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Centre de Collision

Ari: 514-476-4565  
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC  H7M 2Y2

Professional Auto Body Repair & Painting

• Insurance Work Accepted
• All Work Guaranteed
• Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts

• Import Car Specialists
• American Muscle Cars
• Towing
• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

ΣΕΛΙΔΕΣ 15,17 ΣΕΛΙΔΑ 25

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Γιατί η πολιτική της  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
υπονομεύει την  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ  
ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΜΑΡΑΘΏΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χ. Θεοχάρης:  
«Μιλάμε με Καναδά  
για Πιστοποιητικό  

Εμβολιασμού!»
Λίστα 10 χωρών  

της Ελλάδας  
για διμερείς  
συμφωνίες

COVID-19

Η εποχικότητα  
επηρεάζει 

τη μεταδοτικότητα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΖΙΡΟΣ  
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Η «μακεδονική» 
ταυτότητα  
διχάζει τα Σκόπια

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-8

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΑΛΕΝ ΛΕΦΕΒΡ 
Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ  
ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Το πάθος του για την Ελλάδα και  
η απόφαση για μετακόμιση από  
το Μόντρεαλ στο Πανόραμα Βούλας!

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΕΛΙΔΑ 3

Ο ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΟΣ  
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΒΑΛ

ΝΙΚΟΛΑΣ  
ΜΑΚΡΟΖΏΝΑΡΗΣ
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Συνεχίζουμε να 
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον 
αγκώνα μας

Πλένουμε τα 
χέρια μας

Κρατάμε αποστάσεις

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Καλύπτουμε το 
πρόσωπα σας

Υποχρεωτική για όλους  
10 ετών ή άνω σε όλα τα 
είδη δημόσιας συγκοινωνίας 
και σε κλειστούς ή μερικώς 
κλειστούς δημόσιους 
χώρους.
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Εάν υπάρχει ένα ειρωνικό μάθημα που 
πρέπει να αντληθεί από τη δημοτική 

πολιτική στην πόλη του Laval τα τελευταία 
χρόνια, είναι ίσως ότι, το να τερματίσει 
κανείς πρώτος και να φτάσει στους Ολυ-
μπιακούς, δεν εγγυάται με κανένα τρόπο 
ότι θα εκλεγεί στο δημοτικό συμβούλιο.

Τουλάχιστον δύο πρώην Καναδοί πρω-
ταθλητές που αγωνίστηκαν στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες προσπάθησαν, με πολύ 
λιγότερη επιτυχία, να επικρατήσουν σε 
αυτό που κανονικά θα ήταν το εύκολο, να 
κερδίσουν θέση στο συμβούλιο του Laval.
Το Νοέμβριο του 2019, ο Καναδός σπρί-

ντερ Bruny Surin προσπάθησε να κερδίσει 
μια θέση για το δήμαρχο Marc Demers με 
το «Mouvement Lavallois» κατά τη διάρ-
κεια των εκλογών στην περιφέρεια Marc-
Aurèle Fortin. Τελικά, τερμάτισε στη 
δεύτερη θέση, αφού δέχτηκε… γκολ, από 
ψηφοφόρους που επέλεξαν τον ηγέτη του 
Parti Laval, Michel Trottier.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΟ SAINT-MARTIN
Δύο χρόνια πριν, στις γενικές εκλογές 

του 2017, ένας ακόμη Ολυμπιονίκης σπρί-
ντερ, ο Νικόλας Μακροζωνάρης, έβαλε 
υποψηφιότητα για το κόμμα Action Laval 
της αντιπολίτευσης στην περιοχή Sainte-
Dorothée. Παρόλες τις προσπάθειές του, 
τερμάτισε τρίτος, πολύ πίσω από τη νυν 
νικητή, τη Virginie Dufour του Mouvement 
lavallois, η οποία βρίσκεται σήμερα στην 
εκτελεστική επιτροπή.

Για τις εκλογές του 2021 στις αρχές Νοεμ-
βρίου, ο Μακροζωνάρης επέστρεψε ως 
υποψήφιος του Action Laval, αν και αυτή 
τη φορά στην περιοχή του Saint-Martin. 
Εκεί, θα ανταγωνιστεί την υπάρχουσα 
σύμβουλο του Mouvement lavallois, Aline 
Dib, καθώς και με άλλους που είναι σχε-
δόν βέβαιο ότι θα συμμετάσχουν στον 
αγώνα.

Από τότε που συνταξιοδοτήθηκε επίση-
μα ως αθλητής στίβου περισσότερο από 
μια δεκαετία πριν, ο Μακροζωνάρης είχε 
ικανοποιητική επιτυχία με τη γυμναστική 
ακαδημία που ίδρυσε και ενός track club 
για επίδοξους Ολυμπιονίκες σπρίντερ και 
αθλητές.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΝΙΚΗΤΕΣ
«Αυτή τη στιγμή, έχουμε τρεις εθνικούς 

πρωταθλητές, κάτι που είναι εξαιρετικά 
σπάνιο σε αυτόν τον τομέα», είπε σε συ-
νέντευξή του στο Laval News. «Και ήταν 
καταπληκτικό για μένα να μπορώ να ανα-
πτύξω αυτούς τους αθλητές. Είχαμε απί-
στευτα αποτελέσματα μαζί τους και είμαι 
υπερήφανος για τους αθλητές μου».

Από πολιτική άποψη, ο Μακροζωνάρης 
αποδίδει την αδύναμη απόδοσή του στις 
εκλογές του 2017 στο ότι του δόθηκε πολύ 
λίγος χρόνος για να προετοιμαστεί για την 
ημέρα της ψηφοφορίας αυτής της χρο-
νιάς. «Με ρώτησαν περίπου 40 ημέρες 
πριν από τις εκλογές», είπε.
Ωστόσο, πρότεινε ότι είναι πολύ καλύτε-

ρα προετοιμασμένος τώρα και αισθάνεται 
την ίδια αίσθηση αποφασιστικότητας να 
κερδίσει, που τον βοήθησε στο παρελθόν 
στο στίβο. Επίσης, έχει οκτώ μήνες για να 
ετοιμαστεί αυτή τη φορά.
«Μου άρεσε πολύ η εμπειρία το 2017», 

δήλωσε ο Μακροζωνάρης. «Μου άρεσε 
πολύ να μιλάω και να συναντώ ανθρώ-
πους. Ένιωσα πραγματικά ότι ήμουν στο 
στοιχείο μου. Και παρόλο που προφα-
νώς απογοητεύτηκα που δεν τα κατάφε-

ρα, ήξερα αμέσως το βράδυ των εκλογών 
ότι σε τέσσερα χρόνια θα προσπαθούσα 
ξανά…».

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Προχωρώντας σε μια λίστα με τις 

τρέχουσες ανάγκες στο Laval που ο 
Macrozonaris λέει ότι θα εργαστεί επι-
μελώς για να εκπληρώσει την κατασκευή 
ενός ολοκληρωμένου εσωτερικού αθλη-
τικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων, σαν 
το Claude-Robillard Center στο Μόντρεαλ, 
όπου οι αθλητές σε μια σειρά πολυτομεα-
κών αθλημάτων συχνά πηγαίνουν για να 
αθληθούν.
Το κέντρο στο Laval θα συμπληρώσει 

τον αυξανόμενο κατάλογο των αθλητικά 
προσανατολισμένων εγκαταστάσεων που 
έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται στα 
πρόθυρα να χτιστούν στο Laval, συμπερι-
λαμβανομένης της Place Bell και του μελ-
λοντικού κολυμβητικού κέντρου. «Αυτό 
είναι κάτι που υπάρχει ήδη σε πολλές 
πόλεις, αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο ακό-
μα στο Laval», δήλωσε ο Μακροζωνάρης, 
σημειώνοντας ότι ακόμη και ο δήμος του 
Saint-Laurent στο Μόντρεαλ έχει τη δική 
του αθλητική εγκατάσταση πολλαπλών 
χρήσεων.

ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Λοιπόν, νομίζω ότι το Laval χρειάζεται 

ένα κέντρο από αυτά που θα μπορούσαν 
να γίνουν διαφορετικά αθλήματα και θα 
μπορούσαμε να συνεχίσουμε να παρά-
γουμε υπέροχους αθλητές», συνέχισε, 
προσθέτοντας ότι πολλαπλές αθλητικές 
δραστηριότητες όπως το μπάσκετ, η γυ-
μναστική, οι πολεμικές τέχνες, ή απλά το 
περπάτημα και το τρέξιμο, θα μπορούσαν 
να γίνουν κάτω από μια στέγη το χρόνο, 
χωρίς ανησυχίες για τον καιρό.
Ενώ το Laval διέθετε μια ειδική εξωτε-

ρική πίστα και γήπεδο στο Parc-école 
de l’Odyssée-des-Jeunes στο Auteuil 
/ Vimont για το Jeux du Québec, ο 
Macrozonaris είπε ότι η ύπαρξη εσωτερι-
κής εγκατάστασης θα προσελκύσει πολλά 
εθνικά και διεθνή αθλητικά γεγονότα, τα 
οποία με τη σειρά τους θα τονώσουν την 
τοπική οικονομία.

Λέγοντας ότι οι θεμελιώδεις ανάγκες των 
κατοίκων του Saint-Martin συγκαταλέγο-
νται επίσης στις προτεραιότητές του, ο 
Macrozonaris πρόσθεσε ότι πιστεύει πως 
πολλοί άνθρωποι που ζουν στο Laval θα 
συμφωνούσαν ότι είναι καιρός η πόλη 
να έχει το δικό της αθλητικό συγκρότημα 
εσωτερικών χώρων. ■

Επιμέλεια στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας

 

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Ο πρώην Ολυμπιονίκης σπρίντερ κάνει 
μια δεύτερη απόπειρα εισόδου  

στην πολιτική του Laval

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

Ο Νικόλας Μακροζωνάρης
υποψήφιος στο Saint-Martin

«Ήξερα αμέσως το 
βράδυ των εκλο-

γών του 2017 ότι 
σε τέσσερα χρόνια 
επρόκειτο να δοκι-
μάσω ξανά», λέει 
ο Μακροζωνάρης
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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Οι εκκλησίες ανήκουν  
στην Αρχιεπισκοπή 

Με αφορμή το Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου «Οι εκ-
κλησίες δεν πωλούνται», επανέρχομαι με κάποιες παλαιό-

τερες σκέψεις μου με τις οποίες επεσήμανα το καθεστώς διοίκη-
σης και διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Σήμερα θα επιχειρήσω να θίξω την πνευματική αλλά και οικονο-
μική διαφοροποίηση στο πέρασμα του χρόνου.
Από την ίδρυσή τους οι τοπικές κοινότητες έθεσαν ως πρωταρχι-

κό στόχο την απόκτηση ακίνητης περιουσίας για να στεγάσουν τα 
κοινωφελή ιδρύματα και τις εκκλησίες, που διοικητικά τότε ανήκαν 
στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. 

Η πρώτη ιδιοκτησία στο Μόντρεαλ υπήρξε η αγγλικανική εκκλη-
σία επί της Sherbrooke, γνωστή αργότερα ως Αγία Τριάδα, στο 
υπόγειο της οποίας στεγάστηκαν τα γραφεία της κοινότητας, το 
πρώτο ελληνικό σχολείο και το προξενείο. 
Οι μεταναστευτικές δεκαετίες 50-70 δημιούργησαν νέες ανάγκες, 

με αποτέλεσμα να ανοικοδομηθούν νέοι ναοί, σχολεία και κοινο-
τικά κέντρα. Έκτοτε, η κοινότητα είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση 
και τον καλλωπισμό των κτηρίων, τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, 
του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ιερέων. 

Με την πάροδο του χρόνου και με τη σημαντική άνοδο στις τιμές 
των ακινήτων, ο οργανισμός βρέθηκε με μία σεβαστή περιουσία, 
που όμως δεν φρόντισε να την αξιοποιήσει. Οι εκκλησίες, εν τω με-
ταξύ, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της κακοδιαχείρισης 
δεν αποφέρουν πλέον επαρκεί έσοδα ώστε να καλυφθούν οι πολ-
λαπλές ανάγκες. Ταυτοχρόνως, η κοινότητα αντιμετωπίζει απρό-
βλεπτα έξοδα άμεσης συντήρησης των κτηρίων, σε μία περίοδο 
δραματικής μείωσης των εσόδων, κυρίως λόγω των κυβερνητικών 
περικοπών και της καθολικής αποχής των μελών.
Η επίμονη προσπάθεια της διοίκησης να εκποιήσει το προνομι-

ούχο οικόπεδο της Αγίας Τριάδος αντί πινακίου φακής για να κα-
λύψει άμεσα χρέη, δεν βρήκε ανταπόκριση. 
Εν τω μεταξύ, εξ’ αιτίας των άστοχων χειρισμών, είναι αμφίβολο 

εάν η Στέγη Ηλικιωμένων περιέλθει τελικά στην κοινότητα. 
Η πυρκαγιά της ιστορικής «Παναγίτσας», που απέφερε τα περισ-

σότερα έσοδα, ήταν άλλο ένα χτύπημα, ακόμη μεγαλύτερο όταν η 
αποκατάστασή της στοίχισε δύο επιπλέον εκατομμύρια, χωρίς να 
δοθούν πειστικές εξηγήσεις.

Γεγονός είναι ότι οι κοινότητες Μόντρεαλ και Τορόντο επί μακρόν 
είχαν επαναπαυτεί και εξαρτώντο από τα έσοδα των εκκλησιών, 
χωρίς να φροντίσουν να αναζητήσουν άλλες πηγές εσόδων. Οι και-
ροί όμως αλλάζουν…  Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. 
Οι εκκλησίες των «αστικών» κοινοτήτων, όπως και όλες οι εκκλη-

σίες, κτίστηκαν με τα χρήματα των πιστών, συνεπώς πνευματικά, 
διοικητικά και ιδιοκτησιακά ανήκουν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. 

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η «εκ μέρους» των μελών επιστολή 
συμπαράστασης του προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή προς την 
καταρρέουσα Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, που δε δίστασε να σύ-
ρει στα δικαστήρια, με αβάσιμες κατηγορίες, την Ιερά Μητρόπολη 
και το Εθνικό Κογκρέσο του Καναδά. Θλίβεται κανείς όταν βλέπει 
πρωτοβάθμιους, υποτίθεται, οργανισμούς να βυθίζονται στο σκό-
τος.

Εν κατακλείδι, υπό τις επικρατούσες συνθήκες, η προτεινόμενη 
λύση του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου στην Κοινότητα του Τορόντο, 
είναι άκρως ρεαλιστική. Λύση που πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ 
όψιν της η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα Ελληνική Κοινότητα 
Μείζονος Μόντρεαλ… 

Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ  
της ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

πρέπει να σταματήσει
Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, μια ομάδα αξιόλογων 

συμπάροικων με πρωτεργάτη τον πρώην υπουρ-
γό και βουλευτή της Επαρχίας του Κεμπέκ, Χρήστο 
Σύρρο, δημιούργησαν ένα «μη» οργανισμό – μια και 
δεν υπάρχει επίσημα πουθενά, υπό το όνομα ΦΙΛΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Αυτός ο «μη» οργανισμός είναι πλαισιωμένος από 

άτομα που είναι δυσαρεστημένα από τη νυν διοίκη-
ση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ με 
τον τρόπο διαχείρισης του κοινοτικού οργανισμού, 
προπαντός στον οικονομικό τομέα. Απ’ ότι λένε, όλοι 
τους θέλουν να βοηθήσουν τον κοινοτικό οργανισμό 
να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να 
μεγαλουργήσει, με τις διοικητικές καινοτομίες που 
θα κάνει.
Από την αρχή της «μη» ύπαρξης του, είχε προτείνει 

– απ’ ότι διακήρυξαν οι εκπρόσωποί του από τα πα-
ροικιακά μέσα ενημέρωσης, προπαντός μέσω ραδιο-
φωνικών προγραμμάτων – να βοηθήσει την οικονο-
μική θέση της κοινότητας, εφόσον όμως η κοινοτική 
διοίκηση «άνοιγε τα βιβλία της». Φυσικά, αυτό δεν 
έγινε. Ακόμα δε, η κοινοτική διοίκηση βρήκε τρόπο 
να αποτρέψει το «μη» οργανισμό να γράψει μέλη 
στην κοινότητα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

Σήμερα, στη σελίδα 21, στο εβδομαδιαίο αφιέρωμα 
της εφημερίδας μας «200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑ-
ΔΑ» θα διαβάσετε το τρίτο (και τελευταίο) μέρος της 
μίας και μοναδικής «ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 
Θα ήταν λοιπόν παράλειψη να μην υπενθυμίσω ότι 

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ! Το να χρησιμοποιείται ο ορισμός αυτός για 
δημιουργία ενός «μη» οργανισμού, είναι ωμά ένας 
σφετερισμός σε αυτό το ΙΕΡΟ ΟΝΟΜΑ.

Απ’ ότι ξέρω, πουθενά αλλού δεν έχει δημιουργηθεί 
από τότε οργανισμός ή «μη» οργανισμός με το ίδιο 
όνομα.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των 
Σκουφά, Τσακάλωφ και Ξάνθου δημιουργήθηκε για 
τον ΙΕΡΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
από τον Τουρκικό ζυγό των 400 και πλέον χρόνων. 

Ο «μη» οργανισμός, από ποιο ζυγό θέλει να ελευθε-
ρώσει την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ;
Διερωτώμαι επίσης, ποιος είναι ο… Σκουφάς, ποιος 

ο… Τσακάλωφ και ποιος ο… Ξάνθος σε αυτόν το «μη» 
οργανισμό…;

Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρχε κακή πρόθεση, το 
να διαλέξουν αυτή την ονομασία οι αξιόλογοι συ-
μπάροικοι με πρωτεργάτη το Χρήστο Σύρρο, για να 
«ξυπνήσουν» την παροικία από τα κοινοτικά δρώμε-
να. 

Θα δεχόμουν μια παραλλαγή στην ονομασία αυτή, 
μια και τα πράγματα δείχνουν ότι αυτός ο «μη» ορ-
γανισμός έχει βάλει στόχο να αναλάβει την κοινοτική 
διοίκηση στις επόμενες κοινοτικές εκλογές τον Ιούνιο 
του 2022. 

Θα μπορούσε να μετονομαστεί «Κοινοτική Φιλία» ή 
κάτι παρόμοιο, αλλά το να προβάλλεται με την ίδια 
ονομασία ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για μένα τουλάχι-
στον είναι απλά σφετερισμός και τίποτε λιγότερο, για 
να μην προσθέσω ότι είναι και μέγα προσβολή στη 
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στην Ελληνική Ιστορία.

Ως φόρο τιμής όλων αυτών που έχυσαν το αίμα 
τους για να συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως Ελληνικό 
Έθνος, προτρέπω τα στελέχη του «μη» οργανισμού 
να διαλέξουν άλλη ονομασία.

Ελληνική παροικία  
και εμβολιασμοί

Όσοι δε γνωρίζετε, η κυβέρνηση του Κεμπέκ άρ-
χισε τους εμβολιασμούς του γενικού πληθυ-

σμού. Οι εμβολιασμοί – ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ – θα γί-
νουν σε προσδιορισμένους χώρους, με προτεραιότη-
τα την ηλικία των ατόμων. Ως αρχή θα εμβολιαστούν 
τα άτομα 85 ετών και άνω, και μετά οι μικρότερες 
ηλικίες. Ο εμβολιασμός θα γίνεται αφού κλείσετε 
ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας ή του τηλεφωνικού 
κέντρου.

Και ιδού η ερώτηση: Ξέροντας την κατάσταση που 
επικρατεί στην παροικία μας, ποιος οργανισμός θα 
ενδιαφερθεί για να εμβολιαστούν οι παππούδες και 
οι γιαγιάδες μας;

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, λάβαμε ένα τηλέ-
φωνο παραπόνων γι αυτό το συγκεκριμένο θέμα από 
μια ηλικιωμένη γυναίκα. Μας είπε ότι θέλει να κάνει 
το εμβόλιο αλλά δεν έχει κανέναν να τη βοηθήσει, αν 
και έχει παιδιά που κατοικούν σε άλλη πόλη.

Σαν αυτή την κυρία υπάρχουν εκατοντάδες συμπά-
ροικοι που χρειάζονται βοήθεια για να κάνουν το εμ-
βόλιο. 

Κι’ όμως, ακόμα με την οικονομική οντότητα που 
έχει η παροικία μας, αυτά τα εκατοντάδες άτομα δεν 
έχουν κανέναν οργανισμό να τους βοηθήσει. 

Εδώ πρέπει να πληροφορήσω, ότι μικρότερες πα-
ροικίες από τη δική μας έχουν οργανωθεί, για να 
πλαισιώσουν και να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους 
τους να κάνουν το εμβόλιο. Εμείς όμως έχουμε πλήρη 
αδράνεια, δεν εκμεταλλευόμαστε τα ειδικά κυβερνη-
τικά προγράμματα που έβγαλαν οι κυβερνήσεις για 
το σκοπό αυτό. Θα μου πείτε, που είναι οι δικοί μας 
οι ειδικοί να μεριμνούν να φέρνουν όλα αυτά τα κον-
δύλια που υπάρχουν για δεκάδες προγράμματα και 
που επωφελούνται άλλες παροικίες. 

Κάποτε, ο κοινοτικός οργανισμός είχε τέτοιο άτομο, 
το οποίο έφυγε διότι δεν το άφηναν να εργαστεί στον 
τομέα που το προσέλαβαν. Βρίσκεται αλλού πλέον, 
σε πολύ μεγάλη θέση. Εμείς όμως συνεχίζουμε να 
«τρωγόμαστε» τόσο στον κοινοτικό χώρο όσο και 
στον τομέα των κογκρέσων, που ξόδεψαν και ξοδεύ-
ουν χιλιάδες δολάρια σε νομικές υποθέσεις. 

Μπράβο μας και εύγε μας…!
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Είναι γνωστή η τοποθέτηση Σαμα-
ρά για τη ματαιότητα των διερευνη-

τικών, που κατά τον πρώην πρωθυπουρ-
γό είναι προσχηματικές, με σκοπό να μην 
υπάρξουν κυρώσεις από την ΕΕ εις βάρος 
της Τουρκίας για τις αδιαλείπτως επανα-
λαμβανόμενες παραβατικές συμπεριφο-
ρές της.
Την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά, 

σύμφωνα με σχετικό γκάλοπ, υιοθέτησαν 
κατά 31,8% ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και 
28,6% ψηφοφόροι της ΝΔ.

Η ΝΔ απάντησε με διαρροές του τύ-
που «είναι δικαίωμα κάθε πρωθυπουργού 
να εκφράζει τις απόψεις του» και ότι «αυ-
τές είναι οι πάγιες θέσεις του Αντώνη Σα-
μαρά».
Δυστυχώς ή ευτυχώς –τι από τα δύο ισχύ-

ει– την έναρξη των διερευνητικών επα-
φών ακολούθησε ένα μπαράζ τουρκικών 
ανακοινώσεων, με σημαντικότερη εκείνη 
του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ψάχνοντας 
να βρει κάποια αφορμή για υπαιτιότητα 
της ελληνικής πλευράς, ώστε όταν οι διε-
ρευνητικές πέσουν στα βράχια –γιατί εκεί 
οδηγούνται– να κατηγορήσει την ελληνι-
κή πλευρά, την οποία απειλεί συνεχώς με 
δηλώσεις πρωτοκλασάτων αξιωματούχων 
του.

Δεν αρκείται όμως στα λόγια. Η πρόσφα-
τη Νavtex που εξέδωσε, για την είσοδο 
του «Τσεσμέ» στα διεθνή ύδατα –δυνητι-
κώς δικά μας– δείχνει ότι επιθυμεί να συ-
νεχίσει την ένταση στην Αιγαίο, ώστε να 
μπορεί να πιέσει την Ευρώπη αργότερα 

–όταν θα έχει καταφέρει να κάνει κάποια 
βήματα στην οικονομία του, και δώσει 
μια λύση στην πίεση των Αμερικανών για 
τους S-400– με την απειλή των λαθρομε-
ταναστών μέσω Ελλάδας και τις εξορύξεις 
σε ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κύπρου.

Όλη αυτή την προκλητική συμπεριφορά 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη «δικαιολόγη-
σε» διπλωματικά –στη συνέντευξή του 
στο Νίκο Χατζηνικολάου– λέγοντας ότι οι 
απειλές του Ερντογάν ήταν «μια ρητορική 
έκφραση της στιγμής».

Η έκπληξη όμως για τις διερευνητι-
κές ήλθε σε μια αποστροφή της ομιλίας 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο 
Διεθνών Σχέσεων.

Εκεί ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε με 
μια ακατανόητη ερμηνεία, για όλους όσοι 
έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους και 
την ανησυχία τους για το αποτέλεσμα των 
διερευνητικών, χαρακτηρίζοντας όλους 
συλλήβδην ως «ακραίους»!!!

Επί λέξει, ανέφερε τα εξής:  «Ένα μέρος 
μίας χώρας που έχει αυτοπεποίθηση είναι 
να μπορεί να μιλάει και να υπερασπίζεται 
τα δίκαιά της και ενίοτε και στο εσωτερικό 
της χώρας να αντιπαλεύει φωνές, οι οποί-
ες είναι τόσο ακραίες, που να οδηγούν νο-
μοτελειακά σε καταστάσεις τις οποίες δε 
θέλουμε ή δε θεωρούμε προς όφελος των 
εθνικών συμφερόντων… Να μην παθια-
ζόμαστε από συναισθηματικές αντιδρά-
σεις που, ειδικά, στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής κατά κανόνα δεν οδηγούν σε 
καλό. Σίγουρα δε μας οδήγησαν σε καλό 
τις φορές που επικράτησαν, κάνοντας μία 
σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας μας τα 
τελευταία 200 χρόνια…».

Δηλαδή, κατά τον πρωθυπουργό, όποιος 
έχει αντίθετη άποψη από τη δική του, 
«αντιπαλεύει» μαζί του, επειδή ο ίδιος θε-
ωρεί ότι πρόκειται για «ακραίες» απόψεις, 

που δεν είναι προς όφελος των εθνικών 
μας συμφερόντων!!!
Εγωιστική και εν μέρει μειωτική για το 

σύνολο των ψηφοφόρων που τον επέλε-
ξαν πρωθυπουργό, οι οποίοι κατά τον Κυ-
ριάκο οφείλουν(!) να αποδέχονται τις 
αποφάσεις του σε ένα εξόχως εθνικό θέμα, 
χωρίς να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν 
τη δική τους άποψη, αφού αν το πράξουν 
θα χαρακτηριστούν ως «ακραίοι».

Βεβαίως, δε συμφωνούμε με την πρω-
θυπουργική φράση περί «ακραίων» και 
μάλλον το απόσπασμα αυτό της ομιλίας 
του χρησιμοποιώντας τη δική του ρήση 
μπορεί να θεωρηθεί ότι «πρόκειται για 
ρητορική έκφραση της στιγμής».
Σε διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε 

να προβληματιστεί ο πρωθυπουργός για 
την ύπαρξη μεγάλου αριθμού «ακραίων» 
που τον ψήφισαν, οι οποίοι επικροτούν 
τις περισσότερες από τις κυβερνητικές 
ενέργειές του –οικονομικά, Covid-19, παν-
δημία–, αλλά διατηρούν το δικαίωμα να 
έχουν γνώμη και να την εκφράζουν, για 
εκείνους που διατηρούν επιφυλάξεις.

ΚΑΙ ΕΝΑΣ «ΑΚΡΑΙΟΣ» ΚΑΤΟΙΚΟΣ  
ΓΕΝΕΥΗΣ: «ΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ  

ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ»
Εκτός από τους εγχώριους προβλημα-

τισμένους πολίτες για τις διερευνητικές, 
υπάρχουν και σημαντικές προσωπικότη-
τες που ζουν στο εξωτερικό και εκφράζουν 
και αυτοί τις απόψεις τους για τα θέματα 
αυτά.

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του Με-
λέτη Μελετόπουλου, διδάκτορα Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πα-
νεπιστημίου Γενεύης, που αναρτήθηκε 
στο in.gr και το οποίο αναδημοσιεύουμε 
αυτούσιο:
«Ο κ. Τσαβούσογλου σείει το casus belli 

της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ενώ ξε-
κινούσαν οι διερευνητικές συνομιλίες. 
Όμως διερευνητικές υπό απειλή πολέ-
μου δε νοούνται. Μόνο η Τσεχοσλοβακία 
ενέδωσε στις απειλές του Χίτλερ και τον 
Οκτώβριο του 1938 του παρέδωσε το ανα-
τολικό της τμήμα. Λίγους μήνες αργότερα, 
το Μάρτιο του 1939, οι Ναζί κατέλαβαν 
ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία. Η λογική 
απάντηση κάθε κυβέρνησης που εκπρο-
σωπεί ένα κυρίαρχο κράτος είναι η ανα-
βολή κάθε συζήτησης μέχρι να αποσυρθεί 
το casus belli. Στοιχειώδες και αυτονόητο.

Εξάλλου, το μόνο αντικείμενο συζήτησης 
με την τουρκική πλευρά είναι η υφαλο-
κρηπίδα. Το επαναλαμβάνει η κυβέρνηση 
και ιδίως ο υπουργός Εξωτερικών σε κάθε 
ευκαιρία. Αλλά τότε προς τι οι διερευνητι-
κές; Διερευνητικές για την υφαλοκρηπίδα 
έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται 
επί δεκαετίες, χωρίς αποτέλεσμα.
Οι διερευνητικές για την ελληνική πλευ-

ρά δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, 
εκτός από την επίδειξη «καλής θέλησης» 
προς τη διεθνή κοινότητα και την αναβο-
λή της αναπόφευκτης ρήξης με την τουρ-
κική πλευρά. Αλλά ούτε αυτά δε θα συμ-
βούν. Διότι, αντιθέτως, οι διερευνητικές 
εγκυμονούν τον κίνδυνο να επισπεύσουν 
τη ρήξη, διότι θα καταδείξουν το πλήρες 
αδιέξοδο και τη νομικά, πολιτικά, εθνικά, 
τεχνικά αδύνατη συζήτηση, επί θεμάτων 
που άπτονται της ελληνικής εθνικής κυρι-
αρχίας.

Οι Τούρκοι απεναντίας επιδιώκουν, μέσω 

των διερευνητικών, να θέσουν επισήμως 
ζητήματα όπως η Θράκη, η αποστρατιω-
τικοποίηση νησιών, η κυριαρχία νησιών, 
η… Κρήτη και άλλα ευτράπελα, για κάθε 
σοβαρό γνώστη του διεθνούς δικαίου. Αν 
η Ελλάδα, όπως είναι αυτονόητο, αρνη-
θεί να συζητήσει παρόμοια ζητήματα, οι 
Τούρκοι θα παρουσιάσουν την ελληνική 
πλευρά ως «αδιάλλακτη» και θα επιρρί-
ψουν σε αυτήν το ναυάγιο των διαπραγ-
ματεύσεων. Ταυτόχρονα, θα έχουν επιτύ-
χει να καταστήσουν αντικείμενο έστω και 
ενός αποτυχημένου διαλόγου, θέματα 
που εμπίπτουν στη σφαίρα της σκληρής 
ελληνικής εθνικής κυριαρχίας.

Πέραν αυτών, η προσέλευση, υπ’ αυτές 
τις συνθήκες, της ελληνικής κυβέρνησης 
σε διερευνητικές, μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή διχογνωμία εντός του ελληνικού 
πολιτικού συστήματος και ιδιαίτερα στο 
εσωτερικό της συμπολίτευσης. Ταυτόχρο-
να, θα εμφανιστούν τάσεις απονομιμο-
ποίησης της κυβέρνησης στην ευρύτερη 
κοινή γνώμη, σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο 
από ό,τι συνέβη με την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, διότι εδώ το διακύβευμα είναι 
η ίδια η φινλανδοποίηση της χώρας. Και 
αυτά, τη στιγμή που το εσωτερικό μέτωπο 
πρέπει να είναι αρραγές.

Διερευνητικές θα μπορούσαν να πραγ-
ματοποιηθούν με πιθανότητες επιτυχί-
ας, μόνον εάν οι Τούρκοι προσέρχονταν 
χωρίς απειλή πολέμου, με σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου, με εκ των προτέρων 
δήλωση σεβασμού της ελληνικής εθνι-
κής κυριαρχίας και επικέντρωση στο μόνο 
υπαρκτό νομικά ζήτημα, δηλαδή στην 
υφαλοκρηπίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συ-
ζήτηση θα μπορούσε να επεκταθεί στη 
σύναψη εμπορικών συμφώνων και πολιτι-
στικών ανταλλαγών. Ενδεχομένως και σε 
μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση του Κυπρι-
ακού στη λογική της αποκατάστασης μιας 
ενιαίας και αδιαίρετης Κυπριακής Δημο-
κρατίας, χωρίς τουρκικά στρατεύματα και 
εποίκους, με ισονομία Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Επίσης, θα μπορούσε να 
εξευρεθεί μια λύση στο ζήτημα των υδρο-
γονανθράκων στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου. Όλα αυτά όμως ανήκουν μάλλον 
στη σφαίρα της ουτοπίας, οπότε η κυβέρ-
νηση πρέπει να προετοιμάζεται για την 
επιστροφή στην ένταση, και μάλιστα πολύ 
σύντομα. Και αυτή τη φορά, χωρίς τη δυ-
νατότητα επιστροφής σε διαπραγματεύ-
σεις».

© Η ΑΠΟΨΗ (εβδομαδιαία  
εφημερίδα της Ελλάδας)

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

«Ακραίοι» οι διαφωνούντες  
για τις διερευνητικές;

Οι καθημερινές προκλήσεις των Τούρκων δείχνουν το μέλλον των 
διερευνητικών, με άμεσο συμπέρασμα ότι η πρωθυπουργική ρήση  

για «ακραίους» αποτελεί «ρητορική έκφραση της στιγμής»
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
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• 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 

Αγαπητοί Συμπατριώτες, 

Αυτή τη στιγμή η χώρα μας μαστίζεται 
από τρία μεγάλα κακά: τον κορωνοϊό, την 
οικονομική κρίση και τη λαθρομετανά-
στευση, με το τελευταίο να είναι το μεγα-
λύτερο. 
Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του έθνους 

μας δε διατρέχαμε τόσο μεγάλο κίνδυνο 
αφανισμού. Ακόμη και στην Άλωση της 
Πόλης το μέλλον δεν ήταν τόσο ζοφερό. 
Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι έχουν φύγει 

για το εξωτερικό, τα περισσότερα χωριά 
είναι πλέον ερείπια από πέτρα και ξύλο, 
με λίγους ηλικιωμένους να τα υπερασπί-
ζονται και οι Έλληνες κάνουν λιγότερα 
παιδιά από ποτέ. Το χρέος έχει φτάσει σε 
δυσθεώρητα ύψη, η ανεργία έχει εκτινα-
χθεί, ενώ ο άλλοτε περήφανος αγρότης, 
κτηνοτρόφος, έμπορος ή εργάτης Έλληνας, 
έχει καταντήσει λαντζιέρης. Και όχι μόνο 
αυτό: πλέον δεν μπορεί να κυκλοφορήσει 
καν ελεύθερος! Βρισκόμαστε σε μία κρίσι-
μη πορεία για το έθνος μας: καταστροφή 
από τη μία πλευρά και σωτηρία από την 
άλλη. Όλα εξαρτώνται από εμάς.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως είμαστε 
η πιο ευλογημένη χώρα. Έχουμε βουνά, 
δάση, νησιά, εύφορες πεδιάδες, πολλά 
ποτάμια και ένα εξαιρετικό κλίμα. 
Παράγουμε σχεδόν όλους τους καρπούς 

της γης: λάδι, κρασί, σιτάρι, πορτοκάλια, 
πατάτες, καπνό, ρύζι, ρόδια και πάρα 
πολλούς άλλους. Όπου και να ταξιδέψει 
κανείς θα βρει την υπενθύμιση τού – όχι 

και τόσου μακρινού – ένδοξου παρελθό-
ντος μας: μνημεία λαξευμένα από πέτρα, 
αρχαίους μαρμάρινους ναούς, ταπεινές 
οικίες και αρχοντικά, εργοστάσια και μο-
ναστήρια. Αλλά όχι μόνο δεν εκτιμάμε τον 
πλούτο μας, δεν τον διαφυλάσσουμε, και 
χειρότερα, τον πολεμάμε λυσσαλέα μέσω 
της άγνοιας, της δειλία μας και της τάσης 
μας προς τη δουλεία. 
Αυτήν τη στιγμή συντελείται στο Δήμο 

Μαραθώνος της Αττικής ένα έγκλημα 
που όμοιο του δεν έχει ξαναδεί το έθνος. 
Ο χώρος όπου διαδραματίστηκε η πιο 

σημαντική μάχη στην ιστορία, η μάχη που 
έσωσε τον Ελληνικό Πολιτισμό και που δι-
αφύλαξε το ελεύθερο πνεύμα της Δύσης, 
θα μετατραπεί σε μία νέα Μέκκα. 

Εκεί όπου βρίσκεται το Τρόπαιο της μά-
χης θα γίνει τζαμί, όπου οι Μωαμεθανοί 
θα προσεύχονται για την ταχεία εξισλά-
μιση του τόπου. Ο τύμβος των Μαραθω-
νομάχων θα γίνει ένας ανοικτός βόθρος 
προς εξυπηρέτηση των αναγκών των νέων 
κατοίκων. Η Νέα Μάκρη μάλλον θα έχει 
την τύχη της παλαιάς Μάκρης: θα εξελι-
χθεί σε μία πλήρως Μουσουλμανική Πόλη. 
Και το ιερό των Αιγυπτίων Θεοτήτων στη 

Βραυρώνα θα καταντήσει μία παραγκού-
πολη, αφού η παρακείμενη εγκαταλελειμ-
μένη Αμερικανική Βάση θα εξυπηρετήσει 
άψογα αυτές της ανάγκες. Αντίο στον Μα-
ραθώνα και αντίο στην Ελλάδα.

Ίσως να πιστεύετε πως πρόκειται περί 
υπερβολής, ίσως να λέτε πως είναι «ρα-
τσιστικό παραλήρημα», ή ίσως απλώς να 

μη σας ενδιαφέρει, αφού δε σας αφορά 
άμεσα. Διαβάστε πρώτα μέχρι το τέλος 
και να κρίνετε ύστερα.

Η Κατερίνα Πατιτή, κάτοικος Νέας Μά-
κρης (Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ) – που τα περασμένα 
χρόνια έχει καταβάλει υπεράνθρωπη 
προσπάθεια για να μη γίνει ο Μαραθώ-
νας Νέα Μόρια, έγινε θύμα ενός περιστα-
τικού την Κυριακή 7-2-2021 που θυμίζει 
καταστάσεις παρόμοιες με χώρες όπως το 
Αφγανιστάν και τη Σομαλία. 

Η κ. Πατιτή μαζί με τον οκτάχρονο γιο 
της, μία φίλη της και την ανήλικη κόρη της 
φίλης της, είχε αποφάσισε να επισκεφθεί 
την παραλία Νέας Μάκρης, για να κατα-
γράψει, σε κάμερα και τηρώντας τους 
νόμους, την παρουσία ενός υπερβολικού 
αριθμού μεταναστών. 

Συγκεκριμένα, ήθελε να τραβήξει ένα βί-
ντεο που θα αποδείκνυε ότι ήδη έχουν με-
ταφερθεί νέοι παράτυποι μετανάστες στο 
γνωστό ξενοδοχείο «Marathon Beach» 
που λειτουργεί ως δομή (η οποία ανήκει 
σε πρώην Δήμαρχο της Νέας Μάκρης, μέ-
λος της Νέας Δημοκρατίας). 

Έχοντας φθάσει, επιχείρησε καταρχήν να 
φωτογραφήσει τον παράνομο αγωγό λυ-
μάτων της Δομής που ρυπαίνει το παρα-
λιακό μέτωπο. Τότε εμφανίστηκαν τέσσε-
ρεις αλλοδαποί που κινήθηκαν απειλητικά 
εναντίον της ιδίας, της φίλης της και των 
ανήλικων παιδιών τους. Εκείνες φοβούμε-
νες, έτρεξαν προς το κτήριο του Ναυτικού 
Ομίλου, όπου υπήρχε πλήθος κόσμου. 

Παράλληλα, ένας αλλοδαπός με μηχανάκι 
που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ερ-
χόταν καταπάνω τους με μεγάλη ταχύτη-
τα – με σκοπό να κτυπήσει τα παιδιά τους. 
Η κ. Πατιτή μόλις τον είδε του έκανε νεύ-
μα να πάει πιο σιγά, αλλά εκείνος άρχισε 
τότε να την απειλεί και να την εξυβρίζει. 
Ταυτόχρονα, εμφανίστηκαν άλλοι τρεις 
μετανάστες, οι οποίοι άρχισαν ενώπιον 
του κόσμου να την απειλούν και μάλιστα 
λέγοντας της ότι «τις γυναίκες στη χώρα 
τους τις… γκαμάνε, τους κόβουν το λαιμό 
και τους φοράνε μπούργκα».
Η κ. Πατιτή προσπάθησε να κρατήσει 

τους τόνους χαμηλούς, έτσι ώστε να μην 
της επιτεθούν οι αλλοδαποί και να προ-
στατεύσει τη σωματική ακεραιότητα των 
παρευρισκόμενων. Κατάφερε να απομο-
νώσει τρεις από αυτούς με τη βοήθεια του 
κόσμου και στη συνέχεια τηλεφώνησε στο 
Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μάκρης. 
Αντί να της παράσχουν αμέσως βοήθεια 

ωστόσο, της αποκρίθηκαν πως «δε διαθέ-
τουν περιπολικό».

Κατόπιν κάλεσε το νούμερο 100, από 
το οποίο ζήτησε να ειδοποιηθεί άμεσα η 
Ομάδα ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής. 
Το έκανε αυτό, γιατί αντίθετα από το 

τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, η ομάδα ΔΙΑΣ 
πράττει πάντα σύμφωνα με το νόμο και 
οι αστυνομικοί της τιμάνε τη στολή και τη 
θέση τους. Έπειτα από μισή ώρα, προσπα-
θώντας με τη βοήθεια ενός ηλικιωμένου 
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Προς τον Ελληνικό Λαό
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ζευγαριού και μιας κυρίας να συγκρατή-
σουν τους τρεις αλλοδαπούς, έφθασε πε-
ριπολικό της ομάδας ΔΙΑΣ που τους μετέ-
φερε στο Α.Τ. Νέας Μάκρης.

Αντί να τελειώσει εκεί το ζήτημα, με την 
αστυνομία να κάνει το καθήκον της, ο αξι-
ωματικός υπηρεσίας πήρε το μέρος των 
μεταναστών και άρχισε να της φωνάζει, 
να απειλεί ότι θα την «κλείσει στο κρατη-
τήριο και θα την περάσει αυτόφωρο» και 
να την αποκαλεί «ρατσίστρια» χωρίς καν 
να τη γνωρίζει. Προτίμησε να την κλείσει 
σε ένα γραφείο και να της φωνάζει, παρά 
να την ανακρίνει περί του θέματος. 

Από το κινητό ενός από τους μετανά-
στες μιλούσε με δικηγόρο τους, που του 
υποδείκνυε τι να γράψει εναντίον της και 
την απείλησε ότι θα βρεθεί και μηνυμένη 
στον εισαγγελέα. Η κατάσταση αυτή κρά-
τησε περίπου 45 λεπτά. Προσπάθησε να 
εξηγήσει στον αξιωματικό υπηρεσίας την 
απαράδεκτη συμπεριφορά του, ενώ του 
είπε πως αν δεν άλλαζε τη στάση του θα 
έπρεπε να απευθυνθεί στους ανώτερους 
του. 

Εκείνος της απάντησε επί λέξει: «Να πας 
όπου θες… τους έχω όλους γραμμένους».

Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας κύριος με πο-
λιτικά ρούχα και με ένα αδιάφορο ύφος, 
που έπειτα από ερώτηση τής απάντησε 
ότι ήταν ο Διοικητής, με τον οποίο την 
Παρασκευή 5/2 είχαν συμφωνήσει να συ-
ναντηθούν την Κυριακή 7/2 – με δική της 
παρότρυνση – ώστε να τον ενημερώσει 
για τα προβλήματα στην περιοχή και για 
τις καταγγελίες που υπήρχαν για το συγκε-
κριμένο Τμήμα. Ο λόγος της συνάντησης 
ήταν πως θα έδινε συνέντευξη τη Δευτέρα 
σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Παρά την παρουσία του διοικητή, ο Αξι-
ωματικός Υπηρεσίας συνέχιζε να της μι-
λάει σε έντονους τόνους, σεβόμενος ούτε 
τον Διοικητή του, ο οποίος δεν πήρε καμία 
θέση ως προς το συμβάν και καθόταν φο-
βισμένος σε μια καρέκλα παρακολουθώ-
ντας τον εκφοβισμό που δεχόταν.

Όταν απευθύνθηκε προς τον Διοικητή 
για να συμμορφώσει τον κατώτερο του, 
ο Αξιωματικός Υπηρεσίας θύμωσε ακόμη 
περισσότερο και απείλησε ότι θα της πε-
ράσει χειροπέδες και θα την κλείσει στο 
κρατητήριο μέχρι την επόμενη μέρα για 
να τη στείλει στον Εισαγγελέα.

Βλέποντας πως ο αξιωματικός υπηρεσί-
ας δεν ήταν συνεννοήσιμος απευθύνθηκε 
στο Διοικητή. Του ζήτησε να τηλεφωνήσει 
αμέσως στον Ταξίαρχο Β.Α. που γνώριζε 
σε ποια κατάσταση βρισκόταν το Α.Τ. Νέας 
Μάκρης και μπορούσε να τη βοηθήσει. 
Τότε ο Διοικητής της έκανε έκκληση να 

μιλήσουν ιδιαιτέρως στο γραφείο του. 
Εκεί της είπε – ψευδώς – πως είχε μετατε-

θεί στο Α.Τ. Νέας Μάκρης μόλις τον περα-
σμένο Οκτώβριο και δε γνώριζε σε τι κα-
τάσταση βρισκόταν το Τμήμα. Της ζήτησε 
να μην προβεί σε μήνυση και να λήξει το 
θέμα. 

Η κ. Πατιτή, εφόσον είχε ήδη μείνει τό-
σες ώρες στο Τμήμα υπό τον εκφοβισμό 
του αξιωματικού υπηρεσίας και μη θέλο-
ντας να συνεχιστεί η ταλαιπωρία του παι-
διού της, δέχθηκε να μην υποβάλει μήνυ-
ση αλλά ζήτησε τα στοιχεία του αξιωματι-
κού υπηρεσίας τα οποία ωστόσο δεν της 
δόθηκαν εκείνη τη στιγμή (παρανόμως). 
Της απάντησαν πως έπρεπε να υποβάλλει 
αίτηση όπως και το έκανε.

Η κ. Πατιτή αποχώρησε από το Α.Τ. αλλά 
οι αλλοδαποί που της επιτέθηκαν, ποτέ 
δεν οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη ούτε και 
η αστυνομία έκανε έρευνες. 

Σε ότι αφορά του ισχυρισμούς του Διοι-
κητή, η Ομάδα Πολιτών Μαραθώνα κατέ-
χει επίσημο έγγραφο του Α.Τ. Μαραθώνος 
από τον Ιούνιο του 2020 υπογεγραμμένο 
από το Διοικητή ο οποίος ήδη από τότε 
κατείχε αυτή τη θέση. Άρα της είχε πει 
ψέματα και γνώριζε για τις πράξεις των 
μεταναστών (και των Μ.Κ.Ο./Πολιτικών) 
στο Δήμο όπως και πιθανότατα για τυχόν 
συγκαλύψεις από το Τμήμα… 

Αν αυτά γίνονται στο μικρό αλλά ιστο-
ρικό Μαραθώνα, τότε τι γίνεται αυτή τη 
στιγμή σε όλη την Ελλάδα; Τόσα χρόνια 
κάνουμε τα στραβά μάτια στον εποικι-
σμό της χώρας μας. Βλέπουμε αποικίες 
να ξεπροβάλουν στη Λέσβο, στη Χίο, στη 
Σάμο, στο Έβρο, στην Κάλυμνο, στην Κω 
και τώρα και στο Μαραθώνα, στις Θερμο-
πύλες, στη Θήβα, στη Λάρισα και ακόμη 
και στα Λουτρά Νέας Απολλωνίας. 

Σε πολλά σχολεία τα Ελληνόπουλα είναι 
ήδη είδος προς εξαφάνιση. Δεν πρόκειται 
η κατάσταση ποτέ να λυθεί μαγικά, αφού 
οι κυβερνήσεις επιθυμούν απ’ ότι φαίνε-
ται διακαώς να εξαφανιστούν οι Έλληνες, 
ενώ οι «τοπικοί άρχοντες» αμείβονται 
αδρά για τις εξυπηρετήσεις τους. 

Όσο ο Έλληνας κάθεται στο σπίτι του 
βλέποντας Survivor και σχολιάζοντας στο 
Facebook για τη σεξουαλική ζωή διάση-
μων ηθοποιών και για τους κύκνους του 
Μαραθώνα, τόσο εισέρχονται κάθε μέρα 
ισλαμιστές, που μόνο αθώοι και αβοήθη-
τοι άνθρωποι δεν είναι. 

Όσο ο Έλληνας αγνοεί την κατάσταση και 
προσποιείται πως «όλα θα πάνε καλά», 
κάποια νεαρή κοπέλα την ίδια στιγμή πέ-
φτει θύμα βιαστών σε μία σκοτεινή γωνία 
της Χώρας της Χίου και κάποιος γέρος 
προσπαθεί μόνος του να απωθήσει τους 
εισβολείς στον Έβρο.

Σε ένα μήνα είναι η επέτειος των 200 
χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Το 
1821 οι Έλληνες ήταν ραγιάδες που μόνο 
ύστερα από προτροπή φωτισμένων και 
θαρραλέων προσωπικοτήτων πήραν τα 

όπλα και πολέμησαν για την πατρίδα και 
την πίστη τους. Το 1921 βρήκε τους Έλ-
ληνες να σφάζονται για το Βασιλιά και το 
Βενιζέλο αλλά και τον Ελληνισμό σε πλή-
ρη άνθιση. Μέχρι η Μικρά Ασία να κατα-
στραφεί από τους Ισλαμιστές. 
Το 2021 τι φέρνει για τους Έλληνες; 
Μήπως όλη η Ελλάδα μέλλει να γίνει μία 

απέραντη δομή «φιλοξενίας» όπου αργά 
αλλά σταθερά οι φιλοξενούμενοι θα βιά-
ζουν, θα σκοτώνουν, θα κλέβουν και θα 
εκμεταλλεύονται τους «ιθαγενείς», μέχρι 
να τους εξαφανίσουν; 

Ή μήπως επιτέλους οι Έλληνες θα ξυπνή-
σουν και θα επανακτήσουν το θάρρος, την 
τόλμη, την αποφασιστικότητα και τη δόξα 
των προγόνων τους; 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Υ.Γ.: Δε μαζεύουμε υπογραφές στην πα-
ρούσα επιστολή. Αν θέλετε να υπογράψε-
τε πρέπει να ψάξετε την αρχική μας επι-
στολή. Ωστόσο, ζητάμε τη συνδρομή όλων 
των Ελλήνων που κατοικούν στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό. Αν μπορείτε να 
βοηθήσετε – με οποιοδήποτε τρόπο – να 
απομακρυνθούν οι μετανάστες που έχουν 
φτάσει στον ιστορικό Μαραθώνα, παρα-
καλώ να επικοινωνήσετε άμεσα. 

Παράλληλα, ζητάμε τη στήριξη παρόμοι-
ων ομάδων σε όλη την Ελλάδα, ενώ είμα-
στε πρόθυμοι να τους παράσχουμε και 
εμείς βοήθεια όπου χρειάζονται. 

Αν ενδιαφέρεστε να συνδράμετε 
στις ενέργειες μας, παρακαλώ επι-
κοινωνήστε στο: 6974434625 ή στο 
metanastesmarathonas@gmail.com 

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

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  6

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  
ΠΟΛΙΤΏΝ ΜΑΡΑΘΏΝΑ

Ανοικτή Επιστολή  
Προς τον Ελληνικό Λαό
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Μην χάσετε αυτό το 
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 

την συνέντευξη μας με 
τον τέως Αντιπρόεδρο 

της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο κο Μιχάλη 

Μουρατίδη.
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Η πολιτική Μηταράκη, δηλαδή η μετα-
ναστευτική πολιτική της κυβέρνησης 

Μητσοτάκη, δεν αποτελεί απλή συνέχεια 
της πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση 
Τσίπρα. Υπάρχουν πολλοί κοινοί παρονο-
μαστές, αλλά και δύο ποιοτικές διαφορές. 
Η πρώτη αφορά στο γεγονός, ότι ειδικά 
μετά την κρίση στον Έβρο πριν ένα χρόνο, 
έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα, με αποτέ-
λεσμα να έχουν συρρικνωθεί οι ροές προ-
σφύγων και μεταναστών.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Ο αριθμός τους που εισέρχεται στην Ελ-
λάδα, στα νησιά και στον Έβρο, είναι ένα 
μικρό κλάσμα όσων εισέρχονταν τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Τότε, η Frontex και το 
Λιμενικό είχαν ουσιαστικά μετατραπεί σε 
μηχανισμό υποδοχής όσων περνούσαν 
(κατά κανόνα ανεμπόδιστα) τον Έβρο και 
όσων έφθαναν στα νησιά με πλοιάρια, 
συχνά καθοδηγούμενοι από ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνταν και στις δύο πλευ-
ρές και στις μικρασιατικές ακτές και στα 
ελληνικά νησιά.
Αυτή η ειδοποιός διαφορά πιστώνεται 

στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά υπάρ-
χει μία άλλη διαφορά, που δικαιολογεί το 
χαρακτηρισμό καταστροφική. Πρόκειται 
για την επιμονή του υπουργού Μετανά-
στευσης Μηταράκη να κατασκευάσει σε 
Σάμο, Χίο, Λέσβο, αλλά και στο βόρειο 
Έβρο, δίπλα στα σύνορα, μεγάλα κέντρα 
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
Τις προηγούμενες ημέρες, ο Μηταράκης 

επισκέφθηκε το βόρειο Έβρο, όπου έγινε 
δεκτός από τους εκεί κατοίκους με έντο-
νες διαμαρτυρίες. Αντιδρώντας σ’ αυτές, 
όπως κατήγγειλε παράγοντας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, χωρίς να διαψευσθεί, ο 
υπουργός απείλησε τους κατοίκους ότι θα 
τους στείλει 10.000 μετανάστες! Η απειλή 
του δεν έχει προηγούμενο στα κοινοβου-
λευτικά χρονικά. Όταν υπουργοί υπερβαί-
νουν κάθε όριο και φθάνουν να απειλούν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, μόνο κακό προμη-
νύεται για την Ελλάδα.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Όπως επανειλημμένως έχουμε με ρε-

πορτάζ δείξει στο SLpress.gr, το σχέδιο 
Μηταράκη προβλέπει την κατασκευή κέ-
ντρων φιλοξενίας, που στην πραγματικό-
τητα θα είναι μουσουλμανικές πόλεις με 

τζαμιά, γήπεδα, σχολεία κλπ. Όλα αυτά 
κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία, 
στην πρώτη γραμμή. Το σχέδιο, που έχει 
ήδη αρχίσει να υλοποιείται, συνιστά βρα-
δυφλεγή ωρολογιακή βόμβα για την ελλη-
νική κυριαρχία στις παραμεθόριες αυτές 
περιοχές. Με άλλα λόγια, συνιστά εθνική 
αυτοκτονία.

Δεν πρόκειται για ρητορική υπερβολή. 
Η πληθυσμιακή καθαρότητα, το γεγονός 
ότι τα νησιά έχουν αμιγώς ελληνικό πλη-
θυσμό, ήταν και παραμένει η ισχυρότερη 
πολιτική άμυνα απέναντι στο δεδηλωμέ-
νο και εμπράκτως εκδηλωμένο τουρκικό 
επεκτατισμό. Είναι το ισχυρότερο χαρτί 
για την ελληνικότητα της περιοχής. Το ίδιο 
ισχύει και στον Έβρο. Τα πράγματα θα 
ήταν δυσμενή για την Ελλάδα, εάν στον 
Έβρο υπήρχε η πληθυσμιακή σύνθεση 
που υπάρχει στο διπλανό νομό Ροδόπης, 
όπου η μουσουλμανική μειονότητα είναι 
οριακά αριθμητικά μεγαλύτερη.

Η εθνική ομοιογένεια στα νησιά προ-
έκυψε από την απελευθέρωσή τους 
στους Βαλκανικούς Πολέμους και από την 
ανταλλαγή των πληθυσμών με τη Συνθή-
κη της Λοζάνης το 1923. Αυτό το πολιτικό 
πλεονέκτημα πάει τώρα να ακυρωθεί, με 
ευθύνη της ίδιας της ελληνικής κυβέρνη-
σης. Η κατασκευή των κέντρων – πόλεων 
για πρόσφυγες – μετανάστες στην παρα-
μεθόριο, είναι το καλύτερο δώρο στον 
τουρκικό επεκτατισμό.

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κι αυτό, επειδή στην πραγματικότητα – 

όπως προανέφερα – συνιστά μια «ωρο-
λογιακή βόμβα» στο θεμέλιο της ελληνι-
κής κυριαρχίας στο ανατολικό Αιγαίο και 
στον Έβρο. Εάν αλλοιωθεί ο πληθυσμός 
και νοθευθεί η εθνική καθαρότητα, θα 
προκύψουν μη αντιστρέψιμες πολιτικές 
παρενέργειες. Και όλα δείχνουν ότι η πλη-
θυσμιακή αλλοίωση είναι ζήτημα χρόνου. 
Οι μετανάστες μπορεί να θέλουν να με-
ταβούν στη δυτική Ευρώπη, αλλά έχουν 
εγκλωβισθεί στα νησιά και ως εκ τούτου 
στη μεγάλη πλειονότητά τους θα ριζώ-
σουν εκεί.

Η αλλοίωση διευκολύνεται και από το 
γεγονός, ότι ο νεανικός ελληνικός πληθυ-
σμός, κυρίως λόγω της οικονομικής κρί-
σης, εγκαταλείπει τα νησιά, αναζητώντας 
καλύτερη τύχη ή στην Αθήνα ή και στο 
εξωτερικό. 
Τα νησιά στηρίζονται οικονομικά σε με-

γάλο βαθμό στον τουρισμό. Σε όποια από 
αυτά, όμως, εγκαθίστανται μαζικά μετα-
νάστες, ο τουρισμός φεύγει, με αποτέλε-
σμα ο πληθυσμός να εξαρτάται ολοένα 
και περισσότερο από την «οικονομία του 
μεταναστευτικού».
Όσοι νοίκιαζαν δωμάτια και σπίτια σε 

τουρίστες, υποχρεώνονται για να επιβι-
ώσουν να τα νοικιάζουν σε ΜΚΟ για αι-
τούντες άσυλο. Το αντίστοιχο ισχύει για 
ταβέρνες και εμπορικά καταστήματα. Η 
οικονομική δυσπραγία λόγω πανδημίας, 
μάλιστα, διευκολύνει αυτή την εξέλιξη, η 
οποία αλλάζει την οικονομία των νησιών 
και μαζί με αυτή τη φυσιογνωμία και την 
κοινωνική – πολιτισμική τους ταυτότητα.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ
Άφησα για το τέλος, τις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στην αμιγώς αμυντική – στρα-
τιωτική πτυχή. Είναι γνωστό, πως όταν 
υπάρχει μια ελληνοτουρκική κρίση και 
πολύ περισσότερο το ενδεχόμενο μίας 
σύρραξης, οι στρατιωτικές μονάδες που 
έχουν την ευθύνη της φύλαξης ενός νη-
σιού, εγκαταλείπουν τα στρατόπεδά τους 
και μεταφέρονται στις λεγόμενες θέσεις 
διασποράς, καθώς γνωρίζουν ότι τα στρα-
τόπεδά τους θα βομβαρδιστούν.

Οι θέσεις διασποράς είναι επτασφρά-
γιστο μυστικό, διότι εάν τις γνωρίζει ο 
εχθρός θα γνωρίζει και που θα βομβαρ-
δίσει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούν 
δεδομένο, με βάση διαθέσιμες πληροφο-
ρίες, ότι ανάμεσα στους χιλιάδες πρόσφυ-
γες και μετανάστες υπάρχουν μερικές δε-
κάδες ή και εκατοντάδες που εργάζονται 
για την τουρκική μυστική υπηρεσία ΜΙΤ. 
Δεδομένου ότι οι αιτούντες άσυλο κυκλο-
φορούν ελεύθερα, με ένα κινητό μπορούν 
εύκολα να υποδείξουν στον εχθρό τις θέ-
σεις διασποράς των ελληνικών μονάδων, 
προσφέροντας στον επιτιθέμενο καταλυ-
τικό πλεονέκτημα.

Ο θανάσιμος αυτός κίνδυνος, που προ-
καλεί μεγάλη ανησυχία στους αξιωματι-
κούς, δε φαίνεται να ανησυχεί τον Μητα-
ράκη και την κυβέρνηση. Γιατί ναι μεν ο 
Μηταράκης, ως αρμόδιος υπουργός, είναι 
αυτός που υλοποιεί την εθνικά αυτοκτονι-
κή αυτή αποστολή, αλλά η πολιτική είναι 
της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει, ότι την 
ευθύνη έχει ο πρωθυπουργός.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ – ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Στο σημείο αυτό εγείρεται το ερώτημα: 

Γιατί συμβαίνει αυτό; Πρόθεση της κυβέρ-
νησης είναι να υπονομεύσει την εθνική 
ασφάλεια και άμυνα; Προφανώς όχι. Το 
γεγονός, όμως, ότι δεν υπάρχει συνειδητή 
πρόθεση, δε σημαίνει πως αυτό δε γίνεται 
αντικειμενικά. Η ασκούμενη πολιτική στο 
μεταναστευτικό, έχει σκοπό να ικανοποι-
ήσει την ΕΕ και ειδικότερα τη Γερμανία.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν τους πρό-

σφυγες και μετανάστες να κρατούνται 
σε κέντρα στα νησιά. Φοβούνται ότι εάν 
μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
κάποιοι από αυτούς θα καταφέρουν να 
περάσουν τα σύνορα και να φθάσουν στις 
χώρες τους στην κεντρική και δυτική Ευ-
ρώπη. Και βεβαίως, δεν τους ενδιαφέρει 
διόλου εάν με τα κέντρα φιλοξενίας στα 
νησιά υπονομεύεται η εθνική μας ασφά-
λεια.
Το επιχείρημα είναι, ότι με βάση μία 

αυθαίρετη ερμηνεία της ευρωτουρκικής 
συμφωνίας (Μάρτιος 2016) θα μπορούν 
να στέλνονται πίσω στην Τουρκία μόνο 
όσοι βρίσκονται στα νησιά. Εάν, ωστό-
σο, δει κανείς πόσοι στάλθηκαν πίσω στα 
πέντε χρόνια που μεσολάβησαν, θα δια-
πιστώσει ότι ο αριθμός είναι ασήμαντος. 
Άρα, πρόκειται ουσιαστικά για πρόσχη-
μα.
Η πραγματικότητα είναι ότι παραλλήλως 

με την επιπόλαιη υποταγή στις εντολές 
της Μέρκελ και όλων εκείνων που που-
λάνε ανθρωπισμό, στέλνοντας το «λογα-
ριασμό» στην Ελλάδα, εξελίσσεται ένας 
χορός δισ. ευρώ, στον οποίο συμμετέχουν 
κοινοτικοί παράγοντες, ΜΚΟ και Έλληνες 
εμπλεκόμενοι (κρατικοί λειτουργοί και 
ιδιώτες). Ούτως εχόντων των πραγμάτων, 
θα ήταν αφέλεια να αποκλείσουμε το εν-
δεχόμενο στις συμβάσεις για την κατα-
σκευή των μεγάλων κέντρων φιλοξενίας – 
πόλεων να έχει παρεισφρήσει η διαπλοκή 
– διαφθορά και στο επίπεδο του πολιτικού 
συστήματος. Ας μείνουμε προς το παρόν 
εδώ...

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός – δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.

Γιατί η πολιτική Μηταράκη 
υπονομεύει την εθνική 

ασφάλεια
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Όταν η Ελλάδα ακυρώνει τον εαυτό της
Όταν επί είκοσι χρόνια η Τουρκία 

προετοιμαζόταν σε επίπεδο εξοπλι-
στικών προγραμμάτων, επιχειρησιακού, 
πολιτικού και στρατηγικού σχεδιασμού, 
να αποκτήσει συντριπτική υπεροχή έναντι 
της Ελλάδας, κυρίως στον αέρα και στη 
θάλασσα, τα αρμόδια… ιδρύματα αποκοί-
μιζαν τις κυβερνήσεις με ανόητες ημερί-
δες και εκθέσεις, με τραγικά αποτελέσμα-
τα για την πατρίδα μας.

Σάββας Καλεντερίδης*
© Pontos News

Αν κρίνει δε κανείς αντικειμενικά και 
εντελώς ουδέτερα το ρόλο αυτών των… 
ιδρυμάτων άμυνας και εξωτερικής πολι-
τικής, μπορεί να καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι τελικά στόχος τους ήταν να 
καταστεί η Ελλάδα μια χώρα μειωμένης 
κρατικής κυριαρχίας, υπό την επιρροή της 
Τουρκίας.
-ΔΕΝ προειδοποίησαν έγκαιρα τις κυβερ-

νήσεις για το μέγεθος της απειλής που 
αποτελεί το μεταναστευτικό, το οποίο εί-
ναι εντεταγμένο στον εθνικό στρατηγικό 
σχεδιασμό της Τουρκίας εναντίον της Κύ-
πρου και της Ελλάδας.
-ΔΕΝ προειδοποίησαν έγκαιρα της κυ-
βερνήσεις για την πορεία της εθνικής 
αμυντικής βιομηχανίας της γείτονος.
-ΔΕΝ προειδοποίησαν έγκαιρα τις κυβερ-

νήσεις για τις εξελίξεις στη γείτονα στον 
τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκα-
φών (ΜΕΑ).
-ΔΕΝ πρότειναν έγκαιρα στην Ελλάδα τη 

λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της 
απειλής από τα ΜΕΑ, μέχρι και ο πιο αδα-
ής είδε το ρόλο τους στη Λιβύη και το Να-
γκόρνο – Καραμπάχ.
-ΔΕΝ προειδοποίησαν έγκαιρα την Ελλά-

δα για την τραγική –εφιαλτική θα έλεγα– 
κατάσταση που θα είχαμε περιπέσει, σε 
περίπτωση που η πολεμική αεροπορία 
της γειτονικής χώρας αποκτούσε τα 116 
αόρατα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35.
-ΔΕΝ προειδοποίησαν έγκαιρα την Ελ-

λάδα για την υπογραφή της συμφωνίας 
Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών και το πόσο καταστρο-
φικό θα ήταν αυτό για την Ελλάδα και την 
Κύπρο.
-ΔΕΝ προειδοποίησαν έγκαιρα την Ελλά-

δα για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
με το οποίο η Τουρκία μεθοδικά και με την 
εμπλοκή πολλών υπουργείων, δημιουργεί 
σταδιακά προϋποθέσεις για τον έλεγχο 
του μισού Αιγαίου. Μια από τις ενέργει-
ες αυτές, που εντάσσεται στο δόγμα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας», είναι η αποστολή 
του ερευνητικού σκάφους «Çeşme» στην 
καρδιά του Αιγαίου, «στα δυτικά όρια της 
Γαλάζιας Πατρίδας», όπως λένε οι ίδιοι οι 
Τούρκοι.
-ΔΕΝ, δεν, δεν, δεν…
Τελικά, ότι δεν έγινε με μέθοδο και με 

βάση στρατηγικό σχεδιασμό, για να απο-
φύγει η Ελλάδα να φινλανδοποιηθεί, 
όπως με απύθμενο πραγματικά θράσος 
πρότεινε δημοσίως Έλληνας ακαδημαϊκός 
δάσκαλος, έγινε έστω και τσαπατσούλικα, 
εξ ανάγκης.

Όταν η τουρκική επιθετικότητα ξεπέ-
ρασε κάθε όριο, με την έξοδο του «Oruç 
Reis» στη – με βάση το δίκαιο της θάλασ-
σας – ελληνική υφαλοκρηπίδα, όταν η 
κυβέρνηση διαπίστωσε ότι χωρίς ισχυρές 
ένοπλες δυνάμεις είναι αδύνατον να αντι-
μετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα, 
τότε πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων 
τις εκθέσεις και τις εκτιμήσεις των… ιδρυ-
μάτων και αποφάσισε να προχωρήσει σε 
προμήθεια οπλικών συστημάτων αλλά 
και σε μια σειρά από πολιτικο-διπλωμα-
τικές ενέργειες, που θα ενίσχυαν τη θέση 
της χώρας.

Όλα αυτά τα χρόνια, οι ίδιες οι κυβερνή-
σεις με την ολιγωρία τους στα θέματα της 

εθνικής άμυνας, αλλά και με τα μηνύμα-
τα που έδιναν πρωθυπουργοί, υπουργοί, 
ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, δημοσι-
ολογούντες και σχολιαστές, είχαν δώσει 
την εντύπωση στην Τουρκία ότι αποδε-
χόμαστε τη φινλανδοποίηση, ότι δηλαδή 
η Ελλάδα είναι ένα κράτος μειωμένης 
κυριαρχίας και ότι σε σοβαρά ζητήματα 
θα λαμβάνει την άποψη της Τουρκίας και 
μετά θα προχωρά στην υλοποίησή τους.
Το κακό ξεκίνησε με τα 12 μίλια, που τόσα 

χρόνια η Ελλάδα δεν προχωράει στην επέ-
κτασή τους, επειδή δεν έδωσε την άδεια 
η Άγκυρα, και συνεχίστηκε με την άρνηση 
της κυβέρνησης της Αθήνας σε αίτημα της 
Λευκωσίας να οριοθετήσουν Κύπρος και 
Ελλάδα την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, 
γιατί αυτό θα ενοχλούσε την Άγκυρα.
Και το κακό συνεχιζόταν για χρόνια και 

φθάσαμε στο σημείο η φωνή της Άγκυρας 
να είναι στου Μαξίμου, για να μη γίνει 
καμία στραβή και κάνει κάτι η κυβέρνηση 
της Αθήνας που θα ενοχλούσε την Τουρ-
κία!!!
Το κακό συνεχιζόταν, μέχρι που η τουρ-

κική απειλή έφθασε στο σημείο να απει-
λήσει το ίδιο το πολιτικό σύστημα στο 
σύνολό του.

Μέχρι που η Τουρκία επιχείρησε να 
ανατρέψει την κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, με τη σχεδιασμένη από το 
τουρκικό κράτος εισβολή στις Καστανιές, 
την Καθαρά Δευτέρα του 2020, μέχρι που 
η Ελλάδα παρακολουθούσε αδύναμη επί 
τρεις μήνες το «Oruç Reis» να παραβιάζει 
την ελληνική υφαλοκρηπίδα ακόμα και έξι 
μίλια από το Καστελόριζο και τη Ρόδο.
Μετά από όλα αυτά, όχι μόνο η κυβέρ-

νηση, αλλά και το πολιτικό σύστημα με τις 
λεγόμενες ελίτ, αποφάσισαν να κάνουν 
μέσα σε μερικούς μήνες αυτά που θα 
έπρεπε να κάνουν τόσα χρόνια.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα, έστω και κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, έστω και με 
ανορθόδοξο τρόπο, αποφάσισε να σηκώ-
σει κεφάλι.

Εξοπλιστικά προγράμματα, τριμερείς, τε-
τραμερείς και πενταμερείς συναντήσεις, 
συμφωνίες, συμμαχίες, στρατηγική κα-
ταγγελίας της Τουρκίας στην ΕΕ και επιβο-
λής κυρώσεων και άλλα…
Όλα αυτά καλά. Μέχρι που ξαναχτύπησε 

την Ελλάδα ο ιός του ανορθολογισμού και 
του ραγιαδισμού.

Η Τουρκία, στρυμωγμένη διπλωματικά, 
εν όψει πολύ σοβαρών γεωπολιτικών και 
γεωενεργειακών εξελίξεων στη Μέση Ανα-
τολή και την Ανατολική Μεσόγειο, απο-
φάσισε να παίξει το χαρτί της ΕΕ. Όμως, 
έπρεπε να ξεπεράσει το εμπόδιο Κύπρος 
και Ελλάδα, να ξεπεράσει τις κυρώσεις, 
για τις οποίες είχε εργαστεί αρκετά απο-
τελεσματικά η ελληνική διπλωματία.

Έτσι, η Τουρκία και οι σύμμαχοί της στην 
ΕΕ, επινόησαν τις «διερευνητικές» ως 
όχημα για να ξεπεράσουν τον ελλαδικό-
κυπριακό σκόπελο. Και για άλλη μια φορά 
η Ελλάδα, όπως με το Σκοπιανό, ακύρωσε 
τον εαυτό της.

Ενώ η επισπεύδουσα είναι η Τουρκία, 

όπως ήταν τα Σκόπια, η Ελλάδα έκανε ένα 
απίστευτο δώρο στην Τουρκία, αποδεχό-
μενη την έναρξη των διερευνητικών χωρίς 
να θέσει σοβαρούς όρους.

Για παράδειγμα, οι όροι θα μπορούσαν 
να είναι οι εξής:
1. Κατάργηση του τουρκολυβικού μνημο-

νίου, το οποίο, άλλωστε, η ίδια η ΕΕ θεω-
ρεί παράνομο.
2. Κατάργηση του δόγματος της «Γαλά-

ζιας Πατρίδας».
3. Κανένα ερευνητικό πλοίο στις ελληνι-

κές θάλασσες.
4. Κόψιμο με το… μαχαίρι των μετανα-

στευτικών ροών σε Κύπρο και Ελλάδα.
Μια χώρα που θέλει να λέγεται κυρίαρχο 

κράτος που τη σέβονται οι σύμμαχοί της 
αλλά και οι εχθροί της, έτσι πρέπει να συ-
μπεριφέρεται.
Γιατί όταν κάνεις τριμερείς, τετραμερείς 

και πενταμερείς, για να καταγγείλεις την 
τουρκική επιθετικότητα και την άλλη μέρα 
τα κάνεις όλα γαργάρα και αρχίζεις διε-
ρευνητικές, στην ουσία άνευ όρων, δίνο-

ντας συγχωροχάρτι στην Τουρκία, τότε δε 
σε πιστεύει κανείς, δεν πιστεύει κανείς ότι 
αξίζεις τη συμμαχία του, τότε σου ‘ρχεται 
κατακέφαλα το «Çeşme», μεταξύ 6 και 12 
μιλίων, στα «δυτικά όρια της Γαλάζιας Πα-
τρίδας»…

Όχι μόνο ο πρωθυπουργός, αλλά το 
σύνολο του πολιτικού συστήματος μαζί 
με τις λεγόμενες ελίτ, πρέπει να αντιλη-
φθούν ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά, για 
να μην πω όλα, στον τρόπο αντιμετώπι-
σης της τουρκικής επιθετικότητας, αν δε 
θέλουν κάποια μέρα να δουν την Τουρκία 
να κομπορρημονεί ότι άλλαξε το πολιτικό 
σύστημα της Ελλάδας, μετά από κάποια 
άλλη «Επιχείρηση Ειρήνης». 

Και διώξτε την αλητεία των ιδρυμάτων, 
όσο είναι καιρός.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960 είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής.
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Tel. (514) 274-4907
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Yiannis Hatzichristidis

Τον κατάλογο των 10 χωρών με τις 
οποίες η Ελλάδα διαπραγματεύε-

ται ένα κοινό ψηφιακό πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, όπως συνέβη προ εβδο-
μάδων με το Ισραήλ, αποκαλύπτει σε 
συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στην 
«Political» το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 
2021, o υπουργός Τουρισμού Χάρης Θε-
οχάρης. 

στο δημοσιογράφο 
ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ

Στο… παρά πέντε των τελικών αποφά-
σεων για το πλαίσιο που θα διέπει τη 
φετινή τουριστική σεζόν, ο κ. Θεοχάρης 
εμφανίζεται αισιόδοξος ότι αυτή μπορεί 
να ξεκινήσει νωρίτερα του αναμενόμε-
νου, πάντα υπό τον όρο ότι δε θα σημει-
ωθεί νέα αναζωπύρωση της πανδημίας 
του κορωνοϊού.

-Εκτιμάτε πως είναι εφικτό να βρεθεί 
σε επίπεδο Ε.Ε. η χρυσή τομή για την 
πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
σχετικά με το κοινό ψηφιακό πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού; Σε ποιο σημείο βρί-
σκονται οι διαβουλεύσεις; 
-Το θετικό είναι πως η πρόταση του 
πρωθυπουργού έχει αρχίσει να βρίσκει 
συμμάχους σε ολοένα και περισσότερες 
χώρες της Ε.Ε. Μια σειρά από χώρες, 
όπως η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία και 
η Ουγγαρία αλλά και άλλες, έχουν ανα-
κοινώσει πως είτε δημιουργούν τέτοια 
πιστοποιητικά είτε ότι θα τα δέχονται για 
τις μετακινήσεις. Ταυτόχρονα, και στο 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει 
ξεκινήσει η δουλειά για τη δημιουργία 
του ίδιου του ψηφιακού πιστοποιητικού, 
έστω και εάν προορίζεται να χρησιμοποι-
ηθεί αρχικά για υγειονομικούς λόγους. 
Μάλιστα, η Εσθονία έχει ήδη ξεκινήσει 
τη δουλειά για το κοινό ψηφιακό σημείο 
επαλήθευσης όλων αυτών των πιστοποι-
ητικών για όλη την Ευρώπη. Το επόμενο 
στάδιο, που αφορά στη συμφωνία για τη 
χρήση ενός τέτοιου πιστοποιητικού προς 

διευκόλυνση των μετακινήσεων, είναι 
ευκταίο, αλλά η συγκεκριμένη συζήτηση 
ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η χώρα μας 
διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ως εναλλα-
κτικό του αρνητικού τεστ. Προς άρση των 
παρανοήσεων, θα πρέπει να ξεκαθαρί-
σουμε ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν 
προσιδιάζει σε έναν τύπο διαβατηρίου. 
Άρα, δεν τίθεται θέμα υποχρέωσης εμ-
βολιασμού για όποιον θέλει να ταξιδέ-
ψει. Αντιθέτως, στοχεύει να αποτινάξει 
μέρος της γραφειοκρατίας, όπως το αρ-
νητικό τεστ προ της αναχώρησης. 

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί προσω-
πικών δεδομένων, η πιο απλή απάντηση 
είναι και η πλέον πειστική. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού. Υπάρχει πάντα ο 
εναλλακτικός τρόπος του αρνητικού τεστ 
για όποιον επιθυμεί να ταξιδέψει. 

-Μετά τη διμερή συμφωνία με το Ισ-
ραήλ για κοινό πιστοποιητικό εμβολια-
σμού, να αναμένουμε και άλλες τέτοιες 
διμερείς συμφωνίες και με ποιες χώρες; 
-Η αξιοποίηση του ψηφιακού πιστοποι-

ητικού εμβολιασμού σε διμερές επίπε-
δο θα είναι ένα από τα κύρια εργαλεία 
μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να 
ανοίξουμε την τουριστική ροή με διάφο-
ρες χώρες. 
Προφανώς, θα προτιμούσαμε να υπάρ-

χει μια αυτόματη διαδικασία με όλες τις 
χώρες, αλλά, υπό τις παρούσες συνθή-
κες, τέτοιες διμερείς συμφωνίες είναι 
αναγκαίες. Έχουμε, λοιπόν, σκοπό, να 
επεκτείνουμε το «μοντέλο του Ισραήλ» 
με τις πλέον σημαντικές τουριστικά χώ-
ρες για εμάς, ανάλογα και με το δικό 
τους προγραμματισμό. 

Ως εκ τούτου, έχουμε καταρτίσει μια 
λίστα από 10 χώρες, οι οποίες είναι: η 
Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
η Αυστραλία, η Σερβία, η Ρωσία, η Ου-
κρανία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. 

Με αυτές βρισκόμαστε ήδη σε διαβου-
λεύσεις, ώστε σε σύντομο χρονικό διά-
στημα να είμαστε σε θέση να αναγνωρί-
σουμε τη μορφή, το είδος και τον τρόπο 
επαλήθευσης της γνησιότητας αυτών 
των πιστοποιητικών. 

-Πότε εκτιμάτε πως μπορεί να ξεκινή-
σει η φετινή τουριστική σεζόν; Είναι 
εφικτό να έχουν αρθεί οι περιορισμοί 
σε εστίαση και διασκέδαση γύρω στο 
Πάσχα; 
-Κανένας δε μπορεί να προεξοφλήσει 

την πορεία της πανδημίας. Όλοι μας ελ-
πίζουμε πως τα περιοριστικά μέτρα θα 
τηρηθούν και θα είναι επαρκή, ώστε να 
μη χρειαστεί να τεθούν εκ νέου σε ισχύ. 
Ήδη τα πρώτα θετικά σημάδια και από 
το μέτωπο του εμβολιασμού αλλά και 
από του καθολικού lockdown φαίνονται. 

Προσωπικά, έχω μια συγκρατημένη 
αισιοδοξία ότι τα μέτρα που έχουν ανα-
κοινωθεί όλο αυτό το διάστημα αλλά και 
η πρόοδος του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος θα είναι τέτοια, ώστε θα μας επι-
τρέψουν να ανοίξουμε νωρίτερα απ’ ό,τι 
«λέει» το κοινό αίσθημα. 

Θέλουμε να ξεκινήσει η τουριστική 
σεζόν όσο το δυνατόν νωρίτερα και να 
είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε του-
ρίστες το Εβραϊκό Πάσχα, το Πάσχα των 
Καθολικών και το Ορθόδοξο Πάσχα. 
Όμως, το κρισιμότερο είναι να ξεκινή-

σει η σεζόν, αλλά να μην υπάρξουν πι-
σωγυρίσματα και να διατηρηθεί καθ’ 
όλη τη διάρκειά της η ισορροπία μεταξύ 
τουριστικής κίνησης και υγειονομικής 
ασφάλειας. 

-Σχεδιάζετε ως υπουργείο Τουρισμού 
να προτεραιοποιήσετε τον εμβολιασμό 
εργαζομένων που σχετίζονται με τον 
κλάδο; Πότε σκοπεύετε να τους εντάξε-
τε στο συγκεκριμένο προγραμματισμό 
και για ποιες κατηγορίες εργαζομένων 
μιλάμε; 
-Πρώτον, αναφερόμαστε σε όλους τους 

εργαζομένους οι οποίοι έρχονται σε 

επαφή με τουρίστες και τους εξυπηρε-
τούν, ανεξαρτήτως κλάδου. Δεύτερον, ο 
προγραμματισμός δε γίνεται από εμάς, 
αλλά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολι-
ασμού, η οποία παίρνει και τις τελικές 
αποφάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε προ-
τείνει και για το αίσθημα ασφάλειας των 
Ελλήνων πολιτών αλλά και για τη μέγι-
στη αξιοποίηση του τουρισμού τη φετι-
νή χρονιά, αφού ολοκληρωθούν οι υγει-
ονομικού χαρακτήρα εμβολιασμοί, σε 
μεγάλες ηλικίες και σε βεβαρημένους με 
υποκείμενα νοσήματα συνανθρώπους 
μας, να προταχθούν όλοι όσοι εξυπηρε-
τούν τουρίστες. 

-Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει 
για ένα στόχο της τάξης του 50% της 
τουριστικής κίνησης του 2019. Πολ-
λοί ξενοδόχοι, όμως, δεν κρύβουν την 
απαισιοδοξία τους. Πού μπορεί να φτά-
σει ο φετινός τουρισμός; 
-Ο φετινός τουρισμός θα φτάσει ένα 

«σκαλί» παραπάνω απ’ όπου έφτασε πέ-
ρυσι. Πέρυσι πετύχαμε την ενίσχυση του 
«brand name» της χώρας μας και φέτος 
θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. 

Έτσι, η αποτελεσματική διαχείριση του 
περσινού μας ανοίγματος θα πάει ένα 
βήμα παραπέρα. 
Αυτό είναι το ουσιαστικό διακύβευμα, 

αυτός είναι ο ουσιαστικός μας στόχος 
και όχι οι αριθμοί, οι οποίοι σε κάθε πε-
ρίπτωση είναι προσωρινοί. 
Δε θέλω, φυσικά, να υποτιμήσω τον 

οικονομικό αντίκτυπο. Άλλωστε, ο τουρι-
σμός θα είναι αυτός που θα μας οδηγή-
σει στην έξοδο από την οικονομική κρίση, 
διότι αυτή είναι η φύση του. 

Όμως, μας νοιάζει αυτή η άνοδος να εί-
ναι μόνιμη και ουσιαστική και αυτό θα 
γίνει μόνο αν καταφέρουμε και υγειο-
νομικά και από κάθε άποψη να διαχει-
ριστούμε σωστά την τωρινή περίοδο. 
Ασφάλεια και σοβαρότητα. 
Αυτό είναι το στοίχημά μας και θα το 

καταφέρουμε…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ POLITICAL.GR

Χάρης Θεοχάρης  
(υπουργός Τουρισμού  

της Ελλάδας):  

«Συζητάμε πιστοποιητικό  
εμβολιασμού με 10 χώρες»
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΏΝ ΜΗΝΏΝ: ΜΑΡΤΙΟΣ
Ο τρίτος μήνας του πολιτικού έτους με διάρκεια 31 ημέρες | Αρχικά ήταν ο πρώτος μήνας  
του δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερολογίου, λόγω της εαρινής ισημερίας

Ο τρίτος μήνας του πολιτικού έτους, 
που διαρκεί 31 ημέρες. Αρχικά ήταν 

ο πρώτος μήνας του δεκάμηνου Ρωμαϊκού 
ημερολογίου, λόγω της εαρινής ισημερίας. 
Πήρε το όνομά του από το θεό Άρη (Mars, 
Martius στα Λατινικά), που θεωρούνταν ο 
γενάρχης των Ρωμαίων. 
Με τη μεταρρύθμιση του 153 π.Χ., όταν 

προστέθηκαν ο Ιανουάριος και ο Φεβρου-
άριος, ο Μάρτιος έλαβε την τρίτη θέση 
στο δωδεκάμηνο, πλέον, ρωμαϊκό ημερο-
λόγιο.

ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ
Το Μάρτιο γιορτάζονταν στην Αρχαία 

Ρώμη τα:
-Ματρωνάλια (Matronalia), προς τιμή 

της θεάς Ήρας την 1η του μηνός. Οι πα-
ντρεμένες γυναίκες της Ρώμης (Matronae) 
πρόσφεραν στη θεά αγελάδες και χήνες, 
τα ιερά ζώα της Ήρας, ενώ δέχονταν δώρα 
από τους συζύγους τους.
-Αγωνάλια (Agonalia), προς τιμή τoυ 

θεού Άρη, από τους φύλακες του ναού 
του Αγωναλείς (Agonales). H γιορτή, που 
περιλάμβανε χορούς και τραγούδια, διαρ-
κούσε ως τις 27 Μαρτίου.
-Λιμπεράλια (Liberalia), προς τιμή του 

θεού Λίμπερ (Διονύσου) στις 25 Μαρτίου. 
Η γιορτή ήταν αφιερωμένη στους νέους 
που συμπλήρωναν το 16ο έτος της ηλικίας 
τους. Την ημέρα αυτή παραλάμβαναν την 
ανδρική τήβεννο και εισέρχονταν πανηγυ-
ρικά στην ανδρική ηλικία.

ΑΤΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Μάρτι-

ος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπεν-
θήμερο του μήνα Ανθεστηριώνα και το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ελαφη-
βολιώνα. Το διάστημα αυτό στην Αθήνα 
γιορτάζονταν τα:
-Μυστήρια εν Άγραις, προς τιμή της Περ-

σεφόνης. Ήταν το προπαρασκευαστικό 
στάδιο για όσους επιθυμούσαν να συμμε-
τάσχουν στα Ελευσίνια Μυστήρια.
-Διάσια, προς τιμή του Μειλιχίου Δία, 

στις όχθες του Ιλισσού. Ο Μειλίχιος Δίας, 
που δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον Ολύ-
μπιο θεό, ήταν προστάτης των παιδιών. 
Οι γονείς πρόσφεραν δώρα στα παιδιά 

τους, ενώ πρόσφεραν θυσία στο θεό ένα 
πρόβατο από το Δήμο Έρχιας (σημερινά 
Σπάτα). Επακολουθούσε γλέντι και φαγο-
πότι μέχρι το βράδυ.
-Τα εν Άστει Διονύσια ή Μεγάλα Διονύ-

σια, προς τιμή του θεού Διονύσου. Γιορτή 
που καθιέρωσε ο τύραννος Πεισίστρατος 
τον 6ο π.Χ. αιώνα, για να κερδίσει το λαό 
της Αθήνας. Περιλάμβανε πομπές με ομοι-
ώματα φαλλών, θυσίες και διαγωνιστικές 
θεατρικές παραστάσεις (διθυραμβικοί 
και δραματικοί αγώνες), τις δαπάνες των 
οποίων επωμίζονταν πλούσιοι Αθηναίοι, 
σύμφωνα με το θεσμό της χορηγίας. Με 
τα Μεγάλα Διονύσια συνδέεται η γέννηση 
της τραγωδίας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Ο Μάρτιος είναι άρρηκτα δεμένος με 

τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή Σαρακο-
στή, τη μεγάλη νηστεία πριν από το Πά-
σχα. Σχετική και η παροιμία «Δε λείπει ο 
Μάρτης απ’ τη Σαρακοστή» ή «Λείπει ο 
Μάρτης με τη Σαρακοστή;» που λέγεται 
για άτομα που παρευρίσκονται ή αναμει-
γνύονται παντού.
Το Μάρτιο είναι η επέτειος της Ελληνικής 

Εθνεγερσίας με την κήρυξη της Επανά-
στασης του 1821 την 25η του μηνός. 

Η επέτειος καθιερώθηκε το 1838 για να 

συμπέσει με τη μεγάλη εορτή της Χριστια-
νοσύνης, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. 
Όπως είναι γνωστό, φέτος συμπληρώνο-
νται 200 χρόνια από την κήρυξη της επα-
νάστασης.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Το λαογραφικό περιεχόμενο του Μαρ-

τίου είναι πλούσιο και σχετίζεται με τη 
θέση του ως πρώτου μήνα άνοιξης, αλλά 
και με τις άστατες καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν και έχουν αποφασιστική ση-
μασία για τη γεωργοκτηνοτροφική παρα-
γωγή. Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύεται 
από την πληθώρα των σχετικών παροιμι-
ών αλλά και από τις διάφορες ευτράπελες 
διηγήσεις της ελληνικής παράδοσης.

Μία από αυτές είναι οι «Ημέρες της Γρι-
άς», όπου για να δικαιολογηθούν οι λιγό-
τερες μέρες του Φεβρουαρίου σε σχέση 
με τους άλλους μήνες, είναι γνωστή η λα-
ϊκή παράδοση, ότι ο Μάρτιος δανείστηκε 
από το Φεβρουάριο τις τρεις τελευταίες 
ημέρες του, τις πιο χειμωνιάτικες, για να 
τιμωρήσει τη γριά τσοπάνισσα των βου-
νών που καυχήθηκε, ότι τελειώνοντας ο 
Μάρτιος δε μπόρεσε να της κάνει κακό.
Μια άλλη διήγηση αναφέρει ότι ο Μάρ-

τιος είχε δυο γυναίκες, μία καλή και μία 
κακή, και ανάλογα με αυτή που έχει κοντά 
του είναι και ο καιρός. Σύμφωνα με μια 
τρίτη παράδοση, ο Μάρτιος έπαψε να εί-
ναι ο πρώτος μήνας του έτους, επειδή οι 
άλλοι μήνες του αφαίρεσαν τα πρωτεία 
και τα έδωσαν στο Γενάρη, επειδή τους 
ξεγέλασε πίνοντας όλο το κρασί από το 
κοινό τους βαρέλι. Έτσι, όταν ο Μάρτης 
θυμάται το κρασί που ήπιε, χαμογελάει 
και ο καιρός είναι ξάστερος, όταν όμως 
θυμάται την τιμωρία του και τα πρωτεία 
που έχασε, κλαίει και ο καιρός είναι βρο-
χερός.
Πανελλήνια γνωστό είναι το έθιμο του 

Μάρτη, σύμφωνα με το οποίο το πρωί της 
πρωτομηνιάς οι μητέρες δένουν στον καρ-
πό του χεριού των παιδιών τους μια στριμ-
μένη ασπροκόκκινη κλωστή, το «Μάρτη», 
για να τα προφυλάξει από τις ακτίνες του 
ηλίου, που πιστεύεται ότι είναι βλαβερές 
αυτή την εποχή.

Η θέση του Μαρτίου ως του πρώτου 
μήνα του έτους παλαιότερα συνετέλεσε, 
ώστε η πρώτη ημέρα του να έχει τη ση-
μασία της Πρωτοχρονιάς στο λαϊκό καλε-
ντάρι, με πλήθος εθίμων μαγευτικού χα-
ρακτήρα. Έτσι, την 1η Μαρτίου σε πολλά 
μέρη συνήθιζαν να δίνουν σημασία στο 
ποδαρικό, να ραντίζουν το σπίτι με νερό, 
να σπάνε πήλινα αντικείμενα ή να τα 
ρίχνουν έξω από το σπίτι. Σε ορισμένα 
μέρη της Κρήτης μαστίγωναν συμβολικά 
με χλωρά κλαδιά ανθρώπους και ζώα, πι-
στεύοντας ότι τους μεταδίδουν τη θαλε-
ρότητα που έχουν τα κλαδιά αυτά.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
-Άλλα λογαριάζει ο Μάρτης  
κι άλλα η Σαρακοστή. 
-Αν δώσει ο Μάρτης δυο νερά  
κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνο  
το ζευγά που ’χει πολλά σπαρμένα. 
-Αν δώσει ο Μάρτης και κακιώσει,  
μες στα χιόνια θα μας χώσει.

-Από Μάρτη καλοκαίρι  
κι από Αύγουστο χειμώνα.
-Από Μαρτιού πουκάμισο  
κι από Αυγούστου κάπα.
-Από το Μάρτη πουκάμισο,  
από τον Αύγουστο σεγκούνι (παλτό).
-Κάλλιο Μάρτη καρβουνιάρη,  
παρά Μάρτη καψαλιάρη  
(καλύτερα κρύο παρά ζέστη).

-Κάλλιο Μάρτη στις γωνιές, παρά Μάρτη 
στις αυλές (καλύτερα να κάνει ο Μάρτης 
βροχές, κρύο και να είμαστε στη γωνιά, 
παρά ήλιο και να είμαστε στις αυλές).
-Κάποια τσουρλού, κάποια (μ)πουρδού, 
το Μάρτη νυχτογνέθει.
-Λείπει ο Μάρτης απ’ τη Σαρακοστή;
-Μάρτη βροχερέ κι Απρίλη χιονερέ.
-Μάρτη έβρεχε; Θεριστής χαιρότανε.
-Μάρτη φύλαγε τ’ άχερα,  
μη χάσεις το ζευγάρι.

-Μάρτη, Μάρτη βροχερέ  
και Απρίλη δροσερέ.
-Μάρτης βρέχει; Ποτέ μην πάψει!
-Μάρτης είναι νάζια (χάδια) κάνει,  
πότε κλαίει, πότε γελάει.
-Μάρτης, γδάρτης και κακός  
παλουκοκαύτης. Τα παλιόβοϊδα  
τα γδέρνει, τα δαμάλια τα παιδεύει.
-Μάσε ξύλα για το Μάρτη,  
μην κάψεις τα παλούκια.

-Μη σε γελάσει ο Μάρτης το πρωί  
και χάσεις την ημέρα.
-Μήδε ο Μάρτης Καλοκαίρι,  
μήδ’ ο Αύγουστος Χειμώνας.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ
1|Ευδόκιος, Ευδοκία, Χαρίσιος, Χαρισία 
2|Ευθάλιος, Ευθαλία 
3| Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, Ευτρόπιος,  
Ευτροπία, Θεοδώρητος, Κλεόνικος,  
Κλεονίκη 
5|Αρχέλαος, Κόνων 
6|Αέτιος, Θεόφιλος, Θεοφιλία,  
Κάλλιστος, Κρατερός, Κρατερία,  

Μελισσηνός, Μελισσηνή 
8|Ερμής, Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη 
9|Καισάριος, Καισαρία, Μελίτων,  
Σαράντης, Σαραντία 
11|Ευλόγιος, Ευλογία, Λουκρητία,  
Σωφρόνιος, Σωφρονία 
14|Βενέδικτος, Βενεδίκτη 
15|Αγάπιος 
16|Χριστόδουλος, Χριστοδούλη 
17|Αλέξιος, Αλεξία, Δόξης, Δόξα,  
Πατρίκιος, Πατρικία 
19|Δαρείος, Δαρεία, Χρύσανθος,  
Χρυσάνθη 
20|Θεόδωρος, Θεοδώρα 
21|Ορθόδοξος, Ορθοδοξία, Ορθούλα 
22|Δρόσος, Δροσίς, Δροσίδα, Δροσούλα 
25|Εθνεγερσία, Ευάγγελος, Ευαγγελία 
26|Γαβριήλ, Γαβριηλία, Γαβριέλα 
27|Ματρώνα, Ματρώνη 
28|Ηρωδίων
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Customized 
Full Color
Masks
Branded with your 
logo and colours
Face coverings are now required  
to be worn in public.
Take advantage of this  
opportunity to show off your  
brand while keeping your team and 
everyone around them protected.

$747
as low as

/pc
250 pcs.

✔  One-Size Fits All
✔  Comfortable Fit
✔  Reusable/ 
 Washable
✔  High Thread Count  
 Micro Woven Fabric
✔  Made In North America
✔  Water Soluble Non-Toxic Ink
✔  Two Piece - Double Ply Design
✔  100% Breathable Polyester Fabric

Πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη
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Υγεία και Διατροφή

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα αυτοάνοσο νό-
σημα αρκετά συνηθισμένο σε μεγαλύτερους σε ηλι-

κία ενήλικες. Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν φλεγ-
μονές, δυσκαμψία και έντονη αρθραλγία.
Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν επικεντρω-

θεί στο ρόλο ενός σημαντικότατου μπαχαρικού στη μεί-
ωση των συμπτωμάτων της αρθρίτιδας. Το μπαχαρικό 
αυτό, που εκτός από ευεργετικό είναι και νόστιμο, δια-
θέτει μια εξαιρετικά ισχυρή ουσία. Ο κουρκουμάς και η 
κουρκουμίνη του είναι τα «χρυσά» συστατικά που μπο-
ρούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να ανακουφίσουν 
τους ασθενείς.
Η κουρκουμίνη, γνωστή επιστημονικά με το όνομα 

Curcuma longa, με το έντονο κιτρινοπορτοκαλί χρώμα 
χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουρβέδα, ένα πανάρ-
χαιο και παραδοσιακό θεραπευτικό σύστημα με ρίζες 
στην Ινδία.
Το 2016 μια συστηματική ανάλυση ερεύνησε την απο-

τελεσματικότητα του κουρκουμά και του εκχυλίσματος 
κουρκουμίνης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
Όσοι έλαβαν 1.000 miligram κουρκουμίνης καθημερινά 
για 8-12 εβδομάδες μείωσαν την αίσθηση πόνου τους 
και τις φλεγμονές, και τα συμπτώματα της οστεοαρθρί-
τιδας.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι το εκχύλισμα της κουρκουμί-

νης ήταν αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση τέτοιων 
συμπτωμάτων, συστήνοντας στους ασθενείς να λαμβά-
νουν μη νέο-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως 
ιβουπροφαίνη. Επόμενη μελέτη ερεύνησε τις επιδρά-
σεις της κουρκουμίνης σε αρουραίους με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και διαπίστωσε ότι αυτό το συστατικό μείωσε 
τη φλεγμονή και την ερυθρότητα στους αρουραίους.
Ωστόσο, εκτός από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, αξίζει να 

αναφερθούμε σε κάποιες από τις θεραπευτικές ιδιότη-
τες που έχει ο κουρκουμάς σε όλο το σώμα: μειώνει τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, βοηθά στην πρόληψη και 
θεραπεία κρυολογημάτων, προστατεύει το ήπαρ από το-
ξίνες, δρα κατά της αναιμίας και της διάρροιας.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.medicaldaily.com/turmeric-rheumatoid-

arthritis-437106

«Πιάνεται» αν στο σάντουιτς της ημέρας προσθέ-
σουμε μια φέτα μαρούλι; Μπορεί να νομίζετε 

ότι καταναλώνετε αρκετά λαχανικά, αλλά το πιθανότε-
ρο είναι ότι δεν υπολογίζετε σωστά. Η διατροφή μας 
έχει τα τελευταία χρόνια αλλάξει προς το καλύτερο, 
αλλά ακόμα δεν έχουμε συμπεριλάβει όσο θα έπρεπε 
όλη την ποικιλία λαχανικών στο διατροφικό μας μενού, 
είτε λόγω επιλογής, είτε λόγω έλλειψης χρόνου.
Οι ειδικοί, όμως, συστήνουν οι ενήλικες να προσθέ-

τουμε λαχανικά σε κάθε γεύμα της ημέρας. Αν παρα-
λείψουμε αυτά τα βασικά θρεπτικά στοιχεία που μας 
προσφέρουν, αργά ή γρήγορα επηρεάζεται η συνολική 
μας υγεία. Αλλά πώς θα καταλάβουμε ότι δεν κατανα-
λώνουμε αρκετά λαχανικά, μπορεί το ίδιο μας το σώμα 
να μας το «μαρτυρήσει»; Απ’ ότι φαίνεται, ναι, τόσο το 
σώμα όσο και οι ίδιες μας οι συνήθειες. Δείτε λοιπόν 8 
βασικά σημάδια που μαρτυρούν ότι δεν καταναλώνου-
με αρκετά λαχανικά:
ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ: Το βασικό μο-

τίβο μεσημεριανού και βραδινού γεύματος αποτελεί-
ται από κρέας και πατάτες. Και όσο νόστιμο κι αν εί-
ναι αυτό από μόνο, αν δεν υπάρχουν κι άλλα χρώματα 
στο πιάτο, σημαίνει ότι λαμβάνετε ελάχιστα θρεπτικά 
στοιχεία. Μπορεί το αγαπημένο σας φαγητό να είναι 
τα απλά ζυμαρικά, το ρύζι και το ψωμί, αλλά είναι ση-
μαντικό σε αυτά να προσθέτετε και πολύ χρώμα.
ΜΕΛΑΝΙΑΖΟΥΜΕ ΕΥΚΟΛΑ: Η κατανάλωση ελάχιστων 

ποσοτήτων βιταμίνης C αυξάνει τον κίνδυνο μελανιά-
σματος – κάποιες έρευνες συστήνουν να αυξάνουμε τις 
πηγές της, αν θέλουμε να το αποφύγουμε. Καλές πηγές 
βιταμίνης C αποτελούν οι κόκκινες πιπεριές, το κάλε, 
οι κόκκινες καυτερές πιπεριές, τα σκούρα φυλλώδη λα-
χανικά, το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και οι 
ντομάτες.
ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΟΠΩΣΗ: Η έλλειψη σε φυλλικό 

οξύ μπορεί να προκαλέσει κόπωση και αναιμία. Αυτή 
η βιταμίνη Β μπορεί να εντοπιστεί στα σπαράγγια, στα 
σκούρα φυλλώδη λαχανικά και στα αμυλώδη λαχανικά, 
όπως στα μαυρομάτικα φασόλια, στα σπαράγγια και 
στις φακές.
ΕΝΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ: Αν δε συμπε-

ριλαμβάνετε αρκετά λαχανικά στη διατροφή σας, το 

σώμα σας θα στερείτε των άμυνων που χρειάζεται για 
να μπορεί να πολεμά επαρκώς τις ελεύθερες ρίζες και 
τους ιούς. Γεμίστε το ψυγείο σας με σκούρα φυλλώδη 
λαχανικά, μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, για να δώ-
σετε ώθηση στο ανοσοποιητικό σας σύστημα και να 
συντομεύσετε το χρόνο ανάρρωσης.
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΘΟΛΗ ΜΝΗΜΗ: Αν και το να ξεχνάμε 

πού και πού είναι φυσιολογικό σε όλες τις ηλικίες, αν 
παρατηρείτε ότι η ταχύτητα επεξεργασίας και η αποτε-
λεσματικότητα της μνήμης σας ξεθωριάζουν όσο μεγα-
λώνετε, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών θα μπορού-
σε να αποτελεί ένα εμπόδιο. Η λουτεΐνη, ένα θρεπτικό 
στοιχείο που έχει αποδειχθεί σε πρότερες έρευνες ότι 
ενισχύει τη μάθηση και τη μνήμη, εντοπίζεται σε μια 
ποικιλία λαχανικών, όπως τα φυλλώδη λαχανικά, τα 
καρότα, το μπρόκολο, το καλαμπόκι και στις ντομάτες. 
Προσθέστε κάποια από αυτά τα λαχανικά στο μενού 
σας και ο εγκέφαλος θα σας ευχαριστεί.
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΤΡΕΣΟ-

ΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: Αν και το στρες είναι αναπό-
φευκτο κομμάτι της ζωής μας, το πώς τρώμε και φρο-
ντίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζει άμεσα στην απόκρι-
ση του οργανισμού μας. Η φλεγμονή είναι η φυσική 
απόκριση του σώματός μας στο στρες, οπότε αν δεν 
μπορείτε να διαχειριστείτε καλά το στρες, η φλεγμονή 
και οι βλαπτικές της επιδράσεις μπορεί να κυριεύσουν 
σταδιακά τον οργανισμό μας. Τροφές πλούσιες σε αντι-
φλεγμονώδη στοιχεία, όπως τα ακόρεστα λιπαρά οξέα 
(σολομός και τόνος), τα αντιοξειδωτικά, οι πολυφαινό-
λες και τα καροτενοειδή, μπορούν να βοηθήσουν στη 
μείωση των επιπέδων της φλεγμονής στο σώμα και αυ-
ξάνουν τις νοητικές ικανότητες, με τις οποίες μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε τις αναποδιές της ζωής.
ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΣΕ ΜΥΪΚΕΣ ΚΡΑΜΠΕΣ: Τα φρούτα και τα λα-

χανικά περιέχουν κάλιο που εμποδίζει τις μυϊκές κρά-
μπες, ειδικά αν γυμνάζεστε ή περνάτε πολύ χρόνο σε 
εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των ζεστών μη-
νών του έτους. Μια μεσαία μπανάνα περιέχει 422mg 
καλίου.
Η ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕΝΕΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΙΛΑ: Τα 

φρούτα και τα λαχανικά έχουν φυτικές ίνες που μας 
κάνουν να νιώθουμε χορτάτοι, οπότε και τρώμε λιγότε-
ρο. Επίσης, τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά έχουν 
λίγες θερμίδες και τα πρώτα μάς βοηθούν να αντιμετω-
πίσουμε τις λιγούρες για γλυκό. Επιλέξτε ένα μπολ με 
φράουλες αντί για παγωτό και θα καταναλώσετε 200 
θερμίδες λιγότερες μέσα στη μέρα.
Ο κανόνας, λοιπόν, είναι να προσπαθούμε να κάνου-

με το πιάτο μας σε κάθε γεύμα όσο πιο πολύχρωμο 
μπορούμε, γιατί αυτό αυτομάτως θα σημαίνει ότι περι-
λαμβάνουμε διάφορα είδη λαχανικών, και πιθανώς και 
φρούτων, στο διατροφικό μας μενού. Τα χρώματα δη-
λώνουν και τα ιδιαίτερα θρεπτικά στοιχεία που έχουν 
να μας προσφέρουν.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: thehealthy.com

8 βασικά σημάδια που μαρτυρούν ότι  
δεν καταναλώνουμε αρκετά λαχανικά

Ρευματοειδής αρθρίτιδα:  
Ο κουρκουμάς βοηθά  

στην υποχώρηση  
των συμπτωμάτων

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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de 8h à 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm every day

supermarchepa.com
PA WESTBURY

5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777

PA SAMSON
4600 Samson, Laval

(450) 682-4441

PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréall

(514) 273-8782

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal

(514) 932-0922

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 1 mars au dimanche 7 mars 2021 · from monday march 1st to sunday march 7th 2021

AUBERGINES
Eggplants

2.18/kg

ASPERGES
Asparagus

botte de 1lb

SUCRE REDPATH
Sugar
2kg

CRÈME GLACÉE
CHAPMAN’S ORIGINAL

Ice Cream
2L

PAIN DE SEIGLE LÉGÈR OU REGULIER CANTOR
Light or Regular Rye Bread
675g

FROMAGE AU LAIT DE BREBIS 
OU CHÈVRE MANOURI

Cheese
13.21/kgGRÈCE

PIEUVRE
Octopus
15.41/kg

JUS OASIS
Juice

960ml

FROMAGE CHEDDAR FORT
Cheese
11.00/kg

PETITS SAUMONS FRAIS 
ENTIERS DE L’ATLANTIQUE
Whole Small Fresh
Atlantic Salmon
6.59/kg

CANADA

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken Breast

8.80/kg

FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS COMMERCIAL
Fresh Commercial Beef Tenderloin

17.61/kg

FRAISES
Strawberries

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Τι συνέβη στον Καναδά όταν η θερμοκρασία 
έφτασε τους ‑63 βαθμούς Κελσίου
Όλα τα παράξενα που συνόδευσαν την πιο κρύα μέρα στην ιστορία της χώρας
Ο Καναδάς όπως όλοι γνωρίζουμε, 

έχει αρκετά χαμηλές θερμοκρασί-
ες. Η χαμηλότερη όμως από αυτές, κατα-
γράφηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1947 
στην πόλη Σναγκ του Γιούκον. Η θερμο-
κρασία εκείνη την ημέρα έφτασε τους 
-63 βαθμούς Κελσίου. Το παράξενο δεν 
είναι μόνο ότι ο καιρός ήταν καθαρός 
και δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου άνεμος. 
Τα παράξενα που συνέβησαν εκείνη την 
ημέρα είναι πολλά περισσότερα.
Οι άνδρες που δούλευαν στο σταθμό 

που κατέγραφε τον καιρό εκείνη την 
ημέρα στο αεροδρόμιο του Σναγκ, είδαν 
μπροστά του μια μέτρηση της θερμο-
κρασίας που έφτασε σε χαμηλότερα επί-
πεδα από εκείνη στον πλανήτη Άρη. Το 
θερμόμετρο που υπήρχε μέσα στο σταθ-
μό, δεν έφτανε μέχρι αυτή τη θερμοκρα-
σία. Τερμάτιζε στους – 80 βαθμούς Φα-
ρενάιτ και αφού μάρκαραν τη μέτρηση 
με το χέρι, έστειλαν το αποτέλεσμα στο 
Τορόντο, το οποίο αποφάνθηκε πως η 
θερμοκρασία ήταν τελικά στους -81,4 
βαθμούς Φαρενάιτ.
Μια σειρά από παράξενα γεγονότα 

συνέβησαν εκείνη την ημέρα, που οφεί-
λονταν στην τόσο χαμηλή θερμοκρασία. 
Υπήρξαν αναφορές πως οι φωνές των 
ανθρώπων και τα γαβγίσματα των σκύ-
λων μπορούσαν να ακουστούν μέχρι και 
4 μίλια μακριά. Το ίδιο συνέβη και με ένα 
αεροπλάνο που πετούσε στα 10 χιλιάδες 
πόδια. Το άκουσαν από απόσταση 20 μι-
λίων, όχι σα να είναι μακριά αλλά σα να 
βρισκόταν μέσα στο σπίτι τους!
Αν ένα κομμάτι πάγου έσπαγε, ακουγό-

ταν σα να έσπαγε γυαλί. Όταν ο πάγος 
στον White River έσπασε, ακούστηκε 
ένα μίλι μακριά, σα να εκπυρσοκρότησε 
όπλο. Η αναπνοή των ανθρώπων πάγω-
νε μέσα σε δευτερόλεπτα κάνοντας ήχο 
σα σφύριγμα. Ο ατμός από το στόμα 
λοιπόν μετά από λίγο μετατρεπόταν σε 
παγωμένη σκόνη και έπεφτε κατευθείαν 
στο έδαφος. Ένας άνδρας το παρατήρη-
σε όταν πήρε ένα μονοπάτι και επέστρε-
ψε από τον ίδιο δρόμο έχοντας αφήσει 
πίσω του τα ίχνη της αναπνοής του!
Για αρκετές ημέρες, ένα στρώμα ατμού 

φαινόταν μόνιμα γύρω από το σώμα των 
σκύλων. Ο πάγος χρειάστηκε περισσό-

τερο από πέντε λεπτά για να αρχίσει να 
λιώνει, όταν τοποθετήθηκε μέσα σε ένα 
ζεστό δωμάτιο. Όταν κάποιος πέταξε 
στον αέρα ένα ποτήρι κρύο νερό, εκείνο 
μετατράπηκε σε μικρά παγάκια λίγο πριν 
φτάσει στο έδαφος, στο μέγεθος ενός 
κόκκου σιταριού!
Τα μέταλλα έσπαγαν σαν τον πάγο. Αν 

κάποιος έβγαινε έξω, μετά από δευτε-
ρόλεπτα άρχισε να δακρύζει, ενώ δεν 
μπορούσες να αναπνεύσεις βαθιά, γιατί 
υπήρχε κίνδυνος να παγώσουν οι πνεύ-
μονες. Το γυμνό δέρμα μπορούσε να πα-
γώσει μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ τα λάστι-
χα των αυτοκινήτων μπορούσαν να ανοί-
ξουν αν έστριβαν απότομα. Τα μόνα που 
δε φάνηκε να έχουν μεγάλο πρόβλημα 
ήταν τα ζώα, των οποίων η αντοχή στο 
κρύο (ειδικά των σκύλων που χρησιμο-
ποιούνταν σε έλκηθρα), ήταν αξιοθαύ-
μαστη.
Αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν εκεί-

νες τις ημέρες στον Καναδά. Ας ελπίσου-
με να μη βρεθεί ποτέ κανείς σε τέτοιες 
συνθήκες. Όχι μόνο κρύου, αλλά και ζέ-
στης...|   © e-daily.gr

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευ-
ρώπης, η Γαλλίδα μοναχή αδελφή 

Αντρέ, κατάφερε να νικήσει την Covid-19 
και γιόρτασε τα 117α γενέθλιά της πριν 
από περίπου δύο εβδομάδες!
Η Λουσίλ Ραντόν, που πήρε το όνομα 

αδελφή Αντρέ όταν εντάχθηκε σε ένα 
καθολικό φιλανθρωπικό τάγμα το 1944, 
διαγνώστηκε θετική στο νέο κορωνοϊό 
στις 16 Ιανουαρίου, στον οίκο ευγηρίας 
όπου διέμενε στην Τουλόν, στη νότια 

Γαλλία. Απομονώθηκε από τους άλλους 
τρόφιμους, αν και δεν εκδήλωσε κανένα 
σύμπτωμα.
Ερωτηθείσα εάν φοβήθηκε που νόσησε 

από την Covid-19, η αδελφή Αντρέ απά-
ντησε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM: «Όχι, 
δε φοβήθηκα, επειδή δε φοβόμουν να 
πεθάνω... Είμαι χαρούμενη που βρίσκο-
μαι μαζί σας, όμως εύχομαι να ήμουν 
κάπου αλλού, μαζί με το μεγάλο αδελφό 
μου, τον παππού και τη γιαγιά μου».

Ο Νταβίντ Ταβελά, εκπρόσωπος Τύπου 
του οίκου ευγηρίας Sainte Catherine 
Labouré, ανέφερε πως η αδελφή Αντρέ 
τα πηγαίνει πολύ καλά. «Θεωρούμε ότι 
έχει αποθεραπευτεί. Είναι πολύ ήρεμη 
και ανυπομονεί να γιορτάσει τα 117α γε-
νέθλιά της…».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αδελφή Αντρέ, 

που είναι τυφλή αλλά γεμάτη ζωή, 
γιόρτασε τα γενέθλιά της παρέα με μια 
μικρότερη ομάδα τροφίμων, σε σχέση με 

το σύνηθες, λόγω του νέου κορωνοϊού. 
«Στάθηκε πολύ τυχερή», συμπλήρωσε.
Η αδελφή Αντρέ, που γεννήθηκε στις 11 

Φεβρουαρίου του 1904, είναι ο δεύτε-
ρος γηραιότερος άνθρωπος του πλανήτη 
σύμφωνα με τον κατάλογο της οργάνω-
σης GRG (Gerontology Research Group). 
Ο πιο ηλικιωμένος άνθρωπος στον κό-
σμο είναι η Γιαπωνέζα Κάνε Τανάκα, που 
έκλεισε τα 118 στις 2 Ιανουαρίου 2021.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Γαλλίδα μοναχή νίκησε την 
Covid‑19 λίγο πριν από τα  

117α γενέθλιά της!

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Ποιος είναι ο τζίρος των φαρμακευτικών έως σήμερα
Οι πρώτοι που παρασκεύασαν το εμβόλιο είναι σε θέση να συγκεντρώσουν γιγάντιες παραγγελίες

Η αγορά των εμβολίων κατά της 
Covid-19 προαναγγέλλεται άκρως 

κερδοφόρα για τους παραγωγούς αυτών 
των πολύτιμων δόσεων. Ας ρίξουμε όμως 
μια ματιά, στο τι σημαίνει η πανδημία για 
το φαρμακευτικό τομέα.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ  
ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Η Pfizer το ανακοίνωσε ήδη: μόνο για 
το έτος 2021, οι πωλήσεις του εμβολίου 
της κατά της Covid, το οποίο ανέπτυξε 
σε σύμπραξη με τη γερμανική εταιρεία 
BioNTech, θα φθάσουν περίπου τα 15 δι-
σεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό, χωρίς 
να υπολογισθούν ενδεχόμενα επιπλέον 
συμβόλαια.

Συνολικά, αν συνυπολογίσουμε όλα τα 
εργαστήρια συνολικά, «αυτή η αγορά θα 
μπορούσε να φθάσει φέτος τα 30 έως 40 
δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για 
μια κολοσσιαία αλλαγή μεγέθους», υπο-
γραμμίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λοΐκ 
Σαμπανιέ του γραφείου συμβούλων EY. 
Το ποσό αυτό είναι πράγματι μεγαλύτερο 
απ’ ό,τι αποφέρουν σε μια κανονική χρο-
νιά όλα τα άλλα εμβόλια μαζί – για παρά-
δειγμα τα παιδιατρικά.

Ακόμη και μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, τα ποσά είναι εντυπωσιακά, αν πιστέ-
ψει κανείς τις τιμές που αποκαλύφθηκαν 
το Δεκέμβριο, από μια γκάφα της Βελγί-
δας υπουργού Προϋπολογισμού Έβα ντε 
Μπλέκερ στο Twitter. Με 18 δολάρια τη 
δόση, η Moderna, η οποία υπέγραψε ένα 
συμβόλαιο για 160 εκατομμύρια δόσεις, 
θα μπορούσε για παράδειγμα να αποκο-
μίσει 3 δις δολάρια.

Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Είναι δύσκολο πάντως, σύμφωνα με 

τους ειδικούς, να προσδιορίσουμε ακρι-
βώς τα κέρδη που θα αποκομίσουν τα 
εργαστήρια. Διότι, ανάμεσα στο εμβόλιο 
της AstraZeneca (1,78 ευρώ η μονάδα) 

και αυτό της Moderna, οι τιμές κυμαίνο-
νται πολύ, όπως και οι τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται και οι στρατηγικές. Η 
AstraZeneca έχει εξηγήσει πως θέλει να 
πωλήσει το εμβόλιό της σε τιμή κόστους, 
τουλάχιστον στο διάστημα που διαρκεί η 
πανδημία.
«Η κερδοφορία είναι μια άγνωστη παρά-

μετρος», εκτιμά ο Ζαν-Ζακ Λεφίρ, αναλυ-
τής της Bryan, Garnier & Co εξειδικευμέ-
νος στη φαρμακοβιομηχανία.

Μερικές φορές πρόκειται για νέες τε-
χνολογίες, για βιομηχανική επέκταση, για 
συμπράξεις, υπογραμμίζει: «Ο προσδιορι-
σμός του τελικού κόστους της βιομηχανι-
κής παραγωγής καθίσταται λίγο πιο περί-
πλοκος». Σε κάθε περίπτωση, η πανδημία 
έχει αναστατώσει το παραδοσιακό οικο-
νομικό μοντέλο, εκτιμά ο Λοΐκ Σαμπανιέ. 
«Στη βιομηχανία το εμβόλιο είναι πολύ 
συχνά λίγο κερδοφόρο οικονομικά στην 
αρχή, το οικονομικό μοντέλο εγκαθίσταται 
στη διάρκεια. Όμως εδώ το μοντέλο είναι 
κερδοφόρο από την αρχή», λέει, καθώς η 
ζήτηση είναι τεράστια.
Η Pfizer ανέφερε εξάλλου, πως περιμένει 

να έχει περιθώριο κέρδους προ φόρων 
σ’ αυτό το προϊόν, περίπου 25% ως 30%. 
Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν κατά 
των επιθέσεων εναντίον των εργαστηρίων, 
λέγοντας πως αυτά τα τελευταία αναλαμ-

βάνουν πολλά ρίσκα. «Η Pfizer επένδυσε 
σχεδόν 2 δις δολάρια στην έρευνα, θα τα 
αποσβέσουν αρκετά γρήγορα», σχολιά-
ζει η Κριστέλ Κοτανκό, διευθύντρια προ-
γράμματος στο γραφείο Alcimed. «Όμως, 
άρχισαν να επενδύουν χωρίς να ξέρουν 
τι θα βρουν. Πολλά υποψήφια εμβόλια 
σταματούν αυτή τη στιγμή και οι εταιρείες 
αυτές δε θα αποσβέσουν ποτέ την επέν-
δυση που έκαναν γι’ αυτές τις έρευνες», 
εξηγεί.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ  
ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ;

Οι πρώτοι που παρασκεύασαν εμβόλιο 
είναι σε καλή θέση για να συγκεντρώ-
σουν γιγάντιες παραγγελίες. Όμως αυτό 
δε σημαίνει πως δε θα υπάρξει θέση για 
τους επόμενους. Πράγματι, τι θα συμ-
βεί αν οι παραλλαγές του στελέχους του 
κορωνοϊού απαιτήσουν να κάνουμε εμ-
βόλιο κάθε χρόνο; Αν η Covid γίνει τόσο 
τακτική όσο η γρίπη; «Δεδομένου του 
εύρους της προσπάθειας, του παγκό-
σμιου αντίκτυπου και των δυσχερειών 
στο επίπεδο του εφοδιασμού, υπάρχει 
ακόμη χώρος για έναν ορισμένο αριθ-
μό παικτών», εκτιμά ο Λοΐκ Σαμπανιέ.  
«Γι’ αυτούς που έρχονται μετά, ο εφοδια-
σμός είναι πιο εύκολος», θεωρεί επίσης ο 
Ζαν-Ζακ Λεφίρ.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη εκτίμηση της 
GlobalData, οι πωλήσεις του εμβολίου 
των Pfizer/BioNTech μπορεί μάλιστα να 
μειωθούν σχεδόν κατά 80% την ερχόμε-
νη χρονιά, λόγω του ανταγωνισμού από 
άλλα εμβόλια. 

Σύμφωνα με την Κρισέλ Κοτανκό, αυτό 
είναι ένα καλό νέο: «Φαίνεται πως υπάρ-
χουν πολλά προϊόντα που λειτουργούν. 
Έτσι διατηρείται ένα επίπεδο ανταγωνι-
σμού», λέει.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ;
Η Covid-19 θα μπορούσε σε κάθε περί-

πτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, να 
μοιράσει και πάλι τα χαρτιά στον πολύ 
κλειστό τομέα του εμβολίου. Διότι αυτή 
η βιομηχανία είναι παραδοσιακά μοιρα-
σμένη ανάμεσα σε τέσσερις γίγαντες που 
συγκεντρώνουν το 90% της αγοράς σε 
αξία, σύμφωνα με την EvaluatePharma: οι 
αμερικανικές Pfizer και Merck, η βρετανι-
κή GSK και η γαλλική Sanofi.

Όμως η έλευση εμβολίων με αγγελιοφό-
ρο RNA (MRNA) -η καινοτόμα τεχνολογία 
που χρησιμοποιείται από τις Moderna και 
Pfizer- «θα αλλάξει πιθανόν ένα μέρος των 
δεδομένων», σύμφωνα με τον Σαμπανιέ.
«Αντιλαμβανόμαστε ότι τα αποτελέσμα-

τα αυτής της τεχνολογίας είναι αρκετά 
εξαιρετικά σε όρους αποτελεσματικότη-
τας, δυνατότητας ανάπτυξης και παρενερ-
γειών, οι οποίες μοιάζουν πολύ ασθενείς», 
εξηγεί.

Και οι νέοι παίκτες θα μπορούσαν να πά-
ρουν ένα μέρος της πίτας των μελλοντι-
κών εμβολίων.
«Μπορούμε μάλιστα να σκεφτούμε ένα 

συνδυασμό εμβολίου γρίπης/Covid», λέει 
ο Ζαν-Ζακ Λεφίρ. Και οι εταιρείες βιοτε-
χνολογίας, που μας έκαναν τόσο να μιλά-
με γι’ αυτές, θα έχουν μια θέση, το ίδιο 
και οι νέοι παίκτες, είτε είναι Ρώσοι είτε 
Κινέζοι.

© Pentapostagma.gr

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

685 AV. BEAUMONT  #5 $349,000
MLS: 28732459

PARC-EXTENSION, 
MONTRÉAL  
(VILLERAY/SAINT-
MICHEL/PARC-EXTEN-
SION), MONTRÉAL
Beautiful and bright open 
concept unit situated in 
the heart of everything.  
Offering 2 bedrooms 1 
bath with shower, laundry 
area, large windows, 2 
balconies, close to all  
shopping and University de 
Montreal. Varnished floors 
and freshly painted. A Must 
See!! Impeccable unit. 
 

CALL ME FOR  
MORE INFO.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Η Ευρυτανία φημίζεται, ως  γνωστόν, 
για  τις  απαράμιλλες φυσικές  ομορ-

φιές  της.  Τα  επιβλητικά  ορεινά  συγκρο-
τήματα,  τα  εντυπωσιακά  φαράγγια  και 
οι  απόκρημνες  βουνοπλαγιές,  η  λίμνη 
Κρεμαστών και τα ποτάμια, οι πηγές και 
οι  καταρράκτες,  τα  πυκνά  δάση,  συνθέ-
τουν πράγματι ένα σπάνιο φυσικό περι-
βάλλον.
Μεγάλο  αριθμό  εκδρομέων  προσελκύ-
ουν,  όμως,  και  τα  θρησκευτικά  μνημεία 
της  Ευρυτανίας.  Δύο  από  αυτά  ξεχω-
ρίζουν  χωρίς  καμία  αμφιβολία:  η μονή 
της Παναγίας της Προυσιώτισσας και 
η μονή της Βράχας. 
   
Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ
Στην  περιοχή  του  Προυσού,  νότια  του 
Καρπενησίου,  δεσπόζει  το  μοναστήρι 
της  Παναγίας  της  Προυσιώτισσας,  που 
είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θε-
οτόκου. Η μονή, χτισμένη σε απόκρημνο 
βράχο,  ιδρύθηκε  -σύμφωνα  με  την  πα-
ράδοση-  επί  Εικονομαχίας,  το  829,  από 
τους μοναχούς Διονύσιο και Tιμόθεο, στο 
σημείο όπου εντοπίστηκε η φερμένη από 
την  Προύσα  της  Μικράς  Ασίας  θαυμα-
τουργή εικόνα της Παναγίας. 
Πιθανότερο,  όμως,  είναι,  ότι  το  σημα-
ντικό αυτό θρησκευτικό κέντρο ιδρύθηκε 
ανάμεσα  στο  12ο  και  το  14ο  αιώνα.  Το 
καθολικό  της  μονής  (σταυροειδής  εγγε-
γραμμένος ναός με τρούλο) οικοδομήθη-
κε το 1754 και τοιχογραφήθηκε το 1785. 
Το  ξυλόγλυπτο  τέμπλο  είναι  έργο  του 
1810.
Στα δυτικά του καθολικού, στο σπηλαιώ-
δες παρεκκλήσι της Ευρέσεως, φυλάσσε-
ται η περίφημη εικόνα της Παναγίας. Το 
παρεκκλήσι  ιστορήθηκε  σε  δύο  φάσεις, 
το 13ο-14ο και το 16ο αιώνα. 
Η  μονή  Προυσού,  με  σημαντική  συμ-
βολή στην πνευματική ζωή της περιοχής 
(εδώ λειτούργησε στις πρώτες δεκαετίες 
του  19ου  αιώνα  η  περίφημη  Σχολή  των 
Γραμμάτων  της  Ρούμελης),  αποτέλεσε 
καταφύγιο και ορμητήριο των αγωνιστών 
κατά  τη  διάρκεια  της  Επανάστασης  του 
1821, ενώ πυρπολήθηκε από τα γερμανι-
κά στρατεύματα κατοχής το 1944.
Στο μουσειακό χώρο της μονής φυλάσ-
σονται πολύτιμα κειμήλια (παλαιά χειρό-
γραφα και έντυπα, χειρόγραφοι κώδικες, 
πατριαρχικά σιγίλια, φιρμάνια, χρυσοκε-
ντήματα,  λειψανοθήκες,  φορητές  εικό-
νες, άμφια, αργυρά σκεύη, σταυροί κ.ά.) 
και προσωπικά αντικείμενα του Γεώργιου 
Καραϊσκάκη.

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΑΣ
Η μονή της Βράχας, κοντά στο ομώνυμο 

χωριό (απόσταση 2 χλμ.), στην ευρύτερη 
περιοχή  της Φουρνάς  (βόρεια  του  Καρ-
πενησίου), είναι αφιερωμένη στη Μετα-
μόρφωση του Σωτήρα. Ο ακριβής χρόνος 
ίδρυσης της ιστορικής μονής των ανατο-
λικών Αγράφων  είναι άγνωστος, αλλά η 
ύπαρξη αυτής επιβεβαιώνεται από το α’ 
μισό του 17ου αιώνα. 
Η σταυροπηγιακή μονή γνώρισε περίο-
δο ακμής επί Τουρκοκρατίας και ανακαι-
νίστηκε το 18ο αιώνα (ύστερα από κατα-
στροφές  που  υπέστη),  όπως φανερώνει 
κτητορική επιγραφή στο καθολικό της.
Αξιοσημείωτο  είναι,  ότι  στη  μονή  λει-
τούργησε επί Τουρκοκρατίας σχολείο των 
κοινών γραμμάτων. 

Κατά  τους  επαναστατικούς  χρόνους  η 
μονή  της  Βράχας  αποτέλεσε  καταφύγιο 
και ορμητήριο αγωνιστών, συνδέθηκε δε 
προπάντων  με  τη  δράση  του  Γεώργιου 
Καραϊσκάκη.
Το Μάιο του 1824 συγκρούστηκαν στην 
περιοχή της μονής οι δυνάμεις του σταυ-
ραετού της Ρούμελης με τα στρατεύματα 
των Τούρκων. Η μονή διαλύθηκε το 1833, 
ενώ  τα  κτίσματά  της  κατεδαφίστηκαν 
κατά τα έτη 1929-1930. 
Από το μοναστηριακό συγκρότημα δια-
τηρείται μόνο το καθολικό, σταυροειδής 
εγγεγραμμένος ναός με νάρθηκα και εξω-
νάρθηκα (ο τρούλος στηρίζεται εσωτερι-
κά σε τέσσερις κίονες). Κατά τα φαινόμε-

να, η κατασκευή του κυρίως ναού και του 
εξωνάρθηκα  έγινε  από  διαφορετικά  συ-
νεργεία και σε διαφορετικές περιόδους. 
Στο εσωτερικό του ναού και στο εξωτε-
ρικό  του  εξωνάρθηκα  διατηρούνται  τοι-
χογραφίες των μέσων περίπου του 18ου 
αιώνα, αξιόλογα έργα λαϊκής τεχνοτροπί-
ας, που αποδίδονται σε μαθητές του ιε-
ρομονάχου και φημισμένου αγιογράφου 
Διονυσίου του εκ Φουρνά.
Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν,  επίσης,  το 
επίχρυσο  ξυλόγλυπτο  τέμπλο  και  οι φο-
ρητές εικόνες του ναού. Στο ερειπωμένο 
κτίσμα που έχει αποκαλυφθεί δυτικά του 
ναού,  στεγάζονταν  κατά  πάσαν  πιθανό-
τητα κελιά και ο ξενώνας της μονής. 

Ευρυτανία: Ιστορίες του Προυσού 
και της Βράχας
Η μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας, στον Προυσό, και η μονή της 
Βράχας, κοντά στο ομώνυμο χωριό, είναι τα θρησκευτικά μνημεία  
της Ευρυτανίας που πέραν πάσης αμφιβολίας ξεχωρίζουν

Η μονή Προυσού, χτισμένη σε απόκρημνο βράχο.  
Στην ένθετη φωτ. η Μονή Βράχας  

(πηγή: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery From mouthwatering appetizers, 

refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340
NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Πως η μεταδοτικότητα του κορωνοϊού 
επηρεάζεται από την εποχικότητα
Μεγάλη μελέτη που βασίστηκε σε στοιχεία από 50 χώρες δείχνει ότι  
η μεταδοτικότητα του νέου κορωνοϊού σχετίζεται με την εποχικότητα
Ο νέος κορωνοϊός αλλάζει σύμφωνα 

με την εποχικότητα, καθώς όσο η 
θερμοκρασία πέφτει η μεταδοτικότητά 
του αυξάνεται – αλλά και το αντίστροφο.

Αυτό επιβεβαιώνει μια νέα μελέτη που 
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «PLoS 
ONE» και η οποία βασίστηκε σε στοιχεία 
50 χωρών του Βορείου Ημισφαιρίου. 
Το νέο αυτό είναι καλό, καθώς σε λίγες 

ημέρες ο χειμώνας θα αποχαιρετήσει το 
Βόρειο Ημισφαίριο και οι θερμοκρασίες 
θα αρχίσουν να ανεβαίνουν, ενώ δείχνει 
επίσης ένα σημαντικό παράγοντα που 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο 
μέλλον σε περίπτωση που ο SARS-CoV-2 
«μείνει» μαζί μας – κάτι που υποστηρί-
ζουν ολοένα και περισσότεροι ειδικοί, 
αναφέροντας ότι πιθανότατα θα κατα-
στεί ενδημικός, όπως συμβαίνει και με 
τον ιό της γρίπης.

ΟΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΥΣ  
ΚΡΥΟΥΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΥΓΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Ο SARS-CoV-2 ανήκει σε μια μεγάλη οι-
κογένεια κορωνοϊών, οι περισσότεροι εκ 
των οποίων χαρακτηρίζονται από αυξη-
μένη μεταδοτικότητα κατά τους πιο κρύ-
ους, λιγότερο υγρούς μήνες και αντιστρό-
φως, από μειωμένη μεταδοτικότητα κατά 
τους πιο ζεστούς, υγρούς μήνες. 

Έτσι, Αμερικανοί ερευνητές από το Πα-
νεπιστήμιο της Λούισβιλ, την Ιατρική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, το 
Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του αμε-
ρικανικού υπουργείου Άμυνας και από 
άλλα κέντρα, θέλησαν να ανακαλύψουν 
αν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας έχει 
επίδραση και στη μεταδοτικότητα του 
νέου κορωνοϊού.

ΟΣΟ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕ  
ΤΟΣΟ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΝ

Οι ερευνητές συνέκριναν τα στοιχεία 
σχετικά με τη θερμοκρασία, καθώς και 
τα κρούσματα του νέου κορωνοϊού σε 50 

χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, μεταξύ 
της 22ης Ιανουαρίου και της 6ης Απριλίου 
του 2020. Είδαν, ότι όσο η θερμοκρασία 
ανέβαινε τόσο τα ποσοστά νέων κρου-
σμάτων μειώνονταν.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες ανακάλυ-
ψαν ότι σε μια μεγάλη γκάμα θερμοκρα-
σιών – από κατώτερη θερμοκρασία του -1 
βαθμού Κελσίου ως ανώτερη των 38 βαθ-
μών Κελσίου, μια αύξηση στην ημερήσια 
κατώτατη θερμοκρασία της τάξεως του 1 
βαθμού Κελσίου σχετιζόταν με μείωση 
του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων 
COVID-19 κατά 0,6%. 
Αντιθέτως, κάθε μείωση της θερμοκρα-

σίας κατά 1 βαθμό Κελσίου σχετιζόταν με 
αύξηση των κρουσμάτων κατά 2%.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
«Παρότι η COVID-19 είναι μια νόσος η 

οποία συνδέεται με μετάδοση ανεξαρ-
τήτως θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, 
η μελέτη μας μαρτυρεί ότι πιθανώς έχει 
και κάποιο στοιχείο εποχικότητας» ανέ-
φερε ο Αρούνι Μπατναγκάρ, εκ των κύρι-
ων συγγραφέων της μελέτης, καθηγητής 
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Λούισβιλ 
και προσέθεσε: «Βέβαια η επίδραση της 
θερμοκρασίας στο ρυθμό μετάδοσης του 
νέου κορωνοϊού επηρεάζεται και από 
παρεμβάσεις, όπως η κοινωνική αποστα-
σιοποίηση, καθώς και από το χρόνο που 
ο πληθυσμός περνά σε εσωτερικούς χώ-
ρους κ.α. Ο συνδυασμός όλων αυτών των 
παραγόντων προσδιορίζει τελικώς την 
εξάπλωση της COVID-19».

«ΠΥΞΙΔΑ» ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Οι ερευνητές συμπέραναν με βάση την 
ανάλυσή τους, ότι οι καλοκαιρινοί μήνες 
συνδέονται με επιβράδυνση της μετάδο-
σης τoυ SARS-CoV-2, όπως συμβαίνει με 
άλλους εποχικούς αναπνευστικούς ιούς. 
Υπογράμμισαν, ότι αυτή η εποχική επί-

δραση μπορεί να είναι άκρως χρήσιμη 
στο σχεδιασμό κοινωνικών παρεμβάσε-
ων, προκειμένου να ανακόπτονται απο-
τελεσματικότερα τα μελλοντικά πιθανά 
κύματα του ιού.

Ο SARS-COV-2 ΠΙΘΑΝΩΣ ΔΥΣΚΟΛΟ  
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

«Η κατανόηση της ευαισθησίας του 
SARS-CoV-2 στη θερμοκρασία έχει σημα-
ντική επίδραση σε ό,τι αφορά το τι πρέπει 
να αναμένουμε από την πορεία της παν-
δημίας» σημείωσε ο Άνταμ Κάπλιν από το 
Τζονς Χόπκινς, πρώτος συγγραφέας της 
μελέτης. «Δε γνωρίζουμε για πόσο καιρό 
τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή εμβόλια θα 

διατηρήσουν τα οφέλη τους, ούτε τους 
κινδύνους από τα νέα παραλλαγμένα 
στελέχη του ιού που θα αναπτύσσονται 
με την πάροδο του χρόνου, αν το Βόρειο 
και το Νότιο Ημισφαίριο συνεχίσουν να 

“ανταλλάσσουν” τον ιό μεταξύ τους εξαιτί-
ας των “αντίθετων” εποχών τους. Ωστόσο, 
είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι αυτή 
η μελέτη δείχνει, ότι όπως συμβαίνει με 
άλλους εποχικούς ιούς και ο SARS-CoV-2 
μπορεί να αποδειχθεί άκρως δύσκολο 
να περιοριστεί στο μέλλον, εκτός και αν 
υπάρξει συντονισμένη, συλλογική προ-
σπάθεια για να μπει ένα τέλος σε αυτήν 
την πανδημία» κατέληξε ο δρ Κάπλιν.

© vita.gr



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  26 Φεβρουαριου, 2021 / February 26, 2021

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ΑΛΕΝ ΛΕΦΕΒΡ έχει τοποθετή-
σει έτσι το πιάνο στο σαλόνι του, 

ώστε καθώς παίζει να μπορεί να κοιτάζει 
τη θάλασσα. Το σπίτι του, ψηλά στην Άνω 
Βούλα, έχει πανοραμική θέα στο Σαρωνι-
κό, και το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Φε-
βρουαρίου που πήγα να τον δω, το φως 
ήταν εκτυφλωτικό και η ζέστη ασυνήθιστη.

Ηλίας Μαγκλίνης
© Η Καθημερινή

Καθόμασταν στην ωραία βεράντα του, 
κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, 
αλλά με είδε που ζοριζόμουν. 
«Θα σε πειράξει ο ήλιος», μου είπε στα 

αγγλικά κάποια στιγμή με την ωραία γαλ-
λική προφορά του (ο σπουδαίος πιανί-
στας είναι θερμόαιμος, ζεστός και φιλό-
ξενος Γαλλοκαναδός), «ας καθίσουμε λίγο 
στη σκιά, παρότι εγώ δεν καταλαβαίνω 
από ήλιο». Έχει δίκιο: οι Έλληνες φίλοι του 
τα καλοκαίρια, στη θάλασσα, δυσκολεύ-
ονται να πιστέψουν ότι αντέχει να παίζει 
τάβλι κάτω απ’ τον ήλιο με τις ώρες, να πί-
νει τη μπίρα του άνετος και να χαμογελάει 
σε όλο τον κόσμο. 

Η κίνησή του αυτή πάντως με έσωσε 
μάλλον από τη σίγουρη ηλίαση. Καθώς 
μιλούσαμε, στα χέρια μου είχα ήδη το νέο 
του άλμπουμ, το έβδομο ως συνθέτη, με 
τον τίτλο «Opus 7 Preludes», που κυκλο-
φορεί από τη Warner Classics. Ο Λεφέβρ 
είναι διάσημος ως κλασικός σολίστ του 
πιάνου, ο ίδιος όμως, και προς μεγάλη 
δυσφορία της δισκογραφικής του εται-
ρείας, διατείνεται πως είναι «συνθέτης με 
σίγμα πεζό. Είμαι πάνω απ’ όλα πιανίστας 
που κάθε τόσο γράφει μουσική», τονίζει 
με μια ταπεινοφροσύνη που μοιάζει ειλι-
κρινής, αλλά που την ίδια στιγμή δεν ται-
ριάζει με τον πληθωρικό του χαρακτήρα: 
ένα μείγμα χαράς της ζωής αλλά και μιας 
αδιόρατης φυσικής λύπης.

Αυτός ο ιδιότυπος συνδυασμός, αυτή η 
φαινομενική αντίφαση, είναι έκδηλη στο 
τελευταίο του άλμπουμ: σύντομες, υπο-
βλητικές συνθέσεις για πιάνο, πρελούδια 

που ρέουν όπως η θάλασσα που τόσο 
αγαπάει, έχουν κάτι κελαρυστό, γλυκό 
αλλά όχι γλυκερό, μελαγχολικό και σκοτει-
νό μα και ανάλαφρο. 

Αυτός ο «συνθέτης με σίγμα πεζό» κατέ-
χει το θείο δώρο της μελωδίας, αν και δε 
φαίνεται αυτό να τον απασχολεί ιδιαίτερα 
στις συνθέσεις του αυτές, οι οποίες έχουν 
κάτι στοχαστικό. Είναι τραγούδια χωρίς 
λόγια, θα μπορούσε να πει κανείς, και 
ένα πρελούδιο είναι αφιερωμένο σε έναν 
αγαπημένο φίλο του που επιβίωσε από 
πολλαπλούς καρκίνους.
Όμως ο δίσκος έχει και κάτι ακόμα, ανα-

πάντεχο. Αυτός ο λάτρης της Ελλάδας 
κλείνει το άλμπουμ με ένα πρελούδιο σε 
δύο μέρη αφιερωμένο στο Μάτι και στην 
πολύνεκρη εθνική τραγωδία του 2018. 
Αυτή η σύνθεση είναι και η μόνη όπου το 

πιάνο δεν είναι μοναχό του: τον συνοδεύει 
στο μπουζούκι ο Θανάσης Πολυκανδριώ-
της. Κάπως έτσι, στον ελεγειακό τόνο που 
χαρακτηρίζει το γλυκόπικρο αυτό κομμάτι, 
ο σημαντικός Έλληνας τραγουδοποιός και 
ερμηνευτής προσδίδει το δικό του χρώμα, 
τη δική του ατμόσφαιρα. Πώς έγινε όμως 
και ήλθαν έτσι τα πράγματα; Το λόγο τον 
έχει ο Αλέν Λεφέβρ.
«Ξέρετε, τη δεύτερη φορά που ήρθα στην 

Ελλάδα, στη Σάμο, την οποία λατρεύω, 
έβαλα τα κλάματα, έτσι, χωρίς λόγο. 
Υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που με επηρε-
άζει. Ίσως να είναι μια υπερευαισθησία 
εκ μέρους μου. Δεν ξέρω. Δε φοβάμαι να 
πω το εξής: η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη 
χώρα που δεν έχασε τον ανθρωπισμό της. 
Αυτόν τον ανθρωπισμό που πασχίζω να 
βρω στον κόσμο. Δε μιλάω ελληνικά αλλά 
είμαι ευτυχισμένος εδώ, αγαπώ τους αν-
θρώπους της. 
»Σχετικά με το Μάτι τώρα… το 2018 κο-

λυμπάω στη Βουλιαγμένη και αρχίζω να 
παρατηρώ κάτι περίεργο στον αέρα. Ρω-
τάω τον αγαπημένο φίλο, τον Γιάννη, τι εί-
ναι αυτό. Μου λέει, στάχτη. Κάπου κοντά 
πρέπει να έχει πιάσει φωτιά. Αυτό συνεχί-
στηκε για κάνα δυο ώρες ακόμα. Γυρνάω 
στο σπίτι και προσπαθώ να δω τι συμβαί-

νει. Και βλέπω τι γίνεται στο Μάτι. Βλέπω 
μια εικόνα: τα απανθρακωμένα πτώματα 
μιας οικογένειας, αγκαλιασμένοι όλοι μαζί, 
πέθαναν έτσι. 
»Τότε, στη Σάμο, ήμουν σε ένα μικρό 

μαγαζί που έπαιζαν ρεμπέτικα, τα οποία 
αγαπώ. Και είναι μια οικογένεια, πατέρας, 
μητέρα, παιδιά και η γιαγιά και ο παπ-
πούς. Ξαφνικά σηκώνεται η ηλικιωμένη 
γιαγιά και χορεύει. Και ο εγγονός πέφτει 
στα γόνατα και την αποθεώνει, λες και 
είχε μπροστά του την πιο όμορφη γυναί-
κα στον κόσμο. Ξέρετε, προέρχομαι από 
μια χώρα όπου τους ηλικιωμένους τους 
πετάμε στα σκουπίδια. Τους ταΐζουμε στις 
πέντε το απόγευμα, τους δίνουμε το χάπι 
τους στις πέντε και τριάντα και μετά δε θέ-
λουμε να τους ξαναδούμε. Έτσι έβαλα τα 
κλάματα στη Σάμο. Ξέρω, ξέρω, δεν είναι 
η πλειοψηφία, αλλά συμβαίνει αυτό στην 
Ελλάδα. 
»Όταν είδα αυτή την τρομακτική σκηνή 

στο Μάτι, κάθισα στο πιάνο. Και άρχισα 
να γράφω κάτι. Και τότε είπα στη σύντρο-
φό μου, έχουμε ένα φίλο που δούλευε 
τότε στο Μέγαρο, τον Νίκο Τσούχλο, και 
του ζήτησα να μας προτείνει έναν καλό 
Έλληνα στο μπουζούκι. Και μας βρήκε τον 
καλύτερο: τον Θανάση Πολυκανδριώτη. 
Και δέχθηκε να συνεργαστεί μαζί μου αυ-
τός ο άνθρωπος. Τον συναντώ και, ξέρε-
τε, αυτός δε μιλάει αγγλικά, εγώ δε μιλώ 
ελληνικά, αλλά τι έγινε: άρχισα να παίζω 
στο πιάνο τη σύνθεσή μου για το Μάτι 
και αυτός βάζει τα κλάματα. Και πιάνει 
το μπουζούκι και αρχίζει να αυτοσχεδιά-
ζει παράλληλα με εμένα. Και βάζω κι εγώ 
τα κλάματα. Ναι, ξέρω τι θα πείτε, βάζεις 
συνέχεια τα κλάματα εσύ. Αλήθεια είναι, 
συγκινούμαι εύκολα, τι να πω; Υπάρχει 
πολύ κλάμα στη ζωή μου. Λέω λοιπόν στον 
Θανάση, θες να είσαι στο CD που θα κάνω 
για τη Warner; Και λέει, ναι, ναι. Τα υπό-
λοιπα τα κανόνισε η κόρη του, η ηχογρά-
φηση έγινε στην Ελλάδα. Μου έλεγαν, να, 
ξέρετε όμως, δεν έχουμε διαθέσιμο το κα-
λύτερο πιάνο κ.λπ., τους λέω, δε δίνω δε-
κάρα για το πιάνο, αν δεν είναι Στάινγουεϊ 

κ.λπ. Μια χαρά πιάνο ήταν αυτό που μας 
έδωσαν και το αποτέλεσμα βγήκε εξαιρε-
τικό. Πάντως δεν έγραψα το κομμάτι για 
το Μάτι από πολιτική σκοπιά. 

Και ο Θανάσης (Πολυκανδριώτης) είναι 
σπουδαίος μουσικός. Η ζωή είναι τρελή, 
απρόβλεπτη. Τρελή με έναν υπέροχο αλλά 
και με έναν τρομακτικό βέβαια τρόπο».

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πώς όμως προέκυψε αυτό το πάθος με 

την Ελλάδα σε αυτόν το χαρισματικό πια-
νίστα από το Μόντρεαλ; «Η αγάπη μου 
για την Ελλάδα δε σχετίζεται μονάχα με 
την ομορφιά του τόπου και τις χαρές του», 
λέει με έμφαση, προσθέτοντας: «Έχει 
να κάνει και με μια κατάσταση του νου 
που βρήκα εδώ στην Ελλάδα. Και με ένα 
δικό μου, διαρκή προβληματισμό πάνω 
στην έννοια της δημοκρατίας. Αυτό που 
βλέπω εδώ και περίπου είκοσι χρόνια 
τουλάχιστον, είναι μια υποχώρηση του 
δημοκρατικού ιδεώδους. Αυτό που ανα-
κάλυψα στην Ελλάδα το 1998, όταν ήλθα 
προσκεκλημένος στη Θεσσαλονίκη ως 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
ήταν κάτι στον ελληνικό τρόπο που σχε-
τίζεται με όλα τα παραπάνω. Πολλοί μου 
λένε, αγαπάς την Ελλάδα διότι δεν ξέρεις 
στ’ αλήθεια πώς είναι οι Έλληνες. Τους 
λέω να πάψουν, διότι με πληγώνουν αυτά 
τα λόγια. Υπάρχει κάτι πολύ διαφορετι-
κό στον ελληνικό τρόπο σκέψης απ’ όλες 
τις άλλες χώρες που έχω επισκεφθεί. Και 
έχω επισκεφθεί πάνω από πενήντα χώρες 
λόγω της δουλειάς μου. Οπότε, μια μέρα 
ξύπνησα στο Μόντρεαλ ένα πρωί, και λέω 
στη σύντροφό μου, αυτό ήταν, τελείωσα. 
Εκείνη λέει, τι εννοείς; Της λέω, τελείωσα 
με όλα αυτά εδώ πέρα. Θέλω να πάω να 
ζήσω στην Ελλάδα. Έτσι, με τη μία. Το είχα 
στο μυαλό μου φυσικά πολύ καιρό, αλλά 
τότε το αποφάσισα. Και εκείνη μου είπε, 
εντάξει, πάμε. Μέσα σε έξι μήνες πουλή-
σαμε το διαμέρισμά μας στο Μόντρεαλ 
και φύγαμε. 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

«Τότε, στη Σάμο, ήμουν σε ένα μικρό μαγαζί 
που έπαιζαν ρεμπέτικα, τα οποία αγαπώ. 

Και είναι μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα, παιδιά 
και η γιαγιά και ο παππούς. Ξαφνικά σηκώνεται 
η ηλικιωμένη γιαγιά και χορεύει. Και ο εγγονός 
πέφτει στα γόνατα και την αποθεώνει, λες και 
είχε μπροστά του την πιο όμορφη γυναίκα στον 
κόσμο. Ξέρετε, προέρχομαι από μια χώρα όπου 
τους ηλικιωμένους τους πετάμε στα σκουπίδια...»
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FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου 
όλης».

ΑΛΛΟ Η LADY GAGA, ΑΛΛΟ ΤΟ ΡΕΚΒΙΕΜ 
ΤΟΥ ΜΟΤΣΑΡΤ, ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Ο Λεφέβρ είναι χειμερινός κολυμβη-
τής. Κολυμπάει κάθε μέρα. Τον τελευταίο 
χρόνο δεν έχει δουλέψει καθόλου εξαιτί-
ας της πανδημίας. «Ξέρετε πόσα έβγαλα 
πέρυσι; Μηδέν (σχηματίζει τον αριθμό με 
το δείκτη και τον αντίχειρά του). Τίποτα, 
μηδέν. Αν είμαι ακόμα καλά, είναι επειδή 
στην εποχή όλων εκείνων των συναυλιών 
και των περιοδειών, υπήρξα πολύ προσε-
κτικός με τα οικονομικά μου. Είχα υπογρά-
ψει συμβόλαια για 2-3 χρόνια, ακυρώθη-
καν όλα. Δεν έβγαλα ούτε ένα ευρώ ένα 
χρόνο τώρα. Αλλά ξέρετε, κάθε μέρα ευ-
χαριστώ το Θεό. Κάθε φορά που πηγαίνω 
στη θάλασσα».

Αν έχει πάθος με τη θάλασσα, με την 
κλασική μουσική έχει λατρεία. Και μοιά-
ζει να παίρνει φωτιά όταν μιλάμε για την 
κατάσταση της βιομηχανίας της κλασικής 
μουσικής σήμερα. «Το Χόλυγουντ έχει κά-
νει ζημιά», λέει σχεδόν θυμωμένος. 
«Πέρυσι τέτοιο καιρό έδινα την τελευταία 

μου συναυλία στο Λος Άντζελες πριν από 
την πανδημία. Ήμουν στην πρωτεύουσα 
του Χόλυγουντ και τους έλεγα το εξής: σε 
όποια ταινία πρωταγωνιστεί κάποιος φρι-
κτός άνθρωπος, ένα τέρας, σχεδόν πάντα 
τον βάζετε να ακούει κλασική μουσική: ο 
κανίβαλος Χάνιμπαλ Λέκτερ ακούει τις 
Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Μπαχ, ο 
Λόρενς Ολίβιε ως σαδιστής ναζί εγκλημα-
τίας ακούει Σούμπερτ, στο “Αποκάλυψη, 
τώρα” καίνε χωριά ακούγοντας Βάγκνερ. 
Στο “Κουρδιστό πορτοκάλι” η αποθέωση 
της βίας σχεδόν ταυτίζεται με τη μουσική 
του Μπετόβεν. Θέλω να πω, τα τελευταία 
50 χρόνια το Χόλυγουντ έχει ταυτίσει τους 
πιο άρρωστους χαρακτήρες με την κλασι-
κή μουσική, ενώ όταν κάποιος πλασάρε-
ται ως κουλ και ωραίος, ακούει Μπιτλς και 

Ρόλινγκ Στόουνς. Αυτό το λες και προπα-
γάνδα!», λέει φωνάζοντας σχεδόν. 
Τον ρωτάω κάποια στιγμή αν θεωρεί τον 

εαυτό του μουσικό cross-over: αν αναμει-
γνύει την κλασική μουσική με άλλα είδη. 

Εκεί είναι σα να τον χτυπάει ηλεκτρισμός. 
«Λοιπόν, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Ο 
χώρος της κλασικής μουσικής περνάει 
τεράστια κρίση. Για να ανταπεξέλθουν, 
σκέφτηκαν διάφορα πράγματα: συμφω-
νικές ορχήστρες να παίζουν Μπιτλς ή 
παραδοσιακή μουσική κάποιας χώρας, η 
Ορχήστρα Φιλαδέλφεια να παίζει “Πόλε-
μο των άστρων”. Διαχωρίζω τη θέση μου 

ως προς αυτό. Εγώ παίζω Μπραμς, Σοπέν, 
Ραχμάνινοφ και όταν δεν παίζω τέτοιους 
συνθέτες, παίζω δικές μου συνθέσεις. Δε 
λέω ότι είναι καλές, δε λέω καν ότι είμαι 
συνθέτης, αλλά κάποιος που βρίσκεται σε 

βαθιά αγωνία. Υποφέρω από αϋπνίες και 
η σύνθεση είναι για μένα ένας τρόπος να 
ασκούμαι πάνω στους φόβους μου. Δου-
λεύω σκληρά σε ό,τι κάνω, προσπαθώ να 
βάλω τα δυνατά μου κάθε φορά. Αρκεί 
η μουσική να είναι όμορφη. Αυτό μετρά-
ει. Και είναι ένα είδος ευθύνης απέναντι 
στον κόσμο αυτό που κάνουμε. Δίνω με-
γάλη σημασία σε αυτό, διότι όταν ήμουν 

μικρός στο σχολείο, με χτυπούσαν συνέ-
χεια. Συνέχεια όμως. Καταλάβαιναν ότι 
είμαι ευαίσθητος και γινόμουν εύκολος 
στόχος. Και έκτοτε δεν αφήνω να πέσει 
κάτω το παραμικρό. Με τη μουσική που 
παίζω ή και με αυτήν που γράφω, δίνω 
απαντήσεις σε έναν κόσμο που γυρεύει 
στηρίγματα».

Άρα είναι μάλλον αρνητικός με το cross-
over. «Ναι. Γιατί, ας πούμε, να υπάρχει 
η αξίωση ο κλασικός μουσικός να παίζει 
ποπ και ροκ και ο ροκ σταρ να μην απαι-
τείται ποτέ να παίξει Μπαχ; Επίσης, δεν 
είναι όλα ίσια και όμοια. Η μουσική εί-
ναι όπως και η λογοτεχνία. Όταν διαβά-
ζεις “Χάρι Πότερ”, πρέπει να ξέρεις ότι 
δεν είναι Σαίξπηρ και δεν είναι Φλομπέρ. 
Μπορείς να τον απολαύσεις μια χαρά 
τον “Χάρι Πότερ”, όταν όμως σε μια κοι-
νωνία μπερδεύονται αυτές οι διαβαθμί-
σεις, κάτι είναι σοβαρά λάθος. Πώς να το 
πω: υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη Λέι-
ντι Γκάγκα και στο Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, 
τι να κάνουμε. Αν δε μας αφήνουν να το 
δούμε αυτό, τότε δε ζούμε σε δημοκρατία, 
λυπάμαι. Δε λέω να μην έχει εκπομπές 
με ποπ θεματολογία η τηλεόραση, αλλά 
να μην έχει ούτε μία εκπομπή για το βι-
βλίο ή για την κλασική μουσική; Ούτε μία; 
»Ταξιδεύω σε διάφορες χώρες και παί-
ζω σε παιδιά, π.χ., στην Κίνα, και ακούν 
Σούμπερτ για πρώτη φορά και μου λένε: 
ω, μεσιέ Λεφέβρ, πώς είναι δυνατόν να 
μην το έχουμε ακούσει ποτέ αυτό ξανά; 
Υπάρχει μια τρομερή αληθινή ιστορία με 
μουσικούς στο Άουσβιτς. Ήταν ένα αγόρι 
στο οποίο έκαναν πειράματα ή βασανι-
στήρια, πάντως πέθαινε σιγά-σιγά. Και 
ένας ναζί που του είχε αδυναμία, του είπε, 
τι θέλεις να σου κάνω δώρο; Σοκολάτα μή-
πως; Ο μικρός ζήτησε να ακούσει μουσική. 
Υπήρχε ένα κουαρτέτο εγχόρδων από κρα-
τούμενους και του έπαιξαν ένα σύντομο 
κομμάτι του Σούμαν. Και το αγόρι έκλαψε, 
ένα Εβραιόπουλο από τη Γαλλία ήταν. Και 
λέει, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ προη-
γουμένως κάτι τέτοιο; Ίσως αυτές να ήταν 
οι τελευταίες του λέξεις».

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ ΑΛΕΝ ΛΕΦΕΒΡ  
ΣΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

«Γράφοντας το πρελούδιο  
για το Μάτι, έκλαιγα!»

Το νέο άλμπουμ του 
Αλέν Λεφέβρ με τίτ-
λο «Opus 7 Preludes», 
που κυκλοφορεί από τη 
Warner Classics. «Είμαι 
συνθέτης με σίγμα πεζό, 
είμαι πάνω απ’ όλα πια-
νίστας», λέει ο ίδιος.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Εξέγερση του Κιλελέρ
Αιματηρά επεισόδια, που συνέβησαν στις 6 Μαρ-

τίου 1910 και εντάσσονται στη μακρά ιστορία του 
αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία. Παρότι έλαβαν 
χώρα κατά κύριο λόγο στη Λάρισα, πήραν το όνομά 
τους από το χωριό Κιλελέρ (σήμερα Κυψέλη), από το 
οποίο δόθηκε το έναυσμα. Η επέτειος αυτή τιμάται 
κάθε χρόνο και αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της 
ελληνικής αγροτιάς, που έχει την ευκαιρία να προβά-
λει τα αιτήματά της.
Το αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία εμφανίζεται οξυ-

μένο από την επαύριον της ένταξης της περιοχής στην 
ελληνική επικράτεια το 1881. Οι κολίγοι υπήρξαν οι 
χαμένοι της ενσωμάτωσης και οι τσιφλικάδες οι μεγά-
λοι κερδισμένοι. Το λάθος των κυβερνήσεων εκείνης 
της εποχής ήταν ότι εφάρμοσαν το βυζαντινορωμαϊκό 
δίκαιο, που ίσχυε στην Παλαιά Ελλάδα, παραγνωρίζο-
ντας τα δικαιώματα των κολίγων, βάσει του οθωμανι-
κού δικαίου.
Επί Τουρκοκρατίας, οι τσιφλικάδες είχαν μόνο το δι-

καίωμα εισπράξεως των προσόδων επί των μεγάλων 
εκτάσεων που κατείχαν, ενώ οι κολίγοι είχαν πατροπα-
ράδοτα δικαιώματα επί των κοινόχρηστων χώρων του 
τσιφλικιού (επί της γης, των οικιών, των δασών και των 
βοσκοτόπων). Με τη νέα κατάσταση, οι Έλληνες πλέον 
τσιφλικάδες, που διαδέχθηκαν τους Οθωμανούς, είχαν 
δικαιώματα απόλυτης κυριότητας σε όλη την ιδιοκτη-
σία τους, ενώ οι κολίγοι είχαν περιπέσει σε καθεστώς 
δουλοπαροίκου.
Οι κολίγοι διεκδίκησαν μαχητικά την επαναφορά των 

πραγμάτων στο προηγούμενο καθεστώς, ενώ έθεταν 
και θέμα απαλλοτριώσεων. Ο εκσυγχρονιστής Χαρίλα-
ος Τρικούπης, που κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή, 
ήταν αντίθετος με τη διανομή της γης στους κολίγους, 
γιατί δεν ήθελε να χάσει τους ξένους επενδυτές και την 
εισροή νέων κεφαλαίων στην Ελλάδα.
Η κατάσταση άλλαξε δραματικά στην αυγή του 20ου 

αιώνα, με την ίδρυση των πρώτων αγροτικών συλλό-
γων σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Με τη βοήθεια 
φωτισμένων αστών της εποχής, οι κολίγοι υιοθέτησαν 
σύγχρονες μορφές πάλης (μαζικές κινητοποιήσεις, 
συλλαλητήρια στις μεγάλες πόλεις, ψηφίσματα σε 
Κυβέρνηση, Βουλή και Βασιλιά κ.ά.). Η δολοφονία 
του Μαρίνου Αντύπα από όργανο των τσιφλικάδων το 
1907 χαλύβδωσε το αγωνιστικό τους φρόνημα.
Στις αρχές του 1910, κύριο αίτημα των κολίγων ήταν 

η απαλλοτρίωση της γης και η διανομή των τσιφλικι-
ών στους καλλιεργητές της, πάνω στη βάση της μικρής 
οικογενειακής ιδιοκτησίας. Η χώρα βρισκόταν υπό τον 
αστερισμό του Στρατιωτικού Συνδέσμου και πρωθυ-
πουργός ήταν ο «υπηρεσιακός» Στέφανος Δραγούμης.
Οι κολίγοι είχαν προγραμματίσει το Σάββατο 6 Μαρ-

τίου πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα, με 
αφορμή τη συζήτηση του αγροτικού νομοσχεδίου στη 
Βουλή. Από νωρίς το πρωί άρχισαν να συρρέουν στην 
πόλη διαδηλωτές από τα γύρω χωριά. Στο σιδηροδρο-
μικό σταθμό του Κιλελέρ, κάπου 200 χωρικοί θέλησαν 
να επιβιβασθούν σε τρένο χωρίς να πληρώσουν εισι-
τήριο. Ο διευθυντής των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, 
Πολίτης, που επέβαινε στο τρένο, τους το αρνήθηκε. Οι 
χωρικοί οργίστηκαν κι άρχισαν να λιθοβολούν το συρ-
μό, σπάζοντας τα τζάμια των βαγονιών.
Το τρένο απομακρύνθηκε, αλλά σε απόσταση ενός 

χιλιομέτρου επαναλαμβάνονται οι ίδιες σκηνές από 

ομάδα 800 χωρικών. Οι άνδρες της στρατιωτικής δύνα-
μης που ευρίσκοντο εντός του τρένου και μετέβαιναν 
στη Λάρισα για το συλλαλητήριο, διατάχθηκαν από 
τον επικεφαλής τους να πυροβολήσουν στον αέρα για 
εκφοβισμό. Οι χωρικοί εξαγριώνονται και τους επιτί-
θενται με πέτρες και ξύλα. Οι στρατιώτες ξαναπυροβο-
λούν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο ή κατ’ άλλους 
τέσσερις χωρικοί και να τραυματισθούν πολλοί. Ανά-
λογα επεισόδια έγιναν και στο χωριό Τσουλάρ (σήμερα 
Μελία), με δύο νεκρούς χωρικούς και 15 τραυματίες.
Οι συμπλοκές μεταξύ άοπλων διαδηλωτών και δυνά-

μεων καταστολής επεκτάθηκαν και στη Λάρισα, όταν οι 
αγρότες πληροφορήθηκαν τα αιματηρά επεισόδια στο 
Κιλελέρ και το Τσουλάρ. Δύο κολίγοι έπεσαν νεκροί, 
όταν το ιππικό ανέλαβε δράση. Το συλλαλητήριο έγινε, 
τελικά, με ειρηνικό τρόπο στις 3 το μεσημέρι στην Πλα-
τεία της Θέμιδος. Ο φοιτητής Γεώργιος Σχοινάς διάβα-
σε το ψήφισμα της συγκέντρωσης, που απεστάλη στη 
Βουλή και την Κυβέρνηση. Οι αγρότες ζητούσαν άμεση 
ψήφιση του νομοσχεδίου για την απαλλοτρίωση των 
τσιφλικιών, ενώ εξέφρασαν τη βαθιά λύπη και οδύνη 
τους «για την άδικον επίθεσιν κατά του φιλήσυχου 
και νομοταγούς λαού, ής θύματα υπήρξαν άοπλοι και 
αθώοι λευκοί σκλάβοι της Θεσσαλίας».
Για τις ταραχές στο Κιλελέρ, στο Τσουλάρ και τη Λά-

ρισα, πολλά άτομα συνελήφθησαν και προφυλακί-
στηκαν. Αρκετοί αγρότες αθωώθηκαν στη συνέχεια 
με βουλεύματα, ενώ συνολικά 62 διαδηλωτές παρα-
πέμφθηκαν σε δίκη. Αθωώθηκαν όλοι στις 23 Ιουνί-
ου 1910, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστα-
σης.
Η εξέγερση του Κιλελέρ ξεσήκωσε κύμα συμπάθει-

ας σε όλη τη χώρα, ενώ αυξήθηκε η κοινωνική πίεση 
για την επίλυση του αγροτικού ζητήματος. Η πολιτική 
εξουσία δεν μπορούσε άλλο να κλείνει τα μάτια. Το 
πρώτο δειλό βήμα για τη λύση του προβλήματος έγινε 
το 1911 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που διαδέχθηκε 
τον Στέφανο Δραγούμη στην πρωθυπουργία. Πάρθη-
καν ορισμένα νομοθετικά μέτρα υπέρ των κολίγων, 
αλλά απαλλοτριώσεις δεν έγιναν κι ένας λόγος ήταν οι 
πόλεμοι που ακολούθησαν. Μόνο μετά το 1923, όταν 
το πρόβλημα της αποκατάστασης των προσφύγων από 
τη Μικρά Ασία έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις, άρχισαν 
οι απαλλοτριώσεις τσιφλικιών σε μεγάλη κλίμακα.  
                                                                        © ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το «κούρεμα» του 
γερμανικού χρέους

Στις 27 Φεβρουαρίου 1953 οι πιστωτές της Γερμανί-
ας με πρωτοβουλία των ΗΠΑ συγκεντρώθηκαν στο 

Λονδίνο για να διευθετήσουν το χρέος της Γερμανίας 
και συγκεκριμένα αυτό της Δυτικής Γερμανίας. Το γερ-
μανικό χρέος (προπολεμικό και μεταπολεμικό) ανερχό-
ταν σε 32 δισεκατομμύρια μάρκα, χωρίς να υπολογί-
ζονται οι πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις. 
Στους πιστωτές περιλαμβάνονταν χώρες, όπως οι Ηνω-
μένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρε-
τανία, το Ιράν, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Γιου-
γκοσλαβία, η Νότιος Αφρική και η Ελλάδα. Η Ρωσία και 
οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δε συμμετείχαν στις 
διαπραγματεύσεις.
Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν περίπου έξι μήνες 

και στις 8 Αυγούστου 1953 υπεγράφη η Συμφωνία του 
Λονδίνου για τα Γερμανικά Εξωτερικά Χρέη (London 
Agreement on German External Debts), που προέβλεπε 
«κούρεμα» κατά 60% και αποπληρωμή τους με μάρ-
κα σε 30 χρόνια. 
Ένας σημαντικός όρος της συμφωνίας ήταν ότι η απο-

πληρωμή θα γινόταν εφόσον η Δυτική Γερμανία είχε 
εμπορικό πλεόνασμα και η εξυπηρέτηση του χρέους δε 
θα ξεπερνούσε το 3% των εσόδων της από το εξαγωγι-
κό εμπόριο. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπέ-
γραψε ο πρεσβευτής μας στο Λονδίνο, Λέων Β. Μελάς, 
και κυρώθηκε από τη Βουλή με το νόμο 3480/56 (ΦΕΚ 
6/7.1.1956).
Το «κούρεμα» του γερμανικού χρέους, μαζί με το 

σχέδιο Μάρσαλ, βοήθησαν καθοριστικά στην οικονο-
μική «απογείωση» της καθημαγμένης από τον πόλεμο 
Δυτικής Γερμανίας και τη βοήθησε να ενταχθεί ομαλά 
στους διεθνείς θεσμούς. Λόγω της οικονομικής της 
ανάπτυξης, η αποπληρωμή του χρέους ήταν εύκολη 
υπόθεση για τη Δυτική Γερμανία. 
Η τελευταία δόση του πληρώθηκε στις 3 Οκτωβρί-

ου 2010, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στον αστερισμό 
του πρώτου μνημονίου.
Το «κούρεμα» του γερμανικού χρέους το 1953 χρη-

σιμοποιήθηκε ως παράδειγμα από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ATTAC κ.ά.) για τη διεκδίκηση διαγραφής 
του χρέους των υπερχρεωμένων χωρών του Τρίτου 
Κόσμου. Το επικαλέστηκε για το ελληνικό χρέος και ο 
τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα πρωθυπουρ-
γός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής 
του στο Ευρωκοινοβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου 2012.  
                                                                    © ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
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...συνέχεια από το προηγούμενο.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Το τροποποιημένο «Σχέδιον γενικόν» 

της Φιλικής Εταιρείας, που είχαν συντά-
ξει ο Γεώργιος Λεβέντης και ο Γρηγόρι-
ος Δικαίος – Παπαφλέσσας και που είχε 
εγκριθεί από τις 7 Οκτωβρίου του 1820, 
προέβλεπε ότι η ελληνική επανάσταση 
θα ξεσπούσε στις 25 Μαρτίου του 1821. 

Γράφει ο Κάρολος Μπρούσαλης*

Το σχέδιο προέβλεπε πολλαπλά χτυ-
πήματα κατά των Τούρκων: Αρχικά, εξέ-
γερση των Σέρβων και Μαυροβουνίων, 
έπειτα επανάσταση στη Μολδοβλαχία, 
κατάληψη της Ηπείρου με την ευκαιρία 
της εξέγερσης του Αλή πασά και πυρπό-
ληση του τουρκικού στόλου στην Κων-
σταντινούπολη. Κι ενώ θα συνέβαιναν 
όλα αυτά, θα σηκωνόταν η επανάσταση 
της κύριας Ελλάδας με επίκεντρο την Πε-
λοπόννησο, όπου έπρεπε να φτάσουν 
έγκαιρα ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και ο 
Παπαφλέσσας.
Ο Παπαφλέσσας ήταν στην Πελοπόν-

νησο από τα μέσα Δεκεμβρίου αλλά ο 
Υψηλάντης μέσα Φεβρουαρίου βρισκό-
ταν ακόμα στο Κισνόβιο της Βεσσαρα-
βίας (Νότια Ρωσία). Στις 11 του μήνα, 
ειδοποιήθηκε πως ο φιλικός Δημήτριος 
Ύπατρος σκοτώθηκε στη Νάουσα και 
πως τα έγγραφα που κουβαλούσε μαζί 
του στάλθηκαν στην Πόλη. Στις 13, έδω-
σε διαταγή να χτυπηθούν οι Τούρκοι στο 
Γαλάτσι της Ρουμανίας, ώστε να ενισχυ-
θεί ο Βλαδιμηρέσκου, που από τις 17 Ια-
νουαρίου είχε επαναστατήσει στη Μολ-
δοβλαχία με τη βοήθεια των φιλικών.
Στις 14 ή 15 Φεβρουαρίου, μια νέα ειδο-

ποίηση επέσπευσε τα πράγματα: Ο φιλι-
κός Ασημάκης Θεοδώρου είχε προδώσει 
τα μυστικά στους Τούρκους. Ο Υψηλά-
ντης συγκάλεσε αμέσως σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Κισνόβιο στις 

16 Φεβρουαρίου του 1821. Στη σύσκε-
ψη έγινε ανασκόπηση της κατάστασης. 
Ήταν αδύνατο να ειδοποιηθούν όλοι οι 
φιλικοί ανά την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 
Αποφασίστηκε να επισπευσθούν όλα. Η 
πυρπόληση του στόλου και η μετάβαση 
του Υψηλάντη στην Πελοπόννησο εγκα-
ταλείφθηκαν. Η επανάσταση θα ξεκινού-
σε από τη Μολδαβία, στις 27 του μήνα, 
Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κηρύχτηκε 
τρεις μέρες νωρίτερα, στις 24 Φεβρουα-
ρίου 1821.

ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
Κάποια στιγμή, ο φιλικός Πάνος Ζαφει-

ρόπουλος προσπάθησε να μυήσει στην 
οργάνωση τον κοτζαμπάση της Τριπολι-
τσάς, Σωτηράκη Κουγιά, που πήγε και τα 
πρόφτασε στον καϊμακάμη Μεχμέτ Σε-
λήχ και, για να τον πείσει, του υπέδειξε 
το σπίτι όπου γινόταν κάποια σύσκεψη. 
Ο καϊμακάμης μάζεψε τους φρουρούς 
του με τόση μυστικότητα, ώστε τον πήρε 
μυρουδιά όλη η Τρίπολη. Όταν οι Τούρ-
κοι χίμηξαν μέσα στο σπίτι, ζήτησαν τα-
πεινά συγνώμη για την ενόχληση: Στο 
μεγάλο δωμάτιο βάπτιζαν το παιδί του 
οικοδεσπότη. Οι εισβολείς αποχώρη-
σαν χωρίς κανένας τους να σκεφτεί, πώς 
ήταν δυνατόν να γίνεται βάπτιση, αφού 
το παιδί είχε πρόσφατα... βαπτιστεί στην 
εκκλησία!
Στην Τρίπολη υπήρξε κι άλλος προδό-

της: ο δραγουμάνος του πασά, Σταυρά-
κης Ιωβίκης, που κατέδωσε τους αδερ-
φούς Σπηλιωτόπουλους ότι έστηναν 
μπαρουτόμυλους στη Δημητσάνα. Νέα 
μάζωξη φρουρών και νέος «αιφνιδια-
στικός» έλεγχος. Βρήκαν τους μύλους να 
φτιάχνουν αλεύρι, ενώ η οικογένεια των 
Δεληγιάννηδων έπεισε τους Τούρκους 
πως ο δραγουμάνος ήταν πράκτορας του 
Αλή πασά. Κανένας από τους «ελεγκτές» 
δε σκέφτηκε να ρίξει μια ματιά στις 
αποθήκες της Δημητσάνας, όπου, ως τα 
τέλη του Μαρτίου, είχαν συγκεντρωθεί 

60.000 οκάδες μπαρούτι (περίπου 77 
τόνοι)!
Ο Ασημάκης Θεοδώρου ήταν Φανα-

ριώτης προδότης περιωπής. Μπήκε στη 
Φιλική Εταιρεία και, στα μέσα Φεβρου-
αρίου του 1821, πήγε στο σουλτάνο και 
τα είπε όλα χαρτί και καλαμάρι. Οι φι-
λικοί της Πόλης τον έβγαλαν πράκτορα 
του Αλή πασά κι έπεισαν τον Μαχμούτ 
να τον φυλακίσει. Τον επόμενο χρόνο, κι 
ενώ πια η επανάσταση είχε φουντώσει, 
ο σουλτάνος έδωσε διαταγή να εκτελε-
στεί ο Θεοδώρου, επειδή δεν ήταν όσο 
έπρεπε πειστικός...

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

Το πλοίο με τα πολεμοφόδια που οι 
φιλικοί φόρτωσαν στη Σμύρνη, έφτασε 
στη Μάνη μέσα Μαρτίου. Με τέχνασμα, 
ο Παπαφλέσσας έπεισε τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη να το εκτελωνίσει. Χώρι-
σε τα πολεμοφόδια κι ανάθεσε τη μετα-
φορά τους σε δυο ομάδες: Την πρώτη 

με αρχηγό το Νικήτα Σταματελόπουλο 
(αργότερα, θα τον ονόμαζαν Νικητα-
ρά Τουρκοφάγο) και τη δεύτερη με το 
Χρήστο Αναγνωσταρά. Ο διοικητής της 
Καλαμάτας, Σουλεϊμάν αγάς Αρναούτο-
γλου, έμαθε πως κάποιοι ένοπλοι μετέ-
φεραν κάποια φορτία. Τον καθησύχασαν 
πως ήταν χωρικοί που κουβαλούσαν 
λάδι. Τα όπλα τα είχαν, επειδή ακού-
στηκε πως κυκλοφορούσαν ληστές. Πεί-
σθηκε και ζήτησε από τον Πετρόμπεη να 
στείλει το γιο του, Ηλία, να ενισχύσει τη 
φρουρά της πόλης.
Στις 17 Μαρτίου του 1821, όλα ήταν 

έτοιμα. Οι αγωνιστές μαζεύτηκαν στο 
ναό των Ταξιαρχών, στην Αρεόπολη της 
Μάνης, όπου έγινε δοξολογία κι ευλο-
γήθηκαν τα λάβαρα του Αγώνα. Στις 20, 
ο Ηλίας Μαυρομιχάλης με 150 άνδρες 
μπήκε στην Καλαμάτα «να ενισχύσει τη 
φρουρά». Είπε στον Αρναούτογλου πως 
οι πληροφορίες μιλούσαν για πολλούς 
ληστές και καλά θα ήταν να έρθουν κι 
άλλοι για τη φρουρά. Ο Τούρκος δέχτη-
κε.
Στις 22 Μαρτίου, ο Κολοκοτρώνης 

(φωτ. αριστερά) με τους Μούρτζινους 
και 2.000 άντρες έπιασε τους λόφους 
προς τη Σπάρτη. Ο Παπαφλέσσας με τον 
Αναγνωσταρά και τον Σταματελόπουλο 
έπιασαν την άλλη πλευρά. Ο Αρναούτο-
γλου κάτι κατάλαβε αλλά ήταν αργά να 
αντιδράσει. Στις 23 Μαρτίου, οι επανα-
στάτες μπήκαν στην πόλη. Οι Τούρκοι 
παραδόθηκαν. Το μεσημέρι, οι καμπά-
νες χτυπούσαν χαρμόσυνα και 24 ιερείς 
ευλογούσαν τις σημαίες κι όρκιζαν τους 
αγωνιστές. Την ίδια μέρα, έπεφτε η Βο-
στίτσα (Αίγιο). Στις 26, παραδίδονταν και 
οι Τούρκοι στα Καλάβρυτα. 
Η επανάσταση είχε ξεκινήσει…

*Ο Κάρολος Μπρούσαλης είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας, πτυχιού-
χος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού 
τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Φιλική Εταιρεία,  
η προετοιμασία για την 

Επανάσταση και  
οι πρωταγωνιστές της

Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες, και πατριώτες 
που διέθεσαν τη ψυχή τους 
και τη ζωή τους για την Ελλάδα. 
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 

7171 boul. Thimens, Saint-Laurent 
• Tel.: 514-745-1153 
• info@rosehillfoods.com 
• www.rosehillfoods.com
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Διαζύγιο για  
Κιμ Καρντάσιαν  
και Κάνιε Γουέστ

Η τηλεπερσό -
να και επι-

χειρηματίας Κιμ 
Καρντάσιαν υπέ-
βαλε αίτηση δια-
ζυγίου από το σύ-
ζυγό της, τον ρά-
περ Κάνιε Γουέστ, 
ανέφεραν το TMZ 
και το Variety. Το 
ζευγάρι παντρεύ-
τηκε πριν από πε-
ρίπου 7 χρόνια.
Ο ιστότοπος TMZ 

– που ειδικεύεται 
σε θέματα σελέ-

μπριτις, επικαλούμενος πηγές τις οποίες δεν κατονο-
μάζει, μετέδωσε ότι ο χωρισμός τους είναι συναινετι-
κός και ότι η Καρντάσιαν ζήτησε κοινή κηδεμονία για 
τα τέσσερα παιδιά τους. Τα έγγραφα του διαζυγίου 
κατατέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφω-
να με το Variety που επικαλείται μια δικαστική πηγή.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ζεύγος Χάρι  
και Μέγκαν  

χάνει οριστικά  
τους τίτλους του

Ο εγγονός της 
βασί λισσας 

Ελισάβετ Χάρι 
και η σύζυγός του 
Μέγκαν, έχασαν 
τους τελευταίους 
επίσημους τίτλους 
τους, αφού επι-
βεβαίωσαν στη 
βασίλισσα της Αγ-
γλίας ότι αποσύ-
ρονται οριστικά 
από τη βρετανική 
βασιλική οικογέ-
νεια, ανακοίνωσε 
το ανάκτορο του 
Μπάκιγχαμ.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου του 
ενός έτους και αφού το ζευγάρι αποφάσισε ότι δε θα 
ανακαλέσει την απόφασή του, ο δούκας του Σάσεξ 
χάνει τα πολύ προσφιλή του στρατιωτικά αξιώματα, 
ενώ η σύζυγός του χάνει τις φιλανθρωπικές της ανα-
θέσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, 
στην οποία τονίζεται ότι «όλοι είναι πολύ λυπημένοι 
γι’ αυτήν την απόφαση».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μάρτιν Σκορσέζε παίρνει θέση 
για την τρέχουσα κατάσταση 

στον κινηματογράφο, σε σχέση με 
τις υπηρεσίες streaming, και μιλά 
για τα περίπλοκα συναισθήματα 
που έχει για τις κινηματογραφικές 
ταινίες αυτή τη στιγμή.
Ενώ ο σκηνοθέτης κλασικών ται-

νιών, μεταξύ άλλων των «Raging 
Bull» (Οργισμένο Είδωλο) και «Taxi 
Driver» (Ο Ταξιτζής) θα προτιμούσε 
να κυκλοφορήσουν σε κινηματο-
γραφικές αίθουσες οι ταινίες του, 
το πιο πρόσφατο φιλμ του «Ο Ιρ-
λανδός» δε θα είχε φτάσει ποτέ 
στην οθόνη, αν δεν είχε την οικονο-
μική υποστήριξη του Netflix.

Εν τω μεταξύ, η απρόβλεπτη παν-
δημία έχει οδηγήσει ταινίες της 
χρονιάς που άξιζαν να προβληθούν 
σε κινηματογράφους να παρακο-
λουθούνται σε τηλεοπτικές οθόνες.
Τις σκέψεις του αυτές μοιράζεται 

με το κοινό ο Μάρτιν Σκορσέζε σε 
δοκίμιό του με τίτλο «Il Maestro» 
που έγραψε για το Harper’s Bazaar, 
στο οποίο επίσης αναφέρεται στο 
διάσημο Ιταλό σκηνοθέτη, Φεντε-
ρίκο Φελίνι.
Ο Σκορσέζε χρησιμοποιεί τον Ιτα-

λό θρυλικό δημιουργό ταινιών για 
να υποστηρίξει την άποψη, ότι η 
μαγεία του κινηματογράφου χά-
νεται τώρα από την επέλαση του 

περιεχομένου που κυκλοφορεί 
από στούντιο ταινιών και εταιρείες 
streaming.
«Η τέχνη του κινηματογράφου 

υποτιμάται συστηματικά, παραμε-
ρίζεται, υποβαθμίζεται και μειώνε-
ται στο χαμηλότερο κοινό παρονο-
μαστή με τον όρο «περιεχόμενο»» 
εκτιμά ο Μάρτιν Σκορσέζε.
Η λέξη «περιεχόμενο», εξηγεί ο 

σκηνοθέτης, έχει μπει στη δημόσια 
συνείδηση, αλλά πιστεύει ότι είναι 
σημαντικό να περιγράφονται δια-
φορετικοί τύποι περιεχομένου.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάρτιν Σκορσέζε:  
«Η μαγεία του  

κινηματογράφου  
χάνεται» 

Έλενα Καμπέρη: Η Ελληνίδα που κάνει… 
άνω κάτω τη Γερμανία

Η 25χρονη Έλενα Καμπέρη 
είναι μια από τις πιο 

αισθησιακές Ελληνίδες, που 
έχει ξεκινήσει με σκοπό να 
κάνει καριέρα μοντέλου 
στο εξωτερικό, με έδρα 
τη Γερμανία. Ζει πλέον 
μόνιμα στο Βερολίνο και 
κάνει τα πρώτα της βή-
ματα στο μόντελινγκ με 
επιτυχία. Πρόκειται για 
το νεαρό και πληθωρι-
κό μοντέλο που κάνει 
άνω κάτω τη Γερμανία 
με τις σέξι πόζες της 
στο Instagram.

Μάλιστα, η ξανθιά 
καλλονή ανεβάζει 
συχνά στο επίσημο και 
προσωπικό προφίλ της 
στο Instagram φωτογρα-
φίες από την καθημερινό-
τητά της ή από επαγγελ-
ματικές φωτογραφήσεις. 
Και σε όλες φροντίζει 
να αναδεικνύει τα πλη-
θωρικά της προσόντα, 
αναστατώνοντας τους 
followers της, ενώ δύσκο-
λα δεν παρατηρεί κανείς 
τις συγκλονιστικές αναλο-
γίες της.| © PAGENEWS.GR  

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

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

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

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

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

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

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

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

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

210 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. $125

ΜΌΝΌ

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.

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

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

NDG Bright corner unit  with huge windows 
allowing full natural light from dawn to dusk. 
Ideally situated between Monkland Village and 
Hampstead. 10 min walk from Monkland cafes 
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk 
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66, 
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro, 
accessible family friendly neighborhood!

New Bordeaux for rent  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!!!

Pierrefonds Large 6 1/2 for rent  newer 
construction (2004) available immediately 
excellent location just steps from Pierrefonds 
Blvd renovated kitchen with granite countertops 
parquet floors master bedroom with ensuite 
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1 
powder/laundry room in basement 2 car garage 
and 2 car exterior parking included

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

Α-Καλημέρα Μάγδα μου.
Μ-Καλημέρα Αλεκάκι.
Α-Τι νέα από την κυρά Δέσποινα; Τη ρώτη-
σες; Πως βρήκε τον Αποστόλη μας;
Μ-Βάλε λίγο φρένο…
Α-Μα ανυπομονώ να μάθω. Λοιπόν;
Μ-Όπως είδες δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη 
χημεία μεταξύ τους.
Α-Γιατί; Μια χαρά άνθρωπος είναι.
Μ-Μπορεί να είναι αλλά δεν το δείχνει.
Α-Τι θέλεις να πεις μ’ αυτό;
Μ-Πρώτα απ’ όλα μου ήρθε απροετοίμα-
στος.
Α-Πως να ερχόταν δηλαδή;
Μ-Αν πρόσεξες καλά – διότι το πρόσεξε η 
Δέσποινα – δεν είχε ξυριστεί καλά.
Α-Ναι συμφωνώ.
Μ-Ύστερα, το παντελόνι του ήταν τσαλακω-
μένο.
Α-Αφού δεν έχει κάποιον να του σιδερώνει.
Μ-Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Μπορεί να 
μάθει ή ας τα πηγαίνει στο καθαριστήριο 
όπως κάνουν πολλοί.
Α-Παρακάτω.
Μ-Και το πιο χειρότερο απ’ όλα ήταν...
Α-Τι;
Μ-Τα νύχια του ήταν απεριποίητα και βρώ-
μικα και τα μαλλιά του είχαν λίγο λίγδα. Με 
όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι είδους εντύπω-
ση έκανε ο Αποστόλης στη Δέσποινα. Είπες 
τίποτα;
Α-Τι να πω η δόλια. Όλα αυτά που μου εί-
πες τα παρατήρησα όχι μόνο εγώ αλλά και 
ο Μενέλαος μου. Μάλιστα μου είπε: «Ρεζίλι 
μας έκανε ο Αποστόλης με το παρουσιαστι-
κό του».
Μ-Είδες που στα ΄λεγα;
Α-Δε μου λες, μου πέρασε κάτι από το μυα-
λό μου.
Μ-Ακούω.
Α-Αν θυμάμαι καλά, ο Αποστόλης πάντα 
ακόμα και μετά που έμεινε χήρος, όποτε τον 
βλέπαμε έξω, ήταν περιποιημένος και στην 
εντέλεια. Μπορώ να προσθέσω ότι το ντύσι-
μο του ακολουθούσε τους σωστούς συνδυ-
ασμούς χρωμάτων. Πως άλλαξε λοιπόν την 
περασμένη Δευτέρα;
Μ-Δεν ξέρω. Πες μου εσύ τι νομίζεις;
Α-Λοιπόν, η φιλενάδα σου πιστεύει ότι το 
έκανε επίτηδες για να δοκιμάσει τη Δέσποι-
να.
Μ-Τώρα είναι που δε σε καταλαβαίνω.
Α-Σου λέει: «άσε να πάω λίγο λέτσος για να 
τη δοκιμάσω».
Μ-Να δοκιμάσει τι; Την ανέχεια της;
Α-Κάτι τέτοιο. Να δοκιμάσει αν γι αυτήν με-
τράει το εξωτερικό παρουσιαστικό, ή ο εσω-
τερικός κόσμος του ατόμου.
Μ-Λες;
Α-Είμαι σίγουρη γι’ αυτό.
Μ-Και έπεσε η Δέσποινα στην «παγίδα» του;
Α-Αν δε θέλει να ξανασυναντηθούν, τότε ναι. 
Λοιπόν, τι σου είπε εντέλει, θέλει να ξαναϊ-
δωθούν τα δυο τους τετ α τετ; Τι σου είπε;
Μ-Να σου πω. Στην αρχή μου τα μασούσε 
όταν τη ρώτησα. Φυσικά εγώ δεν αναφέρ-
θηκα στο… λέτσικο παρουσιαστικό του.
Α-Και καλά έκανες. Εδώ πάμε να φτιάξουμε 
ένα νέο ζευγάρι και όχι και να βάζουμε φιτι-
λιές. Λοιπόν…
Μ-Μάλλον μέσα της είχε διαφορετική άπο-
ψη για τον Αποστόλη, διότι μου είπε ότι σκέ-
φτεται να τον καλέσει στο σπίτι για φαγητό.
Α-Άλλα τους… Καλά, αφού απαγορεύεται. 
Πως θα συναντηθούν;
Μ-Όταν θέλουν τα ζευγάρια να συναντη-
θούν, ακόμα και τα παράνομα, τύφλα να 
‘χουν οι νόμοι και ο Λεγκό.
Α-Αυτό να μου πεις. Ποιο είναι το σχέδιο 
της;
Μ-Μια και κατάφεραν χωρίς να το πάρουμε 
εμείς χαμπάρι, και αντάλλαξαν τηλέφωνα, 
θα τον πάρει αυτή και θα τον καλέσει για 
ένα απογευματινό φαγητό.
Α-Ναι αλλά πρέπει να φύγει πριν τον τσακώ-
σουν για παράβαση.

Μ-Και που ξέρεις αν τα βρουν οι δυο τους 
θα φύγει το ίδιο το βράδυ; 
Α-Λες;
Μ-Και γιατί όχι. Δεν είναι και μικρά παιδιά. 
Μόνο να καλλωπιστεί λιγάκι.
Α-Γι’ αυτό να είσαι σίγουρη.
Μ-Μόνο να του πεις ένα κόλπο.
Α-Τι να του πω;
Μ-Λοιπόν, άκου το σχέδιο μου. Ξέρουμε ότι 
δεν είναι γνωστός στη γειτονιά.
Α-Ναι, εφόσον μένει τόσα χρόνια βορείως 
του Λαβάλ.
Μ-Ακριβώς. Και ξέρουμε ότι η Δέσποινα 
είναι χήρα και πάει τακτικά στο μνήμα του 
μακαρίτη.
Α-Ναι. Αλλά που θέλεις να καταλήξεις;
Μ-Λοιπόν, θα πάει εκεί κοντά στο σπίτι της 
στο ΑΣΤΟΡ και θα πάρει ένα κιβώτιο καντή-
λια.
Α-Καντήλια; Τι να τα κάνει;
Μ-Μα δεν κατάλαβες ακόμα;
Α-Όχι, καθόλου. Μου τα λες μπερδεμένα…
Μ-Αφού είναι ξεκάθαρα και πολύ μάλιστα.
Α-Όχι για μένα.
Μ-Διότι δεν έχεις το μυαλό μου που γεννάει 
φαεινές ιδέες.
Α-Ακούω, λοιπόν την ιδέα σου.
Μ-Θα πάρει λοιπόν ένα κουτί με τα καντή-
λια και θα τα πάει στη χήρα Δέσποινα που 
τα χρειάζεται. Κατάλαβες τώρα;
Α-Τώρα ναι. Άσε να συνέχισε εγώ.
Μ-Για να δούμε.
Α-Λοιπόν θα πάει στη Δέσποινα με το κουτί, 
θα ανοίξει αυτή, θα μπει μέσα για να περι-
μένει τάχα να φέρει τη τσάντα της για να τον 
πληρώσει, και θα εξαφανιστούν στο σπίτι 
της μέσα. Τα είπα καλά;
Μ-Έπεσες διάνα.
Α-Καμιά φορά φιλενάδα, τι να σου πω, με 
αφήνεις άφωνη με τα τρομερά σχέδια σου.
Μ-Ευχαριστώ για το κομπλιμάν. Λοιπόν εσύ 
τώρα πρέπει να ενημερώσεις τον Αποστόλη 
για το σχέδιο «επίσκεψη στη Δέσποινα».
Α-Φυσικά θα το κάνω και μεγάλη χαρά. 
Τώρα που είπαμε για να κάνουμε, αποφάσι-
σες για το εμβόλιο.
Μ-Ποιο εμβόλιο; Διότι υπάρχουν πολλά.
Α-Μα αυτό που ήρθε σ΄ εμάς.
Μ-Να λείπει το βύσσινο αν πρόκειται γι΄ 
αυτό.
Α-Μα γιατί το λες αυτό;
Μ-Εγώ χρυσή μου όπως ξέρεις, είμαι σε ορι-
σμένα θέματα, περισσότερο από σ΄ ένα της 
παλιάς σχολής.
Α-Και τι σημαίνει αυτό;
Μ-Θέλω να πω ότι, αν θα πάρω εμβόλιο, 
θέλω να είναι παλιάς τεχνολογίας και όχι να 
μου μετατρέψουν τα κύτταρα μου και μετά 
πως θα τα επαναφέρω στη θέση τους;
Α-Τώρα λες ανοησίες. Εδώ έγιναν χιλιάδες 
τεστ, ένα σωρό μελέτες γι αυτά τα εμβόλια.
Μ-Δεν ξέρω τι έγιναν. Αλλά εμβόλιο τέτοιου 
είδους δεν κάνω, να κτυπούν τον πισινό 
τους.
Α-Και τι είδους θέλεις κάνεις;
Μ-Μα αυτά της παλιάς φαρμακευτικής τε-
χνολογίας, που κάνεις ένα και όχι κάθε τόσο 
και λιγάκι. Δεν έμαθες που τώρα αυτό που 
όλοι προωθούν το πιο ακριβό σκέφτονται 
ότι θα χρειαστούν τρεις δόσεις! Στο τέλος θα 
μας λένε να γίνουμε μηνιαίοι συνδρομητές 
εμβολίων.
Α-Ναι αλλά ξέρεις που όσοι δε θα κάνουν 
εμβόλιο θα έχουν περιορισμούς;
Μ-Όχι. Άλλο και τούτο. Δηλαδή χαμέτι μου 
χαμέτι, μας επιβάλουν να κάνουμε τα εμβό-
λια που θέλουν αυτοί;
Α-Μάλλον…
Μ-Μάλλον ξε… μάλλον εγώ αν δε μου προ-
σφέρουν το εμβόλιο που θέλω να κάνω, δεν 
του δίνω το μπράτσο μου για τις βελόνες 
τους, που να τις βάλουν, ξέρεις που…
Α-Λοιπόν, επειδή σ΄ ακούω νευριασμένη, τα 
λέμε την άλλη εβδομάδα.
Μ-Να δούμε τι άλλο θα μας ανακοινώσουν. 
Σ΄ αφήνω.
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Πώς η πανδημία έχει 
επηρεάσει τις σχέσεις

Έρευνα καταδεικνύει τα θετικά και τα αρνητικά

Εκτός από τις τόσες άλλες προκλήσεις 
που μας έχει φέρει η πανδημία, ο 

COVID-19 δυσκολεύει και την ερωτική μας 
ζωή. Τα ζευγάρια έχουν αναγκαστεί να 
μείνουν σε καραντίνα για πολλούς μήνες, 
φέρνοντας στο φως τόσο τα δυνατά ση-
μεία όσο και τα αδύναμα της σχέσης τους. 
Παράλληλα, οι single έχουν αναγκαστεί 
να επιλέξουν ανάμεσα στο να αναζητή-
σουν επαφή μέσω εφαρμογών γνωριμιών 
και στο να μείνουν μόνοι τους.

Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλε-
ντίνου, το verywellmind ζήτησε από πάνω 
από 1.200 αναγνώστες να απαντήσουν σε 
έρευνα σχετικά με τη συμβίωση και την 
ερωτική τους ζωή κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Τα αποτελέσματα αποκάλυ-
ψαν ότι οι περισσότεροι είχαν έντονα συ-
ναισθήματα για το πώς η πανδημία έχει 
επηρεάσει τις σχέσεις τους.

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΜΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Για το 46% των ερωτηθέντων – που ήταν 
κυρίως λευκές γυναίκες με μέσο όρο ηλι-
κίας τα 50 – η πανδημία δεν έχει αλλάξει 
πολλά στη σχέση τους. Για την ακρίβεια, 
για το 27% οι σχέσεις τους έχουν βελτιω-
θεί. Κάποια ζευγάρια νιώθουν ότι η παν-
δημία τους έφερε πιο κοντά. Τους επιτρέ-
πει να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, 
δίνοντας μια ευκαιρία να γνωριστούν κα-
λύτερα. Μάλιστα, αναφέρουν ότι ειδικά 
κατά το πρώτο lockdown δημιούργησαν 
το δικό τους μικρόκοσμο με νέες ρουτίνες 
και μικρές συνήθειες, όπως ημερήσιες 
βόλτες και μαγειρική.

Όμως, αν και πολλά ζευγάρια έχουν «αν-
θίσει» μέσα σε αυτές τις συνθήκες, άλλα 
τόσα, ίσως και περισσότερα, έχουν αντι-
ληφθεί ότι η σχέση τους έχει χειροτερέ-
ψει (το 27% περίπου των ερωτηθέντων σε 
αυτή την έρευνα). Εξαιτίας της πανδημί-
ας, κάποια ζευγάρια βιώνουν αυξημένο 
άγχος, επιβαρύνοντας την ικανότητα να 
«δουλέψουν» τη σχέση τους, ανεξαρτή-
τως της βάσης που είχαν χτίσει.
Το άγχος μπορεί να εμφανιστεί ως ευε-

ρεθιστότητα και θυμός, και ως εκ τούτου, 
οι καυγάδες και οι διαφωνίες αυξάνονται. 
Επιπλέον, ένας μονίμως πιεσμένος και 
αγχωμένος άνθρωπος δεν έχει αυξημένο 
λίμπιντο, επομένως και διάθεση για σεξ.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΞΗ

Η πιο συχνά εκφραζόμενη ανησυχία που 
ανέφεραν οι συμμετέχοντες ήταν η έλλει-
ψη δραστηριοτήτων. Μία έρευνα βρή-
κε ότι το 40% των ατόμων έχουν νιώσει 
πλήξη κατά τη συμβίωσή τους με τον/τη 
σύντροφό τους στην πανδημία. Δεν είναι 
περίεργο που η ανία προκαλεί έντονη πί-
εση στις σχέσεις.
Το «καινούριο» αποτελεί ένα από τα βα-

σικά συστατικά μιας καλής σχέσης. Χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα του φλερτ με 

άλλα άτομα, των γνωριμιών, των κοινών 
νέων εμπειριών και ερεθισμάτων, πολλές 
σχέσεις «στερεύουν».

Για την αντιμετώπιση της πλήξης, οι ειδι-
κοί ενθαρρύνουν τα ζευγάρια να χτίζουν 
επίγνωση του πότε εμφανίζεται η ανία και 
να χρησιμοποιούν αυτό το χρόνο, αποφα-
σίζοντας πώς θέλουν να τον περάσουν. Το 
λάθος είναι όταν τα ζευγάρια αφήνονται 
στην πλήξη για αρκετό καιρό.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ  
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μετά την πλήξη, η έλλειψη προσωπικού 
χώρου και χρόνου ήταν προεξάρχουσα 
ανησυχία, με το 28% των ερωτηθέντων να 
αναφέρει ότι περνούν υπερβολικά πολύ 
χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας. Ο προσωπικός χρόνος είναι άλλο ένα 
βασικό στοιχείο-κλειδί για την καλή ψυχι-
κή υγεία. Έτσι, όσοι έχουν σχέση, συχνά 
αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να απο-
λαύσουν πια δραστηριότητες που έκαναν 
μόνοι τους. Η αίσθηση ότι είναι συνεχώς 
μαζί, στερεί από το ζευγάρι το ρομαντικό 
στοιχείο και το μυστήριο.

Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΩΝ SINGLE  
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αν και το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων 
στην έρευνα ήταν single, μόλις το 9% 
έχει βγει ραντεβού κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας χρονιάς. Το εντυπωσιακό πο-
σοστό του 84% που έχει βγει ραντεβού 
αναφέρει ότι η πανδημία έκανε αυτή την 
εμπειρία εξαιρετικά δύσκολη.
Το περίπου ¼ των ερωτηθέντων που 

έχουν γνωρίσει κάποιον, έχουν μεταφέ-
ρει το ραντεβού σε ψηφιακή πλατφόρμα. 
Όμως, ακόμα κι αν πήγε καλά κάποιο ρα-
ντεβού, η συνέχεια είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη, καθώς οι οδηγίες των αρχών και 
τα κρούσματα δυσκολεύουν τη σύναψη 
σχέσεων οποιουδήποτε είδους.

Αν και πριν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι 
που έκαναν γνωριμίες μέσω εφαρμογών 
και site, ο απώτερος στόχος ήταν πάντα η 
συνάντηση από κοντά. Τώρα, όλα μένουν 
στο ψηφιακό επίπεδο και αυτό αποθαρ-
ρύνει πολύ κόσμο. Υπήρξαν βέβαια και 
αρκετοί που αποφάσισαν να βγουν ρα-
ντεβού από κοντά, ένα ποσοστό κοντά 
στο 54%, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν 
να διατηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας.
Το βέβαιο είναι ότι όσοι είναι single κατά 

τη διάρκεια του τελευταίου έτους, δύ-
σκολα καταφέρνουν να βρουν σύντροφο 
υπό τέτοιες συνθήκες και η μοναξιά είναι 
ένα αρκετά συχνό φαινόμενο που αντι-
μετωπίζουν, κάτι που επιβαρύνει αργά ή 
γρήγορα την ίδια την ψυχική τους υγεία 
(μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης κα-
τάθλιψης).

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.verywellmind.com/

relationships-during-covid19-
survey-5105103

Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΡΏΝΟΪΟΣ
με το φαρμακοποιό 

Σπύρο Φέγγο

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

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

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

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

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
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Παιχνίδια με τη «μακεδονική» ταυτότητα 
από τα Σκόπια και τον κ. Ζάεφ 
Φρένο σε μια ακραία παραβίαση της 

Συμφωνίας των Πρεσπών επιχειρεί-
ται να μπει από την Ε.Ε., καθώς ο κυβερ-
νητικός εταίρος του κ. Ζάεφ, το αλβανικό 
κόμμα BESA, πιέζει τον πρωθυπουργό να 
εκπληρώσει τη δέσμευσή του για ανα-
φορά της εθνικής ταυτότητας του κάθε 
πολίτη στις νέες ταυτότητες της Βόρειας 
Μακεδονίας. 

Νίκος Μελέτης* 
© Liberal  

Ο κ. Ζάεφ προκειμένου να εξασφαλίσει 
την κοινοβουλευτική στήριξη του αλβα-
νικού κόμματος, είχε υποσχεθεί ότι στις 
ταυτότητες θα υπάρχει αναφορά σε εθνι-
κότητα (nationality) την οποία διαχωρί-
ζοντας την από την ιθαγένεια (η οποία 
σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι Μακεδονική / πολίτης της Δημοκρα-
τίας της Βόρειας Μακεδονίας) θα άνοι-
γε το δρόμο ώστε να καταγράφονται οι 
πολίτες όχι μόνο ως Αλβανοί ή Τούρκοι 
αλλά φυσικά και ως «Μακεδόνες», ενώ 
θα πρόκυπτε ένα ακόμη ζήτημα με όσους 
θα επιθυμούσαν να δηλώσουν ως εθνική 
ταυτότητα τη Βουλγαρική. 
Το BESA ζήτησε από τον Ζ. Ζάεφ να υλο-

ποιήσει τη δέσμευση του και κατέθε-
σε σχετικό νόμο τον οποίο έσπευσε να 
υποστηρίξει και το VMRO το μεγαλύτερο 
κόμμα της αντιπολίτευσης, καθώς έτσι 
θα ικανοποιούσε το εθνικιστικό κοινό του 
εισάγοντας από το παράθυρο και σε επί-
σημο έγγραφο την εθνική ταυτότητα του 
«Μακεδόνα». 

Ο κ. Ζάεφ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, κα-
θώς έλαβε τα μηνύματα τού τι θα σήμαινε 
η υιοθέτηση αυτής της τροπολογίας, ενώ 

ήταν σαφές το μήνυμα που έστειλε και ο 
πρεσβευτής της Ε.Ε. στα Σκόπια, Ντέιβιντ 
Γκιρ, ο οποίος δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά 
στάνταρ δεν προβλέπουν την αναφορά 
της εθνικής ταυτότητας σε έγγραφα όπως 
οι ταυτότητες. 

Ο ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι 
«μπορεί προς το παρόν το θέμα των ταυ-
τοτήτων στην ΕΕ να ρυθμίζονται από το 
εθνικό δίκαιο των κρατών – μελών, αλλά 
τον επόμενο Αύγουστο θα τεθεί σε εφαρ-
μογή ο Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, ο οποίος απαγορεύει την επε-
ξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως 
η φυλή, η εθνική καταγωγή, ο πολιτικός ή 
θρησκευτικός προσανατολισμός και άλλες 
πεποιθήσεις», στέλνοντας σαφές μήνυμα 
στη βορειομακεδονική πλευρά. 

Και η παρέμβαση ενός μικρού κόμματος 
που τάχθηκε εναντίον της πρότασης του 
BESA προσφέρει οδό διαφυγής στον κ. 
Ζάεφ, από ένα πεδίο σύγκρουσης με την 
Ελλάδα και την Ε.Ε., διατηρεί όμως την 
ένταση με τον κυβερνητικό εταίρο του το 
BESA. 
Ο κ. Ζάεφ επιχειρεί να κρατήσει ισορ-

ροπίες, με τρόπο όμως που δοκιμάζει τις 
αντοχές και της Αθήνας και εμφανίσθηκε 
κατόπιν με δηλώσεις του υπέρμαχος της... 
προβολής της ταυτότητας των μικρών κοι-
νοτήτων, με μοναδικό στόχο βεβαίως να 
διασκεδασθούν οι εντυπώσεις ότι θέτει 
υπό αμφισβήτηση τη «μακεδονική» ταυ-
τότητα. 

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακε-
δονίας θέλησε να κάνει διαχωρισμό της 
ιθαγένειας με την εθνικότητα τονίζοντας 
ότι «όταν μιλάμε για μακεδονική ιθαγέ-
νεια αυτό αφορά όλους τους πολίτες μας, 
ενώ όλοι οι Μακεδόνες δεν έχουν την ίδια 

εθνική καταγωγή, κάποιοι είναι Αλβανοί, 
Τούρκοι, Ρομά, Βλάχοι, Βόσνιοι, Σέρβοι 
και όποιες άλλες εθνικές κοινότητες…» 
και πρόσθεσε: «Όπως παλεύουμε εμείς 
οι Μακεδόνες για τη Μακεδονική μας 
ταυτότητα, τη μακεδονική μας γλώσσα, 
έτσι πρέπει να σεβαστούμε τα ζητήματα 
ταυτοτήτων και των ολιγομελών κοινοτή-
των»... 

Με τις δηλώσεις αυτές, ο κ. Ζάεφ δεί-
χνει πόσο ευάλωτος είναι απέναντι στους 
εκβιασμούς των αλβανόφωνων και πόσο 
εύκολο είναι για τον ίδιο να ερμηνεύσει 
διασταλτικά όλα τα «παράθυρα» που του 
έχει προσφέρει η Συμφωνία των Πρεσπών, 
φλερτάροντας με τις θέσεις του Εθνικιστι-
κού VMRO, ακόμη και με ρίσκο για τις σχέ-
σεις με την Ελλάδα και την ΕΕ... 

Έχει σημασία επίσης, ότι το δελτίο ταυ-
τότητας είναι μεν για εσωτερική χρή-
ση εντός της Βόρειας Μακεδονίας αλλά 
χρησιμοποιείται και για τις μετακινήσεις 
προς ορισμένες γειτονικές χώρες, όπως 
η Σερβία, το Κόσσοβο κ.ά. και συνεπώς 
εμπίπτει και στην ειδική διάταξη της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, που επιβάλει για 

έγγραφα που χρησιμοποιούνται και στο 
εξωτερικό τη χρήση της ορολογίας που 
έχει υιοθετηθεί βάσει της νέας ονομασίας 
«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» 
και ιθαγένεια «Μακεδονική / Πολίτης της 
βόρειας Μακεδονίας». 
Και αυτή η πρόβλεψη της Συμφωνίας 

των Πρεσπών είχε διατυπωθεί με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αφήνει (πέραν του άρ-
θρου 7) την ευκαιρία στην άλλη πλευρά 
να δηλώνει, ότι με τη σύμφωνη γνώμη της 
Ελλάδας έχει κατοχυρωθεί η «μακεδονική 
ταυτότητα», κάτι που αποτελούσε όμως 
τον πυρήνα της διαφοράς για το ονοματο-
λογικό, από τη γένεσή της.

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κε-
φαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νο-
μικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζε-
ται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 
1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, 
αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην 
εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο 
liberal.gr και στην εφημερίδα «Φιλελεύ-
θερος». 

 agentvk@gmail.com
   514.993.5010Voula Kottaridis

Real Estate Broker

Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

1.9% Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία
- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 
  (Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)
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«Διπλά» πρόκρισης
«Παρέλαση» της Μπάγερν  

στη Ρώμη | Νέο ρεκόρ για τη Σίτι  
| Τον πρώτο λόγο Τσέλσι και Ρεάλ

Ερχόμενη με κεκτημένη ταχύτητα από την περασμένη 
περίοδο, οπότε και κατάκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ με 

εκπληκτική πορεία, η Μπάγερν ουσιαστικά εξασφάλισε 
την πρόκριση στα προημιτελικά και της φετινής διοργάνω-
σης, συντρίβοντας με 4-1 τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο».
Μετά τις δύο συνεχείς αποτυχίες στη Μπουντεσλίγκα 

(ισοπαλία με Αρμίνια, ήττα από Άιντραχτ) η ομάδα του 
Χάνσι Φλικ έβγαλε αντίδραση κι αυτό το πλήρωσαν οι 
«λατσιάλι», που γνώρισαν βαριά ήττα στην έδρα τους 
στην ιταλική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα η ρεβάνς της 
17ης Μαρτίου να είναι τυπική.

Το 26ο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς ήττα σε όλες τις δι-
οργανώσεις, ήταν αυτό για τη Μάντσεστερ Σίτι κόντρα 

στη Γκλάντμπαχ, που έγινε στη Βουδαπέστη, μετά τη νίκη 
που σημείωσαν οι Πολίτες με 0-2. Τελευταία ήττα, ήταν 
από την Τότεναμ στις 21-11-2020. Πλέον, η Σίτι ισοφάρισε 
το ρεκόρ του Άγιαξ (1971-72) και βρίσκεται στο κατόπι του 
απόλυτου ρεκόρ των 27 σερί επιτυχιών της Νιου Σάινθς 
(Ουαλία, σεζόν 2016-17).

Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, η ΤΣΈΛΣΙ με γκολάρα του 
Ολιβιέ Ζιρού στο 71ο λεπτό (ανάποδο ψαλίδι, φωτ.) 

πήρε σημαντικό προβάδισμα για πρόκριση, επικρατώ-
ντας της Ατλέτικο στη Μαδρίτη, ενώ το ίδιο ισχύει και 
για τη ΡΈΆΛ ΜΆΔΡΙΤΗΣ που επικράτησε στο Μπέργκα-

μο της Αταλάντα 
με 0-1. Για τη νίκη 
της Ρεάλ πάντως, 
έπαιξε σημαντικό 
ρόλο και η (τρα-
βηγμένη) αποβο-
λή του Φρόιλερ 
στο 17΄, όπως και 
η αναγκαστική αλ-
λαγή του Ζαπάτα 
στο 30ο λεπτό της 
αναμέτρησης. 

ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆΤΆ & ΣΚΟΡΈΡ:
ΆΤΛΈΤΙΚΟ ΜΆΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΈΛΣΙ 0-1
(71΄Ζιρού)
ΛΆΤΣΙΟ - ΜΠΆΓΈΡΝ 1-4 
(9΄Λεβαντόφσκι, 24΄Μουσιάλα, 42΄Σανέ,  
47΄αυτ. Ατσέρμπι - 49΄Κορέα)
ΆΤΆΛΆΝΤΆ - ΡΈΆΛ ΜΆΔΡΙΤΗΣ 0-1
(86΄Μεντί)
ΓΚΛΆΝΤΜΠΆΧ - ΜΆΝΤΣΈΣΤΈΡ ΣΙΤΙ 0-2
(29΄Σίλβα, 65΄Ζεσούς)

Χωρίς νικητή τελείω-
σε το μεγάλο ντέρμπι 

της 10ης αγωνιστικής της Super 
League 2 την Κυριακή (21/2), 
με τους Ιωνικό και Λεβαδεια-
κό να μένουν στο 1-1 στη Νί-
καια. 

Με τους φιλοξενούμενους να 
δείχνουν ψυχικά αποθέματα 
και να φτάνουν στην ισοφάρι-
ση, παρά το γεγονός ότι αγωνί-
ζονταν με παίκτη λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι 
που μπήκαν πιο δυνατά στην 
αναμέτρηση καταφέρνοντας 
να προηγηθούν με λατινοαμε-
ρικάνικη συνεργασία στο 27’. 
Όταν ο Ρόλε με πολύ ωραία 
κάθετη βρήκε τον Κάστρο, ο 
οποίος πλάσαρε εύστοχα για 
το 1-0. Μέχρι το τέλος του ημι-
χρόνου αμφότερες οι ομάδες 
έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Με 
την κορυφαία να ανήκει στο 
Λεβαδειακό και στοn Μεχία, το 
μακρινό σουτ του οποίου στο 
31’ τράνταξε το οριζόντιο δο-
κάρι της εστίας του Αναγνω-
στόπουλου. Οι συνθήκες έγι-
ναν ακόμα πιο ιδανικές για 
τον Ιωνικό στο 63’, καθώς η 
ομάδα της Βοιωτίας έμεινε με 
δέκα παίκτες, λόγω αποβολής 
(με δεύτερη κίτρινη κάρτα) 
του Μύγα. 

Παρόλα αυτά, οι Νικαιώτες 
δεν κατάφεραν να προστα-
τέψουν το προβάδισμά τους, 
αφού ο Λεβαδειακός ισοφά-
ρισε έξι λεπτά αργότερα (69’) 
χάρη σε κεφαλιά του Νίκα, 
ύστερα από εκτέλεση κόρνερ 
του Μαρίνου. 

Με το σκορ να μένει ως είχε 
μέχρι και το τελευταίο σφύ-
ριγμα και παρά το δοκάρι των 
γηπεδούχων με την ψηλοκρε-
μαστή κεφαλιά του Μάνα-
λη στο 79’.

Να σημειωθεί ότι οι φι-
λοξενούμενοι έχουν πολ-
λά παράπονα από τη δι-
αιτησία, τα οποία εκφρά-
στηκαν μετά τη λήξη του 
αγώνα από τον προπονητή 
τους, Σωτήρη Αντωνίου.

Ένα αποτέλεσμα που ανέδει-
ξε σε μεγάλο κερδισμένο της 
αγωνιστικής τον Εργοτέλη, ο 
οποίος μετά το πέρας της ανέ-
βηκε στην κορυφή της βαθμο-
λογίας με 19 βαθμούς. 

Πάντως, η ομάδα της Κρήτης 
έχασε μεγάλη ευκαιρία (Τε-
τάρτη 24/2) να αποσπαστεί 
στη βαθμολογία, εφόσον σε 
εξ΄αναβολής παιχνίδι για τη 
2η αγωνιστική, ηττήθηκε στη 
Δράμα από την τοπική Δόξα 
με 1-0 (45΄Μενσά) αν και το 
σκορ αδικεί τους Κρητικούς, 
εφόσον έχασαν πολλές ευκαι-
ρίες στο παιχνίδι.

Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα 
παιχνίδια, ο Διαγόρας πήρε 
σπουδαίο «διπλό» (1-0) στα 
Τρίκαλα επί της τοπικής ομά-
δας. Σε μία αναμέτρηση που 
σκόραρε μόλις στο 2’ (Σμυρ-
λής) και στην οποία αγωνίστηκε 
με εννιά παίκτες από το 81’ και 
μετά, εξαιτίας των αποβο-
λών του Μπαστακού (81’) και 
του Κάκκου (87’). Χάρη στο τρί-
ποντο αυτό οι φιλοξενούμενοι 
ισοβαθμούν με το Λεβαδειακό.

Στην 5η θέση της βαθμολο-
γίας ανέβηκε η Ξάνθη (15β.), 
η οποία επικράτησε 2-1 εντός 
έδρας του ΟΦΙ χάρη στην γκο-
λάρα του Τάτου στο 84’ (έπαι-
ζε με δέκα ποδοσφαιριστές από 
το 77’, εξαιτίας της αποβολής 
του Έμπερτ). Τέλος, στο πρώ-
το χρονικά παιχνίδι της ημέ-
ρας, ο Απόλλων Λάρισας κέρ-
δισε 1-0 τα Χανιά με τέρμα 
του Ομπράντοβιτς στο 61’.

© sport-fm.gr

10Η ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆΤΆ 

                           & ΣΚΟΡΈΡ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΆΙΆΣ-ΛΈΒΆΔΈΙΆΚΟΣ 1-1
(27΄Κάστρο - 69΄Νίκας)
ΞΆΝΘΗ-ΟΦ ΙΈΡΆΠΈΤΡΆΣ 2-1
(25΄Σιατραβάνης, 84΄Τάτος -  
42΄πέν. Βογιατζής)
ΤΡΙΚΆΛΆ-ΔΙΆΓΟΡΆΣ ΡΟΔΟΥ 0-1
(2΄Σμυρλής)
ΆΠΟΛΛΩΝ ΛΆΡΙΣΆΣ-ΧΆΝΙΆ 1-0
(61΄Ομπράντοβιτς)
ΈΡΓΟΤΈΛΗΣ-ΠΆΝΆΧΆΪΚΗ 1-0
(71΄Μπουρσέλης)
ΔΟΞΆ ΔΡΆΜΆΣ-ΚΆΡΆΪΣΚΆΚΗΣ ΆΡΤΆΣ 0-0

ΒΆΘΜΟΛΟΓΙΆ
(σε 10 αγώνες)

01] ΈΡΓΟΤΈΛΗΣ   19 (8-4)
02] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΆΙΆΣ  18 (11-7)
03] ΛΈΒΆΔΈΙΆΚΟΣ  17 (10-6)
04] ΔΙΆΓΟΡΆΣ ΡΟΔΟΥ  17 (9-6)
05] ΞΆΝΘΗ   15 (8-6)
06] ΠΆΝΆΧΆΪΚΗ   14 (11-6)
07] ΤΡΙΚΑΛΑ   12 (9-9)
08] ΧΑΝΙΑ   11 (6-7)
09] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  11 (6-9)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ    9 (5-7)
11] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ    7 (6-14)
12] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    3 (7-15)
 
*9 αγώνες: Ξάνθη, Άπόλλων Λάρισας 
  8 αγώνες: Δόξα Δράμας 

ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ 
11η αγωνιστική 

ΣΆΒΒΆΤΟ 27 ΦΈΒΡΟΥΆΡΙΟΥ 2021 
07:45 | ΧΑΝΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
08:00 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
08:00 | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΚΥΡΙΆΚΗ 28 ΦΈΒΡΟΥΆΡΙΟΥ 2021
07:45 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΞΑΝΘΗ
08:00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
08:00 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

Θρύλος στο φινάλε 
και πρόκριση – θρίλερ 

Πήρε το θρίλερ και την πρόκριση στους 
«16» ο Ολυμπιακός! Με τον Χασάν να 

σκοράρει για ακόμη μια φορά σε κρίσιμο 
ευρωπαϊκό ματς στο φινάλε (88΄), οι «ερυ-
θρόλευκοι» του Πέδρο Μαρτίνς γνώρισαν 
«γλυκιά» ήττα με 2-1 από την Αϊντχόφεν 
και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του 
Eupopa League.

Είχε ρίξει στα... σχοινιά τους Πειραιώτες η Αϊντχόφεν στο 
ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα… παιδικά λάθη τους – με 
δύο γκολ του Ισραηλινού Ζαχάβι (23΄, 44΄) όπως και στο 
πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν τον «σκότωσε» και το πλήρωσε 
στο φινάλε. 
Κάκιστος στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, έγινε έρ-

μαιο στις ορέξεις των Ολλανδών αλλά στην επανάληψη 
ανέβασαν την απόδοσή τους, είχαν δύο δοκάρια και βρή-
καν το «χρυσό» γκολ με τη «χρυσή» αλλαγή του Πέδρο 
Μαρτίνς, Αχμέντ Χασάν!
Τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός κατάφερε να γλιτώσει ένα 

μίνι κάζο, εφόσον λίγο έλειψε να του ανατραπεί το υπέρ 
του 4-2 του πρώτου αγώνα, αλλά τέλος καλό όλα καλά... 

© sport-fm.gr

Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Εργοτέλης για... ρετιρέ!

EUROBASKET 2022

Νίκη για την Εθνική στην παράταση (97-94)
Η Εθνική ομάδα επικράτησε της Λετονίας και ολοκλήρωσε με νίκη  
την περιπέτειά της στα προκριματικά του Eurobasket

Με νίκη ολοκλήρωσε η εθνική ομά-
δα μπάσκετ, τα προκριματικά του 

Eurobasket 2022, με τη γαλανόλευκη να 
κερδίζει στην παράταση τη Λετονία με 
97-94 (82-82 κ.δ.).
Η ομάδα του Σκουρτόπουλου ήταν καθ’ 

όλη τη διάρκεια του αγώνα πίσω στο σκορ, 
αλλά στην τελευταία περίοδο έτρεξε ένα επιμέρους 
σκορ 23-13 και κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην 
παράταση. Εκεί οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας 
αποδείχθηκαν ψυχραιμότεροι και κατάφεραν να πά-
ρουν τη νίκη.
Η Ελλάδα έκλεισε ιδανικά την προκριματική φάση και 

με ρεκόρ 4-2 τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου, 
πίσω από τη Βοσνία (5-1), ενώ η Λετονία τερμάτισε 
στην τελευταία θέση με 1-5. Η γαλανόλευκη πέρασε 
στην τελική φάση της διοργάνωσης, ενώ οι γηπεδού-
χοι αποκλείστηκαν. Μαζί με την Ελλάδα και τη Βοσνία 
στα τελικά πέρασε επίσης η Βουλγαρία του Βεζένκοφ.
Πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με τη Λετονία για την 

Εθνική μας ομάδα ήταν ο Κατσίβελης, με 19 πόντους, 
9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ από κοντά ακολούθησαν 
οι Σαλούστρος (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χρυ-
σικόπουλος (17 πόντοι), Μαργαρίτης (14 πόντοι) και 
Παπαδάκης (11 πόντοι). Ο τελευταίος μάλιστα έκανε 
ντεμπούτο με το εθνόσημο στο στήθος.

© ΤΟ ΒΗΜΆ ΈΛΛΆΔΆΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1-1
(76΄Αγκάγιεφ - 44΄Ακούνια)
ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-2
(40΄, 68΄Σιμάνσκι - 16΄Φερνάντεθ, 
18΄Σουάρεθ)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2-0
(34΄πέν. Δουβίκας, 52΄Ριένστρα)
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 4-0
(18΄Μπαμπά, 48΄Τζόλης, 52΄Ουάρντα, 
66΄Αντρίγια Ζίβκοβιτς)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ 1-0
(4΄ Παμλίδης)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 1-1
(40΄Φορτούνης - 83΄πέν. Μήτρογλου)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
(6΄ Εντιγκά) 

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
(εξ αναβολής, 24/2)

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-1
(41΄ Αραμπούλι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 23 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  58 (56-11)
02] ΠΑΟΚ   46 (45-20)
03] ΑΡΗΣ   44 (28-14)
04] ΑΕΚ   44 (38-27)
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  41 (27-16)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 38 (24-22)
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  30 (24-29)
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 (23-31)
09] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 24 (21-26)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  22 (23-32) 
11] ΟΦΗ   19 (19-37)
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  18 (12-34)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17 (12-30)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   10 (12-35)

* Λαμία & Λάρισα από 22 αγώνες 
** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

ΣΚΟΡΕΡΣ

17 ΓΚΟΛ|ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 ΓΚΟΛ|ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
9   ΓΚΟΛ|ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ|ΠΑΟΚ
9   ΓΚΟΛ|ΔΟΥΒΙΚΑΣ|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
8   ΓΚΟΛ|ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ|ΑΕΚ
7   ΓΚΟΛ|ΜΑΣΟΥΡΑΣ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7   ΓΚΟΛ|ΧΑΣΑΝ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
24η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
10:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΦΗ 
12:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
10:15 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  
10:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
12:30 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Με το... βλέμμα στραμμένο στο ευ-
ρωπαϊκό του παιχνίδι κόντρα στην 

Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός δεν τα κατά-
φερε με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» 
(1-1). Αυτή ήταν η πρώτη φορά στο φε-
τινό πρωτάθλημα, που οι «ερυθρόλευ-
κοι» έμειναν μακριά από τη νίκη για 2ο 
συνεχόμενο παιχνίδι - μετά την ήττα με 
2-1 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την 
προηγούμενη αγωνιστική. 
Στα αξιοσημείωτα, το γκολ του πρώην 

«ερυθρόλευκου» και νυν παίκτη του Άρη, 

Κώστα Μήτρογλου, το οποίο δεν το πα-
νηγύρισε...
Στα υπόλοιπα παιχνίδια των πρωτοπό-

ρων, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλη-
μα με αντίπαλο τη Λαμία, ήταν καταιγι-
στικός στο 2ο ημίχρονο και πήρε ευρεία 
νίκη με 4-0.
Στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ ήταν κάκιστη στο πρώ-

το ημίχρονο και βρέθηκε να χάνει με 0-2 
από τον Αστέρα (δύο γκολ σε τρία λε-
πτά!). Στην επανάληψη ανέβασε κατακό-
ρυφα την απόδοσή της, ισοφάρισε και θα 

μπορούσε να πάρει και τη νίκη, εφόσον 
έχασε σημαντικές ευκαιρίες.
Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό εντός 

του 2021 για τη Σούπερ Λίγκα αλλά 2η... 
συνεχόμενη στο Αγρίνιο, μετά την ήττα 
από τα Γιάννινα στο ίδιο γήπεδο για το 
Κύπελλο. 
Αυτή τη φορά ήταν ο Παναιτωλικός που 

σταμάτησε με 1-0 το αήττητο σερί των 
«πράσινων», που έχασαν μεγάλες ευκαι-
ρίες να πάρουν τουλάχιστον το βαθμό 
της ισοπαλίας.

Αγωνιστική σε φόντο... ασπρόμαυρο
Μόνο ο ΠΑΟΚ νίκησε από τους 6 πρώτους της βαθμολογίας για την 
23η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας | Νέα «γκέλα» του Ολυμπιακού | 
«Σκόνταψε» η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ | Πρώτη ήττα για τον ΠΑΟ στο 2021

Οι αριθμοί της 23ης αγωνιστικής

Μόλις 23 παιχνίδια απομένουν για 
να ολοκληρωθεί η κανονική περίο-

δος του πρωταθλήματος. Όλες οι ομάδες 
έχουν να παίξουν από τρία ακόμα, ενώ η 
ΑΕΛ με τη Λαμία από τέσσερα, εφόσον 
εκκρεμεί η μεταξύ τους αναμέτρηση στη 
Λαμία για την 21η αγωνιστική. 
Άλλα 17 γκολ προστέθηκαν στην «τερμα-

τοθήκη» όπως έλεγαν οι παλιοί στατιστι-
κοί, με τον Κώστα Μήτρογλου να επιστρέ-
φει και με το 83ο του γκολ να πιάνει το 
Θανάση Δημόπουλο στην 47η των σκόρερ 
όλων των εποχών.
Και αυτή τη φορά ξεχωρίσαμε τους ση-

μαντικούς αριθμούς της αγωνιστικής. 
450... ισοπαλίες στην ιστορία της στην 
Α’ Εθνική/Super League συμπλήρωσε η 
ΑΕΚ, υπολογίζοντας κάθε είδους αγώ-
νες της κατηγορίας. Σε 1.946 αγώνες 
έχει ακόμα 1.129 νίκες και 367 ήττες. 
70... νίκες στην έδρα του για την Α’ Εθνι-
κή/Super League έφτασε ο Παναιτωλικός. 
Χρειάστηκε 169 αγώνες για να τις φτάσει, 
ενώ έχει ακόμα 47 ισοπαλίες και 52 ήττες. 
60... ισοπαλίες στην έδρα του με 
1-1 έφτασε ο Ολυμπιακός στην ιστο-
ρία της Α’ Εθνικής/Super League. 
40... γκολ στην καριέρα του σε συλλογικό 
επίπεδο έφτασε ο Γιώργος Παμλίδης. Έχει 
10 στη Super League, 12 στη Β’ κατηγο-
ρία, 12 στη Γ’ κατηγορία, 5 στο Κύπελλο 
Ελλάδας και ένα στο Κύπελλο Γ’ Εθνικής. 
22... είναι πλέον οι ομάδες εναντίον των 
οποίων έχει σκοράρει ο Κώστας Μήτρο-
γλου στη Super League. Η τελευταία ήταν ο 
Ολυμπιακός. Έχει αντιμετωπίσει 25 ομάδες 
και δεν έχει βάλει γκολ μόνο σε Πανσερ-
ραϊκό, Καβάλα και Απόλλωνα Καλαμαριάς. 
10... βαθμούς έχει καταφέρει να κερδίσει 
ο Ατρόμητος σε παιχνίδια που έχει βρεθεί 
πίσω στο σκορ, με αυτό που πήρε με την 
ΑΕΛ. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να πά-
ρει τόσους βαθμούς.|   © slgr.gr

Πρώτος 40άρης παίκτης  
γηπέδου ο Βύντρα!

Ο Λουκάς Βύντρα έγινε 
ο πρώτος ποδοσφαι-

ριστής, που έπαιξε στην 
Α’ Εθνική/Super League, 
έχοντας κλείσει τα 40 
χρόνια του, χωρίς να 

είναι τερματοφύλακας. 
Ο Λουκάς Βύντρα επέστρε-

ψε στην αγωνιστική δράση 
μετά από 115 μέρες, αφού ένας τραυματι-
σμός αρχικά και ο κορωνοϊός στη συνέχεια, 
δεν του είχαν επιτρέψει να αγωνιστεί από τις 
30 Οκτωβρίου 2020.
Και περιμέναμε με υπομονή να σπάσει το 

ρεκόρ του Τάσου Μητρόπουλου, να γίνει δη-
λαδή ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης γηπέ-
δου, που αγωνίζεται στην ιστορία της Α’ Εθνι-
κής/Super League.
Ο Βύντρα έκλεισε πριν από λίγες μέρες και 

τα 40 χρόνια του, για να κάνει στην Τούμπα 
διπλό ρεκόρ. Έγινε και ο μεγαλύτερος σε ηλι-
κία παίκτης γηπέδου, αλλά και ο πρώτος παί-
κτης γηπέδου, που αγωνίζεται με κλεισμένα 
τα 40 χρόνια. Πλέον, μόνο τρεις τερματοφύ-
λακες βρίσκονται ψηλότερά του (Μίλαν Σέβο, 
Αντώνης Νικοπολίδης, Φώτης Στρακόσα) και 
αν ο αμυντικός της Λαμίας παίξει ως το τέλος 
των πλέι άουτ, μπορεί να ξεπεράσει τους δύο 
από αυτούς (Νικοπολίδη και Στρακόσα).
Ο Λουκάς Βύντρα έφτασε τις 278 συμμετο-

χές στην Α’ Εθνική/Super League, τις 520 συ-
νολικά σε πρωταθλήματα και 654 σε όλες τις 
διοργανώσεις σε συλλογικό επίπεδο.
Η παρουσία των Βύντρα και Πίτι, ο οποίος 

και αυτός πλησιάζει τα 40 έτη, ανέβασαν το 
μέσο όρο της ηλικίας της ενδεκάδας της Λα-
μίας στα 30 χρόνια, 5 μήνες και 22 μέρες, που 
είναι η 3η μεγαλύτερη σε ηλικία ενδεκάδα 
του φετινού πρωταθλήματος Super League. 
Μόνο ο Απόλλων Σμύρνης σε δύο παιχνί-
δια είχε μεγαλύτερη σε ηλικία ενδεκάδα. 
                                                               © slgr.gr

Ο Άρης πρώτη φορά 
αήττητος στο Λεκανοπέδιο

Ο Άρης έκλεισε αήττητος τις 
επισκέψεις στο Λεκανοπέ-

διο για την κανονική περίοδο 
του πρωταθλήματος, για πρώτη 
φορά από καταβολής Α’ Εθνι-
κής. Επίσης, δεν έχασε για πρώτη 
φορά από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και 
Παναθηναϊκό. Εξάλλου, ο Άκης 
Μάντζιος στο 200ο του παιχνίδι 
στη Super League, απέφυγε για 
πρώτη φορά την ήττα από τον 
Ολυμπιακό σε αυτή! Δεν έχασε 
για πρώτη φορά και από τους 
τρεις! Με την επίσκεψή του στο 
«Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Άρης 
ολοκλήρωσε τα ταξίδια του στην 
κανονική περίοδο του πρωταθλή-
ματος Super League, αφού του 
απομένει μόνο ο αγώνας με το 
συμπολίτη ΠΑΟΚ εκτός έδρας.
Ο Αρης έχει κάνει δύο ήττες ως 

τώρα εκτός, στη Λαμία και την 
Τρίπολη, κάτι που σημαίνει ότι 
δεν έχασε κανένα παιχνίδι στο 
Λεκανοπέδιο. Είναι κάτι που συμ-
βαίνει για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του σε επίπεδο Α’ Εθνικής/
Super League.
Μάλιστα, ο Άρης κατάφερε 

για  πρώτη φορά να μη χάσει και 
από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθη-
ναϊκό εκτός έδρας μέσα στην ίδια 
σεζόν! Νίκησε τις δύο αθηναϊκές 
ομάδες και έφερε ισοπαλία με 
αυτή του Πειραιά.
Ο ΑΡΗΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Παναθηναϊκός – Άρης 0-1 
Ατρόμητος – Άρης 2-2 
Απόλλων – Άρης 0-1 
ΑΕΚ – Άρης 0-2 
Ολυμπιακός – Άρης 1-1 

© slgr.gr
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ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Για την ενίσχυση του Κ.Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Με τη νέα Πρέσβη της Ελλάδας στον Καναδά

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

Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας

Αγαπητοί αδελφοί, λόγω των συγκυριών που βι-
ώνουμε και δεν μας επιτρέπεται ο γενικός συνε-

ορτασμός της αποκριάς,  η ακούραστη Φιλόπτωχος 
Αδελφότης του Τιμίου Σταυρού θα προσφέρει και 
πάλι γεύμα σε πακέτο, την Κυριακή, 28 Φεβρουαρί-
ου, έτσι ώστε να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επα-
φή, για να μην ξεχνάμε τη λαϊκή παράδοση της εορ-
τής της Αποκριάς και συν τω χρόνω, να βοηθήσουμε 
όλοι μαζί να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήμα-
τα, για την ομαλή λειτουργία του Ιερού μας Ναού. 

Έτσι, καλούμε θερμά όλους όσους επιθυμούν, να 
έρθουν σε επαφή είτε με τη Φιλόπτωχο μας Αδελφό-
τητα, είτε με τη γραμματεία της Ενορίας μας, και να 
δώσουν την παραγγελία τους.

Το γεύμα περιλαμβάνει BBQ RIBS, λουκάνικο, λα-
χανικά, πατάτες ψητές, λαχανοσαλάτα, και γαλακτο-
μπούρεκο και η τιμή του πακέτου είναι $25. 

Οι παραλαβές των γευμάτων θα ξεκινήσουν την 
Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, μεταξύ 11:00 και 13:00, 
από το εστιατόριο SCORES, 3370 BOUL. SAINT 
MARTIN, (ΓΩΝΙΑ CHOMEDEY BLVD). Για τους υπε-
ρήλικες θα υπάρχει διανομή κατ’ οίκον.

Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας, καλώντας 
σε έναν από τους δύο αριθμούς. Γραμματεία: 450-
973-3773, Φιλόπτωχος: 450-686-8207

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 με πρωτοβουλία 
του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Μόντρε-

αλ κ. Μιχάλη Γαβριηλίδη, πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακή συνάντηση γνωριμίας της Αυτού Εξοχότητος 
της Πρέσβεως της Ελλάδος στον Καναδά κυρίας 
Κωνσταντίνας Αθανασιάδου με αντιπροσωπευτική 
ομάδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και 
Διευθυντές Τμημάτων της Ελληνικής Κοινότητας Μεί-
ζονος Μόντρεαλ.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ κ. Ανδρέας Κριλής και εκ-
πρόσωποι της ΕΚΜΜ είχαν την ευκαιρία να παρου-
σιάσουν εν συντομία την ιστορία, την αποστολή και 
τα επιτεύγματα της κοινότητάς μας. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε όπως πάντα στα σχολεία μας τα οποία 
αποτελούν το καμάρι της ΕΚΜΜ, ενώ παράλληλα 
τονίστηκε ο γενικότερος ρόλος της κοινότητας στην 
διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της 
θρησκείας μας.

Η κυρία Πρέσβης με τη σειρά της δήλωσε εντυπω-
σιασμένη από τον Ελληνισμό του Καναδά και όλα 
όσα έχει ακούσει για την κοινότητα του Μόντρεαλ 
την οποία έχει επισκεφτεί στο παρελθόν υπό άλλη 
ιδιότητα. Έδειξε ιδιαιτέρως ενημερωμένη για τα επι-
τεύγματα της ΕΚΜΜ και μας διαβεβαίωσε ότι θα μας 
επισκεφτεί αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
Αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που σχεδιάζει η Πρε-
σβεία για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επα-
νάσταση του 1821 και ειδικά για την 25η Μαρτίου, 

ενώ δήλωσε ότι σκοπός της είναι να ενδυναμώσει 
τις σχέσεις Ελλάδος - Καναδά και ότι θα εργαστεί με 
ζήλο προς την κατεύθυνση αυτή. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την δέσμευση και 
των δύο πλευρών ότι σύντομα θα ακολουθήσουν 
νέες πιο στοχευμένες συναντήσεις με σκοπό να εν-
δυναμωθούν οι κοινές μας δράσεις για τον εορτασμό 

της 25ης Μαρτίου, της επετείου των 200 ετών από 
την Επανάσταση του ‘21, αλλά και σε άλλους τομείς 
που αφορούν τους ομογενείς.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Πρέσβη για την συ-
νάντηση γνωριμίας και προσβλέπουμε σε μια στενή 
και αγαστή συνεργασία, με σκοπό την επίτευξη των 
κοινών μας στόχων. 

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε μία διαδικτυ-
ακή παρουσίαση την Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021 το 

απόγευμα και από τις 5:30 μ.μ. μέχρις τις 7:30 μ.μ. 
Σε αυτήν τη συνάντηση ο εθελοντής μας της νότιας 
ακτής, Γιώργος Ανδρεόπουλος, θα μας παρουσιάσει 
το δεύτερο μέρος για το»Stress Relief». Θα μας μά-
θει πως να προσεγγίζουμε και να λύνουμε σύνθετα 
προβλήματα της καθημερινής ζωής. Στη συνέχεια 
θα καθ’ οδηγηθούμε σε ένα διαλογισμό διάρκειας 15 
λεπτών, με σκοπό να στρέψουμε την προσοχή μας 
στις ανάγκες του σώματος και του εαυτού μας.

Όπως γνωρίζετε ήδη, όλες οι δραστηριότητές μας 
προσφέρονται πλέον διαδικτυακά, σεβόμενοι πάντα 
τα μέτρα ασφαλείας ενάντια στον Covid 19. Εάν σας 
ενδιαφέρει να συμμετέχετε σε κάποιες από τις δρα-
στηριότητες, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι 
να ακολουθήσετε αυτά τα δύο εύκολα βήματα:

1) Κάντε like, στη σελίδα μας στο facebook, « Υπηρε-
σίες Sociaux Hellénique du Québec», www.facebook.
com/SERVICESSOCIAUXHELLENIQUES/

2) Γίνετε μέλος της ομάδας μας «Δραστηριότητες 
online» για να έχετε πρόσβαση στις εκδηλώσεις μας.

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εκ των προ-
τέρων, αφήνοντας μας μήνυμα στο 450-443-8197.

Θα μας δώσει μεγάλη χαρά να παρευρεθείτε σε αυτή 
την ιδιαίτερη διαδικτυακή παρουσίαση.

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώ-
βου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοι-

νώσουμε ότι το επόμενο « Γεύμα σε πακέτο», για την 
ενίσχυση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 
2021.
Γιορτάζοντας την Τσικνοπέμπτη, ο Θεόδωρος Δρανιάς, 
ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Πέτρος Ταβέρνα», μαζί με 
το προσωπικό του θα μας ετοιμάσουν μία ποικιλία από 
ψητά κρέατα συνοδευόμενη από πατάτες φούρνου. Το 
γεύμα θα περιλαμβάνει επίσης, σαλάτα, ψωμί και επι-
δόρπιο.
Οι δωρητές μας για αυτήν την εκδήλωση είναι η κυρία 
Ελένη Τυριτίδης και ο κύριος Διονύσης Παπακώστας, 
που πρόσφεραν $1500 στη μνήμη του αγαπημένου 
συζύγου, πατέρα και παππού Χρήστου Τυριτίδη.
Ευχαριστούμε, επίσης, τις εταιρείες: Ζαχαροπλαστείο 
Αφροδίτη για το επιδόρπιο, Central Bernard για το 
κοτόπουλο και New Milano για το λουκάνικο. Είμαστε 
ευγνώμονες για την υποστήριξη τους.
Σας ενημερώνουμε, πως θα προσφέρουμε την υπηρε-
σία παράδοσης των γευμάτων στα σπίτια σας. Θα λη-
φθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως πάντα. Οι οδηγοί 
θα φορούν μάσκες  και σας παρακαλούμε, κατά την 
παραλαβή, να φοράτε και εσεις τις μάσκες σας. Η πα-
ραλαβή του γεύματος από την «Ταβέρνα Πέτρος», στο 
Westmount, θα είναι διαθέσιμη μόνο για προπαραγ-
γελίες, από τις 12 μμ . Το κόστος είναι $30 ανά γεύμα.
Αναμένουμε με χαρά την παραγγελία σας έως το 
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, καλώντας στον αριθ-
μό 514 813 4052 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση 
stgeorgephiloptochosmont@gmail.com

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Από τον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ
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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

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

Ο  Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «ΦΙΛΙΑ»   ανακοινώνει 
ότι ήδη έχει αρχίσει να συμπληρώνει τις φορολογικές 

δηλώσεις για το έτος 2020.

Εάν έχετε όλα τα χαρτιά σας έτοιμα και θέλετε να 
κάνετε τις φορολογικές δηλώσεις, δεν έχετε παρά να 
μας τηλεφωνήσετε στο γραφείο 514-948-3021 για να 

μιλήσουμε πώς θα εξυπηρετηθείτε. 

 
 
 

 
 

 

 
 Η Εκκλησία είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή:   9:00π.μ-12:00μ.μ                        
 Ο ιερέας είναι στο γραφείο Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ 
 Η γραμματέας είναι στο γραφείο την Παρασκευή:     9:00π.μ-12:00μ.μ                            
 Το πρόγραμμα της Θείας Κοινωνίας μετά την Θεία Λειτουργία έχει ως εξής: 

     - Δευτέρα μέχρι Σάββατο, 10:00π.μ-10:30π.μ    
     - Κυριακή,  10:30π.μ-11:00π.μ 

 Όσοι επιθυμούν να φέρουν τα κόλλυβα, τα πρόσφορα  και τα ονόματα υπέρ  
αναπαύσεως προς μνημόνευση για τα Ψυχοσάββατα, μπορούν να τα  
φέρουν το πρωί  στην Εκκλησία στις 7:30π.μ– 8:30π.μ και να τα  
παραλάβουν 11:00π.μ – 12:00μ. Την παραμονή μπορούν  να τα φέρουν  
στις  4:00μ.μ – 5:30μ.μ και να τα παραλάβουν στις 7:00μ.μ – 7:30μ.μ. 

 
 
 

 
 

 

 
 Η Εκκλησία είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή:   9:00π.μ-12:00μ.μ                        
 Ο ιερέας είναι στο γραφείο Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ 
 Η γραμματέας είναι στο γραφείο την Παρασκευή:     9:00π.μ-12:00μ.μ                            
 Το πρόγραμμα της Θείας Κοινωνίας μετά την Θεία Λειτουργία έχει ως εξής: 

     - Δευτέρα μέχρι Σάββατο, 10:00π.μ-10:30π.μ    
     - Κυριακή,  10:30π.μ-11:00π.μ 
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αναπαύσεως προς μνημόνευση για τα Ψυχοσάββατα, μπορούν να τα  
φέρουν το πρωί  στην Εκκλησία στις 7:30π.μ– 8:30π.μ και να τα  
παραλάβουν 11:00π.μ – 12:00μ. Την παραμονή μπορούν  να τα φέρουν  
στις  4:00μ.μ – 5:30μ.μ και να τα παραλάβουν στις 7:00μ.μ – 7:30μ.μ. 
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 Το πρόγραμμα της Θείας Κοινωνίας μετά την Θεία Λειτουργία έχει ως εξής: 

     - Δευτέρα μέχρι Σάββατο, 10:00π.μ-10:30π.μ    
     - Κυριακή,  10:30π.μ-11:00π.μ 

 Όσοι επιθυμούν να φέρουν τα κόλλυβα, τα πρόσφορα  και τα ονόματα υπέρ  
αναπαύσεως προς μνημόνευση για τα Ψυχοσάββατα, μπορούν να τα  
φέρουν το πρωί  στην Εκκλησία στις 7:30π.μ– 8:30π.μ και να τα  
παραλάβουν 11:00π.μ – 12:00μ. Την παραμονή μπορούν  να τα φέρουν  
στις  4:00μ.μ – 5:30μ.μ και να τα παραλάβουν στις 7:00μ.μ – 7:30μ.μ. 
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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:

*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit
number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 
Για μια ακόμα φορά, απευθυνόμαστε στην εν Χριστώ αγάπη σας για να σας πληροφορήσουμε ότι παρά τις πολ-
λαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού 
μας, του γνωστού στην Παροικία μας ως Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας, που βρίσκεται στην γωνία 
των οδών WISEMAN και St-ROCH στο Παρκ Εξτένσιον.
Δυστυχώς λόγω των πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και κυρίως λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, 
δεν μπορούμε να διοργανώσουμε τις συνηθισμένες εκδηλώσεις, μέσω των οποίων πολλοί συμπάροικοι έδειχναν 
την έμπρακτη αγάπη τους προς το έργο μας. 
Ως τόσο αν επιθυμείτε να συμβάλλετε στην αποπεράτωση του Ιερού μας Ναού, μπορείτε να μας ενισχύσετε και 
εσείς με την προσφορά σας 
καταθέτοντας την δωρεά σας κατ΄ ευθείαν στο λογαριασμό
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 Account Number 0005215 
που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
ÉGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTRÉAL QC. H2S 3K6
ή e-transfers στο: agiasofiamontreal@gmail.com 
Πληροφορίες: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερης
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ 
ΣΑΜΠΑΖΙΏΤΗ

(ετών 82, από Καρποφόρα Μεσσηνίας)

Η σύζυγος: 
Δέσποινα Σαμπαζιώτη

Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέρφια, 
τα ανίψια, τα ξαδέλφια εδώ και στην 

Ελλάδα, φίλοι και συγγενείς.

Λόγω των κυβερνητικών κανονισμών, το μνημόσυνο  
θα τελεστεί σε  στενό οικογενειακό κύκλο.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (7700 Avenue de l'Épée, Montreal)

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και αδερφού...
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

(ετών 79, από Ανάσταση Καλαβρύτων)

Η σύζυγος:  
Αναστασία Χαραλαμποπούλου (Το γένος Σουλελέ) 

Τα παιδιά: 
Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος 

Γιάννης και Κατερίνα Χαραλαμποπούλου

Τα εγγόνια: 
Αναστασία, Δημήτρης, Νατάσα, Δημήτρης

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοίποι συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία του έγινε την 
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021  

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού σε στενό 
οικογενειακό κύκλο με τους κανονισμούς της πανδημίας.

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 
απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος,  

σύζυγος, πατέρας και παππούς

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ
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complexeaeterna.com   |   514 228-1888   |   1 877 299-1889   |   55, rue Gince, Montréal, QC  H4N 1J7

Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2020
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΣ 
ΣΚΟΥΛΙΚΑ
(από Λαχανάδα Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΜΑΡΙΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Πήδασο Πυλίας Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(από Λογγανίκο Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΦΏΤΕΙΝΗΣ (ΤΙΝΑΣ) 
ΣΑΜΠΑΛΗ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΕΥΑΝΘΙΑΣ 
ΘΟΥΑ

(από Λιβάρτζι Καλαβρύτων)

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
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  1 / 3 / 2 0 2 1  –  7 / 3 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
786

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 785

26 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ

Το πλανητικό σκηνικό έχει τη 
διάθεση να ενισχύσει τα ζητούμενά 
σας: Αυτό διαβεβαιώνει η άφιξη του 
υποκινητή Άρη στη ζώνη σας των στό-
χων στις 3 Μαρτίου. Αλλά πρέπει να 
έχετε υπόψιν σας ότι τα όποια βαλτω-
μένα θέματα στην προσωπική σας ζωή, 
θα λειτουργήσουν ως περισπασμός…

Η οικογένεια και το σπιτικό 
σας φαίνεται ότι θα έχουν πρωτεύοντα 
ρόλο στη διάρκεια του φετινού Μαρ-
τίου… Μόλις στις 3 του μήνα, ο αεικί-
νητος Άρης μπαίνει στη ζώνη σας των 
συναισθημάτων και της προσωπικής 
ζωής! Αυτή η επίδραση θα γεμίσει τη 
ζωή σας με πάθος και ενθουσιασμό… 

Είναι καιρός να επικεντρώσε-
τε την ενέργειά σας στην καριέρα και τα 
οικονομικά σας, αγαπητοί Ταύροι! Αυτές 
τις ευκαιρίες και συνθήκες θα διαμορφώ-
σει για εσάς ο πρώτος μήνας της Άνοιξης! 
Υποδέχεστε στη ζώνη σας των χρημάτων 
τον πολεμιστή Άρη. Ενεργοποιείτε στη συ-
νέχεια η επαγγελματική σας ζώνη και θα 
κάνετε πιο στιβαρά βήματα προόδου. 

Μόλις στις 3 του μήνα, υποδέ-
χεστε το φιλόδοξο Άρη στη ζώνη σας της 
καριέρας. Την αμέσως επόμενη μέρα, ο 
Ερμής συμπράττει με το Δία στον τομέα 
των πρακτικών και των ευθυνών σας. 
Αυτή η ατμόσφαιρα θα σας ωθήσει να 
αναζητήσετε πιο καινοτόμες και αποδοτι-
κές λύσεις για το χειρισμό των καθημερι-
νών θεμάτων!

Θα νιώσετε να είστε πιο ορ-
γανωμένοι, να διαχειρίζεστε καλύτερα 
το χρόνο σας και να θέτετε αποδοτικές 
προτεραιότητες! Αυτή την ατμόσφαιρα 
θα δημιουργήσει ο Άρης, που περνά στη 
ζώνη σας της εργασιακής καθημερινότη-
τας στις 3 Μαρτίου. Θα δείτε να διεκπε-
ραιώνετε περισσότερα, πιο γρήγορα και 
με καλύτερα αποτελέσματα. 

Αρχίστε από νωρίς το ζέσταμα, 
για την έντονη ώθηση ενέργειας που θα 
λάβετε στη διάρκεια του πρώτου μήνα 
της Άνοιξης! Είναι καιρός να ανορθώσε-
τε την αυτοπεποίθηση και τα χαρίσματά 
σας! Ο δυναμισμός σας επιστρέφει, συ-
νοδευόμενος από μια περιπετειώδη και 
ανυπόμονη ορμή. Διεγείρετε η ζώνη σας 
των ταξιδιών. 

Αγαπητοί Ζυγοί, από τις 3 Μαρ-
τίου θα φιλοξενήσετε τον υποκινητή Άρη 
στη ζώνη σας της μάθησης. Παράλληλα 
λαμβάνει καίρια ώθηση η δημιουργικό-
τητά σας, χάρη στη σύνοδο του Ερμή με 
το Δία την επόμενη μέρα. Μη διστάσετε 
να εκφράσετε ακόμα και την πιο ακραία 
ιδέα σας ή να προχωρήσετε με τη φαντα-
σία ως οδηγό!

Καθετί που κεντρίζει την περιέρ-
γειά σας παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο, 
αγαπητοί Υδροχόοι! Στη διάρκεια του φε-
τινού Μαρτίου θα σας έλκουν όλα τα εν-
διαφέροντα θέματα. Να ευχαριστήσετε 
γι’ αυτό τον επικοινωνιακό Ερμή, που θα 
μπει στα ζωηρά εδάφη σας από τις 4 του 
μήνα! Αυτή η περίοδος ευνοεί την καινο-
τόμα και προνοητική σκέψη σας.

Θα θέσετε σε προτεραιότητα 
την αναζήτηση περισσότερης γαλήνης 
και ησυχίας για τις επόμενες εβδομάδες. 
Έχετε και κάποια συναισθηματικά θέματα 
να συλλογιστείτε… Και θα σας βοηθήσει η 
σύνοδος του Ερμή με το Δία στην ψυχο-
λογική σας πτυχή. Εστιάστε σε ενδείξεις 
ζήλιας, πικρίας αλλά και συγχώρεσης και 
πάθους!

Αυτός ο μήνας προβλέπεται να δι-
έπετε από έντονη δημιουργικότητα για εσάς. 
Αλλά θα είναι παράλληλα μια περίοδος για 
αρκετή ενδοσκόπηση και συλλογισμό! Ο 
ορμητικός Άρης μπαίνει στη ζώνη σας των 
μεταμορφώσεων στις 3 Μαρτίου. Επειδή θα 
έχετε ανάγκη από περισσότερη έρευνα «ψυ-
χής» και αυτοανάλυση, αποφύγετε να είστε 
πολύ σκληροί με τον εαυτό σας!

Αυτή είναι μια εξαιρετική περί-
οδος, για να καταστήσετε το σπιτικό σας 
το «καταφύγιο» που του αξίζει! Ο φετι-
νός Μάρτιος θα σας παράσχει την ανα-
γκαία ενέργεια για να το κάνετε, όπως 
και τον ενθουσιασμό! Από τις 3 Μαρτίου 
θα φιλοξενείτε τον πολεμιστή Άρη στον 
τομέα του σπιτιού και της οικογένειας.
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Με ιδιαίτερη ορμή και ενεργητι-
κότητα θα ανοίξετε τον πρώτο μήνα της 
Άνοιξης, αγαπητοί Κριοί! Θα φροντίσει 
γι’ αυτό ο Άρης που σας κυβερνά, με την 
είσοδό του στην επικοινωνιακή ζώνη σας! 
Να είστε προετοιμασμένοι για πολλές 
αλληλεπιδράσεις από τις 3 Μαρτίου και 
μετά, χάρη στην ανάγκη να κάνετε επα-
φές με κάθε πιθανό τρόπο. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1936: Έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες, 
ο Φέρντιναντ Πόρσε παρουσιάζει το «λαϊκό αυτο-
κίνητο», γνωστότερο ως Volkswagen.
1969: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η 
ταινία «Ζήτα» του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, με 
θέμα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και 
την αναζήτηση των ενόχων από τον τότε ανακρι-
τή Χρήστο Σαρτζετάκη, βασισμένη στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού.
1993: Έξι άνθρωποι σκοτώνονται και περισσότε-
ροι από χίλιοι τραυματίζονται από έκρηξη εκρη-
κτικού μηχανισμού στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπο-
ρίου της Νέας Υόρκης, σε έναν από τους δίδυμους 
ουρανοξύστες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι 
εκείνη τη στιγμή τρομοκρατική επίθεση επί αμερι-
κανικού εδάφους.
1995: O τραπεζικός οίκος Barings, η αρχαιότερη 
επενδυτική τράπεζα της Μεγάλης Βρετανίας, κα-
ταρρέει, εξαιτίας των ασύμφορων οικονομικών 
συμφωνιών που συνήψε στη Σιγκαπούρη ο 28χρο-
νος υπάλληλος Νικ Λίσον. Έπαιξε κι έχασε στην 
αγορά παραγώγων 1,4 δισ. δολάρια. Θα αγορα-
σθεί για 1 λίρα από την ING.
2014: Ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης 
ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος με την επωνυ-
μία «Το Ποτάμι».

ΔΥΟ ΜΑΜΑΔΕΣ
Δύο μαμάδες γνωρίζονται στη στάση του λεωφορείου και συζητούν για τις 

κόρες τους. Λέει η μια μαμά: «Η κόρη μου είναι 25 χρονών. Πριν 3 χρόνια 
τα είχε με έναν πλούσιο δικηγόρο με Porsche… Στα λογοστέματα (πριν τον αρ-
ραβώνα, υπόσχεση γάμου) κάναμε γλέντι τρικούβερτο! Άλλο να σου λέω και 
άλλο να το ζεις!… Αλλά στο μήνα πάνω χώρισαν. Μετά τα έφτιαξε με ένα για-
τρό με Ferrari. Αυτός είχε πιο πολλά λεφτά… Αρραβωνιάστηκαν και κάναμε ένα 
γλέντι που κράτησε τρεις μέρες. Αλλά δεν κράτησε πολύ η σχέση.  Σε 2 μήνες 
χώρισε και μ΄ αυτόν. Μετά παντρεύτηκε με έναν τραπεζίτη. Τι να σου λέω… 
λεφτά με ουρά… Όταν παντρεύτηκαν κάναμε ένα γλέντι που βούιξε ο κόσμος 
από την πολυτέλεια και τα πλούτη…. Όμως και μ’ αυτόν χώρισαν μετά από 3 
μήνες… Τώρα τελευταία τα έχει με ένα Διευθυντή πολυεθνικής… Εκεί να δεις 
χρήμα… Σπίτια, αυτοκίνητα… Όταν γνωριστήκανε πήγαμε στο Ρέμο να το γλε-
ντήσουμε και κέρασε όλο το μαγαζί… Και μ’ αυτόν όμως δεν τα πάνε καλά και 
μάλλον θα χωρίσουν. Αλλά για πες μου κι εσύ… Πες μου για τη δικιά σου κόρη. 
«Ε… τι να σου πω… και η δική μας πουτ@ν@ είναι, αλλά δεν το γλεντάμε 

έτσι!!!».

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

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

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

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

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

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

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

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

Ζητείται γυναίκα για νυχτερινή 
απασχόληση να προσέχει ηλικιωμένη 
γυναίκα. Παρακαλώ τηλεφωνήστε  
(438) 221-6654.

Looking for a chimney sweeper.   
Interesting salary. Seasonal work  
call Jack:  (450) 979-0111

Ζητείται πεπειραμένος μάγειρας για 
Πιζέρια στο Λαβάλ. Πολύ καλός μισθός. 
Πληροφορίες στο (514) 915-1118.

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363
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για όλο το χρόνο στη σελίδα 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  

Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  
450-978-9999

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

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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

.

.

Following the most recent requests from 
the Government of Québec regarding the 
spread of COVID-19, we wish to confirm 
that all Cinémas Guzzo will be closed until 
further notice.

As usual, we are monitoring the situation 
very closely and will adjust as necessary 
based on requests from the authorities. 
Our priority will remain above all else, the 
health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team



save
$1,200

NEW!THURSDAY ONLY!  

10AM to 7PM  
Baskets can now be 

purchased in store!

• Pineapple
• Berries
• Mango
• Spinach
• Asparagus
• Broccoli
• Zuchinnis
• Apples
• Oranges
• Grapefruit
• Lettuce
• Tomatoes
• Cucumber
• Brussels sprouts OR Swiss chard
• Bananas
• Dates
• Celery OR Panais OR Céleri rave
• Mystery item

FRUITS ET LÉGUMES

(514) 473-4591
 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST
(near Curé-Labelle) Laval, Québec  H7P 1T8 

panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Our weekly 
customers

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

up to

Ordering is as easy as 1,2,3

This week’s basket:

1

2

3

Place your orders online or by  
phone before 9pm on Thursday.

or place your order on  
Facebook ($5. for delivery)

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

Fruits and 
Vegetables
16 to 20 Varieties
Fresh of the day at amazing prices!
Reserve yours today!

We now deliver to your home!


