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Την Τρίτη 21 Μαρτίου, μαζί με την 
επερχόμενη άνοιξη, ο υπουργός Οι-

κονομικών του Κεμπέκ, Eric Girard, κατέ-
θεσε τον προϋπολογισμό της επαρχίας. 
Παρακάτω, μπορεί να διαβάσει κανείς 
τα κυριότερα σημεία του προϋπολογι-
σμού:

• Μείωση των δύο πρώτων φορολογι-
κών κλιμακίων κατά 1 ποσοστιαία μονά-
δα για το φορολογικό έτος 2023
• Μείωση φόρου: Εξοικονόμηση έως 

και 814 $ ανά άτομο και έως 1.627 $ για 
ζευγάρι
• Η μείωση των φόρων θα κοστίσει στο 

κράτος 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως, και συνολικά 9,2 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια για έξι χρόνια
• Ενίσχυση της πίστωσης φόρου αλλη-

λεγγύης έως και 78 $ επιπλέον ετησίως 
για ένα άτομο
• Προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη 

0,6% το 2023, με ποσοστό πληθωρισμού 
3,5%
• Προβλεπόμενο έλλειμμα 4 δισεκα-

τομμυρίων δολαρίων το 2023-2024 και 
επιστροφή σε ισοσκελισμένους προϋ-
πολογισμούς το 2027-2028
• Το χρέος του Κεμπέκ θα ανέλθει σε 

207 δισεκατομμύρια δολάρια στις 31 
Μαρτίου 2023, ή 37,4% του ΑΕΠ
• Η χρηματοδότηση για το σχέδιο υπο-

δομής του Κεμπέκ αυξάνεται κατά 7,5 
δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 χρόνια, 
για συνολικά 150 δισεκατομμύρια δο-
λάρια
• Φορολογική αργία για μεγάλα επεν-

δυτικά έργα στην επαρχία τουλάχιστον 
100 εκατομμυρίων δολαρίων
• Ταμεία που χρηματοδοτούνται από 

την εργασία: η ελάχιστη περίοδος κατο-
χής θα αυξηθεί σταδιακά από 2 σε 5 έτη
• Οι εισφορές στο συνταξιοδοτικό πρό-

γραμμα του Κεμπέκ θα γίνουν προαιρε-
τικές από την ηλικία των 65 ετών από το 
2024
• Περιβάλλον: Το Κεμπέκ χορηγεί 500 

εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρί-
ξει τη δημιουργία του Blue Fund
• Εκπαίδευση: Η κυβέρνηση αποδε-

σμεύει 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για 
την ανακαίνιση σχολείων, CEGEP και πα-
νεπιστημίων
• Το Κεμπέκ επενδύει 650 εκατομμύρια 

δολάρια σε έξι χρόνια για να χρηματο-
δοτήσει την κατασκευή κοινωνικών και 
οικονομικά προσιτών κατοικιών
• 3 δισεκατομμύρια δολάρια για να γί-

νει το σύστημα υγείας του Κεμπέκ «πιο 
αποτελεσματικό»

Ο προϋπολογισμός Girard προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, 2,2 δισεκατομμύρια δο-
λάρια για την προσαρμογή του τομέα της 
υγείας στην πραγματικότητα μετά την 
πανδημία.

ΤΖΑΚΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μετά από τρία χρόνια της πανδημίας, η 

κυβέρνηση Legault σκοπεύει να διαθέσει 
περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δο-
λάρια σε διάστημα πέντε ετών για νέες 

πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας, για 
να καταστήσει το σύστημα «πιο αποτελε-
σματικό και πιο ευέλικτο για τον πληθυ-
σμό».

Ο προϋπολογισμός Girard προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, 2,2 δισεκατομμύρια δο-
λάρια για την προσαρμογή του τομέα της 
υγείας στην πραγματικότητα, μετά την 
πανδημία. Το σύστημα υγείας αποτελεί 
τη μεγαλύτερη δαπάνη για την κυβέρνη-
ση του Κεμπέκ, δηλαδή 52,8 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, από ένα συνολικό προϋ-
πολογισμό σχεδόν 122 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.

Η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει τα 
κέντρα εμβολιασμού και προσυμπτω-
ματικού ελέγχου που δημιουργήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επεκτεί-
νοντας το πεδίο εφαρμογής τους για να 
συμπεριλάβουν άλλες υπηρεσίες πρώ-
της γραμμής. Το ποσό αυτό θα επιτρέψει 
επίσης την επικαιροποίηση του σχεδίου 
μέτρων έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
την προμήθεια ατομικού προστατευτι-
κού εξοπλισμού και τη μείωση της λίστας 
αναμονής για χειρουργεία, μπορεί να 
διαβάσει κανείς στο δελτίο Τύπου του 
υπουργού Οικονομικών, Eric Girard.
«Το Σχέδιο Υγείας, το οποίο ισχύει εδώ 

και ένα χρόνο, είναι μια σημαντική αλ-
λαγή στη βελτίωση της υγειονομικής 
περίθαλψης για τον πληθυσμό και της 
πρόσβασης σε τέτοια περίθαλψη. Οι 
επενδύσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα 
αποτελούν συνέχεια αυτού του σχεδίου», 
δήλωσε ο Eric Girard, Υπουργός Οικονο-
μικών του Κεμπέκ.
Η κυβέρνηση υπολογίζει σε διαρθρω-

τικές και μόνιμες αλλαγές στο δίκτυο 
υγείας. Έτσι, σχεδιάζει να επενδύσει 395 
εκατομμύρια δολάρια για να ανοίξει νέες 
κλινικές πρόσβασης πρώτης γραμμής και 
να προσθέσει εξειδικευμένους νοσηλευ-
τές και άλλους επαγγελματίες. Από το 
2023-2024, 12 κλινικές, ή 6 περισσότε-
ρες από ό,τι σήμερα, θα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στον πληθυσμό.

Επιπλέον, το Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux (MSSS) θα επωφεληθεί 
από ένα φάκελο 146 εκατομμυρίων δο-
λαρίων για την ανάπτυξη της πλατφόρ-
μας Votre Santé, η οποία στοχεύει στη 
διευκόλυνση του προγραμματισμού ρα-
ντεβού, της τηλεϊατρικής διαβούλευσης 
με γιατρό και, τελικά, της δυνατότητας 
ασθενούς να συμβουλευτεί τις πληροφο-
ρίες στον ιατρικό του φάκελο.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, 20.649 

ασθενείς περίμεναν για χειρουργείο για 
πάνω από ένα χρόνο. Ο στόχος, είπε ο 
υπουργός Girard, παραμένει να απορρο-
φηθεί αυτός ο αριθμός όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα για να επανέλθει στο προ-
πανδημικό επίπεδο.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Επιπλέον, ο προϋπολογισμός Girard 

σχεδιάζει να διαθέσει ένα επιπλέον ποσό 
περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
σε διάστημα πέντε ετών για τη φροντί-
δα των ηλικιωμένων και των φροντιστών 
τους. Το Κεμπέκ εκτιμά ότι ο αριθμός των 
ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω θα αυ-
ξηθεί από 1,8 εκατομμύρια το 2021 σε 
σχεδόν 2,5 εκατομμύρια το 2041, που θα 
αντιπροσωπεύει το 26% του πληθυσμού. 

Από το ποσό που ανακοινώθηκε, τα 963 
εκατομμύρια δολάρια θα χρησιμοποι-
ηθούν για την αύξηση της προσφοράς 
υπηρεσιών υποστήριξης στο σπίτι.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός προβλέ-
πει 705 εκατομμύρια δολάρια για την 
παροχή διαμονής προσαρμοσμένης στις 
ανάγκες των ηλικιωμένων, συμπεριλαμ-
βανομένων 405 εκατομμυρίων δολαρί-
ων για τη διασφάλιση της συνέχειας των 
υπηρεσιών σε ιδιωτικές κατοικίες ηλικι-
ωμένων (RPA). Επίσης, 200 εκατομμύρια 
θα διατεθούν για τη συνέχιση της χρημα-
τοδότησης της εγκατάστασης κατοικιών 
ηλικιωμένων και 100 εκατομμύρια για τη 
συνέχιση της εναρμόνισης των δημόσιων 
και ιδιωτικών CHSLD.

ΕΥΑΛΩΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε αυτόν τον προϋπολογισμό, η κυβέρ-

νηση Legault αποδεσμεύει 565 εκατομ-
μύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών 
για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών.

Έτσι, 211 εκατομμύρια δολάρια θα 
χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αστέγων και 
εθισμένων ατόμων, 110 εκατομμύρια δο-
λάρια για την ενίσχυση των υπηρεσιών 
για νέους που αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες και 50 εκατομμύρια δολάρια για τη 
δημιουργία νέων χώρων ανάπαυσης για 
γονείς παιδιών με αναπηρία. ◘

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000
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Ελληνική Παροικία
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KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
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συμφέρει

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca

ΚΕΜΠΕΚ| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΜΠΕΚ| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το σύστημα υγείας  Το σύστημα υγείας  
«ρουφάει» σχεδόν το  «ρουφάει» σχεδόν το  
μισό προϋπολογισμόμισό προϋπολογισμό
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Περί παρελάσεων…
Τα τελευταία χρόνια έχει ακουστεί έντονα το ενδεχόμενο κα-

τάργησης των παρελάσεων στις εθνικές εορτές στην Ελλάδα. 
Μάλιστα, το ζήτημα απασχόλησε περισσότερο την κοινή γνώμη. 
Παρόλα αυτά, ο κόσμος έδωσε τη δική του απάντηση σ’ αυτό το 
πολύ σημαντικό θέμα, εκφράζοντας την καθολική αντίθεσή του.
Η παρέλαση αποτελεί παράδοση για τη χώρα μας, τόνισε η πλει-

οψηφία, υπενθυμίζοντας τον αγώνα που έδωσε ο λαός για την 
ελευθερία του σε δύσκολους για τον τόπο καιρούς. 
Οι εθνικές εορτές είναι ημέρες ιστορικές για την πατρίδα μας, 

με τις παρελάσεις να αποτελούν υπενθύμιση για τον αγώνα των 
ημών προγόνων για εθνική ανεξαρτησία.

Γεγονός είναι ότι οι «θορυβώδεις» διαμαρτυρίες προέρχονται 
από μία μικρή μειοψηφία πολιτικών και διανοητών με ανιστόρητα 
επιχειρήματα, ότι δηλαδή τις μαθητικές παρελάσεις καθιέρωσε το 
1936 ο Ιωάννης Μεταξάς.

Η στήλη ερεύνησε το θέμα μέσα από επίσημες και απόλυτα 
υπεύθυνες, τεκμηριωμένες και αυθεντικού κύρους πηγές, παρα-
δεκτές από την ιστορική επιστήμη.

Στο βιβλίο του «Θράκη» και συγκεκριμένα στη σελίδα 374, ο 
καθηγητής του Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος αναφέρεται 
στην ελληνική σχολή της Αδριανούπολης στα τέλη του 19ου και 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί περιγράφει παρελάσεις μαθητικές, 
παρουσιάζει δε και σχετικές φωτογραφίες, όπου βλέπουμε αγό-
ρια και κορίτσια να παρελαύνουν υπό το βλέμμα του Οθωμανικού 
καθεστώτος. 
Οι μελετητές της ιστορίας της Μικράς Ασίας περιγράφουν τις πα-

ρελάσεις που διοργάνωναν τα σχολεία της Σμύρνης από το 1919 
έως και το 1922 στο γήπεδο του Πανιωνίου, με τιμώμενο πρόσωπο 
το μαρτυρικό Μητροπολίτη Σμύρνης, Χρυσόστομο.

Ο Μακεδονομάχος Δικώνυμος Μακρής περιγράφει την απελευ-
θέρωση της Σιάτιστας το 1912 από ανιχνευτές τού Ελληνικού Στρα-
τού και διηγείται ότι στην πανηγυρική εκδήλωση προπορεύονταν 
οι μαθητές κρατώντας εκκλησιαστικά λάβαρα.

Εξάλλου στην Κύπρο, οι μαθητικές παρελάσεις καθιερώθηκαν 
πολύ πριν από το 1936, ως εκδήλωση πατριωτισμού των Ελλήνων 
που καταπιέζονταν από τους Βρετανούς.

Ένα θεσμό λοιπόν τον οποίο ανέχθηκαν οι Οθωμανοί κατακτη-
τές και οι Βρετανοί αποικιοκράτες, θέλουν να τον καταργήσουν 
σήμερα κάποιοι «Έλληνες» στο όνομα της  δημοκρατίας και της 
παγκοσμιοποίησης... 
Οι παρελάσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν ανήκουν στον εθνικισμό. 

Οι δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ παρήλαυναν στα χωριά τα οποία απε-
λευθέρωναν το 1941-44. Παρελάσεις άλλωστε διεξάγονται διε-
θνώς: 
Στις ΗΠΑ την Ημέρα Ανεξαρτησίας, στη Μεγάλη Βρετανία στα Γε-

νέθλια του Βρετανού Μονάρχη, στη Ρωσία στην Επέτειο λήξης του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη Βουλγαρία στην Επέτειο του Αγίου 
Γεωργίου, στην Ισπανία στην Εθνική Εορτή τον Οκτώβριο και σε 
πολλές άλλες χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Οι ελληνόφωνες παροικίες του Καναδά θα εορτάσουν και φέτος 

με μεγαλοπρέπεια, με παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις την Εθνι-
κή μας Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Ας μη λέγονται λοιπόν υπερβολές και φαιδρότητες. Έχω πάντως 

την εντύπωση, ότι με πρόσχημα τις παρελάσεις πάσης φύσης, 
εθνομηδενιστές επιχειρούν να πλήξουν τη συνέχεια του Ελληνι-
σμού.

Συμμετέχοντας στις παρελάσεις, οι νέοι μας τιμούν τους διαχρο-
νικούς αγώνες των προγόνων μας. Ας τους ενθαρρύνουμε… 

Πού θα καθίσει η… μπίλια;
Του Σάββα Καλεντερίδη*

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Ελ-
σίνκι, το 1999, με την οποία τα 15 κράτη – 

μέλη συμφώνησαν να αναγνωρισθεί η Τουρκία ως 
υποψήφια χώρα, το τουρκικό βαθύ κράτος άρχισε 
να αφυπνίζεται, αναζητώντας άλλο γεωπολιτικό 
προσανατολισμό. Η τουρκική στρατιωτική γραφει-
οκρατία θεωρούσε ότι η Τουρκία, κατά την πορεία 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την είσοδό της 
σ’ αυτήν, θα ήταν υποχρεωμένη να αλλάξει δομικά. 

Δηλαδή, δε θα μπορούσε μέσα στο ευρωπαϊκό πε-
ριβάλλον να αρνείται τα βασικά δικαιώματα στους 
Κούρδους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με κατάρ-
ρευση το μονολιθικό εθνικιστικό κράτος που ίδρυσε 
ο Μουσταφά Κεμάλ.

Επειδή, λοιπόν, η Δύση θεωρήθηκε απειλή για την 
επιβίωση του κράτους αυτού, το βαθύ κράτος άρχι-
σε να αναζητεί νέο γεωπολιτικό προσανατολισμό, ο 
οποίος δε θα υποχρέωνε την Τουρκία να προχωρήσει 
σε «επικίνδυνες» μεταρρυθμίσεις. Γι’ αυτό από τις 
αρχές του 21ου αιώνα, άρχισαν οι αναζητήσεις για 
στροφή της Τουρκίας προς την Ευρασία, ήτοι τη Ρω-
σία, τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Ιράν και την 
Κίνα.
Ο Ερντογάν στην αρχή ήταν επιφυλακτικός με το 

θέμα αυτό, όμως μετά το πραξικόπημα της 16ης Ιου-
λίου 2016, το οποίο «χρέωσε» κυρίως στις ΗΠΑ και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πήρε τη μεγάλη από-
φαση να γυρίσει την πλάτη στη Δύση.

Καθοριστική ήταν η συνάντησή του με τον Βλαντι-
μίρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά το πραξικόπημα, στις 
9 Αυγούστου 2016 στην Αγία Πετρούπολη, έκανε μια 
αποφασιστική στροφή προς τη Ρωσία. Τότε ο Πούτιν 
έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του, να θέσει σταδια-
κά την Τουρκία υπό την επιρροή της Ρωσίας.

Η άδεια για την εισβολή στο έδαφος της Συρίας, με 
την επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη», η άδεια για 
τη δεύτερη εισβολή στο Αφρίν, με την επιχείρηση 
«Κλάδος Ελαίας», η υπογραφή της συμφωνίας για 
την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η υπογραφή του αγω-
γού μεταφοράς φυσικού αερίου TurkishStream και 
η υπογραφή της συμφωνίας αγοράς του αντιαερο-
πορικού – αντιπυραυλικού συστήματος S-400 ήταν 
ορισμένες από τις κινήσεις που έφεραν κοντά τους 
δύο ηγέτες και τις δύο χώρες.

Πάντως στην εμπέδωση της σχέσης Ερντογάν – 
Πούτιν σε προσωπικό επίπεδο, πιθανόν να έπαιξε 
ρόλο και το γεγονός ότι οι μυστικές υπηρεσίες της 
Ρωσίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποτυχία 
του πραξικοπήματος της 16ης Ιουλίου 2016.

Ο Ερντογάν, ένας έντονα συναισθηματικός άνθρω-
πος, είχε από τη μια πλευρά τις ΗΠΑ, τις οποίες θεω-
ρούσε ως υπεύθυνες για την απόπειρα του πραξικο-
πήματος και από την άλλη είχε τη Ρωσία και τον Πού-
τιν, που τον έσωσε. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Έτσι 
άρχισε η πλήρης συνταύτιση Ερντογάν – βαθέως 
κράτους, που μέχρι πριν λίγα χρόνια, με την Εργενε-
κόν και τη «Βαριοπούλα», ήθελε την ανατροπή του.

Έγιναν πολλά και μεσολάβησαν πολλά. Η Τουρκία 
ακολούθησε μια εξόχως αντιδυτική πολιτική, με 
ύβρεις και προσβολές κατά των ΗΠΑ, κυρίως λόγω 
της συνεχιζόμενης συνεργασίας του αμερικανικού 
στρατού με τις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας, 
τη ραχοκοκαλιά των οποίων αποτελούν οι Κούρδοι 
του PYD/YPG, που επιτάθηκαν μετά την αποβολή 
της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Έγιναν 
και πολλά άλλα, που έδωσαν το δικαίωμα σε αξιω-
ματούχους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης στις 
ΗΠΑ να μιλούν ανοικτά ακόμα και για την αποβολή 
της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.

Μετά το σεισμό παρατηρούμε μια αλλαγή πλεύ-
σης στην Τουρκία στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Πρώτα 
είδαμε την Τουρκία να «κόβει» τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων προς τη Ρωσία, κάτι που γινόταν 
κατά κόρον μετά την επιβολή κυρώσεων από ΗΠΑ 
και ΕΕ. Σύμφωνα με τη ρωσική οικονομική εφημερί-

δα Kommersant, που επικαλείται στελέχη ρωσικών 
εταιρειών logistics, οι τουρκικές τελωνειακές Αρχές 
έχουν αρχίσει να απορρίπτουν τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, 
όπου οι διασαφήσεις περιλάμβαναν τελωνειακούς 
κωδικούς αντικειμένων που αναφέρονται σε κατά-
λογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμπορεύματα που 
υπόκεινται σε κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Γιούρι Ντάβαρ, επικεφαλής του 
τμήματος πωλήσεων της εταιρείας Novelco, ανέ-
φερε ότι «Οι τουρκικές τελωνειακές Aρχές άρχισαν 
τη νύχτα της 6ης προς 7η Μαρτίου να απορρίπτουν 
δηλώσεις διαμετακόμισης για εμπορεύματα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ 
και μεταφέρονται στο έδαφος της Ρωσίας και της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αναφερόμενος στην 
κυβερνητική εντολή».

Σημειώνεται ότι η Τουρκία, αυτούς τους δώδεκα 
μήνες που λειτούργησε ως παρακαμπτήριος των κυ-
ρώσεων για τη Ρωσία, αναδείχθηκε ως σημαντικός 
κόμβος για τη μεταφορά εμπορευμάτων που υπό-
κεινται σε κυρώσεις στη Ρωσία αξίας δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων.
Το επόμενο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον το έστει-

λε ο πρόεδρος της Aselsan, Χαλούλ Γιουργκούν, της 
μεγαλύτερης εταιρείας της Τουρκίας που παράγει 
ηλεκτρονικό αμυντικό εξοπλισμό, ο οποίος είπε ότι 
«πλέον με την ανάπτυξη δικών μας συστημάτων δε 
χρειαζόμαστε τους S-400». Αυτό μπορεί να σημαίνει 
ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα μπορεί να 
καταλήξει για πάντα στην αποθήκη ή να σταλεί κά-
που αλλού, όπως απαιτούν οι ΗΠΑ.

Άλλη μια κίνηση της Τουρκίας, που δείχνει αλλαγή 
πλεύσης, είναι η αναβολή της τετραμερούς που ήταν 
να διεξαχθεί στη Μόσχα στις 15-16 Μαρτίου 2023, 
με τη συμμετοχή των υφυπουργών Εξωτερικών της 
Ρωσίας, Ιράν, Συρίας, Τουρκίας. Με την τετραμερή 
αυτή δεν ήταν καθόλου ευτυχής η Ουάσιγκτον!!!
Τελευταία κίνηση της Άγκυρας, ήταν η απόφαση 

του Ερντογάν να πει το «ναι» για την είσοδο της Φιν-
λανδίας στο ΝΑΤΟ. «Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε 
τη διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, 
στο Κοινοβούλιό μας», δήλωσε μετά τη συνάντηση 
που είχε στην Άγκυρα την Παρασκευή 17/3 με τον 
Φινλανδό πρόεδρο Σάουλι Νιινίστο. Σε συνέντευξη 
Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογό του, ο Ερντογάν 
δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις συζητήσεις με 
τη Σουηδία για θέματα που σχετίζονται με την τρο-
μοκρατία και ότι η προσπάθεια ένταξης της Σουηδί-
ας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί άμεσα από τα μέτρα που 
θα ληφθούν.

Όμως, τα πραγματικά μηνύματα αλλαγής πλεύσης 
τα έδωσε ο Ιμπραχίμ Καλίν με την επίσκεψή του στην 
Ουάσιγκτον. Εκεί συναντήθηκε μεταξύ άλλων με το 
Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Μπάι-
ντεν, Τζέικ Σάλιβαν και την υφυπουργό Εξωτερικών, 
αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις, Βικτόρια Νούλαντ. 
Εκεί έγινε συζήτηση για το δούναι και λαβείν, το 
«αλισβερίσι» τουρκιστί, που αφορά την Κύπρο και 
την Ελλάδα.

Στο τραπέζι το θάψιμο του EastMed και ο αγωγός 
μεταφοράς μέσω Τουρκίας φυσικού αερίου από την 
Αν. Μεσόγειο, στο τραπέζι το Κυπριακό, στο τραπέζι 
η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και φυσικά η 
πώληση των F-16 Viper και η επιστροφή της Τουρκί-
ας στο πρόγραμμα των F-35.
Το ερώτημα είναι, κατά πόσον οι ΗΠΑ είναι δια-

τεθειμένες να ακολουθήσουν τις ταλαντώσεις της 
Τουρκίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, να την 
εμπιστευθούν και να ξεχάσουν τις ύβρεις και τις 
προσβολές που έχουν δεχτεί από την Τουρκία. Πά-
ντως ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) εί-
ναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην 
πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γε-
ωστρατηγικός αναλυτής.
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Ανίερη και ανόσια βλασφημία
H επονείδιστη στάση σύσσωμης της 

παρούσης κυβερνήσεως, η οποία 
τόλμησε ανίερα να αρθρώσει τη φράση 
«θυσία», δια τους καταφώρως αδίκως 
δολοφονηθέντες εις τα Τέμπη, αλλά και 
η επίτασης της επιλήψιμου και ανοσίας 
επικοινωνιακής πολιτικής δημαγωγικού 
λαϊκισμού, της μείζονος αντιπολιτεύσε-
ως, αποδεικνύει πανηγυρικά το έλλειμ-
μα επαφής του σύμπαντος κοινοβου-
λευτικού κατεστημένου με την κοινή 
γνώμη.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]

Η Εθνική τοιαύτη τραγωδία, διάδοχος 
καταστάσεως της εκθέσεως τών εξίσου 
αδίκως δολοφονηθέντων συμπολιτών 
μας εις το Μάτι το 2018, αποδεικνύει το 
μέγεθος της απανθρωπιάς, η οποία διέ-
πει άπαντα τα πολιτικά κόμματα, καθότι 
ερμηνεύουν επ’ εσχάτων την ανθρώπινη 
ζωή συνανθρώπων μας, πολλώ δε μάλλον 
και νέων ανθρώπων, ως μία παράπλευρη 
απώλεια, επίτοκο μίας κυοφορηθησόμε-
νης αλλαγής ως προς το πολιτικό σύστη-
μα. Η υπερεκχειλίζουσα υποκρισία, εν 
συνδυασμώ με την έννοια της παράπλευ-
ρης απώλειας, ότι η Πολιτεία δήθεν δρα 
επί τω τέλει να επανιδρύσει το κράτος, 
εξυπηρετώντας απατηλώς και αδιαλεί-
πτως το δημόσιο συμφέρον, ως εκ τού-
του και κάποια παρεμπίπτουσα απώλεια, 
δικαιολογείται συγγνωστά εκ της κεκτη-
μένης ταχύτητας του κράτους να διασφα-
λίσει την ασφάλεια και την εύρυθμη λει-
τουργία των συγκοινωνιών.

Η ύβρις αυτή, νομοτελειακά θα επιφέ-
ρει τη νέμεσις και κατ’ ακολουθίαν, η 
άτις την τήσιν (=η τύφλωση φέρνει την 
τιμωρία), διότι ο λαός δε θα ανεχθεί εφε-
ξής συναφή εμπαιγμό δια την ανθρώπινη 
ζωή, και δη κατ’ επανάληψιν, δοθέντος 
ότι οι εν τοις πράγμασι πρωτουργοί των 
εγκληματικών αμελειών φέρει η Πολιτεία, 

η οποία παραλείπει ανεπαίσχυντα να 
συντηρήσει τακτικά, ή να ελέγξει τυχόν 
πλημμέλειες του συστήματος, καίτοι επί 
καθημερινής βάσεως μετακινείται μεγά-
λο μέρος του Ελληνικού Πληθυσμό ανά 
την Επικράτεια.

Η ηθική εάλω, καθώς και παν ψήγμα 
εθνικής συνειδήσεως, καθότι άπαντα 
έχουν στυγνά αντικατασταθεί εκ της 
πρωτοκαθεδρίας των ατομικών τους συμ-
φερόντων, αντιμετωπίζοντας το λαό ως 
μία άνευρη υδαρή διανοητικά λοβοτομη-
μένη και πνευματικά ευνουχισμένη μάζα, 
αναγκαία απλώς μεταβλητή ή ενίοτε στα-
θερά, προκειμένου να αποτελέσουν μία 
ισχυρά δεξαμενή ψήφων.

Η νοοτροπία τοίνυν αυτή, αποδεικνύε-
ται – δια των διαδοχικών δηλώσεων των 
στελεχών ιδίως της Ν.Δ. – δια των οποίων 
αποδεικνύεται η υπερφίαλη αλαζονεία, 
ότι όλα έβησαν ομαλώς υπό της παρού-
σης κυβερνήσεως καθότι έλαβαν καμένη 
γη, εκ της προηγουμένης κυβερνήσεως, 
άνευ ετέρου τινός αλλά και από τις ανεκ-
διήγητες δηλώσεις ανάλγητων στελεχών, 
ότι «βαρεθήκαμε να λέμε συγγνώμη» 
προς τους συγγενείς των θυμάτων.
Δια των ως άνω συνάγεται ευχερώς, ότι 

το ενδιαφέρον των υπαρχόντων κοινο-
βουλευτικών κομμάτων συνίσταται απο-
κλειστικά και μόνο δια τη φαλκίδευση 
των ψήφων προς μία ή έτερη κατεύθυν-
ση, άνευ καμίας ουσιαστικής διαθέσεως 
να μεταμεληθούν ή να συνεισφέρουν 
προς την εξυγίανση του πολιτικού συστή-
ματος.
Απορίας άξιον είναι, ότι ο λαός δέον 

όπως αφυπνισθεί προκειμένου να ανακό-
ψει τα σχέδια απάντων των υφισταμένων 
κομμάτων, τα οποία αμιλλώνται (=αντα-
γωνίζονται) και διαγκωνίζονται, με κρά-
τιστο γνώμονα τη νομή της εξουσίας και 
τη συνεπαγόμενη ποταπή εξυπηρέτηση 
ιδιοτελών σκοπιμοτήτων.

Η επικείμενη και υπόρρητη (=υπονο-
ούμενη) προς στιγμή πολιτική «ατζέ-

ντα» συνίσταται ανυπερθέτως, αφενός 
προς την προαγωγή ενός καινοφανούς 
και νεοπαγούς τύπου οικονομικού κραχ 
και εξ ετέρου τη θέσπιση μίας πρόσθε-
της εσχάτως προδοτικής και επώδυνης 
ανθελληνικής συμφωνίας, κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωση της κατάπτυστης συμ-
φωνίας των Πρεσπών, η οποία έθεσε τις 
προϋποθέσεις δια την εγκαθίδρυση του 
αφελληνισμού, δια την εγκατάσταση 
εθνομηδενιστικών κερκοπορτών, όπως εν 
προκειμένω, η άρτι προσφάτως αναγνώ-
ριση κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας εν 
τη Πατρίδι μας υπέρ των φιλοσκοπιανών.

Ως εκ τούτου, η επελαύνουσα παγκο-
σμιοποίηση καλπάζει ραγδαίως και ιλιγ-
γιωδώς δια των τριών της πυλώνων, αφε-
νός τον πολιτισμικό αφελληνισμό και την 
προϊούσα πτωχοποίηση, και εξ ετέρου 
την επιμελώς μεθοδευμένη αντικατάστα-
ση του Ελληνικού πληθυσμού δια των 
επιδοτούμενων επήλυδων.

Είμεθα εις μία κρίσιμον καμπή της 
Ιστορίας, όπου εάν δεν αντισταθούμε 
σφόδρα προκειμένου να διαφυλάξουμε 
τα πρωτοτόκιά μας, είμεθα ευεπίφοροι 
όπως  καταστούμε εκόντες άκοντες, πα-
ρανάλωμα υπό του ολετήρα της συνθλι-
πτικής πραγματικότητας της προελαυ-
νούσης Νέα Τάξης Πραγμάτων.

Συνελόντι ειπείν, ιδιότυπη και σιδηρά δι-
κτατορία της εγκαθιδρυθησόμενης Νέας 
Τάξης πραγμάτων δια των αισχρών και 
χυδαίων μέσων μαζικής εξαπατήσεως, τα 
οποία αντί τριάκοντα αργυρίων προπα-
γανδίζουν ασύστολα με τους τελούντες 
εν διατεταγμένη υπηρεσία εγκάθετους 
«δημοσιογράφους» τα οποία ανυπερθέ-
τως δρουν ως κύμβαλα αλαλάζοντα, δη-
λονότι ως ακροβολισμένα έμμισθα φερέ-
φωνα του εριζωμένου κατεστημένου και 
σηψαιμικού συστήματος, επιχειρούν να 
αποσείσουν τις ευθύνες των πολιτικών, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά 
και μόνο δια την επικοινωνιακή εκμετάλ-
λευση της καταστάσεως.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθη-
νών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο 
Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσι-
ογραφίας και έκανε το πρώτο μετα-
πτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο 
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοι-
κητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) 
και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, 
στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιο-
λογία του Δικαίου και Εκκλησιαστι-
κό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς 
ως διαμεσολαβητής στην επίλυση 
ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστι-
κού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Δι-
απιστευμένος Διαμεσολαβητής στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγρα-
φος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net 

Κάλπες το Μάϊο (χωρίς να προσδιο-
ρίσει την ακριβή ημερομηνία) ανήγ-

γειλε ο κ. Μητσοτάκης, κλείνοντας έτσι 
τα σενάρια οι εκλογές (οι πρώτες του-
λάχιστον με την απλή αναλογική) να γί-
νουν τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Ωστόσο 
επέμεινε στην αυτοδυναμία και σε νέα 
εκλογική αναμέτρηση, αν από την απλή 
αναλογική δεν προκύψει αυτοδύναμη 
Κυβέρνηση ΝΔ.
Στη συνέντευξη του στον τηλεοπτικό 

σταθμό Alpha, ο κ. Μητσοτάκης επεσή-
μανε πως «μπορώ να σας πω μετά βεβαι-
ότητος ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. 
Δε θα γίνουν τον Ιούλιο. Και δε θα γίνουν 
– θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι 
εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο – διότι μπο-
ρεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Πολύ πι-
θανό. Και δε θα πάμε να κάνουμε εκλογές 
τον Αύγουστο. Και φυσικά έχουμε και την 
περίοδο των Πανελληνίων, την οποία πρέ-
πει να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλ-
μού».
Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο 

σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, 
ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εξακο-
λουθεί να υπερασπίζεται την «ανάγκη 
για δεύτερη κάλπη», καθώς είναι «αυτή 
η οποία μπορεί να δώσει αυτοδυναμία».
Υπογράμμισε μάλιστα ότι «πρέπει να 

έχουμε αποφασιστικές κυβερνήσεις με 
συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία», 
επισημαίνοντας ότι «έχω αποδείξει και 
αρκεί να δείτε τη σύνθεση της κυβέρνη-
σής μου σήμερα, ότι έχω ενσωματώσει 
στο κυβερνητικό σχήμα πολλούς ανθρώ-
πους οι οποίοι δεν προέρχονται από τη 
Ν.Δ. Προσπάθησα πραγματικά να κάνω 
την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση. Δυσα-
ρεστώντας πολύ συχνά την παράταξή μου 
και στελέχη τα οποία περίμεναν να γίνουν 
υπουργοί».

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Αναφορικά με το πολιτικό μέλλον του 

Κώστα Αχ. Καραμανλή και για το κατά 
πόσο θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς 
εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτά 
όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα το 
συζητήσει μαζί του «όταν έρθει η ώρα». 

Αναφερόμενος στην παραίτηση του κ. Κα-
ραμανλή, είπε ότι «αυτό τον τιμά», για να 
προσθέσει: «Θα μου πείτε “αυτονόητο”; 
Ναι! Αλλά πόσες φορές το έχουμε δει;». 
Πρόσθεσε: «Ας το αναγνωρίσουμε τουλά-
χιστον αυτό. Και βέβαια ο κ. Καραμανλής 
πήγε στη Βουλή, μίλησε, παρουσίασε την 
άποψή του θεσμικά ως όφειλε. Θα κριθεί 
κι αυτό. Τώρα το ζήτημα των ψηφοδελτί-
ων επιτρέψτε μου να το συζητήσω μαζί 
του, όταν έρθει η ώρα».

ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΙΝΑ
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η 

Hellenic Train «πουλήθηκε για 45 εκατ. 
ευρώ και διεγράφησαν ταυτόχρονα χρέη, 
τα οποία ξεπερνούσαν τα 700 εκατ. ευρώ. 
Γιατί έγινε αυτό; Διότι τα τρένα μας – 
όπως είχατε την ευκαιρία να αναδείξετε 
και στην εκπομπή σας – ήταν βαθύτατα 
προβληματικά. Άρα, για μένα το ζητούμε-
νο, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, δεν ήταν 
τόσο το τίμημα, όσο τι θα έκανε η Hellenic 
Train από εδώ και στο εξής για να αποκτή-
σουμε σύγχρονα και ασφαλή τρένα».

Κληθείς να σχολιάσει το ότι στη σύμβα-
ση του 2022 που ήρθε στη Βουλή, δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση των Ιταλών να 
επενδύσουν στον Ελληνικό σιδηρόδρομο 
και το κατά πόσο θα υπάρξει μια καινού-
ρια συζήτηση, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε 
θετικά.
Τόνισε πως «αυτό το οποίο θα κάνουμε 

και έχω μία συζήτηση επ’ αυτού με την 
Ιταλίδα πρωθυπουργό – η οποία είναι 
δρομολογημένη για τις επόμενες μέρες 
– είναι να ξαναμιλήσουμε ανοιχτά με την 
Hellenic Train και να βρούμε ένα νέο πλαί-
σιο όπου και τα δύο μέρη θα επενδύσουν 
στο σιδηρόδρομο αυτά που του αξίζουν. 

Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε για το 
τρένο, αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε 
ως ιδιοκτήτες της δημόσιας υποδομής. 
Και πρέπει η Hellenic Train και αυτή να 
επενδύσει στα Ελληνικά τρένα με καλύτε-
ρα τρένα – δε θα πω πιο γρήγορα τρένα, 
ούτε πιο ασφαλή τρένα – γιατί τα τρένα 
πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή. 
Αλλά μόνο αν καταφέρουμε και ολο-

κληρώσουμε με ασφάλεια όλη τη σημα-

τοδότηση τού κυρίως δικτύου μπορούμε 
να περιμένουμε και καλύτερες ταχύτητες 
στα τρένα μας».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο κ. Μη-
τσοτάκης αποκάλυψε ότι «μία από τις 
σκέψεις που πρέπει να εξετάσουμε είναι 
αν πρέπει να ξανά-δημιουργήσουμε ένα 
αυτόνομο Υπουργείο Μεταφορών και να 
σπάσει το Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών στα δύο. Είναι κάτι το οποίο 
σαφέστατα και το σκέφτομαι και το εξε-
τάζουμε».

ΤΟ  ΑΡΘΡΟ 16
«Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι στην 

πρόθεσή μου να εκκινήσουμε και πάλι τη 
διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρη-
σης στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι 
προτείνουσα Βουλή για να κάνουμε σημα-
ντικές αλλαγές στο Σύνταγμα, που δυστυ-
χώς την τελευταία φορά δεν προφτάσαμε 
να κάνουμε», είπε και πρόσθεσε: «Και 
σε αυτές προφανώς συμπεριλαμβάνεται 
και επιτέλους η αλλαγή του άρθρου 16 
για τα πανεπιστήμιά μας, αλλά όχι μόνο. 
Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το ίδιο 
το πολιτικό σύστημα, και το πώς μπο-
ρούμε να παρέμβουμε ενδεχομένως και 
στον εκλογικό νόμο και στη διάρθρωση 
της εξουσίας. Ένα πράγμα στο οποίο θα 
επιμείνω παρότι έχει λοιδορηθεί πολύ κι 
έχει δεχτεί κριτική, είναι σε αυτό το οποίο 
αποκαλούμε “επιτελικό κράτος”».

ΤΑ ΤΕΜΠΗ
Εξάλλου τόνισε πως «όλοι θέλουμε να 

μάθουμε την αλήθεια. Θα φροντίσω να 
πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα και να 
ρίξουμε άπλετο φως, ακριβώς στο τι έγι-
νε», τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερθείς 
στην τραγωδία των Τεμπών, για να προ-
σθέσει: 
«Όχι μόνο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρί-

ου στο σταθμό της Λάρισας. Αυτό νομίζω 
ότι λίγο – πολύ το έχουμε καταλάβει, αλλά 
πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Πρέπει να ψά-
ξουμε κιόλας πώς φτάσαμε σε εκείνο το 
βράδυ. Διότι στο απλό ερώτημα το οποίο 
έχουν οι Έλληνες πολίτες: “Μα δε γίνεται 
να φταίει μόνο ένας σταθμάρχης!”. 

Η απάντησή μου είναι κατηγορηματι-
κή. Προφανώς και έγιναν μια σειρά από 
ανθρώπινα λάθη, αλλά εάν τα πράγματα 
στα τρένα ήταν διαφορετικά – αν ενδεχο-
μένως είχαμε διαφορετική εκπαίδευση, 
εάν είχαμε φροντίσει να ολοκληρώσουμε 
την περιβόητη σύμβαση 717 – είναι πολύ 
πιθανό το ατύχημα αυτό να μην είχε συμ-
βεί». Αφού υπογράμμισε ότι «η τραγω-
δία αυτή δε θα έπρεπε ποτέ να συμβεί», 
σημείωσε ότι με την τραγωδία στα Τέμπη 
«η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με διαχρονικές 
αμαρτίες».

Ερωτηθείς σχετικά, αποκάλυψε ότι άκου-
σε τα συνθήματα των διαδηλωτών, για να 
συμπληρώσει: «Πρέπει να αλλάξουν όλα 
στη χώρα, αλλά πρώτα πρέπει να αλλά-
ξουμε εμείς».
Τόνισε ότι θα μπορούσαμε να δούμε τον 

καθένα στο μοιραίο τρένο: «Η κόρη μου 
έχει πάρει αυτό το συγκεκριμένο δρομο-
λόγιο, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, όπως όλοι 
μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας, 
τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τα 
νέα παιδιά, τις οικογένειές μας, τα παιδιά 
μας ανάμεσα στα θύματα αυτής της τρα-
γωδίας».
Αναφορικά με τη σύμβαση 717, είπε 

ότι είναι «εξίσου βέβαιο ότι το έργο δεν 
πρόφτασε να ολοκληρωθεί επί των ημε-
ρών μας. Τώρα αυτό το οποίο νομίζω ότι 
ενοχλεί και θυμώνει τους πολίτες σε αυ-
τήν την – άχαρη τελείως – αντιπαράθεση, 
είναι να προσπαθούν κάποιοι όχι απλά 
να επιμερίσουν ευθύνες, αλλά να λένε 
περίπου ότι τα τρένα λειτουργούσαν μια 
χαρά μέχρι τον Ιούλιο του 2019 και ήρ-
θαμε εμείς και τα διαλύσαμε. Εμείς και 
εγώ προσωπικά ανέλαβα με θάρρος την 
ευθύνη που μου αναλογεί και είπα μία 
κουβέντα. “Φταίμε όλοι”. Γιατί είναι τόσο 
δύσκολο κ. Θεοδωράκη αυτή την κουβέ-
ντα να την πούμε επιτέλους όλοι; Γιατί 
δεν την έχουν πει όλοι. Δεν την έχουν πει 
όλοι! Δεν μπορούμε επιτέλους να συμ-
φωνήσουμε ότι όλοι έχουμε ένα μερίδιο 
ευθύνης; Το μερίδιο που μας αναλογεί για 
τα χρόνια που κυβερνήσαμε».

© slpress.gr
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Μητσοτάκης: «Κάλπες το Μάιο»
• «Νέες εκλογές αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία»  
• «Φταίμε όλοι για τα Τέμπη»
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Στην Ελληνική 
Παροικία και σε όλους 

τους όπου γης Έλληνες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ
«25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

«Όλοι μας, ας γονατίσουμε 
στη μνήμη ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ 
που πολέμησαν με ηρωισμό, 
δίδοντας ακόμα και τη ζωή τους 
για την Ελευθερία 
της Πατρίδας Ελλάδας!» 

Ζήτω οι Ήρωες του 1821!

Ζήτω Η Αθάνατη 
Ελληνική ψυχή!

Ζήτω Η Ελλάδα μας!
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, 
Καρλ Λάουτερμπαχ (φωτ.), ο οποί-

ος κάποτε ισχυρίστηκε ότι ο εμβολιασμός 
COVID-19 είναι απαλλαγμένος από πα-
ρενέργειες, παραδέχτηκε την περασμένη 
εβδομάδα ότι έκανε λάθος, λέγοντας ότι 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζο-
νται σε ποσοστό μία στις 10.000 δόσεις 
και μπορούν να προκαλέσουν «σοβαρές 
αναπηρίες». Στις 14 Αυγούστου 2021, ο 
Λάουτερμπαχ δήλωσε στο Twitter ότι τα 
εμβόλια δεν έχουν «καμία παρενέργεια», 
διερωτώμενος περαιτέρω γιατί ορισμέ-
νοι Γερμανοί αρνήθηκαν να εμβολια-
στούν κατά της COVID-19.

LORENZ DUCHAMPS
© EPOCH TIMES

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην 
εκπομπή «Heute Journal» του ZDF στις 12 
Μαρτίου, ο Λάουτερμπαχ ρωτήθηκε από 
τον παρουσιαστή Κρίστιαν Σίβερς σχετικά 
με τον ισχυρισμό που έκανε το καλοκαίρι 
του 2021, φέρνοντας τον υπουργό Υγείας 
αντιμέτωπο με το προηγούμενο tweet του 
που ανέφερε ότι τα εμβόλια είναι σχεδόν 
χωρίς παρενέργειες.
Ο Λάουτερμπαχ απάντησε ότι το tweet 

ήταν «λανθασμένο» και μια «υπερβο-
λή» που έκανε τότε, σημειώνοντας ότι 
«δεν αντιπροσώπευε την πραγματική μου 
θέση».
«Είχα πάντα επίγνωση των αριθμών 

και παρέμειναν σχετικά σταθεροί… ένας 
στους 10.000 [τραυματίζεται]», δήλω-
σε ο Λάουτερμπαχ. «Κάποιοι λένε ότι 
είναι πολλοί και κάποιοι άλλοι ότι δεν 
είναι τόσοι πολλοί». Η παρατήρηση του 
Λάουτερμπαχ σχετικά με τις ανεπιθύμη-
τες ενέργειες του εμβολίου ήρθε μετά 
την προβολή από το γερμανικό δίκτυο 
μιας ενότητας, με αρκετούς Γερμανούς 
που έχουν τραυματιστεί σοβαρά μετά τη 
λήψη του εμβολίου, συμπεριλαμβανο-
μένης μιας 17χρονης γυμνάστριας που 
προηγουμένως συμμετείχε στο Γερμανικό 
Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Γυμναστικής 
πριν νοσηλευτεί για περισσότερο από 
ένα χρόνο στο νοσοκομείο, λίγο μετά τη 
λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου 
BioNTech COVID-19.
«Τι έχετε να πείτε σε όσους έχουν πληγεί 

[από τραυματισμούς του εμβολίου];» ρώ-
τησε ο Σίβερς τον Λάουτερμπαχ.
«Αυτό που συνέβη σε αυτούς τους αν-

θρώπους είναι απολύτως απογοητευτικό 
και κάθε μεμονωμένη περίπτωση είναι 
μία παραπάνω», απάντησε ο Λάουτερ-
μπαχ. «Ειλικρινά λυπάμαι πολύ γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους. Υπάρχουν σοβαρές ανα-

πηρίες και ορισμένες από αυτές θα είναι 
μόνιμες».
Ο Στιβ Κιρς, διευθυντής του Ιδρύματος 

Ερευνών για την Ασφάλεια των Εμβολί-
ων [1], δε συμφώνησε με τον Λάουτερ-
μπαχ, αλλά επαίνεσε τον υπουργό Υγείας 
για την «πρόοδο» που έκανε, όταν συνέ-
κρινε την τελευταία του παρατήρηση με 
τα προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότη-
τα των εμβολίων COVID-19.
«Το πραγματικό ποσοστό των σοβαρών 

ανεπιθύμητων ενεργειών είναι περίπου 
100 φορές μεγαλύτερο από τα στοιχεία 
που ανέφερε ο Λάουτερμπαχ – «πιο κο-
ντά στο 1 στις 100 δόσεις» και «για το θά-
νατο είναι περίπου 1 στις 1.000 δόσεις», 
δήλωσε ο Κιρς στο Twitter.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022, το Ιν-
στιτούτο Paul-Ehrlich έλαβε συνολικά 
333.492 μεμονωμένες αναφορές περιστα-
τικών για ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργει-
ες ή παρενέργειες του εμβολίου COVID-19 
στη Γερμανία, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία [2] που δημοσιεύθηκαν το Δε-
κέμβριο του 2022 από τον ιατρικό ρυθμι-
στικό φορέα που ερευνά τα εμβόλια και 
τα βιοϊατρικά φάρμακα.
«Ο αριθμός των μεμονωμένων αναφο-

ρών περιστατικών ανά μήνα κορυφώθηκε 
το Δεκέμβριο του 2021 και συνεχίστηκε 
μέχρι το καλοκαίρι», σύμφωνα με τον 
ομοσπονδιακό οργανισμό, ο οποίος υπά-
γεται στο γερμανικό υπουργείο Υγείας.
Παρά τα ευρήματα αυτά, ο ιστότοπος [3] 

του υπουργείου Υγείας της χώρας αναφέ-
ρει, από τις 16 Μαρτίου, ότι «τα σύγχρονα 
εμβόλια είναι ασφαλή και οι ανεπιθύμη-
τες ενέργειες εμφανίζονται μόνο σε σπο-
ραδικές περιπτώσεις».

ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
Καθώς το θέμα των τραυματισμών μετά 

το εμβόλιο έχει αρχίσει να καλύπτεται 
ευρύτερα από ορισμένα γερμανικά μέσα 
ενημέρωσης, έχουν αρχίσει να κατατίθε-
νται αγωγές κατά της BioNTech, καθώς 
και κατά άλλων κατασκευαστών εμβολίων 
COVID-19. Η BioNTech έχει αρνηθεί κάθε 
ευθύνη, ανέφερε το ZDF.

Οι κατασκευαστές εμβολίων, όπως η 
Pfizer και η Moderna, έχουν ασυλία ένα-
ντι οποιασδήποτε ευθύνης εάν κάτι πάει 
ακούσια στραβά με τα εμβόλιά τους, γε-
γονός που τους φέρνει σε πολύ ισχυρή 
νομική θέση.
«Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο αυτών 

των συμβάσεων της ΕΕ, οι εταιρείες απαλ-
λάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ευθύ-
νη και ότι η ευθύνη, επομένως, βαρύνει 
το γερμανικό κράτος, κατά κάποιο τρόπο… 

τα ομόσπονδα κρατίδια», δήλωσε ο Λάου-
τερμπαχ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, ο υπουρ-
γός Υγείας σημείωσε ότι θα ήταν «σίγου-
ρα» μια καλή ιδέα, εάν οι βιοφαρμακευτι-
κές εταιρείες «έδειχναν προθυμία να βο-
ηθήσουν» όσους πλήττονται από ανεπι-
θύμητες ενέργειες εμβολίων, ιδίως λόγω 
του ότι τα κέρδη τους είναι «υπέρογκα». 
«Έτσι, αυτό δε θα ήταν απλώς μια καλή 
χειρονομία, θα έπρεπε να το περιμένου-
με», δήλωσε.
Ο Λάουτερμπαχ δήλωσε ότι η προτε-

ραιότητα τώρα είναι να διευκολυνθεί η 
περίθαλψη όσων πάσχουν από σύνδρο-
μο μετά τον εμβολιασμό. Πρόσθεσε ότι 
«διαπραγματεύεται με την επιτροπή προ-
ϋπολογισμού» για να ξεκινήσει ένα πρό-
γραμμα για τη βοήθεια των τραυματιών. 
«Είναι ένα πρόγραμμα που θα ήθελα να 
ξεκινήσω το συντομότερο δυνατό και εί-
μαι σε διαπραγματεύσεις για τον προϋπο-
λογισμό για τα χρήματα αυτά. Είναι λοι-
πόν κάτι που πρέπει επίσης να φέρουμε 
εις πέρας, είναι μια υποχρέωση και θα 
δικτυώσει τους ειδικούς σε αυτόν τον το-
μέα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξηθεί η 
πιθανότητα καλής θεραπείας στη Γερμα-
νία», δήλωσε ο Λάουτερμπαχ.
«Η κατανόησή μας για τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες γίνεται πλέον όλο και πιο σα-
φής», πρόσθεσε. «Στο μέλλον θα πρέπει 
να είναι δυνατόν να εντοπίζουμε πιο γρή-
γορα όσους επηρεάζονται, ώστε να τους 
παρέχουμε ταχύτερη βοήθεια».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Η Δρ Ελίζαμπεθ Λι Βλιέτ δήλωσε σε 

πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή 
«Crossroads» του EpochTV [4] ότι ήταν 
ήδη γνωστό ότι η τοξικότητα της πρωτε-
ΐνης ακίδας και ενός άλλου συστατικού 
του εμβολίου COVID-19 θα μπορούσε να 
προκαλέσει επιπλοκές και ανεπιθύμητες 
ενέργειες, λίγο μετά την κυκλοφορία των 
εμβολίων.
«Κατά τους πρώτους έξι μήνες, μετά την 

κυκλοφορία των εμβολίων COVID-19, είχα 
μια ολόκληρη γκάμα ασθενών με κάθε εί-
δους προβλήματα που δεν είχαν παρουσι-
αστεί στο παρελθόν», είπε, προσθέτοντας 
ότι ο μόνος κοινός παρονομαστής αυτών 
των περιπτώσεων ήταν ότι όλοι είχαν κά-
νει τα εμβόλια COVID-19.

Για να βοηθήσει τους ανθρώπους που 
υποφέρουν από τραυματισμούς από 
εμβόλια, το Ίδρυμα Truth for Health 
Foundation [5] ετοίμασε ένα εκπαιδευτι-
κό φυλλάδιο, που εξηγεί τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες των εμβολίων και τις θεραπευ-

τικές επιλογές, δήλωσε η Βλιέτ, η οποία 
εργάζεται επίσης αφιλοκερδώς ως πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος του ιδρύ-
ματος. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν ένα 
συνδυασμό συνταγογραφούμενων φαρ-
μάκων, διατροφικών προϊόντων, συμπλη-
ρωμάτων, τροφίμων, νευροπροστασίας, 
ενισχυτών του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος αλλά και αλλαγών στον τρόπο ζωής, 
δήλωσε η Βλιέτ, προσθέτοντας ότι χρησι-
μοποιεί αυτή τη συνδυαστική προσέγγιση 
για τη θεραπεία των ασθενών της και έχει 
θετικά αποτελέσματα.
«Ένα από τα θεμελιώδη φάρμακα που 

είχε τεράστια οφέλη για τους ασθενείς 
που θεραπεύω, για παράδειγμα, είναι η 
υδροξυχλωροκίνη», είπε η Βλιέτ, «επειδή 
είναι αντιφλεγμονώδες, είναι διαμορφω-
τής του ανοσοποιητικού συστήματος, εί-
ναι αντι-ιικό».
«Ποτέ στην ιστορία του προγράμματος 

εμβολιασμού παγκοσμίως δεν είχαμε μια 
πειραματική ένεση που να διασχίζει τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, να εισέρχεται 
στον ίδιο τον εγκέφαλο και στο νευρικό 
σύστημα», δήλωσε η Βλιέτ.
«Αυτές οι ενέσεις γονιδιακής θεραπείας 

COVID το κάνουν αυτό», είπε. «Διασχί-
ζουν επίσης τον πλακουντιακό φραγμό… 
οπότε είναι κατανοητό γιατί αυτές οι πει-
ραματικές ενέσεις γονιδιακής θεραπείας 
προκαλούν τόσες ζημιές στα αναπτυσσό-
μενα μωρά στη μήτρα, στον εγκέφαλο και 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε παιδιά 
και ενήλικες».
Δεδομένου ότι οι γιατροί κατανοούν το 

μηχανισμό λειτουργίας των εμβολίων, 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υπάρ-
χοντα φάρμακα για την αντιμετώπιση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών, εξήγησε η Βλιέτ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] https://rumble.com/v2b9po4-
attorney-jeff-childers-on-the-covid-
litigation-conference-march-25-26-in-at.
html
[2] https://www.pei.de/SharedDocs/
Downloads/DE/newsroom/dossiers/
sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-
27-12-20-bis-31-10-22-aus-bulletin-zur-
arzneimittelsicherheit-4-2022-s-29-34.
pdf?__blob=publicationFile&v=4
[3] https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/en/
topics.html
[4] https://www.theepochtimes.com/
adverse-effects-of-mrna-vaccines-
were-known-before-covid-19-medical-
doctor_4729329.html
[5] https://www.truthforhealth.org/
about-us-truth-for-health-foundation/
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Η Επανάσταση του Η Επανάσταση του 
1821 ανέδειξε 1821 ανέδειξε 

αληθινούς ήρωες αληθινούς ήρωες 
και πατριώτες, και πατριώτες, 

που διέθεσαν την που διέθεσαν την 
ψυχή τους ψυχή τους 

και τη ζωή τους και τη ζωή τους 
για την Ελλάδα. για την Ελλάδα. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος των επιτοκίων και 
ο πόλεμος ευρώ – δολαρίου
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

ανακοίνωσε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 
2023 την 6η άνοδο στα επιτόκια του ευρώ, 
σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το 
δομικό πληθωρισμό (δεν περιλαμβάνει 
τις αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια και 
τα τρόφιμα). Έτσι, το επιτόκιο δανεισμού 
του ευρώ έφτασε στο 3,5%. Νέα άνο-
δος των επιτοκίων αναμένεται εντός της 
εβδομάδας [20-26 Μαρτίου] και από την 
αμερικανική Κεντρική Τράπεζα (Fed). Τα 
σημερινά επιτόκια της τελευταίας είναι 
4,5% – 4,75% [σ.σ.: Δευτέρα 20/3].

Του Νίκου Ιγγλέση*

Παρ’ όλο που τα επιτόκια παραμένουν 
αρνητικά – είναι χαμηλότερα του πληθω-
ρισμού – η άνοδός τους προκαλεί αρνη-
τικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή και πα-
γκόσμια οικονομία. Υψηλότερα επιτόκια 
σημαίνει πιο ακριβό χρήμα, άρα λιγότερα 
επιχειρηματικά, στεγαστικά και κατανα-
λωτικά δάνεια. Ο περιορισμός του δανει-
σμού μειώνει την επενδυτική και κατανα-
λωτική ζήτηση και οδηγεί σε γενικότερη 
οικονομική συρρίκνωση.

Η άνοδος των επιτοκίων επιβαρύνει το 
χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό. Τα κράτη, οι 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, πρέπει να 
καταβάλλουν συνεχώς μεγαλύτερα ποσά 
για να εξυπηρετούν τα παλαιότερα δά-
νεια που έχουν λάβει.
Τα κράτη πρέπει να μειώσουν τις δαπά-

νες τους ή να αυξήσουν τους φόρους για 

να εξοικονομήσουν τα επιπλέον ποσά που 
απαιτούνται για τόκους (ιδίως του βραχυ-
πρόθεσμου χρέους), οι επιχειρήσεις πρέ-
πει να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων 
τους (αν τους το επιτρέπει ο ανταγωνι-
σμός) και τα νοικοκυριά πρέπει να περιο-
ρίσουν την κατανάλωσή τους.
Όσοι έχουν επενδύσει σε κρατικά ή επι-

χειρηματικά ομόλογα, με τα παλαιότερα 
χαμηλότερα επιτόκια, διαπιστώνουν ότι 
οι τιμές τους έχουν μειωθεί. Αν τα που-
λήσουν σήμερα θα έχουν κεφαλαιακές 
απώλειες – είναι εγκλωβισμένοι. Αυτός 
είναι ένας από τους λόγους της έντονης 
αναταραχής στο διεθνές τραπεζικό σύ-
στημα, με τις αμερικανικές Silicon Valley 
Bank, Signature Bank, Silvergate Bank και 
την ελβετική Credit Suisse να χρεοκοπούν 
ουσιαστικά, και να απαιτείται η διάσωσή 
τους από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Οι απώλειες στην αξία των χαρτοφυλα-
κίων των πιστωτικών ιδρυμάτων προκα-
λεί στη συνέχεια απόσυρση καταθέσεων 
(Bank run) που επιτείνει το πρόβλημα φε-
ρεγγυότητας. Γι’ αυτό διάφοροι οικονομι-
κοί αναλυτές υποστηρίζουν, ότι πρέπει να 
«φρενάρει» ο ρυθμός αύξησης των επιτο-
κίων. Να δούμε αν εισακουστούν από τη 
Fed αυτή την εβδομάδα.

Ο ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ $ VS €
Το ύψος του βασικού επιτοκίου σε μια 

νομισματική περιοχή επηρεάζει σημα-
ντικά (όχι απόλυτα) την ισοτιμία του νο-
μίσματος, κυρίως σε σχέση με τα άλλα 

αποθεματικά νομί-
σματα, στα οποία 
εκτός του δολαρίου 
και του ευρώ πε-
ριλαμβάνονται το 
γιεν, η στερλίνα και 
το ελβετικό φράγκο.

Από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’70 
και το τέλος του συ-
στήματος σταθερών 
ισοτιμιών του Μπρέτον Γουντς, τα περισ-
σότερα νομίσματα βρίσκονται σε καθε-
στώς ελεύθερα κυμαινομένων συναλλαγ-
ματικών ισοτιμιών. Από λεπτό σε λεπτό 
και από μέρα σε μέρα διαφοροποιείται 
η μεταξύ τους ισοτιμία. Οι διακυμάνσεις 
αυτές καθορίζονται από διάφορους πα-
ράγοντες, όπως οι πολιτικές και γεωπο-
λιτικές εξελίξεις, οι προσδοκίες των χρη-
ματιστικών αγορών, η ευρωστία της μιας 
ή της άλλης οικονομίας και ιδιαίτερα οι 
αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για 
τα επιτόκια.

Όταν το 2000 έσκασε η «φούσκα του δι-
αδικτύου» στις ΗΠΑ, η Fed άρχισε να μει-
ώνει τα επιτόκιά της προκειμένου να απο-
φύγει την ύφεση της αμερικανικής οικο-
νομίας. Το ευρώ άρχισε να ενισχύεται και 
τον Ιούλιο του 2008 έφτασε να αντιστοιχεί 
ένα ευρώ σε 1,60 δολάρια. Ήταν τότε ένα 
πολύ ισχυρό – «σκληρό» νόμισμα, που 
μείωνε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότη-
τα στις διεθνείς αγορές, φρέναρε τις εξα-
γωγές και την ανάπτυξη.
Τον Αύγουστο του 2022 (είχαν προηγηθεί 

τα lockdown και είχαν αρχίσει οι κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας) ένα ευρώ αντιστοιχούσε 
σε περίπου 1,20 δολάρια. Από τότε ακο-
λούθησε μια υποτιμητική πορεία, και σή-
μερα κυμαίνεται στα 1,07 δολάρια. Τώρα 
είναι ένα αδύναμο – «μαλακό» νόμισμα. 
Θεωρητικά αυτό θα ήταν ευνοϊκό για την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευ-
ρωζώνης, θα αύξανε τις εξαγωγές και την 
ανάπτυξη. Μόνο που δεν είναι έτσι.
Το υποτιμημένο ευρώ αυξάνει το κόστος 

των εισαγωγών και ιδιαίτερα αυτών της 
ενέργειας και των πρώτων υλών όπου η 
Ευρωζώνη είναι ιδιαίτερα ελλειμματική. 
Αυτό συμβαίνει γιατί τα αποκαλούμενα 
χρηματιστηριακά προϊόντα πωλούνται 
διεθνώς σε δολάρια. Στα χρηματιστηρια-
κά προϊόντα περιλαμβάνονται το φυσικό 
αέριο, το πετρέλαιο, οι βενζίνες, ο σίδη-
ρος, το αλουμίνιο, ο χαλκός, το νικέλιο, ο 
κασσίτερος, η ξυλεία, το σιτάρι, το ρύζι, η 
σόγια, το βοδινό κρέας, το γάλα, ο καφές, 

οι κτηνοτροφές και πολλά άλλα καθώς και 
όλα τα πολύτιμα μέταλλα.
Το υποτιμημένο ευρώ κάνει όλες τις ει-

σαγωγές στην Ευρωζώνη ακριβότερες και 
έτσι ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό τα πλε-
ονεκτήματα ενός ασθενούς νομίσματος. 
Αυτό δε συμβαίνει με το δολάριο, που 
είναι ακόμη, παρά τα προβλήματά του, ο 
ηγεμόνας του παγκόσμιου νομισματικού 
συστήματος. «Λύνει και δένει» και όλοι 
προσαρμόζονται στις επιλογές της Fed 
που λαμβάνονται με κριτήριο τί συμφέρει 
την αμερικανική οικονομία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1ο: Όταν το ευρώ είναι 
υπερτιμημένο σε σχέση με το δολάριο 
μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ευρω-
παϊκών προϊόντων και ωθεί σε οικονομι-
κή συρρίκνωση. Όταν είναι υποτιμημένο, 
όπως σήμερα, ενισχύει μεν την ανταγωνι-
στικότητα αλλά αυξάνει τον πληθωρισμό, 
λόγω ακριβότερων εισαγωγών. Φαύλος 
κύκλος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2ο: Το ευρώ είναι το κοινό 
νόμισμα χωρών με διαφορετικά οικονο-
μικά χαρακτηριστικά, διαφορετική παρα-
γωγική βάση και εξειδίκευση, και διαφο-
ρετική παραγωγικότητα της εργασίας. Η 
Γερμανία π.χ. μπορεί να επωφεληθεί από 
το ασθενές ευρώ, γιατί είναι έντονα εξα-
γωγική χώρα, η Ελλάδα όχι, γιατί το αυ-
ξημένο κόστος των εισαγωγών, ιδίως της 
ενέργειας και των πρώτων υλών, δεν αντι-
σταθμίζει τα οφέλη των εξαγωγών της σε 
χώρες εκτός Ευρωζώνης.
Για κάθε χώρα απαιτείται ένα διαφορε-

τικό μίγμα οικονομικής πολιτικής προ-
σαρμοσμένο στις ανάγκες της. Μέσα στην 
Ευρωζώνη αυτό είναι ανέφικτο, αφού τα 
επιτόκια, η δημοσιονομική πολιτική και οι 
επενδυτικές επιλογές, καθορίζονται από 
τη Φρανκφούρτη και τις Βρυξέλλες.

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, μέ-
λος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφη-
μερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομικές Επι-
στήμες στη Γαλλία και δημοσιογραφία στην 
Αθήνα. 

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

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!

514 743-8799514 743-8799
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Υγεία και Διατροφή
• Απόφυγε την πολυφαρμακία: Η πολυφαρμακία και η λήψη φαρμάκων για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να βλάψουν το ήπαρ. Καλό θα είναι να παίρνεις τα 

φάρμακα που σου έχει χορηγήσει ο γιατρός και όχι παραπάνω από τη συνιστάμενη δοσολογία.

• Περιόρισε τις λιπαρές τροφές: Διατροφικές συνήθειες, όπως η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων και λιπαρών τροφών, όχι μόνο επηρεάζουν το σωματικό μας 
βάρος, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά και το συκώτι, αφού αυτό πρέπει να «εργαστεί» πιο σκληρά για να επεξεργαστεί ορισμένα συστατικά. Η υγιεινή διατροφή και η 
άσκηση βοηθούν το ήπαρ να εκτελεί χωρίς προβλήματα τις ζωτικές του λειτουργίες.

• Χάσε βάρος: Το περιττό βάρος προκαλεί συσσώρευση λίπους στο συκώτι, η οποία οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, λιπώδους 
νόσου του ήπατος και σε προχωρημένο στάδιο, σε καρκίνο του ήπατος ή ηπατική ανεπάρκεια. Υιοθέτησε, με τη βοήθεια ειδικού, μια υγιεινή διατροφή, ώστε να χάσεις 
τα περιττά κιλά.

• Απόφυγε το αλκοόλ: Η συστηματική και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ καταστρέφει τον οργανισμό, αφού το αλκοόλ είναι τοξικό για το ήπαρ. Αντίθετα, η συνετή 
κατανάλωση αλκοόλ [π.χ. 1 ποτήρι ημερησίως], έχει φανεί ότι μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό.

• Προστάτεψε το συκώτι σου από λοιμώξεις: Κάποιες ιογενείς λοιμώξεις που μπορούν να προκληθούν από μολυσμένα τρόφιμα ή νερό, είναι δυνατόν να προσβάλουν 
έντονα το ήπαρ και να προκαλέσουν ακόμα και Ηπατίτιδα Α. Μην καταναλώνεις φρούτα και λαχανικά με τη φλούδα ή και ωμά, αν δεν είσαι σίγουρος ότι έχει προη-
γηθεί καλό και σχολαστικό πλύσιμο.

• Πάρε ειδικά σκευάσματα για την καλή ηπατική λειτουργία: Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας, προτείνονται πολλά σκευάσματα για την υποστήριξη της ηπατικής 
λειτουργίας. Αυτό όμως του οποίου πρόσφατες κλινικές μελέτες απέδειξαν την ευεργετική του δράση στο λιπώδες ήπαρ, στο φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπιδίων 
και στην υποστήριξη της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας, είναι το πατενταρισμένο εκχύλισμα Prunus mume, που περιέχει  Ουρσολικό και Ολεανολικό οξύ, σε συν-
δυασμό με Χολίνη, και κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία NAFLiver. Σύμφωνα με τεκμηριωμένες μελέτες, αποτελεί αποτελεσματική λύση για γενική αποτοξίνωση, 
αντιμετώπιση της λιπώδους νόσου και την προστασία του ήπατος από την τοξική επίδραση που αναπόφευκτα έχουν πάνω σε αυτό τα περισσότερα φάρμακα. Βοηθά 
σημαντικά στη μείωση των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων και στο μεταβολικό σύνδρομο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Prunus mume γνωστό επίσης ως Ιαπωνική βε-
ρικοκιά, καταναλώνεται παραδοσιακά στην Ασία εδώ και αιώνες ως ολόκληρο φρούτο ή ρόφημα, με σκοπό την αποτοξίνωση του αίματος από τοξικούς παράγοντες, 
την ανακούφιση από τη μέθη ή την υποστήριξη της χρόνιας κόπωσης. Οι ωφέλιμες επιδράσεις του σε ηπατικές νόσους έχει αποδειχθεί ευρέως στη βιβλιογραφία. 
Διατίθεται μόνο από τα φαρμακεία και η συνιστάμενη δόση είναι 1 ταμπλέτα την ημέρα για 3 μήνες.

ΘΕΛΕΙΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΛΑ;  
Βελτίωσε την υγεία του ήπατος!
Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο, ενώ αποκαλείται και εργοστάσιο του οργανισμού, καθώς εκτελεί περισσότερες 

από 400 λειτουργίες, όλες απαραίτητες για να συντηρηθούμε στη ζωή. 
Λειτουργίες όπως είναι η ρύθμιση του σακχάρου, ο μεταβολισμός των θρεπτικών ουσιών, η εξουδετέρωση και αποβολή τοξι-

κών για τον οργανισμό ουσιών, η σύνθεση ενζύμων και εξειδικευμένων πρωτεϊνών, καθώς και η άμυνα του οργανισμού, είναι 
μόνο κάποιες από αυτές. Το συκώτι αποτελεί επίσης ένα φίλτρο των κοιλιακών οργάνων, εφόσον δέχεται το αίμα από όλες τις 

φλέβες της κοιλιάς. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ 
ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ;

Ο σύγχρονος  τρόπος ζωής, η καθιστική ζωή, οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τη διατάραξη της ηπατικής λειτουργίας και την εμφάνιση 

αυξημένου λίπους στο ήπαρ, κατάσταση που ονομάζεται «μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος». 
Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, επηρεάζει ένα ποσοστό μεταξύ 20-30% του παγκόσμιου ενήλι-
κου πληθυσμού, ενώ στις δυτικές κοινωνίες το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40%. Αποτελεί τη συχνότερη μορφή 
χρόνιας ηπατοπάθειας, σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς να δίνει συμπτώματα, αποτελώντας ένα «σιωπηλό κίν-
δυνο», ενώ μπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε φύλο, ηλικία και εθνότητα. Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος 
συνδέεται συχνά με το μεταβολικό σύνδρομο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, με το 70% των πασχόντων 
από λιπώδη νόσο του ήπατος να εκδηλώνουν κάποια στιγμή και μεταβολικό σύνδρομο.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
Η υιοθέτηση μερικών απλών συνηθειών, όπως αυτές που προτείνουμε παρακάτω, όχι μόνο θα βοηθήσουν 

στην πρόληψη της νόσου και την υποστήριξη της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας, αλλά θα βοηθήσουν 
συνολικά την καλή υγεία του οργανισμού. 

Ο Μανώλης Συμβουλάκης, Γαστρεντερολόγος και Δ/ντής Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital Center» μάς δείχνει τους τρόπους (βλέπε άνω) για να βελτιώσεις τη λειτουργία του ήπατος.

© Wefit.gr

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 27 mars au dimanche 2 avril 2023 · from monday march 27th to sunday april 2nd 2023

NOIX DE CAJOU RÔTIESNOIX DE CAJOU RÔTIES
(SALÉES OU NON-SALÉES)(SALÉES OU NON-SALÉES)

Roasted Cashew NutsRoasted Cashew Nuts
375g375g

YOGOURTS RIVIERAYOGOURTS RIVIERA
YogurtsYogurts

750g*750g*

*Grec exclu*Grec exclu

TOMATESTOMATES
DE SERREDE SERRE

Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes
3.28/kg3.28/kg

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
COATICOOKCOATICOOK

Ice CreamIce Cream
2L2L

PAINSPAINS
ST. MÉTHODE ST. MÉTHODE 

Breads Breads 
500 à 675g500 à 675g

DE RABAIS · OFF

MIEL CROWNMIEL CROWN
HoneyHoney
500g500g

JUS OASISJUS OASIS
JuiceJuice

8x200ml8x200ml

FROMAGE À LA CRÈME 95% FROMAGE À LA CRÈME 95% 
SANS GRAS PHILADELPHIASANS GRAS PHILADELPHIA
95% Low Fat Cream Cheese95% Low Fat Cream Cheese

227g227g

CROUSTILLES KETTLECROUSTILLES KETTLE
ChipsChips

220g*220g*

*Variétés en magasin*Variétés en magasin

GROS OEUFS BRUNS NUTRIGROS OEUFS BRUNS NUTRI
Large Brown EggsLarge Brown Eggs

dzdz

FILETS DE SAUMON FRAIS FILETS DE SAUMON FRAIS 
DE L’ATLANTIQUEDE L’ATLANTIQUE

Fresh Atlantic Salmon FilletsFresh Atlantic Salmon Fillets
22.02/kg22.02/kg

FROMAGE BRIE OU FROMAGE BRIE OU 
CAMEMBERTCAMEMBERT

ÎLE DE FRANCEÎLE DE FRANCE
CheeseCheese

250g250g

FRANCE

BIFTECK DE CONTRE-BIFTECK DE CONTRE-
FILET DE BOEUF FILET DE BOEUF 

FRAISFRAIS
Fresh Striploin SteakFresh Striploin Steak

22.02/kg22.02/kg

CANADA AA

CÔTELETTES DE LONGE DE PORC CÔTELETTES DE LONGE DE PORC 
FRAIS DÉSOSSÉESFRAIS DÉSOSSÉES

Fresh Boneless Pork Loin ChopsFresh Boneless Pork Loin Chops
5.49/kg5.49/kg

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

pqtpqt

CLÉMENTINES AVEC FEUILLESCLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with LeavesClementines with Leaves
3.28/kg3.28/kg

RAISINS DE TABLE SANS PÉPINS RAISINS DE TABLE SANS PÉPINS 
BI-COLORESBI-COLORES

Bi-Color Seedless Table GrapesBi-Color Seedless Table Grapes
2lb2lb
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται πως 
λειτουργούν εξαιρετικά στην ανεύ-

ρεση εργασίας κι έτσι όλο και περισσό-
τεροι εργαζόμενοι, αλλά και εργοδότες, 
τα χρησιμοποιούν. Ανάμεσά τους και 
το… Παλάτι του Ηνωμένου Βασιλείου(!), 
το οποίo πρόσφατα ανέβασε μια ιδιαί-
τερη αγγελία στο LinkedIn.
Πιο συγκεκριμένα, αναζητά ένα ικανό 

άτομο προκειμένου να στελεχώσει τη 
θέση του νέου Κυβερνήτη του… Γιβραλ-
τάρ, την οποία μέχρι σήμερα κατέχει ο 
αντιναύαρχος Sir Ντέιβιντ Στιλ. Οι υποψή-
φιοι θα πρέπει να δώσουν συνεντεύξεις 
με τους ανθρώπους του Γραφείου Εξωτε-
ρικών, Κοινοπολιτειακών Υποθέσεων και 
Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι 
οποίοι θα αναλάβουν να επιλέξουν και το 
άτομο που θα πάρει τελικά τη θέση.
«Ένας αποτελεσματικός Κυβερνήτης θα 

ηγείται και θα είναι σε θέση να δείξει 
γνήσιο ενδιαφέρον για το λαό, την οικο-
νομία και την κοινωνία του Γιβραλτάρ», 
αναφέρει η αγγελία στην περιγραφή τής 
θέσης. Επιπλέον, θα έχει δικαιοδοσία σε 
θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυ-
να και την εσωτερική ασφάλεια της συ-
γκεκριμένης περιοχής.
Αν και η αναζήτηση του νέου κυβερνή-

τη έχει ήδη ξεκινήσει, απομένει περίπου 
ένας χρόνος μέχρι να αναλάβει επίσημα 
το νέο του ρόλο. Η ημερομηνία που ανα-
φέρεται στην προσφορά είναι ο Μάιος 
2024. Παράλληλα, στα τέσσερα χρόνια 
που αναμένεται να εκτελέσει τα καθήκο-
ντα του Κυβερνήτη, θα εισπράττει 95.000 
λίρες ετησίως, δηλαδή 106.977,45 ευρώ.
Όσον αφορά τις ευθύνες που θα πρέπει 

να αναλάβει ο επόμενος Κυβερνήτης του 
Γιβραλτάρ, αυτές είναι:

• Να εκπροσωπεί τον βασιλιά στο Γι-
βραλτάρ.
• Να ενεργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα 

του Γιβραλτάρ και να το τηρεί.
• Να ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες, 

σύμφωνα με την πολιτική της κυβέρνη-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι του 
Γιβραλτάρ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών σχέσεων, της άμυνας, της 
εσωτερικής ασφάλειας και ορισμένων 
καθηκόντων σε σχέση με το διορισμό σε 
δημόσια αξιώματα στο Γιβραλτάρ.
• Να συνεργάζεται με τον επικεφαλής 

υπουργό και την κυβέρνηση του Γιβραλ-
τάρ και να υποστηρίζει την πολιτική και 
τη δραστηριότητα της κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου.
• Να ενεργεί ως αρχηγός των βρετα-

νικών δυνάμεων στο Γιβραλτάρ. Ο Αρ-
χηγός του Αμυντικού Επιτελείου θα δι-

ασφαλίζει ότι κάθε διοριζόμενος, πολι-
τικός ή στρατιωτικός, θα υποστηρίζεται 
πλήρως και θα ενημερώνεται για την 
εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων.
• Να διαδραματίζει ορατό ρόλο στην 

υποστήριξη των κοινοτικών σχέσεων και 
να διατηρεί υψηλό δημόσιο προφίλ.
• Να ηγείται μιας ποικιλόμορφης ομά-

δας προσωπικού με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο, καθώς και τοπικό προσωπι-
κό, εξασφαλίζοντας μια ενιαία ομαδική 
προσέγγιση, με δέσμευση για αριστεία 
και συνεχή βελτίωση.
Τέλος, στην αγγελία υπάρχει μόλις μία 

απαίτηση, κι αυτή είναι ο κάθε υποψή-
φιος που θα υποβάλλει αίτηση να είναι 
Βρετανός πολίτης. Ήδη πάντως 115 άτο-
μα έχουν στείλει το βιογραφικό τους (έως 
τις 16 Μαρτίου 2023 που αναρτήθηκε η 
είδηση).

Τις τελευταίες ημέρες, πλάνα έχουν 
γίνει viral στα κοινωνικά δίκτια που 

δείχνουν μια «βροχή από σκουλήκια» 
στους δρόμους της πρωτεύουσας της 
Κίνας, με τα γλοιώδη ζώα να καλύπτουν 
αυτοκίνητα. Το El Heraldo ανέφερε ότι οι 
κάτοικοι του Πεκίνου συμβουλεύτηκαν 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μόνο 
με ομπρέλες.
Σε πλάνα ειδήσεων, οι κάτοικοι φαί-

νονται να κάνουν τις καθημερινές τους 
δουλειές με υψωμένες ομπρέλες για να 
μη χτυπηθούν από τα σκουλήκια που 
πέφτουν. Και ενώ οι κινεζικές αρχές δεν 
έχουν ακόμη ανακαλύψει το λόγο πίσω 
από αυτό το παράξενο φαινόμενο, θεω-
ρίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο 
διαδίκτυο.
Κάποιοι προτείνουν ότι θα μπορούσαν 

να είναι τα λουλούδια της λεύκας, ένα 

πολύ δημοφιλές δέντρο στην περιοχή 
που είναι γεμάτο σπόρους και, όταν πέ-
φτουν τα λουλούδια, συχνά μπερδεύο-
νται με κάμπιες.
Μια άλλη θεωρία προτείνει, ότι 

τα σκουλήκια άρχισαν να πέφτουν αφού 
παρασύρθηκαν από ισχυρούς ανέμους, 
μια θεωρία που υποστηρίζεται από το 
επιστημονικό περιοδικό Mother Nature 
Network, το οποίο εξηγεί ότι αυτού του 
είδους τα περιστατικά με ζώα συμβαί-
νουν μετά από μια καταιγίδα.

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Αν και ορισμένοι θεωρητικοί συνωμο-

σίας αποδίδουν το φαινόμενο στην αρχή 
της Αποκάλυψης, γεγονός παραμένει ότι 
κανείς δε γνωρίζει με βεβαιότητα τι συ-
νέβη, παρά μόνο εικασίες. Ορισμένοι άν-
θρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

συνδέουν το γεγονός αυτό με την ονομα-
σία «Πανσέληνος του Σκουληκιού». Αυτό 
το αστρονομικό φαινόμενο θα μπορούσε 
να παρατηρηθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου και 
συμπίπτει με την τελευταία πανσέληνο 
του χειμώνα στην Κίνα.
Η ονομασία «Σελήνη των σκουλη-

κιών» προέρχεται από τη Βόρεια και Ανα-
τολική Αμερική… Για πολλούς αιώνες οι 
άνθρωποί τους βάφτιζαν την πανσέληνο 
με διαφορετικά ονόματα, ανάλογα με 
το μήνα στον οποίο συνέβαινε. Για πα-
ράδειγμα, η πανσέληνος του λύκου εμ-
φανίζεται τον Ιανουάριο, το φεγγάρι του 
χιονιού το Φεβρουάριο και η ροζ πανσέ-
ληνος τον Απρίλιο κ.λπ.
Το φεγγάρι είναι το σκουλήκι του Μαρ-

τίου, επειδή, σύμφωνα με την παράδοση, 
το έντομο αυτό άρχισε να εμφανίζεται 
στο έδαφος στο τέλος του χειμώνα.

ΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
Η ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΩΡΙΑ
Όμως, τα έντομα φαίνεται να κινούνται 

στις εικόνες που καταγράφηκαν από τα 
βίντεο, τα οποία, σύμφωνα με το επι-
στημονικό περιοδικό Mother Nature 
Network αυτά στα οποία η βροχή με τα 
ζωντανά εμφανίζεται μετά από καταιγί-
δες και ανεμοστρόβιλους. Οι φυσικοί πι-
στεύουν ότι τα πλάσματα μεταφέρονται 
χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου 
βρίσκονται.
Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η επο-

χή που οι βροχές και οι καταιγίδες είναι 
συνήθως πολύ συχνές στην επαρχία, 
οπότε δεν είναι τόσο περίεργο που συ-
νέβη αυτό το γεγονός. Επιπλέον, κάποιοι 
θυμούνται ακόμη ότι ένα παρόμοιο φυ-
σικό φαινόμενο συνέβη στο Εδιμβούργο 
της Σκωτίας το 2011.                     ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Το Ηνωμένο Βασίλειο  
ψάχνει με... αγγελία νέο  

κυβερνήτη του Γιβραλτάρ
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Και ο χαριεντισμός συνεχίζεται. Η «διπλωματία των 
σεισμών» παρουσιάζεται να… ανθεί και κάποιοι 

διαπιστώνουν «εξομάλυνση» στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις. Κάποιοι σπεύδουν να αναφέρουν με βεβαιό-
τητα ότι εισερχόμαστε σε «ήρεμα νερά». Και ποιος δεν 
το θέλει αυτό; Άλλο, όμως, τι θέλουμε και διαφορετικό 
τι ισχύει. 

Κώστας Βενιζέλος* 
© slpress.gr

Προφανώς η Τουρκία προσπαθεί να επουλώσει πληγές 
από το φονικό σεισμό και έχει χαμηλώσει τους τόνους 
στα ανοικτά της μέτωπα. Δεν εγκαταλείπει στόχους και 
επιδιώξεις. Εκτός κι εάν η «διπλωματία των σεισμών» δε 
λαμβάνει υπόψη την Κύπρο. Ούτε και το γεγονός ότι σι-
γά-σιγά από τις 14 Μαρτίου ξεκίνησαν οι παραβιάσεις 
στο Αιγαίο, μετά από μια περίοδο ανάπαυλας!
Τι έγινε; Ως αποτέλεσμα «μυστικής διπλωματίας», 

που κράτησε περίπου 20 ημέρες, η Τουρκία θα υπο-
στηρίξει την υποψηφιότητα της Ελλάδας ως μη μόνι-
μου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (για 
τη χρονιά 2025-2026 ) και η Αθήνα σε αντάλλαγμα θα 
στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του 
γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού (ΙΜΟ). 

Η θέση της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί-
ται «κλειδωμένη» και η επιδίωξη να στηριχθεί από την 
Τουρκία προφανώς και έχει σημειολογική σημασία και 
εντάσσεται μέσα στο παιχνίδι των ψευδαισθήσεων ότι 
«κάτι αλλάζει» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Την ίδια ώρα, η θέση του Γ.Γ. του ΙΜΟ δεν έχει κλείσει 

και η Τουρκία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Πρόκει-
ται άλλωστε για μια χώρα, πέραν από τα δικά μας Κυ-
πριακό και ελληνοτουρκικά, που γενικώς δεν εφαρμόζει 
τους διεθνείς κανόνες. 

Εφαρμόζει αλά καρτ τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Σε 
σχέση με τη θάλασσα αξιοποιεί στο έπακρο τη μεγάλη 
της δύναμη, που είναι τα στενά. Και σε αυτό, ως γνωστό, 
το ΙΜΟ έχει αναγκαστεί να προβεί σε συμβιβασμούς με 
την Άγκυρα σε ό,τι αφορά τη διέλευση των πλοίων.

Ο ΙΜΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ UNCLOS
Την ίδια ώρα, αν και αυτό δε συνδέεται ευθέως με τον 

ΙΜΟ, υπενθυμίζεται ότι η  Τουρκία αρνείται να κυρώσει 
τη Σύμβαση για τη Θάλασσα (UNCLOS). Η UNCLOS είναι 
μια Διεθνής Σύμβαση, που αποτελεί κοινοτικό κεκτημέ-
νο, καθώς την έχουν υπογράψει όλα τα κράτη – μέλη 
της Ε.Ε. και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Ορ-
γανισμός. Όπως έλεγε και ο Ζοζέπ Μπορέλ το Δεκέμβριο 
του 2021, «η Τουρκία είναι υποψήφια για την ένταξη 
χώρα και ως εκ τούτου πρέπει να εναρμονίσει την εθνι-
κή της νομοθεσία με το κεκτημένο της Ε.Ε. μέρος του 
οποίου αποτελεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
το Δίκαιο της Θάλασσας».
Το γεγονός ότι η κατοχική Τουρκία δε νομιμοποιείται 

λόγω της συμπεριφοράς της να διεκδικεί θέσεις σε δι-
εθνείς Οργανισμούς είναι το μείζον. Βέβαια, στην πο-
λιτική όλα μπορούν να συμβούν, και δεν αποκλείεται 
να δούμε κάποια στιγμή την κατοχική Τουρκία να προε-
δρεύει Διεθνή Επιτροπή για την προστασία των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων ή για την προστασία των συνόρων!
Μετά από κάθε φυσική καταστροφή – το βιώσαμε και 

στο παρελθόν – η κατοχική δύναμη παρουσιάζεται να 
αλλάζει συμπεριφορά. Συνήθως αυτό διαρκεί πολύ λίγο. 
Εάν στην Αθήνα θεωρούν πως η Τουρκία αλλάζει κι αυτό 
δεν είναι προσωρινό, συγκυριακό, αλλά μόνιμο, τότε 
όντως θα εγκαινιασθεί μια «νέα εποχή». Τούτο δε φαί-
νεται να ισχύει. 

Σημειώνεται, ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντησή του με τον 

Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, στις Βρυξέλλες, είπε 
ότι, μετά την αποκατάσταση των σχέσεων με Ισραήλ και 
Αίγυπτο, η Τουρκία δεν απαιτεί να διακόψουν τις σχέ-
σεις τους με άλλες χώρες (σ.σ. προφανώς αναφέρεται 
σε Κύπρο, ενδεχομένως και στην Ελλάδα). «Όμως, αν 
υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία, δε θα επιτρέψουμε 
να καταπατηθούν τα δικαιώματα της Τουρκίας. Ακόμη κι 
αν συνεργαστούν μαζί μας, μιλάμε για δίκαιο διαμοιρα-
σμό», πρόσθεσε ο κ. Τσαβούσογλου. Κι όταν αναφέρε-
ται σε «δικαιώματα» και «δίκαιο διαμοιρασμό» ξέρουμε 
όλοι τι εννοούν οι Τούρκοι.

Προφανώς, οι Μητσοτάκης, Δένδιας από τη μία και οι 
Ερντογάν και Τσαβούσογλου από την άλλη πλευρά, παί-
ζουν παιχνίδια εντυπώσεων, αλλά αυτό δε σημαίνει πως 
θα πρέπει να το «καταπιούμε» κιόλας. Η «διπλωματία 
των σεισμών» και η «διπλωματία των χαριεντισμών» εί-
ναι το ίδιο και το αυτό τελικά.

*Ο Κώστας Βενιζέλος είναι δημοσιογράφος, αρχισυ-
ντάκτης στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου. 
Είναι συγγραφέας βιβλίων για το Κυπριακό και διδά-
κτορας σε θέματα Επικοινωνίας.

T. 450 934-8462
4367, boul. Notre-Dame Ouest, 
Chomedey, Laval
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Στις 24 Μαρτίου και όλο το 
Σαββατοκύριακο, σας περιμένουμε 

για το μπακαλιάρο-σκορδαλιά. 
Για την περίοδο της Σαρακοστής  

προσφέρουμε νηστίσιμα.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ 1821!

Από τη «διπλωματία  Από τη «διπλωματία  
των σεισμών» σε αυτή  των σεισμών» σε αυτή  

των χαριεντισμών!των χαριεντισμών!
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Μία εύκολη συνέντευξη που έβγαλε είδηση για τις εκλογές
Τη συνέντευξή του στην εκπο-

μπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου 
Θεοδωράκη επέλεξε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης για να ανακοινώ-
σει επισήμως ότι οι εκλογές θα γίνουν 
μέσα στο Μάιο.

Σπύρος Γκουτζάνης* 
© slpress.gr

Αν και δεν είπε ακριβή ημερομηνία, 
αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν 21 ή 28 Μαΐ-
ου και έτσι αποκλείστηκε το σενάριο των 
εκλογών τον Ιούλιο που κυκλοφορούσε 
τις τελευταίες ημέρες στα δημοσιογρα-
φικά και πολιτικά γραφεία. Ο κ. Μητσο-
τάκης ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνουν 
τον Ιούλιο, καθώς αν χρειαστεί και άλλη 
αναμέτρηση θα πρέπει να γίνει μέσα 
στον Αύγουστο.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι εάν 
κερδίσει τις εκλογές θα κινήσει τη δια-
δικασία αναθεώρησης του Συντάγματος 
και θα συμπεριλάβει και την αλλαγή του 
άρθρου που απαγορεύει την ίδρυση ιδι-
ωτικών Πανεπιστημίων. Άφησε ανοικτό 
το αν θα είναι ξανά υποψήφιος ο Κώστας 
Καραμανλής – παρότι ο πρώην υπουργός 
το προανήγγειλε – λέγοντας ότι θα το συ-
ζητήσει μαζί του. Επέμεινε στη διεκδίκη-
ση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι 
η σωστή λύση για τη χώρα. Απέφυγε το 
ερώτημα για την αδυναμία σχηματισμού 
κυβέρνησης συνεργασίας, λέγοντας πά-
ντως ότι «θα σεβαστεί την ετυμηγορία 
του ελληνικού λαού».

Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα η χώρα 
ήλθε αντιμέτωπη με τις διαχρονικές της 
αμαρτίες, ήταν η φράση του πρωθυπουρ-
γού από το ξεκίνημα της συνέντευξης, η 

οποία συμπυκνώνει και τη γραμμή άμυ-
νας που ακολούθησε σε όλη τη συνέ-
ντευξη ο πρωθυπουργός, βοηθούμενος 
από τον Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος 
συμφώνησε στην εκτίμηση αυτή, με την 
οποία άλλωστε έκλεισε και την εκπομπή 
του.

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΩΘΗΚΕ
Ο κ. Θεοδωράκης απέφυγε όλες τις επώ-

δυνες ερωτήσεις, ενώ έθεσε με ευνοϊκό 
τρόπο για τον πρωθυπουργό τα θέματα, 
προκειμένου να επαναλάβει με θλιμμένο 
ύφος τη θεωρία ότι όλοι έχουν ευθύνες 
για το δυστύχημα αλλά μόνο ο ίδιος ανα-
λαμβάνει το μερίδιο που του αναλογεί. 
Ειρήσθω εν παρόδω, ήταν πολύ πιο σκλη-
ρή η συνέντευξη που πήραν οι παρουσι-
αστές του Mega από τον Αλέξη Τσίπρα, 
παρότι δεν είναι εκείνος ο πρωθυπουρ-

γός. Το ερώτημα πάντως, γιατί τέσσερα 
χρόνια δεν ήταν αρκετά για να φτιάξει η 
κυβέρνηση ένα σύστημα ασφαλείας για 
τα τραίνα, δεν ετέθη και φυσικά δεν απα-
ντήθηκε. Όπως επίσης δεν ετέθη, γιατί 
τοποθετήθηκε αντικανονικά και νομιμο-
ποιήθηκε αναδρομικά με ειδική υπουργι-
κή απόφαση ο μοιραίος σταθμάρχης.
Ο πρωθυπουργός επέμεινε στο ότι λει-

τουργούσε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη 
Λάρισα και ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε 
σόου όταν πήγε στο κέντρο, και υποστή-
ριξε από τη δική του πλευρά «ότι ένας 
πίνακας που υπήρχε δε συνιστά κέντρο 
τηλεδιοίκησης». Ενώ ο πρωθυπουργός 
επανέλαβε την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
του κρατικού μηχανισμού, δεν του ετέθη 
καν ότι και πριν τις εκλογές αλλά και στο 
ξεκίνημα το σύνθημά του ήταν το επιτελι-
κό κράτος το οποίο ναυάγησε.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε γιατί 
ακύρωσε την υποχρέωση των Ιταλών της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ για επενδύσεις 800 εκ. ευρώ 
παράλληλα με τη δημιουργία από το ελ-
ληνικό κράτος του συστήματος τηλεδιοί-
κησης, ενώ ανέφερε ότι θα συζητήσει τη 
σύμβαση με τους Ιταλούς.

*Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιο-
γράφος. Από το 1990 έχει εργαστεί σε 
περισσότερα από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των 
οποίων, 90,2 Αριστερά στα fm, Φλας 
9,61, Καθημερινή, Επενδυτής, Πρώτο 
Θέμα, Επίκαιρα, Δημοκρατία, ΕΡΤ, Star 
Chanell. Από το 2000 είναι πολιτικός και 
κυβερνητικός συντάκτης. Από το 2004 
εργάζεται στο ΑΠΕ και από το 2016 μέ-
χρι το Δεκέμβριο του 2018 παρουσίαζε 
την καθημερινή εκπομπή «Επί του Πιε-
στηρίου», στο Kontra Chanell.

A ALEVRAS
Comptable professionnel agrée
Chartered professional Accountant

info@alevras.ca Tel.: 450-688-8686 | Fax: 450-688-5638
657 boul. Curé-Labelle | Suite 290 | Laval QC,  H7V 2T8

Andreas Alevras 
CPA, CA
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Χρόνια Πολλά!
Ζήτω οι Ήρωες του 21’

Ζήτω η Αθάνατη Ελλάδα μας
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Η οικογένια του  Η οικογένια του  
κ. Λάζαρου Αμανατίδη,κ. Λάζαρου Αμανατίδη,

εύχονται εύχονται 
στην Ελληνική παροικία στην Ελληνική παροικία 

Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!
Ζήτω Η Ελλάδα!Ζήτω Η Ελλάδα!
Ζήτω ο Καναδάς!Ζήτω ο Καναδάς!

Ζήτω το Αθάνατο 21!Ζήτω το Αθάνατο 21!
5449 Avenue Royalmount, 5449 Avenue Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.994.6391514.994.6391
WWW.LAZAROS.CAWWW.LAZAROS.CA

«Σε γνωρίζω απο την κόψη
του σπαθιού την τρομερή, 
Σε γνωρίζω απο τη όψη 

που με βιά μετράει τη γή!» 
    Διονύσιος Σολωμός

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Φρέσκο ψωμί  
κάθε μέρα

Τούρτες για όλες  
τις περιπτώσεις

MIMOSA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ & ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

769 Jean-Talon West, Montreal

Τηλ.: 514.271.2432

Γαλλία: Σκληρό ροκ στο πολιτικό  
εργαστήρι της Ευρώπης
Όσοι είχαν αρχικά υποτιμήσει τις 

κοινωνικές αντιδράσεις για το συ-
νταξιοδοτικό στη Γαλλία διαψεύσθηκαν. 
Οι κινητοποιήσεις υπερβαίνουν σε έκτα-
ση τις αντίστοιχες των Κίτρινων Γιλέκων. 
Κυρίως, μιας και μιλάμε για το πολιτικό 
εργαστήρι της Ευρώπης, εγγράφουν μία 
υποθήκη και ενδεχομένως – λόγω των 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 
στην Ευρώπη – να λειτουργήσουν ως 
παράδειγμα για τα πληττόμενα μικρο-
μεσαία στρώματα και σε άλλες χώρες. 
Ουσιαστικά πρόκειται για το σκληρό 
ροκ του ευρωπαϊκού μέλλοντος μας.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά, ότι 
η Ιστορία είναι πολύ ευρηματική και πει-
σματάρα για να προσαρμοστεί σε προκα-
τασκευασμένες θεωρίες. Η συντεταγμένη 
προλεταριακή επανάσταση, που κάποιοι 
στην παραδοσιακή Αριστερά ακόμα ονει-
ρεύονται, είναι πια φαντασίωση. Το ίδιο 
και οι εξεγέρσεις με ιδεολογική αναφορά 
και καλούς τρόπους. Από το 1968 και το 
1973 έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι 
της ιστορίας. Η χρεοκοπία του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού», ως εναλλακτικής λύσης, 
άφησε τον καπιταλισμό χωρίς αντίπαλο, 
για την ακρίβεια ασύδοτο. Ταυτοχρόνως, 
όμως, αχρήστευσε πολιτικά την παραδο-
σιακή Αριστερά, η οποία ήταν για δεκα-
ετίες ο βασικός μηχανισμός διοχέτευσης, 
εκλογίκευσης και τελικώς αφομοίωσης 
του αντισυστημικού ρεύματος. Κι αυτό, 
όταν ο μετεξελιγμένος άγριος καπιταλι-

σμός των Αγορών έχει οδηγήσει στη με-
γαλύτερη διεθνή οικονομική κρίση, μετά 
από εκείνη του 1929. Γιατί ουσιαστικά, 
η κρίση του 2008 δεν είναι οριστικά πα-
ρελθόν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Αρι-
στερά όχι μόνο δεν είναι, αλλά ούτε και 
φαντάζει ανατρεπτική. Ως εκ τούτου, δε 
γίνεται πόλος έλξης ούτε για τους κάθε 
λογής απόκληρους ούτε για τους νέους 
που ασφυκτιούν. Σε άρθρο μου το 1999 
με τίτλο «Το ροκ του μέλλοντος μας» 
είχα διατυπώσει την πρόβλεψη ότι: «ο 

διασυρμός της πολιτικής, καθώς και ο εκ-
φυλισμός και η παρακμή της ιδεολογικής 
αμφισβήτησης, έχουν δημιουργήσει ένα 
τεράστιο κενό. Και επειδή ούτε η φύση 
ούτε η ζωή ανέχονται για πολύ τα κενά, 
είναι αναπόφευκτο να αναδύονται κάθε 
είδους υποκατάστατα… Ας μην ξεχνάμε 
ότι ο χουλιγκανισμός στα γήπεδα και η 
νεανική εγκληματικότητα είναι εκφάν-
σεις του ίδιου προβλήματος. Το ίδιο και 
οι ομάδες των νεαρών κουκουλοφόρων 
με τις μολότοφ και τα ρόπαλα… Αυτό που 

θα κλυδωνίσει δυνατά τις υφιστάμενες 
ισορροπίες είναι οι τυφλές κοινωνικές 
εκρήξεις, που προβλέπεται ότι θα συμ-
βούν την επόμενη δεκαετία. Αυτές δε θα 
υπακούουν σε καμία ιδεολογία και σε κα-
νένα κώδικα συμπεριφοράς. Θα είναι πε-
ρισσότερο εκδηλώσεις απόγνωσης, ένα 
πανηγύρι καταστροφής όλων αυτών που 
αποτελούν όνειρο για τους αποκλεισμέ-
νους» (Καθημερινή, 22-1-1999).

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  20
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«…Ως 
Χριστιανός 
ορθόδοξος και 
υιός της ημετέρας 
Καθολικής και 
Αποστολικής 
Εκκλησίας, 
ορκίζομαι …
να διαμείνω 
πιστός εις την 
Θρησκείαν 
μου και εις την 
Πατρίδα μου». 
Ο όρκος των Ιερολοχιτών

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

Visit
our online

menu 

for many more

delicious festive 

plates! 

Αυτό το Σαββατοκύριακο, Αυτό το Σαββατοκύριακο, 
ελάτε για το φημισμένο μας ελάτε για το φημισμένο μας 

μπακαλιάρο-σκορδαλιά μπακαλιάρο-σκορδαλιά 
με παντζάρια.με παντζάρια.
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ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
Μπορεί η κοινωνική αντίδραση στο 

συνταξιοδοτικό να είναι κατανοητή, με 
την έννοια ότι οι αλλαγές που επιφέρει 
η κυβέρνηση Μακρόν θίγει όλους τους 
εργαζόμενους και όσους τον ψήφισαν. 
Το πείσμα και η αποφασιστικότητα της 
αντίδρασης, ωστόσο, δεν ήταν καθόλου 
δεδομένα. Και σε άλλες χώρες έχουν γί-
νει αντίστοιχες παρεμβάσεις στο συνταξι-
οδοτικό σύστημα, χωρίς να σημειωθούν 
ούτε κατά προσέγγιση τέτοιες κοινωνικές 
αντιδράσεις. Το γεγονός ότι αντιδρά δυ-
ναμικά η Γαλλία δεν είναι τυχαίο.
Το Νοέμβριο 2005 είχαν ξεσπάσει εκεί 

μεγάλης κλίμακας ταραχές με τραυματί-
ες και πολλές καταστροφές. Στην πραγ-
ματικότητα, ήταν μια τυφλή εξέγερση 
με λούμπεν χαρακτηριστικά, που έφερε 
στην επιφάνεια ένα πρόβλημα, το οποίο 
αρέσκονται να παρακάμπτουν όχι μόνο η 
άρχουσα τάξη, αλλά και τα μεσοστρώμα-
τα στις ευρωπαϊκές χώρες. Στη ρίζα της 
εξέγερσης βρισκόταν το εκρηκτικό μείγμα 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της πο-
λιτισμικής διαφοράς. Οι νεαροί – κυρίως 
μουσουλμάνοι μετανάστες δεύτερης και 
τρίτης γενιάς – δε νιώθουν ούτε Γάλλοι 
ούτε Αφρικανοί. Βρίσκονται κάπου στη 
μέση, χωρίς σαφή ταυτότητα, με την 
ορμή της νιότης και την οργή της απελπι-
σίας, αφού η αίσθηση ότι δεν υπάρχει γι’ 
αυτούς φωτεινό μέλλον είναι πια εδραι-
ωμένη.
Οι γονείς τους ήταν κατά κανόνα ερ-

γάτες. Οι ίδιοι είναι συνήθως άνεργοι. 
Ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, οι 
πρώτης γενιάς μετανάστες αγωνίζονταν 
να επιβιώσουν στο νέο τους περιβάλλον 
στηριγμένοι στην ελπίδα ενός καλύτερου 
αύριο. Γι’ αυτό και συνήθως ήταν φιλή-
συχοι. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους δεν 

έχουν αυτή την ελπίδα. Κατά κανόνα φυ-
τοζωούν στα υποβαθμισμένα προάστια. 
Έχοντας την ιθαγένεια και χωρίς τους 
φόβους των γονιών τους, είναι πολύ πιο 
έτοιμοι να διαβούν το κατώφλι της ανυ-
πακοής, διολισθαίνοντας είτε στο χου-
λιγκανισμό είτε στην εγκληματικότητα. 
Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού, ότι 
αποτελούν μια εύφλεκτη κοινωνική ύλη. 
Ειδικά οι μουσουλμάνοι, αποτελούν και 
δεξαμενή στρατολόγησης για τον ισλα-
μικό φονταμενταλισμό, ο οποίος προ-
σφέρει ιδεολογικό αποκούμπι και σκοπό 
ζωής.
Το Δεκέμβριο του 2008 είχαμε στην Ελ-

λάδα τη νεανική εξέγερση με αφορμή 
την εκτέλεση του Αλέξη Γρηγορόπουλου 
από αστυνομικό. Δύο-τρία χρόνια αργό-
τερα, λόγω του Μνημονίου, οι πλατείες 
γέμισαν από Αγανακτισμένους και από 
επεισόδια, τα οποία καταδείκνυαν τη ρα-
γδαία απονομιμοποίηση της τότε κυβέρ-
νησης Γιώργου Παπανδρέου και όχι μόνο. 
Κάτι αντίστοιχο έλαβε χώρα την ίδια πε-
ρίοδο και στην Ισπανία.
Μέσα από τη γνωστή ιστορική διαδρο-

μή, οι Έλληνες μικρομεσαίοι τελικώς 
ηττήθηκαν και αναδιπλώθηκαν σε έναν 
αγώνα επιβίωσης. Κατά μία έννοια, όμως, 
έδειξαν ποιος θα είναι ο νέος τύπος κοι-
νωνικής αναταραχής. Τα Κίτρινα Γιλέκα 
κινήθηκαν σ’ αυτό το πρότυπο. Δεν είχαν 
προσδιορισμένο ιδεολογικό – πολιτικό 
πρόσημο. Αιτία του κινήματός τους είναι 
η οξύτατη οικονομική – κοινωνική πίεση 
που υφίσταντο και σημαία τους η αντί-
σταση σ’ αυτή την πίεση.

Μπορεί τώρα σημαία στη Γαλλία να εί-
ναι ο αγώνας για το συνταξιοδοτικό, αλλά 
ο παρονομαστής είναι κοινός. Είναι η 
σταθερή οικονομική πίεση που βιώνουν 
τα λαϊκά στρώματα. Πίεση, η οποία συ-
χνά εξωθεί σε περιθωριοποίηση. Αυτή 
είναι η μήτρα από την οποία προέκυψαν 

και τα Κίτρινα Γιλέκα και η τωρινή κοινω-
νική αντίδραση. Και σ’ αυτό το πλαίσιο 
χωράνε όλοι οι θιγόμενοι, ανεξαρτήτως 
εάν ψήφισαν Μελανσόν, Μακρόν ή Λε-
πέν.
Το πρόβλημα της οικονομικής – κοινωνι-

κής πίεσης των χαμηλών εισοδηματικών 
στρωμάτων στην Ευρώπη υπήρχε, αλλά η 
ευημερία των μεσοστρωμάτων τα προη-
γούμενα χρόνια το επικάλυπτε. Στο Παρί-
σι άρκεσε μια αφορμή για να προκύψει 
ανάφλεξη στα υποβαθμισμένα προάστια, 
αλλά ήταν εξαρχής οριοθετημένη. Εκείνη 
η εξέγερση είχε τα λούμπεν χαρακτηρι-
στικά και τη δυναμική των περιθωριακών 
κοινωνικών ομάδων που είχαν πρωταγω-
νιστήσει. Με τις πράξεις καταστροφής 
και τη συλλογική καταπάτηση των ορίων, 
οι νέοι εκείνοι εκτόνωναν το συσσωρευ-
μένο μίσος τους. Γι’ αυτό και με μία έν-
νοια ήταν ένα είδος πυροτεχνήματος.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ
Ορισμένοι, με πρώτο τον τότε υπουργό 

Εσωτερικών, Νικολά Σαρκοζί, είχαν αντι-
δράσει σ’ εκείνα τα επεισόδια, υψώνο-
ντας τη σημαία της κρατικής πυγμής στο 
όνομα του νόμου και της τάξης. Κάποιοι 
δημοσιολόγοι είχαν καταφύγει στην εύ-
κολη ρητορική περί ρατσισμού, κατηγο-
ρώντας το γαλλικό σύστημα ενσωμάτω-
σης των μεταναστών. 

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για 
κρίση του ίδιου του μοντέλου της πολυ-
πολιτισμικής κοινωνίας, σε εθνικά κρά-
τη. 

Καταλύτης για την εκδήλωση εκείνης 
της κρίσης, ήταν η σαρωτική επικράτη-
ση του νεοφιλελευθερισμού. Σε περίοδο 
πλήρους απασχόλησης δε θα προκύπταν 
τέτοιες ταραχές.

Οι ταραχές στο Παρίσι δε διήρκεσαν 
ούτε επεκτάθηκαν, επειδή ακόμα κυρι-
αρχούσε το γενικό κλίμα ευημερίας. Η 

διεθνής οικονομική κρίση, όμως, έχει αλ-
λάξει αυτό το κλίμα. Πλήττοντας μαζικά 
τα μικρομεσαία στρώματα, δημιουργεί 
εκατομμύρια εργαζομένων, οι οποίοι 
δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, για 
να μην αναφερθούμε στους ανέργους. Γι’ 
αυτό και το τωρινό κίνημα για το συντα-
ξιοδοτικό – βοηθάει αναμφισβήτητα και 
η φύση του προβλήματος – έχει μαζική 
υποστήριξη από τη γαλλική κοινωνία.

Επειδή αυτή η κρίση δεν είναι μια τυπι-
κή κυκλική κρίση και ως εκ τούτου συγκυ-
ριακή, με την πάροδο του χρόνου η ελ-
πίδα της επιστροφής στην ευημερία αρ-
γοσβήνει, με αποτέλεσμα να διογκώνεται 
η απόγνωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
η εύφλεκτη κοινωνική ύλη θα διαχέεται 
ολοένα και περισσότερο και ταυτοχρό-
νως θα γίνεται πιο εκρηκτική. Οι ταραχές 
στη Βρετανία τον Αύγουστο 2011 είναι 
μια απόδειξη, ότι αυτού του είδους τα 
επεισόδια δεν αποτελούν γαλλική ιδιαι-
τερότητα.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με 
ακρίβεια το εάν, πότε και πως θα εκδη-
λωθεί η διογκούμενη κοινωνική δυσαρέ-
σκεια. Αυτό που ωστόσο μπορεί να ει-
πωθεί είναι, ότι οι προϋποθέσεις για την 
εκδήλωση εκτεταμένης κοινωνικής ανα-
ταραχής, με πολιτικές επιπτώσεις, ήδη 
υπάρχουν. Απλώς, η Γαλλία επιβεβαιώνει 
για μία ακόμα φορά, πως παραμένει το 
πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθη-
μερινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτι-
κούς σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-
διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεο-
πτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του 
ιστότοπου SLpress.gr. Συγγραφέας 16 
βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής Επι-
τροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβριο του 1973.
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(450) 688-6565
 1803 Boul. Saint-Martin Ouest, 

 Laval, QC H7S 1N2

Η διεύθυνση και το 
προσωπικό

εύχονται σε όλη την παροικία
για την Εθνική Επέτειο του 1821

 

ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ!
ΖΉΤΩ Ή 25Ή ΜΑΡΤΙΌΥ 1821!
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Τα αδέλφια Λαυρέντιος και Παναγιώτης Μάμμας 
Εύχονται σε όλη την ομογένεια Χρόνια Πολλά.

Ζήτω το 1821!

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

SHOELESSJOES.CA QUESADA.CA

FRESHII.COM

FIONNMACCOOLS.COM
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Που βρίσκονται τώρα οι… αρχιτέκτονες  
του πολέμου στο Ιράκ;
Ο ι  Η Π Α  κα ι  οι σύμμαχοί τους 

εισέβαλαν στο Ιράκ πριν από 20 
χρόνια στην επιχείρηση Iraqi Freedom. 
Ο γραμματέας Τύπου του Προέδρου 

Τζορτζ Μπους, Άρι Φλάισερ, την ανέφε-
ρε δύο φορές κατά λάθος ως «Επιχείρη-
ση Απελευθέρωσης του Ιράκ», η οποία 
σίγουρα δεν ήταν η επίσημη ονομασία 
της και θα είχε δημιουργήσει ένα ατυ-
χές αρκτικόλεξο.

By David Frum
© The Atlantic

Οι άνδρες και οι γυναίκες που ξεκίνησαν 
αυτόν τον καταστροφικό – εγκληματικό 
πόλεμο, δεν έχουν πληρώσει κανένα τί-
μημα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αντί-
θετα, έχουν πλημμυρίσει με προσφορές 
και μετρητά. Υπάρχουν δύο τρόποι για να 
το δούμε αυτό.
Το ένα είναι ότι η δουλειά τους ήταν να 

παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για την 
Αμερική (πολιτικοί) και να λένε την αλή-
θεια (δημοσιογράφοι). Αυτό θα σήμαινε 
ότι από τότε, το σύστημα δυσλειτουρ-
γούσε ξανά και ξανά, προβάλλοντας κατά 
λάθος ανθρώπους που είναι κατάφωρα 
ανίκανοι και αποτυχημένοι.

Ένας άλλος τρόπος για να το δούμε, εί-
ναι ότι η δουλειά τους ήταν να ξεκινή-
σουν έναν πόλεμο που θα επέκτεινε την 
αμερικανική αυτοκρατορία και θα ήταν 
εξαιρετικά κερδοφόρος για το αμυντικό 
κατεστημένο και τη βιομηχανία πετρε-
λαίου των ΗΠΑ, χωρίς να λάβουν υπόψη 
το καλύτερο για την Αμερική ή να έλεγαν 
την αλήθεια. 

Αυτό θα σήμαινε ότι ήταν εξαιρετικά 
ικανοί και ότι το σύστημα δεν έκανε εκα-
τοντάδες τρομερά λάθη, αλλά μάλλον 
έκανε ακριβώς το σωστό προωθώντας τα. 
Μπορείτε να το διαβάσετε και στη συ-
νέχεια να αποφασίσετε μόνοι σας ποια 
οπτική γωνία έχει περισσότερο νόημα.

Η ακόλουθη λίστα δεν περιλαμβάνει 
τίποτα για τους Ιρακινούς που έχουν πε-
θάνει από το 2003. Εν μέρει, αυτό συμ-
βαίνει επειδή είναι παραδοσιακό για τα 
αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να μη 
δίνουν σημασία στις ζωές των ξένων. 

Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο ότι δεν 
έχουμε ιδέα πόσοι θάνατοι Ιρακινών 
υπήρξαν. Διάφορες εκτιμήσεις κυμαίνο-
νται από 151.000 έως πάνω από ένα εκα-
τομμύριο. 

Ενώ οι ΗΠΑ ξόδεψαν τελικά τουλάχι-
στον 3 τρισεκατομμύρια δολάρια για τον 
πόλεμο και η CIA έβαλε 1 δισεκατομμύ-
ριο δολάρια, μόνο για να καταλάβει ότι 

το Ιράκ δεν είχε όπλα μαζικής καταστρο-
φής, διαθέσαμε ακριβώς μηδέν δολάρια 
για να μάθουμε πόσοι Ιρακινοί έχασαν τη 
ζωή τους χάρη σε εμάς. Έλα, δεν είμαστε 
φτιαγμένοι από λεφτά!
ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ: Ο πρώην πρόεδρος 

Μπους και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ 
Πούτιν είναι οι κορυφαίοι εγκληματίες 
πολέμου του 21ου αιώνα. Σε έναν καλύ-
τερο κόσμο, θα μοιράζονταν ένα κελί στη 
Χάγη, θα έπαιζαν πολύ pinochle και θα 
έρχονταν αντιμέτωποι με διάφορους χι-
τζίνγκ για μαζικούς δολοφόνους. 

Αλλά εδώ σε αυτό το σύμπαν, ο Μπους 
καταβροχθίζει τεράστιες ποσότητες χρη-
μάτων στο κύκλωμα ομιλίας, όπου χρεώ-
νει τουλάχιστον 100.000 δολάρια για μια 
ώρα από τα γραφεία του. Πρόσφατα κα-
ταδίκασε «την απόφαση ενός ανθρώπου 
να εξαπολύσει μια εντελώς αδικαιολόγη-
τη και βάναυση εισβολή στο Ιράκ». 

Μετά είπε, «Εννοώ, της Ουκρανί-
ας!» και αυτός και το κοινό του τσακί-
στηκαν, γιατί πρέπει να παραδεχτείτε 
ότι είναι πολύ αστείο. Ο χρόνος του εί-
ναι επίσης αφιερωμένος στη ζωγραφική 
και να είναι φίλος με τους Κλίντον και 
τους Ομπάμα. Συγκεκριμένα, του αρέσει 
να κρύβει καραμέλες στη Μισέλ Ομπάμα 
σε επίσημες εκδηλώσεις. 

ΝΤΙΚ ΤΣΕΝΙ: Ο Αντιπρόεδρος Τσένι είπε 
ένα από τα πιο κραυγαλέα ψέματα για το 
Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Σε μια ομιλία του τον Αύγουστο του 
2002, ισχυρίστηκε ότι όταν ο γαμπρός 
τού Σαντάμ Χουσεΐν, Χουσεΐν Καμέλ, αυ-
τομόλησε το 1995, αποκάλυψε ότι το 
Ιράκ προσπαθούσε να ξαναφτιάξει πυρη-
νικά όπλα. 

Στην πραγματικότητα, ο Kamel είχε 
επιμείνει ότι το Ιράκ δε διέθετε κανένα 
αντισυμβατικό όπλο. Αυτό δεν ήταν με-
γάλο μυστικό: ο Kamel το είπε στο CNN 
σε μια συνέντευξη που ήταν διαθέσιμη 
σε οποιονδήποτε είχε σύνδεση στο Δια-
δίκτυο. Το αμερικανικό σώμα τύπου κρακ 
έσπασε το καπάκι από την προφανή εξα-
πάτηση του Τσένι χάνοντάς τον εντελώς. 
Από τότε που άφησε την εξουσία, ο Τσέ-

νι έχει περάσει το χρόνο του ψαρεύοντας, 
υποστηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ για 
πρόεδρο το 2016 και δε διώκεται για βα-
σανιστήρια. Επίσης, για ένα χρονικό διά-
στημα, είχε ένα είδος εξωτερικής μηχανι-
κής καρδιάς που έσπρωχνε το αίμα στις 
φλέβες του συνεχώς, για να καταφέρνει 
να μένει ζωντανός…

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΡΑΜΣΦΕΛΝΤ: Το απόγευμα 
της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς το Πεντάγω-
νο εξακολουθούσε να φλέγεται, ο υπουρ-
γός Άμυνας Ράμσφελντ ρωτούσε ανυ-
πόμονα αν οι ΗΠΑ μπορούσαν τώρα να 
επιτεθούν στο Ιράκ. Ο Ράμσφελντ πέθανε 
το 2021, αλλά προηγουμένως, βρήκε ποι-
οτικό χρόνο στο παραθεριστικό του σπίτι 
στον κόλπο Τσέζαπικ στο Μέριλαντ. 

Το παρατσούκλι του κτήματος του Ράμ-
σφελντ ήταν Mount Misery. Όπως ανέ-
φεραν οι New York Times, κάποτε ανήκε 
σε έναν άνδρα ονόματι Edward Covey, ο 
οποίος ήταν «διαβόητος για το ότι έσπα-
σε απείθαρχους σκλάβους για άλλους 
αγρότες». Κάποιος που υποβλήθηκε σε 
αυτή τη θεραπεία ήταν ένας 16χρονος 
Φρέντερικ Ντάγκλας, ο οποίος αργότε-
ρα έγραψε ότι τον έκανε «να είναι κα-
τεστραμμένος, να αλλάξει και να σαστί-
σει. Παρασύρθηκε σχεδόν στην τρέλα…». 

Πρέπει να παραδεχτείτε ότι υπάρχει μια 
ωραία ιστορική συμμετρία εδώ, δεδομέ-
νου του ρόλου του Ράμσφελντ στο να βα-
σανίζει άλλους ανθρώπους. Μπορείτε να 
φανταστείτε το φάντασμα του Covey να 
επισκέπτεται τον Ράμσφελντ την πιο σκο-
τεινή νύχτα και να του λέει: «Γεια σου, 
καλή δουλειά».

ΚΟΛΙΝ ΠΑΟΥΕΛ: Ένα ωραίο πράγμα 
σχετικά με την παρουσίαση του Υπουρ-
γού Εξωτερικών Πάουελ το 2003 στα 
Ηνωμένα Έθνη ήταν ότι ο Πάουελ ήξερε 
απολύτως ότι έλεγε ψέματα. Η διάση-
μη αρθρογράφος της Washington Post, 
Mary McGrory, απάντησε στον κατακλυ-
σμό της εξαπάτησης του Πάουελ λέγο-
ντας: «Με έπεισε και ήμουν μετά κι εγώ 
τόσο σκληρή... Το σωρευτικό αποτέλεσμα 
ήταν εκπληκτικό». Ο McGrory προφανώς 
δε γνώριζε το πιο βασικό γεγονός για τον 
Powell, εφόσον ήταν ένας εξαιρετικά ικα-
νός ψεύτης που είχε ανέβει στην κορυφή 
λέγοντας ψέματα για τη σφαγή My Lai 
στο Βιετνάμ και μετά λέγοντας ψέματα 
για το σκάνδαλο Iran-Contra. 
Ο Πάουελ πέθανε επίσης το 2021, αλλά 

πριν από αυτό, πέρασε τη μεταπολιτευ-
τική του ζωή όντας πλούσιος. Κάθε τόσο, 
οι άνθρωποι τον ρωτούσαν για την εμφά-
νισή του στον ΟΗΕ και τους έλεγε ότι είχε 
παραπλανηθεί φρικτά από άτομα που 
ποτέ δεν αναγνώρισε.
ΤΖΟΝ ΜΠΟΛΤΟΝ: Ο υφυπουργός Εξω-

τερικών Μπόλτον διαδραμάτισε κεντρικό 
ρόλο στα ψέματα της κυβέρνησης Μπους 
για τα ΟΜΚ απωθώντας τον Χοσέ Μπου-
στάνι, τον επικεφαλής του Οργανισμού 
για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων 
ή ΟΑΧΟ. Ο Μπουστάνι είχε διαπράξει ένα 
υπέρτατο έγκλημα: σχεδίαζε να διεξα-
γάγει επιθεωρήσεις για να διαπιστώσει 
εάν το Ιράκ διέθετε χημικά όπλα. Η ανη-
συχία του Μπόλτον ήταν ότι ο ΟΑΧΟ θα 
ανακάλυπτε ότι το Ιράκ δεν το έκανε. Με 
μια ιδιαίτερα ωραία πινελιά, ο Μπόλτον 
απείλησε τα παιδιά του Μπουστάνι. 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  31
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

II  wwiisshh  yyoouu  aa  hhaappppyy    
GGrreeeekk  IInnddeeppeennddeennccee  DDaayy  

JJee  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunn  jjooyyeeuuxx    
JJoouurr  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ggrreeccqquuee  

EMMANUELLA  LAMBROPOULOS  Députée/MP de Saint-Laurent 
750 Boulevard Marcel-Laurin  bur.102    514 335-6655 

@emlambropoulos @emlambropoulos 

ΧΧρρόόννιιαα  πποολλλλάά  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς!!  
ΖΖήήττωω  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα!!  ΖΖήήττωω  ηη  2255ηη  ΜΜααρρττίίοουυ!!    

Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμούμε 
και γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό των 

υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκου 
δυνάστη για ελευθερία και αυτοδιάθε-
ση. Εκ των πραγμάτων, είναι η πιο ση-
μαντική ημερομηνία στην ιστορία της 
Νεότερης Ελλάδας, ως αφετηρία της 
εθνικής παλιγγενεσίας.
Τι συνέβη, άραγε, στις 25 Μαρτίου του 

1821 και την έχουμε αναδείξει ως την 
ημέρα της εθνικής μας εορτής; Τίποτα 
απολύτως λένε οι ιστορικοί. Ή σχεδόν τί-
ποτα, για να είμαστε ακριβείς, πέρα από 
κάποιες αψιμαχίες. Κανένα σπουδαίο 
πολεμικό γεγονός που να δικαιολογεί 
αυτή την επιλογή. Ούτε καν η ύψωση του 
λαβάρου της Μονής της Αγίας Λαύρας 
και η ορκωμοσία των παλληκαριών από 
τον Παλαιών Πατρών Γερμανό.
Το περιστατικό της Αγίας Λαύρας είναι 

ένας εθνικός μύθος. Τον οφείλουμε στο 
Γάλλο περιηγητή και ιστορικό Φρανσουά 
Πουκεβίλ (1770-1838), ο οποίος συνέ-
γραψε την τετράτομη Ιστορία της Ανα-

γεννήσεως της Ελλάδος (1824). Η ιστορία 
διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, αλλά 
και μέσω του πίνακα «Ο Ορκος της Αγίας 
Λαύρας» (1851), του σημαντικού Έλληνα 
ζωγράφου Θεόδωρου Βρυζάκη (1814-
1878). Άλλωστε και ο ίδιος ο Παλαιών 
Γερμανός δεν αναφέρει λέξη για το πε-
ριστατικό στα απομνημονεύματά του. Εί-
ναι ιστορικά εξακριβωμένο ότι εκείνη την 
ημέρα δε βρισκόταν στη Μονή της Αγίας 
Λαύρας, αλλά στην Πάτρα, όπου όντως 
όρκισε τους επαναστάτες της περιοχής 
στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου.

ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ  
(ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ)
Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό 

ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθη-
κε στις 15 Μαρτίου 1838 από το βασιλιά 
Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το 
εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλι-
κής Εταιρείας, να συνδεθεί η έναρξη της 

επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησια-
στική εορτή, για να τονωθεί το φρόνημα 
των υπόδουλων Ελλήνων.

Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση 
δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου 1821, αλλά 
λίγες μέρες νωρίτερα στην Πελοπόννησο, 
μία περιοχή με συμπαγείς ελληνικούς 
πληθυσμούς και μικρή στρατιωτική πα-
ρουσία των Τούρκων. Ο στρατιωτικός και 
πολιτικός διοικητής της Πελοποννήσου 
(Μόρα Βαλεσί) Χουρσίτ Πασάς, βρισκό-
ταν στα Γιάννινα για να εξοντώσει τον 
Αλή Πασά, ο οποίος είχε αυτονομηθεί 
από την Υψηλή Πύλη. Πριν από την ανα-
χώρησή του, ο Χουρσίτ είχε λάβει διαβε-
βαιώσεις από τους προεστούς του Μοριά 
ότι οι φήμες που κυκλοφορούσαν για 
τον επικείμενο ξεσηκωμό των ραγιάδων 
ήταν ανυπόστατες. Αχαιοί και Μανιά-
τες ερίζουν για το ποιος έριξε την πρώτη 
τουφεκιά του εθνικού ξεσηκωμού. Στις 21 
Μαρτίου αρχίζει η πολιορκία των Καλα-
βρύτων από τον Σωτήρη Χαραλάμπη και 
τους Πετμεζαίους. Είναι η πρώτη πολεμι-

κή ενέργεια της Επανάστασης και θα λή-
ξει νικηφόρα μετά από πέντε ημέρες.
Στις 23 Μαρτίου οι Μανιάτες, υπό την 

αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχά-
λη και τη συνεπικουρία του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, καταλαμβάνουν την Κα-
λαμάτα και με διακήρυξή τους κάνουν 
γνωστό στη διεθνή κοινότητα τον ξεση-
κωμό των Ελλήνων. Την ίδια ημέρα, οι 
άνδρες του Αντρέα Λόντου θέτουν υπό 
τον έλεγχό τους τη Βοστίτσα (σημερινό 
Αίγιο), ενώ επαναστατικός αναβρασμός 
επικρατεί στην Πάτρα. Από την Κωνστα-
ντινούπολη με προορισμό το Άγιο Όρος 
αναχωρεί ο Σερραίος έμπορος και φλογε-
ρός πατριώτης, Εμμανουήλ Παππάς, προ-
κειμένου να ξεκινήσει την Επανάσταση 
στη Μακεδονία.

Η 23η Μαρτίου είναι ο πρώτος σημα-
ντικός σταθμός του εθνικού αγώνα και 
θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει τη 
θέση της 25ης Μαρτίου στο εορταστικό 
καλεντάρι της χώρας μας.

© sansimera.gr

Ο Ορκος της Αγίας Λαύρας, πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη (1851)

25η Μαρτίου 1821  
και Εθνική Επέτειος
Τι συνέβη στις 25 Μαρτίου του 1821 και την έχουμε 
αναδείξει ως την ημέρα της εθνικής μας εορτής; 
Απολύτως τίποτα!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

To all my Greek To all my Greek 
constituents of Laval, constituents of Laval, 

my most sincere my most sincere 
wishes on the wishes on the 

occasion of Greece’s occasion of Greece’s 
Independence Day, Independence Day, 

March 25March 25thth 1821! 1821!

ALICE ABOU-KHALIL, députée de Fabre
(450) 689-5516 

538, rue Principale, Laval (Québec)  H7X 1C8 
Alice.Abou-Khalil.FABR@assnat.qc.ca

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  

ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγαπητοί μου  
συμπατριώτες,

Ελληνίδες και Έλληνες  
του εξωτερικού,

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

Απευθύνομαι σήμερα σε σας, τους 
απόδημους αδελφούς μας, κάτω από 
τη βαριά σκιά της πρόσφατης σιδηρο-
δρομικής τραγωδίας που στέρησε αδό-
κητα τη ζωή από τόσους συμπολίτες 
μας – νέους ανθρώπους στην πλειονό-
τητά τους, γεμάτους όνειρα και όρεξη 
για δημιουργία – βυθίζοντας στο πέν-
θος τους οικείους τους και συγκλονίζο-
ντας την ελληνική κοινωνία. 

Γιορτάζουμε την επέτειο της ένδοξης 
Επανάστασης του 1821, έχοντας πάντα ως πυξίδα τις αξίες των προγόνων μας. Η 
πνευματική ανάταση με την οποία αγωνίστηκαν «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος», η 
αυταπάρνηση και η ανιδιοτέλεια με την οποία υπερασπίστηκαν το ιδεώδες της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, υπήρξε πάντοτε οδηγός για μια εθνική πορεία 
αντάξιά τους.

Η ιδέα της Επανάστασης, ωστόσο, δεν γεννήθηκε μέσα στα στενά όρια της τότε 
τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Οι ελληνικές παροικίες στην Οδησσό, την Πίζα, το 
Λιβόρνο, τη Βιέννη, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την Τεργέστη, τη Βενετία 
και αλλού καλλιέργησαν τις ιδέες του διαφωτισμού, πρωτοστάτησαν στην πνευ-
ματική αφύπνιση του γένους, προετοίμασαν ιδεολογικά και πρακτικά την Επανά-
σταση. Ρήγας Φεραίος, Ξάνθος, Σκουφάς, Τσακάλωφ, Υψηλάντης, Καποδίστριας 
μεταλαμπάδευσαν τη φλόγα του οράματός τους σε όλους τους Έλληνες, υπόδου-
λους και μη. Ενίσχυσαν τον αγώνα με κάθε τρόπο, επηρέασαν προς όφελος της 
Ελλάδας την πολιτική των χωρών όπου διαβιούσαν, μετέστρεψαν το κοινωνικό 
κλίμα υπέρ του αγωνιζόμενου λαού μας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην άνθιση 
του φιλελληνισμού. Και ήταν μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων της διασποράς που 
πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία μας, μαχόμενοι στο πλευ-
ρό των αδελφών τους.
Ποτέ δεν κόπηκε ο δεσμός των Ελλήνων της διασποράς με τον τόπο της καταγω-

γής τους, ποτέ δεν έπαψαν οι δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού να στηρίζουν 
το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, με τη μορφή είτε της ευεργεσίας προς το έθνος, 
είτε της συνδρομής στην προώθηση των ελληνικών και διεθνών δικαίων. Η χώρα 
μας θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις στο ευ-
μετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον και να υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία 
και ανεξαρτησία, με γνώμονα το δίκαιο και στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και την 
ευημερία. 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Μοχθώντας στους ξένους τόπους, κατακτώντας αναγνώριση και κύρος στα πεδία 

της επιστήμης, της τέχνης και των επιχειρήσεων, λειτουργείτε ως πρεσβευτές της 
πατρίδας μας, διαδίδοντας τη γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Με την ευκαι-
ρία της εθνικής μας επετείου και της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εύ-
χομαι σε όλους σας, απανταχού στον κόσμο, υγεία και πρόοδο. 

Χρόνια Πολλά!
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Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνί, Κόδριγκτον και Χέιδεν κατατρόπωσε τον τουρκοαιγυπτιακό  
του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και άνοιξε το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία...

Μετά την πτώση της Ακρόπολης (24 
Μαΐου 1827) η Επανάσταση του 

‘21 έπνεε τα λοίσθια. Στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα είχε κατασταλεί και μόνο στο 
ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου 
παρέμενε ζωντανή. Κι εκεί, όμως, απει-
λείτο από τον Ιμπραήμ, που σκόπευε να 
εκστρατεύσει κατά του Ναυπλίου και 
της Ύδρας.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ελ-
λάδα, η ευρωπαϊκή διπλωματία άλλαξε 
στάση και άρχισε να διάκειται ευμενώς 
προς την Επανάσταση. Συνέβαλε σε αυτό 
και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Αγ-
γλίας, Γεώργιος Κάνινγκ, που έδωσε μια 
πιο φιλελεύθερη τροπή στην εξωτερική 
πολιτική της Γηραιάς Αλβιόνας. 

Έτσι, στις 24 Ιουνίου 1827 υπογράφτη-
κε στο Λονδίνο συνθήκη μεταξύ Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ρωσίας, που καθόριζε τα της 
ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη συνθήκη, ιδρυόταν ελ-
ληνικό κράτος υπό την επικυριαρχία του 
Σουλτάνου, με σύνορα τον Αμβρακικό 
και τον Παγασητικό Κόλπο. Στη Συνθή-
κη Ειρηνεύσεως της Ελλάδος υπήρχε κι 
ένα μυστικό άρθρο, που προέβλεπε την 
επέμβαση των τριών δυνάμεων, εάν οι 
δύο εμπόλεμοι δε δέχονταν τους όρους 
της σύμβασης.

Προς τούτο, ο αγγλικός στόλος υπό τον 
αντιναύαρχο Κόδριγκτον, ο γαλλικός υπό 
τον υποναύαρχο Δεριγνύ και ο ρωσικός 
υπό τον υποναύαρχο Χέυδεν, κατέπλευ-
σαν στην Πελοπόννησο για να επιβάλουν 
την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η 
ελληνική πλευρά δέχτηκε με προθυμία 
την πρόταση των τριών Συμμάχων, ενώ ο 
Σουλτάνος δυσανασχέτησε και απέκρου-
σε οποιαδήποτε επέμβαση στην επικρά-
τειά του.

Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος, υπό τους 
Ταχίρ Πασά, Μουχαρέμ Μπέη και Μου-
σταφά Μπέη, πρόλαβε να προσορμισθεί 
στη λιμνοθάλασσα του Ναβαρίνου (ση-
μερινή Πύλος), προτού προλάβει ο Δερι-
γνύ να τον εμποδίσει. Στόχος, τώρα, των 
τριών ναυάρχων ήταν να παρεμποδίσουν 
τη μεταφορά αιγυπτιακών στρατευμάτων 
σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. 
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1827 ο Κόδριγκτον, 
που είχε το γενικό πρόσταγμα, διαμήνυ-
σε στον Ιμπραήμ ότι ο στόλος του βρισκό-
ταν εκεί για να επιβάλει ανακωχή και τον 
προειδοποίησε ότι τυχόν άρνησή του θα 
τον υποχρέωνε να την επιβάλει δια της 
βίας.
Ο Ιμπραήμ, που συνέχιζε με αμείωτη 

ένταση τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του 
στην Πελοπόννησο, πήρε μάλλον αψή-
φιστα την απειλή του Κόδριγκτον και τις 
επόμενες μέρες δύο μοίρες του τουρ-
κοαιγυπτιακού στόλου εξήλθαν από το 
Ναβαρίνο με κατεύθυνση την Ύδρα και 
την Πάτρα. Εμποδίστηκαν, όμως, από το 
συμμαχικό στόλο και αναγκάσθηκαν να 
προσορμιστούν και πάλι στο Ναβαρίνο.
Οι παρασπονδίες του Ιμπραήμ ανάγκα-

σαν τους τρεις ναυάρχους να αλλάξουν 
γραμμή πλεύσης. Αποφάσισαν τα πλοία 
τους να εισπλεύσουν στον κόλπο του Να-
βαρίνου για να επιτηρούν αποτελεσματι-
κότερα τις κινήσεις του τουρκοαιγυπτια-
κού στόλου, που τον αποτελούσαν συνο-
λικά 89 σκάφη και 41 μεταγωγικά, από τα 
οποία τα 8 αυστριακά. 

Η συμμαχική δύναμη ήταν αριθμητι-
κά πολύ μικρότερη. Αποτελείτο από 12 
βρετανικά πλοία με επικεφαλής τη ναυ-
αρχίδα «Ασία», 7 γαλλικά με ναυαρχίδα 
τη φρεγάτα «Σειρήνα» και 8 ρωσικά με 
ναυαρχίδα το πλοίο «Αζόφ».
Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου τα πλοία 

του συμμαχικού στόλου άρχισαν να ει-
σπλέουν στον κόλπο του Ναβαρίνου, 
με επικεφαλής την αγγλική ναυαρχί-
δα «Ασία». Ο Κόδριγκτον ήλπιζε ότι έστω 
και την τελευταία στιγμή ο Ιμπραήμ θα 
έσπευδε να συμφωνήσει με την προτει-
νόμενη ανακωχή. 

Αντί απάντησης, οι Αιγύπτιοι πέρασαν 
στη δράση και άρχισαν τους πυροβολι-
σμούς κατά της αγγλικής λέμβου, την 
οποία είχε στείλει με λευκή σημαία ο Κό-
δριγκτον προς συνεννόηση, με αποτέλε-
σμα να φονευθεί ο Έλληνας πηδαλιούχος 
της Πέτρος Μικέλης. Ταυτόχρονα, εκα-
νονιοβολούντο η αγγλική και η γαλλική 
ναυαρχίδα.

Ο Κόδριγκτον, μη έχοντας άλλη λύση, 
έδωσε το παράγγελμα της επίθεσης. 
Παρά την αριθμητική υπεροχή του τουρ-
κοαιγυπτιακού στόλου και τη βοήθεια 
των πυροβολείων της Σφακτηρίας (το 
νησάκι που σχεδόν φράζει τον κόλπο του 
Ναβαρίνου), η ναυμαχία αμέσως έκλινε 
υπέρ του συμμαχικού στόλου, που είχε 
μεγαλύτερη δύναμη πυρός. 
Γύρω στις 6 το απόγευμα, η λιμνοθά-

λασσα είχε γεμίσει από τα κατεστραμμέ-
να πλοία του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. 
12 φρεγάτες, 22 κορβέτες και 25 μικρότε-
ρα πλοία είχαν βυθισθεί, ενώ 6.000 άν-
δρες σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν. 

Οι Σύμμαχοι έχασαν 172 άνδρες, ενώ οι 
τραυματίες ανήλθαν σε περίπου 500. Δύο 
πλοία καταστράφηκαν ολοσχερώς και αρ-
κετά υπέστησαν εκτεταμένες ζημίες.

Η είδηση για τη ναυμαχία έτυχε διαφο-
ρετικής υποδοχής στις πρωτεύουσες των 
δυνάμεων που συμμετείχαν στην επι-
χείρηση. Στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός 
δούκας του Ουέλινγκτον χαρακτήρισε τη 
ναυμαχία «ατυχές και απαίσιο γεγονός», 
ενώ μία μερίδα πολιτικών υποστήριξε ότι 
ο Κόδριγκτον έπρεπε να παραπεμφθεί 
στο ναυτοδικείο για ανυπακοή, επειδή 
δεν είχε εντολή να δράσει. Αντίθετα, στο 
Παρίσι και τη Μόσχα η είδηση προκάλεσε 
μεγάλο ενθουσιασμό. 

Ο εμπνευστής της Ιεράς Συμμαχίας και 
μέγας εχθρός της Ελληνικής Επανάστα-
σης, πρίγκηπας Μέτερνιχ, χαρακτήρισε 
την καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού 
στόλου ως «αρχή της βασιλείας του χά-
ους». Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου σή-
μανε την ελευθερία της Ελλάδας, παρά 
τη συνεχιζόμενη σφοδρή άρνηση του 
Σουλτάνου. Οι τρεις δυνάμεις επέβαλαν 
τελικά τη θέλησή τους και μέχρι τις 12 Σε-
πτεμβρίου 1829, που δόθηκε η τελευταία 
μάχη του Αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτί-
ας, το ελληνικό κράτος είχε σχηματισθεί 
με βόρεια σύνορα τη γραμμή Αμβρακι-
κού – Παγασητικού.
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Message du premier ministre
En ce jour de fête nationale bien spécial, je tiens à trans-
mettre mes meilleurs vœux à l’ensemble de la communauté 
grecque du Québec ainsi qu’à tous les Grecs.
Le Québec et la Grèce entretiennent des liens d’amitié 
de longue date, qui se reflètent par une vibrante commu-
nauté de plus de 70 000 personnes, bien enracinée chez 
nous.
La richesse de la civilisation grecque dans l’histoire oc-
cidentale est largement reconnue et a été plusieurs fois 
mise en valeur au Québec. Au fil des ans, des collabora-
tions fructueuses entre le Québec et la Grèce dans des 
domaines tels que la muséologie, le cinéma et le théâtre 
ont permis de rapprocher nos deux cultures. 

Je tiens à saluer tous les membres de notre communauté 
grecque. Merci de contribuer à notre fierté collective et à 
la prospérité du Québec.

Bonne fête nationale ! 

Le premier ministre,

François Legault

Ο πρώτος εορτασμός της 25ης Μαρτίου
Η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική εορτή της χώρας μας  
στις 15 Μαρτίου 1838 με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα

Η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνι-
κή εορτή της χώρας μας στις 15 

Μαρτίου 1838, με διάταγμα του βασιλιά 
Όθωνα, που εκτελούσε παράλληλα και 
τα καθήκοντα του πρωθυπουργού εκεί-
νη την περίοδο. Η πρόταση του Γραμ-
ματέα της Επικρατείας (Υπουργού) επί 
των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας 
Παιδείας, Γεωργίου Γλαράκη (ηγετικού 
στελέχους του κόμματος των Ναπαίων 
ή Ρωσικού Κόμματος), έγινε αμέσως δε-
κτή από τον Όθωνα, που την είδε και ως 
μία ευκαιρία να αυξήσει τη δημοτικότη-
τά του.

Στο βασιλικό διάταγμα αναφέρεται με-
ταξύ άλλων: ...Θεωρήσαντες ότι η ημέρα 
της 25ης Μαρτίου είναι λαμπρά και καθ’ 
αυτήν εις πάντα Έλληνα δια την εν αυτή 
τελουμένην εορτήν του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, είναι προσέτι λαμπρά και 
χαρμόσυνος δια την κατ’ αυτήν την ημέ-
ραν έναρξιν του περί της ανεξαρτησίας 
αγώνος του ελληνικού Έθνους, καθιερού-
μεν την ημέραν ταύτην εις το διηνεκές ως 
ημέραν εθνικής εορτής.
Ο πρώτος εορτασμός της εθνικής επετεί-

ου έγινε λίγες ημέρες αργότερα, σύμφω-
να με το πρόγραμμα που κυκλοφόρησε 
στις 18 Μαρτίου. Οι 21 κανονιοβολισμοί 
το σούρουπο της παραμονής ήταν το 
προανάκρουσμα. 

Με την ανατολή του ήλιου ρίφθηκαν εκ 
νέου 21 κανονιοβολισμοί, ενώ μία μπά-
ντα, που γυρνούσε στους δρόμους της 
Αθήνας, υπενθύμιζε στους κατοίκους της 
πρωτεύουσας τη μεγάλη ημέρα.
Στις 8 το πρωί, στρατιωτικά τμήματα 

παρατάχθηκαν στους δρόμους μεταξύ 
των Ανακτόρων (σημερινό Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών, επί της πλατείας 
Κλαυθμώνος) και της εκκλησίας της Αγί-
ας Ειρήνης (επί της οδού Αιόλου), όπου 
θα τελούνταν η επίσημη δοξολογία. Μία 

ώρα αργότερα, ο Όθωνας και η Αμαλία, 
ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, 
έφθασαν με άμαξα στον καθεδρικό ναό 
της Αθήνας, επευφημούμενοι από το 
πλήθος, που είχε συρρεύσει από κάθε 
γωνιά της Αττικής. 
Στη δοξολογία παρέστησαν οι αρχές της 

πόλης, εκπρόσωποι των συντεχνιών και 
μέλη του διπλωματικού σώματος. 
Το τέλος της δοξολογίας σήμαναν 21 κα-

νονιοβολισμοί και οι βασιλείς, υπό τις συ-
νεχείς επευφημίες του πλήθους, πήραν 

το δρόμο της επιστροφής για το παλάτι.
Το ραντεβού του κόσμου δόθηκε στην 

Πλατεία του Παλατιού, όπου ο Δήμος 
Αθηναίων είχε στήσει ένα τρόπαιο και 
γύρω του στήθηκε ένα τρικούβερτο γλέ-
ντι μέχρι πρωίας, όπως έγραψαν οι εφη-
μερίδες της εποχής.
Την παράσταση έκλεψε μία ηλικιωμένη 

κυρία, ονόματι Λέκκα, η οποία θέλησε 
να σύρει πρώτη το χορό «Σταματήσατε, 
παιδιά μου, εις εμέ ανήκει ν’ αρχίσω το 
χορό, διότι εις αυτό το έδαφος πρόσφερα 
δύω ανδρείους αδελφούς και τον μονα-
χόν υιό μου». Της επετράπη να σύρει το 
χορό, παρότι γυναίκα, «και με δάκρυα 
στα όμματα συνεχόρευε και συναγάλλε-
το με τους Έλληνας» (προφανώς ήταν Αρ-
βανίτισσα). Η εικόνα αυτή έκανε μεγάλη 
εντύπωση στην παρευρισκόμενη Γερμα-
νίδα, Γιούλια φον Νόρντενπφλιχτ (κυρία 
επί των τιμών της βασίλισσας Αμαλίας), 
η οποία δε δίστασε να την παρομοιάσει 
με αρχαία Σπαρτιάτισσα. Όλη την ημέρα 
η Αθήνα ήταν ένα πανηγύρι, σύμφωνα με 
τον Τύπο. Το βράδυ φωταγωγήθηκαν με 
φανούς η Ακρόπολη, τα δημόσια κτίρια, 
αλλά και πολλά σπίτια. Μεγάλη εντύ-
πωση στους Αθηναίους έκανε ο σχημα-
τισμός ενός μεγάλου φωτεινού σταυρού 
σε μια πλευρά του Λυκαβηττού.

© SanSimera.gr
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Député / MP 
Papineau 

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 
(514) 277-6020

EMMANUEL DUBOURG
Député / MP
Bourassa 

Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca
(514) 323-1212

ANJU DHILLON
Députée / MP

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

(514) 639-4497

FAYÇAL EL-KHOURY
Député / MP

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

(450) 689-4594

ANTHONY HOUSEFATHER
Député / MP

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

(514) 283-0171

HON. STEVEN GUILBEAULT
Député / MP

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

514-522-1339

ANGELO IACONO
Député / MP

 Alfred-Pellan 
Angelo.Iacono@parl.gc.ca 

(450) 661-4117

ANNIE KOUTRAKIS
Députée / MP

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660

VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX  
SOUHAITENT À TOUTE  
LA COMMUNAUTÉ GRECQUE 
UN MERVEILLEUX

ANNIVERSAIRE
 D’INDÉPENDANCE 
 
YOUR FEDERAL LIBERAL MPS  
WISH EVERYONE IN  
THE GREEK COMMUNITY 
A WONDERFUL

GREEK
INDEPENDENCE
DAY!
 
Χρόνια Πολλά στην Ελληνική παροικία! Ζήτω η 25η Μαρτίου! 
Ζήτω η Ελλάδα!
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Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 

Η απελευθέρωση της Καλαμάτας
Επαναστατικός αναβρασμός επι-

κρατούσε στη Μάνη το Μάρτιο του 
1821. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρι-
σκόταν στην Καρδαμύλη και οι Φιλικοί 
είχαν κάμψει τις αντιρρήσεις του Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη για το άκαιρο του 
ξεσηκωμού. 
Στα μέσα του μηνός ένα πλοίο φορτωμέ-

νο με πολεμοφόδια, σταλμένο από τους 
Φιλικούς της Σμύρνης, φθάνει στο λιμά-
νι του Αλμυρού, έξω από την Καλαμάτα. 
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. Αυ-
τοί τους απαντούν ότι οι ένοπλοι είναι 
χωρικοί που συνοδεύουν φορτία λαδιού 
για το φόβο των ληστών. Ο βοεβόδας της 
Καλαμάτας, Σουλεϊμάν αγάς Αρναούτο-
γλου, 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 πα-
πάς του χωριού όρκισε και ευλόγησε τα 
όπλα των καπεταναίων και των παλικα-
ριών τους στην Εκκλησία των Ταξιαρχών. 
Οι ατίθασοι Μανιάτες ξεκίνησαν την Επα-
νάσταση, οκτώ μέρες πριν από τη συμβα-
τική 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 Πελοποννήσου σημειώνεται η 
πρώτη επαναστατική ενέργεια του Αγώ-
να, με την πολιορκία των Καλαβρύτων (21 
Μαρτίου), την οποία υπερασπίζεται για 
λογαριασμό των Οθωμανών ένας άλλος 
Αρναούτογλου, 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 δημιουρ-
γία μιας επαναστατικής επιτροπής, την 
οποία ονόμασαν «Μεσσηνιακή Γερου-
σία», για τον καλύτερο συντονισμό του 
αγώνα. Η ηγεσία της ανατέθηκε στον Πε-
τρόμπεη Μαυρομιχάλη, που έφερε τον 
τίτλο Αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού 
και Μεσσηνιακού στρατού. Την ίδια μέρα, 
η «Μεσσηνιακή Γερουσία», με Προκήρυ-
ξή της προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, 
γνωστοποιεί ότι οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν 
για την ελευθερία τους.

© SanSimera.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ενόψει της Επετείου της Εθνικής μας Ενόψει της Επετείου της Εθνικής μας 
Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 και Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 και 

του εορτασμού του Ευαγγελισμού της του εορτασμού του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ Θεοτόκου ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

εύχονται σε όλους τους Συμπάροικους εύχονται σε όλους τους Συμπάροικους 
Χρόνια Πολλά με υγεία και εθνική Χρόνια Πολλά με υγεία και εθνική 

ανάταση για την Ελλάδα μας!ανάταση για την Ελλάδα μας!

Ζήτω η 25η Μαρτίου!Ζήτω η 25η Μαρτίου!
Ζήτω η Ελλάδα!  Ζήτω η Ελλάδα!  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΟΡΤΗ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Μεράκος, συνεργάτης 
της δικηγορικής εταιρείας Bergman & Associates, 

σας εύχεται καλή 25η Μαρτίου. Να 
θυμόμαστε όσους έδωσαν τη ζωή τους 

για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη 
και τη δημοκρατία. Ζήτω η 

25η Μαρτίου, Ζήτω η 
ελευθερία, Ζήτω η 

Ελλάδα!

Bergman & Associates
Lex Est Dictamen Rationis

km@bergmanlawyers.com
Québec | Ontario | New York

Tél : 514-842-9994 x 1815
Fax/Téléc : 514-842-1112

Cell : 514-586-3331

Konstantinos Merakos, 
LL.L., J.D., Esq.
Avocat / Lawyer

...ΚΑΙ Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Η Μάχη της Πέτρας: Η τελευταία μάχη  
τού Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία
Η Μάχη της Πέτρας υπήρξε η τελευ-

ταία μάχη του Αγώνα για την ελλη-
νική ανεξαρτησία. Έλαβε χώρα στις 12 
Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα της Βοιω-
τίας, μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς. Την 
εποχή εκείνη ήταν μία στενή δίοδος, 
που σχημάτιζαν οι όχθες της Λίμνης Κω-
παΐδας και το βουνό Ζαγαρά (Ελικών). 
Επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων 

ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης, που κατά 
περίεργη συγκυρία έθεσε τέρμα στον 
Αγώνα, τον οποίον είχε αρχίσει ο αδελ-
φός του, Αλέξανδρος, με τη διάβαση του 
Προύθου στις 24 Φεβρουαρίου 1821.
Το καλοκαίρι του 1829, η Πελοπόννησος 

με τα νησιά και μεγάλο μέρος της Στε-
ρεάς Ελλάδας είχαν απελευθερωθεί. Τη 
διακυβέρνηση των περιοχών αυτών είχε 
αναλάβει με απόφαση της Εθνοσυνέ-
λευσης ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πρώτο 
μέλημα του Κυβερνήτη ήταν η δημιουρ-
γία τακτικού στρατού και η εκκαθάριση 
της Στερεάς Ελλάδας από τα υπολείμμα-
τα των Οθωμανών. Ο Καποδίστριας είχε 
πληροφορίες ότι στο μελλοντικό ελληνι-
κό κράτος θα συμπεριλαμβάνονταν όσες 
περιοχές θα είχαν απελευθερωθεί διά 
ιδίων δυνάμεων.
Οι Έλληνες ήταν απογοητευμένοι με τη 

Συνθήκη του Λονδίνου (10-3-1829), που 
προέβλεπε ελληνικό κράτος με σύνορα 
τη γραμμή Παγασητικού – Αμβρακικού, 

υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου. 
Όμως, το ξέσπασμα του ρωσοτουρκικού 
πολέμου τούς αναπτέρωσε το ηθικό, κα-
θώς πίστευαν ότι η φορά των πραγμάτων 
θα ήταν διαφορετική και η εθνική ανε-
ξαρτησία δε θα αργούσε.
Τον Αύγουστο του 1829 ο τουρκαλβανός 

πολέμαρχος, Ασλάν Μπέης Μουχουρδά-
ρης, σταλμένος από τη Λάρισα με 4.000 
άνδρες, προέλασε ανενόχλητος και δι-
αμέσου Λαμίας και Θήβας έφθασε στην 
Αθήνα. Στόχος του, να ανεφοδιάσει τη 
φρουρά της Ακροπόλεως και στη συνέ-
χεια να οδηγήσει στη Θράκη όλες τις δι-
αθέσιμες δυνάμεις για την αντιμετώπιση 
του ρωσικού κινδύνου. Αφού συγκέντρω-
σε περί τους 7.000 άνδρες, άρχισε την 
προς βορρά πορεία του. Μαζί του ήταν 
και ο Οσμάναγας Ουτσιάκαγας, επικεφα-
λής των τουρκικών δυνάμεων της Αττικής.
Ο Υψηλάντης είχε πληροφορηθεί έγκαι-

ρα τις προθέσεις των Τούρκων και επέ-
λεξε τη στενή δίοδο της Πέτρας για να 
εμποδίσει το πέρασμα του εχθρού, που 
διέθετε πυροβολικό και ισχυρές δυνά-
μεις πεζικού και ιππικού. Η ελληνική δύ-
ναμη εμφανίσθηκε στην περιοχή στις 28 
Αυγούστου. Ανερχόταν σε περίπου 3.000 
άνδρες και ήταν χωρισμένη σε 4 χιλιαρχί-
ες. Για πρώτη, ίσως, φορά οι Έλληνες πα-
ρουσίασαν τακτικό στρατό, που οφείλε-
ται στις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του 

Καποδίστρια, με τη δημιουργία το 1828 
του Λόχου των Ευέλπιδων. Ο Υψηλάντης 
είχε σχέδιο για τη μάχη, προχωρώντας σε 
πρώτη φάση στην κατασκευή οχυρωμα-
τικών έργων.
Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου φά-

νηκε, επιτέλους, ο τουρκικός στρατός, 
που στρατοπέδευσε σε μικρή απόσταση 
από τις ελληνικές δυνάμεις. Τα χαράμα-
τα της 12ης Σεπτεμβρίου το σύνολο των 
τουρκικών δυνάμεων κινήθηκε εναντίον 
των ελληνικών οχυρωματικών θέσεων. 
Ένα βήμα πριν από την εισπήδηση των 
οχυρωμάτων, οι Τούρκοι δέχτηκαν καται-
γισμό πυρών από τους Έλληνες, οι οποίοι 
στη συνέχεια βγήκαν από τα χαρακώμα-
τα και με τα ξίφη τους επέπεσαν επί των 
επιτιθεμένων. Οι τουρκαλβανοί άτακτοι 
γρήγορα υποχώρησαν, παρασύροντας 
και τους υπόλοιπους Τούρκους, που κιν-
δύνευαν να περικυκλωθούν.

Η Μάχη της Πέτρας, παρότι δεν επέφερε 
την τελειωτική ήττα του εχθρού, αποτε-
λεί οπωσδήποτε λαμπρή νίκη των ελληνι-
κών όπλων. Το ηθικό των Τούρκων καταρ-
ρακώθηκε, ενώ δεν πέτυχαν και το στόχο 
τους να διαβούν τα στενά. Οι απώλειες 
και από τις δύο πλευρές δεν ήταν ιδιαίτε-
ρα μεγάλες. Οι Έλληνες είχαν 3 νεκρούς 
και 12 τραυματίες, ενώ οι Τούρκοι άφη-
σαν στο πεδίο της μάχης περίπου 100 νε-
κρούς και 4 σημαίες.

Την επομένη της μάχης (13 Σεπτεμβρί-
ου) ο τούρκος διοικητής, Οσμάναγας Ου-
τσιάκαγας, που ενδιαφερόταν να εκτελέ-
σει τις διαταγές της Πύλης και να βρεθεί 
στη Θράκη, προσφέρθηκε να συνθηκολο-
γήσει με τους Έλληνες, προκειμένου να 
περάσει τα στενά της Πέτρας. Οι Έλληνες 
δέχθηκαν, υπό τον όρο να παραδώσουν 
την περιοχή από τη Λιβαδιά ως τις Θερ-
μοπύλες και την Αλαμάνα. Έπειτα από 
διαπραγματεύσεις που κράτησαν όλη τη 
μέρα, η συνθήκη υπογράφηκε τη νύχτα 
της 13ης προς τη 14η Σεπτεμβρίου.

Οι Τούρκοι θα παραχωρούσαν όλη την 
Ανατολική Στερεά Ελλάδα, εκτός από την 
Αθήνα και τη Χαλκίδα. Οι Έλληνες, από 
την πλευρά τους, ανέλαβαν την υποχρέ-
ωση να αφήσουν τον εχθρό να διέλθει 
ακωλύτως από το στενό της Πέτρας. Και 
εκτέλεσαν στο ακέραιο τα συμφωνηθέ-
ντα το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου 1829. 
Την ίδια ημέρα οι ηττημένοι του ρωσσο-
τουρκικού πολέμου, Τούρκοι, υπέγραφαν 
τη συνθήκη της Ανδριανουπόλεως με την 
οποία ουσιαστικά αναγνώριζαν την ανε-
ξαρτησία της Ελλάδας.
Η Μάχη της Πέτρας έχει ιδιαίτερη αξία, 

γιατί ήταν η πρώτη και μοναδική φορά 
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 
‘21, που μία επίλεκτη τουρκική στρατιά 
συνθηκολόγησε επί του πεδίου της μάχης.

© SanSimera.gr
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SONNY MOROZ 
Conseiller de la Ville
Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce
District Snowdon
sonny.moroz@montreal.ca
438 349-7464 

JOSUÉ CORVIL 
Conseiller de la Ville
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
District Saint-Michel

josue.corvil@montreal.ca
514 872-7800

DIMITRIOS JIM BEIS 
Maire
Pierrefonds-Roxboro

dimitrios.beis@montreal.ca
514 626-5283 

CATHERINE CLÉMENT-TALBOT 
Conseillère de la Ville
District Cap-Saint-Jacques 

LOUISE LEROUX 
Conseillère d'arrondissement
District Bois-de-Liesse 

CHAHI (SHARKIE) TARAKJIAN 
Conseiller d'arrondissement
District Cap-Saint-Jacques 

catherine.clement-talbot@montreal.ca
514 626-5295

louise.leroux@montreal.ca
514 626-5286

chahi.tarakjian@montreal.ca
514 626-5301

ALAN DESOUSA 
Maire
Saint-Laurent

alan.desousa@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4005

aref.salem@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4042 

vana.nazarian@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4043

jacques.cohen@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4044 

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

VANA NAZARIAN 
Conseillère de la Ville
District Côte-de-Liesse 

JACQUES COHEN 
Conseiller d'arrondissement
District Côte-de-Liesse 

ANNIE GAGNIER 
Conseillère d'arrondissement
District Norman-McLaren 

STÉPHANIE VALENZUELA
Conseillère de la Ville
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce
District Darlington 
stéphanie.valenzuela@montreal.ca
438 354-8710 

AREF SALEM
Conseiller de la ville
Chef de l'Opposition officielle
District Norman-McLaren

MARY DEROS
Conseillère de la Ville
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
District Parc Extension

mary.deros@montreal.ca
514 872-3103

EFFIE GIANNOU 
Conseillère de la Ville
Ahuntsic Cartierville
District Bordeaux-Cartierville

effie.giannou@montreal.ca
514 872-2246

Pierrefonds-Roxboro
13665, boulevard de Pierrefonds  
Montréal (Québec) H9A 2Z4 

Saint-Laurent
777, boulevard Marcel-Laurin  
Montréal (Québec) H4M 2M7 

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
5160, boulevard Décarie
Bureau 710 
Montréal (Québec) H3X 2H9 

Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension

405, avenue Ogilvy 
Bureau 103 
Montréal (Québec) H3N 1M3

Ahuntsic-CArtierville

555, rue Chabanel Ouest  
Bureau 600
Montréal (Québec) H2N 2H8

Bonne Fête de l'Indépendance Grecque!
Ευχόμαστε σε όλον τον Ελληνισμό, Χρόνια Πολλά!

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!
Happy Greek Independence Day!
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FRUITS ET LÉGUMES
A value of$70+at the supermarketYou pay only $39

Reserve yours TODAY

(514) 244-9885 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!

Ο Μπόλτον ανταμείφθηκε γι’ αυτό, 
εφόσον διορίστηκε σύμβουλος εθνικής 
ασφάλειας από τον Τραμπ. Ωστόσο, βί-
ωσε κάποια αγωνία: ο Τραμπ δεν ήταν 
απολύτως σίγουρος ποιος ήταν και με-
ρικές φορές αναφερόταν σε αυτός ως 
«Μάικ Μπόλτον».

ΚΟΝΤΟΛΙΖΑ ΡΑΙΣ: Η σύμβουλος εθνικής 
ασφάλειας Ράις, εξήγησε τον Ιανουάριο 
του 2003 γιατί οι ΗΠΑ έπρεπε να εισβά-
λουν στο Ιράκ εάν υπήρχε αβεβαιότητα: 
«Δε θέλουμε το όπλο που καπνίζει να εί-
ναι ένα σύννεφο μανιταριών». 
Το διάσημο Ίδρυμα Hoover στο Πανεπι-

στήμιο του Στάνφορντ εξέτασε αργότερα 
την καριέρα της και αποφάσισε ότι αυ-
τήν ακριβώς ήθελαν για διευθυντή. Για-
τί; Λόγω της «δέσμευσής της στη βασι-
κή αποστολή του Ιδρύματος για τη δια-
φύλαξη της ειρήνης, της ευημερίας και 
της ελευθερίας». Εκατοντάδες χιλιάδες 
νεκροί Ιρακινοί δεν ήταν διαθέσιμοι για 
σχόλια σχετικά με αυτή τη δέσμευση…

ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΦΡΑΜ: Ο Φραμ ήταν ομιλη-
τής στο Λευκό Οίκο επί Μπους. Επινόησε 
περίφημα τη φράση «άξονας του κακού», 
που αποτελείται από το Ιράκ, το Ιράν 
και τη Βόρεια Κορέα, για την ομιλία του 
Μπους για την κατάσταση της Ένωσης το 
2002. Το Ιράκ και το Ιράν ήταν ένας ιδι-
όρρυθμος άξονας, δεδομένου ότι ήταν 
θανάσιμοι εχθροί, αλλά ο Φραμ δεν πα-
ραπλανήθηκε από έννοιες όπως «να έχει 
νόημα». 

Μετά την αποχώρησή του από το Λευκό 
Οίκο, ο Φραμ συνέγραψε ένα βιβλίο με 
τίτλο «A End to Evil: How to Win the War 
on Terror». Δυστυχώς, δεν ακολουθήσα-
με τη συμβουλή του και το κακό εξακο-
λουθεί να μας κυριεύει.
Στο «A End to Evil», ο Frum ανέφερε 

ότι «υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία ότι 
ο Σαντάμ είχε εκτεταμένα προγράμματα 
χημικών και βιολογικών όπλων». Μπορεί 
να μην εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι αυτό 
ήταν απολύτως ψευδές. Ο Φραμ αντα-
μείφθηκε γι’ αυτή την παράσταση από 
το «The Atlantic» με μια δουλειά εκεί ως 
επιτελικός συγγραφέας. 
Αυτή την εβδομάδα, ο Φραμ έγρα-

ψε ένα άρθρο για την 20ή επέτειο για το 
περιοδικό, το οποίο οδήγησε στην απο-
κάλυψη ότι το Ιράκ διέθετε «ένα οπλο-
στάσιο οβίδων και κεφαλών χημικού πο-
λέμου». Ίσως αναρωτηθείτε: Δεδομένου 
ότι ο Μπους και ο Τσένι δικαιώθηκαν 
πλήρως από αυτό το οπλοστάσιο, γιατί 
δεν το ανέφεραν ποτέ; Είναι απλώς σού-
περ σεμνοί; Αυτό ακριβώς είναι το είδος 
της ερώτησης που θα καταστρέψει την 
καριέρα σας στα μέσα ενημέρωσης κύ-
ρους…

ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΡΟΥΚΣ: Ο δημοσιογράφος 
Μπρουκς συνέβαλε με ένα άρθρο στο 
Weekly Standard αμέσως μετά την έναρ-
ξη του πολέμου με τίτλο «Η κατάρρευ-
ση των παλατιών των ονείρων». Πρέπει 
οπωσδήποτε να το διαβάσετε. 

Είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγ-
ματα που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην 
αγγλική γλώσσα. 
Το βασικό επιχείρημά του είναι ότι οι 

αντίπαλοι του Πολέμου στο Ιράκ δεν 
μπόρεσαν να επιτύχουν αρκετή συναι-
σθηματική απόσπαση από τα δικά τους 
πολιτικά πάθη, για να δουν τον κόσμο 
όπως είναι στην πραγματικότητα, και ο 
φανταστικός κόσμος τους επρόκειτο να 
συναντήσει την ψυχρή, σκληρή πραγ-
ματικότητα. Οι προπαγανδιστές της Βό-
ρειας Κορέας θα το είχαν απορρίψει ως 
πολύ ενοχλητικό. Οι New York Times εί-
δαν την ποιότητα αυτής της δουλειάς και 
αμέσως μετά προσέλαβαν τον Brooks ως 
κανονικό αρθρογράφο.
ΤΖΕΦΡΙ ΓΚΟΛΝΤΜΠΕΡΓΚ: Ο Γκόλ-

ντμπεργκ, τότε αρθρογράφος του New 
Yorker, ήταν ένας από τους ισχυρότερους 
υποστηρικτές της εισβολής στο Ιράκ 
εκτός κυβέρνησης. 
Το έργο του καταχωρήθηκε στα Μητρώα 

του Κογκρέσου κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης σχετικά με την άδεια χρήσης 
στρατιωτικής δύναμης το φθινόπωρο του 
2002. 

Στο New Yorker, ο Goldberg έγραψε ότι 
«δεν υπάρχει διαφωνία ότι το Ιράκ, εάν 
δεν ελεγχθεί, θα έχει [πυρηνικά όπλα] 
σύντομα». Και φυσικά, όλοι γνώριζαν ότι 
είχε ήδη «αποθέματα βιολογικών και χη-
μικών όπλων».
Τον Οκτώβριο του 2002, ο Goldberg υπο-

στήριξε: «Η κυβέρνηση σχεδιάζει σήμερα 
να ξεκινήσει αυτό που πολλοί άνθρωποι 
αναμφίβολα θα αποκαλούσαν κοντό-
φθαλμη και ασυγχώρητη πράξη επιθετι-
κότητας. 

Σε πέντε χρόνια, ωστόσο, πιστεύω ότι η 
επερχόμενη εισβολή στο Ιράκ θα μείνει 
στη μνήμη μας ως μια πράξη βαθιάς ηθι-
κής». Ίσως θυμάστε ότι ο Οκτώβριος του 
2007 ήρθε και έφυγε χωρίς να γιορτάζε-
ται πολύ αυτή η βαθιά ηθική. Ο Τζέφρι 
Γκόλντμπεργκ είναι τώρα ο αρχισυντά-
κτης του The Atlantic.
ΤΖΟΥΝΤΙΘ ΜΙΛΕΡ: Η Μίλερ έγραψε ή 

συνέγραψε πολλά από τα ξεκαρδιστικά 
εύπιστα άρθρα των New York Times προ-
ειδοποιώντας τους αναγνώστες για την 
τρομακτική απειλή των όπλων μαζικής 
καταστροφής του Ιράκ. 

Ίσως το πιο αστείο κομμάτι του έργου 
της δημοσιεύτηκε αμέσως μετά την ει-
σβολή, με τίτλο «Παράνομα όπλα που 
κρατήθηκαν μέχρι την παραμονή του πο-
λέμου, ένας Ιρακινός επιστήμονας λέγε-
ται ότι το επιβεβαιώνει».

Δε βασίστηκε στο ότι η Μίλερ δεν είχε 
μιλήσει ποτέ με αυτόν τον επιστήμονα. 
Ωστόσο, η Μίλερ ανέφερε: «Ενώ αυτή 

η δημοσιογράφος δεν μπορούσε να πά-
ρει συνέντευξη από τον επιστήμονα, της 
επετράπη να τον δει από απόσταση». 

Πάντα έτσι γινόταν η καλύτερη δημο-
σιογραφία: παρακολουθώντας από από-
σταση. Σύντομα βγήκε στην τηλεόραση 
για να δηλώσει ότι αυτό ήταν «περισσό-
τερο από ένα όπλο που καπνίζει. Αυτό 
που βρήκαν είναι μια ασημένια σφαί-
ρα». Ωχ!  
Είναι ενδιαφέρον ότι η Miller είναι ένας 

από τους μοναδικούς ανθρώπους σε αυ-
τόν τον κατάλογο που έχει υποστεί ποτέ 
ζημιά στην καριέρα τκς στο Ιράκ. Παραι-
τήθηκε / απολύθηκε το 2005, αλλά είχε 
να κάνει περισσότερο με την εμπλοκή της 

στη δίωξη του Scooter Libby παρά με το 
κατακλυσμικό έργο της για τα ΟΜΚ.

Μην αισθάνεστε πολύ άσχημα γι’ αυτήν, 
ωστόσο. Συνέχισε να εργάζεται για το 
Fox και σήμερα είναι μέλος του Συμβου-
λίου Εξωτερικών Σχέσεων. 
Το CFR, βλέπετε, είναι αφιερωμένο στο 

να βοηθά τους Αμερικανούς «να κατανο-
ήσουν καλύτερα τον κόσμο και τις επιλο-
γές εξωτερικής πολιτικής που αντιμετω-
πίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».
ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ: Ο Μπάιντεν ήταν Δη-

μοκρατικός γερουσιαστής από το Ντέλα-
γουερ ενόψει του πολέμου και πρόεδρος 
της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της 
Γερουσίας. 
Διεξήγαγε ακροάσεις υποστηρίζοντας 

την εισβολή και έγινε μια από τις πιο ση-
μαντικές δημοκρατικές φωνές που την 
υποστήριξαν. Ο Μπάιντεν παραμένει 
εξέχων στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

ΣΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΟΙ: Αυτό το άρθρο 
πρέπει να σταματήσει εδώ γιατί διαφο-
ρετικά θα γινόταν ένα απίστευτα κατα-
θλιπτικό βιβλίο 800 σελίδων. 

Η πραγματικότητα είναι ότι το μεγα-
λύτερο μέρος της εξωτερικής πολιτικής 
της DC εγγράφηκε για να προωθήσει τον 
πόλεμο στο Ιράκ, και ως επί το πλείστον, 
είναι όλοι ακόμα εκεί, αρκετά μεγάλα 
σκαλοπάτια ανεβαίνουν τη σκάλα της κα-
ριέρας τους, απλώς απομακρύνονται. 
Ο Βολταίρος είπε ότι η ανθρωπότητα 

επινόησε την κόλαση για να αποτρέψει 
τους ανθρώπους από το να κάνουν λάθος, 
όταν παρατήρησαν ότι δε φαινόταν να 
υπάρχουν συνέπειες γι αυτήν, εδώ στη 
Γη. Σε αυτή τη ζοφερή επέτειο, μπορείτε 
σίγουρα να καταλάβετε από πού ερχόταν.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  22
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Ζήτω το 1821
Χρόνια Πολλά!!

«Ο Θεός είναι μετά της Ελλάδος 
και υπέρ της Ελλάδος και αύτη 

σωθήσεται. Επί ταύτης της 
πεποιθήσεως αντλώ πάσας μου τας 
δυνάμεις και πάντας τους πόρους».

Ι. Καποδίστριας

ΚΑΝΑΔΑΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οικονομική βοήθεια αλλά όχι για όλους
Η υπουργός Οικονομικών Chrystia 

Freeland (φωτ.) ισχυρίζεται, ότι ο 
προϋπολογισμός της επόμενης εβδομά-
δας θα προσφέρει στοχευμένα μέτρα για 
να βοηθήσει τους Καναδούς που πιέζο-
νται από τα αυξανόμενα επιτόκια και τον 
πληθωρισμό – αλλά προειδοποιεί ότι η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να 
αντέξει οικονομικά να βοηθήσει όλους.

«Για εκείνους τους Καναδούς που αισθά-
νονται πιο έντονα το δάγκωμα της ανό-
δου των τιμών, για τους πιο ευάλωτους 
φίλους και γείτονές μας, η κυβέρνησή μας 
θα προσφέρει πρόσθετη στοχευμένη ανα-
κούφιση από τον πληθωρισμό», δήλωσε 
η Freeland στην Oshawa του Οντάριο, τη 
Δευτέρα 20 Μαρτίου.
«Αυτή η υποστήριξη θα είναι στενά εστι-

ασμένη και δημοσιονομικά υπεύθυνη. Η 
αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να απο-
ζημιώσουμε πλήρως κάθε Καναδό για 
όλες τις επιπτώσεις του πληθωρισμού ή 
για τα αυξημένα επιτόκια. Κάτι τέτοιο θα 
επιδεινώσει τον πληθωρισμό και θα ανα-
γκάσει τα επιτόκια να είναι υψηλότερα 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».
Η Freeland είπε ότι ο προϋπολογισμός 

της επόμενης εβδομάδας έχει σχεδιαστεί 
για να αποφευχθεί η επιδείνωση του πλη-
θωρισμού, ενώ παράλληλα πραγματοποι-
εί σημαντικές επενδύσεις στην υγειονομι-
κή περίθαλψη και στην οικοδόμηση της 
«καθαρής οικονομίας του Καναδά».

Κληθείς να περιγράψει συγκεκριμένα 
μέτρα στον προσεχή προϋπολογισμό, η 

Φρίλαντ είπε ότι οι Καναδοί θα πρέπει 
να περιμένουν μέχρι την Τρίτη 28 Μαρ-
τίου για λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι 
ενώ η επιβράδυνση της παγκόσμιας και 
της καναδικής οικονομίας την αφήνει με 
λιγότερα έσοδα για να αντισταθμίσει τις 
αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, ο Κα-
ναδάς εξακολουθεί να είναι σε καλή οικο-
νομική κατάσταση, σε σύγκριση με άλλες 
χώρες της G7.
Είπε ότι ο προϋπολογισμός θα περιορι-

στεί, επειδή η «ικανότητα της ομοσπονδι-
ακής κυβέρνησης να δαπανήσει δεν είναι 
άπειρη» και ότι ο προϋπολογισμός θα κα-
λύψει δύο «σημαντικές και απαραίτητες» 
επενδύσεις. 
Το πρώτο είναι το 10ετές σχέδιο υγειονο-

μικής περίθαλψης 198 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης. Η συμφωνία, που υποβλήθηκε από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως λύση 

γενεών για ένα προβληματικό σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης, ξεκινά με τις 
επαρχίες και τις περιοχές να λαμβάνουν 
άνευ όρων ώθηση 2 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων στο Canada Health Transfer (CHT) 
για την κάλυψη των άμεσων μέτρων, για 
την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων 
και της υπερχείλισης στα παιδιατρικά νο-
σοκομεία.

Η οικοδόμηση αυτής της μελλοντικής 
οικονομίας, είπε η Freeland, σημαίνει 
επαναπροσανατολισμό των παγκόσμιων 
αλυσίδων εφοδιασμού, μακριά από δι-
κτατορίες και μέσω χωρών φιλικών προς 
τον Καναδά. Είπε ότι ο Καναδάς βρίσκεται 
σε καλή θέση για να γίνει μέρος μιας φι-
λικής παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. 
Η Οτάβα ετοιμάζεται να συμβιβαστεί με 

τις ΗΠΑ για να επιδοτήσει την παραγωγή 
μπαταριών EV στον Καναδά. Οι οικονο-
μολόγοι προειδοποιούν τον Τρουντό και 

το υπουργικό του συμβούλιο, ότι η οικο-
νομία πρόκειται να «επιβραδυνθεί σημα-
ντικά». Η Φρίλαντ ρωτήθηκε πώς μπορεί 
να υποσχεθεί ότι θα είναι δημοσιονομικά 
υπεύθυνη, όταν πρέπει να ανταγωνιστεί 
τις εκπτώσεις φόρου στο νόμο του προέ-
δρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για τη μείω-
ση του πληθωρισμού. Οι πιστώσεις προο-
ρίζονται να αυξήσουν τις επενδύσεις στην 
καθαρή οικονομία νότια των συνόρων.
Το περασμένο φθινόπωρο, ένας ανώτε-

ρος αξιωματούχος του ομοσπονδιακού 
υπουργείου Οικονομικών, χαρακτήρισε 
τις φορολογικές εκπτώσεις των ΗΠΑ «αλ-
λαγή του παιχνιδιού για την κλιματική με-
τάβαση» και προειδοποίησε ότι θα ισοδυ-
ναμούσαν με «βαρυτική μαύρη τρύπα», 
αντλώντας κεφάλαια στις ΗΠΑ σε βάρος 
του Καναδά και άλλων χωρών. Η Freeland 
υπέβαλε μια αρχική απάντηση σε αυτές 
τις προκλήσεις στην οικονομική δήλωση 
του περασμένου φθινοπώρου: φορολο-
γικές εκπτώσεις για το κόστος κεφαλαίου 
καθαρής ενέργειας και για την παραγωγή 
υδρογόνου. Αυτές οι πιστώσεις αντισταθ-
μίστηκαν με την υπόσχεση για περαιτέρω 
δράση στον προϋπολογισμό του 2023. 

Η Freeland στις δηλώσεις της είπε ότι έρ-
χονται πολλά περισσότερα: «Οι επενδύ-
σεις στην οικονομική μας ικανότητα είναι 
δημοσιονομικά υπεύθυνες και η αποτυχία 
να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις 
στην οικονομική μας ικανότητα και στο 
οικονομικό μας μέλλον, αυτό είναι ανεύ-
θυνο και απερίσκεπτο. Έχουμε μια επιλο-
γή. Μπορούμε να επενδύσουμε επιθετικά 
στην καθαρή οικονομία του 21ου αιώνα, με 
έναν έξυπνο καναδικό τρόπο, ή να μείνου-
με πίσω», δήλωσε η Freeland. 

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Ευχόμαστε σε όλη την Ομογένεια
Χρόνια Πολλά!

Ζήτω η Ελλάδα! 

«…Τούτο παρακαλώ να τους παραγγείλετε να πράττωσιν εις το εξής, 
παριστάνοντες εις αυτούς, ότι πολεμούν όχι μόνον υπέρ πατρίδος, 

αλλά και υπέρ πίστεως». 
Αδ. Κοραής προς Γ. Κουντουριώτην, 1824
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Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!

Ζήτω η Ελλάδα!Ζήτω η Ελλάδα!
Ζήτω το 1821!Ζήτω το 1821!

«Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την «Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την 
στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε 

πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…» πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…» 
Θ. ΚολοκοτρώνηςΘ. Κολοκοτρώνης

450 238-5856  |  marcheatlantis.com
4305 Boul. Samson, Laval, QC  H7W 2G8
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1821!

Χρόνια 
Πολλά!

514 360-3000       www.charisma.ca

«Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν  
επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…» 

Θ. Κολοκοτρώνης

Montreal - Center - City
1460 Sherbrooke West, Office 200

Montreal, Qc, H3G-1K4

Pointe-Claire
6500 Transcanadienne,  Bureau 420, 

Pointe-Claire, Qc, H9R-0A5

Rive-sud
2015, av. Victoria, Bureau 200

St-Lambert, Quebec, J4S 1H11460 

Vaudreuil-Dorion
110 - 2555 rue Dutrisac

Vaudreuil-Dorion, Quebec, J7V7E6

Head Office  3310 100 Avenue, suite 340, Laval, Quebec, H7T 0J7

Ζήτω οι Ήρωες του

1821!
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3418 Boul Industriel, Laval, QC H7L 4R9 | T: 450 681-0441 | F: 450 681-0765

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας, 
στους φίλους και συγγενείς μας 

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

At Your Service
Since 1975

Régie du Bâtiment du Québec  RBQ:1508-3330-61

ΠΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 1975

1821

Χρόνια Πολλά!
Ζήτω η Ελλάδα! 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 2022

Η δημοκρατία μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 13 μονάδες 
Η Ελλάδα κατατάσσεται επίσης στην τελευταία θέση μεταξύ  
των κρατών της ΕΕ στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου

Το Ινστιτούτο V-Dem (Varieties of 
Democracy) του Τμήματος Πολιτι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου του 
Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, δημοσίευ-
σε πρόσφατα την «Έκθεση για τη Δη-
μοκρατία 2023», με την κατάταξη της 
Ελλάδας στο Δείκτη Φιλελεύθερης Δη-
μοκρατίας να πέφτει στην 49η θέση πα-
γκοσμίως για το 2022 από την 36η θέση 
που κατείχε πέρυσι.
Το θέμα της φετινής έκθεσης είναι «Η 

πρόκληση απέναντι στον απολυταρχι-
σμό». Είναι η έβδομη έκθεση που δη-
μοσιεύεται από την ερευνητική ομάδα. 
Ανέλυσε δεδομένα από 202 χώρες και 
περιοχές σε όλο τον κόσμο (180 κατα-
ταγμένες), με τη συμμετοχή 4.000 μελε-
τητών. Συνολικά, το επίπεδο της δημο-
κρατίας σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί 
τα τελευταία 35 χρόνια, πέφτοντας κατά 
μέσο όρο στο επίπεδο που βρισκόταν το 
1986. Μέχρι το 2022, το 72% του παγκό-
σμιου πληθυσμού, συνολικά 5,7 δισεκα-
τομμύρια άνθρωποι, ζούσαν σε αυταρχι-
κές χώρες. 

Η περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού έχει 
υποχωρήσει στο επίπεδο του 1978, ενώ 
η Ανατολική Ευρώπη, η Κεντρική Ασία, η 
Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, έχουν 
υποχωρήσει ακόμη και στο επίπεδο του 
τέλους του Ψυχρού Πολέμου.

Ο αριθμός των χωρών που προοδεύουν 
προς τον εκδημοκρατισμό μειώθηκε σε 
14, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 2% του 

παγκόσμιου πληθυσμού, τις λιγότερες 
από το 1973. Αντίθετα, ο αριθμός των 
αυταρχικών χωρών αυξήθηκε από 33 πέ-
ρυσι σε 42, αντιπροσωπεύοντας το 43% 
του παγκόσμιου πληθυσμού από το προ-
ηγούμενο 36%, ποσοστό ρεκόρ.

Όσον αφορά το Δείκτη Φιλελεύθερης 
Δημοκρατίας, η Δανία έκανε άλμα από 
το Νο 2 στο Νο 1 στον κόσμο πέρυσι, ενώ 
η Σουηδία έπεσε από το Νο 1 στο Νο 2 
και η Νορβηγία κατέλαβε την 3η θέση 

για δύο συνεχόμενα έτη. Η φιλελεύθερη 
δημοκρατία μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 
13 μονάδες σε σχέση με πέρυσι και κατα-
λαμβάνει την 49η θέση.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ 2022
Η υποβάθμιση της Ελλάδας χαρακτη-

ρίζεται από σταδιακή επιδείνωση των 
θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών, που 

αποτελούν τον πυρήνα της αρχής της 
φιλελεύθερης δημοκρατίας και διασφα-
λίζουν τον περιορισμό της εκτελεστικής 
εξουσίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το νομοθετικό 
σώμα και σε μικρότερο βαθμό το δικα-
στικό σώμα, συμβατικά προπύργια της 
δημοκρατίας, αποδυναμώνονται σημα-
ντικά στην Ελλάδα.

Ειδική μνεία γίνεται για τις καταπατή-
σεις της ελευθερίας της έκφρασης, όπως 
η αύξηση της παρενόχλησης των δημο-
σιογράφων και των κυβερνητικών μέσων 
ενημέρωσης, θέτοντας ως παράδειγμα 
το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλο-
πών που αποκαλύφθηκε το 2022.

Ένας άλλος τομέας ανησυχίας είναι ο 
νόμος για το «εκτελεστικό κράτος» που 
θεσπίστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση 
υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο νόμος 
(4622/2019) καθιερώνει μια υπερσυγκέ-
ντρωση εξουσιών και θέτει την Εθνική 
Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), την ΕΡΤ 
και το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπό την εποπτεία του πρω-
θυπουργού, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
V-Dem.

Η έρευνα μιλάει για μια παρακμή της 
κριτικής δημοσιογραφίας και την αύξηση 
της αυτολογοκρισίας στα μέσα ενημέρω-
σης. Η Ελλάδα κατατάσσεται επίσης στην 
τελευταία θέση μεταξύ των κρατών της 
ΕΕ στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας 
του Τύπου. \ © EPOCH TIMES
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Our family...caring for yours

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

Στέφανος Σβουρένος

Ευχόμαστε σε 
όλη την Ομογένεια
Χρόνια Πολλά!
Ζήτω η Ελλάδα!

• Largest viewing  
  room  in Quebec

• Personalized service  
   tailored to your needs

• Parking for 130 cars
• Full support and help

• Reception Hall / Cafeteria
• Available 24 hours - 7 days

• High quality services  
   at a much lower cost
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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

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Δίλοφο: Ο παραδοσιακός οικισμός στα Ζαγοροχώρια  
με τα ωραιότερα αρχοντικά

Στις πλαγιές της Τύμφης, σε υψόμε-
τρο 900 μέτρων, είναι χτισμένο ένα 

από τα καλύτερα διατηρημένα χωριά 
του Ζαγορίου. 

Το Δίλοφο είναι χαρακτηριστικό δείγμα 
Ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής, καθώς όλα 
τα κτίσματα είναι φτιαγμένα από τον το-
πικό σχιστόλιθο, γι’ αυτό το λόγο το χω-
ριό έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικι-
σμός, όπου μόνο ανακατασκευάζονται ή 
αναστηλώνονται παλαιά κτήρια.
Το παλαιότερο όνομα του χωριού μέ-

χρι το 1920 ήταν Σοποτσέλι, ονομασία η 
οποία στα σλάβικα και βλάχικα σημαίνει 
«τόπος με πολλά νερά». Είναι χτισμένο 
πάνω σε δύο λόφους, με μικρές σχετικά 
κλίσεις και αναπτύσσεται γύρω από την 
Κεντρική Πλατεία (Μεσοχώρι), από όπου 
ξεκινούν ακτινωτά οι τρεις βασικοί πεζό-
δρομοι (καλντερίμια), που οδηγούν στις 
τρεις συνοικίες, Πάνω Μαχαλάς, Κάτω 
Μαχαλάς και Πέρα Μαχαλάς.
Πέτρινες βρύσες, λιθόστρωτα καλντε-

ρίμια, μικρά εκκλησάκια και αρχοντικά, 
ανάμεσα στα οποία και η ψηλότερη κα-

τοικία στα Ζαγοροχώρια, ύψους 13,5 μέ-
τρων, το αρχοντικό Μακρόπουλου (Λου-
μίδη) είναι μερικά μόνο από τα αξιοθέα-
τα του οικισμού.
Στο Δίλοφο υπάρχουν εκατό αρχοντικά, 

από τα οποία ελάχιστα κατοικούνται μό-
νιμα. Υπάρχουν επίσης, εκτός τής εκκλη-
σίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (1850), 
και πολλά μικρότερα παρεκκλήσια και 
μοναστήρια, όπως της Παναγίας, του Σω-
τήρος, οι Άγιοι Ταξιάρχες και η Αγία Πα-
ρασκευή.
Οι πεζόδρομοι είναι λιθόστρωτοι και 

ορίζονται δεξιά και αριστερά από λι-
θόκτιστους μαντρότοιχους αρκετά ψη-
λούς, ώστε να κρύβουν από το μάτι τού 
περαστικού τις αυλές των σπιτιών. Στην 
εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
που στέκει ορθή από το 1850 άναβαν τα 
κεριά τής προσμονής τού γυρισμού των 
ξενιτεμένων.

Σητεία: Το στολίδι της Ανατολικής Κρήτης
Η παραλιακή κωμόπολη της Σητείας 

βρίσκεται στο βορειοανατολικό 
τμήμα του νομού Λασιθίου στην ανατο-
λική Κρήτη και αποτελεί έδρα του ομώ-
νυμου νομού. 

Διαθέτοντας το δικό της μικρό αεροδρό-
μιο, μέσω του οποίου συνδέεται με την 
Αθήνα και τα νησιά του Αιγαίου, η Σητεία 
είναι ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.
Η πόλη πιθανώς ταυτίζεται με την κλα-

σική και ελληνιστική Ητεία ή Ήτιδα ή 
Σηταία, πιθανολογούμενη πατρίδα του 
Μύσωνα, ενός από τους επτά σοφούς της 
αρχαιότητας. 
Κατά το Μεσαίωνα, η Σητεία αποτελού-

σε σημαντικό εμπορικό λιμάνι του Βυζα-
ντίου, ενώ στην Ενετοκρατία ενσωματώ-
θηκε στο Βενετικό Regno di Candia και 
είχε χαρακτηρισθεί «maximum statum et 
lumen ejiusdem insulae», που σημαίνει 
ο μέγιστος σταθμός αλλά και φως του 
νησιού. 
Για να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία 

τους, οι Βενετοί έκτισαν σε διάφορα ση-
μεία στρατηγικής σημασίας της επαρχίας 
πολλά φρούρια που σώζονται μέχρι και 
σήμερα. 
Η σύγχρονη πόλη υποδέχεται τους επι-

σκέπτες της με την αυθεντική κρητική φι-

λοξενία, προσφέροντας σύγχρονες του-
ριστικές υποδομές, προβάλλοντας ταυ-
τόχρονα και την παράδοση του τόπου. 
Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο 

της πόλης, για να δείτε εκθέματα από το 
3500 π.Χ. μέχρι τα 500 μ.Χ. που προέρ-
χονται από την ευρύτερη περιοχή της Ση-
τείας, αλλά και το Λαογραφικό Μουσείο 
με εκθέματα, που ανήκουν στο 19ο αιώνα 
και στις αρχές του 20ού και συμπεριλαμ-
βάνουν κεντήματα, υφαντά, ξυλόγλυπτα, 
τοπικές ενδυμασίες, οικοσκευές, εικόνες 
και άλλα είδη.
Το εντυπωσιακό φρούριο του κάστρου, 

ή Καζάρμα (Casa di arma), αποτελούσε το 
στρατώνα της φρουράς ή το διοικητήριο 
κατά την Ενετοκρατία, ένα δηλαδή από 
τα οικοδομήματα της Μεσαιωνικής Ση-
τείας η οποία περιβαλλόταν με τείχος.
Η Καζάρμα σήμερα έχει αναστηλωθεί 

και είναι ανοικτή στο κοινό, προσφέρο-
ντας πανοραμική θέα στον κόλπο και την 
πόλη της Σητείας. 
Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο της, πραγ-
ματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(Κορνάρεια).
Αξίζει ακόμα να δείτε το εκθετήριο – 

μουσείο τοπικών προϊόντων, που δημι-
ουργήθηκε και λειτουργεί με την ευθύνη 

της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Σητείας και αποσκοπεί στην προβολή των 
τοπικών προϊόντων, την οικονομική ανά-
πτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της 

τοπικής παραγωγής. 
Κυρίαρχα προϊόντα είναι το ελαιόλαδο 

«Σητεία», ο «Κρητικός τοπικός οίνος» Ση-
τείας και η τσικουδιά Βαρβάκι.

© NEWSBEAST.GR© NEWSBEAST.GR
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 26 Μαρτίου: 

7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 27 Μαρτίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 28 Μαρτίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 29 Μαρτίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 30 Μαρτίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 31 Μαρτίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 1 Απριλίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 2 Απριλίου: 3:30  το πρωί

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  
514 437-0898 • kalimerapatrida@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

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την εβδομάδα

Καλημέρα 
Πατρίδα

Απ' ευθείας μετάδοση Απ' ευθείας μετάδοση 
και στοκαι στο  i c i t e l e v i s i o n . c ai c i t e l e v i s i o n . c a

•ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ 
ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΟ "ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ"

•ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ

•ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Το «μπαλάκι» των ευθυνών 
Legault – Plante για τη 
φονική πυρκαγιά 
Το Κεμπέκ θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για να 
ρυθμίσει καλύτερα τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις

Επικρινόμενοι σφοδρά για την αδρά-
νειά τους, η κυβέρνηση Legault και 

η διοίκηση της δημάρχου Valérie Plante 
ρίχνουν το μπαλάκι ο ένας στον άλλον, 
για την τραγωδία της Πέμπτης 16/3, 
σχετικά με τις ευθύνες όλων όσον αφο-
ρά την επίβλεψη των ενοικιάσεων βρα-
χυπρόθεσμα.

Ο υπουργός Proulx θέλει να απαιτήσει 
από όλους τους διαφημιστές να εμφα-
νίζουν τον αριθμό πιστοποίησης τουρι-
σμού τους. Η Caroline Proulx εργάζεται 
από την επανεκλογή της σε μια νομοθε-
τική τροποποίηση, που θα ρυθμίζει κα-
λύτερα τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις 
κατοικιών, στον απόηχο της φονικής 
πυρκαγιάς την περασμένη εβδομάδα 
στο Old-Montreal.

Η νέα νομοθεσία, εάν είναι απαραίτητο, 
θα υποχρεώνει όλους τους διαφημιστές 
να εμφανίζουν τον αριθμό πιστοποίησης 
τουρισμού των ενοικιαζόμενων ακινή-
των με τιμωρία αντίποινων, εξήγησε η 
υπουργός τουρισμού Caroline Proulx.

Κάθε παράβαση θα οδηγούσε σε πρό-
στιμο, τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για 
την πλατφόρμα, είπε ο υπουργός. 

Θα πρέπει επίσης να εμφανίζεται μια 
φωτογραφία του πιστοποιητικού εγγρα-
φής. Η υπουργός, θα ήθελε να ενεργή-
σει σε αυτό το αρχείο το συντομότερο 
δυνατό, είπε το μεσημέρι της Δευτέρας 
20 Μαρτίου.

Η κ. Proulx διαβεβαιώνει ότι το θέμα 
αυτό υπήρχε ήδη στην οθόνη του ρα-
ντάρ της από τα τέλη του περασμένου 
έτους, όταν διορίστηκε εκ νέου Υπουρ-
γός Τουρισμού.
Η συζήτηση για τις βραχυπρόθεσμες 

ενοικιάσεις κατοικιών έχει αναζωπυρω-
θεί στο δημόσιο χώρο μετά την πυρκα-
γιά που κατέστρεψε ολοσχερώς ένα κτί-
ριο πολιτιστικής κληρονομιάς στο Place 
D›Youville την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023.
Ορισμένες μονάδες αναρτήθηκαν στο 

Airbnb, σύμφωνα με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία (SIM) της πόλης του Μόντρεαλ 
εκείνη την ημέρα. 

Ωστόσο, αυτή η πρακτική απαγορεύε-
ται σε αυτόν τον τομέα της πόλης. Αυτή 
η πρακτική έχει επισημανθεί από το 
2021 με νόμο που ειδικότερα υποχρεώ-
νει τους ιδιοκτήτες τέτοιων καταλυμά-
των να λαμβάνουν τουριστική πιστοποί-
ηση πριν τα ενοικιάσουν. Στην πράξη, η 
νομοθεσία αγνοείται σε μεγάλο βαθμό, 

τόσο από τη βιομηχανία όσο και από ιδι-
ώτες.

Η VALERIE PLANTE ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ AIRBNB 
ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ
Δυσαρεστημένη με την εξέλιξη των γε-

γονότων, η δήμαρχος Plante συμμετείχε 
σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της 
Δευτέρας 20/3 κατά την οποία προκά-
λεσε τους ηγέτες της Airbnb, καλώντας 
τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
Σύμφωνα με αυτήν, οι διαφημιστές θα 
πρέπει να υποχρεωθούν να καταχωρί-
σουν τον αριθμό πιστοποίησης τουρι-
σμού τους, προτού μπορέσουν να προ-
σφέρουν βραχυπρόθεσμη διαμονή σε 
αυτήν την πλατφόρμα. Παρόλο που η 
Plante πρόσεξε να μη συνδέσει το δράμα 
που διαδραματίστηκε την Πέμπτη 16/3 
και το είδος των ενοικιάσεων που προ-
σφέρονται στο καμένο κτίριο, δε δίστα-
σε να δηλώσει ωστόσο ότι η Airbnb θα 
είχε κάθε συμφέρον να συμμορφωθεί 
με τους νόμους και να διασφαλίσει ότι 
τα μέλη της συμμορφώνονται με αυτούς. 
Αντίθετα, η εταιρεία πλένει τα χέρια της 
και συγχωρεί ατιμώρητα τις παράνομες 
ενοικιάσεις, είπε, εμφανώς απογοητευ-
μένη από την έλλειψη συνεργασίας της 
εταιρείας.

Η δήμαρχος λέει ότι επικοινώνησε 
με την Caroline Proulx και την αρμόδια 
για τη στέγαση υπουργό, France-Élaine 
Duranceau, προκειμένου να πραγματο-
ποιηθεί γρήγορα μια συνάντηση, κατά 
την οποία η διαδικασία επιθεώρησης για 
τη στέγαση που προσφέρεται για βραχυ-
πρόθεσμη μίσθωση θα επιταχυνθεί στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Valerie 

Plante, επισκέφτηκε γρήγορα τον τόπο 
της πυρκαγιάς τη Δευτέρα 20/3 πριν 
μιλήσει στους δημοσιογράφους. Επτά 
άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή 
τους από τις φλόγες. Μέχρι σήμερα έχει 
βρεθεί μόνο ένα πτώμα. Οι αγνοούμενοι 
προέρχονται από το Κεμπέκ, το Οντάριο 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν οι 
αρχές το πρωί της Δευτέρας 20 Μαρτί-
ου. Από τη φωτιά, που ξεκίνησε νωρίς 
το πρωί της Πέμπτης, τραυματίστηκαν 
επίσης εννέα άτομα, δύο εκ των οποίων 
νοσηλεύονται σε μονάδα εγκαυμάτων.

Ορισμένες μαρτυρίες εγείρουν ερω-
τήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του 
κτιρίου, αλλά ούτε η αστυνομία ούτε οι 
πυροσβέστες μπόρεσαν ακόμη να δώ-
σουν λεπτομέρειες γι’ αυτό το πρωί της 
Δευτέρας 20 Μαρτίου.

Πηγή: Ici Radio Canada

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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GOSS!P

Katharina Mazepa: Η κούκλα 
από την Αυστρία με τις… 
καμπύλες – φωτιά!
Η Katharina Mazepa, όπως θα διαπιστώσετε κι 

εσείς, αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές 
παρουσίες στο Instagram, καθώς διαθέτει ένα πα-
νέμορφο πρόσωπο, καλλίγραμμο κορμί και μάτια 
που «μαγνητίζουν». Η 27χρονη μελαχρινή καλλονή, 
η οποία στέφθηκε «Μις Βιέννη» το 2014, κατάγεται 
από την Αυστρία και δηλώνει μοντέλο. Αυτή τη στιγ-
μή έχει ως έδρα το Λος Άντζελες και είναι παντρεμέ-
νη με Αμερικανό διπλωμάτη, αυτό ωστόσο δεν την 
εμποδίζει να ανεβάζει αποκαλυπτικές φωτογραφίες 
στο λογαριασμό της στο Instagram, αφήνοντας ελάχι-
στα στη… φαντασία του ανδρικού κοινού.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Με τον Δημήτρη Λιγνάδη 
δε γίναμε ποτέ φίλοι»
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ήταν 

καλεσμένος την Κυριακή 19 Μαρ-
τίου 2023, στην εκπομπή «Τετ α τετ» με 
τον Τάσο Τρύφωνος, και έδωσε μια εφ’ 
όλης της ύλης συνέντευξη. Ο γνωστός 
σεναριογράφος και ηθοποιός μίλησε 
μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις με το Me 
Too και τον Δημήτρη Λιγνάδη.
«Δεν μου έτυχε ποτέ. Δεν είδα ποτέ ή 

κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δε θεωρώ ότι εί-
ναι πράγματα που συμβαίνουν μόνο στο 
χώρο το δικό μας. Σε αυτό διαφωνώ πάρα 
πολύ και κυρίως για τα νέα παιδιά και για 
τους γονείς να νομίζουν ότι το παιδί τους 
θα πάει σε αυτόν το χώρο και αυτός ο 
χώρος είναι τόσο τοξικός. Καρκινώματα 
και τοξικά πράγματα υπάρχουν σε όλους 
τους χώρους. Με τον Δημήτρη Λιγνάδη 
δε γίναμε ποτέ φίλοι ή κολλητοί, αλλά η 
συμπεριφορά του απέναντί μου ήταν κα-
νονική. Ήταν μια ανάμνηση», δήλωσε ο 
Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
«Απέφυγα με άποψη να τοποθετηθώ 

δημόσια για όλα αυτά, γιατί δε θα ήθελα 
να είχα μια άποψη για πράγματα που δεν 
έχω δει. Δεν αμφισβήτησε κανείς το ταλέ-
ντο του, τη φαντασία του και την παιδεία 
του, αλλά όλα αυτά ήταν κάτι τελείως δι-
αφορετικό, δικό του και τα έχασα, έπεσα 

από τα σύννεφα, φυσικά και σοκαρίστη-
κα και θορυβήθηκα για όλα όσα γίνονταν 
εκείνη την εποχή. Γι’ αυτό είχα επιλέξει 
τότε την απόλυτη ησυχία. Όχι γιατί δεν 
είχα άποψη – είχα με τους δικούς μου 
ανθρώπους – γιατί δεν έπρεπε να έχω 
δημόσια άποψη.
Δε μου άρεσε που για 1-2 χρόνια τον 

κάθε ηθοποιό σε μια παράσταση και 
δουλειά τον ρωτούσαν για έναν άλλον 
συνάδελφο και ήταν σαν παίκτες ριάλιτι, 
όπου όλοι οι ηθοποιοί έπρεπε να πούνε 

για άλλους ηθοποιούς. Ήταν πολύ σκλη-
ρό, απάνθρωπο και πολύ μακριά από 
κάθε μορφής τέχνης. Τώρα ότι μπορεί να 
γίνονται προσπάθειες προκειμένου να 
καθαρίσουν τα πράγματα, είμαι απόλυτα 
υπέρ αυτού αρκεί να γίνονται με μέτρο κι 
από αυτούς που είναι ειδικοί και ξέρουν. 
Όχι από τον καθένα» σημείωσε ο Χριστό-
φορος Παπακαλιάτης.
Επίσης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης 

εξέφρασε την επιθυμία του να επικε-
ντρωθεί μόνο στον κινηματογράφο μετά 

το τέλος του Maestro και να μην ξανακά-
νει τηλεόραση.
«Είχε κλείσει η σκέψη για την επιστρο-

φή στην τηλεόραση. Αυτό άλλαξε λόγω 
covid γιατί ετοίμαζα την ταινία που θα 
έκανα. Και ενώ ήταν όλα έτοιμα, ήρθε 
η πανδημία, έκλεισε ο κινηματογράφος 
και περίμενα να περάσει όλο αυτό για 
να ξεκινήσουμε. Και επειδή καθυστερού-
σε, είχα το Maestro και σκέφτηκα να το 
κάνω μία μίνι σειρά γιατί μου ζητούσαν 
να κάνω κάτι στην Ελλάδα. Ένας από τους 
λόγους που έβαλα τους Παξούς είναι για 
να είμαστε πιο προστατευμένοι από την 
πανδημία. Γράφοντάς την είδα τι ενδια-
φέρον έχουν αυτοί οι ήρωες σεναριακά. 
Είχα πέσει ακριβώς μέσα και οι ηθοποιοί 
το ανέβασαν πάρα πολύ» ανέφερε ο Χρι-
στόφορος Παπακαλιάτης.
«Όταν τελειώσει τo Μaestro, δε θα ξα-

νακάνω τηλεόραση. Δε γίνεται. Ανακάλυ-
ψα στο Maestro ότι έχω κι εγώ αλλάξει. 
Ειδικά μετά τις ταινίες, ο τρόπος που χει-
ρίζομαι τα πράγματα, δεν είναι τόσο ο τη-
λεοπτικός τρόπος, είναι ο κινηματογρα-
φικός τρόπος. Αυτό είναι τρομερά χρο-
νοβόρο και κοστοβόρο και ψυχοφθόρο» 
είπε τέλος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

© GOVASTILETO.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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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

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

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

*

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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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.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Η παροικία μας, όπως κάθε γειτονιά, έχει τις δικές της κουτσομπόλες... Στις μέρες 
μας, χάρις στα κοινωνικά δίκτυα, τα κουτσομπολιά, και οι συκοφαντίες είναι 

πολύ της «μόδας». Οι «Αλέκα και Μαγδάλω» πρωτοεμφανίστηκαν στην παροικία 
μας αρχές του ‘69 στο περιοδικό «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ», όπου Αρχισυντάκτης ήταν ο Στυλια-
νός Γκιούσμας, που πίστευε ότι το γέλιο κάνει καλό στη ζωή. Συνέχισαν τα «κουτσο-
μπολιά» τους το 1971, στη μηνιαία εφημερίδα του «Ελληνοκαναδική ΔΡΑΣH». Επα-
νήρθαν στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ το 2017, για να σχολιάσουν ωμά τα πάντα και 
τους πάντες. Τώρα δεν είναι οι νεοφερμένες κοπέλες του ‘70. Είναι παντρεμένες με 
παιδιά. Μία επίσης – η Μαγδάλω – είναι και γιαγιά! Απολαύστε τες λοιπόν. 
Κάθε παρομοίωση με υπαρκτά ή ανύπαρκτα πρόσωπα και ονόματα είναι απλώς 

συμπωματική, και δε φέρνει καμία ευθύνη η διεύθυνση της εφημερίδας και οι συ-
νεργάτες της.

A-Καλημέρα Μάγδα μου, πως πάνε οι 
ετοιμασίες με τα εγγόνια σου;

Μ-Είναι λίγο δύσκολα φέτος τα πράγ-
ματα…
Α-Γιατί;
Μ-Διότι έχουμε δύο μικρούς κυρίους 

που μαλώνουν ποιος θα φορέσει τη… 
φουστανέλα.

Α-Καλά, κι εσύ σαν γιαγιά παίζεις τον 
Σόλων;

Μ-Τι να κάνω η δόλια;
Α-Καλά, απ’ ότι ήξερα είχαν και τα δύο 

φουστανέλα. Αφού τους καμαρώναμε 
μαζί πέρσι. Κι επειδή συνέχεια ήσουν 
δακρυσμένη, εγώ τους φωτογράφιζα.

Μ-Σωστά το θυμήθηκες.
Α-Τότε τι έπαθε η δεύτερη φουστανέ-

λα;
Μ-Καταστράφηκε σε διαμάχη.
Α-Μαλώνανε τα δύο αδέλφια και ο 

ένας κατέστρεφε τη φουστανέλα του 
άλλου;

Μ-Όχι ακριβώς.
Α-Τότε;
Μ-Ο καυγάς ήταν μεταξύ του ενός και 

της αδελφής τους.
Α-Τη Μυρτώ;
Μ-Ναι. Η τσαούσα μας. Που τους δέρ-

νει, παρόλο που είναι πιο κοντή απ’ αυ-
τούς.

Α-Η… καρατατζού;
Μ-Ναι, αυτή. Φαίνεται είχε καυγαδί-

σει μ’ ένα από τα αδέλφια της, και για 
να τον τιμωρήσει, πήγε και βρήκε τη 
φουστανέλα και την κατατεμάχισε με 
το ψαλίδι!

Α-Αυτή είναι πολύ ζόρικη!
Μ-Είναι. Το μόνο που… τεμάχισε τη 

φουστανέλα του άλλου αδερφού κατά 
λάθος. Το θέμα είναι ότι μόνο μια φου-
στανέλα υπάρχει για την παρέλαση.

Α-Λοιπόν, σου βρήκα τη λύση. Θα σου 
δώσω αυτή που φορούσε ο δικός μου 
στις παρελάσεις.

Μ-Φιλενάδα μ’ έσωσες. Και θα του 
χωράει;
Α-Το πολύ-πολύ κάνουμε κάτι μικρές 

μεταποιήσεις. Τόσα χρόνια φάγαμε τα 
νιάτα μας στα εργοστάσια. Δεν πήγαν 
χαμένα.
Μ-Και πάλι σ’ ευχαριστώ φιλενάδα.
Α-Όταν συναντηθούμε το βράδυ στο 

γεύμα για την Εθνική μας Επέτειο, θα 
έχω τη φουστανέλα στο αυτοκίνητο 
μου.
Μ-Ευχαριστώ. Ποιο άτομο λες να ανα-

κοινώσουν ως Έλληνα ή Ελληνίδα της 
χρονιάς; Εσύ ξέρεις;
Α-Που να ξέρω; Συνήθως όμως είναι 

άτομα γύρω από τον «κοινοτικό κύκλο». 
Πάντως θα μάθουμε σε λίγες ώρες στο 
γεύμα.
Μ-Καλά λες. Εσύ τι θα πρότεινες;
Α-Άτομα ευεργέτες της παροικίας.
Μ-Δηλαδή;
Α-Ας αρχίσουμε από το Νίκο Τσατά. 

Τόσα πράγματα έχει κάνει, προσφέ-
ροντας αμέτρητες φορές δωρεάν τις 

αίθουσες του PALACE και χιλιάδες δο-
λάρια σε κάθε ερανική προσπάθεια για 
την οικονομική ενίσχυση των Ελληνι-
κών μας σχολείων.

Μ-Σωστά. Και το ίδιο έπραξε για την 
Ομοσπονδία Λακωνικών Συλλόγων εδώ 
και λίγα χρόνια και μην ξεχνάμε και την 
άμεση υποστήριξη που δίνει στα έργα 
και στην Ιερατική Σχολή της Αρχιεπι-
σκοπής μας.

Α-Να μην ξεχάσουμε και το Βασίλη 
Ζάννη του CHATEAU ROYAL που πρό-
σφατα δώρισε όλα τα έξοδα (από αί-
θουσα, φαγητά, ποτά και προσωπικό) 
για να γίνει η πρόσφατη φιέστα για το 
μελλοντικό κοινοτικό κέντρο στο Λαβάλ.
Μ-Ναι, πρόσφερε τα πάντα!
Α-Και μην ξεχνάς, στο παρελθόν διέ-

θεσε την αίθουσα για τις εκδηλώσεις 
«Γεύμα και Παράδοση» της Ερανικής 
επιτροπής.

Μ-Αλλά μην το ψάχνουμε. Πότε έδω-
σαν τον τίτλο «Έλληνας της Χρονιάς» σε 
ευεργέτη της παροικίας μας, για να το 
δώσουν τώρα;

Α-Συμφωνώ. Είμαστε άξιοι της τύχης 
μας που δεν έχουμε περισσότερους 
ευεργέτες, διότι απλούστατα δεν εκτι-
μούμε τους λίγους υπάρχοντες.
Μ-Εγώ πάντως κάτι υποψιάζομαι. Θέ-

λεις να σου πω; Αλλά μην το γράψει ο… 
Γκιούσμας.
Α-Δε νομίζω, διότι είναι πολύ εχέμυ-

θος. Λοιπόν, ποιος είναι;
Μ-Σου έστειλα το όνομα στο κινητό 

σου. Κοίταξε το.
Α-Μισό λεπτό… Νομίζεις;
Μ-Εδώ είμαι και εδώ είσαι και θα το 

διαπιστώσεις σήμερα το βράδυ στο 
γεύμα.
Α-Μα αν είναι αυτό το άτομο, τότε θα 

υπάρξουν υψηλές αντιδράσεις από με-
ρικούς – μερικούς.
Μ-Ακριβώς. Θα έχουμε μια πολύ 

«καυτή» Άνοιξη με εξελίξεις.
Α-Μιλώντας για εξελίξεις, έμαθες για 

την παραίτηση του βουλευτή των φιλε-
λευθέρων;
Μ-Ποιου, του πρώην αστροναύτη;
Α-Καινούργια. Πρόκειται για ένα βου-

λευτή κινέζικης καταγωγής, που λέγε-
ται ζήτησε από την πρεσβεία της Κίνας 
να καθυστερήσει την ελευθέρωση των 
δύο Καναδών που συνέλαβαν οι Κινέ-
ζοι ως αντίποινα για τη σύλληψη της 
αντιπροέδρου της κινέζικης εταιρείας 
τεχνολογίας. 

Μ-Και γιατί το έκανε αυτό;
Α-Μπορεί για να τον κάνουν ήρωα 

που μεσολάβησε να ελευθερωθούν οι 
δύο Καναδοί. Για να βγει ήρωας…

Μ-Είπες ήρωας και το μυαλό μου πήγε 
στη φουστανέλα των παιδιών. Πρέπει 
να τους ειδοποιήσω που θα υπάρχει κι 
άλλη φουστανέλα για να σταματήσουν 
τον καυγά. Μην ξεχάσεις να φέρεις τη 
φουστανέλα!

Α-Φυσικά…
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19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
ΠΑΟΚ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 87-79 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 88-68 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 74-76 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75-102 
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΡΗΣ 81-70
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΕΚ [αναβολή]

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (εξ αναβολής)
ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 75-103 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 19 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  38 
02] ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ 32 [18αγ.] 
03] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  31 
04] ΠΑΟΚ  30  
05] ΑΕΚ   29 [18αγ.]
06] ΠΡΟΜΉΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 28 [18αγ.] 
07] ΑΡΉΣ  28
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 27 [18αγ.]
09] ΛΑΥΡΙΟ   24 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 23 
11] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 23
12] Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23

ΕΠΟΜΕΝΉ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (20η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

10:00 ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. 
11:00 ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
13:15 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΉ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
08:45 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
10:00 Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ 
12:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

*Τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3

Basket League: Νίκη του Ολυμπιακού 
στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ
Τη 12η διαδοχική νίκη του επί του Παναθηναϊκού σε όλες τις 
διοργανώσεις και πέμπτη σερί στο ΟΑΚΑ, πανηγύρισε ο Ολυμπιακός 
• Εξασφάλισε την 1η θέση στην κανονική διάρκεια

Τη 12η διαδοχική νίκη του επί του Πα-
ναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώ-

σεις και πέμπτη σερί στο ΟΑΚΑ, πανη-
γύρισε ο Ολυμπιακός, στο ΟΑΚΑ, στο 
πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής τής Basket 
League. 
Η ομάδα του Πειραιά δεν είχε λόγο να… 

τα δώσει όλα, παρά μόνο για λόγους γοή-
τρου και με πρώτο σκόρερ τον Γιαννούλη 
Λαρεντζάκη με 13 πόντους πήρε τη νίκη 
με 76-74 επί των «πράσινων». Από 12 πό-
ντους πρόσθεσαν οι ΜακΚίσικ και Κέιναν. 
Με 17 πόντους ο Μπέικον ήταν ο κορυ-

φαίος παίκτης του Παναθηναϊκού, αν και 
από κάποιο σημείο και μετά έπαιζε τραυ-
ματίας! 
Ο Ολυμπιακός μετρά πλέον 36 βαθμούς, 

με 18 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ ο 

Παναθηναϊκός έχει 32 βαθμούς με ρεκόρ 
14-4. Στο τέλος πάντως, και συγκεκριμένα 
στα 24″, ο Γκριγκόνις και ο Μπέικον μεί-
ωσαν στον πόντο (74-75), ο ΜακΚίσικ 
ευστόχησε σε μία βολή μετά το φάουλ 
του Μαντζούκα στα 21΄΄ (74-76), αλλά ο 
Ουίλιαμς ήταν άστοχος και ο Παπαγιάν-
νης που πήγε για το ριμπάουντ έβγαλε 
τη μπάλα εκτός παρκέ, σε μία φάση που 
υπάρχει… υποψία φάουλ στο σέντερ των 
γηπεδούχων (οι «πράσινοι» διαμαρτυρή-
θηκαν έντονα στους διαιτητές).
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 38-46, 58-59,  
74-76
Διαιτητές: Κορομηλάς, Παπαπέτρου,  
Κάρδαρης
ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): 
Ουόλτερς 5 (1), Λι 14 (2), Ουίλιαμς 2, 
Μπέικον 17 (3), Γκουντάιτις 10, Καλαϊτζά-
κης, Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης 3 (1), 
Καλαϊτζάκης, Γκριγκόνις 13 (1), Μαντζού-
κας 8 (2)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): 
Ουόκαπ 7 (1), Κέιναν 12 (3), Φαλ 6, Βεζέν-
κοφ 9 (1), Παπανικολάου 2, Λαρεντζάκης 
13 (2), Σλούκας 3, Μπόλομποι 6, Πίτερς 6 
(2), ΜακΚίσικ 12 (2)

CHAMPIONS LEAGUE: 
Μονομαχία Σίτι – 

Μπάγερν στους «8»
Σπουδαίους αγώνες έβγαλε η 

κληρωτίδα για την προημιτελική 
φάση του Champions League 
• Τα ζευγάρια μέχρι τον τελικό 
• Αμφίρροπες αναμετρήσεις σε 

Europa & Conference League

Σπουδαίους αγώνες έβγαλε η κλη-
ρωτίδα για την προημιτελική φάση 

του Champions League, με τον αγώνα 
που ξεχωρίζει να είναι αυτός ανάμεσα 
στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μπάγερν 
Μονάχου. Από την κλήρωση προέκυ-
ψαν τα εξής ζευγάρια για τη φάση των 
«8»:
• Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι
• Μπενφίκα – Ίντερ
• Μάντσεστερ Σίτι – Μπάγερν Μ.
• Μίλαν – Νάπολι 
Οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής 

φάσης θα διεξαχθούν στις 11 και 12 
Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς μία εβδομάδα 
αργότερα, στις 18 και 19 Απριλίου.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΉΜΙΤΕΛΙΚΑ
Στην ημιτελική φάση, θα διασταυρω-

θούν οι εξής ομάδες:
• Οι νικητές των ζευγαριών Μίλαν – 

Νάπολι / Μπενφίκα – Ίντερ
• Οι νικητές των ζευγαριών Ρεάλ Μα-

δρίτης – Τσέλσι / Μάντσεστερ Σίτι – 
Μπάγερν Μονάχου
Οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φά-

σης θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Μαΐου, 
ενώ οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 
στις 16 και 17 Μαΐου.

EUROPA LEAGUE: Τρία μεγάλα και αμ-
φίρροπα ντέρμπι έβγαλε η κληρωτίδα 
στο Europa League. Η Φέγενορντ θα 
αντιμετωπίσει τη Ρόμα, η Γιουβέντους 
τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (που «πέταξε» 
έξω την πρωτοπόρο της Πρέμιερ Λιγκ, 
Άρσεναλ), ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ θα παίξει με την ισπανική Σεβίλλη. 
Στο τελευταίο παιχνίδι, η Μπάγερν Λε-
βερκούζεν είναι το μεγάλο φαβορί με 
αντίπαλο την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Τα 
πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 14 Απρι-
λίου και οι ρεβάνς στις 20 Απριλίου.

EUROPA CONFERENCE LEAGUE: Δυνα-
τά παιχνίδια προέκυψαν και στο Europa 
Conference League, με τις τρεις ανα-
μετρήσεις να μην έχουν ξεκάθαρο φα-
βορί. Αυτό ισχύει για τα ζευγάρια ΓΑΝ-
ΔΗ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ, ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΑΛΚΜΑΑΡ 
& ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΝΙΣ. Στο τελευταίο ζευγάρι, 
η ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ είναι τουλάχιστον ένα… 
κλικ μπροστά από τους Πολωνούς της 
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ και έχει τον πρώτο λόγο. 
Κι εδώ τα παιχνίδια θα γίνουν στις 13/4 
και στις 20/4.

MLS: Σεφτέ στις νίκες 
για το Μόντρεαλ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SEATTLE-LAFC 0-0 
ATLANTA-PORTLAND 5-1 
MONTREAL-PHILADELPHIA 3-2  
NEW ENGLAND-NASHVILLE 1-0  
NY CITY-DC UNITED 3-2 
RED BULLS-COLUMBUS 2-1 
ORLANDO-CHARLOTTE 1-2 
TORONTO-MIAMI 2-0 
CHICAGO-CINCINNATI 3-3 
DALLAS-KANSAS CITY 2-1 
HOUSTON-AUSTIN 2-0 
ST. LOUIS-SAN JOSE 3-0 
COLORADO-MINNESOTA 1-2 
LA GALAXY-VANCOUVER 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες) 
ΔΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: St. Louis City 
12, LAFC, Seattle, Dallas, Minnesota 
7, Austin, San Jose 6, Houston, Salt 
Lake, Portland 3, Vancouver, LA Galaxy, 
Kansas City 2, Colorado 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Atlanta 10, 
New England 9, Cincinnati 8, Nashville, 
NY City 7, Philadelphia, Miami 6, 
Toronto, NY Red Bulls, Orlando 5, 
DC United, Columbus 4, Montreal, 
Charlotte 3, Chicago 2

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (25/3/2023) 
PORTLAND-LA GALAXY 
CHARLOTTE-NY RED BULLS 
COLUMBUS-ATLANTA 
DC UNITED-NEW ENGLAND 
INTER MIAMI-CHICAGO 
PHILADELPHIA-ORLANDO 
AUSTIN-COLORADO 
HOUSTON-NY CITY 
MINNESOTA-VANCOUVER 
NASHVILLE-CINCINNATI 
KANSAS CITY-SEATTLE 
SALT LAKE-ST. LOUIS 
LAFC-DALLAS 
SAN JOSE-TORONTO 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 0-0 
ΠΑΟΚ Β’-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 3-3 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ 2-1 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 2-0 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 1-4 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-3 α.αγ.
ΡΕΠΟ: ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 15 αγώνες)

01] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  37 (25-5)
02] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 28 (14-7) 
03] ΠΑΟΚ Β’  26 (26-14)
04] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  25 (20-10) 
05] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  24 (19-10)
06] ΗΡΑΚΛΗΣ  23 (20-11) 
07] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 20 (20-17)
08] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 18 (22-20)
09] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 17 (16-17)
10] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 17 (9-10)
11] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 16 (9-21)
12] ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ  13 (13-18)
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 10 (8-22)
14] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ    7 (15-25)
15] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   4 (8-37)

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
24,25&26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΑΟΚ Β’-ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΉ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ Β’-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΧΑΝΙΑ 2-0 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ 3-1 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0-1 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1-1 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ 0-2 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2-3
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΧΑΪΚΉ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 15 αγώνες)

01] ΚΉΦΙΣΙΑ  37 (34-5)
02] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  33 (26-9)
03] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 31 (19-8)
04] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  30 (18-8)
05] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  24 (22-10)
06] ΧΑΝΙΑ  21 (13-9)
07] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  20 (14-13)
08] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  20 (14-8)
09] ΑΙΓΑΛΕΩ  19 (11-10)
10] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 11 (6-21)
11] ΑΕΚ Β’    9 (10-18)
12] ΕΠΙΣΚΟΠΉ    8 (4-21)
13] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’   7 (13-16)
14] ΉΡΟΔΟΤΟΣ    4 (3-22)
15] ΠΑΟ ΡΟΥΦ    0 (7-36)

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
24,25,26&27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ 
ΑΕΚ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΧΑΝΙΑ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΡΕΠΟ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ

SUPER LEAGUE 2 
Ο Απόλλων Σμύρνης «έσπασε» το αήττητο της 
Κηφισιάς και έβαλε... φωτιά στην κορυφή στον 
όμιλο του νότου • Σταθερά στο +9 οι Σέρρες
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ΠΛΕΪ-ΟΦ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3
7’ Κασάμι, 36’ Μπακαμπού,  
81’ Φορτούνης 
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 1-2
12’ Πάλμα - 68’ πέν. Σβαμπ,  
74’ Ζίβκοβιτς
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0

ΠΛΕΪ-ΑΟΥΤ  1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-1
34’ πέν. Μπαράλες, 90’ Άλβαρες -  
50’ Κολοβός 
ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-1
73’ Μπάκιτς - 48’ Νίκας 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 2-0
19’ Καμαρά, 90’ Έρλινγκμαρκ 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0
12’, 45+1’ Βέργος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ \ ΠΛΕΪ-ΟΦ 
(σε 27 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 62 (38-12) 
02] ΑΕΚ   60 (51-14) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 59 (56-14) 
04] ΠΑΟΚ  57 (45-16) 
05] ΑΡΗΣ   40 (39-26) 
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  39 (31-41)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ \ ΠΛΕΪ-ΑΟΥΤ 
(σε 27 αγώνες) 

07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  32 (27-29) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  29 (27-40) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28 (21-31) 
10] ΟΦΗ  27 (24-35) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 (24-43) 
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  20 (15-45) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18 (15-39) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 18 (16-44) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΕΪ-ΑΟΥΤ (2η αγωνιστική) 

Σάββατο 1 Απριλίου 2023
10:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  
10:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ 
14:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

ΠΛΕΪ-ΟΦ (2η αγωνιστική) 
Κυριακή 2 Απριλίου 2023

11:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
12:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
14:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 

✔ Ο Ολυμπιακός για τέταρτη διαδοχική 
σεζόν της Super League ολοκληρώνει τις 
αναμετρήσεις του χωρίς να ηττηθεί στην 
Περιφέρεια. Αυτή η επίδοση είναι ισοφά-
ριση του ρεκόρ που έκανε από το 2000-01 
έως και το 2003-04. Πλέον βρίσκεται στους 
38 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα, αφού η 
τελευταία του ήττα ήταν στις 21 Οκτωβρίου 
2018 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 1-0. Και 
το σερί του 2000-04 είχε ξεκινήσει έπειτα 
από ήττα στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ στις 
16 Ιανουαρίου 2000 με 2-1 και έσπασε στις 
3 Οκτωβρίου 2004 (Ξάνθη – Ολυμπιακός 
2-1) έπειτα από 21 αγώνες τότε με 20 νίκες 
και μια ισοπαλία.

Super League 1: Η κορυφή  
παρέμεινε «πράσινη»
Με αρνητικό πρωταγωνιστή το διαιτητή Νταμπάνοβιτς, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός 
έμειναν στην ισοπαλία • Κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αναδείχθη-
καν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο 

μεγάλο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής 
των πλέι οφ, σε ένα παιχνίδι που ση-
μαδεύτηκε από την πολύ κακή διαιτη-
σία του Μαυροβούνιου διαιτητή, Νί-
κολα Νταμπάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός 
παραμένει στην κορυφή με δύο βαθ-
μούς διαφορά από την Ένωση αλλά με 
δεδομένες τις νίκες του Ολυμπιακού στο 
Βόλο (0-3) και του ΠΑΟΚ επί του Άρη (1-
2) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», η απόστα-
ση που χωρίζει τις τέσσερις ομάδες που 
διεκδικούν τον τίτλο είναι πέντε βαθμοί, 
κάνοντας έτσι ακόμη πιο συναρπαστική 
τη συνέχεια των αγώνων κατάταξης.

ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στην «ΟPAP Αρένα» και υπό τη σκιά του 
θανάτου του Μίμη Παπαϊωάννου, ΑΕΚ 
και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0. Αρνη-
τικός πρωταγωνιστής ήταν ο ρέφερι της 
αναμέτρησης, ο οποίος στις καθυστερή-
σεις της αναμέτρησης υπέδειξε ανύπαρ-
κτο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ σε διεκδίκηση 
της μπάλας ανάμεσα στον Αραούχο και 
τον Παλάσιος. Τελικά πήρε πίσω τη λαν-
θασμένη απόφαση (εφόσον είχε προηγη-
θεί επιθετικό φάουλ του Σιμάνσκι στον 
Κώτσιρα) και το ματς έληξε ομαλά. 
Ο Παναθηναϊκός φωνάζει δικαιολογημέ-

να για τη διαιτησία του Νταμπάνοβιτς ο 
οποίος δεν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα τον Αμραμπατ σε δύο περιπτώσεις 
(32΄, 43΄) ενώ στο 35’ δεν καταλόγισε 
πέναλτι σε χέρι του Χατζησαφί στην πε-
ριοχή. Μάλιστα δεν κλήθηκε ούτε από το 
VAR για να εξετάσει τη φάση.
Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό 

μετά το 30΄. Η ΑΕΚ είχε μεγάλη ευκαιρία 
να πάει προηγούμενη στα αποδυτήρια 
για το ημίχρονο με τον Ρότα στο 42΄ που 
πλάσαρε από πλεονεκτική θέση άουτ.
Με την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου, οι δύο 

τερματοφύλακες ήταν οι μεγάλοι πρωτα-
γωνιστές. Αρχικά οι φιλοξενούμενοι έχα-
σαν μοναδική τριπλή ευκαιρία. 

Ο Αθανασιάδης απέκρουσε κατά σειρά 
τα πλασέ των Μαντσίνι και Ιωαννίδη ενώ 
το σουτ του Τσέριν από το σημείο του 
πέναλτι πέρασε ελάχιστα άουτ. Η ΑΕΚ 
απάντησε με δύο διαδοχικές ευκαιρίες 
με τον Γιόνσον μέσα σε ένα λεπτό. Στην 
πρώτη απέκρουσε σωτήρια ο Μπρινιόλι, 
στη δεύτερη η μπάλα πέρασε μόλις άουτ 
στην κεφαλιά που έκανε. Μετά το 60΄ ο 
ρυθμός έπεσε και οι δύο ομάδες φάνη-
καν να αρκούνται στην ισοπαλία.

ΠΑΕ ΠΑΟ: «ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙ ΟΦ»
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο ημίχρονο 

της αναμέτρησης εξέδωσε ανακοίνωση 
κατά του διαιτητή Νταμπάνοβιτς. Όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η διαιτησία 
του Νταμπάνοβιτς, ο οποίος ορίστηκε να 
διευθύνει τον αγώνα, παρά την ομόφωνη 
απόφαση της Super League για ορισμό 
διαιτητών κατηγορίας Elite στους αγώ-
νες μεταξύ των Big 4, όχι μόνο προκαλεί 
αλλά αλλοιώνει ήδη από την 1η αγωνιστι-
κή τη διαδικασία των play offs.
Πέραν της γενικότερης εύνοιας του 

προς την ΑΕΚ, χαρακτηριστικότερες φά-
σεις είναι οι εξής:
-Στο 32’ σε φάουλ του Άμρα-

μπατ στον Χουάνκαρ, ναι μεν καταλογίζεται 
η παράβαση, όμως δε δίνεται η 2η κίτρινη. 
-Στο 35’ χέρι του Χατζησαφί στην πε-
ριοχή δε δίνεται πέναλτι και δεν κα-
λείται ο διαιτητής καν από το VAR. 
-Στο 43’ σε χέρι του Άμραμπατ σε προ-
σπάθεια να κόψει βολέ του Μπρινιόλι, 
καταλογίζεται η παράβαση, δε δίνεται 
πάλι η 2η κίτρινη».

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
Στο Βόλο, στο παιχνίδι που άνοιξε την 

αυλαία των πλέι οφ, ο Ολυμπιακός, πέ-
ρασε ένα εύκολο απόγευμα χωρίς να 
απειληθεί καθόλου από την τοπική ομά-
δα. Άνοιξε το σκορ μόλις στο 7’ με τον Κα-
σάμι που ξεκίνησε για πρώτη φορά βα-
σικός στο φετινό πρωτάθλημα, διπλα-
σίασε τα τέρματά του με τον Μπακα-
μπού στο 36΄μετά από φάουλ του Φορ-
τούνη, ο οποίος στο 81′ μετά από νέα 
εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 
0-3.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ
Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα 

άκρως επεισοδιακό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ αν 
και βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να 
κάνει την ολική ανατροπή και να πάρει 
μια τεράστιας σημασίας νίκη. 

Ο Αρης προηγήθηκε με σκόρερ τον Πάλ-
μα στο 12′, σε ένα απίθανο πρώτο ημί-
χρονο, όπου οι «κίτρινοι» είχαν δύο 
δοκάρια με τους Ιτούρμπε (38΄) και Φα-
μπιάνο (39΄) και ο ΠΑΟΚ δύο σπουδαίες 
ευκαιρίες με τον Κάργα (34΄) και τον Ολι-
βέιρα (44΄).
Ο «δικέφαλος του Βορρά» ανέβασε την 

απόδοσή του στην επανάληψη και με 
δύο τέρματα μέσα σε πέντε λεπτά (68΄ 
πέν. Σβαμπ, 74΄ Ζίβκοβιτς), έφερε τού-
μπα το παιχνίδι. Το φινάλε σημαδεύτηκε 
από επεισόδια εντός αγωνιστικού χώ-
ρου, με αρνητικό πρωταγωνιστή για μια 
ακόμη φορά τον Ραζβάν Λουτσέσκου. 
Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ επιχεί-

ρησε να πετάξει αντικείμενο προς την 
εξέδρα, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα 
την αποβολή του από το Σουηδό διαιτη-
τή Αλ Χακίμ.
Αμέσως μετά την αποβολή του Λουτσέ-

σκου ακολούθησε πανδαιμόνιο μεταξύ 
των πάγκων των δύο ομάδων και ανδρών 
της αστυνομίας. 
Στη διαμάχη πήρε μέρος και ο πρόεδρος 

του Άρη, Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος 
ζήτησε από τον προπονητή του ΠΑΟΚ να 
σταματήσει να προκαλεί.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ Η ΛΑΜΙΑ
Στη μάχη των πλέι άουτ κερδισμένη της 

πρεμιέρας ήταν αναμφίβολα η Λαμία, 
που νικώντας τον ΠΑΣ Γιάννινα εκμεταλ-
λεύτηκε τόσο την ήττα του Ιωνικού στο 
Περιστέρι, όσο και την ισοπαλία του Λε-
βαδειακού στο Ηράκλειο, ανεβαίνοντας 
έτσι στη 12η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Φθιώτιδας με δύο γκολ 
του Βέργου (12΄, 45’+1΄) επικράτησε με 
2-0 του ΠΑΣ, ο οποίος βρίσκεται και αυ-
τός πλέον σε επικίνδυνη θέση. 
Ο Ιωνικός στο Περιστέρι έχασε τις πε-

ρισσότερες ευκαιρίες, όμως ο Ατρόμητος 
ήταν αυτός που πήρε τους τρεις βαθ-
μούς, περνώντας στην 7η θέση. Με γκολ 
του Αγκιμπού Καμαρά (19΄) και του Έρ-
λινγκμαρκ στο φινάλε της αναμέτρησης η 
ομάδα του Κρις Κόουλμαν νίκησε με 2-0.
Ο Λεβαδειακός, αν και προηγήθηκε στο 

Ηράκλειο με το Νίκα (48΄) είδε τον Μπά-
κιτς με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 
73΄ να ισοφαρίζει σε 1-1 για τον ΟΦΗ και 
να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
Στην Τρίπολη, ο Αστέρας με γκολ του Άλ-

βαρες στην εκπνοή, νίκησε με 2-1 τον Πα-
ναιτωλικό. Είχε προηγηθεί με πέναλτι 
του Μπαράλες στο 34΄ ενώ οι Αγρινιώτες 
είχαν ισοφαρίσει με τον Κολοβό (50΄).

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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Ζήτω η 25η Μαρτίου!Ζήτω η 25η Μαρτίου!
Μήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜ
Δρ. Γεώργιου Τσούκα
Αγαπητοί Ελληνίδες και Έλληνες,

Σήμερα, 25 Μαρτίου, γιορ-
τάζουμε τη 202η επέτειο 

της ανεξαρτησίας της χώρας 
μας. Γιορτάζουμε, επίσης, τη 
χαρμόσυνη είδηση του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου. Είναι 
μια μέρα που οι ψυχές μας 
ευγνωμονούν τον Θεό, ενώ 
γεμίζουν με υπερηφάνεια, 
καθώς θυμόμαστε τον ηρωι-

κό αγώνα των προγόνων μας, που αγωνίστηκαν για 
να απελευθερώσουν το έθνος μας από την Οθωμανι-
κή κυριαρχία.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν ήταν εύκολη. 
Κερδήθηκε με το αίμα, τη γενναιότητα και τις θυσίες 

των προγόνων μας. Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος 
Μοντρεάλ υποκλίνεται με σεβασμό στους γενναίους 
άνδρες και γυναίκες που πολέμησαν για την ελευθε-
ρία τους και αποτίνουμε φόρο τιμής στη σπουδαία 
κληρονομιά που μας άφησαν.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ρόλος της Εκκλη-
σίας ήταν κρίσιμος, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Η Εκκλησία στήριξε τους 
επαναστάτες, παρέχοντάς τους πνευματική καθοδή-
γηση, άσυλο και κάθε είδους βοήθεια, πνευματική 
αλλά και υλική. Με την ευλογία της Υπεραγίας Θεο-
τόκου, ο κλήρος διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη δια-
τήρηση του ηθικού και του θάρρους των αγωνιστών, 
υπενθυμίζοντάς τους το δίκαιο του σκοπού τους και τη 
σημασία της θυσίας τους.

Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε την Ημέρα της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας μας, τιμούμε όχι μόνο τους ήρωες του 
παρελθόντος, αλλά και τους ήρωες του παρόντος. 
Τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που εργάστηκαν 

ακούραστα για να μας κρατήσουν ασφαλείς κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, τους δασκάλους, που εμπνέ-
ουν και εκπαιδεύουν τα παιδιά μας και τους αμέτρη-
τους άλλους Έλληνες της πατρίδας και της διασπο-
ράς, που συμβάλλουν στην κοινωνία μας με τον δικό 
τους τρόπο. Γιορτάζουμε τη γενναιότητα, την ανθεκτι-
κότητα και τη δύναμη του λαού μας, που συνεχίζει να 
υποστηρίζει τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας 
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ας θυμόμαστε ότι η ελευθερία μας δεν μας χαρίστη-
κε. Την κερδίσαμε μέσα από το θάρρος και τη θυσία 
εκείνων που ήρθαν πριν από εμάς. Ακόμη και σήμε-
ρα, δεχόμαστε απειλές για την εθνική μας κυριαρχία. 
Όμως, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθε-
ρία της πατρίδας μας και εργαζόμαστε ακούραστα για 
την οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος για το 
έθνος μας.

Ζήτω η 25η Μαρτίου! Ζήτω η Ελλάδα!

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, υπερηφάνεια και χαρά 
γιορτάζουμε σήμερα, τη διπλή γιορτή της 25ης 

Μαρτίου! Γιορτάζει η Παναγία μας, γιορτάζει και η Πα-
τρίδα! Γιορτάζουμε τα δύο «χαίρε»: Το «Χαίρε Κεχα-
ριτωμένη Μαρία» και το «Χαίρε ω Χαίρε Λευτεριά».

Με το πρώτο «Χαίρε» ο Υιός και Λόγος του Θεού γί-
νεται Θεάνθρωπος, που με τη θυσία Του ελευθερώνει 
τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του. Με το δεύτερο 
«χαίρε» ανατέλλει, επιτέλους, ο ήλιος της ελευθερίας 
για το σκλαβωμένο Γένος μας. Οι ήρωες του 1821, 
οι απλοί εκείνοι άνθρωποι που η γενναιότητα και η 
δίψα προς την ελευθερία τους έκανε αθάνατους πολε-
μιστές, αναμετρήθηκαν με τα σκοτάδια των 400 χρό-
νων σκλαβιάς, για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση και 
τη συνέχιση της ιστορίας και της κληρονομιάς τους! 
Το 1821 έδειξε ότι η Ελλάδα δεν ήταν πεθαμένη και 
ότι είχε μείνει άγρυπνη μέσα στους αιώνες της τουρ-
κικής δουλείας, άγρυπνη στην ψυχή και ελεύθερη στο 
πνεύμα! Την αυγή της 25ης Μαρτίου του 1821, στο 
Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο σεβάσμιος Ιεράρχης 
Παλαιών Πατρών Γερμανός, ύψωσε το λάβαρο της 
επανάστασης και όλοι, οπλαρχηγοί, αρματολοί, κλέ-
φτες και όλος ο λαός ορκίστηκαν: «Υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος».

Έλληνας και σκλαβιά είναι δυο πράγματα τελείως 
αντίθετα, τελείως ασυμβίβαστα. Γι’ αυτό ακριβώς οι 
ραγιάδες των τετρακοσίων χρόνων πήραν τη μεγάλη 
απόφαση: Λευτεριά ή Θάνατος. «Καλύτερα μιας ώρας 
ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυ-
λακή», τραγουδάει ο Ρήγας Φεραίος.

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, εδώ στο Σχο-
λείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», οι μαθητές μας με 
υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη θα αποδώσουν ελά-
χιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας, αυτούς που 
θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι!

Ζήτω η 25 η Μαρτίου 1821! Ζήτω οι Ήρωες του 1821! 
Ζήτω η Ελλάδα!

Ως Έλληνας, η Ημέρα της Εθνικής μας Ανεξαρτησί-
ας κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Σηματοδοτεί την ημέρα που οι πρόγονοί μας ξεση-
κώθηκαν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους, οδηγώντας τελι-
κά στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους το 
1832. Η γενναιότητα και η θυσία όσων αγωνίστηκαν 
για την ανεξαρτησία μας αποτελεί απόδειξη της αντο-
χής και του πνεύματος του ελληνικού λαού.

Η 25η Μαρτίου δεν είναι απλώς μια ημέρα εορτα-
σμού, αλλά μια υπενθύμιση της ιστορίας μας και των 
αγώνων που έχουμε κερδίσει ως έθνος. Είναι μια 
στιγμή για να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν για την 
ελευθερία μας και να αποτίνουμε φόρο τιμής στους 
ήρωες που άνοιξαν το δρόμο για να γίνει η χώρα μας 
αυτό που είναι σήμερα. 

Για μένα, η Ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι 
μια μέρα που συναντιόμαστε με την οικογένεια και 
τους φίλους μας, για να γιορτάσουμε την κληρονομιά 
και τον πολιτισμό μας. Μεγαλώνοντας, θυμάμαι να 
συμμετέχω σε σχολικές παρελάσεις και εορτασμούς, 
φορώντας περήφανα τα γαλανόλευκα χρώματα της 
ελληνικής σημαίας. Καθώς μεγάλωνα, η εκτίμησή 
μου για την Ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας μόνο 
βάθαινε, καθώς άρχισα να καταλαβαίνω τη σημασία 
της και τι αντιπροσωπεύει για το έθνος μας.

Η ημέρα αυτή δεν είναι απλώς ένας εορτασμός του 
παρελθόντος μας, αλλά ένα κάλεσμα σε δράση για το 
παρόν και το μέλλον. Μας καλεί να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας και να τιμούμε 
τις θυσίες εκείνων που ήρθαν πριν από εμάς. Είναι 
μια ημέρα που μας ενώνει ως έθνος και μας υπενθυ-
μίζει τη δύναμη, τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των 
προγόνων μας.

Ζήτω η 25 η Μαρτίου! Ζήτω η Εθνική Ανεξαρτησία 
μας!

«Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον 
τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, διά να 

γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας 
την ομόνοια, την θρησκεία, την φρόνιμον ελευθερία». 
Αυτά ήταν τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 
προς τα νέα παιδιά, λόγια και σήμερα επίκαιρα.

Το μήνυμα που μπορούμε να πάρουμε γιορτάζοντας 
τη 202η Εθνική μας Επέτειο είναι η αναγκαιότητα της 
ενότητας. Χωρίς ενότητα και ομοψυχία τίποτα δε θα 
μπορούσαν να καταφέρουν οι αγωνιστές της εποχής 
εκείνης. Το μήνυμα αυτό, μαζί με το πρώτο μήνυμα 
της ελπίδας που μας δίνει ο Ευαγγελισμός της Θεο-
τόκου, οφείλουμε να τα έχουμε κατά νου όλοι οι Έλ-
ληνες, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκρι-
θούμε στις προκλήσεις της σημερινής εποχής.

Όσα μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που 
μας χωρίζουν. 

Τα σχολεία μας, με εθνική υπερηφάνεια, θα γιορτά-
σουν τη μεγάλη ημέρα της πατρίδας και θα υψώσουν 
τη γαλανόλευκη σημαία ως φόρο τιμής στους ηρωι-
κούς προγόνους μας, που έδωσαν τη ζωή τους ώστε 
η πατρίδα μας να είναι μια ελεύθερη χώρα.

Ο αγώνας των προγόνων μας είναι η κληρονομιά 
μας. Ας κρατήσουμε ψηλά το ’21 και ας φωτιζόμαστε 
από το παράδειγμά του. Είναι χρέος μας να τιμούμε 
και να σεβόμαστε την ιστορία και την ελευθερία του 
έθνους μας.

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η 25η Μαρτίου! 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής Σχολείου
«Σωκράτης-Δημοσθένης»

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΣΟΡΟΣ
Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΚΜΜ

ΚΑΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Γενική Διευθύντρια Σχολείων 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
ΕΚΜΜ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΗ 1:00 Μ.Μ., ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ, ΣΤΗ JEAN-TALON
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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

 
 
 

 
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
   

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυρίων του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ θα 

προσφέρει γεύμα με ψάρι και σκορδαλιά την Κυριακή των Βαΐων 9 Απριλίου αμέσως 

μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην αίθουσα του Ιερού Ναού. Διαθέτουμε το 

γεύμα και σε πακέτο το οποίο θα μπορείτε να παραλάβετε από τις 11:00 έως τις 1:00 μ.μ.  

 

    Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 438-879-5554. Τιμή φαγητού 25$ 

 

   Η παρουσία σας και η οικονομική σας προσφορά θα μας βοηθήσει ώστε να φέρουμε 

εις πέρας τα διάφορα έργα που συνεχίζονται για τον εξωραϊσμό της Εκκλησίας μας.  

  Ευχαριστούμε θερμά τις κάτωθι επιχειρήσεις για την συνεχή υποστήριξή τους στις 

εκδηλώσεις μας:  

P.A. Super Market  

 Casablanca Fish Market  

 Hawaii Super Market 

 

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!! 

Από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ ανακοινώνει ότι όπως 
κάθε χρόνο θα συμπληρώσει και φέτος Φορολογικές Δηλώσεις.

Εάν έχετε ήδη όλα 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. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «Φιλία» ζητάει επειγόντως

Μάγειρα μερικής απασχόλησης
για το πρόγραμμα  Meals-on-Wheels

τρεις φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή
από 4 ώρες τη φορά.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο
 514-948-3021 ή 514 802-0762.

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021
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Του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου

Καναδά κ. Σωτηρίου

Χαίρε κεχαριτωμένη...
Εκτελώντας το θέληµα του Θεού, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατεβαίνει στη 

γη. Με δέος στέκεται µπροστά στην Παρθένο. Μειλίχια της λέγει «Χαίρε 
κεχαριτωµενη, ο Κύριος µετά σου». Και συνεχίζει ο Γαβριήλ. «Μη φοβού 
Μαριάµ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ και ιδού συλλήψη εν γαστρί 
και τέξη υιόν... Πνεύµα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναµις Υψίστου 
επισκιάσει σοι, διό και το γεννώµενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού... ότι 
ούκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ παν ρήµα». Και σε όλα αυτά απήντησε η 
Μαριάµ. «Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου».
«Σήµερον της σωτηρίας ηµών το κεφάλαιον και του απ’ αιώνος µυστηρίου 

η φανέρωσις. Ο υιός του Θεού, υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ 
την χάριν ευαγγελίζεται». 
Η Παρθένος βρήκε χάρη από τον Θεό, γιατί ήταν κεχαριτωµένη. Αυτό 

το κεχαριτωµένη σηµαίνει, ότι είχε την αγνή διάθεση να ακούσει και 
να υπακούσει στο θέληµα του Θεού. Γι’ αυτό και ο Θεός ήταν µαζί της. 
Έχουµε εµείς και ο κάθε άνθρωπος αυτή την αγνή διάθεση να ακούµε και 
να υπακούµε στο θέληµα του Θεού για να είναι ο Θεός µαζί µας; Για να 
βρίσκουµε κι εµείς χάρη από τον Θεό. Για να κατοικεί και να εµπεριπατεί 
µέσα µας ο Χριστός και να µας σώζει.
Η Παρθένος είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου». 

Εσύ κι εγώ λέµε πάντα «γενηθήτω το θέληµά Σου»; Κι αν το λέµε, το λέµε 
πάντα µε την καρδιά µας ή µόνο µε τα χείλη; Το κάνουµε καθηµερινό µας 
βίωµα; Προσπαθούµε πάντοτε ό,τι κάνουµε, αυτό να είναι το θέληµα του 
Θεού; Μόνο εάν έχουµε αγνή διάθεση και πάντοτε κάνουµε το θέληµα 
του Θεού, η σωτηρία την οποία έφερε ο Χριστός, θα είναι δική µας και η 
επιστροφή µας στον παράδεισο, δηλαδή στους ουρανούς, εγγυηµένη.
Διπλή, όµως, είναι η σηµερινή γιορτή. Ο ευαγγελισµός της ελευθερίας 

µας και της σωτηρίας µας από τα δεσµά της αµαρτίας και ο ευαγγελισµός 
της ελευθερίας του ελληνικού έθνους και του ορθοδόξου γένους.
«Τέτοια ηµέρα διάλεξε η σπλαχνική Μαρία να πει στον Κύριο του παντός 

που τ’ άψυχα εµψυχώνει, κοίτα στη γη τους χριστιανούς που µ’ άπειρη 
λατρεία εµέγιορτάζουν σήµερα, πόση σκλαβιά πλακώνει».
Άκουσε ο Θεός τη θερµή προσευχή της σπλαχνικής Μαρίας, αλλά και 

την προσευχή των δεινοπαθούντων χριστιανών. Στα τετρακόσια χρόνια 
που «όλα τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά» οι χριστιανοί 
δεν ξέχασαν τον αληθινό Θεό. Υπέφεραν τα πάνδεινα, αλλά κράτησαν 
την πίστη τους. Αυτή η πίστη τους, τους κράτησε Έλληνες και τους έδωσε 
και τη λευτεριά τους. 
Επίγειο άγγελο έστειλε τώρα ο Θεός, τον Παλαιῶν Πατρῶν Γερµανό.  

Κι εκείνος έφερε το µήνυµα του ξεσηκωµού και της λευτεριάς. Ύψωσε το 
λάβαρο  της επανάστασης και στο όνοµα της Αγίας Τριάδας όρκισε τα 
παλληκάρια. Έγινε ξεσηκωµός παντού. Η αδικία, ο πόνος και το κλάµα 
των χριστιανών έγινε κύµα αντρειωµένο και βροντοφώναξε: «µέριασε 
βράχε να διαβώ». Ο βράχος, που καταπλάκωνε τα στήθια της Ελλάδας 
και των χριστιανών, έπεσε. Η λευτεριά, λυγερόκορµη, έκανε τον περίπατό 
της σ’ ένα µικρό µέρος της Ελλάδας.
Το ελληνικό  έθνος, γένος και κράτος, από αρχαιοτάτων χρόνων έχει 

κάνει θαύµατα. Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την ιστορία του. Γιατί 
κανένα άλλο έθνος δεν προσέφερε τόσα στην ανθρωπότητα, όσα το 
ελληνικό έθνος. Μεσουράνησε στον χρυσό αιώνα του Περικλή, αλλά 
και στην υπερένδοξη ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Διαλύθηκε 
και ξαναζωντάνεψε, όπως ο φοίνικας από την στάχτη του. Στη νεώτερη 
µετεπαναστατική ιστορία του πέρασε µεγάλες µπόρες και φουρτούνες,  
όπως οι Βαλκανικοί πόλεµοι. Ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Μικρασιατική 
καταστροφή. Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Και µε όλα αυτά κατάφερε να 
βγει αντρειωµενο, σήµερα, ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν µερικά ερωτήµατα εδώ. Γιατί δε συνέχισε την ιστορία του, 

όπως στον χρυσό αιώνα της αρχαιότητας; Γιατί διαλύθηκε το 1453; Γιατί 
υπέφερε τα όσα υπέφερε στη Μικρασιατική καταστροφή; Οι απαντήσεις 
δεν είναι εύκολες. Ίσως, διότι όταν βρέθηκε σε ευηµερία παραδόθηκε στη 
χλιδή. Ίσως, γιατί ξέχασε τον ίδιο τον Θεό. Ίσως, γιατί εγκατέλειψε τη 
γραµµή της τίµιας εργασίας, της ηθικής, του σεβασµού του Θεού και των 
ανθρώπων.
Σήµερα το ελληνικό έθνος ευηµερεί στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον 

κόσµο, όπου υπάρχουν Έλληνες. Οι ίδιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν παντού. 
Και ο κάθε Ἕλληνας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και πολύ 
επιφυλακτικός. Να ρωτάει καθηµερινά. Σέβοµαι τις αξίες που κήρυξαν οι 
αρχαίοι Έλληνες; Είµαι ορθόδοξος και µάλιστα εν επιγνώσει ορθόδοξος; 
Στέκοµαι στις ρίζες του έθνους µου και της Ορθοδοξίας µου; Όποιος 
χάσει αυτές τις αρχές ξεριζώνεται, γκρεµίζεται και χάνεται. 
Ευλογηµένοι µου χριστιανοί, στη διπλή µας γιορτή, ζήστε σήµερα 

τη λευτεριά από την αµαρτία. Δοξάστε τον Θεό και ευγνωµονείτε την 
Παρθένο Μαρία. Κρατείστε τις αρχές που χάραξαν οι αρχαίοι πρόγονοί 
µας. Καµαρώστε τον ηρωϊσµό των προγόνων µας που µας χάρισαν τη 
λευτεριά µας. Δείξτε σεις και ο καθένας µας τον ίδιο ηρωϊσµό, κρατώντας 
τις αρχές του έθνους µας και της Ορθοδοξίας µας. Μεταλαµπαδεύστε όλοι 
τις ίδιες ιδέες και τις ίδιες αρχές στα παιδιά σας. Αυτός είναι ο καλύτερος 
τρόπος να γιορτάζουµε τη διπλή µας γιορτή. Όταν τα τηρούµε αυτά θα 
µας ευλογεί ο Θεός και θα συνεχίζουµε την ανεπανάληπτη ιστορία του 
έθνους µας µέσα σε όλα τα έθνη της ανθρωπότητας.
Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Καναδάς! Ζήτω η Ελευθερία!

Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΙΚΟΥ ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΜ

«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΙ  
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!!!»
Πριν από 25 χρόνια καθιερώθηκε η τιμητική διάκριση «Ο Ελληνας της Χρονιάς», 

σκοπός της οποίας είναι να τιμηθεί ένα άτομο το οποίο «με τη συμπεριφορά 
του στον εδώ Ελληνισμό, ως κοινωνικό σύνολο, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
και πηγή υπερηφάνειας και προβολής». 

Μια τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή επιλέγει από τις προτάσεις που το κοινό κατα-
θέτει και ονομάζει τον αποδέκτη αυτής της τιμητικής διάκρισης. 
Το τιμώμενο πρόσωπο ανακοινώνεται στο επίσημο δείπνο που οργανώνεται για την 

Εθνική μας Εορτή της 25ης Μαρτίου, διαβάζεται το βιογραφικό του και ο πρόεδρος 
της Κοινότητας απονέμει τιμητική πλακέτα. Στη συνέχεια καλείται το τιμώμενο πρό-
σωπο να λάβει ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς, όπως στη Δοξολογία, καθώς και 
στην Παρέλαση. 

Αυτή η διαδικασία τηρήθηκε ακριβώς όλα αυτά τα τελευταία 25 χρόνια από όλες 
τις Κοινοτικές διοικήσεις, μέχρι που το όλο θέμα «σκάλωσε» στη σημερινή διοίκηση 
του Γ. Τσούκα, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν ο Έλληνας της χρονιάς πέρσι, χωρίς 
κανένα πρόβλημα.
Φέτος, από τα 5 (προτεινόμενα από το κοινό) άτομα, η επιτροπή, αποτελούμενη 

από τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κοινότητας και δύο καθηγητές πανεπιστημίου, 
επέλεξε ομόφωνα το άτομο μου. Κι από εδώ και πέρα γίνεται ο χαμός.
Από την πρώτη επικοινωνία με τον Δρ. Τσούκα, που μου ανακοίνωσε τη βράβευ-

ση και ότι ο προσωπικός του καλεσμένος, πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπαν-
δρέου, θα μου απονέμανε την πλακέτα, ως τις μετέπειτα κουβέντες του προέδρου 
όπως: «άσε το αυτό, θα σου κάνω μια πιο μεγάλη γιορτή να σε τιμήσουμε», «μερι-
κοί από τους δικούς μου αντιδρούν», «να μη γίνει η απονομή κατά τη διάρκεια του 
επίσημου δείπνου στη μεγάλη αίθουσα αλλά δίπλα στο φουαγιέ στο κοκτέιλ» (με 
μικρή συμμετοχή καλεσμένων), «ναι, δεν μπορούμε να ανατρέψουμε την απόφαση 
της επιτροπής αλλά να στο δώσουμε σε μια άλλη στιγμή», «αν σου το δώσω θα ση-
κωθούν και θα φωνάζουν στην αίθουσα» και διάφορες άλλες του είδους προφάσεις 
προς αποφυγή της απονομής της τιμητικής διάκρισης.
Το «μεγάλο» και συνταρακτικό θέμα της ονομασίας του Παγώνη ως Έλληνας της 

Χρονιάς, όμως, έχει και συνέχεια. Μυστικοσυμβούλιο της ομάδας Τσούκα, τηλεφω-
νήματα και εκβιασμοί προς και από διαφόρους, και τελικά σύγκληση έκτακτης συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητηθεί το «μείζον» θέμα, όπου 
κατέληξε να ακουστούν πολλά άσχημα και προσβλητικά και τελικά να μην παρθεί 
ουδεμία απόφαση.

Επειδή, λοιπόν, διαπιστώνω πως αυτή η τιμητική διάκριση, από το να είναι μια 
ευκαιρία χαράς και τιμής, να έχει καταντήσει μια τελείως τοξική και απεχθής διαδι-
κασία, και με απώτερο σκοπό να προστατεύσω τόσο την προσωπικότητά μου, αλλά 
και το κύρος και την αξιοπρέπεια του θεσμού του «Έλληνα της Χρονιάς», αποφάσι-
σα να αρνηθώ τη διάκριση, για να τελειώσει εδώ η φασαρία και να ηρεμήσουν τα 
πνεύματα.
Στη μακρόχρονη πορεία μου, ουδέποτε επιδίωξα τιμές και διακρίσεις και βεβαίως 

δεν θα το κάνω τώρα. 
Θλίβομαι, όμως, πως αντί να προβάλλονται τα ιδανικά της φυλής, οι αρχές και αξί-

ες του γένους, η σημερινή κοινοτική διοίκηση Γ. Τσούκα αφήνει τη μικρότητα, τη 
μισαλλοδοξία, το μίσος, την κουτοπονηριά και την ασχήμια να κυριαρχούν στην κοι-
νοτική μας ζωή, ιδιαίτερα, τώρα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική 
μας Εορτή.
Η διοίκηση Γ. Τσούκα αντί να ενώνει τον Ελληνισμό, δυστυχώς τον διαιρεί, με τρόπο 

που θα αφήσει βαθιές πληγές στον Κοινοτικό οργανισμό.

Ζήτω η Εθνική Επέτειος! 
Ζήτω η Επανάσταση του 1821!

Νίκος Τ. Παγώνης

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ο σκοπός του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
Ελληνίδων Κύριων (ΦΟΕΚ) είναι να παρέχει 

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

Εάν προσωρινά βρισκόσαστε σε οικονομική 
δυσχέρεια, σε κρίσιμη κατάσταση η έκτακτη 
ανάγκη το ΦΟΕΚ μπορεί να σας βοηθήσει.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

• Τρόφιμα, ενοίκιο, 
ρουχισμό, έπιπλα, 
ηλεκτρισμό, φάρμακα και 
αλλά έξοδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΟΦΙΑΣ 
ΓΚΙΟΥΣΜΑ

(το γένος Καλλιγά,  
από Κωνσταντινούπολη, ετών 86)

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 
Στον Ιερό Ναό Της Κοίμησης Της Θεοτόκου, θα λάβει χώρα το τριετές μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της χήρας του αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου και  
δημοσιογράφου-Εκδότη της Ελληνοκαναδικής Δράσης, Στυλιανού Γκιούσμα και  

λατρευτή μητέρα και γιαγιά, που υπέστη θύμα του κορωνοϊού τον Απρίλιο του 2020,

Τα παιδιά: 
Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας 

και Κωνσταντίνα
 Καλογεροπούλου

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλούνται οι 
 συγγενείς και οι φίλοι  

όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τον 

πρωτοπρεσβύτερο 
Νικόλαο Παπαγεωργίου 

του Ιερού Ναού 
Της Κοίμησης Της Θεοτόκου 

και την πρεσβυτέρα 
για τη συνεχή συμπαράσταση 

τους στο βαρύ μας πένθος.

ΜΑΡΙΑΣ 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ 

(το γένος Πετσίνη, ετών 67, 
από Αμπελακιώτισσα Ναύπακτος)

Ο σύζυγος: 
Ιωάννης

Τα παιδιά:  
Λάζαρος και Σοφία Αμανατίδη, 
Κυριακή και Ιωάννης Καμίνης, 

Γιώργος και Θεοδώρα Αμανατίδη 

Τα αδέλφια: 
Κωνσταντίνος και Ελένη

Τα εγγόνια:  
Γιάννης, Παναγιώτης και Κυριάκος

Νικόλας και Sone, 
Ειρήνη, Χρήστος

Ιωάννης και Μαρία

Οι κουνιάδες: 
Αναστασία Αμανατίδη, 
Θεοδώρα Αμανατίδη,

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

Παρακαλούνται οι 
 συγγενείς και οι φίλοι  

όπως παρευρεθούν.

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  

(3780 Souvenir Chomedey Laval) 
θα τελεστεί δεκαετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της αειμνήστου και λατρευτής συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο 1η Απριλίου 2023 

10:00 με 11:00 το πρωί  στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) θα τελεστεί τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο  

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΉΜΑ 

(από Μόντρεαλ -  
το γένος Βασιλείου και Ευορίας)

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παραβρεθούν. 

Ο αδελφός Ιωάννης, 
οι θείες και θείοι,

τα ξαδέλφια, τα ανίψια, 
οι συγγενείς και φίλοι  

από Καναδά και Ελλάδα. 

ΕΞΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΕΞΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΝΙΚΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η σύζυγος: 
Αναστασία Νικολάου 
(το γένος Βρουβάκη) 

Τα παιδιά: 
Δωροθέα και Aldo, 

Αντωνία, Ελένη και Παναγιώτης,   
Ευδοκία και Ιγνάτιος 

Τα εγγόνια: 
Χριστίνα, Γιώργος, 

Ματθαίος, Νικόλ, Νικόλαος,
Αναστασία, Χριστόφορος και Χάρης,  

οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
 

Παρακαλούνται  
οι συγγενείς και οι φίλοι 

όπως παρευρεθούν.

Tην Κυριακή 2 Απριλίου 2023 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελούμε Εξαετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού  
αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και εξάδελφου
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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
Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΉ

(από Τορίζο Ναυπακτίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 1 Απριλίου 2023

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΘΕΟΦΑΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

(από Βοχαϊκό Κορίνθου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΉ

(Από Αγόριανη Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 1 Απριλίου 2023

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

(από Χώρα Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  
(810 Ogilvy Avenue Montreal)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΑΡΓΥΡΩΣ 
ΜΙΧΕΛΑΚΉ

(από Βέροια Μακεδονίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 1 Απριλίου 2023

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΧΡΥΣΑΝΘΉ 
ΜΑΝΙΑΤΉ
(από Γέρμας Καστοριάς)
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Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ: ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΈΩΣ ΤΟΝ 21ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ: ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΈΩΣ ΤΟΝ 21ΟΟ ΑΙΩΝΑ! ΑΙΩΝΑ!  

ΠΡΩΤΟΣ ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
Ως  πρώτος  ελληνικός  αποικι-

σμός  αναφέρεται,  το  αποτέλεσμα 
των  πληθυσμιακών  μεταναστεύσεων 
και των ανακατατάξεων που συνέβησαν 
στον  Ελλαδικό  χώρο,  από  τα  μέσα  του 
11ου έως τα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. 
Οι μετακινήσεις αυτές οδήγησαν στον 

αποικισμό των νησιών του Αιγαίου, της 
Κύπρου, της Κρήτης, των Επτανήσων, 
των Δωδεκανήσων και της δυτικής ακτής 
της Μικράς Ασίας από ελληνικά φύλα 
της ηπειρωτικής Ελλάδας και την ίδρυση 
νέων πόλεων, που αποτέλεσαν τα μετέ-
πειτα χρόνια σημαντικά κέντρα του ελλη-
νικού πολιτισμού. 
Ο αποικισμός πραγματοποιήθηκε σε 

διαδοχικά κύματα και κατά φυλετικές 
ομάδες και διακρίνεται σε Αιολικό, Ιωνι-
κό, Δωρικό και Αχαϊκό (Αρκαδικό) αποι-
κισμό.

ΜΈΤΑΚΙΝΉΣΈΙΣ ΣΤΟΝ  
ΈΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ  
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα π.Χ. 
οι Δωριείς, με πιθανή αφετηρία τις πε-
ριοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μα-
κεδονίας μετακινήθηκαν νοτιότερα και 
σχημάτισαν ένα ισχυρό κράτος στην πε-
ριοχή της Στερεάς Ελλάδας με κέντρο τη 
μετέπειτα Δωρίδα. 
Οι Δωριείς, που σε αντίθεση με τους 

παλαιότερους κατοίκους της νότιας Ελλά-
δας, γνώριζαν την επεξεργασία του σιδή-
ρου, επεκτάθηκαν γρήγορα δημιουργώ-
ντας ένα μεγάλο κράτος στα ορεινά της 
κεντρικής Ελλάδας, που εκτός από τη με-
τέπειτα Δωρίδα θα πρέπει να εκτεινόταν 
δυτικότερα σε περιοχές που κατείχαν στα 
ιστορικά χρόνια οι Αιτωλοί και οι Λοκροί. 
Καταλαμβάνοντας την περιοχή εκτόπι-

σαν τους παλαιότερους της κατοίκους, 
τους Δρύοπες, οι οποίοι κατέφυγαν στη 
νότια Εύβοια, στα νησιά των δυτικών Κυ-
κλάδων και στη νότια Αργολίδα. 
Στην Εύβοια δημιούργησαν κράτος με 

έδρα την Κάρυστο, ενώ στη Νότια Αρ-
γολίδα ίδρυσαν τις πόλεις Ερμιόνη, Ασί-
νη, Ηιόνες και Μάσητας. Η μετακίνηση 
των Δρυόπων ήταν η πρώτη σημαντική 
μετακίνηση στο χώρο της νότιας Ελλάδας 
την περίοδο της μετάβασης από την επο-
χή του χαλκού στην εποχή του σιδήρου.

ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Μετά την εδραίωση τους στην περιοχή 
της Στερεάς, οι Δωριείς οργάνωσαν εκ-

στρατεία κατά των πλούσιων και ισχυρών 
βασιλείων των Αχαιών στην Πελοπόννη-
σο. Στα μέσα του 12ου αιώνα π.Χ. οι Δωρι-
είς πέρασαν στην Πελοπόννησο, περνώ-
ντας με πλοία τον πορθμό του Ρίου. 
Σύμφωνα με την παράδοση, για να πε-

ράσουν στην Πελοπόννησο από το στενό 
του Ρίου-Αντίρριου ναυπήγησαν στόλο 
στην περιοχή και απ’ αυτό το γεγονός η 
τοποθεσία αυτή ονομάστηκε Ναύπακτος. 
Μετά το πέρασμά τους στην Πελοπόννη-

σο, οι Δωριείς διασπάστηκαν σε τέσσερα 
τμήματα και καθένα από αυτά κινήθηκε 
προς τις κυριότερες Αχαϊκές πόλεις. Μία 
ομάδα με αρχηγό τον Κρεσφόντη κινήθη-
κε προς τη Μεσσηνία προς το βασίλειο 
της Πύλου. 
Μία δεύτερη ομάδα με αρχηγό τον Αρι-

στόδημο, κινήθηκε στη Λακωνία και εγκα-
ταστάθηκε στη Σπάρτη και μία τρίτη ομά-
δα με αρχηγό τον Τήμενο κατευθύνθηκε 
προς το Άργος και τις Μυκήνες. 
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδη-

λώνουν εχθροπραξίες μεταξύ των Δωριέ-
ων και των Αχαιών. 
Τέλος, μία τέταρτη ομάδα με αρχηγό 

τον Αλήτη, κινήθηκε προς τον Ισθμό και 
αποίκησε την περιοχή της Κορινθίας.
Η επικράτηση των Δωριέων στην Πελο-

πόννησο προκάλεσε νέες ανακατατάξεις 
και μετακινήσεις πληθυσμών. Οι Αχαιοί 
της Αργολίδας μετακινήθηκαν βορειό-
τερα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
της μετέπειτα Αχαΐας. Από την περιοχή 
εκτόπισαν τους Ίωνες οι οποίοι αργότερα 
διωκόμενοι και από την περιοχή της Κο-
ρινθίας, μετακινήθηκαν ανατολικότερα. 
Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην Εύ-

βοια εκτοπίζοντας τους παλαιότερους 
κατοίκους της, τους Άβαντες, και στη συ-
νέχεια πέρασαν στο Αιγαίο και στα Μι-
κρασιατικά παράλια. 
Οι Ίωνες τις Αττικής κατάφεραν να απο-

κρούσουν την εισβολή των Δωριέων, γε-
γονός που μαρτυρά και η παράδοση του 
βασιλιά Κόδρου.

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΉΣ ΜΙΚΡΑΣ 
ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 
Την ίδια περίοδο που οι Δωριείς κινού-

νταν προς την Πελοπόννησο, πραγματο-
ποιήθηκαν και άλλες μετακινήσεις στον 
Ελλαδικό χώρο. 
Οι Θεσσαλοί, προερχόμενοι από την 

περιοχή της Θεσπρωτίας, μετακινήθηκαν 
στην περιοχή της Θεσσαλίας εκτοπίζο-
ντας παλαιότερα αιολόφωνα φύλα που 
κατοικούσαν στην περιοχή. 

Ανάμεσα στις φυλές που ζούσαν στη 
Θεσσαλία πριν την εγκατάσταση των 
Θεσσαλών ήταν και οι Βοιωτοί, οι οποίοι 
μετακινήθηκαν νοτιότερα και εγκαταστά-
θηκαν στην περιοχή της Βοιωτίας. 
Άλλοι πληθυσμοί της Θεσσαλίας και οι 

παλαιότεροι κάτοικοι της Βοιωτίας, μετά 
την απώλεια των περιοχών τους κατέφυ-
γαν στις περιοχές του Βορειοανατολι-
κού Αιγαίου και εγκαταστάθηκαν αρχικά 
στη Λέσβο, την Τένεδο και τις Εκατόννη-
σους (Μοσχονήσια). 
Οι πληθυσμοί αυτοί ονομάστηκαν αργό-

τερα Αιολείς από το όνομα ενός Θεσσαλι-
κού φύλου που συμμετείχε στη μετανά-
στευση. 
Οι Αιολείς, τα επόμενα χρόνια, αποίκι-

σαν την απέναντι Μικρασιατική ακτή η 
οποία ονομάστηκε Αιολίδα. Ο Ηρόδο-
τος αναφέρει την ίδρυση δώδεκα πόλε-
ων στο τμήμα αυτό της Μικρασιατικής 
ακτής. 
Αυτές ήταν: οι Αιγές, η Αιγειρόεσσα, 

η Γράνεια, η Κίλλα, η Κύμη, η Λάρισα, η 
Αιολίς, η Μύρινα, το Νέο Τείχος, το Νό-
τιο, η Πιτάνη, η Σμύρνη και η Τήμνος. 
Τον 7ο αιώνα π.Χ. οι Αιολείς επεκτάθη-

καν και στην περιοχή της Τρωάδας, ιδρύ-
οντας τις πόλεις Γάργαρα, Άσσος, Άντα-
δρος, Κεβρή, Σκήψις, Νεάνδρεια και Πι-
τύεια. 
Στην Αιολική μετανάστευση συμμετεί-

χαν και Αχαιοί της Πελοποννήσου που 
ακολούθησαν τους Αιολόφωνους. 
Η παράδοση αναφέρει τον Ορέστη ως 

ηγέτη της μετανάστευσης των Αιολέων 
και η βασιλική οικογένεια των Πενθιλί-
δων της Μυτιλήνης υποστήριζε πως έλ-
κυε την καταγωγή της από τον Ορέστη.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 
Οι Ίωνες, πριν την κάθοδο των Δωριέ-

ων, ζούσαν στη βόρεια Πελοπόννησο, 
στη Μεγαρίδα και στην Αττική. Μετά την 
απώλεια των περιοχών τους από τους 
Δωριείς και Αχαιούς της Αργολίδας, με-
τακινήθηκαν ανατολικότερα και εγκατα-
στάθηκαν αρχικά στην Εύβοια, εκτοπίζο-
ντας τους παλαιότερους της κατοίκους, 
τους Άβαντες. 
Στα μέσα του ενδέκατου αιώνα π.Χ. 

αποίκησαν τις βόρειες Κυκλάδες και μαζί 
με Ίωνες της Αττικής αποίκησαν τα νη-
σιά Σάμος και Χίος και το κεντρικό τμήμα 
των Μικρασιατικών παραλιών, που ονο-
μάστηκε τα επόμενα χρόνια Ιωνία. 
Οι Ίωνες ίδρυσαν δώδεκα πόλεις που 

διατήρησαν φυλετικούς δεσμούς και πα-
ρέμειναν ενωμένες σε ένα είδος Κοινοπο-
λιτείας, το Κοινό των Ιώνων. 

Οι πόλεις του Κοινού ήταν η Μίλητος, 
η Μυούς, η Πριήνη, η Έφεσος, η Κολο-
φώνα, η Λέβεδος, η Τέως, οι Κλαζομενές, 
οι Ερυθρές, η Φώκαια και οι νησιωτικές 
πόλεις Χίος και Σάμος. Θρησκευτικό τους 
κέντρο αποτελούσε ο ναός του Ποσειδώ-
να, στην περιοχή της Μυκάλης. 
Στην περιοχή της Ιωνίας, εκτός από τους 

Ίωνες, εγκαταστάθηκαν και άλλες φυλές 
όπως Αχαιοί της Πελοποννήσου, Αρκά-
δες, Άβαντες, Μινύες από τον Ορχομε-
νό, Φωκείς και Μολοσσοί. 
Οι Άβαντες εγκαταστάθηκαν στη Χίο και 

προηγήθηκαν των Ιώνων που εγκαταστά-
θηκαν στο νησί αργότερα. 
Εγκατάσταση Αχαιών από την Πυλία 

αναφέρεται στην Κολοφώνα, ενώ εγκα-
τάσταση Αχαιών από την Αργολίδα στην 
περιοχή των Κλαζομενών. 
Στην Τέω αναφέρεται εγκατάσταση Μι-

νύων και στη Φώκαια εγκατάσταση Μι-
νυών και Φωκέων. 
Οι περισσότερες παραδόσεις των Ιω-

νικών πόλεων θεωρούν ηγέτη της με-
τανάστευσης κάποιον απόγονο του Κό-
δρου και παρουσίαζαν ως αφετηρία τους 
την Αττική.

ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 
Οι Δωριείς, που κατέλαβαν το Άργος και 

την Κόρινθο, επεκτάθηκαν σταδιακά σε 
ολόκληρη τη βορειοανατολική Πελοπόν-
νησο. 
Μετά την αποτυχία κατάληψης της Ατ-

τικής στράφηκαν προς τη θάλασσα. Με 
αφετηρία τα δωρικά κράτη της Αργολί-
δας, αποίκησαν την Αίγινα, τις νότιες Κυ-
κλάδες, την Κύπρο, την Κρήτη, τα Δωδε-
κάνησα και τη νοτιοδυτική ακτή της Μι-
κράς Ασίας. 
Συγκεκριμένα, Δωριείς από την Τροι-

ζήνα αποίκησαν την Αλικαρνασσό, από 
την Επίδαυρο την Κω και από το Άργος 
τη Ρόδο, την Κρήτη και τα νησιά των Κυ-
κλάδων. 
Τα επόμενα χρόνια εγκαταστάθηκαν και 

Δωριείς από τη Λακωνία στην Κρήτη, στη 
Θήρα, στη Μήλο και στην Κνίδο. 
Οι Δωριείς άποικοι της περιοχής των 

Δωδεκανήσων και της Νοτιοδυτικής Μι-
κράς Ασίας, συνδέθηκαν με μία μορφή 
Κοινοπολιτείας, τη Δωρική Εξάπολη, η 
οποία περιλάμβανε τις πόλεις Αλικαρ-
νασσός, Κνίδος, Λίνδος, Ιαλυσός, Κάμει-
ρος και Κως. 
Κέντρο των Δωριέων της Μικράς Ασίας 

ήταν ο ναός του Απόλλωνα στο ακρωτή-
ριο Τριόπιο.

Πηγές: Wikipedia (με πληροφορίες από  
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»)
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1821: Οι Ντρέδες -οι Αρβανίτες της Άνω Μεσση-
νίας- ξεσηκώνονται κατά των Τούρκων, με αρχηγό 
τον Γιαννάκη Μέλλιο.

1882: Ο Γερμανός γιατρός, Ρόμπερτ Κοχ, ανακα-
λύπτει το βάκιλο της φυματίωσης. Για τη σημαντι-
κή αυτή ιατρική ανακάλυψη, που έσωσε και σώ-
ζει μυριάδες ζωές, η 24η Μαρτίου χαρακτηρίζεται 
ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.

1971: Ο Παναθηναϊκός εξέρχεται ισόπαλος της 
Έβερτον με 0-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του 
Λίβερπουλ, προκρίνεται στην ημιτελική φάση του 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (νυν Τσάμπι-
ονς Λιγκ). 

1992: Αεροσκάφος κάργκο των σουδανικών αερο-
γραμμών προσκρούει στον Υμηττό από λάθος του 
πιλότου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι επτά 
επιβαίνοντες.

1999: Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς ενα-
ντίον της Γιουγκοσλαβίας, επειδή η τελευταία αρ-
νείται να υπογράψει τη συμφωνία για το μέλλον 
του Κοσσυφοπεδίου. Οι αεροπορικές επιδρομές 
θα διαρκέσουν τρεις μήνες, έως ότου οι δυνάμεις 
της Γιουγκοσλαβίας αποσυρθούν από την περιοχή. 
Είναι η πρώτη επίθεση στην ιστορία της Συμμαχίας 
κατά κυρίαρχου κράτους.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 7 / 3 / 2 0 2 3  –  2 / 4 / 2 0 2 3

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
883

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 882

24 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Μερικά πράγματα υψηλής ποιό-
τητας μπορούν να ενισχύσουν περισσότε-
ρο την αυτοπεποίθησή σας και είναι ένας 
ακόμη λόγος που σας σέβονται οι γύρω 
σας (και οι VIP). Προγραμματίστε εκ των 
προτέρων κάποια πράγματα, ειδικά αν 
φιλοξενείτε επισκέπτες. Μην προσπαθή-
σετε να γίνετε ο υπέρ-ήρωας, κάνοντάς τα 
όλα μόνοι σας.

Αποφύγετε τις αγχωτικές συζη-
τήσεις και τις βαριές τηλεοπτικές εκπο-
μπές και προτιμήστε το διαλογισμό, ένα 
μπάνιο ή ένα υπέροχο βιβλίο. Η σωμα-
τική άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να 
ξεπεράσετε τις προκλήσεις και να ξεχάσε-
τε ό,τι σας βαραίνει από το παρελθόν. Η 
προεπιλογή σας σε ό,τι κάνετε θα πρέπει 
να συνοδεύεται από πραγματισμό.

Η οξυμένη διαίσθησή σας μπο-
ρεί να συλλάβει σημαντικά πράγματα 
που είναι κρυμμένα. Επισήμανση: Απο-
τινάξτε από τη ζωή σας τα βιώματα της 
παιδικής σας ηλικίας ή σχέσεις που βα-
σίζονται σε νοσηρή εξάρτηση, θα ανα-
γεννηθείτε συναισθηματικά. Ή, ίσως 
κάνετε τις σχέσεις με τους συναδέλφους 
σας λίγο πιο άνετες.

Σίγουρα, η ηρεμία και η ησυχία 
ακούγονται ωραία για το χαμηλών τόνων 
ζώδιό σας, αλλά τώρα λαχταράτε πραγμα-
τικά την καλύτερη διασκέδαση και δρα-
στηριότητες που σας κάνουν να θέλετε να 
κινηθείτε. Το ζώδιό σας κυβερνά τις πέντε 
αισθήσεις και μπορεί τώρα να έχετε μεγα-
λύτερη οξύνοια στην ακοή και την όραση.

Με οτιδήποτε καταπιαστείτε 
έχετε υψηλή απόδοση και δεν απαιτείτε 
τίποτα περισσότερο από αυτό που σας 
αξίζει. Αν σας βασανίζει μια αρνητική 
παρελθούσα κατάσταση και όλα τα άλλα 
έχουν αποτύχει, μια συνομιλία με έναν 
έμπιστο φίλο θα σας κάνει να τα ξεχάσε-
τε όλα. Ένας χυμός, αθλητικά παπούτσια 
και… είστε έτοιμοι!

Εάν είστε σε μια σταθερή σχέ-
ση ή έχετε μια μακρά επιχειρηματική 
συνεργασία, μπορεί να έχετε κάποιες 
διαφωνίες ή ίσως να μη βλέπετε σωστά 
κάποιο θέμα. Τούτου λεχθέντος, θα μπο-
ρούσε να υπάρξει ένταση με την αγάπη 
σας ή ένα στενό επιχειρηματικό συνερ-
γάτη. Κάντε λίγο πίσω μέχρι να νιώσετε 
και οι δύο άνετα.

Οι σχέσεις με τους συναδέλφους 
σας μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο ή 
πηγή έντασης, οπότε συγκρατηθείτε. Σκε-
φτείτε τις κοινές αξίες σας σε ένα κοινό 
έργο, θα είναι ευκολότερο να αποκαταστή-
σετε την αρμονία. Ίσως ακόμα και να αγχω-
θείτε για την αποπληρωμή ενός χρέους ή 
εξαιτίας ενός ξαφνικού λογαριασμού.

Κάντε ό,τι χρειάζεται για να 
τηρήσετε μια προθεσμία, αλλά μην ξεχά-
σετε την πολύτιμη φροντίδα του εαυτού 
σας. Το να καταλάβετε πώς να εργάζεστε 
έξυπνα θα σας κάνει πραγματικά πιο πα-
ραγωγικούς. Έρχεστε σε επαφή με κρυμ-
μένα συναισθήματα που πρέπει να αντι-
μετωπίσετε. 

Τί κάνετε με εκείνα τα τοξικά 
πρόσωπα στη ζωή σας; Ήρθε η ώρα να ξε-
φύγετε από μια κακή συνήθεια, είτε είναι 
να ξοδεύετε πολύ χρόνο στο Διαδίκτυο, 
είτε προσφέροντας βοήθεια σε όσους 
δεν το αξίζουν. Ένα ζήτημα υγείας που 
σας ταλαιπωρεί καιρό τώρα, θα μπορού-
σε τελικά να εντοπιστεί και να επιλυθεί.

Εάν διαπραγματεύεστε μια επι-
χειρηματική συμφωνία ή προσπαθείτε να 
κατακτήσετε κάποιον/α ή να αποκτήσετε 
περισσότερα χρήματα, προετοιμαστείτε 
να φέρετε στο προσκήνιο το ανταγωνι-
στικό σας πνεύμα και να ξεπεράσετε τους 
άλλους με την τόλμη και τη δύναμή σας. 
Ο Αρης σας προτρέπει να είστε ειλικρινείς 
και άμεσοι με τις ανάγκες σας.

Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγ-
μή για ένα ταξίδι ή για να λάβετε επι-
πλέον γνώσεις. Όχι μόνο θα καταλήξετε 
να βρεθείτε με άτομα που έχουν ισχυρή 
εγκυκλοπαιδική γνώση αλλά αυτό θα σας 
βοηθήσει στην καριέρα σας. Θα μπορού-
σαν επίσης να εμφανιστούν ευκαιρίες για 
διδασκαλία, δημοσίευση, μετάδοση του 
μηνύματός σας σε ένα ευρύ ακροατήριο.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
με ποιους θα αναλώσετε το χρόνο σας, 
επειδή κάποιοι μπορεί να σας εκνευρί-
σουν με τις παράλογες απαιτήσεις τους. 
Χρειάζεστε αδιαμφισβήτητα τη βοήθεια 
κάποιων που εμπιστεύεστε και κυρίως 
δε θέλετε δίπλα σας άτομα που να σας 
λένε συνεχώς τι να κάνετε.
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ένας Σουηδός τουρίστας και λίγο… εξυ-
πνάκιας, πήγε για διακοπές στην Κρήτη 

και μπήκε σ’ ένα ταξί για να κάνει μια βόλτα 
να δει όλη την πόλη. Ο ταξιτζής τον πήγε πρώ-
τα στην Κνωσσό να δει το μινωικό ανάκτορο 
και ο Σουηδός βλέποντάς το, λέει στον ταξιτζή: 
«Ωραία είναι εδώ, αλλά δεν είδα και τίποτα 
σπουδαίο. Στη Σουηδία αυτό το χτίζουμε σε 
2-3 μέρες». Γυρίσανε όλη την πόλη κι όποιο 
οικοδόμημα και να έβλεπε ο Σουηδός έλεγε 
συνέχεια ότι στη χώρα του τα χτίζουν σε 2-3 
μέρες. Στο τέλος περάσανε από το Παγκρήτιο 
Στάδιο, οπότε ο Σουηδός εντυπωσιασμένος 
ρωτάει πάλι τον ταξιτζή: «Τι είναι αυτό εδώ;». 
Και του απαντάει ο ταξιτζής: «Α, δεν ξέρω, 
χθες το βράδυ που πέρασα δεν ήταν εδώ!».

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ  
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

Μπροστά στην πύλη του Παραδείσου 
συναντιούνται δύο φίλοι και πιάνουν 

την κουβέντα. Ρωτάει λοιπόν ο πρώτος: «Μα 
για πες μου, πώς πέθανες εσύ βρε Σωκρά-
τη;». 
«Άσε, γύρισα μία μέρα στο σπίτι μου νωρί-

τερα και είδα τη γυναίκα μου γυμνή στο κρε-
βάτι μας. Φυσικά κατάλαβα ότι έχει γκόμενο 
και ότι τον έκρυβε κάπου στο σπίτι, οπότε 
άρχισα να ψάχνω παντού. Μετά από πολλές 
ώρες που είχα ψάξει όλους τους χώρους και 
δε βρήκα κανέναν, έπαθα ανακοπή από την 
έντασή μου! Εσύ πως πέθανες;». «Από πνευ-
μονία… Γιατί, αν είχες ψάξει και στο μπαλκό-
νι, θα ζούσαμε τώρα και οι δύο!».

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΥΦΗΣ

Πάει ο γιος στη μητέρα 
του 3 φωτογραφίες 

από κοπέλες και της λέει: 
«Μάνα, μια από αυτές τις 
3 έχω διαλέξει για γυναί-
κα μου. Μπορείς να βρεις 
ποια από τις τρεις είναι;». 
Και η μητέρα του απα-

ντάει: «Είναι αυτή στα 
δεξιά».
«Μπράβο μάνα, το βρή-

κες. Αλλά είμαι περίεργος. 
Πώς το βρήκες;». 
Και η μητέρα: «Απλά, εί-

ναι αυτή που δε γουστά-
ρω!».

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999
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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

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit 
organization to work on a permanent part-time basis – 3 days 

per week (flexible days and hours)

Computer literacy is a must;
Written & oral English, French & Greek required 

Please email your C.V. to: info@hlbs.ca.

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό.  Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την 

εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει 
ελεύθερα].

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, 
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής 

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

Bistro Grec Philinos is an upscale 
restaurant in Laval. We are the 2nd of 

two restaurants, family owned.

Please email your resume to the above address 
or in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

Our restaurant is very busy, so
experience is necessary for all positions.

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9
T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

J O B  O P P O R T U N I T Y

D O U B L E  A  T I L E  i nc
Your flooring specialist with Your flooring specialist with 
over 15 years of experience over 15 years of experience 

in tile installation.in tile installation.
We deliver exceptional service 
and high-quality craftsmanship 

at competitive prices

O U R  P R O M I S E
Your project will be done 

within 22  wweeeekkss*
*From the moment we have all the 

materials for your project

551144  551133  00335555

Call now and get Call now and get 
your free estimate!your free estimate!

We speak We speak EnglishEnglish, , GreekGreek, , ItalianItalian, , 
PortuguesePortuguese and  and SpanishSpanish

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑ

5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 
με 4 Ζάντες (195-65-R15)με 4 Ζάντες (195-65-R15)

ΜΟΝΟ:ΜΟΝΟ:  $200$200
Πάρτε τον κ. Νίκο: Πάρτε τον κ. Νίκο: 

514-705-8626 ή 450-682-2315514-705-8626 ή 450-682-2315



Χρόνια Πολλά! Χρόνια Πολλά! 
1821-20211821-2021

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! 


