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Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
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514 739-6838
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Guy Lafleur: Το τελευταίο αντίο του θρύλου
Επώνυμοι και μη, παρόντες για τον «τελευταίο ασπασμό» 

Με την πλήρη συγκατάθεση της οι-
κογένειας του, η διοίκηση των 

Montreal Canadiens, καθώς και η κυβέρ-
νηση του Κεμπέκ, οργάνωσαν την «απο-
χαιρετιστήρια τελετή» του Guy Lafleur. 
Λαϊκό προσκύνημα: Επί δύο συνεχό-

μενες μέρες, την Κυριακή 1 Μαΐου και 
τη Δευτέρα 2 Μαΐου, δεκάδες χιλιάδες 
άτομα περίμεναν να αποχαιρετίσουν τον 
«ήρωα» τους, στο δημόσιο χώρο που αξι-
οποίησε για αυτή την περίπτωση η διοί-
κηση της ομάδας των Montreal Canadiens 
στο Bell Centre.

Καθώς περίμεναν, οι περισσότεροι είχαν 
πολλά να πουν για τον ήρωα τους. Η σύ-
ζυγος, οι δυο γιοι του και μέλη της οικο-
γένειας ήταν εκεί, δεχόμενοι τα συλλυπη-
τήρια από άγνωστα άτομα αλλά και από 
άτομα που ένοιωθαν την ίδια λύπη για το 
χαμό του Lafleur που αγαπούσαν σα δικό 
τους άνθρωπο.

Η Κηδεία: Την πομπή από το Bell Centre 
μέχρι τον καθεδρικό συνόδευε τμήμα 
της Αστυνομίας του Μόντρεαλ, συμπερι-
λαμβανομένου του ιππικού της. Η εθνική 
κηδεία του Guy Lafleur έγινε την Τρίτη 3 
Μαΐου, στον καθεδρικό ναό Marie-Reine-
du-Monde και ήταν -όπως και ο Lafleur- 
προσβάσιμη για όλους ανεξαιρέτως. Για 
να μπορούν να την παρακολουθήσουν 
όσοι ήθελαν δημιουργήθηκε μια υπαί-
θρια πλατεία και στο κέντρο υπήρχαν δύο 
γιγαντιαίες οθόνες.
Η διαδρομή της πομπής, καθώς και η τε-

λετή μεταδιδόταν σε τηλεοπτικά δίκτυα, 
στο Διαδίκτυο, καθώς και σε οθόνες εντός 
και εκτός του καθεδρικού ναού. Το φέρε-
τρο, τυλιγμένο στα χρώματα της ομάδας 
των Montreal Canadiens, μεταφέρθηκε 
από πρώην συμπαίκτες του «Ξανθού Δαί-
μονα» κάνοντας την είσοδό του μπροστά 
στα μάτια πολλών αξιωματούχων και του-
λάχιστον εκατό ανθρώπων από το ευρύ 
κοινό. 
Αρκετά δημόσια πρόσωπα από όλα τα 

κοινωνικά στρώματα ήταν παρόντα για 
να αποχαιρετήσουν το μεγάλο αστέρι του 
χόκεϊ. Μεταξύ αυτών, οι πρωθυπουργοί 
του Καναδά Justin Trudeau και του Κεμπέκ 
François Legault.
Την περιγραφή της τελετής, καθώς και 

την παρουσίαση των ομιλητών, έκανε ο 
εκφωνητής της ομάδας,  Michel Lacroix. 

Ο Patrick Roy: Ο πρώην τερματοφύλα-
κας Patrick Roy δε δίστασε να επαινέσει 

τον Guy Lafleur, τον οποίο θεωρεί έναν 
από τους μεγαλύτερους, τόσο από άπο-
ψη αθλητισμού όσο και από άποψη αν-
θρώπου. «Στη δεκαετία του 1970, όλοι οι 
νεαροί παίκτες χόκεϊ στο Κεμπέκ ονειρεύ-
ονταν να είναι Guy Lafleur. Εγώ ονειρευ-
όμουν να γίνω Ken Dryden για να παίξω 
μια μέρα στην ίδια ομάδα με τον Guy 
Lafleur. Ήταν ένας παίκτης μεγαλύτερος 
από τη ζωή του οποίου τα κατορθώματα 
και η επιδεξιότητα του δεν είχαν κανένα 
όριο», σημείωσε ο πρώην τερματοφύλα-
κας Patrick Roy. «Ήταν το είδωλο, ο ήρω-
ας, η έμπνευση, η ζωντανή απόδειξη ότι 
κάποιος μπορεί και πρέπει να ονειρεύεται 
ακόμα και μεγάλα άπιαστα πράγματα», 
τόνισε.

Στο τέλος η Ginette Reno, αγαπημένη 
τραγουδίστρια του Lafleur, έδωσε μια 
υπέροχη ερμηνεία του τραγουδιού της 
L’Essentiel.

O Larry Robinson: «Ο Guy ήταν λίγο τρε-
λός ως συμπαίκτης», είπε ο άνθρωπος με 
το παρατσούκλι «Big Bird». Μερικές φορές 
τρόμαζε τα παιδιά. Καθόμασταν στα απο-
δυτήρια και ετοιμαζόμαστε να πηδήξουμε 
στον πάγο. Ο Guy μπορούσε να σπάσει τα 
μπουκάλια νερού και υπήρχε μια μικρή 
παρακινητική ομιλία. Μας έλεγε συχνά 
ότι θέλαμε να παίξουμε χόκεϊ επειδή δε 
θέλαμε να μείνουμε στο σχολείο».
«Ο Guy πάντα έφτανε πρώτος στην αρέ-

να. Είχε καπνίσει τέσσερα ή πέντε τσιγά-
ρα και είχε πιει πέντε καφέδες. Αλλά αυτή 
ήταν η ρουτίνα του. Αγαπούσε το χόκεϊ 
τόσο πολύ. Μου έμοιαζε γι’ αυτό».

Ο Mario Tremblay: Ο Mario Tremblay βυ-
θίστηκε επίσης στις αναμνήσεις του για να 
μιλήσει για τον τελευταίο από τους τρεις 
μεγάλους «τενόρους» των Habs μετά τον 
Maurice Richard και τον Jean Béliveau.
«Για έξι χρόνια, ήταν ο πρώτος σκόρερ. 

Είπα στα παιδιά: είμαστε τυχεροί, είμα-
στε στον πάγκο και βλέπουμε αυτό το θέ-
αμα κάθε βράδυ, πληρωνόμαστε για να το 
δούμε αυτό, είναι όμορφο!».
«Η ομορφιά του είναι ότι ο Guy είναι από 

το Thurso και δεν έχει αλλάξει ποτέ παρά 
την ιδιότητά του ως μεγάλο αστέρι. Εμείς, 
οι νεότεροι, μάθαμε από αυτό, να βλέ-
πουμε αυτούς τους τύπους να είναι τόσο 
επιτυχημένοι και να παραμένουν ταπει-
νοί. Όταν μιλάμε για το πέρασμα του δαυ-
λού... Στη δεκαετία του 1970, ήταν όλοι 
καλά παιδιά. Κανείς δεν πίστευε ότι ήταν 
κάποιος άλλος. Όλοι άφησαν τον εγωισμό 
τους στην πόρτα. Αυτό προέρχεται από 
τους Guy Lafleur, Jean Beliveau και Serge 
Savard».
Ο γιος του Μάρτιν: Συγκινητική ήταν η 

ομιλία του γιου Μάρτιν για τον πατέρα 
του. «Στις αρχές της ζωής μου, συνειδη-
τοποίησα ότι είχα έναν εξαιρετικό πατέρα 
ως άνδρα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγμα-
τα που θαυμάζω στον πατέρα μου. Αυτό 
που έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι ότι 
πάντα φρόντιζε την οικογένειά του παρά 
τις πολλές δεσμεύσεις του. Ήταν περή-
φανος για εμάς, ακόμα και στις δύσκο-
λες στιγμές που περάσαμε ως οικογένεια. 
Πάντα ήθελε το καλύτερο για τη μητέρα 

μου, τον αδερφό μου κι εμένα. Ήθελε να 
φροντίσει τους πάντες, ακόμα και τους 
ανθρώπους που δε γνώριζε», κατέληξε ο 
γιος του.
Στους αιθέρες: Όπως είχε ανακοινωθεί, 

αεροπλάνα CF-18 πέταξαν πάνω από τον 
αέρα κοντά στον καθεδρικό ναό, καθώς το 
φέρετρο έβγαινε από τον καθεδρικό. Τα 
αεροσκάφη τιμούσαν τον Lafleur ως επί-
τιμο Συνταγματάρχη της Βασιλικής Κανα-
δικής Πολεμικής Αεροπορίας. Το όνομα 

του ως τιμώμενος συνταγματάρχης ήταν 
γραμμένο έξω από πιλοτήριο του CF-18 με 
την επιγραφή: «καλή ξεκούραση εν ειρήνη 
ξανθέ δαίμονα». Το όλο θέαμα ακολούθη-
σε μια μακρά επευφημία από τον κόσμο 
που ήταν παρών στον καθεδρικό. Έξω, 
παιζόταν το τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα 
«My Way» ένα από τα αγαπημένα του 
Lafleur. Τα χειροκροτήματα και οι κραυγές 
στο όνομα του «Guy, Guy, Guy» ήταν πιο 
δυνατά από τη φωνή του Σινάτρα!
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Η Μητέρα  
του κόσμου…

Η παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας ή όπως έχουμε συνηθίσει 
να τη λέμε «Γιορτή της Μητέρας», θεωρείται μία παγκόσμια 

γιορτή όπου τιμούμε τις μητέρες όλου του κόσμου.
Είναι κινητή εορτή όπως και η εορτή του πατέρα. Φυσικά, τους 

γονείς μας πρέπει να τους τιμάμε κάθε μέρα του χρόνου, αλλά οι 
παγκόσμιες αυτές ημέρες μάς δίνουν την ευκαιρία να τους πούμε 
και να τους δείξουμε για μία ακόμη φορά, πόσο τους σεβόμαστε 
και τους αγαπάμε.

Η Ημέρα της Μητέρας θεωρείται ένας καλός λόγος για εκδηλώ-
σεις ειλικρίνειας για την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουμε 
προς το πρόσωπο που μας έφερε στη ζωή.
Η ιστορία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1850, όταν μια εθελοντική 

ομάδα γυναικών από τη δυτική Βιρτζίνια πρωτοστατούσε για την 
καλυτέρευση των συνθηκών υγιεινής, την προσπάθεια μείωσης 
της παιδικής θνησιμότητας και τον περιορισμό μόλυνσης του γά-
λακτος. 
Μέλημα των γυναικών ήταν παράλληλα η φροντίδα των τραυ-

ματισμένων στρατιωτών και από τα δύο μέτωπα του αμερικανι-
κού εμφυλίου πολέμου. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο, η ακτιβίστρια 
Anna Jarvis με άλλες γυναίκες, οργάνωναν πικνίκ «Φιλίας» και 
πραγματοποιούσαν συμβολικές εκδηλώσεις, με σκοπό την ενερ-
γό πολιτική δράση του γυναικείου πληθυσμού για την προώθηση 
της ειρήνης και τη συμφιλίωση των δύο πλευρών. 

Με στόχο ακριβώς έναν ενεργό πολιτικό ρόλο από την πλευρά 
των γυναικών, η Anna αγωνίστηκε για την καθιέρωση μιας Ημέ-
ρας αφιερωμένη στη Μητέρα, ορμώμενη από τους μακρόχρο-
νους αγώνες της μητέρας της Ann Reeves Jarvis για ίσα δικαιώμα-
τα. Έτσι, οργάνωσε τον πρώτο εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας 
το 1908. Στις 10 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, είχαν προγραμματιστεί 
εκδηλώσεις στον τόπο όπου είχε γεννηθεί η Jarvis, στο Grafton 
της δυτικής Βιρτζίνια. 

Μέσω των προσπαθειών της Anna Jarvis, η Ημέρα της Μητέρας 
άρχισε να γιορτάζεται σε περισσότερες πόλεις μέχρι που ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ, Woodrow Wilson, το 1914 καθιέρωσε ως επίσημη 
ημέρα τη δεύτερη Κυριακή του Μάη.

Όταν η επέτειος άρχισε να εμπορευματοποιείται, η μεγαλύτε-
ρη υποστηρίκτρια της ιδέας, Anna Jarvis εναντιώθηκε με όλα τα 
μέσα, καταλήγοντας να πεθάνει μόνη και χωρίς χρήματα σε ένα 
σανατόριο.

Ωστόσο, η Γιορτή της Μητέρας, ημέρα εορτασμού της μητρότη-
τας και ευχαριστιών προς τη μητέρα, έχει αρχαιοελληνική προέ-
λευση. Ήταν Γιορτή της Άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η μη-
τέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα 
την αντικατέστησε η κόρη της η Ρέα, η σύζυγος του Κρόνου, μη-
τέρα του Δία και θεά της γονιμότητας. Με τα χρόνια και καθώς ο 
Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, η Γιορτή μεταβλήθηκε 
προς τιμή της «Μητέρας Εκκλησίας» αλλά με τον καιρό οι δύο 
έννοιες συγχωνεύτηκαν. Έτσι, ο κόσμος τιμούσε ταυτόχρονα τη 
Μητέρα και την Εκκλησία. Παραδοσιακά δώρα όπως τα λουλού-
δια, τα φυτά και τα γλυκίσματα, προσφέρονταν στη «Μητέρα Εκ-
κλησία». 
Θρησκευτική ή κοσμική γιορτή, όπως και να έχει, ΧΡΟΝΙΑ  

ΠΟΛΛΑ στις μητέρες όλου του κόσμου…

Η  Ισόβια ψηφιακή Κάθειρξή μας
Ο όγκος και η διάδοση της πληροφορίας 

μέσω του διαδικτύου έχει δημιουργήσει 
ιλιγγιωδώς μία Νέα Τάξη Πραγμάτων, όπου η 
έννομη τάξη υπολείπεται να καλύψει το φαινό-
μενο της διασποράς ψευδών ειδήσεων αλλά και 
εν γένει το αδίκημα της προσβολής προσωπικό-
τητας καθώς και της συκοφαντικής δυσφημίσε-
ως.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ναι μεν υφίσταται αρκούντως ικανοποιητικό 
νομικό πλαίσιο, εντούτοις όμως εις την πράξη 
καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής η επέμβαση πε-
ριστολής της διάδοσης μέσω ασφαλιστικών μέ-
τρων, εις περίπτωση διάδοσης συκοφαντικών ή 
εξυβριστικών χαρακτηρισμών, δοθέντος ότι ένε-
κεν του ιλιγγιώδους της ταχύτητος της είδησης 
και της άμεσης, εν ριπή οφθαλμού αναπαραγω-
γής, ήδη ελλοχεύει ο κίνδυνος άμεσης μετάδο-
σης της προσβλητικής είδησης ή του υβριστικού 
δημοσιεύματος.

Πέραν των νομικών όπλων προστασίας της 
προσωπικότητας μέσω την σύγχρονων μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και την αστική η ποινική 
αντιμετώπιση των διαπραχθέντων αδικημάτων 
κατά της τιμής και της υπόληψης, καθώς και των 
εύθραυστων ορίων της πληροφόρησης εξαιτίας 
και συνεπεία του δημοσίου ενδιαφέροντος εν 
σχέσει προς τη μη καταχρηστική προβολή μίας 
είδησης η οποία παραβιάζει την κείμενη νομο-
θεσία, εγείρεται και μία νέα παράμετρος περί 
της ελευθερίας του λόγου.
Το διαδίκτυο καθίσταται απολύτως σαφές, ότι 

επέφερε μία μορφή τεχνολογικής επανάστασης 
και εξέγερσης εις την επικοινωνία καθότι ο κάθε 
πολίτης, σχεδόν ευχερώς αποκτάει πρόσβαση 
εις την τρέχουσα επικαιρότητα και μετέχει εις 
διάφορες συζητήσεις περί του κοινωνικού γίγνε-
σθαι.
Το ερώτημα το οποίο αναφύεται έγκειται εις το 

κατά πόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η 
διαδικτυακή πρόσβαση βελτιώνει τη δημοκρα-
τία και την ελευθερία της σκέψης ή συνιστά μία 
σύγχρονη κεκαλυμμένη ειρκτή σκέψης, η οποία 
εν τέλει δημιουργεί την ψευδαίσθηση εις τον 
πολίτη ότι αντιδρά και εγείρεται αλλά κατ’ ουσί-
αν παθητικοποιείται και αδρανεί έτι περαιτέρω.

Είναι πρόδηλο ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και η απεριόριστη ελευθερία του κυβερ-
νοχώρου σου δημιουργούν την πεποίθηση ότι 
δύνασαι να εκθέσεις απρόσκοπτα οιαδήποτε 
γνώμη και άποψη, έχοντας την πεποίθηση της 
παντοδυναμίας αλλά και της δυναμικής, πλην 
όμως η αίσθηση αυτή καθίσταται παντελώς πλα-
σματική, διότι εις την πραγματικότητα, η δια του 
διαδικτύου παράθεση απλώς απόψεων, ή αντι-
παράθεση μέσω αυτού, αποτελεί μία δικλείδα 
εκτόνωσης, καθώς και μία μορφή εξωτερίκευ-
σης της ιδιωτικής σκέψεως, διότι αγνοούμε επί 
τη πράξει, από ποιους παρακολουθούμαστε.

Η συλλογή πληροφόρησης και η οιονεί αστυνό-
μευση του ιδιωτικού βίου, συνιστά μία μορφή 

ελέγχου της σκέψεως μας, διότι ημείς δια της 
πλάνης της απολύτου ελευθερίας μας, εκθέτου-
με απόψεις, με συνέπεια αφενός να γνωρίζουν 
οι τρίτοι ποιοι είμαστε και εξ ετέρου να περι-
οριζόμαστε εις την εικονική πραγματικότητα, 
περιπίπτοντας εν κατακλείδι εις την αδράνεια, 
εξαντλώντας την ικμάδα και την αγωνιστικότητά 
μας εις τον αγώνα του πληκτρολογίου.
Εν πάση περιπτώση, η ζωή μας εις το διαδίκτυο, 

η ελευθερία του τύπου, η νέα μορφή ελέγχου 
της σκέψεως και η επιβολή πολιτικής ορθότητας 
δια μέσου ορισμένων εφαρμογών κοινωνικής 
δικτύωσης, συνιστά μία σύγχρονη πραγματικό-
τητα, η οποία κατ’ ουσίαν επιβεβαιώνει ότι η 
δημοκρατία μας δεν εξελίχθηκε χάριν του δια-
δικτύου αλλά ούτε και η ελευθερία μας, δια τον 
απλούστατα λόγο ότι, ο άνθρωπος καθίσταται 
αναντικατάστατος ως έμβιο ον, τόσο ο ίδιος ως 
πρόσωπο όσο και η δια ζώσης κοινωνική δια-
προσωπική επαφή, ως εκ τούτου λοιπόν η πο-
λύφερνη ψηφιοποίηση δέον όπου τεθεί εις ορι-
σμένα εύλογα και θεμιτά μέτρα, προκειμένου 
να μην εξανδραποδίσει τον άνθρωπο καθιστώ-
ντας το άβουλο ρομπότ, χάριν του αφηγήματος 
της ταχύτητας και της προόδου.

Εν κατακλείδι, με όσες τεχνολογίες και αν δοκι-
μάσουμε και όσο και διευκολύνουμε τη ζωή μας, 
πολλές αρχές και αξίες παραμένουν διαχρονικά 
αναλλοίωτες και απαρασάλευτες, όπως η εκ του 
σύνεγγυς ανθρώπινη επαφή, η δια ζωής συναλ-
λαγή και η πραγματική αντιπαράθεση, άλλως 
είμεθα εκουσίως καταδικασμένοι εις μία ανέκ-
κλητη ψηφιακή ειρκτή ως ανθρωποειδή, υποτι-
μώντας την ανθρώπινη φύση μας και αμαυρώ-
νοντας το οντολογικό κύρος του προσώπου μας 
δίχως την παραγωγή ουσιαστικού πολιτισμού.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικη-
γόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσι-
ογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό 
του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσι-
ας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοι-
κητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το 
δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχο-
λή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστι-
κό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμε-
σολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 

κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Δι-
απιστευμένος Δια-
μεσολαβητής στο 
Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων σε εφαρμογή 
του άρθρου 7 πα-
ράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  6 Μαΐου, 2022 / May 6, 2022  5

Ο Καναδάς πολεμάει την καρδιακή ανεπάρκεια
Επένδυση σε νέο πανκαναδικό εθνικό ερευνητικό δίκτυο για την καρδιακή ανεπάρκεια

Είναι μία ασθένεια που ταλαιπωρεί 
πολλούς συνανθρώπους μας ανά τον 

κόσμο. Επικίνδυνη και ύπουλη, η καρδια-
κή ανεπάρκεια αποτελεί πρόκληση και για 
τον Καναδά. Για την αντιμετώπιση της, ο 
Adam van Koeverden, Κοινοβουλευτικός 
Γραμματέας του Υπουργού Υγείας, ανα-
κοίνωσε στις 3 Μαΐου 2022, εξ ονόματος 
του Jean-Yves Duclos, Υπουργού Υγείας, 
χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων δολαρί-
ων, για την υποστήριξη ενός νέου εθνικού 
ερευνητικού δικτύου που θα επικεντρω-
θεί στη βελτίωση της πρόληψης, της διά-
γνωσης, της θεραπείας και της φροντίδας 
της καρδιακής ανεπάρκειας σε ολόκληρη 
τη χώρα.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία χρό-
νια πάθηση, όπου η καρδιά αδυνατεί να 
αντλήσει αρκετό αίμα για να καλύψει τις 
κυκλοφορικές και αναπνευστικές ανάγκες 
του σώματος. Περισσότερα από 750.000 
άτομα ζουν με καρδιακή ανεπάρκεια στον 
Καναδά. Η καρδιακή ανεπάρκεια εμφανί-
ζεται συχνά μετά από καρδιακή προσβο-
λή, από ιογενείς και βακτηριακές λοιμώ-
ξεις, ως παρενέργεια σε φάρμακα ή από 
άλλες αιτίες που αποδυναμώνουν τον 
καρδιακό μυ.
Το δίκτυο, που ονομάζεται Canadian 

Heart Function Alliance, θα διευθύνε-

ται από τον Dr. Jean Rouleau (φωτ.) στο 
Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Μόντρεαλ. 
Συγκεντρώνει 100 ερευνητές από όλο τον 
Καναδά, που θα προσπαθήσουν να στα-
ματήσουν την εξέλιξη της καρδιακής ανε-
πάρκειας και να κατανοήσουν τους μηχα-
νισμούς που εμπλέκονται στη βελτίωση 
της ζωής των Καναδών όλων των ηλικιών 
που ζουν με Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ) 
και άλλες καρδιακές παθήσεις. Το δίκτυο 
περιλαμβάνει επίσης, έρευνα υπό την 
ηγεσία των ιθαγενών, που θα επικεντρω-
θεί σε προτεραιότητες που προσδιορίζο-
νται από ηγέτες και πρεσβύτερους ιθαγε-
νείς, καθώς και από τα πρώτα έθνη, τους 
λαούς Inuit και Métis με βιωμένη εμπει-
ρία ΚΑ.
Το δίκτυο θα βασίζεται σε μια συνεργα-

σία, που θα περιλαμβάνει ασθενείς και 
φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και 
ειδικούς του συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης. Εκτός από την προώθηση 
της τεκμηριωμένης φροντίδας για τους 
ασθενείς και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους, το δίκτυο θα μελετήσει επίσης 
τρόπους για την καλύτερη ενσωμάτωση 
των φροντιστών και της τεχνολογίας στη 
διαδικασία αποκατάστασης και θα επε-
κτείνει την ικανότητα των νοσοκομείων 
να παρέχουν φροντίδα από την αρχή μέ-
χρι το τέλος.
Η κυβέρνηση του Καναδά υποστηρίζει 

αυτήν την πρωτοβουλία μέσω του CIHR 
(Canadian Institutes of Health Research) 

σε συνεργασία με το Heart & Stroke 
Foundation του Καναδά, τη Mitacs και το 
Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνεύμονα και 
Αίματος του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας.
«Ως κύρια αιτία χρόνιων ασθενειών και 

θανάτου στον Καναδά, η καρδιακή ανε-
πάρκεια είναι μια κατάσταση που επηρε-
άζει τουλάχιστον 750.000 Καναδούς και 
που απαιτεί ανανεωμένη έρευνα και σχέ-
δια θεραπείας. Αυτή η χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει μια εξαιρετική ομάδα άνω 
των 100 ερευνητών υγείας, που θα βελ-
τιώσουν την ποιότητα ζωής των Καναδών 
που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια» 
δήλωσε ο Jean-Yves Duclos, Υπουργός 
Υγείας του Καναδά.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σημα-
ντική χρόνια ασθένεια στον Καναδά, με 
περισσότερες από 90.000 νέες περιπτώ-
σεις να διαγιγνώσκονται ετησίως. Η καρ-
διακή ανεπάρκεια και άλλες καρδιακές 
παθήσεις επηρεάζουν δυσανάλογα τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι έχουν 
50% περισσότερες πιθανότητες να έχουν 
καρδιακή πάθηση από τους μη αυτόχθο-
νες Καναδούς.

Η επιχορήγηση της Ομάδας Ερευνητικού 
Δικτύου για την Καρδιακή Ανεπάρκεια 
εκτιμάται σε 5 εκατομμύρια δολάρια σε 
διάστημα πέντε ετών. Η επιχορήγηση της 
Ομάδας Ερευνητικού Δικτύου για την Καρ-
διολογική Ανεπάρκεια χρηματοδοτείται 
από το CIHR σε συνεργασία με το Ίδρυ-
μα Καρδιάς και Εγκεφαλικού του Καναδά 

(Heart & Stroke), το Mitacs και τα Εθνικά 
Ινστιτούτα Υγείας – Εθνικό Ινστιτούτο Καρ-
διάς, Πνεύμονας και Αίματος (NIH-NHLBI).
Το Ινστιτούτο Κυκλοφοριακής και Ανα-

πνευστικής Υγείας του CIHR (CIHR-ICRH) 
υποστηρίζει την έρευνα για τα αίτια, τους 
μηχανισμούς, την πρόληψη, τον προσυ-
μπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση, τη θε-
ραπεία, τα συστήματα υποστήριξης και 
την ανακούφιση για ένα ευρύ φάσμα κα-
ταστάσεων που σχετίζονται με την καρδιά, 
τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο (εγκεφα-
λικά), αίμα, αιμοφόρα αγγεία, εντατική 
φροντίδα και τον ύπνο.
Το CIHR Institute of Indigenous Peoples› 

Health (IIPH), Institute of Aging (IA), 
Institute of Health Services and Policy 
Research IHSPR) και Institute of Infection 
and Immunity (III) συνεισέφεραν επίσης 
στη στήριξη αυτής της ευκαιρίας χρημα-
τοδότησης του Δικτύου.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Ο πληθυσμός γυναικών σε αναπαρα-
γωγική ηλικία στην Ελλάδα έχει ει-

σέλθει σε μία φάση συρρίκνωσης, εξέλι-
ξη που θα συνεχιστεί και θα συνδυαστεί 
και με την περαιτέρω μείωση του αριθ-
μού των γεννήσεων. Επιπρόσθετα, με δε-
δομένο ότι, ανεξάρτητα από την επίπτω-
ση της πρόσφατης πανδημίας, ο αριθμός 
των θανάτων αναμένεται να αυξηθεί τα 
επόμενα χρόνια λόγω της πληθυσμιακής 
γήρανσης, το ισοζύγιο γεννήσεις – θάνα-
τοι θα παραμείνει και τις δύο επόμενες 
δεκαετίες αρνητικό.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 

προφανές: τα επόμενα χρόνια, χωρίς εισ-
ροή αλλοδαπών, οι ρυθμοί μεταβολής 
του πληθυσμού της χώρας μας θα παρα-
μείνουν έντονα αρνητικοί. Τα στοιχεία 
αυτά αποτελούν αποτελέσματα έρευνας 
του καθηγητή Δημογραφίας στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, Χρήστου Μπάγκα-
βου, και παρατίθενται στο τελευταίο 
ψηφιακό τεύχος της σειράς «FlashNews» 
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ (και 
υλοποιούμενου από τον ΕΛΚΕ του Παν. 
Θεσσαλίας) ερευνητικού Προγράμματος 
«Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα 
και Πρακτική στην Ελλάδα».
Ο κ. Μπάγκαβος διακρίνει τρεις χρονι-

κές περίοδοι, στις οποίες η εξέλιξη της 
γονιμότητας και των γεννήσεων ακολου-
θούν διαφορετικές πορείες.
-Η πρώτη αφορά το 1975-1980 όπου, 

ενώ ο δείκτης γονιμότητας μειώνεται 
κατά 4% (από 2,33 σε 2,23 παιδιά/γυ-
ναίκα) ο αριθμός των γεννήσεων αυξά-
νεται κατά 4% (από 142 σε 148 χιλιάδες).
-Η δεύτερη την περίοδο 1990-1999 

όπου ενώ ο δείκτης γονιμότητας μειώ-

νεται κατά 12% (από 1,39 σε 1,23 παι-
διά/γυναίκα), ο αριθμός των γεννήσεων 
παραμένει σχετικά σταθερός (100 – 102 
χιλιάδες).
-Η τρίτη περίοδος αφορά το 2013-2020, 

όπου η μείωση των γεννήσεων κατά 
11% συνδυάζεται με μια ασθενή τάση 
αύξησης της γονιμότητας, το επίπεδο 
της οποίας το 2020 είναι περίπου κατά 
7% υψηλότερο από αυτό του 2013.

Η μείωση του πληθυσμού των γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας έχει ξεκινήσει 
πριν από την οικονομική κρίση και επηρέ-
ασε ήδη πτωτικά την εξέλιξη του αριθμού 
των γεννήσεων μέχρι σήμερα. Η μείωση 
αυτή είναι συνέπεια, αφενός μεν της ση-
μαντικής μείωσης των γεννήσεων στη δε-
καετία του 1980 (μείωση μεγαλύτερη του 
30% μεταξύ 1980 και 1990), αφετέρου δε 
της μετανάστευσης (της εξόδου δηλαδή 
από τη χώρα μας νέων αναπαραγωγικής 
ηλικίας την τελευταία δεκαετία).

Για να το πούμε διαφορετικά, όπως 
αναφέρει ο συγγραφέας, η μείωση του 
αριθμού των γεννήσεων δε θα πρέπει 
να αποδίδεται μόνο στη μείωση της γο-
νιμότητας την περίοδο που χρονικά ταυ-
τίζεται με την οικονομική κρίση καθώς, 
ακόμη και αν η κρίση αυτή δεν υπήρχε 
(και αν υποθέσουμε ακόμη ότι και η τάση 
αύξησης των δεικτών γονιμότητας της 
περιόδου 2003-2008 συνεχιζόταν και την 
επόμενη δεκαετία), η μείωση του αριθ-
μού των γεννήσεων δε θα είχε αποτραπεί, 
εξαιτίας της συρρίκνωσης του πληθυ-
σμού των γυναικών 15-49 ετών. Ειδικότε-
ρα, αναφέρει ο κ. Μπάγκαβος, η μείωση 
των γεννήσεων ανάμεσα στο 2008 και το 
2020, οφείλεται κατά 77% στη μείωση 
του πλήθους των γυναικών 15-49 ετών 

και μόνο κατά 23% στην πτώση των δει-
κτών γονιμότητας.

Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης 
του αριθμού των γεννήσεων τα επό-
μενα χρόνια; Τα αποτελέσματα των 
δημογραφικών προβολών του 2019 
της EUROSTAT οι οποίες εκπονήθηκαν 
πριν από την πρόσφατη πανδημία αλλά 
λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρί-
ση, δείχνουν ότι, ακόμη και αν έχουμε 
ένα θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο της 
τάξης των 260 χιλιάδων την περίοδο 
2020-2040, τότε και πάλι ο πληθυσμός 
των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικί-
ας θα μειωθεί περισσότερο από 20% με 
αποτέλεσμα χωρίς καμία μεταβολή των 
δεικτών γονιμότητας, τη μείωση των 
γεννήσεων κατά 13% ανάμεσα στο 2020 
και το 2030 και τη σταθεροποίησή τους 
(-1%) ανάμεσα στο 2030 και το 2040. Αν 
δε υιοθετήσουμε και ένα από τα σενά-
ρια των προβολών της EUROSTAT για τη 
γονιμότητα (αύξηση των δεικτών της την 
εικοσαετία 2020-2040 κατά 7%), αναφέ-
ρει ο κ. Μπάγκαβος, τότε η μείωση αυτή 
των γεννήσεων απλώς θα επιβραδυνθεί 
χωρίς να ανακοπεί (οι γεννήσεις θα μει-
ωθούν κατά 10% ανάμεσα στο 2020 και 
το 2030 και θα αυξηθούν κατά μόλις 2% 
ανάμεσα στο 2030 και το 2040).

Ο συγγραφέας στην ίδια εργασία θέτει 
και το ερώτημα, εάν τα επόμενα χρόνια 
μπορεί να αποφευχθεί η περαιτέρω μεί-
ωση των γεννήσεων έτσι ώστε αυτές να 
παραμένουν γύρω από τις 85.000. Για να 
επιτευχθεί αυτό σημειώνει, απαιτείται 
μια αύξηση των δεικτών γονιμότητας από 
1,4 παιδιά ανά γυναίκα το 2020 σε 1,6 το 
2040, μια αύξηση δηλαδή διπλάσια από 
την υπόθεση που υιοθετείται στις προ-

βολές της EUROSTAT του 2019 (προβολές 
που έγιναν πριν την πανδημία). Εκτιμά δε 
ότι η αύξηση αυτή είναι πολύ λίγο πιθανή, 
καθώς η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας 
τη δεκαετία που διανύουμε θα επηρεα-
στεί πιθανότατα και από την πανδημία 
και δεν αποκλείεται οι δείκτες γονιμότη-
τας να κινηθούν όχι ανοδικά αλλά ακόμη 
και πτωτικά, με αποτέλεσμα το 2020-
2040 να έχουμε ακόμη λιγότερες γεννή-
σεις από αυτές που θα είχαμε εν απουσία 
της υγειονομικής κρίσης.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα αυτά στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής Δημογραφίας και 
επιστημονικός υπεύθυνος του προανα-
φερθέντος ερευνητικού προγράμματος 
κ. Βύρων Κοτζαμάνης δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ότι: «Με δεδομένη τη συνέχιση 
της τάσης μείωσης του πληθυσμού των 
νέων σε ηλικία απόκτησης παιδιών, οι 
γεννήσεις στη χώρα μας δεν αναμένεται 
να αυξηθούν τις δυο επόμενες δεκαετίες 
ακόμη και αν οι νέοι αυτοί αποφασίσουν 
να κάνουν περισσότερα παιδιά από τους 
γονείς τους. Επομένως, η οφειλόμενη 
στο αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανά-
των μείωση του πληθυσμού μας θα είναι 
ακόμη μεγαλύτερη τις δυο επόμενες δε-
καετίες συγκρινόμενη με αυτήν του 2011-
2020, καθώς οι θάνατοι θα έχουν αυξη-
τική τάση. Εάν δε και το μεταναστευτικό 
ισοζύγιο (είσοδοι–εξόδιο) συνεχίσει να 
είναι αρνητικό (όπως την προηγούμενη 
δεκαετία) ο πληθυσμός μας θα μειωθεί 
ανάμεσα στο 2021 και στο 2040 κατά πε-
ρισσότερο από 950 χιλιάδες που θα είναι 
και η αναμενόμενη σωρευτική υπεροχή 
στην εικοσαετία αυτή των θανάτων ένα-
ντι των γεννήσεων...».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΛΛΑΔΑ|ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Σβήνει» η Ελλάδα:  
Σε φάση συρρίκνωσης 
ο πληθυσμός γυναικών 

σε αναπαραγωγική 
ηλικία – Νέα μελέτη
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Ευχόμαστε Ευχόμαστε 
σε όλες τις μητέρεςσε όλες τις μητέρες

Χρόνια Πολλά για την Χρόνια Πολλά για την 
Εορτή της Μητέρας! Εορτή της Μητέρας! 

FAYÇAL
EL-KHOURY

MP FOR LAVAL-LES ÎLES
faycal.el-khoury@parl.gc.ca

ANNIE
KOUTRAKIS

MP FOR VIMY
annie.koutrakis@parl.gc.ca

Όλες οι νέες κατασκευές στο Μόντρε-
αλ πρέπει να έχουν «μηδενικές εκ-

πομπές» έως το 2025, ανακοίνωσε στις 
3 Μαΐου, η δήμαρχος Valérie Plante. Η 
μητρόπολη του Κεμπέκ ακολουθεί τα βή-
ματα άλλων μεγάλων πόλεων της Βόρειας 
Αμερικής, που εξαλείφουν τα συστήματα 
θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα από νέα 
κτίρια που έχουν ανεγερθεί στην επικρά-
τειά τους.

Από το 2024, οι άδειες κατασκευής για 
μικρά κτίρια (λιγότερα από 2.000 τετρα-
γωνικά μέτρα) θα χορηγούνται μόνο σε 
κτίρια των οποίων η λειτουργία δε θα 
έχει ως αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Από το 2025 και τα μεγάλα 
κτίρια (άνω των 2.000 τετραγωνικών μέ-
τρων) θα υπόκεινται στο μέτρο.

Ως μέρος της Συνόδου Κορυφής για το 
Κλίμα του Μόντρεαλ, η διοίκηση Plante 
ανακοίνωσε την πρόοδο κατά μια δε-
καετία, έως το 2040, του στόχου της να 
δει όλο το κτιριακό απόθεμα της πόλης 
να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. Ο τομέας των οικιστικών, 
εμπορικών και θεσμικών κτιρίων, αντι-
προσωπεύει το 30% των εκπομπών της 
κοινότητας του Μόντρεαλ.

«Είναι πραγματικά μια αποφασιστική 
χειρονομία για την επιτάχυνση της οικο-
λογικής μετάβασης», υποστηρίζει σε συ-
νέντευξή της η Marie-Andrée Mauger, η 
υπεύθυνη για την οικολογική μετάβαση 
και το περιβάλλον στην εκτελεστική επι-
τροπή της πόλης του Μόντρεαλ.
Το ανανεώσιμο φυσικό αέριο (RNG) θα 

είναι μέρος των ενεργειών που θεωρού-
νται ουδέτερες από άνθρακα. Οι ιδιοκτή-
τες που επιθυμούν να το χρησιμοποιή-
σουν θα πρέπει να δεσμευτούν να αγο-
ράζουν «μπλοκ» GNR για χρόνια. Αυτά τα 
μπλοκ αναμειγνύονται με ό,τι κυκλοφορεί 
σε όλο το δίκτυο Énergir, αλλά το 100% 
του ουδέτερου άνθρακα αποτύπωμά τους 
αποδίδεται σε όποιον πληρώνει το σχετι-
κό τιμολόγιο.

Πέρα από τις βασικές αρχές που ανακοι-
νώθηκαν στις 3 Μαΐου, ένα πιο λεπτομε-
ρές σχέδιο κανονισμού θα παρουσιαστεί 
το επόμενο φθινόπωρο πριν από τη δη-
μόσια διαβούλευση σχετικά με τον οδικό 
χάρτη «Προς κτίρια μηδενικών εκπομπών 
στο Μόντρεαλ». 

Για να παραμείνει στη δικαιοδοσία της, 
η πόλη του Μόντρεαλ δε θα ρυθμίζει τα 
συστήματα θέρμανσης, αλλά τις ρυπογό-
νες εκπομπές που εκλύονται στην ατμό-
σφαιρα, στην προκειμένη περίπτωση, το 
CO2. Βασίζεται στην αυξανόμενη διεθνή 
νομολογία, καθώς το CO2 δε θεωρείται 

ρύπος με την παραδοσιακή έννοια των 
κανονισμών του.

Για τα υπάρχοντα κτίρια, η επιβολή στα-
διακά αυξανόμενων ορίων απόδοσης, θα 
επιτρέψει την επίτευξη ουδετερότητας 
άνθρακα το 2040. Οι υπεύθυνοι για τα με-
γάλα κτίρια έπρεπε ήδη να αποκαλύψουν 
τις εκπομπές τους. Από το 2023 όσοι βρί-
σκονται σε μικρά κτίρια θα πρέπει επίσης 
να ενημερώνουν τις δημοτικές αρχές, εάν 
η θέρμανση γίνεται με φυσικό αέριο ή πε-
τρέλαιο.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ  
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Η πόλη θα ενθαρρύνει τη χρήση διαφό-
ρων στρατηγικών για την απαλλαγή των 
κτηρίων της με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο: ανάπτυξη αστικών θερμικών δι-
κτύων σε νέες γειτονιές, χρήση αντλιών 
θερμότητας με πηγή αέρα, γεωθερμική 
ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας, κ.α.  Οι 
αντισταθμίσεις άνθρακα δε θα επιτρέπε-
ται να αντισταθμίζουν τις εκπομπές ενός 
κτιρίου. Η πόλη θα χρησιμοποιήσει επί-
σης τις υπηρεσίες υποστήριξης της Hydro-
Québec, ιδίως για να κάνει το δικό της κτι-
ριακό απόθεμα με «μηδενικές εκπομπές» 
έως το 2030. Η Hydro θα προβεί πρώτα σε 
διάγνωση των κτιρίων που ανήκουν στην 
πόλη, πριν προτείνει τα «εργαλεία» για 
να βοηθηθούν τα κτίρια να εξαλείψουν 

τις εκπομπές άνθρακα και να βελτιώσουν 
την ενεργειακή τους απόδοση.
«Θέλουμε να αντικαταστήσουμε συ-

στήματα που λειτουργούν 100% με ορυ-
κτά καύσιμα και να τα γυρίσουμε στην 
ηλεκτρική ενέργεια», εξηγεί ο εκπρόσω-
πος της Hydro-Québec, Maxence Huard-
Lefebvre. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρησιμο-

ποιηθούν συστήματα διπλής ενέργειας με 
φυσικό αέριο για τη μείωση της κατανά-
λωσης κατά τη διάρκεια της ζήτησης αιχ-
μής. Το υπουργικό συμβούλιο της Plante 
διευκρινίζει ότι, σε δημοτικά κτίρια των 
οποίων ο εξοπλισμός θέρμανσης αερίου 
βρίσκεται ακόμη στην αρχή της ωφέλιμης 
ζωής του, θα εγκατασταθούν παράλληλα 
ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας. Τα δύο 
συστήματα θα λειτουργούν σε μια φόρ-
μουλα διπλής ενέργειας, με σαφή υπε-
ροχή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το 
2030, μόνο το GNR θα χρησιμοποιείται σε 
αυτά τα συστήματα.

Η πρωτοβουλία του Μόντρεαλ εντάσσε-
ται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μετά από 
δεκάδες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, 
συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, 
του Σαν Φρανσίσκο και του Βανκούβερ, 
πολλοί δήμοι στο Κεμπέκ σκέφτονται να 
απαγορεύσουν το φυσικό αέριο σε νέες 
κατασκευές στην επικράτειά τους.

© Le Devoir

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Μόντρεαλ: «Mηδενικές εκπομπές» 
για νέες κατασκευές από το 2025

Η πόλη δε θα επιτρέπει πλέον τη θέρμανση νέων 
κατασκευών στην επικράτειά της με ορυκτά καύσιμα
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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

Διεθνής διασυρμός για την Ελευθερία του Τύπου 
στην Ελλάδα – Ντροπή για το άρθρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ποιο άλλο κρατικό πρακτορείο εκτός από αυτό της... Βορείου Κορέας «απέκρυψε» την είδηση

Στον πάτο της λίστας με το δείκτη ελευ-
θερίας του Τύπου σε 180 χώρες έστειλε 

τη χώρα μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με 
πρακτικές όπως η χειραγώγηση των ΜΜΕ 
και η προσπάθεια φίμωσης των δημοσιο-
γράφων που ερευνούν σκάνδαλα.
Σύμφωνα με το World Press Freedom 

Index, για το 2022, το οποίο δημοσίευ-
σαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 108η θέση, ενώ 
το 2021 βρισκόταν στην 70η. Οι χρημα-
τοδοτήσεις των φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ποι-
νικές διώξεις σε δημοσιογράφους (Γιάννα 
Παπαδάκου και Κώστας Βαξεβάνης) που 
ερεύνησαν σκάνδαλα όπως η Novartis, στα 
οποία εμπλέκονταν υπουργοί, αλλά και η 
δολοφονία Καραϊβάζ, η οποία παραμένει 
ανεξιχνίαστη, συγκαταλέγονται στους πα-
ράγοντες που έριξαν τη χώρα μας πιο κάτω 
από την Ουγγαρία, τη Μογγολία, τη Βουλ-
γαρία, τη Μπουτσουάνα, την Αλβανία και 
άλλες. Μάλιστα, στην έκθεση γίνεται ανα-
φορά και στο νόμο περί διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
που «επιτρέπει τον ασύμμετρο περιορισμό 
της ελευθερίας του Τύπου με σαθρά νομι-
κά θεμέλια», όπως τονίζεται.

POLITICO: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ  
Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ  

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Αναφορά στην κατρακύλα αυτή της Ελλά-

δας, που προκάλεσαν οι πρακτικές της κυ-
βέρνησης, κάνει η ευρωπαϊκή έκδοση του 
Politico με τίτλο-«φωτιά»: «Η Ελλάδα είναι 
η χειρότερη χώρα της ΕΕ στην Ελευθερία 
του Τύπου, αναφέρει σχετική έκθεση». Στο 
άρθρο σημειώνεται ότι η χώρα μας έφτα-
σε στον πάτο της ελευθεροτυπίας στην ΕΕ 
όταν ο Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία.

ΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ  
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ 

ΑΠΕΚΡΥΨΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ
Την ίδια ώρα, το άρθρο του Αθηναϊκού-

Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, έρ-
χεται να επιβεβαιώσει ότι… δικαίως λάβα-
με αυτή τη θέση στην ελευθερία του Τύ-
που! Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε την είδηση για 
την έκθεση, ωστόσο δεν κάνει καμία απο-
λύτως αναφορά στη χώρα μας! Στο κείμε-
νο οι δημοσιογράφοι του ΑΠΕ-ΜΠΕ ασχο-
λούνται με τις θέσεις που έλαβαν η Ρωσία, 
η Βόρεια Κορέα και η Κίνα… αλλά έκαναν 
«γαργάρα» την κατρακύλα της Ελλάδας! Η 
χώρα μας βρίσκεται χαμηλότερα από πολ-
λά υποανάπτυκτα κράτη με απολυταρχικά 
καθεστώτα, αλλά το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν έγραψε 
ούτε λέξη! Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην είδηση για τη λίστα με την Ελευθε-

ρία του Τύπου δεν έκανε καμία αναφορά 
το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέ-
ας. Πρόκειται για τα δύο μοναδικά κρατικά 
πρακτορεία στον πλανήτη που δεν έπαιξαν 
την κατάταξη της χώρας τους. Φτάσαμε να 
ζούμε τέτοιες καταστάσεις στην Ελλάδα, 
αντίστοιχες με αυτές που επικρατούν στο 
κράτος του Κιμ. Μόνο ντροπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
«Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα: Το “ενη-

μερωτικό χάος” και η παραπληροφόρηση 
οξύνουν τις διεθνείς εντάσεις και το διχα-
σμό των κοινωνιών    
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Το «ενημερωτικό χάος» και η παραπλη-
ροφόρηση τροφοδοτούν τις διεθνείς εντά-
σεις αλλά και το διχασμό στις κοινωνίες, 
προειδοποίησαν οι Δημοσιογράφοι χωρίς 
Σύνορα (RSF) στην έκθεσή τους του 2022 
για την ελευθερία του Τύπου.
Συνολικά η κατάσταση στο 73% των 180 

χωρών που εξετάζει κάθε χρόνο η μη κυ-
βερνητική οργάνωση χαρακτηρίζεται 
«πολύ σοβαρή», «δύσκολη» ή «προβλη-
ματική» σε ό,τι αφορά την ελευθερία των 
δημοσιογράφων να ασκούν το επάγγελμά 
τους. Αν και το ποσοστό παραμένει ίδιο σε 
σχέση με το 2021, ο αριθμός των χωρών 
(28) όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται 
«πολύ σοβαρή» αποτελεί ρεκόρ, ενώ μόνο 
σε 8 χώρες η κατάσταση θεωρείται «καλή», 
έναντι 12 την προηγούμενη χρονιά.

Οι RSF παρατηρούν «πόλωση σε δύο 

επίπεδα», μεταξύ των χωρών αλλά και 
στο εσωτερικό αυτών, η οποία τροφοδο-
τείται από «την αύξηση της ισχύος των 
κυκλωμάτων παραπληροφόρησης» στις 
δημοκρατικές κοινωνίες και «τον έλεγχο 
των μέσων» στα αυταρχικά καθεστώτα. 
«Η δημιουργία ενός ενημερωτικού οπλο-
στασίου σε κάποιες αυταρχικές χώρες 
στερεί από τους πολίτες το δικαίωμά τους 
στην πληροφόρηση αλλά συμβάλλει και 
στην όξυνση των διεθνών εντάσεων οι 
οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε χειρό-
τερους πολέμους», επισημαίνει σε ανακοί-
νωσή του ο γενικός γραμματέας της ΜΚΟ, 
Κριστόφ Ντελουάρ.
Σύμφωνα με τους RSF, η ρωσική εισβολή 

στην Ουκρανία αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της πόλωσης αυτής, καθώς 
«ένας πόλεμος προπαγάνδας είχε προηγη-
θεί την αποστολή των στρατευμάτων της 
Μόσχας στο ουκρανικό έδαφος».

Η Ρωσία βρίσκεται στην 155η θέση της 
κατάταξης των RSF. Αντίστοιχα η Κίνα (175η 
στην κατάταξη) «χρησιμοποιεί το νομοθε-
τικό της οπλοστάσιο για να περιορίσει τους 
πολίτες της και να τους αποκόψει από τον 
υπόλοιπο κόσμο, κυρίως στο Χονγκ Κονγκ», 
το οποίο έπεσε στην 148η θέση από την 
80η που ήταν πέρυσι.
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση 

(στην κατάταξη) φέτος, όμως δικαιολο-
γείται λόγω των συνεχών επιθέσεων στην 
ελευθερία του Τύπου και της κατάλυσης 
σιγά – σιγά του κράτους δικαίου στο Χονγκ 
Κονγκ», σχολίασε ο Σεντρίκ Αλβιανί επικε-
φαλής των RSF για την ανατολική Ασία.

Η νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια, 
που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2020 
έπειτα από ένα κύμα διαδηλώσεων υπέρ 
της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, «χρη-
σιμοποιήθηκε μαζικά κατά των δημοσι-
ογράφων, κατά της δημοσιογραφίας και 
κατά της ελευθερίας του Τύπου στο Χονγκ 

Κονγκ», πρόσθεσε ο ίδιος, αναφερόμενος 
στο κλείσιμο μέσων ενημέρωσης και τη 
φυλάκιση υπέρμαχων της ελευθερίας του 
Τύπου.

FOX NEWS
Στις δημοκρατικές χώρες «η μετατροπή 

των μέσων ενημέρωσης σε Fox News απο-
τελεί ένα θανάσιμο κίνδυνο, διότι υπονο-
μεύει τις βάσεις μιας αρμονικής κοινωνίας 
και του ανεκτικού δημόσιου διαλόγου», 
πρόσθεσε ο Ντελουάρ.
Οι δημοκρατικές κοινωνίες διχάζονται 

εξαιτίας της αύξησης των μέσων ενημέρω-
σης «στο μοντέλο του Fox News», το τη-
λεοπτικό δίκτυο που προτιμούν οι συντη-
ρητικοί Αμερικάνοι, και «της έκτασης των 
δικτύων παραπληροφόρησης, τα οποία 
ενισχύονται από τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης», σημείωσε ο ίδιος.

Αυτή η εσωτερική πόλωση όξυνε τις κοι-
νωνικές και πολιτικές εντάσεις στις ΗΠΑ 
(42η στην κατάταξη), επεσήμαναν οι RSF.
Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης της 

ΜΚΟ βρίσκεται πάντα η Κίνα και ακολου-
θούν η Μιανμάρ, το Τουρκμενιστάν, το 
Ιράν, η Ερυθραία, με τη Βόρεια Κορέα τε-
λευταία.

Πρώτη στην κατάταξη εξακολουθεί να 
είναι για έκτη συνεχή χρονιά η Νορβηγία, 
ενώ ακολουθούν η Δανία και η Σουηδία. Οι 
RSF εξέφρασαν εξάλλου την ελπίδα τους 
για τη βελτίωση των συνθηκών για τα μέσα 
ενημέρωσης μετά την αλλαγή κυβέρνη-
σης στη Μολδαβία (40η) και τη Βουλγαρία 
(91η)»

ΣΥΡΙΖΑ: «ΤΟ ΑΠΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ  
ΟΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ»

«Το ΑΠΕ επιβεβαιώνει ότι αξίζουμε την 
κατρακύλα στην τελευταία θέση της Ελευ-
θερίας του Τύπου σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή 
του και προσθέτει: «η Ελλάδα κατρακύλη-
σε 38 θέσεις στην ελευθερία του Τύπου, 
στη θέση 108, σύμφωνα με την έρευνα των 
Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, βρίσκεται 
στην τελευταία θέση σε ολόκληρη την ΕΕ 
και πλέον κάτω από πολλές υποανάπτυ-
κτες χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα».
«Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει σε ντροπή 

της Ευρώπης την Ελλάδα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ 
και προσθέτει ότι «το ΑΠΕ ωστόσο φρόντι-
σε να λογοκρίνει την είδηση, απαλείφοντας 
κάθε αναφορά στην Ελλάδα στο σχετικό 
τηλεγράφημα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έχει μετατρέψει σε ντροπή της Ευρώπης τη 
χώρα μας με τη φίμωση κάθε δημοσιογρα-
φικής φωνής» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

                                                              © Newsbreak.gr
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Φέτος στη Γιορτή της Μητέρας, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα σε ένα 

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

Ο ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ  
της εξωτερικής μας πολιτικής
Γράφει ο  
Σάββας Καλεντερίδης*

Οι νικητές, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, οικοδόμησαν την αρχιτεκτονι-

κή ασφάλειας του κόσμου με την ίδρυση 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 
το ανώτατο όργανό του, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, του οποίου οι αποφάσεις 
αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου. 
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών είναι δεκαπενταμελές 
και έχει ως αποστολή τη διατήρηση της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ενώ οι 
αποφάσεις του -υποτίθεται ότι- είναι δε-
σμευτικές και εκτελεστές από όλα τα μέλη 
τού ΟΗΕ.

Παρότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφα-
λείας είναι 15, στα πέντε μόνιμα μέλη, 
ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Γαλλία, έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα 
αρνησικυρίας (veto), με το οποίο μπορούν 
να παρεμποδίσουν την έκδοση ψηφίσμα-
τος που πλήττει τα συμφέροντα ενός ή πε-
ρισσότερων μόνιμων μελών.
Όμως, εκτός από αυτόν τον Οργανισμό, 

μετά το τέλος του ελληνικού εμφύλιου 
πολέμου ιδρύθηκε και ένας άλλος Οργα-
νισμός, που είχε ως στόχο την ανάπτυξη 
της συνεργασίας μεταξύ των χωρών – με-
λών σε διάφορους τομείς (στρατιωτικό, 
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, μορφω-
τικό), την προώθηση των γεωπολιτικών 
συμφερόντων και την αποτροπή της ένο-
πλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας – 
μέλους από άλλες.
Πρόκειται για τον Οργανισμό Βορειοατ-

λαντικού Συμφώνου, γνωστό με το αρκτι-
κόλεξο ΝΑΤΟ (Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord / OTAN), ο οποίος έχει 
έδρα τις Βρυξέλλες και, μεταξύ άλλων, 
δεσμεύεται να προστρέξει σε βοήθεια 
οποιασδήποτε χώρας – μέλους του δεχτεί 
βοήθεια από τρίτη χώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5
Για το θέμα αυτό το άρθρο 5, του Κα-

ταστατικού Χάρτη του ΝΑΤΟ, αναφέρει: 
«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν 
ότι, ένοπλος επίθεσις εναντίον ενός ή 
πλειόνων εξ αυτών εν Ευρώπη ή Βορείω 
Αμερική θέλει θεωρηθεί επίθεσις ενα-
ντίον απάντων και, συνεπώς, συμφω-
νούν ότι, εν περιπτώσει τοιαύτης ενό-
πλου επιθέσεως, έκαστον εξ αυτών, εν 
τη ασκήσει του υπό του άρθρου 51 του 
Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αναγνω-
ριζομένου δικαιώματος της ατομικής ή 
συλλογικής αυτοαμύνης, θα συνδράμη 
τα υφιστάμενα την επίθεσιν εν ή πλείο-

να μέρη διά της αμέσου λήψεως, τόσον 
ατομικώς όσον και από συμφώνου μετά 
των ετέρων μερών, των μέτρων άτινα 
θεωρεί αναγκαία περιλαμβανομένης της 
χρήσεως ενόπλου βίας προς αποκατά-
στασιν και διατήρησιν της ασφαλείας της 
περιοχής του Βορείου Ατλαντικού. Πάσα 
τοιαύτη ένοπλος επίθεσις ως και παν μέ-
τρον λαμβανόμενον συνεπεία ταύτης θα 
φέρωνται αμέσως εις γνώσιν του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας. Τα μέτρα ταύτα θα 
λήξουν όταν το Συμβούλιον Ασφαλείας 
θα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα προς 
αποκατάστασιν και διατήρησιν της διε-
θνούς ειρήνης και ασφαλείας».
Δηλαδή, με το άρθρο αυτό, ο ίδιος ο Ορ-

γανισμός και τα κράτη – μέλη δεσμεύονται 
να συνδράμουν στρατιωτικά σε κάποιο 
κράτος – μέλος που δέχεται στρατιωτική 
επίθεση από κράτος μη μέλος. Η Ελλάδα 
έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1952, ταυτόχρο-
να με την Τουρκία, αναλαμβάνοντας οι 
δύο χώρες την υποχρέωση να διαθέσουν 
το έδαφος και τις ένοπλες δυνάμεις τους 
στην αντιμετώπιση της κομμουνιστικής 
απειλής, η οποία προερχόταν κατά βάσιν 
από τη Σοβιετική Ένωση αλλά και από τα 
κράτη – μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβί-
ας, το οποίο ιδρύθηκε το 1955.

Όντως, Ελλάδα και Τουρκία, που αντιμε-
τωπίζονταν από το ΝΑΤΟ επιχειρησιακά 
ως ενιαίος χώρος, έκαναν το καθήκον τους 
απέναντι στη συμμαχία.

Όμως η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την 
κρίσιμη γεωγραφική της θέση, τον έλεγχο 
των στενών και το εκτεταμένο των συνό-
ρων της με τη Σοβιετική Ένωση, τη Γεωρ-
γία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία, άρχισε να θέτει σε εφαρμογή 
σχέδια και διεκδικήσεις που είχε εναντίον 
της Ελλάδας και του Ελληνισμού.

Και αυτό κατάφερε να το κάνει, επειδή 
το καταστατικό του ΝΑΤΟ δεν προβλέ-

πει συνδρομή, σε περίπτωση επίθεσης ή 
διεκδίκησης ενός κράτους – μέλους ενα-
ντίον άλλου κράτους – μέλους. Έτσι η Ελ-
λάδα, με μικρότερη συμβολή, λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης, στις ανάγκες και 
στην αποστολή του ΝΑΤΟ, και με πολιτικό 
προσωπικό αδύναμο να διαχειριστεί αυ-
τήν την ιδιότυπη κατάσταση, βρέθηκε να 
χάνει απέναντι στην Τουρκία, πολλές φο-
ρές με το ΝΑΤΟ να δείχνει ανοχή, ακόμα 
και υποστήριξη στις εγκληματικές και επε-
κτατικές βλέψεις της Τουρκίας έναντι της 
Ελλάδας και του Ελληνισμού.
Το βάρβαρο έγκλημα εναντίον του Ελλη-

νισμού της Κωνσταντινούπολης, στα Σε-
πτεμβριανά του 1955, διαπράχτηκε υπό 
την επίβλεψη του αγγλικού παράγοντα, 
από τη Διεύθυνση Ανορθόδοξου Πολέμου, 
που ο προϋπολογισμός τους χρηματοδο-
τούνταν εξ ολοκλήρου από την Υπηρεσία 
Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), μέχρι την 
επιβολή του εμπάργκο στην Τουρκία, μετά 
την εισβολή στην Κύπρο, το 1974.

Οι εγκληματικές συμφωνίες Ζυρίχης και 
Λονδίνου ήταν μια συνωμοσία εναντίον 
του κυπριακού Ελληνισμού και της Ελλά-
δας, με πρωταγωνιστές δύο συμμάχους 
μας στο ΝΑΤΟ, την Αγγλία και την Τουρκία.
Η επιβολή της χούντας των συνταγμα-

ταρχών, η επιβολή της χούντας του Ιωαν-
νίδη, το προδοτικό πραξικόπημα του Ιου-
λίου του 1974 και η εισβολή του Αττίλα 
στην προδομένη Κύπρο, ήταν έργο των 
μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, με δευτε-
ραγωνιστές τούς επίσης συμμάχους μας 
στο ΝΑΤΟ, Αγγλία και Τουρκία.

Ακόμα και στην κρίση των Ιμίων, αν και 
η νομική υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
γνωμάτευσε ότι η Ελλάδα έχει δίκιο, η πο-
λιτική θέση που εξέφρασαν οι ΗΠΑ αγνό-
ησε τη γνωμάτευση και ήταν εις βάρος της 
Ελλάδας και ευνοϊκή για την Τουρκία.
Ακόμα και για μια σειρά από θέμα-

τα, όπως οι συνεχείς παραβιάσεις, το 
ΝΑΤΟ «νίπτει τας χείρας του», ενθαρρύ-
νοντας στην πράξη την Τουρκία να συνεχί-
ζει την επεκτατική και αναθεωρητική της 
πολιτική εις βάρος της Ελλάδας.
Όλα αυτά δεν αναφέρονται για να αμ-

φισβητήσουμε τη θέση της Ελλάδας στο 
ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ορθώς εντάχθηκε στον 
Οργανισμό αυτόν, όμως, κατά την άποψή 
μας, δε διεκδίκησε το ρόλο που θα μπο-
ρούσε, κάτι που έκανε και συνεχίζει να 
πράττει καθ’ υπερβολή η Τουρκία.
Η Ελλάδα πρέπει να αναθεωρήσει ριζι-

κά τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει σε 
όλα τα όργανα του ΝΑΤΟ, είτε σε επίπεδο 
υπηρεσιακών παραγόντων είτε σε επίπε-
δο υπουργών και πρωθυπουργού, θέτο-
ντας σε κάθε ευκαιρία με θάρρος και με 
τη δύναμη που -πρέπει να- μας δίνει το 
δίκαιο των θέσεων μας και καταθέτοντας 
στοιχεία και ντοκουμέντα της τουρκικής 
επιθετικότητας. Ξέρουμε ότι αυτό είναι 
δύσκολο, όμως η στάση του «καλού και 
υπάκουου παιδιού» μάς οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια σε εθνικές καταστροφές.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, 

αλλά είναι εχθρός, και αυτό πρέπει να το-
νιστεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους 
κόλπους της συμμαχίας. Μόνο αν γίνει 
αυτό, η συμμαχία θα αναγκαστεί να πάρει 
ξεκάθαρη θέση υπέρ εκείνου που έχει το 
δίκαιο με το μέρος του και όχι υπέρ του 
πονηρού και βάρβαρου Ανατολίτη, που 
εκμεταλλεύεται τόσα χρόνια και τη γεω-
γραφική του θέση και την καλή θέληση 
που -κακώς- επιδεικνύει η Ελλάδα, προς 
χάρη της ενότητας της συμμαχίας. Όλο 
αυτό είναι ένας γόρδιος δεσμός που κα-
λείται να λύσει η Ελλάδα, αν δε θέλουμε 
να θρηνήσουμε θύματα και εθνικές κατα-
στροφές.

Κλείνοντας, διά του λόγου το αληθές, 
παραθέτω πρόσφατη δήλωση του Έλληνα 
υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Νίκου Πανα-
γιωτόπουλου, την οποία έκανε σε επιτρο-
πή της Βουλής των Ελλήνων: «Δεν είναι η 
καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντί-
ον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, γιατί οι σύμ-
μαχοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι αυτή 
θα παραμείνει προσδεμένη στο ΝΑΤΟ, 
βεβαίως εμείς θα αιτιολογούμε πάντα τις 
ενστάσεις μας και θα ζητάμε να μεταβάλει 
η Τουρκία τη συμπεριφορά της».
*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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Οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτινα-
χθεί στα ύψη σε πάμπολλες χώρες 

και στις πέντε ηπείρους. Και οι λόγοι είναι 
πολλοί. Από την πανδημία, που περιόρι-
σε αισθητά την κατανάλωση και αύξησε 
τις αποταμιεύσεις, μέχρι την εκτίναξη του 
μαύρου χρήματος παγκοσμίως και την 
ουσιαστικά απρόσκοπτη (παρά τις όποιες 
προσπάθειες να εμποδιστεί) διαδικασία 
ξεπλύματός του.
Το αποτέλεσμα του ασυγκράτητου 

«ράλι» των τιμών των ακινήτων έχει ως 
αποτέλεσμα, να έχει γίνει η απόκτηση 
στέγης άπιαστο όνειρο, κυρίως για τους 
νέους, που θα πρέπει να χρεωθούν εφ’ 
όρου ζωής για να το εκπληρώσουν – να 
χρεωθούν σε πολλές περιπτώσεις επιπλέ-
ον της χρέωσής τους για να ολοκληρώ-
σουν τις σπουδές τους, φαινόμενο που 
παρατηρείται σε πολλές αγγλοσαξονικές 
χώρες κατά κύριο λόγο.
Το πρόβλημα έχει οξυνθεί (και) λόγω της 

δημογραφικής έκρηξης στον πλανήτη. 
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι την τε-
λευταία 50ετία ο πληθυσμός της γης έχει 
υπερδιπλασιαστεί – από τα 3,682 δισεκα-
τομμύρια, που ήταν το 1970, αγγίζει πλέ-
ον τα 8 δισεκατομμύρια. Οι κυβερνήσεις 
προσπαθούν να λύσουν το γόρδιο δεσμό 
της στέγασης και κάποιες σκέπτονται να 
πάρουν δραστικά μέτρα, που φθάνουν 
μέχρι του σημείου να αποθαρρύνουν την 
πώληση ακινήτων σε αλλοδαπούς αγο-
ραστές.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Πρόκειται για την περίπτωση του Κανα-

δά, όπου οι τιμές έχουν εκτιναχθεί πάνω 
από 20% κατά την περίοδο της πανδημί-
ας, ανεβάζοντας το μέσο κόστος για την 
απόκτηση ενός σπιτιού ή διαμερίσματος 
στη χώρα στα 817.000 καναδικά δολάρια, 
δηλαδή σχεδόν 600.000 ευρώ.
«Το ποσό που χρειάζεται για να αποκτή-

σει κάποιος δικό του σπίτι αντιστοιχεί σχε-
δόν εννέα φορές στο μέσο εισόδημα ενός 
νοικοκυριού», τόνισε ο καναδός πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τρουντό.
Οι ειδικοί προειδοποιούν όμως ότι η 

οιωνοί απαγόρευση των ξένων αγορα-
στών δεν είναι βέβαιο ότι θα λύσει το 
πρόβλημα στον Καναδά, όπου οι επεν-
δύσεις αλλοδαπών στην αγορά ακινήτων 
δεν είναι μεγάλες, όπως για παράδειγμα 
στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, συμπε-
ριλαμβανομένης ασφαλώς της Ελλάδας. 
Και εξάλλου, έχουν μειωθεί αισθητά τα 
τελευταία χρόνια. «Δεν πιστεύω ότι το 
μέτρο θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Μόνο το 

1% των αγοραπωλησιών αφορούσε πωλή-
σεις σε ξένους το 2020, ενώ το 2015 και 
το 2016 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9%», 
δήλωσε ο Μπεν Μάιερς, πρόεδρος της 
εταιρείας συμβούλων Bullpenn Research 
& Consulting στο Τορόντο. «Εξάλλου όσοι 
αλλοδαποί θέλουν πραγματικά να αγορά-
σουν ακίνητο στον Καναδά, βρίσκουν και 
εναλλακτικούς τρόπους για να το κάνουν», 
πρόσθεσε.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Ο Μπεν Μάιερς αποδίδει την εκτίναξη 

του κόστους της στέγης στην ισχυρή δη-
μογραφική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με 
τη μείωση της προσφοράς, εξαιτίας των 
αυστηρότερων κανόνων για την οικιστική 
ανάπτυξη της χώρας. Η κατάσταση επιδει-
νώθηκε το 2020 κατά την πανδημία, όταν 
η κυβέρνηση του Καναδά (όπως και άλλες 
στη Δύση) και οι Κεντρικές Τράπεζες έλα-
βαν μέτρα για την τόνωση της ρευστότη-
τας και μείωσαν σημαντικά τα επιτόκια 
δανεισμού. Προτού την επανεκλογή του 
πέρυσι, ο Τρουντό είχε υποσχεθεί να κά-
νει πιο υποφερτό το κόστος της στέγης 
κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής. 
Και στις προτάσεις για το νέο προϋπο-
λογισμό, που ανακοίνωσε πρόσφατα, ο 
καναδός πρωθυπουργός συμπεριέλαβε 
την «προσωρινή απαγόρευση» εισόδου 
στην εγχώρια αγορά ακινήτων για τους 
ξένους αγοραστές. Ταυτόχρονα σχεδιάζει 
επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων 
Καναδά, για τη χρηματοδότηση νέων οι-
κιστικών προγραμμάτων. Προϋπολογίζει 
επίσης η καναδική κυβέρνηση φορολογι-
κά κίνητρα για όσους θέλουν να αποκτή-
σουν πρώτη κατοικία. 
Τα μέτρα που αποσκοπούν στην απο-

θάρρυνση ξένων επενδυτών αφορούν την 
ειδική φορολόγηση για την αγορά κατοι-
κίας σε διάφορες επαρχίες του Καναδά, 
φορολόγηση που ήδη εφαρμόζεται σε κά-
ποιες περιοχές της χώρας από τις τοπικές 
κυβερνήσεις. Για το Οντάριο, για παρά-
δειγμα, ο τοπικός πρωθυπουργός Νταγκ 
Φορντ πρόσφατα προανήγγειλε την αύξη-
ση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 
15% στο 20% για τους ξένους αγοραστές, 
μέτρο που προτίθεται να το επεκτείνει και 
στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο και 
σε ολόκληρη την επαρχία.

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ο Στιβ Πομερουά της Focus Consulting 

θεωρεί ότι ανάλογα μέτρα είναι αναπο-
τελεσματικά, διότι απομακρύνοντας τους 
ξένους επενδυτές στερείς από τις τοπικές 

και από την εθνική κυβέρνηση πόρους 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την ουσιαστική αντιμετώπιση του 
προβλήματος. «Αν τους διώξεις, διώχνεις 
και τα χρήματά τους», σημειώνει χαρα-
κτηριστικά.

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας έχει ει-
σαγάγει από το 2018 αντίστοιχα φορολο-
γικά αντικίνητρα για τους ξένους επενδυ-
τές. «Είναι εύκολο για τους πολιτικούς να 
επιβάλουν φόρους, διότι έτσι ρίχνουν το 
φταίξιμο στο θύμα για το οποίο ουσιαστι-
κά δεν ενδιαφέρονται», είπε ο Πομερουά. 
Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρε-

τανικής Κολούμπια, Πολ Κέρσοου, συμ-
φωνεί ότι μικρή έως μηδαμινή αποκλιμά-
κωση στις τιμές των ακινήτων θα φέρει η 
φορολόγηση των ξένων αγοραστών.
«Πέραν του ότι είναι συγκριτικά λίγοι 

οι ξένοι που επενδύουν στα ακίνητα του 
Καναδά, υπάρχει και η άποψη ότι οι ανα-
τιμήσεις των ακινήτων ευνοούν τους ήδη 
ιδιοκτήτες αυξάνοντας τον πλούτο τους», 
δήλωσε στο BBC ο καθηγητής.

Η άποψή του ασφαλώς δεν έχει καθο-
λική ισχύ. Σε τοπικές, «κλειστές» αγορές 
ακινήτων, όπως αυτή της Σαντορίνης ή της 
Μυκόνου, για παράδειγμα, τα πανάκριβα 
ακίνητα ναι μεν έχουν συμβάλει ώστε να 
πλουτίσουν οι ντόπιοι, όμως έχουν κατα-
στήσει απαγορευτικό για ένα δάσκαλο ή 
ένα γιατρό να ζήσει (κάτω από στέγη και 
όχι με υπνόσακο στην παραλία) για κά-
ποιο χρονικό διάστημα, στην αρχή της κα-
ριέρας του συνήθως, στα νησιά αυτά.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΛΕΣ ΚΑΙ… ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Οι ειδικοί σημειώνουν, ότι οι οικονο-

μικές συγκυρίες για την αγορά ακινήτων 
στον Καναδά και παντού στον κόσμο δεν 
είναι ευνοϊκές, στο μέτρο που εισερχόμα-
στε σε μια περίοδο αύξησης των επιτοκί-
ων για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
«Σε κάθε περίπτωση, μακροπρόθεσμα οι 

πιο “καυτές” αγορές ακινήτων στον Κανα-
δά, όπως είναι οι αγορές του Τορόντο και 
του Βανκούβερ, θα κυριαρχούνται από 
τους ενοικιαστές και όχι από τους αγο-
ραστές», προβλέπει ο Μπεν Μάιερς της 
Bullpenn Research & Consulting. Και βα-
σίζει την πρόβλεψή του, κυρίως στην αύ-
ξηση του κόστους δανεισμού και δευτε-
ρευόντως στην πρακτική αδυναμία επαρ-
κούς αύξησης της προσφοράς στέγης, με 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων 
κατασκευαστικών προγραμμάτων.

Πάντως και η εκπόνηση νέων οικιστικών 
σχεδίων ελάχιστα θα προσφέρει, καθότι 

ο πληθωρισμός και οι εμπλοκές στην πα-
γκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα (λόγω παν-
δημίας, εσχάτως και πολέμου) έχουν εκτι-
νάξει επίσης τις τιμές των πρώτων υλών 
και των κατασκευαστικών υλικών.
«Η προσφορά περισσότερων σπιτιών 

είναι κάτι το θετικό, αλλά τα αυξημένα 
κόστη ανάπτυξης των οικιστικών σχεδι-
ασμών δεν προοιωνίζονται αναγκαστικά 
και μείωση των τιμών», εκτίμησε ο Στιβ 
Πομερουά της Focus Consulting. Η πικρή 
αλήθεια που αποφεύγουν να πουν οι πο-
λιτικοί είναι ότι «αν δεν έχεις γεννηθεί στη 

“σωστή οικογένεια”, οι προοπτικές για να 
αγοράσεις σπίτι είναι πολύ ισχνές», όπως 
κυνικά παρατήρησε ο καναδός μεσίτης.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΑΛΜΑ-ΡΕΚΟΡ 9,4% ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ
Αυξήθηκαν κατά 9,4% οι τιμές των κατοι-

κιών στην ευρωζώνη και κατά 10% στην 
ΕΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2021, όπως με-
τρούνται από το Δείκτη Τιμών Κατοικιών, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε 
η Eurostat.

Πρόκειται για την υψηλότερη ετήσια 
αύξηση για την ευρωζώνη από το 2005, 
όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται τα 
στοιχεία που αφορούν στις τιμές των κα-
τοικιών και από το τέταρτο τρίμηνο του 
2006 για την ΕΕ. Να σημειωθεί, ότι κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές των 
κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,8% και 9,3% 
στην ευρωζώνη και την ΕΕ αντίστοιχα. Σε 
σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, 
οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 
1,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,1% 
στην ΕΕ στο τέταρτο τρίμηνο του 2021. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ
Μεταξύ των κρατών – μελών για τα οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 15 εμφάνι-
σαν ετήσια αύξηση των τιμών των κατοι-
κιών στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 πάνω 
από 10%, ενώ οι τιμές υποχώρησαν μόνο 
στην Κύπρο (-5,3%). Οι υψηλότερες αυξή-
σεις καταγράφηκαν στην Τσεχία (+25,8%), 
στην Εσθονία (+20,4%) και στη Λιθουανία 
(+19,8%). Σε σύγκριση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο, μειώσεις καταγράφηκαν μόνο 
στη Δανία (-4,3%) και στην Κύπρο (-3,1%), 
ενώ παρέμειναν σταθερές στη Φινλαν-
δία. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγρά-
φηκαν στην Εσθονία (+6,6%), στην Τσεχία 
(+5,7%) και τη Λιθουανία (+4,7%).

© ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ [ot.gr]

Ο Καναδάς διώχνει τους ξένους  Ο Καναδάς διώχνει τους ξένους  
αγοραστές σπιτιών για να πέσουν οι τιμέςαγοραστές σπιτιών για να πέσουν οι τιμές

• Θέλει να αυξήσει τους φόρους στους ξένους επενδυτές 
• Αναποτελεσματικό κρίνουν το μέτρο οι ειδικοί
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Υγεία και Διατροφή

Όταν εξετάζουμε τα συστατικά από 
τα αγαπημένα μας προϊόντα φρο-

ντίδας της επιδερμίδας μας, αναγνω-
ρίζουμε πολλά φυσικά συστατικά που 
χρησιμοποιούμε στη μαγειρική μας. Κι 
αυτό για ένα καλό λόγο: Πολλές από τις 
τροφές που χρησιμοποιούμε για να θρέ-
ψουμε το σώμα μας είναι τόσο υγιεινά, 
που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε 
και τοπικά. Αν, λοιπόν, θέλετε να φτιάξε-
τε τη δική σας λοσιόν ή λάδι φροντίδας, 
θα βρείτε ό,τι θέλετε στο σπίτι σας – ή 
έστω στο κοντινό σας σούπερ μάρκετ. Η 
δύναμη των παρακάτω συστατικών υπο-
στηρίζεται και από επιστημονικές και 
δερματολογικές έρευνες.
1. ΜΕΛΙ: Ένα από τα πιο πολυχρηστικά 

προϊόντα στην κουζίνα μας έχει απίστευ-
τες αντιμικροβιακές ιδιότητες, μπορεί 
να βοηθήσει στην επούλωση πληγών και 
είναι και αντιφλεγμονώδες. Μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε ως θεραπευτική 
μάσκα μία φορά την εβδομάδα, απλώνο-
ντας ένα λεπτό στρώμα σε καθαρή επι-
δερμίδα για περίπου 10 λεπτά, πριν το 
ξεπλύνετε με ζεστό νερό.
2. ΕΛΑΙΟ ΚΑΡΥΔΑΣ: Χρησιμοποιείται 

για τα πάντα: από ενυδατικό χειλιών, μά-
σκα μαλλιών και ενυδατικό λάδι επιδερ-
μίδας. Πλούσια σε λιπαρά οξέα, με αντι-

βακτηριδιακές ιδιότητες, ενισχύει την 
παραγωγή κολλαγόνου και βελτιώνει τη 
λειτουργία του επιδερμικού φραγμού. 
Μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και ως 
ενυδατικό scrub σώματος, αν προσθέσε-
τε και λίγο χοντρό αλάτι.
3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Υψηλά ποσοστά βιταμί-

νης Ε, αντιοξειδωτικό και αντιγηραντικό. 
Όταν εφαρμόζεται τοπικά, βοηθά στη 
μείωση του οξειδωτικού στρες σε επι-
δερμίδα και μαλλιά. Ωστόσο, έρευνες 
δείχνουν ότι η συχνή εφαρμογή μπορεί 
να επιδεινώσει το έκζεμα, αν είστε επιρ-
ρεπείς σε δερματικές παθήσεις. Χρησι-
μοποιήστε το ως καθαριστικό έλαιο.
4. ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ: Πλούσιο σε τριγλυ-

κερίδια, το βούτυρο καριτέ είναι εξαιρε-
τικά ενυδατικό και μειώνει την απώλεια 
ενυδάτωσης από το δέρμα. Έχει πυκνή 
σύσταση, οπότε χρησιμοποιήστε το σε 
μικρές επιφάνειες, προτείνουμε ως μά-
σκα ύπνου ή ως ενυδατικό χειλιών.
5. ΑΛΟΗ: Κλασική φυσική λύση για το 

ηλιακό έγκαυμα και γενικά καταπραϋ-
ντικό. Περιέχει βιταμίνες A, C, E και Β12, 
που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες. 
Ο πιο δημοφιλής (και εύκολος) τρόπος 
να χρησιμοποιήσουμε το φυτό, είναι 
απλά να κόψουμε στη μέση το φύλλο και 
ν’ απλώσουμε τοπικά το τζελ.

6. ΒΡΩΜΗ: Οι αντιφλεγμονώδεις ιδι-
ότητές του, αλλά και τα αντισταμινικά 
του αποτελέσματα, την κάνει κατάλληλη 
για καταπραϋντική χρήση σε αλλεργικές 
αντιδράσεις. Ηρεμεί το ερεθισμένο δέρ-
μα. Εσείς χρησιμοποιήστε το σε μορφή 
πούδρας και δοκιμάστε να κάνετε ένα 
χαλαρωτικό μπάνιο σε ζεστό νερό, προ-
σθέτοντας λίγη από αυτή την πούδρα.
7. ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ: 

Με πληθώρα θρεπτικών ουσιών, μεταλ-
λικών στοιχείων και βιταμινών, η τοπική 
εφαρμογή του φρούτου έχει αντιγηρα-
ντικές ιδιότητες, αφού μπορεί να κατα-
πολεμήσει το οξειδωτικό στρες.
8. ΕΛΑΙΟ ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΥ: Οι έρευνες 

έχουν δείξει ότι είναι μάλλον από τις 
καλύτερες φυσικές επιλογές για να βελ-
τιώσουμε τη λειτουργία του ενυδατικού 
φραγμού: Πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ, 
ενυδατώνει χωρίς να προκαλεί ερεθι-
σμό. Χρησιμοποιήστε το έλαιο για ελα-
φρύ καθαρισμό.
9. ΑΓΓΟΥΡΙ: Δεν υπάρχουν πολλές έρευ-

νες για τα οφέλη του λαχανικού αυτού 
στην επιδερμίδα μας, αλλά χρησιμοποι-
είται πολύ στα σπα, γιατί είναι καταπρα-
ϋντικό. Ο καλύτερος και γνωστότερος 
τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε δύο 
φέτες αγγουριού στα μάτια σας.

10. ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ: Έχει αποδειχτεί 
ότι έχει αντιγηραντικές επιδράσεις στην 
επιδερμίδα και μειώνει τη βλάβη της 
φωτογήρανσης. Πολύ απλά χρησιμοποι-
ήστε το ως baby oil.
11. ΓΙΑΟΥΡΤΙ: Τα γαλακτοκομικά προϊ-

όντα που έχουν υποστεί ζύμωση περιέ-
χουν γαλακτικό οξύ και είναι δημοφιλές 
για την ήπια απολέπισή του και τις ενυ-
δατικές του ιδιότητες. Μία έρευνα βρή-
κε, ότι η φυσική μάσκα γιαουρτιού βελ-
τιώνει την ενυδάτωση, την ελαστικότητα 
και την φωτεινότητα της επιδερμίδας. 
Πάντα επιλέξτε την οργανική επιλογή.

© Εναλλακτική Δράση

Πηγές:
-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC5796020/
- h t t p s : / / www. n c b i . n l m . n i h . g o v /

pubmed/22152494
- h t t p s : / / www. n c b i . n l m . n i h . g o v /

pubmed/22594386
-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC3664913/
- h t t p s : / / www. n c b i . n l m . n i h . g o v /

pubmed/20865844
- h t t p s : / / www. n c b i . n l m . n i h . g o v /

pubmed/26314567

11 φυσικές ενυδατικές ουσίες για την 11 φυσικές ενυδατικές ουσίες για την 
επιδερμίδα που βρίσκουμε στην κουζίναεπιδερμίδα που βρίσκουμε στην κουζίνα

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 9 mai au dimanche 15 mai 2022 · from monday may 9th to sunday may 15th 2022

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
HÄAGEN-DAZSHÄAGEN-DAZS

Ice CreamIce Cream
3x88g ou3x88g ou

414 à 500ml*414 à 500ml*

*Sans produits*Sans produits
laitier exclueslaitier exclues

THON THON 
ASSAISONNÉ ASSAISONNÉ 

ILIOS ILIOS 
Seasoned TunaSeasoned Tuna

85g85g

BISCOTTESBISCOTTES
DIATOSTADIATOSTA

RusksRusks
225g225g

FROMAGE GRAVIERA FROMAGE GRAVIERA 
AU LAIT DE BREBIS AU LAIT DE BREBIS 

ET CHÈVREET CHÈVRE
CheeseCheese

22.02/kg22.02/kg

GRÈCE

CALMARS FRAISCALMARS FRAIS
Fresh SquidFresh Squid

17.61/kg17.61/kg

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground BeefFresh Lean Ground Beef

11.00/kg11.00/kg

*Bio exclus*Bio exclus

JUS D’ORANGE SIMPLY ORANGEJUS D’ORANGE SIMPLY ORANGE
Orange JuiceOrange Juice
1.54L1.54L

YOGOURTS GRECS LIBERTÉYOGOURTS GRECS LIBERTÉ
Greek YogurtsGreek Yogurts

650 à 750g*650 à 750g*

FROMAGE EMMENTALFROMAGE EMMENTAL
CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg

FILETS DE MORUE FRAÎCHEFILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod FilletsFresh Cod Fillets
19.82/kg19.82/kg

CUISSES DE POULET FRAISCUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken LegsFresh Chicken Legs
2.84/kg2.84/kg

BIFTECK TOMAHAWK BIFTECK TOMAHAWK 
Tomahawk SteakTomahawk Steak
26.43/kg26.43/kg

CANADA AAA

FRAMBOISES OU BLEUETSFRAMBOISES OU BLEUETS
Raspberries or BlueberriesRaspberries or Blueberries

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

RAISINS VERTS SANS PÉPINSRAISINS VERTS SANS PÉPINS
Green Seedless GrapesGreen Seedless Grapes

3lbs3lbs

POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉSPOIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse PeppersMixed Greenhouse Peppers
pqt. de 4 packpqt. de 4 pack

MINI-GAUFRETTES MINI-GAUFRETTES 
ENROBÉES DE ENROBÉES DE 

CHOCOLAT SERENATACHOCOLAT SERENATA
Chocolate CoveredChocolate Covered

Mini WafersMini Wafers
180g180g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Έκανε ανακαίνιση στο μπάνιο του και βρήκε…  

Αρχαίο McDonald’s 60 ετών!
Παραδόξως δεν υπήρχε καμία μυρωδιά και κανένα ποντίκι

Ένας άνδρας που βρήκε ένα γεύμα McDonald’s 60 
ετών στον τοίχο του μπάνιου του, κατά τη διάρ-

κεια μιας ανακαίνισης, εξεπλάγη από τη μυρωδιά του 
αρχαίου fast food. Ο Rob από το Ιλινόις μοιράστηκε 
μια φωτογραφία της ανακάλυψής του με το ψευδώ-
νυμο u/slamminsammy2109 στο φόρουμ του Reddit r/
mildlyinfuriating. Η φωτογραφία του δείχνει τρία πολύ 
παλιά περιτυλίγματα McDonald’s και μάλιστα ένα μισο-
άδειο δοχείο με πατάτες. Όταν ρωτήθηκε για τη μυρω-
διά αυτής της ανακάλυψης στο Reddit, ο Rob απάντησε 
λέγοντας ότι «δεν υπήρχε καμία μυρωδιά και παρα-
δόξως κανένα ίχνος ποντικιών». Ο Rob δήλωσε στο 
Newsweek ότι βρήκε τις «απαγορευμένες πατάτες», 
όπως τις περιέγραψε ένας χρήστης του Reddit, όταν 
ανακαίνιζε το μπάνιο και την κουζίνα του.

«ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ»
«Καθώς αφαιρούσα ένα φωτιστικό στο μπάνιο παρα-

τήρησα ένα κομμάτι ύφασμα κολλημένο πίσω από το 
σοβά και το έβγαλα για να το δείξω στη γυναίκα μου», 
εξήγησε ο Rob.
«Είχε μαζευτεί και μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι 

υπήρχε κάτι άλλο μέσα. Όταν το ξετυλίξαμε και βρήκα-
με την παλιά σακούλα των McDonald’s και τις πατάτες 
τηγανιτές, εκπλαγήκαμε πολύ και ήμασταν ευγνώμονες 
που μόνο αυτό βρήκαμε κρυμμένο».
Το Newsweek ανέφερε ότι ένα άρθρο του Business 

Insider από το 2016 μοιράστηκε παρόμοιες φωτογρα-
φίες συσκευασιών της McDonald’s που χρονολογού-
νταν από το 1955 έως το 1961.
«Το σπίτι μας χτίστηκε το 1959», δήλωσε ο Ρομπ 

στο Newsweek. «Είναι πολύ κοντά σε μια τοποθεσία 
McDonald’s που άνοιξε περίπου τότε, οπότε υποθέτω 
ότι βρήκε το δρόμο του στον τοίχο μας από τους αρχι-
κούς κατασκευαστές».
Ένας σχολιαστής στο Reddit είπε ότι ο Rob είναι «επί-

σημα αρχαιολόγος», αστειευόμενος για την πλούσια 
ιστορία της ανακάλυψης του fast-food.

© Newsbeast.gr

Αυτοκίνητο που βρέθηκε βυθισμένο  
σε ποτάμι έλυσε ένα σκοτεινό μυστήριο

Ήταν 3 Απριλίου του 2000 όταν η 
18χρονη Erin Foster μαζί με το 

17χρονο Jeremy Bechtel ξεκινούσαν 

από το σπίτι του οδηγώντας μια Pontiac 
Grand Am. Οι δύο έφηβοι έκτοτε εξα-
φανίστηκαν και παρά τις προσπάθειες 

των Αρχών του Tennessee, δε βρέθηκε 
κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στα ίχνη των δύο νεαρών.
Ερασιτέχνης ερευνητής, ο οποίος δια-

θέτει και κανάλι στο YouTube, ανακάλυ-
ψε την Pontiac μέσα στον πυθμένα ενός 
ποταμού και η ανακάλυψη αυτή οδήγη-
σε στη λύση του μυστηρίου που παράμε-
νε στο συρτάρι των αστυνομικών αρχών 
για 21 χρόνια.
Χρησιμοποιώντας ένα σόναρ και μια μι-

κρή βάρκα, δεν άργησε να εντοπίσει το 
αυτοκίνητο μέσα στο ποτάμι. Διανυκτέ-
ρευσε σε ένα μικρό van και την επόμε-
νη ημέρα το πρωί καταδύθηκε, ώστε να 
βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ένα αυτοκί-
νητο και συγκεκριμένα για μια Pontiac, 
που ταίριαζε απόλυτα στην περιγραφή 
εκείνης με την οποία εξαφανίστηκαν οι 
δύο νέοι πριν από 21 χρόνια.
Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν και ανέλα-

βαν την ανάσυρση του αυτοκινήτου και 

των μακάβριων ευρημάτων που εντο-
πίστηκαν στο εσωτερικό του. Αν και η 
ταυτοποίηση των δύο νέων δεν έχει 
ολοκληρωθεί, όλοι πλέον πιστεύουν ότι 
η 18χρονη Erin Foster και ο 17χρονος 
Jeremy Bechtel έχασαν τη ζωή τους σε 
τροχαίο δυστύχημα.
Γνωρίζοντας μάλιστα ότι το 2000 τα 

προστατευτικά κιγκλιδώματα που χω-
ρίζουν σήμερα τον παρακείμενο δρόμο 
με τις όχθες του ποταμού Calfkiller δεν 
υπήρχαν, οι συνθήκες κάτω από τις οποί-
ες η Pontiac βρέθηκε στον πυθμένα του 
ποταμού δε χρήζουν περαιτέρω διερεύ-
νησης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσα σε δι-

άστημα δύο μηνών, έχουν εξιχνιαστεί 
τουλάχιστον τρεις ακόμα ανάλογες υπο-
θέσεις, όλες με την πρωτοβουλία ιδιω-
τών οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα 
λιμνών και ποταμών.

© ekriti.gr

Mια οικογένεια από την Καλιφόρ-
νια, πέρασε όλο το χειμώνα αγνοώ-

ντας τους περίεργους θορύβους που ακού-
γονταν από το πάτωμα και που έμοιαζαν 
κάπως με… ροχαλητό. Οι μήνες πέρασαν 
και τελικά ανακάλυψαν πως πέντε… αρ-
κούδες(!) είχαν πέσει σε χειμερία νάρκη 
κυριολεκτικά κάτω από το σπίτι τους. Η 

ομάδα Bear League, η οποία εργάζεται για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημά-
των των αρκούδων και βοηθά τις αρκούδες 
που βρίσκονται σε κίνδυνο, επιβεβαίωσε 
το περίεργο βίωμα της οικογένειας, την 
περασμένη εβδομάδα. Μια μαμά αρκού-
δα, μαζί με τρία από τα δικά της μικρά και 
ένα υιοθετημένο ορφανό, φαίνεται πως 

αποφάσισαν να περάσουν το χειμώνα στο 
καλυμμένο κενό ανάμεσα στο έδαφος και 
την υπερυψωμένη πλατφόρμα του σπιτιού. 
«Ήταν ένα σπίτι όπου ζούσαν άνθρωποι και 
νόμιζαν ότι άκουγαν κάποιους περίεργους 
θορύβους που έμοιαζαν με ροχαλητό, αλλά 
το αγνόησαν γιατί απλά δεν έβγαζε νόημα 
και οι γείτονες τούς είπαν ότι το φαντάζο-

νταν γιατί εκείνοι δεν άκουγαν τίποτα», 
ανέφερε η Bear League σε ανάρτησή της 
στο Facebook. «Η οικογένεια της αρκούδας 
ξύπνησε και ετοιμάστηκε να βγει και οι άν-
θρωποι στο σπίτι δεν μπορούσαν πλέον να 
αρνηθούν ότι πιθανώς υπήρχε μια αρκούδα 
κάτω από το σπίτι». Τελικά βρήκαν πέντε…

© ekriti.gr

Άκουγαν ροχαλητά κάτω από το πάτωμα του σπιτιού και τελικά βρήκαν... 

Αρκούδες σε χειμερία νάρκη!

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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4 delicious Mother’s Day 
gift alternatives to chocolate
Chocolate is a standard Mother’s Day gift. However, some 
moms simply don’t like this sweet treat. Fortunately, there 
are plenty of other edible gifts that are sure to please.

1. Specialty coffee. Coffee is an excellent source of an-
tioxidants. Prepare a gift box filled with organic or fair-
trade varieties and choose whole beans to optimize
freshness. You could also include an affordable cof-
fee mill.

2. Seafood. If your mom is a sea-
food lover, gift her high-end
prepared items like pre-cooked
shrimp or smoked salmon bi-
tes. You could also cook her a 
delicious feast of mussels, oys-
ters or scallops.

3. Wine and cheese. Pick out an 
assortment of fine cheeses to 
pair with charcuterie or a bottle
of good wine. If you’re not sure
what your mother likes, talk to 
the staff at your local wine re-
tailer for advice on what’s most
popular.

4. Honey and maple syrup. Many local
beekeepers and maple syrup producers 
offer spectacular products in attractive 
packaging and pretty gift baskets.

Consumable gifts are perfect for moms
that seem to have everything.
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Φέτος στη Γιορτή της Μητέρας,
ελάτε σε μας, για το πιο υπέροχο γεύμα.

Ευχόμαστε σε όλες τις Ευχόμαστε σε όλες τις 
Μητέρες Χρόνια Πολλά!Μητέρες Χρόνια Πολλά!

 RESTAURANTPETROS.CA RESTAURANTPETROS.CA

RESERVE NOW!

514.288.0712 www.osteriapollino.com

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

Petros Griffintown

514 312 0200

514 583 2385 (Ted)514 317 2820

514 938 5656

1613, rue William Montréal 
(Québec) H3J 1R1

514 935 8500

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

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

Petros Fort Lauderdale Florida
1828 East Sunrise Boulevard FL 33304

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

Petros Laurier

Opening SoonJardin Petros

Petros Westmount

Opening June 2022 
600 St-Joseph, 

Lachine (Québec)
 514 583-3285
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55 Rue Gince, St-Laurent | 514 228-1888 (Day & Night)
complexeaeterna.com

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Χρόνια Πολλά
σε όλες τις  Μητέρες  της Ελληνικής Παροικίας

Στέφανος Σβουρένος

ΜΗΤΈΡΈΣ
Μας έχετε αφήσει 
όμορφες αναμνήσεις,
η αγάπη σας 
είναι  ακόμα
οδηγός μας.
Αν και δεν μπορούμε 
να σας δούμε,
είστε ΠΑΝΤΑ 
στο πλευρό μας !
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ΚΕΜΠΕΚ: Τέλος εποχής για τις μάσκες
Κοινή λογική συστήνουν οι επιστήμονες

Μετά από παραπάνω από 2 χρόνια, 
όπου η μάσκα είχε γίνει αναπό-

σπαστο μέρος της καθημερινής μας εν-
δυμασίας, ο αναπληρωτής εθνικός διευ-
θυντής δημόσιας υγείας του Κεμπέκ, Δρ. 
Luc Boileau, επιβεβαίωσε την Τετάρτη 4 
Μαΐου 2022 ότι συνιστά τη λήξη της υπο-
χρεωτικής χρήσης μάσκας στους περισ-
σότερους δημόσιους χώρους από τις 14 
Μαΐου. Μια σύσταση που έγινε αποδεκτή 
από την κυβέρνηση Legault.

Το μέτρο θα τεθεί επίσημα σε ισχύ τα 
μεσάνυχτα, το βράδυ της Παρασκευής 13 
Μαΐου προς το Σάββατο 14 Μαΐου. Ωστό-
σο, η χρήση μάσκας θα διατηρηθεί σε 
ορισμένα μέρη, ιδίως στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, στα ιδρύματα υγείας, στις 
ιατρικές κλινικές, στα CHSLD ή παρουσία 
ευάλωτων ατόμων. Ο Δρ Boileau πρόσθε-
σε, ότι είναι πολύ σημαντικό οι κάτοικοι 
του Κεμπέκ να κατανοήσουν ότι η χρήση 
μάσκας εξακολουθεί να συνιστάται σε δη-
μόσιους χώρους, ακόμα κι αν δε θα είναι 
πλέον υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, κάλεσε 
τους Κεμπεκιώτες να σεβαστούν την επι-
λογή όσων θα συνεχίσουν να τη φορούν 
δημόσια.
Τα άτομα που προσβάλλονται από τον 

COVID-19, αλλά και όσοι έχουν συμπτώ-
ματα παρόμοια με αυτά της νόσου, θα 
είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διενέργεια 
γρήγορων εξετάσεων και τη χρήση μά-
σκας στο κοινό για τουλάχιστον δέκα ημέ-
ρες, διάρκεια κατά την οποία η ασθένεια 
παραμένει μεταδοτική.
Στο Κεμπέκ, η υποχρέωση χρήσης μά-

σκας σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους 
ισχύει από τις 18 Ιουλίου 2020. Η ανακοί-
νωση της άρσης της αναμενόταν με ανυ-
πομονησία, ειδικά επειδή αναβλήθηκε 
δύο φορές τον περασμένο μήνα, πρώτα 
στις 5 Απριλίου και μετά στις 21 Απριλί-
ου. Το Κεμπέκ είναι μια από τις δύο τελευ-
ταίες επαρχίες του Καναδά όπου η χρήση 
μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε εσω-
τερικούς δημόσιους χώρους. Η μόνη άλλη 
επαρχία που εξακολουθεί να επιβάλλει 
αυτό το μέτρο, είναι το Prince Edward 
Island. Ωστόσο, τo Charlottetown ανακοί-
νωσε την περασμένη εβδομάδα, ότι αυτή 
η υποχρέωση θα λήξει στις 6 Μαΐου. Στο 
Κεμπέκ, μια τέτοια ανακοίνωση επρόκει-
το να γίνει τη Δευτέρα 2/5, αλλά δεν έγινε 
ποτέ.
Την Πέμπτη 28/4, ο Δρ. Boileau ανακοί-

νωσε ότι το μέτρο θα παραμείνει υποχρε-
ωτικό μέχρι τις 14 Μαΐου, χωρίς να σχολι-

άσει τη συνέχεια, αρκούμενος να πει ότι 
ήθελε να συνεχίσει να παρακολουθεί την 
εξέλιξη του έκτου κύματος πανδημίας.

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε 
ότι η μάσκα θα συνιστάται ανεπιφύλακτα 
στους περισσότερους δημόσιους χώρους. 
Αν κάποιοι είναι πραγματικά πρόθυμοι να 
την αφαιρέσουν, οι ειδικοί λένε ότι δεν 
πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειες μας 
από τη μια μέρα στην άλλη.

Η ΜΑΣΚΑ ΑΚΟΜΑ ΧΡΗΣΙΜΗ
Η χρήση μάσκας εξακολουθεί να είναι 

ένας από τους καλύτερους τρόπους πρό-
ληψης της μετάδοσης του ιού, λέει ο καρ-
διολόγος και επιδημιολόγος του Μόντρε-
αλ, Δρ. Christopher Labos.

Συνιστά ιδιαίτερα στα άτομα 60 ετών και 
άνω, τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα και 
τις έγκυες γυναίκες να συνεχίσουν να φο-
ρούν μάσκα κατά τη διάρκεια συγκεντρώ-
σεων ή σε χώρους με πολύ κόσμο. Τα μη 
εμβολιασμένα άτομα θα πρέπει επίσης 
να φορούν μάσκα, καθώς κινδυνεύουν 
περισσότερο να αναπτύξουν επιπλοκές 
από τη νόσο.

Στη συνέχεια, για το γενικό πληθυσμό, 
ο οποίος δεν κινδυνεύει πολύ, εάν οι άν-
θρωποι την αφαιρέσουν, έχουν πιθανότη-
τες να αναπτύξουν τη νόσο και να πάθουν 
«long COVID», προσθέτει η Roxane Borgès 
Da Silva, Καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας 
Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

Οι μελέτες υπολογίζουν ότι μεταξύ 10% 
και 20% των ατόμων που έχουν μολυνθεί 
με COVID-19 αναπτύσσουν μακροχρό-
νια συμπτώματα. Επιπλέον, υπάρχει ένα 
τμήμα του πληθυσμού που δεν έχει άλλη 
επιλογή, από το να συνεχίσει να ζει με 
υψηλό κίνδυνο. Ειδικότερα, η χρήση της 
μάσκας προστατεύει τους ηλικιωμένους 
και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα από 
τον ιό, ενώ τους επιτρέπει να ανακτήσουν 
κάποια κανονικότητα. «Βλέπουμε παντού 
σε άλλες χώρες και επαρχίες, ότι η μάσκα 
έχει φύγει. Είναι ένα αίτημα που βασίζε-
ται στο ατομικό συμφέρον, όχι στο συλλο-
γικό συμφέρον», λέει η κ. Borgès Da Silva.
Η συνέχιση της χρήσης της μάσκας εί-

ναι το μικρότερο κακό και είναι ένα εύ-
κολο μέτρο για υιοθέτηση και εφαρμογή, 
προσθέτει η Δρ Κάθριν Χάνκινς, καθηγή-
τρια δημόσιας και πληθυσμιακής υγείας 
στο Πανεπιστήμιο McGill και συμπρόε-
δρος της Task Force για την ανοσία στον 
COVID-19. Επιπλέον, η κα Borgès Da Silva 
επισημαίνει ότι οι υφασμάτινες μάσκες 
σαφώς δεν επαρκούν για την αντιμετώ-
πιση της παραλλαγής Omicron, η οποία 
είναι εξαιρετικά μεταδοτική.

Μια μελέτη του CDC στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες έδειξε ότι, σε εσωτερικούς δημόσι-

ους χώρους, οι ιατρικές μάσκες μειώνουν 
τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 66%, ενώ οι 
μάσκες N95 και KN95 τον μειώνουν κατά 
83%. Η χρήση υφασμάτινης μάσκας φάνη-
κε να μειώνει τις πιθανότητες μόλυνσης 
κατά μόλις 56%.

Περίπου το 60% των κατοίκων του Κε-
μπέκ δήλωσε στα μέσα Απριλίου, ότι θα 
φορέσει τη μάσκα ακόμα κι αν το μέτρο δε 
θα είναι πλέον υποχρεωτικό. Μόνο οι μι-
σοί νέοι ηλικίας 25 έως 44 ετών δηλώνουν, 
ότι σκοπεύουν να φορούν μάσκα όταν δεν 
είναι πλέον υποχρεωτική, ενώ το 85% των 
ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω δηλώ-
νουν ότι θα συνεχίσουν να φορούν μάσκα.

Η κοινωνία θα γνωρίζει ολοένα και πε-
ρισσότερο τη χρησιμότητα και την αποτε-
λεσματικότητα της μάσκας στην πρόληψη 

της μετάδοσης αναπνευστικών ασθενειών 
όπως το COVID-19, με τον ίδιο τρόπο που 
συνέβη όσον αφορά τη χρήση της ζώνης 
ασφαλείας σε ένα όχημα. Ωστόσο, πιθα-
νότατα θα περάσουν ακόμη χρόνια, έως 
ότου η πλειοψηφία του πληθυσμού υιο-
θετήσει αυτό το υγειονομικό μέτρο κατά 
τη διάρκεια νέων κυμάτων, εκτιμά ο Δρ 
Labos.
Σε 20 χρόνια, θα εκπλαγούμε να μάθου-

με ότι έχουμε ήδη αφήσει ανθρώπους να 
επισκέπτονται έναν ασθενή του νοσοκο-
μείου χωρίς να φοράνε μάσκα, είπε. Θα 
κάνουμε όπως στην Ιαπωνία, όπου η χρή-
ση μάσκας είναι συνηθισμένη κατά την 
περίοδο της γρίπης.
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ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ

Της Ιουστίνης Φραγκούλη – Αργύρη

Μετά από δύο χρόνια βουβής πα-
ρουσίας λόγω της πανδημίας που 

θέριζε ζωές, η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία 
στον Καναδά ξαναζεί σιγά-σιγά μέρες δό-
ξας. Έτσι, την Κυριακή του Θωμά (Πρωτο-
μαγιά) στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γε-
ωργίου, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτή-
ριος μετά τη θεία Αρχιερατική λειτουργία, 
σε μια σεμνή τελετή (συνεπικουρούμενος 
από τον Επίσκοπο Ζηνουπόλεως Ιάκωβο 

και τον Αρχιμανδρίτη Ευστάθιο) χειροθέ-
τησε τρεις Άρχοντες στο Μόντρεαλ αποδί-
δοντάς τους την ύψιστη τιμή της Μητέρας 
Εκκλησίας.
-Ο Αλέξανδρος Βασιλογιάννης, επιχειρη-
ματίας με εθελοντική εργασία στην Κοινό-
τητα και την Εκκλησία επί χρόνια, χειροθε-
τήθηκε Άρχοντας Χαρτοφύλαξ.
-Ο Γιώργος Τσίτουρας, ταγμένος εθελο-

ντής σε όλες τις δράσεις της Ελληνικής πα-
ροικίας του Μόντρεαλ και ορκωτός λογι-
στής στην εταιρεία «Ernst & Young» έλαβε 

τον τίτλο του Άρχοντα Νοταρίου. 
-Ο Ανδρέας Χριστόπουλος, επιχειρηματί-

ας και ενεργό μέλος στο Ελληνοκαναδικό 
Επιμελητήριο του Μόντρεαλ επί σειρά 
ετών, θερμός υποστηρικτής της εκκλησί-
ας, χειροθετήθηκε Άρχοντας Ρεφερενδά-
ριος.
Τί είναι όμως τα οφίκια του Άρχο-

ντος; Πρόκειται για εκκλησιαστικούς τι-
μητικούς τίτλους, που απονέμονται σε 
λαϊκούς και στον ανώτερο ή τον κατώτε-
ρο κλήρο, από τον Πατριάρχη. Είναι τα 
οφίκια της Αγίας του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας, που απονέμει το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Ο Χαρτοφύλακας (Αλέξανδρος Βασιλο-

γιάννης) στεκόταν κοντά στις Αγίες Θύρες 
και κατά την Αγία Μετάληψη, αυτός έλεγε 
το «Ιερείς προσέλθετε». Ήταν ο εκπρόσω-
πος του Αρχιερέα και σε κάθε κρίση εξέδι-
δε τις αποφάσεις. 

Ο Νοτάριος (Γιώργος Τσίτουρας) ήταν ο 
ταχυγράφος (δηλ. στενογράφος) επί Βυ-
ζαντίου. Επί Φραγκοκρατίας και αργότε-
ρα επί Τουρκοκρατίας, ο νοτάριος ήταν ο 
αντίστοιχος συμβολαιογράφος της σημε-
ρινής εποχής.

Ο Ρεφερενδάριος (Ανδρέας Χριστό-
πουλος) αποστελλόταν από τον Αρχιερέα 
στους άρχοντες και σε μεγάλους ανθρώ-
πους, για να τους μεταφέρει μηνύματα 
και ό,τι άλλο χρειαζόταν.

Η τελετή της χειροθεσίας ήταν συγκινη-
τική, καθώς οι τρεις νέοι Άρχοντες γονά-
τισαν μπροστά στην Ωραία Πύλη, όπου ο 
Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος τους 
ευλόγησε διαβάζοντας τον ύμνο των αρ-
χόντων, ενώ το χριστεπώνυμο πλήρωμα 
του Αγίου Γεωργίου φώναζε: ΑΞΙΟΙ! ΑΞΙΟΙ!

Συγκινημένες οι σύζυγοι και τα παιδιά, 
καθώς και οι γονείς των Αρχόντων, άφη-
σαν την υπερηφάνεια να κυλήσει σε δά-

κρυα αναπέμποντας προσευχή για την 
αξιότητα των τριών χειροθετηθέντων αν-
δρών της ΕΚΜΜ στα νέα τους καθήκοντα.

Ακολούθησε ένα λαμπρό εορταστικό γεύ-
μα, οργανωμένο από τη Φιλόπτωχο του 
Αγίου Γεωργίου, στο οποίο παρέστησαν 
ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος, ο Γε-
νικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρε-
αλ, Μιχάλης Γαβριηλίδης, ο Επίσκοπος 
Ζηνουπόλεως Ιάκωβος, η επίτιμος πρόξε-
νος της Κύπρου, Βίβιαν Κυριακόπουλος, 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ, Ανδρέας Κριλής, ο 
πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου του 
Κεμπέκ, Τζον Θεοδοσόπουλος, ο αρχιμαν-
δρίτης Ευστάθιος, ο δικαστής Πίτερ Πα-
μέλ, καθώς και παλαιότεροι Άρχοντες του 
Πατριαρχείου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
μιλώντας στο επίσημο γεύμα, τόνισε την 
αλληλοσύνδεση ανάμεσα στην Εκκλησία 
και την Ελληνική Πολιτεία, χρησιμοποιώ-
ντας την παραβολή της βάρκας με τα δύo 
κουπιά, ενώ συγχάρηκε το Γενικό Πρόξενο 
της Ελλάδας στο Μόντρεαλ που υπηρέτη-
σε επί τέσσερα χρόνια την ομογένεια του 
Μόντρεαλ με απαράμιλλη ενσυναίσθηση 
του χρέους του.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στη χειρο-
θεσία των Αρχόντων παρέστη ο αρχαιό-
τερος Άρχων Βορείου και Νοτίου Αμερι-
κής, ο Νοτάριος Δημήτριος Μανωλάκος, 
ο οποίος συγκέντρωσε την προσοχή των 
υπόλοιπων αρχόντων που δήλωσαν πα-
ρουσία και ήταν: ο Νικόλας Παγώνης, 
πρώην πρόεδρος της ΕΚΜΜ, ο Ανέστης 
Καραγιαννίδης, επιχειρηματίας, ο Αντώ-
νης Αντωνόπουλος, επιχειρηματίας της 
εστίασης και της ξενοδοχειακής υποδο-
μής του Μόντρεαλ, ενώ απουσίαζαν άλλοι 
άρχοντες του Μόντρεαλ λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων. 

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

Διακρίνονται από αριστερά στην πρώτη σειρά οι: Γιώργος Τσίτουρας, Αλέξανδρος 
Βασιλογιάννης και Ανδρέας Χριστόπουλος. Στη δεύτερη σειρά από αριστερά:  
Επίσκοπος Ιάκωβος, Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος και Αρχιμανδρίτης Ευστάθιος 
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Ο Καναδάς θέλει να διπλασιάσει  
την κατασκευή κατοικιών αλλά  

δεν μπορεί να βρει εργαζόμενους

Ο υπουργός στέγασης του Καναδά έχει 
μπροστά του έναν τρομακτικό στόχο, 

καθώς η κυβέρνησή του προσπαθεί να 
συγκρατήσει την εκτίναξη των τιμών των 
κατοικιών: να διπλασιάσει το ρυθμό κα-
τασκευής κατοικιών στη χώρα μέσα σε 10 
χρόνια. 
Αλλά ο Ahmed Hussen, ο οποίος διο-

ρίστηκε στη θέση αυτή μετά τις περσι-
νές εκλογές, λέει ότι ο Καναδάς δεν έχει 
άλλη επιλογή, αν θέλει να συνεχίσει να 
αναπτύσσει την οικονομία του και να 
προσελκύει εξειδικευμένους μετανά-
στες. «Το ζήτημα της προσφοράς κατοι-
κιών είναι κρίσιμο για τη μελλοντική μας 
επιτυχία ως χώρα», δήλωσε ο Hussen 
σε συνέντευξή του στο Bloomberg.  
Οι καναδικές τιμές των κατοικιών ήταν 
ήδη υψηλές πριν από την πανδημία, πριν 
αυξηθούν κατά περισσότερο από 50% τα 

τελευταία δύο χρόνια. Η εκτίναξη των τι-
μών έχει γίνει ένα από τα κορυφαία πολι-
τικά ζητήματα της χώρας. 
Υπάρχει σημαντική συζήτηση σχετικά 

με το τι την οδηγεί, με την περιορισμένη 
προσφορά κατοικιών, το υψηλό επίπεδο 
μετανάστευσης, τη δραστηριότητα των 
επενδυτών και τα εξαιρετικά χαμηλά επι-
τόκια να αναφέρονται ως παράγοντες. 
Όμως, με τις νεότερες οικογένειες να μην 
μπορούν όλο και περισσότερο να απο-
κτήσουν σπίτι στις περισσότερες μεγάλες 
πόλεις, η οικονομική προσιτότητα έχει γί-
νει μείζον πρόβλημα για τη φιλελεύθερη 
κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάστιν 
Τρουντό. 

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι στρέφουν την 
προσοχή τους σε αυτό. Ο Pierre Poilievre, 
ο επικρατέστερος υποψήφιος στην κούρ-
σα για την ηγεσία του αντιπολιτευόμενου 
Συντηρητικού Κόμματος, ανάρτησε ένα βί-
ντεο στο Twitter που χτυπούσε το κόστος 
στέγασης και κατηγόρησε τους Φιλελεύ-
θερους για το ρεκόρ δαπανών, καθώς και 
τους «φύλακες» της δημοτικής κυβέρνη-
σης.

© Capital.gr

Ο Καναδάς γερνάει – Ρεκόρ 
συνταξιοδοτήσεων
Σε ιστορικό χαμηλό η ανεργία το Μάρτιο 
στον Καναδά αλλά και μπροστά σε ένα  
μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων

Ο Καναδάς, μια χώρα περίπου 38 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι στα πρό-
θυρα ενός «κύματος» συνταξιοδοτήσεων, με φόντο την έλλειψη εργατικού 

δυναμικού αλλά και το ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας.
«Ο Καναδάς είναι αντιμέτωπος με ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, καθώς το εργα-

τικό δυναμικό του γερνάει: ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω 
αυξήθηκε έξι φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με εκείνον των παιδιών ηλικίας 
0-14 ετών», ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας σε μια ανακοίνωσή της. 
«Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο υψηλός ο αριθμός των ανθρώπων σε ηλικία 
συνταξιοδότησης», πρόσθεσε.

Στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, οι πολίτες ηλικίας 55-64 ετών αποτελούν 
το 21,8%, δηλαδή πάνω από 1 στους 5 πλησιάζει στη σύνταξη και αυτός είναι ένας 
λόγος για την έλλειψη εργατικού δυναμικού που παρατηρείται σε όλη τη χώρα.
Τους τελευταίους μήνες, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται διαρκώς και το Μάρτιο 

έπεσε στο ιστορικό χαμηλό του 5,3%.
Οι Καναδοί άνω των 65 ετών φτάνουν τα 7 εκατομμύρια (19% σήμερα, από 

16,9% το 2016) και παραμένουν «για μεγαλύτερο διάστημα σε καλή κατάσταση 
υγείας και ενεργοί». 

Μέχρι το 2046 προβλέπεται ότι θα τριπλασιαστεί ο αριθμός των κατοίκων που 
θα είναι άνω των 85 ετών. Η δημογραφική γήρανση εξηγείται από τη μείωση των 
γεννήσεων μετά το 2016 αλλά και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.
«Η γονιμότητα έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο το 2020, στα 1,4 παιδιά ανά 

γυναίκα. Εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση τα επόμενα χρόνια, η δημογραφική γή-
ρανση μπορεί να είναι οξύτερη απ’ όσο προβλέπεται σήμερα», σημείωσε ο Λοράν 
Μαρτέλ, στέλεχος της Στατιστικής Υπηρεσίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους.
Η μετανάστευση «ανανεώνει τον πληθυσμό του Καναδά» όμως δεν αρκεί για να 

ανατραπεί αυτή η τάση, εκτιμά η υπηρεσία.
Να σημειωθεί πάντως, ότι ο καναδικός πληθυσμός είναι «ακόμη» από τους «νε-

ότερους» των χωρών της Ομάδας των G7, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.
                                                                                                                                 © ieidiseis.gr
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Νέα μελέτη του JOHNS Νέα μελέτη του JOHNS 
HOPKINS: Επικίνδυνη  HOPKINS: Επικίνδυνη  

η χρήση της διπλής η χρήση της διπλής 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ μάσκαςΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ μάσκας

Όλο και περισσότερες μελέτες βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας και 

δείχνουν ότι τα μέτρα που επέβαλλαν κά-
ποιες κυβερνήσεις για τον κορωνοϊό, όχι 
μόνο δε βοήθησαν για τον περιορισμό της 
μετάδοσης, αλλά τελικά έβλαψαν τους 
πολίτες! Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώ-
θηκε στη χρήση διπλής υφασμάτινης μά-
σκας που σύμφωνα με τα νέα δεδομένα 
όχι μόνο δεν παρέχει υψηλή προστασία 
αλλά μπορεί ακόμα να αυξήσει τον κίνδυ-
νο μετάδοσης ή μόλυνσης.

Η μελέτη που διενεργήθηκε από ερευ-
νητές του State University της Φλόριντα 
και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, 
χρησιμοποίησε μοντέλα προσομοίωσης 
υπολογιστή με υφασμάτινες μάσκες, επο-
μένως τα ευρήματα δεν ισχύουν απαραί-
τητα για χειρουργικές μάσκες ή N95 που 
χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία. 
Σημειώνεται, ότι οι υγειονομικές αρχές 

των ΗΠΑ από τις αρχές του 2021 συνι-
στούν στους Αμερικανούς τη διπλή μάσκα 
σε περίπτωση που δε διαθέτουν μάσκα 
υψηλής προστασίας.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΑΣΚΩΝ

Ωστόσο, Αμερικανοί ερευνητές λένε 
τώρα, ότι η χρήση δύο μασκών μπορεί 
στην πραγματικότητα να πετυχαίνει το 
αντίθετο, δημιουργώντας «μια ψευδή αί-
σθηση ασφάλειας» που αναγκάζει τους 
ανθρώπους να παίρνουν περιττό ρίσκο.

Φορώντας δύο υφασμάτινες μάσκες 
μπορεί επίσης να πιεστεί περισσότερος 
αέρας στα κενά μεταξύ του προσώπου, 
αυξάνοντας την ποσότητα του ιού που 
εισπνέεται στον αέρα, διαπίστωσαν οι 
ερευνητές, σύμφωνα με τη Daily Mail. 

Επιπλέον, οι ερευνητές σημείωσαν ότι 
η χρήση δύο στενών μασκών θα μπορού-

σε να προκαλέσει «δυσκολίες στην ανα-
πνοή».
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-

μάτων των ΗΠΑ (CDC) συνιστούν μια υφα-
σμάτινη μάσκα πάνω από μια χειρουργική 
μάσκα, προκειμένου να υπάρχει «καλύτε-
ρη εφαρμογή και επιπλέον προστασία».

«ΨΕΥΔΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Οι προσομοιώσεις των ερευνητών έγι-

ναν σε υπολογιστή με βάση 100 άνδρες 
και 100 γυναίκες. Οι ερευνητές προσο-
μοίωσαν ένα πίδακα βήχα από το στόμα 
ανθρώπου, ο οποίος φορούσε μια υφα-
σμάτινη μάσκα πάνω από τη μύτη και το 
στόμα και ελαστικά κορδόνια τυλιγμένα 
γύρω από τα αυτιά.
Η ομάδα υπολόγισε την αποτελεσματικό-

τητα του φιλτραρίσματος, η οποία μετρά 
πόσα σταγονίδια γεμάτα ιούς συλλαμβά-
νονται ή μπλοκάρονται από τη μάσκα.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο 

περιοδικό «Physics of Fluids», δείχνουν 
ότι η χρήση δύο καλυμμάτων προσώπου 
παρέχει «αμελητέα, εάν υπάρχει, αύξη-
ση της προστασίας». Δύο μάσκες «ενδέ-
χεται να μη βελτιώσουν σημαντικά» την 
προστασία από την εκπνοή των σωματιδί-
ων του ιού.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωσαν ότι ενώ 
θα μπορούσε «θεωρητικά» να μειώσει την 
ποσότητα του ιού που θα μπορούσε να 
περάσει από τη μάσκα, αν φορεθούν δύο 
μάσκες που εφαρμόζουν καλά, «θα μπο-
ρούσε επίσης να οδηγήσει σε αναπνευ-
στικές δυσκολίες». Μια δεύτερη κακή 
εφαρμογή μάσκας, μειώνει την ποσότη-
τα του αέρα που μπορεί να φιλτραριστεί 
μέσω του καλύμματος – συμπιέζοντας 
περισσότερο αέρα μέσα από τυχόν κενά 
μεταξύ της μάσκας και του προσώπου.
Παράλληλα, οι ειδικοί ανέφεραν ότι οι 

άνθρωποι θα μπορούσαν επίσης να έχουν 
μια «ψευδή αίσθηση ασφάλειας όταν 
επιλέγουν διπλή μάσκα», και επομένως 
είναι λιγότερο πιθανό να τηρήσουν κοινω-
νική απόσταση ή να λάβουν άλλες προφυ-
λάξεις. Η διπλή μάσκα έχει γίνει «ολοένα 
και πιο δημοφιλής» για τους Αμερικανούς 
που δεν έχουν πρόσβαση στις πιο απο-
τελεσματικές N95 και KN95, ανέφεραν οι 
ερευνητές, γεγονός που καθιστά τα ευρή-
ματα σημαντικά.
Όπως σημείωσαν, μια υφασμάτινη μά-

σκα θα ήταν καλύτερη από δύο, αλλά ο 
καλύτερος τύπος μάσκας είναι αυτός που 
εφαρμόζει σφιχτά, όπως μια N95 ή KN95.

© ygeiamasnews.gr

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Μόλις ένας στους τέσσερις ασθενείς  
με κορωνοϊό ανάρρωσε πλήρως 
Ένα χρόνο μετά τη νοσηλεία του

Μόλις ένας στους τέσσερις ασθε-
νείς με κορωνοϊό ανάρρωσε πλή-

ρως ένα χρόνο αφού νοσηλεύθηκε, σύμ-
φωνα με βρετανική έρευνα, η οποία 
προειδοποιεί ότι η μακροχρόνια covid 
ενδέχεται να γίνει μια κοινή πάθηση.

Η έρευνα αυτή, την οποία παρουσί-
ασε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής 
Μικροβιολογίας και Μολυσματικών 
Ασθενειών (ECCMID) και δημοσιεύθηκε 
στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet 
Respiratory Medicine, χρησιμοποίησε 
τα δεδομένα ενήλικων ασθενών που 
νοσηλεύθηκαν σε 39 βρετανικά νοσοκο-
μεία από τις 7 Μαρτίου 2020 ως τις 18 
Απριλίου 2021.

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 
2.300 ασθενείς και εξετάστηκε η ανάρ-
ρωση 807 εξ αυτών, πέντε και δώδεκα 
μήνες αφού έλαβαν εξιτήριο από το νο-
σοκομείο.

Μόνο το 26% από αυτούς ανέφερε 
ότι είχε αναρρώσει πλήρως, πέντε μήνες 
μετά τη νοσηλεία του, με το ποσοστό να 
αυξάνεται λίγο στο 28,9% δώδεκα μήνες 
μετά τη νοσηλεία.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ  

ΝΑ ΑΝΑΡΡΩΣΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ
Εξάλλου, με βάση τα αποτελέσματα 

της έρευνας, οι γυναίκες είναι κατά 33% 
λιγότερο πιθανό να έχουν αναρρώσει 
πλήρως, σε σχέση με τους άνδρες, ενώ 
οι υπέρβαροι έχουν τις μισές πιθανότη-
τες να έχουν αναρρώσει πλήρως, σε σχέ-
ση με τους ασθενείς με κανονικό βάρος. 
Παράλληλα, όσοι χρειάστηκαν αναπνευ-
στήρα στη διάρκεια της νοσηλείας τους, 
είναι 58% λιγότερο πιθανό να έχουν 
αναρρώσει πλήρως.

Μεταξύ των πιο συχνών συμπτωμάτων 
της μακροχρόνιας covid που ανέφεραν 
οι ασθενείς ήταν η κόπωση, οι μυϊκοί πό-
νοι, διαταραχές ύπνου, αναπνευστικές 
δυσκολίες και η μείωση της σωματικής 
δραστηριότητας.
«Χωρίς αποτελεσματικές θεραπείες η 

μακροχρόνια covid θα μπορούσε να γίνει 
μια νέα μακροχρόνια πάθηση», δήλωσε 
ο Κρίστοφερ Μπράιτλινγκ του πανεπι-
στημίου του Λέστερ.

© Newsbreak.gr

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Πανεπιστήμιο Yale: «Οριακό το όφελος 
από την 3η δόση του εμβολίου»

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα 
Μάργκαρετ Λιντ του Πανεπιστημί-

ου Yale, που έκαναν τη σχετική προδη-
μοσίευση στο medRxiv [https://www.
medrxiv.org/content/10.1101/2022.04
.19.22274056v3], σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Reuters, μελέτησαν στοιχεία για 
σχεδόν 130.000 ανθρώπους, από τους 
οποίους οι 10.676 είχαν μολυνθεί από 
κορωνοϊό (η μεγάλη πλειονότητα από 
την Όμικρον, ενώ ένα μικρότερο ποσο-
στό από προηγούμενες παραλλαγές).

Διαπιστώθηκε ότι οι δύο δόσεις του εμ-
βολίου mRNA βελτίωναν την προστασία 
κατά της Όμικρον όσων στο παρελθόν 
είχαν μολυνθεί από τον κορωνοϊό, αλλά 
μία τρίτη αναμνηστική δόση δε φάνη-
κε να παρέχει κάποιο άξιο λόγου έξτρα 
όφελος.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΟΙΜΩΞΗΣ
Κάτι ανάλογο έδειξε και μία ξεχωριστή 

καναδική έρευνα, που προδημοσιεύθη-
κε επίσης στο medRxiv, σύμφωνα με την 
οποία, μετά τις δύο δόσεις οι επιπρό-

σθετες παρέχουν μάλλον οριακό όφε-
λος έναντι της Όμικρον, στα άτομα που 
προηγουμένως είχαν αρρωστήσει από 
κορωνοϊό (από άλλη παραλλαγή) και 
έτσι είχαν αποκτήσει φυσική ανοσία σε 
κάποιο βαθμό.

Χωρίς εμβολιασμό, μία προηγούμενη 
μη-Όμικρον λοίμωξη φάνηκε να μειώνει 
τον κίνδυνο επαναλοίμωξης με Όμικρον 
κατά 44% (από 66% μετά από 3-5 μήνες 
στο 35% μετά από 9-11 μήνες και κάτω 
του 30% μετά από ένα έτος). Όσο πιο σο-
βαρή ήταν η προηγούμενη λοίμωξη τόσο 
μεγαλύτερη ήταν η μείωση του κατοπι-
νού κινδύνου επαναλοίμωξης (από 8% 
για τους ασυμπτωματικούς έως 68% για 
όσους είχαν χρειαστεί νοσηλεία).

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
mRNA κατά της Όμικρον ήταν σημα-
ντικά μεγαλύτερη, αν κάποιος είχε επί-
σης περάσει προηγουμένως λοίμωξη 
Covid-19. Όμως πέραν των δύο δόσεων, 
φάνηκε ότι η τρίτη δόση αύξανε οριακά 
μόνο την προστασία.

© ygeiamasnews.gr
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

Μελέτη – σοκ Nature: Η αύξηση των αιφνίδιων καρδιακών Μελέτη – σοκ Nature: Η αύξηση των αιφνίδιων καρδιακών 
επεισοδίων σχετίζεται με το εμβόλιο για τον κορωνοϊόεπεισοδίων σχετίζεται με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
Τι αναφέρει η έρευνα που έγινε στο Ισραήλ

Η αύξηση των επειγόντων καρδιαγγει-
ακών επεισοδίων σε άτομα ηλικίας 

κάτω των 40 ετών σχετίζεται με την έναρ-
ξη του εμβολιαστικού προγράμματος για 
τον κορωνοϊό του Ισραήλ, σύμφωνα με 
νέα μελέτη. 

Όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδι-
κό Nature [www.nature.com/articles/
s41598-022-10928-z] οι ερευνητές χρη-
σιμοποίησαν δεδομένα από τις Εθνικές 
Ιατρικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης του 
Ισραήλ μεταξύ 2019 και 2021, τα οποία 
αξιολόγησαν κλήσεις έκτακτης ανάγκης 
ή EMS, μεταξύ 16 έως 39 ετών σε όλο το 
Ισραήλ «με πιθανούς παράγοντες, συμπε-
ριλαμβανομένων της μόλυνσης COVID-19 
και των ποσοστών εμβολιασμού».

Διαπίστωσαν ότι υπήρξε αύξηση κατά 
25% στις κλήσεις EMS μεταξύ Ιανουαρί-
ου 2021 και Μαΐου 2021, σε σύγκριση με 
τα έτη 2019 και 2020. Το Ισραήλ, το οποίο 
χρησιμοποιεί κυρίως το εμβόλιο mRNA 
της Pfizer, ξεκίνησε το πρόγραμμα εμβο-
λιασμού COVID-19 στα τέλη Δεκεμβρίου 
2020.
«Ο εβδομαδιαίος αριθμός κλήσεων έκτα-

κτης ανάγκης συσχετίστηκε σημαντικά με 
τα ποσοστά της 1ης και 2ης δόσης εμβολί-
ου που χορηγήθηκαν σε αυτή την ηλικιακή 
ομάδα, αλλά δε συσχετίστηκε με τα ποσο-
στά μόλυνσης από την COVID-19», διαπί-
στωσαν.
«Αν και δεν τεκμηριώνουν αιτιώδεις σχέ-

σεις, τα ευρήματα εγείρουν ανησυχίες 
σχετικά με τις προκαλούμενες από τα εμ-
βόλια μη ανιχνεύσιμες σοβαρές καρδιαγ-
γειακές παρενέργειες και υπογραμμίζουν 
την ήδη διαπιστωμένη αιτιώδη σχέση με-
ταξύ των εμβολίων και της μυοκαρδίτιδας, 
μιας συχνής αιτίας απροσδόκητης καρ-
διακής ανακοπής σε νεαρά άτομα».

Συνιστούν, ότι κατά την αξιολόγηση πι-
θανών παρενεργειών του εμβολίου και 
των επιπτώσεων της COVID-19, οι αξιω-
ματούχοι θα πρέπει να ενσωματώνουν τα 
δεδομένα του EMS και τα σχετικά δεδομέ-
να για τον εντοπισμό πιθανών νέων τάσε-
ων στον τομέα της υγείας, όπως η αύξηση 
των κλήσεων του EMS, και «να διερευνούν 
αμέσως τις πιθανές υποκείμενες αιτίες».

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη 
από Σουηδούς ερευνητές σε πληθυσμούς 
της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας 
και της Νορβηγίας, έδειξε ότι η φλεγμονή 
της καρδιάς που απαιτούσε νοσοκομεια-
κή περίθαλψη ήταν πιο συχνή μεταξύ των 
ατόμων που έλαβαν εμβόλια COVID-19 σε 
σχέση με τα άτομα που δεν έλαβαν.
«Αυτά τα επιπλέον περιστατικά μετα-

ξύ ανδρών ηλικίας 16 έως 24 ετών αντι-
στοιχούν σε 5 φορές αυξημένο κίνδυνο 
μετά το Comirnaty και 15 φορές αυξημέ-
νο κίνδυνο μετά το Spikevax σε σύγκριση 
με τους ανεμβολίαστους», δήλωσε την 
περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα 
«The Epoch Times» ο Δρ Rickard Ljung, 
καθηγητής και ιατρός στη Σουηδική Υπη-
ρεσία Ιατρικών Προϊόντων που συμμετεί-
χε στη μελέτη. Spikevax είναι η ονομασία 
του εμβολίου COVID-19 της Moderna, ενώ 
Comirnaty είναι το εμβόλιο της Pfizer.

Η ομάδα του διαπίστωσε ότι τα ποσο-
στά μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας 
είναι υψηλότερα από τα επίπεδα μιας 
ανεμβολίαστης ομάδας ή 38 ανά 100.000 
μετά τη χορήγηση δεύτερων δόσεων των 
εμβολίων mRNA.

Η ισραηλινή ερευνητική ομάδα ανα-
φέρει στη μελέτη της, η οποία δημοσι-
εύθηκε στις 28 Απριλίου, ότι πιστεύει 
πως «τα οφέλη του εμβολιασμού κατά 
της COVID-19 είναι σαφή, ιδίως για πλη-
θυσμούς που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο 
εμφάνισης σοβαρών και δυνητικά απειλη-
τικών για τη ζωή ασθενειών», όπως οι ηλι-
κιωμένοι ενήλικες ή τα ανοσοκατεσταλ-
μένα άτομα. Ωστόσο, σημείωσαν, «είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα 
τους πιθανούς κινδύνους για να ελαχιστο-
ποιήσουμε την πιθανή βλάβη».
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι Ισρα-

ηλινοί επιστήμονες σημείωσαν αρκετές 
πιθανές ατέλειες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της «προκατάληψης της αυτοανα-
φοράς» όταν τα άτομα αναφέρουν συ-
μπτώματα μέσω συστημάτων αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών εμ-
βολίων (VAERS) που διαχειρίζεται η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπερι-

λαμβανομένης της «υπο- και υπερ- ανα-
φοράς» συμπτωμάτων που σχετίζονται με 
το εμβόλιο.
«Ακόμη και η μελέτη από το Ισραήλ που 

βασίζεται σε πιο προληπτική συλλογή δε-
δομένων, αναφέρει ότι ορισμένες από τις 
δυνητικά σχετικές περιπτώσεις δε διερευ-
νήθηκαν πλήρως», ανέφεραν.

Ένα δεύτερο ζήτημα που αντιμετώπισαν 
οι ερευνητές, είναι το πώς παρουσιάζο-
νται τα συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας, 
ενός τύπου φλεγμονής της καρδιάς.
«Η μυοκαρδίτιδα είναι μια ιδιαίτερα 

ύπουλη νόσος με πολλαπλές αναφερόμε-
νες εκδηλώσεις», σημείωσαν. «Υπάρχει 
τεράστια βιβλιογραφία που αναδεικνύει 
ασυμπτωματικές περιπτώσεις μυοκαρδί-
τιδας, οι οποίες συχνά δε διαγιγνώσκο-
νται επαρκώς».

Εν τω μεταξύ, «η μυοκαρδιακή βλάβη 
και η μυοκαρδίτιδα [είναι] διαδεδομέ-
νες μεταξύ των ασθενών με λοίμωξη από 
COVID-19, όχι μόνο μεταξύ εκείνων που 
έλαβαν το εμβόλιο», αναφέρεται.

«Καθώς η εξάπλωση του εμβολίου 
COVID-19 πραγματοποιείται συχνά με 
φόντο λοιμώξεις COVID-19 στην κοινό-
τητα, θα μπορούσε να είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί εάν η αυξημένη επίπτωση 
της μυοκαρδίτιδας και των συναφών καρ-
διαγγειακών παθήσεων… οφείλεται στις 
λοιμώξεις COVID-19 ή προκαλείται από τα 
εμβόλια COVID-19», προστίθεται.
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-

μάτων των ΗΠΑ και οι περισσότεροι οργα-
νισμοί υγείας παγκοσμίως, έχουν δηλώ-
σει ότι τα οφέλη των εμβολίων COVID-19 
υπερτερούν των πιθανών κινδύνων. 
Το CDC στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι 

οι περισσότεροι ασθενείς που εμφάνισαν 
μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα και έλαβαν 
ιατρική περίθαλψη ανταποκρίθηκαν καλά 
στη θεραπεία. 
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο 

στο στήθος, δύσπνοια και αίσθημα ταχυ-
καρδίας και καρδιακή αρρυθμία.

© pronews.gr

Pfizer: Πωλήσεις – ρεκόρ το 2022
Συνολικά έσοδα 25,7 δισ. δολ. ανακοίνωσε η αμερι-

κανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer, από πωλήσεις 
προϊόντων της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρου-
σιάζοντας μεγάλη αύξηση 77% έναντι του πρώτου τρι-
μήνου του 2021. Τα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου δι-
αμορφώθηκαν σε 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύ-
ξηση 61% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα περισσότερα έσοδα α’ τριμήνου της Pfizer (13,2 δισ. 
δολ.) προήλθαν από το εμβόλιο της κατά της Covid-19 
που ανέπτυξε σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech, 
χάρη στη διενέργεια ενισχυτικών δόσεων σε πολλές χώ-
ρες αλλά και σε παιδιά άνω των πέντε ετών, καθώς και 
από το νέο χάπι της Paxlovid κατά του κορωνοϊού (πωλή-
σεις 1,5 δισ. δολ.).

Τα έσοδα της εταιρείας είχαν διπλασιαστεί το 2021 
φθάνοντας τα 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ για 
φέτος η Pfizer αναμένει πωλήσεις – ρεκόρ ύψους 98 
έως 102 δισ. δολ., με τις μισές περίπου να αφορούν την 
Covid-19 (εμβόλια 32 δισ. δολ. και χάπι 22 δισ. δολ.). Η 
εταιρεία έχει διαθέσει περίπου 3,4 δισεκατομμύρια δό-
σεις του εμβολίου της σε 179 χώρες.

© primenews.press
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Σίφνος: Η ζωντανή παράδοση
Μία από τις ωραιότερες ψηφίδες 

στο παζλ που ονομάζεται νησιωτι-
κό σύμπλεγμα Δυτικών Κυκλάδων, η Σίφ-
νος, βρίσκεται στο κέντρο του νοητού 
τριγώνου που σχηματίζουν η Σέριφος, η 
Αντίπαρος και η Κίμωλος.  
Λόφοι, μικρές κοιλάδες και αναρίθμη-

τες αναβαθμίδες (πεζούλες) με ελαιόδε-
ντρα, στην όμορφη ενδοχώρα, γραφικοί 
όρμοι και λιγοστές αμμουδερές παρα-
λίες, στην ακτογραμμή, συνθέτουν το 
φιλόξενο φυσικό περιβάλλον, που εναρ-
μονίζεται σε ένα ταιριαστό σύνολο με 
το υψηλής αισθητικής αξίας δομημένο 
περιβάλλον της Σίφνου. 
Οι σιφνέικοι οικισμοί, που παρουσιά-

ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της χω-
ροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσής 
τους, διατηρούν σχεδόν ανέπαφη την 
παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονι-
κή, με κυρίαρχα στοιχεία τους κυβιστι-
κούς όγκους και τις ασβεστωμένες επι-
φάνειες. 
Η ομοιόμορφη αυτή κυβιστική αρχιτε-

κτονική είναι απόλυτα εναρμονισμένη 
με τη μορφολογία του εδάφους. 

Κατάλευκα κυβόσχημα οικήματα, πλα-
κόστρωτα δρομάκια, ασβεστωμένα σκα-
λιά και πεζούλια, γραφικές εκκλησίες με 
γαλάζιους τρούλους και περίτεχνα κα-
μπαναριά, συνθέτουν σε γενικές γραμ-
μές την εικόνα των παραδοσιακών οικι-
σμών του νησιού.

Εξάλλου, συστατικό στοιχείο της αρ-
χιτεκτονικής φυσιογνωμίας της Σίφνου 
αποτελούν, αναμφίβολα, οι αμέτρη-
τες ξερολιθιές (αναλημματικοί τοίχοι), 
που ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο 
και δημιουργούν τις αναβαθμίδες (πε-
ζούλες) κλιμακωτού τύπου, εδάφη κα-
τάλληλα για καλλιέργεια. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τόσο οι φλάροι, οι ιδιόμορφες πήλινες 
καμινάδες στις ταράτσες των σπιτιών, 
που στις μέρες μας έχουν πλέον αισθη-
τική και όχι χρηστική αξία, όσο και οι πε-
ριστερώνες της Σίφνου, εξαίρετα δείγμα-
τα νησιώτικης καλαισθησίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονο-

μική και κοινωνική ζωή της Σίφνου έχει 
διαδραματίσει η αγγειοπλαστική. Τα 
πλούσια κοιτάσματα αργίλου κατέστη-
σαν δυνατή την άνθηση της κεραμικής 
τέχνης στη Σίφνο από το 18ο αιώνα έως 
τις αρχές του 20ού αιώνα. Οι σίφνιοι αγ-
γειοπλάστες, που έγιναν γνωστοί σε όλη 
την Ελλάδα για τις ικανότητές τους στην 
επεξεργασία του πηλού, επιδόθηκαν 
κατά κύριο λόγο στην κατασκευή κεραμι-

κών οικιακής χρήσης, προπάντων πήλι-
νων μαγειρικών σκευών, των τσικαλιών. 
Τα κεραμικά της Σίφνου μεταφέρονταν 

από τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής του 
νησιού, τα τσικαλαριά, όχι μόνο σε κο-
ντινούς εμπορικούς προορισμούς αλλά 
και σε διάφορες περιοχές της Ανατολι-

κής Μεσογείου. Το κυριότερο εξαγώγιμο 
προϊόν της σιφνέικης αγγειοπλαστικής 
ήταν το τσικάλι, ξακουστό πυρίμαχο 
μαγειρικό σκεύος. Στα σύγχρονα ερ-
γαστήρια αγγειοπλαστικής της Σίφνου 
παράγονται αξιόλογα χρηστικά (για μα-
γείρεμα και αποθήκευση προϊόντων) και 
διακοσμητικά αντικείμενα. 
Αναφορικά με τη μαγειρική παράδο-
ση της Σίφνου, αρκεί να σημειώσουμε 
ότι αυτή είναι και σήμερα παρούσα στον 
καθημερινό βίο των κατοίκων του νη-
σιού, σε κάθε εκδήλωση της σιφνέικης 
ζωής (γιορτές, πανηγύρια, γάμοι). Η Σίφ-
νος, τόπος καταγωγής του διάσημου δα-
σκάλου της μαγειρικής και της ζαχαρο-
πλαστικής Nικόλαου Tσελεμεντέ, φημί-
ζεται ως τόπος με μακρά παράδοση στις 
εκλεπτυσμένες γεύσεις και τις γαστρο-
νομικές απολαύσεις. Η ρεβιθάδα (ρεβί-
θια με μπαχαρικά και λεμόνι), οι ρεβιθο-
κεφτέδες, το μαστέλο (αρνί ή κατσίκι με 
κόκκινο κρασί και άνηθο, μαγειρεμένο 
στο ομώνυμο πήλινο σκεύος και ψημένο 
σε ξυλόφουρνο), η καππαροσαλάτα, η 
ξινομυζήθρα, η μανούρα (σκληρό πικά-
ντικο τυρί), η μελόπιτα (γλυκό που παρα-
σκευάζεται από ανθότυρο ή μυζήθρα και 
θυμαρίσιο μέλι), το παστέλι, τα αμυγδα-
λωτά κατσαρόλας και φούρνου, τα γλυ-
κά κουταλιού, συνθέτουν μια πανδαισία 
γεύσεων, που ενθουσιάζει ακόμη και 
τους πλέον απαιτητικούς γευσιγνώστες. 

Μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των 
Σιφνίων έχουν τα πανηγύρια, που εκ-
φράζουν το έντονο θρησκευτικό συναί-
σθημα των κατοίκων του νησιού και, 
ταυτόχρονα, αποτελούν ισχυρό συνεκτι-
κό στοιχείο της τοπικής κοινωνίας, συν-
δετικό κρίκο ανάμεσα στο χθες και το 
σήμερα της Σίφνου. 
Οι πιστοί που συμμετέχουν στα παρα-

δοσιακά πανηγύρια του νησιού παρα-
κολουθούν τον Εσπερινό, την παραμονή 
του εορτασμού, τρώνε όλοι μαζί ρεβιθά-
δα και αρνάκι κοκκινιστό ή μπακαλιάρο 
(σε περίοδο νηστείας), πίνουν κρασί, 
τραγουδούν, χορεύουν και διασκεδά-
ζουν έως το πρωί. 
Τα έξοδα για τη διοργάνωση των πανη-

γυριών επωμίζονται οι λεγόμενοι πανη-
γυράδες, που κρατούν στο σπίτι τους τις 
εικόνες των αγίων όλο το χρόνο. Το ση-
μαντικότερο πανηγύρι της Σίφνου είναι 
αυτό της Χρυσοπηγής, την παραμονή της 
Αναλήψεως. 
Τέλος, από πλευράς τοπικών εκδηλώ-

σεων, ξεχωρίζουν η αναβίωση του δικτύ-
ου επικοινωνίας των αρχαίων πύργων 
– φρυκτωριών και ακροπόλεων της Σίφ-
νου, την παραμονή του Αγίου Πνεύμα-
τος, και το φεστιβάλ κυκλαδικής γαστρο-
νομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» (επίδει-
ξη συνταγών, διαγωνισμοί μαγειρικής 
και ζαχαροπλαστικής, παράλληλες εκδη-
λώσεις κ.ά.).

Η μονή της Παναγίας της Χρυσοπηγής 

Η πανέμορφη παραλία Πλατύς Γιαλός

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9:00 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 8 ΜΑΙΟΥ

Καλημέρα 
Πατρίδα

Η συνέχεια της συνέντευξης  
με το Λοχία-Ντετέκτιβ στο τμήμα Οργανωμένου 

Εγκλήματος της Αστυνομίας του Μόντρεαλ
 ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟ

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πώς η εκλογή Μακρόν αποδυναμώνει 
τη γερμανική ηγεμονία

� επανεκλογή του Γάλλου Προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν ενίσχυσε το όραμά 

του για μια κυρίαρχη Ευρώπη και θα μπο-
ρούσε επίσης να μειώσει τις δυνατότητες 
της Γερμανίας για πολιτική ηγεσία εντός 
της ΕΕ.

Αν και το αποτέλεσμα των γαλλικών προ-
εδρικών εκλογών αντιμετωπίστηκε με ανα-
κούφιση σε πολλά μέρη στην ΕΕ, η επανε-
κλογή του Μακρόν υπογραμμίζει επίσης 
τον ισχυρό ηγετικό ρόλο της Γαλλίας.
«Πιστεύω ότι ο Μακρόν έχει αναδειχθεί 

πλέον ως η βασική φωνή, η νόμιμη φωνή 
της Ευρώπης, ακόμα κι αν το αποτέλε-
σμα ήταν σχετικά κοντινό», δήλωσε στη 
EURACTIV ο Χέννινγκ Βόπελ, διευθυντής 
του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEP) 
στο Βερολίνο.

Η Γαλλία που αναλαμβάνει έναν ισχυρό-
τερο ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη βοηθιέται 
από πολλούς παράγοντες, σύμφωνα με τον 
Βόπελ.

ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΗ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ειδικότερα, η διστακτική στάση της γερ-

μανικής κυβέρνησης για τον πόλεμο της 
Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αποδυναμώσει 
σημαντικά τη θέση της Γερμανίας στην ΕΕ. 
Το Βερολίνο όχι μόνο έχει πατήσει φρένο 
όσον αφορά τις κυρώσεις της ΕΕ, αλλά η 
άρνησή του να προμηθεύσει βαρέα όπλα 
στην Ουκρανία μείωσε επίσης τις ηγετικές 
του δυνατότητες.
«Νομίζω ότι η Γερμανία πρέπει να αρκεί-

ται τώρα στο να παίζει στην καλύτερη περί-
πτωση το δεύτερο, ίσως και τον τρίτο ρόλο 
στην Ευρώπη. Και αυτό, φυσικά, οφείλεται 
εν μέρει στην ανησυχία και το δισταγμό του 
καγκελαρίου Όλαφ Σολτς», είπε ο Βόπελ.
Ταυτόχρονα, ο πόλεμος αποκάλυψε επί-

σης τις αδυναμίες των πολιτικών της των 
τελευταίων δεκαετιών που απασχολούν τη 
Ρωσία. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή 
του πρώην Καγκελαρίου Γκέρχαντ Σρέντερ 
που θεωρείται απόλυτα ελεγχόμενος από 
το Κρεμλίνο.

Ενώ η Γαλλία πάντα προειδοποιούσε για 
την υπερβολική οικονομική εξάρτηση από 
τη Ρωσία – ειδικά όσον αφορά την κατα-
σκευή του αμφιλεγόμενου αγωγού Nord 
Stream 2 – η πολιτική της Γερμανίας για τη 
Ρωσία βασιζόταν στην προσπάθεια να φέ-
ρει τη Ρωσία πιο κοντά στη Δύση μέσω στε-
νότερης οικονομικής ολοκλήρωσης. Αυτή η 
προσέγγιση έχει σε μεγάλο βαθμό αποτύ-
χει, λαμβάνοντας υπόψη τον επιθετικό πό-
λεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ «ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
Ταυτόχρονα, η Γερμανία είναι επίσης 

πολύ πιο απομονωμένη από τη Γαλλία σε 
άλλους τομείς. Ο Μακρόν, για παράδειγμα, 
έχει επιδιώξει μια στενή συμμαχία με τον 
Ιταλό ομόλογό του, Μάριο Ντράγκι, για τη 
μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων 
για το χρέος.

«Ιδιαίτερα ενόψει των τρεχουσών κρίσεων, 
ο Μακρόν θα προσπαθήσει να συνεργαστεί 
με τον Ντράγκι για να πιέσει για αυξημέ-
να οικονομικά περιθώρια για να μπορέσει 
να επωμιστεί τις απαραίτητες επενδύσεις», 
τόνισε ο Βόπελ.

Αν και η Γερμανία, ειδικότερα, διστάζει να 
υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση και τη χαλά-
ρωση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, 
η ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη έχει 
μετατοπιστεί προς τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων, πρόσθεσε.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε
Ωστόσο, οι θέσεις της Γερμανίας συμπί-

πτουν πλέον με τα οράματα του Μακρόν σε 
πολλούς τομείς, κυρίως στην προσπάθεια 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Ενώ οι εκκλήσεις του Μακρόν για μια 
κυρίαρχη Ευρώπη στην κεντρική ομιλία 
του στη Σορβόννη το 2017 έμειναν κυρίως 
αναπάντητα από τη γερμανική κυβέρνηση, 
το θέμα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της 
ατζέντας στη Γερμανία. Το «Zeitenwende» 
του Σολτς είναι ήδη βαθιά αγκυροβολημένο 
στο γερμανικό λόγο και ξεπερνά τις άμεσες 
επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.
Την Τετάρτη 20 Απριλίου, για παράδειγμα, 

ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ 
ζήτησε πλήρη στρατηγική επαναφορά της 
γερμανικής πολιτικής.
«Έχουμε θέσει τους εαυτούς μας σε τρι-

πλό κίνδυνο. Έχουμε γίνει υπερβολικά 
εξαρτημένοι όσον αφορά την ενέργεια 
από τη Ρωσία, την ασφάλεια από τις ΗΠΑ 
και τις συναλλαγές με την Κίνα», δήλωσε ο 
Λίντνερ στο Focus Online. Ως αποτέλεσμα, 
είπε, η Γερμανία πρέπει τώρα «να ξαναβρεί 
το επιχειρηματικό της μοντέλο».

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής του SPD Ού-
ντο Μπούλμαν τόνισε επίσης στη EURACTIV 
ότι είναι πλέον απαραίτητο να ενισχυθεί η 
ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι «μια ευ-
ρωπαϊκή πολιτική γεμάτη αυτοπεποίθηση, 
αλλά και γεμάτη με σαφείς στόχους διατή-
ρησης της ειρήνης, το διεθνή ρόλο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και ένα νέο οικονομικό 
και αναπτυξιακό μοντέλο ενόψει της κλιμα-
τικής αλλαγής», είπε ο Μπούλμαν.

Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής του CEP του 
Παρισιού, Μαρκ Ούζαν, εξέφρασε επίσης 
την πεποίθησή του για τη γερμανική ικα-
νότητα να αλλάξει. «Η Γερμανία βρίσκεται 
σε ένα σημείο καμπής και νομίζω ότι το Βε-
ρολίνο θα ανταποκριθεί στην πρόκληση», 
είπε στη EURACTIV.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία θα μπο-
ρούσε επίσης να παίξει βασικό ρόλο για τη 
Γερμανία σε αυτή την πολιτική αναταραχή. 
«Ο Macron θα μπορούσε να είναι η γέφυρα 
που θα βοηθήσει τη Γερμανία να αλλάξει 
το αναπτυξιακό της μοντέλο και ίσως και το 
γεωπολιτικό της μοντέλο», τόνισε ο Ούζαν.

OLIVER NOYAN | EURACTIV.DE
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΙΜΟΝΟΣ
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Katarina Deme: Η 18χρονη Ελληνοαμερικανίδα  
που ορίζει τις τάσεις στο TikTok

Είναι η τέταρτη φορά που οι δι-
άσημοι ηθοποιοί και μακροχρό-

νιοι φίλοι, Τζούλια Ρόμπερτς και 
Τζορτζ Κλούνεϊ, θα συνεργαστούν 
στη μεγάλη οθόνη με αφορμή τη ρο-
μαντική ταινία «Ticket to Paradise».
Υποδύονται ένα διαζευγμένο ζευ-

γάρι που αναγκάζεται να ξανασμί-
ξει σ’ ένα ταξίδι στο Μπαλί, προ-
κειμένου να σταματήσει την κόρη 
του (την οποία υποδύεται η Κέιτλιν 
Ντέβερ) να κάνει το ίδιο λάθος που 
εκείνοι θεωρούν πως έκαναν 25 
χρόνια νωρίτερα.
Η Universal Pictures έδωσε μια 

μικρή γεύση της ταινίας στο 
CinemaCon, που βρίσκεται σε εξέλι-
ξη στο Λας Βέγκας και το κοινό φά-
νηκε να διασκεδάζει από την επα-
νένωση των δύο σταρ στη μεγάλη 
οθόνη. «Τα χειρότερα 19 χρόνια της 

ζωής μου», λέει ο Κλούνεϊ σε μία χα-
ρακτηριστική σκηνή, για να απαντή-
σει η Ρόμπερτς: «Ήμασταν παντρε-
μένοι μόνο πέντε». «Συμπεριλαμβά-
νω και την ανάρρωση», ανταπαντά. 
Το ζευγάρι προσπαθεί να παραμε-
ρίσει τις διαφορές του και να κάνει 
νακωχή στο όνομα της κόρης του. 
Ο Βρετανός σκηνοθέτης, παρα-

γωγός Όλ Πάρκερ, γνωστός από το 
«Mamma Mia! Here We Go Again» 
και «The Best Exotic Marigold 
Hotel», σκηνοθέτησε το «Ticket to 
Paradise» και έγραψε το σενάριο 
μαζί με τον Ντάνιελ Πίπσκι (Daniel 
Pipski).
Η Ρόμπερτς επιστρέφει σε ρομα-

ντική κομεντί ύστερα από 20 χρό-
νια. Μετά τις μεγάλες της επιτυχί-
ες όπως το «Pretty Women», «My 
Best Friend’s Wedding», «Runaway 

Bride», «Notting Hill» η σταρ δήλω-
σε ότι δεν είχε ερωτευτεί σενάριο 
– μέχρι που διάβασε το «Ticket to 
Paradise». 
Αν και οι ρομαντικές κωμωδίες 

έχουν ως επί το πλείστον μειωθεί, 
το είδος παρουσιάζει σημάδια ανά-
καμψης μετά την ερωτική περιπέ-
τεια δράσης της Paramount «The 
Lost City», με πρωταγωνιστές τη 
Σάντρα Μπούλοκ και τον Τσάνινγκ 
Τέιτουμ, που μέχρι σήμερα έχει ση-
μειώσει 100 εκατομμύρια δολάρια 
παγκοσμίως.
Η Universal ελπίζει ότι το κοινό θα 

συνεχίσει να δείχνει την αγάπη του 
για τις παραδοσιακές κομεντί. Η 
ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κι-
νηματογράφους στις 21 Οκτωβρίου.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τζούλια Ρόμπερτς και Τζορτζ Κλούνεϊ  
σε ρομαντική κομεντί στο Μπαλί

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Το μονόπετρο 
και ο άνθρωπος που βρίσκεται  
στο πλευρό της

Την ονομαστική της 
γιορτή είχε την Πα-

ρασκευή 29/4 η αειθα-
λής Ζωζώ Σαπουντζάκη, η 
οποία στις 27 Μαΐου θα 
κλείσει τα 89 της χρό-
νια. Η μπριόζα μελαχρινή 
πρωταγωνίστρια γεμάτη 
ενέργεια, εξακολουθεί να 
ζει την κάθε της στιγμή. 
Όπως άλλωστε λέει και ο 
στίχος που τραγουδά στη 

συνέντευξη που παραχώρησε στο Happy Day, θα ζήσει 
δύο φορές, όπως υποδηλώνει και το όνομά της. Έχο-
ντας παρέα καλούς φίλους, αλλά και τον άνθρωπο που 
εδώ και χρόνια την καταλαβαίνει και την εμπιστεύεται, 
δείπνησε για τη γιορτή της και προχώρησε σε προσω-
πικές εξομολογήσεις, δείχνοντας μάλιστα το μονόπε-
τρο που έλαβε.

Παντρεύονται η Δέσποινα Βανδή 
και ο Βασίλης Μπισμπίκης;

Η Δέσποινα Βανδή και 
ο Βασίλης Μπισμπί-

κης είναι το πιο hot right 
now ζευγάρι της ελληνι-
κής showbiz. Οι δυο τους 
δεν κρύβουν πλέον τον 
έρωτά τους, ενώ πέρασαν 
μαζί το πρώτο τους Πάσχα 
στο Πήλιο. Τον τελευταίο 
καιρό όλο και περισσότε-
ρο φουντώνουν οι φήμες 
που τους θέλουν να ανε-
βαίνουν τα σκαλιά της εκ-
κλησίας.

Στην Ουκρανία η Angelina Jolie 

Mια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους κατοίκους 
της πόλης Λβιβ, στα δυτικά της Ουκρανίας, που 

πλήττεται από βομβαρδισμούς, καθώς η Angelina Jolie 
έκανε την εμφάνισή της σε καφετέρια, με ρούχα στα 
χρώματα του γκρι και ένα μαύρο σακίδιο στην πλάτη 
της. Στα πλαίσια της επίσκεψής της, η ηθοποιός επι-
σκέφτηκε ένα οικοτροφείο και μίλησε με τα παιδιά, 
κατοίκους αλλά και νοσηλευόμενους μετά την επίθεση 
στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ στις αρ-
χές Απριλίου. Ωστόσο, κάποια στιγμή, ήχησαν οι σειρή-
νες προειδοποιώντας για αεροπορική επιδρομή κι έτσι 
η ασφάλειά της τη φυγάδευσε σε ασφαλές σημείο.

Είναι μόλις 18 ετών, η περιουσία της εκτιμάται στα 6 εκατομμύρια δο-
λάρια, μετρά 1 εκατομμύρια followers στο TikTok και 1,2 εκατομμύρια 

στο Instagram. Η Katarina Deme είναι μία από τις ραγδαία ανερχόμενες 
influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα media να τη χαρακτη-
ρίζουν την πριγκίπισσα του TikTok.
Στη σελίδα της ανεβάζει βίντεο δευτερολέπτων, όπου άλλοτε ποζάρει 

με στενά φορέματα, εσώρουχα και μαγιό, χορεύοντας στους ρυθμούς 
γνωστών τραγουδιών (το She του Tyler The Creator είναι ένα από αυτά) 
και άλλοτε δείχνει πώς περιποιείται το αψεγάδιαστης ομορφιάς πρό-
σωπό της (το συγκεκριμένο βίντεο έχουν δει πάνω από 5 εκατομμύρια 
χρήστες). 
Το γατίσιο, καταπράσινο βλέμμα της μαγνητίζει το φακό, ίσως περισ-

σότερο και από τις πληθωρικές της καμπύλες. Κι αν στο TikTok η Katarina 
Deme κερδίζει εκατομμύρια views με τα βίντεο από την καθημερινότητά 
της, στο Instagram οι followers τής μοιράζουν απλόχερα εκατοντάδες 
χιλιάδες… καρδούλες σε αναρτήσεις που μυρίζουν ήλιο, θάλασσα, κα-
λοκαίρι. 
Τα μικροσκοπικά μπικίνι, η σταρένια της επιδερμίδα και τα εξωτικά 

τοπία πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες από τα ταξίδια της σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 
KATARINA DEME
Το πραγματικό της όνομα είναι Katarina Demetriades. Ναι, η εντυπωσι-

ακή 18χρονη μπορεί να γεννήθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού 
και σήμερα να μένει στο Λος Άντζελες, έχει όμως ελληνική καταγωγή. 
Ο πατέρας της, Jim Demetriades (Δημήτρης Δημητριάδης) είναι επιχει-
ρηματίας και η μητέρα της, Nancy, σχεδιάστρια. Η μεγαλύτερη αδερφή 
της, Alexa, είναι επίσης influencer στο TikTok.

Ποια είναι η εντυπωσιακή πρασινομάτα, σύντροφος 
τού ανερχόμενου τραγουδιστή Kid LAROI, που 
κερδίζει εκατομμύρια views στα social media

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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210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Καλημέρα Μάγδα μου, τι νέα;
Μ-Όπως σου είπα, αν έχω νέα για την 

ομάδα της διοίκησης θα σε ενημερώσω το 
συντομότερο.

Α-Βρήκαν αρχηγό; Ποιος είναι;
Μ-Ποια… είναι θέλεις να πεις!
Α-Καλό κι αυτό. Λοιπόν, θα μου πεις;
Μ-Φυσικά. Είναι αυτή που μελετούσαμε 

τον τελευταίο καιρό. Η Βούλα. Αυτή που 
ανέλαβε ως ταμίας μετά την αποχώρηση 
του ταμία «φάντασμα» που είχε η κοινότη-
τα.

Α-Και τα κατάφερε μια χαρά.
Μ-Βοήθησε και ο ιός με τον παρά που 

μπήκε στο ταμείο. Έξι εκατομμύρια ήταν 
αυτά…

Α-Ναι αλλά αν δεν έβαζε τις γνώσεις του 
ο πρώην ταμίας Φλουρής, θα σου έλεγα αν 
και τι θα έπαιρναν…

Μ-Είναι κι αυτό…
Α-Βεβαίως και είναι. Για βγάλε τα εκατομ-

μύρια της κυβέρνησης από το ταμείο, τι μας 
μένει;

Μ-Τι μας μένει;
Α-Μια άθλια οικονομική κατάσταση που 

δε θα συμμαζεύονταν με τίποτα.
Μ-Άλλο τα παρασκήνια άλλο το τι έγινε, 

και μπορεί η κοινότητα να αναπνεύσει κα-
λύτερα. Δε με ρώτησες, πως λέγεται η ομά-
δα της Βούλας;

Α-Πρέπει; Για λέγε;
Μ-TEAM ENOTHTA!
Α-Ομάδα ενότητας;
Μ-Όχι. Είναι πιο… τρέντι το ΤΕΑΜ ΕΝΟΤΗ-

ΤΑ.
Α-Δεν μπορούσαν να έχουν μία ονομασία 

Ελληνική και μία Αγγλική;
Μ-Σου είπα είναι πιο… τρέντι.
Α-Για μένα είναι λάθος ότι και να μου λες, 

έχει τη βάση της στην… ξενομανία που μας 
«δέρνει» τόσα χρόνια την παροικία. 

Μ-Τα παραλές… Αν θέλεις να μιλήσουμε 
για ξενομανία ας πούμε αυτή που υπήρχε 
και υπάρχει στην πατρίδα.

Α-Στην πατρίδα δεν κινδυνεύει και τόσο η 
ελληνική μας γλώσσα. Στις παροικίες των 
αποδήμων κινδυνεύει η γλώσσα μας. Δε 
βλέπεις τι γίνεται σε πολλές αμερικανικές 
πολιτείες; Παρόλο που έχουν ελληνικά ονό-
ματα, δυσκολεύονται να εκφραστούν με 
τις πιο βάσιμες λέξεις. Μη μου πεις ότι σε 
αυτών τα χάλια θέλεις να «φτάσει» η δικιά 
μας παροικία;

Μ-Φυσικά και όχι. Για ποια με πέρασες; 
Ξέρεις πολύ καλά ότι απεχθάνομαι την ξε-
νομανία. Γι’ αυτό όπως ξέρεις, κι εγώ κι εσύ 
στείλαμε τα παιδιά μας στα Ελληνικά σχο-
λεία. Αλλά σου είπα, θα το έκαναν για πιο… 
μοδάτο.

Α-Πάντως κατάλαβα, ότι γέρνεις προς την 
ομάδα της διοίκησης.

Μ-Λιγάκι… Κι εσύ απ’ ότι βλέπω είσαι της 
αντιπολίτευσης. Αλλά ποιας από τις δυο; 
Του Ιατρού ή του Σύρρου;

Α-Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Το καλύτε-
ρο θα ήταν, όπως λέγαμε την περασμένη 
εβδομάδα, να τα βρουν οι δυο τους και να 
κατεβάσουν μια και μοναδική ομάδα. Αλ-
λιώς δε θα εκπλαγώ, αν πάλι θα έχουμε 
από τα ίδια.

Μ-Τουλάχιστον δε θα εκπλαγούμε με το τι 
θα φέρει μια νέα διοίκηση. Αλλά δε μου εί-
πες, προς τα που γέρνει η ψήφος σου;

Α-Θα σου έλεγα προς Σύρρο αλλά ακόμα 
περιμένω να δω ποια άτομα απαρτίζουν 
την ομάδα του ιατρού.

Μ-Εφόσον θα ψηφίσεις που θα ψηφίσεις 
αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι;

Α-Μάλλον εκεί γέρνω…
Μ-Ωραία. Τότε γιατί δεν ψηφίζεις τουρλού 

– τουρλού. Μερικά άτομα από του ιατρού 
πλευρά, μερικά και από του Σύρρου. Κι αν 
δε φτάνουν να συμπληρώσεις, είναι και τα 
παιδιά της διοίκησης.

Α-Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Περιμένω 
να διαβάσω ονόματα…

Μ-Πάντως ένα είναι σίγουρο.
Α-Τι πράγμα;
Μ-Ότι δε θα πλήξουμε σε αυτές τις εκλο-

γές.
Α-Αυτό σίγουρα. Να δεις τι χαμός γίνεται 

στα κοινωνικά δίκτυα…
Μ-Έφτασαν κι εκεί;
Α-Νομίζεις δε θα έφταναν; Δεν κατάλαβες 

ακόμα ότι αυτά τα δίκτυα πάνε να μας φαν 
το όνομα ως κουτσομπόλες της παροικίας;

Μ-Εμείς ότι λέμε και σχολιάζουμε το κά-
νουμε βάση στοιχείων!

Α-Και αυτοί στα δίκτυα το ίδιο λένε για τα 
δικά τους. Μπες κι εσύ μέσα και θα το δια-
πιστώσεις από μόνη σου.

Μ-Έχω πολύ καλύτερα πράγματα να κάνω 
από το να γίνω «σκλάβα» των κοινωνικών 
δικτύων. Ας μου λείπει το βύσσινο. Στο 
κάτω – κάτω της γραφής, έχω εσένα που τα 
παρακολουθείς και με ενημερώνεις. Προτι-
μώ να μαγειρεύω για τον Αγά μου. Λοιπόν, 
τι χαμός γίνεται;

Α-Άλλο να στα λέω κι άλλο να τα διαβάζεις.
Μ-Γι’ αυτό έχω εσένα. Λοιπόν;
Α-Οι φίλοι της κοινοτικής διοίκησης κατη-

γορούν την ομάδα του Σύρρου ότι θέλει να 
απαλλαγεί από τις εκκλησίες. Από την άλλη 
πλευρά, η ομάδα του Σύρρου καταρρίπτει 
τις κατηγορίες ότι είναι «βρώμικη προπα-
γάνδα» γεμάτο συκοφαντίες για να δημι-
ουργήσει εντυπώσεις. Σου λέω ο… χαμός.

Μ-Που σημαίνει, τις επόμενες εβδομάδες 
θα χορτάσουμε στα ραδιόφωνα τους αρχη-
γούς να κατηγορεί ο ένας τον άλλο. 

Α-Να σου πω, νομίζω ότι ο Ιατρός δε θα 
πέσει στην παγίδα των αλληλοκατηγοριών 
και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Μ-Μπορεί όμως να τον ζορίσουν και να 
αρχίσει και αυτός την αντεπίθεση.

Α-Δεν το νομίζω. Αυτή τη στιγμή οι εχθρο-
πραξίες είναι μεταξύ διοίκησης και Σύρρου. 
Τον ιατρό προσπαθούν να τον κάνουν πέρα… 

Μ-Μ’ ένα… μήλο την ημέρα; Δεν το νομί-
ζω! 

Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Διότι ο Ιατρός δεν είναι άσχετος με τα 

κοινοτικά και τα παροικιακά. Μην ξεχνάς το 
ιστορικό του από το 1974, στην Επιτροπή 
Αλληλεγγύη για την Κύπρο με τα αγωνιστι-
κά συλλαλητήρια, τη συν ίδρυση της Ομο-
σπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων…

Α-Που μεταπώλησαν εδώ και χρόνια οι 
κοινοτικοί προς μεγάλη απογοήτευση του, 
το κτίριο της Ομοσπονδίας στην καρδιά του 
Παρκ Εξτένσιον σε μεσίτη για να γίνει δια-
μερίσματα…

Μ-Ναι, αν δεν απατάμε, πουλήθηκε μόλις 
$500.000.

Α-Κάτι τέτοιο. Ξέχασες ότι διετέλεσε και 
πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέ-
σου;

Μ-Δεν το ξέχασα, αλλά με διέκοψες. Και 
τέλος διετέλεσε και πρόεδρος της Ερανικής 
επιτροπής με τα θετικά αποτελέσματα που 
έφερε η επιτροπή του τα δύο τελευταία 
χρόνια. Άραγε, δε θα πρέπει να τον έχουν 
στο «πλαίσιο» διότι μπορεί να είναι και η 
έκπληξη των κοινοτικών εκλογών.

Α-Θα δείξει… 
Μ-Μόνο που εκλογικός αγώνας θα τε-

λειώσει πριν το πάρουμε χαμπάρι, σ’ ένα 
μήνα σχεδόν από τώρα.

Α-Τουλάχιστον φέτος θα έχουμε κοινοτι-
κές εκλογές, σε σύγκριση από όλες χρονιές. 
Σ’ αφήνω τώρα, διότι πρέπει να ετοιμαστώ. 
Θα βγούμε έξω με το Μενέλαο για τη Γιορ-
τή της Μητέρας.

Μ-Μα… είναι την Κυριακή.
Α-Ναι, αλλά σήμερα μπόρεσε να κλείσει 

τραπέζι ο δικός μου. Άντε, χρόνια μας πολ-
λά!

Μ-Και χρόνια πολλά στη… Μαμά Κοινότη-
τα!!
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Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της 
Σούπερ Λιγκ 2 με τη Βέροια και το 

Λεβαδειακό να κατακτούν τις… κορυφές 
των ομίλων τους και πλέον θα αναμε-
τρηθούν σε δύο παιχνίδια, για να δού-
με ποια από τις δύο ομάδες θα ανέβει 
απευθείας στη Σούπερ Λιγκ 1. Η ηττημέ-
νη ομάδα θα έχει ακόμα μία ευκαιρία, 
παίζοντας μπαράζ με τον προτελευταίο 
της Σούπερ Λιγκ 1 που αυτή τη στιγμή 
είναι η Λαμία.
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΟΜΙΛΟ, η τελευταία 

αγωνιστική ήταν ημέρα γιορτής για τον 
Πανσερραϊκό και «θλίψης» για την Κα-
βάλα. Ο Πανσερραϊκός ήρθε ισόπαλος 
χωρίς τέρματα με τη Νίκη Βόλου (0-0) 
και χάρη σε αυτόν το βαθμό κατάφε-
ρε να παραμείνει στη Super League 
2. Παράλληλα, η Καβάλα ηττήθηκε 
με 2-1 από τη Βέροια και υποβιβάστηκε 
στη Football League, ενώ τελικά υποβι-
βάζεται και ο Πιερικός, εφόσον περίμε-
νε να δει τι θα γίνει με την περίπτωση 
του Απόλλωνα Λάρισας. Η θεσσαλική 
ομάδα πλήρωσε την Πέμπτη 5/5 τους 
ποδοσφαιριστές στους οποίους… χρώ-
σταγε, κι έτσι της επιστράφηκαν οι 6 
βαθμοί που της είχαν αφαιρεθεί και μέ-
νει στην κατηγορία. Στη θέση της υποβι-
βάζεται η ομάδα της Κατερίνης, μαζί με 
Τρίκαλα, Ολυμπιακό Βόλου και Καβάλα. 
Όσον αφορά το ματς της ΑΕΛ με τα Τρί-
καλα, οι φιλοξενούμενοι δεν κατέβηκαν 
στο παιχνίδι και οι «βυσσινί» πήραν το 
τρίποντο στα χαρτιά.
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΟΜΙΛΟ, το φινάλε ήταν 

κάτι παραπάνω από… δραματικό! Το 
απόλυτο θρίλερ παίχτηκε στο Αιγάλεω, 
εκεί που η τοπική ομάδα προηγήθηκε με 
γκολ του Αρναρέλλη στο 88ο λεπτό του 
Διαγόρα Ρόδου, που ήθελε μόνο νίκη για 
να παραμείνει στην κατηγορία. Πάνω 
που όλα φαίνονταν να έχουν τελειώσει 
για τους Ροδίτες, ο Μπαστιάνος σημεί-
ωσε στις καθυστερήσεις δύο(!) τέρματα 
(91’ και 92’) κι έτσι εντελώς ανέλπιστα 
ο Διαγόρας παρέμεινε στην κατηγορία!
Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να υπο-

βιβαστεί ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο οποίος 
έχανε την ίδια ώρα τον «τελικό» από 
τον Ηρόδοτο, με τους Κρητικούς να επι-
κρατούν 2-1 και να σφραγίζουν επίσης 
την παρουσία τους και τη νέα σεζόν 
στην κατηγορία. Εξάλλου, το ίδιο συνέ-
βη και με τον ΟΦ Ιεράπετρας, που σά-
ρωσε 5-1 την αδύναμη Ζάκυνθο και αδι-
αφορούσε για το τι συνέβαινε στ’ άλλα 
ματς.
Τέλος, ο πρωτοπόρος Λεβαδεια-

κός έκλεισε ιδανικά τη φοβερή σεζόν 
που έκανε στην κανονική διάρκεια 
(1-0 τον Εργοτέλη), ενώ και η Καλλι-
θέα αποχαιρετούσε με τρίποντο τον κό-
σμο της (3-1 τα Χανιά).
Όσον αφορά τους αγώνες μπαράζ των 

δύο πρωταθλητών, όπως ανακοινώθηκε 
από τη διοργανώτρια αρχή, αυτά θα γί-
νουν την Κυριακή 8/5 (Βέροια-Λεβαδει-
ακός) και την Κυριακή 15/5 (Λεβαδεια-
κός-Βέροια). Και τα δύο παιχνίδια θα τα 
μεταδώσει η ΕΡΤ3.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
34η αγωνιστική 
[ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ]

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΞΑΝΘΗ 4-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0-0 
ΒΕΡΟΙΑ-ΚΑΒΑΛΑ 2-1 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 6-0 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 3-2 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΟΚ Β’ 2-1 
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ Δ.Δ.
ΡΕΠΟ: ΠΙΕΡΙΚΟΣ

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

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 32 αγώνες)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 75 (61-23)
02] ΛΑΡΙΣΑ 67 (42-15)
03] ΞΑΝΘΗ 53 (43-25)
04] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 52 (38-20)
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51 (47-34)
06] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 51 (40-31)
07] ΗΡΑΚΛΗΣ 48 (51-29)
08] ΠΑΟΚ Β’ 44 (41-32)
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 39 (40-39)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 37 (34-38)
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 35 (27-42)
12] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 34 (34-43)
13] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 33 (31-39)
14] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 32 (36-49)
15] ΚΑΒΑΛΑ 31 (25-71)
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 29 (34-49)
17] ΤΡΙΚΑΛΑ 21 (17-62)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 72 (68-19)
02] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 65 (46-19)
03] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 61 (51-20)
04] ΧΑΝΙΑ 55 (46-25)
05] ΑΕΚ Β’ 52 (38-27)
06] ΚΗΦΙΣΙΑ 50 (37-31)
07] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 48 (27-25)
08] ΑΙΓΑΛΕΩ 46 (31-31)
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 40 (23-32)
10] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 37 (29-42)
11] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 37 (43-49)
12] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 36 (22-36)
13] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 35 (32-38)
14] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 34 (30-40)
15] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 29 (24-50) 
16] ΡΟΔΟΣ 15 (27-48)
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 12 (19-61) 
*από την Καλαμάτα έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί, 
από τη Ζάκυνθο 9 βαθμοί και από τη Ρόδο 15 
βαθμοί

SUPER LEAGUE 2 
34η αγωνιστική

MLS | MONTREALMLS | MONTREAL
«Προσκύνησε»  
και η Ατλάντα!

Το Μόντρεαλ πήρε... φόρα και δε 
σταματάει! Κέρδισε και την Ατ-

λάντα με 2-1 (4η νίκη στα 5 τελευταία 
παιχνίδια / έχει και μία ισοπαλία με τη 
Φιλαδέλφεια) και πλέον απέχει μόλις 4 
βαθμούς από την κορυφή της Ανατολι-
κής Περιφέρειας! 
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις 

στο 4’ με τον Μίλερ, οι φιλοξενούμενοι 
ισοφάρισαν στο 51’ με τον Μορένο για 
να σημειώσει για το Μόντρεαλ το γκολ 
της νίκης ο Τόρες στο 81’.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4: Houston-Austin 

1-2, Toronto-Cincinnati 1-2, Salt Lake-
LA Galaxy 1-0, Montreal-Atlanta 2-1, 
Columbus-DC United 3-0, New England-
Inter Miami 2-0, Orlando-Charlotte 2-1, 
Chicago-NY Red Bulls 1-2, Kansas City-
Dallas 2-2, Colorado-Portland 2-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5: NY City-San Jose 3-0, 
Nashville-Philadelphia 1-1, LAFC-
Minnesota 2-0

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5: Cincinnati-Toronto

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: LAFC 22, Austin 

20, LA Galaxy 16, Dallas 16, Salt 
Lake 16, Minnesota 14, Houston 12, 
Colorado 12, Nashville 12, Portland 
11, Kansas City 8, Seattle 7, San Jose 6, 
Vancouver 4

Ανατολική Περιφέρεια: Philadelphia 
18, NY Red Bulls 17, Orlando 17, 
Montreal 14, NY City 13, Columbus 12, 
Atlanta 11, Toronto 11, New England 
10, Charlotte 10, Cincinnati 10, Inter 
Miami 10, Chicago 10, DC United 9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5: Charlotte-Inter 

Miami, Montreal-Orlando City, Atlanta-
Chicago, NY City-Kansas City, NY Red 
Bulls-Portland, DC United-Houston, 
New England-Columbus, Minnesota-
Cincinnati, Dallas-Seattle, San Jose-
Colorado, LAFC-Philadelphia

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5: Vancouver-Toronto, 
Nashville-Salt Lake, Austin-LA Galaxy

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Στον τελικό Λίβερπουλ και Ρεάλ!
Η Λίβερπουλ κέρδισε και στον επα-

ναληπτικό με 2-3 τη Βιγιαρεάλ και 
μάλιστα με... ανατροπή (3’ Ντία, 41’ 
Κοκελίν - 62’ Φαμπίνιο, 67’ Ντίαζ, 74’ 
Μανέ) και θα παίξει στον τελικό του 
Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στη Ρεάλ Μα-
δρίτης! 
Η «βασίλισσα» σε ένα... αδιανόητο 

παιχνίδι, βρέθηκε να χάνει με 0-1 από 
τη Μάντσεστερ Σίτι (Μαχρέζ 73΄), όμως 
βρήκε τη δύναμη να στείλει το παιχνίδι 
στην παράταση, με δύο γκολ στο τέλος 
του παιχνιδιού (90’, 91’ Ροντρίγκο!!!). 
Εκεί, ο Μπενζεμά με πέναλτι στο 95΄ 

έστειλε τους Μαδριλένους στον τελικό, 
οι οποίοι θα διεκδικήσουν το 14ο τρό-
παιο από τη Λίβερπουλ, που θα προ-

σπαθήσει να κατακτήσει τον 7ο τίτλο 
πρωταθλητή Ευρώπης.
ΣΤΟ EUROPA LEAGUE η Άιντραχτ 

Φρανκφούρτης που κέρδισε ξανά με 
1-0 τη Γουέστ Χαμ (26’ Μπόρε) θα αντι-
μετωπίσει στον τελικό τη Ρέιντζερς, 
που επιβλήθηκε με 3-1 της Λειψίας 
(19’ Ταβερνιέ, 24’ Καμαρά, 81’ Λού-
ντστραμ - 71’ Ν’ Κούνκου). 
Πρώτο παιχνίδι 1-0 υπέρ των Γερμα-
νών.
ΣΤΟ CONFERENCE LEAGUE θα αναμε-

τρηθούν στον τελικό η Φέγενορντ (0-0 
με τη Μαρσέιγ, είχε νικήσει 3-2 στο 
πρώτο ματς) με τη Ρόμα, που κέρδισε 
1-0 τη Λέστερ (11’ Άμπραχαμ). 
Το πρώτο ματς 1-1. 
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Η επιστροφή στη... δράση με τα παι-
χνίδια της 24ης αγωνιστικής της 

ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, έκρυβε... 
συγκινήσεις μόνο στην... ουρά της βαθ-
μολογίας, με τον Ηρακλή να κερδίζει το 
Λαύριο αλλά το τεράστιο διπλό του Ιω-
νικού μέσα στην Πυλαία επί του ΠΑΟΚ 
στέλνει το «γηραιό» στην Α2, εφόσον 
απομένουν μόλις δύο αγωνιστικές για 
να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ 83-67 
ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 79-80
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 83-74  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 70-78 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 67-76
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 89-67* 
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

*O αγώνας Ολυμπιακός-Άρης είχε 
διεξαχθεί στις 7 Απριλίου για να 
διευκολυνθούν οι «ερυθρόλευκοι»  
λόγω της συμμετοχής τους  
στα playoffs της Ευρωλίγκας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 23 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 42|22αγ. 
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  41|21αγ. 

03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  36|22αγ.
04] ΑΕΚ    34|22αγ.
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  33|22αγ.
06] ΑΡΗΣ   32|22αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  31|22αγ.
08] ΛΑΡΙΣΑ   31|21αγ.
09] ΠΑΟΚ  31|22αγ.
10] ΛΑΥΡΙΟ  31|23αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 28|21αγ.
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 28|22αγ.
13] ΗΡΑΚΛΗΣ  25|22αγ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2022
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΟΚ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΑΡΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ 
ΑΕΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΛΑΥΡΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2022 
[ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ]

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ 
ΤΟ ΔΙΑΓΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΓΟΡΑ 

ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΔΥΟ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΔΥΟ 
ΓΚΟΛ ΣΤΙΣ ΓΚΟΛ ΣΤΙΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

Είμαστε πια  Είμαστε πια  
πρωταθλητές! πρωταθλητές! 
Στα μπαράζ Βέροια - Λεβαδειακός  Στα μπαράζ Βέροια - Λεβαδειακός  
για μία θέση στον... ήλιογια μία θέση στον... ήλιο  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σάββατο 30 Απριλίου 2022 Σάββατο 30 Απριλίου 2022 
Play outs - 5η αγωνιστική

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-1 
52΄Βέργος 
ΒΟΛΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-1 
52΄Φαν Βέερτ - 42΄Κουλούρης 
 
Κυριακή 1 Μαΐου 2022 Κυριακή 1 Μαΐου 2022 
Play offs - 6η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-2 
6΄Ελ Αραμπί, 43’ Ροντρίγκες, 98΄Λόπες - 
45+3’ Περέα, 80΄Σνάϊντερ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 1-0 
28’ Σένκεφελντ 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-1 
27’ Τσόλακ - 15’ Άμραμπατ 

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 
Play outs - 5η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-2 
45’ Μανούσος, 80’ Προβυδάκης 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 5-1 
26’,39’ Κιάκος, 60’ Άοσμαν, 87’ αυτ. 
Κάστρο, 92’ Καμπράλ - 49’ Ιωαννίδης Ν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Play offs

(σε 32 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  76 (56-21)
02. ΠΑΟΚ  60 (55-30)
03. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 54 (46-23)
04. ΑΡΗΣ  53 (32-25)
05. ΑΕΚ   52 (49-36)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 43 (33-32)

Play outs
(σε 30 αγώνες)

07. ΟΦΗ   41 (39-40)
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 40 (31-34)
09. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 39 (40-41)
10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 36 (31-45)
11. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  36 (42-48)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 (33-51)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  24 (24-44)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 20 (14-55) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 7 Μαΐου 2022Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Play outs - 6η αγωνιστική
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  
12:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 

Κυριακή 8 Μαΐου 2022Κυριακή 8 Μαΐου 2022 
Play offs - 7η αγωνιστική

11:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ 
12:30 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
14:00 ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Play outs - 6η αγωνιστική
09:00 ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προς αυλαία – θρίλερ τα πλέι οφ
•Πήρε προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, τον οποίο όμως περιμένει δύσκολο πρόγραμμα 
•Ανοιξε τη διαφορά η Λαμία από τον Απόλλωνα στους τέσσερις βαθμούς,  
  δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των πλέι άουτ

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος κερ-
δισμένος της 6ης αγωνιστικής των 

πλέι οφ και η Λαμία των πλέι άουτ. Οι 
«πράσινοι» έπειτα από το ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό επικράτησαν και σε αυτό με 
τον Άρη στη Λεωφόρο με 1-0 (Σένκεφελντ 
28΄) και εκμεταλλευόμενοι την ισοπαλία 
του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1) 
βρέθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην 3η 
θέση της βαθμολογίας.
Βέβαια, τα πλέι οφ έχουν ακόμα δρόμο, 

καθώς απομένουν τέσσερις αγωνιστικές, 
από τις οποίες ο Παναθηναϊκός αντιμε-
τωπίζει εκτός έδρας τόσο τον Ολυμπιακό 
όσο και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, και έχει 
στο «σπίτι» του μόνο τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, το «Τριφύλλι» 

δείχνει ότι διανύει περίοδο εξαιρετικής 
φόρμας και μπορεί να διεκδικήσει αυτό 
που στο ξεκίνημα του «μικρού» πρωτα-
θλήματος φαινόταν αρκετά δύσκολο. 
Επίσης, θα αγωνιστεί και στον τελικό του 
Κυπέλλου, έχοντας ακόμα μία ευκαιρία 
για να εξασφαλίσει την παρουσία του σε 
ευρωπαϊκή διοργάνωση. 
Στην Τούμπα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν 

στο 1-1, με την «Ένωση» να είναι στην 
5η θέση χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην 
προσπάθειά της για ένα ευρωπαϊκό εισι-
τήριο. Η ΑΕΚ, υπό το βλέμμα του Ματίας 
Αλμέιδα – που ταξίδεψε στην Ελλάδα το 
Σάββατο 30/4 και μέσα στην εβδομάδα 
αναμένεται να ολοκληρώσει και το τυ-
πικό μέρος της συμφωνίας για 2+1 χρό-
νια – άνοιξε το σκορ με τον Άμραμπατ 
στο 16΄, ενώ ο Τσόλακ στο 27΄ ισοφάρισε 
για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα οι γηπεδούχοι εί-
χαν και δοκάρι με τον Ολιβέιρα στο 83΄.
Στο «Καραϊσκάκη» ο Ολυμπιακός χρει-

άστηκε το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων 
και το γκολ του… ξεχασμένου Ρόνι Λόπες, 
προκειμένου να κάμψει την αντίσταση 
του πολύ καλού ΠΑΣ Γιάννινα, επικρατώ-
ντας τελικά με 3-2.
Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 

2-0 (Ελ Αραμπί 6΄, Ροντρίγκες 43΄), ενώ ο 
ΠΑΣ απάντησε με τον Περέα (45΄+2΄) και 
τον Σνάιντερ (80΄). 
Πάντως, τα καλά νέα τα… άκουσε τη 

Δευτέρα 2/5 ο Ολυμπιακός, καθώς η επι-
κύρωση του αποκλεισμού των ρωσικών 
ομάδων από κάθε ευρωπαϊκή διοργά-

νωση και την επόμενη σεζόν τον στέλνει 
στο β΄ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς 
Λιγκ, στην περίπτωση που δεν κατακτή-
σει την κούπα η Βιγιαρεάλ.

ΣΥΝΤΡΙΒΗ
Στα πλέι άουτ και για την 5η αγωνιστι-

κή, η Λαμία πέρασε από την Τρίπολη επι-
κρατώντας με 2-0 του Αστέρα και ξέφυγε 
τέσσερις βαθμούς από τον ουραγό Απόλ-
λωνα, που γνώρισε τη συντριβή με 5-1 
από τον Ιωνικό στη Νεάπολη. Την ερχό-
μενη αγωνιστική οι δύο ομάδες παίζουν 
μεταξύ τους στη Ριζούπολη και η Λαμία 
αρκείται στην ισοπαλία για να πάει σε 
μπαράζ και να στείλει την «Ελαφρά Ταξι-
αρχία» στη Σούπερ Λιγκ 2.
Έπειτα από τρεις ήττες και μία ισοπα-

λία, ο Παναιτωλικός πέτυχε την πρώτη 
νίκη του επικρατώντας στο Ηράκλειο του 
ΟΦΗ με 1-0, ενώ στο «Πανθεσσαλικό» 
Βόλος και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισό-
παλοι 1-1.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2 

Στέψη στην Τούμπα!
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 2-1 του 

ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε εξ’ ανα-
βολής ματς για την τέταρτη αγωνιστική 
των πλέι οφ που έγινε την Τετάρτη 4 
Μαΐου 2022 και κατέκτησε μαθηματικά 
το πρωτάθλημα της Superleague!
Η ομάδα του Πειραιά ήθελε ένα βαθ-

μό στην Τούμπα για να εξασφαλίσει τον 
τίτλο και τελικά πήρε… τρεις, φτάνοντας 
τους 76 βαθμούς, 16 περισσότερους από 
τον ΠΑΟΚ, τέσσερις αγωνιστικές πριν το 
τέλος των πλέι οφ.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ πολύ νω-

ρίς στο ματς, με τον Ολυμπιακό να μη 
βρίσκει πολλές ευκαιρίες στο πρώτο 
45λεπτό. Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε τρεις 
αλλαγές μαζεμένες στο ξεκίνημα του 
δεύτερου ημιχρόνου. Δύο από τους παί-
κτες που μπήκαν (Ελ Αραμπί, Ροντρίγκες) 
συνεργάστηκαν στο γκολ της ισοφάρισης 
των Πειραιωτών.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης άνοιξε στο 

σκορ στην πρώτη της τελική προσπάθεια. 
Στο δέκατο λεπτό ο Σοάρες έκανε ωραία 

προσπάθεια, ο Βατσλίκ πρόλαβε τον Τσό-
λακ αλλά η μπάλα έφτασε στον Μουργκ 
που νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύ-
λακα. Μετά το γρήγορο γκολ τού ΠΑΟΚ 
ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε. Ο Ολυ-
μπιακός πίεσε, ήταν απειλητικός αλλά 
είχε… θέμα στην τελική προσπάθεια. Στο 
31ο λεπτό ο Μαντί Καμαρά πήρε την κε-
φαλιά αλλά αυτή κατέληξε άουτ. Περί-
που δέκα λεπτά αργότερα, ο Τικίνιο σού-
ταρε αλλά η μπάλα κατέληξε πολύ άουτ.
Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρό-

νου, ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε τρεις μαζε-
μένες αλλαγές. Η εικόνα της ομάδας του 
Πειραιά βελτιώθηκε και βρήκε γκολ στο 
51’. Ο Ελ Αραμπί, που μπήκε στο δεύτερο 
ημίχρονο, συνεργάστηκε με τον Ροντρί-
γκες από τα αριστερά. Ο τελευταίος γύρι-
σε όμορφα προς τον Λόπες που πλάσαρε 
για το 1-1.
Ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά στο 56’ 

με τον Μαντί Καμαρά και στο 59’ με τον 
Γκάρι Ροντρίγκες. Στο 62’ οι Πειραιώτες 
έκαναν την ανατροπή. 

Ο Λαλά έκανε γύρισμα προς τον Ρέα-
μπτσουκ που κοντρόλαρε και σούταρε με 
τη μία για να νικήσει τον Πασχαλάκη.  
Στο 70ο λεπτό ο Μιτρίτσα σούταρε από 

μακριά αλλά η μπάλα έφυγε εκτός εστί-
ας του Πασχαλάκη. Στο 79′ ο ΠΑΟΚ απεί-
λησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Μουργκ. Στο 83′ οι γηπεδούχοι απείλη-
σαν ξανά με τον Ολιβέιρα αλλά η κεφα-
λιά του δε βρήκε στόχο. Αυτή ήταν και η 
τελευταία μεγάλη φάση στον αγώνα.
ΠΑΟΚ (Ρ. ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ): Πασχαλάκης, 

Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο (46′ Μιχάι), 
Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας (60′ Σβαμπ), Κούρ-
τιτς, Μουργκ, Σοάρες (60′ Α. Ζίβκοβιτς), 
Μιτρίτσα (75′ Ολιβέιρα), Τσόλακ (63′ Άκ-
πομ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. ΜΑΡΤΙΝΣ): Βατσλίκ, 

Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα (64′ 
Παπαδόπουλος), Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, 
Μπουχαλάκης (46′ Α. Καμαρά), Μαντί 
Καμαρά, Μασούρας (46′ Ροντρίγκες), Λό-
πες (78′ Βρουσάι), Τικίνιο (46′ Ελ Αραμπί)

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1

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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This 
   Quebec Community Newspaper Association special feature is 

   made possible through the generous support of our sponsors.

Small but
mighty papers
deliver impact

journalism

E very day, Trevor Greenway 
sees the impact of his 
work. 

Greenway is the editor of The 
Low Down to Hull and Back 
News, an independent week-
ly English-language newspa-
per in Wake� eld which covers 
parts of the Outaouais region. 

“If you’re new to the area, the 
� rst three things you learn 
about are the Black Sheep Inn, 
Wake� eld Spring water and 
the Low Down,” says Green-
way. “People won’t read about 
the town council in Low or 
Denholm in the Ottawa Citi-
zen or on the CBC website, but 
they’ll read it here.” 

The 29 English-language and 
bilingual member publica-
tions of the Quebec Commu-
nity Newspapers Association 
(QCNA) distribute weekly, bi-
weekly, monthly, and daily to 
some 384,000 readers, focus-
ing on high-impact local news. 
According to the QCNA, three 
out of � ve English-speaking 
residents of areas served by 
the association read their lo-
cal paper.  >>

WHY THIS COMMUNITY
NEWSPAPER MATTERS:

BY RUBY IRENE PRATKA

#newsmatters FEATURE
REACHING 384,000 OF READERS ACROSS ALL ENGLISH QUEBEC COMMUNITY NEWSPAPERS
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paper produced daily online pub-
lic health digests, which were then 
shared around the community. The 
extra work stretched the paper’s sta�  
of four to the limit but reinforced its 
public service role. 

FILLING A VOID
During the COVID-19 pandemic, 
as large regional newspapers have 
shrunk further due to advertising 
constraints, community newspa-
pers have   lled a void and helped 
readers understand a rapidly chang-
ing world. 

In May 2020, veteran Montreal Ga-
zette reporter Brenda O’Farrell found-
ed The 1019 Report, covering all 1,019 
square kilometres of Vaudreuil-Sou-
langes. Existing local publications 
had closed, and the Gazette had 
stopped running a weekly segment 
that focused on the area. 

“This area, which has one of the 
fastest-growing English-speaking 
populations in the province, had 
no local English media,” O’Farrell 
says. Her goal was to launch a “hy-
perlocal publication worthy of peo-
ple’s time,” and the weekly quickly 
stepped into the gap le�  by its van-
ished predecessors. 

Thanks to a risk-taking town coun-
cillor, O’Farrell exposed a real es-
tate cover-up, and her reporting led 
to major changes in local urban 
planning policy. “We were able to 
give voice to one person who said, 
‘This is wrong,’ tease out what was 
and wasn’t true and give people the 
proper information,” she says. “This 
is the role newspapers play in a de-
mocracy.” 

STORIES MAKING 
NATIONAL HEADLINES
Community newspapers are sta� ed 
by dedicated journalists who leverage 
the trust they have gained from years 
of community involvement to cover 
stories that make national headlines. 

Last fall, a Chelsea teacher called 
Greenway at the Low Down news-
room to say her colleague, Fatemeh 
Anvari, had been reassigned a� er 

wearing a hijab in class during the 
height of the provincewide debate 
about Bill 21. Greenway met Anvari, 
who was initially reluctant to be in-
terviewed, and spoke to her about 
the story’s potential impact. 

“She was worried the story would 
put a target on her back, but she 
got so much support,” Greenway 
recalls. A Léger poll suggested 
that support for the secularism law 
dropped from 64 per cent to 55 per 
cent a� er the Low Down published 
Anvari’s story; Prime Minister Jus-
tin Trudeau expressed his support 
for Anvari, and the story was picked 
up by The Washington Post and The 
Globe and Mail.  

“All political stories start at the local 
level, and (Anvari’s) story is a great 
example of that,” comments Low 
Down publisher Nikki Mantell. Like 
Ryan, Mantell has devoted her en-
tire professional life to community 
journalism.

Greenway launched his journalism 
career at the Low Down before work-
ing for a daily paper in Ottawa. In 
2021, he returned to the paper as its 
editor. 

“I did break some big stories in Ot-
tawa, but I don’t feel that they had 
the same impact on the readership.” 
Community journalists, however, 
can explore major stories that have 
an impact on people directly at 
home, Greenway says.

>> HOLDING COMMUNITIES TOGETHER
Quebec’s English-language commu-
nity newspapers are part of the glue
that holds their respective commu-
nities together, keeping long-de-
parted former residents abreast of
happenings in their hometown and
o� en covering great distances.

Lily Ryan is the publisher of The 
West Quebec Post (established in 
1896), The Pontiac Journal, The 
Aylmer Bulletin and The Gatineau 
Bulletin. Ryan notes that until her 
father, Fred Ryan, founded the bi-
lingual Pontiac Journal, no English- 
or French-language newspaper cov-
ered the entirety of the vast, mostly 
rural Pontiac region, an area that 
takes two hours to drive. The Jour-
nal’s slogan is “Uniting the Pontiac.” 

The Gaspé Spec, an English-lan-
guage weekly in the Gaspé, plays 
a similar role, uniting far-¥ ung 
English-speaking communities in 
Eastern Quebec. Before the Spec 
published its   rst edition in 1975, 
Gaspesians “knew more about New 
Brunswick a� airs than they did 
about Quebec,” the paper’s web-
site explains. The Spec is the only 
regional newspaper covering the 
nearly 350-kilometre area from Riv-
ière-au-Renard to Matapédia. 

Publisher Penny MacWhirter ex-
plains that the Spec plays a vital role 
in the lives of English-speaking se-
niors, many of whom are unilingual 
and lack internet access. In the   rst 
year of the COVID-19 pandemic, the 

Publisher Penny 
MacWhirter explains 
that the Spec plays 
a vital role in the lives 
of English-speaking 
seniors, many of whom 
are unilingual and 
lack internet access.

Community newspapers 
are staff ed by dedicated 
journalists who leverage 
the trust they have 
gained from years of 
community involvement 
to cover stories that 
make national headlines. 

VISIT QCNA.CA FOR MORE
 INFORMATION AND RESOURCES.

FACTS

Community media contributes 
to better informed citizens: 

respondents in communities with 
local papers are 15 percentage 

points more informed about 
local news and information 

than those without one.
SOURCE: BENEFITS AND IMPACT OF 

COMMUNITY MEDIA IN VARIOUS 
COMMUNITIES ACROSS QUEBEC, 2019

Local community newspapers 
remain the favourite source for 
local news. Local information 
is the top reason people read 
their community newspaper.

SOURCE: 2018 TOTUM RESEARCH 
STUDY OF MORE THAN 2,000 

CANADIANS

More than 450 Canadian news 
outlets have closed since 2008. 

At least one-third of 
Canadian journalism jobs 

have disappeared since 2010. 
SOURCE: DEPARTMENT OF 

CANADIAN HERITAGE

#newsmatters FEATURE
REACHING 384,000 OF READERS ACROSS ALL ENGLISH QUEBEC COMMUNITY NEWSPAPERS
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ΓΑΛΛΙΑ

Συμφωνία συνεργασίας Μελανσόν και Γάλλων Κομμουνιστών

Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα σύ-
ναψε το βράδυ της Τρίτης 3 Μαΐου, 

εκλογική συμφωνία με το αριστερό ριζο-
σπαστικό κόμμα «La France Insoumise» 
του Ζαν-Λικ Μελανσόν, το οποίο εντάσσε-
ται στην αριστερή συμμαχία με τους Πρά-
σινους ενόψει των βουλευτικών εκλογών. 

Η συμφωνία προβλέπει τη μετάβαση σε 
ένα νέο καθεστώς και την «ανυπακοή» σε 
ορισμένους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εν τω 
μεταξύ, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλί-
ες για τη διεύρυνση της συμμαχίας με τη 
συμμετοχή και του σοσιαλιστικού κόμμα-
τος.

Έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία 
για τις προεδρικές εκλογές που σημαδεύ-
τηκε από αμοιβαίες επιθέσεις και μομ-
φές με τους συντρόφους τους από το La 
France insoumise, οι κομμουνιστές επέ-
λεξαν τελικά να συμμετάσχουν σε αυτή 
τη συμμαχία, η οποία χαρακτηρίζεται ως 
«ιστορική» από τους υποστηρικτές του 
Μελανσόν. Ο κομμουνιστής υποψήφιος 
Φαμπιέν Ρουσέλ έλαβε 2,28% των ψή-
φων και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν 21,95% στον 
πρώτο γύρο.

Ήδη από το βράδυ του δεύτερου γύ-
ρου, ο πρόεδρος του Κινήματος Νέων 
Κομμουνιστών Léon Deffontaines δήλωσε 
στη EURACTIV France ότι επιθυμεί «ένα 
μεγάλο κίνημα ενότητας […] προκειμέ-
νου να καταπολεμήσει τις φιλελεύθερες 
πολιτικές», προσθέτοντας ότι «οι ιδέες 
της ισότητας, του διαμοιρασμού και της 
αλληλεγγύης μπορούν να γίνουν και πάλι 
πλειοψηφία».

Ένα εχθρικό προς τον Μακρόν κοινο-
βούλιο θα μπορούσε να παραλύσει τη 

γαλλική εξωτερική πολιτική για την ΕΕ: 
Εάν στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνί-
ου σχηματιστεί μια πλειοψηφία εχθρική 
προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η 
εξωτερική πολιτική της Γαλλίας κινδυνεύ-
ει να χάσει την αξιοπιστία της, αποδυνα-
μώνοντας την επιρροή της χώρας και της 
Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, προειδοποι-
ούν αναλυτές.

Κάνοντας στο μεταξύ μια αναδρομή 
στην περίπλοκη συμβίωση της ιστορί-
ας…: Αφού επικυρώθηκε από την εθνική 
εκτελεστική επιτροπή του κόμματος το 
πρωί, το σχέδιο επισημοποιήθηκε από το 
Εθνικό Συμβούλιο το απόγευμα. «Μαζί, 
ας γράψουμε ιστορία κερδίζοντας αυτές 
τις εκλογές», δήλωσε ο ηγέτης των Κομ-
μουνιστών Φαμπιέν Ρουσέλ στο Twitter.
Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπέγρα-

ψαν οι οικολόγοι, το σχέδιο των κομμου-
νιστών και του κόμματος του Μελανσόν 
περιλαμβάνει «άμεση αύξηση του κατώ-
τατου μισθού στα 1.400 ευρώ», μισθούς, 
συνταξιοδότηση στα 60 έτη καθώς και 
«πάγωμα των τιμών στα βασικά αγαθά».

Θα προωθήσουν επίσης την επανεθνικο-
ποίηση ορισμένων δημόσιων επιχειρήσε-
ων και υποδομών και των γενικευμένων 
τραπεζών, καθώς και ορισμένα μέτρα 
«φορολογικής δικαιοσύνης», με την επα-
ναφορά του φόρου πλούτου, την υψηλό-
τερη φορολόγηση του κεφαλαίου και την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Αναφέρεται επίσης η εγκαθίδρυση μιας 

«6ης Δημοκρατίας» και η «ανυπακοή 
στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που θα ερχόταν σε αντίθεση με την εφαρ-
μογή του προγράμματος».
Οι κομμουνιστές φαίνεται να έχουν λά-

βει πενήντα εκλογικές περιφέρειες στην 
ηπειρωτική Γαλλία, δεκαέξι από τις οποί-
ες θεωρούνται «κερδοφόρες».

Μεταξύ των σημείων διαφωνίας ανά-
μεσα στα δύο στρατόπεδα, που είναι το 
πυρηνικό ζήτημα, δεν αναφέρεται στη 
συμφωνία. Ωστόσο, οι κομμουνιστές θα 
πρέπει να συνεχίσουν να υπερασπίζονται 
την ανάπτυξή του στην Εθνοσυνέλευση, 
ενώ οι Πράσινοι και οι Insoumis έχουν 
υποσχεθεί να καταργήσουν σταδιακά την 
πυρηνική ενέργεια κατά τη διάρκεια της 
προεδρικής εκστρατείας.
Σοσιαλιστές: «Λίγα βήματα πριν από 

μια ιστορική συμφωνία»: Από την πλευ-
ρά του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) βρί-
σκεται «λίγα βήματα πριν από μια ιστορι-
κή συμφωνία» με τη La France insoumise, 
δήλωσε στο Europe 1 ο επικεφαλής δια-
πραγματευτής του κόμματος, Πιερ Ζουβέ.
Ο Ζουβέ πρόσθεσε ότι «υπάρχουν ακό-

μη ορισμένες ρυθμίσεις» που πρέπει να 
διαπραγματευτούν πριν από τη σύναψη 
μιας συμφωνίας. Μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος άρθρου δεν υπήρξαν περαι-
τέρω εξελίξεις.
Την περασμένη εβδομάδα, πάντως, ο 

πρώην σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά 
Ολάντ προειδοποίησε, ότι μια συμμαχία 
μεταξύ των αριστερών κομμάτων της Γαλ-
λίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Σε μια ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στη 
σελίδα του στο Facebook το απόγευμα 
της Τρίτης 3/5, ο πρώην πρωθυπουργός 
του Φρανσουά Ολάντ, Μπερνάρ Καζνέβ, 
απείλησε ότι θα εγκαταλείψει το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα αν επιτευχθεί συμφωνία με 
τη La France insoumise. «Στην πολιτική, το 
να ξέρεις ποιος είσαι και τι θέλεις, σημαί-
νει επίσης να έχεις μια σαφή ιδέα για το τι 
δεν είσαι και τι δε θα συμφωνήσεις ποτέ 
να γίνεις», έγραψε.

DAVIDE BASSO | EURACTIV.FR 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ

ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ
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Το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ 
Σας καλεί σε μια βραδυά αφιερωμένη στον 

Δημήτριο Μανωλάκο 
Άρχοντα Νοτάριο του Πατριαρχείου και Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΚΜΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
Ένα ιστορικό πρόσωπο που γεννήθηκε στο Μοντρεάλ και έζησε την Ελληνική 

παροικία στη μεγάλη της ανάπτυξη. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ που άλλαξε τον ρούν 
της ιστορίας, μετατρέποντας τα ημερήσια σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ από αγγλόφωνα σε 

γαλλόφωνα. Ο πρώτος συμβολαιογράφος, ο πρώτος αντιδήμαρχος την εποχή 
του θρυλικού δημάρχου Jean Drapeau. Ο παθιασμένος ΕΛΛΗΝΑΣ, ο αληθινός 

Μανιάτης, ο ΠΑΤΡΙΔΟΛΑΤΡΗΣ, ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ για τα δίκαια της Κύπρου, 
ο ευγενής, ο γενναιόδωρος!

Ελάτε να γιορτάσουμε τη ζωή του 
Δημήτριου Μανωλάκου 

με την ορχήστρα KEFI BAND και τον DJ Μανώλη Σγουράκη. 
Με υπέροχο φαγητό από executive chef!

Τη βραδυά θα παρουσιάσει η διακεκριμένη πανεπιστημιακός και δημοσιογράφος 
Αφροδίτη Σάλας!

Τιμή εισιτηρίου $100
Κυριακή 5 Ιουνίου, 7 μ.μ. 

στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
Για εισιτήρια απευθυνθείτε στον Παντελή Παπαμιχαλόπουλο (τηλ. 514-979 4990) 

και την Βασιλική Λαντζανάκη (τηλ. 514-294 7204)
Από την Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνικού Κογκρέσσου του Κεμπέκ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

���������������
�������������������������������������������������������������

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

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 στο γυ-
μναστήριο 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 
απολαύσετε μια «Mom-osa» προς τιμήν όλων των μητέρων 
στη ζωή σας. Παρακαλούμε καλέστε ή στείλτε μήνυμα για 
την κράτηση του τραπεζιού σας στο 514-838-6099.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ 2022 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ ΕΚΜΜ
Αποτελέσματα κλήρωσης 

Την Κυριακή, 1η Μαΐου, στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γε-
ωργίου, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, συνεπι-

κουρούμενος από τον Επίσκοπο Ζηνουπόλεως Ιάκωβο και 
τον Αρχιμανδρίτη Ευστάθιο, χειροθέτησε τρεις νέους Άρχο-
ντες, την ύψιστη τιμή που απονέμει το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο σε λαϊκούς. 

Οι τρεις νέοι Άρχοντες είναι ο Αλέξανδρος Βασιλογιάννης - 
Άρχοντας Χαρτοφύλαξ, ο Γιώργος Τσίτουρας - Άρχοντας Νο-

τάριος και ο Ανδρέας Χριστόπουλος - Άρχοντας Ρεφενδάρι-
ος. Οι τρεις άνδρες προσφέρουν, επί σειρά ετών,  εθελοντικό 
έργο στην Εκκλησία μας, όπως και στην Κοινότητά μας. Ο κ. 
Βασιλογιάννης είναι, επίσης, Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Μοντρεάλ της ΕΚΜΜ.

Άξιοι!

Φωτογραφία: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη

Άξιοι, οι 3 νέοι ΆρχοντεςΆξιοι, οι 3 νέοι Άρχοντες
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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.

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε
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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 “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”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 

___________________________________________________ 
5777, avenue Wilderton, Montréal, QC H3S 2V7 

Tél.: 514-738-2421 • Fax: 514-738-5466 • www.hcgm.org 
 

 

 
 

13  Απριλίου 2022 
 

Για άμεση δημοσίευση/μετάδοση 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022 

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

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

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

J3Y 1A1 

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

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

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

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

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

Αγαπητοί συμπάροικοι.
Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Κ.Μ.Μ., των Περιφερειακών Συμβουλίων 
Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής καθώς 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν 
μόνον την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, από τις 9:00 
π.μ. ως τις 8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα:
●Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 
5757 Wilderton avenue Montreal Quebec, H3S 
2K8
●Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, 
Laval, Québec, H7W 1E1
●Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande 
Allée, St-Hubert (South Shore), Quebec, J3Y 1A1
 Δικαίωμα Ψήφου
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 και 
5.11) όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να ψηφίσουν 
στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022 πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών και άνω.
•Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις). 
•Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα 
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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά και Λάκωνες 
συμπατριώτες, λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας η Γενική Συνέλευση της 
1 Μαïου  αναβάλλεται για την Κυριακή 22 Μαïου 2022 και ώρα 3:00-
5:00 μ.μ. στην  αίθουσα του Συλλόγου 5833 Park Avenue.  

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 (22 Μαïου 2022)
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ΝΙΚΟΛΑΟΎ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΎ

(από Πειραιά, ετών 89)

Η σύζυγος: 
Βιολέττα Παπάζογλου

Ο γιος: 
Χρήστος Παπάζογλου

Τα Κουνιάδια: 
Αφροδίτη Κλάψης, 

Αντώνης και Ελίζαμπεθ Μανούσος
Σοφία Ηλιοπούλου

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, 
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παραβρεθούν.
Ανυπολόγιστη η απώλεια σου, όμως απέραντη η αγάπη που μας 

έχεις αφήσει. Θα είσαι πάντα στο νου μας και την καρδιά μας.

Αιωνία σου η μνήμη λατρεμένε σύζυγε και πατέρα.

Tη Κυριακή 15 Μαΐου 2022
Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval)

Τελείτε Ετήσιο ΜνημόσυνοΥπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού αείμνηστου συζύγου και πατέρα

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΝΙΚΗΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΎ 

(από Αλεποχώρι Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 
ΓΙΏΤΗ 

(από Κέρκυρα, ετών 71)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΘΕΟΦΙΛΗΣ 

(από Βαμβακού Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύ σεως της ψυχής τού 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΎ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΎ 

(από Καλλιθέα, Σπάρτης Λακωνίας)

Αγίου Διονυσίου,  
(7707 Boulevard LaSalle, 

LaSalle), 
τελείτε

στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας,  

(827, chemin de la Carrière, 
Brownsburg-Chatham, Qc.), 

τελείτε
 

Ιερό Ναό της Αγίας Μαρ-
κέλλης της Χιοπολίτιδος και 
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβα-

λάντου,  
(5390 St Urbain St, 

Montreal), 
τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νεκταρίου,  

(4585 Rue Hutchison, 
Montreal), 

τελείτε
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους, οι οποίοι με διάφορους τρόπους μάς συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πόνο για το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ (ΛΙΓΚΡΗΣ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΛΙΓΚΡΗΣ

(το γένος Ζόμπολα, από Καλλιθέα Μεσσηνίας, ετών 97)

Τα παιδιά: 
Βασίλική και Alfred, Αθανάσιος και Αρετή

Τα εγγόνια: 
Αλέξανδρος και Νικόλας

Οι συμπέθεροι: 
Γεράσιμος και Ελένη Σπετσιέρης

Ο κουμπάρος και το βαφτιστήρι

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρε-
θούν.

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 
στις 12μ.μ.  στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) τελούμε το Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής λατρευτής, μητέρας και γιαγιάς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 
Στον Ιερό Ναό Της Κοίμησης Της Θεοτόκου θα λάβει χώρα το 
Τεσσαρακονταετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου 
δημοσιογράφου-Εκδότη της Ελληνοκαναδικής Δράσης, 

ΣΤΎΛΙΑΝΟΎ Δ. ΓΚΙΟΎΣΜΑ

Τα παιδιά: Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας 
και Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου

Από Κωνσταντινούπολη
26 Δεκεμβρίου 1930 - 13 Μαΐου 1982

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΎΛΟΎ 

(από Δόξα Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 7 Μαΐου  2022

στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας  
(827, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham, Qc.) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΣ 
ΤΖΏΡΤΖΗ 

(από Βαρβάσαινα Πύργου Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 14 Μαΐου 2022
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ 
ΑΣΒΕΣΤΑ 

(από Τραγανό Πύργου Ηλείας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΘΏΜΑΗΣ 
ΛΗΜΝΙΟΎ 
(από Λεωνίδιο Αρκαδίας)
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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...

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος:
Σοφία

Τα παιδιά:
Παναγιώτης, Patricia, Παναγιώτα

Τα εγγόνια:
Σταύρος, Χρήστος, Zachary, Philip, Victoria

Τα πεθερικά:
Παναγιώτης και Μαργαρίτα Καλογερόπουλος

Η αδελφή:
Αγγελική Γούλας

Οι νύφες:
Στέλλα Τριαντοπούλου

Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

Ο κουνιάδος:
Διονύσιος-Ρένα Καλογερόπουλος

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παραβρεθούν.

ΣΤΑΎΡΟΎ 
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΎΛΟΎ

(από Υάμεια Μεσσηνίας, ετών 76)

Tη Κυριακή 15 Μαΐου 2022
Στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, γαμπρού και θείου
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη της Γραβιάς
Δόθηκε στις 8 Μαΐου 1821 και έληξε με ήττα των Οθωμανικών δυνάμεων  
του Ομέρ Βρυώνη από τους Έλληνες επαναστάτες υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο

Μετά την ήττα των Ελλήνων στην 
Αλαμάνα (23 Απριλίου 1821), άνοι-

ξε διάπλατα ο δρόμος για τους Τούρκους 
πασάδες Ομέρ Βρυώνη και Κιοσέ Μεχμέτ 
προς την Ανατολική Στερεά και την Πελο-
πόννησο. 
Ο μαρτυρικός θάνατος του Αθανάσιου 

Διάκου είχε αφήσει χωρίς ικανό αρχηγό 
τους εξεγερμένους ραγιάδες. Ο φόβος 
κυρίευσε τα ήδη επαναστατημένα κέ-
ντρα (Λιβαδιά, Σάλωνα και Αττική), όπου 
είχε χυθεί αίμα ντόπιων Τούρκων. Όλοι 
ανέμεναν να ξεσπάσει η -χωρίς οίκτο- 
οργή των δύο πασάδων. Η Επανάσταση 
κινδύνευε σοβαρά ένα μήνα μετά την εκ-
δήλωσή της και σώθηκε χάρη στις στρατι-
ωτικές ικανότητες του Οδυσσέα Ανδρού-
τσου και τους κακούς υπολογισμούς του 
Ομέρ Βρυώνη.
Ο ελληνικής καταγωγής Αλβανός πασάς, 

αντί να προελαύσει προς τις καταπτοημέ-
νες περιοχές της Ανατολικής Στερεάς και 
να διεκπεραιωθεί το ταχύτερο δυνατό 
στην Πελοπόννησο, έκρινε ότι έπρεπε να 
ενισχύσει τις δυνάμεις του, προτού περά-
σει τον Ισθμό. Θεώρησε ότι με το να προ-
σεταιριστεί τους Έλληνες οπλαρχηγούς, 
τους οποίους γνώριζε από την Αυλή του 
Αλή Πασά, θα προκαλούσε την παράλυση 
των Πελοποννήσιων ανταρτών. 
Με αυτή τη λογική, είχε προτείνει και 

στον Αθανάσιο Διάκο να ενταχθεί στις 
δυνάμεις του, αλλά αυτός είχε αρνηθεί. 
Ο Ομέρ Βρυώνης δεν είχε αντιληφθεί την 
έκταση και την έννοια του ελληνικού ξε-
σηκωμού. Πίστευε ότι επρόκειτο για μια 
απλή ανταρσία, που θα ήταν εύκολο να 
κατασταλεί και όχι για τον ξεσηκωμό ενός 
ολοκλήρου έθνους, που διεκδικούσε την 
ελευθερία και την αυτοδιάθεσή του.
Την εποχή εκείνη βρισκόταν στην Ανα-

τολική Στερεά ο τρομερός και φοβερός 
Οδυσσέας Ανδρούτσος, παλιός αρματο-
λός της περιοχής, ο οποίος είχε πέσει σε 
δυσμένεια του σουλτάνου, ως άνθρωπος 
του Αλή Πασά. Από το 1818 ήταν μέλος 
της Φιλικής Εταιρείας και ένθερμος υπο-
στηρικτής του Αγώνα. 
Ο Ομέρ Βρυώνης βρήκε μιας πρώτης 

τάξεως ευκαιρία να τον προσεταιρισθεί, 
επειδή γνώριζε πολύ καλά τις στρατιωτι-
κές του ικανότητες. Του έγραψε μια επι-
στολή ως παλιός φίλος και του ζήτησε τη 
σύμπραξή του κατά των Ελλήνων ανταρ-
τών, με πλήθος υποσχέσεων και δόλωμα 

την οπλαρχηγία ολοκλήρου της Ανατολι-
κής Στερεάς. Του πρότεινε, μάλιστα, να 
συναντηθούν στη Γραβιά και συγκεκριμέ-
να σε ένα μικρό πλινθόκτιστο χάνι. 
Ο Ανδρούτσος απεδέχθη την πρόσκληση 

κι έσπευσε στην περιοχή με άλλο σκοπό 
κατά νου.
Αμέσως συγκάλεσε πολεμικό συμβού-

λιο στο Χάνι της Γραβιάς, με τη συμμε-
τοχή των οπλαρχηγών Δυοβουνιώτη και 
Πανουργιά. Κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι ο Ομέρ Βρυώνης θα κατήρχετο στην 
Πελοπόννησο, όχι δια του Ισθμού, αλλά 
δια του Γαλαξιδίου. Διαφώνησαν, όμως, 
ως προς το σχέδιο αντιμετώπισής του. 
Ο Ανδρούτσος πρότεινε να δώσουν τη 

μάχη στο Χάνι, ενώ οι Δυοβουνιώτης 
και Πανουργιάς το έκριναν ακατάλληλο, 
επειδή ήταν πλινθόκτιστο και ευρίσκετο 
σε ανοικτό πεδίο. Εν τω μεταξύ, ο Ομέρ 
Βρυώνης με 9.000 άνδρες πλησίαζε στη 
Γραβιά και είχε πληροφορηθεί την πα-
ρουσία του Ανδρούτσου στο χάνι με 
μικρή δύναμη. Δεν ανησύχησε, όμως, 
πιστεύοντας ότι ο Ανδρούτσος θα έκανε 
αποδεκτή την πρότασή του.
Σε μια δεύτερη σύσκεψη των Ελλήνων 

οπλαρχηγών, που δεν είχαν στη διάθεσή 
τους πάνω από 1.200 άνδρες, λύθηκε η 
διαφωνία τους. Αποφάσισαν, ο μεν Δυο-
βουνιώτης με τον Πανουργιά να πιάσουν 
τις γύρω περιοχές, ο δε Ανδρούτσος να 

χτυπήσει τον εχθρό από το χάνι, σε μια 
οπωσδήποτε παράτολμη ενέργεια. Μαζί 
του βρέθηκαν 117 άνδρες, που μετέτρε-
ψαν το πλινθόκτιστο κτίριο σε οχυρό με 
πρόχειρα έργα.
Το πρωί της 8ης Μαΐου 1821, ο Ομέρ 

Βρυώνης με το στρατό του πλησίασε σε 
απόσταση βολής από το χάνι και αμέσως 
δέχτηκε καταιγισμό πυρών. Κατάλαβε ότι 
ο παλιός του φίλος δεν πήγε εκεί με φιλι-
κούς σκοπούς, αλλά για να τον πολεμή-
σει. Πρώτα διέταξε να γίνει επίθεση κατά 
των ανδρών του Δυοβουνιώτη και του 
Πανουργιά, τους οποίους διασκόρπισε 
στα γύρω βουνά, όπως και στη Μάχη της 
Αλαμάνας. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε 
στο Χάνι και τον Ανδρούτσο.
Έκανε μια απόπειρα να τον μεταπείσει, 

στέλνοντας ένα δερβίση ως αγγελιοφό-
ρο. Η αποστολή του ιερωμένου είχε το 
λόγο της. Ο Ομέρ Βρυώνης γνώριζε ότι ο 
Ανδρούτσος ήταν Μουσουλμάνος Μπε-
κταξής. Ο δερβίσης προχώρησε έφιππος 
προς το Χάνι, αλλά ξαφνικά δέχθηκε μια 
σφαίρα στο μέτωπο κι έπεσε άπνους. 
Οι Οθωμανοί επιτέθηκαν κατά κύματα 

στο Χάνι. Ο Ανδρούτσος και οι άνδρες 
του κρατούσαν γερά. Ο Ομέρ Βρυώνης 
εξεμάνη με την ανικανότητα των αξιω-
ματικών του και διέταξε και νέα επίθεση 
κατά το μεσημέρι. Και αυτή απέτυχε.
Τις πρώτες ώρες του δειλινού διέταξε 

κατάπαυση του πυρός, συνειδητοποιώ-
ντας ότι είχε διαπράξει ένα ακόμη λάθος. 
Από υπερβολική εμπιστοσύνη στις δυ-
νάμεις του και υποτιμώντας την ανδρεία 
των Ελλήνων, είχε εκστρατεύσει χωρίς 
πυροβολικό. 
Αποφάσισε να αποσύρει προσωρινά τις 

δυνάμεις του και να διατάξει να του φέ-
ρουν κανόνια από τη Λαμία. Ήταν αποφα-
σισμένος το πρωί της επόμενης ημέρας 
να ισοπεδώσει το Χάνι, με τους αυθάδεις 
υπερασπιστές του. Την κίνηση αυτή του 
Ομέρ Βρυώνη μάντεψε ο Ανδρούτσος και 
γύρω στις δύο τα ξημερώματα της 9ης 
Μαΐου επιχείρησε με τους 110 άνδρες 
του ηρωική έξοδο. Οι έξι είχαν σκοτωθεί 
κατά τη διάρκεια της ολοήμερης μάχης. 
Αιφνιδίασαν τις τουρκικές φρουρές που 
είχαν περικυκλώσει το Χάνι και χάθηκαν 
μέσα στα σπαρτά.
Η Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς στοίχισε 

στον Ομέρ Βρυώνη πάνω από 300 νε-
κρούς και 200 τραυματίες Κυρίως, όμως, 
προκάλεσε κλονισμό στο ηθικό του στρα-
τού του και το δικό του δισταγμό, για το 
αν έπρεπε να συνεχίσει την εκστρατεία 
του. Για λίγο καιρό, τουλάχιστον, ένας 
σοβαρός κίνδυνος για την Πελοπόννησο 
εξέλιπε. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανα-
γνωρίσθηκε απ’ όλους ως αναμφισβήτη-
τος ηγέτης της Ανατολικής Στερεάς.

© SanSimera.gr

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

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY



38  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  6 Μαΐου, 2022 / May 6, 2022

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  9 / 5 / 2 0 2 2  –  1 5 / 5 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
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Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 841

Καθώς νιώθετε μια δυναμική και 
ανανεωτική ενέργεια να σας κατακλύζει, 
σκεφτείτε ποια νέα ρίσκα θα μπορούσατε 
να πάρετε, πού θα μπορούσατε να ανα-
πτυχθείτε. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσε-
τε οποιαδήποτε πρόκληση. Δεν υπάρχει 
τίποτα που μπορεί να σας σταματήσει 
από μια νέα σχέση ή ένα νέο επαγγελμα-
τικό έργο.

Στόχος σας είναι τώρα να εξερευ-
νήσετε τον κόσμο γύρω σας, να σχεδιάσετε 
εκείνο το μακρινό ταξίδι που πάντα ονει-
ρευόσασταν. Μπορεί να παρακολουθήσετε 
κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια, να πάρε-
τε επιτέλους εκείνο το πτυχίο που είχατε 
πάντα στα σχέδιά σας. Έχετε αισιοδοξία 
και ενθουσιασμό, η περιέργειά σας μπορεί 
πραγματικά να σας πάει σε ονειρικά μέρη!

Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσετε 
να σκέφτεστε πώς θα μπορούσε να είναι 
μια ικανοποιητική σχέση ζωής για εσάς; 
Μια νέα σχέση ή συνεργασία θα μπορούσε 
να αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα μα-
κροπρόθεσμα ή ίσως διασταυρωθείτε με το 
μεγάλο έρωτά σας «για πάντα». Ίσως ακό-
μα ο ανάδρομος Ερμής επαναφέρει στη ζωή 
σας κάποιο πρόσωπο του παρελθόντος…

Η Αφροδίτη στο δωδέκατο οίκο 
σας, της ανάπαυσης και του τέλους, σας 
ωθεί να περάσετε το χρόνο σας στην άνε-
ση του σπιτιού σας. Προτού σβήσετε τα 
κεριά των γενεθλίων σας, θα πρέπει να 
κάνετε έναν απολογισμό των θετικών και 
αρνητικών καταστάσεων της ζωής σας, 
πράγμα το οποίο όμως θα σας επιφέρει 
διάφορες συναισθηματικές μεταπτώσεις. 

Μπορεί να δημιουργήσετε μεγά-
λο χρέος που κάποια στιγμή πρέπει να απο-
πληρωθεί. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να 
αποπληρώσετε ένα χρέος και να εδραιώσε-
τε τα οικονομικά σας μακροπρόθεσμα. Αν 
όντως βρεθείτε υπό πίεση χρημάτων, θυμη-
θείτε ότι η αναγκαιότητα είναι η μητέρα της 
εφεύρεσης και ασχοληθείτε με τη γέννηση 
ενός επικερδούς νέου εγχειρήματος.

Εάν σκέφτεστε να εφαρμόσε-
τε ένα νέο πιο βελτιωμένο σύστημα στην 
εργασία σας, αυτή είναι μια εξαιρετική 
στιγμή για να το κάνετε. Υιοθετείτε νέες 
συνήθειες σχετικά με την εργασία σας που 
βελτιώνουν την παραγωγικότητά σας και 
δίνουν θετικά αποτελέσματα. Με τον ανά-
δρομο Ερμή είναι η τέλεια στιγμή για να 
επανεκτιμήσετε την πρόοδο ενός έργου.

Βλέπετε τη θετική πλευρά των 
ανθρώπων, μιλάτε με το τυχαίο άτομο 
που συναντήσατε στο στέκι της περιο-
χής σας ή με τον τουρίστα που χρειάζεται 
οδηγίες. Δίνετε αξία στο να είστε γενναι-
όδωροι και ανοιχτοί με όλους. Μπορεί να 
γίνετε μέλος μιας ομάδας και με τις ηγε-
τικές σας ικανότητες ενισχύετε την ομαλή 
συνεργασία.

Θέστε νέους στόχους και κά-
ντε συγκεκριμένα βήματα γύρω από την 
προσωπική σας ανάπτυξη. Είτε αυτό ση-
μαίνει εγγραφή σε ένα νέο κύκλο σπου-
δών, είτε κράτηση για τον προορισμό 
των ονείρων σας, θέλετε να επενδύσετε 
στα μεγάλα οράματά σας. Ο ένατος οίκος 
κυβερνά επίσης την επιχειρηματικότητα, 
ευκαιρία για νέα ξεκινήματα… 

Είστε έτοιμοι για μια ανοιξιά-
τικη αποπλάνηση, ο στόχος σας είναι να 
απολαύσετε τη ζωή για χάρη της ίδιας της 
ζωής. Φλερτάρετε άνετα και γελάτε μέσα 
από την καρδιά σας. Αφήστε ελεύθερο τον 
εαυτό σας και παρακολουθείστε τους αμέ-
τρητους μνηστήρες σας να κάνουν ουρά. 
Ο ανάδρομος Ερμής βοηθά στην αποκα-
τάσταση της επικοινωνίας της σχέσης σας.

Η παροχή αυτών των συμβου-
λών, από ανθρώπους που θέλουν να σας 
βοηθήσουν, μπορεί πραγματικά να σας 
κρατήσει συγκεντρωμένους στους μακρο-
πρόθεσμους στόχους σας, αντί να απο-
σπάται η προσοχή σας σε αυτό που σας 
ζητά ένας συνάδελφος ή ο προϊστάμενός 
σας. Είστε τώρα ο αρχηγός, όχι ο υφιστά-
μενος.

Θα μπορούσατε να συνάψετε μια 
συναρπαστική συμφωνία ή μια συνεργασία ή 
να δεσμευτείτε να προχωρήσετε σε συνένω-
ση των οικονομικών πόρων σας με κάποιον, 
προκειμένου να νιώσετε σιγουριά σε ό,τι 
έχετε σκοπό να αναπτύξετε επαγγελματικά. 
Αρχίστε να συμπεριφέρεστε με τρόπο που 
συνάδει με τη δική σας αξία και δημιουργή-
στε παραγωγικές οικονομικές ευκαιρίες.

Οι γυναίκες και οι συγγενείς θα 
παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα επερ-
χόμενα γεγονότα. Τα πράγματα θα μπορού-
σαν να μπερδευτούν με κάποια αγαπημένα 
σας πρόσωπα λόγω του ανάδρομου Ερμή, 
αλλά σας βοηθά να κάνετε εκκαθάριση. 
Προσοχή στο οικογενειακό δράμα και τα επι-
πόλαια λόγια σας, τα οποία θα μπορούσαν 
να πληγώσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

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

1968: Η πιο βίαιη ημέρα του «Γαλλικού Μάη», με 
επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν («Ματωμένη Δευτέρα»). Συ-
γκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που 
διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων 
τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους 
οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδι-
καλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών.

2010: Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφί-
ζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οι-
κονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς δια-
γράφει από τη Νέα Δημοκρατία τη Ντόρα Μπακογιάννη, 
επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου θέτει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη 
Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν «πα-
ρών» στην ονομαστική ψηφοφορία.

2012: Πανωλεθρία του δικομματισμού, μεγάλη άνοδο 
του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξι-
άς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστι-
κά των εκλογών, που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή 
του πολιτικού σκηνικού και το «τέλος της μεταπολίτευ-
σης» για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα 
αποτελέσματα: ΝΔ: 18,85% (108 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ: 16,78% 
(52 έδρες), ΠΑΣΟΚ: 13,18% (41 έδρες), Ανεξάρτητοι Έλ-
ληνες: 10,60% (33 έδρες), ΚΚΕ: 8,48% (26 έδρες), Χρυσή 
Αυγή 6,97% (21 έδρες), ΔΗΜΑΡ: 6,11% (19 έδρες).

6 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ
Ταξιδεύει με το τρένο ένας τύ-

πος και είναι στην ίδια καμπί-
να με μια κουκλάρα. Εκείνη γυμνα-
σμένη, με καμπύλες, με μίνι κτλ. 
εκείνος έχει πάθει πλάκα. Ίδρωνε, 
κρατιόταν, ξεροκατάπινε, ώσπου 
δεν κρατήθηκε και της λέει:
«Ρε κοπελιά, συγνώμη που θα 

σου το προτείνω αλλά μου αρέσεις 
πολύ, θες να βγάλεις την μπλούζα 
σου και εγώ να σου δώσω 50€;»
«50€ για να βγάλω την μπλούζα 

μου;» του λέει αυτή με έκπληξη.
«Ναι και αν δε με πιστεύεις πάρε 

τα 50€» και ανοίγει το πορτοφόλι 

και της τα δίνει. Κάνει αυτή μία 
κίνηση και πετάει τη μπλούζα. Αυ-
τός παθαίνει την πλάκα του ακόμα 
περισσότερο.
«Ρε κοπελιά» της λέει ξανά σε 

λίγη ώρα «συγνώμη που θα σου 
το προτείνω, αλλά… θες να βγά-
λεις και το σουτιέν και εγώ να σου 
δώσω 100€;»
Παίρνει αυτή το κατοστάρικο 

βγάζει και το σουτιέν, αυτός να εί-
ναι έτοιμος να λιποθυμήσει. Μετά 
από λίγο της λέει ξανά: 
«Καλή μου κοπέλα είσαι πολύ 

όμορφη, θα σου δώσω 200€ για 

να βγάλεις και το μίνι σου». Βγάζει 
αυτή το μίνι και παίρνει τα 200€. 
Αυτός έχει αρχίσει να κοκκινίζει 
τόσο, που δεν αντέχει και της λέει 
πάλι:
«Θες να σου δώσω 500€ να βγά-

λεις και το Στρινγκάκι σου;»
Παίρνει αυτή τα 500€, βγάζει και 

το στρινγκάκι και έχει μείνει χωρίς 
τίποτα… Αυτός μένει κάγκελο έτοι-
μος για εγκεφαλικό: 
«Πες μου πόσο θες» της λέει «να 

κάνουμε έρωτα μαζί αυτή τη στιγ-
μή!» και αυτή του απαντάει: «50€ 
κύριε, τόσα παίρνω πάντα!»

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

514-335-1881
12300, boul. Laurentien, Montreal, QC
www.manoirgouin.com

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

Tel: 514-289-8585 | Fax : 514-289-9445
230 Authieur, St-Laurent | info@spartansecurity.ca

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS, 
Quebec : 11054 Valcartier, Qc. 
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, 
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville

www.lanvac.com

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907

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

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,  
Chomedey (North of St-Martin)

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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

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

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

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

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

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

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

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

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

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

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

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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



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.


