθέματα της τάξης των 630 δις $.

Κείμενο – ανάλυση:  
Βασίλης Βιλιάρδος* 
© analyst.gr

Εάν προσθέσει τώρα κανείς τα ομόλογα 
των ρωσικών εταιριών που είναι συχνά 
κρατικές, θα φτάσει στα 105 δις $  – όταν 
η Ρωσία κερδίζει περίπου 1 δις $ την 
ημέρα, μόνο από τις εξαγωγές φυσικού 
αερίου και πετρελαίου. Με απλά λόγια, 
η Ρωσία σε τρεισήμισι μήνες έχει συναλ-
λαγματικά κέρδη, όσα περίπου οφείλει το 
δημόσιο και το σύνολο των εταιριών της 
σε ξένο συνάλλαγμα – οπότε, ακόμη και 
αν δεν έχει πρόσβαση στα συναλλαγματι-
κά αποθέματα της κεντρικής της τράπεζας 
που έχουν δεσμευθεί, είναι σε θέση να 
εξοφλήσει πολύ εύκολα το εξωτερικό της 
χρέος.
Εν τούτοις, για να εξοφλεί τους ξένους 

πιστωτές της η Ρωσία, θα πρέπει να τους 
πληρώνει στο συμβατικό νόμισμα – μέσω 
της εκάστοτε συμβεβλημένης κοινοπρα-
κτικής τράπεζας. Εν προκειμένω, για τα 
ομόλογα σε δολάρια η εν λόγω τράπεζα 
είναι η JP Morgan Chase – οπότε η Ρωσία 
μετέφερε στα μέσα Μαρτίου τις εκκρεμείς 
πληρωμές κουπονιών στους πιστωτές της, 

δηλαδή τους τόκους, σε δολάρια. Μπόρε-
σε βέβαια να το κάνει, επειδή το αμερι-
κανικό υπουργείο οικονομικών επέτρεψε 
μία εξαίρεση στις κυρώσεις, ειδικά για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση – κάτι που όμως 
έπαψε να συμβαίνει στις 4 Απριλίου του 
2022.
Φυσικά η ημερομηνία της άρσης της 

εξαίρεσης δεν ήταν τυχαία – αφού ακρι-
βώς εκείνη την ημέρα, η Ρωσία έπρεπε 
να εξοφλήσει δύο ομόλογα αξίας 600 εκ. 
$ που έληγαν. Η JP Morgan Chase ήθελε 
και μπορούσε να πραγματοποιήσει την 
πληρωμή, αλλά το υπουργείο οικονομι-
κών των ΗΠΑ δεν το επέτρεψε και μπλό-
καρε τη μεταφορά – ενώ η μεταγενέστερη 
πρόταση της Ρωσίας να πληρώσει σε ρού-
βλια, απορρίφθηκε από τις αμερικανικές 
τράπεζες.

Εύλογα βέβαια, αφού το συμβατικό νό-
μισμα ήταν το δολάριο (δηλαδή τα ομό-
λογα είχαν πουληθεί σε δολάρια) – με 
αποτέλεσμα στη συνέχεια να υποβαθμι-
σθεί σε καθεστώς επιλεκτικής αθέτησης 
πληρωμών από την S&P. Έτσι τέθηκε σε 
ισχύ η περίοδος χάριτος που προβλέπεται 
σε αυτού του είδους τις συμβάσεις – όπου 
ο οφειλέτης έχει προθεσμία τριάντα ημε-
ρών, για να εξοφλήσει τους πιστωτές.
Στα πλαίσια αυτά, εάν οι αμερικανικές 

κυρώσεις δεν αλλάξουν έως τις 4 Μαΐου, 
τα 600 εκ. $ δε θα εξυπηρετηθούν νομι-
κά και τεχνικά – γεγονός που αποτελεί 
τον επίσημο ορισμό της χρεοκοπίας μίας 
χώρας. Φυσικά τότε η Ρωσία θα αντιδρά-
σει νομικά, επικαλούμενη ανωτέρα βία – 
αφού είναι σε τελική ανάλυση πρόθυμη 
και ικανή να πληρώσει.

Σύμφωνα όμως με την αμερικανική κυ-
βέρνηση, με την εισβολή της στην Ου-

κρανία η Ρωσία πυροδότησε σκόπιμα 
τις κυρώσεις που εμποδίζουν πλέον την 
αποπληρωμή του χρέους της – οπότε δεν 
μπορεί να επικαλεσθεί ανωτέρα βία. Επει-
δή δε τα ομόλογα εκδόθηκαν σχεδόν απο-
κλειστικά με το αγγλικό δίκαιο, το ζήτημα 
θα διευθετηθεί στα βρετανικά δικαστήρια, 
με βάση τη νομοθεσία της Μ. Βρετανίας – 
οι αποφάσεις των οποίων είναι δύσκολο 
να προβλεφθούν.

ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Περαιτέρω, το ομόλογο που έληξε στις 4 

Απριλίου ήταν μόνο η αρχή – αφού, σύμ-
φωνα με το Bloomberg, ο ευρωπαϊκός πά-
ροχος υπηρεσιών Clearstream με έδρα το 
Λουξεμβούργο, έχει πλέον μπλοκάρει την 
πληρωμή όλων των ρωσικών ομολόγων.
Η Clearstream ανήκει στη γερμανική 

εταιρία που ελέγχει το χρηματιστήριο της 
χώρας, στη Deutsche Boerse AG – ενώ 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους πα-
ρόχους υπηρεσιών, όσον αφορά το δια-
κανονισμό συναλλαγών τίτλων. Διαθέτει 
πολλά χρηματο-οικονομικά προϊόντα που 
αναφέρονται σε δολάρια, σε ευρώ και σε 
ελβετικά φράγκα – έχοντας τοποθετήσει 
τα ρωσικά στη μαύρη λίστα της, επικαλού-
μενη τις κυρώσεις της ΕΕ.
Βέβαια, τα κρατικά ομόλογα της Ρωσίας 

δεν είναι τα μοναδικά που επηρεάζονται, 
αφού υπάρχουν τα υπερδιπλάσια σε όγκο 
εταιρικά – για τα οποία όμως δε φαίνεται 
να υπάρχει ακόμη ένας γενικός κανόνας. 
Για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομά-
δες η Citigroup ενέκρινε πληρωμές κου-
πονιών (= τόκων) από τις Gazprom και 
Norilsk Nickel – ενώ η ίδια τράπεζα έχει 
μπλοκάρει τις αποπληρωμές ομολόγων 
του ρωσικού κολοσσού χάλυβα Severstal 

και τις πληρωμές τόκων της εταιρίας λιπα-
σμάτων EuroChem.

Από την άλλη πλευρά, η ρωσική κρατική 
εταιρία σιδηροδρόμων RZD δεν μπόρεσε 
να εξυπηρετήσει ένα ομόλογο σε ελβετι-
κά φράγκα, λόγω των κυρώσεων – ενώ η 
ρωσική ανταγωνιστική εταιρία της Google, 
η Yandex, κινδυνεύει να υποβάλει αίτηση 
για τεχνική πτώχευση. Η αιτία είναι το 
ότι, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει εκκρεμή 
ομόλογα του εξωτερικού που μετατρέπο-
νται συμβατικά σε μετοχές στη λήξη τους 
– επειδή απαγορεύεται η διαπραγμάτευ-
ση ρωσικών μετοχών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ.

Επομένως πολλές ρωσικές επιχειρήσεις 
απειλούνται με πτώχευση – ενώ η κρατι-
κή χρεοκοπία θεωρείται τεράστιο πλήγμα 
για την οικονομία της εκάστοτε χώρας. 
Ειδικότερα, ένα κράτος που δεν μπορεί ή 
που δε θέλει να πληρώσει τους πιστωτές 
του, έχει τεράστια προβλήματα άντλησης 
κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματοπι-
στωτικές αγορές – για πολλά χρόνια, εάν 
όχι για δεκαετίες.

Ακόμη όμως και να τα καταφέρει σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, υποχρεώνεται 
συνήθως να πληρώσει πολύ υψηλά επιτό-
κια – λόγω του ότι «τιμολογείται» ακριβά 
ο κίνδυνος μίας επόμενης αθέτησης των 
πληρωμών του. 
Φυσικά η περίπτωση της Ρωσίας είναι 

κάτι εντελώς διαφορετικό – αφού είναι 
πρόθυμη να πληρώσει, ενώ έχει τα χρή-
ματα για να το κάνει. Εκτός αυτού, δεν 
εξαρτάται καθόλου από τις διεθνείς αγο-
ρές χρηματοδότησης – τουλάχιστον όσο 
συνεχίζονται οι εξαγωγές ενέργειας.

Εν τούτοις, το παραπάνω ισχύει μόνο για 
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Αν η Δύση ωθήσει τη Ρωσία στα άκρα, η τελευταία δε θα έχει άλλη επιλογή από το να  Αν η Δύση ωθήσει τη Ρωσία στα άκρα, η τελευταία δε θα έχει άλλη επιλογή από το να  
αντιδράσει δυναμικά, εφόσον το κράτος, οι Πολίτες και οι επιχειρήσεις της θα υποστούν  αντιδράσει δυναμικά, εφόσον το κράτος, οι Πολίτες και οι επιχειρήσεις της θα υποστούν  
τεράστιες ζημίες – πόσο μάλλον εάν συμπεριλάβει κανείς το κόστος της αποκοπής της από τη τεράστιες ζημίες – πόσο μάλλον εάν συμπεριλάβει κανείς το κόστος της αποκοπής της από τη 
Δύση, χωρίς να είναι βέβαιο εάν θα αναπληρωθεί από τα υπόλοιπα κράτη, έστω κατά ένα μέρος Δύση, χωρίς να είναι βέβαιο εάν θα αναπληρωθεί από τα υπόλοιπα κράτη, έστω κατά ένα μέρος 
του. Επομένως, αυξάνονται οι πιθανότητες να επιλέξει την εισβολή της και σε άλλες χώρες,  του. Επομένως, αυξάνονται οι πιθανότητες να επιλέξει την εισβολή της και σε άλλες χώρες,  
ενδεχομένως χρησιμοποιώντας την πυρηνική της ισχύ, αφού δε θα τα καταφέρει χωρίς αυτήν.ενδεχομένως χρησιμοποιώντας την πυρηνική της ισχύ, αφού δε θα τα καταφέρει χωρίς αυτήν.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  29 Απριλιου, 2022 / April 29, 2022  17

FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

το κράτος και όχι για τις εταιρίες – οι οποί-
ες, εάν θέλουν να επενδύσουν στο εξωτε-
ρικό, χρειάζονται πίστωση στο κατάλληλο 
νόμισμα. Εν προκειμένω, ακόμη και αν 
αρθούν οι κυρώσεις, δύσκολα θα ανα-
πληρώσει αυτές τις ανάγκες τους η ρωσι-
κή κεντρική τράπεζα μόνη της – ενώ, εάν 
η Δύση επιβάλει ενεργειακό εμπάργκο, η 
κατάσταση θα γίνει πολύ επισφαλής για 
το κράτος, κυρίως όμως για τις επιχειρή-
σεις.

Πολύ χειρότερα, οι ρωσικές εταιρίες θα 
είχαν τεράστια ανταγωνιστικά μειονε-
κτήματα στις διεθνείς αγορές, όχι μόνο 
στις ζώνες του ευρώ και του δολαρίου – 
επειδή στην κυριολεξία θα ξέμεναν από 
ρευστότητα. Ίσως λοιπόν να είναι αυτός 
ο στόχος των κυρώσεων – να αφορούν 
δηλαδή λιγότερο την τιμωρία της Ρωσίας 
και περισσότερο τη φτωχοποίηση, καθώς 
επίσης την αποσταθεροποίηση της. Όσον 
αφορά δε την αποδυνάμωση των ρωσι-
κών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, θα 
είναι ασφαλώς ωφέλιμη για τους ανταγω-
νιστές τους – τόσο όσον αφορά τους τζί-
ρους, όσο και τα κέρδη τους.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Συνεχίζοντας, θα υπάρξουν προφανώς 

απώλειες και στη Δύση, τουλάχιστον με-
σοπρόθεσμα – αφού τα ομόλογα που δεν 
μπορούν να εξυπηρετηθούν, ανήκουν σε 
κάποιους. Κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια 
που εξειδικεύονται στα ομόλογα των ανα-
δυομένων οικονομιών – ενώ τα μερίδια 
αυτών των κεφαλαίων ανήκουν κυρίως 
στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Σε αυτά που 

τοποθετούνται οι ιδιωτικές επικουρικές 
συντάξεις, όπως το νεοσύστατο της Ελλά-
δας από τον κ. Χατζηδάκη – τον άνθρωπο 
των ειδικών αποστολών.

Από την άλλη πλευρά, όπως συμβαίνει 
συνήθως με τις χρεοκοπίες, οι κερδοσκο-
πικοί γύπες έχουν ήδη ορμήσει στα θύ-
ματα τους – με την έννοια πως ορισμένα 
hedge funds έχουν αντιληφθεί τις ευκαι-
ρίες με τα ρωσικά χρεοκοπημένα ομόλο-
γα και τα αγοράζουν μαζικά από τα συντα-
ξιοδοτικά ταμεία. Πρόσφατα, με λιγότερα 
από 0,50 σεντ το ένα δολάριο ή κάτω του 
50% – θεωρώντας πως εάν οι κυρώσεις 
χαλαρώσουν σύντομα, θα έχουν μεγάλα 
κέρδη, αφού το ρωσικό κράτος και οι ρω-
σικές εταιρίες θα μπορούν να πληρώσουν 
το 100%.

Ακόμη όμως και να μη συμβεί, μπορούν 
ως πιστωτές να εισπράξουν τις απαιτήσεις 
τους με νομικά μέτρα – ειδικά εάν είναι 
«ενεχυριασμένες», όπως συνήθως συμ-
βαίνει. Για παράδειγμα, προστατεύεται 
μεν το κράτος από την «ενεχυρίαση» σε 
μεγάλο βαθμό, αφού τα κτίρια των πρε-
σβειών κοκ. υπόκεινται στην προστασία 
του διεθνούς δικαίου και δεν μπορούν 
να κατασχεθούν, αλλά η κατάσταση είναι 
πολύ διαφορετική σε σχέση με τις εται-
ρίες – με την έννοια πως τα περιουσιακά 
τους στοιχεία στο εξωτερικό, όπως ακίνη-
τα, θυγατρικές ή συμμετοχές, μπορούν να 
κατασχεθούν έναντι των χρεών τους.

Μετά τη λήξη τώρα μίας μεταβατικής 
περιόδου, οι Πολίτες των ΗΠΑ και οι αμε-
ρικανικές εταιρίες, επίσης οι ξένες που 
δραστηριοποιούνται οικονομικά στις ΗΠΑ 
κατά την αμερικανική νομική αντίληψη, 
απαγορεύεται να δέχονται πληρωμές από 
το ρωσικό κράτος – ούτε από τις ρωσικές 

εταιρίες, στις οποίες έχουν επιβληθεί κυ-
ρώσεις. Επομένως, τα ρωσικά ομόλογα 
κάθε είδους, κρατικά και εταιρικά, θα δια-
μαρτυρηθούν μέσο/μακροπρόθεσμα.
Στη συνέχεια, οι απλήρωτες απαιτήσεις 

θα διευθετηθούν πιθανότατα από τα πα-
γωμένα συναλλαγματικά αποθέματα της 
ρωσικής κεντρικής τράπεζας – σύμφωνα 
με δικαστικές αποφάσεις που θα εκδο-
θούν. Ως εκ τούτου, δεν είναι υπερβολικό 
να αναφέρεται κανείς στην απαλλοτρίω-
ση της Ρωσίας – στην απόλυτη ήττα της 
στον οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται 
εναντίον της.

Ολοκληρώνοντας, υπάρχει μία ακόμη 
ιδιόμορφη διάσταση – η οποία ενδεχομέ-
νως δε θα επιτρέψει στους κατόχους των 
ρωσικών ομολόγων να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρία 
Oxford Economics, η Ουκρανία θα υποβά-
λει «μήνυση» εναντίον της Ρωσίας και θα 
θελήσει να κατασχέσει τα συναλλαγματι-
κά της αποθέματα, καθώς επίσης όποια 
κεφάλαια μπορέσει, ως αποζημίωση για 
την ανοικοδόμηση της – γεγονός που ση-
μαίνει πως μετά το στρατιωτικό και οικο-
νομικό πόλεμο, θα ακολουθήσει πόλεμος 
για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία 
της Ρωσίας στο εξωτερικό, ειδικά για τα 
συναλλαγματικά της αποθέματα που 
απειλούνται με εξαέρωση.

Εν προκειμένω, το πιθανότερο είναι να 
αντιδράσει η Ρωσία, αφού διαφορετικά 
το κράτος, οι Πολίτες και οι επιχειρήσεις 
της θα υποστούν τεράστιες ζημίες – πόσο 
μάλλον εάν συμπεριλάβει κανείς το κό-
στος της αποκοπής της από τη Δύση, χω-
ρίς να είναι βέβαιο εάν θα αναπληρωθεί 
από τα υπόλοιπα κράτη, έστω κατά ένα 

μέρος του. Επομένως, αυξάνονται οι πι-
θανότητες να επιλέξει την εισβολή της και 
σε άλλες χώρες – ενδεχομένως χρησιμο-
ποιώντας την πυρηνική της ισχύ, αφού δε 
θα τα καταφέρει χωρίς αυτήν.

*Ο Βασίλης Βιλιάρδος γεννήθηκε στη 
Ζάκυνθο το 1955, όπου και τελείωσε το 
Λύκειο. Αμέσως μετά εισήχθη στην ΑΣΟ-
ΕΕ Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
σήμερα, όπου και τελείωσε το τμήμα Δι-
οικήσεως Επιχειρήσεων (Management). 
Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπι-
στήμιο του Αμβούργου, εκπονώντας τη 
διπλωματική εργασία του με στόχο τη 
διδακτορική διατριβή. Εν τούτοις, μετά 
από μεταπτυχιακά διαρκείας πέντε πε-
ρίπου ετών, επέλεξε την ίδρυση μίας 
επιχείρησης εισαγωγής και διανομής 
ελληνικών προϊόντων (Athena GmbH). 
Έχοντας εμβαθύνει στη μακρο-οικονο-
μία, άρχισε να γράφει οικονομικές ανα-
λύσεις που αφορούσαν τόσο την Ελλάδα, 
όσο και τον υπόλοιπο πλανήτη λίγο πριν 
την κρίση, προβλέποντας τι θα συμβεί. 
Οι αναλύσεις του αυτές έχουν εμφανι-
στεί σε αρκετές εφημερίδες και περιοδι-
κά, κυρίως όμως στην ιστοσελίδα analyst.
gr, από την οποία αναδημοσιεύονταν σε 
πολλές άλλες. Έκτοτε έχει εκδώσει τρία 
βιβλία με τον κοινό τίτλο «Η κρίση των 
κρίσεων», ενώ έχουν αναρτηθεί χιλιά-
δες άρθρα του στο διαδίκτυο, πάντοτε 
με μακροοικονομικά θέματα, ελληνικά 
και διεθνή. Προέβη σε δεκάδες ραδιο-
φωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, 
εμφανιζόμενος επί πλέον σε τηλεοπτικά 
πάνελ. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, 
εξελέγη βουλευτής επικρατείας με την 
Ελληνική Λύση.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16

Εάν οι αμερικανικές Εάν οι αμερικανικές 
κυρώσεις δεν αλλάξουν κυρώσεις δεν αλλάξουν 
έως τις 4 Μαΐου, τα 600 έως τις 4 Μαΐου, τα 600 
εκ. $ δε θα εξυπηρετη-εκ. $ δε θα εξυπηρετη-
θούν νομικά και τεχνικά θούν νομικά και τεχνικά 
– γεγονός που αποτελεί – γεγονός που αποτελεί 
τον επίσημο ορισμό της τον επίσημο ορισμό της 
χρεοκοπίας μίας χώρας. χρεοκοπίας μίας χώρας. 

Φυσικά τότε η Ρωσία θα Φυσικά τότε η Ρωσία θα 
αντιδράσει νομικά, επι-αντιδράσει νομικά, επι-
καλούμενη ανωτέρα βία καλούμενη ανωτέρα βία 

– αφού είναι σε τελική – αφού είναι σε τελική 
ανάλυση πρόθυμη και ανάλυση πρόθυμη και 
ικανή να πληρώσει.ικανή να πληρώσει.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Ένας… Ινδιάνος στο νησί του Ικάρου 
Νησί του Βορείου Αιγαίου, δυτικά της 

Σάμου και των Φούρνων, η Ικαρία 
είναι ένας τόπος που διατηρεί ανόθευ-
τη τη φυσιογνωμία του, που αντιστέκε-
ται σθεναρά στη μαζική κουλτούρα, που 
βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει κατ’ ουσία 
αλώβητος από τα κύματα των «εισβολέ-
ων» της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Στη Νικαριά, νησί με ιδιαίτερα γνωρί-
σματα, δε χωρούν βιασύνες και άγχος. 
Οι κάτοικοι τιμούν δεόντως τις παραδό-
σεις και τα έθιμά τους, ενώ ένας άνεμος 
ελευθερίας και δημιουργικότητας για το 
κοινό καλό, πνέει απ’ άκρου εις άκρον. 
Αυτή η αγάπη ή μάλλον η ζέση των Ικα-

ριωτών για την ελευθερία, αποτυπώνε-
ται ακόμη και στη μυθολογία: ο Ίκαρος, 
ο γιος του Δαιδάλου, επιχείρησε να δρα-
πετεύσει μαζί με τον πατέρα του από το 
Λαβύρινθο του βασιλιά Μίνωα, αλλά 
έχασε τη ζωή του στο Ικάριο πέλαγος, 
στα νερά της Ικαρίας, καθώς παράκουσε 
την εντολή τού πατέρα του να μην πετά 
πολύ ψηλά και τα κολλημένα με κερί 
πουπουλένια φτερά του έλιωσαν από τη 
θερμότητα του Ήλιου. 

Γνωστή ήδη από την αρχαιότητα για 
τις ιαματικές πηγές και το κρασί της, τον 
πράμνειο οίνο, η Ικαρία (Μάκρις ή Δολί-
χη η παλαιότατη ονομασία της) κατοική-
θηκε από τους Προϊστορικούς Χρόνους. 
Στους σημαντικότερους αρχαιολογι-

κούς χώρους της συγκαταλέγονται η 
περιοχή του Κάμπου (η αρχαία Οινόη, 
κατοικημένη από τους Μυκηναϊκούς έως 
τους Πρώιμους Βυζαντινούς Χρόνους), ο 
Νας (ιερό Ταυροπόλου Αρτέμιδος Ιστο-
ρικών Χρόνων) και το Δράκανο (αρχαίος 
περίβολος και κυκλικός πύργος Ελληνι-
στικών Χρόνων). Κατά τους Βυζαντινούς 
Χρόνους το νησί, με κέντρο τον οικισμό 
της Οινόης, αποτέλεσε τόπο εξορίας με-
λών της βασιλικής οικογένειας και δοκι-
μάστηκε από πειρατικές επιδρομές.
Το 1204 η Ικαρία εντάχθηκε στη λατινι-

κή αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπο-
λης, το 1484 περιήλθε στους Ιωαννίτες 
Ιππότες της Ρόδου και το 1521 κατελή-
φθη από τους Τούρκους.
Οι κάτοικοι του νησιού έλαβαν μέρος 

στην Επανάσταση του 1821. Από το 1835 
έως το 1869 η Ικαρία, η Λέρος, η Κάλυ-
μνος και η Πάτμος, συγκρότησαν μια 
ιδιαίτερη επαρχία της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, την Tετράνησο.
Στις 28 Οκτωβρίου 1912 η λαϊκή συνέ-

λευση των επαναστατημένων Iκαριωτών 
κήρυξε την ένωση με την Eλλάδα και λίγο 
αργότερα, στις 4 Nοεμβρίου, το νησί 
απελευθερώθηκε.

Η Ικαρία αποτέλεσε τόπο εξορίας για 
τους αντιφρονούντες επί Εμφυλίου.
Ξεχωριστό χρώμα στην Ικαρία δε δί-

νουν, όμως, μόνον οι κάτοικοί της, σύγ-
χρονοι και αλλοτινοί, και οι συνήθειες 
τους, αλλά και η ίδια η φύση.

Εξαιρετικής ομορφιάς είναι το φαράγ-
γι του Χάλαρη, στην περιοχή όπου βρί-
σκεται ο παραθεριστικός οικισμός Νας. 
Τρεχούμενα νερά, πλατάνια, λιμνούλες, 
μικροί καταρράκτες και ένα πέτρινο γε-
φύρι εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες, 
προπάντων δε τους φυσιολάτρες. 
Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα γλυπτά 

της ικαριώτικης φύσης, γεωλογικοί σχη-
ματισμοί που δίνουν την εντύπωση ότι 
έχουν γεννηθεί από το χέρι ενός ανθρώ-
που: ο «Ινδιάνος», ανάμεσα στα χωριά 
Πλωμάρι (Πλουμάρι) και Μονοκάμπι, ο 
Οχτόγκρεμνος (Οχθόγκρεμνος), στη δια-
δρομή από τον Άγιο Δημήτριο προς τον 
Αρμενιστή, το «Κανόνι», οι γρανιτένιοι 
όγκοι στο Καρκινάγρι και στο Μαγγανίτη. 

ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ 
Στη βόρεια ακτογραμμή της Ικαρίας, 

βρίσκονται ο Αρμενιστής, το Γιαλισκάρι 
και η Μεσακτή, σε μια περιοχή με θαυ-
μάσιες αμμουδιές. 
Ο Αρμενιστής (φωτ. αριστερά) είναι 

ένα φημισμένο τουριστικό κέντρο της 
Ικαρίας, που προσφέρει τους καλοκαιρι-
νούς μήνες υπέροχη θέα από το γραφικό 
ακρωτήρι του, τόσο στο ηλιοβασίλεμα 
όσο και στην ανατολή.          
Σε απόσταση 3,5 χλμ. από τον Αρμε-

νιστή βρίσκεται ο παραθεριστικός οι-
κισμός Νας, ενώ σε μικρή απόσταση 
ανατολικά από τον Αρμενιστή βρίσκεται 
το Γιαλισκάρι, παραθαλάσσιος οικισμός, 

χτισμένος σε πευκόφυτη περιοχή, με την 
εκκλησία της Ανάληψης και λιμανάκι – 
καταφύγιο για βάρκες και καΐκια.   
Πόλο έλξεως για τους παραθεριστές 

αποτελεί η μαγευτική αμμουδερή παρα-
λία της Μεσακτής, κοντά στο Γιαλισκάρι, 
όπως και η παραλία Λιβάδι.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Ο «Ινδιάνος», χαρακτηριστικός γεωλογικός 
σχηματισμός της Ικαρίας (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Η εξωτική παραλία ΣεϋχέλλεςΗ εξωτική παραλία Σεϋχέλλες

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  29 Απριλιου, 2022 / April 29, 2022  19

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  9:00 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 1 ΜΑΙΟΥ

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με το Λοχία Ντετέκτιβ-Ανακριτή  
στο τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος 

της Αστυνομίας του Μόντρεαλ
 ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟ

ΓΑΛΛΙΑ 
Βουλευτικές εκλογές: Κίνδυνος 
«παράλυσης» της γαλλικής και 

ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής
Εάν στις βουλευτικές εκλογές του Ιου-

νίου σχηματιστεί μία εχθρική προς 
τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν πλειοψη-
φία, η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας κιν-
δυνεύει να χάσει την αξιοπιστία της, απο-
δυναμώνοντας την επιρροή της χώρας και 
της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, προειδο-
ποιούν οι αναλυτές.
Ανατρέχοντας στην ιστορία και την πε-

ρίπλοκη συμβίωση μεταξύ του Ζακ Σιράκ 
και του Λιονέλ Ζοσπέν, οι αναλυτές ανέ-
φεραν το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ου-
κρανία και τη στάση απέναντι στη Μόσχα 
ως παράδειγμα του τι θα μπορούσε να 
διακυβευτεί. Ενώ ο Μακρόν επανεξελέγη 
έναντι της Μαρίν Λεπέν την Κυριακή 24 
Απριλίου, δεν του εξασφαλίζεται σταθερή 
πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση μετά 
τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές τον 
Ιούνιο. Ενώ η πλειοψηφία που αντιτίθε-
ται ριζικά στο Μακρόν στο διπλωματικό 
μέτωπο – με επικεφαλής τον Ζαν-Λυκ Με-
λανσόν ή τη Μαρίν Λεπέν για παράδειγ-
μα – είναι απίθανη σε αυτό το στάδιο, η 
συμβίωση με άλλες πολιτικές δυνάμεις θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε «δύο εξωτερι-
κές πολιτικές» στη Γαλλία, σύμφωνα με 
τον καθηγητή Θανάση Διαμαντόπουλο, ο 
οποίος είναι ειδικός στο γαλλικό πολιτικό 
σύστημα και πολιτική.

Καθώς το γαλλικό Σύνταγμα δε δίνει ξε-
κάθαρη απάντηση για τον καταμερισμό 
αρμοδιοτήτων σε αυτόν τον τομέα, δημι-
ουργείται μια κατάσταση που καταλήγει 
σε σφυρηλάτηση της εξωτερικής πολιτικής 
της χώρας και, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
διαμεσολάβηση μεταξύ του προέδρου και 
της κυβέρνησης, όταν δεν προέρχονται 
από την ίδια πολιτική οικογένεια.

Η ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ  
ΣΙΡΑΚ – ΖΟΣΠΕΝ

Ένα παράδειγμα από την πρόσφατη 
ιστορία της Γαλλίας, ήταν η μη βιώσιμη 
συμβίωση μεταξύ του συντηρητικού προ-
έδρου Ζακ Σιράκ και του σοσιαλιστή πρω-
θυπουργού Λιονέλ Ζοσπέν.
Οι δύο πολιτικοί συγκρούονταν συχνά 

για τη στάση της Γαλλίας για τη Μέση 
Ανατολή, καθώς ο Σιράκ υποστήριζε τον 
αραβικό κόσμο, ενώ ο Ζοσπέν ήταν στο 
πλευρό του Ισραήλ.

Ένα περιστατικό το Φεβρουάριο του 
2000 ανέδειξε τις δυσκολίες στα εξωτερι-
κά ζητήματα, όταν ο πρωθυπουργός δεν 
είναι «άνθρωπος του προέδρου».

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην 
Παλαιστίνη, ο Ζοσπέν περιέγραψε τις 
επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισρα-
ηλινών στρατιωτών ως «τρομοκρατικές 
ενέργειες», προκαλώντας οργή στον αρα-
βικό κόσμο.
Όταν επέστρεψε στη Γαλλία, έλαβε μια 

κλήση από τον Σιράκ, ο οποίος του είπε 
ότι είναι ο πρόεδρος αυτός που δίνει τον 
τόνο στη γαλλική εξωτερική πολιτική.

«ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ» ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Σάμι Κοχέν, πολιτικός επιστήμονας 

και ειδικός σε θέματα άμυνας και εξωτε-
ρικών υποθέσεων, εντόπισε στο βιβλίο 
του [La politique étrangère entre l’Elysée 
et Matignon] «τρεις σφαίρες επιρροής» 
σχετικά με τη διπλωματία: η μια σφαίρα 
είναι η προεδρική, η άλλη η κυβέρνηση 
και μια ενδιάμεση σφαίρα «συνδιαχεί-
ρισης», όπου ο πρόεδρος δεν μπορεί να 
ενεργήσει χωρίς τη συμφωνία της κυβέρ-
νησης και το αντίστροφο.

Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή που μπορεί 
να προκαλέσει τα περισσότερα προβλή-
ματα μεταξύ της Προεδρίας και της κυβέρ-
νησης. Περιλαμβάνει ιδιαίτερα «στρατιω-

τικές επιχειρήσεις, σημαντικές αποφάσεις 
για κοινοτικά ζητήματα», έγραψε ο Κοχέν.
Αλλά ακόμα κι αν «στο σύστημα της Πέ-

μπτης Δημοκρατίας ο πρόεδρος έχει λόγο 
στην εξωτερική πολιτική», ο Θανάσης 
Διαμαντόπουλος αναγνωρίζει ότι σε πε-
ρίπτωση συμβίωσης, «θα διακυβευόταν η 
συνοχή της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής 
[…] και η αξιοπιστία της στα μάτια των Ευ-
ρωπαίων».
Ο Μπέντζαμιν Χαντάντ, διευθυντής του 

think-tank Atlantic Council με έδρα την 
Ουάσιγκτον, συμφωνεί: «Σε μια περίο-
δο συγκατοίκησης, εξακολουθεί να είναι 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θέτει 
τις κύριες διπλωματικές κατευθυντήριες 
γραμμές και εκπροσωπεί τη Γαλλία στο 
εξωτερικό».

Ωστόσο, εξήγησε στη EURACTIV ΓΑΛ-
ΛΙΑΣ ότι «η ύπαρξη μιας μορφής παράλυ-
σης ή θεσμικής αδυναμίας στο εσωτερικό 
εμποδίζει την επιρροή της Γαλλίας στο 
εξωτερικό».
«Συχνά, οι γαλλικές εσωτερικές συγκρού-

σεις φαίνονται στο εξωτερικό και αποδυ-
ναμώνουν τη φωνή μας», πρόσθεσε ο Χα-
ντάντ.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Αυτό που καθιστά την προοπτική της 
συμβίωσης ιδιαίτερα προβληματική είναι 
ότι «στην περίπτωση των δύο βασικών δυ-
νάμεων της αντιπολίτευσης του Μακρόν, 
δηλαδή του εθνικού Rassemblement ή La 
France Insoumise, έχουμε θεμελιώδεις 
διαφορές στη σχέση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τη Ρωσία, τις συμμαχίες», είπε ο 
Χαντάντ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία θα μπο-

ρούσε «να βρεθεί σε κατάσταση ολικής 
παράλυσης» με μια κυβέρνηση με επικε-
φαλής τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν ή τη Μαρίν 
Λεπέν και να αντιταχθεί στην απόφαση 
του Μακρόν να παραδώσει όπλα στην Ου-
κρανία ή να επιβάλει ορισμένες κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας.

Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπει-
ες για τη Γαλλία; Θα ήταν «εντελώς απο-
δυναμωμένη στη διεθνή σκηνή», σύμφω-
να με την ανάλυση του Χαντάντ, ιδιαίτερα 
«από την άποψη της αξιοπιστίας έναντι 
των εταίρων μας», επιπλέον της εσωτερι-
κής θεσμικής κρίσης που αυτό θα προκα-
λούσε.
Η Ευρώπη θα υποστεί επίσης τις συνέ-

πειες. Ενδεχομένως, «αν βρισκόμασταν 
σε περίοδο συμβίωσης, θα είχαμε ένα 
αντιευρωπαϊκό κίνημα με πολιτική απο-
κλεισμού της Ευρώπης στην κυβέρνηση 
[…] ολόκληρο το μπλοκ της ΕΕ θα αποδυ-
ναμωνόταν και θα υπέφερε», προειδο-
ποίησε ο Χαντάντ.

Έτσι, εάν λόγω μιας συμβίωσης, η Γαλλία 
«αποσυρόταν από τις παραδόσεις όπλων 
[στην Ουκρανία] ή από τις ευρωπαϊκές κυ-
ρώσεις, ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδό-
μημα θα κατέρρεε», προειδοποιεί.

By DAVIDE BASSO
© EURACTIV FRANCE

[Edited by Sarantis Michalopoulos 
 and Alice Taylor | EURACTIV.com]
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H Ella Orten θα σου εξηγήσει H Ella Orten θα σου εξηγήσει 
τα κρυπτονομίσματα τα κρυπτονομίσματα 
καλύτερα από τον καθένακαλύτερα από τον καθένα

Gamer, NFT maker και κορμί  Gamer, NFT maker και κορμί  
που μας βάζει σε σκέψειςπου μας βάζει σε σκέψεις

Η Η 22χρονη Ella Orten σπούδασε διεθνείς επιχειρήσεις στο 22χρονη Ella Orten σπούδασε διεθνείς επιχειρήσεις στο 
Πανεπιστήμιο της Tampa, αλλά τελικά αποσύρθηκε από Πανεπιστήμιο της Tampa, αλλά τελικά αποσύρθηκε από 

τη σχολή, εφόσον έκανε πολλά ταξίδια στο Λος Άντζελες για τη σχολή, εφόσον έκανε πολλά ταξίδια στο Λος Άντζελες για 
θέσεις modeling. Έκτοτε έκανε μόνιμη μετακόμιση στη Δυτική θέσεις modeling. Έκτοτε έκανε μόνιμη μετακόμιση στη Δυτική 
Ακτή και έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το Web3, την πιο πρό-Ακτή και έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το Web3, την πιο πρό-
σφατη εξέλιξη του Διαδικτύου.σφατη εξέλιξη του Διαδικτύου.
Ενώ το Web-2 έφερε τα κοινωνικά δίκτυα και το ηλεκτρονι-Ενώ το Web-2 έφερε τα κοινωνικά δίκτυα και το ηλεκτρονι-

κό εμπόριο, το Web-3 έχει τις ρίζες του στο blockchain, ένα κό εμπόριο, το Web-3 έχει τις ρίζες του στο blockchain, ένα 
αποκεντρωμένο δίκτυο peer-to-peer που έχει δημιουργήσει αποκεντρωμένο δίκτυο peer-to-peer που έχει δημιουργήσει 
κρυπτονομίσματα και μη ανταλλάξιμα tokens, δηλαδή NFTs.κρυπτονομίσματα και μη ανταλλάξιμα tokens, δηλαδή NFTs.
Η Orten διαθέτει έναν ολόκληρο στρατό από Instagram Η Orten διαθέτει έναν ολόκληρο στρατό από Instagram 

Highlights αφιερωμένο στις δραστηριότητες του Web-3, όπου Highlights αφιερωμένο στις δραστηριότητες του Web-3, όπου 
μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες επενδύσεις της μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες επενδύσεις της 
σε κρυπτογράφηση και NFT.σε κρυπτογράφηση και NFT.
Αλλά η κύρια ροή τής Orten είναι αφιερωμένη σε ωραία στιγ-Αλλά η κύρια ροή τής Orten είναι αφιερωμένη σε ωραία στιγ-

μιότυπα και φωτογενείς αποστολές από τα διάφορα ταξίδια μιότυπα και φωτογενείς αποστολές από τα διάφορα ταξίδια 
της, είτε πρόκειται για Turks and Caicos είτε St. Barths.της, είτε πρόκειται για Turks and Caicos είτε St. Barths.
Και για άλλη μια γεύση, η σελίδα της Orten στο Facebook Και για άλλη μια γεύση, η σελίδα της Orten στο Facebook 

έχει να κάνει με το να αφήσει το κορίτσι gamer που κρύβει έχει να κάνει με το να αφήσει το κορίτσι gamer που κρύβει 
μέσα της να χαλαρώσει, με games δημοφιλών τίτλων όπως το μέσα της να χαλαρώσει, με games δημοφιλών τίτλων όπως το 
Among Us και το Apex Legends.Among Us και το Apex Legends.

© ratpack.gr© ratpack.gr

Catherine Zeta Jones 
– Michael Douglas:  
Οι σπάνιες εικόνες 

μαζί με τα  
δύο τους παιδιά

Οικογενειακές στιγμές  
εν όψει του Πάσχα

Η Catherine Zeta-Jones (52 ετών) και ο Michael 
Douglas (77 ετών) μπορεί να μην έχουν τα 

παιδιά τους συνέχεια κοντά τους, καθώς ο 21 
ετών Dylan και η 18χρονη Carys σπουδάζουν, ωστό-
σο αυτό δε σημαίνει πως δεν παραμένουν μία δεμέ-
νη οικογένεια. Γι’ αυτό ακριβώς οι διάσημοι γονείς 
επανενώθηκαν με τα παιδιά τους με αφορμή το Κα-
θολικό Πάσχα που έλαβε χώρα μία εβδομάδα πριν 
από το Χριστιανικό.
Όπως μαρτύρησε η ανάρτηση της Jones, οι διάση-

μοι γονείς προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλό προ-
φίλ, ώστε να μην τραβήξουν τα βλέμματα κατά την 
επίσκεψή τους στο πανεπιστήμιο Brown, που σπου-
δάζει ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού. 
Στη φωτογραφία βλέπουμε την οικογένεια να είναι 

πολύ χαρούμενη που βρίσκεται μαζί, με όλα τα μέλη 
να προσπαθούν να χωρέσουν στη selfie. «Το συγκρό-
τημα είναι ξανά μαζί. Χαρούμενη, τόσο χαρούμενη», 
έγραψε στη λεζάντα της η διάσημη ηθοποιός. Αλλά 
και ο Douglas μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις στιγ-
μές που πέρασαν μαζί. 
Πιο αναλυτικά, οι διάσημοι ηθοποιοί και τα παιδιά 

τους είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ως τουρίστες, κά-
νοντας μία επίσκεψη στην έπαυλη «The Breakers» 
από την εποχή Gilded, που ήταν η εξοχική κατοικία 
του Cornelius Vanderbilt II.
Ο Douglas σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλή-

σει για το γεγονός πως πλέον είναι μόνοι τους, χωρίς 
τα παιδιά τους, προσπαθώντας να προσαρμοστούν 
στη νέα πραγματικότητα. «Ξεχνάς πόσες συζητήσεις 
κατά κάποιο τρόπο έκρυβες για να συζητήσεις για τα 
παιδιά σου και τι θα γίνει στη συνέχεια και μετά μία 
ημέρα κοιτά ο ένας τον άλλο», είχε πει χαρακτηρι-
στικά.

© Madamefigaro.gr

Το δικό της Γολγοθά ανεβαίνει η 
σπουδαία ηθοποιός Ντίνα Κών-

στα, η οποία, όπως αποκαλύπτει η 
«Espresso», φιλοξενείται σε ίδρυμα στα 
βόρεια προάστια της Αθήνας! Μακριά 
από κάθε είδους δημοσιότητα, όπως 
ήταν άλλωστε και όλη η ζωή της, και 
κρατώντας τα οικεία της πρόσωπα χα-
μηλά τούς τόνους για εκείνη και όσα 
βιώνει, η θρυλική Ντένη Μαρκορά από 
τους «Δύο ξένους» έμελλε να ζήσει στη 
δύση της ζωής της το δικό της προσω-
πικό δράμα. Ένα βουβό δράμα, χωρίς 
αναμνήσεις, χωρίς εικόνες απ’ όλα όσα 
έζησε στα τηλεοπτικά πλατό και στις θε-
ατρικές σκηνές! Χωρίς τις θύμησες από 
το χθες, χωρίς την «παρέα» των ρόλων 
που σημάδεψαν τη μεγάλη καριέρα της, 
δίχως να τη συντροφεύουν τα γέλια των 
συναδέλφων της στα γυρίσματα και τα 

καμαρίνια, όπου έζησε για πολλά χρό-
νια…
Με την άνοια να έχει χτυπήσει την πά-

ντα σοβαρή, λιγομίλητη, με απίστευτο 
ήθος και μόρφωση 83χρονη ηθοποιό, 
τίποτα δε θυμίζει το παρελθόν της. Μια 
σιωπή κυριεύει την ψυχή της, με την ίδια 
να βρίσκει καταφύγιο σε ίδρυμα φροντί-
δας ηλικιωμένων και την αγαπημένη της 
ανιψιά να είναι στο πλευρό της… 
Ποιος να το περίμενε, ότι η τεράστια σε 

καριέρα και μεγαλείο ψυχής Ντίνα Κών-
στα, που θεωρείται μία από τις τελευ-
ταίες μεγάλες ηθοποιούς της γενιάς της, 
με δεκάδες ρόλους στο ενεργητικό της, 
που ταυτίστηκε απόλυτα μαζί τους, θα 
περνούσε την είσοδο ενός ιδρύματος…
Η είδηση που αποκαλύπτει η 

«Espresso» σίγουρα θα ξαφνιάσει πολ-
λούς συναδέλφους της, οι οποίοι μπο-

ρεί τα τελευταία χρόνια να την είχαν χά-
σει από εκδηλώσεις (άλλωστε η Κώνστα 
ποτέ δε λάτρευε τα φώτα της δημοσιό-
τητας), όμως ίσως να μην περίμεναν ότι 
η αγαπητή συνάδελφός τους θα κατέλη-
γε σε ίδρυμα, με το βλέμμα της να κοιτά 
το κενό… 
Το κοινό από τη δεκαετία του ’70 έως 

και τις τελευταίες παραστάσεις της γέ-
μιζε ασφυκτικά τα θέατρα, με εκείνη να 
μένει πάντα πιστή στο προφίλ που είχε 
χτίσει σε όλη τη ζωή της: χαμηλό, γεμά-
το ταπεινότητα. «Για μένα είναι ακόμα 
ένας ρόλος, ακόμα μία δουλειά» έλεγε 
συχνά πυκνά στις σπάνιες συνεντεύξεις 
της, αν και ο κόσμος παραληρούσε για 
εκείνη και το παίξιμό της. Ιδίως μετά το 
τέλος του σίριαλ «Δύο ξένοι» και του 
ρόλου της ως Ντένης Μαρκορά, ρόλου 
– ορόσημο για την ίδια.

© espressonews.gr

Ντίνα Κώνστα: Το δράμα  
τής «Ντένης Μαρκορά»
Σε ίδρυμα της Αθήνας φιλοξενείται με άνοια η σπουδαία ηθοποιός

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Α-Έλα Μάγδα μου. Και πάλι Χριστός Ανέ-
στη.

Μ-Αληθώς ο Κύριος Αλέκα μου.
Α-Πως είναι ο Αγαμέμνων σου; Συνήλθε 

λιγάκι;
Μ-Ναι, τώρα είναι μια χαρά. Μόνο που 

του δημιούργησε μια φοβία που θα την 
έχει για πάντα κάθε Πάσχα. Θα βλέπει κόκ-
κινο αυγό και θα αλλάζει δρόμο.
Α-Μα φταίει και αυτός. Όλοι μας φάγαμε 

από ένα αυγό και δεν πάθαμε τίποτα. Αυ-
τός όμως πόσα έφαγε; 

Μ-Τρία ή τέσσερα νομίζω.
Α-Ακριβώς. Τι να σου κάνει και το στομάχι 

του; Τα έπαιξε στο τέλος!
Μ-Ναι ο δόλιος. Πόσο τον λυπόμουν, δεν 

μπορείς να φανταστείς. Μόνο μαξιλάρι 
δεν πήρε μαζί του στην τουαλέτα που την 
«έπιασε γκόμενα» δύο ολόκληρες μέρες…

Α-Φαίνεται, αν και φρέσκα, μπορεί να πε-
ριείχαν σαλμονέλα που προκαλεί τροφική 
δηλητηρίαση.

Μ-Μάλιστα…
Α-Ένας άλλος παράγων, είναι η ποιότητα 

της βαφής. Αν δεν είναι καλή, μπορεί και 
αυτή να έχει επίδραση στο αυγό και φυσι-
κά στη συνέχεια στον καταναλωτή.

Μ-Κοίτα είχε και τα καλά του αυτή η αδι-
αθεσία του…

Α-Πως δηλαδή;
Μ-Ήθελε δεν ήθελε, έχασε 3 κιλά σε λίγες 

μέρες. Λίγο το έχεις αυτό; Πάντως, τώρα 
είναι μια χαρά. Του φτιάχνω συνέχεια 
λαπά έως ότου στρώσει το στομάχι του. 
Τι έγινε, πήγες στη συνάντηση του ιατρού 
στο PALACE; Είχε κόσμο;

Α-Βεβαίως. Έχασες που δεν ήρθες. Επί 
μια ώρα μας έφερναν πιατέλες με ορεκτι-
κά. Και από νοστιμιά, άλλο πράγμα.

Μ-Δεν μπορούσα να αφήσω τον Αγά μου 
τώρα που συνέρχεται.

Α-Κατάλαβα, το έπαιξες πάλι νοσοκόμα. 
Ατιμούλα…

Μ-Ότι μπορώ κάνω. Κάνουμε... Θα μου 
πεις τι έγινε;
Α-Κοίτα, ο ιατρός όπως ξέρεις, είναι πολύ 

αγαπητός στην παροικία και γι’ αυτό όταν 
ζητήσει τους φίλους του επιχειρηματίες 
και επιστήμονες να συνδράμουν στον έρα-
νο για τα σχολεία που έγινε, είχε θετική 
ανταπόκριση.

Μ-Ναι το διαπιστώσαμε αυτό.
Α-Από ότι μας είπε, η υποψηφιότητα ως 

πρόεδρος ωθήθηκε όχι μόνο από άτομα 
και επιχειρηματίες της παροικίας αλλά και 
μη Έλληνες, που γνωρίζει και του έχουν 
εμπιστοσύνη.

Μ-Κοίτα, αν όλους αυτούς που βοήθησε 
στα ιατρικά τους προβλήματα -μικρά ή 
μεγάλα- γραφτούν μέλη και βγουν και τον 
ψηφίσουν, θα βγει με τα τσαρούχια. 

Α-Ναι, φυσικά…
Μ-Είπα αν, διότι ξέρουμε πολύ καλά 

υπάρχει και αυτό που λέγεται αχαριστία, 
και τότε όλα καταρρίπτονται.
Α-Ναι, αλλά δεν είναι μόνος του. Κατε-

βαίνει με ολόκληρη ομάδα.
Μ-Η οποία δεν είναι δική του…
Α-Δε σε καταλαβαίνω. Αφού αυτός θα εί-

ναι ο ηγέτης.
Μ-Ναι, συμφωνώ. Ο αρχηγός της ΑΝΑ-

ΓΕΝΝΗΣΗΣ.
Α-Τότε;
Μ-Την ομάδα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ την ανέλαβε, 

σα να είναι ας πούμε ο νέος… προπονητής!
Α-Ας πούμε…
Μ-Αλλά δεν είναι 100% δικιά του αυθε-

ντική ομάδα, διότι απλούστατα έχει στε-
λέχη από την ομάδα που κατέβηκε στις 
εκλογές του 2019. Αν όμως υποθέσουμε 
κατέβαινε με δικιά του ομάδα, ο κόσμος 
θα το έβλεπε πιο θετικό.
Α-Για στάσου φιλενάδα. Εδώ είδη οι αντι-

πολιτευόμενες δυνάμεις χωρίστηκαν σε 
δύο στρατόπεδα και λέγαμε ότι αυτό βο-
ηθά την επανεκλογή της ομάδας της διοί-

κησης…
Μ-Την οποία δε γνωρίζουμε ακόμη.
Α-Ναι. Όμως με το σκεπτικό σου, αντί για 

δυο αντιπολιτευόμενες ομάδες θα είχαμε 
τρεις, αν ο ιατρός δημιουργούσε τη δικιά 
του ομάδα. Αυτό δε νομίζεις πως θα βο-
ηθούσε περισσότερο την επανεκλογή της 
κοινοτικής διοίκησης;

Μ-Μπορεί, αλλά θα ήταν δικιά του ομά-
δα, ενώ τώρα μην αμφιβάλεις ότι θα 
υπάρχουν και παρεμβολές.

Α-Εγώ πάντως περιμένω τι είδους ομάδα 
θα… φουρνίσει η κοινοτική διοίκηση.

Μ-Πάντως δεν μπορείς να πεις, φέτος θα 
ευχαριστηθούμε κοινοτικές εκλογές όπως 
τον παλιό καλό καιρό.

Α-Κοίτα, αυτά που ζήσαμε εμείς δεν πρό-
κειται να τα βιώσουν οι σημερινοί.

Μ-Τι δηλαδή; Για φρέσκαρε τη… μνήμη 
μου.
Α-Θυμάσαι όταν κάθε ομάδα είχε το δικό 

της προεκλογικό γραφείο κάπου στο Παρκ 
Εξ;

Μ-Ναι και όλα είχαν γλυκίσματα, κουλου-
ράκια, εκτός από το καφεδάκι και τα ανα-
ψυκτικά.

Α-Άλλες ήταν εκείνες οι εποχές.
Μ-Και στα γραφεία αν θυμάσαι, υπήρ-

χαν και τα δελτία συνδρομών όπου πολλοί 
ανανέωναν τη συνδρομή τους για να πάνε 
να ψηφίσουν.

Α-Είπαμε, άλλες εποχές. Ξέρεις, με τις 
κοινοτικές εκλογές θυμήθηκα, ότι τον 
Οκτώβριο θα έχουμε επαρχιακές εκλογές.

Μ-Ναι, το ξέρουμε αυτό.
Α-Το ξέρουμε αλλά τι κάνουμε;
Μ-Θα έρθει εκείνη η ημέρα και θα πάμε 

να ψηφίσουμε, τι άλλο;
Α-Απλά, δε θα έπρεπε, εφόσον πιστεύου-

με ότι είμαστε τόσο εύρωστη παροικία, να 
είχαμε ήδη υποψήφιους Ελληνικής Κατα-
γωγής σε όλα τα κόμματα και σε ορισμένες 
έδρες που θα μπορέσουν να κερδίσουν; 

Μ-Δηλαδή;
Α-Για να καταλάβεις, θα κάνω υποθέσεις… 

εξτρεμιστικές.
Μ-Ακούω.
Α-Λοιπόν, στην περιοχή Mercier όπου 

σάρωσε το Quebec Solidaire με 54% της 
ψήφου και με διαφορά πάνω από 10.000 
ψήφους. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε υπο-
ψήφιο συμπάροικο με το ίδιο κόμμα -εφό-
σον φυσικά χήρευε η θέση- σίγουρα θα 
εκλέγαμε επαρχιακό βουλευτή στην περι-
οχή αυτή με το Quebec Solidaire. Κατάλα-
βες τώρα;
Μ-Έστω κι αν η ψήφος της παροικίας 

μας δεν έχει σχεδόν καθόλου βαρύτητα σε 
αυτή την περιοχή;

Α-Ναι. Καλά το κατάλαβες. Το ίδιο μπο-
ρούμε να κάνουμε σε μια σίγουρη περιοχή 
του Parti Québécois και φυσικά του κυ-
βερνητικού κόμματος Coalition Avenir du 
Québec.
Μ-Ξέχασες τους φιλελεύθερους…
Α-Ναι, διότι με τη νέα αρχηγό έχασαν τι 

είναι του κόμματος και φυσικά την υπο-
στήριξη των οπαδών. Μην ξεχάσεις, ετοι-
μάζονται δύο νέα κόμματα υπέρ της δι-
γλωσσίας και υπερασπιστές των αγγλόφω-
νων και αλλοφώνων…

Μ-Που θα σπάσει στα τρία την ψήφο 
των φιλελεύθερων, δίνοντας περισσότε-
ρες έδρες στο κόμμα του πρωθυπουργού 
Légault.
Α-Ακριβώς.
Μ-Και δε μου λες, ποιος οργανισμός θα 

κάνει τις ανάλογες διαβουλεύσεις για να 
έχουμε υποψηφίους σε νικηφόρες έδρες 
με όλα τα κόμματα;
Α-Για να απαντήσω θέλω το δικηγόρο 

μου…
Μ-Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ το ίδιο. Σ’ 

αφήνω τώρα, κι αν έχω νέα για την ομάδα 
της διοίκησης θα σε ενημερώσω το συντο-
μότερο.
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Μία αγωνιστική πριν το φινάλε στη 
Super League 2, Βέροια και Λεβα-

δειακός «σφράγισαν» τις πρώτες θέσεις 
Βορείου και Νοτίου ομίλου αντίστοιχα 
και προετοιμάζονται ήδη για τα μπαράζ 
ανόδου στη Super League!
Θυμίζουμε, ότι φέτος από τη δεύτερη 

κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου 
ανεβαίνει… 1,5 ομάδα, καθώς οι δύο 
πρωταθλητές των ομίλων θα διεκδική-
σουν το ένα «εισιτήριο» για τα «σαλό-
νια», αλλά ο ηττημένος θα έχει και μια 
δεύτερη ευκαιρία, αφού θα δώσει νέο 
μπαράζ με το 13ο της Super League 1!
Οι αγώνες, λοιπόν, της Βέροιας με το 

Λεβαδειακό (οι έδρες θα προκύψουν 
κατόπιν κλήρωσης την άλλη βδομάδα, 
ενώ θα ισχύσει κανονικά το εκτός έδρας 
γκολ) θα διεξαχθούν την Κυριακή 8/5 και 
την Κυριακή 15/5.
Ο νικητής πάει, όπως είπαμε, στη Super 

League και ο ηττημένος θα δώσει νέα 
παιχνίδια μπαράζ, που θα διεξαχθούν 
στις 22 και 29 Μαΐου, με το 13ο της 
πρώτης κατηγορίας, που αυτή τη στιγ-
μή είναι η Λαμία. Τα playout της Super 
League να σημειωθεί ότι ολοκληρώνο-
νται στις 15/5. Σε ό,τι έχει να κάνει με 
την παραμονή, ωστόσο, εδώ το πράγμα 
παραμένει ανοιχτό.
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΟΜΙΛΟ, εκτός από τα 

Τρίκαλα και τον Ολυμπιακό Βόλου, που 
υποβιβάστηκαν και μαθηματικά, για τις 
υπόλοιπες δύο θέσεις γίνεται πραγμα-
τικά… χαμός, εφόσον υπάρχουν… πέντε 
υποψήφιοι (Καβάλα, Απόλλων Λάρισας, 
Πανσερραϊκός, Πιερικός και Θεσπρω-
τός)! 
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΟΜΙΛΟ, o Καραϊσκάκης, 

γνωρίζοντας την ήττα από το Λεβαδει-
ακό, έπεσε και μαθηματικά και ακολου-
θεί τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο στη Γ’ Εθνι-
κή. Για την τελευταία θέση, που οδηγεί 
σε υποβιβασμό, τα πάντα θα κριθούν 
την τελευταία αγωνιστική. Ο Διαγόρας, 
μετά το 0-0 με την Καλλιθέα, βρίσκεται 
σε μειονεκτική θέση, καθώς τον ξεπέρα-
σε ο Ηρόδοτος, που νίκησε στο γειτονικό 
ντέρμπι 1-0 τον Εργοτέλη. Μεγάλο βήμα 
παραμονής, επίσης έκανε και ο Αστέρας 
Βλαχιώτη, επικρατώντας 2-1 με ανατρο-
πή στη Σπάρτη του Αιγάλεω. Σε κίνδυνο 
ακόμη βρίσκεται και η Ιεράπετρα, που 
έχασε 2-0 από τα Χανιά.

© sport-fm.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

[ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ]
27η αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 0-1 
ΑΕΚ Β’-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-3

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
33η αγωνιστική
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 31 αγώνες)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 72 (59-22)|31αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 64 (39-15)|31αγ.
03] ΞΑΝΘΗ 53 (43-21)|31αγ.
04] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 51 (38-20)|31αγ.
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 48 (43-34)|31αγ.
06] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 48 (37-29)|31αγ.
07] ΗΡΑΚΛΗΣ 45 (45-29)|31αγ.
08] ΠΑΟΚ Β’ 44 (40-30)|31αγ.
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 39 (40-33)|31αγ.
10] ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 36 (34-38)|31αγ.
11] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 33 (34-43)|31αγ.
12] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 32 (36-49)|32αγ.
13] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 32 (31-39)|31αγ.
14] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 32 (25-41)|31αγ.
15] ΚΑΒΑΛΑ 31 (24-69)|31αγ.
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 29 (32-46)|31αγ.
17] ΤΡΙΚΑΛΑ 21 (17-59)|31αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 69 (67-19)|31αγ.
02] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 62 (43-18)|31αγ.
03] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 58 (49-19)|31αγ.
04] ΧΑΝΙΑ 55 (45-22)|31αγ.
05] ΑΕΚ Β’ 52 (38-27)|32αγ.
06] ΚΗΦΙΣΙΑ 50 (36-29)|31αγ.
07] ΑΙΓΑΛΕΩ 46 (30-29)|31αγ.
08] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 45 (24-23)|31αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 40 (23-31)|31αγ.
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 35 (31-36)|31αγ.
11] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 34 (27-41)|31αγ.
12] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 34 (38-48)|31αγ.
13] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 34 (25-37)|31αγ.
14] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 33 (20-35)|31αγ.
15] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 29 (24-47)|31αγ. 
16] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 21 (18-56)|31αγ.
17] ΡΟΔΟΣ 19 (24-45)|31αγ. 
*από την Καλαμάτα έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί 
και από τη Ρόδο 8 βαθμοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2022

34η αγωνιστική
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

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

SUPER LEAGUE 2 
33η αγωνιστική

MLS | MONTREALMLS | MONTREAL
Στάθηκε όρθιο και 
στη Φιλαδέλφεια!

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις για 
το Μόντρεαλ, που πέρασε αλώβητο 

και από την έδρα της πρωτοπόρου Φι-
λαδέλφεια (1-1)! 
Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι (που μετά 

από τις τρεις συνεχόμενες ήττες στα 
πρώτα ισάριθμα παιχνίδια του πρω-
ταθλήματος, μετράνε 3 νίκες και δύο 
ισοπαλίες στα επόμενα πέντε παιχνίδια 
τους) δεν πτοήθηκαν από το τέρμα των 
γηπεδούχων, με αμφισβητούμενο πέ-
ναλτι του Καράντζα στο 21ο λεπτό της 
αναμέτρησης, και ισοφάρισαν με ωραίο 
τέρμα του Καμαρά στο 59’, ενώ δεν 
απειλήθηκαν ιδιαίτερα σε καμία στιγμή 
του παιχνιδιού! 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Dallas-Houston 2-1, Philadelphia-
Montreal 1-1, Minnesota-Chicago 3-0, 
DC United-New England 3-2, Austin-
Vancouver 3-0, Kansas City-Columbus 
0-0, Colorado-Charlotte 0-0, Portland-

Real Salt Lake 0-0, San Jose-Seattle 4-3, 
LA Galaxy-Nashville 1-0, Inter Miami-
Atlanta 2-1, Orlando-NY Red Bulls 0-3, 
Cincinnati-LAFC 1-2, NY City-Toronto 5-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: LAFC 19, Austin 

17, LA Galaxy 16, Dallas 15, Minnesota 
14, Salt Lake 13, Houston 12, Nashville 
11, Portland 11, Colorado 9, Seattle 7, 
Kansas City 7, San Jose 6, Vancouver 4
Ανατολική Περιφέρεια: Philadelphia 

17, NY Red Bulls 14, Orlando 14, 
Atlanta 11, Toronto 11, Montreal 11, 
NY City 10, Charlotte 10, Inter Miami 
10, Chicago 10, DC United 9, Columbus 
9, New England 7, Cincinnati 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4: Houston-Austin, 

Toronto-Cincinnati, Salt Lake-LA Galaxy, 
Montreal-Atlanta, Columbus-DC United, 
New England-Inter Miami, Orlando-
Charlotte, Chicago-NY Red Bulls, Kansas 
City-Dallas, Colorado-Portland

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5: NY City-San Jose, 
Nashville-Philadelphia, LAFC-Minnesota

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5: Cincinnati-Toronto

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Λίβερπουλ για τελικό!
Το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή 

της στον τελικό του φετινού Τσά-
μπιονς Λιγκ έκανε η Λίβερπουλ, με τη 
νίκη της με 2-0 επί της ισπανικής Βιγια-
ρεάλ στον πρώτο ημιτελικό. 
Το αυτογκόλ του Εστουπινάν στο 

53΄και το γκολ του Μανέ στο 55΄από 
ασίστ του Σαλάχ, έχουν δώσει σοβαρό 
προβάδισμα στην αγγλική ομάδα.
Στον άλλο ημιτελικό, Μάντσεστερ Σίτι 

και Ρεάλ Μαδρίτης έδωσαν ποδοσφαι-
ρικό σόου, με τους γηπεδούχους να 
κερδίζουν με 4-3(!) και να έχουν ελα-
φρύ προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς 
στο Μπερναμπέου. 
Οι σκόρερς της αναμέτρησης: 2΄Ντε 

Μπρούιν, 11΄Τζίσους, 53΄Φοντέν, 
74΄Σίλβα - 33΄, 82΄ πέν. Μπενζεμά, 
55΄Βινίσιους.  

ΣΤΟ EUROPA LEAGUE οι πιθανότητες 
να δούμε γερμανικό τελικό είναι σημα-
ντικές, εφόσον τόσο η Λειψία (1-0 τους 
Ρέιντζερς / 85΄Αντζελίνο) όσο και η Άι-
ντραχτ Φρανκφούρτης (1-2 τη Γουέστ 
Χαμ / 21΄Αντόνιο - 1’ Κνάουφ, 54΄Κα-
μαντά) επικράτησαν στους πρώτους 
ημιτελικούς.

ΣΤΟ CONFERENCE LEAGUE μετά 
τους πρώτους ημιτελικούς, η Ρόμα 
πήρε προβάδισμα με το 1-1 που απέ-
σπασε στην έδρα της Λέστερ (0-1 Πελε-
γκρίνι 15’ / 1-1 αυτ. Μαντσίνι 67’), ενώ 
η Μαρσέιγ ηττήθηκε στην Ολλανδία 
από τη Φέγενορντ με 3-2 σε ένα συναρ-
παστικό παιχνίδι, όμως οι Γάλλοι στην 
έδρα τους έχουν τη δυναμική να το 
ανατρέψουν. Τα γκολ: 18΄, 46΄Ντέσερς,  
20΄Σινιστέρα / 28΄Ντιέγκ, 40’ Γκέρσον 

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Λόγω του Πάσχα δεν είχε αγωνιστι-
κή δράση στην Α1 της ελληνικής 

λίγκας του μπάσκετ την προηγούμενη 
εβδομάδα, εκτός μόνο από δύο αγώ-
νες μεσοβδόμαδα που είχαν αναβληθεί 
λόγω κορωνοϊού.

Σε αυτούς νίκησαν οι γηπεδούχοι, δη-
λαδή ο ΠΑΟΚ και ο Ιωνικός Νίκαιας τους 
Προμηθέα και Ηρακλή αντίστοιχα.

Στο μεν παιχνίδι της Πυλαίας, ο «δι-
κέφαλος του βορρά» με τη νίκη του 
έπιασε το Λαύριο και την... 8η θέση που 
οδηγεί στα πλέι-οφ (υπερισχύει στην 
ισοβαθμία), ενώ στο ντέρμπι των ουρα-
γών, η ομάδα της Νίκαιας με τη νίκη της 
ξέφυγε του Ηρακλή, που -εκτός απροό-
πτου- από του χρόνου θα παίζει στην... 
Α2 κατηγορία.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
Αγώνες εξ αναβολής

15η αγωνιστική 
ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 84-65 

21η αγωνιστική 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 74-62

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 22 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41|21αγ. 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  40|21αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  34|21αγ.
04] ΑΕΚ    34|22αγ.
05] ΑΡΗΣ  32|22αγ.
06] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   32|20αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  30|21αγ.
08] ΠΑΟΚ   30|22αγ.
09] ΛΑΥΡΙΟ  30|20αγ.
10] ΛΑΡΙΣΑ  29|20αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 27|20αγ.
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 26|20αγ.
13] ΗΡΑΚΛΗΣ  23|20αγ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ 
ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2022
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
*Ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 
μεταφέρθηκε για τις 7 Μαΐου λόγω 
των αγωνιστικών υποχρεώσεων του 
Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

ΧΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥΤΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

Στα μπαράζ Βέροια και Λεβαδειακός!Στα μπαράζ Βέροια και Λεβαδειακός!  
  Ο νικητής απευθείας στην SL1 Ο νικητής απευθείας στην SL1 
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Για 5η φορά στα τελευταία 6 χρόνια ο 
ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στον τελικό του 

Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον Πα-
ναθηναϊκό αυτή τη φορά, με τους «πρά-
σινους» να επιστρέφουν στη διεκδίκηση 
του τροπαίου μετά από 8 χρόνια (2014), 
όταν είχαν κερδίσει τότε με 4-1 τον ίδιο 
αντίπαλο (ΠΑΟΚ)!
Ο «δικέφαλος του βορρά» παίζοντας 

στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στη ρεβάνς 
του 0-0, δεν πτοήθηκε από το γκολ-πέ-
ναλτι του Ελ Αραμπί στο 105’ της παρά-
τασης και τρία λεπτά αργότερα (108’) 
ισοφάρισε με τον Τσόλακ παίρνοντας την 
πρόκριση για το μεγάλο τελικό!
Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό σε όλη 

του τη διάρκεια, με τις δύο ομάδες να χά-
νουν αρκετές ευκαιρίες και τους δύο γκο-
λκίπερ να είναι εκ των πρωταγωνιστών 
της αναμέτρησης!
Προς το τέλος του παιχνιδιού, αποβλή-

θηκαν από πλευράς ΠΑΟΚ από τον πάγκο 
ο Αουγκούστο (χάνει το ερχόμενο ματς με 
την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα), όπως και ο 
γενικός αρχηγός, Χρήστος Καρυπίδης, σε 
ένα παιχνίδι που κράτησε άπαντες στην… 
τσίτα ως το φινάλε.
MVP: Ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον 

Τσόλακ και δικαιώθηκε, αφού ο Κροάτης 

φορ σε μία από τις λιγοστές επαφές του 
με τη μπάλα βρήκε δίχτυα και χάρισε την 
πρόκριση στον τελικό στον ΠΑΟΚ, τιμω-
ρώντας την αδράνεια της άμυνας του 
Ολυμπιακού.
Η σφυρίχτρα: Ο Γκόμεθ είχε μια διαι-

τησία με προβλήματα στον πειθαρχικό 
έλεγχο κυρίως αλλά χωρίς τη δύσκολη 
φάση. Βέβαια, στη φάση του πέναλτι δε 
βλέπει την καθαρή ανατροπή και χρειάζε-
ται το VAR για να δείξει τη βούλα.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): 
Βατσλίκ, Λαλά (111’ Βρουσάι), Παπα-

σταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Μ. 
Καμαρά (61’ Καρβάλιο), Εμβιλά, Μπου-
χαλάκης (111’ Κούντε), Ροντρίγκες (75’ 
Αγκιμπού Καμαρά), Μασούρας (87’ Βαλ-
μπουενά), Τικίνιο (75’ Ελ Αραμπί)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): 
Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέ-

σπο, Σίντκλεϊ, Αουγκούστο (89’ Σβαμπ), 
Κούρτιτς, Μπίσεσβαρ (46’ Σοάρες, 106’ 
Τσόλακ), Α. Ζίβκοβιτς, Μουργκ (62’ Μι-
τρίτσα, 90’ Τέιλορ), Άκπομ (72’ Ολιβέιρα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΙΑ!

Οι «πράσινοι» έκαναν το 2/2 κόντρα 
στη Λαμία, επικρατώντας 2-0 στο ΔΑΚ 
και θα διεκδικήσουν το πρώτο τους τρό-
παιο από το 2014, κόντρα (και πάλι) στον 
ΠΑΟΚ!
Οι «πράσινοι» δεν αγχώθηκαν καθόλου 

κόντρα στην ομάδα της Φθιώτιδας και με 
τα γκολ των Ιωαννίδη (42’) και Παλάσιος 
(58’) πέρασαν… σβηστά στον τελικό. 
Με αποτέλεσμα να κρατήσουν και δυ-

νάμεις ενόψει Άρη στο τελευταίο μισά-
ωρο. Ο Ελληνας φορ έχει πλέον έξι γκολ 
στη φετινή σεζόν, τα τέσσερα είναι κό-
ντρα στη Λαμία.
MVP: Κάποιος από τους παίκτες του Πα-

ναθηναϊκού δεν ξεχώρισε τόσο. Ωστόσο, 
ένα credit παραπάνω αξίζει στον Ιωαν-
νίδη, ο οποίος έδειξε το δρόμο προς τον 
τελικό και ουσιαστικά «κλείδωσε» (δίχως 
υπερβολή) την πρόκριση. Το γκολ του το 
«έφτιαξε» μόνος του, εκμεταλλευόμε-
νος και την κακή αντίδραση του Τζανετό-
πουλου. Πολύ καλός και ο Βιγιαφάνιες, 
ο οποίος βοήθησε στην πολύ καλή κυ-
κλοφορία της μπάλας, απέναντι σε έναν 
αντίπαλο, που έπαιζε σφιχτά.
Η σφυρίχτρα: Δε χωράει συζήτηση 

για διαιτησία (Μάντεν/Σκωτία). Κάποια 
φάση πέραν του ακυρωθέν γκολ του 
Μπανγκουρά (για να γινόταν το 1-2) δεν 
υπάρχει για να αναλυθεί. Ήταν τέτοια και 
η μορφή του αγώνα.
Λαμία (Τζανλούκα Φέστα): 
Σαράνοφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Λού-

κας, Μπεχαράνο (86’ Γκέντσογλου), Τζαν-
δάρης, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Τιρόνε 
(68’ Νούνιες), Ελευθεριάδης (57’ Μπα-
γκουρά, 86’ Μανουσάκης), Μανούσος 
(68’ Καραμάνος)
Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): 
Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ (68’ Μαου-

ρίσιο), Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν 
(72’ Αλεξανδρόπουλος), Γκατσίνοβιτς, Βι-

γιαφάνιες, Παλάσιος (68’ Σάντσες), Αϊτόρ 
(62’ Βιτάλ), Ιωαννίδης (62’ Καρλίτος)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ
Ο «δικέφαλος του Βορρά» πήρε ισοπα-

λία 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον 
Ολυμπιακό και… πάει να συναντήσει στον 
τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τους «πρά-
σινους», που περίμεναν «εκεί», μετά τη 
νίκη τους στη Λαμία (0-2) νωρίτερα! 
Αυτή θα είναι, δε, η 5η μόλις φορά στην 

ιστορία του θεσμού, που οι δύο ομάδες 
θα ανταμώσουν στο μεγάλο ραντεβού! 
Η τελευταία ήταν το 2014, όταν ο Πανα-

θηναϊκός είχε νικήσει 4-1 τους «ασπρό-
μαυρους».
Οι τελικοί μεταξύ Παναθηναϊκού  
και ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας: 
1955 (Απόστολος Νικολαΐδης)  
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-0 
1972 (Γεώργιος Καραϊσκάκης)  
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-2 
1977 (Γεώργιος Καραϊσκάκης)  
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 
2014 (ΟΑΚΑ)  
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 4-1

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 ΝΙΚ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

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)

Ο Τσόλακ έχει κάνει το 1-1 και πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στον τελικό ΠΑΟΚ Στον τελικό ΠΑΟΚ 
και Παναθηναϊκός!και Παναθηναϊκός!  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-1 (παρ.) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-1 (παρ.) 
ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2

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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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Στη Νότια Ακτή

Ζητούνται Νεωκόροι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ελληνική Κοι-
νότητα Μείζονος Μοντρεάλ 

(ΕΚΜΜ) ζητά τέσσερεις (4) νεω-
κόρους για να εργαστούν στους 
Ιερούς Ναούς της.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Ι. Ναοί της ΕΚΜΜ που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή του Μο-
ντρεάλ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

Αναφερόμενος στον Ιερέα για 
θρησκευτικές λειτουργίες και ανα-
φορά στον Διευθυντή Ακινήτων 
και Προμηθειών, ο νεωκόρος 
πρέπει ειδικότερα να φροντίζει για 
τα ακολουθά:
• Βοήθεια στον Ιερέα για τη Λει-
τουργία, τον Εσπερινό, τον Όρ-
θρο και τα Μυστήρια.
• Διασφάλιση της κατάλληλης 
προετοιμασίας των θρησκευτικών 
ακολουθιών σύμφωνα με το Ορ-
θόδοξο Δόγμα.
• Καθαρισμός του ιερού και του 
σκευοφυλακίου σύμφωνα με την 
Ορθόδοξη λειτουργία, καθαρι-
σμός των διαφόρων θρησκευτι-
κών αντικειμένων τακτικά ή μετά 
από κάθε χρήση, πλύσιμο των 
σεντονιών και των λειτουργικών 
ρούχων.
• Συντήρηση των χώρων της εκ-
κλησίας και του εξοπλισμού της.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Όπως προ-
βλέπει το άρθρο 9.7 της συλλογι-
κής σύμβασης που έχει συναφθεί 
μεταξύ της ΕΚΜΜ και του Σωμα-
τείου Εργαζομένων της Σχολής 
Σωκράτης (ΕΚΣ) (τομείς υποστή-
ριξης).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Άριστη γνώση Ελληνικών, καλή 
γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών.
• Άριστη γνώση της λειτουργίας 
και των τελετών της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.
• Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση στο rh@hcgm.
org μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με 
τους υποψηφίους που θα προ-
σκληθούν για συνέντευξη. 

Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Mε μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι οι κυρίες του 
Γυναικείου Τμήματος της Νότιας Ακτής, σας προσκα-

λούν στην γιορτή της Μητέρας, την Κυριακή 8 Μαΐου 2022. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στην 
αίθουσα του Κοινοτικού Κέντρου Νότιας Ακτής της ΕΚΜΜ, 
5220 Grande-Allée, St-Hubert. Τα εισιτήρια κοστίζουν $20 
και $5 για παιδιά κάτω των 12 ετών. 

Συγκεντρώστε την οικογένειά σας και αφήστε την Κοινότητά 
μας, να σας φροντίσει αυτή την ξεχωριστή μέρα. Ελάτε να 
αποκτήσετε μια «Μητέρα-OSA» προς τιμήν όλων των μητέ-
ρων στη ζωή σας. Παρακαλούμε καλέστε ή στείλτε μήνυμα 
για την κράτηση του τραπεζιού σας στο 514-838-6099.

Η εκστρατεία βοήθειας της ΕΚΜΜ «Hellenic Hope for 
Ukraine Refugees» για τους πρόσφυγες του πολέμου 

της Ουκρανίας, που θα εγκατασταθούν στην πόλη μας, 
έχει ήδη ξεκινήσει. Η πρωτοβουλία αυτή διοργανώνεται 
κάτω από το πρόγραμμα κοινοτικής προσέγγισης της 
ΕΚΜΜ «Hellenic Hope  for Others» (HH4O), με την πολύ-
τιμη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Βουλευτού Εμμανουέλ-
λας Λαμπροπούλου και μελών της παροικίας μας. 

Οι άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, που πέρασαν 
και μας θύμισαν το Θείο Δράμα του Ιησού, την πορεία 
προς τον Γολγοθά, τη Σταύρωση και την Ανάσταση, ας 
μας βοηθήσουν να αναλογιστούμε το δράμα και τον ξερι-
ζωμό των θυμάτων του πολέμου κι ας δείξουμε το μεγα-
λείο της ελληνικής φιλανθρωπίας. 

Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη έχει σημαντική αξία για 
τους παραλήπτες της βοήθειας. 

Οι συνάνθρωποί μας, πρόσφυγες που θα καταφέρουν να 
φτάσουν από διάφορα σημεία της Ευρώπης στο Μοντρε-
άλ, θα έχουν ανάγκη από συσκευασμένες τροφές και κον-
σέρβες, ρουχισμό, είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, 
καθώς και κλινοσκεπάσματα. 

Ήδη έχουν τοποθετηθεί κιβώτια συλλογής των ειδών 
στους Ι. Ναούς της Κοινοτητας, στα παραρτήματα του 
σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» και στα κεντρικά γρα-
φεία της ΕΚΜΜ, στις ακόλουθες τοποθεσίες:

• ΕΚΜΜ κεντρικά γραφεία: 5777 Wilderon, Montreal
• Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» (παράρτημα II) - 

5757 Wilderton, Montreal
• Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» (παράρτημα III) - 

11, 11e Rue, Roxboro
• Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» (παράρτημα IV) -  

5220, Grande Allée St-Hubert
• Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» (παράρτημα V) -  

931, rue Emerson, Laval
• Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» (παράρτημα V - 

Annex) -  1005, boul. Pie-X, Laval
• Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» (παράρτημα Δη-

μοσθένης) - 1565, boul. St-Martin O., Laval
• Καθεδρικός Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου - 2455 Côte Ste-

Catherine, Montreal
• Ι. Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - 777 St-Roch, 

Montreal
• Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή - 5220 Grande 

Allée, St-Hubert
• Ι. Ναός Αγίου Νικολάου - 3780 du Souvenir, 

Chomedey, Laval
• Ι. Ναός Τιμίου Σταυρού - 4865 du Souvenir, 

Chomedey, Laval  

Αν επιθυμείτε να κάνετε χρηματική προσφορά, μπορείτε 
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κοινότητας, hcgm.org 
και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

Σας ευχαριστούμε για τη μεγαλοψυχία σας. 

Χριστός Ανέστη!Χριστός Ανέστη!
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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 ΔΗΛΏΣΕΙΣ

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 
έχει λήξει για λιγότερο από 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 
έχει λήξει για περισσότερο από ένα χρόνο, θα 
πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 
ημέρες πριν τις εκλογές, μέχρι 13 Μαΐου 2022 
για να γίνουν ενεργά μέλη.
•Τα μη ενεργά μέλη για περισσότερο από 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 
έχει λήξει για λιγότερο από 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 
έχει λήξει για περισσότερο από ένα χρόνο, θα 
πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 
ημέρες πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς 
τους, για να γίνουν 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 γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής (5777 
Wilderton, αίθουσα 104) θα είναι ανοικτά 
κάθε Τρίτη και από ώρα 6.30 έως 9.00 μ.μ. 
Tην Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, από τις 2μ.μ. 
μέχρι τις 6.00 μ.μ.
και το Σάββατο, 28 Μαΐου 2022, από τις 10.00 
π.μ. μέχρι τις 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), να μην είναι υπάλληλοι της Ε.Κ.Μ.Μ. 
και να μην είναι πρώτου βαθμού συγγενείς 
με κανέναν από τους υποψήφιους των 
εκλογών. Τα άτομα αυτά θα εργαστούν υπό 
την  καθοδήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής 
(Άρθρο 17.5.6 των Εσωτερικών Κανονισμών). 
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 (5777 Wilderton, 
αίθουσα 104) 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 δοθούν 
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: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 
514-738-2421, εσωτ. 142

Πάρις Πέτρου, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
και Μάρκετινγκ ΕΚΜΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ 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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ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  29 Απριλιου, 2022 / April 29, 2022  27

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Στις 21 Απριλίου, 2022, απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος αδελφός και θείος

ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ) ΦΩΤΕΙΝΟΣ
(ετών 87 από Παλαμάρι, Μεγαλοπόλεος, Αρκαδία)

Οι αδελφές του: 
Πελαγία Τζουράς, Παναγιώτα Αντωνοπούλου

Χριστίνα Αναστοπούλου
Ο Γαμπρός: 

Μίμης Αναστόπουλος
Τα ανίψια: 

Ελπίδα, Σταυρούλα, Κατερίνα, Ανθή, Άγγελος, 
Γεωργία, Brandon, Σταματινα, Τάκις, Sheldon, 

Tony, Χρήστος
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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...

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Ανάσταση Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Ανάσταση 
στον "Άγιο Νικόλαο" στο Λαβάλστον "Άγιο Νικόλαο" στο Λαβάλ

Με κάθε λαμπρότητα Με κάθε λαμπρότητα 
και μεγαλοπρέπεια και μεγαλοπρέπεια 
εορτάστηκε φέτος, η εορτάστηκε φέτος, η 
Εορτή των εορτών της Εορτή των εορτών της 
χριστιανοσύνης, στον χριστιανοσύνης, στον 
Ιερό του Αγίου Νικολάου Ιερό του Αγίου Νικολάου 
στο Λαβάλ. στο Λαβάλ. 

Στη φωτογραφία το Στη φωτογραφία το 
πλήθος έχει πλημυρίσει πλήθος έχει πλημυρίσει 
το προαύλιο του Ναού το προαύλιο του Ναού 
και τους γύρους δρόμους και τους γύρους δρόμους 
καθώς ο επι δεκαετίες καθώς ο επι δεκαετίες 
στυλοβάτης του ναού, στυλοβάτης του ναού, 
πατήρ Βασίλειος πατήρ Βασίλειος 
Τσαπραΐλης ευλογούσε Τσαπραΐλης ευλογούσε 
τους πιστούς με τη τους πιστούς με τη 
Λαμπάδα της Αναστάσεως.Λαμπάδα της Αναστάσεως.

Κάτω με τον νυν πρωτ. Κάτω με τον νυν πρωτ. 
του Αγίου Νικολάου του Αγίου Νικολάου 
π. Χριστιανό Socosan, π. Χριστιανό Socosan, 
συλλειτούργησαν, οι συλλειτούργησαν, οι 
πατέρες Δημήτριος πατέρες Δημήτριος 
Γιαννιού και Βασίλειος Γιαννιού και Βασίλειος 
Τσαπραΐλης.Τσαπραΐλης.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Εργατική Πρωτομαγιά
Ετήσια γιορτή, με παγκόσμιο χαρα-

κτήρα των ανθρώπων της μισθωτής 
εργασίας. Με συγκεντρώσεις και πορεί-
ες, η εργατική τάξη βρίσκει την ευκαιρία 
να προβάλει τα κοινωνικά και οικονομικά 
της επιτεύγματα και να καθορίσει το δι-
εκδικητικό της πλαίσιο για το μέλλον. 

Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αρ-
γία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά 
και σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η Πρωτομαγιά, ως εργατική γιορτή, κα-
θιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, κατά 
τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου 
της Δεύτερης Διεθνούς (Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάμνηση του 
ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου 
την 1η Μαΐου 1886, που διεκδικούσαν 
το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες ερ-
γασίας. Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες 
μέρες αργότερα, με την επέμβαση της 
αστυνομίας και των μπράβων της εργο-
δοσίας.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
Τα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ αποφά-

σισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποι-
ήσεων την 1η Μαΐου 1886 για το οκτά-
ωρο, ωθούμενα από τις επιτυχημένες 
διεκδικήσεις των Καναδών συντρόφων 
τους. Την περίοδο εκείνη, το κανονιστικό 
πλαίσιο εργασίας στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο και οι εργοδότες μπορούσαν 
να απασχολούν το προσωπικό τους κατά 
το δοκούν, ακόμη και τις Κυριακές. 

Στην απεργία πήραν μέρος περίπου 
350.000 εργάτες σε 1.200 εργοστάσια 
των ΗΠΑ. Την Πρωτομαγιά του 1886 έγι-
νε στο Σικάγο η πιο μαχητική πορεία, με 
τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων. Στην 
κεφαλή της πορείας ήταν ο αναρχοσυν-
δικαλιστής Άλμπερτ Πάρσονς, η γυναί-
κα του Λούσι και τα επτά παιδιά τους.

Το πρώτο αίμα χύθηκε δύο ημέρες αργό-
τερα έξω από το εργοστάσιο ΜακΚόρμικ 
στο Σικάγο. Απεργοσπάστες προσπάθη-
σαν να διασπάσουν τον απεργιακό κλοιό 
και ακολούθησε συμπλοκή. Η Αστυνομία 
και οι μπράβοι της επιχείρησης επενέ-
βησαν δυναμικά. Σκότωσαν τέσσερις 
απεργούς και τραυμάτισαν πολλούς, 
προκαλώντας οργή στην εργατική τάξη 
της πόλης.

Την επομένη αποφασίστηκε συλλαλητή-
ριο καταδίκης της αστυνομικής βίας στην 
Πλατεία Χεϊμάρκετ, με πρωτοστατούντες 
τους αναρχικούς. Η συγκέντρωση ήταν 
πολυπληθής και ειρηνική. Το κακό, όμως, 
δεν άργησε να γίνει. 

Οι αστυνομικές δυνάμεις πήραν εντο-
λή να διαλύσουν διά της βίας τη συ-
γκέντρωση και τότε από το πλήθος των 
απωθούμενων διαδηλωτών ρίφθηκε 

μια χειροβομβίδα προς το μέρος τους, 
η οποία εξερράγη, σκοτώνοντας έναν 
αστυνομικό και τραυματίζοντας δεκάδες. 
Η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά βούληση 
κατά των συγκεντρωμένων, με αποτέλε-
σμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις 
διαδηλωτές και να τραυματιστεί απροσ-
διόριστος αριθμός, ενώ έξι αστυνομικοί 
έχασαν τη ζωή τους από πυρά (φίλια ή 
των διαδηλωτών παραμένει ανεξακρί-
βωτο), ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 
επτά. Για τη βομβιστική επίθεση, που 
προκάλεσε το θάνατο του αστυνομικού, 
κατηγορήθηκαν οι αναρχοσυνδικαλιστές 
Άουγκουστ Σπις, Γκέοργκ Έγκελ, Άντολφ 
Φίσερ, Λούις Λινγκ, Μίκαελ Σβαμπ, Σά-
μουελ Φίλντεν, Όσκαρ Νίμπι και Άλμπερτ 
Πάρσονς, που ήταν από τους οργανωτές 
της διαδήλωσης. Όλοι, εκτός του Πάρ-
σονς και του Φίλντεν, ήταν Γερμανοί 
μετανάστες. Η δίκη των οκτώ ξεκίνησε 
στις 21 Ιουνίου 1886. Ο εισαγγελέας 
Τζούλιους Γκρίνελ ζήτησε τη θανατική 
ποινή και για τους οκτώ κατηγορου-
μένους, χωρίς να προσκομίσει κανένα 
στοιχείο που να τους συνδέει με τη βομ-
βιστική επίθεση. Απλώς, είπε ότι οι κατη-
γορούμενοι ενθάρρυναν με τους λόγους 
τους τον άγνωστο βομβιστή να πραγμα-
τοποιήσει την αποτρόπαια πράξη του, γι’ 
αυτό κρίνονται ένοχοι συνωμοσίας.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση έκα-
νε λόγο για προβοκάτσια και συνέδεσε 
τη βομβιστική επίθεση με το διαβόητο 
πρακτορείο ντετέκτιβ «Πίνκερτον», που 
συχνά χρησιμοποιούσαν οι εργοδότες ως 
απεργοσπαστικό μηχανισμό. 

Οι ένορκοι εξέδωσαν την ετυμηγορία 
τους στις 20 Αυγούστου 1886 κι έκριναν 
ενόχους και τους οκτώ κατηγορούμε-
νους. Οι Σπις, Έγκελ, Φίσερ, Λινγκ, Σβαμπ, 
Φίλντεν και Πάρσονς καταδικάστηκαν 
σε θάνατο, ενώ ο Νίμπι σε κάθειρξη 15 
ετών. Μετά την εξάντληση και του τελευ-
ταίου ενδίκου μέσου, ο κυβερνήτης της 
Πολιτείας του Ιλινόις, Ρίτσαρντ Όγκλε-
σμπι, μετέτρεψε σε ισόβια τις θανατικές 
ποινές των Σβαμπ και Φίλντεν, ενώ ο Λιγκ 
αυτοκτόνησε στο κελί του. Έτσι, στις 11 
Νοεμβρίου 1887 οι Σπις, Πάρσονς, Φίσερ 
και Έγκελ οδηγήθηκαν στην αγχόνη, τρα-
γουδώντας τη «Μασσαλιώτιδα». 

Η δίκη των οκτώ θεωρείται από δια-
πρεπείς Αμερικανούς νομικούς ως μία 
από τις σοβαρότερες υποθέσεις κακοδι-
κίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στις 26 Ιουνίου 1893 ο κυβερνήτης του 
Ιλινόις, Τζον Πίτερ Άλτγκελντ, παραδέ-
χθηκε ότι και οι οκτώ καταδικασθέντες 
ήταν αθώοι και κατηγόρησε τις αρχές του 
Σικάγου ότι άφησαν ανεξέλεγκτους τους 
ανθρώπους του «Πίνκερτον». 

Ως μια ύστατη πράξη δικαίωσης έδω-
σε χάρη στους φυλακισμένους Φίλντεν, 
Νίμπε και Σβαμπ. Αυτό ήταν και το πολι-
τικό του τέλος. Αργότερα, ο επικεφαλής 
της αστυνομίας του Σικάγου, που έδωσε 
την εντολή για τη διάλυση της συγκέ-
ντρωσης, καταδικάσθηκε για διαφθορά. 
Μέχρι σήμερα παραμένει ανεξακρίβωτο 
ποιος ήταν ο δράστης της βομβιστικής 
επίθεσης.

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, ο πρώτος εορτασμός της 
Εργατικής Πρωτομαγιάς έγινε το 1893, 
στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Κεντρι-
κού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύ-
ρου Καλλέργη. Η 1η Μαΐου ήταν Σάββα-
το και εργάσιμη. Έτσι, επελέγη η Κυρια-
κή 2 Μαΐου, για να έχει η γιορτή μαζικό 
χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Σοσιαλι-
στής», που εξέδιδε ο Καλλέργης, στις 5 το 
απόγευμα της Κυριακής συγκεντρώθη-
καν στο Στάδιο πάνω από 2.000 σοσιαλι-
στές και εργαζόμενοι. Η «Εφημερίς» τους 
υπολόγισε μόνο σε 200 και σημείωνε σε 
άρθρο της: 

«Οι πλείστοι εξ αυτών ήσαν εργάται, ευ-
πρεπώς κατά το πλείστον ενδεδυμένοι, 
με ερυθράς κονκάρδας επί της κομβιο-
δόχης, και πολύ ήσυχοι άνθρωποι. Αυτοί 
είναι οι πρώτοι σοσιαλισταί εν Ελλάδι, 
και συνήλθον χθες εις το πρώτον αυτών 
εν Αθήναις συλλαλητήριον».

Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα 
το οποίο είχε ως εξής: «Συνελθόντες σή-
μερον την 2 Μαΐου, ημέραν Κυριακήν 
και ώραν 5 μ.μ. εν τω Αρχαίω Σταδίω, οι 
κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη του Κεντρι-
κού Σοσιαλιστικού Συλλόγου» και υπό μι-

σθόν πάσχοντες εψηφίσαμεν:
Α) Την Κυριακήν να κλείωσι  
τα καταστήματα, καθ’ όλην την ημέραν, 
και οι πολίται ν’ αναπαύωνται. 
Β) Οι εργάται να εργάζωνται 8 ώρας  
την ημέραν. 
Γ) Ν’ απονέμηται σύνταξις εις τους εκ 
της εργασίας παθόντας και καταστά-
ντας ανικάνους προς διατήρησιν  
εαυτών και της οικογενείας των. 
Δ) Το συμβούλιον του «Κεντρικού  
Σοσιαλιστικού Συλλόγου» να επιδώση 
το ψήφισμα εις την Βουλήν».

Το ψήφισμα επεδόθη, τελικά, στον Πρό-
εδρο της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου 1893 
από τον Σταύρο Καλλέργη. Ο πρωτοπό-
ρος σοσιαλιστής ανήλθε στη συνέχεια 
στο δημοσιογραφικό θεωρείο και περί-
μενε με ανυπομονησία από τον Πρόε-
δρο της Βουλής να το εκφωνήσει. Αυτός 
κωλυσιεργούσε και «ησχολείτο εις την 
ανάγνωσιν ετέρων αναφορών προερχο-
μένων εκ διαφόρων προσώπων και πραγ-
ματευομένων κατά το μάλλον και ήττον 
περί ανέμων και υδάτων», όπως έγραψε 
στον «Σοσιαλιστή».

Ο Καλλέργης διαμαρτυρήθηκε μεγα-
λοφώνως και με εντολή του Προέδρου 
συνελήφθη για διατάραξη της συνεδρί-
ασης. Οι στρατιώτες της φρουράς, αφού 
τον κτύπησαν με τα κοντάκια των όπλων 
τους, τον μετέφεραν στο αστυνομικό 
τμήμα, όπου παρέμεινε επί διήμερο. 
Στις 9 Δεκεμβρίου 1983 δικάστηκε και 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ημερών, 
τις οποίες εξέτισε στις φυλακές του Πα-
λαιού Στρατώνα. Με τον περιπετειώδη 
αυτό τρόπο έληξε και τυπικά ο πρώτος 
εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς 
στην Ελλάδα.
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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 / 2 0 2 2  –  8 / 5 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
841

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 840

Πάθος, δύναμη και ενεργητι-
κότητα! Η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας 
δίνοντάς σας την ευκαιρία για ένα νέο ξε-
κίνημα, στην προσωπική ή/και την επαγ-
γελματική σας ζωή. Ως δυναμικό, προο-
δευτικό ζώδιο, είστε πάντα πρόθυμοι για 
νέες εμπειρίες και αυτή είναι μια ευπρόσ-
δεκτη ενέργεια μετά από τον υποτονικό 
μήνα Απρίλιο.

Ψάχνετε πάντα το καλύτερο 
για σας! Έχετε μεγάλα οράματα, στόχος 
σας είναι να είστε ο ηγέτης της δικής σας 
ζωής. Αγωνίζεστε για ένα μεγάλο επί-
τευγμα, μια μεγάλη νίκη, είτε πρόκειται 
για ένα ριψοκίνδυνο επιχειρηματικό εγ-
χείρημα, είτε ακόμη και για ένα μεγάλο 
σχέδιο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί 
χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Αυτός είναι ένας άκρως ενεργη-
τικός μήνας για την ερωτική σας ζωή, μια 
εποχή για να εκφράσετε τον ερωτισμό σας, 
να υιοθετήσετε μια πιο εντυπωσιακή εμ-
φάνιση. Παίρνετε την πρωτοβουλία και δε 
φοβάστε τίποτα! Τώρα πρέπει να βάλετε 
τον εαυτό σας πρώτο. Στον έρωτα και τις 
φιλίες συμπεριφερθείτε στον εαυτό σας 
σα βασιλιάδες.

Χρειάζεστε ξεκούραση και ηρε-
μία, έτσι απενεργοποιήστε το κινητό 
σας για λίγο και απολαύστε τη μοναξιά 
σας. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε να 
αναλάβετε νέα έργα, καθώς θα σας προ-
σθέσουν πίεση και άγχος. Απελευθερω-
θείτε απλά από ό,τι δεν εξυπηρετεί πλέον 
την προσωπική σας ανάπτυξη πριν οδεύ-
σετε προς νέα ξεκινήματα.

Θα μπορούσατε να συνεργαστεί-
τε με ισχυρά οικονομικά πρόσωπα. Ετοι-
μαστείτε για συνομιλίες υψηλού επιπέδου 
και προσφορές που σας φέρνουν αμοιβαίο 
κέρδος και πιθανώς μεγαλύτερη ανταμοιβή 
από αυτή που θα είχατε αν δρούσατε μόνοι 
σας. Ο Αρης όμως μπορεί επίσης να προ-
σθέσει άγχος, επομένως θέστε υπό έλεγχο 
τις δαπάνες σας και τα δανεικά.

Η ευαισθησία σας αυξάνεται 
ακόμη περισσότερο, καθώς η Αφροδίτη 
κινείται στον τέταρτο οίκο σας, του σπι-
τιού και της οικογένειάς σας. Νιώθετε πιο 
ήρεμα και άνετα όντας στο σπίτι σας, χρει-
άζεστε τη θαλπωρή του σπιτιού σας παρέα 
μόνο με οικεία πρόσωπα. Είναι το καλύτε-
ρο που μπορείτε να κάνετε για την ψυχική 
σας υγεία. 

Η διάθεσή σας είναι εξαιρετι-
κά ανεβασμένη, δραστηριοποιείστε και 
επικοινωνείτε με όλον τον κόσμο, δίνετε 
αξία στο να είστε γενναιόδωροι και ανοι-
χτοί με όλους. Μπορεί να γίνετε μέλος 
μιας ομάδας και με τις ηγετικές σας ικα-
νότητες ενισχύετε την ομαλή συνεργασία 
καθώς στόχος σας είναι η ομαδικότητα.

Είστε περισσότερο δυναμικοί, 
εξορμάτε στη δράση προκειμένου να ξεκι-
νήσετε μια νέα ερωτική σχέση ή συνεργα-
σία. Γίνεστε τώρα περισσότερο ανεξάρτητοι 
αλλά ο κόσμος σιγοντάρει αυτή τη δύναμή 
σας. Η συνεργασία με το σωστό άτομο, όχι 
ένα αντίγραφο του εαυτού σας, μπορεί να 
οδηγήσει όλες τις προσπάθειές σας στην 
επιτυχία.

Το να έχετε κάποιον να μοιρά-
ζεστε τις επιτυχίες σας και να αναλύει τα 
αδύνατα σημεία σας, μπορεί πραγματικά 
να σας οδηγήσει σε καλό δρόμο. Δεδομέ-
νου ότι ο τρίτος οίκος κυβερνά την πνευ-
ματική δραστηριότητα, μπορεί να διψάτε 
για έξυπνες συζητήσεις και απολαμβάνετε 
να ακούτε ένα ενημερωτικό podcast ενώ 
περπατάτε ή τρέχετε. 

Είστε προσανατολισμένοι σε 
μεγάλα επιτεύγματα, επομένως η επιθυ-
μία σας για επαγγελματική επιτυχία είναι 
ιδιαίτερα υψηλή. Έχετε δίπλα σας άτομα 
που σας βοηθούν με τις αξιόπιστες συμ-
βουλές τους, μπορεί ακόμα να γνωρίσετε 
ένα μέντορα ο οποίος καθοδηγεί την πο-
ρεία της καριέρας σας κατά κάποιο τρόπο.

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από 
την υγεία σας! Επιλέξτε τους στόχους σας 
και ξεκινήστε από εκεί. Όμως μην προσπα-
θήσετε να πετύχετε το στόχο σας γρήγορα. 
Θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσετε αρχικά με 
ένα μικρό στόχο. Δεσμευτείτε να τρώτε πιο 
θρεπτικές τροφές, αντί να υιοθετήσετε μια 
συντριπτική αλλαγή στην καθημερινότητά 
σας. 

Το να είστε αυτάρκεις οικονομικά 
είναι ζωτικής σημασίας αυτό το μήνα, κα-
θώς η Αφροδίτη στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων, προδιαθέτει σε ανούσιες σπα-
τάλες, έτσι θα πρέπει να ασκείτε πλήρη 
έλεγχο κάθε φορά που βάζετε το χέρι σας 
στην τσέπη. Ίσως ξεσπάσει καταιγίδα αρνη-
τικών γεγονότων που θα μπορούσε να σας 
δημιουργήσει οικονομική ανασφάλεια.

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

1091: Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη δι-
εξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου Αλέξιος Α’ ο Κομνηνός νικά του 
Πετσενέγκους και τους εξαφανίζει από την ιστο-
ρία.

1707: Τα κοινοβούλια Αγγλίας και Σκωτίας συ-
νεδριάζουν και αποφασίζουν την ένωση των 
περιοχών τους, σχηματίζοντας έτσι τη Μεγάλη 
Βρετανία.

1913: Ο σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σού-
ντμπακ κατασκευάζει και πατεντάρει το φερ-
μουάρ.

1992: Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες κηρύσσει 
την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαι-
τίας του κύματος βίας που ξέσπασε μετά την 
αθώωση τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι κα-
τηγορούνταν με αδιάσειστα στοιχεία ότι ξυλοκό-
πησαν μέχρι θανάτου το μαύρο Ρόντνεϊ Κιγκ. Οι 
ταραχές, που θα τερματιστούν δύο μέρες αργό-
τερα με την επέμβαση του στρατού και την από-
φαση να επαναληφθεί η δίκη, αφήνουν στο Λος 
Άντζελες 31 νεκρούς, ενώ σε δέκα άλλες πόλεις 
των ΗΠΑ που επεκτάθηκαν οι ταραχές τα θύμα-
τα έφτασαν τα 44 και οι τραυματίες τους 2.000.

29 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ ΚΑΙ... ΤΕΣΤΑΡΟΣΑ

Παραλιακή, 2 τα ξημερώματα και στα 
φανάρια σταματημένος ο φτιαγ-

μένος σκαραβαίος, με τα μεταλλικά του 
χρώματα, με τις 16άρες ζάντες, τις εξατμί-
σεις, τα φιμέ τζάμια, κ.λπ. Ξαφνικά σκάει 
μύτη, δίπλα ακριβώς, μια Τεσταρόσα και 
ο τύπος από μέσα, κάνει νόημα στον τύπο 
του σκαραβαίου, να ανοίξει το παράθυρο. 
Μόλις ο τύπος το ανοίγει, του λέει ο άλ-
λος:
- «Είσαι για μια κόντρα;» 
- «Άσε ρε φίλε, δε λέει το… καρούλι σου 
μπροστά στο εργαλείο μου!» 
- «Γιατί ρε μεγάλε το λες αυτό;» 
- «Φραπεδιέρα έχεις;», ρωτάει  
αυτός με το σκαραβαίο. 
- «Όχι», του απαντάει ο άλλος.

- «Ε, το δικό μου έχει!». Τρελαίνεται ο τύ-
πος με την Τεσταρόσα και την επομένη 
μέρα, πάει γραμμή στην αντιπροσωπεία. 
- «Καλά ρε», τους λέει, «αυτοκίνητο 
200.000 ευρώ και να μην έχει φραπεδιέ-
ρα; Γρήγορα περάστε μου μία… τώρα!». Τι 
να κάνει ο αντιπρόσωπος, το στέλνει Ιτα-
λία για να του περάσουν… μία. 

Μετά από μια βδομάδα, ο τύπος στο 
δρόμο ψάχνει απεγνωσμένα το σκαρα-
βαίο. Με τα πολλά, το βρίσκει και στα-
ματάει δίπλα. Του φωνάζει, ανοίγει ο 
τύπος από το σκαραβαίο το παράθυρο. 
- «Να κεράσω… καφέ;», του λέει. 
- «Άσε», του λέει ο άλλος, «τρώω ένα τοστ 
από την… τοστιέρα που έχω στο αυτοκίνη-
το. Θέλεις ένα;». 

Τα παίζει τελείως. Την επομένη στην 
αντιπροσωπεία, τα κάνει γης μαδιάμ, 
απαιτώντας να του βάλουν όλες τις ηλε-
κτρικές συσκευές στο αυτοκίνητο. 

Παίρνει ξανά τους δρόμους 
και συναντάει σταματημένο δε-
ξιά του δρόμου το σκαραβαίο. 
- «Θα σε σκίσω τώρα!», σκέφτεται. Χτυ-
πάει το τζάμι από το σκαραβαίο. Περιμέ-
νει, ξαναχτυπάει, περιμένει, ξαναχτυπάει, 
ώσπου μετά από 5 λεπτά, ανοίγει το παρά-
θυρο και λέει στον τύπο του σκαραβαίου: 
- «Κοίτα ρε φίλε, μέχρι και πλυντήριο πιά-
των έχει το δικό μου». 

Και ο άλλος του απαντά: - «Καλά ρε με-
γάλε, και είναι λόγος αυτός να με βγάλεις 
από το… μπάνιο;».

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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

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

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

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

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

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

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

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

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

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

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

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

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

  

AND:AND:

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

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

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

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

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

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

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



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 
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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


