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Το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά μει-
ώθηκε στο 5,5% το Φεβρουάριο του 

2022 από 6,5% τον Ιανουάριο, πολύ χαμη-
λότερο από τις προσδοκίες της αγοράς για 
6,2%. Ήταν το χαμηλότερο ποσοστό ανερ-
γίας από τον Ιανουάριο του 2020, φθάνο-
ντας επίσημα σε προ-πανδημικά επίπεδα 
μετά από 25 μήνες και μόλις 0,1 ποσοστι-
αία μονάδα από το ιστορικό χαμηλό του 
5,4% που σημειώθηκε το Μάιο του 2019 
εν μέσω της χαλάρωσης των περιορισμών 
στη δημόσια υγεία. 

Επιπλέον, όλες οι ηλικιακές ομάδες αν-

δρών και γυναικών είδαν το ποσοστό 
ανεργίας σε ή κάτω από τα προ-πανδημι-
κά επίπεδα. 
Ο πληθυσμός των ανέργων συρρικνώ-

θηκε κατά 206.000 (-15,4% σε 1.140.000), 
ενώ εκείνοι με μακροχρόνια ανεργία μει-
ώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα 
κατά 51.000 (-19,4% σε 212.000). 
Το ποσοστό ανεργίας των νέων μειώθηκε 

στο 10,9% το Φεβρουάριο, από 13,6% τον 
προηγούμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, το πο-
σοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 
ανήλθε στο 65,4% από 65% τον Ιανουάριο.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ  

ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΜΑ  
ΤΟΥ COVID- 19 ΥΠΟΧΩΡΕΙ

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εργασία από 
το σπίτι ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για 
να βοηθήσει τόσο τους εργαζόμενους 
όσο και τους εργοδότες να προσαρμο-
στούν στα μεταβαλλόμενα μέτρα δημό-
σιας υγείας, όπως αυτά που εισήχθησαν 
τον Ιανουάριο για να περιορίσουν την 
εξάπλωση της παραλλαγής Omicron. Από 
αυτούς που εργάζονταν κατά την εβδο-
μάδα αναφοράς του Φεβρουαρίου, το 
37,2% δούλευαν τις περισσότερες ώρες 
τους από το σπίτι, σημειώνοντας πτώση 
5,8 ποσοστιαίων μονάδων από τον Ιανου-
άριο και περισσότεροι από τους μισούς 
(53,8%) εργάστηκαν όλες τις ώρες τους σε 
τοποθεσίες εκτός από το σπίτι, μία αύξη-
ση 4% σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Εκτός από τη χαλάρωση των περιορι-
σμών στη δημόσια υγεία, το ποσοστό των 
ατόμων που εργάζονται από το σπίτι το 
Φεβρουάριο μπορεί επίσης να επηρεά-
στηκε από την αύξηση της απασχόλησης 
το Φεβρουάριο σε κλάδους όπου η εργα-
σία από το σπίτι είναι πιο δύσκολη, όπως 
η στέγαση και οι υπηρεσίες τροφίμων και 
το λιανικό εμπόριο.
Το κύμα Όμικρον τον Ιανουάριο επη-

ρέασε και τις απουσίες από την εργα-
σία. Αφού έφτασε σε υψηλό ρεκόρ τον 
Ιανουάριο (10%), το ποσοστό των εργαζο-
μένων που απουσίαζαν από την εργασία 
λόγω ασθένειας ή αναπηρίας μειώθηκε 
στο 6,2% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
από 13 έως 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα 
με τα τυπικά ποσοστά αυτή την εποχή του 
έτους. Αυτή η επιστροφή στα κανονικά 
επίπεδα σημειώθηκε σε όλες τις δημο-
γραφικές ομάδες και περιοχές.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
ΣΕ ΟΚΤΩ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

Η αύξηση της απασχόλησης το Φεβρου-
άριο ήταν εκτεταμένη σε όλη τη χώρα. Οι 
μεγαλύτερες αναλογικές αυξήσεις σημει-
ώθηκαν στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ 
(+4,3%, +9.500) και στο νησί του Πρίγκη-
πα Εδουάρδου (+4,1%, +3.300). Τόσο το 
Οντάριο (+2,6%, +194.000) όσο και το 
Κεμπέκ (+1.9%, +82.000) κατέγραψαν 
ισχυρή ανάπτυξη, ακολουθούμενες από 
το Σασκάτσουαν (+1,3%, +7.400), τη Μα-
νιτόμπα (+1.0%, +6.400), τη Βρετανική Κο-
λομβία (+ 0,8%, +21.000) και τη Νέα Σκω-
τία (+0,8%, +3.700). Υπήρξε μικρή αλλαγή 
απασχόλησης στο New Brunswick και την 
Alberta.

Η αύξηση της απασχόλησης στο Οντά-
ριο (+194.000, +2,6%) οδηγήθηκε από τις 
υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων και τις 
βιομηχανίες πληροφοριών, πολιτισμού 
και αναψυχής. Το ποσοστό ανεργίας μει-
ώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 
5,5% το Φεβρουάριο του 2022, το χαμη-
λότερο από το Φεβρουάριο του 2020. Η 
απασχόληση στη μητροπολιτική περιο-
χή του Τορόντο (CMA) αυξήθηκε κατά 
116.000 (+3,3%).

Στον Ατλαντικό Καναδά, η απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 9.500 (+4,3%) στη Νέα 
Γη και το Λαμπραντόρ, κυρίως σε μερική 
απασχόληση. 

Το ποσοστό ανεργίας άλλαξε ελάχιστα 
στο 12,3% και παρέμεινε το υψηλότερο 
μεταξύ των επαρχιών. Στο St. John’s CMA, 
το ποσοστό ανεργίας ήταν σημαντικά 
χαμηλότερο (7,3%, κινητός μέσος όρος 
τριών μηνών) από ό,τι στην υπόλοιπη 
επαρχία. Κέρδη στην απασχόληση σημει-
ώθηκαν επίσης στο νησί του Πρίγκηπα 
Εδουάρδου (+3.300, +4,1%) και στη Νέα 
Σκωτία (+3.700, +0,8%).

Η απασχόληση στο Κεμπέκ αυξήθηκε 
κατά 82.000 (+1,9%) το Φεβρουάριο, με 
τα μεγαλύτερα κέρδη στις υπηρεσίες δι-
αμονής και διατροφής, πληροφόρηση, 
πολιτισμός και αναψυχή, και χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο. Στη CMA του Μόντρε-
αλ, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 37.000 
(+1,6%). Το επαρχιακό ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 4,5%.

Στο Σασκάτσουαν, η απασχόληση αυξή-
θηκε κατά 7.400 (+1,3%) το Φεβρουάριο, 
η τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση. Το 
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,8 πο-
σοστιαίες μονάδες στο 4,7%, το χαμηλό-
τερο από τον Απρίλιο του 2015. Η Μανι-
τόμπα σημείωσε επίσης αύξηση της απα-
σχόλησης (+6.400, +1,0%) και το ποσοστό 
ανεργίας ήταν 4,8%.

Στη Βρετανική Κολομβία, η απασχό-
ληση αυξήθηκε κατά 21.000 (+0,8%) το 
Φεβρουάριο του 2022, την πρώτη αξιο-
σημείωτη αύξηση από τον Οκτώβριο του 
2021, με τη CMA του Βανκούβερ να συ-
νεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος (18.000) 
της ανάπτυξης. Το ποσοστό ανεργίας στην 
επαρχία ήταν 4,9%, το χαμηλότερο από 
τον Ιανουάριο του 2020.
Τα ποσοστά ανεργίας στις 10 επαρχίες του 

Καναδά το Φεβρουάριο έχουν ως εξής (σε 
παρένθεση ο Ιανουάριος): Newfoundland 
& Labrador 12,3% (12,8%), Prince Edward 
Island 9% (9,6%), Nova Scotia 6,6% (7%), 
New Brunswick 7,9% (8,5%), Quebec 4,5% 
(5,4%), Ontario 5,5% (7,3%), Manitoba 
4,8% (5,1%), Saskatchewan 4,7% (5,5%), 
Alberta 6,8% (7,2%), British Columbia 
4,9% (5,1%). 

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ 3,1% ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

Σε ετήσια βάση, οι μέσοι ωρομίσθιοι αυ-
ξήθηκαν κατά 3,1% (+0,92$) το Φεβρουά-
ριο του 2022. Από το φθινόπωρο του 2021, 
που συμπίπτει με την έντονη αύξηση της 
απασχόλησης, οι μέσοι ωρομίσθιοι έχουν 
ανοδική τάση σε ετήσια βάση, φτάνοντας 
το 2,7% το Δεκέμβριο του 2021 πριν υπο-
χωρήσει στο 2,4% τον Ιανουάριο του 2022.
Το 2019, όταν το ποσοστό ανεργίας έπε-

σε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η ετήσια 
αύξηση των μισθών ήταν κατά μέσο όρο 
3,5% και έφτασε το 4,6% το Νοέμβριο του 
ίδιου έτους.

Παράλληλα, με την πρόσφατη ανοδική 
τάση της αύξησης των μισθών από έτος 
σε έτος, σημειώθηκαν συνεχείς αυξήσεις 
στο κόστος ζωής για τους Καναδούς. Τον 
Ιανουάριο του 2022, ο καναδικός πληθω-
ρισμός (όπως μετράτε με το Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή) ξεπέρασε το 5% για πρώτη 
φορά από το Σεπτέμβριο του 1991, σημει-
ώνοντας άνοδο 5,1% σε ετήσια βάση και 
από αύξηση 4,8% το Δεκέμβριο του 2021.  
                                             © Canada statistics
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ΚΕΜΠΕΚ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ 
Η προσέγγιση του Κεμπέκ για τα 
πρόστιμα COVID ήταν άσκοπα σκληρή
Σχεδόν τα μισά (48,4%) όλων των προστίμων που εκδόθηκαν 
στο Κεμπέκ (ή λίγο πάνω από 22.500) αφορούσαν  
την παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Το Κεμπέκ έχει δει μια έκρηξη προστί-
μων που σχετίζονται με μη συμμόρ-

φωση με τα μέτρα υγείας, αλλά δεν υπάρ-
χει καμία ένδειξη ότι αυτή η προσέγγιση 
είχε θετική επίδραση στον αριθμό των 
περιπτώσεων COVID-19. Αυτό είναι ένα 
από τα ευρήματα στα οποία κατέληξαν 
τέσσερις ερευνητές από το Observatoire 
du profilage, που συνδέεται με τη Σχολή 
Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο 
του Μόντρεαλ. Ανέλυσαν την έκδοση δη-
λώσεων παραβάσεων σχετικά με μέτρα 
υγείας στην επαρχία, μεταξύ 20 Σεπτεμ-
βρίου 2020 και 3 Οκτωβρίου 2021.
Η έκθεσή τους, που δόθηκε στη δημοσιό-

τητα την Παρασκευή 11 Μαρτίου, δείχνει 
ότι δόθηκαν 46.563 δηλώσεις παραβάσε-
ων που σχετίζονται με υγειονομικά μέτρα 
μη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, περίπου 123 την ημέρα 
κατά μέσο όρο, είτε πρόκειται για συγκε-
ντρώσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας, φο-
ρώντας μάσκα, διαβατήριο εμβολιασμού 
και ούτω καθεξής.

Καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι η έκ-
θεσή τους «αποδεικνύει κατηγορηματικά 
ότι κατά την περίοδο που μελετήθηκε, το 
Κεμπέκ επέλεξε να κάνει την κρίση δημό-
σιας υγείας κρίση δημόσιας ασφάλειας, 
την οποία διαχειρίστηκε 46.563 φορές η 
αστυνομία».

ΜΙΑ ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι συγγραφείς είναι πολύ σκληροί για 

την προσέγγιση της κυβέρνησης Legault. 
«Η προτιμώμενη προσέγγιση στο Κεμπέκ 
για την επιβολή των μέτρων υγείας που 
θεσπίστηκαν για τον έλεγχο της μετάδο-
σης του ιού COVID-19 ήταν να βασιστεί 
κανείς στην αστυνομική καταστολή και 
στη χρήση του ποινικού δικαίου. Αυτό 
πηγάζει από πολιτική επιλογή και όχι από 
αναπόφευκτη υποχρέωση «ισοπέδωσης 
της καμπύλης».

Η προσέγγιση, λένε, συνδέεται άμεσα με 
τους διαχωρισμούς που έχουν προκύψει 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Η τιμω-
ρητική προσέγγιση και ο κατασταλτικός 
λόγος που αντιτίθεται στη «μειοψηφία» 
των απείθαρχων ανθρώπων στα μέτρα 
της «πλειοψηφίας» των ανθρώπων που 
τους σέβονται, είχαν ως αποτέλεσμα να 
στιγματίσουν μέρος του πληθυσμού και 
να δημιουργήσουν μια μεγάλη διαίρεση, 
αντί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη. Τε-
λικά, η συζήτηση γύρω από την ενοχή και 
όχι την αλληλοβοήθεια και τη συμπόνια 
μπορεί γρήγορα να αποδειχθεί αντιπαρα-
γωγική. Για να μην αναφέρουμε το κλίμα 
επιτήρησης που έχει επικρατήσει και εν-
θαρρύνεται από την καθιέρωση συστημά-
των αναφοράς και καταγγελιών» αναφέ-
ρει η έκθεση.
«Θυμηθείτε ότι στο Κεμπέκ, ο πρωθυ-

πουργός Legault δήλωσε σε συνέντευξη 
Τύπου το Δεκέμβριο του 2020 ότι ο ίδιος 
είχε ζητήσει από τις αστυνομικές δυνά-
μεις και την Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du 
work (CNESST) να δίνουν περισσότερα 
πρόστιμα. Έτσι στην επαρχία τιμωρήσαμε 
πολύ και γρήγορα».

ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ή ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ;
Ο αριθμός των αναφορών εκτινάχθηκε 

κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγό-

ρευσης κυκλοφορίας του χειμώνα και της 
άνοιξης του 2021, από 206 την εβδομάδα 
κατά μέσο όρο το φθινόπωρο του 2020 σε 
1093 τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και 
το Μάρτιο και στη συνέχεια στο ανώτατο 
όριο των 2.232 κατά τους μήνες Απρίλιο 
και Μάιο.
Οι ερευνητές συνέκριναν την εξέλιξη 

του αριθμού των περιπτώσεων COVID-19 
κατά την ίδια περίοδο για να διαπιστώ-
σουν ότι τα πρόστιμα που δόθηκαν δεν 
αντιστοιχούν στην εξέλιξη των λοιμώξεων. 
Έτσι, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων 
COVID-19 κορυφώθηκε την εβδομάδα της 
28ης Δεκεμβρίου 2020, ενώ ο αριθμός των 
προστίμων ήταν ακόμα αρκετά χαμηλός. 
Ωστόσο, ο αριθμός των νέων κρουσμά-
των μειώθηκε σταθερά το χειμώνα και 
την άνοιξη του 2021, αλλά ο αριθμός των 
προστίμων συνέχισε να αυξάνεται κατά 
την ίδια περίοδο, ειδικά σε σχέση με την 
απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθη-
κε στις 9 Ιανουαρίου.

ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ
Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, για όλες 

τις παραβάσεις, η περιοχή του Μόντρεαλ 
είναι αυτή όπου τα πρόστιμα διανεμήθη-
καν πιο γενναιόδωρα, με ποσοστό 813,3 
ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούμενη 
από τα Laurentians (785,3). Το ποσοστό 
του Μόντρεαλ είναι περίπου τριπλάσιο 
από τις τρεις περιοχές όπου η καταστο-
λή ήταν η πιο αδύναμη, δηλαδή το Bas-
Saint-Laurent, το Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine και το Nord-du-Québec.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το 2019, 

δηλαδή πριν από την πανδημία, η αστυ-
νομία του Μόντρεαλ εξέδωσε συνολικά 
12.586 πρόστιμα (εξαιρουμένων των τρο-
χαίων παραβάσεων), αλλά ότι σε ένα έτος 
πανδημίας, 16.476 πρόστιμα που σχετίζο-
νται με τον COVID-19 έχουν εκδοθεί στη 
μητροπολιτική Γαλλία.
Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν τα μισά 

(48,4%) όλων των προστίμων που εκδόθη-
καν στο Κεμπέκ, ή λίγο πάνω από 22.500, 
εκδόθηκαν για μη συμμόρφωση με την 
απαγόρευση κυκλοφορίας. Επίσης, στο 
Μόντρεαλ εφαρμόστηκε αυστηρότερα η 
απαγόρευση κυκλοφορίας, με ποσοστό 
391,3 προστίμων ανά 100.000 κατοίκους
Οι συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες 

ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος 
προστίμων, αντιπροσωπεύοντας το 31,9% 
ή 14.856 σε αριθμό. Σε αυτή την περίπτω-
ση, οι τρεις ηγετικές θέσεις καταλαμβάνο-
νται από τα Laurentians, το Μόντρεαλ και 
το Saguenay–Lac-Saint-Jean.

ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ ΠΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
Η μελέτη επικαλείται επίσης την έρευνα 

της Canadian Civil Liberties Association 
(CCLA) και του Policing the Pandemic 
Mapping Project (PPMP), η οποία, σε μια 
αρχική ερευνητική έκθεση που δημοσι-

εύθηκε τον Ιούνιο του 2020, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το 66% των περίπου 
10.000 πρόστιμων που εκδόθηκαν στον 
Καναδά μεταξύ 1ης Απριλίου και 15ης 
Ιουνίου 2020, δηλαδή κατά το πρώτο 
κύμα της πανδημίας, εκδόθηκαν στο Κε-
μπέκ.
Σε μια άλλη έκθεση, που συγκρίνει δεδο-

μένα από πέντε επαρχίες του Καναδά από 
τον Οκτώβριο του 2020 έως το Φεβρουά-
ριο του 2021, διαπιστώθηκε ότι το Κεμπέκ 
είχε ποσοστό έκδοσης προστίμων 0,51 

ανά 1.000 κατοίκους, πολύ υψηλότερο 
από τα ποσοστά της Νέας Σκωτίας (0,21), 
του Οντάριο (0,22), της Βρετανικής Κολομ-
βίας (0,28) και λίγο πίσω από τη Μανιτό-
μπα (0,69).
Τα πρόστιμα στο Κεμπέκ κυμαίνονταν 

από $1.000 έως $6.000, μια πολύ σκληρό-
τερη ποινή για ευάλωτα άτομα ή άτομα 
με χαμηλό εισόδημα. Οι συγγραφείς υπο-
στηρίζουν ότι «ο αντίκτυπος μιας τέτοιας 
κύρωσης είναι αναμφισβήτητα δυσανά-
λογος για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα.
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DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week) 

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 
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Course Fees:  
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today!
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Ο μιμητισμός  
του νεοέλληνα…

Ε, λοιπόν, το κακό έχει παραγίνει. Ανοίγεις την ελληνική τηλε-
όραση και αναρωτιέσαι σε ποια χώρα βρίσκεσαι! Happy Day, 

Deal, Direct, Still Standing, ΤΙΚ Talk, The Bachelor, The 2night Show 
και δε συμμαζεύεται...
Το φαινόμενο της ξενομανίας και του μιμητισμού τα τελευταία 

χρόνια έχει πάρει ευρείες διαστάσεις. Βέβαια, δεν πρόκειται για 
ένα νέο «φρούτο» αφού υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Διαβά-
ζω πως είναι ένα πανάρχαιο ελάττωμα της φυλής μας που επιση-
μάνθηκε και πολεμήθηκε από τους αρχαίους φιλοσόφους και σα-
τιρικούς (Λυκούργο, Αισχύλο, Σοφοκλή, Θουκυδίδη, Πλούταρχο, 
Αριστοφάνη κ.ά.) αλλά και στα κατοπινά χρόνια του βυζαντινού 
μας παρελθόντος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε κάθε περίοδο παρακμής, η ξενομα-

νία μας εμφανίζει σημαντική έξαρση. Θα πει κανείς, κάθε πολι-
τισμός σήμερα δέχεται ξενικές επιδράσεις που είναι αποτέλεσμα 
της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των λαών. Όμως, 
η ξενομανία σε μας που έχουμε μοναδική ιστορία και ανώτερο 
πολιτισμό, είχε πάντοτε αρνητικές συνέπειες. Με την ξενομανία 
μας τελικά κινδυνεύουμε να αποκοπούμε από τη γλώσσα και την 
παράδοσή μας και να χάσουμε την ιδιαιτερότητά μας. 
Μιμούμενοι τους δυτικούς, που υιοθετούν κατώτερα ήθη και 

στοιχεία από τα δικά μας, αντί να επιτυγχάνουμε θετική εξέλιξη 
και πρόοδο, οπισθοδρομούμε πολιτιστικά και όχι μόνο.
Δυστυχώς, οι νεοέλληνες αγνοούν τη μεγάλη αξία της πολιτιστι-

κής τους κληρονομιάς, με συνέπεια να νοιώθουν αίσθημα κατω-
τερότητας απέναντι στο δυτικό πολιτισμό, παρότι τα στοιχεία του 
τελευταίου είναι βασισμένα στον ελληνικό… 
Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα αισθητό στους εδώ προγενέστε-

ρους μετανάστες, οι οποίοι με το που πατούσαν το πόδι τους «ξε-
χνούσαν» τη γλώσσα τους και μιλούσαν μια ασυνάρτητη διάλε-
κτο, ένα κράμα ελληνο-αγγλικών λέξεων και φράσεων. Ακόμη και 
τα παιδιά τους ντρεπόντουσαν για την καταγωγή τους. Ευτυχώς 
σήμερα τα πράγματα, στον Καναδά τουλάχιστον, έχουν αλλάξει 
σημαντικά. 

Η μίμηση πάντως του καλύτερου – με την έννοια της αναδημι-
ουργίας και της προσαρμογής – είναι θετική, δυστυχώς όμως δε 
γίνεται μ’ αυτόν τον τρόπο από το σύγχρονο Έλληνα.
Ο Ελληνας δείχνει σαφέστατα την προτίμησή του στα ξένα 

προϊόντα, ακόμη και εν μέσω κρίσης, εισάγει και καταναλώνει 
τα πάντα αρκεί να προέρχονται από το εξωτερικό, ακούει ξένη 
μουσική, ελληνικά συγκροτήματα συνθέτουν και ερμηνεύουν σε 
ξένους ρυθμούς, τρώει στα φαστφουντάδικα, χορεύει στις ντίσκο, 
περνάει τις ώρες του στις παμπ και δε διστάζει να υιοθετήσει τη 
συμπεριφορά και το λουκ των Αμερικανών… 

Χρησιμοποιεί ξένες λέξεις – με σπασμένη προφορά εννοείται – 
ενώ οι επιγραφές στα καταστήματα είναι σχεδόν πάντα γραμμέ-
νες σε κάποια ξένη γλώσσα. 

Νομίζω πως κάποτε θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα (πα-
ρόμοια ίσως με εκείνα του γλωσσικού νόμου 101 του Κεμπέκ) για 
να περιοριστεί, αν όχι να σταματήσει τελείως, το ανησυχητικό 
αυτό φαινόμενο της ξενομανίας και για να προστατευτεί η Ελλη-
νική γλώσσα και οι παραδόσεις μας. 

Περισσότερο όμως από κάθε τι άλλο, ο Έλληνας πρέπει να συ-
νειδητοποιήσει ότι η συμπεριφορά της μίμησης είναι χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα των πιθήκων… 

Τα 6 εκατομμύρια επιχορήγησης  
της Κοινότητας…

Την Κυριακή 20 Μαρτίου καλούνται τα μέλη της 
κοινότητας να παραβρεθούν σε μια από τις πιο 

σημαντικές γενικές συνελεύσεις. Λέω σημαντικές, 
διότι θέλουμε δε θέλουμε, υπολογίζω ότι οι διαξι-
φισμοί μεταξύ αντιπολιτευόμενων μελών και κοι-
νοτικής διοίκησης, θα είναι αρκετά έντονοι. Μην 
ξεχνάμε, ότι δύο χρόνια περιμένουν τα μέλη να 
«ξεσπάσουν» στη διοίκηση λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που υπήρχαν για την προστασία του ιού.
Τα κύρια θέματα, εκτός από την εκλογή της εφορευ-

τικής επιτροπής -που εύχομαι να εκλεγούν άτομα 
που δεν έχουν «φιλίες» σε κοινοτικές παρατάξεις-, 
θα είναι ο ελεγμένος οικονομικός απολογισμός του 
οικονομικού έτους 2020-2021 από τον ορκωτό λογι-
στή της εταιρίας ΕΥ που διαχειρίζεται το φάκελο της 
Κοινότητας, καθώς και ο προϋπολογισμός.

ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ… ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ
Αναμένεται λοιπόν τα αντιπολιτευόμενα μέλη να 

«κράξουν» τη διοίκηση, με τι δικαίωμα δαπάνησαν 
περίπου 200.000 και έδωσαν σ’ έναν πρώην ταμία 
το φάκελο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων κυ-
βερνητικών προγραμμάτων που θα κάλυπταν την 
οικονομική χασούρα του κοινοτικού οργανισμού. 

Σας υπενθυμίζω, ότι σχεδόν για δύο χρόνια τα έσο-
δα της κοινότητας ήταν σε άθλια κατάσταση, μια και 
όλες σχεδόν οι δραστηριότητες, καθώς και τα έσοδα 
των εκκλησιών, ήταν ανύπαρκτα λόγω της κατάστα-
σης της πανδημίας.

Και θα ερωτηθεί η διοίκηση, εφόσον έχουμε ορ-
κωτούς λογιστές, έχουμε λογιστήριο με διευθυντή 
-comptroller- γιατί να χρειαστεί να γίνει η διεκπεραί-
ωση από… άλλους;

Επειδή δεν παίζω τον πολύξερο, για να μάθω την 
αλήθεια επικοινώνησα με τον πρώην ταμία Νίκο 
Φλουρή για να μου λύσει τις απορίες μου. Ναι, ήταν 
ο Νίκος Φλουρής που επεξεργάστηκε -ευτυχώς για 
το καλό της κοινότητας- το φάκελο για τις ειδικές 
επιχορηγήσεις της Καναδικής Κυβέρνησης προς 
τους οργανισμούς. 

Αν και πολλοί θα καταλογίσουν την ανάμιξη Φλου-
ρή ως «αγκάθι», εγώ τη βλέπω ως «γαρύφαλλο» 
που «ευωδίασε» τα οικονομικά της κοινότητας με 
το πέρασμα του.

Πρέπει να προσθέσω, ότι το όλο θέμα καθώς και 
την άμεση συμμετοχή του κ. Φλουρή, ποτέ δεν το 
έκρυψε η διοίκηση μια και ήρθε στη μηνιαία τακτική 
συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου 2021. Όσοι θυμάστε, 
τότε έγραψα στις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ: «Η πανδημία 
«έσωσε» τα οικονομικά της Κοινότητας». 

 …η Κοινότητα έλαβε συνολικά $3.830.000 από τα 
διάφορα κυβερνητικά προγράμματα έκτακτης οικο-
νομικής ενίσχυσης. Το ποσό αυτό έπεσε ως «Μάνα 
εξ Ουρανού» για την Κοινότητα για να ξεπληρώσει 
περίπου $1 εκατομμύριο παλιά τιμολόγια προμη-
θευτών, καθώς και να σβήσει ένα τραπεζικό δάνειο 
των $2 εκατομμυρίων δολαρίων. Για την είσπραξη 
του ποσού αυτού, η Κοινότητα αναγκάστηκε να ξο-
δέψει $200.000 για τη σωστή και αίσια συμπλήρω-
ση των κυβερνητικών αιτήσεων, μια και δεν υπάρχει 
κατάλληλος υπάλληλος να το κάνει... Και είχα απο-
λύτως δίκιο.

ΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΦΛΟΥΡΗ
Όσοι δε γνωρίζεται, ο Νίκος Φλουρής, όπως και 

άλλοι Ορκωτοί Λογιστές της παροικίας μας, από τη 
στιγμή που οι κυβερνήσεις ανακοίνωσαν ειδικά κον-
δύλια, έτρεξαν να βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

Ως πρώην ταμίας της κοινότητας -Ιούνιος 2012/
Ιούνιος 2019, όταν ενδιαφέρθηκε να μάθει αν η κοι-
νότητα ενεργεί για να πάρει τις ειδικές επιχορηγή-
σεις, διαπίστωσε ότι… δε θα έπαιρνε δεκάρα! 
«Έμεινα έκπληκτος όταν μου απάντησαν ότι δε δι-

καιούνταν αυτά τα κονδύλια. Τόσο ο διευθυντής του 
λογιστηρίου όσο και οι ορκωτοί λογιστές δεν μπο-
ρούσαν να επεξεργαστούν το φάκελο». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα μπορούσε να δημιουργούσε πρό-
βλημα η επεξεργασία του φακέλου επιχορηγήσεων 
από το γραφείο των ορκωτών λογιστών ΕΥ, μια και 
αυτό έχει τη δικαιοδοσία να ελέγχει τους απολογι-
σμούς της κοινότητας.

Θέλοντας να βοηθήσει την κοινότητα, ο πρώην τα-
μίας Φλουρής ανέλαβε το πρώτο στάδιο επιχορήγη-
σης, όπου η κοινότητα έλαβε 1,4 εκατομμύρια δολά-
ρια. «Γι’ αυτό το ποσό δε χρέωσα δεκάρα τσακιστή», 
μας επιβεβαίωσε.

Όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα οικονομική βο-
ήθεια για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, και 
μια δεν υπήρχε άλλο άτομο να ετοιμάσει το φάκελο, 
την όλη διαδικασία ανέλαβε και πάλι ο Φλουρής, με 
αποτέλεσμα να λάβει ο οργανισμός επιπλέον περί 
τα 5 εκατομμύρια δολάρια. Γι’ αυτό το ποσό, η κοι-
νότητα πλήρωσε την ανάλογη αμοιβή των $200.000 
στη εταιρεία του κ. Φλουρή. Το ποσό αυτό όπως 
προανέφερα, το ανακοίνωσε η διοίκηση στην τακτι-
κή διαδικτυακή συνεδρίαση της 1ης Νοέμβριου 2021. 

Κατά τη διάρκεια των ειδικών επιχορηγήσεων, η 
κυβέρνηση άλλαζε κάθε τόσο και λιγάκι τους όρους. 

Σύμφωνα με τον πρώην ταμία της κοινότητας και 
ορκωτό λογιστή Νίκο Φλουρή, ο φάκελος για να πά-
ρει τις ειδικές επιχορηγήσεις η κοινότητα είχε 164 
σελίδες…

ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ
Και σας ρωτώ: ποιοι από σας δε θα θέλατε να λά-

βετε όλα τα ποσά κυβερνητικών επιχορηγήσεων που 
είχατε δικαίωμα να πάρετε για τις επιχειρήσεις σας 
και δε θα διστάζατε να πληρώσετε ένα μηδαμινό 
ποσοστό για να διεκπεραιωθεί αισίως η αίτηση σας;

Πιστεύω κανείς. 
Άραγε, οι όποιες κακοπροαίρετες κριτικές για τα 

6 εκατομμύρια που κατάφερε και πήρε από τις επι-
χορηγήσεις για τον οργανισμό ο πρώην ταμίας, δεν 
πρέπει να γίνονται, διότι χωρίς αυτά τα χρήματα η 
κοινότητα θα είχε κυριολεκτικά πτωχεύσει! 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αυτό όμως που διαπιστώθηκε με την ανάμιξη του 

Φλουρή, είναι ότι παρόλο τα εκατομμύρια διαχείρι-
σης της κοινότητας, περιουσιακά στοιχεία κ.λπ., ο 
κοινοτικός οργανισμός πάσχει ακόμα από εξειδι-
κευμένο προσωπικό με γνώσεις που θα μπορούσε 
να διεκπεραιώσει τους φακέλους για οποιεσδήποτε 
κυβερνητικές επιχορηγήσεις από όλα τα κυβερνητι-
κά επίπεδα.

Ας μην αναρωτηθούμε πόσα εκατομμύρια έχασε 
όλα αυτά τα χρόνια μην έχοντας το ανάλογο προ-
σωπικό…

Δεν ξέρω αν η πρόσληψη του εκτελεστικού διευ-
θυντή καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Το εύχομαι. Αυτό 
το γνωρίζει μόνο η κοινοτική διοίκηση. Θα το δούμε 
στο μέλλον, αν χρειαστεί και πάλι οι σημαντικοί φά-
κελοι της κοινότητας να διεκπεραιωθούν από εξωτε-
ρικούς παράγοντες. Για την ώρα, ο Νίκος Φλουρής 
αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ που η πρωτοβουλία 
του ΕΣΩΣΕ την κοινότητα.
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RARE SPLIT
Detached split situated close to all conveniences.  Offering 3+2 
bedrooms, 3 full baths, large entrance, living room, dining room, 
family room, large playroom, double garage, beautiful backyard. 

A MUST SEE!!

CHOMEDEY

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM

HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

ΚΡΑΤΙΚΟ  
ανθελληνικό μίσος 

To ανθελληνικό μίσος καθίσταται 
παροιμιώδες, αναφορικά προς τη 

δήλωση του κ. Στουρνάρα, ήτοι του Δι-
οικητική της Τράπεζας της Ελλάδας, ο 
οποίος ειρωνεύτηκε την Ελλάδα, φρονώ 
ότι η κατάσταση πλέον έχει διολισθήσει 
εις το έσχατο σημείο σηψαιμίας, όπου οι 
δήμιοι μας εν γένει, μάς εμπαίζουν ευ-
θέως, ακριβώς επειδή ο αλλοτριωμένος 
ελληνικός λαός, αγνοών τις δυνάμεις του, 
διατηρεί το πελατειακό καθεστώς αλλά 
και τα Ελληνόφωνα μισελληνικά κοινο-
βουλευτικά κόμματα εις την εξουσία.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

Ο εν λόγω κύριος δήλωσε ευθαρσώς, 
ότι οι Έλληνες έχουν λεφτά, προσβάλ-
λοντας διά μία ετέρα φορά τους πολίτες, 
τούτο και μόνο αποτελεί τεκμήριο εμπά-
θειας και μίσους προς την Πατρίδα μας 
ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι εκτε-
λούν αντί τριάκοντα αργυρίων συγκεκρι-
μένη αποστολή.
Τούτο δε συμβαίνει αναμφισβητήτως, 

διότι η θεσμική ελίτ, δηλονότι τα δοτά 
πρόσωπα που στελεχώνουν τις καίριες 
κρατικές θέσεις και τα ύπατα αξιώματα, 
αποτελούν απολύτως ελεγχόμενα πρό-
σωπα εκ των υπερεθνικών διευθυντη-
ρίων, τα οποία τοποθετούνται αποκλει-
στικά και μόνο δια να υπηρετήσουν τα 
υμέτερα συμφέροντα και εξ αυτού του 
λόγου ενίοτε ή σχεδόν πάντοτε ομιλούν 
ευθαρσώς και δημοσίως κατά του Ελλη-
νισμού και εκδηλώνουν εν ταυτώ εμπά-
θεια προς τους Έλληνες πολίτες, ακριβώς 
δια το λόγο ότι δε νιώθουν ουδένα δε-
σμό με τον τόπο αυτό, αποτελούν έμμι-
σθα φερέφωνα εν διατεταγμένη υπηρε-
σία.

Ας υπομνήσω εις το σημείο τούτο κά-
ποια βουλευτή του Σύριζα, εν έτη 2016, 
όταν η Ελλάς υπέγραψε επί κυβερνήσε-
ως Τσίπρα το τρίτο μνημόνιο και υπήχθη 
η Ελλάδα εις ένα υπέρ-ταμείο δια του 
οποίου κατέστη υπέγγυα η ακίνητη πε-
ριουσία του δημοσίου, επί 100 χρόνια, 
δήλωσε περιπαικτικά και καταφρονητι-
κά ότι 100 χρόνια δεν είναι τίποτε, εδώ 
άντεξε 400 χρόνια σκλαβιά ο Έλληνας εις 
τους Τούρκους.

Οι αλλεπάλληλες αυτές προσβολές 
προς τον Ελληνικό λαό, ακολούθησαν 
άρτι προσφάτως υπό των χειλέων των 
στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου 
κατονόμασαν συλλήβδην, αορίστως και 
αδιακρίτως, τους πολίτες οι οποίοι προ-
έβαλαν μία διαφορετική επιστημονική 
άποψη κατά του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού, με τον αισχρό χαρακτηρισμό τού… 
ψεκασμένου, τζαμπατζή, συνωμοσιολό-
γου, ή μέλους  εγκληματικής οργανώσε-
ως.

Εις επίρρωσιν των ως άνω και τηρου-
μένων των αναλογιών τής ως άνω ανά-
λυσής μου, περί των δοτών ανθελλήνων 
δούρειων ίππων εντός των κόλπων του 
Ελλαδικού Κράτους, οι οποίοι ομνύουν 
πίστη εις τον ανθελληνισμό ένεκεν της 
αλλότριας καταγωγής τους, δοθέντος 
ότι εντέλλονται από τα υπερεθνικά δι-
ευθυντήρια των κοσμο-εξουσιαστών 
προβάλλοντας απλώς την επίφαση της 
λαϊκής κυριαρχίας, εν τω πλαισίω μιας 
διάτρητης δημοκρατίας, είναι ωσαύτως 
η κυβέρνηση αλλά υψηλά θεσμικά στε-
λέχη, τα οποία δηλώνουν ευθαρσώς και 

απεριφράστως ότι το οξύ δημογραφικό 
της Πατρίδας μας επιλυθεί με τους με-
τανάστες.

Ως εκ τούτου, ομολογούν δηλαδή το μί-
σος δια τον Ελληνισμό και ότι αποτελούν 
οργανικά έμμισθα γρανάζια των μηχα-
νισμών του συστήματος της παγκοσμι-
οποιήσεως, η οποία επιδιώκει την αλ-
λοίωση των εθνών και την κατάλυση τής 
πολιτισμικής τους ταυτότητας, δια του 
εποικισμού τους, δια επήλυδων, βαπτί-
ζοντας τους κατά συρροή ως πρόσφυγες.

Όλες αυτές οι πράξεις των ανθελλήνων 
πολιτικών μας, αποδεικνύουν τον παρα-
σκηνιακό ρόλο τον οποίο διαδραματί-
ζουν εις βάρος της Ελλαδικής κοινωνίας 
και της Ιστορίας μας, υπό το μανδύα της 
λαϊκισμού και της δήθεν εκδηλώσεως 
ενδιαφέροντος κατά των συμφερόντων 
του τόπου μας.

Η αλήθεια καθίσταται ότι είμαστε μό-
νοι μας, υπό την αρωγή του Τριαδικού 
Θεού, διότι η Ελλάς έχει κηδεμονευθεί 
έτη πολλά, πλην όμως σήμερον, οι συν-
θήκες καθίστανται ιδιαίτατα σαφείς και 
απτές, δια το λόγο ότι ο σχεδιασμός τους 
καθίσταται ο, παντί τρόπω, διωγμός των 
Ελλήνων και η αντικατάσταση του Ελλη-
νικού πληθυσμού άνευ ετέρου τινός.

Ήδη ο εν λόγω σχεδιασμός τελεί εν 
εφαρμογή, σωρεία επιδοτούμενων με-
ταναστών και δη Μουσουλμάνων ανά 
την επικράτεια, πτωχοποίηση, αποδόμη-
ση της γλώσσας, της εθνικής ταυτότητας, 
διάλυση της εκπαίδευσης, παραχάραξη 
της ιστορίας, επιβολή λογοκρισίας, ποι-
νικοποίηση των αντιφρονούντων και 
διαρκείς υποτιμητικές ύβρεις εις βάρος 
του Ελληνικού λαού, από τους δοτούς 
τοποτηρητές του συστήματος.

Εν κατακλείδι, δέον όπως ο Ελληνικός 
λαός να ανανήψει αυθωρεί και παρα-
χρήμα και να αντιληφθεί, ότι επιβάλλε-
ται αμελλητί να αμυνθεί υπέρ Πίστεως, 
Πατρίδας, γλώσσης και πολιτισμού.
Συνελόντι ειπείν, είθε η πορεία προς το 

Άγιο Πάσχα, ο Ιησούς Χριστός όπως μας 
φωτίσει δεόντως, ούτως ώστε να συνει-
δητοποιήσουμε εγκαίρως τους δυνάστες 
τής καθημαγμένης πατρίδας μας.

*Ο Χαράλαμπος 
Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δημοσι-
ογραφία στο Εργα-
στήρι Επαγγελματι-
κής Δημοσιογραφί-

ας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσι-
ας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και 
η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαί-
ου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρ-
μογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/
ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρ-
μογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του 
Ν.3898/2010 (Α’211).

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 

Συνάντηση Παναγιωτόπουλου  
με Ακάρ στις Βρυξέλλες 
«Βόμβα» του Τούρκου ΥΠΑΜ για… συνεκμετάλλευση 
του Αιγαίου! | ΥΕΘΑ: "Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα..."

Με τον Τούρκο ομόλογό του Χου-
λουσί Ακάρ συναντήθηκε (Τρίτη 

15/3) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικό-
λαος Παναγιωτόπουλος, στο περιθώριο 
της έκτακτης συνόδου των υπουργών 
Άμυνας του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες. Κατά 
τη συνάντηση υπογραμμίστηκε η σημα-
σία μείωσης των εντάσεων και εμπέδω-
σης κλίματος ασφαλείας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, βάσει των κανόνων Διεθνούς 
Δικαίου και αρχής καλής γειτονίας. Στο 
πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να πραγ-
ματοποιηθεί προσεχώς συνάντηση για 
συνομιλίες περί δραστηριοτήτων Μέ-
τρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), 
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Απρί-
λιο να υπάρξει συζήτηση για τα ΜΟΕ 
στην Άγκυρα και αν όλα κυλήσουν ομα-
λά και διατηρηθούν σε ένα καλό επίπε-
δο οι διμερείς σχέσεις, το φθινόπωρο να 
πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο 
Συνεργασίας των δύο χωρών κατά πάσα 
πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογρά-

φους μετά την έκτακτη σύνοδο των 
Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυ-
ξέλλες, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ, όχι μόνο πρότεινε στην Ελ-
λάδα από κοινού τουρισμό και πλουτο-
παραγωγική εκμετάλλευση του Αιγαίου, 
αλλά όπως υποστήριξε, η ελληνική πλευ-
ρά απάντησε θετικά! 

Όταν ρωτήθηκε από τουρκικά ΜΜΕ για 

την κατάσταση στις σχέσεις Ελλάδας – 
Τουρκίας, ο Ακάρ είπε αρχικά: «Με την 
Ελλάδα έγιναν θετικές και εποικοδομητι-
κές συνομιλίες για τρέχοντα θέματα. Συ-
ζητάμε τα προβλήματά μας ανοιχτά, ειλι-
κρινά και με διαφάνεια».

Και μετά… πέταξε τη βόμβα: «Αυτό εί-
ναι σημαντικό για την ευημερία των λαών 
των δύο χωρών και για τη διανομή της 
ομορφιάς και του πλούτου του Αιγαίου. 
Υπάρχει τουρισμός, ψάρεμα και πολλά 
άλλα πλούτη. Είμαστε υπέρ της κοινής 
τους εκμετάλλευσης, το είπαμε. Υπό αυτή 
την έννοια, λάβαμε θετική απάντηση από 
το συνομιλητή μας και περιμένουμε να 
κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εί-
μαστε εποικοδομητικοί και θετικοί. Αυτή 
είναι η προσέγγισή μας».

Η απάντηση του Έλληνα ΥΕΘΑ ήρθε με 
καθυστέρηση περίπου 10 ωρών: «Με τον 
κ. Ακάρ συζητήσαμε σε πολύ καλό κλίμα 
τις προϋποθέσεις και δυνατότητες εμπέ-
δωσης ενός κλίματος ηρεμίας και ασφά-
λειας στην περιοχή του Αιγαίου, μακριά 
από εντάσεις, προκλητικές συμπεριφορές 
και δηλώσεις εντυπωσιασμού. Συμφω-
νήσαμε ότι το ήπιο κλίμα στις διμερείς 
σχέσεις μπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
επωφελές και για τις δύο χώρες μας, ιδί-
ως ενόψει της επερχόμενης τουριστικής 
περιόδου. Ασφαλώς και δεν τέθηκε θέμα 

“συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου“, και 
ούτε άλλωστε μπορούσε να τεθεί».
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
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Ουδέτερη ζώνη το Αιγαίο  
για να μεταφερθεί το αέριο

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τουρκικές και ελληνικές διαρροές 
στο ΣΚΑΙ και στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» για 

το περιεχόμενο των προτάσεων ενεργειακής συνεργασί-
ας μεταξύ Αθηνών – Άγκυρας για τη μεταφορά δυτικού 
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη -οι οποίες δεν απείχαν 
από τις επισημάνσεις της εφημερίδας μας (σ.σ.: εννοεί 
την εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ), ότι οι ΗΠΑ μάς θέλουν 
συνεταίρους στη Μεσόγειο- θυμήθηκα ένα σημείωμα 
που είχα γράψει, μέσα στην κορύφωση της ελληνοτουρ-
κικής κρίσης τον Αύγουστο του 2020. Θεωρώ σκόπιμο, 
υπό το φως των νέων δεδομένων, να το ανακαλέσω στη 
μνήμη μας. Πού ξέρετε, μπορεί και να βγει αληθινό!

Μανώλης Κοττάκης 
© dimokratia.gr, newsbreak.gr

Έγραφα λοιπόν τότε: «Πριν από περίπου ένα μήνα 
(Ιούλιος 2020) έγκυρη πηγή μου, από την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, με ενημέρωσε σε χρόνο ανύποπτο -δεν 
είχε καν υπογραφεί η συμφωνία τμηματικής οριοθέτη-
σης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος–Αιγύπτου- για την εμπιστευτι-
κή συνομιλία της με υψηλόβαθμο μέλος του Κογκρέσου 
των ΗΠΑ. 

Η δοκιμασμένη για την αξιοπιστία της πηγή μου ανέ-
φερε, ότι ο Congressman συνομιλητής της μετέφερε 
την εκτίμηση, πως κυοφορείται μια Συμφωνία «Ειρή-
νης» μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας, με την οποία η Ελλάς 

θα κληθεί: Να εγκαταλείψει ρητώς με διεθνή συνθήκη 
το δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών της υδά-
των στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Η Διακήρυξη της Μαδρί-
της, που οδήγησε στην αδρανοποίηση της άσκησης του 
ελληνικού κυριαρχικού δικαιώματος επί 23 χρόνια, δεν 
αρκεί πλέον. Ζητείται η θεσμοποίησή της. Οι Αμερικα-
νοί υποστηρίζουν μάλιστα πως, και να ήταν δυνατή η 
επέκτασή μας στα 12 μίλια, η Ελλάς δε διαθέτει ικανό 
αριθμό δυνάμεων για να πραγματοποιεί νηοψίες είτε σε 
πολεμικά είτε σε εμπορικά πλοία (υποβρύχια, πολεμικά 
πλοία). Άρα, ας συμβιβαστεί με την «επιλεκτική επέκτα-
ση» κατά Σημίτη. Αλλού 10, αλλού 8, αλλού 6.

Θα κληθεί με διμερή συμφωνία ή διαιτησία, να απο-
σύρει τα στρατεύματά της από τα νησιά του Αιγαίου με 
ταυτόχρονη υποχώρηση και της Τέταρτης Στρατιάς από 
τη Σμύρνη στα εγγύτερα της τουρκικής ενδοχώρας.

Στόχος μιας τέτοιας συμφωνίας θα είναι, σύμφωνα με 
το μέλος του Κογκρέσου, η δημιουργία μιας «ουδέτε-
ρης ζώνης» δυτικά των 28 αφοπλισμένων, υποτίθεται, 
νησιών μας. Ουδέτερης για την εξυπηρέτηση της διε-
θνούς ναυσιπλοΐας μεταξύ Σουέζ και Δαρδανελίων. Στην 
πραγματικότητα, αν είναι ακριβή όσα μας μεταφέρο-
νται, το Αιγαίο δε συνιστά απλώς ελληνοτουρκική δια-
φορά. Αποτελεί πρωτίστως διεθνές γεωπολιτικό ζήτημα, 
εντασσόμενο στη μάχη για τη διαμόρφωση νέων πα-
γκόσμιων συσχετισμών. Μια νέα θαλάσσια οδός, στην 
οποία θα πάψουν διά βίου να συμπλέκονται πολεμικά 

πλοία στη θάλασσα και μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα 
θα είναι ασφαλής οδός για τη μεταφορά δυτικών φορ-
τίων προς Βορρά. Είτε νόμιμων (υγροποιημένο φυσικό 
αέριο για να σπάσει το ρωσικό μονοπώλιο) είτε παράνο-
μων (εξοπλισμών, ναρκωτικών κ.λπ.).

Ήμουν εξαιρετικά σκεπτικός, αν πρέπει να δημοσιεύσω 
αυτή την εκτίμηση και αποφάσισα να περιμένω για να 
τη συνεκτιμήσω με βάση τα δεδομένα. Το σενάριο για 
να γίνουν 28 ελληνικά νησιά ουδέτερη ζώνη (green area) 
δυστυχώς άρχισε να «κουμπώνει» με στοιχεία, τόσο από 
το παρελθόν όσο και από το παρόν.

Από το παρελθόν, γιατί υπάρχουν και άλλα ντοκουμέ-
ντα, που δείχνουν πως η κυβέρνηση Σημίτη συζητούσε 
ευθέως τον αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, με το 
επιχείρημα πως δε χρειαζόμαστε στρατό στα νησιά αν 
συμφωνήσουμε με τους Τούρκους εύρος χωρικών υδά-
των και έκταση εναερίου χώρου! (προσεχώς τα λοιπά…). 
Από το παρόν, γιατί ο Ακάρ μάς έδειξε προχθές σε χάρτη, 
επισήμως τα 28 νησιά των οποίων αιτείται αφοπλισμό, 
ακόμη και τη Θάσο!

Γιατί από τα στοιχεία στη μεγάλη εικόνα διαφαίνεται, 
πως η αρχική προσέγγιση Τραμπ για συμμαχία ΗΠΑ – 
Ρωσίας – Αγγλίας – Τουρκίας κατά του άξονα Ευρώπης 
– Κίνας εγκαταλείπεται εν τη γενέσει της. Ακόμη και ορ-
θόδοξοι εκκλησιαστικοί ηγέτες, που έδειξαν συμπάθεια 
στον Αμερικανό πρόεδρο ποντάροντας στο σενάριο 
αυτό, τώρα εκτίθενται ανοικτά υπέρ του Μπάιντεν, πα-
ριστάμενοι στο Συνέδριο των Δημοκρατικών. Η έκτακτη 
Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. για τη Λευκορωσία, η οποία 
προηγείται της ελληνοτουρκικής, δείχνει πως η Δύση 
διά της ατλαντίστριας Μέρκελ επιθυμεί την ανατροπή 
του φιλορώσου Λουκασένκο και την εγκατάσταση δυ-
νάμεων του ΝΑΤΟ στην αυλή του Πούτιν. Όπως στην 
Ουκρανία. Το ίδιο σχέδιο εφαρμόζεται και στο Νότο. Αν 
δημιουργηθεί ουδέτερη ζώνη στο Αιγαίο και κατασκευα-
στεί το νέο κανάλι της Κωνσταντινούπολης, με το οποίο 
παρακάμπτεται η Συνθήκη του Μοντρέ, τα αμερικανικά 
πλοία, εμπορικά και πολεμικά, θα φθάνουν στη Μαύρη 
Θάλασσα. Εξ ου και οι ΗΠΑ διεκδικούν το στρατηγικό λι-
μένα της Αλεξανδρούπολης.
Θέλουν να κλείσουν πάλι τον Πούτιν, ο οποίος έφθα-

σε στη Μέση Ανατολή, στην αυλή του. Το αιώνιο ζήτημα 
από την εποχή του Καποδίστρια. Η Ελλάδα έκανε ήδη 
μια τεράστια αβαρία προς τη Δύση με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, εντάσσοντας τη βάση Bonsteel στο ΝΑΤΟ. 
Τώρα τι; Για να ανακοπεί η περαιτέρω ρωσική κάθο-
δος στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να 
δεχθούμε να γίνει γκρίζο το Καστελόριζο, ουδέτερο το 
Αιγαίο – όπως προέβλεψε ο καθηγητής Μάζης το 1997 
σε άλλες συνθήκες –, αχνό το γαλάζιο χρώμα της κυρι-
αρχίας μας και να τεθεί σε κίνδυνο με τον αφοπλισμό η 
εδαφική ακεραιότητα των νησιών – αεροπλανοφόρων; 
Πολύ βαρύ τίμημα για μια πρόσκαιρη ειρήνη! Ας το 
έχουν υπόψιν όσοι θέλουν να μας επιβάλουν Ελσίνκι 2».

https://www.newsbreak.gr/tag/kostas-simitis/
https://www.newsbreak.gr/tag/tzo-mpainten/
https://www.newsbreak.gr/tag/angkela-merkel/
https://www.newsbreak.gr/tag/vladimiros-poytin/
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ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Έγκλημα πολλών  
δις με τους λιγνίτες!
Οι ακατανόητα βεβιασμένες κινήσεις του Μαξίμου 
για παροπλισμό των μονάδων άφησαν τη χώρα 
γυμνή στο τσουνάμι ακρίβειας
Βασίλης Γαλούπης 
© dimokratia.gr

Ο διάλογος είναι αυθεντικός, δημο-
σιεύεται επί λέξει και έγινε την πε-

ρασμένη εβδομάδα. Στην εκπομπή «Ενώ-
πιος Ενωπίω», στις 11 Μαρτίου, ο Νίκος 
Χατζηνικολάου φιλοξένησε μεταξύ άλλων 
και τον υπουργό Ενέργειας, Κώστα Σκρέ-
κα, με θέμα, τι άλλο; Τον ενεργειακό Αρ-
μαγεδδών, με την άνευ προηγουμένου 
ακρίβεια σε ρεύμα και καύσιμα.

Χατζηνικολάου: «Κύριε υπουργέ, θέ-
λουμε να έχουμε μια απάντηση για τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης που δε μειώ-
νετε και για τον ΦΠΑ επί του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης».
Σκρέκας: «Το πρόβλημα δεν μπορεί να 

λυθεί μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης».

Χατζηνικολάου: «Όμως, κύριε υπουργέ, 
η Κύπρος γιατί καταφέρνει να έχει χαμη-
λότερες τιμές από εμάς, ενώ εισάγει από 
τα ελληνικά διυλιστήρια κατά βάση;»

Σκρέκας: «Επειδή η Κύπρος έχει χαμη-
λότερους φόρους. Έχει χαμηλότερο ειδι-
κό φόρο κατανάλωσης και χαμηλότερο 
ΦΠΑ».

Οι περισσότεροι στο πάνελ, ή κοίταζαν 
απορημένοι αν άκουσαν σωστά, ή έσκα-
σαν στα γέλια. Ο κ. Σκρέκας, όμως, συνέ-
χισε απτόητος, μετά το πολιτικό του ξεγύ-
μνωμα, να μιλά… σοβαρά. Όσο… σοβαρή 
είναι και η αντιμετώπιση της κυβέρνησης, 
απέναντι σε μια πράγματι πρωτοφανή 
και με παγκόσμιες διαστάσεις ενεργεια-
κή λαίλαπα, που απομυζάει κάθε μέρα 
ολοένα και περισσότερο τα οικογενειακά 
εισοδήματα, με τους πολίτες να μην ξέ-
ρουν πια τι θα τους ξημερώσει.
Στις εντάσεις του δημόσιου διαλόγου 

εντάχθηκε τις τελευταίες ημέρες και το 
θέμα του λιγνίτη και το αν θα μπορού-
σε να δώσει μια πρόσκαιρη ανακούφιση 
στον κόσμο, αφού η χώρα μας έχει τερά-
στια αναξιοποίητα αποθέματα στο υπέ-
δαφός της. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ 
εξαπολύουν βέλη κατά της Ν.Δ., κατηγο-
ρώντας την για την αδρανοποίηση των 
εργοστασίων λιγνίτη, με την κυβέρνηση 
να κάνει λόγο για fake news.

Κάθε πλευρά έχει τους λόγους της για 
να λέει όσα λέει. Το χρέος και η ευθύνη 
μιας εφημερίδας είναι να βρει τι πραγ-
ματικά συμβαίνει. Και η «δημοκρατία» 
έψαξε για να εντοπίσει που κρύβονται 
η αλήθεια και που το ψέμα. Διότι, πέρα 
από όποια συνήθη παιχνίδια εντυπώσε-
ων, αυτός που πληρώνει τελικά το λογα-
ριασμό είναι ο φορολογούμενος πολίτης. 
Ο οικογενειάρχης, που τρέμει να ανοίξει 
το φάκελο της ΔΕΗ ή να κοιτάξει πόσο 
έγραψαν το κοντέρ του βενζινάδικου και 
η ταμειακή του σούπερ μάρκετ.
Τι συμβαίνει, λοιπόν, πραγματικά με το 

λιγνίτη; Είναι ασύμφορος, όπως ισχυρί-
ζεται η κυβέρνηση; Έχουν κλείσει εργο-
στάσια επί Ν.Δ., όπως φωνάζει η αντιπο-
λίτευση; Έχει γίνει στροφή από την κυ-

βέρνηση μετά την έκρηξη αυξήσεων στο 
φυσικό αέριο; Η Ευρώπη αλλάζει στάση 
απέναντι στο λιγνίτη μετά τον πόλεμο 
στην Ουκρανία; Τι κάνουν οι άλλες χώρες 
και τι δεν κάνει η Ελλάδα;
Αν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις 

δεν είναι άμοιρες ευθυνών, η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη ήταν αυτή που έβαλε την 
ταφόπλακα στο λιγνίτη. Υποχρέωσε τη 
χώρα να τρέξει, ειδικά σε μια τόσο κρίσι-
μη συγκυρία, εν μέσω πανδημίας, σε μια 
βεβιασμένη ενεργειακή μετάβαση, προ-
τού μπορέσει καν να περπατήσει. 

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε, δίχως να 
δέχεται κάποια πίεση, να αλλάξει εσπευ-
σμένα το ενεργειακό μοντέλο της Ελλά-
δας νωρίτερα από κάθε άλλο ευρωπαϊκό 
κράτος και επέσπευσε την αδρανοποίηση 
στο μεγαλύτερο αριθμό λιγνιτοπαραγω-
γικών μονάδων. 

Έτσι, τώρα, με το τσουνάμι ακρίβειας 
λόγω του φυσικού αερίου και του πολέ-
μου, υποχρεώθηκε σε στροφή 180 μοι-
ρών, προσφεύγοντας όπως – όπως στο 
λιγνίτη.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός κάθε χώ-

ρας, όμως, είναι βασικό στοιχείο εθνικής 
ασφάλειας και κοινωνικής λειτουργίας, 
όχι μόνο πεδίο για «πράσινες» μπίζνες. 

Η «πράσινη» ευαισθησία, εξάλλου, του 
πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του 
έχει κριθεί από τη μεγαλύτερη οικολογι-
κή καταστροφή στην Ιστορία της Ελλάδας, 
το περασμένο καλοκαίρι, στην παντελώς 
αβοήθητη Εύβοια.

Πριν προχωρήσουμε στις απαντήσεις, 
χρειάζεται μια μικρή επισήμανση: 
Η ενέργεια που φτάνει στο σπίτι και το 

αυτοκίνητο κάθε Έλληνα δεν αντιμετω-
πίζεται πλέον ως κοινωνικό αγαθό, όπως 
ίσχυε κάποτε. Αποτελεί το πιο «σκληρό» 
χρηματιστηριακό προϊόν, οι τιμές του 
οποίου κάθε μέρα μεταβάλλονται από 
αστάθμητους παράγοντες. 

Είναι ένα προϊόν με ρήτρες, παραγω-
γούς, χονδρεμπόρους, μεσάζοντες και 
τζογαδόρους, που μοναδικό στόχο έχουν 
την κερδοσκοπία, πόσο μάλλον όταν ξε-
σπά πόλεμος με πρωταγωνίστρια μια 
χώρα που είναι παγκόσμιος ενεργειακός 
γίγαντας, όπως η Ρωσία.

Όπως συμβαίνει και με όλα τα άλλα χρη-
ματιστηριακά προϊόντα, οι λίγοι βγάζουν 
κέρδη και παίρνουν «χρυσά» μπόνους, 
ενώ οι πολλοί πληρώνουν τους λογαρια-
σμούς.

Ακούγοντας και διαβάζοντας κανείς τους 
ειδικούς και τους αξιωματούχους επί των 
ενεργειακών θεμάτων «πληροφορείται» 
για… αλγόριθμους με τους οποίους υπο-
λογίζονται οι τιμές, για διακυμάνσεις που 
εξαρτώνται από δυσνόητες εξισώσεις για 
το μέσο πολίτη και που αλλάζουν ώρα με 
την ώρα, για ένα κόστος που προκύπτει 
από δεκάδες παραμέτρους, χονδρεμπό-
ρους, κερδοσκοπίες και αγοραπωλησίες 
χρηματιστηριακού τύπου. 
Πόσοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι 

από το Μάρτιο του 2020, και εν μέσω 

πανδημίας, λειτουργεί στη χώρα μας το 
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας; 
Εκεί γίνονται οι διαπραγματεύσεις για 

το αν κάποιος θα μπορεί να ανάψει κα-
λοριφέρ, εκεί κρίνεται ο λογαριασμός 
ρεύματος.
Ασφαλώς, ο στόχος αυτής της «ειδικής 

γλώσσας» -ακαταλαβίστικης ακόμα και 
για όσους επιχειρούν να τη μιλήσουν, ει-
δικά όταν πρόκειται για πολιτικούς- είναι 
να μην κατανοήσει ποτέ ο μέσος πολίτης 
για ποιον λόγο καλείται να πληρώσει τέ-
τοιες ληστρικές τιμές για ένα κοινωνικό 
αγαθό. 
Το ίδιο, άλλωστε, είχε συμβεί και το 

2010, με τα παράγωγα υψηλού ρίσκου, 
τα swaps και άλλες τεχνητές «φούσκες», 
που κατανοούν όλοι κι όλοι 10 άνθρωποι 
στη Γουόλ Στριτ, αλλά εν τέλει ήταν αυτά 
που επέβαλαν σε μια ολόκληρη χώρα και 
το λαό της στη χειρότερη πανευρωπαϊκή 
ύφεση μεταπολεμικά.

Συνεπώς, το σημερινό εγχείρημά μας 
δεν έχει στόχο μόνο την εύρεση της αλή-
θειας για το λιγνίτη, ένα θέμα από τη 
φύση του πολυδιάστατο, αλλά αυτό να 
γίνει με τρόπο απλό και κατανοητό στον 

κάθε πολίτη, χωρίς άχρηστη ορολογία.

«ΣΤΑΘΜΟΣ» ΤΟ 2001  
ΜΕ ΡΕΚΟΡ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Το ιστορικό υψηλό εξόρυξης λιγνίτη για 
παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα σημει-
ώθηκε το 2001, με 9.300.000 ΤΙΠ (Τόνους 
Ισοδύναμου Πετρελαίου), ένα χρόνο πριν 
από την είσοδο του ευρώ. 

Σταδιακά υπήρξε μείωση, με την τάση 
να επιταχύνεται από το 2012. Από το 
2016 και μετά, η παραγωγή μειώθηκε στα 
επίπεδα της δεκαετίας του ’80. Το ιστορι-
κό χαμηλό της δεκαετίας του 2010 σημει-
ώθηκε το 2016, με 4.400.000 ΤΙΠ.
Το ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής που βα-

σιζόταν σε λιγνίτη υποχώρησε στη χώρα 
μας, από 73% το 1990 και 50% το 2010, 
σε μόλις 32,3% το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, κι 
ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Εν ολίγοις, μέχρι τη δεκαετία του ’90, 
η Ελλάδα βασιζόταν σε ποσοστό 73% 
στο λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή 
της, κάτι που σημαίνει ότι ήταν ελάχιστα 
εξαρτημένη από άλλες μορφές ενέργειας 
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά.).
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Το πλαίσιο για νέα διατλαντική συ-
νεργασία υπό το βάρος της ρωσικής 

επίθεσης στην Ουκρανία και την έμπρα-
κτη αμφισβήτηση της παγκόσμιας Τάξης 
Πραγμάτων που εγκαθιδρύθηκε με το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου, θα αναζη-
τήσουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ την 
24η Μαρτίου στις Βρυξέλλες, παρουσία 
και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάι-
ντεν.

Νίκος Μελέτης*
© liberal.gr

Η ουκρανική κρίση έχει ταρακουνήσει τη 
Δύση, η οποία βλέπει τα πλέον ευφάντα-
στα σενάρια να γίνονται πραγματικότητα 
και τη βαθιά κρίση που ξεκίνησε με τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία να μην έχει 
ορατό τέλος.
Το γεγονός ότι η κρίση σε στρατιωτικό 

επίπεδο ακόμη δεν έχει κλιμακωθεί πλή-
ρως και είναι εντελώς αβέβαιο μέχρι που 
μπορεί να φτάσει αυτή η κλιμάκωση, κα-
θιστά επιτακτική την ανάγκη για το ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ να αναδιαμορφώσουν τη στρα-
τηγική τους, τόσο για την ανάσχεση της 
ρωσικής επιθετικότητας, όσο και για τη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου για την επό-
μενη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι ΗΠΑ από την πρώτη στιγμή σήκωσαν 

πολύ ψηλά τον πήχη στις αντιδράσεις στη 
ρωσική εισβολή και ήδη οι κυρώσεις τις 
οποίες έχουν υιοθετήσει δεν έχουν απλώς 
αποτρεπτική λογική, αλλά αποσκοπούν 
στο οριστικό «γονάτισμα» της Ρωσίας.

Αν όμως οι ΗΠΑ και η Βρετανία με ευκο-
λία ανακοίνωσαν την επιβολή εμπάργκο 
και στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, 
δε συμβαίνει το ίδιο με τις ευρωπαϊκές 
χώρες, που εξαρτημένες ενεργειακά από 
τη Ρωσία, κάθε άλλο παρά είναι πρόθυμες 
να ακολουθήσουν σε τέτοιου είδους κυ-
ρώσεις, που θα σήμαιναν τρομακτική αύ-
ξηση των τιμών ενέργειας, ηλεκτρισμού, 
προϊόντων κατανάλωσης, φέρνοντας 
πληθωρισμό, ύφεση, ανεργία και επίσης 
αποδυνάμωση του μετώπου, το οποίο 
έχει διαμορφωθεί εναντίον της ρωσικής 
επίθεσης στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
Το ΝΑΤΟ έχει τεθεί μπροστά σε κρίσιμα 

διλήμματα, καθώς φυτοζωώντας όλα τα 
χρόνια μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέ-

μου, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
τού δίνει «λόγο ύπαρξης» όμως θέτει και 
σοβαρούς περιορισμούς.

Καθώς η Ουκρανία δεν είναι χώρα μέλος 
της Συμμαχίας δεν μπορεί να γίνει επίκλη-
ση του άρθρου 5 (περί αμοιβαίας συν-
δρομής σε περίπτωση επίθεσης εναντίον 
κράτους – μέλους), όμως περιορίζεται και 
η ίδια η Συμμαχία για τους στρατιωτικούς 
τρόπους αντίδρασης έναντι της Ρωσί-
ας, μια και δεν μπορεί να υπάρξει άμεση 
στρατιωτική εμπλοκή στο ουκρανικό έδα-
φος, εφόσον δεν υπάρχουν εκεί και δεν 
μπορούν έτσι να πληγούν Νατοϊκοί στόχοι.
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι υπήρξαν ιδι-

αίτερα προσεκτικοί σε αυτό το κεφάλαιο 
και για το λόγο αυτό όχι μόνο δεν υπέκυ-
ψαν στις εκκλήσεις του Β. Ζελένσκι για 
επιβολή Non Fly Zone πάνω από την Ου-
κρανία, αλλά ούτε, τουλάχιστον φανερά, 
έστειλαν στρατιωτικούς συμβούλους ή 
επίσημες αποστολές για να συντονίσουν 
την υποδοχή και κατανομή των οπλικών 
συστημάτων και πολεμικού υλικού που 
έφθασε ως ενίσχυση από τη Δύση.

Έτσι, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, η 
Δύση αποφεύγει να υποχρεωθεί σε μια 
απευθείας στρατιωτική αναμέτρηση με 
τη Ρωσία που θα έφερνε τον πλανήτη στα 
πρόθυρα μιας ανεξέλεγκτης σύγκρουσης 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνι-
κή αναμέτρηση.
Αυτά τα όρια βεβαίως που τίθενται στην 

αντίδραση της Δύσης, αφήνουν σε ένα 
βαθμό το πεδίο ελεύθερο στον πρόεδρο 
Πούτιν να συνεχίζει την επιχείρηση του 
στο Ουκρανικό έδαφος.
Το ΝΑΤΟ αναζητά πάντως «έξυπνους» 

τρόπους, για ενίσχυση της ουκρανικής 
άμυνας είτε σε επιτελικό επίπεδο με συ-
ντονισμό, παροχή πληροφοριών, διευ-
κόλυνση επικοινωνιών, είτε με παροχή 
συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, τα 
οποία μπορεί να αποδειχθούν καταστρο-
φικά για τις αργοκίνητες, μεγάλες σε μέ-
γεθος και ευάλωτες σε μικρής κλίμακας 
αντεπιθέσεις, επιτιθέμενες ρωσικές δυ-
νάμεις.

Και όπως όλα δείχνουν, όλοι ετοιμάζο-
νται για τις μάχες των πόλεων με μητέρα 
των μαχών αυτή στο Κίεβο, που όμως η 
Μόσχα αντιλαμβάνεται ότι δε θα είναι 
περίπατος, ούτε είναι δεδομένο ότι ακό-

μη και η είσοδος των ρωσικών δυνάμεων 
στο Κίεβο θα σημάνει τη νικηφόρα λήξη 
του πολέμου.

Η εμπειρία του Στάλινγκραντ και του 
Λένινγκραντ που υπήρξαν οι δύο από τις 
μεγαλύτερες πολιορκίες πόλεων στη σύγ-
χρονη ευρωπαϊκή ιστορία, θα πρέπει να 
έχει διδάξει πολλά τον Πούτιν, καθώς και 
στις δυο πολιορκίες δεν ήταν οι πολιορ-
κούμενοι αυτοί που ηττήθηκαν.
Το Κίεβο παρά τους πολλούς ρωσόφω-

νους κατοίκους του δεν πρόκειται να πα-
ραδοθεί εύκολα και πάντως θα υπάρξει 
σφοδρή αντίσταση, σε κάθε δρόμο και σε 
κάθε οικοδομικό τετράγωνο και με κάθε 
μέσο, που θα καταστήσει τη ρωσική είσο-
δο στην πόλη σε πραγματική κόλαση. Διό-
τι τότε η Ρωσία θα βρεθεί σε ένα οδυνηρό 
δίλημμα: ή θα πρέπει να έρθει σε συμβι-
βασμό με τον κ. Ζελένσκι και την Ουκρανι-
κή κυβέρνηση ή θα πρέπει να ισοπεδώσει 
την ουκρανική αντίσταση προκειμένου να 
επιβάλει τη δική του κυβέρνηση «Βισύ», 
μέσα όμως από μια επιχείρηση επιβολής 
με μεγάλο αριθμό θυμάτων και με κατα-
στροφή όχι μόνο των υποδομών αλλά και 
πολιτικών στόχων της πρωτεύουσας, απο-
νομιμοποιώντας έτσι τη ρωσική εισβολή 
και την κυβέρνηση εγκαθέτων στο Κίεβο.

Η παρουσία του προέδρου Μπάιντεν 
στις Βρυξέλλες θα δώσει πιθανότατα και 
την ευκαιρία, για να υπάρξει μέσα στην 
ένταση του πολέμου μια ψύχραιμη συζή-
τηση, τού πώς πρέπει η ΕΕ να απεξαρτη-
θεί ενεργειακά από τη Ρωσία.
Οι ιδέες για ενίσχυση της προσφερόμε-

νης ποσότητας πετρελαίου και φυσικού 
αερίου από τη Βενεζουέλα, το Κατάρ, τη 
Σ. Αραβία, τα ΗΑΕ, είναι κάτι που θα μπο-
ρούσε άμεσα να αμβλύνει τις συνέπειες 
σε πρώτη φάση, τη διακοπή ή περιορισμό 
των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία. 
Η πράσινη μετάβαση την οποία έχει ήδη 
αποφασίσει η ΕΕ θα χρειαστεί τουλάχι-
στον μια δεκαετία και πολλά δισεκατομ-
μύρια επενδύσεις.
Στη συζήτηση αυτή όμως θα πρέπει να 

τεθεί και το θέμα της Ανατολικής Μεσο-
γείου, καθώς τόσο οι ηλεκτρικές διασυν-
δέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ και Αίγυ-
πτο αποκτούν εξαιρετική γεωστρατηγική 
σημασία, όμως και ο αγωγός EAST MED 
τον οποίο με ευκολία και για λόγους μάλ-

λον πολιτικούς απέρριψαν οι Αμερικανοί, 
αποκτά άλλη σημασία.

Επίσης, και οι έρευνες που έχουν ανα-
σταλεί νοτιοδυτικά της Κρήτης, που πι-
θανολογείται η ύπαρξη κοιτασμάτων φυ-
σικού αερίου, θα έρθουν στο προσκήνιο, 
καθώς η Ευρώπη στην πορεία προς την 
πράσινη μετάβαση δεν έχει πλέον πε-
ριθώριο να «σνομπάρει» οποιαδήποτε 
πηγή ενέργειας, πόσο μάλλον όταν αυτή 
ανήκει σε χώρα μέλος της ΕΕ.
Το μεγάλο ερώτημα όμως για τη διατ-

λαντική συνεργασία, δεν είναι μόνο η 
αντιμετώπιση της ρωσικής επίθεσης στην 
Ουκρανία, αλλά η διαμόρφωση μιας συ-
νολικής και σφαιρικής στρατηγικής για τη 
νέα Τάξη Πραγμάτων που πρέπει να δια-
μορφωθεί σε ένα παγκοσμιοποιημένο πε-
ριβάλλον στη μετά την Ουκρανική κρίση, 
εποχή.

Για τις ευρωπαϊκές χώρες είναι προφα-
νές, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συλλογική 
ασφάλεια στη Γηραιά Ήπειρο η οποία θα 
αποκλείει ή θα έχει απέναντι τη Ρωσία.

Η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται τις στρατηγικές 
ανησυχίες της Ουάσιγκτον τόσο για την 
ανάκτηση της ρωσικής ισχύος και επιρ-
ροής αλλά και για την επέκταση της οικο-
νομικής κυρίως επιρροής της Κίνας στην 
Ευρώπη, όμως είναι προφανές ότι δεν 
μπορεί να απορριφθεί, χωρίς να έχουν 
εξασφαλισθεί εναλλακτικές, τόσο η σχέση 
στο κεφάλαιο της ενέργειας με τη Μόσχα, 
όσο και η εμπορική – επενδυτική σχέση με 
το Πεκίνο.

Η Ουάσιγκτον ίσως για πρώτη φορά μετά 
από την εποχή του προέδρου Τρούμαν θα 
αντιληφθεί, ότι η αναζήτηση και η αποκα-
τάσταση του ηγεμονικού ρόλου της στην 
παγκόσμια σκηνή δεν μπορεί να γίνει με 
δωρεάν κομπάρσους αλλά θα έχει ικανο-
ποιημένους και καλά «αμειβόμενους» συ-
μπρωταγωνιστές…

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλ-
λονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμήμα-
τος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημο-
σιογράφος το 1987. Από το 1990 καλύπτει 
το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ 
και κατόπιν και στην εφημερίδα «Έθνος». 
Αρθρογραφεί στο liberal.gr και στην εφη-
μερίδα «Φιλελεύθερος». 
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Ενδο-οικογενειακή βία: «Η βοήθεια 
από το δήμο του Μόντρεαλ έχει 
καθυστερήσει πολύ»
Επικριτική η αντιπολίτευση για το δήμο του Μόντρεαλ,  
ζητά καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων

Η αξιωματική αντιπολίτευση στο Δημαρχείο του Μό-
ντρεαλ ζητά ένα πραγματικό «σχέδιο δράσης» από 

τη διοίκηση της δημάρχου Valerie Plante για την καλύ-
τερη υποστήριξη των θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας, 
σε μια εποχή που ο αριθμός των γυναικοκτονιών φαίνε-
ται να αυξάνεται παντού στο Κεμπέκ. 

Σε πρόσφατα άρθρα μας μιλήσαμε με την εκτελεστική 
διευθύντρια της Ασπίδας της Αθηνάς, Μέλπα Καματε-
ρού, η οποία επιβεβαίωσε από πρώτο χέρι τα ανησυ-
χητικά συμπτώματα ενδο-οικογενειακής βίας στο Μό-
ντρεαλ. Μια συνάρτηση των αυξανόμενων αρνητικών 
αποτελεσμάτων της πανδημίας.
«Μόλις περάσαμε μια πολύ σκοτεινή χρονιά», είπε 

με θλίψη η εκπρόσωπος του Ensemble Montréal για 
τη διαφορετικότητα των φύλων και την κατάσταση των 
γυναικών, Stéphanie Valenzuela. Έτσι, η εκλεγμένη 
αξιωματούχος αναφέρεται στις 17 γυναικοκτονίες που 
σηματοδότησαν λυπηρά το 2021, αριθμός αυξημένος 
απότομα σε σύγκριση με τις οκτώ που είχαν διαπραχθεί 
το προηγούμενο έτος. Όλες αυτές χωρίς να συνυπολογι-
στούν οι γυναικοκτονίες που έχουν ήδη συμβεί από τις 
αρχές του 2022.
Το Μάρτιο του 2021, εγκρίθηκε ομόφωνα μια πρότα-

ση με την οποία είχε ζητηθεί από το Δήμο να θεσπίσει 
διάφορα μέτρα για την υποστήριξη των θυμάτων, συ-
μπεριλαμβανομένης μιας υπηρεσίας μεταφοράς, μιας 
υπηρεσίας προσωρινής φιλοξενίας και μιας υπηρεσίας 
μετακίνησης. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα μέτρα δεν 
έχει εφαρμοστεί έκτοτε, επικρίνει η αντιπολίτευση, η 
οποία θα καταθέσει νέα πρόταση στις 21 Μαρτίου για 
να απαιτήσει εκ νέου να προχωρήσει ο Δήμος στις δε-
σμεύσεις του.

Η κ. Stéphanie Valenzuela επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
γρήγορα να «πολλαπλασιάσουμε τις προληπτικές ενέρ-
γειες». Το κόμμα της ζητά οι διαθέσιμοι χώροι του Δή-
μου να «χρησιμοποιούνται δωρεάν από οργανισμούς», 
πολλοί από τους οποίους παλεύουν για χρόνια με το 
πρόβλημα έλλειψης χώρου. Η αντιπολίτευση προτείνει 
επίσης την έναρξη δύο «περιοδικών» επικοινωνιακών 
εκστρατειών για τη διάδοση των συντεταγμένων των 
πόρων, κάτι που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία 
στο Longueuil.

«ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ» ΩΘΗΣΗ
Στη συζυγική βία SOS (SOS violence conjugale), η επικε-

φαλής της κλινικής υποστήριξης, Claudine Thibaudeau, 
χαιρετίζει αυτές τις προτάσεις. «Αυτές είναι καλές ιδέες. 
Τα θύματα χρειάζονται συχνά μια πολύ συγκεκριμένη 
ώθηση», λέει.

Ωστόσο, η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας 
είναι επίσης πολύ ευρύτερη, υπενθυμίζει η Claudine 
Thibaudeau. «Χρειάζονται περισσότερες θέσεις δια-
μονής και πρέπει επίσης να σκεφτούμε την ανάπτυξη 
θέσεων στο HLM για το μέλλον. Υπάρχει μια ολόκληρη 
ζωή μετά την έξοδο από ένα βίαιο περιβάλλον και τα θύ-
ματα πρέπει να αισθάνονται ασφαλή εκεί», υποστηρίζει, 
υπενθυμίζοντας ότι οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν ση-
μαντική έλλειψη χρηματοδότησης κάθε χρόνο.
Η διευθύντρια της Ομοσπονδίας Καταφυγίων Γυναικών 

(Fédération des maisons d’hébergement pour femmes), 
Manon Monastesse, συμφωνεί. «Χρειαζόμαστε έναν 
άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με το Δήμο του Μόντρεαλ 
για να αποκτήσουμε διαθέσιμη γη ή κτίρια. Υπολογίζε-
ται ότι αυτή την περίοδο χρειάζονται άλλα τρία ή τέσσε-
ρα σπίτια, με 25 θέσεις το καθένα. Τα ποσοστά πληρό-
τητάς μας είναι 110-120% αυτή τη στιγμή. 

Η κατάσταση είναι κρίσιμη», υποστηρίζει, εκφράζοντας 
τη λύπη της που δεν μπόρεσε ποτέ να συναντήσει το δη-
μοτικό συμβούλιο της δημάρχου.
Στην εκτελεστική επιτροπή της πόλης, η υπεύθυνη για 

το καθεστώς των γυναικών, Josefina Blanco, απαντά ότι 
έχουν ήδη γίνει αρκετές ενέργειες. 
«Υποστηρίξαμε τη δημιουργία μιας μονάδας αντιμετώ-

πισης κρίσεων, ξεκινήσαμε βήματα με το Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
για να οργανώσουμε και να λάβουμε την πιστοποίηση 
ως Συμμαχικός Χώρος Εργασίας κατά της Ενδο-οικογε-
νειακής Βίας (Milieu de travail allié contre la violence 
conjugale) και δημιουργήσαμε ένα τμήμα που ειδικεύ-
εται στην ενδο-οικογενειακή βία στην αστυνομία του 

Μόντρεαλ (SPVM). Ενεργούμε σε όλα τα μέτωπα», λέει 
η Josefina Blanco. Ο Δήμος του Μόντρεαλ ισχυρίζεται 
επίσης, ότι συνεχίζει τις συζητήσεις του με την κυβέρνη-
ση Legault για αύξηση της χρηματοδότησης για τα κατα-
φύγια, ώστε να μπορούν «να αυξήσουν την ικανότητα 
υποδοχής τους, να προσλάβουν περισσότερους εργαζο-
μένους, να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλους χώρους και 
να εξασφαλίσουν δωρεάν όλες τις υπηρεσίες που προ-
σφέρονται στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταφοράς».

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

Ευχόμαστε σε όλη Ευχόμαστε σε όλη 
την Ομογένειατην Ομογένεια

Καλή ΣαρακοστήΚαλή Σαρακοστή

Homemade Traditional Recipes
Freshly Cooked Daily • Catering Services

Προσφέρουμε νηστίσιμα για την 
περίοδο της Σαρακοστής  

και μπακαλιάρο-σκορδαλιά 
για την 25η Μαρτίου

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Ο «Νέος Ψυχρός Πόλεμος»  Ο «Νέος Ψυχρός Πόλεμος»  
και η θέση της Ελλάδαςκαι η θέση της Ελλάδας

Το 2014 ανατράπηκε η νόμιμα εκλεγ-
μένη κυβέρνηση Γιανουκόβιτς στην 

Ουκρανία έπειτα από μια εξέγερση στο 
Κίεβο, για την οποία υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις ότι οργανώθηκε και υποκινήθη-
κε από ξένες μυστικές υπηρεσίες και τις… 
γνωστές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
που δρουν αποσταθεροποιητικά σε διά-
φορες χώρες.

Σάββας Καλεντερίδης*
© newsbreak.gr

Με την ανατροπή Γιανουκόβιτς, που 
ήταν πολιτικά στραμμένος προς τη Μό-
σχα, η Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαί-
ας, όπως ονομάζεται επίσημα η Ταυρίδα 
των αρχαίων Ελλήνων, στις 16 Μαρτίου 
του 2014 προκήρυξε δημοψήφισμα, κατά 
το οποίο η συμμετοχή ήταν 82,17%, με το 
95,5% να ψηφίζει υπέρ της σύνδεσης της 
Κριμαίας με τη Ρωσία.
Σημειώνεται ότι το δημοψήφισμα θεω-

ρήθηκε από την κυβέρνηση της Ουκρανί-
ας, την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ παράνομο, το ανα-
γνώρισε όμως η Ρωσία.
Το ίδιο διάστημα αυτονομιστές κήρυξαν 

την αυτονομία του Ντονμπάς, που αποτε-
λείται από τις περιφέρειες Λουχάνσκ και 
Ντονιέτσκ, προκαλώντας την αντίδραση 
της κυβέρνησης της Ουκρανίας, για να 
ξεσπάσουν μάχες μεταξύ των αυτονομι-
στών και του στρατού της Ουκρανίας, με 
τη συμμετοχή και οργανώσεων νεοναζί, 
που συμμετείχαν και στην εξέγερση του 
Μαϊντάν και υποστηρίζονταν από το ου-
κρανικό κράτος.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 ακολούθησε η 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Μινσκ, 
που συντάχθηκε το 2014 από την Τριμερή 
Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία, η οποία 
αποτελείται από την Ουκρανία, τη Ρωσία 
και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με τη 
μεσολάβηση των ηγετών της Γαλλίας και 
της Γερμανίας στο λεγόμενο «Σχήμα της 
Νορμανδίας».
Επειδή με την υπογραφή του πρωτοκόλ-

λου δεν κατέστη δυνατή η κατάπαυση των 
εχθροπραξιών, ακολούθησε η υπογραφή 
της δεύτερης συμφωνίας του Μινσκ, την 
οποία διαπραγματεύτηκαν ο Γάλλος πρό-
εδρος Φρανσουά Ολάντ, η Γερμανίδα κα-
γκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος 
της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο και ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η δεύ-
τερη συμφωνία υπογράφηκε από τους 
συμμετέχοντες της Τριμερούς Ομάδας 
Επαφής στις 12 Φεβρουαρίου του 2015 
και καθόρισε ένα σύνολο μέτρων. 

Ειδικά με τη δεύτερη συμφωνία του 
Μινσκ προβλεπόταν, εκτός των άλλων, 
άμεση διμερής κατάπαυση του πυρός. Η 
πλευρά των αυτονομιστών, συμβαλλό-
μενο μέρος στη δεύτερη συμφωνία του 
Μινσκ, καταγγέλλει ότι από το 2015 έως 
τα τέλη του 2021 ο ουκρανικός στρατός 
και τα τάγματα των νεοναζί, που εν τω 
μεταξύ αποτέλεσαν μέρος της πολιτοφυ-
λακής, διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, 
τορπιλίζοντας την εκεχειρία και την εφαρ-
μογή της ως άνω συμφωνίας.
Πάντα με βάση τον ισχυρισμό των αυτο-

νομιστών, που ενστερνίζεται η κυβέρνηση 
της Ρωσίας, αυτό αποτέλεσε και την αιτία 
αύξησης της έντασης, η οποία οδήγησε σε 
κρίση, με αποκορύφωμα την εισβολή της 
Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας στις 25 
Φεβρουαρίου 2022, μετά την οποία δημι-
ουργείται μια νέα κατάσταση στον πλανή-
τη και ειδικά στην Ευρώπη.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, ενώ η 
αφορμή της εισβολής ήταν το θέμα του 
Ντονμπάς, το μέγεθος της επιχείρησης 
είναι τέτοιο, που μας επιτρέπει να πούμε 
ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε ως πρόσχημα 
τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από την 
ουκρανική πλευρά για να καταλάβει την 
ανατολικά του ρου του Δνείπερου ποτα-
μού περιοχή και τη νότια Ουκρανία, απο-
κόπτοντας έτσι την επαφή με τη Θάλασσα 
του Αζόφ και τον Εύξεινο Πόντο των περι-
οχών που ελέγχονται από την ουκρανική 
κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, απώτε-
ρος στόχος της Ρωσίας είναι, μετά τις «Λα-
ϊκές Δημοκρατίες» του Λουχάνσκ και του 
Ντονιέτσκ, να δημιουργήσει άλλες δύο, 
αυτές του Χαρκόβου και της Οδησσού, οι 
οποίες θα ενωθούν υπό μορφή ομοσπον-

δίας για να αποτελέσουν την Ομοσπονδι-
ακή Δημοκρατία της Νέας Ρωσίας. Όσον 
αφορά την κατάσταση στο θέατρο των 
επιχειρήσεων, την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές (Πέμπτη, 3 Μαρτίου) οι 
ρωσικές δυνάμεις, αν και έχουν καταγρά-
ψει ορισμένες επιτυχίες στο έδαφος, αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο μέ-
τωπο του Χαρκόβου και λιγότερα σ’ αυτό 
του Κιέβου.

Αυτό τους ώθησε να αυξήσουν την πυ-
ραυλική τους δραστηριότητα εναντίον 
στρατηγικών στόχων στο Κίεβο και το 
Χάρκοβο, καθώς και τα πυρά πυροβολι-
κού. Η όλη επιχείρηση, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει 14 
ημέρες, κάτι που θα πρέπει να θεωρείται 
ανέφικτο, με δεδομένο ότι στα δύο προα-
ναφερθέντα μέτωπα παρατηρείται καθυ-
στέρηση στην προώθηση των θέσεων του 
ρωσικού στρατού, εκτός και αν οι πυραυ-
λικές επιθέσεις κάμψουν την αντίσταση 
του στρατού και της κυβέρνησης της Ου-
κρανίας.

Ενώ συμβαίνουν αυτά στο θέατρο των 
επιχειρήσεων, το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε., δείχνο-
ντας ταχύτατα αντανακλαστικά, κατόρ-
θωσαν να συσπειρώσουν τα μέλη τους 
και να επιβάλουν σκληρότατες κυρώσεις 
στη Ρωσία, με στόχο την οικονομική κατα-
στροφή της τελευταίας και την αποδόμη-
ση της ηγετικής φυσιογνωμίας του Πούτιν.
Ταυτόχρονα, ενίσχυσαν με δωρεάν προ-

μήθεια υπερσύγχρονων αντιαρματικών 
και αντιαεροπορικών όπλων τις ουκρα-
νικές ένοπλες δυνάμεις, προσδοκώντας 
προφανώς τη δημιουργία ενός «νέου Αφ-
γανιστάν» για τις ρωσικές δυνάμεις που 
εισέβαλαν στο έδαφος της Ουκρανίας.

Παράλληλα, έχει αρχίσει να δημιουρ-

γείται ένα κλίμα νέου ψυχρού πολέμου, 
που επηρεάζει πλέον ανοιχτά τη ρητορική 
των κυβερνήσεων της Δύσης αλλά και το 
δημόσιο λόγο, θυμίζοντας την εποχή του 
Μακαρθισμού.
Σ’ αυτήν την κρίσιμη φάση, εντύπωση 

προκαλεί η επίκληση της πυρηνικής ισχύ-
ος από τον ίδιο τον Πούτιν, κάτι που ση-
ματοδοτεί την είσοδο στον προθάλαμο 
της διακεκαυμένης ζώνης, που μπορεί να 
οδηγήσει σε έναν πυρηνικό όλεθρο.
Φυσικά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, πράτ-

τοντας σοφά, δήλωσε ότι παύει για μία 
εβδομάδα τις ασκήσεις και τις επιθεω-
ρήσεις του πυρηνικού της οπλοστασίου, 
θέλοντας να δείξει ότι έμπρακτα κάνει 
κίνηση αποκλιμάκωσης της «πυρηνικής 
έντασης».
Τα πράγματα δεν είναι αστεία, ακριβώς 

επειδή έχουμε μπει στον προθάλαμο της 
διακεκαυμένης ζώνης, απαιτείται σωφρο-
σύνη από όλες τις πλευρές, από όλες τις 
κυβερνήσεις αλλά και από τους διαμορ-
φωτές της κοινής γνώμης στη διαχείριση 
αυτής της κρίσης. Γιατί κάποια στιγμή 
μπορεί να κλείσει η πόρτα εισόδου του 
προθαλάμου στη διακεκαυμένη ζώνη 
και τότε δε θα υπάρχει τρόπος διαφυγής. 
Οπότε πρέπει να κατεβάσουμε όλοι τους 
τόνους και να συμβάλουμε -ο καθένας στο 
μερίδιο που του αναλογεί- στην αποκλι-
μάκωση της κρίσης και στη σωτηρία του 
πλανήτη μας.
Όσον αφορά τη στάση της Κύπρου και 

της Ελλάδας, θα πρέπει να ενστερνιστού-
με το δόγμα «τα εθνικά συμφέροντα 
πάνω από τις συμμαχικές υποχρεώσεις».
Η θέση μας στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ είναι 

αδιαπραγμάτευτη, αυτό όμως σημαίνει 
ότι δεν πρέπει να εξαντλούμε τα περιθώ-
ρια που υπάρχουν για να κατοχυρώνουμε 
τα εθνικά μας συμφέροντα όταν καλού-
μαστε να υλοποιήσουμε συμμαχικές μας 
υποχρεώσεις.
Τέλος, να μην ξεχνάμε ότι οι Σύμμαχοι το 

1919, την ίδια ημέρα που έδιναν την άδεια 
στην Ελλάδα να αποβιβάσει το Στρατό της 
στη Σμύρνη, έδιναν την άδεια στον Κεμάλ 
να φύγει από την Κωνσταντινούπολη με 
το επιτελείο του για να αναδιοργανώσει 
τον οθωμανικό στρατό και να πολεμήσει 
εναντίον του ελληνικού Στρατού, που οι 
ίδιοι έστειλαν στη Μικρά Ασία. Η Ιστορία 
πρέπει να μας διδάσκει.

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

https://www.newsbreak.gr/author/kalenteridis/
https://www.newsbreak.gr/tag/angkela-merkel/
https://www.newsbreak.gr/tag/vladimiros-poytin/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1960
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΡΟΥΝΤΟ (ΜΕΡΟΣ 2Ο)

Mélanie Joly: Από ηττημένη δήμαρχος  
σε υπουργό Εξωτερικών του Καναδά 
Ως μέρος του διαρκούς αφιερώματος 

των Νέων στην Παγκόσμια ημέρα 
της γυναίκας, παρουσιάζουμε σε τρεις συ-
νέχειες τις τρεις σιδηρές κυρίες της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης, συνεχίζοντας με 
τη Mélanie Joly (φωτ. δεξιά).

Η Υπουργός Εξωτερικών, Mélanie Joly, 
από την πλευρά της, προχώρησε σε ενέρ-
γειες με τους ομολόγους της της G7, μό-
λις επικυρώθηκαν τα πρώτα στοιχεία 
που έδειχναν, ότι η Ρωσία συγκεντρώνει 
στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων με 
την Ουκρανία, προκειμένου να καταρτίσει 
κατάλογο με ρωσικές οντότητες και άτομα 
που θα πλήττονταν γρήγορα με οικονομι-
κές κυρώσεις σε περίπτωση εισβολής.
«Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης είναι 

μια ομαδική προσπάθεια. Και έχουμε μια 
καλή ομάδα», λέει η Jocelyn Coulon, ερευ-
νήτρια στο Κέντρο Διεθνών Σπουδών και 
Έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ 
(CERIUM) και πρώην πολιτικός σύμβου-
λος του πρώην υπουργού Εξωτερικών, 
Stéphane Dion.
Συχνά επικριτική για την εξωτερική πο-

λιτική της κυβέρνησης Τρουντό, η Coulon 
είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης με την επικε-
φαλής της καναδικής διπλωματίας.
«Νομίζω ότι η Mélanie Joly ξεχωρίζει. 

Από την αρχή της κρίσης, που ξεκίνησε το 
Δεκέμβριο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. 
Υιοθέτησε το σωστό τόνο. Είναι φιλομα-
θής και γνωρίζει γρήγορα τα αρχεία της. 
Έκανε καλή εντύπωση στους Ευρωπαίους 
ομολόγους της. Μπορεί να φανεί και να 
ακουστεί. Είναι μια άψογη αντίθεση με 
τις γκάφες του Βρετανού ομολόγου της», 
είπε.

Η Mélanie Joly ζήτησε κατάπαυση του 
πυρός στη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία, υποστηρίζοντας ότι η ουκρανική κυ-
βέρνηση χρειάζεται να πάρει μια ανάσα, 
καθώς προχωρά σε συνομιλίες με το κα-
θεστώς Πούτιν.
«Πρέπει να φροντίσουμε να υποστηρί-

ξουμε τους Ουκρανούς ενώ διεξάγονται 
διπλωματικές συνομιλίες ασκώντας μέ-
γιστη πίεση. Γιατί όταν το κάνουμε αυτό, 
τους δίνουμε στην πραγματικότητα ένα 
μοχλό για να διαπραγματευτούν», δήλω-
σε η υπουργός Εξωτερικών, Μελανί Ζολί. 
«Αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται για δι-

πλωματική λύση. Έχει να κάνει με τη δι-
άσωση ζωών και γι› αυτό είναι ένας αν-
θρωπιστικός διάδρομος – και πρέπει να 

υπάρξει κατάπαυση του πυρός», πρόσθε-
σε. «Επειδή δεν μπορείς να διαπραγμα-
τευτείς όταν έχεις ένα όπλο στο κεφάλι 
σου».

Νωρίτερα, την Τετάρτη 9 Μαρτίου, η 
Ζολί μίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό 
της, Ντμίτρο Κουλέμπα, προτού μεταβεί 
στην Τουρκία για συνομιλίες με το Ρώσο 
υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και 
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου.

Ήταν μία από τις τρεις συνομιλίες που εί-
χαν ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό και 
τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, 
με τέσσερα μέλη της ταλαιπωρημένης ου-
κρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο.
Οι συνομιλίες έγιναν στο Βερολίνο, όπου 

ο Τρουντό βρισκόταν την τρίτη ημέρα της 
ευρωπαϊκής περιοδείας του σε τέσσερις 
χώρες. Η Freeland και η Joly μαζί με τον 
Trudeau μίλησαν σε δημοσιογράφους στη 
συνέχεια έξω από το χώρο κοντά στην 
Πύλη του Βρανδεμβούργου, το διάσημο 
σύμβολο της ειρήνης και της ελευθερίας 
του Βερολίνου.

Ο Ζολί είπε στους δημοσιογράφους ότι 
«έρχονται περισσότερες κυρώσεις και θα 
έχετε περισσότερες πληροφορίες» για τη 
διατήρηση της «μέγιστης πίεσης» στη Ρω-
σία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΑΝΙ ΖΟΛΙ
Αφού ολοκλήρωσε το πτυχίο της στη 

Νομική στο Université de Montréal το 
2001, η Joly έγινε μέλος του Barreau du 
Québec. Ακολούθως έλαβε την υποτρο-
φία Chevening και συνέχισε τις σπουδές 
της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
όπου έλαβε τον τίτλο Magister Juris στο 
συγκριτικό και δημόσιο δίκαιο το 2003. Η 
Joly έκανε επίσης πρακτική άσκηση στο 
Radio-Canada, το 2007.
Στην αρχή της καριέρας της, η Joly άσκη-

σε τη δικηγορία σε δύο μεγάλες δικηγορι-
κές εταιρείες του Μόντρεαλ, τη Stikeman 
Elliott και την Davies Ward Phillips & 
Vineberg. Στην τελευταία εταιρεία, ο μέ-
ντοράς της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός 
Lucien Bouchard, ο οποίος της έδωσε μια 
συστατική επιστολή για την αίτησή της 
στην Οξφόρδη. 

Εργάστηκε κυρίως στους τομείς των 
αστικών και εμπορικών διαφορών, του 
πτωχευτικού δικαίου. Ήταν επίσης εισαγ-
γελέας ενώπιον της εξεταστικής επιτρο-
πής του Gomery.
Το 2010, έγινε η πρώτη γυναίκα του 

Κεμπέκ που έλαβε το βραβείο Arnold 
Edinborough, το οποίο αναγνωρίζει τη 

φιλανθρωπική συμμετοχή στην καναδική 
πολιτιστική κοινότητα.
Το 2013, διορίστηκε επικεφαλής της Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής του Κεμπέκ για 
την εκστρατεία ηγεσίας του Φιλελεύθε-
ρου Κόμματος του Καναδά για τον Τζάστιν 
Τρουντό.

Μαζί με τους συναδέλφους της, ίδρυσε 
το Generation of Ideas, το οποίο είναι ένα 
πολιτικό φόρουμ για άτομα ηλικίας 25 έως 
35 ετών. Είναι επίσης μέλος της συλλογι-
κής ομάδας Sortie 13, για την οποία έγρα-
ψε το «Les villes au pouvoir ou comment 
relancer le monde komunal québécois».
Τον Ιούνιο του 2013, η Joly ανακοίνωσε 

την υποψηφιότητά της για δήμαρχος του 

Μόντρεαλ στις εκλογές που έγιναν την 
ίδια χρονιά. Ίδρυσε ένα νέο κόμμα, το 
Vrai changement pour Montréal, για να 
υποστηρίξει την υποψηφιότητά της. Στις 3 
Νοεμβρίου, ημέρα εκλογών, συγκέντρω-
σε το 26,50 τοις εκατό των ψήφων, τερμα-
τίζοντας έξι βαθμούς πίσω από το νικητή, 
Ντένις Κοντέρ. 
Το 2015, η Joly εγκατέλειψε τη δημοτική 

πολιτική και ανακοίνωσε την υποψηφιό-
τητά της για το Φιλελεύθερο Κόμμα του 
Καναδά στη νέα εκλογική περιφέρεια 
Ahuntsic – Cartierville για τις ομοσπονδι-
ακές εκλογές του 2015. Η Ζολί κέρδισε την 
έδρα με το 47,5 τοις εκατό των ψήφων, 
ανατρέποντας τη Μαρία Μουράνι.

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Η Ζολί είπε στους δημοσιογράφους  
ότι «έρχονται περισσότερες κυρώσεις  

και θα έχετε περισσότερες πληροφορίες»  
για τη διατήρηση της «μέγστης πίεσης» στη Ρωσία



12  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  18 Μαρτιου, 2022 / March 18, 2022

Υγεία και Διατροφή

Ουρικό οξύ και διατροφή. «Σιωπηλή» 
αλλά μερικές φορές επικίνδυνη η 

υπερβολική αύξηση του ουρικού οξέος 
στο αίμα ή αλλιώς υπερουριχαιμία, δεν 
είναι τίποτε περισσότερο από την περίσ-
σεια του συγκεκριμένου συστατικού στον 
οργανισμό μας.
Μπορεί να παραμείνει καλά «κρυμμέ-

νη» για πολλά χρόνια, χωρίς να προκα-
λέσει κλινικές εκδηλώσεις, ενώ ένα μικρό 
ποσοστό των ατόμων που εμφανίζουν 
αυξημένο ουρικό οξύ θα παρουσιάσει 
ουρική αρθρίτιδα, μια επώδυνη κατάστα-
ση των αρθρώσεων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ  
ή ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ
Το ουρικό οξύ είναι ένα φυσιολογικό 

προϊόν του μεταβολισμού των πουρινών, 
οι οποίες περιέχονται στις τροφές και 
αποβάλλεται από τους νεφρούς.
Η υπερουριχαιμία – συχνή στο γενικό 

πληθυσμό – οφείλεται είτε σε αυξημένη 
παραγωγή ουρικού οξέος, είτε σε μειω-
μένη αποβολή από τους νεφρούς, είτε σε 
συνδυασμό και των δύο αυτών μηχανι-
σμών. Στο αυξημένο ουρικό οξύ οφείλε-
ται και η ουρική αρθρίτιδα, μια φλεγμο-
νώδης νόσος των αρθρώσεων, η οποία 
«προτιμά» κυρίως τους άνδρες, μετά την 
πέμπτη δεκαετία της ζωής τους.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποσοστό πε-

ρίπου 50% των ενηλίκων εκτιμάται ότι 
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ουρικού 
οξέος, αλλά, τελικά, ποσοστό μόνο 10 
έως 15% θα εμφανίσουν ουρική αρθρίτι-
δα, μάλιστα, μετά από παρέλευση δεκα-
ετιών.
Τις περισσότερες φορές, τα υψηλά επί-

πεδα ουρικού οξέος εμφανίζονται όταν 
τα νεφρά δεν αποβάλλουν αποτελεσμα-
τικά το ουρικό οξύ. Τη δυσλειτουργία 
αυτή στην απομάκρυνση του ουρικού 
οξέος, μπορεί να προκαλέσουν παρά-
γοντες που συνδέονται με το σύγχρονο 
τρόπο ζωής, όπως τα βαριά γεύματα, το 
υπερβολικό βάρος, ο διαβήτης, η λήψη 
ορισμένων διουρητικών φαρμάκων και η 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 
Άλλες, λιγότερο συχνές αιτίες, είναι μια 

δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε που-
ρίνη ή το σώμα που παράγει πολύ ουρικό 
οξύ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
Η συσσώρευση του ουρικού οξέος οφεί-

λεται συχνά στην πλούσια σε πουρίνες 
διατροφή. Αν υποφέρετε από ουρική 
αρθρίτιδα θα πρέπει να αποφεύγετε κατ’ 
αρχήν το κρέας, ειδικά τα όργανα ζώων, 
όπως το συκώτι, η καρδιά, τα νεφρά, ο 
εγκέφαλος, τα οποία περιέχουν υψηλά 
ποσοστά πουρινών, καθώς επίσης και το 
κόκκινο κρέας, όπως το βοδινό και ο χοι-
ρινό. Τα πουλερικά, όπως το κοτόπουλο 
και η γαλοπούλα, μπορούν να καταναλώ-
νονται με μέτρο.
Ακόμη θα πρέπει να αποφεύγονται τα 

θαλασσινά, όπως τα καβούρια, οι αστα-
κοί και οι γαρίδες, αλλά και ψάρια όπως 
οι σαρδέλες, ο τόνος, το σκουμπρί, η ρέ-
γκα, ο σολομός και η γλώσσα.
Οι ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα θα 

πρέπει, επίσης, να αποφεύγουν εντελώς 
όλα τα τρόφιμα που περιέχουν μαγιά, η 
οποία περιέχει υψηλά επίπεδα πουρίνης. 
Ψωμιά, λοιπόν, και αλκοολούχα ποτά 
όπως η μπύρα, όπως και κάθε προϊόν που 
περιέχει μαγιά, πρέπει να γίνονται… πα-
ρελθόν. Η μέτρια κατανάλωση κρασιού, 
πάντως, δε φαίνεται να επηρεάζει τα επί-
πεδα του ουρικού οξέος.
Ακόμη, θα πρέπει να περιορίσουν ή να 

αποφύγουν τα τρόφιμα που περιέχουν 
ζάχαρη, όπως γλυκά, δημητριακά, είδη 
αρτοποιίας και καραμέλες, καθώς και 
την κατανάλωση φυσικών γλυκών χυμών 
φρούτων.
Σε ότι αφορά στα λαχανικά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε πουρίνες, δε φαίνεται 
να δημιουργούν πρόβλημα, ωστόσο με 
μέτρο θα πρέπει να καταναλώνονται τα 
μανιτάρια, τα φασόλια, τα μπιζέλια, οι 
φακές, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, τα 
καρότα, η μελιτζάνα και το σπανάκι.
Με την ίδια λογική αντιμετωπίζονται και 

τα φρούτα, που έχουν υψηλή περιεκτικό-
τητα σε πουρίνες, όπως τα αποξηραμέ-
να φρούτα, καθώς και φρέσκα φρούτα, 
όπως οι μπανάνες, το αβοκάντο, τα μήλα, 
τα ακτινίδια, το φραγκοστάφυλο και ο 
ανανάς.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ… ΡΙΧΝΟΥΝ  
ΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
Η προσεγμένη διατροφή μπορεί να μει-

ώσει τα επίπεδα του ουρικού οξέος στο 
αίμα και να επιβραδύνει τις προσβολές 
της ουρικής αρθρίτιδας και των πιθανών 
βλαβών στις αρθρώσεις.
Έτσι, λοιπόν, άτομα με αυξημένο ουρικό 

οξύ πρέπει να καταναλώνουν περισσό-
τερα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά 
ολικής αλέσεως, τα οποία παρέχουν σύν-
θετους υδατάνθρακες. Μελέτες έχουν 
δείξει, ότι τα λαχανικά με υψηλή περιε-
κτικότητα σε πουρίνες, όπως τα σπαράγ-
για και το σπανάκι, δεν αυξάνουν τον κίν-
δυνο ουρικής αρθρίτιδας.
Ακόμη, η κατανάλωση βιταμίνης C φαί-

νεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 
των επιπέδων του ουρικού οξέος. 
Συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με 

το εάν μπορείτε να λαμβάνετε ένα συ-
μπλήρωμα βιταμίνης C.
Απολαυστικός, τονωτικός, αρωματικός ο 

αγαπημένος μας καφές, σχετίζεται σύμ-
φωνα με κάποιες έρευνες και με μειωμέ-
νο κίνδυνο ουρική αρθρίτιδας όταν κα-
ταναλώνεται με μέτρο. Υπάρχουν ακόμη 
κάποιες ενδείξεις, ότι η κατανάλωση κε-
ρασιών σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο 
προσβολής από ουρική αρθρίτιδα.

Ο ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ
O υγιεινός τρόπος ζωής σε καθημερινή 

βάση, μπορεί να λειτουργήσει προληπτι-
κά στην αύξηση του ουρικού οξέος στο 
αίμα και συνεπώς στην εμφάνιση ουρι-
κής αρθρίτιδας. Έτσι λοιπόν, εκτός από 
τις διατροφικές μας συνήθειες, σημαντι-
κή είναι επίσης η αποφυγή οινοπνευμα-
τωδών ποτών, ενώ η διατήρηση κανο-
νικού βάρους βοηθά στην πρόληψη της 
ουρικής αρθρίτιδας.
Η έρευνα δείχνει, ότι η μείωση του αριθ-

μού των θερμίδων και η απώλεια βάρους 
– ακόμη και χωρίς δίαιτα περιορισμένης 
πουρίνης – μειώνει τα επίπεδα ουρικού 
οξέος και μειώνει τον αριθμό των εξάρ-
σεων ουρικής αρθρίτιδας. Η απώλεια βά-
ρους μειώνει επίσης το συνολικό άγχος 
στις αρθρώσεις.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
Μια δίαιτα ειδικά σχεδιασμένη για την 

πρόληψη της ουρικής αρθρίτιδας μπορεί 
να βοηθήσει:

-Στην επίτευξη υγιούς βάρος και σω-
στών διατροφικών συνηθειών.
-Στην αποφυγή ορισμένων, αλλά όχι 

όλων, των τροφίμων με πουρίνες.
-Στην κατανάλωση ορισμένων τροφί-

μων που μπορούν να ελέγξουν τα επίπε-
δα ουρικού οξέος.
Απαραίτητη είναι επίσης η καλή ενυ-

δάτωση του οργανισμού μας με πόσιμο 
νερό, σε καθημερινή βάση. 
Επίσης, σημαντική είναι η αποφυγή 

μικροτραυματισμών κατά τη διάρκεια 
ασκήσεων ή επαγγελματικών δραστηρι-
οτήτων. 
Να σημειώσουμε, ότι επειδή υπάρχουν 

και φάρμακα που αυξάνουν το ουρικό 
οξύ, μπορείτε να συζητήσετε με το γιατρό 
σας την αντικατάστασή τους.

ΚΑΝΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ; ΙΣΩΣ!
Την ευεργετική δράση της κινεζικής κα-

νέλας (Cinnamomum cassia), η οποία 
χρησιμοποιείται στην κινεζική ιατρική 
για τη θεραπεία του πόνου στο στομάχι, 
στην αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτι-
δας, καθώς και φλεγμονωδών παθήσεων, 
έδειξε ιατρική έρευνα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν 

λόγω έρευνας, η οποία βρίσκεται σε 
πειραματικό στάδιο, η κινεζική κανέλα, 
γνωστή ως ένα από τα πλέον σημαντικά 
φαρμακευτικά βότανα, οι ερευνητές πα-
ρατήρησαν ότι στα ποντίκια που πραγμα-
τοποιήθηκε θεραπεία με αιθέριο έλαιο 
κανέλας παρατηρήθηκε μείωση του ου-
ρικού οξέος, γεγονός που τους οδηγεί 
να πιστεύουν ότι στο μέλλον μπορεί να 
αποτρέψει τις εξάρσεις της ουρικής αρ-
θρίτιδας.
Τα κινεζικά αιθέρια έλαια είναι φυσικά 

αλλά δεν είναι ακίνδυνα γι’ αυτό καλό εί-
ναι να συμβουλεύεστε τον ειδικό για την 
εφαρμογή τους.

© Εναλλακτική Δράση

Πηγές:
-http://www.elire.gr/info_det.
php?di=16
-https://www.mayoclinic.org/
-https://www.medicalnewstoday.com
-www.pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/28347828

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΉ:ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΉ:  
Οι απαγορευμένες τροφές και  Οι απαγορευμένες τροφές και  
οι τροφές που το «ρίχνουν»οι τροφές που το «ρίχνουν»

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 21 mars au dimanche 27 mars 2022 · from monday march 21st to sunday march 27th 2022

GROS OEUFS BLANCS NUTRIGROS OEUFS BLANCS NUTRI
Large White EggsLarge White Eggs

dzdz

*Limite 4 par client*Limite 4 par client

BEURRE LACTANTIABEURRE LACTANTIA
Butter Butter 
454g454g

*MyCountry exclu*MyCountry exclu
*Limite 4 par client*Limite 4 par client

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

CITRONSCITRONS
LemonsLemons
Sac de 2lbSac de 2lb

FEUILLES DEFEUILLES DE
VIGNE CEDARVIGNE CEDAR

Vine LeavesVine Leaves
1L1L

CAFÉ GREC PAPAGALOSCAFÉ GREC PAPAGALOS
Greek CoffeeGreek Coffee

454g454g

FROMAGE DE BREBISFROMAGE DE BREBIS
KASHKAVAL KASHKAVAL 
CheeseCheese GRÈCE

BAR BAR 
MÉDITERRANÉEN MÉDITERRANÉEN 

FRAIS NETTOYÉFRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned Fresh Cleaned 

Mediterranean BassMediterranean Bass
19.82/kg19.82/kg

PALETTE DE VEAU DE PALETTE DE VEAU DE 
LAIT FRAISLAIT FRAIS
Fresh Milk-Fed Veal Fresh Milk-Fed Veal 
Blade RoastBlade Roast
15.41/kg15.41/kg

CANADA AAABIFTECK D’ALOYAU BIFTECK D’ALOYAU 
FRAISFRAIS
Fresh T-Bone SteakFresh T-Bone Steak
22.02/kg22.02/kg

CROUSTILLESCROUSTILLES
MISS VICKIE’SMISS VICKIE’S

Potato ChipsPotato Chips
200g200g

HUILE D’OLIVE DE GRIGNONS HUILE D’OLIVE DE GRIGNONS 
HERMESHERMES
Olive Pomace OilOlive Pomace Oil
1L1L

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

6.59/kg6.59/kg

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

2.18/kg2.18/kg

TOMATES DE SERRE DU QUÉBECTOMATES DE SERRE DU QUÉBEC
Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes
2.18/kg2.18/kg

BANANESBANANES
BananasBananas
1.30/kg1.30/kg

ASPERGESASPERGES
AsparagusAsparagus
1lb1lb

BEURRE LACTANTIABEURRE LACTANTIA
Butter Butter 
454g454g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Έχει το σύνδρομο των δακρύων του κροκόδειλου  
και κλαίει κάθε φορά που τρώει!

Το κλάμα πυροδοτείτε συνήθως από 
μια  έντονη  συναισθηματική  αντί-

δραση,  όπως  λύπη,  πόνο  ή  ακατάσχε-
το  γέλιο,  αλλά  σε  σπάνιες  περιπτώσεις 
μπορεί να ενεργοποιηθεί από κάτι τόσο 
καλοήθη όπως το φαγητό. Πέρυσι, ένας 
ηλικιωμένος,  ο  κος  Ζανγκ  όπως  λένε 

τα  κινεζικά  μέσα  ενημέρωσης,  φέρεται 
να χύνει δάκρυα κάθε φορά που τρώει. 
Δεν  το σκέφτηκε πολύ στην αρχή, αλλά 
το  κλάμα  χειροτέρεψε  αισθητά  όταν 
χρειαζόταν  να  μασήσει  για  περισσό-
τερη  ώρα,  και  αυτό  τον  εμπόδιζε  στην 
κοινωνική  του  ζωή.  Ο  Ζανγκ  άρχισε  να 

αποφεύγει να τρώει δημόσια, από φόβο 
μην κυλήσουν δάκρυα στο πρόσωπό του 
μπροστά σε κόσμο, κι έτσι απομονώθη-
κε.  Ευτυχώς,  συνειδητοποίησε ότι  αυτό 
δεν ήταν κάτι που μπορούσε να κρύψει 
για πάντα και αποφάσισε να δει ένα για-
τρό. Τον περασμένο μήνα, ο Ζανγκ πήγε 
σε ένα νοσοκομείο στη Γουχάν για έλεγ-
χο και διαγνώστηκε με μια σπάνια ιατρι-
κή πάθηση που είναι κοινώς γνωστή ως 
«δακρύων κροκοδείλου». 
Ο Δρ Τσένγ Μιαν Χίνγ Mian, επικεφαλής 
του Τμήματος Οφθαλμολογίας στο νοσο-
κομείο εξήγησε ότι η πάθηση σχετίζεται 
στενά  με  την  προηγούμενη  παράλυση 
του  προσώπου  του  άνδρα.  Η  διαδικα-
σία ανάρρωσης από  την παράλυση  του 
προσώπου είχε επηρεάσει τη δραστηρι-
ότητα των δακρυϊκών αδένων, ιδιαίτερα 
εκείνου στο αριστερό του μάτι. Κατά τη 
διάρκεια  της  περιόδου  ανάρρωσης,  οι 
νευρικές  ίνες  του  προσώπου  κατευθύ-
νονται εσφαλμένα και το σιελογόνο νεύ-
ρο καταλήγει να νευρώνει τον δακρυϊκό 
αδένα  αντί  του  υπογνάθιου  αδένα.  Το 

αποτέλεσμα αυτής της κακής κατεύθυν-
σης  του  νεύρου  του  προσώπου  είναι 
ότι ερεθίσματα όπως η μυρωδιά ή η γεύ-
ση του φαγητού, αντί να προκαλούν σιε-
λόρροια, διεγείρουν τον δακρυϊκό αδένα 
να παράγει δάκρυα.
Τα  συμπτώματα  του  συνδρόμου  του 

«δακρύων  κροκοδείλου»  ποικίλλουν 
από ασθενή σε ασθενή και οι πιο ήπιες 
περιπτώσεις αντιμετωπίζονται γενικά με 
συμβουλευτική και  τακτική παρακολού-
θηση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η πιο 
δημοφιλής θεραπεία είναι οι ενέσεις βο-
τουλινικής τοξίνης στον δακρυϊκό αδένα, 
για να σταματήσει η μετάδοση κατά μή-
κος  των  ανώμαλα  αναγεννημένων  νευ-
ρικών ινών στον προσβεβλημένο αδένα. 
Τα  αποτελέσματα  της  τοξίνης  διαρκούν 
περίπου έξι μήνες.
Οι  χειρουργικές  επεμβάσεις  είναι  επί-
σης μια λύση,  και αυτή ήταν η επιλογή 
στην  περίπτωση  του  κ.  Ζανγκ.  Η  κατά-
στασή  του  βελτιώθηκε  πολύ,  αλλά  τα 
τοπικά μέσα δε διευκρινίζουν εάν η ανα-
κούφιση είναι μόνιμη.

Παντρεύτηκε τρίδυμες που δεν ήθελαν  
να αποχωριστεί η μία τις άλλες!
Ένας  άνδρας  από  το  Κονγκό  ξάφ-

νιασε  πρόσφατα  τον  κόσμο,  αφού 
παντρεύτηκε τρεις πανομοιότυπες… τρί-
δυμες, που αποφάσισαν να μοιραστούν 
τον ίδιο άνδρα, προκειμένου να μείνουν 
μαζί, αντί να χωρίσουν.
Ένας 32χρονος άνδρας από το Κονγκό, 
γνωστός μόνο με  το όνομα  Luwizo,  πα-
ντρεύτηκε  πρόσφατα  τις  αδελ-
φές Natasha, Natalie και Nadege, πανο-
μοιότυπα τρίδυμα, σε μια γαμήλια τελε-
τή που έγινε θέμα διεθνώς. 
Αφού  αρχικά  γνώρισε  τη  Natalie  στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ερω-
τεύτηκε,  ο  Luwizo φέρεται  να  εξαπατή-
θηκε από τις άλλες δύο αδελφές της και 
να πίστεψε ότι συναντούσε τη φίλη του. 
Φαίνεται πως δεν μπορούσε να ξεχωρί-
σει τα πανομοιότυπα τρίδυμα και τελικά 
τον ερωτεύτηκαν όλες. 
Όταν τελικά του αποκάλυψαν ότι ήταν 
τρεις  και  ότι  όλες  ήθελαν  να  τον  πα-
ντρευτούν, δεν μπορούσε να αρνηθεί.
«Στην αρχή, όταν του είπαμε ότι έπρε-
πε  να μας παντρευτεί  όλες,  σοκαρίστη-
κε. Αλλά επειδή είχε ήδη ερωτευτεί όλες 
μας,  τίποτα δεν μπορούσε να σταματή-

σει τα σχέδιά μας, αφού και εμείς ήμα-
σταν ερωτευμένες μαζί του», δήλωσε η 
Natalie στο AfriMax. 
«Παρόλο που ο κόσμος θεωρεί αδύνα-
το για τρεις γυναίκες να μοιράζονται ένα 
σύζυγο,  αλλά  για  εμάς,  το  να  μοιραζό-
μαστε τα πάντα ήταν η ζωή μας από την 
παιδική μας ηλικία», ανέφερε.
Προφανώς,  οι  τρίδυμες πάντα πίστευ-
αν ότι ο γάμος θα ήταν το μόνο πράγμα 
που θα τις χώριζε, αλλά αφού ερωτεύτη-
καν τον Luwizo συνειδητοποίησαν ότι θα 
μπορούσαν να τον μοιραστούν όπως και 
όλα τα άλλα. 
Και, παρά το σοκ που έπαθε στην αρχή, 
δε  διαμαρτυρήθηκε  για  την  ιδέα  να  τις 
παντρευτεί όλες τους.
«Παραλίγο  να  λιποθυμήσω»,  δήλωσε 
ο Luwizo. «Τις ρώτησα ανάμεσα σε όλες 
σας, ποια είναι η Νάταλι; Μου είπαν ότι 
τις  είχα συναντήσει  όλες  σε  διαφορετι-
κές ημέρες που τις επισκέφθηκα. 
Μπερδεύτηκα,  καθώς  είχα  σχεδιάσει 
να παντρευτώ τη Νάταλι, αλλά αυτό που 
με μπέρδεψε ήταν ότι δεν μπορούσα να 
παντρευτώ  ένα  από  τα  κορίτσια  και  να 
αφήσω τις δύο πίσω».

Η απόφαση  του  Luwizo  να γίνει πολυ-
γαμικός  δεν  άρεσε  πολύ  στην  οικογέ-
νειά του. Οι γονείς του φέρονται να τον 
«περιφρόνησαν» γι’ αυτό και δεν παρέ-

στησαν καν στη γαμήλια τελετή, ενώ οι 
αδελφές του χρειάστηκαν λίγο χρόνο για 
να  επεξεργαστούν  την  απόφαση,  αλλά 
τελικά υποστήριξαν την απόφασή του.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
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Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ λόγω Ουκρανίας: Μπορεί να αλλάξει 
θεμελιωδώς η παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική τάξη
Δραματικές προειδοποιήσεις για τις συνέπειες | «Τσακίζεται» η παγκόσμια ανάπτυξη, εκτοξεύονται οι τιμές

Ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία θα 
αισθανθεί τις επιπτώσεις της βρα-

δύτερης ανάπτυξης και του ταχύτερου 
πληθωρισμού, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου (ΔΝΤ) για τα όσα επακολουθούν του 
πολέμου στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ οι επιπτώσεις θα 

γίνουν αισθητές μέσω τριών βασικών κα-
ναλιών:
-Πρώτον, οι υψηλότερες τιμές για εμπο-
ρεύματα, όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, 
θα ωθήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, 
ο οποίος με τη σειρά του θα διαβρώσει 
την αξία των εισοδημάτων και θα βαρύνει 
τη ζήτηση.
-Δεύτερον, ειδικότερα οι γειτονικές οικο-

νομίες θα αντιμετωπίσουν το διαταραγ-
μένο εμπόριο, τις αλυσίδες εφοδιασμού 
και τα εμβάσματα, καθώς και την ιστορική 
αύξηση των προσφυγικών ροών.
-Και τρίτον, η μειωμένη επιχειρηματική 

εμπιστοσύνη και η υψηλότερη αβεβαιό-
τητα των επενδυτών θα επιβαρύνουν τις 
τιμές των περιουσιακών στοιχείων, καθι-
στώντας πιο αυστηρές τις χρηματο-οικο-
νομικές συνθήκες και δυνητικά θα τονώ-
σουν τις εκροές κεφαλαίων από τις ανα-
δυόμενες αγορές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι σημα-
ντικοί παραγωγοί βασικών εμπορευμά-
των και οι διαταραχές έχουν προκαλέσει 
την εκτόξευση στις παγκόσμιες τιμές, ειδι-
κά για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 
Το κόστος των τροφίμων έχει εκτιναχθεί, 
με το σιτάρι, για το οποίο η Ουκρανία και 
η Ρωσία αποτελούν το 30% των παγκόσμι-
ων εξαγωγών, να φτάνει σε ρεκόρ.

Πέρα από τις παγκόσμιες επιδράσεις, 
χώρες με άμεσο εμπόριο, τουρισμό και 
χρηματο-οικονομικά ανοίγματα, θα αι-
σθανθούν πρόσθετες πιέσεις. 

Οι οικονομίες που εξαρτώνται από τις ει-
σαγωγές πετρελαίου θα δουν ευρύτερα 
δημοσιονομικά και εμπορικά ελλείμμα-
τα και μεγαλύτερη πίεση στον πληθωρι-
σμό, αν και ορισμένοι εξαγωγείς, όπως 
αυτοί στη Μέση Ανατολή και την Αφρι-
κή, ενδέχεται να επωφεληθούν από τις 
υψηλότερες τιμές. Οι απότομες αυξήσεις 
των τιμών των τροφίμων και των καυσί-
μων ενδέχεται να προκαλέσουν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο αναταραχής σε ορισμένες 
περιοχές, από την Υποσαχάρια Αφρική 
και τη Λατινική Αμερική έως τον Καύκασο 
και την Κεντρική Ασία, ενώ η επισιτιστι-
κή ανασφάλεια είναι πιθανό να αυξηθεί 
περαιτέρω σε μέρη της Αφρικής και της 
Μέσης Ανατολής. Μακροπρόθεσμα, ο πό-
λεμος μπορεί να αλλάξει θεμελιωδώς την 
παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική 
τάξη εάν αλλάξει το εμπόριο ενέργειας, 
αναδιαρθρωθούν οι αλυσίδες εφοδια-
σμού, κατακερματιστούν τα δίκτυα πλη-
ρωμών και οι χώρες επανεξετάσουν τα 
αποθεματικά νομισμάτων. Η αυξημένη 
γεωπολιτική ένταση εγείρει περαιτέρω 
κινδύνους οικονομικού κατακερματισμού, 
ιδίως για το εμπόριο και την τεχνολογία.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι άνευ προηγου-

μένου κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα βλά-
ψουν τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβη-
ση και το εμπόριο, προκαλώντας αναπό-
φευκτα μια βαθιά ύφεση στην Ουκρανία. 

Η υποτίμηση του ρουβλιού τροφοδοτεί 
τον πληθωρισμό, μειώνοντας περαιτέ-
ρω το βιοτικό επίπεδο για τον πληθυσμό. 
Η ενέργεια είναι ο κύριος δίαυλος διάχυ-
σης για την Ευρώπη, καθώς η Ρωσία απο-
τελεί κρίσιμη πηγή εισαγωγών φυσικού 
αερίου. 

Οι ευρύτερες διακοπές της εφοδιαστικής 
αλυσίδας μπορεί επίσης να είναι συνέ-
πεια της κρίσης.

Αυτές οι επιπτώσεις θα τροφοδοτήσουν 
τον πληθωρισμό και θα επιβραδύνουν την 
ανάκαμψη από την πανδημία. 

Η Ανατολική Ευρώπη θα δει αύξηση του 
κόστους χρηματοδότησης και αύξηση 
του προσφυγικού. Έχει απορροφήσει το 
μεγαλύτερο μέρος των 3 εκατομμυρίων 
ανθρώπων που εγκατέλειψαν πρόσφατα 
την Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία των 
Ηνωμένων Εθνών.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται 

επίσης να αντιμετωπίσουν δημοσιονομι-

κές πιέσεις, από πρόσθετες δαπάνες για 
προϋπολογισμούς ενεργειακής ασφάλει-
ας και άμυνας.

Ενώ οι ξένες εκθέσεις σε «βυθισμένα» 
ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι μέτρι-
ες για τα παγκόσμια πρότυπα, οι πιέσεις 
στις αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να 
αυξηθούν, εάν οι επενδυτές αναζητήσουν 
ασφαλέστερα καταφύγια. 

Ομοίως, οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
τράπεζες έχουν μέτρια και διαχειρίσιμα 
άμεσα ανοίγματα στη Ρωσία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΟΚ
Οι συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας 

στην Ουκρανία έχουν ήδη κλονίσει όλον 
τον κόσμο και υποδεικνύουν τη σημασία 
ενός παγκόσμιου δικτύου ασφαλείας και 
περιφερειακών διευθετήσεων για την 
προστασία των οικονομιών.
«Ζούμε σε έναν κόσμο πιο επιρρεπή σε 

σοκ», είπε πρόσφατα η γενική διευθύ-
ντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 
(φωτ.) σε δημοσιογράφους σε μια ενημέ-
ρωση στην Ουάσιγκτον. 
«Και χρειαζόμαστε τη δύναμη της συλλο-

γικότητας για να αντιμετωπίσουμε τα σοκ 
που έρχονται».
Ενώ ορισμένες επιπτώσεις μπορεί να μην 

έρθουν πλήρως στο επίκεντρο για πολλά 
χρόνια, υπάρχουν ήδη σαφείς ενδείξεις, 
ότι ο πόλεμος και η συνακόλουθη αύξηση 
του κόστους για βασικά προϊόντα θα κατα-
στήσει πιο δύσκολο για τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής σε ορισμένες χώρες, να 
επιτύχουν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ του 
περιορισμού του πληθωρισμού και της 
στήριξης της οικονομικής ανάκαμψη από 
την πανδημία.                    © newsbreak.gr

 

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά  - The Hellenic Initiative Canada παρουσιάζει: 

Who owns History? Η υπόθεση της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα 

Την Πέμπτη, 24  Μαρτίου, 2022 και ώρα 12:00 μμ (EDT) 

Σε ποιον ανήκει η Ιστορία; Είναι ίσως η σημαντικότερη ερώτηση στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού 
που αφορά την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς που πάρθηκε χωρίς άδεια.  

Το THI Canada και οι THIC New Leaders φιλοξενούν τον Geoffrey Robertson, συγγραφέα του ομότιτλου 
βιβλίου, για μία διερευνητική συζήτηση πάνω στο φλέγον ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του 
Παρθενώνα.  

Ο Robertson θα αναφερθεί στην ιστορία των μαρμάρων του Παρθενώνα, πώς αποσπάστηκαν από τον 
Λόρδο Έλγιν και εάν υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την επιστροφή των 
μαρμάρων στην Αθήνα. Θα συζητηθεί επίσης εάν αυτή η υπόθεση θα μπορέσει να αποτελέσει κανόνα 
για τον επαναπατρισμό πολίτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς και σε άλλους πολιτισμούς και τί θα σημαίνει 
αυτό για τα μουσεία του δυτικού κόσμου και των ιδιωτικών συλλογών. 

Συντονιστής της συζήτησης είναι ο Νικ Νάνος, επικεφαλής αναλυτής και ιδρυτής της Nanos Research 
καθώς και συντονιστής της ομάδας πίσω από την εβδομαδιαία αναφορά Bloomberg Nanos Canadian 
Confidence Index. Ο Νικ Νάνος επίσης εμφανίζεται στο εβδομαδιαίο απόσπασμα του CTV News 
Channel - Nanos on the Numbers, παρουσιάζοντας τα τελευταία πολιτικά, επιχειρησιακά και κοινωνικά 
νέα.    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για να παρακολουθήσουν την συζήτηση διαδικτυακά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.thehellenicinitiative.ca H συζήτηση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, 
ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά στο Youtube κανάλι του THI Canada: Youtube – The Hellenic Initiative 
Canada 
 
Το THI Canada είναι μέλος της διεθνούς Ελληνικής Πρωτοβουλίας The Hellenic Initiative, μίας 
φιλανθρωπικής οργάνωσης της διασποράς που έχει στόχο να συνδράμει στην ανάκαμψη της Ελλάδας. 
Η Καναδική οργάνωση συστήθηκε το 2016 με στόχο να προσθέσει την συνεισφορά του Καναδά και της 
ιστορικής ελληνικής του κοινότητας στην παγκόσμια προσπάθεια της διασποράς και των σύγχρονων 
Φιλελλήνων.  
 
Συγκεκριμένα, υποστηρίζει τις πλέον απαραίτητες φιλανθρωπικές δράσεις σίτισης και παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης, μέσω αξιόπιστων Ελληνικών και διεθνών φιλανθρωπικών οργανώσεων που 
επιτελούν μετρήσιμο και πολύτιμο έργο στην χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες για το THI Canada 
και τα προγράμματα που στηρίζουμε, για να γίνετε μέλος ή για να στηρίξετε το έργο μας ως 
συνεταίρος/partner, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://ca.thehellenicinitiative.org/ 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κυρία Νατάσσα Μπουρλιάσκου: 
natasha.bourliaskos@ca.thehellenicinitiative.org  / T: 416-572-7324 

 

https://www.newsbreak.gr/tag/pagkosmia-oikonomia/
https://www.newsbreak.gr/tag/dnt/
https://www.newsbreak.gr/tag/eyropi/
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Η ρωσική εισβολή στις 24-2-2022 στην 
Ουκρανία προκάλεσε ένα παγκόσμιο 

σοκ, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και ιδιαίτε-
ρα η ελληνική, λόγω εγγύτητας, διχάστη-
καν σε φιλονατοϊκούς και φιλορώσους. 

Η προπαγάνδα και τα fake news οργιά-
ζουν, ιδίως από την πλευρά των Δυτικών 
και επιχειρούν να επηρεάσουν το συναί-
σθημα παρά τη λογική των ανθρώπων. 

Σ’ έναν πόλεμο πρώτη πεθαίνει η αλή-
θεια! Δημοσιογράφοι και κάθε είδους 
ειδικοί καθημερινά αναλύουν το θέμα χω-
ρίς, πολλοί, να κατανοούν τι πραγματικά 
συμβαίνει και γιατί αυτό συμβαίνει.

Γράφει ο  
Νίκος Ιγγλέσης*

Ουδείς αγαπάει τον πόλεμο γιατί αφήνει 
πίσω του νεκρούς, τραυματίες, ακρωτηρι-
ασμένους, καταστρέφει τα σπίτια, το βιός 
των ανθρώπων και τις υποδομές της χώ-
ρας, ενώ στους επιζώντες αφήνει ανεξίτη-
λα ψυχολογικά τραύματα. 
Ο πόλεμος όμως κυριαρχεί στις ανθρώπι-

νες κοινωνίες από την προϊστορική εποχή. 
«Ο πόλεμος είναι πατέρας των πάντων 

και ο βασιλεύς των πάντων και μερικούς 
τους έκανε θεούς, άλλους ανθρώπους, 
μερικούς τους έκανε δούλους, άλλους 
ελεύθερους» – Ηράκλειτος.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία εμφανίζεται 

ως ένας πόλεμος του καλού ενάντια στο 
κακό, ως σύγκρουση του δίκαιου με το 
άδικο. Μια μανιχαϊστική αντίληψη επιχει-
ρεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα. 
Είναι όμως έτσι ή τα πράγματα είναι 

πολύ πιο σύνθετα; Καταγράφουμε, εν συ-
ντομία, μερικά μόνο στοιχεία, για να ερ-
μηνεύσουμε γιατί ξέσπασε αυτός ο πόλε-
μος και ποιοι είναι οι στόχοι όσων εμπλέ-
κονται σ’ αυτόν.

Η ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΔΥΟ ΣΤΟΧΟΥΣ:
1ον. Να αποτρέψει την ένταξη της Ου-

κρανίας στο ΝΑΤΟ και την εν συνεχεία 
εγκατάσταση σ’ αυτήν επιθετικών – πυ-
ραυλικών όπλων της Συμμαχίας, που θα 
έχουν μέσα στο βεληνεκές τους τα διοικη-
τικά, στρατιωτικά και βιομηχανικά κέντρα 
της ρωσικής ενδοχώρας. 

Βέβαια, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει 
και με τις Βαλτικές Χώρες (Εσθονία, Λε-
τονία, Λιθουανία) που όμως έχουν ήδη 

ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
2ον. Να ενσωματώσει τους ρωσικούς 

πληθυσμούς, που μετά τη διάλυση της 
ΕΣΣΔ και τη δημιουργία 15 ανεξάρτητων 
κρατών, βρέθηκαν εκτός των συνόρων 
της μητέρας πατρίδας (βλέπε διάγγελμα 
Β. Πούτιν την ημέρα της εισβολής). Για τη 
Ρωσία η ήττα και η αδικία που υπέστη το 
1991 πρέπει, έστω και εν μέρει, να ανα-
τραπούν.

Με βάση τα ανωτέρω, η ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως προληπτικός και ταυτόχρονα ως εθνι-
κοαπελευθερωτικός πόλεμος.

Η Μόσχα θεωρεί τους Ουκρανούς αδελ-
φό σλαβικό λαό (όχι διαφορετικό έθνος). 
Εξάλλου, η Ουκρανία ήταν ανέκαθεν τμή-
μα της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και στη 
συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Κάποια 
τμήματά της, στα βορειοδυτικά, ανήκαν 
σε παλαιότερους καιρούς στους Πολω-
νούς, στους Λιθουανούς και στην Αυστρο-
ουγγαρία. 

Ανεξάρτητο κράτος έγινε για πρώτη 
φορά το 1991 και στη συνέχεια επιχείρησε 
να δημιουργήσει ενιαία εθνική ουκρανική 
συνείδηση (π.χ. με απαγόρευση χρήσης 
της ρωσικής γλώσσας).

Η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη σε έκτα-
ση, μετά τη Ρωσία, χώρα της Ευρώπης 
(603.000 τ.χ.) με περίπου 44 εκατομμύρια 
κατοίκους. Μεγάλο τμήμα αυτού του πλη-
θυσμού, στα ανατολικά και νότια, είναι 
Ρώσοι και όχι απλώς Ρωσόφωνοι. 
Η Ουκρανία αποτελεί σημαντικό γεω-

οικονομικό μέγεθος. Διαθέτει τη μεγα-
λύτερη καλλιεργήσιμη γη στην Ευρώπη. 
Κατέχει την 1η θέση παγκοσμίως στην 
εξαγωγή ηλιέλαιου, την 4η θέση στις εξα-
γωγές καλαμποκιού και κριθαριού, την 
8η θέση στην εξαγωγή σιταριού, ενώ είναι 
ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγός πατάτας 
και ο 5ος μεγαλύτερος παραγωγός σίκα-
λης στον κόσμο.
Επίσης, η Ουκρανία διαθέτει αξιόλογη 

βιομηχανία και πλούσια μεταλλεύμα-
τα. Κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως στις 
εξαγωγές σιδήρου, την 4η θέση στις εξα-
γωγές αργίλου και τιτανίου, την 8η θέση 
στις εξαγωγές μεταλλευμάτων και συ-
μπυκνωμάτων, τη 10η θέση παγκοσμίως 
στην παραγωγή χάλυβα και την 1η θέση 
στην Ευρώπη στην παραγωγή αμμωνίας. 
Διαθέτει ακόμη κοιτάσματα σχιστόλιθου, 
ικανά να παράγουν σχιστολιθικό φυσικό 

αέριο και πετρέλαιο, όπως αυτό που εξά-
γουν σήμερα οι ΗΠΑ στην Ευρώπη. Τέλος, 
διαθέτει βιομηχανία για παραγωγή στρο-
βίλων πυρηνικών εργοστασίων (4ος με-
γαλύτερος εξαγωγέας), ντιζελοκινητήρων 
και σημαντική αμυντική βιομηχανία που 
συνεργάζεται με την αντίστοιχη τουρκική 
σε διάφορους τομείς.

Ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλεί-
ας των ΗΠΑ, Ζ. Μπρεζίνσκι, είχε πει: «Η 
Ρωσία με την Ουκρανία είναι μια αυτο-
κρατορία, χωρίς την Ουκρανία είναι ένα 
φυσιολογικό κράτος».

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΕΠΙΔΙΩ-
ΚΟΥΝ: Να μην ενσωματωθεί η Ουκρανία 
στη Ρωσία ή να μην περιέλθει στη ρωσι-
κή σφαίρα επιρροής. Για το σκοπό αυτό 
ενθάρρυναν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ 
(σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο ουκρα-
νικό Σύνταγμα) και στη συνέχεια στην ΕΕ, 
όπως έγινε με όλες τις άλλες ανατολικοευ-
ρωπαϊκές και βαλτικές χώρες. Ο τωρινός 
πόλεμος έχει ξεκινήσει από το 2014 όταν 
ανατράπηκε με πραξικόπημα η τότε φιλο-
ρωσική κυβέρνηση στο Κίεβο και σε απά-
ντηση η Ρωσία ενσωμάτωσε την Κριμαία 
και ενθάρρυνε τις ανατολικές επαρχίες 
του Ντονέτσκ και του Λουχάντς να αυτο-
ανακηρυχθούν ανεξάρτητες δημοκρατίες.

Η Ρωσία με οχτώ χρόνια καθυστέρηση 
κάνει σήμερα αυτό που θα έπρεπε να 
είχε κάνει το 2014, όταν οι συνθήκες ήταν 
πολύ πιο ευνοϊκές γι’ αυτήν. Ο ουκρανικός 
στρατός ήταν πολύ πιο αδύναμος και τα 
φιλορωσικά αισθήματα μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού πιο έντονα. Ο Β. Πούτιν 
πίστεψε ότι ελέγχοντας την Κριμαία και 
τις δύο αποσχισθείσες δημοκρατίες, θα 
ασκούσε πλήρη γεωπολιτικό έλεγχο σ’ όλη 
την Ουκρανία. Έκανε λάθος.

Μετά τη ρωσική εισβολή και την ορθο-
λογική απόφαση να μην εμπλακούν νατο-
ϊκές δυνάμεις στις πολεμικές επιχειρήσεις, 
γιατί κάτι τέτοιο θα προκαλούσε σύγκρου-
ση των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυ-
νάμεων του Πλανήτη, ο στόχος των Δυ-
τικών αναπροσαρμόστηκε. Η Ουκρανία 
έμεινε μόνη να πολεμήσει τη Ρωσία με 
όση στρατιωτική βοήθεια μπορούσε να 
της δοθεί και όση είναι ικανή να αξιοποιή-
σει. Στόχος να φθείρει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα τη Ρωσία και να της προκαλέσει 
τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες.

Παράλληλα, πρωτοφανείς πολιτικές και 

οικονομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν στη 
Ρωσία απ’ όλους τους Δυτικούς (ΗΠΑ, ΕΕ, 
Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία κ.λπ.) με 
στόχο να γονατίσουν την οικονομία της 
και να προκαλέσουν εσωτερική κοινωνι-
κή αναταραχή. Ένας πόλεμος διεξάγεται 
σ’ όλα τα επίπεδα. Η Ρωσία είναι στρατι-
ωτική υπερδύναμη αλλά η οικονομία της 
είναι αδύναμη. Το ρωσικό ΑΕΠ είναι περί-
που στο ύψος του ΑΕΠ της Ιταλίας, μιας 
χώρας που έχει περίπου το 45% του πλη-
θυσμού της Ρωσίας. Η ρωσική οικονομία 
βασίζεται στη «μονοκαλλιέργεια» της εξό-
ρυξης υδρογονανθράκων, κάποιων πρώ-
των υλών και στην αμυντική βιομηχανία. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι η υψηλή τεχνολο-
γία που έχει αναπτύξει η ρωσική αμυντική 
βιομηχανία δε διαχέεται σε άλλους παρα-
γωγικούς κλάδους. Ένα πρόβλημα από τη 
σοβιετική εποχή.

Οι κυρώσεις θα δημιουργήσουν μεσο-
πρόθεσμα σημαντικά προβλήματα στη 
Ρωσία, αλλά, δε θα σταματήσουν τις τω-
ρινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ου-
κρανία πριν επιτευχθούν οι αντικειμενικοί 
στόχοι. Οι Ρώσοι δεν μπορούν πλέον να 
κάνουν πίσω γιατί οποιαδήποτε υποχώ-
ρηση θα εκληφθεί, απ’ όλους τους διε-
θνείς παίκτες, ως αδυναμία. Δεν μπορούν 
ούτε να διχοτομήσουν την Ουκρανία, για-
τί αν μείνει το δυτικό κομμάτι εκτός του 
ελέγχου τους θα αποτελέσει μόνιμη «χαί-
νουσα πληγή».

Οι Δυτικοί επιδιώκουν να καταστήσουν 
τη Μόσχα διεθνή παρία και να την απο-
κλείσουν από το παγκόσμιο πολιτικό, οι-
κονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. 

Κάτι αρκετά δύσκολο για μια, τόσο μεγά-
λη και πλούσια σε πρώτες ύλες, χώρα. Η 
περαιτέρω άνοδος στις τιμές των υδρογο-
νανθράκων, των σιτηρών και των πρώτων 
υλών δείχνει, ότι οι κυρώσεις θα πλήξουν 
επίσης και την οικονομική ανάπτυξη της 
Δύσης, μετά τη μεγάλη ύφεση που σημει-
ώθηκε λόγω της πανδημίας.

Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η ρωσική εισβολή αναμφισβήτητα πα-

ραβιάζει τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ 
και το Διεθνές Δίκαιο. Μόνο που στο ση-
μερινό κρατο-κεντρικό κόσμο, το Διεθνές 
Δίκαιο εφαρμόζεται a la carte ανάλογα 
με την ισχύ των εμπλεκομένων. 

Οι γεωστρατηγικοί  Οι γεωστρατηγικοί  
στόχοι στην Ουκρανίαστόχοι στην Ουκρανία
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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

Δεν υπάρχει «διεθνής αστυνομία» που 
να φροντίζει για την εφαρμογή του Δι-
εθνούς Δικαίου, όπως γίνεται στο εσω-
τερικό ενός κράτους, όπου η Αστυνομία 
επιβάλει την εφαρμογή των νόμων και 
συλλαμβάνει τους παραβάτες. 

Οι Μεγάλες Δυνάμεις και άλλα ισχυρά 
κράτη επικαλούνται το Διεθνές Δίκαιο, 
μόνο αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά 
τους. Όταν δε συμβαίνει αυτό, επικαλού-
νται διάφορους λόγους για να το παραβι-
άσουν.
Το ΝΑΤΟ διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία, βομ-

βάρδισε τη Σερβία και απέσπασε το Κοσ-
συφοπέδιο απ’ αυτήν για ανθρωπιστικούς 
λόγους. Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί 
τους εισέβαλαν στο Αφγανιστάν για να 
εξαλείψουν την τρομοκρατία, στο Ιράκ 
γιατί δήθεν διέθετε τα όπλα μαζικής κατα-
στροφής. Επίσης, αναμίχθηκαν στη Συρία 
και τη Λιβύη για να επιβάλλουν το δυτικό 
πρότυπο δημοκρατίας. Το 1974 η Τουρκία 
εισέβαλε στην Κύπρο για να προστατεύ-
σει την τουρκοκυπριακή μειονότητα. 

Σήμερα η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρα-
νία  για να προστατεύσει τους ομοεθνείς 
της από νεοναζιστικές οργανώσεις. Θυ-
μίζουμε ότι παλαιότερα, ως Σοβιετική 
Ένωση, είχε εισβάλλει στην Ουγγαρία και 
τη Τσεχοσλοβακία, στο όνομα της υπερά-
σπισης του Σοσιαλισμού. Πίσω απ’ όλα 
αυτά, πάντα βρίσκονται τα συμφέροντα 
της ισχυρότερης κρατικής οντότητας που 
εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο, ανάλογα με 
τη στρατιωτική, ναυτική και αεροπορική 
ισχύ της. Αυτά για τους κάθε είδους αιθε-
ροβάμονες.
Η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε τη 

ρωσική εισβολή, συντάχθηκε με τους συμ-
μάχους της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ επιβάλ-
λοντας τις κοινές κυρώσεις και απέστειλε 
στην Ουκρανία ανθρωπιστική, αλλά και 
στρατιωτική (συμβολική) βοήθεια. 

Η τελευταία, παρ’ ότι δε θα προσφέρει 
τίποτα το ουσιαστικό στους Ουκρανούς, 
πλήττει μεσοπρόθεσμα τις σχέσεις της 
χώρας μας με μια Μεγάλη Δύναμη. Κάτι 
καθόλου σοφό. 

Η Ελλάδα εμφανιζόμενη ως δεδομένη 
και πιστή στις επιλογές της Δύσης, δεν 
πρόκειται να κερδίσει τίποτα. 
Θα καταγράψει μάλιστα «παράπλευρες 

απώλειες» αφού τα παλαιότερα ρωσικά 
οπλικά συστήματα που διαθέτει και χρη-
σιμοποιεί, σε λίγο δε θα έχουν ανταλλα-
κτικά. 

Η Τουρκία αντίθετα, παρ’ ότι μέλος του 
ΝΑΤΟ, καταδίκασε μεν τη ρωσική εισβολή, 
αλλά, δεν επέβαλλε κυρώσεις (όπως είχε 
κάνει και το 2014) και παρουσιάζεται ως 
μεσολαβητής μεταξύ των αντιμαχόμενων. 
Προσώρας αναβαθμίζει το γεωπολιτι-
κό αποτύπωμά της και προς τη Δύση και 
προς τη Ρωσία.
Η κυβέρνηση και το κυρίαρχο ελληνικό 

πολιτικό σύστημα εξαρτημένοι και ετερο-
προσδιορισμένοι δε διαθέτουν εθνοκε-
ντρική υψηλή στρατηγική. Α

λήθεια, υπάρχουν αφελείς που να πι-
στεύουν, ότι οι Δυτικοί μετά τη λήξη του 
πολέμου στην Ουκρανία θα ζητήσουν από 
την Τουρκία να συμμορφωθεί με το Διε-
θνές Δίκαιο και αν δεν το πράξει θα της 
επιβάλλουν κυρώσεις; Δεν κατανοούν ότι 
δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη στις διεθνείς 
σχέσεις, παρά μόνο συμφέροντα;

Αν παρατηρήσει κανείς ποιοι είναι αυτοί 
που σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης 

κραυγάζουν «Είμαστε όλοι Ουκρανοί» θα 
διαπιστώσει ότι, στη συντριπτική πλειο-
ψηφία τους, είναι όσοι στήριξαν το «Σχέ-
διο Ανάν» το 2004, όσοι υποστηρίζουν 
την κατευναστική πολιτική απέναντι στην 
Τουρκία, όσοι αποδέχτηκαν τα μνημόνια, 
όσοι δεν αμφισβήτησαν το ευρώ, όσοι 
είδαν τη Συμφωνία των Πρεσπών ως πρό-
σφορη λύση, όσοι βλέπουν μόνο ανθρω-
πιστικά την πληθυσμιακή αλλοίωση της 
πατρίδας μας από τους λαθρομετανάστες. 
Είναι, δηλαδή, οι κάθε είδους εθνομηδε-
νιστές, οπαδοί της παγκοσμιοποίησης.
Ο πόλεμος σήμερα στην Ουκρανία γίνε-

ται για να καθοριστεί σε ποιο μπλοκ δυ-
νάμεων θα υπαχθεί η χώρα. Θα είναι αυτό 
της παγκοσμιοποίησης, που εκπροσωπεί 
η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ή αυτό της εθνοκεντρι-
κής Ρωσίας. 

Η θερμή σύγκρουση υπερβαίνει τη χώρα, 
που υφίσταται μόνο τις τραγικές συνέπει-
ες και φέρνει σε αντιπαράθεση δύο δια-
φορετικές ιδεολογικές – πολιτισμικές θε-
ωρήσεις: Παγκοσμιοποίηση ή έθνος-κρά-
τος. Γι’ αυτό ακριβώς η σύγκρουση είναι 
σφοδρότατη σε πολιτικό, διπλωματικό, οι-

κονομικό, στρατιωτικό και επικοινωνιακό 
επίπεδο. Δεν απαιτείται να είμαστε ούτε 
φιλονατοϊκοί, ούτε φιλορώσοι, αλλά, να 
αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στον κό-
σμο, πώς ενεργούν διαχρονικά οι Μεγά-
λες Δυνάμεις και ποιο είναι σε τελική ανά-
λυση το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας.

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, 
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομι-
κές Επιστήμες στη Γαλλία και δημοσιογρα-
φία στην Αθήνα. Άρχισε να εργάζεται ως 
συντάκτης στο Έψιλον, μηνιαίο περιοδικό 
για θέματα της ΕΟΚ, που εξέδιδε η εφημε-
ρίδα Ελευθεροτυπία. Αργότερα εργάστηκε 
ως οικονομικός συντάκτης στην τηλεόρα-
ση της ΕΡΤ, ως υπεύθυνος του οικονομικού 
ρεπορτάζ και στη συνέχεια ως αρχισυντά-
κτης του Γραφείου Ρεπορτάζ. Για μια περί-
οδο διετέλεσε Διευθυντής του Δ’ Προγράμ-
ματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΤ). 
Επίσης, για ένα διάστημα υπήρξε υπεύθυ-
νος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου 
Οικονομικών.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16

• Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να χαρακτηριστεί ως προληπτικός και ταυτόχρονα  
  ως εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος.
• Ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Ζ. Μπρεζίνσκι, είχε πει: «Η Ρωσία με την Ουκρανία  
  είναι μια αυτοκρατορία, χωρίς την Ουκρανία είναι ένα φυσιολογικό κράτος».
• Οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ επιδιώκουν να μην ενσωματωθεί η Ουκρανία στη Ρωσία ή να μην περιέλθει  
  στη ρωσική σφαίρα επιρροής.
• Η Ρωσία με οχτώ χρόνια καθυστέρηση κάνει σήμερα αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει το 2014, 
  όταν οι συνθήκες ήταν πολύ πιο ευνοϊκές γι’ αυτήν. 
• Οι Μεγάλες Δυνάμεις και άλλα ισχυρά κράτη επικαλούνται το Διεθνές Δίκαιο, μόνο αν αυτό εξυπηρετεί 
  τα συμφέροντά τους. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, επικαλούνται διάφορους λόγους για να το παραβιάσουν.
• Η Ελλάδα εμφανιζόμενη ως δεδομένη και πιστή στις επιλογές της Δύσης, δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. 
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Καπέσοβο Ζαγορίου: Τόπος καταγωγής 
ξακουστών αγιογράφων και ευεργετών
Παραδοσιακό αρχοντοχώρι της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
το Καπέσοβo, τμήμα του Κεντρικού Ζα-
γορίου, είναι στολισμένο με εξαίρετα 
αρχιτεκτονικά δείγματα και γραφικά λι-
θόστρωτα καλντερίμια. 
Χτισμένο σε απόσταση 42 χλμ. ΒΔ από 

την πόλη των Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 
1.120 μέτρα, το Καπέσοβο είναι γνωστό 
ως τόπος καταγωγής φημισμένων αγιο-
γράφων του 18ου αιώνα, επιφανών προ-
σωπικοτήτων και ευεργετών.
Εξέχουσα προσωπικότητα του χωριού 

ήταν ο Αλέξιος Νούτσος (1769 ή 1770 – 
1822), πρόκριτος του Ζαγορίου, στενός 
συνεργάτης του Αλή πασά και Φιλικός.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ξακου-

στοί καπεσοβίτες αγιογράφοι, οι επονο-
μαζόμενοι μπογάδες, ανέπτυξαν δράση 
και εκτός των ορίων της Ηπείρου.
Το σημαντικότερο θρησκευτικό μνημείο 

του χωριού είναι η εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική 
με τετράκλινη στέγη. Ο ενοριακός ναός, 
σύμφωνα με τη σωζόμενη κτητορική επι-
γραφή, οικοδομήθηκε και ιστορήθηκε το 
1793.
Οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικό-

νες στο τέμπλο και στα προσκυνητάρια 
είναι έργα καπεσοβιτών ζωγράφων. Το 
τέμπλο, ο άμβωνας και ο επισκοπικός 
θρόνος του ναού είναι ξυλόγλυπτα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, ο 

κατάγραφος ναός της Κοίμησης της Θε-
οτόκου, μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική 
μικρών διαστάσεων, στις παρυφές του 
οικισμού. Οι τοιχογραφίες του ναού εί-
ναι έργο καπεσοβιτών ζωγράφων (1763).
Στο κτίριο της Πασχαλείου Σχολής (ιδρύ-

θηκε το 1861 με δωρεά των καπεσοβι-
τών εμπόρων και ευεργετών Κωνσταντί-
νου και Παύλου Πασχάλη, προκειμένου 
να λειτουργήσει ως σχολείο του χωριού) 
φιλοξενείται λαογραφική συλλογή και 
φυλάσσεται ένα από τα ελάχιστα πλή-
ρως σωζόμενα αντίτυπα της Χάρτας του 
Ρήγα Φεραίου.
Ξεχωριστές συγκινήσεις στους φυσιο-

λάτρες προσφέρουν οι όμορφες περιπα-
τητικές διαδρομές, που συνδέουν το Κα-
πέσοβο με το Βραδέτο, τον ορεινό όγκο 
της Γράδιστας ή Γραδίστας (εκεί σώζο-
νται λείψανα αρχαίων τειχών), το Μονο-
δένδρι, το Τσεπέλοβο και τους Κήπους.

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  9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:30 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Το ημερήσιο τηλεοπτικό Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 13 Μαρτίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με τον Δρ. Γιώργο ΤσούκαΔρ. Γιώργο Τσούκα
• Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ
•Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
  ΣΤΟ ΥΨΩΜΑ 731, ΟΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ 
  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ, ΛΟΧΙΑΣ, 
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ|ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Πρέσβης ε.τ. Γ. Αϋφαντής: 
«Έχουμε τεράστια 
κοιτάσματα φ.α.  
στην Κρήτη!» 
«Οι Αμερικανοί το επιβεβαίωναν και 
υπήρχαν… Έλληνες που έλεγαν το αντίθετο»!

Ο Πρέσβης ε.τ. Γιώργος Αϋφαντής 
και διπλωματικός σύμβουλος του 

Αλέξη Τσίπρα, αποκάλυψε ότι είχαν 
παρουσιαστεί αποδείξεις και τεκμη-
ριωμένα στοιχεία στην προηγούμενη 
κυβέρνηση, λίγο πριν χάσει τις εκλο-
γές του 2019 ότι «υπάρχουν πλούσια 
κοιτάσματα υδρογονανθράκων που 
υπάρχουν νοτίως της Κρήτης και στη 
δυτική Ελλάδα που θα μπορούσαν να 
στηρίξουν τον εφοδιασμό της ΕΕ για τα 
επόμενα 30 χρόνια»! 

Μάλιστα, δημοσιοποιεί για πρώτη 
φορά ότι: «Οι Αμερικανοί μας είπαν σε 
επίσημη αποστολή μας στις ΗΠΑ ότι τα 
κοιτάσματα υπάρχουν, αλλά εμείς, κά-
ποιοι δικοί μας άνθρωποι, έλεγαν ότι 
δεν υπάρχουν»!
Ο Πρέσβης ε.τ. Γιώργος Αϋφαντής μι-

λώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο κατήγγει-
λε συνολικά την κυβέρνηση για «εγκλη-
ματικά λάθη στο θέμα των υδρογοναν-
θράκων».
Αναφερόμενος στις δηλώσεις  του 

ΥΠΕΞ Ν. Δένδια ενώπιων του Τούρκου 
πρέσβη στη Νορβηγία ότι «δεν πρό-
κειται να κάνουμε ποτέ έρευνες και 
εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Αι-
γαίο», ο Γ. Αϋφαντής δήλωσε: «Καταρ-
χάς δεν πρόκειται για το Αιγαίο, πρό-
κειται για το Λιβυκό Πέλαγος, ανάμεσα 
στην Κρήτη και τη Λιβύη, υπάρχουν 
πιστοποιημένα τεράστια κοιτάσματα. 
Έχω δει τους χάρτες. Υπάρχουν, επίσης, 
στη δυτική Ελλάδα τεράστια κοιτάσμα-
τα φυσικού αερίου, τα οποία το ελληνι-
κό πολιτικό σύστημα θα πρέπει να κα-

ταλάβει ότι μπορούν να εξασφαλίσουν 
στη χώρα και στρατηγική αυτονομία, 
υπό την έννοια ότι αν είμαστε ο προμη-
θευτής της Ευρώπης σε φυσικό αέριο, 
θα μας βλέπουν με άλλο μάτι».

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για να ξεκινήσουμε να εξά-
γουμε φυσικό αέριο είπε: «Η Κύπρος το 
έκανε σε 6 χρόνια, και 10 να πάρει, για 
τα επόμενα 30 χρόνια το φυσικό αέριο 
θα είναι το αέριο μετάβασης στην πρά-
σινη ενέργεια. Αυτή τη στιγμή η πράσι-
νη ενέργεια με τις ανεμογεννήτριες δεν 
μπορεί να συσσωρευτεί, δεν έχουμε 
δεξαμενές, δεν έχουμε μπαταρίες».

Στην ερώτηση «γιατί μια ελληνική κυ-
βέρνηση να μη θέλει να βγάλει φυσικό 
αέριο» υπονόησε ότι υπάρχουν προδό-
τες στην ελληνική πλευρά που υπονο-
μεύουν τις γεωτρήσεις και την εκμετάλ-
λευσή του!
«Γεγονός είναι ότι το 2013 όταν είχα 

πάει με τον Α. Τσίπρα στις ΗΠΑ και εί-
χαμε γίνει δεκτοί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
είχα θέσει το ερώτημα «εάν οι ΗΠΑ εί-
ναι αντίθετες με το να εκμεταλλευτού-
με το φυσικό αέριο και τα κοιτάσματα 
νοτίως της Κρήτης…» και τότε κάποιος 
παρενέβη από την ελληνική(!) αντιπρο-
σωπία και είπε ότι «οι δικοί μας άνθρω-
ποι μάς λένε ότι δεν είναι σημαντικά 
αυτά τα κοιτάσματα»! 

Οι Αμερικανοί μας κοίταξαν ειρωνικά 
και μας είπαν ότι «Υπάρχουν»! Υπάρ-
χουν, προσωπικά έχω δει τους χάρτες, 
όποιος λέει ότι δεν υπάρχουν λέει ψέ-
ματα». 

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/1059538_ndendias-enopion-toyrkoy-presvi-den-prokeitai-na-kanoyme-pote/
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/1059538_ndendias-enopion-toyrkoy-presvi-den-prokeitai-na-kanoyme-pote/
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GOSS!P

Μελαχρινός πειρασμός από την Αυστρία
Η Katharina Mazepa είναι μια από τις πιο 

εντυπωσιακές παρουσίες στο Instagram 
αυτή τη στιγμή, καθώς διαθέτει ένα πανέ-
μορφο πρόσωπο, καλλίγραμμο κορμί και 
μάτια που μαγνητίζουν.  Η 26χρονη μελα-
χρινή καλλονή, η οποία στέφθηκε «Μις Βι-
έννη» το 2014, δηλώνει μοντέλο και πολίτης 

του κόσμου. Αυτή τη στιγμή έχει ως έδρα το 
Μαϊάμι και είναι παντρεμένη με Αμερικανό 
διπλωμάτη, αυτό ωστόσο δεν την εμποδίζει 
να ανεβάζει αποκαλυπτικές φωτογραφίες 
στο λογαριασμό της στο Instagram, αφήνο-
ντας ελάχιστα στη φαντασία του ανδρικού 
κοινού…

Ριάνα: Σε 
κοινή θέα η 
φουσκωμένη 
της κοιλιά!
Σε βραδινή της 
έξοδο στη Σάντα 
Μόνικα

Η Ριάνα είναι η γυναίκα 
που ανεβάζει τον όρο 

«body positivity» σε άλλο 
επίπεδο. Απόδειξη; Η νέα 
της τολμηρή εμφάνιση. 
Σε προχωρημένη εγκυμο-
σύνη, η καλλονή από τα 
Μπαρμπέιντος πραγμα-
τοποίησε μία έξοδο που 
είναι πολύ hot. Ντυμένη 
με σουτιέν, oversized δερ-
μάτινο τζάκετ και σούπερ 
μίνι φούστα, η Ριάνα απέ-
δειξε για άλλη μια φορά 
πως ως εγκυμονούσα αι-
σθάνεται πιο αισθησιακή 
από ποτέ. H συγκεκριμένη 
φωτογραφία είναι από 
την έξοδο που έκανε η 
τραγουδίστρια και επιχει-
ρηματίας στο εστιατόριο 
Giorgio Baldi στη Σάντα 
Μόνικα στην Καλιφόρνια. 
Το σύνολο ολοκληρώθη-
κε με over-the-knee μπό-
τες που έδιναν έναν ροκ 
«αέρα» στο look της.

© okmag.gr

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έκανε δωρεά 
10 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έκανε δωρεά 10 εκατ. 
δολαρίων στην Ουκρανία, η οποία μάχεται 

κατά της ρωσικής εισβολής τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες. Ο 47χρονος ηθοποιός έχει προσωπική σχέση 
με τη χώρα που πλήττεται από τον πόλεμο, καθώς η 
γιαγιά του από τη μητέρα του, Χελένε Ιντερμπίρκεν, 
το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Γέλενα Στεπά-
νοβα Σμίρνοβα, γεννήθηκε στην Οδησσό και μετα-
νάστευσε στη Γερμανία με τους γονείς της το 1917. 
Ο Ντι Κάπριο ήταν αρκετά δεμένος με τη γιαγιά του, 
η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα, υποστήριζε 
πάντα την καριέρα του στην υποκριτική.
Η Χελένε Ιντερμπίρκεν πέθανε σε ηλικία 93 ετών το 

2008. Συνόδευε τον ηθοποιό στις πρεμιέρες πολλών 
από τις ταινίες του. Σύμφωνα με το Polish News, η 
δωρεά του ηθοποιού στην Ουκρανία ανακοινώθηκε 

από το Διεθνές Ταμείο του Βίσεγκραντ, διεθνή οργανισμό δωρητών που προωθεί την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Ομάδας του Βίσεγκραντ (V4).
Τις τελευταίες ημέρες και άλλοι ηθοποιοί του Χόλυγουντ έκαναν δωρεές για να ενι-

σχύσουν οικονομικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Μίλα Κούνις, η οποία 
είναι από τη χώρα και ο σύζυγός της Άστον Κούτσερ, ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ 
Λάιβλι.|   © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέτρος Φιλιππίδης: Με Δημήτρη Λιγνάδη και Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλο στο ίδιο κελί – Έχει χάσει 25 κιλά

Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, 
την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικα-

στήριο. Ο ηθοποιός, ο οποίος μεταφέρθηκε στις φυλακές 
Κορυδαλλού την Πέμπτη 10/3, βρίσκεται στο ίδιο κελί της 
ανακαινισμένης ΣΤ’ Πτέρυγας, της λεγόμενης «VIP πτέρυγας» 
μαζί με τον Δημήτρη Λιγνάδη, τον Μπάμπη Αναγνωστόπου-
λο και δύο ακόμη επίορκους αστυνομικούς, όπως αποκάλυψε 
σε ρεπορτάζ του ο Τάσος Τεργιάκης στο Πρωινό του ANT1.
Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος στον ΑΝΤ1, θα δούμε τον 

Πέτρο Φιλιππίδη σε λίγες ημέρες με πολύ λιγότερα κιλά. Ο 
ίδιος έχει χάσει όλο το διάστημα της προφυλάκισής του στις 
φυλακές Τριπόλεως περίπου 25 κιλά.
Στο Πρωινό μίλησε και ο συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης 

Δημητρακόπουλος. «Από ό,τι μου μετέφερε η σύζυγός του, Ελπίδα, τον συνάντησε 
και πραγματικά αισθάνεται πολύ στενοχωρημένη από την εικόνα του συζύγου της, 
διότι έχει χάσει περίπου 25 κιλά. Αν τον δείτε, δύσκολα θα τον θυμηθείτε. Η κατάστα-
ση της υγείας του είναι δύσκολη και εύχομαι να αντέξει τη δοκιμασία. Δίπλα του είναι 
ο γιος του, όπως πρέπει τα παιδιά να βρίσκονται δίπλα στον πατέρα, όταν εκείνος 
είναι πεσμένος κάτω, όταν ο πατέρας βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση» σημείωσε ο 
κ. Δημητρακόπουλος και μίλησε για τις γυναίκες – μάρτυρες κατηγορίας του πελάτη 
του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι εργοδότης παλιάς συνεργάτιδας του Πέτρου Φιλιππί-
δη μόλις πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα είχε επαγγελματική σχέση με τον ηθοποιό, 
κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της.|   © tlife.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

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

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

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

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

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

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

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

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πως πάει το 
στομάχι του Αγαμέμνονα;
Μ-Καλύτερα.
Α-Καλά, δεν τον ταΐζεις καθόλου στο σπί-
τι;
Μ-Δεν προλαβαίνω να μαγειρεύω. Αλλά 
όπως καταλαβαίνεις, η πολύ μάσα τού 
έγινε χόμπι. Ευτυχώς -και ακόμα να κατα-
λάβω το γιατί- δεν παίρνει βάρος.
Α-Σε αυτό είναι πολύ τυχερός. Αλλά νομί-
ζω το παράκανε στο εστιατόριο.
Μ-Νομίζεις; Εδώ καταβρόχθισε η αφε-
ντιά του 2 λουκάνικα ΜΙΛΑΝΟ, μια πια-
τάρα τηγανιτά κολοκυθάκια και μελιτζά-
νες με μπόλικο τζατζίκι, μια πιατάρα κα-
λαμαράκια και έφαγε και το κύριο πιάτο 
με κρέατα.
Α-Ξέχασες και την τεράστια μπουγάτσα!
Μ-Και την… καπέλωσε και με παγωτό σο-
κολάτα. Πως λοιπόν μετά από όλα αυτά 
που καταβρόχθισε, να μην πονά το στο-
μάχι του;
Α-Καλά, τι τον έπιασε; Τον ρώτησες καθό-
λου;
Μ-Φυσικά και θα ρωτούσα…
Α-Και τι σου απάντησε;
Μ-Μου είπε «άσε με ρε γυναίκα. Που 
ξέρω αν αύριο αλλάξουν γνώμη και μας 
ξανά απαγορεύσουν να φάμε σε εστια-
τόριο…»;
Α-Τώρα κατάλαβα. Για μένα πάντως από 
μια μεριά έχει δίκιο. Κανείς δεν μπορεί 
να μας εγγυηθεί ότι θα παραμείνουν οι 
σημερινές συνθήκες. Εδώ μας λένε ότι 
έρχονται νέες παραλλαγές. Δε βλέπεις τι 
γίνεται στη Γερμανία, στη Νότιο Κορέα;
Μ-Τι γίνεται;
Α-Χαμός. Η νέα παραλλαγή του ΟΜΙ-
ΚΡΟΝ σπάει ρεκόρ με τους αριθμούς 
κρουσμάτων και θανάτων. Γι’ αυτό σου 
λέω, μη τον παρεξηγείς. Ας τον να χάρει 
τώρα που μπορεί, τώρα που μπορείτε. 
Μόνον πες του να μην παρατρώει όπως 
έκανε το Σάββατο.
Μ-Μάλλον έχεις δίκιο. Και λες να μας μα-
ντρώσουν πάλι;
Α-Να σου πω. Ως το πρώτο δεκαήμερο 
του Οκτωβρίου δε νομίζω στο Κεμπέκ να 
γίνει κάτι τέτοιο ακόμα και στο Οντάριο.
Μ-Πόσο σίγουρη είσαι γι’ αυτό;
Α-Μην ξεχνάς ότι την πρώτη εβδομά-
δα του Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στην 
επαρχία μας. Δε νομίζω λοιπόν ότι ο Λε-
γκό έχει διάθεση να αγανακτήσει τους 
καταστηματάρχες και τους πολίτες.
Μ-Τι ανάγκη έχει;
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Σε κάθε δημοσκόπηση έχει 20 μονά-
δες διαφορά από το κόμμα που έρχεται 
δεύτερο. Στην τελευταία μάλιστα πήρε 
41% και οι φιλελεύθεροι πήραν 18%. 
Α-Νομίζω θα πρέπει να είναι το πιο χα-
μηλό ποσοστό που έχει πάρει ποτέ το 
Φιλελεύθερο.
Μ-Δεν ξέρω αν είναι το χαμηλότερο αλλά 
δεν τους βλέπω καλά… 
Α-Θα δεις που θα ρίξουν τις ευθύνες της 
κατρακύλας τους στον ιό. 
Μ-Κι εκεί ο ιός. Παντού, σε όλα φταίει ο 
ιός. Ο ιός φταίει που περιμένουμε 2 ώρες 
στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε με κά-
ποιον αρμόδιο σε μια κυβερνητική υπη-
ρεσία.
Α-Ναι. Και όταν βγαίνει ο αρμόδιος ή αρ-
μόδια, ακούμε στο βάθος ή ένα μωρό να 
κλαίει ή ένα σκύλο να γαυγίζει ή μια γάτα 
να νιαουρίζει…
Μ-Και καθώς επιτελούς εξηγούμε το 
πρόβλημα μας… κλικ και κλείνει η γραμ-
μή, και φτου από την αρχή. Δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό;
Α-Διότι σχεδόν όλοι δουλεύουν από το 
σπίτι και οι γραμμές φαίνεται είναι μέσω 
διαδικτύου και με την παραμικρή παρεμ-
βολή χάνεται το σήμα…
Μ-Κι εμείς υποφέρουμε. Άντε να δούμε 

πότε θα γυρίσουν όλοι στα γραφεία τους.
Α-Δεν το νομίζω.
Μ-Αφού τώρα τους το επιτρέπει η κυβέρ-
νηση.
Α-Ναι αλλά τώρα αυτοί δε θέλουν να γυ-
ρίσουν. Και ξέρεις ποια είναι η μεγαλύ-
τερη αιτία;
Μ-Όχι.
Α-Η τιμή της βενζίνης. Άλλο είναι να ξο-
δεύεις 1,20 το λίτρο και άλλο είναι να 
ξοδεύεις σχεδόν 2 δολάρια για να πηγαι-
νοέρχεσαι στη δουλειά σου.
Μ-Και σ’ αυτό φταίει πάλι ο ιός;
Α-Όχι, αυτή τη φορά φταίει ο πόλεμος 
στην Ουκρανία.
Μ-Κάτι έπρεπε να έφταιγε για να δικαιο-
λογήσουν τις ανερχόμενες αυξήσεις.
Α-Φυσικά. Αλλά μην ανησυχείς, έρχονται 
επιταγές.
Μ-Ποιες επιταγές;
Α-Να, ο Λεγκό θα ανακοινώσει ότι οι πε-
ρισσότεροι Κεμπεκιώτες θα λάβουν επι-
ταγή για να τους βοηθήσει στα οικονομι-
κά τους.
Μ-Και πότε θα γίνει αυτό;
Α-Μα, στην παρουσίαση του κυβερνητι-
κού προϋπολογισμού την Τρίτη 22 Μαρ-
τίου από τον υπουργό οικονομικών. Και 
μια και είναι ο τελευταίος προϋπολογι-
σμός πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου, σί-
γουρα θα έχει πολλά… δωράκια.
Μ-Θα δούμε και θα κρίνουμε. Μια και 
μίλησες για προϋπολογισμό, ο κοινοτικός 
θα παρουσιαστεί προς έγκριση την ερχό-
μενη Κυριακή 20 Μαρτίου.
Α-Α, τι λες, ωραία δε θα ήταν να πηγαί-
ναμε κι εμείς; Θα ανανεώσουμε και τις 
συνδρομές μας για να μπορέσουμε να 
ψηφίσουμε στις κοινοτικές εκλογές τον 
Ιούνιο. Τι λες κι εσύ;
Μ-Πολύ καλή ιδέα. Κρίμα όμως να μην 
έχουν παρουσιαστεί όλες οι ομάδες που 
θα διεκδικήσουν την κοινότητα.
Α-Εδώ δεν έχεις δίκιο.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι επίσημα 
υπάρχουν δύο ομάδες, του Σύρρου και 
της νυν αντιπολίτευσης. Αν προσθέσου-
με και την ομάδα της νυν διοίκησης με 
λίγες αλλαγές, ήδη έχουμε τρεις.
Μ-Που ξέρεις, μπορεί να παρουσιαστούν 
κι άλλες ομάδες.
Α-Μα γιατί τόσο ενδιαφέρον;
Μ-Διότι με τη «βοήθεια» που έλαβαν 
από τα προγράμματα οικονομικής ενί-
σχυσης έχουν στα μέγιστα καλυτέρευση 
τα οικονομικά τής κοινότητας. Μην ξε-
χνάς, 6 εκατομμύρια ήταν αυτά.
Α-Φαντάσου πόσες «τρύπες» βούλωσαν 
με αυτά τα εκατομμύρια. Τότε αφού έλα-
βε η κοινότητα αυτό το ποσό, γιατί να πά-
ρει δάνειο 1 εκατομμύριο βάση της αξίας 
της στέγης; 
Μ-Κοίτα, εγώ αν ήμουν διοίκηση μπορεί 
να έπαιρνα και περισσότερα, για να τα 
έχω σε μια ώρα ανάγκης.
Α-Εν πάση περίπτωση, δε συμφωνώ μαζί 
σου. Λοιπόν, ν’ αρθώ να σε πάρω να 
πάμε στη συνέλευση;
Μ-Ναι θα πω και του δικού μου αν θέλει 
να έρθει, εκτός αν έχει ματς ο Ολυμπια-
κός.
Α-Καλά, άλλαξε ομάδα; Δεν ήταν ΑΕΚ;
Μ-Ναι, αλλά τον κατάφεραν κάτι φιλα-
ράκια και τον έκαναν «δικό» τους.
Α-Ε, τότε δε θα έρθει ούτε ο δικός μου, 
διότι αυτός ήταν και θα είναι φανατικός 
οπαδός του Ολυμπιακού. «Άντε γεια» 
λοιπόν την Κυριακή.
Μ-Τι… άντε γεια;
Α-Δεν έχεις δει τον… Τσουκαλά. Χάνεις 
φιλενάδα. Χάνεις καλαμπούρι.
Μ-Μπορεί, αλλά σίγουρα δε θα χάσουμε 
την παράσταση της Κυριακής της κοινοτι-
κής συνέλευσης!
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Με 10 αγώνες να απομένουν για να 
ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της 

Σούπερ Λιγκ 2, η Βέροια στο βόρειο όμι-
λο φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα χάσει 
την πρωτιά και την απευθείας άνοδο 
στη Σούπερ Λιγκ 1.
Η «βασίλισσα του βορρά» μετά τα δύο 

τελευταία της νικηφόρα παιχνίδια και 
μάλιστα εκτός έδρας, με τον Απόλλωνα 
Λάρισας (0-1) για την 24η αγωνιστική 
και το εξ αναβολής για την 20η αγωνι-
στική με τον Ολυμπιακό Βόλου (0-2), 
βρίσκεται στο +8 από τη 2η Λάρισα, η 
οποία... στραβοπάτησε στην έδρα της με 
τον Απόλλωνα Πόντου (0-0) για την 24η 
αγωνιστική. Οι «βυσσινί» έχουν πλέον 
δύσκολο έργο, έστω και αν έχουν αγώ-
να λιγότερο, με δεδομένο ότι η Βέροια 
παρουσιάζεται συμπαγής και αποφα-
σισμένη, ενώ έχει τον τρόπο να φτάνει 
στις νίκες ακόμα και με... χειρουργικό 
τρόπο. Να παίζει δηλαδή όσο χρειάζεται 
και να κερδίζει ακόμα και με ένα γκολ 
διαφορά (το έχει κάνει μέσα στο 2022 
σε 6 νικηφόρα παιχνίδια σε σύνολο 11 
νικών).  
Αντίθετα, στο νότιο όμιλο, η κατάστα-

ση είναι ρευστή, με 5 ομάδες ουσιαστι-
κά να διεκδικούν την πρωτιά, αν και το 
προβάδισμα το έχουν ο Λεβαδειακός 
και η Καλαμάτα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι βαθμο-

λογίες και το πρόγραμμα έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
24η αγωνιστική  
12-13/3/2022 

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

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

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
 

16-3-2022
14η αγωνιστική

ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 1-1 
ΡΟΔΟΣ-ΑΕΚ Β’ 1-0

17η αγωνιστική
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1-1

20η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ

17-3-2022  
15η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β’-ΤΡΙΚΑΛΑ 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 24 αγώνες) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 55 (48-18)|23αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 47 (30-7)|22αγ.
03] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 44 (34-15)|22αγ.
04] ΞΑΝΘΗ 36 (30-15)|22αγ.
05] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 35 (27-15)|23αγ.
06] ΗΡΑΚΛΗΣ 33 (26-16)|23αγ.
07] ΠΑΟΚ Β’ 32 (27-21)|22αγ.
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 31 (32-25)|23αγ.
09] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 29 (23-25)|22αγ.
10] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 24 (26-27)|22αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤ. 22 (25-31)|22αγ.
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 22 (15-30)|22αγ.
13] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 20 (24-31)|22αγ.
14] ΤΡΙΚΑΛΑ 20 (16-37)|23αγ.
15] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 19 (20-31)|21αγ.
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 19 (23-35)|21αγ.
17] ΚΑΒΑΛΑ 16 (14-61)|21αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 44 (38-13)|21αγ.
02] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 44 (30-12)|22αγ.
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 42 (26-13)|21αγ.
04] ΧΑΝΙΑ 40 (35-17)|23αγ.
05] ΚΗΦΙΣΙΑ 40 (25-16)|23αγ.
06] ΑΙΓΑΛΕΩ 35 (20-15)|21αγ.
07] ΑΕΚ Β’ 34 (19-16)|23αγ.
08] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 34 (15-10)|23αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 33 (20-20)|23αγ.
10] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 27 (27-28)|22αγ.
11] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 26 (19-25)|22αγ.
12] ΡΟΔΟΣ 23 (18-30)|23αγ.
13] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 22 (13-27)|23αγ.
14] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 22 (15-31)|22αγ.
15] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 20 (18-27)|22αγ. 
16] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 18 (15-26)|22αγ.
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 15 (15-42)|22αγ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25η αγωνιστική  
19-20/3/2022 

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

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

SUPER LEAGUE 2 
24η αγωνιστική

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

CHAMPIONS LEAGUECHAMPIONS LEAGUE  
Εκτός 8άδας  
τα τρία φαβορί

Ήττες-σοκ υπέστησαν Μάντσεστερ 
Γ. και Γιουβέντους στην έδρα τους 

στους αγώνες-ρεβάνς του Τσάμπιονς 
Λιγκ από Ατλέτικο Μαδρίτης και Βιγια-
ρεάλ αντίστοιχα και έμειναν εκτός συνέ-
χειας του θεσμού, αν και ήταν τα φαβορί 
μετά τους πρώτους αγένες... Το ίδιο ισχύ-
ει και για τον Άγιαξ, ενώ η Τσέλσι με 2η 
νίκη πέρασε το εμπόδιο της Λιλ. 
Τα αποτελέσματα:

ΑΓΙΑΞ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ 0-1 (2-2) 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 0-1 (1-1) 
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 0-3 (1-1) 
ΛΙΛ - ΤΣΕΛΣΙ 1-2 (0-2) 

EUROPA LEAGUEEUROPA LEAGUE  
Τα αποτελέσματα των αγώνων-
ρεβάνς της φάσης των «16»
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. - ΜΠΕΤΙΣ 1-1 (2-1) 
ΛΥΩΝ - ΠΟΡΤΟ 1-1 (1-0) 
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΣΕΒΙΛΛΗ 2-0 (0-1) 
ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒ. - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 0-1 (2-3) 
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1-2 (0-0) 
ΜΟΝΑΚΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ 1-1 (0-2) 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2-1 (0-3) 
ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ - ΛΕΙΨΙΑ  
(προκρίνεται άνευ αγώνα η Λειψία λόγω 
αποκλεισμού της Σπαρτάκ εξαιτίας του 
πολέμου στην Ουκρανία) 
 
CONFERENCE LEAGUECONFERENCE LEAGUE 
ΠΑΟΚάρα στους «8»!
Ο ΠΑΟΚ σκόραρε δις από στατι-

κές φάσεις, ντούμπλαρε τις νίκες 
του κόντρα στη Γάνδη (1-2) και έκλεισε 
θέση για τα προημιτελικά του Europa 
Conferene League!
Ο Κρέσπο (20΄) και ο Αουγκούστο (77΄) 

οι σκόρερ του ΠΑΟΚ, ενώ είχε ισοφαρί-
σει ενδιάμεσα ο Ντεπουάτρ (40΄).
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «8»: 
ΓΑΝΔΗ - ΠΑΟΚ 1-2 (0-1) 
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ 3-1 (5-2) 
ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΖ - ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 4-3 (1-4) 
ΡΟΜΑ - ΦΙΤΕΣΕ 1-1 (1-0) 
ΡΕΝ - ΛΕΣΤΕΡ 2-1 (0-2) 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΜΑΡΣΕΪΓ 1-2 (1-2) 
ΑΛΚΜΑΑΡ - ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ 2-2 (1-2) 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 0-4 (4-4)

MLS: Νέα ήττα  MLS: Νέα ήττα  
για το Μόντρεαλγια το Μόντρεαλ

Από το κακό στο... χειρότερο η ομάδα 
του Μόντρεαλ, γνώρισε την 3η συ-

νεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα σε ισά-
ριθμα παιχνίδια, αυτή τη φορά στη Νέα 
Υόρκη, με το βαρύ 4-1. 
Σκόρερς των γηπεδούχων οι Callens (7’), 

Rodriguez (20’), Magno (64’) & Andrade 
(83’). Στο 52΄είχε μειώσει προσωρινά για 
το Μόντρεαλ ο Guillard. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  
NY City-Montreal 4-1, Columbus-Toronto 
2-1, Miami-LAFC 0-2, Seattle-LA Galaxy 
3-2, Houston-Vancouver 2-1, DC United-
Chicago Fire 0-2, New England-Real Salt 
Lake 2-3, Orlando City-FC Cincinnati 1-2, 
Philadelphia-San Jose 2-0, FC Dallas-
Nashville 2-0, Colorado-Kansas City 2-0, 
Portland-Austin 1-0, Atlanta-Charlotte 
2-1, NY Red Bulls-Minnesota 0-1  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: LAFC, Real Salt 
Lake 7, Austin, Colorado, LA Galaxy 6, 
Portland 5, Dallas, Houston, Nashville 
4, Seattle, Kansas City 3, San Jose, 
Vancouver 1 
Ανατολική Περιφέρεια: Columbus, 
Philadelphia 7, NY Red Bulls, DC United, 
Atlanta 6, Chicago 5, NY City, Orlando, 
New England 4, Cincinnati 3, Toronto, 
Miami 1, Charlotte, Montreal 0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (19 & 20 ΜΑΡΤΙΟΥ):  
Cincinnati-Miami, NY City-Philadelphia, 
Toronto-DC United, LA Galaxy-Orlando, 
Atlanta-Montreal, Chicago-Kansas City, 
Charlotte-New England, Minnesota-
San Jose, Dallas-Portland, Houston-
Colorado, Real Salt Lake-Nashville, NY 
Red Bulls-Columbus, Austin-Seattle, 
LAFC-Vancouver

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Ο... κορωνοϊός ήταν για μία ακόμη 
αγωνιστική ο πρωταγωνιστής, εφό-

σον έπληξε 6 ομάδες, με αποτέλεσμα 
να αναβληθούν τα 3 από τα 6 παιχνίδια. 
Στους τρεις αγώνες που έγιναν, οι γη-
πεδούχοι νίκησαν εύκολα, με τη νίκη 
του Άρη επί της ΑΕΚ να είναι αυτή που 
ξάφνιασε περισσότερο, κυρίως λόγω 
της τελικής διαφοράς των 18 πόντων. 
Το παιχνίδι πάντως ήταν αμφίρροπο στα 
πρώτα τρία δεκάλεπτα (62-59), όμως οι 
γηπεδούχοι με ένα επιμέρους 29-14 στην 
τελευταία περίοδο έφτασαν στη θριαμ-
βευτική νίκη. 
Τα δεκάλεπτα: 22-30, 44-41, 62-59, 
91-73 

ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, οι «αιώ-
νιοι» ως γηπεδούχοι, δεν είχαν κανένα 
πρόβλημα να φτάσουν σε εύκολες νίκες, 
ο Παναθηναϊκός επί του Περιστερίου και 
ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ηρακλή.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστι-
κής, η βαθμολογία και το πρόγραμμα 
έχουν ως εξής:

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 94-65
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 91-73 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75-57 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ {αναβολή} 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΥΡΙΟ {αναβολή} 
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. {αναβολή} 
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 17 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29|15αγ. 
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  29|15αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  25|15αγ.
04] ΑΡΗΣ   23|16αγ.
05] ΑΕΚ   23|16αγ.
06] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   22|13αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  22|15αγ.
08] ΠΑΟΚ   21|14αγ.
09] ΛΑΡΙΣΑ  21|15αγ.
10] ΛΑΥΡΙΟ  20|15αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 20|15αγ.
12] ΗΡΑΚΛΗΣ   18|15αγ.
13] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  18|15αγ.  

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ [18η]
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΟΚ 
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΡΗΣ 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Φαβορί η Βέροια στο Βόρειο Όμιλο, στο +8 από τη 
Λάρισα | Χαμός στον όμιλο του νότου με 5 ομάδες 
να διεκδικούν την πρώτη θέση!

Ξέφυγε η Βέροια, η Καλαμάτα 
«έπιασε» το Λεβαδειακό  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Play off Play off 

1η αγωνιστική 
Κυριακή 13 Μαρτίου 2022   

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ 2-1 
45+1΄Σισέ, 85’ πέν. Ελ Αραμπί - 
61΄Εντιαγέ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ 1-1 
4’ Αϊτόρ - 45+2’ πέν. Αμραμπατ 
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0
91’ Ακπομ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Play off

(σε 27 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  68 (49-15)
02. ΠΑΟΚ  56 (51-24)
03. ΑΕΚ   47 (43-29)
04. ΑΡΗΣ  45 (29-23)
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 43 (42-22)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 40 (28-25)

Play out
(σε 26 αγώνες)

07. ΟΦΗ   37 (33-32)
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 35 (27-29)
09. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 32 (27-39)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  30 (35-42)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 26 (26-34)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 23 (27-47)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  18 (19-37)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 (9-47) 
   
ΣΚΟΡΕΡ [ΚΑΝΟΝΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ]
ΠΑΙΚΤΉΣ     ΟΜΑΔΑ      ΓΚ. ΑΓΩΝ.
ΚΟΥΡΤΙΤΣ          ΠΑΟΚ 15 22
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ      ΒΟΛΟΣ 13 24 
ΑΡΑΟΥΧΟ         ΑΕΚ 11 21
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ     ΑΤΡΟΜ. 11 25 
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ      ΟΣΦΠ 10 24 
ΠΑΛΑΣΙΟΣ        ΠΑΟ 10 26

  
ΣΚΟΡΕΡ [PLAY OFF]

ΠΑΙΚΤΉΣ     ΟΜΑΔΑ      ΓΚ. ΑΓΩΝ.
ΕΝΤΙΑΓΕ           ΑΡΗΣ 1 1
ΑΚΠΟΜ           ΠΑΟΚ 1 1 
ΑΜΡΑΜΠΑΤ    ΑΕΚ 1 1
ΣΙΣΕ                  ΟΛΥΜΠ. 1 1 
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ     ΟΛΥΜΠ. 1 1 
ΑΪΤΟΡ              ΠΑΟ 1 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Play out  

1η αγωνιστική
Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

09:00 ΟΦΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
11:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 
11:15 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
13:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 

Play off
2η αγωνιστική

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022  
09:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
13:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
13:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ | PLAY OFF 

Δύσκολες νίκες για το δίδυμο της κορυφής 
Ισόπαλο το αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο | Ο ΠΑΟΚ έχασε για 6 
μήνες τον Μιχαηλίδη λόγω τραυματισμού | Τον αρχηγό της εθνικής 
Πολωνίας απέκτησε η ΑΕΚ

Σταθερή παρέμεινε η εικόνα στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας της Σούπερ 

Λιγκ 1 μετά την 1η αγωνιστική του μίνι 
πρωταθλήματος των πλέι οφ που ξεκίνη-
σε την Κυριακή 13/3.
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ προχώρησαν με 

δύσκολες και αγχωτικές νίκες, διατηρώ-
ντας τη μεταξύ τους βαθμολογική δια-
φορά στους 12 βαθμούς, ενώ, μετά την 
ισοπαλία τους στο ντέρμπι της «Λεωφό-
ρου», ΑΕΚ και Παναθηναϊκός κατέγρα-
ψαν μικρά κέρδη έναντι του Άρη και του 
ΠΑΣ Γιάννινα, που γεύτηκαν την ήττα σε 
Καραϊσκάκη και Τούμπα, αντιστοίχως.
Οι ισορροπίες δε διαταράχθηκαν ιδιαί-

τερα, με τα πιο σημαντικά γεγονότα να 
έρχονται εκτός γραμμών του αγωνιστι-
κού χώρου, όπως η είδηση για το σοβα-
ρό τραυματισμό του Μιχαηλίδη, που θα 
επιστρέψει στα γήπεδα την επόμενη πε-
ρίοδο, η κίνηση – έκπληξη της ΑΕΚ με την 
απόκτηση του Κριχόβιακ και η εμφάνιση 
των οπαδών του Άρη στις εξέδρες του 
«Γ. Καραϊσκάκης», για πρώτη φορά σε 
παιχνίδι πρωταθλήματος από τότε που 
αγωνίζεται εκεί ο Ολυμπιακός.

ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΜΙΑ
Οι φόβοι του ιατρικού τιμ του ΠΑΟΚ 

επιβεβαιώθηκαν, με τα αποτελέσματα 
της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε 
ο Γιάννης Μιχαηλίδης να επιβεβαιώνουν 
την αρχική τους εκτίμηση, πριν ακόμα 
τελειώσει ο αγώνας με τον ΠΑΣ: ο 22χρο-
νος διεθνής αμυντικός υπέστη ολική 

ρήξη πρόσθιου χιαστού, ρήξη έσω μηνί-
σκου και κάκωση δευτέρου βαθμού στον 
έσω πλάγιο σύνδεσμο και θα υποβληθεί 
σε εγχείρηση, με το χρόνο απουσίας του 
να εκτιμάται σε τουλάχιστον έξι μήνες.
Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει τον ΠΑΟΚ 

να βγει στην αγορά για να αναζητήσει 
παίκτες που μπορούν να καλύψουν 
το κενό του κυρίως στην Ευρώπη, εάν 
αποκλείσει τη Γάνδη, ή στο Κύπελλο, 
όπου θα διασταυρωθεί με τον Ολυμπι-
ακό στην ημιτελική φάση. Και η αγορά 
αυτή είναι από το ρωσικό και το ουκρα-
νικό πρωτάθλημα, η οποία προσφέρει 
τη δυνατότητα μεταγραφών μέχρι τις 7 
Απριλίου λόγω των επιπτώσεων του πο-
λέμου.

ΣΤΗΝ ΑΕΚ Ο ΚΡΙΧΟΒΙΑΚ!
Αυτή την «πόρτα» εκμεταλλεύτηκε η 

ΑΕΚ, η οποία κινήθηκε γρήγορα και έφε-
ρε στην Αθήνα τον Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ. 
Ο αρχηγός της εθνικής Πολωνίας έφυ-

γε από την Κρασνοντάρ και συμφώνησε 
με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι έναντι 
περίπου 40.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι 
από τα 9 που θα είναι διαθέσιμος έως 
το τέλος της περιόδου, με ενδεχόμενο 
να παραμείνει και μετά, ανάλογα με τις 
εξελίξεις.
Έχει πολύ βαρύ συμβόλαιο (3 εκατ. 

ευρώ ετησίως), που δεν μπορεί να του 
το προσφέρει καμία ελληνική ομάδα, 
αλλά με τα τωρινά δεδομένα όλα είναι 
ανοικτά και θα μείνουν έτσι έως το κα-

λοκαίρι, ειδικά εάν δεν ξεκαθαρίσει έως 
τότε το τοπίο και ο ίδιος μείνει ικανοποι-
ημένος από την εμπειρία του στην Ελλά-
δα. 
Ο Κριχόβιακ παίζει στις θέσεις 6-8 και 

ήδη ξεκίνησε προπονήσεις, με πολύ πι-
θανό το ντεμπούτο του στο ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ.

ΕΞΕΔΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ
Η εμφάνιση των οπαδών του Άρη στις 

εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» προκάλε-
σε αίσθηση, γιατί είναι η πρώτη φορά 
που εμφανίζονται εκεί οπαδοί φιλοξε-
νούμενης ομάδας σε εγχώριες διοργα-
νώσεις. 
Η συνύπαρξή τους με τους οπαδούς 

του Ολυμπιακού ήταν ειρηνική, παρά 
την ένταση που γέννησε το παιχνίδι, και 
προέκυψε έπειτα από επαφές των οργα-
νωμένων οπαδών, με τη σύμφωνη γνώ-
μη των διοικήσεων.
Αν και απέχουμε πολύ ακόμα, από το 

να ξαναδούμε στο ίδιο γήπεδο οπαδούς 
και των δύο ομάδων όταν πρόκειται για 
ντέρμπι, ήταν ένα πρώτο βήμα για την 
επιστροφή στην κανονικότητα.
Και προήλθε, φυσικά, μετά το θλιβερό 

συμβάν με το 19χρονο Άλκη, που έκανε 
πολλούς να συνειδητοποιήσουν ότι το 
ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που μπο-
ρεί να ενώσει τους φιλάθλους και αξίζει 
αυτή την ευκαιρία…

ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 
© Ή ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΉ

Play-off: Οι αριθμοί της 1ης Αγωνιστικής 

Ξεκίνησαν τα Play-off με τον Ολυ-
μπιακό και τον ΠΑΟΚ να νικούν με 

δυσκολία, ενώ το αθηναϊκό ντέρμπι δεν 
είχε νικητή. Για τρίτη σεζόν στη σειρά, ο 
παίκτης που πετυχαίνει το πρώτο γκολ 
στη φάση αυτή, δε βλέπει την ομάδα του 
να κερδίζει. Το 2020 το πρώτο γκολ πέ-

τυχε ο Βαγιέμπα Σακόρ του ΟΦΗ, αλλά 
η ομάδα του έχασε από τον Άρη με 3-1. 
Το 2021 ήταν ο Φεντερίκο Μακέντα, που 
πέτυχε δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό 
στην Τρίπολη, αλλά ο Αστέρας ισοφάρι-
σε σε 2-2. Ενώ φέτος, ήταν η σειρά του 
Αϊτόρ που σκόραρε στο 4ο λεπτό του 
αθηναϊκού ντέρμπι, αλλά η ΑΕΚ ισοφά-
ρισε σε 1-1! Ξεχωρίσαμε και ενδιαφέρο-
ντες αριθμούς από τους τρεις πρώτους 
αγώνες...

600... ήττες στη Α’ Εθνική/Super 
League έφτασε ο Άρης, που 

δεν είχε χάσει τα τέσσερα προηγούμενα 
παιχνίδια του. Σε 1.841 αγώνες ο Άρης 
έχει ακόμα 732 νίκες και 509 ισοπαλίες.

100… έφτασαν στο πρωτάθλημα 
Super League οι αγώνες, που 

έχουν λιγότερα από τρία γκολ. Στους 

υπόλοιπους 84 έχουν επιτευχθεί τουλά-
χιστον τρία γκολ.

20... γκολ στη Super League έφτασε 
ο Τσούμπα Άκπομ, με το νικητή-

ριο επί του ΠΑΣ Γιάννινα. Είναι ο 42ος 
ποδοσφαιριστής που βάζει τουλάχιστον 
20 γκολ για τον ΠΑΟΚ.

5... ισοπαλίες με σκορ έχουν τα 12 τε-
λευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός και 

η ΑΕΚ. Και οι πέντε είναι με 1-1 και στις 
πέντε προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός και 
ισοφάρισε η ΑΕΚ. Οι τέσσερις από αυτές 
είναι στους τελευταίους 21 μήνες.

2... νίκες μέσα στην Τούμπα είχε στην 
καριέρα του ο Γιούρι Λοντίγκιν, 1-0 

στις 27 Ιανουαρίου 2013 με την Ξάνθη 
και 1-0 στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα. Αυτή τη φορά έχασε με 
γκολ στις καθυστερήσεις.

© slgr.gr

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΨΑΡΙ
Από τον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Εορτασμός της Εθνικής μαςΕορτασμός της Εθνικής μας  
Υπερηφάνειας Υπερηφάνειας 

Μήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜΜήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜ
Ανδρέα ΚριλήΑνδρέα Κριλή

1η Μαρτίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ειδική Γενική Συνέλευση των Με-
λών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022, 3:00 μ.μ. 
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, «Αδριανός Μαρής»,  5757 Wilderton Avenue, 
Montreal.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. 02/2019-2022, 3:00 μ.μ.)

1. Έναρξη συνεδρίασης
2. Διαπίστωση απαρτίας
3. Προσευχή
4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
5. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
6. Κοινοτικές Εκλογές 2022

 α) Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών
 β) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 γ) Προϋπολογισμός Εκλογών

7. Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΜΜ και Έκθεση Ορκωτών Λογι-
στών λήγοντος οικονομικού έτους 30 Ιουνίου 2021

8. Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021-2022
9. Αναφορά Εξελεγκτικής Επιτροπής
10. Αναφορά Προέδρου
11. Περίοδος ερωτήσεων μελών
12. Νέα θέματα

Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης
Γενικός Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυ-
στερούν 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 από τη Συνέλευση (18 Φεβρουαρίου 2022).

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κυβέρνησης του Κεμπέκ για την αποκατάσταση της 
λειτουργίας της επαρχίας και την άρση των σημαντικών περιορισμών για τον 
COVID, από τις 14 Μαρτίου (δηλαδή, σταδιακή κατάργηση των διαβατηρίων εμ-
βολιασμού και αποκατάσταση της χωρητικότητας στο 100%), η Γενική Συνέλευ-
ση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου, για να δώσει σε κάθε ενεργό μέλος της 
ΕΚΜΜ τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής χωρίς περιορισμούς.

“25η Μαρτίου 1821, Ελευθερία ή θάνατος!” Αυτά τα λόγια θα αντηχούν 
πάντα μέσα μας, έχουν γραφτεί στις καρδιές, στο μυαλό και στις 

ψυχές όλων μας, όπως και τα ονόματα των οικογενειών εκείνης της επο-
χής, που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 
απελευθέρωση. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στους ετήσιους εορτασμούς αυτών 
των γεγονότων. Προσπαθούν να μας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και να 
μας βάλουν στον τρόπο σκέψης αυτών των ηρώων και ηρωίδων. Δεν πρέ-
πει ποτέ να ξεχνάμε όσα βίωσαν οι πρόγονοί μας, σε αυτές τις δύσκολες 
και τραγικές στιγμές. Πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που μπορούμε να 
επισκεφτούμε και να απολαύσουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, που μπορούμε να 
εξερευνήσουμε την κληρονομιά και τις ρίζες μας.

Οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες, οι Ήρωες του 1821, θα τιμούνται από τις 
επόμενες γενεές για πάντα, γιατί έδωσαν πνοή στην Ελλάδα, γιατί της πρό-
σφεραν την ελευθερία της, μια ελευθερία που όλοι απολαμβάνουμε, σήμερα, 
όταν επισκεπτόμαστε την πατρίδα μας. Τα 400 χρόνια Τουρκοκρατίας και 
σκλαβιάς δεν κατέστρεψαν ποτέ τον ελληνικό λαό, που κατάφερε να διατη-
ρήσει την πίστη, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του. Είναι στην κρίση της κάθε 
γενιάς Ελλήνων να μεταφέρει αυτή τη φλόγα μπροστά και να διασφαλίσει ότι 
η πίστη, η γλώσσα και ο πολιτισμός μας, θα διαφυλαχθούν και θα περάσουν 
στους επόμενες γενιές. Και είναι η αληθινή υπερηφάνεια και η πραγματική 
πίστη, που θα εξασφαλίσουν αυτή τη μετάβαση, με το καλό να υπερισχύει 
πάντα του κακού.

Αυτή την εποχή, τραγικές συγκρούσεις πλήττουν  ένα δημοκρατικό έθνος, 
στην Ανατολική Ευρώπη. Η σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία είναι θλιβε-
ρή και πολύ ανησυχητική, καθώς μπορεί να φέρει τον κόσμο στα πρόθυρα 
ενός πολέμου, που κανείς δεν θέλει να φανταστεί ή να ζήσει. Ακριβώς, όπως 
με την Επανάσταση του 1821, ο ουκρανικός λαός σηκώνει το ανάστημά του 
και παραμένει στη χώρα του, για να υπερασπιστεί αυτό που δικαιωματικά 
του ανήκει. Η ιστορία θα κρίνει όλα όσα θλιβερά  συμβαίνουν, αλλά και θα 
αναδείξει τη γενναιότητα αυτού του έθνους, που δεν το βάζει κάτω, με στόχο 
να προστατεύσει και να διατηρήσει τον πολιτισμό του, τη γλώσσα του…την 
κληρονομιά του.

Έφτασε επιτέλους η στιγμή -μετά από δύο χρόνια που η πανδημία ανα-
στάτωσε τις ζωές όλων μας- να εορτάσουμε την επέτειο της 25ης Μαρτίου 
με τις πρέπουσες τιμές, που όλοι γνωρίζουμε και αποδίδαμε πριν από τον 
COVID-19. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας, σύντομα και πάλι,  θα βγουν στους 
δρόμους και θα δείξουν την περηφάνια τους, καθώς θα παρελαύνουν με 
σημαίες να κυματίζουν στον αέρα, και με τα κεφάλια ψηλά θα πανηγυρίζουν 
και θα αναφωνούν: ZHTΩ!
Ζήτω οι ήρωες του 1821! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω οι Έλληνες της Διασποράς!
ZHTΩ 25η Μαρτίου 1821!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι, η Ενοριακή Επιτροπή και η Φιλόπτωχος 
Κυριών του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Πάρκ Εξτένσιον, δι-

οργανώνουν «Γεύμα με ψάρι», σαλάτα και γλυκό, την Παρασκευή, 25 Μαρτίου, 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην αίθουσα του Ιερού Ναού και για όσους 
επιθυμούν, πακέτο για το σπίτι τους. Τιμή γεύματος $30. Τα χρήματα που θα 
συγκεντρωθούν είναι για την ενίσχυση του Ι. Ναού μας.

Για παραγγελίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 514-273-9767 ή στην Κα Ευστα-
θία, στο 438 824-4240.

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

" Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α "
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Ν Η Σ Τ Ε Ι Α

18. Παρασκευή : Β’ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 6:00 μ.μ. 
19. Σάββατο : Θεία Λειτουργία 8:00 π.μ.
20. Κυριακή Β' Νηστειών : 'Όρθρος κ' Θεία Λειτουργία 
8:00 π.μ. - Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.
24. Πέμπτη :  Παραμονή του " ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ " Ο 
Εσπερινός στον Πανηγυρίζοντα Ναό
25. Παρασκευή : ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ Όρθρος-Θεία Λειτουργία - Δοξολογία! 8:00 π.μ.
Γ’ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 6:00 μ.μ.
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ !!! Κ Α Λ Η Δ Υ Ν Α Μ Η !
παπανικόλας

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

εκτός Δευτέρας, 10.30 με 4 το απόγευμα.

Στο Λαβάλ είμαστε κάθε Δευτέρα και μπορείτε να μας βρείτε στο 
SCORES,

 3370 St-Martin W. & Chomedey από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα.
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 514-948-3021 ή αφήστε μας 

μήνυμα και το τηλέφωνό σας. 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ YOGA 

Η «ΦΙΛΙΑ» ΖΗΤΑ ΟΔΗΓΟ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» ζητεί οδηγό για διανομή 
γευμάτωνσε ηλικιωμένους κατ’οίκον, 11.30 με 13.30,

τρεις φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες τη φορά.
Θα πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο.

Πληρώνεται η βενζίνη.

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ ανακοινώνει ότι θα 
αρχίσει μαθήματα Yoga 

την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, ώρα 11 π.μ.  
στο 821 Ogilvy.

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν για 12 εβδομάδες, και είναι δωρεάν 
για τα μέλη. Τα μή μέλη θα πρέπει να πληρώσουν συνδρομή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αγαπητοί μας συμπάροικοι και ενορίτες,

Εκ μέρους της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 
Λαβάλ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνεχόμενη συμπαράστασή 
σας, οικονομική και ηθική, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας του Κόβιντ, στα 
γεύματα με πακέτο, που σκοπό είχαν την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου για να 
συνεχίσουν τα έργα στον Ιερό μας Ναό, καθώς και την προσφορά μας σε άτομα 
της παροικίας μας που είχαν ανάγκη.

Σας ευχόμεθα καλή Σαρακοστή και Καλή Ανάσταση.
Από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Τιμίου Σταυρού Λαβάλ

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
 
 
 

Κάνουμε γνωστό στην Ελληνική παροικία ότι, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. 
Σωτήριος την ημέρα της εορτής του Ευαγγελισμού 25 ε. ε. ημέρα Παρασκευή θα προεξάρχει της 
Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ. Ώρα ενάρξεως Ιερών Ακολουθιών 
8:30 π.μ. Επίσης στις 26 ε. ε. ημέρα Σάββατο και ώρα 9 π.μ. θα προεξάρχει της Θείας 
Λειτουργίας στον ίδιο Ιερό Ναό, με την συμμετοχή όλων των κυριών της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος Μόντρεαλ και περιχώρων.  
 
Μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών στην αίθουσα του Ιερού Ναού θα λάβει χώρα η 
Πνευματική Σύναξη της Φιλοπτώχου με γεύμα και σχετικές ομιλίες. 
 
 
 
 
 

Από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κάνουμε γνωστό στην Ελληνική παροικία ότι, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά κ. Σωτήριος την ημέρα της εορτής του Ευαγγελισμού 25 ε. ε. ημέρα 
Παρασκευή θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού 
στο Λαβάλ. Ώρα ενάρξεως Ιερών Ακολουθιών 8:30 π.μ. Επίσης στις 26 ε. ε. ημέρα 
Σάββατο και ώρα 9 π.μ. θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στον ίδιο Ιερό Ναό, 
με την συμμετοχή όλων των κυριών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Μόντρεαλ και 
περιχώρων. 

Μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών στην αίθουσα του Ιερού Ναού θα λάβει 
χώρα η Πνευματική Σύναξη της Φιλοπτώχου με γεύμα και σχετικές ομιλίες.

Από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Νέα έξαρση του κορωνοϊού στην Κίνα: 
Περισσότερα κρούσματα από όλο το 
2021 στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς
Κυριαρχεί πλέον στη χώρα η μετάλλαξη Όμικρον 

Περισσότερα συμπτωματικά κρού-
σματα covid-19 απ’ ό,τι σε όλη τη δι-

άρκεια του 2021 ανακοίνωσαν στο τέλος 
της προηγούμενης εβδομάδας οι αρχές 
στην Κίνα, καθώς το ιδιαίτερα μεταδοτικό 
παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κο-
ρωνοϊού έχει εξαπλωθεί στη χώρα.
Ειδικότερα, μέσα σε ένα 24ωρο εντοπί-

στηκαν στην ηπειρωτική Κίνα 1.337 εγχώ-
ρια κρούσματα covid-19, όπως ανακοίνω-
σε η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Παράλληλα, 
τις προηγούμενες 24 ώρες, καταγράφηκαν 
στη χώρα και 906 νέες ασυμπτωματικές 
μολύνσεις. Μέχρι στιγμής έχουν κατα-
γραφεί στη χώρα περισσότερα από 9.000 
κρούσματα, έναντι 8.378 στο σύνολο του 
2021, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του Reuters.

Αξιωματούχοι στη Σενζέν, τη Σίλικον Βά-
λεϊ της Κίνας, έχουν αναστείλει τα δρο-

μολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς 
και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να 
εργαστούν από το σπίτι, ενώ παράλληλα 
έχουν ξεκινήσει να κάνουν μαζικά διαγνω-
στικά τεστ, μετά την άνοδο των κρουσμά-
των κορωνοϊού. 

Οι εταιρείες Foxconn και Unimicron 
Technology Group, που παρέχουν εξαρ-
τήματα στην Apple, έχουν αναστείλει τη 
λειτουργία τους. «Οι δραστηριότητες της 
Foxconn στη Σενζέν της Κίνας αναστέλλο-
νται από τις 14 Μαρτίου, βάσει της νέα 
πολιτικής της τοπικής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση της covid-19», επεσήμανε 
σε ανακοίνωσή της.

Στην πόλη Τσανγκτσούν, στη νοτιοανατο-
λική Κίνα, όπου έχει επιβληθεί lockdown, 
η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota έχει ανα-
στείλει την παραγωγή της.

© YGEIANEWS 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Α. Μπουρλά: «Ετοιμάζουμε παν-
εμβόλιο για όλες τις μεταλλάξεις – 
Έρχεται η τέταρτη δόση»
Την ώρα που «θάφτηκαν» οι αποκαλύψεις  
για τις παρενέργειες των mRNA εμβολίων

O CEO της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, 
υποστήριξε ότι ετοιμάζεται εμβόλιο 

για όλες τις μεταλλάξεις, το οποίο πιθα-
νότατα θα είναι και η λεγόμενη τέταρτη 
δόση. 
«Θεωρώ ότι θα υποβάλουμε στον FDA 

σημαντική πρόοδο σχετικά με την ανα-
γκαιότητα της τέταρτης δόσης. Ο Οργανι-
σμός – και εν συνεχεία το CDC – πρέπει 
να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα», 
είπε. «Σαφώς υπάρχει ανάγκη να ενισχυ-
θεί η ανοσολογική απόκριση, όσο η Όμι-
κρον δεν υποχωρεί».
«Κατασκευάζουμε ένα εμβόλιο που κα-

λύπτει την Όμικρον και όλες τις άλλες 
μεταλλάξεις της Covid-19. Πραγματοποι-
ούνται πολλές δοκιμές αυτή τη στιγμή και 
μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε νεότε-
ρα», πρόσθεσε, ενώ δήλωσε αισιόδοξος.
Ο Μπουρλά δήλωσε ότι παραμένει σε 

εγρήγορση για τη δημιουργία πιο αποτε-
λεσματικών εμβολίων. Η Pfizer, συμπλή-
ρωσε, εργάζεται για την ανάπτυξη εμβολί-
ου που θα αποτρέπει εν γένει τη μόλυνση, 
πέρα από το βασικό στόχο της πρόληψης 
νοσηλειών και σοβαρών κρουσμάτων. Η 
παραγωγή εμβολίων μεγάλης διάρκειας, 
κατέληξε, αποτελεί προτεραιότητα. «Δεν 
μπορούμε να κάνουμε εμβόλια κάθε πέ-
ντε ή έξι μήνες».

Να θυμίσουμε, ότι στις αρχές του μήνα 
δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο μέ-
ρος των 400.000 σελίδων για τα εμβόλια 
Covid-19 που η Pfizer και ο FDA ήθελαν να 
κρατήσουν κρυφές μέχρι το 2076!

Εκεί αποκαλύφθηκαν απίστευτα πράγ-
ματα αναφορικά με τις παρενέργειες των 
mRNA εμβολίων…

© YGEIANEWS

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
 στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΤΑΝΗ

(από Νεστάνη Αρκαδίας)

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΘΕΟΦΊΛΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑΣ

(από Πελεκανάδα Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΕΥΑΝΘΊΑΣ 
ΑΡΓΥΡΗ

(από Λογκά Καλαμάτας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  

(810 Ogilvy Avenue, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΕΡΊΝΑΚΗ

(από Σκούρα Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗ

(Το γένος Αποστολάκη, ετών 82, από Κορώνου Χανιών)
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Funeral arrangements require 
making many difficult decisions  

— we understand that.  
We are here to guide you 

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

al or long  
after the service.

Ours is a place of comfort,  
guidance and healing.

INFO@mountroyalcem.com   
www.mountroyalcem.com 

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

• Cremation urns and keepsakes
• Serving all religions while supporting  

and acknowledging all beliefs

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

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

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 

τελούμε διετές μνημόσυνο 
στόν Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου Λαβάλ 
εις μνήμην τής 

πρεσβυτέρας  
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

π. Βασιλείου Τσαπραΐλη 

Άγγελέ μας πέρασαν δύο χρόνια από 
την έξοδο σου προς τους ουρανούς. 

Μας λείπεις. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία 
θα παραθέσουμε καφέ στην αίθουσα 

της εκκλησίας. 
Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και θα 
εκτιμήσουμε την παρουσία σας. 

Ο σύζυγος: 
π. Βασίλειος Τσαπραϊλης

 
τα παιδιά: 

Γεώργιος- Μιχάλης -Άντζελα 
και η εγγονή σου Ζωή.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως τής 

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ 
ΛΥΜΠΕΡΊΟΥ 

(από Ποταμιά Σπάρτης, Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΓΕΩΡΓΊΑΣ 
ΤΣΑΛΑΦΟΣ 

(από Σοφικό Κορινθίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ 

(από Πεταλίδι Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Εξάμηνο Μvημόσυvο 
υπέρ αvαπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΊΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΓΚΑΦΑΣ

(από Παραδείσι Ρόδου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΩΣΤΑ 
ΠΟΥΛΟΥ

(από Κολλίνες Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΣ 
ΜΟΥΤΣΟΣ 

(από Μοντρεάλ)
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΜΑΡΊΑΣ
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ

(από Κρήτη)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΗΛΊΑ 
ΜΑΡΚΟΥ 

(από Λογκανίκο Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΜΑΡΊΑΣ 
ΓΊΑΝΝΟΥΛΑΚΗ

(από Ανήλιο Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ 
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ 

(από Αμπελόφυτο Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΜΊΧΑ

(από Καμάρες Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΦΩΤΕΊΝΗ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 

(από Βελβίvα Ναυπακτίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η απελευθέρωση της ΚαλαμάταςΗ απελευθέρωση της Καλαμάτας 

Επαναστατικός αναβρασμός επικρα-
τούσε στη Μάνη το Μάρτιο του 1821. 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρισκόταν 
στην Καρδαμύλη και οι Φιλικοί είχαν κάμ-
ψει τις αντιρρήσεις του Πετρόμπεη Μαυ-
ρομιχάλη για το άκαιρο του ξεσηκωμού.
Στα μέσα του μηνός, ένα πλοίο φορτω-

μένο με πολεμοφόδια, σταλμένο από 
τους Φιλικούς της Σμύρνης, φθάνει στο 
λιμάνι του Αλμυρού, έξω από την Καλα-
μάτα. 
Ο Νικηταράς και ο Αναγνωσταράς με 

τους άνδρες τους αναλαμβάνουν να με-
ταφέρουν το πολύτιμο φορτίο σε ασφα-
λές μέρος.
Οι οθωμανικές αρχές της Καλαμάτας 

πληροφορούνται το γεγονός και ενεργώ-
ντας αφελώς, ζητούν να μάθουν από τους 
προκρίτους το περιεχόμενο του φορτίου 
και γιατί συνοδεύεται από ενόπλους. 
Αυτοί τους απαντούν ότι οι ένοπλοι εί-

ναι χωρικοί που συνοδεύουν φορτία λα-
διού για το φόβο των ληστών. 
Ο βοεβόδας της Καλαμάτας Σουλεϊμάν 

αγάς Αρναούτογλου πείθεται και ζητά τη 
βοήθεια των Μανιατών, που στέλνουν 
στην πόλη 150 άνδρες, υπό τον Ηλία 
Μαυρομιχάλη (20 Μαρτίου).
Από τις 17 Μαρτίου, όμως, οι πρόκριτοι 

της Μάνης, υπό την αρχηγία του Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη, είχαν υψώσει τη 
σημαία της επανάστασης στην Τσίμοβα, 
σημερινή Αρεόπολη της Λακωνίας. 
Ο παπάς του χωριού όρκισε και ευλό-

γησε τα όπλα των καπεταναίων και των 
παλικαριών τους στην Εκκλησία των Ταξι-
αρχών. Οι ατίθασοι Μανιάτες ξεκίνησαν 
την Επανάσταση, οκτώ μέρες πριν από τη 
συμβατική της έναρξη.
Αμέσως μετά, ο Κυριακούλης Μαυρο-

μιχάλης και ο Γιατράκος ξεκινούν για το 
Μιστρά και τη Μονεμβασιά, ενώ ο Πε-
τρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο Θεόδω-

ρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άνδρες για 
την Καλαμάτα. 
Εν τω μεταξύ, στο άλλο άκρο της Πελο-

ποννήσου, σημειώνεται η πρώτη επανα-
στατική ενέργεια του Αγώνα, με την πο-
λιορκία των Καλαβρύτων (21 Μαρτίου), 
την οποία υπερασπίζεται για λογαριασμό 
των Οθωμανών ένας άλλος Αρναούτο-
γλου, ο Ιμπραήμ.
Οι Μανιάτες φθάνουν έξω από την Κα-

λαμάτα στις 22 Μαρτίου και καταλαμ-
βάνουν τους γύρω λόφους. Τότε μόνο ο 
αγάς της πόλης κατανοεί τι συμβαίνει. 
Είναι αργά για να διαφύγει στην Τριπο-

λιτσά, καθώς η Καλαμάτα είναι ολόγυρα 
αποκλεισμένη και αποφασίζει να αντιτά-
ξει άμυνα με τους Τούρκους της πόλης. 
Όταν το πρωί της 23ης Μαρτίου 1821 οι 

επαναστάτες εισέρχονται στην Καλαμά-
τα, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ζητά από τον 
Αρναούτογλου να παραδοθεί, τονίζοντάς 
του το μάταιο της προσπάθειάς του.
Πράγματι, ο αγάς παραδίδει στους επα-

ναστάτες με πρωτόκολλο την πόλη και τον 
τουρκικό οπλισμό. Το μεσημέρι, μπροστά 
από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων 
και μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, οι 
ιερείς ευλογούν τις σημαίες και ορκίζουν 
τους αγωνιστές.
Επακολούθησε σύσκεψη των οπλαρ-

χηγών, που αποφάσισαν τη δημιουργία 
μιας επαναστατικής επιτροπής, την οποία 
ονόμασαν «Μεσσηνιακή Γερουσία», για 
τον καλύτερο συντονισμό του αγώνα. 
Η ηγεσία της ανατέθηκε στον Πετρό-

μπεη Μαυρομιχάλη, που έφερε τον τίτ-
λο Αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και 
Μεσσηνιακού στρατού. 
Την ίδια μέρα, η «Μεσσηνιακή Γερου-

σία», με Προκήρυξή της προς την ευρω-
παϊκή κοινή γνώμη, γνωστοποιεί ότι οι 
Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία 
τους.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ»
Το κείμενο της Προκήρυξης (φωτ. δε-

ξιά), το πρωτότυπο της οποίας σώζεται 
στα αρχεία του Foreign Office (βρετανι-
κού Υπουργείου Εξωτερικών), είναι το 
εξής:
Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυ-

λάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρα-
τήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων 
Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνια-
κής Συγκλήτου. 
Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής 

τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέ-
κεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, 
ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυ-
χείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη 
μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως 
τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. 
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημέ-

νοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώ-
μην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβω-
μεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά 
των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας 
φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυ-
ραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της 
λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευ-
θερίας.
Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του 

νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρ-
βαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και 
υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα 
όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς τυ-
ραννίας. 
Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν 

νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις 
τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν 
των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η 
κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον 
απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την 
Ελευθερίαν. 
Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να 

προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών 
παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρ-

βάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως 
φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το 
γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας. 
Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευ-

θερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου 
ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συν-
δρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγε-
νισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να 
δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις 
τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να 
λάβωμεν τα δίκαιά μας. 
Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον 

Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η 
μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς 
εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φι-
λάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπι-
δες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλο-
μεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και 
εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την 
υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην 
μας. 
1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα. 
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου 
Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτη-

γος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού 
στρατού. |  © SanSimera.gr

Στιγμιότυπο από τους εορτασμούς 
στην Καλαμάτα το 2018

Η εκκλησία των Αγίων ΑποστόλωνΗ εκκλησία των Αγίων Αποστόλων
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
835

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 834

Θα μπορούσατε να εμπνευστεί-
τε να περιοριστείτε στα απαραίτητα για 
να βελτιώσετε την υγεία σας και να διατη-
ρήσετε τη λογική σας (σοβαρά… χρειάζε-
ται να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα 
ταυτόχρονα;). Είναι μια καλή στιγμή για 
να ακολουθήσετε υγιείς πρακτικές στη 
ζωή σας και να κάνετε ένα διάλλειμα στο 
γραφείο σας τις ιδιαίτερα έντονες μέρες.

Δεδομένου ότι ο δεύτερος οίκος 
διέπει την πολυτέλεια, μπορεί επίσης να 
θέλετε να… κακομάθετε τον εαυτό σας 
με πολυτελείς αγορές. Ίσως επενδύσετε 
κάποια από τα χρήματά σας σε ένα πο-
λυτελές γυμναστήριο, με ανέσεις, για να 
δημιουργήσετε καλή φυσική κατάσταση. 
Κάνετε τώρα οτιδήποτε μπορεί να βοη-
θήσει την ηρεμία σας.

Αν είχαν προκύψει διενέξεις με 
το αφεντικό σας ή έναν πελάτη, ίσως η 
τελειομανία σας είναι η αιτία γι’ αυτή 
την κατάληξη. Θα χρειαστεί τώρα να 
αγωνιστείτε για να πάρετε μια προαγω-
γή ή αναγνώριση, ακόμη κι αν πνίγεστε 
από τις ατελείωτες υποχρεώσεις. Η χά-
ραξη ενός νέου σχεδίου απαιτεί σοβαρή 
προσοχή και ανάλυση.

Μη διστάσετε να κάνετε ερωτή-
σεις στον αγαπημένο σας, καθώς η δημι-
ουργία μιας πιο στενής σχέσης μπορεί να 
σας βοηθήσει πως να προχωρήσετε αργότε-
ρα. Εκφράστε την ευγνωμοσύνη σας με ένα 
εγκάρδιο μήνυμα ή ένα προσεγμένο δώρο. 
Μπορεί ακόμη να θέλετε να γίνετε πιο εκλε-
πτυσμένοι, αλλάζοντας την γκαρνταρόμπα 
σας και τη συνολική σας παρουσίαση.

Λάμπετε από μέσα προς τα 
έξω, πιστεύετε στις δυνατότητές σας, ότι 
μπορείτε να υλοποιήσετε οποιονδήποτε 
στόχο σας, όσο δύσκολος κι αν είναι. Το 
να βρίσκεστε έξω στη φύση σας κάνει να 
αισθάνεστε ιδιαίτερα αναζωογονημένοι. 
Χαρίστε στον εαυτό σας μερικές χαλαρω-
τικές στιγμές, θα νιώσετε ανανεωμένοι 
ψυχικά και με αυτοπεποίθηση. 

Μήπως ήρθε η ώρα να μεταφέ-
ρετε τη δουλειά σας στο εξωτερικό ή να 
αναζητήσετε ένα παγκόσμιο κοινό μέσω 
μιας ανάρτησης σε ένα ιστολόγιο ή ενός 
βίντεο που έγινε viral; Όποια και αν εί-
ναι η περίπτωση, μην ασχολείστε πολύ 
με τις πρακτικές λεπτομέρειες και προ-
σπαθήστε να δείτε τη μεγάλη εικόνα των 
πραγμάτων. 

Αν αναβάλατε μία δίαιτα από 
τεμπελιά, τώρα είναι η ώρα να δημιουρ-
γήσετε καλύτερες συνήθειες, όπως να 
φτιάξετε τα δικά σας βιολογικά γεύματα 
στο σπίτι και να περιορίσετε την πρόσλη-
ψη επεξεργασμένης τροφής. Το φεγγάρι 
μπορεί να προσθέσει άγχος, όσον αφορά 
την εκπλήρωση των οικογενειακών σας 
υποχρεώσεων.

Αν νιώθετε να παραλύετε από 
αναλυτικές σκέψεις για μια απώλεια ή 
προδοσία οι οποίες σας έχουν δημιουργή-
σει σωματικό ή/και ψυχολογικό πρόβλη-
μα, το φεγγάρι σάς βοηθά να δημιουργή-
σετε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις 
εντολές του γιατρού σας και τη δική σας 
διαισθητικά καθοδηγούμενη εσωτερική 
διεργασία. Σίγουρα χρειάζεστε και τα δύο.

Κάποιος που πιστεύατε ότι εί-
ναι σταθερά στο πλευρό σας θα μπορού-
σε να είναι… μυστικός σαμποτέρ, ίσως 
να διεξάγει κρυφά έναν άδοξο αγώνα 
εξουσίας. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας 
και μη λειτουργείτε ως θύμα, αλλά προ-
σπαθήστε να φέρετε στο φως τις κρυφές 
του ενέργειες και τη δόλια ατζέντα του. 

Το να ξεκινάτε τη μέρα σας με 
τρέξιμο μπορεί να ανεβάσει τη διάθεσή 
σας και να βοηθήσει την παραγωγικότητα 
στην εργασία σας. Ακόμη και τριάντα λε-
πτά περπάτημα, ακόμη καλύτερα μαζί με 
τους φίλους σας, θα κάνει τεράστια δια-
φορά στη διάθεσή σας. Έχετε το κίνητρο 
να φαίνεστε και να αισθάνεστε πιο ζωντα-
νοί από ποτέ.

Μη διστάσετε να κάνετε ανα-
λυτικές ερωτήσεις αν δεν είστε σίγουροι 
ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει από τη 
ζωή σας, αυτό θα σας βοηθήσει να απο-
φασίσετε αργότερα. Μήπως ήρθε η ώρα 
για αλλαγή της εικόνας της εταιρείας σας; 
Ενημερώστε τον εταιρικό λογαριασμό σας 
στα κοινωνικά δίκτυα με νέο υλικό.

Τραβάτε μια έντονη γραμμή 
στην άμμο, ξεχωρίζετε ποιοι είναι κοντά 
σας από αγάπη και ποιοι από ιδιοτέλεια. 
Αν μετά από διεξοδική αναλυτική σκέ-
ψη συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε 
πλέον να μοιραστείτε την καρδιά σας με 
το άλλο σας μισό ή αν μια συνεργασία 
έχει κάνει τον κύκλο της, δίνετε τέλος. 
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1821: Οι Πετμεζαίοι επιτίθενται κατά των αν-
δρών του Τούρκου Διοικητή των Καλαβρύτων 
Αρναούτογλου στην περιοχή Παλαιοπύργου και 
τους αποκλείουν στους τρεις οχυρούς πύργους 
της πόλης.
1900: Ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ποδοσφαι-

ρική ομάδα του Άγιαξ.
1921: Στρατεύματα με επικεφαλής τον Τρό-

τσκι καταστέλλουν την εξέγερση των ναυτών της 
Κροστάνδης.
1926: Ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών, με πρω-

τοβουλία του καθηγητή αστρονομίας, Δημητρί-
ου Αιγινήτη.
1962: Γαλλία και Αλγερία συμφωνούν να τερ-

ματίσουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες. Με την 
υπογραφή της Συνθήκης του Εβιάν λήγει ο Αλ-
γερινός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, που κράτη-
σε επτά χρόνια και κόστισε τη ζωή σε 350.000 
ανθρώπους.
2010: Ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέ-

ου, προειδοποιεί ότι ίσως η Ελλάδα να μην 
επιτύχει τους στόχους της, με πιθανή την προ-
σφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιμέ-
νοντας, ωστόσο, σε ευρωπαϊκή λύση.

18 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΔΟΣ

Γίνεται αστυνομική έφοδος σε 
έναν οίκο αvoχής για έλεγ-

χο. Όλες τις κοπέλες που δούλευαν 
εκεί, τις βγάζουν έξω στο δρόμο, 
τις βάζουν στη σειρά, και αρχίζουν 
τον έλεγχο των στοιχείων τους. 
Την ίδια ώρα, από την περιοχή 
περνούσε μια γιαγιά, που ανα-
γνώρισε ανάμεσα στις κοπέλες 
την… ανιψιά της και πήγε προς 
αυτήν: – Τι κάνεις κορίτσι μου 
εδώ; Γιατί περιμένεις στην ουρά; 
– Να… γιαγιά… ξέρεις… άκου-
σα ότι… θα μοιράσουν δωρε-
άν πορτοκάλια από το Κοινω-
νικό παντοπωλείο του Δήμου! 

– Αλήθεια αγάπη μου; Λοιπόν θα 
κάτσω κι εγώ στη σειρά μαζί σου, 
θα ήθελα να πάρω κι εγώ μερικά… 
Κάποια στιγμή φθάνουν οι 
αστυνομικοί, που έκαναν τον 
έλεγχο, εκεί που στεκόταν η 
γιαγιά. Τη βλέπουν, παρα-
ξενεύονται και ένας από αυ-
τούς αναρωτήθηκε δυνατά: 
– Θεέ μου, έζησα για να το δω 
κι αυτό! Γιαγιά, στην ηλικία σας, 
μπορείτε ακόμη να το κάνετε; 
Και η γιαγιά του απαντά με αυ-
τοπεποίθηση: – Ναι, γιατί να μη 
μπορώ παιδάκι μου, βγάζω τη μα-
σέλα μου και το… πιπιλίζω!

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



1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval 514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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