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• Insurance Work Accepted

• Import Car Specialists

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

• Major & Minor Repairs
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Λόγω της επετείου των 200 ετών της Εθνικής Εορτής του 1821, η επόμενη έκδοση της εφημερίδας μας
θα κυκλοφορήσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ το απόγευμα της Πέμπτης 25 Μαρτίου 2021| © ΤΑ ΝΕΑ
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ΚΕΜΠΕΚ

Το χαμηλότερο
ποσοστό
από το Μάρτιο
του 2020

Η μείωση των κρουσμάτων
«έφερε» χαλάρωση
των μέτρων
Φρανσουά Λεγκό:
«Η μάχη δεν έχει τελειώσει.
Υπομονή ακόμα λίγες εβδομάδες…»

ΣΕΛΙΔΑ 15
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή
αποτυχίας

ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Οι διερευνητικές
και το διακύβευμα
για ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

■ Χωρίς σχέδιο στη

διαχείριση της πανδημίας

■ Κόντρα κυβέρνησης – λοιμωξιολόγων

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΑ 8
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι Έλληνες δεν
είχαν Μεσαίωνα!

Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παραγραφή χρέους!

Το Βυζάντιο είναι
η απόδειξη

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΕΛΙΔΑ 33

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
VOULA

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
RE
CENT
450.682.2121

A RE
NINT
HUNIMA
A CE
HUMA

Συνεχίζουμε να
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον
αγκώνα μας

Πλένουμε τα
χέρια μας

Υποχρεωτική για όλους
10 ετών ή άνω σε όλα τα
είδη δημόσιας συγκοινωνίας
και σε κλειστούς ή μερικώς
κλειστούς δημόσιους
χώρους.

Καλύπτουμε το
πρόσωπα σας

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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20-210-232W

Κρατάμε αποστάσεις

ΚΕΜΠΕΚ

Αμβλύνονται τα μέτρα
για την απαγόρευση
κυκλοφορίας

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι θα
επιτρέψει σε θέατρα και αίθουσες παραστάσεων να ανοίξουν τις πόρτες τους στις
κόκκινες ζώνες από τις 26 Μαρτίου.
Αυτό θα επιτρέψει στους ανθρώπους να
παρακολουθήσουν θεατρικές παραγωγές,
δεδομένου ότι τηρούνται τα μέτρα υγείας.
Στα μέρη λατρείας θα παρατηρηθεί επίσης αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού
ατόμων από 10 σε 25. Τα γυμναστήρια θα
ανοίξουν επίσης στις 26 Μαρτίου.

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ
Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών, μεταξύ
πολλών, για την ασφάλεια του εμβολίου
Astra-Zeneca, η επαρχιακή κυβέρνηση
επανέλαβε ότι όλα τα εμβόλια COVID-19
ήταν «αποτελεσματικά και ασφαλή», δήλωσε ο Legault.
Οι πολίτες δέχονταν σε μεγάλο βαθμό το
εμβόλιο και τα ποσοστά άρνησης κυμαίνονταν μόνο μεταξύ 1% και 2%. Ο υπουργός Ντουμπέ είπε ότι οι πολίτες θα μπορούσαν να αρνηθούν το εμβόλιο εάν το
επιθυμούν, αλλά θα πρέπει να ξαναπρογραμματίσουν ένα ραντεβού.
Η αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης έρχεται μετά από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, των
Κάτω Χωρών, της Γερμανίας, της Γαλλίας,
της Ισπανίας, της Δανίας και της Ιταλίας,
οι οποίες ανέστειλαν τη χρήση του εμβολίου Astra-Zeneca μετά από αναφορές
θρόμβων αίματος σε ασθενείς.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Legault, ο
υπουργός Ντουμπέ και ο Διευθυντής
Εθνικής Δημόσιας Υγείας Δρ Horacio
Arruda δήλωσαν ότι οφείλεται σε κακή
παρτίδα και όχι στο ίδιο το εμβόλιο.

Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
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ΑΡΚΕΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
«Η κατάσταση παραμένει σταθερή
στο Κεμπέκ», δήλωσε ο πρωθυπουργός
François Legault (φωτ. πάνω δεξιά), προσθέτοντας ότι «είναι ενθαρρυντικό, αλλά
η μάχη δεν έχει τελειώσει και πρέπει να
μείνουμε πολύ προσεκτικοί για μερικές
ακόμη εβδομάδες». Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένουν να εμβολιαστούν όλα τα άτομα άνω των 65 ετών και
εκείνα που κατοικούν σε στέγες ηλικιωμένων έως τα μέσα Απριλίου. Αυτό δείχνει
ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
που κινδυνεύει, θα εμβολιαστεί. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι ανέμενε ότι

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Η κυβέρνηση είπε ότι οι προσπάθειες
είχαν σαφείς θετικές επιπτώσεις στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού, αλλά
τόνισε επίσης ότι απαιτείται ακόμη προσοχή, λόγω των κινδύνων που ενέχει η πιο
μεταδοτική μετάλλαξη B.1.1.7 COVID-19,
γνωστή ως Βρετανική μετάλλαξη.
Ο Υπουργός Ντουμπέ δήλωσε ότι το ποσοστό των μεταλλάξεων σε νέες περιπτώσεις παρέμεινε σταθερό από περίπου 18%

έως 20%. Εάν οι μεταλλάξεις παραμείνουν
σε αυτό το επίπεδο, ο Υπουργός ήταν πεπεισμένος ότι το Κεμπέκ θα μπορούσε να
αποφύγει ένα τρίτο κύμα και μια πιθανότητα περαιτέρω lockdown.
Ωστόσο, ο Δρ Arruda τόνισε ότι αυτό
εξαρτάται από το σεβασμό των διατάξεων δημόσιας υγείας από τον πληθυσμό.
«Ζητώ από όλους στο Κεμπέκ να είναι
προσεκτικοί, η γραμμή τερματισμού έρχεται, πλησιάζουμε το στόχο», δήλωσε ο
Legault.
Να σημειωθεί τέλος, ότι το συνολικό
ποσό των ατόμων που εμβολιάστηκαν στο
Κεμπέκ, έχει φτάσει τα 804.806 άτομα. ■
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Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
Η κυβέρνηση επανέλαβε τη σημασία της
τήρησης εντολών δημόσιας υγείας και
υπενθύμισε σε όλους το πρόστιμο 1.546$
(1.000$ + 546$ τέλη διαχείρισης) ισχύει
για όλες τις παραβάσεις.
Εξάλλου, τρεις περιοχές υποβαθμίστηκαν σε κίτρινες ζώνες, συγκεκριμένα οι
Nord du Québec, Côte-Nord και Gaspésie
– Îles-de-la-Madeleine, ενώ οι μαθητές 3ης,
4ης και 5ης Γυμνασίου σε πορτοκαλί ζώνες
θα μπορούν να επιστέψουν πλήρως στις
τάξεις τους.

ΡΕΚΟΡ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Christian Dubé, επαίνεσε τις
προσπάθειες όλων αυτών που εργάζονται
στην εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού.
Τους ευχαρίστησε που πέτυχαν νέο ρεκόρ
εμβολιασμού το Σάββατο 13 Μαρτίου,
όταν 34.000 άτομα εμβολιάστηκαν σε όλη
την επαρχία σε μια μέρα.
Τα φαρμακεία στην ευρύτερη περιοχή
του Μόντρεαλ θα αρχίσουν επίσης να εμβολιάζουν άτομα που είναι επιλέξιμα από
τις 5 Απριλίου. Αυτό θα αυξήσει το συνολικό αριθμό φαρμακείων που συμμετέχουν
σε προσπάθειες εμβολιασμού σε περίπου
1.500 σε ολόκληρη την επαρχία. Η κυβέρνηση συνεργάζεται επί του παρόντος με
ιδιωτικές εταιρείες για να ενισχύσει τον
εμβολιασμό των εργαζομένων.
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dimitris@newsfirst.ca

Ο Arruda είπε ότι συνιστά το εμβόλιο και
δε θα το έκανε εάν δεν αισθανόταν πλήρως άνετα να το πάρει ή να το δώσει στην
οικογένειά του.

RE

Του Δημήτρη Ηλία

όλοι οι Κεμπέκ που ήθελαν ένα εμβόλιο
θα μπορούν να πάρουν την πρώτη τους
δόση έως τις 24 Ιουνίου, εγκαίρως για τις
διακοπές του Κεμπέκ στο Fete Nationale.
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κυβέρνηση Legault στο Κεμπέκ, κατά
την τακτική ενημέρωση Τύπου την
Τρίτη 16 Μαρτίου, ανακοίνωσε ότι ο χρόνος απαγόρευσης στις ερυθρές ζώνες θα
παραταθεί από τις 8:00 μ.μ. στις 9:30 μ.μ.
αρχής γενομένης, από την Τετάρτη 17
Μαρτίου 2021. Η νυχτερινή απαγόρευση
ισχύει πλέον για πάνω από 2 μήνες.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

11/2 - 41/2

Η «ακατάλληλη» έκθεση
της ωμής αλήθειας

Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
και ιατρική επίβλεψη

νουν το εμβόλιο μετά απ’ αυτά που διάβασαν, ενώ τα παιδιά τους μάς έκαναν
παράπονα ότι τους… τρομοκρατούμε.
Γνώμη τους. Εμείς πάντα παρουσιάζουμε επιβεβαιωμένες ειδήσεις και τίποτε
άλλο. Και αυτοί που κρίνουν είναι φυσικά οι αναγνώστες… | © ΤΑ ΝΕΑ

Ρ

εκόρ τηλεφωνημάτων δεχτήκαμε για
τη σελίδα 2 της περασμένης εβδομάδας, με την έκθεση της Αγγλικής κυβέρνησης (φωτ.) για τα εμβόλια. Πολλοί δεν
πίστευαν την έκθεση, εφόσον οι τηλεπαρουσιαστές των ειδήσεων στην Ελλάδα(!) δεν έχουν αναφερθεί καθόλου...
Άλλοι μας είπαν ότι φοβούνται να κά-

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

Ανιστόρητη γενιά…

Ε

ντελώς απαράδεκτο να μη γνωρίζουν οι Έλληνες την ιστορία
τους. Όλοι θα πρέπει να έχουν γνώση για τους προγόνους
και την καταγωγή τους, να αισθάνονται περήφανοι για το τυχόν
καλό και φημισμένο παρελθόν της οικογενείας τους.
Κάθε έθνος άλλωστε επιβάλλεται να γνωρίζει την πραγματική ιστορία του. Όχι αυτή που συγγράφεται από σκοπιμότητες
ή επιχειρεί να αλλάξει τα γεγονότα στοχεύοντας σε ιδιαίτερα
συμφέροντα, όπως μεθοδικά γίνεται τα τελευταία χρόνια.
Είναι αληθές αυτό που μας παρουσιάζουν οι σύγχρονοι παραχαράκτες της ιστορίας; Εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη διασταύρωση των πηγών ώστε να επαληθεύσουμε ή απορρίψουμε τα
«σερβιρισμένα» γεγονότα…
Δυστυχώς οι νεοέλληνες στην τεράστια πλειοψηφία τους δεν
γνωρίζουν ιστορία και δεν είναι τυχαία η αρνητική αυτή κατάσταση.
Το Υπουργείο παιδείας δεν δείχνει το απαραίτητο ενδιαφέρον
για τις ιστορικές και φιλοσοφικές σπουδές με αποτέλεσμα η διαστρέβλωση της ιστορίας να διδάσκεται και να αποτυπώνεται
με τον πιο προκλητικό τρόπο στα σχολικά βιβλία - και το ειρωνικότερο - από έλληνες «ιστορικούς».
Το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι πριν από 50 χρόνια ήταν αξιόλογο και πάρα πολύ σοβαρό. Για να έβγαζες μία τάξη έπρεπε
να δουλέψεις πολύ σκληρά και ο δάσκαλος έπρεπε επίσης να
δουλέψει εντατικά και εάν δεν απέδιδες έμενες στην ίδια τάξη
και μία και δύο και τρείς φορές.
Τώρα όλα τα παιδιά παίρνουν Α στο Δημοτικό, 20 στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Εάν δηλαδή γράφεις το όνομά σου και κάτι
παραπάνω, οπωσδήποτε θα περάσεις με «άριστα». Αυτό θεωρείται μία κατάκτηση του λεγομένου «νεοταξικού κινήματος»,
ανιστόρητων εθνομηδενιστών που θεωρούν τους εαυτούς τους
Έλληνες…
Πολλοί σήμερα δεν αγαπούν το 1821 γιατί δεν το ξέρουν. Και
δεν το ξέρουν γιατί ούτε διδάσκεται σε βάθος, ούτε παρουσιάζεται σωστά. Η Επανάσταση του ’21 ήταν κάτι το μοναδικό στην
παγκόσμια ιστορία. Ήταν ο ξεσηκωμός ενός μικρού έθνους απέναντι σε μια τεράστια αυτοκρατορία.
Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Όταν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας δεν έχουμε την πείρα του παρελθόντος ούτε και την ικανότητα να προβλέψουμε το μέλλον.
Έχει σοφά διατυπωθεί η ρήση: «Λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον του». Πως
όμως θα φτάσουμε στην αλήθεια όταν το κράτος αντί να διευκολύνει, αντίθετα προβάλλει εμπόδια στη διδασκαλία των Ιστορικών Επιστημών;
Δυστυχώς τώρα, ενόψει αύξησης της Τουρκικής απειλής, η Ελλάδα μας μετράει την πνευματική της ανεπάρκεια. Αυτή είναι
η πραγματικότητα. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ οι νεοέλληνες την ιστορία
τους. Είναι ανιστόρητοι σε τραγικό βαθμό…
Ο κλάδος της ιστορίας που έπρεπε να ήταν στην κορυφή των
προγραμμάτων των σχολείων, απλά με την ευθύνη του ελληνικού κράτους και την αδιαφορία του αρμόδιου υπουργείου στερεί από τη νεολαία το μεγαλείο της φυλής και το ένδοξο παραδειγματικό παρελθόν.
Το αποτέλεσμα το ζούμε καθημερινά. Δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε Ελληνική τηλεόραση και θα το διαπιστώσετε.
Ευτυχώς εμείς, οι Έλληνες ομογενείς, ακόμα αντιστεκόμαστε…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Σ

χεδόν όλοι θα μάθατε τον ξυλοδαρμό νεαρού από
αστυνομικούς στην Ελλάδα, στη Νέα Σμύρνη στις 7
Μαρτίου. Πριν από τον ξυλοδαρμό, οι αστυνομικοί έδωσαν πρόστιμα σε δύο ζευγάρια που καθόντουσαν για να
ξαποστάσουν, όπως εξήγησαν, σε ξεχωριστά παγκάκια,
με τις 8χρονες κόρες τους. Ο νεαρός που έφαγε ξύλο ήταν
μαζί με παρέα που αντιμίλησαν στους αστυνομικούς για
τα πρόστιμα που έδωσαν στις δύο οικογένειες, που καταπάτησαν τα περιοριστικά μέτρα. Οι σκληρές αυτές
εικόνες έκαναν το γύρο όλου του κόσμου και παρουσιάστηκαν στις ειδήσεις αμέτρητων τηλεοπτικών καναλιών,
ακόμα και στα ειδησεογραφικά όπως το CNN.

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ
Ενώ λοιπόν απαγορεύονται οι περίπατοι, η ξεκούραση
στα παγκάκια, οι συναντήσεις στις πλατείες και οι πιστοί
δεν μπορούν να εκκλησιαστούν, οι αρχές κλείνουν κυριολεκτικά τα μάτια σε όλες τοις παράνομες συναθροίσεις,
ακόμα και στα ομαδικά παιχνίδια κρίκετ, ποδοσφαίρου
που κάνουν οι… μη Έλληνες, στους κεντρικούς δρόμους
της Αθήνας – όπως η Πανεπιστημίου – και σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
Οι Έλληνες είναι δεσμευμένοι να στέλνουν τα ανάλογα
μηνύματα SMS για να μπορούν να κυκλοφορήσουν, αλλιώς θα φάνε πρόστιμο και μπορεί και κάνα… μπερντάκι
ξύλο. Οι «άλλοι» ζουν πλήρες ελευθερίες και κάνουν ότι
θέλουν.
Το αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης, μου το ενημέρωσε ο πιστός αναγνώστης Αλέξανδρος Περαντωνάκης.
Η είδηση που μου είπε και αργότερα διάβασα και εξακρίβωσα μου έφερε «αναγούλα».
Στη Λειβαδιά, ομάδα από τους «άλλους» παραβίασε
εκκλησία, την οποία βεβήλωσε με όποιο τρόπο μπορείτε
να φανταστείτε. Το περιστατικό αυτό συχνά επαναλαμβάνεται, χωρίς να κάνουν τίποτα οι αστυνομικές αρχές.
Το περιστατικό μού θύμισε αυτά που μου διηγήθηκε ο
πατέρας μου και που διάβασα αργότερα για τη βεβήλωση που υπέστησαν 117 ελληνικές εκκλησίες, καθώς και
τα Ελληνικά νεκροταφεία στα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ το 1955.
Παρόμοιες αισχρές πράξεις έκαναν οι ορδές του Αττίλα
τον Ιούλιο του 1974, στην εισβολή της Κύπρου και τελευταία στους Αρμενίους, ως νικητές του τελευταίου πολέμου στο Αρσάκη.
ΘΑΜΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Αναρωτιέμαι τα μυαλά που κουβαλούν οι Έλληνες πολιτικοί της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ που θέλουν να συνάψουν «καλές σχέσεις» με/από αυτούς που
ελευθερώθηκε η Ελλάδα μετά από 400 χρόνια σκλαβιά
και που από τότε ως σήμερα επιβάλλονται να (ξανά)
σκλαβώσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Θα μου πείτε, εδώ έγιναν και κουμπαριές. Προς τι ακόμα, δεν το έχω καταλάβει. Σώνει και καλά θέλουμε να
έχουμε και πιστεύουμε σε καλή γειτονία με αυτούς...
Εδώ γελάμε…
Πάντως, ας μην ξεχάσουμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια
έχουμε κάνει πολλές υποχωρήσεις προς το γείτονα: Αλλοιώσαμε την ιστορία στα σχολικά βιβλία. Κατακεραυνώσαμε τον Ελληνικό λαό με αμέτρητα σήριαλ στην Τουρκική γλώσσα στα Ελληνικά κανάλια, με σκοπό να συνηθίσει
το αυτί των Ελλήνων να… ακούει τουρκικά, σε περίπτωση
που πάλι θα καταφέρουν να σκλαβώσουν την Ελλάδα
μας.
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ;
Ευτυχώς που η σημερινή κυβέρνηση κάνει γιγαντιαίες
προσπάθειες (μέσω των εξοπλιστικών προγραμμάτων)
να αναδιοργανώσει και να εξασφαλίσει όλα αυτά που εί-
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ναι αναγκαία για να αποτραπεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.
Δεν ξέρω πόσο ειλικρίνεια κρύβει η Γαλλία, το Ισραήλ,
και άλλες χώρες προς την Ελλάδα, αλλά σίγουρα όλες το
κάνουν, διότι έχουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, όπως πώληση όπλων, εγκατάσταση βάσεων
και μεγαλύτερο μερίδιο στο θαλάσσιο και ορεινό ορυκτό
πλούτο της Ελλάδας.
Ακόμα και ο νέος «φιλικός» ρόλος της Αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής προς την Ελλάδα έχει το σκοπό του.
Βλέποντας ότι η Τουρκία συναναστρέφεται με μη ΝΑΤΟΙΚΕΣ χώρες, όπως η Ρωσία και το Ιράν, αγοράζοντας
μάλιστα και οπλισμό όπως τους S-400, δείχνει να δίνει
περισσότερο εύνοια στην Ελλάδα. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν μεγάλες δυνάμεις συμμαχούν και βοηθούν
την Ελλάδα σε διάφορες αναμετρήσεις – μάχη του Ναβαρίνου και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι – είναι για να πλήξουν έναν κοινό εχθρό.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τελευταίως, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δείξει επιτέλους έμπρακτη θέληση για να υπερασπίσει, αν χρειαστεί,
την Ελλάδα από το «γείτονα» της. Έχει ξεχάσει όμως την
προστασία του ίδιου του λαού της από ορισμένους αλλοδαπούς στο εσωτερικό της, που αγνοούν και αδιαφορούν
για τους νόμους της χώρας.
Αντί λοιπόν οι αρχές να κυνηγούν οικογένειες και πολίτες για τα περιοριστικά μέτρα, επιβάλλεται να προστατεύουν τους Έλληνες φορολογούμενους, από κακά στοιχεία που κάνουν τη ζωή τους κόλαση.
Είναι απαράδεκτο σήμερα, να νιώθουν οι πολίτες σε
πολλά μέρη της Ελλάδας φοβία, αν τους κλέψουν τα ζωντανά από το αγρόκτημα τους, αν θα εισβάλλουν ληστές
μέσα στα σπίτια τους, αν βιαστούν οι γυναίκες τους και
τα παιδιά τους και αν βεβηλωθούν οι εκκλησίες.
Το 2018 σφυγμομέτρηση της εφημερίδας «Καθημερινή»
απέδειξε ότι 69% των Ελλήνων ζουν με το φόβο μήπως
πέσουν θύμα εγκλήματος.
Η πλειονότητα ανησυχεί για τη διάρρηξη στο σπίτι, σε
ποσοστό 41,8%, ενώ ακολουθεί η ληστεία ή επίθεση στο
δρόμο (31,3%) και η ασφάλεια των παιδιών σε δημόσια
μέρη, όπως στο πάρκο ή στη διαδρομή για το σχολείο
(30,7%). Το 28% ανησυχεί για τη χρήση ή και τη διακίνηση
ναρκωτικών, το 26,7% για «κλοπή του αυτοκινήτου τους»
και το 26% μήπως πέσει «θύμα εγκληματικής ενέργειας
όσο περιμένουν ή χρησιμοποιούν κάποιο μέσο μαζικής
μεταφοράς». Οι δε γυναίκες φοβούνται περισσότερο,
μήπως πέσουν θύματα σωματικής βίας (12,2%) και σεξουαλικής κακοποίησης (26,7%).
Γιορτάζοντας την ερχόμενη Πέμπτη 25η Μαρτίου, τα
200 χρόνια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, πρέπει οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια και προστασία και όχι
«σκλάβοι» στην ίδια τους τη χώρα από κακοποιά στοιχεία, που τα περισσότερα ήρθαν «απ’ έξω».
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Επανάσταση οργανώθηκε από μια χούφτα αποδήμων πατριωτών. Οι πράξεις
όμως του Ελληνικού κράτους στα 200 χρόνια ανεξαρτησίας δείχνουν ότι τους χρειάζεται μόνο για τα «ωραία
λεφτά τους» όταν την επισκέπτονται. Ευχόμαστε αυτό
να αλλάξει με την ψήφο των αποδήμων που πρωτοπαρουσίασε το 1978 ο τότε υπουργός Ανδριανόπουλος, που
πρέπει να γίνει με πλήρη δημοκρατικά κριτήρια και όχι
καλυμμένους διορισμούς γνωστών και φίλων της εκάστοτε κυβέρνησης.
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Αυτή τη φορά…
δε θα μπορούν
να τολμήσουν
να πουν… ΟΧΙ
Α

υτές τις μέρες συμπληρώνονται 200
χρόνια από την Εθνική παλιγγενεσία
του 1821. Ενώ όμως οι επετειακοί εορτασμοί θα είναι στο απόγειο τους, είναι
ήδη εμφανές ότι θα βρίσκεται σε εξέλιξη μία συντονισμένη προσπάθεια για να
πειστούμε, ότι η ελευθερία για την οποία
θα γίνεται λόγος, για την απόκτηση της
οποίας έγιναν τόσες θυσίες, δεν είναι ρεαλιστική και εφικτή πλέον για τους Έλληνες της Κύπρου.
Ξένες και εγχώριες δυνάμεις, προσπαθούν να μας… «συνετίσουν». Να μην
έχουμε «υπερβολικές απαιτήσεις» και να
μη στοχεύουμε στο υπέρτατο αγαθό της
«ατόφιας ελευθερίας», που απολαμβάνουν οι πολίτες και της τελευταίας υποανάπτυκτης χώρας του κόσμου.
Πρέπει, κατ’ αυτούς, να αρκεστούμε με
την ανελεύθερη «λύση» συνεταιρικού
«κράτους» Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα.
Να ζήσουμε ως ανδράποδα, με «μειωμένα ανθρώπινα δικαιώματα», στην ουσία με… «κουτσουρεμένη» την ελευθερία μας. Σα να ξέχασαν κάποιοι ότι, όταν
ερωτηθήκαμε, μέσω του δημοψηφίσματος το 2004, απορρίψαμε τη συγκεκριμένη μορφή «λύσης» με το συντριπτικό
76%.
Δεν είναι αυτά που σκέφτεται ο κάθε
λογικός άνθρωπος, ο οποίος έχει αντιληφθεί πού οδηγούμαστε, ακούγοντας τις
θριαμβολογίες των κυβερνώντων για τη
«δυναμική παρέμβαση» του Υπουργού

Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν;
Πανηγυρίζουν (λέγοντας περίπου ότι
είναι καρπός της δικής τους πολιτικής)
γιατί δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής
Βουλής, ότι υποστηρίζει σθεναρά μια διευθέτηση που θα επανενώνει την Κύπρο
ως μια Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Είναι ταπεινωτικό και εξοργιστικό ταυτόχρονα να σου υπενθυμίζουν κάθε
βράδι στις ειδήσεις, ότι σε θεωρούν ως
υποδεέστερο είδος ανθρώπου, που δεν
μπορεί να απολαμβάνει τα στοιχειώδη
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές
ελευθερίες.
Στήνεται εις βάρος μας… ακόμα πιο
έντεχνα αυτή τη φορά, μια παγίδα, από
την οποία δύσκολα θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Στόχος είναι να διασφαλιστεί
ότι θα ασκηθούν τέτοιες πιέσεις από το
διεθνή παράγοντα (π.χ. αναβαθμισμένη
Αμερικανική ανάμιξη) που οι Έλληνες της
Κύπρου δε θα μπορούν να τολμήσουν να
πουν… ΟΧΙ. Θα επενδύσουν στην έξαρση
της Τουρκικής αδιαλλαξίας, στο πέρασμα
του χρόνου (πέρασαν ήδη 47 χρόνια),
στην κόπωση των πολιτών και θα εκβιάσουν και πάλι μιλώντας για τελευταίες
ευκαιρίες και για… «λύση ή διχοτόμηση».
Θα επενδύσουν σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και την τεράστια ψυχολογική
πίεση που θα ασκηθεί για να πειστούν
οι πολίτες ότι… πρέπει να αποδεχθούμε το… αναπόφευκτο, γιατί δεν υπάρχει
άλλος δρόμος. Επενδύουν τέλος και στο

ισοζύγιο δυνάμεων στο πολιτικό σκηνικό
της Κύπρου. Εναποθέτουν πολλές ελπίδες στις ικανότητες των ηγεσιών των κομμάτων που υποστηρίζουν «λύση» Δ.Δ.Ο.
Αυτό πρέπει να το έχουν πάντα στο μυαλό τους οι πολίτες αυτού του τόπου.
Οδηγούμαστε, ξεκάθαρα, σε μια συνομοσπονδιακή «λύση» που θα ονομαστεί
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με
πολιτική ισότητα, την οποία ευχαρίστως
θα αποδεχόταν και η Τουρκία γιατί την
εξυπηρετεί πλήρως, ασχέτως με το τι δηλώνουν οι ηγέτες της, που μιλούν πλέον
για λύση δύο κρατών, ακριβώς για να
πείσουν κι αυτοί με τη σειρά τους (όπως
άλλωστε θέλουν τα πείσουν και δικοί μας
ηγέτες) ότι η Δ.Δ.Ο. είναι η μόνη εφικτή
λύση.
Οι στόχοι των Τούρκων είναι γνωστοί:
Μέσω της Δ.Δ.Ο. με πολιτική ισότητα, την
εκ περιτροπής προεδρία και τα τουρκικά
βέτο, επιδιώκουν να τινάξουν το «κράτος» που θα δημιουργηθεί στον αέρα.
Μέσω της ανασφάλειας που θα επέλθει
και μέσω της νομιμοποίησης των εποίκων, θα μας καταστήσουν μειονότητα
στην ίδια μας την πατρίδα. Τότε είναι που
και οι υπόλοιποι εναπομείναντες θα οδηγηθούν προς την έξοδο (στη φυγή).
Όλα θα είναι έτοιμα πλέον για να καταστεί η Κύπρος (ίσως με ένα νέο δημοψήφισμα) η νέα επαρχία της Τουρκίας.
Αναρωτιόμαστε: Πώς είναι δυνατόν οι
εγχώριοι θιασώτες της Διζωνικής, να μην
αξιολογούν σωστά την κατάσταση;

Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery
tine

wn Pou
Greekto

Τι είναι αυτό που κάνει τους κυβερνώντες να προσέρχονται τόσο… πρόθυμοι,
στη νέα «άτυπη πενταμερή»;
Οι πολίτες πρέπει να αναλογιστούν τις
δικές τους ευθύνες. Πρέπει να το φωνάξουμε όσο πιο δυνατά γίνεται για να
ακουστεί και στο εξωτερικό: Ο βασιλιάς
είναι γυμνός! Η «λύση» δηλαδή, συνεταιρικού «κράτους» Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, δεν
είναι λειτουργική και βιώσιμη λύση.
Αντιθέτως, θα φέρει νέα δεινά, που θα
καταλήξουν στον οριστικό αφανισμό του
Κυπριακού Ελληνισμού. Είναι για όλους
αυτούς τους λόγους, που επιβάλλεται
στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές,
να δώσουν την ψήφο τους μόνο σε κόμματα που τάσσονται ξεκάθαρα κατά της
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Μόνο έτσι θα δοθούν τα σωστά μηνύματα και στους ξένους, τους οποίους φαίνεται ότι πείσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να…
αυτοκτονήσουμε, αποδεχόμενοι αυτή τη
«λύση». «Λύση» συνεταιρικού «κράτους»
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με
πολιτική ισότητα, σημαίνει παράδοση της Κύπρου στην Τουρκία. Σημαίνει…
ένωση της Κύπρου με την Τουρκία. Όχι
στα σχέδια των εχθρών του Ελληνισμού
για «λύση» Δ.Δ.Ο. στην Κύπρο! Τέρμα
πια, στο θέατρο του παραλόγου!
Πανίκος Ελευθερίου
Άσσια – Κατεχόμενη Αμμόχωστος –
Κύπρος

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

NEW LU

NC

!
H MENU

450-688-6340
Open 7 days a week
from 11am to 10pm
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Οι λοιμωξιολό
παίζει τ

Το Μαξίμου μέσα σε μ
και σχολ

Α

πό καλοκαίρι σε Χριστούγεννα και
από Χριστούγεννα σε… Πάσχα «το
πάει» η ελληνική κυβέρνηση, για την έξοδο από την πανδημία, αλλά το πολυπόθητο φως εξακολουθεί να… αγνοείται.
Χωρίς σχέδιο, με τη λογική «βλέποντας
και κάνοντας» και με το σύστημα «ακορντεόν», όπως αποδεικνύεται, μόνο κακό
προκαλείται σε κοινωνία και οικονομία,
με τα δύσκολα ασφαλώς να είναι μπροστά. Και αυτό, ενώ αντί για μαζικούς εμ-

βολιασμούς, καταφεύγει στη γνωστή επικοινωνιακή μέθοδο των ενέσεων… αισιοδοξίας εν όψει της επόμενης μέρας.
Η διαχείριση της πανδημίας αποδεικνύεται αναποτελεσματική, τα lockdown άστοχα, η ατιμωρησία των «ημετέρων» που
παραβιάζουν τους περιορισμούς προκλη-

τική, τα διάφορα μέτρα που επιβάλλονται αποσπασματικά και θέτουν σε δοκιμασία τους ταλαιπωρημένους και κουρασμένους πολίτες, οι οποίοι έχουν βρεθεί
σε αδιέξοδο.
Το κυβερνητικό μπάχαλο αποτυπώθηκε
εμπράκτως την προηγούμενη εβδομάδα,
καθώς το Μέγαρο Μαξίμου άλλαξε άρδην τη ρητορική του όσον αφορά το χρόνο ανοίγματος της κοινωνίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Έτσι, ενώ τη Δευτέρα 8/3 η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη προανήγγειλε το άνοιγμα του λιανεμπορίου,
των γυμνασίων και των λυκείων έως το
τέλος του Μαρτίου και ο Άδωνις Γεωργιάδης (φωτ. πάνω) προσδιόριζε την αρχή
του σταδιακού ανοίγματος της εστία-

σης την 22η Μαρτίου ή μία εβδομάδα
αργότερα, στις 29 του μήνα, το βαρύ επιδημιολογικό φορτίο τους ανάγκασε να το
ξανασκεφτούν.
Έτσι, την Τετάρτη 10/3 η κυρία Πελώνη δήλωσε ότι δεν είναι της παρούσης η
συζήτηση για το άνοιγμα και ο υπουργός
Ανάπτυξης σημείωσε πως, εάν η πανδημία… καλπάζει, το άνοιγμα της αγοράς αναβάλλεται.
Το γεγονός ότι η πανδημία «καλπάζει» στο Μέγαρο Μαξίμου το γνώριζαν
εδώ και μέρες, ενώ το βροντοφώναζαν
και όλοι οι επιστήμονες στο δημόσιο λόγο
τους. Οι ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ τις τελευταίες ημέρες ηχούσαν διαρκώς κόκκινο
συναγερμό, με το ένα αρνητικό ρεκόρ να
διαδέχεται το άλλο, όμως φωνή βοώντος
εν τη ερήμω…
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται και στη
λειτουργία της επιτροπής λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας, όπως και στη
συνεργασία της με την κυβέρνηση. Αίσθηση, για του λόγου το αληθές, προκάλεσαν
την Πέμπτη 11/3 οι δηλώσεις της καθηγήτριας Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διευθύντριας ΜΕΘ Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Αναστασίας Κοτανίδου, για τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής. Όπως είπε
χαρακτηριστικά, αυτή έχει χάσει εδώ και
καιρό το βηματισμό της, ενώ παραδέχτηκε ότι λαμβάνονται λάθος αποφάσεις, οι
οποίες μεταφέρονται και εσφαλμένα προς

τα έξω, χωρίς να προσδιορίσει από ποιον.
Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα το οποίο εκπέμπει το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι η
κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη το Πάσχα, το οποίο, όπως εκτίμησε ο υπουργός
Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μπορεί να μην είναι απολύτως παραδοσιακό,
αλλά θα είναι πολύ πιο… ανοιχτό σε σχέση
με πέρυσι και ενδεχομένως να έχει αρθεί
η απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε
νομό. Όπερ σημαίνει, ότι το νέο κυβερνητικό αφήγημα προς τους πολίτες είναι
«τηρήστε τα μέτρα και μπορεί να κάνετε
Λαμπρή στο χωριό».

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η κυβέρνηση και η επιτροπή των λοιμωξιολόγων έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία απαξίωσης, που έχουν συσπειρώσει
εναντίον τους όλους τους γιατρούς και
τους νοσηλευτές που αγωνίζονται καθημερινά για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών
στα νοσοκομεία.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

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

Me Georgia

Fintikakis

• Me Georgia

N O TA I R E S

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Makrigiannis

- N O TA R I E S

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

6 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 19 Μαρτιου / March 19, 2021

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ

όγοι «σφάζονται», η κυβέρνηση
το… ακορντεόν της με τα μέτρα
και την πληρώνει ο κόσμος

μόλις δύο ημέρες πήρε πίσω το πλάνο για λειτουργία καταστημάτων
λείων στα τέλη Μαρτίου, που διατυμπάνιζαν Πελώνη και Γεωργιάδης
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 6

Όπως φάνηκε στην πράξη, το lockdown
έχει αποτύχει. Τα κρούσματα δεν έχουν
μειωθεί, το ΕΣΥ πιέζεται πέρα από τα όριά
του και η οικονομία είναι υπό κατάρρευση.
Γιατρός που μίλησε στην εφημερίδα
«δημοκρατία» καλεί τα μέλη της επιτροπής να παραιτηθούν και στη θέση τους
να τοποθετηθεί ολιγομελής επιτροπή επιστημόνων από το ΕΣΥ, διαπαραταξιακή,
η οποία θα πλαισιωθεί από οικονομολόγο, ψυχίατρο και δύο σοβαρούς επιδημιολόγους, με σκοπό να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξει σιγά-σιγά η κοινωνία
με μαζικά μοριακά και rapid τεστ.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι γιατροί ζητούν ακόμη και την κατάργηση της επιτροπής αυτής και τη δημιουργία άλλης, που
να αποτελείται από γιατρούς της πρώτης
γραμμής του ΕΣΥ, από ψυχιάτρους και από
δύο σοβαρούς επιδημιολόγους (ο χαρακτηρισμός είναι δικός τους και δείχνει την
εκτίμηση των γιατρών στην επιτροπή).
Οι επιστήμονες που μετέχουν στην επιτροπή δεν μπορούν πλέον να συνεννοηθούν μεταξύ τους, είναι χωρισμένοι σε
ομάδες και το τονίζουν ακόμη και στις
δημόσιες δηλώσεις τους, οι οποίες είναι αντικρουόμενες και προκαλούν αναΜΕ ΒΑΡΚΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
σφάλεια στους πολίτες.
Η μία από αυτές τις ομάδες είναι η «επι- Όπως έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός
τροπή των 8», στην οποία συμμετέχουν (φωτ. κάτω), «όταν θα φτάσουμε στο
οι κ. Τσιόδρας, Γώγος, Μαγιορκίνης και η Πάσχα, τα πράγματα θα είναι καλύτερα
και πολύ πιο αισιόδοξα», δεδομένου ότι,
κυρία Κοτανίδου.
βάσει του προγραμματισμού, θα έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός άνω των 60 ετών,
ενώ στο ίδιο μήκος κύματος έχει κινηθεί,
με δήλωσή του έπειτα από σύσκεψη στο
Μαξίμου, και ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
«Κερδίζουμε τον πόλεμο. Το Πάσχα θα
κάνουμε Ανάσταση» τόνισε χαρακτηριστικά.
Στην κυβέρνηση ελπίζουν, ότι εκείνη η
χρονική συγκυρία θα είναι η αφετηρία
Η άλλη ομάδα είναι αυτή που με επικε- της σταθερής πορείας προς το τέλος της
φαλής τον κ. Σύψα (φωτ. πάνω) τάσσε- οδυνηρής περιπέτειας που βιώνει η χώρα
ται αναφανδόν υπέρ ενός πιο σκληρού τον τελευταίο χρόνο, χωρίς να απαιτηθεί
lockdown. Όπως λένε οι κακές γλώσσες, να ανοιγοκλείσει πια τις δραστηριότητες.
αν ήταν δυνατόν ο κ. Σύψας θα ήθελε οι
Ειδικά για τους εμβολιασμούς, συνεχίπολίτες να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια ζονται στις ευπαθείς -λόγω ηλικίας και
τους και να μην… αναπνέουν.
υποκείμενων νοσημάτων- ομάδες και σε
Σύμφωνα με πληροφορίες, η «ομάδα συνδυασμό με τις προσδοκώμενες αυτων σκληρών» είναι αυτή την περασμένη ξημένες παραδόσεις εμβολίων κατά το
Πέμπτη 11/3 ζήτησε ακόμη αυστηρότερα δεύτερο τρίμηνο του έτους, στο πρωθυμέτρα και προκάλεσε πανικό στην κυβέρ- πουργικό επιτελείο εκφράζουν την αισινηση και στο οικονομικό επιτελείο, που οδοξία τους ότι η διαδικασία θα προχωσήκωσε τα χέρια ψηλά.
ρήσει πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι τώρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
Η αγωνία στην κυβέρνηση, μετά τις τελευταίες διαφόρων ειδών… αστοχίες και
έχοντας μπροστά το γολγοθά της οικονομικής ανάκαμψης, είναι μήπως χαθεί η
εμπιστοσύνη από την κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων που έδωσαν την εκλογική νίκη
στη Νέα Δημοκρατία, στις κάλπες του Ιουλίου του 2019.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επιχείρηση επιστροφής σε θέματα της καθημερινότητας, ενώ μέχρι το Μάιο αναμένεται να έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή
μια σειρά σχετικών νομοσχεδίων.
Έτσι, ήρθαν ή θα έρθουν άμεσα στη
Βουλή ζητήματα, όπως η απλοποίηση της
αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηρι-

οτήτων, η αναμόρφωση του δικαίου των
δημόσιων συμβάσεων, η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων,
η αναθεώρηση οικογενειακού δικαίου για
την ισόρροπη διαμόρφωση της γονικής
μέριμνας, η καθιέρωση συστηματικού
ρυθμιστικού πλαισίου για τα ζώα συντροφιάς και ο εξορθολογισμός για τα ιδρύματα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ταυτόχρονα, επιχειρείται αλλαγή της
ατζέντας και με την προανακριτική επιτροπή που προτείνει η Νέα Δημοκρατία
για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών,
μετά τις γνωστές καταγγελίες του Χρήστου Καλογρίτσα κατά του Νίκου Παππά.
© Newsbreak.gr
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τι «παίζεται» με τις διερευνητικές και
ποιο το διακύβευμα για κάθε πλευρά
Μ

ετά από μεγάλη τουρκική καθυστέρηση ξεκίνησαν την Τρίτη 16 Μαρτίου οι διερευνητικές επαφές (62ος γύρος
από την αρχή, 2ος της νέας περιόδου). Η
κωλυσιεργία, βεβαίως, δεν ήταν τυχαία.
Στόχος του Ερντογάν ήταν να φέρει την ελληνοτουρκική συνάντηση χρονικά πολύ κοντά στη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να
διευκολύνει τους υποστηρικτές του εντός
της ΕΕ. Κι αυτό, επειδή υποτίθεται ότι στην
επικείμενη Σύνοδο Κορυφής θα αξιολογηθεί
η στάση της Τουρκίας.
Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Στην πραγματικότητα, επιβεβαιώνεται η
εκτίμηση που είχα διατυπώσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρώτον, ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος θα αρχίσει και δεύτερον
ότι θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη παρένθεση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε την αυταπάτη πως εάν με παρέμβαση Βερολίνου
και Ουάσιγκτον ξανάρχιζαν οι διερευνητικές,
θα εξασφάλιζε κάποια χρόνια σχετικής ηρεμίας στο ελληνοτουρκικό μέτωπο.
Ισχυρίζομαι ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί αυτό που ζήσαμε από το 2002 μέχρι το
2016, όπως συνεχίζουν να πιστεύουν αρκετοί στην Αθήνα. Αν και η Άγκυρα το προηγούμενο διάστημα απέφυγε κραυγαλέες
επιθετικές κινήσεις, φρόντισε όμως να κρατάει ψηλά τη θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο. Ο λόγος που το κάνει είναι ότι
θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν κάνει
ούτε βήμα πίσω από τις επεκτατικές διεκδικήσεις της κι ότι οι διερευνητικές έχουν νόημα για εκείνη μόνο εάν συμπεριλάβουν στην
ατζέντα αυτές τις διεκδικήσεις.
Η αναβολή των ερευνών του Oruc Reis ήταν
το πρόσχημα που ζητούσε από το καλοκαίρι
ο Μητσοτάκης για να καθίσει στο τραπέζι,
ισχυριζόμενος – σε αντίθεση με τους Τούρκους – ότι το μόνο θέμα στην ατζέντα θα είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο Τσαβούσογλου είχε
δηλώσει τότε στο CNN Turk πως στην τηλεδιάσκεψη που είχε τότε με τη Μέρκελ, ο Ερντογάν είχε ξεκαθαρίσει ότι το Oruc Reis δεν
αποσύρθηκε, αλλά ελλιμενίστηκε, προσθέτοντας: «Αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση,
θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας με
αποφασιστικότητα».
Εκείνη η δήλωση σημαίνει ότι η Άγκυρα θα
κρατήσει το Oruc Reis ελλιμενισμένο ή όχι,
κρίνοντας δύο παράγοντες: Πρώτον, το εάν
οι διερευνητικές εξελίσσονται κατά τον τρόπο που επιδιώκει. Δεύτερον, το εάν το διεθνές περιβάλλον, οι αμερικανοτουρκικές και
ευρωτουρκικές σχέσεις, της αφήνουν περιθώρια να επανέλθει στο δρόμο του διπλωματικού καταναγκασμού και της προβολής
στρατιωτικής ισχύος.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ λικά συστήματα (εδάφους-αέρος, εδάφους- προηγηθεί από τη δικτατορία η απόσυρση
Η Άγκυρα δεν κρύβει τις επιδιώξεις της. θαλάσσης και εδάφους-εδάφους), τα οποία της ελληνικής μεραρχίας που είχε στείλει
Μας τις λέει ξεκάθαρα σε κάθε ευκαιρία: αντικειμενικά μπορούν να ενισχύσουν δρα- η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου στη
Θέλει στην ατζέντα να συμπεριληφθούν και στικά την ελληνική αποτρεπτική στρατηγική. δεκαετία 1960. Από το τέλος του 1967 που
να αποτελέσουν αντικείμενο διμερούς δια- Γι’ αυτό και ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε αποσύρθηκε η μεραρχία (με εκβιασμό των
πραγμάτευσης το εύρος των ελληνικών χω- την Ελλάδα ότι «μεταφέρει βαρύ οπλισμό Τούρκων και υπόδειξη των Αμερικανών) η
Κύπρος ήταν όμηρος. Έτσι, όταν δόθηκε η
ρικών υδάτων, οι «γκρίζες ζώνες» και η απο- στα νησιά».
Ούτε καν οι Τούρκοι μπορούν να ισχυρι- ευκαιρία με το πραξικόπημα εναντίον του
στρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Αρχικός στόχος της είναι να σθούν ότι ο εξοπλισμός των νησιών έχει Μακαρίου, η Άγκυρα την εκμεταλλεύθηκε
νομιμοποιήσει πολιτικά τις μονομερείς επε- στόχο ελληνική απόβαση στα τουρκικά πα- με τα γνωστά αποτελέσματα.
κτατικές διεκδικήσεις της, μετατρέποντάς ράλια. Η Ελλάδα επικαλείται το προβλεπόΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΣΟΥΣ
τις στα μάτια της διεθνούς κοινότητας σε μενο από τη Χάρτα του ΟΗΕ δικαίωμα στην
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ
διμερείς διαφορές, οι οποίες πρέπει να επι- αυτοάμυνα. Δεν πρόκειται για πρόσχημα. Η
Η Ιστορία, λοιπόν, διδάσκει, αλλά πρέπει
λυθούν με κάποιο συμβιβασμό. Προφανώς, τουρκική στρατιά του Αιγαίου στα μικρασιαόταν στο τραπέζι είναι μόνο ελληνικά κυρι- τικά παράλια έχει επιθετική διάταξη. Όπως και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να θέλει
αρχικά δικαιώματα, από τον οποιοδήποτε δείχνουν οι ασκήσεις της αποστολή της, εί- να διδαχθεί. Υποκρινόμαστε ότι το Oruc Reis
συμβιβασμό η Ελλάδα έχει μόνο να χάσει ναι η απόβαση σε ελληνικά νησιά. Γι’ αυτό δεν πραγματοποίησε για πολλές εβδομάδες
και ναυλοχεί απέναντι από τα νησιά μεγά- έρευνες σε δυνάμει ελληνική ΑΟΖ. Η πραγκαι η Τουρκία μόνο να κερδίσει.
ματικότητα είναι ότι η Άγκυρα κάθεται στο
Υπενθυμίζουμε ότι η επέκταση των ελλη- λος τουρκικός αποβατικός στόλος.
Η ύπαρξή του είναι η αναμφισβήτητη από- τραπέζι των διερευνητικών, έχοντας δημινικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι
– σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο – δικαί- δειξη των προθέσεων της Άγκυρας, δεδομέ- ουργήσει ένα επεκτατικό τετελεσμένο, το
ωμα που ασκείται μονομερώς από κάθε νου ότι τα αποβατικά είναι αμιγώς επιθετι- οποίο στην κατάλληλη στιγμή θα επικαλεπαράκτιο κράτος. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα, κά σκάφη. Ο Τσαβούσογλου κατηγορεί τους στεί. Αυτό και εξαρχής επεδίωκε. Η περιβόυποκύπτοντας στο τουρκικό casus belli, είχε κεμαλιστές, ότι με τη Συνθήκη της Λοζάνης ητη αποκλιμάκωση είχε έλθει μετά το τετεαποδεχθεί να μετατραπεί σε αντικείμενο δι- «δώσαμε τα νησιά που βρίσκονται ακριβώς λεσμένο και πριν τη Σύνοδο Κορυφής, ώστε
μερούς διαπραγμάτευσης. Αυτό είχε συμβεί δίπλα μας». Οι Τούρκοι ξεχνούν πως τα νη- να αποτρέψει την επιβολή ευρωπαϊκών κυσε παλαιότερες διερευνητικές συνομιλίες, σιά κατοικούνται από Έλληνες επί αιώνες. Το ρώσεων στην Τουρκία. Ο Ερντογάν, πάντως,
όπως προκύπτει από τα πρακτικά τους. Για ίδιο και οι μικρασιατικές ακτές. Μετά τη Μι- έχει στα χέρια του μηχανισμό πρόκλησης
την ακρίβεια, είχε προτείνει τα ελληνικά κρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή κρίσης, τον οποίο θα ενεργοποιήσει όποτε
χωρικά ύδατα να έχουν διαφορετικό εύρος πληθυσμών, η Μικρά Ασία εκκενώθηκε από κρίνει.
Έχει στην πράξη αποδειχθεί, ότι ελληνικές
το ελληνικό στοιχείο και με τη Συνθήκη της
από περιοχή σε περιοχή.
Αναφορικά με τις «γκρίζες ζώνες» υπεν- Λοζάνης το σύνορο μπήκε ανάμεσα στα νη- κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να φθάσουν
σε συμφωνία παρότι ήταν διατεθειμένες
θυμίζουμε ότι η Άγκυρα πλέον μιλάει για σιά και τις μικρασιατικές ακτές.
να κάνουν παραχωρήσεις στην Τουρκία. Η
«τουρκικά νησιά υπό ελληνική κατοχή».
Άγκυρα ζητάει τόσα πολλά, που μέχρι τώρα
Και δεν αναφέρεται μόνο σε βραχονησίδες,
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
καμία
ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε
αλλά και σε κατοικημένα νησιά (π.χ. ΦούρΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ
να
δώσει.
Από την άλλη, έτσι όπως ήλθαν τα
νοι, Οινούσσες, Αγαθονήσι). Ουσιαστικά, οι
Γι’ αυτό το λόγο, ο Ερντογάν ζητάει την
Τούρκοι επιδιώκουν να ακρωτηριάσουν την αναθεώρηση της Συνθήκης και στελέχη του πράγματα, εάν στις διερευνητικές η Αθήνα
Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλώνουν συχνά-πυκνά πως το Καστελόριζο αρνηθεί μέχρι τέλους να διαπραγματευθεί
χρησιμοποιώντας ως όπλο το φοβικό σύν- και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, λόγω επί των μονομερών τουρκικών επεκτατικών
δρομο της Αθήνας.
γειτνίασης με τις τουρκικές ακτές, πρέπει να διεκδικήσεων για να μην τις νομιμοποιήσει,
περιέλθουν στην Τουρκία! Κάποιοι, μάλι- θα πληρώσει διπλωματικό κόστος.
Ο Ερντογάν θα της επιρρίψει την ευθύνη
ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
στα, επικαλέστηκαν ως λόγο κατάληψης των
Ο Τσαβούσογλου σηματοδότησε τις τουρ- νησιών την –κατ’ αυτούς– παράνομη στρα- του ναυαγίου και –εάν το διεθνές κλίμα του
κικές προθέσεις όταν μίλησε για πακέτο: τιωτικοποίησή τους! Ας σημειωθεί ότι στο επιτρέπει– θα ξαναστείλει το Oruc Reis για
«Είναι χρήσιμο να τα συζητήσουμε αυτά παρελθόν είχε προταθεί (και από Αμερικα- έρευνες, ανακυκλώνοντας την κρίση. Θα
ως πακέτο, όχι να επιλέξουμε ένα θέμα». νούς) ως αντάλλαγμα για την αποστρατιωτι- ξαναβρεθούμε δηλαδή στην ίδια κατάσταΠροανήγγειλε, μάλιστα, ότι το ζήτημα της κοποίηση των ελληνικών νησιών η Τουρκία ση και μάλιστα Γερμανοί και Αμερικανοί (κι
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μετα- να αποσύρει τη Στρατιά του Αιγαίου (από τα όχι μόνο) θα μας κατηγορούν ότι δεν είματρέπεται σε αιχμή του δόρατος της τουρκι- παράλια στο εσωτερικό) και τον αποβατικό στε επαρκώς εποικοδομητικοί! Εκτός κι αν
κής διπλωματίας: «Θα συνεχίσουμε να το στόλο της. Επί Σημίτη, μάλιστα, ορισμένοι η κυβέρνηση Μητσοτάκη διολισθήσει σε
διατηρούμε στην επικαιρότητα της διεθνούς κύκλοι στην Αθήνα συζητούσαν σοβαρά την διαπραγμάτευση επί των τουρκικών μονομερών επεκτατικών διεκδικήσεων, οπότε θα
κοινότητας. Ένας από τους σκοπούς των συ- πρόταση!
νομιλιών είναι η επίλυση αυτού του προβλήΕίναι προφανές, όμως, ότι η Στρατιά του μιλάμε για άλλους όρους…
ματος».
Αιγαίου και ο αποβατικός στόλος μπορούν
*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
Οι Τούρκοι προτάσσουν το ζήτημα της απο- να ξαναβρεθούν απέναντι στα νησιά σε 1-2 εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημεστρατιωτικοποίησης για δύο λόγους: Πρώ- ημέρες, ενώ ο επανεξοπλισμός ενός νησιού ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
τον, επειδή έχουν κάποια νομικά ερείσματα. είναι δύσκολος και απαιτεί μήνες. Πιθανό- σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωΔεύτερον, επειδή ουσιαστικά επιδιώκουν τατα, μάλιστα, οι Τούρκοι θα απειλήσουν ματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό σταθμερική αποστρατιωτικοποίηση. Στην πραγ- με κρίση για να τον εμποδίσουν, θέτοντας μό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου
ματικότητα δεν τους ενδιαφέρουν οι στρα- ουσιαστικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαί- SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος
τιώτες. Τους ενδιαφέρει να αποτρέψουν τον ου σε ομηρία. Υπενθυμίζουμε, ότι η εισβο- της Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση
εξοπλισμό των ελληνικών νησιών με πυραυ- λή στην Κύπρο κατέστη δυνατή επειδή είχε του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.

1610

1610

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ
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Το μεγάλο δίλημμα της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ

Ο

ι καλές ελληνοαμερικανικές σχέσεις
οφείλουν να μας κάνουν κοινωνούς
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η
οποία μόνο ευανάγνωστη δεν είναι.

φίμων, υδρογονάνθρακες και πρώτες ύλες
(σιτηρά, φυτά, ζώα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κ.τ.λ.) και εγγύτητα με ωκεανούς.
Η δύναμη που θα ελέγξει την Περίμετρο,
θα μπορεί να ελέγξει τον κόσμο, εγκλωΑλέξανδρος Δρίβας*
βίζοντας ταυτόχρονα τις δυνάμεις που
© Capital
βρίσκονται στη «Νήσο» (όπως ονόμαζε
την Ευρασία ο Mackinder) που είναι ηπειΟι ΗΠΑ συνιστούν μια νεαρή δύναμη ρωτικές δυνάμεις και επιθυμούν διακαώς
στις διεθνείς υποθέσεις και αυτό γιατί, για την έξοδό τους στη θάλασσα.
μεγάλο χρονικό διάστημα στον 20ο αιώνα, Η σκέψη του Spykman επηρέασε σε μεοι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν ενεργά με τα του γάλο βαθμό τον George Kennan, το μεκόσμου.
γαλύτερο μυαλό του 20ου αιώνα για την
Παρόλο το ότι μετά το 1898 ήλεγχαν σε αμερικανική εξωτερική πολιτική. Το ΝΑΤΟ
μεγάλο βαθμό τον Ειρηνικό και τον Ατλα- ακολούθησε ουσιαστικά τη σκέψη του
ντικό Ωκεανό, η στάση τους ήταν περισ- Kennan ο οποίος επηρεάστηκε βαθιά από
σότερο αμυντική. Όπως εξηγεί ο Fareed τον Spykman.
Zakaria στο έργο του «From Wealth to
Power», οι ΗΠΑ είχαν μια «ξεχωριστή»
πορεία στην ανάδειξή τους ως υπερδύναμη. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη και στην
Ασία μετά τον Α’ Π.Π. και μέχρι το λυκαυγές του Ψυχρού Πολέμου, έφεραν τις ΗΠΑ
ως μόνη υπερδύναμη η οποία όφειλε να
υπερκεράσει τη σκιά της διστακτικότητας που πάντα επηρέαζε την αμερικανική
εξωτερική πολιτική.
Σήμερα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν για
πρώτη φορά στην ιστορία τους ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα από θέση ισχύος.
Ποιές είναι οι γεωστρατηγικές επιταγές
των ΗΠΑ σήμερα και πώς αυτές επηρεάζουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία;
Η νέα κυβέρνηση Biden θα ακολουθήσει
εν πολλοίς την εξωτερική πολιτική του
Mike Pompeo. Μπορεί ο προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να μην ήξερε και
πολλά από εξωτερική πολιτική, όμως ο
Pompeo μέσα σε δύο χρόνια, κατάφερε
ουσιαστικά να πείσει τον προϊστάμενό
Σήμερα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα πολύ
του, να μην κάνει μέσω Twitter εξωτερική
πολιτική. Ο Pompeo σήμερα, είναι έτοι- μεγάλο δίλημμα και αυτό αφορά τη Ρωμος να ηγηθεί στις εξελίξεις των Ρεπου- σία. Η μια σκέψη είναι η Ρωσία να συνεμπλικάνων και χαίρει εκτίμησης ακόμη και χίσει να αντιμετωπίζεται ως «απειλή» και
με αυτόν τον τρόπο οι ΗΠΑ να σπρώξουν
από πολιτικούς του αντιπάλους.
Ο Pompeo κατόρθωσε να δημιουργήσει τη Μόσχα πιο κοντά στην κινεζική αγκαλιά.
έναν άξονα στην αμερικανική εξωτερική Η άλλη σκέψη αφορά τη μερική εξομάπολιτική, που οι προκάτοχοί του δεν κα- λυνση των αμερικανο-ρωσικών σχέσεων,
τάφεραν. Οι ΗΠΑ πλέον είναι ξεκάθαρο προκειμένου να απομονωθεί και να πεότι έχουν σαν πρώτη μέριμνά τους την ρικυκλωθεί η Κίνα, η οποία είναι η μόνη
αποτροπή της Κίνας και η Ρωσία, περνάει δύναμη στη διεθνή πολιτική που παρουσταδιακά ως δεύτερη δύναμη, της οποίας σιάζει δυνατότητες παγκόσμιας υπερδύναμης.
ο ρόλος πρέπει να μετριαστεί.
Η πρώτη σκέψη που συνιστά το δίλημΟ Pompeo έδωσε σημασία σε αυτό που
ο Nicholas Spykman ονόμαζε Rimland δη- μα, είναι αρκετά πιο «πονηρή». Αρκετοί
λαδή «Περίμετρο». Αυτή η γεωπολιτική πιστεύουν στην Ουάσιγκτον ότι αν οι ΗΠΑ
οδηγήσουν τη Ρωσία στο να γίνει στρατηθεωρία στηρίζεται στην εξής παραδοχή:
Στην περιοχή που χρωματίζεται με κόκκι- γικός εταίρος της Κίνας, τότε οι διαφορές
νο στον παρακάτω χάρτη, εντοπίζονται οι που έχουν οι δύο χώρες θα φανούν πολύ
γρήγορα και έτσι μια κατατριβή τρίτων
περισσότεροι πόροι στη γη.
Τόσο σε πληθυσμό, όσο και σε είδη τρο- υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων θα

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

λάβει χώρα. Σύμφωνα με μια μελέτη του
Harvard που έγινε προ ετών, έως τώρα,
Κίνα και Ρωσία αλληλοσυμπληρώνονται.
Η Κίνα βάζει λεφτά και αγοράζει υποδομές
και η Ρωσία αναλαμβάνει την ασφάλεια.
Η μια δύναμη βάζει χρήματα και η άλλη
στρατό. Σε αυτού του επιπέδου τον ανταγωνισμό, η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, συνιστούν το κέντρο της «Περιμέτρου».
Με τις προσπάθειες του Pompeo, ΗΑΕ, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία έχουν βρει ένα
ιστορικό modus vivendi.
Το Μπαχρέιν και το Μαρόκο είναι και
αυτά, εντός αυτής της νέας αρχιτεκτονικής
ασφαλείας που οι Αμερικανοί θεωρούν
ότι προωθεί τα συμφέροντά τους. Ελλάδα,
Κύπρος, Ιορδανία, Αίγυπτος, Γαλλία και

Λιβύη θα συνδέουν τη Βόρεια Αφρική με
τον Ευρωπαϊκό Νότο, με τη Μέση Ανατολή
και τον Περσικό Κόλπο και τελικά, με τον
Ινδικό Ωκεανό. Από εκεί και μετά, συνεχίζεται το String of Pearls με χώρες κρίσιμες
για την αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Ασία, όπως είναι η Ινδονησία, η Ταϊβάν, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Εκτός
αυτού του σχεδιασμού έως τώρα, βρίσκεται η Τουρκία και το Ιράν. Για τις ΗΠΑ, η
Κίνα είναι δύσκολο να βρει πολλούς συμμάχους, πέραν από τη Βόρεια Κορέα, το
Ιράν και το Πακιστάν. Αν η Ρωσία και η
Τουρκία ακολουθήσουν αυτή τη συμμαχία, έστω και με πιο χαλαρούς όρους, τότε
ο πολυπολικός κόσμος έχει αρχίσει να
οδεύει ξανά προς ένα διπολικό σύστημα.
Η Μόσχα έχει προχωρήσει στο σχηματισμό μιας στρατηγικής συνεργασίας με
την Άγκυρα και την Τεχεράνη. Με αυτόν
τον τρόπο, η Μόσχα θωρακίζει τα συμ-

φέροντά της στη Συρία, καθώς στέλνει το
μήνυμα στις ΗΠΑ ότι μπορεί να συνεννοείται ταυτόχρονα με ένα σύμμαχό τους
στο ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα, με το Ιράν, το
οποίο από το 1978 και μετά διατηρεί κάκιστες σχέσεις με τις ΗΠΑ.
Όλα αυτά, για να μπορεί η Ρωσία να έχει
το πλεονέκτημα στη συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας. Παράλληλα, η Μόσχα
έχει βάλει το χέρι της και στη Βόρεια Ευρώπη, καθιστώντας πλέον ολοφάνερες τις
ειδικές σχέσεις Γερμανίας – Ρωσίας που
χτίζουν εδώ και πολλά χρόνια Putin και
Μerkel.
Έως σήμερα, ο Blinken συνεχίζει να διαμηνύει στην Τουρκία, ότι οι ειδικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας δεν είναι
αποδεκτές τόσο από την πλευρά των ΗΠΑ,
όσο και από την πλευρά του ΝΑΤΟ.
Το ίδιο ισχυρίζονται οι Αμερικανοί και
για το θέμα του αγωγού Nord Stream II ο
οποίος ουσιαστικά δεν ικανοποιεί το αμερικανικό συμφέρον για μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Προϋπόθεση για να επιλυθεί
αυτό το δίλημμα των ΗΠΑ, είναι οι ΗΠΑ
να μπορέσουν να διατηρήσουν τη συνοχή
των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ.
Δεν είναι εύκολη η αποστολή της κυβέρνησης Biden και ας ακούγεται ότι υπάρχει
διάθεση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ να βρεθούν
λύσεις, που θα φέρουν τις ευρωατλαντικές σχέσεις σε καλό δρόμο.
Από τον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ΗΠΑ και ΕΕ έχουν σχέσεις σε πτωτική πορεία, αν κανείς συνυπολογίσει μάλιστα ότι η ΕΕ, λίγο πριν τελειώσει το 2020,
υπέγραψε μια εμπορική συμφωνία με την
Κίνα, χωρίς να περιμένει την ανάληψη
των καθηκόντων της κυβέρνησης Biden.
Η Μεσόγειος και ο Ευρωπαϊκός Νότος
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία
για την αμερικανική εξωτερική πολιτική,
όσο ΗΠΑ, Γερμανία, Ρωσία και Τουρκία
δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τις μεταξύ
τους σχέσεις και κυρίως, όσο το μέλλον
των αμερικανο-ρωσικών σχέσεων δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο.
Η λογική πάντως λέει, ότι μια αντίστοιχη «τριγωνική διπλωματία» όπως αυτή
του Nixon είναι πιθανή (τότε οι ΗΠΑ προσεταιρίστηκαν την Κίνα για να «μπλοκάρουν» τη ΕΣΣΔ, ενώ στη σύγχρονη εποχή,
η Ρωσία θα κληθεί να παίξει το ρόλο που
έπαιξε κάποτε η Κίνα).
Αυτό βέβαια σημαίνει, ότι οι ΗΠΑ θα δεχτούν τη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία.
*Στρατηγικός αναλυτής, Ph.D. Cand. και
Research Fellow στο Hellenic American
Leadership Council (HALC)

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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Great Demo Event
Your last chance to purchase a 2020 model
Until March 31st

Lease the 2020 A-Class demo
with winter tires + premium package
Starting from only

$

399

/month

Up to 45 months
$ 2,000 down
MSRP at $ 44,576
Stock Number: 200802

Lease the 2020 C-Class demo
with winter tires

Starting from only

$

Mercedes-Benz-Westisland.ca

(514) 620-5900

499

/month

Up to 45 months
$ 2,000 down
MSRP at $ 54,675
Stock Number: 200407

4525 boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux

Legal: some conditions may apply. Offers are subject to change without notice and cannot be combined with other offers.
See your Mercedes-Benz West Island dealer or details or call Customer Service at (514) 620-5900. This offer expires the 31st of March 2021.

My style, my drive, my DILAWRI dealership
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Υγεία και Διατροφή
Περπάτα και κάνε το μυαλό σου
να δουλεύει στο 100%!
Θέλεις το μυαλό σου να είναι στα
καλύτερά του και να δουλεύει στο 100%;
Περπάτα ντε, τι σου ζητάμε;

Μ

πορεί να μη σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό – πιθανότατα επειδή δεν ήταν στα φόρτε του το μυαλό σου
– ότι ακόμα και η ικανότητά σου στο να διαχειριστείς καταστάσεις, να θυμηθείς πληροφορίες, να κάνεις την όποια γνώση να αποθηκευτεί για τα καλά στο σκληρό δίσκο τού εγκεφάλου σου, μπορεί να βοηθηθεί από κάτι τόσο απλό, όσο το
περπάτημα.
Φίλια Μητρομάρα
© wefit.gr
Γνωρίζεις ήδη ότι το περπάτημα κάνει καλό στην καρδιά σου,
σε βοηθά να αδυνατίσεις και ενισχύει την καλή σου διάθεση,
αλλά μπορεί επίσης να κάνει καλό και στον εγκέφαλό σου.
Από το να εμποδίσει την άνοια μέχρι να βελτιώσει τη μνήμη
σου, υπάρχουν αρκετά οφέλη που το περπάτημα βελτιώνει
την υγεία του εγκεφάλου σου. Δες 4 λόγους που εξηγούν, γιατί το περπάτημα κάνει καλό στον εγκέφαλό σου!

3] ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΑ ΤΕΣΤ
Μια πρόσφατη μελέτη από το
UCLA διαπίστωσε, ότι οι ηλικιωμένοι που περπατούσαν περισσότερα από 4.000 βήματα την ημέρα
είχαν παχύτερες υπό-περιοχές
του ιππόκαμπου, μια περιοχή
του εγκεφάλου που σχετίζεται
με τη μνήμη, σε σύγκριση με
ηλικιωμένους που έκαναν καθιστική ζωή.
Αυτοί που περπατούσαν είχαν καλύτερη απόδοση σε
τεστ προσοχής, τεστ ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών και τεστ δεξιοτήτων να
σχεδιάζουν και να πετυχαίνουν στόχους, σε σχέση με
αυτούς που δεν περπατούσαν.
Το περπάτημα διεγείρει την
ανάπτυξη νέων συνάψεων (τις
περιοχές σύνδεσης των νευρώνων) και κάνει τα εγκεφαλικά
κύτταρα να ανταποκρίνονται περισσότερο και γρηγορότερα στα
εξωτερικά ερεθίσματα.

1] ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Θέλεις να προετοιμάσεις ένα καλό πρωινό; Θέλεις να διαβάσεις ένα βιβλίο; Οδηγείς; Έχεις μία κουβέντα με τους φίλους
σου; Όλες οι δραστηριότητές που πραγματοποιείς απαιτούν
εκατομμύρια συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων
του εγκεφάλου. Αυτές είναι οι γνωστικές λειτουργίες. Και η
άσκηση συνδέεται με καλύτερες γνωστικές λειτουργίες και
μικρότερο κίνδυνο άνοιας. Οι ερευνητές συχνά μελετούν τις
συνέπειες του περπατήματος σε ηλικιωμένους, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο άνοιας. Μάλιστα, πρόσφατη κλινική δοκιμή 4] ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΒΟΗΘΑ
δείχνει τα οφέλη που έχει η αλλαγή τρόπου ζωής, συμπερι- ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
λαμβανομένης της άσκησης, στην πρόληψη της γνωσιακής Το σώμα σου ανακάμπτει από το
παρακμής. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι που ασκούνται στρες της ημέρας, κατά τη διάρκεια
τακτικά μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο γνωστικής πτώσης της νύχτας καθώς κοιμάσαι.
Η ξεκούραση μεγιστοποιεί τις γνωκαι άνοιας όταν γεράσουν.
στικές λειτουργίες. Όταν δεν κοιμάσαι
επαρκώς, ο εγκέφαλός σου δεν ανακά2] ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ
μπτει πλήρως.
ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Highlands του Νέου Μεξικού Η σωματική άσκηση διευκολύνει τον
βρήκαν ότι όταν περπατάμε, η πρόσκρουση των ποδιών στο ύπνο, εξασφαλίζοντας καλύτερη αποκαέδαφος στέλνει περισσότερο αίμα στον εγκέφαλο παρά όταν τάσταση του εγκεφάλου τη νύχτα.
παραμένουμε όρθιοι, κάτι που φαίνεται να αντιστρέφει τη Πρόσφατη βρετανική μελέτη βρήκε,
διαδικασία κυτταρικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με τη ότι τα άτομα που, ενώ έκαναν καθιστική
γήρανση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η αύξηση της αι- ζωή και είχαν αϋπνίες, αύξησαν τη σωματικής ροής στον εγκέφαλο μπορεί να σχετίζεται επίσης και ματική τους δραστηριότητα σε 30 λεπτά
με την «ευφορία του περιπατητή», κάτι αντίστοιχο με την ημερησίως με γρήγορο περπάτημα, βελτίωναν τον ύπνο τους.
«ευφορία του δρομέα».

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• 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.

Δωρεάν διανομή
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
με τα φάρμακα
Σ
,χ
,
Π
ε
και ότι άλλο
χρειαζόσαστε
α
7
9:00 . .-8:00 . .
από το φαρμακείο μόνο
4691 Samson blvd.
με ένα τηλέφωνο στο
(Corner 100th Ave)
450-686-2347
450 686-2347
για ακχαρο οληΣτερινη
ιεΣη και για τυχον μβολια
ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M.

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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de 8h à 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm every day

du lundi 22 mars au dimanche 28 mars 2021 · from monday march 22nd to sunday march 28th 2021

supermarché
CLÉMENTINES
AVEC FEUILLES
Clementines with
Leaves
3.28/kg

AUBERGINES
Eggplants
1.74/kg

TOMATES SUR VIGNE
Vine Tomatoes
2.18/kg

BAGELS AU SÉSAME
CÔTE ST LUC
Sesame Bagels
450g
HUILE D’OLIVE EXTRA
VIERGE MASTRO
Extra Virgin Olive Oil
1L

SEL DE MER ATHENA
Sea Salt
750g

ORANGES
gr.113

GRÈCE

CÔTELETTES DE LONGE DE PORC
FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork Chops
4.39/kg

FROMAGE FETA
Cheese
8.80/kg

EGYPTE

FROMAGE GRAVIERA
DE CRÈTE AU LAIT DE
BREBIS
Cheese
19.82/kg
BAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned Mediterranean Bass
17.61/kg

CÔTELETTES DE VEAU
DE LAIT FRAIS
Fresh Milk-Fed Veal Chops
17.61/kg

PAIN D’ITALIANO
Bread
600 à 675g
AMANDES NATURELLES
Natural Almonds
454g ou 8.80/kg

livraison à domicile
home delivery

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal
(514) 932-0922

épicerie en ligne

supermarchepa.com

online grocery ordering
PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréall
(514) 273-8782

PA SAMSON
4600 Samson, Laval
(450) 682-4441

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Το πλοίο που… αιωρείται
στη θάλασσα της Κορνουάλης

Ε

ικόνες ενός πλοίου που μοιάζει… να
αιωρείται, ως αποτέλεσμα μιας σπάνιας οπτικής ψευδαίσθησης, απαθανάτισε με την κάμερά του ένας άντρας που
περπατούσε κοντά στο Φάλμουθ της
Κορνουάλης.
Ο μετεωρολόγος του BBC, Ντέιβιντ
Μπρέιν, περιέγραψε το συγκεκριμένο
φαινόμενο σαν «ανώτερο αντικατοπτρισμό» (superior mirage) και συμβαίνει
όταν «ειδικές ατμοσφαιρικές συνθήκες
που κάμπτουν το φως».
Σύμφωνα με τον Μπρέιν, η «ψευδαίσθηση» αυτή είναι συχνή στην Αρκτική,
ενώ μπορεί να εμφανιστεί «πολύ σπάνια» στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ο Ντέιβιντ Μόρις, που «τράβηξε» τη
φωτογραφία, είπε ότι έμεινε «έκπλη-

κτος» κατά τη λήψη της, κοιτάζοντας
προς τη θάλασσα από τον οικισμό του
Γκιλάν.
«Ανώτεροι αντικατοπτρισμοί συμβαίνουν λόγω συγκεκριμένης καιρικής συνθήκης, που είναι γνωστή ως θερμοκρασιακή αντιστροφή. Όταν δηλαδή ο κρύος
αέρας βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια
της θάλασσας με θερμότερο αέρα πάνω
από αυτόν» εξήγησε ο μετεωρολόγος.
«Δεδομένου ότι ο κρύος αέρας είναι
πυκνότερος από το ζεστό αέρα, στρέφει
το φως προς τα μάτια κάποιου που στέκεται στο έδαφος, αλλάζοντας τον τρόπο
με τον οποίο εμφανίζεται ένα μακρινό
αντικείμενο» πρόσθεσε.

να θρίλερ βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία τρόμου βίωσε ένας
Ινδός ιατροδικαστής, όταν το θύμα ενός
τροχαίου άρχισε να… κουνιέται πάνω
στο τραπέζι της ανατομίας!

θερμοκρασιών.
Έτσι, ένα στρώμα ζεστού αέρα «κάθεται» πάνω από ένα στρώμα κρύου
αέρα, δημιουργώντας ένα κατακόρυφα
αντεστραμμένο είδωλο, επί του οποίου
φαίνεται να αιωρείται το απομακρυσμένο αντικείμενο (στην περίπτωσή μας, τα
κρουαζιερόπλοια).

ΝΤΕΒΟΝ: ΚΑΙ… ΙΠΤΑΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
Μια παρόμοια οπτική ψευδαίσθηση,
έκανε τρία κρουαζιερόπλοια (φωτ. δεξιά), αγκυροβολημένα στην Αγγλική Ριβιέρα, στο Ντέβον, να μοιάζουν πως…

Θύμα τροχαίου… ζωντάνεψε
πάνω στο ιατροδικαστικό τραπέζι!

Έ

αιωρούνται πάνω από το νερό.
Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από
παραλία του Ντέβον, παρουσιάζει το
φαινόμενο, γνωστό και ως Fata Morgana,
το οποίο δημιουργεί έναν αντικατοπτρισμό, όταν ο ήλιος θερμαίνει την ατμόσφαιρα πάνω από τη γη ή τη θάλασσα,
δημιουργώντας ποικιλία κλιμακούμενων

© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Ο (παρ’ ολίγον) νεκρός, ήταν
ένας 27χρονος από την πόλη Μαχαλινγκαπούρ του κρατιδίου Καρνατάκα. Ο
νεαρός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα
με το μηχανάκι του, προ δύο εβδομάδων περίπου, και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το «θάνατο» του. Οι συγγενείς
του παρέλαβαν το «πτώμα» και το μετέφεραν σε δημόσιο νοσοκομείο για να
γίνει η ιατροδικαστική εξέταση.
Σύμφωνα με τους συγγενείς του, που
μίλησαν στον τοπικό Τύπο, ο ιατροδικαστής που επρόκειτο να ξεκινήσει την
εξέταση είδε ξαφνικά το νεκρό να κουνιέται…
Ένας εργαζόμενος στις υγειονομικές
υπηρεσίες επιβεβαίωσε ότι ο 27χρονος
ζούσε και μεταφέρθηκε κατεπειγόντως
σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η κατάστασή του βελτιώνεται, πρόσθεσε. Παραδέχτηκε πάντως ότι οι γιατροί του ιδιωτικού νοσοκομείου επέδειξαν «κακή
κρίση» και επαφίεται πλέον στην οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη
εναντίον τους για αμέλεια.
© ΑΜΠΕ, AFP

Πρέβεζα: Έπιασαν
τόνο 130 κιλών!

Μαζεύτηκε κόσμος να τον δει!

Σ

την Πρέβεζα ψάρεψαν έναν τόνο βάρους... ενός τόνου(!) καθ’ υπερβολή, αφού το βάρος του ήταν 130 κιλά. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες
του prevezanews, αλιεύθηκε φυσικά στο Ιόνιο Πέλαγος.
Στην παραλιακή όπου έφτασε το ψαροκάικο συγκεντρώθηκε κόσμος για να δει
τον τόνο, ενώ αμέσως ξεκίνησε ο τεμαχισμός του και ο τόνος έγινε… ανάρπαστος.
Ο τόνος (Thunnus) είναι γνωστό ψάρι της οικογένειας των Σκομβριδών και το
μήκος του μπορεί να φτάσει τα 2,5 μέτρα ενώ το βάρος του μέχρι και 250 κιλά.
Τα ψάρια αυτά μετακινούνται όλο το χρόνο και τα συναντάς συνήθως στα βαθιά
νερά, όμως το Μάη και τον Ιούνιο βγαίνουν σε πιο ρηχά νερά για να γεννήσουν.
Ειδικότερα στο Ιόνιο Πέλαγος, ψαρεύονται συχνά μεγάλοι τόνοι.
© Reader.gr

35 Χρόνια πείρα
στην παρακολούθηση
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS
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c.c
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n
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Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Μείωση της ανεργίας και
αύξηση της απασχόλησης
• Το χαμηλότερο ποσοστό στο Κεμπέκ (6,4%)
• Στο Newfoundland & Labrador
το υψηλότερο (15,3%)

Κ

ατά 259.000 (ποσοστό +1,4%) αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στον Καναδά
το Φεβρουάριο, σε σχέση με τη μείωση
266.000 θέσεων τους δύο προηγούμενους
μήνες. Μάλιστα, τόσο στην πλήρη απασχόληση (+88.000, +0,6%), όσο ειδικότερα στη μερική απασχόληση (+171.000,
+5,4%) είχαμε αύξηση στις θέσεις εργασίας. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 8,2%, που είναι το χαμηλότερο
ποσοστό από το Μάρτιο του 2020, όταν
άρχισε η πανδημία του Covid-19.
Άλλα στατιστικά στοιχεία που ενδιαφέρουν:
-Μεταξύ εκείνων που εργάζονταν με μερική απασχόληση (λιγότερο από 30 ώρες
την εβδομάδα) το Φεβρουάριο, σχεδόν το
ένα τέταρτο (23,8%) επιθυμούσε εργασία
πλήρους απασχόλησης, από λιγότερο από
το ένα πέμπτο (18,5%) 12 μήνες νωρίτερα.
-Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων
παρέμεινε αμετάβλητος για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και μειώθηκε κατά 7,4%
(-213.000) σε σύγκριση με 12 μήνες νωρίτερα.
-Τα κέρδη περιλάμβαναν αύξηση 226.000
(+1,9%) μεταξύ των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.
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-Μεταξύ των εργαζομένων που εργάστη- Συνολικά, σε 6 επαρχίες η ανεργία μειώκαν, τουλάχιστον τις μισές συνήθεις ώρες θηκε (πράσινο) και σε 4 επαρχίες αυξήθητους το Φεβρουάριο, ο αριθμός των εργα- κε (κόκκινο).
ζομένων σε τοποθεσίες εκτός του σπιτιού
Τα ποσοστά ανεργίας (Ιανουάριος – Φεαυξήθηκε κατά 600.000 καθώς τα σχολεία βρουάριος 2021) έχουν ως εξής:
και άλλοι χώροι εργασίας άνοιξαν ξανά σε
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΙΑΝ. ’21 ΦΕΒ. ’21
αρκετές επαρχίες.
NFL		
12,8% 15,3%
-Σε σύγκριση με 12 μήνες νωρίτερα,
PEI		
7,9% 9,2%
υπήρχαν 599.000 (-3,1%) λιγότερα άτομα
NS		
8,3% 8,1%
που απασχολούνταν και 406.000 (+50%)
NB		
8,8% 8,9%
περισσότεροι άνθρωποι εργάζονταν λιγόQC		
8,8% 6,4%
τερο από τις μισές από τις συνήθεις ώρες
ON		
10,2% 9,2%
τους.
MAN		
8%
6,8%
-Το Φεβρουάριο, οι συνολικές ώρες εργαSASK		
7,2% 7,3%
σίας αυξήθηκαν κατά 1,4%, κυρίως λόγω
ALB		
10,7% 9,9%
των κερδών στο χονδρικό και λιανικό
BC		
8%
6,9%
εμπόριο.
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΚΤΑ
ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΜΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Η απασχόληση μεταξύ των νέων ηλικίας
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ
Η απασχόληση αυξήθηκε και στο Κε- 15 έως 24 ετών αυξήθηκε κατά 100.000
μπέκ (+113.000 / +2,7%) και το Οντάριο (+4,5%) το Φεβρουάριο, με αυξήσεις τόσο
(+100.000 / +1,4%), που συμπίπτουν με σε πλήρη απασχόληση (+36.000, +2,9%)
τη χαλάρωση των περιορισμών δημόσι- όσο και μερική απασχόληση (+64.000,
ας υγείας στις περισσότερες περιοχές και +6,5%). Το ποσοστό ανεργίας των νέων
των δύο επαρχιών. Η απασχόληση αυξή- μειώθηκε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες
θηκε επίσης στη Βρετανική Κολομβία, την στο 17,1% το Φεβρουάριο, υψηλότερο
Αλμπέρτα και τη Μανιτόμπα, ενώ μειώθη- από τον ίδιο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα
(10,4%).
κε στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ.

#5
T
N
MO

Εξάλλου, οι απώλειες απασχόλησης (από
έτος σε έτος) μεταξύ των νέων γυναικών
(-181.000 / -14,1%) ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις απώλειες που παρατηρήθηκαν
μεταξύ των νέων ανδρών (-96.000 / -7,3%).
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 134.000
(+1,1%) μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25
έως 54 ετών το Φεβρουάριο, αποκαθιστώντας μεγάλο μέρος των απωλειών θέσεων εργασίας που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, ιδίως μεταξύ των γυναικών που
εργάζονται με μερική απασχόληση.
Το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες της
βασικής ηλικίας μειώθηκε 1,3 ποσοστιαίες μονάδες το Φεβρουάριο στο 6,5%,
επιστρέφοντας στο χαμηλό που παρατηρήθηκε το Δεκέμβριο.
Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες της
βασικής ηλικίας μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στο 6,9%, το χαμηλότερο
ποσοστό από το Μάρτιο του 2020.
Τέλος, η απασχόληση μεταξύ ατόμων
ηλικίας 55 ετών και άνω αυξήθηκε κατά
25.000 (+0,6%) το Φεβρουάριο, μετά από
τέσσερις μήνες με μικρή ανάπτυξη.

© Statistics Canada

$349,000
MLS: 28732459

PARC-EXTENSION,
MONTRÉAL
(VILLERAY/SAINTMICHEL/PARC-EXTENSION), 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.

VOULA

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
514 993.501
M
AGENTVK@GMAIL.CO

SULTS
| EXCEPTIONAL RE
EXCELLENT SERVICE
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Withdrawals
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Legal
Assistance
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Defects
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καλαρρύτες Ιωαννίνων: Το λίκνο της αργυροχοΐας
Από τους πραματευτάδες στον οίκο Bulgari
Οι Καλαρρύτες, διατηρητέος οικισμός, χτισμένος σε βραχώδη πλαγιά
του όρους Λάκμου, σε υψόμετρο 1.120 μ. (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Π

ετρόχτιστα σπίτια με τοξωτές εισόδους και λιθοσκέπαστες στέγες,
εξαίρετα δείγματα γνήσιας ηπειρώτικης
αρχιτεκτονικής, γραφικά καλντερίμια,
βρύσες και τρεχούμενα νερά, είναι οι
υπέροχες εικόνες που συναντούν όσοι
φθάνουν στους Καλαρρύτες (ή Καλαρίτες), το ξακουστό χωριό των Ιωαννίνων με την πλούσια ιστορική κληρονομιά.
Χτισμένος σε βραχώδη πλαγιά του
όρους Λάκμου, σε υψόμετρο 1.120 μέτρα, ο διατηρητέος οικισμός γνώρισε επί
Τουρκοκρατίας (προπάντων από τα μέσα
του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα)
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη,
με τους Καλαρρυτινούς να επιδίδονται

στην εριουργία και την επεξεργασία των
πρώτων υλών που προέρχονταν από την
κτηνοτροφία.
Μάλιστα, η μεγάλη βιοτεχνική παραγωγή μάλλινων ειδών, κατέστησε το χωριό
σημαντικό εξαγωγικό κέντρο.
Την ίδια περίοδο καλαρρυτινοί έμποροι και πραματευτάδες κατάφεραν να
δημιουργήσουν εμπορικούς οίκους στην
πόλη των Ιωαννίνων και σε μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Επίσης, στους Καλαρρύτες άνθησε, υπό την προστασία του
Αλή πασά, η τέχνη της αργυροχοΐας, με
επιφανέστερους εκπροσώπους τον Αθανάσιο Τσιμούρη (Τζιμούρη), τους αδελφούς Δημήτριο και Νικόλαο Παπαγεωργίου και τον Γεώργιο Διαμαντή – Μπάφα.

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Στα εργαστήρια ασημουργίας του χωριού κατασκευάστηκαν το 18ο και στις
αρχές του 19ου αιώνα εξαίρετα εκκλησιαστικά και κοσμικά καλλιτεχνήματα, ενώ
οι φημισμένοι καλαρρυτινοί τεχνίτες
ανέπτυξαν αξιόλογη δραστηριότητα και
στο εξωτερικό.
Από τους Καλαρρύτες έλκει τις ρίζες
της και η οικογένεια Bulgari (Βούλγαρη),
που έχει δημιουργήσει τον παγκοσμίως
γνωστό οίκο μόδας!
Το όμορφο ηπειρώτικο χωριό στολίζουν
η γραφική πλατεία με τα χαρακτηριστικά
σκαλιά και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου (1480), με αξιόλογο τέμπλο και τοιχογραφίες. Ξεχωριστό χρώμα στην ευρύτερη περιοχή δίνουν ο ποταμός Καλαρρύτι-

κος με την πέτρινη γέφυρα, το επιβλητικό τοπίο στη διαδρομή από τους Καλαρρύτες προς τη μονή Κηπίνας (Μυστράς)
[ένθετη φωτ.] και, προπάντων, η «αετοφωλιά» της Κηπίνας, σε ορθοπλαγιά
πάνω από τον Καλαρρύτικο.
Το καθολικό της μονής είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά
πανηγυρίζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου (εορτή Ζωοδόχου Πηγής).
Αξιοσημείωτο είναι ότι κοντά στους
Καλαρρύτες βρίσκεται το εξίσου μαγευτικό Συρράκο (τα δύο χωριά συνδέονται
και με ενδιαφέρουσα περιπατητική διαδρομή).
Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

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
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ΤΑ ΣΚΌΠΙΑ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΝ
τη Συμφωνία
των Πρεσπών
Τελικά πόσοι είναι
οι Ψεύτο – «Μακεδόνες»;
Greece Canada

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε

ίχαμε προειδοποιήσει και το περιμέναμε. Σε κάποιους άλλους προκαλεί
έκπληξη. Κι όμως, από την πρώτη στιγμή
που υπεγράφη η βλαπτική για την Ελλάδα Συμφωνία των Πρεσπών, ήταν ολοφάνερο: Οι βόρειοι γείτονές μας έβαλαν
μία υπογραφή για να ενταχθούν στο
ΝΑΤΟ και – ίσως αργότερα – στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είχαν καμία διάθεση για περιορισμό των εθνικιστικών και
αλυτρωτικών τάσεων τους.
Κωνσταντίνος Χολέβας
[Πολιτικός Επιστήμων]

νες η πρόθεση να τηρήσουν τα υπεσχημένα.
Η επιμονή τους στον κατασκευασμένο
μακεδονισμό του κομμουνιστικού καθεστώτος Τίτο γίνεται ακόμη πιο πεισματική, όταν παρατηρούν την αμφισβήτηση
αυτής της τεχνητής ταυτότητας από τη
Βουλγαρία. Προσφάτως, ο κατασκευασμένος μακεδονισμός δέχθηκε δύο
πλήγματα.
Το ένα προέρχεται από τον Πρόεδρο της
Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος
συνέστησε ειδική επιτροπή για να παρακολουθεί τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολυαρίθμων Βουλγάρων που
κατοικούν στο πολυεθνικό κράτος των
Σκοπίων.
Το δεύτερο πλήγμα προέρχεται από
τον πρώην Πρωθυπουργό των Σκοπίων
Λιούπτσο Γκεοργκίεφσκι, ο οποίος έχει
πάρει τη βουλγαρική υπηκοότητα και ο
οποίος συμφωνεί ότι η «μακεδονική»
ταυτότητα υπάρχει μόνο μετά το 1944,
διότι κατασκευάσθηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς.
Ο Γκεοργκίεφσκι παίρνει το μέρος της
Βουλγαρίας στη διαμάχη με τα Σκόπια
για την εθνικότητα των ηγετών του κινήματος ΒΜΡΟ του 1893 και εξής, δηλαδή
των κομιτατζήδων που πολέμησαν εναντίον μας στο Μακεδονικό Αγώνα.
Το υπαρξιακό άγχος των τεχνητών «Μακεδόνων» επαυξάνεται εν όψει της απογραφής πληθυσμού που θα διενεργηθεί
εντός του 2021. Ναι, μεν, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν ενέκρινε την αναγραφή της
εθνικής καταγωγής στα δελτία ταυτότητας, αλλά στην απογραφή θα καταγραφούν εθνότητες και μειονότητες.
Αν αποδειχθεί ότι το 30% των πολιτών
είναι Αλβανοί, το 10% Βούλγαροι, άλλο
10% Σέρβοι, Τούρκοι, Βόσνιοι, τελικά πόσοι θα είναι οι «Μακεδόνες»;
Αν είναι λιγότεροι του 50% πως θα
έχουν την απαίτηση να δώσουν αυτοί
το όνομα στο κράτος; Το ερώτημα είναι, πώς θα απαγκιστρωθούμε από τη
Συμφωνία τηρώντας το Διεθνές Δίκαιο!

Ο πολιτικός κόσμος στη γειτονική μας
χώρα αξιοποιεί τα δώρα που έλαβε από
την κυβέρνηση Σύριζα – ΑΝΕΛ. Η βιαστική διαπραγμάτευση έδωσε την εντύπωση ότι η Ελλάδα είχε κουραστεί με την
υπεράσπιση της ιστορίας και του ονόματος της Μακεδονίας και ήθελε να απαλλαγεί από ένα διπλωματικό «βάρος».
Αυτό εισέπραξαν οι Σκοπιανοί από τους
χειρισμούς των κ.κ. Τσίπρα και Κοτζιά. Κι
όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δηλώνει αντίθετη με τη Συμφωνία
των Πρεσπών και παραμένει ενοχλημένη
ακόμη και τώρα που πέρασαν δύο χρόνια. Δυστυχώς, τα λανθασμένα μηνύματα δόθηκαν με ευθύνη της προηγούμενης κυβερνήσεως.
Βλέπουμε, λοιπόν, τον Πρόεδρο των
Σκοπίων Στέβο Πενταρόφσκι να ανακαλύπτει ανύπαρκτη «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα και να δηλώνει
έτοιμος να την προστατεύσει. Βλέπουμε
επίσης τη λεγόμενη «Μακεδονική Ακαδημία Επιστημών» να αρνείται την προσθήκη του όρου Βόρεια, όπως θα έπρεπε βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι το γεγονός ότι η Κυβέρνηση Ζάεφ και αλβανικών κομμάτων δεν επέμεινε. Απέσυρε
το σχετικό νομοσχέδιο. Η MANU παραμένει MANU, δηλαδή Μακεδονική Ακαδημία Επιστημών!
Και δεν είναι η μόνη. Το ίδιο θα γίνει
και με άλλους θεσμούς. Θα παραμείνει ο
*Δημοσιεύθηκε στην εβδομαδιαία
όρος «Μακεδονικός» απλούστατα διότι
ουδέποτε υπήρχε στους βόρειους γείτο- εφημερίδα της Ελλάδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Η διακοσαετία της Επανάστασης του 1821
για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας,
είναι η τέλεια ευκαιρία για τους Καναδούς
Ελληνικής καταγωγής, να γιορτάσουν και
να τιμήσουν την Ιστορία της.
Είναι επίσης μια υπέροχη ευκαιρία,
για να αναπολήσουμε τη δικιά μας ιστορία
ως Ελληνοκαναδοί,
συμβάλλοντας σημαντικά στην ευρύτερη
Καναδική κοινωνία και χώρα.
Προκειμένου να γιορτάσουμε αυτή τη μοναδική επέτειο,
οι συμπρόεδροι της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Καναδά-Ελλάδας
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου,
βουλευτής του Saint-Laurent
και η Julie Dabrusin,
βουλευτής για το Τορόντο-Danforth,
καθώς και τα μέλη της ομάδας φιλίας,
σας προσκαλούν θερμά στην εικονική γιορτή
του τρέχοντος έτους.

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2021
1:30 μ.μ. Ανατολική θερινή ώρα (EDT)
Εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στο
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
ή καλέστε μας στο
514 335 6655
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Ε

νώ στη Δυτική Ευρώπη συνέτασαν ενδοφεδουαλικά
έγγραφα, όπως η Μάγκνα Κάρτα,
στο Βυζάντιο, ο βασιλέας – και όχι
αυτοκράτορας – εκλέγεται από το
δήμο της Κωνσταντινούπολης και
τη σύγκλητο, υπόκειται στον έλεγχό τους, είναι ανακλητός και, σε
αντίθεση με το σημερινό μονάρχη/
πρωθυπουργό που είναι πολιτικά
κυρίαρχος, ασκεί απλώς εξουσία
εννόμου επιστασίας.

Ε

άν κοιτάξει κανείς τη λίστα imdb με τις ανυπόστατος. Το έθνος είναι φαινόμενο
καλύτερες ταινίες που αναφέρονται που απαντάται στις ανθρωποκεντρικές
στο Μεσαίωνα, θα συναντήσει 72 έργα κοινωνίες, δεν είναι επινόηση κανενός
που καταπιάνονται με υποθέσεις Δύσης, κράτους» αναφέρει.
Σκανδιναβίας, Ανατολικής Ευρώπης, μέχρι
«Στο μέτρο που ο ελληνισμός στη διακαι Ρωσίας. Πουθενά δε θα δούμε κάτι για χρονία του υποστασιοποιείται ανθρωποτο Βυζάντιο.
κεντρικά συγκροτεί έθνος, δηλαδή πολιτισμική συνείδηση κοινωνίας με πολιτικό
Βαγγέλης Γεωργίου*
πρόταγμα ελευθερίας, το οποίο εξελίσ© slpress.gr
σεται σε συνάφεια με τις φάσεις που διέρχεται. Στον ελληνικό κόσμο οι πόλεις
Παραδόξως, αυτό θα έπρεπε να χαρο- επιβεβαιώνουν την αδιάπτωτη ύπαρξή
ποιεί τους Έλληνες. Δίχως οι κινηματογρα- τους καθ’ όλο το Βυζάντιο και καθ’ όλη
φιστές και κυρίως το κοινό να το ξέρουν, την τουρκοκρατία, έως ότου τις κατέλυσε
το Βυζάντιο δε γνώρισε ποτέ Μεσαίωνα! η Βαυαρική απολυταρχία μαζί με τη δηΑυτό αναδεικνύει και αποδεικνύει -κό- μοκρατία. Στην παρειά της Δυτικής Ρώμης
ντρα στο ρεύμα- ένας από τους σημαντι- όντως επήλθε το τέλος των πόλεων τον 5ο
κότερους Έλληνες διανοούμενους.
αιώνα, καθώς οι κοινωνίες περιήλθαν στη
Καθώς το 2021 έχει συμβολικό χαρακτή- φεουδαρχία».
ρα, μίλησα με τον άνθρωπο που έχει ψάξει
και αναλύσει το Βυζάντιο σπιθαμή προς
ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΝ
σπιθαμή. Ο καθηγητής Πολιτικής ΕπιστήΟΜΗΡΟ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ
μης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γιώργος
Και επειδή αμφισβητούν την ύπαρξη του
Κοντογιώργης, πρόσφατα ολοκλήρωσε έθνους και της συνέχειάς του στον ελληνιδύο επιπλέον τόμους του εντυπωσιακού κό κόσμο, αυτή επιβεβαιώνεται από δύο
έργου «Ελληνικό Κοσμοσύστημα» (εκδό- παραμέτρους, κατά τον καθηγητή.
σεις Σιδέρη) οι οποίοι καταπιάνονται με
Πρώτον, από την ανθρωποκεντρική συτη Βυζαντινή περίοδο (γ’ και δ’ τόμος). νέχεια του ελληνισμού. Εάν ο ελληνικός
Στην κουβέντα που είχα μαζί του, μου κόσμος είχε περιέλθει στη φεουδαρχία
χαρακτήρισε μάλιστα «προσαρματικούς» θα είχε εκλείψει ως έθνος, ως πολιτισμική
τους διανοούμενους που διατυμπανίζουν συνείδηση κοινωνίας, με πολιτικό πρόσηότι οι Βυζαντινοί ήταν Ρωμαίοι και ότι έγι- μο την ελευθερία. Όπως συνέβη με τους
ναν Έλληνες κατά την τουρκοκρατία.
Ρωμαίους.
Επειδή το έθνος είναι νεότερο δημιούρ- Δεύτερον, στο επίπεδο της ελληνικής
γημα για τους λαούς που εξήλθαν της φε- αναγωγής της ταυτότητάς του. Ο καθηουδαρχίας, μου λέει ο Κοντογιώργης, κά- γητής κατέδειξε άλλωστε στους πέντε τόποιοι Έλληνες διανοούμενοι και ακαδημα- μους του «Ελληνικού κοσμοσυστήματος»,
ϊκοί επιλέγουν τη γενίκευση, προκειμένου εκ των οποίων τρεις για το Βυζάντιο, ότι η
να εγγράψουν και τον ελληνισμό στη νε- ελληνική αναγωγή της ελληνικής ταυτότηότερη εθνογενετική διαδικασία και μάλι- τας είναι αδιάπτωτη.
στα ως παρακολούθημα της δυτικής εθνο- Γι΄ αυτό και το Βυζάντιο αντιπροσωπεύει
γένεσης. «Δυστυχώς γι’ αυτούς υπάρχουν το πιο ολοκληρωμένο ανθρωποκεντρικά
οι πηγές που βοούν και τους διαψεύδουν. στάδιο ως κοσμόπολη και το πιο ελληνιΈχω αποδείξει πόσο ιδεολογικά φορτισμέ- κό ως προς την ταυτότητά του. «Αποτελεί
νος είναι ο ισχυρισμός αυτός, πλην όμως ομοθετική προέκταση του ελληνισμού της

κρατοκεντρικής, της ελληνιστικής και της
ρωμαϊκής εποχής. Θα ήταν παράδοξο να
διατηρήσει την ελληνικότητά του ο ελληνισμός στη Ρώμη και να γίνει Ρωμαίος, όταν
οικειοποιήθηκε το ρωμαϊκό ιμπέριουμ».
Σε αντίθεση με αυτό που θέλουν να πιστεύουν κάποιοι δυτικόπληκτοι Έλληνες
διανομούμενοι, οι Βυζαντινοί απ’ αρχής
μέχρι τέλους δεν έπαψαν να αυτοπροσδιορίζονται αναλόγως ως Έλληνες, ως γραικοί, ως Ρωμαίοι, με την επισήμανση ότι οι
προγονοί τους ήταν οι Έλληνες και όχι οι
Λατίνοι/Ιταλοί Ρωμαίοι.
Εξ ου, όπως μου λέει ο Κοντογιώργης,
και άλλαξαν το όνομα τους και από ρωμαϊκό κράτος αυτό-αποκαλούσαν το κράτος
τους Βυζάντιο.
«Το επωνύμιο Βυζάντιο είναι βυζαντινό
όχι νεότερο πρόσκτημα. Οι βυζαντινοί Έλληνες γνώριζαν για τους αρχαίους απευθείας και ενέγραφαν εαυτούς ως κληρονόμους τους. Στα σχολεία τους διδάσκονταν τον Όμηρο. Ήταν μια εγγράμματη
κοινωνία. Οι δυτικοί πληροφορήθηκαν
για τους αρχαίους, για την Ευρώπη, για τη
νομισματική οικονομία, για τις πόλεις/κοινά κ.λπ. μέσω των βυζαντινών πολύ αργά,
όταν οι Έλληνες του Βυζαντίου τους επανάφεραν στη ζωή».
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ
Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα, κατάφερε να «περάσει» ότι τη συνέχεια μεταξύ αρχαιότητας και νεοτερικότητας τη διασφαλίζει ο δυτικός Μεσαίωνας
και όχι το Βυζάντιο. Έτσι, οι Δυτικοί επιδόθηκαν σε μια εργώδη προσπάθεια να
αποδείξουν ότι αυτοί ενσαρκώνουν τη
συνέχεια μεταξύ αρχαιότητας και νεοτερικότητας. Ωστόσο, κατά τον Κοντογιώργη,
από τον ισχυρισμό αυτό απουσιάζει ένας
κρίσιμος κρίκος.
«Η Δύση εγγράφεται στη φεουδαρχία
επομένως δεν μπορεί να τοποθετηθεί ως
σύνδεσμος μεταξύ των δύο ανθρωποκε-

ντρικών περιοχών, της αρχαιότητας και
της νεοτερικότητας του 20ού αιώνα.
Η Δύση εξήλθε της ιστορίας τον 5ο αιώνα
και αγνοούσε επί μακρόν την ύπαρξη της.
Την επανάφερε σε ανθρωποκεντρική τροχιά το Βυζάντιο. Το ρόλο τής συνέχειας τον
καλύπτει ομοθετικά το Βυζάντιο».
Γι’ αυτόν το λόγο, όπως δείχνει ο καθηγητής, το Βυζάντιο ταξινομήθηκε ως «ξένος
πολιτισμός» και μάλιστα στο Μεσαίωνα.
«Έτσι, μόνο η Δύση ηδύνατο να νομιμοποιηθεί στην ηγεσία της νεοτερικότητας
και να νομιμοποιήσει το σύστημά της ως
δημοκρατικό και την εποχή της ως πρότυπο αναφοράς και ανωτερότητας έναντι
κάθε άλλου παραδείγματος της κοσμοϊστορίας. Απέκρυψε με τον τρόπο αυτόν
ότι αντιπροσώπευε μια απλώς πρώιμη ανθρωποκεντρική φάση και όχι την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση που αποδίδει η
δημοκρατία».
Για τον Κοντογιώργη όμως, αυτό δεν
είναι τίποτα άλλο, παρά υφαρπαγή της
Ιστορίας και το διακύβευμά της «στοιχειοθετεί τη μεγαλύτερη γνωσιολογική απάτη που επιχειρήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα!».
Έτσι ανακήρυξε τη μοναρχία ως ανώτερη
της δημοκρατίας, τη φεουδαρχική απολυταρχία ως ανώτερη της κοσμόπολης, τον
κρατοκεντρισμό ως τελικό στάδιο με την
εξαφάνιση της οικουμένης. Κατέληξε έτσι
να πείσει την εποχή της, ότι η εξέλιξη του
κόσμου σταματάει στο πρότυπό της, και
ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση του σήμερα μόνο οπισθοδρόμηση μπορεί να επιφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι στη διανόηση
της νεοτερικότητας η εξέλιξη του κόσμου
τελείωσε, δεν υπάρχει επόμενο στάδιο
στην κοινωνική βιολογία του σήμερα.
Ο ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΚΑΙ
Ο «ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ» ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
Στην ιστορία, συνήθως γίνονται απλοποι-
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Μεσαίωνα είχαν οι Δυτικοί
ΌΧΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
ήσεις είτε για λόγους κατανόησης είτε για
άλλους «σκοπούς». Άραγε είναι σωστό να
ρωτήσουμε αν ο Μεσαίωνας που βίωσε ο
Γάλλος ή ο Τσέχος, αν διαφέρει από αυτόν
του Βυζαντινού Έλληνα;
Ο Κοντογιώργης το θεωρεί παραπλανητικό κάτι τέτοιο. «Μη σας παραπλανά η
έννοια του Μεσαίωνα. Δεν πρόκειται για
κάποιους μέσους χρόνους αλλά για την
περιέλευση της Δύσης/δυτικής Ρώμης
στη δεσποτεία/φεουδαρχία, που σηματοδότησε την έξοδό της από την ιστορία.
Οι λαοί του «Μεσαίωνα» λοιπόν ανήκαν
στην κατηγορία των δουλοπαροίκων».
Ο καθηγητής είναι ξεκάθαρος: «Το Βυζάντιο δεν ανήκει στο «Μεσαίωνα! Δεν περιήλθε στη φεουδαρχία, αλλά συνέχισε να
βιώνει το ελληνικό κοσμοσύστημα μικρής
κλίμακας», γι’ αυτό «όποιος ταξινομεί το
Βυζάντιο στο Μεσαίωνα ή αγνοεί τα θεμελιώδη της κοσμοϊστορίας ή είναι ιδεολογικά διατεταγμένος». Η περιοδολόγηση
– αρχαιότητα, μεσαίωνας, νεοτερικότητα,
είναι παραπλανητική θεωρεί ο καθηγητής.
«Μια ορθή περιοδολόγηση της ανθρωπότητας περιλαμβάνει, αφενός το δεσποτικό κόσμο και αφετέρου τον ανθρωποκεντρικό κόσμο. Ο τελευταίος ενσαρκώνει
το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα στις
δύο μείζονες φάσεις του, την κρατοκεντρική και την οικουμενική, που στη συνέχεια
θα μεταλλαχθεί ως προς την κλίμακα για
να φτάσουμε στο κράτος – έθνος. Με λίγα
λόγια, ο βυζαντινός άνθρωπος ζει σε καθεστώς ατομικής και ευρέως κοινωνικής
και πολιτικής ελευθερίας στις αγροτικές
και στις αστικές πόλεις/κοινά και στο σύνολο της κοσμόπολης» σημειώνει.
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΥΠΗΡΧΑΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Τόσο σε ταινίες, όσο και σε βιβλία, θα
δει κανείς ότι για τη δυτική δημοκρατία

θεωρείται πολύ σημαντικό έγγραφο η
Μάγκνα Κάρτα, καθώς έτσι ξεκίνησε ο
έλεγχος των βασιλέων που εξελίχθηκε
αργότερα ως θεσμός. Στο Βυζάντιο αντίστοιχο υπήρχε, υποτίθεται θεοκρατία και
απόλυτη μοναρχία. Ωστόσο, δεν απέχει
τίποτα περισσότερο από την αλήθεια από
αυτόν το μύθο.
«Η Μάγκνα Κάρτα δεν έχει καμία σχέση
με τη δημοκρατία» λέει ορθά – κοφτά ο
Κοντογιώργης, για τον απλούστατο λόγο,
ότι η Μάγκνα Κάρτα «είναι ένα αποκλειστικά ενδοφεουδαλικό έγγραφο που ρυθμίζει τις σχέσεις αφενός μεταξύ πάπα και
αγγλικής φεουδαρχίας και αφετέρου μεταξύ των φεουδαρχών και το απολυταρχικού μονάρχη».
Για του λόγου το αληθές, ο Έλληνας διανοούμενος, με μετέφερε χρονικά έξι αιώνες μετά τη Μάγκνα Κάρτα, στη Μεγάλη
Βρετανία του 1830, όπου μόλις το 7% των
άρρενος πληθυσμού της Βρετανίας διέθετε δικαίωμα ψήφου, ενώ η συντριπτική
πλειοψηφία του πληθυσμού ζούσε σε καθεστώς δουλοπαροικίας!
«Η εξαπάτηση αυτή του κοινού λαού
εξακολουθεί και σήμερα να κρατεί καλά.
Η αυστηρά ολιγαρχική μοναρχία που επικρατεί καθολικά στις ημέρες μας αποκαλείται δημοκρατία. Ο μονάρχης στο σημερινό σύστημα κατέχει το σύνολο του πολιτικού συστήματος και άρα του κράτους, η
δε εξουσία του ασκείται ευθέως επί ενός
εκάστου των υπηκόων του. Συγχρόνως ο
ίδιος, το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, είναι εκτός κράτους δικαίου, υπεράνω του νόμου, ανέκκλητος, και χωρίς να
υπόκειται στον παραμικρό έλεγχο για τα
πεπραγμένα του».
Ενώ λοιπόν στη Δυτική Ευρώπη συνέτασαν τέτοια ενδοφεδουαλικά έγγραφα,
στο Βυζάντιο, όπως μου εξήγησε ο Κοντογιώργης, ο βασιλέας – και όχι αυτοκράτορας – εκλέγεται από το δήμο της Κωνσταντινούπολης και τη σύγκλητο, υπόκειται

στον έλεγχό τους, είναι ανακλητός και, σε
αντίθεση με το σημερινό μονάρχη/πρωθυπουργό που είναι πολιτικά κυρίαρχος,
ασκεί απλώς εξουσία εννόμου επιστασίας.
Ο Βυζαντινός μονάρχης δεν ασκεί επομένως άμεση εξουσία επί του πολίτη, ο οποίος υπόκειται στη δημοκρατική πολιτεία
της πόλης/κοινού. Θεμέλιο της κεντρικής
πολιτείας είναι ο δήμος και η σύγκλητος
βουλή, όχι ο βασιλέας, ο οποίος εκλέγεται,
ελέγχεται και ανακαλείται, ενώ η εξουσία
του σταματάει στα τείχη των πόλεων, δε
συναντιέται ευθέως με τον πολίτη που
στεγάζεται στην πόλη.

κράτους από το δεσπότη. Η συνοχή στο
κράτος αυτό συντελείται στο πρόσωπο
του, όχι στην πολιτισμική συνάντηση της
κοινωνίας. Το Βυζάντιο είναι οικουμενική
κοσμόπολη με δημοκρατικές πολιτείας
στις πόλεις και ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα στο Κέντρο».
Γι΄αυτό και το Βυζάντιο δεν ήταν απολυταρχία, ούτε θεοκρατία, ούτε αυτοκρατορία. Αυτό που επίσης παρατηρεί ο
Έλληνας διανοούμενος, είναι πως αγνοείται ότι στο Βυζάντιο δεν υπήρχε δουλεία,
κυριαρχούσε η εταιρική οικονομία και
συντελούνταν η καθολική μετάβαση στην
πολιτειοτική κοινωνία.
ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΗΡΞΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ,
Η εκκλησία στο Βυζάντιο λειτουργεί ως
ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
εκκλησία του δήμου των πιστών, ο κλήΑν και στον τέταρτο τόμο του εντυπωσια- ρος υπάγεται στη δημοκρατική πολιτεία
κού έργου του «Το ελληνικό κοσμοσύστη- της πόλης και όπως μαρτυρούν οι πηγές,
μα» μπορεί κανείς να δει συγκεκριμένα υπήρξε ένας εκ των θεματοφυλάκων του
πως δούλευε το «σύστημα» στο Βυζάντιο, νομικού πολιτισμού της ελληνικής οικουο Κοντογιώργης μου έδωσε μια γεύση, το μένης. Ουδέποτε περιήλθε στη δεσποτεία,
γεγονός ότι στο Βυζάντιο λοιπόν, είχανε όπως η καθολική εκκλησία.
μονάρχη σε αντιπροσωπευτική ως προς
το κεντρικό πολιτικό σύστημα κοσμοπολι- *O Βαγγέλης Γεωργίου είναι ερευνητής
τεία, όχι σε μοναρχευομένη ολιγαρχία.
δημοσιογράφος. Σπούδασε Πολιτικές
«Στη μια περίπτωση λειτουργεί ο δήμος, Επιστήμες και Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις
στην άλλη ο σκέτος μονάρχης. Το γεγονός και Στρατηγικές Σπουδές. Έχει εργαστεί
ότι η θητεία του βυζαντινού βασιλέα ενός στο Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναείναι ισόβια – πλην όμως ελευθέρως ανα- πτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ), αργότεκλητή – ενώ του σημερινού μονάρχη είναι ρα στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρωταμε χρονικό προσδιορισμό πλην όμως μη γωνιστές» και στο protagon.gr. Υπήρξε
ανακλητή – δεν αλλάζει το πράγμα, αφού ιδρυτής του ιστότοπου δημόσιας διανόακόμη και η μη ισοβιότητα καταστρατηγεί- ησης greeklish.info. Έρευνές του έχουν
ται μέσω της κομματικής χειραγώγησης». δημοσιευτεί στα Foreign Affairs, Hot
Παρόλα αυτά, πολλοί Έλληνες διανοού- Doc, Huffington Post, ThePressProject,
μενοι και φυσικά Δυτικοί φρόντισαν να Infowar, Εικονογραφημένη Ιστορία, Ιστοπεράσουν στον κόσμο, ότι το Βυζάντιο ρικά Θέματα, Στρατιωτική Ιστορία, Lifo
ήταν μια απολυταρχική αυτοκρατορία και άλλα. Συμμετείχε στην έρευνα του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας
ακόμα και θεοκρατία.
Η πραγματικότητα είναι όμως πολύ δια- (Ε.C.I.) και του Γραφείου του Ευρωπαϊφορετική. «Η απολυταρχία, η θεοκρατία κού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για την
και η αυτοκρατορία ανάγονται στην κρα- ξένη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
τική δεσποτεία, προϋποθέτει φεουδαλική (2019). Από το 2017 ανήκει στη συντακτικοινωνία και ιδιοκτησιακή αντίληψη του κή ομάδα του SLpress.gr.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η

πρώτη τουφεκιά της Ελληνικής
Επανάστασης έπεσε στις 21 Μαρτίου 1821 στα Καλάβρυτα, όταν ένοπλοι
αγωνιστές, με επικεφαλής τους τοπικούς
οπλαρχηγούς, πολιόρκησαν τους Τούρκους που είχαν καταφύγει σε τρεις οχυρούς πύργους.
Από τις αρχές Φεβρουαρίου, μετά τη
διάσκεψη της Βοστίτσας (26 – 29 Ιανουαρίου), άρχισαν να πυκνώνουν οι φήμες
για επικείμενη εξέγερση των ραγιάδων
στην Πελοπόννησο. Ο Αγγλος πρόξενος
στην Πάτρα Γκριν συμβούλευσε τους
Τούρκους να λάβουν τα μέτρα τους, ενώ
δεν έλειψαν και Έλληνες με μειωμένη
εθνική συνείδηση, όπως ο κοτζάμπασης
της Τριπολιτσάς Σωτηράκης Κουγιάς και
ο δραγουμάνος του Πασά, Σταυράκης
Ιακωβίκης, που πρόδωσαν την υπόθεση,
δίνοντας πληροφορίες στους κατακτητές.
Η οθωμανική διοίκηση, θορυβημένη
και από μεμονωμένες επιθέσεις κατά
υπαλλήλων της, αποφάσισε να καλέσει
στην Τριπολιτσά τους πρόκριτους της Πελοποννήσου, με το πρόσχημα έκτακτης
σύσκεψης. Στην πραγματικότητα, όμως,
οι Τούρκοι σκόπευαν να τους κρατήσουν
ως ομήρους, για να αποτρέψουν κάθε
διάθεση των Ελλήνων για εξέγερση.
Πολλοί από τους πρόκριτους δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, γνωρίζοντας την τύχη που τους περίμενε.
Έτσι, στις 10 ή στις 13 Μαρτίου, επιφανείς Αχαιοί κατέφθασαν στη μονή της
Αγίας Λαύρας για να αποφασίσουν περί
του πρακτέου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν οι επίσκοποι Παλαιών Πατρών
Γερμανός και Κερνίκης Προκόπιος και οι
πρόκριτοι Ασημάκης Ζαΐμης, Ασημάκης
Φωτήλας, Σωτήρης Θεοχαρόπουλος,
Σωτήρης Χαραλάμπης, Παναγιωτάκης
Φωτήλας, Ανδρέας Ζαΐμης και Ανδρέας
Λόντος.
Αφού αντηλλάγησαν απόψεις και
κάμφθηκαν οι αμφιβολίες, κυρίως του
Ζαΐμη και του Παλαιών Πατρών Γερμανού, αποφασίσθηκε ότι η επανάσταση
έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως, καθώς δεν
υπήρχε καιρός για χάσιμο. Τυχόν σύλληψή τους θα αποτελούσε πλήγμα για την
εξέγερση και πιθανώς να συνέβαλε στη
ματαίωσή της. Πολύτιμες πληροφορίες
για τις προθέσεις των κατακτητών έδωσε
ο νεαρός Παναγιωτάκης Φωτήλας, που
ήταν ερωτευμένος με την κόρη του βοεβόδα (διοικητή) των Καλαβρύτων, Αϊσέ.
Στη συνέχεια, οι παριστάμενοι αναχώρησαν για τις περιοχές τους, προκειμένου να στρατολογήσουν άνδρες και να
περιμένουν την έναρξη του αγώνα.
Τις εξελίξεις επιτάχυνε το περιστατικό
της 18ης Μαρτίου (ή 20ης Μαρτίου),
όταν άνθρωποι του βοεβόδα των Καλαβρύτων, Ιμπραήμ Αρναούτογλου,
χτυπήθηκαν από τους Πετμεζαίους καθ’

Suggested presentation.

Η πολιορκία και η παράδοση
των Καλαβρύτων
οδόν προς την Τριπολιτσά. Ο Αρναούτογλου, όταν πληροφορήθηκε το γεγονός,
διέταξε τους Τούρκους της περιοχής να
κλεισθούν σε τρεις οχυρούς πύργους
των Καλαβρύτων και να αμυνθούν, ελπίζοντας σε βοήθεια από την οθωμανική
διοίκηση της Τριπολιτσάς.
Στις 21 Μαρτίου 1821, 600 Έλληνες
επαναστάτες, με επικεφαλής τους Σωτήρη Χαραλάμπη, Ασημάκη Φωτήλα, Σωτήρη Θεοχαρόπουλο, Νικόλαο Σολιώτη,
Ιωάννη Παπαδόπουλο, Βασίλειο και
Νικόλαο Πετμεζά, συγκεντρώθηκαν στη
μονή της Αγίας Λαύρας. Αφού παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, σύμφωνα
με κάποιους ιστορικούς, πήραν μαζί τους
για σημαία το λάβαρο της μονής με τη
χρυσοκέντητη παράσταση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κι ένα παλιό κανόνι.
Την ίδια ημέρα ξεκίνησαν την πολιορκία
των τριών οχυρών πύργων στα Καλάβρυτα και ύστερα από μάχες που κράτησαν
πέντε ημέρες, εξανάγκασαν τους πολιορ-

κημένους να παραδοθούν. Οι απώλειες
των Ελλήνων ήταν 2 νεκροί και 3 τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο Νικόλαος Σολιώτης. Αδιευκρίνιστες ήταν οι απώλειες
για τους πολιορκούμενους Τούρκους, οι
περισσότεροι από τους οποίους ήταν
άμαχοι. Πολλοί από αυτούς κατεσφάγησαν, αν και είχαν παραδοθεί.

ΤΟ ΙΕΡΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Οι επαναστάτες πήραν ως λάφυρα
πάνω από 100 όπλα, με τα οποία εξόπλισαν άλλους αγωνιστές.
Όσον αφορά την τύχη της Αϊσέ Αρναούτογλου, φαίνεται να διασώθηκε, αλλά
αυτοκτόνησε αργότερα, όταν, σύμφωνα
με την παράδοση, πληροφορήθηκε την
απώλεια του αγαπημένου της Παναγιωτάκη Φωτήλα, που σκοτώθηκε κατά την
πολιορκία της Πάτρας το 1824, σε ηλικία
24 ετών.
Η πολιορκία και η παράδοση των Καλαβρύτων θεωρείται ως η πρώτη σοβαρή πολεμική επιχείρηση της Ελληνικής
Επανάστασης. Στις 23 Μαρτίου το σκηνικό θα μεταφερθεί νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, όταν οι Μανιάτες θα καταλάβουν την Καλαμάτα και η Μεσσηνιακή
Γερουσία θα εκδώσει την «προειδοποίησιν εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς», με την
οποία θα τους γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του γένους των Ελλήνων.
© SanSimera.gr
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η προετοιμασία και οι μάχες
του πρώτου έτους
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Α. ΓΕΡΑΜΑΝΗ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΖ Ε.Α.

§ …συνέχεια από το προηγούμενο

Τον Οκτώβριο του 1820, στην πόλη Ισµαήλι της Ρουµανίας έγινε συνέδριο των φιλικών και καταστρώθηκε το
σχέδιο δράσης, το οποίο προέβλεπε:
• Έναρξη του κινήµατος στις παραδουνάβιες ηγεµονίες.
• Συνδροµή του αγώνα από τον Αλή πασά των Ιωαννίνων.
• ∆ιενέργεια καταστροφών εγκαταστάσεων και οδών.
• Εξέγερση στην κυρίως Ελλάδα, µετά την εκδήλωση
του κινήµατος στις παραδουνάβιες ηγεµονίες.
Η έναρξη του αγώνα στις ηγεµονίες αυτές θεωρήθηκε
ότι ήταν προτιµότερη διότι:
α) Εδιοικούντο από Έλληνες ηγεµόνες,
β) οι κάτοικοι ήταν οµόδοξοι,
γ) δεν υπήρχε στις ηγεµονίες τουρκικός στρατός και,
για να εισέλθει, θα έπρεπε να ζητηθεί η έγκριση της
Ρωσίας, δ) υπήρχε αντίθετα οργανωµένος χριστιανικός
στρατός από µισθοφόρους (τους λεγόµενους Αρβανίτες), οι οποίοι, σαν χριστιανοί, ήταν στην υπηρεσία των
τοπικών ηγεµόνων και αρχόντων,
ε) θεωρήθηκε ευνοϊκή η γειτνίαση µε τη Ρωσία,
στ) υπολογίστηκε σαν πιθανή η ενίσχυση από τους ντόπιους,
ζ) υπολογίστηκε ότι, για αντιπερισπασµό, η Ελλάδα θα
επαναστατούσε ευκολότερα.
Την 22α Φεβρουαρίου 1821, ο Υψηλάντης µε 200 άνδρες διάβη τον Προύθο ποταµό και εισήλθε στο Ιάσιο,
πρωτεύουσα της Μολδαβίας.
Εκεί, τους υποδέχθηκε µε ενθουσιασµό, ο ηγεµόνας
Σούτσος και οι κάτοικοι, ενώ οι οπλοφόροι Αρβανίτες
της πόλης και η φρουρά τάχθηκαν υπό τις διαταγές του.
Ταυτόχρονα, πολλοί νέοι προσήλθαν στις τάξεις του
επαναστατικού στρατού.
Από εκεί, ο Υψηλάντης δηµοσίευσε ενθουσιώδη προκήρυξη, µε την οποία παρότρυνε: «κινηθείτε, αδελφοί,
και θέλετε ιδεί µίαν κραταιάν δύναµιν, να υπερασπισθεί
τα δίκαιά µας!», υπονοώντας τη Ρωσία.
∆εν άργησε, όµως, ν’ αποδειχθεί ότι η Μολδοβλαχία
δεν ήταν ο κατάλληλος τόπος για τον ελληνικό αγώνα,
αφού οι µεν κάτοικοι φάνηκαν αδιάφοροι, ο δε στρατός
των Αρβανιτών ήταν, στην πλειονότητά του, ανοργάνωτος συρφετός, που δεν είχε εθνικό υπόβαθρο.
Ο Υψηλάντης προχώρησε προς τη Βλαχία. Την 28η
Μαρτίου, εισήλθε στο Βουκουρέστι, αφού στη Φωξάνη
ενισχύθηκε µε νέους οπλαρχηγούς. Είχαν ήδη περάσει
πέντε εβδοµάδες από τη διάβαση του Προύθου και δεν
είχε εκδηλωθεί καμία συµπαράσταση της Ρωσίας.
Αντίθετα, ο Τσάρος, για να αποδείξει την πίστη του
στις αρχές της «Ιερής Συµµαχίας» και να διαψεύσει την
υποψία ότι η Ρωσία υπέθαλπε το κίνηµα του Υψηλάντη,
αποκήρυξε επίσηµα το κίνηµα.
∆ιέταξε τη διαγραφή του ονόµατος του Υψηλάντη από
τον κατάλογο των Ρώσων αξιωµατικών, δήλωσε στο
∆ιβάνι, µε τον πρέσβη της στην Κωνσταντινούπολη, ότι
η Ρωσία ήταν ξένη προς το κίνηµα και επέτρεψε την είσοδο τουρκικού στρατού στις ηγεµονίες.

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’, εξάλλου, υπακούοντας
στην πίεση του σουλτάνου, αφόρισε τον Υψηλάντη και
τον ηγεµόνα της Μολδαβίας, Σούτσο.
Πριν γίνουν αυτά γνωστά στον Υψηλάντη, ενώ ακόµη
βρισκόταν στο Ιάσιο, βρέθηκε αντιµέτωπος µε δυσάρεστα γεγονότα. Πολλοί πλούσιοι Έλληνες, που διέμεναν
εκεί, διατέθηκαν µε δυσμένεια. Ο Ελληνας τραπεζίτης,
στον οποίο είχαν κατατεθεί χρήματα για τη Φιλική Εταιρεία, αρνήθηκε να τα παραδώσει.
Αφού συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος µόνο όταν κατέβαλε 6.000 γρόσια για τον τουρκικό στρατό. Αποτέλεσμα αυτού του επεισοδίου ήταν να εξαφανιστούν, από
φόβο, οι άλλοι πλούσιοι Έλληνες.
Στο µεταξύ, στο Ιάσιο συνελήφθη ο Τούρκος φρούραρχος µε 40 στρατιώτες, καθώς και 30 Μωαμεθανοί
πολίτες και κατεσφάγησαν. Ταυτόχρονα, στο Γαλάτσι,
ο Βασίλης Καραβιάς, αξιωματικός του επαναστατικού
στρατού, συνέλαβε το φρούραρχο µε τους στρατιώτες
του µαζί µε Τούρκους εμπόρους, τους οποίους και κατέσφαξε. Ο Υψηλάντης άρχισε να λαμβάνει θλιβερές
ειδήσεις.
Ο Υπατρος, τον οποίο είχε στείλει στον Αλή πασά, για
να συνεννοηθεί τον τρόπο σύμπραξης του, µέχρι να κατέβει ο ίδιος στην Ελλάδα, είχε δολοφονηθεί στην οδό
µεταξύ Νάουσας και Ηπείρου. Ο Αριστείδης Πωπ, τον
οποίο είχε στείλει στη Σερβία για συνεννόηση, συνελήφθη και αυτοκτόνησε.
Στο Ρώµανο, όπου µεταστάθµευσε ο Υψηλάντης, πληροφορήθηκε ότι οι κάτοικοι του Ριµνίκου, µόλις πληροφορήθηκαν την άφιξή του, εγκατέλειψαν την πόλη και οι
Βλάχοι των αγροτικών περιφερειών, για ν’ αποφύγουν
τη λεηλασία των Αρναουτών του σώµατος του Σάββα,
του οποίου οι διαθέσεις απέναντι στον αρχηγό, είχαν
πλέον µεταβληθεί.
Ο Υψηλάντης, αφού πήγε πάλι στη Φωξάνη, συγκρότησε τον Ιερό Λόχο, από 500 νέους ευγενών οίκων, οι
οποίοι απετέλεσαν ιδιαίτερο σώµα και τον πυρήνα του
στρατού του. Ήταν το πρώτο σώµα τακτικού στρατού,
που οργανώθηκε σύµφωνα µε τους κανονισµούς των
σύγχρονων ευρωπαϊκών στρατών.
Οι Βογυάροι του Ιασίου, µη βλέποντας να ενισχύεται
ο Υψηλάντης από τη Ρωσία, ζήτησαν από το Ρώσο διοικητή Βιγκενστάιν την αποστολή 10.000 ανδρών για την
προστασία της Μολδαβίας από τους Τούρκους.
Μετά την αρνητική απάντησή του, οι Βογυάροι υποκίνησαν τον πληθυσµό σε εξέγερση κατά των Ελλήνων,
ζήτησαν βοήθεια από τον πασά της Βραΐλας, για να εκδιώξουν τους επαναστάτες και τελικά εξόρισαν και τον
ηγεµόνα Σούτσο.
Στη Βλαχία, ο Βλαδιµηρέσκου, αντί να ενισχύσει και
βοηθήσει τον Υψηλάντη να κατέβει στην Ελλάδα, ζήτησε από την Πύλη να τον αναγνωρίσει σαν αρχηγό του
ρουµανικού έθνους.
Ταυτόχρονα, µε εθνικοκοινωνικό κίνηµα, αύξησε τις
δυσκολίες στον Υψηλάντη, ο οποίος τότε διέταξε τους
Έλληνες του στρατού του, υπό Ρουµάνο αρχηγό, να φύγουν, ενώ σύστησε το ίδιο στους Σέρβους και τους Βούλγαρους.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
διαβαίνει τον Προύθο ποταμό.
Ο δρόμος για τη λευτεριά
της Ελλάδας άνοιξε!
(Εθνική Πινακοθήκη Παρισιού)

Όταν ο Υψηλάντης πληροφορήθηκε τον αφορισµό του
από τον Πατριάρχη, την αποδοκιµασία του κινήματος
του από το συνέδριο της Ιερής Συµµαχίας, στο Λεϋµπάχ,
την αποκήρυξή του από τον Τσάρο της Ρωσίας και αφού
πήρε επιτιμητική επιστολή του Καποδίστρια για το κίνηµά του, για τη διακήρυξή του σχετικά µε τη Ρωσία, µε
τη σύσταση να εγκαταλείψει τον αγώνα, έστειλε επιστολή στον Αυτοκράτορα της Ρωσίας.
Μ’ αυτήν φαινόταν να πιστεύει ότι ο Τσάρος αποδοκίµαζε µεν την επανάσταση, αλλά αναγνώριζε τα δίκαια
των Ελλήνων, δήλωνε δε ότι συμφωνούσε µε τη διακοπή
του κινήµατος, µε τον όρο να διευκολυνθεί στην κάθοδό
του στην Ελλάδα και να παραχωρηθούν στους Έλληνες
τέσσερα φρούρια, δύο στην Πελοπόννησο και δύο στη
Στερεά.
∆ήλωνε, ακόµη, την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του και να πεθάνει υπέρ της πατρίδας του και βεβαίωνε ότι, µέχρι να πάρει την απάντηση
του Τσάρου, θα υποχωρούσε στην ορεινή Βλαχία, χωρίς
να επιχειρήσει κάτι κατά των Τούρκων.
Περιµένοντας απάντηση πήγε στο Βουκουρέστι, όπου
τον υποδέχθηκαν µε ψυχρότητα, δεν παρέστη δε κανένας επιφανής Έλληνας στη δοξολογία που έγινε, για να
µην ενοχοποιηθούν απέναντι στην Πύλη.

Συνέχεια στο επόμενο…§

Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε
αληθινούς ήρωες και πατριώτες,
που διέθεσαν την ψυχή τους
και τη ζωή τους για την Ελλάδα.
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
7171 boul. Thimens, Saint-Laurent
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• www.rosehillfoods.com
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Βρετανία: Στα… χαμηλά η δημοτικότητα
του Χάρι και της Μέγκαν
Η

δημοτικότητα του πρίγκιπα Χάρι και
της συζύγου του Μέγκαν σημείωσε
«βουτιά» στη Βρετανία και ποτέ πριν δεν
ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα, ύστερα
από την εκρηκτική συνέντευξή τους στην
Αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι, σύμφωνα με δημοσκόπηση.
Κατά τη συνέντευξη που μεταδόθηκε
την Κυριακή 7/3, η Μέγκαν δήλωσε ότι
οι εκκλήσεις της για βοήθεια, ενώ είχε
τάσεις αυτοκτονίας, αγνοήθηκαν και ένα
μέλος της οικογένειας, που δεν έχει κατονομαστεί, ρώτησε πόσο σκουρόχρωμος μπορεί να είναι ο γιος του ζεύγους,
ο Άρτσι.
Στο μεταξύ, ο Χάρι, εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, επίσης παραπονέθηκε για
την αντίδραση της οικογένειάς του στην

απόφασή τους να αποχωρήσουν από τα
επίσημα καθήκοντά τους.
Η εκ βαθέων συνέντευξη βύθισε τη μοναρχία στη χειρότερη κρίση της αυτόν
τον αιώνα και, σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov, έπληξε και τη φήμη του
ζεύγους.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση (σ.σ.: Παρασκευή 12/3), το 48% των 1.664 ερωτηθέντων είχε αρνητική στάση απέναντι
στο Χάρι και 45% θετική – η πρώτη φορά
που το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων ξεπερνά αυτό των θετικών – ενώ
καταγράφεται μείωση κατά 15 μονάδες
βάσης σε σχέση με μία εβδομάδα πριν.
Στο μεταξύ, μόνο 3 στους 10 ανθρώπους
είχαν θετική άποψη για τη Μέγκαν, ενώ
το 58% είχε αρνητική γνώμη.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μ

Lopez & Rodriguez:

«Δεν χωρίσαμε!»

Λ

ίγες μόνο ώρες μετά την αποκάλυψη που έκανε δημοσίευμα, για τη διάλυση του αρραβώνα της Jennifer Lopez
και του Alex Rodriguez, το διάσημο ζευγάρι έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια περί χωρισμού.
Την αποκάλυψη πως το διάσημο ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους και να διαλύσει τον αρραβώνα
του, την έκανε αρχικά το Page Six. Παράλληλα και το ΤΜΖ την
ίδια μέρα επικαλούνταν πηγές που έκαναν λόγο για χωρισμό
της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού και του διάσημου
παίκτη του μπέιζμπολ.
Ωστόσο, η Jennifer Lopez και ο Alex Rodriguez σε μία από κοινού δήλωση στο αμερικανικό περιοδικό People τόνισαν: «Είμαστε ακόμα μαζί».
Με αυτό τον τρόπο, οι δύο τους θέλησαν να βάλουν τέλος
στις φήμες και να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως, άτομο του στενού τους περιβάλλοντος μιλώντας στο People τόνισε ότι «ποτέ δε χώρισαν, το
συζήτησαν αλλά είναι ακόμη μαζί. Η αλήθεια είναι ότι περνούν από μία δύσκολη φάση αλλά δε χώρισαν». Η ίδια πηγή
μάλιστα, διέψευσε και την είδηση με το τρίτο πρόσωπο που
φαίνεται να είχε μπει στη σχέση τους.

ΝΙΚΟΛ ΜΙΤΣΕΛ

H πάστορας
που έγινε…
στρίπερ!

© sigmalive.com

πορεί το 2020 να ήταν μια... ζόρικη χρονιά για τη συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη
μας, όμως για τη Νικόλ Μίτσελ (Nikole
Mitchell) το έτος της πανδημίας έφερε
πολλά «δώρα» και οικονομική ευημερία.
Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η «πάστορας που έγινε στρίπερ», όπως περιγράφει η ίδια τον εαυτό της στο Instagram,
απαριθμεί τα όνειρά της που έγιναν
πραγματικότητα μέσα στους περασμένους μήνες, παρά τις δύσκολες συνθήκες
που επικρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος
του έτους.
Η διεθνής αναγνωρισιμότητα που χάρισαν στη μητέρα τριών παιδιών και
πρώην πάστορα τα δημοσιεύματα του
διεθνούς Τύπου «μεταφράστηκαν» σε
μεγάλη αύξηση των εισοδημάτων της
και «ανοίγματα» στη σόουμπιζ, όπως
υποστηρίζει η ίδια, στέλνοντας μέσω
της σελίδας της ένα μήνυμα στους φαν
της: Όσο άσχημα κι αν δείχνουν τα πράγματα, ποτέ μην αποθαρρύνεστε και μην
εγκαταλείπετε τα όνειρά σας, σημειώνει
η Μίτσελ, η οποία μετά το διαζύγιό της,
έχει να σκεφτεί πως θα μεγαλώσει τα
τρία της παιδιά…
Η ιστορία της Μίτσελ, που εγκατέλειψε
τη ζωή της ως πάστορας στο Οχάιο πριν
από τρία χρόνια, για να ασχοληθεί με τη
βιομηχανία του «ερωτικού θεάματος»
και πλέον ζει στην Καλιφόρνια με τα τρία
της παιδιά, έκανε το γύρο του διαδικτύου πριν από μερικούς μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι η Μίτσελ απογοητεύτηκε από την εκκλησία, μετά τη λογοκρισία που επιβλήθηκε σε κηρύγματά
της, στα οποία μιλούσε ειλικρινά για την
πολυφυλετική καταγωγή της και το γεγονός ότι είναι bisexual. Έτσι αποφάσισε να
φύγει από τους κόλπους της το 2017 για
να χαράξει τη δική της αυτόνομη πορεία.
© klik.gr (με πληροφορίες
από New York Post)

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων 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

Μ-Έλα,
αστείο το είπα. Πάντως όλα
Μ-Καλησπέρα
Α-Έλα
Μάγδα μου. Αλέκα
Τι έγινε,μου.
σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
είπα κιγια
εγώ…
αυτά που μου είπες με μπέρδεψες πεΑ-Καλησπέρα Μάγδα μου.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
ο Μ-Πως
Λάμπης; πάνε τα πράγματα;
Α-Άλλες
προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
ρισσότερο.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Α-Εδώ ήΑλέκα
στηνμου.
πατρίδα;
Α-Πως
Μ-Φυσικά
Μ-Για
πες σε
μουμπέρδεψα;
να τις μάθω.
Μ-Και εδώ και στην πατρίδα. Ας αρ- Μ-Να, μου άλλαξες την άψογη εικόνα
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Ωραία.
φεύγεις;
απ΄Ευαγγελάτο
όλα, όλο τον καιρό
που
που είχαΠρώτα
για τον
και τους
χίσουμεΠότε
απόμαςεδώ.
Πως τα βλέπεις τα Α-Φυσικά.
με τα εμβόλια;
πράγματα
ΜΤην άλλη εβδομάδα.
θαάλλους
λείπεις,που
θα βλέπω.
πρέπει κάποιος να παίρνει τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
Α-Δεν είναι όλες οι ειδήσεις των ελληΑ-Πως να τα δω; Περιμένω τη σειρά
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
Α-Τόσο
νωρίς;εσύ πιστεύω ή κάνω λάθος; γράμματα
από το γραμματοκιβώτιο
μου όπως
νικών καναλιών
για πέταμα. για να μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Μ-Κάνεις
και
πολύ
μάλιστα.
Μ-Δεν
είναι;
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια φαίνεται ότι λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Α-Γιατί, έχεις αντίθετη γνώμη;
Α-Όχι φυσικά. Ως παράδειγμα, την ΤεINTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
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ƒ…≈»ÕŸÕ
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INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
φεύγουν
και είναι αλλά
ζεστά ψωμιά
φούρνου. Μ-Δίκιο
Μ-Όχι λες
αντίθετη
πολύ του
προβληματάρτη έχεις!
17/3 στο MEGA μίλησε ο επιδηTRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
μιολόγοςγια
καθηγητής
τική… δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην Α-Ύστερα,
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καλό και γιαΓιάννης
κακό, σουΙωαννίδης,
συνιστώ να
Α-Έχεις
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Α-Γιατί; Τι είναι αυτό που σε προβλη- αναφορικά ποιες θετικές συνέπειες
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270-1961
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274-2600
Μ-Πρώτα η κληρονομικά
κών μέτρων
Το είδες;
διαστρέβλωση
κι αυτό,κυκλοφορίας.
το σημειώνω. Και
το ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
και άλλα.της αλή- Μ-Καλό
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Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
Μ-Όχι. Μάλλον εκείνη την ώρα έπλενα info@hermesoverseas.com
θειας. Δεν είδες και την περασμένη
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που
αν
δεν
προσέξεις,
υπάρχουν
εβδομάδα στα ΝΕΑ;
ρούχα στο πλυντήριο. Και τι είπε;
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σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
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γραφείων
στην Ελλάδα,
Α-Πρώτον,
τα κρούσματα
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κάποιοι
επιτήδειοι
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το λάδι σας από το χωριό σας
μερικούς
ηλεκτρονικούς
διακόπτες
γνωρίζουν
τις διαδικασίες
και όταν κάνουν
λάθη, αγοράσεις
είχα. Α, νάτη.
Λοιπόν έγραφε
με μεγάλα
προάγουν
τη διάδοση
του
Εξήγησε ότι
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
γράμματα:
Εκατοντάδες
ιού αυτούς
διότι κάνουν
την και
κατάσταση
που ανοίγουν
κλείνουν ταχειρόφώτα τα πράγματά σας...
υψώνουν
τα χεριά
ψηλά, και ταθάνατοι
βάρη μαζίκαιμεχιτα από
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
τερη, γιατί περιορίζουνΠροσέχουμε
το χρόνο που
λιάδες παρενέργειες…
από την Ελλάδα.
με
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
σεβόμαστε το όνομά μας.
έχει έξω ο πληθυσμός.
Α-Και;
δεν
είναι
λίγα λόγια,
τον κόαν λείπεις,
δείχνειαντοδεν
σπίτιαφήσουν
ότι κατοικείτε
και
ΕνΜ-Να,
τω μεταξύ
όμως,
έχουνδιαστρέβλωση
πάρει την αμοιβή της
τους κι Με
αλήθειας; Δε ντρεπόμαστε λιγάκι;
σμο να κυκλοφορεί, τα κρούσματα αντί
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
εύκολη λεία
τους κλέφτες που
γιαΑ-Και
τη δουλειά
έκαναν.
γιατίπου…
να δεν
είναι
διαστρέβλωση; δε
να γίνεται
ελαττώνονται
θα για
αυξάνονται.
σεβόμαστε το όνομά μας.
Απόμου
όπου
Μ-Γι΄ αυτό και ο δικός μας εδώ στο
Α-Τι
λες; το διαπίστωσες ότι είναι ψέ- καιροφυλακτούν.
Κεμπέκ, αρχίζει και λασκάρει τα λουριά
ματα;
το Αλάρμ
από τατονπαιδιά
του SPARTAN
δε
Μ-Και
ακόμα.
Υπάρχει οτέτοια
ΜΌΝΌ
μας. Λες
να ξέρει
Ιωαννίδη
ο Λεγκό;
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δεν είσαι
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στις ειδήσεις
Ευ- Μ-Και
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Α-Αυτό
αγγελάτος. Άρα
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
πουδεν
έχω το
σπίτι;γνωρίζω. Αλλά αν συ- ανεξάρτητα από το βάρος καιότιχωρίς
ανευθυνότητα,
πουείναι
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μπλεχτείς σε τέτοιες βοηθάει
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
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μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
και βοηθά, μέρες
αλλά όταν
κτυπήσει
υποθέσεις
να πάνε.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
τος, που τότε
απ’ άστα
ότι καταλαβαίνω
τον έχεις Α-Βεβαίως
εδώ τις τελευταίες
έχουμε
το 1/3ο
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Σας
πληροφορούμε
για «θεό»
των κρουσμάτων
που έχει
η Ελλάδα.
της ενημέρωσης,
είναι
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
Αθήνα
σε μόνο
θα είναι αργά.
Θα σου
έχουν πάρει
Α-Έπρεπε
οι κυβερνητικές
αρχές τις δεν
Ελλάδας
να συναγερμός
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης Μ-Ναι αλλά εδώ δεν έχουν εμβολιααλήθεια;
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Αν όμως
το άρασπίτι
ήταν
πιο συνεργάσιμες
με τιςείναι.
προξενικές αρχές ταστείπράγματα.
Μ-Φυσικά
και όχι. Δεν
τόσοι, όσοι
στην νομίζουν
Ελλάδα.ότι
Γιατί
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Tél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
Α-Φιλενάδα, αν διάβασες καλά τη σε- κατοικείται,
γε;
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
τότε δε θα προσπαθήσουν να σε
εδώ.
Α-Διότι εδώ, πρώτον άργησαν να έρλίδα 2 στο κάτω μέρος αλλά και στην
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Μ-Έχεις
δίκιο, αν ήταν
έτσι τακαθαρά
πράγματα,
θα κλέψουν.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
θουν τα εμβόλια και δεύτερον και πιο
γράφει
ότι δε
πρόπρώτη γραμμή,
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
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αυτοκίνητό
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Καναδά στην
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απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
σημαντικό,
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έκθεση
Βρεταδεν τρομοκρατούν
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αναγκαζόμασταν
πολλοί από
εμάς νατηςπάμε
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Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
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λάδα. Αλλά
εμβόλιο που υπάρχουν
Ταξιδεύετε
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
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στη Βρετανία
ερωτηματικά
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τις πιστωτικές είναι
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Α-Ναι
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χαρτοκιβωτίου
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λάδι
σας
από
σας
στηνστον
Ελλάδα
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κάθε τηλεοπτικός Ευαγγελάτος λέει
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αγορά. Οι κυβερστην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
πάντα αυτά
νήσεις να’ ναι καλά που τα χρυσοπληπρόβλημα
για τοπου
ταξίδι.πρέπει να μαθαίνει ο είμαστε.
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
κόσμος, για πολλές και διάφορες αιτίες. ρώνουν. Αλλά τι λέω η δόλια. Εμείς να
NDG Bright corner unit with huge windows
situated!
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
την
Α-Ποιο;
allowing
natural light
dawn Ελλάδα
to dusk.
Και
όπως
σας μεταφέρουμε τοIdeally
λάδι
σας από
τοfull
χωριό
σαςfrom
στην
Αν δεν τα πει, θα τα λέει μόνος του σε είμαστε καλά, ή μάλλον
τα
παιδιάμεπάντα,
μας
Ideally situated between Monkland Village and
καμιά πλατεία μια και θα του δείξουν πιστωτική
και τα εγγόνια
μας, που
θα ξοφλήσουν
μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
στην
πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές
της10αγοράς.
Hampstead.
min walk from Monkland cafes
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk
την πόρτα του καναλιού. Επίσης, μην εκ- κάποτε όλο αυτό το χρέος που μας έβασουιό.θέλω, πάρε και βεβαιώσου
Α-Τι
φοβάσαι;
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66,
πλαγείς
αν στο μέλλον τα «γυρίσει» και Α-Το
λαν καλό
χάριςπου
στον
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro,
αρχίζει
να λέει τις
ταβαλίτσες,
αντίθετα.
Θα σου συ- καλύτερα.
Μ-Ναι πράγματι είναι πολλά τα δισεΜ-Το
αεροπλάνο,
το ταξίδι…
accessible family friendly neighborhood!
νιστούσα λοιπόν, να μην ορκίζεσαι στο κατομμύρια.
λες. Τίποτε εκατοντάδες
άλλο;
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
«αληθές»
Α-Δεαφού
των τηλεοπτικών ειδήσεων Μ-Οκ,
λεςτοκαλύτερα
δισετης Ελλάδας
να έχεις
πιοΑλέκα
ευρύμου.
μάτι Α-Μην
κατομμύρια
και ακόμα
έχουμεναφτάκρατάς τσάντα
που θαδενμπορούν
την
Μ-Με
τόσα που και
γίνονται,
φοβάμαι
New Bordeaux for rent Beautiful 2 bedroom
και σκέψη και σε άλλες ειδήσεις που εί- σει στο τέλος.
Available immediately!
οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν
condo for rent in an excellent location, large living
Μ-Του τούνελ ή του γκρεμού;
ναι και επιβεβαιωμένες, όπως αυτή που
room, 2 good size bedrooms, new counter tops
and backsplash in kitchen, freshly painted, very
Α-Τηςλες.
τελικής νίκης κατά του ιού.
2. Αν μάλιστα Μ-Καλά
δημοσιεύθηκε
μέσο
μεταφοράς. Τοστηλένεσελίδα
κι οι στατιστικές.
clean and well maintained building. Includes 1
πήγαινες στη διεύθυνση της ιστοσελί- Μ-Αμήν και πότε. Εσύ πότε πιστεύεις
indoor parking spot. Available immediately!!!
Μ-Δε
ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
δας, όπως πήγα κι εγώ, θα διαπίστωνες να επιστρέψουμε όπως πριν;
Α-Να
μας φανεί
από μόνη
πρόκειται για την επί- Μ-Αν
όλασου
πανπω,
καλά,θαπιστεύω
μέσα παράξενο
Αυγούστου.
φοβάμαι
και σου
με τουςότιτρομοκράτες.
σημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υγείας να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκες. Κάνεις
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.
του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας δεν ξέρει…
Pierrefonds Large 6 1/2 for rent
newer
Excellent Location!
construction (2004) available immediately
Μ-Κάποιος θα ξέρει σίγουρα. Δε γίνεκαι όχιείναι
καμιά
από τις
ψεύτικες
συνωμο- πουθενά;
Μ-Δεν
καθόλου
ανοησίες
και υπερβολές.
excellent location just steps from Pierrefonds
σιολογίας που γράφουν ότι «η γη δεν ται…
Blvd renovated kitchen with granite countertops
Α-Λέει
ο
Μενέλαος
να
πάμε
Καλιφόρνια.
Δεν
είδες
τι
έγινε
στην
Αμερική
που
μαχαιρώθηκε
parquet floors master bedroom with ensuite
είναι στρογγυλή και ο Έλβις… ζει!».
Α-Αν κάποιος ξέρει ας μας το πει, να το
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1
ωραία.
αστυνομικός;
Μ-Θέλεις να πεις ότι δε… ζει ο γλυκού- Μ-Πολύ
μάθουμε
κι εμείς και να το πούμε στον
powder/laundry room in basement 2 car garage
λης μου;
κόσμο που μας διαβάζει. Σ’ αφήνω επί
and 2 car exterior parking included
Α-Εγώ
όμως
θέλω
θάλασσα,
μπάνιο,
αμμουδιά.
Α-Το
είδα,
αλλά
τι
σχέση
έχει
αυτό
που
θα
πας
Α-Φιλενάδα σοβαρέψου.
του παρόντος και τα ξαναλέμε...
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου
πιστοποιητικού πρότεινε η Κομισιόν

Τ

η δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, κή εφαρμογή των πιστοποιητικών. Τα κράτη – μέλη παραμέγια τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφο- νουν υπεύθυνα να αποφασίσουν, ποιοι περιορισμοί στη δηρίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μόσια υγεία μπορούν να αρθούν από τους ταξιδιώτες, αλλά
θα πρέπει να εφαρμόσουν την άρση με τον ίδιο τρόπο σε
προτείνει η Κομισιόν.
Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι απόδειξη, ότι ταξιδιώτες που διαθέτουν ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.
Η Βέρα Γιούροβα (Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωσε από την COVID-19. πής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια) ανέφερε ότι «το ψηφιακό
Θα είναι δωρεάν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα περιλαμ- πράσινο πιστοποιητικό προσφέρει μια πανευρωπαϊκή λύση,
βάνει έναν κωδικό QR για τη διασφάλιση της ασφάλειας και για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται από
ένα εναρμονισμένο ψηφιακό εργαλείο για την υποστήριξη
της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού.
«Με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, ακολουθού- της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Αυτό είναι ένα καλό
με έναν κοινό ευρωπαϊκό δρόμο για ασφαλές και συνεχές μήνυμα για την υποστήριξη της ανάκαμψης. Οι βασικοί μας
άνοιγμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Το κλει- στόχοι είναι να προσφέρουμε ένα εύχρηστο, χωρίς διακρίδί για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι η σεις και ασφαλές εργαλείο, που σέβεται πλήρως την προπιστοποίηση – όχι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τα πιστο- στασία των δεδομένων. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε
ποιητικά δε θα οδηγήσουν σε διακρίσεις» τόνισε ο Αντι- για διεθνή σύγκλιση με άλλους εταίρους».
Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, σημείωσε ότι
πρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής,
«με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, ακολουθούμε μια
Μαργαρίτης Σχοινάς.
Επισήμανε ότι «για τους πολίτες μας, πρόκειται για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίγρήγορη και ασφαλή επιστροφή στην ομαλότητα, γιατί για τες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους θα μπορούν να
τις επιχειρήσεις μας το να μη χάσουν τη θερινή περίοδο εί- ταξιδεύουν με ασφάλεια και με ελάχιστους περιορισμούς
αυτό το καλοκαίρι. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό δε
ναι ζήτημα επιβίωσης».
Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη για να διασφαλίσει θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία και
ότι όλα τα πιστοποιητικά μπορούν να επαληθευτούν σε ολό- δε θα κάνει καμία διάκριση με κανέναν τρόπο. Μια κοινή
κληρη την ΕΕ και να υποστηρίξει τα κράτη – μέλη στην τεχνι- προσέγγιση της ΕΕ όχι μόνο θα μας βοηθήσει να αποκατα-

Καλημέρα
Πατρίδα
Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί και 9 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ

Τετάρτη: 5:30 το πρωί

ΚΑΝΑΛΙ 47,1

Πέμπτη: 7:30 το πρωί

ΚΑΝΑΛΙ 238/838

Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί

ΚΑΝΑΛΙ 389

Σάββατο: 4:30 το πρωί και 4:30 το απόγευμα

SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

Κυριακή: 3:30 το πρωί

Αυτή την Κυριακή 21 Μαρτίου "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" Γ' ΜΕΡΟΣ

Με τη δημοσιογράφο - συγγραφέα Ιουστίνη Φραγκούλη
Συμμετέχουν:
Μαίρη Ντέρος, Δημοτική Σύμβουλος Park-Extension
Αγλαΐα Ρεβελάκη, Δημοτική Σύμβουλος Chomedey
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Ομοσπονδιακή Βουλευτής St-Laurent
Άννυ Κουτράκη, Ομοσπονδιακή Βουλευτής Vimy

στήσουμε σταδιακά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ
αλλά και να αποφύγουμε τον κατακερματισμό. Είναι επίσης
μια ευκαιρία να επηρεάσει τα παγκόσμια πρότυπα και να
οδηγήσει με το παράδειγμα με βάση τις ευρωπαϊκές μας αξίες, όπως η προστασία δεδομένων».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους
πολίτες της ΕΕ:
· Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα καλύπτει τρεις τύπους πιστοποιητικών – πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ (τεστ NAAT / RT-PCR ή rapid test αντιγόνου)
και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την
COVID-19.
· Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή ή σε
χαρτί. Και οι δύο θα έχουν έναν κωδικό QR που περιέχει τις
απαραίτητες βασικές πληροφορίες, καθώς και μια ψηφιακή υπογραφή, για να βεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό είναι
αυθεντικό.
· Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα υποστηρίξει
τα κράτη – μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού, που οι αρχές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επαληθεύσουν όλες
τις υπογραφές πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Κανένα
προσωπικό στοιχείο των κατόχων πιστοποιητικών δεν περνά
από την πύλη ή διατηρείται από το κράτος – μέλος επαλήθευσης.
· Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους – μέλους έκδοσης και
στα αγγλικά.
2. Μη διάκριση:
· Όλοι οι πολίτες – εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι
– πρέπει να επωφελούνται από ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Για να αποφευχθούν
οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί,
η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία όχι μόνο ενός διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και πιστοποιητικών τεστ COVID-19 και πιστοποιητικών για άτομα που
έχουν αναρρώσει από την COVID-19.
· Το ίδιο δικαίωμα για τους ταξιδιώτες με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, όπου τα κράτη – μέλη αποδέχονται την
απόδειξη εμβολιασμού για να αρθούν περιορισμοί δημόσιας υγείας, όπως τεστ ή καραντίνα, θα πρέπει να αποδεχθούν, υπό τους ίδιους όρους, πιστοποιητικά εμβολιασμού
που εκδίδονται βάσει του Συστήματος του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού. Αυτή η υποχρέωση θα περιορίζεται
σε εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο
ΕΕ, αλλά τα κράτη – μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδεχθούν και άλλα εμβόλια.
· Κοινοποίηση άλλων μέτρων, εάν ένα κράτος – μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να τεθεί σε καραντίνα ή να υποβληθεί σε τεστ,
πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη
– μέλη και να εξηγήσει τους λόγους αυτών των μέτρων.
3. Μόνο βασικές πληροφορίες και ασφαλή προσωπικά
δεδομένα:
· Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο
σύνολο πληροφοριών όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης,
ημερομηνία έκδοσης, σχετικές πληροφορίες σχετικά με το
εμβόλιο / τεστ / ανάκτηση και ένα μοναδικό αναγνωριστικό
του πιστοποιητικού. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν μόνο για επιβεβαίωση και επαλήθευση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα ισχύει σε όλα τα κράτη – μέλη
της ΕΕ και θα είναι ανοιχτό για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν,
τη Νορβηγία καθώς και την Ελβετία. Το Ψηφιακό Πράσινο
Πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται σε πολίτες της ΕΕ και στα
μέλη της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά
τους. Θα πρέπει επίσης να χορηγείται σε υπηκόους τρίτων
χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και σε επισκέπτες που έχουν
το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη – μέλη.
Το σύστημα Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό είναι ένα
προσωρινό μέτρο.
Θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) δηλώσει το τέλος της διεθνούς κατάστασης έκτακτης
ανάγκης για την υγεία από την COVID-19.
Για να είναι έτοιμη πριν από το καλοκαίρι, η πρόταση αυτή
πρέπει να εγκριθεί γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο.
Παράλληλα, τα κράτη – μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το
πλαίσιο εμπιστοσύνης και τα τεχνικά πρότυπα, που έχουν
συμφωνηθεί στο δίκτυο eHealth, για να διασφαλίσουν την
έγκαιρη εφαρμογή του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού,
τη διαλειτουργικότητά τους και την πλήρη συμμόρφωση με
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η τεχνική εργασία και η
πρόταση τους επόμενους μήνες.
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Γιατί «αποτυγχάνουν» τα lockdown;
Ε

άν κανείς παρατηρήσει τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα,
θα μπορέσει να εντοπίσει δύο προβλέψεις που δεν επαληθεύτηκαν. Η πρώτη αφορούσε ότι τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων με τις αυξημένες κοινωνικές συναναστροφές θα πυροδοτούσαν μια έκρηξη κρουσμάτων, που δεν υπήρξε, και η δεύτερη, ότι τα αυστηρότερα μέτρα από το Φεβρουάριο και μετά
θα περιόριζαν το τρίτο κύμα, που μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί.
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr
Οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται να υπογραμμίσουν ότι οι πανδημίες και δη αυτές ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, είναι φαινόμενα ιδιαίτερα σύνθετα και κυρίως πιο σύνθετα από
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε εναντίον τους.
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΩΝ LOCKDOWN
Η στρατηγική των lockdown όπως και αυτή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, στηριζόταν όντως σε ορισμένες
διαπιστώσεις που γνωρίζουμε για τη συμπεριφορά τέτοιων ιών,
που διασπείρονται μέσα από τις πρακτικές της ανθρώπινης κοινωνικότητας.
Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, εάν περιορίσουμε ριζικά τις στιγμές στις οποίες οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους περιορίζουμε τη μετάδοση του ιού και πιθανώς εάν
το κάνουμε με πολύ μεγάλη συνέπεια και προσθέσουμε και τη
χρήση μάσκας εκτός οικίας, τότε μπορούμε οριακά να διακόψουμε τις περισσότερες «αλυσίδες μετάδοσης» και δυνητικά
ακόμη και να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό την πανδημία, με
τα εμβόλια και το όποιο ποσοστό ανοσίας από νόσηση να συμπληρώνουν τα κενά.
Η στρατηγική αυτή υποστηρίχτηκε αρχικά και διάφορα σενάρια «αποκαλυπτικών προβλέψεων» που σήμερα αμφισβητούνται ως ένα βαθμό, τουλάχιστον ως προς ορισμένες αρχικές παραδοχές τους. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή είχε ένα όριο εξαρχής. Ο βαθμός στον οποίο μπορείς να περιορίσει την ανθρώπινη κινητικότητα και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους
είναι πεπερασμένος. Ή για να το πούμε απλά: δεν μπορούν
όλοι οι άνθρωποι να «μείνουν σπίτι».
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος αναγκαίων εργασιών και υπηρεσιών που δεν μπορούν να διακοπούν, στην υγεία, τον κρατικό
μηχανισμό, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τις εφοδιαστικές
αλυσίδες. Επιπλέον, υπάρχουν όρια στο σε ποια κλίμακα οι άνθρωποι μπορούν να περιορίσουν πλήρως τις αλληλεπιδράσεις
τους με άλλους ανθρώπους και δη διά ζώσης ακόμη και εάν τις
περιορίσουν σε ένα στενό κύκλο.
Ακόμη και η λογική ότι περιοριζόμαστε σε μια «φούσκα» κοινωνικών επαφών ο καθένας, στην πραγματικότητα εξακολουθεί
να διαμορφώνει μια συνθήκη όπου θα υπάρχουν τελικά πλήθος πιθανών αλυσίδων μετάδοσης. Για να το πούμε διαφορετικά, υπάρχουν όρια αντικειμενικά, στο πόσο θα κρατηθεί ο ιός
«έξω από τα σπίτια μας».
Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
Την περασμένη άνοιξη κυριάρχησε ο φόβος σε πάρα πολλούς
ανθρώπους και αυτό ήταν λογικό. Αυτό αποτυπώθηκε παγκοσμίως σε έναν πολύ μεγάλο περιορισμό της κινητικότητας την
άνοιξη του 2020. Αυτό αφορούσε και τις ατομικές στάσεις και
συμπεριφορές αλλά και τις επιλογές που πήραν εταιρείες αλλά
και κράτη. Αρκεί να αναλογιστούμε, ότι παρότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων που κάνουν τηλεργασία, εντούτοις αρκετοί πηγαίνουν στην εργασία τους, εκτός όλων των άλλων και επειδή θεωρούν ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούν
να γίνουν «από το σπίτι».
Τώρα πια, παρότι υπάρχει αρκετή ανησυχία, δεν υπάρχει ο
ίδιος φόβος για έναν άγνωστο εχθρό. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται στη νέα συνθήκη και προσπαθούν να συνεχίζουν κατά
το δυνατό τη ζωή τους. Θα βάλουν μάσκα και θα βγουν από το
σπίτι ή θα πάνε στη δουλειά τους. Επίσης, ανεξαρτήτως επισήμων προτροπών περί του αντιθέτου η διαπίστωση ότι η σοβαρή
νόσηση και ο θάνατος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την
ηλικία ή από την ύπαρξη σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων
σημαίνει ότι αρκετοί άνθρωποι, νεότερης ηλικίας, κινούνται
με το δεδομένο ενός μικρότερου ρίσκου, τουλάχιστον για τους
ίδιους (παρότι υπάρχει το ρίσκο μετάδοσης εν συνέχεια και σε
πιο ευάλωτους και ευπαθείς ανθρώπους).
Όλα αυτά συνεπάγονται αναγκαστικά ένα υψηλότερο ποσοστό και κινητικότητας και αλληλεπιδράσεων με άλλους ανθρώπους, σε σχέση με πέρσι. Και αυτό προφανώς αποτυπώνεται
τελικά, στη διατήρηση ενός ποσοστού συνεχιζόμενων μεταδόσεων.

αναφοράς (που είναι η αρχή του 2020), η χρήση των δημόσιων
συγκοινωνιών εμφανίζεται κατά 50% μειωμένη (-51% στην Αττική), κίνηση προς τους χώρους εργασίας μειωμένη κατά 36%
(-37% στην Αττική).
Όλα αυτά στην πραγματικότητα δείχνουν σημαντικές αλλαγές
στον τρόπο ζωής και σημαντικό βαθμό εφαρμογής των μέτρων.
Προφανώς και η υποχώρηση της κινητικότητας δεν είναι καθολική, αλλά είναι σαφές ότι σε ένα σημαντικό βαθμό τα περιοριστικά μέτρα έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και μάλλον
δεν ισχύει ότι είμαστε «απείθαρχοι» και δεν εφαρμόζουμε τα
μέτρα.
ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΨΗΛΑ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Μια ερευνητική ομάδα συγκεντρώνει από την αρχή της πανδημίας για τα μέτρα που έχουν λάβει οι χώρες και διαμορφώνει τον παγκόσμιο δείκτη αυστηρότητας κυβερνητικών μέτρων
για την πανδημία (OXFORD COVID-19 Government Response
Stringency index).
Αν κανείς ανατρέξει σε αυτόν, θα διαπιστώσει ότι η χώρα μας
είναι μία από τις χώρες με τα αυστηρότερα μέτρα, με το σχετικό
δείκτη να αγγίζει το 88,89 (όταν η απόλυτη αυστηρότητα είναι
το 100) και βρίσκεται πιο ψηλά από αρκετές άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Άρα, μάλλον το πρόβλημα δεν είναι η χαλαρότητα των
μέτρων. Άλλωστε, δεν είναι βέβαιο ότι η αυστηρότητα των μέτρων εξασφαλίζει και μειωμένη θνητότητα από την πανδημία.
Εάν κανείς ανατρέξει στο δείκτη των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, θα διαπιστώσει ότι αρκετές χώρες που είναι
ψηλά στο δείκτη αυστηρότητας των μέτρων είναι ταυτόχρονα
και χώρες με υψηλά ποσοστά θνητότητας. Μάλιστα, στατιστικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι δεν είναι τόσο άμεση η συνάρτη-

ση ανάμεσα στο βαθμό που οι άνθρωποι «μένουν σπίτι» και τη
θνησιμότητα. Ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι συνήθως, ότι χωρίς αυτά τα μέτρα, απλώς θα είχαμε πολύ περισσότερα θύματα,
θέση που ασπάζονται και οι περισσότερες ομάδες ειδικών που
συνεργάζονται με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις.
ΟΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Όλα αυτά δείχνουν ότι οι πανδημίες είναι ιδιαίτερα σύνθετα
φαινόμενα. Ακόμη και εάν τα μέτρα δείχνουν να πατούν πάνω
στην πραγματική γνώση που έχουμε για το πώς μεταδίδονται
τέτοιες ιώσεις, εντούτοις η πραγματική «οικολογία» (και με
έναν τρόπο «κοινωνιολογία») της διασποράς του ιού, είναι
πολύ πιο σύνθετη και ο ιός βρίσκει τρόπο να παρακάμψει τα
μέτρα, ιδίως όταν μιλάμε για βάθος χρόνου.
Αυτό προφανώς δε συνεπάγεται κάποιου είδους «μοιρολατρία», αλλά την ανάγκη και για μια άλλη κρίσιμη διάσταση που
συχνά την προσπερνούμε: την προστασία των ευπαθών και των
ευάλωτων, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης της ζωής όσο πλέον και
με την επιτάχυνση των προγραμμάτων εμβολιασμού.
Σημαίνει όμως και μια άλλη διάσταση, που επίσης ήρθε στο
προσκήνιο μέσα από τον τρόπο που φάνηκαν οι κοινωνικές
διαστάσεις της ευαλωτότητας στην πανδημία και η συσχέτιση
με παραμέτρους, όπως η κοινωνική ανισότητα, ο ρατσισμός, οι
συνθήκες διαβίωσης, ο βαθμός πρόσβασης ή μη σε υπηρεσίες
υγείας.
Και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί ακόμη και εάν δεχτούμε ότι υπάρχουν αντικειμενικά όρια στο να ανακόψουμε
πλήρως μια πανδημία, εντούτοις υπάρχουν πάρα πολλά να
κάνουμε, ώστε να έχουμε κοινωνίες πιο ανθεκτικές και τελικά
πιο υγιείς: επενδύοντας στην κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη,
στην κοινωνική προστασία, στη διεύρυνση του «κράτους πρόνοιας», συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
και της αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας.

SCAN TO DONATE

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΙ ΤΕΛΙΚΑ;
Στη δημόσια συζήτηση συχνά κυριαρχεί η λογική ότι για όλα
φταίει ότι δεν πειθαρχούμε όσο πρέπει στα μέτρα. Μάλιστα,
συχνά αυτό συνοδεύεται και από επιλεκτική στοχοποίηση
που μπορεί να υποκρύπτει από ηθικολογία («φταίνε αυτοί
που μαζεύονται στις πλατείες») έως πολιτική προκατάληψη
(«φταίνε οι διαδηλώσεις»). Ωστόσο, εάν κανείς ρίξει μια ματιά
στα στοιχεία για την κινητικότητα στη χώρα μας που επεξεργάζεται η Google, τότε η εικόνα γίνεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, στις 5 Μαρτίου, που είναι η τελευταία ημερομηνία
για την οποία υπάρχουν στοιχεία, η κινητικότητα προς χώρους
λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας ήταν κατά μειωμένη 58%
σε όλη την Ελλάδα (-61% στην Αττική) σε σχέση με το σημείο
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Συνέχισε την...
προέλαση το Λαύριο

Μ

ε την 5η συνεχόμενη νίκη του,
αυτή τη φορά επί του Περιστερίου, το Λαύριο εξακολουθεί να... προελαύνει στην ελληνική basket league.
Ωστόσο, για μία ακόμα φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο... κορωνοϊός, εξαιτίας
του οποίου αναβλήθηκαν δύο παιχνίδια.
Συγκεκριμένα, λόγω πέντε νέων κρουσμάτων στην ομάδα του Προμηθέα,
αναβλήθηκαν τα δύο παιχνίδια της ομάδας της Πάτρας, τόσο αυτό με τον Άρη
για τη 17η αγωνιστική, όσο και αυτό με
τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική (Τρίτη 16/3), που ήταν μάλιστα... εξ
αναβολής!
Από τα πέντε παιχνίδια που έγιναν πάντως στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής,
ξεχώρισε το ντέρμπι των «δικεφάλων»
στην Πυλαία, που είχε νικήτρια την ΑΕΚ
στην παράταση και φυσικά η 5η συνεχόμενη νίκη του Λαυρίου με +17 επί του
Περιστερίου!
Η ομάδα της Λαυρεωτικής, που πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της
ιστορίας της, είχε κορυφαίο τον Βασίλη
Μουράτο (πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και πρώτος σε ασίστ με 9).
Τα δεκάλεπτα: 25-17, 44-36, 68-63,
88-71
ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΊΑ, το ντέρμπι «δικεφάλων» ήταν θρίλερ, με την ΑΕΚ να παίρνει
τη νίκη στην παράταση με buzzer beater
του Κιθ Λάνγκφορντ! Στα 18΄΄ είχε ισοφαρίσει για τον ΠΑΟΚ ο Ζερμέιν Λοβ.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 36-37, 52-57,
74-74 (κ.α.), 85-87

Συνωστισμός με... πεντάδα «κορυφής»
«Φωτιά» πήρε η κορυφή της Σούπερ Λιγκ 2 με πέντε ομάδες να έχουν
απόσταση 2 βαθμών! | Τις δύο ήττες του Εργοτέλη εκμεταλλεύτηκαν οι
διώκτες του και πλέον οι θέσεις ανόδου απέκτησαν πολλούς... μνηστήρες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13-14/3)

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΞΑΝΘΗ 0-3
(6΄Δημούτσος, 29΄πέν., 48΄Τάτος)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1-0
(62΄Ντάλα Κόστα)
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 0-1
(62΄Αθανασιάδης)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-0
(26΄Μπιανκόνι)
ΧΑΝΙΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 1-0
(74΄Διαμαντόπουλος)
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2-3
(15΄πέν. Ριζογιάννης, 26΄Σκόνδρας
- 62΄Ρόλε, 91΄Μάναλης, 95΄Κάστρο)

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17/3)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1-1
(11΄Μόρας - 78΄Αποστολίδης)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ. 3-1
(41΄Νιασέ, 89΄, 92΄ Κάστρο 68΄Σανδραβέλης)
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-0
(2΄Αγγελόπουλος)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΧΑΝΙΑ 0-1
(92΄Δημητριάδης)
ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0
(45+1΄ Έμπερτ)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-0

• ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ ΑΠΟ 16 ΑΓΩΝΕΣ
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 ΑΓΩΝΕΣ
• ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 14 ΑΓΩΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(11:00) ΜΕΣΟΛΟΓΓΊ-ΛΑΥΡΊΟ
(11:00) ΑΕΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ
(14:00) ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(11:00) ΊΩΝΊΚΟΣ ΝΊΚΑΊΑΣ-ΛΑΡΊΣΑ
(11:00) ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(09:00) ΠΕΡΊΣΤΕΡΊ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ια μία ακόμα φορά είχαμε εμβόλιμη αγωνιστική στη Σούπερ Λιγκ 2, που «τρέχει» γρήγορα να ολοκληρώσει το πρόγραμμα
του
πρωταθλήματος.
Μετά λοιπόν και τις αγωνιστικές
14η και 15η, στην κορυφή της βαθμολογίας γίνεται πλέον ένας μικρός... χαμός, με 5 ομάδες να έχουν
απόσταση μόλις 2 βαθμών!
Αυτό συνέβη, διότι ο Εργοτέλης
υπέστη 2Χ2 ήττες και... κόλλησε
στους 28 βαθμούς, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι διώκτες του, που
είτε τον «έπιασαν» στην κορυφή
(όπως ο Ίωνικός Νίκαιας που έκανε
το 2Χ2 σε νίκες) είτε τον πλησίασαν.
Αφενός ο Λεβαδειακός σε απόσταση 1 βαθμού (άλλωστε τον κέρδισε
στο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής),
αφετέρου η Ξάνθη, που με 2 νίκες
σε ισάριθμα παιχνίδια μπήκε πλέον
στο... κόλπο της ανόδου, κερδίζοντας μάλιστα τον Λεβαδειακό στο
τελευταίο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής. Ίσόβαθμος της Ξάνθης και ο
Διαγόρας, που έχασε την ευκαιρία
να «πατήσει» κορυφή, ειδικά λόγω
της ήττας του στη Ρόδο από τον
Απόλλωνα Λάρισας (14η αγ.).
«Μαύρα» χάλια η Παναχαϊκή, που
«έγραψε» μία ήττα και μία ισοπαλία στις 2 αγωνιστικές, ενώ στις νίκες επέστρεψε η Δόξα Δράμας (επί
των Τρικάλων) μετά από 5 συνεχόμενες ήττες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 15 αγώνες)

01] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
02] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
03] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
04] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
05] ΞΑΝΘΗ
06] ΧΑΝΙΑ
07] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
08] ΤΡΊΚΑΛΑ
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΊΣΑΣ
10] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
11] ΟΦ ΊΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
12] ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

28 (18-8)
28 (21-14)
27 (17-8)
26 (13-10)
26 (14-8)
21 (9-8)
19 (12-8)
15 (12-14)
15 (7-9)
14 (8-22)
11 (13-20)
8 (8-23)

• 14 αγώνες: Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
08:45 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
08:45 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΊΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
08:00 | ΔΊΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
08:45 | ΛΕΒΑΔΕΊΑΚΟΣ-ΤΡΊΚΑΛΑ
08:45 | ΊΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΊΩΝΊΚΟΣ ΝΊΚΑΊΑΣ
08:45 | ΧΑΝΊΑ-ΞΑΝΘΗ
8η αγωνιστική
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
09:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΊΣΑΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
17η αγωνιστική
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 85-87 (παρ.), 74-74 (κ.αγ.)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΊΩΝΊΚΟΣ ΝΊΚ. 98-74
ΛΑΡΊΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 82-73
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΊ 100-78
ΛΑΥΡΊΟ-ΠΕΡΊΣΤΕΡΊ 88-71
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΡΗΣ (αναβολή)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 17 αγώνες)
01] ΛΑΥΡΊΟ
30
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
28
03] ΑΕΚ
28
04] ΠΕΡΊΣΤΕΡΊ
26
05] ΗΡΑΚΛΗΣ
24
06] ΠΑΟΚ
24
07] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
23
08] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.
23
09] ΊΩΝΊΚΟΣ ΝΊΚΑΊΑΣ
23
10] ΑΡΗΣ
22
11] ΛΑΡΊΣΑ
22
12] ΜΕΣΟΛΟΓΓΊ
21

Γ

Π

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός το άλλο ζευγάρι

ραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 16/3 στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση
των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος στο πο-

δόσφαιρο. Το μεγάλο παιχνίδι είναι αυτό
ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (πρώτο ματς
στο ΟΑΚΑ), με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΣ Γιάννινα (πρώτο ματς
στα Ίωάννινα). Τα πρώτα παιχνίδια θα

CHAMPIONS LEAGUE

Συμπληρώθηκε το παζλ των «8»

Γ

νωστές
είναι
από το βράδυ
της Τετάρτης (17/3)
οι 8 ομάδες που το
μεσημέρι της Παρασκευής
(19/3) θα μπουν στην κληρωτίδα των προημιτελικών
του Champions League.
Στο... δρόμο που χάραξαν
οι Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ και Πόρτο, «βάδισαν» και οι Ρεάλ
Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι,
Μπάγερν και Τσέλσι.

Οι τέσσερις τελευταίες
ομάδες, εκμεταλλεύτηκαν
στο μέγιστο βαθμό τις νίκες
τους στις πρώτες αναμετρήσεις των νοκ άουτ αγώνων,
επανέλαβαν τις επιτυχίες
και στους επαναληπτικούς
και πήραν εύκολες προκρίσεις στα προημιτελικά της
διοργάνωσης. Αξιοσημείωτο
το ρεκόρ της Μπάγερν, που
έχει να χάσει στο Τσάμπιονς
Λιγκ από το 2019 (3-1 από τη
Λίβερπουλ)!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ
των αγώνων της εβδομάδας:
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ- ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2-0
(12΄ Ντε Μπρόιν, 18΄ Γκουντογκάν)
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3-1
(34΄ Μπενζεμά, 59΄ πέν. Ράμος, 85΄ Ασένσιο – 83΄ Μουριέλ)
ΜΠΑΓΕΡΝ-ΛΑΤΣΙΟ 2-1
(33΄ πέν. Λεβαντόφσκι, 73΄ Τσούπο-Μότινγκ – 82΄ Παρόλο)
ΤΣΕΛΣΙ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2-0
(34΄ Ζίγιες, 90΄+4 Έμερσον)

διεξαχθούν στις 6, 7 ή 8 Απριλίου και οι
ρεβάνς στις 27, 28 ή 29 του ίδιου μήνα.
Στον τελικό, τυπικά γηπεδούχος θα είναι
ο νικητής του αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός. | © iefimerida.gr

EUROPA LEAGUE

Πικρή... νίκη για τον Ολυμπιακό!

Ο

συγκινητικός Ολυμπιακός «άγχωσε» την Άρσεναλ με τον
Ελ Αραμπί, αλλά έμεινε με το... αχ και αποχαιρέτησε το Europa League με

ψηλά το κεφάλι (0-1). Απερίσκεπτη αποβολή του Μπα στο 82΄
έβαλε τέλος στις προσπάθειες
για διεκδίκηση του «θαύματος».
Τρίτη διαδοχική εκτός έδρας
νίκη επί της Άρσεναλ!

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» | Β΄ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
(με κόκκινο οι ομάδες που προκρίθηκαν σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα)
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΑΓΙΑΞ 0-2 (0-3)
(21΄Νέρες, 49΄πέν. Τάντιτς)
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 2-0 (2-0)
(13΄, 36΄Μορένο)
ΜΙΛΑΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 0-1 (1-1)
(49΄ Πογκμπά)
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 0-2 (1-1)
(14΄Ολαγίνκα, 74΄Στάντσιου)
ΜΟΛΝΤΕ - ΓΡΑΝΑΔΑ 2-1 (0-2)
(29΄αυτ. Βαγιέχο, 90΄ πέν. Χέσταντ - 72΄Σολδάδο)
ΑΡΣΕΝΑΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1 (3-1)
(51΄Ελ Αραμπί)
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΡΟΜΑ 1-2 (0-3)
(59΄Μοράες - 48΄, 72΄ Μαγιοράλ)
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΤΟΤΕΝΑΜ 3-0 παρ., 2-0 κ.αγ. (0-2)
(62΄, 83΄, 106΄ Όρσιτς)
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«Πράσινο» το ντέρμπι, με το βλέμμα στα πλέι οφ
Έπεσε η «αυλαία» στη κανονική περίοδο της Σούπερ Λιγκ 1

Β

ουτηγμένη στο… πράσινο
ήταν η πινελιά που έδωσε το κυρίαρχο χρώμα στην
26η και τελευταία αγωνιστική
της Σούπερ Λιγκ 1.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1
τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και
τον πλησίασε στους 2 βαθμούς, αλλά πέρα τα προφανή
κέρδη της επικράτησής του

σε ένα «εξάποντο» και καθοριστικό παιχνίδι, πήρε έξτρα
πριμοδότηση από το Βόλο και
τον ΠΑΣ Γιάννενα, οι οποίοι αν
και βαθμολογικά αδιάφοροι,
νίκησαν με 1-0 την ΑΕΚ και τον
Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα.
Οι δύο πρώτες ομάδες της
βαθμολογίας κράτησαν τη
θέση τους καθώς νίκησαν αμ-

φότερες, με τον Ολυμπιακό
να περνά από τη Λάρισα με
3-1 και τον Άρη να επικρατεί
1-0 του ΟΦΗ στο Χαριλάου,
μένοντας μόνος πλέον στη
2η θέση.
Αντίθετα, οι Κρητικοί γνώρισαν τη 10η συνεχόμενη ήττα
τους και παραμένουν στην
προτελευταία θέση, σε μια

26Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
μάχη ουσιαστικά τεσσάρων
ομάδων όπου κέρδη, μικρά
έστω, υπήρξαν μόνο για τη
Λαμία μετά το 0-0 στην έδρα
της με τον Ατρόμητο.
Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε
1-0 στη Ριζούπολη από τον
Απόλλωνα και παραμένει βυθισμένος στην αβεβαιότητα.
© Η Καθημερινή

Οι πρωτιές του Ολυμπιακού

Γ

ια πρώτη φορά στην ιστορία της Α’
Εθνικής/Super League ο Ολυμπιακός
σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Κάτι που έχουν κάνει από
μια φορά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Όλες
οι πρωτιές του Ολυμπιακού στη σεζόν.

ΡΕΚΟΡ ΝΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με μια
ακόμα νίκη, 3-1 μέσα στο Αλκαζάρ, φτάνοντας τις 21 νίκες σε 26 παιχνίδια.
Μπορεί στην ιστορία τα πρωταθλήματα
26 αγώνων να είναι λίγα, ωστόσο οι 21
νίκες είναι ρεκόρ, αφού ο Ολυμπιακός
πέρσι είχε 20, ενώ το 2001-02 η ΑΕΚ είχε
τις περισσότερες, 19. Επίσης, η συγκομιδή των 67 βαθμών είναι ρεκόρ, καθώς
έχει ένα περισσότερο από όσους μάζεψε
πέρσι.
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται πέντε νίκες
στα δέκα παιχνίδια των πλέι οφ για να
πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα,
αυτό στην περίπτωση που ο Άρης κάνει
10 νίκες βέβαια.
Όσο οι ομάδες πίσω του έχουν απώλειες, τόσο λιγότεροι βαθμοί θα απαιτούνται για να πάρει το πρωτάθλημα μαθηματικά.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΚΟΡΑΡΕ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Ο Ολυμπιακός έκανε και τέσσερις ισοπαλίες, όλες με 1-1, και μία ήττα, 2-1 από
τον Παναθηναϊκό, κάτι που σημαίνει ότι
σκόραρε και στα 26 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είναι η πρώτη φορά στην
ιστορία του που καταφέρνει κάτι τέτοιο,
να ολοκληρώσει δηλαδή τους δύο γύρους της κανονικής διάρκειας με γκολ
σε όλα τα παιχνίδια. Κάτι τέτοιο έχουν
πετύχει επίσης ο Παναθηναϊκός την περίοδο 1963-64, που πήρε αήττητος το
πρωτάθλημα, και ο ΠΑΟΚ το 2018-19 στο
δικό του αήττητο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είχαν παίξει 30 αγώνες
τότε. Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να σκοράρει και στα 10 παιχνίδια των πλέι οφ,
για να κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το
ρεκόρ του. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο
Ολυμπιακός έχει σκοράρει και στα 28 τελευταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, επεκτείνοντας πέρσι. Το ρεκόρ του είναι 36 αγώνες με γκολ από το Νοέμβριο
του 2000 ως και τον Ιανουάριο του 2002.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ…
Ο Ολυμπιακός πέτυχε στην κανονική διάρκεια 64 γκολ, ένα μέσο όρο 2,46 γκολ
ανά αγώνα. Έχει πετύχει 15 γκολ περισ-

σότερα από τον ΠΑΟΚ, που έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση.
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια φορά έξι γκολ,
μια πέντε, σε τρεις περιπτώσεις από τέσσερα και σε άλλες επτά από τρία γκολ.
Στα 12 από τα 26 παιχνίδια του δηλαδή
πέτυχε τουλάχιστον 2 γκολ.
Τα πολλά γκολ του έχουν μάλιστα
δώσει την ευκαιρία να έχει τον πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα Super
League, τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 19
γκολ, ενώ στους εννέα κορυφαίους
σκόρερ του πρωταθλήματος, οι τέσσερις παίκτες είναι του Ολυμπιακού.

ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ…
Μπορεί ο Ολυμπιακός να πέτυχε 11
γκολ περισσότερα από όσα είχε την περασμένη σεζόν στην κανονική περίοδο,
όμως δεν είχε ανάλογη αμυντική επίδοση. Δέχτηκε 13 γκολ έναντι εννέα πέρσι.
Αλλά και αυτά τα 13 είναι η καλύτερη
άμυνα του πρωταθλήματος, τρία λιγότερα από τα 16, που έχει δεχτεί ο Άρης.
Ο Ολυμπιακός έχει επίσης την καλύτερη
επίθεση εντός και εκτός έδρας, την καλύτερα άμυνα εντός, αλλά ο Άρης του έχει
πάρει μια πρωτιά. Έχει δεχτεί εννέα γκολ
εκτός έδρας, ενώ ο Ολυμπιακός δέκα.
© slgr.gr

Πόσους παίκτες χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα

Η

Λαμία και η ΑΕΛ, οι ομάδες που έκαναν πολλές
μεταγραφές στη χειμερινή
περίοδο, είναι οι ομάδες που
χρησιμοποίησαν τους περισσότερους παίκτες, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League. Συνολικά από 39 η κάθε ομάδα.
Μάλιστα, είναι και αυτές οι
ομάδες, που είχαν τους περισσότερους παίκτες στη βασική
ενδεκάδα. Συνολικά, από 35
χρησιμοποιήθηκαν στο βασικό
τους σχήμα στα 26 παιχνίδια.
Ο ΠΑΟΚ επίσης χρησιμοποί-

Suggested presentation.

ησε πολλούς, αρχικά με τις
πολλές αλλαγές από αγώνα σε
αγώνα όταν είχε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, αλλά και
την έντονη μεταγραφική δραστηριότητα, με αναχωρήσεις
και αφίξεις παικτών.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Απόλλων Σμύρνης είχαν τον πιο μικρό αριθμό παικτών, από 25.
Οι ίδιες ομάδες χρησιμοποίησαν μόλις 22 παίκτες στην αρχική τους ενδεκάδα.
Από τα σπάνια γεγονότα στην
ιστορία του πρωταθλήματος
είναι η μοιρασιά των συμμετο-

χών στους τρεις τερματοφύλακες του Άρη.
Ο Μάριος Σιαμπάνης και ο
Ζακαρί Μπουσέ έπαιξαν από
εννέα παιχνίδια, ενώ ο Χούλιαν Κουέστα σε οκτώ!
ΠΟΣΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ
Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ
39 παίκτες: Λαμία, ΑΕΛ
37 παίκτες: ΠΑΟΚ
33 παίκτες: Ολυμπιακός
32 παίκτες: ΑΕΚ,
Παναθηναϊκός, ΟΦΗ
29 παίκτες: Άρης, Ατρόμητος,
Παναιτωλικός
28 αγώνες: Αστέρας Τρίπολης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3
(88΄Νούνιτς - 33΄πέν. Χασάν,
55΄Ανδρούτσος, 80΄Ελ Αραμπί)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-0
(63΄Σλίβκα)
ΑΡΗΣ-ΟΦΗ 1-0
(6΄Μήτρογλου)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-1
(85΄Μπρένερ)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ 1-0
(45+3΄πέν. Δουβίκας)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 2-1
(39΄Μακέντα, 82΄Ιωαννίδης 84΄Κρμέντσικ)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 26 αγώνες)
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02] ΑΡΗΣ
03] ΑΕΚ
04] ΠΑΟΚ
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
08] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
10] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
11] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13] ΟΦΗ
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

67 (64-13)
51 (34-16)
48 (41-29)
47 (49-26)
45 (30-19)
42 (27-25)
33 (26-32)
31 (23-26)
28 (26-35)
28 (24-35)
23 (14-38)
20 (13-32)
19 (22-43)
16 (18-42)

** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

ΣΚΟΡΕΡΣ
19 ΓΚΟΛ|ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 ΓΚΟΛ|ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
10 ΓΚΟΛ|ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ|ΑΕΚ
10 ΓΚΟΛ|ΔΟΥΒΙΚΑΣ|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
9 ΓΚΟΛ|ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ|ΠΑΟΚ
8 ΓΚΟΛ|ΧΑΣΑΝ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021|PLAY-OUT

27 παίκτες: Βόλος
25 παίκτες: ΠΑΣ Γιάννινα,
Απόλλων Σμύρνης
ΠΟΣΟΙ ΕΠΑΙΞΑΝ ΒΑΣΙΚΟΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ
35 παίκτες: Λαμία, ΑΕΛ
34 παίκτες: ΠΑΟΚ
31 παίκτες: Ολυμπιακός,
Παναθηναϊκός
28 παίκτες: ΑΕΚ, Παναιτωλικός
27 αγώνες: Αστέρας Τρίπολης,
Ατρόμητος, ΟΦΗ
25 παίκτες: Άρης
23 παίκτες: Βόλος
22 παίκτες: ΠΑΣ Γιάννινα,
Απόλλων Σμύρνης

09:00|ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
11:15|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ
13:30|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
13:30|ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021|PLAY-OFF
09:00|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
11:15|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ
13:30|ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Το πρόγραμμα θα διακοπεί την
επόμενη εβδομάδα λόγω της
Εθνικής Εορτής και θα επαναρχίσει το
Σαββατοκύριακο 3 & 4 Απριλίου 2021.
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Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 ! Ζήτω η Ελλάδα!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ

Ο

Τ

Από την ΕΚΜΜ

Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στις διαδικτυακές εκδηλώσεις της
Κοινότητας για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου θα ανακοινωθεί σύντομα. Οι εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν από τη σελίδα της ΕΚΜΜ στο
Facebook και από το διαδικτυακό μας κανάλι στο YouTube.
Ξεκινήστε τη μέρα σας με τη ζωντανή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας για τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Για την 25η Μαρτίου, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ
ην Πέμπτη, 25 Μαρτίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ θα προσφέρει
γεύμα με τηγανητό μπακαλιάρο, σκορδαλιά, ρύζι, παντζάρια και επιδόρπιο,
για την ενίσχυση των Ι. Ναών Τιμίου Σταυρού και Αγίου Νικολάου.
Τιμή: $30. Παραγγελίες στα τηλέφωνα: 450-973-3773 (Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού),
450-973-3480 (Ι. Ν. Αγίου Νικολάου), 514-382-6515 (Δημήτρης Κωστόπουλος).

ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΧΛΟΥΤΑ
Η υποτροφία της ΕΚΜΜ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα των αξιωματούχων από
όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, οι οποίοι μοιράζονται τις καλύτερες ευχές τους για
αυτή την εξαιρετικά ιστορική ημέρα.
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ στην εικονική παρέλασή μας - Ντύστε τα παιδιά σας με παραδοσιακές φορεσιές και τραβήξτε βίντεο από αυτά, να παρελαύνουν στο σπίτι ή
στον δρόμο, μπροστά από το σπίτι σας. Θα δημιουργήσουμε σχετική ανάρτηση
στη σελίδα της ΕΚΜΜ στο Facebook, όπου μπορείτε να μοιραστείτε τα βίντεο ή
τις φωτογραφίες σας, για να τα δουν όλοι και να θαυμάσουν τα ελληνόπουλά μας.
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ τα βίντεο από τους εορτασμούς και των πέντε παραρτημάτων του
Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», καθώς και των σχολείων συμπληρωματικής
εκπαίδευσης («Άγιος Νικόλαος», «Πλάτων-Όμηρος» και «Γ/Λ Αριστοτέλης»).
ΑΚΟΥΣΤΕ στον ραδιοφωνικό σταθμό 105,1 MIKE FM το πρόγραμμα «Μολύβια
στον αέρα»: μια ώρα με τους μαθητές των σχολείων μας σε πατριωτικά τραγούδια και ποιήματα, για να τιμήσουμε τους προγόνους μας, που έδωσαν τη ζωή
τους για τη μητέρα πατρίδα.
ΜΑΘΕΤΕ για τις παραδοσιακές φορεσιές της Ελλάδας και την ιστορική τους σημασία από τους μαθητές του Λαογραφικού Εργαστηρίου (ΛΕΜ) του Πολιτιστικού
Ιδρύματος της ΕΚΜΜ.
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ και απολαύστε γεύμα σε πακέτο με μπακαλιάρο και σκορδαλιά,
που ετοιμάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ της ΕΚΜΜ.
Ετοιμάζουμε πολλές ακόμη δραστηριότητες και εκδηλώσεις, που θα σας προσφέρουμε όχι μόνο στις 25 Μαρτίου, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του έτους, γι’
αυτό συνεχίστε να παρακολουθείτε στενά τη σελίδα μας για ενημερώσεις.
ΖΗΤΩ η 25η Μαρτίου 1821!

Τ

ην περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η 33η ετήσια απονομή των υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών, σε 13 αριστούχους φοιτητές
των Πανεπιστημίων του Κεμπέκ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε διαδικτυακά, από
τον Πρόεδρο του ιδρύματος Δρ. Γιάννη Χατζηνικολάου και τους συνεργάτες του.
Στην τελετή παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, ο οποίος συνεχάρη και παρέδωσε την υποτροφία της Ελληνικής Κοινότητας στον δευτεροετή
φοιτητή διδακτορικού του τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου McGill, Δημήτρη
Μαχλούτα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Με επιδότηση των διδάκτρων

Η

διεύθυνση του Σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης ανακοινώνει πως δέχεται
ακόμη αιτήσεις εγγραφών, για το προνηπιαγωγείο 4 ετών (που είναι πλέον
μέρος του Υπουργείου Παιδείας του Κεμπέκ) καθώς και για το νηπιαγωγείο 5
ετών, για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022. Το κράτος επιστρέφει στο 100% τα
δίδακτρα τόσο για τα τεσσάρων όσο και για τα πέντε ετών παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου www.socdem.org
Επίσης, η διεύθυνση σχολείου ανακοινώνει πως δέχεται ακόμη αιτήσεις εγγραφών, για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022, για το Γυμνάσιο (secondaire 1-5).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
σχολείου www.socdem.org

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

Γ
ΚΑ

Ο

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
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σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
Ο
Οργανισμός
Τρίτης
Ηλικίας
η «ΦΙΛΙΑ»
τηνΓια
καινούργια
και
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ΣΤΟ MIKE FM

*

*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

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.

ΝΑΔΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
ΘαΤο
σερβιριστεί
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πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο και νοστιμότατο
φαγητό.
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Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
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σχολείου είναι ένας από τους πιο
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς στόχους
της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στην
προσπάθειά
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μεταδώσουν
στα παιδιά
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Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν
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και οτιδήποτε
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Πέμπτη
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2015.θέμα

Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε
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Ετήσιο
“WALK-A-THON”
θα σαςμαςβοηθήσουμε
είναι δυνατόν.
Η επόμενη συνάντησή
πραγματοποιείταιόσο
την Δευτέρα,
16 Νοεμβρίου στις 7:00
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δηλώστε
συμμετοχή
και Υποστηρίζουμε
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Τρίτη
μμ. στην“Περπατάμε
αίθουσα του Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
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ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
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514-948-3021
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συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.

Αναχώρηση
ΑποΔευτέρα
το 821 Ogilvy
Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή
«Γεύση
και Παράδοση»
το11:00π.μ.
απόγευμα
με Παρασκευή.
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών Χορών
5757
Wilderton,
σου Δάφνη Σφακιανάκη. Montreal, H3S 2V7

www.newsﬁrst.ca

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
514-271-3969

Δάφνη

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
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΔΗΛΏΣΕΙΣ

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

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.

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
της ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσω ασκήσεων
και
θεωρίας
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο «ΦΙΛΙΑ»
William Hingston
419 Saint
των επανγελματικών
τους
στόχων.
Ο Οργανισμός
Τρίτης
Ηλικίας
ανακοινώνει
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

ήδη έχει αρχίσει
συμπληρώνει
τιςυπεύθυνο
φορολογικές
Οιότι
συμπληρωμένες
αιτήσεις θανα
πρέπει
να σταλούν στον
της
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο
Αμπατζόγλου,
δηλώσεις
για Δρ.
τοΣεπτεμβρίου
έτος 2020.
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη
19
2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:

Εάν έχετε
όλα
τα χαρτιά
σας έτοιμα
και θέλετε
να
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
στοκάνετε
(514) 948
3021
τις
φορολογικές
δηλώσεις,
δενναέχετε
παρά να
AHEPA
Montreal
Ευκαιρία
κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν
δεν
απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
(
δύο
φορές).
5777
Wilderton
Avenue
μας τηλεφωνήσετε στο γραφείο 514-948-3021 για να
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
μιλήσουμε
πώς θα
εξυπηρετηθείτε.
H3S
2V7Τρίτης ηλικίας
Από τον Οργανισμό
η «Φιλία»

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Γιαπληροφορίες
πληροφορίες και
και προσφορές
(514)
948948
30213021
Για
προσφορέςτηλεφωνήστε
τηλεφωνήστεστοστο
(514)

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

www.bhma.net

·

·

Στείλτε τις ανακοινώσεις
σας
τουλάχιστον
δύο
Ελληνοκαναδικό BHMA
·
Σάββατο
27
Μαϊου 20
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

Επιτροπή Ανοικοδόμησης

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
Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
του
Ιερού
Ναού
Αγίας της
του
Θεούλάθη.
Σοφίας
Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

Ο

*

*

Γ
ΚΑ

6VAff6ilIGMOG
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

Ανακοίνωση
Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Επιτροπή Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
ΝΑΔΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν Χριστώ
αδελφοί,
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο
και
νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
Πρόσκληση
σε
«Γεύμα
Μακαρονάδας»
Για
μια
ακόμα φορά
θέλουμε
να εκφράσουμε
θερμά
μαςτο 1982.
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και τα
ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του
West
Island
ιδρύθηκε
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε
προς
εσάς
για να σας
ενημερώσουμε
και την
πάλι
σχετικά
με τα όσα και
σχετίζονται
με τον υπό ανοικοδόμηση
Ιερό μας
Ναό Αγίας της
ευχαριστήρια
σε όλη
Παροικία
ιδιαιτέρως
σε όσους
Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία
του
σχολείου
είναι
ένας από
τους
πιο
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να . κλείσκέπτονται
και
ενισχύουν
ηθικά
και
υλικά
τις
προσπάθειές
μας
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά
Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία
σετε
τις θέσεις
σας
εγκαίρως,
τηλεφωνώντας
του,
σας προσκαλούμε
Κυριακή
11 Ιουνίου
2017, από
τις
12:00
τις 6:00 μ.μ. σε μιαστους:
εκδήλωση
Θέλουμε
νατηνευχαριστήσουμε
όλα
τα ως
Παροικιακά
Ενημερωτικά
μέσα,
ταΜακαρονάδα,»
χρόνια
τους
γονείς
ελληνικής
καταγωγής
«Γεύματος με
μεστηρίζει
τιμή εισιτηρίου $15.00.
Κώστα
Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
.
και όλο
το
πρόθυμο
προσωπικό
τους
στην
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα
παιδιά
Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν
Χριστώ
αδελφοί,
Η εκδήλωση
θα γίνει
στην αίθουσα του Συλλόγου
Μεσσηνίων
7287
CHAMPAGNEUR,
γωνία
OGILVY,
την οποίατους
ο Σύλλογος,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα
Ρουμελιώτη
(Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
μαςΘέλουμε
πρόσφερε και πάλι
δωρεάν
και ως εκ τούτου ευχαριστούμε
την Διοίκηση
του Συλλόγου.
να
ευχαριστήσουμε
όλους
τους
Παροικιακούς
την
Πίστη
την
Ελληνική
τους
Εκ
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Καναδά
Παράλληλα
σαςΟρθόδοξη
υπενθυμίζουμε
ότι λόγω
του ότι και
οι ανάγκες
γιαΛακωνικής
την ολοκλήρωση Αδελφότητας
του
έργου ταυτότητα.
είναι πολύ μεγάλες,
σας
Μέσω
αυτής
μας,
της
δεύτερης
Ανοικτής
Επιστολής,
απευθυνόμαστε
προτρέπουμε
να συμμετάσχετε
στον
έρανο
καταθέτοντας
την δωρεά
σας,
κατ΄ευθείαν
στους
δύο ειδικούς λογαριασμούς
συλλόγους,
και τα
Διοικητικά
τους
Συμβούλια
που
πρόθυμα
μας
Ταυτόχρονα
βοηθά
τα παιδιά
να αναπτύξουν
Τραπεζών που έχουν
ανοιχτεί για τον σκοπό
αυτόν:
προς
εσάς
για
να σαςκαι
ενημερώσουμε
και πάλι
σχετικά
με12-01514.
τατην
όσα
. Number
*CIBC
1254 Ave Beaumont Mont-Royal
Qc. μας
H3P 3E5
Branch Transit number 00601 Account
συμπαραστάθηκαν
συμπαραστέκονται
προσωπικότητά
τους
στην
σύγχρονη
κοινωνία.
*The
Bank
of
Nova
Scotia,
Rockland
Shopping
Cent,
2305
Rockland
Road,
ste
1830,
Ville
Mont
Royal,
QC
H3P
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του3E9,
Θεού
Transit
62851, account no 0005215.
Σαςnoευχόμεθα,
Υγεία,στο
Αγάπη, και
πολύ
υπομονή,
τις δύσκολες
Σοφίας
βρίσκεται
Saint
- Roch
γωνία για
Wiseman,
Αναφέρονταςπου
τους αριθμούς,
μπορείτε επίσης να898
πάτε σε
οποιοδήποτε
άλλο υποκατάστημα
της CIBC, ή της ScotiaBank σας
μαθήματα
Σεπτεμβρίου
2017.
διευκολύνει
καιΤα
να
κάνετε
την κατάθεσή σαςαρχίζουν
. .Επίσης μπορείτε στις
να στείλτε9την
προσφορά σας στην διεύθυνση:
στιγμές
που
διερχόμεθα
στο
Park
Extension.
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.
Για εγγραφές
πληροφορίες
τηλεφωνείστε
Ας μετανοήσουμε
από και
καρδιάς
και ας προσευχηθούμε,
έτσιστο
ώστε και
Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα
Βασιζόμενοι
πάντα
στην
αγάπη
όλων
όσων
θέλουν
να
δούν
την
γραφείο
της
Κοινότητος
514-684-6462
σαςαυτή
στείλουμε
και
την
σχετική
απόδειξη.
Η
συμμετοχή
σας
στο
«Γεύμα
της
Μακαρονάδας»
ή
η
ενίσχυσή
σας
με
οποιονδήποτε
η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα
να
άλλον τρόπο μπορείτε, θα
μας χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και θακαι
ενθαρρύνει
προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση
τελειοποίηση
του
Ιερού μας
Ναού,
την την
επαναλειτουργία
του, του
.
έργου,
της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
περάσει
σας
προσκαλούμε
την
Κυριακή
11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως
τηλεφωνείτε
στην κα Δήμητρα στον
αριθμό:
514-744-4576
δωρεές
το περίσσευμα
της αγάπηςμεσας
έφτασαν τις $7.000
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
τιςΟι6:00
μ.μ.από
σε μια
εκδήλωση
«Γεύματος
Μακαρονάδα,»
Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
.
με(επτά)
τιμήκαι
εισιτηρίου
$15.00.
χιλιάδες
δολάρια
Μετά
τιςΑπό
καλοκαιρινές
διακοπές
το
συμβούλιο
μεΣοφίας
ιδιαίτερη χαρά και
την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
τουΔιοικητικό
Ιερού Ναού Αγίας
της του Θεού
Όμως
ανάγκεςτην
είναι
μεγάλες
καιτης
η κάθε
ηθική και
ή
μεράκιοιοργανώνει
πρώτη
εκδήλωση
νέας περιόδου,
μιαμικρή
συνεστίαση
στην
Η εκδήλωση θα γίνειαίθουσα
στην αίθουσα
του Συλλόγου
Μεσσηνίων
α
του
συλλόγου,
937
St-Roch,
μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας
ολοκληρώσουμε
Εκκλησία
μαςεκκαι
μέσωευχαριστούμε
αυτής να συνεχίσουμε
πρόσφερε
και πάλιτην
δωρεάν
και ως
τούτου
την
το
Σάββατο
17
Οκτωβρίου
στις 7:00 μ.μ
Διοίκηση
του Συλλόγου.
το πνευματικό
μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός
Παράλληλα
σαςΘεού
υπενθυμίζουμε
ότι λόγω
τουφαγητό,
ότι οι ανάγκες
. δείπνο
Αγίας
της του
Θα απολαύσουμε
έναΣοφίας
εξαιρετικό
με πλήρες
με ποικιλίαγια
ποτών,
την αναψυκτικών,
ολοκλήρωση
του
έργου
είναι
πολύ
μεγάλες,
σας
προτρέπουμε
και μπύρα. Όλημας
την βραδιά
θα διασκεδάσουμε
με διαλεχτή
.
Ως εκ τούτου, κρασί
οι προσπάθειές
συνεχίζονται
να συμμετάσχετε
στον
έρανο
καταθέτοντας
τηνκαι
δωρεά
σας,
μουσική
και
χορό
σε
μια
ευχάριστη
οικογενειακή
φιλική
ατμόσφαιρα.
:
Γι’ αυτό, σας
υπενθυμίζουμε
ότιλογαριασμούς
μπορείτε και εσείς
να ενισχύσετε
κατ΄ευθείαν
στους
δύο ειδικούς
Τραπεζών
που έχουν
ανοιχτεί
για τον σκοπό
*Είτε
καταθέτοντας
τηναυτόν:
προσφορά
σαςστην
στονανταπόκριση
λογαριασμό
Με την
πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίως
τωντής
ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
*CIBC
Beaumont
Mont-Royal
Qc.
H3P
3E5
Branch
Transit
αλλά1254
και τωνAve
φίλων
του συλλόγου
μας,Centre,
ώστε να
μας
ενθαρρύνει
στην
οργάνωση
SCOTIABANK,
Rockland
Shopping
Branch
Transit
number
62851
20
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
number 00601ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
Account
Number
12-01514.
παρόμοιων και
Account Number 0005215,
πουμεγαλύτερων
ανοίχτηκεεκδηλώσεων.
ειδικά για τον σκοπό αυτόν,
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
«ΑΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΗΣ»
Χρόνια
Πολλά
για
τα
γενέθλια
: no 62851,
*Είτε ste
στέλνοντας
τηνMont
προσφορά
στην3E9,
διεύθυνση
Road,
1830,
Ville
Royal, σας
QC
H3P
Transit
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Χορών
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S
2V7
σου
Δάφνη Σφακιανάκη.
EGLISE no
STE-SOPHIE
DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL 
account
0005215.
Εισιτήρια:
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open
barανταποκρινόμενο
Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
Αναφέροντας
τους
αριθμούς,
μπορείτε
επίσης
να
πάτε
σε
QC.Έχεις
H2S 3K6
φέρει
απέραντη
χαρά
στην

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και
πάλι
την διδασκαλία
οποιοδήποτε
άλλο
υποκατάστημα
της
CIBC,
ή
της
ScotiaBank
σας
μας.
Σε
αγαπάμε
πολύ.
*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com 
παραδοσιακών
(χορευτικών)
της πατρίδας
διευκολύνει
και χορών
να κάνετε
την κατάθεσή
σαςμας
. και ιδιαίτερα της Ρούμελης
Έπαθλα

Για
κάθε
πληροφορία,
ή
τον
τρόπο
ενίσχυσης
προσπάθειάς
Με
πολύ$3,000
αγάπη
και2την
ευχές,
Επίσης
να
στείλτε
προσφορά
σας της
στην
διεύθυνση:
στα
ελληνόπουλα
του
Μόντρεαλ.
Το
μικρό$1,000
χορευτικό
θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο μπορείτε
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
μας, τηλεφωνήστε
στον
αριθμό
514-744-4576
EGLISE
STE-SOPHIE
DE
DIEU
C.P. 73
BP12DU
PARC, και ζητείστε την κα
οι γονέις σου,
ο αδελφος
ηληκίας
6: έως
χρόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
MONTREAL
QC.
H2S
3K6.
.
σου Γιάννης,
οι παππούδες
και εσωτ. 114,
Δήμητρα
στο 514-738-2421,
Η διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά 
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι
γιαγιάδες
και
οι
νονοί
Σας ευχόμαστε, μεμετοτονκαλό
να περάσουμε
το στάδιο του αγώνα κατά
κ. Γιώργο
Κουφάλη στο 514-944-5445
Φυσικά λόγω του ήότι
έχουμε
άδεια
έκδοσης αποδείξεων για
Η μόνη
υποχρέωση
είναι η εγγραφή
μέλους στο
μας ενός
τουλάχιστον
εκ
την
περίοδο
της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής
που έρχεται
και
με το
φορολογικές
απαλλαγές
(Registration
No:σύλλογο
790776124
RC0001)
θα καλό
των
γονέων,
με
την
ετήσια
συνδρομή
των
20
δολ.
καιστείλουμε
με πίστη να
νααπόδειξη.
εορτάσουμε τα πάθη τα σεπτά και την
σας
καιαξιωθούμε
την σχετική
Ηλαμπροφόρο
συμμετοχή σας
στο «Γεύμα
της Μακαρονάδας»
ή η ενίσχυσή
Δάφνη
514-271-3969
Ανάσταση
Σωτήρος
Χριστού. παρακαλείστε
Οι εγγραφές άρχισαν
και για του
την σωστότερη
οργάνωση
να κάνετε τις
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει
παιδιών σας
η των
εγγονιών σαςμας
το συντομότερο.
ιδιαιτέρωςεγγραφές
και θα των
ενθαρρύνει
την
προσπάθειά
για την
Με
αγάπη
Χριστού
και
τις
ευλογίες
του
π.
Βίκτωρος
Τσέκερη
ολοκλήρωση
του
έργου,
της
ανοικοδόμησης
του
Ιερού
Ναού
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον
ΝίκοΑγίας
Μηλιώνη
Από
την
Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
της
του Θεού Σοφίας.
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send
your
photos
Αν
θέλετε
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε να τηλεφωνείτε
Του
Ιερού
Ναού
Αγίας
του Θεού
Σοφίας
γραφεία
του της
συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE
OF
CHARGE
στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Πρόσκληση σε
«Γεύμα Μακαρονάδας»

www.newsﬁrst.ca

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
TIMH
LTH MANA
TOY ΚΑΙ
KYPIOY
MAL !!!
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
H fIOPTH TOY IEPOY NAOY MAL
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
LYNdEET
AI δίνει
ME δύναμη
THN KAT
AAYLH
IX0YOL με ένα και
της παροικίας μας ,αλλά μας
και ελπίδα
να προχωρήσουμε
Ο ΟργανισμόςEN
Τρίτης
ηλικίας
η
“ΦΙΛΙΑ”
θα
υποδεχθεί
τα μέλη του για
MELn MEfAAHL
TELLAPAKOLTHL
μόνο σκοπό
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
μελών για nILTOI
το
2017-2018.
LTHN
nAP
AdOLH
THL
EKKAHLIAL
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
0A nPOL<l>EPOYME
ANHMEPA THL EOPTHL
Στο Μόντρεαλ
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά
καιTHPnNTAL
εκπροσώπους
παροικιακών
nATPOnAPAdOTO
'l'API
την
Πέμπτη
7TO
Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
12:00
το μεσημέρι
στην
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
Ogilvy
Ave για
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμεαφού
τα για
AYTH
THN821EYAOfHMENH
LYNH0EIA
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα
χρώματα
τουMAL
Φθινοπώρου
nor
LKOno
EXEi NA
KPATHLEI
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
KONT
A
LTA
nATPIA
H0H
KAI
E0IMAστο
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00 τοναμεσημέρι
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
KAIΣτην
ME συνέχεια
AYTO
TO
TPOnO
EnIKOINnNIAL
Levesque west,
Τόσο
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Την Πέμπτη

22η Οκτωβρίου
Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε

AMELnLδιακοπές
META θα
THείναι
0EIA
Μετά
καλοκαιρινές
μια AEITOYPfIA
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτιςλεωφορείο
αποΟργανισμού
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
του ξεκινήσει
ονόμματος
του
σας, όσο
και
του τόπου
H
<I>IAOnTnXOL
AdEA<I>OTHTA
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
AI0OYLA
THL
EKKAHLIAL
MAL
ακόμη χρόνο LTHN
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
0A ETOIMALEI fIA LALnAKETA <I>AfHTOY
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
TO nEPIEXOMENO TnN onoinN EAnIZOYME
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
NA
KAIκαιTOYL
YnEPEKAEKTIKOYL
ΣτηνIKANOnOIHLEI
επιτυχία της εκδήλωσης
στην ενίσχυση
των σχολείων μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
–
2017,
Ετήσιο
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
του
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
EYXOMENOI
XPONIA
nOAAA
/( δηλώστε
EYAOfHMENA
1συντομώτερο. 1
το
Qc H7V 1C8.
AYTEL KAI L AYTOYL
ldlAITEPA L2017
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς, Αντιπρόσωπους
Σωματείων,
εκπροσώπους
nor
fIOPTAZOYN
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
948 3021.
NA EXOYME (514)
nANTOTE
TH XAPH THL
Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος
$10.00
TH LYNEXEIA
TOY nNEYMATIKOY LAL ArnNA
Τάσσος Ξυπολιτάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
TH.A
:
514
824 4240
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία438
θα υπάρχει
αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
,c,.
EucrTc
x
9
/cx,
[
np6Ed'
o�
J
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
p

ΤΑΠΕΙΝΑ
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΜΑΣ
Πορεία γιαNA
τηνLYNOdEYEI
υποστήριξη του
προγράμματος
μας «Meals
on /Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

H dnPEA TnN $ 30 A<I>OP A nAHPEL fEYMA.

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο
έως
τις
30
Oκτωβρίου
2015
με
τα
εξής
δικαιολογητικά:
 Η Εκκλησία είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ
συνεργασία
με τιςείναι
Κοινωνικές
Υπηρεσίες με
τηςΠαρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ

Εκκλησία
ανοιχτή
Ο
Οργανισμός
τρίτης
«Φιλία» με
σε Παρασκευή:
συνεργασίαMythos
με
το CLSC
ΟΗιερέας
είναι
στοηλικίας
γραφείοηΔευτέρα
Δευτέρα
9:00π.μ-12:00μ.μ
• το βιογραφικό
Κοινότητας
Μείζονος
Park
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλιτην
το πρόγραμμα
Ελληνικής
ΗExtension
γραμματέας
είναιτους,
στο γραφείο
Παρασκευή:PIED
9:00π.μ-12:00μ.μ
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για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
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Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Μαρτίου
ο Βετεράνος του 2ου Π.Π. και πολυαγαπημένος μας
σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους,

στον ιερό ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ
(11801 Avenue Elie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής τού αείμνηστου πατέρα, αδελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

ΦΩΤΙΟΥ
ΜΟΥΣΗ

(από το Πυθαγόρειο Σάμου)

Οι επισκέψεις για τον τελευταίο
ασπασμό προγραμματίστηκαν για το
πρωί της Δευτέρας 22 Μαρτίου στο
νεκροπομπείο Yves Legare, ενώ η
εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την ίδια
ημέρα στις 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό
Τιμίου Σταυρού. Θα ακολουθήσει η
ταφή στο κοιμητήριο Cimetière St
Dorothée.

(ετών 67, από Παγκράτι Καλαβρύτων Αχαΐας)

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Αρχίζοντας η άνοιξη,
φεύγοντας ο χειμώνας,
έφυγες αδελφέ για μακρινό ταξίδι,
ήταν ημέρα ιερή, θρήσκα
και πατρίδα (25η Μαρτίου).

Όλες οι τελετές θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό περιβάλλον λόγω των περιοριστικών μέτρων
της Επαρχίας για τον Κορωνοϊό.

Έδωσε ο Αρχάγγελος
κρίνο στην Παναγία,
την ίδια ημέρα έχουμε
και την ελευθερία.

Υπηρέτησε ως commando στη
Βρετανική μονάδα Special Boat
Squadron, μαζί με τον Ιερό Λόχο
(Sacred Band) του Αιγαίου, από το
1943 έως και το τέλος του πολέμου
(στα νησιά του Α. Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κύπρο, Μέση
Ανατολή & Αίγυπτο όπως και στη
Σικελία).

Μες την καρδιά μας πάντοτε
θα ζεις ζωγραφισμένος
και μέσα στον παράδεισο
να είσαι αναπαυμένος.
Τρία χρόνια πέρασαν
που λείπεις μακριά μας
για μας θα είσαι ζωντανός,
θα είσαι στην καρδιά μας.

Τον τιμούμε και είμαστε περήφανοι
για τη ζωή του και το έργο του και
ευγνώμονες για την αγάπη του και
μεγαλοκαρδία του.

Με σεβασμό στη μνήμη σου

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Σε ευχαριστούμε για όλα!

Ιωάννα Πλαΐτης

Στις δύσκολες στιγμές ,
πάντα δίπλα σας
Παροχή πληροφοριών επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

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
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ
(από Κρεμμύδια (Φουρτζή) Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΑ
(από Σελλασία Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΥΧΛΕΡΗ
(από Βεργαδέικα Λογκανίκου Σπάρτης)
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Παραγραφή χρέους – η μοναδική οδός
σωτηρίας της Ελλάδος
Ο

λοένα και πιο αδιευκρίνιστα εμφα- Πως, άραγε, θα το αξιολογήσουν οι εταίνίζονται τα κριτήρια προτεραιότη- ροι μας; Προφανώς ως σαφούς πτωχευτιτας στα καθημερινά δελτία ειδήσεων, με κής χροιάς, που δικαιολογεί απολύτως ακόαποτέλεσμα τα κυρίαρχα προβλήματα της μα ένα μνημόνιο;
χώρας να υποβαθμίζονται ή και να απο- Και να υπενθυμισθεί, ότι το δυσθεώρησιωπώνται. Έτσι, για αρκετό καιρό, την το αυτό χρέος του 2020 δεν περιλαμβάνει
πρωτοκαθεδρία στην πληροφόρηση είχε η ακόμη τα σχετικά αποτελέσματα του 2021,
πανδημία, παραχωρώντας τη θέση της τις μέσα στο οποίο εντατικοποιούνται οι δυτελευταίες εβδομάδες στο σκάνδαλο του σμενείς συνέπειες της πανδημίας, που
εθνικού θεάτρου.
προφανώς θα το εκτινάξουν σε ακόμη πιο
ανεξέλεγκτα ύψη. Καθιερώνεται, έτσι, η
Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη*
πατρίδα μας, ως η πρώτη ευρωπαϊκή αποι© Εφημερίδα Εστία
κία χρέους, για απροσδιόριστο πια χρόνο.
Τι άλλο να χρειάζεται άραγε για να συΤα μεγάλα αδιέξοδα της Ελλάδας, από την νειδητοποιήσει, επιτέλους, κανείς, ότι οι
έκβαση των οποίων θα κριθεί η επιβίωση εξαγγελίες της Κυβέρνησης για βοήθημα
ή η εξαφάνιση του Έθνους, που είναι τα στις αδύνατες ομάδες, για μέτρα υποστήεθνικά, η οικονομία και το μεταναστευτι- ριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για
κό, περνούν κατά κανόνα σε δεύτερη ή και αισιόδοξες προσμονές από τα 32 δισεκατρίτη μοίρα. Και πέρα από τη σειρά εμφά- τομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης,
νισής τους στα δελτία ειδήσεων, ιδιαιτέρως για τον κυβερνητικό ενθουσιασμό γύρω
προβληματική είναι και η επιλογή του τρό- από το σχέδιο ανόρθωσης της οικονομίας,
που προβολής τους. Αυτός είναι περιγρα- που εκπονήθηκε από την ομάδα Πισσαρίδη,
φικός, συνοπτικός και βραχυχρόνιων οριζό- έχουν όλα μα όλα συντριβεί, κάτω από το
ντων, έτσι που να αποκλείεται η αναζήτηση ασήκωτο βάρος της είδησης περί του ανεεξεύρεσης μακροχρόνιων λύσεων, αλλά και ξέλεγκτου πια χρέους;
η δυνατότητα αξιοποίησης τυχόν ευνοϊκών
Η Ελλάδα μας είναι ουσιαστικά ανύπαρσυγκυριών.
κτη απέναντι σε καίριες ειδήσεις που την
Παρότι δεν είναι ακόμη γνωστό, ποιο από αφορούν. Και όχι μόνο δεν αντιδρά, όχι
τα τρία ακανθώδη αυτά προβλήματα θα μόνο αρνείται κατηγορηματικά να συζητήμας οδηγήσει στην καταστροφή, αν βέβαια σει την οδυνηρή κατάσταση στην οποία την
εξακολουθήσουμε να τα ατενίζουμε με τον οδήγησαν τα εγκληματικού περιεχομένου
ίδιο στατικό και δουλοπρεπή τρόπο, στο μνημόνια, σε συνδυασμό με τη δουλική
άρθρο αυτό θα επικεντρωθώ στην οικονο- της εξάρτηση από εταίρους-συμμάχουςμία. Εκτός της ειδικότητας μου, η επιλογή φίλους (περιληπτικά από τις εσαεί Μεγάμου έχει σχέση και με την εμφάνιση πολυ- λες Δυνάμεις) αλλά και επιπλέον πασχίζει
σήμαντης ευκαιρίας, που το προσπέρασμά να αποσιωπήσει, στο μέτρο του δυνατού,
της, με τις παρούσες συνθήκες, θα είναι ειδήσεις που εκθέτουν την αδράνειά της,
αυτόχρημα αυτοκτονικό για την πατρίδα έστω και αν η αξιοποίησή τους θα ήταν δυμας. Δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω, νατό να βελτιώσει τη θέση της.
τον τελευταίο καιρό, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται ένα βήμα από το γκρεμό -Έτσι, ακριβώς, τα ελληνικά ΜΜΕ έθαψαν
και είναι κατεπείγουσα η ανάγκη λήψης την τόσο σημαντική, και προς όφελός μας,
μέτρων, που να ξεφεύγουν από την πεπα- δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα, σχετικά με
τημένη των ανεδαφικών μικροπολιτικών τη θυσία/καταστροφή της Ελλάδας προαισιοδοξιών και κυρίως των δεδομένων κειμένου να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράσυμμαχικών εξαρτήσεων.
πεζες.
Δυστυχώς, σήμερα, προσκομίζω μια -Έτσι ακριβώς η χώρα μας παραμένει πειεμπρηστική αποκάλυψη, που βάζει ταφό- θήνιο μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης, παπετρα στην οικονομία. Από όσο γνωρίζω, η ρότι οι εταίροι της προτιμούν να εξυπηρεείδηση αυτή αποσιωπήθηκε από τα ΜΜΕ, τούν, με προκλητικότητα, τα συμφέροντα
ενώ θα όφειλε να τύχει ευρύτατης συζή- μη μελών της σε βάρος των δικών της.
τησης, προβληματισμού και προσπάθειας -Έτσι ακριβώς η πατρίδα μας δέχεται πααντιμετώπισης της απειλής της.
θητικά το ρόλο του εξιλαστήριου θύμαΠρόκειται για το εφιαλτικό πόρισμα με- τος, χωρίς να τολμά να ρίξει το βλέμμα
λέτης του Ινστιτούτου Διεθνών Δημοσιο- της προς συμμαχίες με άλλα γεωγραφικά
νομικών (IIF) της Ουάσιγκτον, που ανεβά- μήκη και πλάτη, μήπως και θεωρηθεί ότι
ζει το χρέος της χώρας μας για το 2020 σε «δεν ανήκει εις την Δύσιν».
248,53% του ΑΕΠ μας.
-Έτσι, η Ελλάδα υπόγραψε τη συμφωνία
Δηλαδή το χρέος μας, που θεωρήθηκε ως των Πρεσπών, για να μη δυσαρεστήσει
μη βιώσιμο στην αρχή της κρίσης, παρότι τους συμμάχους.
ήταν μόνο 120% του ΑΕΠ, και οι εταίροι μας -Έτσι, η χώρα μας ικανοποιείται με τα ψίστη συνέχεια έσπευσαν να μας εντάξουν χουλα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία
στο ΔΝΤ, εμφανίζεται σήμερα υπερδιπλά- επιπλέον θα επιστραφούν κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους στη Γερμανία με τη
σιο, σε σύγκριση με το 2010.

μορφή εισαγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων νέας τεχνολογίας.
-Έτσι, ακριβώς, στο παρελθόν, η Ελλάδα
δεν είχε το σθένος να αποτρέψει την καταστροφή του πρωτογενούς της τομέα από
την ΚΑΠ, και της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας της από την ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση.
-Έτσι, δυστυχώς, η πατρίδα μας υπόγραψε και επί δέκα συναπτά χρόνια συμφώνησε, ότι τα εγκληματικού περιεχομένου
μνημόνια ήταν η «σωτηρία μας».
-Και, τέλος, έτσι ακριβώς, η Ελλάδα υπέκυψε επί 10 χρόνια στις εξευτελιστικές
συνθήκες που της επέβαλαν οι εταίροι, και
που απέκλειαν την αμυντική της θωράκιση.

Χωρίς το κεφάλαιο 22 των απομνημονευμάτων του Ομπάμα, και χωρίς την πανδημία που εκτόξευσε το παγκόσμιο χρέος σε
365% του παγκόσμιου ΑΕΠ δε θα υπήρχε ελπίδα σωτηρίας για την Ελλάδα. Ήδη,
τώρα, οι νέες αυτές εξελίξεις θα μπορούσαν να αποτρέψουν ένα άδοξο τέλος της
Ελλάδας, με την προϋπόθεση ότι θα θελήσει η ίδια να σωθεί. Να κινητοποιηθεί. Να
τολμήσει να στραφεί εναντίον της ΕΕ που
τη μετέτρεψε σε Ιφιγένεια, για να διασώσει τις τράπεζές της, και να βροντοφωνήσει,
εις επήκοον της υφηλίου, ότι δικαιούται
αμέσως τώρα παραγραφή του χρέους της,
αλλά και επιστροφή του κατοχικού δανείου και των αποζημιώσεων. Άραγε υπάρχουν ελπίδες αφύπνισης, ή η χώρα μας θα
εξακολουθήσει να σιωπά, καταδικάζοντας
έτσι το λαό της σε βέβαιο αφανισμό;
Οπωσδήποτε, αν ελληνική κυβέρνηση
αποφασίσει τώρα να απαιτήσει παραγραφή χρέους και επιστροφή δανείου, θα έχει
με το μέρος της ως ισχυρούς συμπαραστάτες τις κοσμοϊστορικές ανατροπές που
συνέβησαν στην αντιμετώπιση των χρεών
παγκοσμίως. Επειδή το χρέος σε παγκόσμια
βάση θεωρείται ότι είναι αδύνατον να αποπληρωθεί, αλλά και επειδή η υφήλιος απειλείται με κραχ μεγατόνων, έχει αναπτυχθεί
μια σιωπηρή συναίνεση παραγραφής του.
Έτσι, συνέβη το αδιανόητο, να δηλώσει
δηλαδή η επικεφαλής του ΔΝΤ ότι «χρέος
και ελλείμματα δεν αποτελούν πρόβλημα».
Στη συνέχεια, 100 γνωστοί οικονομολόγοι
υπέγραψαν δήλωση υπέρ της παραγραφής
χρεών.
Πρόσφατα, ο Έλληνας νομπελίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης εκφράστηκε υπέρ
της παραγραφής χρεών. Πλήθος άρθρων
που φιλοξενούνται τελευταίως σε διεθνή
οικονομικά περιοδικά θέτουν το πρόβλημα
του υπέρογκου χρέους, από την πανδημία,
και συμβουλεύουν παραγραφή του. Στην
παραγραφή συνηγορεί και το γεγονός της
ανυπαρξίας πληθωριστικής απειλής, καθώς, σε πείσμα των τρισεκατομμυρίων που
ήδη δαπανήθηκαν για την αντιμετώπιση

*H ΜΑΡΊΑ ΝΕΓΡΕΠΌΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΆΝΗ (γεν. Ιούνιος 1933) είναι η πρώτη Ελληνίδα πρύτανης, εκλεγμένη
τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά τις σπουδές στη Σχολή
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, την οποία τελείωσε με
άριστα, έγινε δεκτή στην αντίστοιχη
Σχολή της Σορβόννης με υποτροφία
της γαλλικής κυβέρνησης. Εκεί έλαβε
δύο διπλώματα ανωτέρων σπουδών
στις οικονομικές επιστήμες, καθώς και
το διδακτορικό της δίπλωμα με άριστα
και έπαινο (Docteur d’Etat es Sciences
Economiques). Συμπλήρωσε τις οικονομικές της σπουδές στο London School of
Economics, ενώ πραγματοποίησε έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Berkeley
και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Το 2008 το
γαλλικό κράτος, με διάταγμα του προέδρου Nicolas Sarcozy της απένειμε το
παράσημο του ιππότη της Λεγεώνας
της Τιμής για την επιστημονική της συνεργασία με τη Γαλλία. Είναι πρόεδρος
του Ιδρύματος Δημήτρη & Μαρίας Δελιβάνη. Εκτός από τη μητρική της ελληνική, γνωρίζει άριστα την αγγλική και
γαλλική γλώσσα.

του ιού, ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδο κατώτερο του 2%.
Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η κυρία Χριστίνα Λαγκάρντ δήλωσε πρόσφατα, ότι είναι
εναντίον της παραγραφής χρεών, επειδή
αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.
Αλλά, τέλος πάντων, θα υπάρξουν τρόποι
να ξεπεραστεί το πρόβλημα, αν τελικώς
ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει να δώσει
μάχη για την εθνική μας επιβίωση.
Και τούτο, διότι στην ελληνική περίπτωση
διαγραφής χρέους, ο αποφασιστικός παράγοντας θα πρέπει να είναι η αποκάλυψη
του εγκλήματος εναντίον ενός ολόκληρου
Έθνους και ενός ολόκληρου λαού για να
σωθούν οι τράπεζες. Και αν αυτή η κατηγορία συνοδευτεί και με τα συντριπτικά
στοιχεία καταστροφής της ελληνικής οικονομίας, θα είναι δύσκολο για την ΕΕ να
αντιμετωπίσει αυτής της έκτασης τη διεθνή
αποδοκιμασία.
Οπωσδήποτε εμείς, στην ΤΙΜΗ ΣΤΟ ’21
(www.timisto1821.gr) έχοντας ταχθεί από
την αρχή εναντίον της εθνικής μας εξάρτησης, που αποτελεί ανεκπλήρωτο στόχο της
Επανάστασης του 1821, θα προσπαθήσουμε με τα πενιχρά μας μέσα να απαιτήσουμε
παραγραφή χρέους και επιστροφή κατοχικού δανείου. Έστω και αν, παραμένοντας
μόνοι, αποτύχουμε, που είναι και το πιθανότερο, το θετικό στοιχείο θα είναι η γνωστοποίηση του εγκλήματος, σε παγκόσμια
βάση, που θα φέρει την Ελλάδα, από την
αφάνεια, στο διεθνές προσκήνιο. ■

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

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

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

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

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 22/3/2021 – 28/ 3/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1831: Σημειώνεται η πρώτη ληστεία τράπεζας

στη Νέα Υόρκη. Οι ληστές φεύγουν από τη City
Bank (σημερινή Citibank) με 245.000 δολάρια.

1895: Οι Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες Ογκίστ και Λουί Λουμιέρ δημιουργούν
την πρώτη ταινία τους, με τίτλο «Έξοδος από
το εργοστάσιο Λουμιέρ» (La sortie des usines
Lumière), που αποτυπώνει την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιό τους.
1983: Δολοφονείται στο γραφείο του ο εκδό-

της της εφημερίδας «Βραδινή», Τζώρτζης Αθανασιάδης. Πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, που δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμη.

2004: Η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη γίνεται η
πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
2009: Ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός

ναύαρχος, Τζέιμς Σταυρίδης, διορίζεται ανώτατος διοικητής των Νατοϊκών δυνάμεων στην
Ευρώπη.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
789

Είστε ο βασιλιάς/βασίλισσα της
ομορφιάς, της αποπλάνησης και του αισθησιασμού, λίγοι άνθρωποι θα είναι σε
θέση να αντισταθούν στη γοητεία σας,
χάρη στην πανσέληνο που φωτίζει τον
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των
συνεργασιών. Αλλά προχωρήστε αργά και
συγκρατήστε τη δύναμη του πάθους σας
για να μην τρομάξετε τους θαυμαστές σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Σας αρέσει να σκέφτεστε μεγάλα όνειρα και αυτός είναι σίγουρα ο
μήνας για να καρπωθείτε τους σπόρους
των μεγάλων ιδεών σας. Η πανσέληνος
φωτίζει τον επικοινωνιακό και νοητικό
τρίτο οίκο σας, κι εσείς εμπλουτίζετε τις
ιδέες σας και μεταδίδετε τις πιο σημαντικές γνώσεις σας, πιθανώς μέσω ενός συγγραφικού έργου ή της διδασκαλίας.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Υποσχεθείτε στον εαυτό σας
ότι θα θέσετε σε προτεραιότητα την
υγεία σας! Η πανσέληνος ανάβει τον
έκτο οίκο σας, της υγείας και της ευεξίας σας, και σας ζητά να αξιολογήσετε
την πρόοδό σας γύρω από ένα στόχο
που αφορά την ευεξία σας, σωματική
και ψυχική.

Τι έχετε κάνει για τη βελτίωση
της οικονομικής σας κατάστασης; Με την
πανσέληνο να φωτίζει το δεύτερο οίκο
σας, των χρημάτων, ο αγώνας σας για να
έχετε περισσότερα χρήματα στέφεται με
επιτυχία. Ένα προσοδοφόρο συμβόλαιο
το οποίο περιμένατε καιρό τώρα, φτάνει
στην ολοκλήρωσή του, βάζετε τις τελικές
υπογραφές.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Ήρθε η ώρα να προχωρήσετε
μπροστά και να κάνετε μεγάλα βήματα
προς τους επαγγελματικούς στόχους σας
και τις μεγάλες φιλοδοξίες σας. Η πανσέληνος φωτίζει το φιλόδοξο δέκατο οίκο
σας και σας ζητά περισσότερη δομή και
οργάνωση στην εργασία σας, κάτι όχι
ιδιαίτερα δύσκολο για το οργανωτικό
ζώδιό σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Τίποτα και κανείς δεν μπορούν
να σας εμποδίσουν από τα μεγάλα σας
σχέδια. Ζείτε τις πιο καυτές μέρες χάρη
στην πανσέληνο στο ζώδιό σας. Τολμάτε
να εκφράσετε τον εαυτό σας, είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την εκπλήρωση των
σχεδίων για τα οποία έχετε προσπαθήσει
τους τελευταίους έξι μήνες. Όλα τα μάτια
είναι πάνω σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Μήπως ήρθε η ώρα να θάψετε
το παρελθόν για πάντα; Δε χρειάζεται να
μηρυκάζετε όλες τις παρελθούσες αρνητικές καταστάσεις και τα τραύματα της
παιδικής σας ηλικίας, είναι το μήνυμα
που σας στέλνει η πανσέληνος που φωτίζει τον τέταρτο οίκο σας, του παρελθόντος και της οικογένειας.

Η πανσέληνος φωτίζει τον ενδέκατο οίκο σας, της τεχνολογίας και των
κοινωνικών διασυνδέσεων, φέρνοντας ένα
κύμα ενθουσιασμού γύρω από ένα ομαδικό
έργο, έναν ανθρωπιστικό σκοπό ή μια φιλία.
Θα μπορούσατε να ταιριάξετε με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ιδανικά με τα
δικά σας, ίσως ακόμα μέσω του Instagram ή
κάποιου άλλου διαδικτυακού τόπου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Παίρνετε το τιμόνι και κατευθύνετε το πλοίο της αγάπης εκεί που θέλετε εσείς, επιλέγετε ανθρώπους που είναι
σταθεροί και ταυτόχρονα μπορούν να σας
προσφέρουν συντροφικότητα και αγάπη.
Η πανσέληνος φωτίζει τον ερωτικό πέμπτο
οίκο σας, και νιώθετε ανανεωμένοι, κάνετε
ένα τεράστιο άλμα στην ερωτική σας ζωή,
βλέπετε το τέλος μιας κουραστικής φάσης.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Σκεφτείτε επεκτατικά, ξεκινήστε να αγωνίζεστε για ένα όνειρο. Η πανσέληνος φωτίζει τον επεκτατικό ένατο
οίκο σας κι εσείς είστε έτοιμοι να πετάξετε στα ύψη! Αφήνεστε στο οτιδήποτε
σας κάνει να αισθάνεστε ελεύθεροι, τολμάτε να πάρετε επικίνδυνα ρίσκα. Ικανοποιήστε την ανάγκη σας για επέκταση
κάνοντας ένα μεγάλο άλμα.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Με την πανσέληνο να φωτίζει τον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας
αναζητάτε την ησυχία σας, βλέπετε την
ομορφιά στα απλά πράγματα της ζωής.
Κάντε ένα διάλειμμα από την ενεργό
κοινωνική ζωή, περιποιηθείτε τον εαυτό
σας και αποφύγετε τις αγχωτικές καταστάσεις και τους τοξικούς ανθρώπους!
Όσο μπορείτε…

Θέλετε να έχετε παγκόσμια κυριαρχία, δεν μπορείτε να χάσετε. Η πανσέληνος φωτίζει τον όγδοο οίκο σας, της δύναμης,
του πάθους και των κοινών οικονομικών πόρων, κι εσείς έχετε το μυαλό σας στον πλούτο
που χαρίζει δύναμη. Αυτή η πανσέληνος επισημαίνει ζητήματα που αφορούν πιστωτικές
κάρτες, φόρους, κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικούς πόρους.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 788

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

ΕΝ… ΣΥΝΤΟΜΙΑ
- Μάνα, μου κλέψανε το αυτοκίνητο!
- Ήτανε και η ζακέτα σου μέσα;
- Γκαρσόν, σερβίρετε μοσχάρι;
- Τους πάντες σερβίρουμε, κύριε.
Καθίστε!!!
Η πρώτη πρόταση στα βιβλιαράκια
των οδηγιών χρήσης θα έπρεπε να
είναι: «Μπα, τι έγινε; Τα κάναμε…
μαντάρα και τώρα κοιτάμε το βιβλιαράκι;».
Σε ένα κατάστημα με αθλητικά είδη:

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

4375, Notre-Dame, suite 7, Laval
(corner Elizabeth)

- Έχετε τα πάντα για το σκι;
- Ναι, τι θα θέλατε;
- Ένα ζευγάρι πατερίτσες!
- Με έκοψαν στο δίπλωμα οδήγησης.
- Γιατί;
- Με ρώτησαν τι κάνω στο κόκκινο
φανάρι και τους είπα: μπαίνω στο
Facebook...
Ξοδεύουμε τόσα πολλά λεφτά για
ρούχα και δε συνειδητοποιούμε, ότι
οι καλύτερες ώρες που περνάμε
είναι όταν... δε φοράμε τίποτα !!!

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΜΠΟΜΠΟΥ

Τ

ην ώρα των μαθηματικών, βάζει
η δασκάλα στους μαθητές κάποια προβλήματα να λύσουν. Λέει
λοιπόν στον Μπόμπο ότι θέλει να της
απαντήσει το εξής ερώτημα:
– Η μητέρα σου αγοράζει μια μπλούζα με 40 ευρώ, ένα παντελόνι με 45
ευρώ, ένα φουλάρι 30 ευρώ, μια τσάντα για 35 ευρώ κι ένα ζευγάρι γόβες
με 80 ευρώ. Τι κάνουν όλα αυτά μαζί;
Και ο Μπόμπος: «Όλα αυτά μαζί
κυρία, κάνουν τον πατέρα μου έξαλλο!».

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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Something for everyone | De tout pour tous
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

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

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
RESIDENTIAL

COMMERCIAL

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

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

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

Σ

Ε
ΠΡΟΣΦΟΡ

Σ
Α
Ι
Σ
Α
ΕΡΓ

Ζητείται πεπειραμένος μάγειρας για
Πιζέρια στο Λαβάλ. Πολύ καλός μισθός.
Πληροφορίες στο (514) 915-1118.
Ζητείται γυναίκα να προσέχει ηλικιωμένη
γυναίκα. Πέντε μέρες την εβδομάδα.
Απαραίτητες οι συστάσεις προεργασίας.
.
Βιογραφικό: betty1224@yahoo.ca

514-800-0666

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

978
9999

450

Απ’όλα για όλους

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

514-715-0746

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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.

CPA, CA

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ

info@rosehillfoods.com
www.rosehillfoods.com

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

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

.

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

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

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

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

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

Tel.: 514-745-1153

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα:
450-978-9999

X

O

SAINT-MARTIN
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READY, SET, SUV!
2021 GMC TERRAIN
SLE Elevation AWD

PURCHASE
PRICE OF

$36,695
OR

LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $89/WEEK
FOR 48 MONTHS

2021 BUICK ENCORE GX
Preferred Sport Touring AWD
PURCHASE
PRICE OF

$30,950
OR

LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $79/WEEK
FOR 36 MONTHS

Eligible Costco members get Costco member pricing*
+ a $500 Costco Cash Card. Offer valid until march 31st, 2021.

3650 BOULEVARD DES SOURCES
DOLLARD-DES-ORMEAUX
(514) 683-6555
chevroletwestisland.ca

9455 BOULEVARD LACORDAIRE
SAINT-LÉONARD
(514) 327-3540

hamelchevrolet.ca

Purchase price of $36,695. Lease: 104 biweekly payments of $178 for 48 months. Down payment of $1,730 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $60) extra. On
approved credit. $0.16 per excess kilometer after 20,000 km per year. Dealer may sell or lease for less. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2021 GMC
Terrain SLE Elevation AWD (TXB26/3SA) models.
Purchase price of $30,950. Lease: 78 biweekly payments of $150 for 36 months. Down payment of $1,700 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $60) extra. On
approved credit. $0.16 per excess kilometer after 20,000 km per year. Dealer may sell or lease for less. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2021 Buick
Encore GX Preferred ST AWD (4TV06/1SB) models.
* To qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since March 1, 2021, or earlier and must: (1) Register with
Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or
demonstrator in-stock 2021 models, delivered from March 2, 2021, to April 30, 2021. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by mail, submit a redemption form to Costco within thirty
(30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction survey.

My style, my drive, my DILAWRI dealership

chevroletwestisland.ca

