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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Professional Auto Body Repair & Painting

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

FREE ESTIMATES!

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

t. 514-476-4565
5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    

For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-10, 15-17

ΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ  

Η ακρίβεια «γονατίζει» Η ακρίβεια «γονατίζει» 
τους Έλληνεςτους Έλληνες  

Ραγδαία φθορά της Κυβέρνησης

ΚΕΜΠΕΚ 

Από τις 12 Μαρτίου 
η ελάφρυνση των 
υγειονομικών 
μέτρων

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Χαμηλώνει ο πήχης Χαμηλώνει ο πήχης 
στα συνοριακά στα συνοριακά 
μέτραμέτρα  

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ 

Στα ύψη  Στα ύψη  
ο πληθωρισμόςο πληθωρισμός

•Δραματικές οι επιπτώσεις  
 της ρωσικής επίθεσης  

•Η σωστή πλευρά της Ιστορίας  
  για την Ελλάδα 
•Ο γόρδιος δεσμός  
 Ερντογάν – Πούτιν  

•Μητσοτάκης: «Κάναμε  
 το σωστό με Ουκρανία»  
•Ο πόλεμος στην Ουκρανία  
 και η Ευρασία: Γεωπολιτική ανάλυση  
 από τον ΒΑΣΙΛΗ ΒΙΛΙΑΡΔΟ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Ξεφεύγει η κατάσταση
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F E A T U R I N G

LAVAL
27th, 28th, 29th, 30th of June and 1st, 4th, 5th, 6th, 
7th, 8th, 11th, 12th, 13th, 14th and 15th of July 2022

École Démosthène: 1565 boul. St-Martin O. 
In collaboration with the Hellenic Community of Greater Montreal

Dancing • Vocal Training
Acting • Masterclasses

Theatrical Make-up & Costumes
Fully Staged Shows • Studio Recording

New! Film production, 
audition prep and acting techniques

10:00am to 4:00pm (supervision from 8.30am to 5 pm available) | Ages: 7 to 16 years old 
Info: 514-616-6919   dimil@videotron.ca | Directors: Maria Diamantis BMus , Dimitris Ilias BFA, DAMPS 

Info & Registration: chromapanarmonia.com/voicecamp

SPACES ARE LIMITED! COVID-19 SAFETY MEASURES

HIGH SCHOOL STUDENTS

WILL ALSO BE DOING

A SCENE FROM

ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ… 

Η Κομισιόν αξιολόγησε θετικά το πρώτο αίτημα πληρωμής!
«Πράσινο φως» για τα 3,6 δις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τη 

θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της 
για το πρώτο αίτημα πληρωμής, ύψους 
3,6 δισ. ευρώ, που υπέβαλε η Ελλάδα 
για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντύπωση 

προκαλεί, η συγκυρία της θετικής αυτής 
εξέλιξης, καθώς η πολυπόθητη έγκριση 
δόθηκε από τους εταίρους μόνο λίγες… 
ώρες μετά την αποστολή όπλων στην 
Ουκρανία! Είχαν προηγηθεί δημοσιεύ-
ματα και διαρροές από πλευράς Βρυ-

ξελλών το προηγούμενο διάστημα, τα 
οποία μετέφεραν έντονη δυσαρέσκεια 
για την ελληνική κυβέρνηση. Η Κομισιόν 
απέστειλε την αξιολόγηση στην Οικονο-
μική και Νομισματική Επιτροπή (EFC), 
αιτούμενη τη γνωμοδότησή της εντός 
τεσσάρων εβδομάδων, όπως ορίζει ο 
σχετικός κανονισμός.

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 
EFC, η Κομισιόν θα εκδώσει στη συνέ-
χεια την τελική της απόφαση για την 
εκταμίευση της δόσης των 3,6 δισ. ευρώ 
του ελληνικού προγράμματος. Από αυτά 
τα χρήματα, τα 1,72 δισ. ευρώ αφορούν 
επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 1,85 δισ. 
ευρώ δάνεια. Ο προϋπολογισμός του 
συνολικού σχεδίου ανέρχεται σήμερα σε 
30,50 δισ. ευρώ (17,77 δισ. ευρώ επιχο-
ρηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια). Εξ 
αυτών, το 13% (3,96 δισ. ευρώ) εκταμι-
εύτηκε στην Ελλάδα, ως προχρηματοδό-
τηση, στις 9 Αυγούστου 2021 (2,31 δισ. 
ευρώ επιδοτήσεις και 1,65 δισ. ευρώ δά-
νεια). Η προέγκριση έγινε γνωστή με πα-
νηγυρικό τόνο από τον αρμόδιο αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη, που υπέβαλε εκ μέρους της 

κυβέρνησης το σχετικό αίτημα και συνο-
δεύτηκε από κολακευτικές δηλώσεις από 
Ευρωπαίους αξιωματούχους.
«Κατά την άποψή μας η Ελλάδα είναι 

έτοιμη να λάβει την πρώτη της πληρω-
μή από το Ταμείο Ανάκαμψης» δήλωσε 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Προσθέτο-
ντας, πως η χώρα μας έχει σημειώσει 
πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου, 
τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζου-
με την Ελλάδα στη φιλόδοξη πορεία της 
ανάκαμψης».

Σύμφωνα με τον επίτροπο Οικονομικών 
Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι, «η Ελλάδα 
έκανε μια καλή αρχή στην εφαρμογή του 
φιλόδοξου σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, ολοκληρώνοντας με επιτυ-
χία τα 15 ορόσημα που συνδέονται με το 
πρώτο αίτημα πληρωμής».
Ο ίδιος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, 

στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται, 
αλλά και στις δανειακές διευκολύν-
σεις, οι οποίες θα παρέχουν σημαντική 
ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα κατά 
την επόμενη πενταετία.

© dimokratia.gr

Διπλωματικό ατόπημα  
του δήμαρχου της Αθήνας

Ο Μπακογιάννης αναγνώρισε το «δήμαρχο»  
της κατεχόμενης Βόρειας Λευκωσίας!

Κάποτε ο Κωνσταντίνος Μητσο-
τάκης, για να μειώσει το γιο 

του αιώνιου αντιπάλου του, Αν-
δρέα Παπανδρέου, είχε πει «δεν 
κάνει γι’ αυτή τη δουλειά το παι-
δί…». Ήταν τότε που ο Γιώργος Πα-
πανδρέου είχε θέσει υποψηφιότη-
τα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μόνο 
που σήμερα, η φράση αυτή ταιριά-
ζει… γάντι όχι μόνο στο γιο του και 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
αλλά και στον εγγονό του, το γιο της 
Ντόρας, τον Κώστα Μπακογιάννη. 
Όχι μόνο για τα εκατομμύρια ευρώ 
που πέταξε στους δρόμους της Αθή-
νας με το «Μεγάλο Περίπατο» που 
ποτέ δεν έγινε. Ούτε για τα 200.000 
ευρώ που κόστισε το πρωτοχρονιά-
τικο φιάσκο με το Σάκη Ρουβά στο 
Λυκαβηττό, αλλά για ένα θέμα πολύ 
πιο σοβαρό, που έχει άμεση σχέση 
με τα εθνικά μας θέματα και ειδικό-
τερα την Κύπρο.

Ο Κώστας Μπακογιάννης έδωσε το 
«παρών» το Σαββατοκύριακο 26/27 
Φεβρουαρίου σε φόρουμ των δη-
μάρχων της Μεσογείου, που έγινε 
στη Φλωρεντία, στο οποίο συμμε-
τείχε και ο αυτοαποκαλούμενος 
ως «δήμαρχος» της κατεχόμενης 
περιοχής της Βόρειας Λευκωσί-
ας, Μεχμέτ Χαρμαντσί, o oποίος, 
σύμφωνα με την «Εφημερίδα των 
Συντακτών», όχι μόνο συμμετείχε 
στις εργασίες της συνόδου, αλλά 

υπέγραψε και το κείμενο των συ-
μπερασμάτων που παρουσιάστηκε, 
ως διακήρυξη υπέρ της ειρήνης και 
της δημοκρατίας! 
Ο ίδιος αναφέρθηκε στο επίσημο 

πρόγραμμα ως εκπρόσωπος της 
τουρκικής κοινότητας Λευκωσί-
ας, όμως το όνομά του μπήκε στον 
κατάλογο με τους δημάρχους, ενώ 
δηλώνει στην επίσημη σελίδα του 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 
είναι «δήμαρχος της Β. Λευκωσί-
ας».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές 
του φόρουμ, όπως αναφέρει το 
δημοσίευμα, μετά το πέρας των 
εργασιών υπογράφηκε και η προα-
ναφερόμενη διακήρυξη από όλους 
τους δημάρχους που συμμετείχαν, 
αλλά και τους δεκάδες καθολικούς 
επισκόπους. Επομένως, όπως προ-
κύπτει, ο Κώστας Μπακογιάννης 
συνυπέγραψε διεθνές κείμενο με 
το «δήμαρχο» του ψευδοκράτους, 
αναγνωρίζοντάς τον ως δήμαρχο 
της Λευκωσίας, της μόνης ευρωπα-
ϊκής πρωτεύουσας που είναι υπό 
κατοχή. 

Πρόκειται για ένα σοβαρό δι-
πλωματικό ατόπημα, για το οποίο 
οφείλει εξηγήσεις… Στο φόρουμ 
συμμετείχαν περισσότεροι από 100 
δήμαρχοι πόλεων της Μεσογείου, 
όπως η Κωνσταντινούπολη, το Τελ 
Αβίβ και η Αθήνα.

https://www.dimokratia.gr/tag/theodoros-skylakakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/theodoros-skylakakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/konstantinos-mitsotakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/konstantinos-mitsotakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/andreas-papandreoy/
https://www.dimokratia.gr/tag/andreas-papandreoy/
https://www.dimokratia.gr/tag/giorgos-papandreoy/
https://www.dimokratia.gr/tag/giorgos-papandreoy/
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Όλα δείχνουν να γίνονται πιο ακριβά. 
Οι τιμές των τροφίμων, του φυσικού 

αερίου και των κατοικιών βρίσκονται σε 
άνοδο, ενώ οι μισθολογικές επιταγές αρ-
γούν να συμβαδίσουν. 

Οι Καναδοί που είναι εξοικειωμένοι με 
τον τρόπο με τον οποίο οι αυξανόμενες 
τιμές μειώνουν τη δύναμη των πορτοφο-
λιών τους, τώρα αντιμετωπίζουν κάτι χει-
ρότερο από αυτό που έχουν συναντήσει 
μέχρι τώρα.
Οι αυξανόμενες τιμές των βενζίνης είναι 

πλέον μια ζοφερή ρουτίνα. Αναμένεται η 
επίδραση των καθυστερήσεων αποστολής 
σε τρόφιμα και πράγματα με εισαγόμενα 
εξαρτήματα. Το υψηλό κόστος στέγασης 
είναι πλέον απλώς μια φρικτή καναδική 
πραγματικότητα.
Αλλά προς το τέλος του 2021, αυτό το 

αναγνωρίσιμο μοτίβο ανόδου των τιμών 
άρχισε να αλλάζει. Μέχρι πριν από περί-
που τρεις μήνες, οι Καναδοί επιμερίζοντας 
τους εβδομαδιαίους προϋπολογισμούς 
τους θα είχαν παρατηρήσει τις περισσό-
τερες αυξήσεις τιμών να σημειώνονται σε 
μερικές πολύ διακριτές, σχετικά ασταθείς 
κατηγορίες, όπως τρόφιμα, καύσιμα και 
καταλύματα. Όχι πια.

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΓΕΝΙΚΟΣ
Ενώ οι οικονομολόγοι διαφωνούν σχετι-

κά με το γιατί συμβαίνει και πώς ακριβώς 
θα επηρεάσει η αλλαγή τούς Καναδούς, οι 
περισσότεροι συμφωνούν για ένα πράγ-
μα.
«Η ιστορία δεν αφορά πλέον την ενέρ-

γεια, το φαγητό, τη στέγαση», είπε η Tu 
Nguyen, οικονομολόγος με έδρα το Το-
ρόντο στην εταιρεία συμβούλων RSM 
Canada. «Αφορά σχεδόν τα πάντα στην 
οικονομία».

Κάποτε οι Καναδοί που προσπαθούσαν 
να διατηρήσουν έναν προϋπολογισμό 
μπορούσαν να αναζητήσουν φθηνότερα 
αγαθά. Θα μπορούσαν να αποφύγουν να 
μπουν στο αυτοκίνητο όταν τα καύσιμα 
ήταν ακριβά, για παράδειγμα, ή να αλ-
λάξουν τη διατροφή τους για να περιορί-
σουν τα εισαγόμενα τρόφιμα. Αλλά όταν 
ο πληθωρισμός είναι γενικός, αυτό γίνεται 
πιο δύσκολο.
Δεν είναι μόνο μερικά εισαγόμενα προϊ-

όντα που μπορούν να αποφύγουν οι αγο-
ραστές. Η άνοδος του πυρήνα του πληθω-
ρισμού σημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται 
όλες μαζί, καθιστώντας δυσκολότερη την 
εξοικονόμηση, καθώς συρρικνώνεται η 
δύναμη δαπανών.

Σύμφωνα με ορισμένους οικονομολό-
γους, είναι ένα σημάδι ότι ο πληθωρισμός 
μπορεί να έχει εμφανιστεί μακροπρόθε-
σμα και ότι θα αρχίσει να πλήττει περισ-
σότερο τους Καναδούς.

Όσοι βρίσκονται στο χαμηλό άκρο της 
μισθολογικής κλίμακας — συμπεριλαμβα-

νομένων των γυναικών, των πρόσφατων 
μεταναστών και εκείνων που εργάζονται 
σε επισφαλή εργασία — επηρεάζονται 
περισσότερο από το γενικευμένο πλη-
θωρισμό. Άτομα με στάσιμα εισοδήματα 
και αδύναμη διαπραγματευτική δύναμη, 
καταλήγουν να πληρώνουν υψηλότερες 
τιμές, ακόμη και για τα λιγότερο ακριβά 
αγαθά και υπηρεσίες από τα οποία εξαρ-
τώνται.

Νέα στοιχεία στην ίδια έκθεση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας του Καναδά έδειξε, ότι 
οι τιμές συνολικά ανέβαιναν στο 5,1 τοις 
εκατό ετησίως, το υψηλότερο ποσοστό 
από το 1991.

Οι οικονομολόγοι Tapp και Nguyen 
εξήγησαν ότι η άνοδος του υποκείμενου 
πληθωρισμού, χωρίς το συνυπολογισμό 
των ασταθών αγαθών, έχει δύο πιθανές 
εξηγήσεις. 
Το ένα είναι ότι οι αυξανόμενες ασταθείς 

τιμές ανατροφοδοτούν τον πυρήνα του 
προβλήματος, επειδή όλα αποστέλλονται 
ή χρειάζονται ενέργεια ή έχουν εισαγόμε-
να εξαρτήματα.
Το άλλο είναι ότι καθώς ο πληθωρισμός 

αυξάνεται, όλοι περιμένουν ότι θα συνε-
χίσει να αυξάνεται, έτσι οι επιχειρήσεις 
σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών για να συμβα-
δίσουν με τον αναμενόμενο πληθωρισμό 
και οι εργαζόμενοι προσπαθούν να κά-
νουν το ίδιο με τους μισθούς τους.

Ο Τομ Βελκ, οικονομολόγος στο Πανεπι-
στήμιο McGill του Μόντρεαλ, επιμένει ότι 
υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο 
αυξάνεται ο πυρήνας του πληθωρισμού: 
πάρα πολλά χρήματα πλημμυρίζουν την 
οικονομία. 
«Όταν υπάρχουν τεράστια χρηματικά 

ποσά παντού, όλες οι τιμές ανεβαίνουν», 
είπε ο Βελκ   από τη φάρμα του στο Βερ-
μόντ, όπου είπε ότι τα αυγά τοπικής πα-
ραγωγής έχουν φτάσει σχεδόν τα 8 δολά-
ρια τη ντουζίνα. 

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
«Αλλά αν υπάρχουν πραγματικά πάρα 

πολλά χρήματα, το πρόβλημα είναι ότι 
δεν πάνε αρκετά από αυτά στους ανθρώ-
πους που κάνουν τη δουλειά», σύμφωνα 
με την Kaylie Tiessen, οικονομολόγο και 
αναλύτρια πολιτικής στη Unifor.

Εάν οι Καναδοί υστερούν, ο λόγος δεν εί-
ναι αυστηρά επειδή οι τιμές αυξάνονται. 
Το πρόβλημα είναι ότι τον περασμένο 

χρόνο, καθώς ο πληθωρισμός εκτινάχθη-
κε πάνω από το 5%, τα εισοδήματα δε 
συμβάδισαν. «Και αυτό σημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι χάνουν την αγοραστική τους 
δύναμη», είπε η Tiessen.
Φυσικά, δε χάνουν όλοι οι εργαζόμενοι. 

Οι εργαζόμενοι στην αποθήκη του Sobeys 
διαπραγματεύτηκαν πρόσφατα μια τε-
τραετή συμφωνία, που περιελάβανε αύ-
ξηση μισθού κατά 20 τοις εκατό κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. Άνθρωποι που 

έχουν μελετήσει τα οικονομικά της αύξη-
σης των μισθών και των τιμών στο παρελ-
θόν λένε, ότι ένα από τα πλεονεκτήματα 
του πληθωρισμού είναι ότι λειτουργεί ως 
οικονομικό λιπαντικό για την προσαρμογή 
των μισθών και των τιμών, επιτρέποντας 
σε όλους να λάβουν αύξηση — παρόλο 
που ορισμένοι εργαζόμενοι και πωλητές 
έχουν περισσότερο και κάποιοι παίρνουν 
λιγότερα ανάλογα με τη ζήτηση σε αυτόν 
τον τομέα.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει
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8Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Μία παρεξηγημένη Ημέρα... 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, όπως θεσμοθετήθηκε το 
1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθιερώθηκε 

για να θυμίζει στις γυναίκες του κόσμου ότι ύστερα από πολλές 
θυσίες και άνισους αγώνες το γυναικείο φύλλο κατέκτησε ίσα 
δικαιώματα με τους άντρες, διεκδίκησε καλύτερες συνθήκες ερ-
γασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου.
Σε ποιές όμως γυναίκες αναφερόμαστε; Σ› εκείνες που είχαν 

την τύχη να γεννηθούν στην πολιτισμένη δύση ή σ› αυτές που 
είχαν την ατυχία να δουν το φως του ήλιου σε κάποια μεσαιω-
νικού τύπου χώρα; 

Γεγονός αναμφισβήτητο είναι, ότι η ισότητα των δύο φύλλων 
είναι δυστυχώς ανύπαρκτη σε πολλές ακόμη χώρες, όπου υπάρ-
χουν παιδιά, κοπέλες, γυναίκες, ηλικιωμένες που δεν έχουν κα-
μία αξία, καμία υπόσταση μέσα στην κοινωνία. Ακόμη και σή-
μερα στον 21ο αιώνα της «εξέλιξης», υπάρχουν γυναίκες που 
γεννιούνται σε καθεστώτα ομηρίας και εκπορνεύονται πριν 
ακόμη ενηλικιωθούν. Κοπέλες που πωλούνται σαν αντικείμενα 
για «όλες» τις δουλειές...
Η 8η Μαρτίου πρέπει να είναι Ημέρα κινητοποιήσεων σε όλο 

τον κόσμο και όχι Ημέρα γιορτής. Ημέρα «θλίψης» μάλλον, για 
τα εκατομμύρια κορίτσια θύματα σωματικής, σεξουαλικής ή συ-
ναισθηματικής βίας, κορίτσια που υποβάλλονται σε ακρωτηρι-
ασμό των γεννητικών τους οργάνων, που συχνά δολοφονούνται 
από συγγενείς τους για λόγους τιμής... 

Σ› ολόκληρο τον πλανήτη, υπό την ανοχή κρατών, θυσιάζονται 
στο βωμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της ηδονής εκα-
τομμύρια ανήλικα κορίτσια. Πώς είναι δυνατόν να γιορτάζονται 
μάχες που υποτίθεται ότι έχουν κερδηθεί, όταν υπάρχουν ακό-
μα ανοιχτές πληγές που αιμορραγούν; Πώς μπορούμε να μιλά-
με για τιμή, ελευθερία, ισότητα, ιδανικά και πάνω απ’ όλα για 
ανθρώπινα δικαιώματα, σ’ έναν απάνθρωπο κόσμο; 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εργάτριες στον τομέα της υφα-
ντουργίας κινητοποιήθηκαν πριν 165 χρόνια, στις 8 Μαρτίου 
1857 στη Νέα Υόρκη, για τις άθλιες συνθήκες εργασίας και τους 
χαμηλούς μισθούς τους. Ήταν η έναρξη του εργατικού κινήμα-
τος. Δύο χρόνια αργότερα οργανώθηκε το πρώτο σωματείο γυ-
ναικών, το οποίο συνέχισε τον αγώνα για τη χειραφέτηση τους. 

Ωστόσο, η Ημέρα της Γυναίκας δεν καθιερώθηκε από τη 
μια μέρα στην άλλη. Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 
50 χρόνια για να γιορταστεί για πρώτη φορά στις 8 Μαρ-
τίου 1909 έπειτα από πρωτοβουλία τότε του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 
Δύο χρόνια αργότερα η γιορτή υιοθετήθηκε και από τη Σοσια-
λιστική Διεθνή. 
Η καθιέρωση όμως ήρθε έπειτα από πολλά χρόνια και συγκε-

κριμένα το 1977 όταν η Ημέρα αυτή ορίστηκε επίσημα ως Πα-
γκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή 
Ειρήνη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Στις μέρες μας όμως, η Ημέρα αυτή έχει χάσει το πολιτικό και 

κοινωνικό της μήνυμα. Αφενός εμπορευματοποιήθηκε και αφε-
τέρου εκλήφθηκε ως ευκαιρία για να εκφράσουν οι άνδρες την 
αγάπη τους στις γυναίκες με λουλούδια και σοκολατάκια, όπως 
κατά την Ημέρα της Μητέρας και του Αγίου Βαλεντίνου... 

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, εργαζόμενες 
και μη… 

Το γεωπολιτικό διακύβευμα
Η πολιτική προπαγάνδα και η καλλιέργεια 

μίας μη αληθούς πραγματικότητας επ’ 
ωφελεία των υποστηριζόμενων Μεγάλων Δυνά-
μεων, ουδένα αποτέλεσμα θα παράξει μακρο-
πρόθεσμα, εάν δεν ερείδεται εις ένα συγκεκρι-
μένο στόχο, με γνώμονα την έμπεδη και διαρκή 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Πατρίδας 
μας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η προσφιλή πρακτική της ανεπαίσχυντης μετα-
τροπής της πληροφόρησης σε παραπληροφόρη-
ση, προς σκοπό την κατάθεση διαπιστευτηρίων 
υποταγή προς μία κατεύθυνση εν μέσω ενός πο-
λέμου, με ανυπολόγιστες μέχρι σήμερον δομικές 
γεωγραφικές μεταβολές, κάθε άλλο παρά το επι-
διωκόμενο αποτέλεσμα υπηρετεί.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ευρισκόμεθα εις εν 
σταυροδρόμι εξελίξεων εις παγκόσμιο επίπεδο, 
με διαχρονικά όμοια δεδομένα, την ύπαρξη δη-
λαδή δύο αντιπαλευόμενων συνασπισμών, όπου 
οι δύο άξονες παγκόσμιας δυναμικής ισχύος 
αντιμάχονται και ένεκεν της σύγκρουσης αυτών 
συμφερόντων, επέρχεται η ανακατανομή της 
ισχύος.

Εν προκειμένω, η φαιά προπαγάνδα του συστή-
ματος και τα συντεταγμένα μέσα μαζικής ενημε-
ρώσεως προς ορισμένη κατεύθυνση, προπαγαν-
δίζουν ασύστολα εν είδει φερέφωνου, όχι με 
γνώμονα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος της 
Πατρίδας μας αλλά με κυρίως στόχο να συναχθεί 
αμέσως προς τον άξονα των Η.Π.Α. – Ευρώπης, 
καίτοι τούτο συνιστά ένα ύπατο διακύβευμα 
προς τα Ελληνικά συμφέροντα εξ αντιδιαστολής 
της Τουρκίας, η οποία διατηρεί επαμφοτερίζου-
σα στάση με γνώμονα της πρώτιστη και βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών συμφερόντων 
της χώρας τους εις τη διεθνή σκακιέρα, ως κρά-
τος – μέλος του ΝΑΤΟ.

Εν άλλοις λόγοις, η αυθαιρεσία της κυβέρνησης 
δια τη διεκδίκηση των εθνικών της συμφερό-
ντων, φρονώ ότι απόλλυται δια την ανεπιφύλα-
κτη στήριξη εμφανώς της μίας πλευράς και άνευ 
ουδεμίας ουσιαστικής διεκδίκησης εξ αφορμής 
της πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας.
Το μείζον ζητούμενο καθίσταται εν προκειμένω, 

η διασφάλιση των συμφερόντων πάσης χώρας 
άνευ συναισθηματισμών, απλώς αξιοποιώντας 
τους εκάστοτε συσχετισμούς, τις συγκυρίες προς 
εξυπηρέτηση του συνόλου των συμφερόντων 
της εκάστοτε χώρας.

Εν τη πατρίδι μας, η Ελλάς, έσπευσε να δηλώσει 
ευθαρσώς την υποστήριξη προς την Ουκρανία 
κατ’ εντολή προς τις Η.Π.Α, πλην όμως η κίνηση 
αυτή, ουδέν κομίζει προς την Ελληνική εξωτερι-
κή πολιτική, παρά μόνο εχέγγυα αναντίρρητης 
υποταγής προς τις Η.Π.Α. και εξ ετέρου ανέκ-
κλητη διάρρηξη των διπλωματικών μας σχέσεως 
προς την ομόδοξη Ρωσία, τη στιγμή την οποία 
αφενός η Ελλάς ούτε μεγάλη χώρα επιρροής 
λογίζεται αλλά ούτε και συναφώς ουσιαστικά ή 
γεωγραφικά εμπλέκεται, ίνα έλθει εις μετωπική 
σύγκρουση.
Το αναφέρω τούτο, δίχως να αξιολογώ εάν τού-

το καθίσταται ορθό ή λάθος, αλλά το μείζον εν 
προκειμένω, ανάγεται η διασφάλιση μίας ισορ-
ροπίας ενόψει του τι μέλλει γενέσθαι. 

Ανεξαρτήτως όμως της ύπαρξης των εύθραυ-
στων αυτών διεθνών σχέσεων εξ αφορμής του 
πολέμου, μία παρεμπίπτουσα πτυχή είναι ότι το 
Ελλαδικό σύστημα δια μέσου της φαιάς προπα-
γάνδας επιδιώκει να δημιουργήσει μια στρεβλή 
εικόνα περί της αντικειμενικής πραγματικότητας, 
παρασιωπώντας τα μείζονα και ακανθώδη ζητή-
ματα, εν άλλοις λόγοις επιλέγει συνειδητά την 
οδό της ψευδολογίας και του αφιονισμού της 
κοινής γνώμης, παρά την ορθή προβολή όλων 
των διαστάσεων της αντικειμενικής πραγματικό-
τητας.

Ο ρόλος της Τουρκίας παρασιωπάται και υπο-
βαθμίζεται, η διεθνής πτυχή των γεωπολιτικών 
και γεωστρατηγικών δεδομένων, υπό της κυβερ-
νήσεως και των, υπό αυτής, τελούντων εν διατε-
ταγμένη υπηρεσία μέσων μαζικής εξαπατήσεως, 
τα οποία επιδιώκουν πάσει δυνάμει είπερ παν 
άλλο να φωτίσουν άτοπες πτυχές συναισθημα-
τικού τύπου, προς χειραγώγηση της κοινής γνώ-
μης και συν τοις άλλοις προς την άνευ ετέρου 
τινός ανορθόλογη υφαρπαγή της κοινής γνώμης, 
προς μία άλογη ταύτιση με τις Η.Π.Α., η οποία 
όμως συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτόχρημα 
δημιουργία πολεμικής με τη Ρωσία, γεγονός το 
οποίο όμως δε διασφαλίζει τα συμφέροντα της 
Ελλάδας και ούτε διεκδικεί τίποτε δια το δικό 
μας συμφέρον, πέραν όμως τούτο η εξαπάτηση 
της κοινής γνώμης υπό των εγκάθετων έμμισθων 
φερέφωνων όπου φωτίζουν δήθεν συναισθημα-
τικά έναν πόλεμο άνευ της προσήκουσας ανάλυ-
σης των καίριων πτυχών του, αποδεικνύει κατ’ 
ουσία την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος 
δια το δημόσιο συμφέρον του Ελληνικού έθνους, 
αποτελεί ένα απτό γεγονός.

Εις τον αντίποδα δηλαδή, ενδιαφέρονται απο-
κλειστικά και μόνο δια την εξυπηρέτηση ιδιοτε-
λών σκοπιμοτήτων εις βάρος του δημοσίου συμ-
φέροντος εξ αυτού του λόγου, οι κατέχοντες την 
εξουσία η προσφιλής θεσμική ελίτ, προσκυνάει 
τους ιθύνοντες νόες της προς ίδιον όφελος, πα-
ρασύροντας τεχνηέντως την κοινή γνώμη προς 
αμιγώς δική τους στήριξη.
Το γεν νυν έχον ο Θεός να συνδράμει προς την 

ορθή κατεύθυνση φωτίζοντας άπαντες.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρ-
δάς είναι δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο Εργα-
στήρι Επαγγελματικής Δημοσι-
ογραφίας και έκανε το πρώτο 
μεταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημό-

σιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με 
τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποι-
νικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυ-
χιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο 
της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και 
Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως 
διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολα-
βητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρ-
θρου 7 παράγραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).
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Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week) 

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

•English Courses $100.00 (includes required book) •French Courses $85.00 (includes required book) 

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!

5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week) 

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

•English Courses $100.00 (includes required book) •French Courses $85.00 (includes required book) 

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!

ΚΑΝΑΔΑΣ
Η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση του 
Καναδά ελαφρύνει  
τα συνοριακά μέτρα
Πλήρης ελευθερία στους εμβολιασμένους 

Καθώς όλο και περισσότεροι Κανα-
δοί, ιδιαίτερα εκείνοι που διατη-

ρούν δεσμούς με άλλες χώρες, περιμέ-
νουν με αγωνία την άρση των συνορια-
κών μέτρων, η κυβέρνηση του Καναδά 
ανακοίνωσε την άρση της πρώτης σει-
ράς περιορισμών. 
Αυτή η μετάβαση είναι δυνατή λόγω 

πολλών παραγόντων, συμπεριλαμ-
βανομένων των υψηλών ποσοστών 
εμβολιασμού στον Καναδά, της αυξα-
νόμενης διαθεσιμότητας και χρήσης 
γρήγορων δοκιμών για την ανίχνευση 
λοίμωξης, της μείωσης των ποσοστών 
νοσηλείας και της αυξανόμενης εγχώ-
ριας διαθεσιμότητας θεραπειών και 
θεραπειών.
Στις 15 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση 

του Καναδά ανακοίνωσε αλλαγές στα 
τρέχοντα συνοριακά μέτρα, ξεκινώντας 
μια σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών. Η ικανότητα της χώρας 
να μεταβεί σε μια νέα φάση στα σύ-
νορα είναι αποτέλεσμα των ενεργειών 
δεκάδων εκατομμυρίων Καναδών σε 
ολόκληρη τη χώρα που ακολούθησαν 
μέτρα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμ-
βανομένου του εμβολιασμού των ίδιων 
και των οικογενειών τους.
Από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου λοι-

πόν, τα ακόλουθα μέτρα έχουν τροπο-
ποιηθεί ως εξής:
• Θα διευκολυνθεί ο έλεγχος κατά την 

άφιξη για πλήρως εμβολιασμένους 
ταξιδιώτες. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξι-
διώτες που φτάνουν στον Καναδά από 
οποιαδήποτε χώρα, οι οποίοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις ως πλήρως εμβολια-
σμένοι, θα επιλεγούν τυχαία για τη δο-
κιμή άφιξης. Επίσης, οι ταξιδιώτες που 
θα επιλεγούν δε θα απαιτείται πλέον 
να τεθούν σε καραντίνα εν αναμονή 
των αποτελεσμάτων της δοκιμής τους.
• Παιδιά κάτω των 12 ετών, που τα-

ξιδεύουν με πλήρως εμβολιασμένους 
ενήλικες, θα εξακολουθήσουν να εξαι-
ρούνται από την καραντίνα, χωρίς 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις που να 
περιορίζουν τις δραστηριότητές τους. 
Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι 
δε χρειάζεται πλέον να περιμένουν 14 
ημέρες πριν πάνε στο σχολείο, την κα-
τασκήνωση ή τον παιδικό σταθμό.
• Οι μη εμβολιασμένοι καναδοί τα-

ξιδιώτες θα πρέπει να συνεχίσουν να 
υποβάλλονται σε εξετάσεις κατά την 
άφιξη, την 8η ημέρα και σε καραντίνα 
για 14 ημέρες. Οι μη εμβολιασμένοι 
αλλοδαποί υπήκοοι δε θα επιτρέπεται 
να εισέλθουν στον Καναδά, εκτός εάν 
πληρούν μία από τις λίγες εξαιρέσεις.
• Οι ταξιδιώτες θα έχουν πλέον τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα 
αποτέλεσμα ταχείας δοκιμής αντιγόνου 
για COVID-19 (που λήφθηκε την ημέρα 
πριν από την προγραμματισμένη πτήση 
ή την άφιξή τους στα χερσαία σύνορα 
ή στο θαλάσσιο λιμάνι εισόδου) ή ένα 
αποτέλεσμα μοριακής δοκιμής (που 
δε λήφθηκε περισσότερο από 72 ώρες 
πριν από την προγραμματισμένη πτήση 
ή την άφιξή τους στα χερσαία σύνορα 
ή στο θαλάσσιο λιμάνι εισόδου) για 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων πριν 
από την είσοδο. Η λήψη ενός γρήγορου 
τεστ αντιγόνου στο σπίτι δεν αρκεί για 
να ικανοποιηθεί η απαίτηση πριν από 
την είσοδο – πρέπει να είναι εξουσιο-
δοτημένη από τη χώρα στην οποία αγο-
ράστηκε και πρέπει να χορηγείται από 
εργαστήριο, οντότητα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης ή υπηρεσία τηλευγείας.
• Η Κυβέρνηση του Καναδά θα προ-

σαρμόσει την Ειδοποίηση Ταξιδιωτι-
κής Υγείας από Επίπεδο 3 σε Επίπεδο 
2. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δε 
θα συνιστά πλέον στους Καναδούς να 
αποφεύγουν τα ταξίδια για μη ουσιώ-
δεις σκοπούς.

© https://www.canada.ca/en/public-health/
news/2022/02/government-of-canada-
lightens-border-measures-as-part-of-transition-
of-the-pandemic-response.html

ΚΕΜΠΕΚ
Από τις 12 Μαρτίου άρση 
των μέτρων υγείας 

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου, ο υπουργός 
υγείας του Κεμπέκ, Christian Dubé, 

ανακοίνωσε κατά δύο μέρες νωρίτερα την 
άρση των περισσότερων μέτρων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του διαβατηρίου 
εμβολιασμού. Την ίδια στιγμή, ανακοι-
νώθηκε χρονοδιάγραμμα για το τέλος της 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ χρήσης μάσκας μέχρι τα 
μέσα Απριλίου, σε όλους τους κλειστούς 
χώρους εκτός από τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς.  Ήδη έχει προγραμματιστεί ότι οι 
μαθητές δημοτικού και δευτεροβάθμιου 
σχολείου δε θα χρειάζεται πλέον να τη 
φορούν στην τάξη όταν επιστρέψουν από 
τις ανοιξιάτικες διακοπές του Μαρτίου.

Στα κολλέγια CEGEP και στα πανεπιστή-
μια, όπως και σε όλους τους άλλους δη-
μόσιους χώρους, εκτός από τη δημόσια 
συγκοινωνία, αυτό θα γίνει μέχρι τα μέσα 
Απριλίου, ενώ προβλέπεται το νωρίτερο 
το Μάιο, το τέλος της υποχρέωσης για 
χρήση μάσκας ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι προηγούμε-

νες ανακοινωθείσες χαλαρώσεις «δεν 
αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική 
αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλει-
ών», συμπεριλαμβανομένου του ευρύτε-
ρου Μόντρεαλ, σε σύγκριση με τον περα-
σμένο Ιανουάριο. Τα μπαρ και τα εστιατό-
ρια θα μπορούν να λειτουργούν με 100% 

χωρητικότητα το Σαββατοκύριακο 12-13 
Μαρτίου, δύο ημέρες νωρίτερα από τον 
προγραμματισμένο χρόνο.
Από τις 28 Φεβρουαρίου, η χρήση μά-

σκας δεν είναι πλέον υποχρεωτική στην 
εργασία, εκτός από όταν ταξιδεύετε ή 
όταν δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της 
απόστασης.

Πάντως, ακόμα και μετά την άρση των 
περισσότερων μέτρων, «η χρήση μάσκας 
θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του οπλο-
στασίου που έχουμε για να μειώσου-
με τον κίνδυνο μετάδοσης», ανέφερε ο 
υπουργός Υγείας.

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ:
-Τέλος του διαβατηρίου εμβολιασμού 

στους χώρους όπου απαιτείται.
-100% χωρητικότητα σε όλους τους δημό-

σιους χώρους.
-Δεν υπάρχει όριο χωρητικότητας ανά 

τραπέζι σε εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες 
και καζίνο.
-Επιστροφή στις κανονικές ώρες δραστη-

ριότητας για εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες 
και καζίνο.
-Επιτρέπονται δραστηριότητες χορού και 

καραόκε.
-Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό 

των συμμετεχόντων για δραστηριότητες 
κοινωνικού χαρακτήρα σε ενοικιαζόμενο 
δωμάτιο.
-Διαγραφή από το μητρώο επισκεπτών σε 

ιδιωτικές κατοικίες ηλικιωμένων.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Στα όρια της απόγνωσης από την κρί-
ση της ακρίβειας, αλλά και διόλου 

ικανοποιημένοι με τις κυβερνητικές επι-
λογές για την αντιμετώπισή της παρουσι-
άζονται οι Έλληνες πολίτες, στην πανελ-
λαδική – τηλεφωνική δημοσκόπηση που 
έκανε για λογαριασμό της «δημοκρατί-
ας» η εταιρία Real Polls από τις 16 έως τις 
20 Φεβρουαρίου.

Μόλις το 12% των ερωτηθέντων πιστεύ-
ει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι ήταν 
δυνατό να γίνει, προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί η ακρίβεια, ενώ το 65% θε-
ωρεί ότι έχει κάνει πολύ λιγότερα από 
όσα έπρεπε. 

Στο ίδιο ζήτημα, οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα δείχνουν ότι δε συμμερίζονται 
τις διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών στε-
λεχών, πως μέτρα όπως οι επιδοτήσεις 
στους λογαριασμούς ενέργειας αντιμε-
τωπίζουν το πρόβλημα που τους δημι-
ουργείται. 

Η συντριπτική πλειονότητα του εκλογι-
κού σώματος τάσσεται υπέρ μιας ενδεχό-
μενης μείωσης του φόρου στα καύσιμα, 
αν και πολλοί είναι αυτοί που δε θεω-
ρούν εφικτή μια τέτοια εξέλιξη. 
Στο ερώτημα πώς κρίνουν ως μέτρο για 

την αντιμετώπιση της ακρίβειας τη μείω-
ση του φόρου στα καύσιμα, το 38,1% των 
ερωτηθέντων απαντά «ικανοποιητι-
κή» και το 28,8% «ικανοποιητική, αλλά 
ανέφικτη». Δηλαδή, σχεδόν το 67%, δη-
λαδή οι 2 στους 3 πολίτες, θεωρεί χρή-
σιμη τη συγκεκριμένη μείωση, μολονότι 
πρακτικά βλέπει δύσκολη την υλοποίησή 
της.

Εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο της έρευ-
νας, είναι αυτό που υποδεικνύει ότι οι 
ερωτώμενοι, ως δεύτερο πρόβλημα, επι-
λέγουν το ότι δεν μπορούν να εμπιστευ-
τούν τους θεσμούς, αντί της πανδημίας, 
που ίσως κάποιος θα περίμενε ύστερα 
από δύο χρόνια υγειονομικής κρίσης.

Εντυπωσιακή είναι η απόλυτη επικρά-
τηση της ακρίβειας ως σημαντικότερου 
προβλήματος έναντι της πανδημίας. 
Η επικράτηση αυτή είναι πλέον πλήρης 

και μεταξύ σχεδόν όλων των κομμάτων. 
Το ισχυρότερο μάλιστα ποσοστό το δί-
νουν οι ψηφοφόροι του ΚΙΝ.ΑΛ. (63%), 
ενώ ακόμα και εκείνοι της Ν.Δ. δίνουν 
46%. 

Σημειώνεται ότι τα δύο αυτά κόμματα, 
στην προηγούμενη έρευνα, ήταν τα μόνα 
που αξιολογούσαν ως σημαντικότερη την 
πανδημία. Για τους ψηφοφόρους των 
κομμάτων που τοποθετούνται δεξιότερα 
της Ν.Δ., ελαφρώς σημαντικότερο πρό-
βλημα από την ακρίβεια είναι το Προ-
σφυγικό. 

Στο σύνολο των ψηφοφόρων, ο Δείκτης 
Αισιοδοξίας κυμαίνεται περί το 37%. Η 
αθροιστική θετική αξιολόγηση της κυ-
βέρνησης φτάνει στο 40%. Μεταξύ των 
ψηφοφόρων του ΚΙΝ.ΑΛ. είναι πάλι ελα-

φρώς υψηλότερη, στο 42%. Παρ’ όλα 
αυτά, μεταξύ όλων των υπόλοιπων ψη-
φοφόρων, η αρνητική αξιολόγηση είναι 
συντριπτική (αθροιστικά 89%). 

Επισημαίνεται ότι, ενώ μεταξύ των ση-
μερινών οπαδών της Ν.Δ. η θετική αξιο-
λόγηση είναι 96%, περιορίζεται μόλις στο 
74% μεταξύ των ψηφοφόρων του 2019, 
υποδηλώνοντας τη μειωμένη πλέον συ-
σπείρωση του κυβερνώντος κόμματος.

Ως προς τη διαχείριση της ακρίβειας, 
οι καθαρά αρνητικές αξιολογήσεις φτά-
νουν στο 65% στο σύνολο των ψηφοφό-
ρων. 
Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί 

μόνο το σημαντικότερο πρόβλημα, αλλά 
και την κατεξοχήν «αχίλλειο πτέρνα» της 
κυβέρνησης, ικανή να διαρρήξει ακόμα 
και τη σχέση ανοχής / αποδοχής της με 
τους ψηφοφόρους του ΚΙΝ.ΑΛ.

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: «Βράζουν» 
οι Έλληνες για την ακρίβεια

•Μόλις το 12% δηλώνει ικανοποιημένο από την κυβέρνηση   
•Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  7
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https://www.newsbreak.gr/tag/dimoskopisi/
https://www.newsbreak.gr/tag/realpolls/
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H φθορά της Ν.Δ. γίνεται πλέον όλο 
και πιο εμφανής, καθώς αυξάνεται 

με εντυπωσιακούς ρυθμούς η δυσαρέ-
σκεια των πολιτών από την αποτυχημένη 
διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων, 
όπως είναι η ακρίβεια, η οικονομική ανέ-
χεια και η πανδημία.
Το πρώτο μέρος της δημοσκόπη-

σης της RealPolls που δημοσίευσε η «δη-
μοκρατία» είναι αποκαλυπτικό, με το 86% 
των πολιτών να «βράζει» για την ακρίβεια 
και το 73,7% να θεωρεί μη ικανοποιητικές 
τις επιδοτήσεις ρεύματος. Η εικόνα αυτή 
αποτυπώνεται και στην εκτίμηση της 
εκλογικής επιρροής, με φανερή την τάση 
μείωσης της διαφοράς μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥ-
ΡΙΖΑ (6,8% ως προς την πρόθεση ψήφου, 
30,3% η Ν.Δ., 23,5% ο ΣΥΡΙΖΑ), στο χαμη-
λότερο επίπεδο από τις εκλογές του 2019.
Αυτή η μεταβολή προέρχεται κυρίως 

από «επαναπατρισμό» πρώην ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχη αύξηση της 
συσπείρωσής του. Ας σημειωθεί, πάντως, 
ότι επιβεβαιώνεται πως το άθροισμα ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ υπερβαίνει, πλέον, το πο-
σοστό της Ν.Δ. Το ΚΙΝ.ΑΛ., όμως, κινείται 
αρκετά πιο χαμηλά, στο 11,1%.

Ωστόσο, η Ν.Δ. παραμένει το κόμμα που 
συγκεντρώνει την προτίμηση για νίκη 
στις εκλογές (40% έναντι 30% του ΣΥΡΙ-
ΖΑ), αλλά με φανερά τα συνεχή σημάδια 
φθοράς (σ.σ.: πρόκειται για απάντηση στο 
ερώτημα: «Μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ ποιο 
από τα δύο κόμματα θα θέλατε περισσό-
τερο να κερδίσει τις επόμενες βουλευτι-
κές εκλογές;» και το οποίο δεν έχει σχέση 
με την πρόθεση ψήφου).
Αυτά τα σημάδια φθοράς αντανακλώ-

νται και στη σχετική μείωση της υπεροχής 
του Κ. Μητσοτάκη ως προς την καταλλη-
λότητα για πρωθυπουργός, διατηρώντας 
όμως ακόμα ένα σημαντικό, για την ώρα, 
προβάδισμα στο σύνολο των ψηφοφό-
ρων (42% έναντι 27% του κ. Τσίπρα και 
30% κανένας), σχεδόν αποκλειστικά όμως 
εντοπισμένο στους οπαδούς της Ν.Δ. 
και του ΚΙΝ.ΑΛ. (αξίζει να σημειωθεί ότι, 
όπως προκύπτει και από άλλα ευρήμα-
τα της έρευνας, οι ψηφοφόροι του ΚΙΝ.
ΑΛ. ταυτίζονται στις απαντήσεις τους με 

τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. σε ποσοστό 
πολύ μεγαλύτερο από τους ψηφοφόρους 
άλλων κομμάτων, αυξάνοντας έτσι και τα 
ποσοστά σε επιμέρους τομείς υπέρ της 
κυβέρνησης και του πρωθυπουργού).

Επίσης, το υπαρκτό ακόμα αντί-ΣΥΡΙΖΑ 
ρεύμα φαίνεται πλέον όλο και περισσότε-
ρο να αντισταθμίζεται από ένα αντίστοιχα 
διογκούμενο αντί-Ν.Δ. ρεύμα, το οποίο 
καθιστά ακόμα και την εκλογική βάση του 
ΚΙΝ.ΑΛ. επιφυλακτική σε ένα ενδεχόμενο 
μελλοντικής συνεργασίας με το κυβερνών 
κόμμα. Το αντί-Ν.Δ. ρεύμα προκύπτει από 
το ερώτημα της έρευνας: «Μεταξύ Ν.Δ. 
και ΣΥΡΙΖΑ ποιο από τα δύο κόμματα θα 
σας ενοχλούσε περισσότερο να κερδίσει 
στις επόμενες εκλογές;», με τα ποσοστά 
να είναι σχεδόν ισοδύναμα, 39% να απα-
ντά η Ν.Δ. και 41% ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΔΑΦΟΣ ΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Στο μεταξύ, ενώ η διακυβέρνηση υπό τη 
Ν.Δ. εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτι-
κά το προτιμότερο σενάριο και μάλιστα 
με αυτοδυναμία, οι οπαδοί της, όπως 
και εκείνοι του ΚΙΝ.ΑΛ., εμφανίζονται συ-
γκριτικά δεκτικότεροι (σε ποσοστό περί-
που 50%) απέναντι σε πιο τεχνοκρατικές 
κυβερνητικές λύσεις, όπως κυβέρνηση 
τεχνοκρατών ή διακομματική (παλιότε-
ρα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ είχαν συνεργαστεί 
στην κυβέρνηση Παπαδήμου, και Σαμαρά 
μετά). Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη ση-
μασία, καθώς το σενάριο κυβέρνησης τε-
χνοκρατών διακινείται έντονα από πηγές 
των Βρυξελλών το τελευταίο διάστημα.

Εντύπωση, όμως, προκαλεί το γεγονός, 
ότι ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει ως 
στόχο την αυτοδυναμία, ακόμα κι αν χρει-
αστεί να γίνουν επαναληπτικές εκλογές, 
ο στόχος του αυτός βρίσκει σύμφωνο το 
28% του συνόλου των ερωτηθέντων, πο-
σοστό μικρότερο από το ποσοστό της Ν.Δ., 
ενώ το 12% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας 
με κορμό τη Ν.Δ.
Στη σύγκριση Κ. Μητσοτάκη και Αλ. Τσί-

πρα σε επιμέρους τομείς, ο κ. Μητσοτά-
κης θεωρείται καταλληλότερος στην αντι-

μετώπιση φυσικών καταστρο-
φών (σ.σ.: παρά τη διάλυση 
του κρατικού μηχανισμού, με 
ευθύνη της κυβέρνησης, στις 
πρόσφατες φυσικές κατα-
στροφές -πλημμύρες, πυρ-
καγιές, χιονοπτώσεις- ενώ ο 
εφιάλτης στο Μάτι το 2018 
κυνηγάει πάντα τον κ. Τσί-
πρα), στην εθνική οικονομία, 
στο Προσφυγικό και στα Ελλη-
νοτουρκικά. Ο κ. Τσίπρας θε-
ωρείται καταλληλότερος στα 
εργασιακά, στην οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών / 
ακρίβεια, στην αντιμετώπιση 
της διαφθοράς. Για το σύστη-
μα υγείας, κοινωνικής πρόνοι-
ας, τα ποσοστά είναι σχεδόν 
μοιρασμένα, με 33% του πρω-
θυπουργού έναντι 31% του κ. 
Τσίπρα.

Οι πρόωρες εκλογές που ζη-
τάει ο κ. Τσίπρας και φαίνε-
ται να συζητάει το τελευταίο 
διάστημα ο πρωθυπουργός, 
παρά τις δημόσιες διαψεύ-
σεις του, απορρίπτονται από 
την πλειοψηφία (52%) των 
ερωτηθέντων, ενώ στην παράσταση νίκης 
η Ν.Δ. υπερέχει συντριπτικά, ένδειξη, και 

αυτό το εύρημα, της αδυναμίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει 
κυβερνητική λύση.| © Newsbreak.gr 
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For all your needs in Greece
ΟΥΤΕ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Πλειοψηφική παραμένει η άποψη, ότι 

ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα διαχειριζόταν καλύτερα 
την πανδημία (64% στο σύνολο). 

Πλειοψηφικά σημαντικότερη αιτία αύ-
ξησης της τιμής του ρεύματος θεωρείται 
μέχρι τώρα η διεθνής συγκυρία (38%), 
κυρίως από τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. 
(77%) και δευτερευόντως του ΚΙΝ.ΑΛ. 
(43%). 
Δεύτερη σημαντικότερη αιτία, ωστό-

σο, θεωρείται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ 
(29%), που αγγίζει την απόλυτη πλειο-
ψηφία μεταξύ των ψηφοφόρων των αρι-
στερόστροφων κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, 
ΜέΡΑ25).

Ως προς τις συνέπειες της ακρίβειας, 
το 51% δηλώνει ότι το έχει επηρεάσει 
πολύ, αλλά για την ώρα μπορεί να την 
αντιμετωπίσει. Το ποσοστό αυτό είναι 
65% μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.Δ., 
αλλά κινείται σε επίπεδα 40%-50% και 

στα υπόλοιπα κόμματα. Εντούτοις, κατά 
45% – 60% οι ψηφοφόροι της αντιπο-
λίτευσης, συνυπολογιζόμενου του ΚΙΝ.
ΑΛ., δηλώνουν ότι δεν μπορούν να την 
αντιμετωπίσουν. Το αντίστοιχο ποσοστό 
στους οπαδούς της Ν.Δ. πέφτει στο 18%.

Πολύ χαμηλή φαίνεται ότι είναι η απή-
χηση τής μέχρι τώρα αντιμετώπισης τής 
ακρίβειας από την κυβέρνηση, μέσω των 
επιδομάτων για θέρμανση και ηλεκτρικό 
ρεύμα, τα οποία κρίνονται ικανοποιητι-
κά μόνο από το 23% του εκλογικού σώ-
ματος. 
Το ποσοστό αυτό, μάλιστα, είναι μι-

κρότερο του 5% για όλα τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, πλην του ΚΙΝ.ΑΛ., ενώ 
μόνο οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. δείχνουν 
μια πλειοψηφική αποδοχή (58%).
Σαφώς πλειοψηφική είναι η αποδοχή 

της πρότασης για αύξηση του κατώτατου 
μισθού στα 800 ευρώ (55% στο σύνολο), 
που ειδικά για τους ψηφοφόρους και 
των τριών μεγάλων κομμάτων κυμαίνε-
ται σε επίπεδα 60%-65%.

© Newsbreak.gr 
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Δημοσκόπηση RealPolls: Ραγδαία  
η φθορά της κυβέρνησης!
Στο 6,8% η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κερδίζει έδαφος το σενάριο για κυβέρνηση 
τεχνοκρατών | Η πλειοψηφία των πολιτών δε θέλει πρόωρες εκλογές
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
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στις 4 μμ. 

1610

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ξεφεύγει η κατάσταση! Στήθηκε  
σκηνικό παγκόσμιου πολέμου

•Δραματικές οι επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης σε όλο τον πλανήτη 
•Σε δεινή θέση ο ουκρανικός λαός, τεράστιο προσφυγικό κύμα

Ίσως να μην έχει καταγραφεί ποτέ ξανά 
στη σύγχρονη Ιστορία, τουλάχιστον 

μετά το 1945 και την ήττα της ναζιστικής 
Γερμανίας, τόσο μεγάλη «συγκέντρωση» 
πανίσχυρων ηγετών, οι οποίοι να μοιά-
ζουν τόσο διψασμένοι για να στηθεί ένα 
σκηνικό παγκόσμιου πολέμου, με συνέ-
πειες απολύτως καταστροφικές για την 
ίδια την ανθρωπότητα.

Ηγέτες και μπλοκ συμμαχιών που ταυτό-
χρονα αδιαφορούν απροκάλυπτα για τις 
τύχες των λαών που κυβερνούν, γυρίζουν 
την πλάτη απέναντι στο συνεχιζόμενο 
δράμα των εκατοντάδων χιλιάδων -προ-
σεχώς, εκατομμυρίων- προσφύγων και 
βάζουν ουσιαστικά σε δεύτερη μοίρα τον 
πόνο των αμάχων, που καθημερινά γίνο-
νται στόχοι «απελευθερωτικών» βομβαρ-
δισμών, όπως αυτών στην Ουκρανία.

Η… υστερία των εμπλεκόμενων πλευ-
ρών να επικυριαρχήσουν των αντιπάλων 
τους, ώστε να αλλάξουν υπέρ τους -και με 
όποιο κόστος- το γεωπολιτικό status quo, 
είναι η πραγματική αιτία για τα δάκρυα 
των μικρών παιδιών που μέσα σε μια νύ-
χτα μαζί με τους γονείς και κουβαλώντας 
μια βαλίτσα στην οποία επιχείρησαν να 
χωρέσουν το βιός τους ξεσπιτώθηκαν, 
για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή 
στην ουκρανική γη.

Κι αν ο Ρώσος ηγέτης στέκεται σήμερα 

στη μια πλευρά της σύγκρουσης, κάνο-
ντας κουρελόχαρτο με τις κινήσεις του 
κάθε κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, από 
την άλλη πλευρά, τόσο η παραδοσιακά 
γερμανόδουλη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο 
και οι ΗΠΑ, υποκρινόμενες, κάνουν πως 
ξεχνούν ότι οι πρακτικές παρεμβάσεων 
σε άλλες χώρες, όπως τώρα είναι η ει-
σβολή στην Ουκρανία, παραμένουν ίδιες. 
Κάποτε ήταν η δήθεν απελευθέρωση του 
Ιράκ από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσε-
ΐν. Τώρα είναι η «αποναζιστικοποίηση» 
της Ουκρανίας που επικαλείται ο καλός, 
όπως αποδεικνύεται «μαθητής» της Δύ-
σης, Πούτιν. Κύπρος, Γιουγκοσλαβία, Πα-
λαιστίνη, Αφγανιστάν κ.ά. χώρες που βίω-
σαν εισβολές, αφήνοντας πίσω τους πόνο 
και δυστυχία, είναι μερικά μόνο από τα 
δεκάδες άλλα παραδείγματα.
«Μετά τον πόλεμο υπήρχαν νικητές και 

νικημένοι. Στους νικημένους ο φτωχός 
λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικη-
τές ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα» 
έγραφε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ. Οι ισχυροί 
κάθε πλευράς όμως διαχρονικά προτάσ-
σουν το συμφέρον τους, προβληματίζο-
νται για τους τρόπους που θα επιβάλουν 
αυταρχικά το «δίκαιό» τους, τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και αδια-
φορούν για τις συνέπειες – σε έναν κόσμο 
που γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος.

Μαζί του γίνονται και τα προβλήματα, 
που πλέον θυμίζουν πολύ έναν ιδιότυπο 
γόρδιο δεσμό, ο οποίος όπως μας έχει 
διδάξει η Ιστορία δεν είναι δυνατόν να 
λυθεί, παρά μόνο να κοπεί. Δυστυχώς, με 
βία. Στρατιωτική, οικονομική, τελικά και 
κοινωνική…

ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΜΜΕ,  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Μπλόκο στα ρωσικά ΜΜΕ βάζει η Δύση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την έγκριση 
των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την επιβολή απαγόρευσης πρό-
σβασης των Russia Today και Sputnik στην 
ευρωπαϊκή αγορά μέσων ενημέρωσης, 
ανεξαρτήτως του δικτύου διανομής τους. 
Είχε προηγηθεί η απόφαση του YouTube 
να μπλοκάρει τα κανάλια που είναι συνδε-
δεμένα με το Russia Today και το Sputnik 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και το 
facebook του ομίλου Meta, που αποφά-
σισε να μπλοκάρει στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης το περιεχόμενο που δημο-
σιεύεται από τα Russia Today και Sputnik.

Και η Walt Disney ανακοίνωσε ότι ανα-
στέλλει τη διανομή των ταινιών της στους 
ρωσικούς κινηματογράφους, εν μέσω της 
ρωσικής ειδικής επιχείρησης στην Ουκρα-
νία. Συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτηση 
της Walt Disney Company στο Twitter ανα-
φέρεται: «Αναστέλλουμε τη διανομή ται-
νιών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου 

του επερχόμενου “I’m Blushin” της Pixar. 
Θα λάβουμε περαιτέρω αποφάσεις ανά-
λογα με την κατάσταση». 

Η εταιρία κατασκευής πολυτελών αυτο-
κινήτων Jaguar Land Rover (JLR) ανέστειλε 
την παράδοση οχημάτων στη Ρωσία, λέ-
γοντας ότι η σημερινή παγκόσμια κατά-
σταση τη φέρνει αντιμέτωπη με προκλή-
σεις σε επιχειρηματικό επίπεδο. Στο ίδιο 
μήκος και η Harley-Davidson Inc ανέστει-
λε τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και 
όλες τις αποστολές μοτοσικλετών της στη 
χώρα.
Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος μαέστρος και 

έμπιστος του Πούτιν, Βαλέρι Γκέργκι-
εφ (φωτ. αριστερά) καλείται να εγκατα-
λείψει τη θέση του στη Φιλαρμονική Ορ-
χήστρα του Μονάχου, καθώς δε δέχτηκε 
να «ξανασκεφτεί και να αναθεωρήσει» τις 
απόψεις του για το Ρώσο πρόεδρο, όπως 
του είχε ζητήσει ο δήμαρχος της πόλης. 
Τη συνεργασία τους με το διάσημο αρχι-
μουσικό έχουν ήδη ακυρώσει η Σκάλα του 
Μιλάνου, όπου δε θα τραγουδήσει ούτε 
η υψίφωνος Νετρέμπκο, και η Φιλαρμονι-
κή της Βιέννης, ενώ αντίστοιχη απόφαση 
έλαβε και η Φιλαρμονική του Έλβα, στο 
Αμβούργο. Τη συνεργασία του με το Ρώσο 
μαέστρο ακύρωσε και ο καλλιτεχνικός του 
πράκτορας Μάρκους Φέλζνερ, ο οποίος 
σε δηλώσεις του στη βαυαρική ραδιοφω-
νία έκανε λόγο για «τη χειρότερη ημέρα 
της ζωής του».

© dimokratia.gr
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Η σωστή πλευρά της Ιστορίας
Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που 

άνοιξε στο Kοινοβούλιο (Τρίτη 1/3) 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης (φωτ.) και για το ρόλο της Ιστορίας 
στις εθνικές μας επιλογές και για το γε-
γονός ότι η Ελλάδα απέδειξε, κατά την 
εκτίμησή του, ότι τις περισσότερες φορές 
στάθηκε στη σωστή πλευρά της.

Μανώλης Κοττάκης 
© newsbreak.gr

Αφορμή για την επισήμανσή του αυτή 
βεβαίως, αποτέλεσε η απόφασή του να 
στείλει οπλισμό στην Ουκρανία, αλλά και 
να μετάσχει γενικότερα με πλήρη υπο-
στήριξη στο σχέδιο της Δύσης για την επι-
βολή οικονομικών κυρώσεων εις βάρος 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμ-
βανομένων μεταξύ αυτών της απόφασης 
αποκλεισμού της από το δίκτυο διατρα-
πεζικών συναλλαγών Swift. 
Απόφαση την οποία, αν εννοούσε πραγ-

ματικά η Δύση και δεν άφηνε «παραθυ-
ράκια» για τη μη εφαρμογή της, θα είχε 
ως συνέπεια η Ελλάδα και όλες οι άλλες 
χώρες να μην μπορούν να εξοφλούν τη 
Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερί-
ου και να την οδηγήσουν έτσι, μέσα στο 
χειμώνα, στη διακοπή της τροφοδοσίας 
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελ-
ληνικά νοικοκυριά. 
Θα επανέλθω, όμως, σε αυτό στο τέλος 

του σημειώματος. Διότι εδώ προέχει να 
εξετάσουμε με αναδρομή στα ιστορικά 
δεδομένα, πόσα κέρδισε και πόσα έχασε 
η Ελλάδα, όταν ήταν σε αυτό που ο πρω-
θυπουργός ονομάζει «σωστή πλευρά της 
Ιστορίας». 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήμασταν στη 

σωστή πλευρά της Ιστορίας όταν τελείω-
σε ο Εμφύλιος Πόλεμος. Η Ελλάς ευτύχη-
σε να παραμείνει στη σφαίρα επιρροής 
της Δύσης, και έτσι ο ελληνικός λαός δε 
γνώρισε την οδυνηρή εμπειρία να ζήσει 
τα «αγαθά» του υπαρκτού σοσιαλισμού 
και των σοβιετικών δημοκρατιών, όπως 
η φτώχεια και οι δικτατορίες. Αντιθέτως, 
η ελληνική οικονομία χρηματοδοτήθηκε 
γενναία από το Σχέδιο Μάρσαλ.
Η ένταξη της Ελλάδας στη Δύση οφεί-

λεται βεβαίως στη νίκη των αστικών δυ-
νάμεων στον Εμφύλιο Πόλεμο, αλλά και 
σε τυχαία γεγονότα που οδήγησαν την 
Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. 
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα θα ήταν 
άχρηστη για τον Τσόρτσιλ, εάν δεν ήλεγχε 
μέσω της κατοχής της τα Στενά του Σου-
έζ, με συνέπεια με αυτόν τον τρόπο να 
κατοχυρώνει και να ασφαλίζει την κυρι-
αρχία της Αγγλίας στις αποικίες της στην 
Άπω Ανατολή, ειδικά στην Ινδία. Η Αγγλία 
ήθελε την Ελλάδα στο δυτικό μπλοκ για 
να ελέγχει μέσω αυτής τους θαλάσσιους 
δρόμους που οδηγούν στην Ινδία. 

Σήμερα επίσης γνωρίζουμε, ότι η Ελλάδα 
δεν ανήκε στο πεδίο των ενδιαφερόντων 
του Στάλιν. Άφησε τον Εμφύλιο Πόλεμο 
να εξελιχθεί για να την ανταλλάξει με τις 
χώρες που βρίσκονταν στην περίμετρο 
ασφαλείας του, όπως η Πολωνία, η Τσε-
χοσλοβακία και η Ουγγαρία. Καταφέραμε 
να βρεθούμε λοιπόν στη σωστή πλευρά 
της Ιστορίας και στη σφαίρα επιρροής 
της Δύσης και επειδή το θέλαμε, αλλά και 
από γεγονότα που μας ξεπερνούσαν.

Η τροπή των πραγμάτων θα μπορούσε 
να είναι και διαφορετική. Ειδικώς αν ο 
Στάλιν δεν εγκατέλειπε τους αντάρτες. 

Ως επιβράβευση για την ένταξή μας σε 
αυτή τη σφαίρα επιρροής, λάβαμε από τη 
διάδοχο της Μεγάλης Βρετανίας, Αμερι-
κή, σημαντική ενίσχυση, πράγματι. 
Το Σχέδιο Μάρσαλ και τα πλοία Liberty 

βοήθησαν την ελληνική κοινωνία να βγει 
από το τούνελ της φτώχειας και την ελλη-
νική ναυτιλία να αναπτυχθεί. 

Κάπου εδώ, όμως, φοβόμαστε, ότι τε-
λειώνει η σωστή πλευρά της Ιστορίας για 
εμάς…

-Σήμερα γνωρίζουμε ότι η κατάλυση της 
δημοκρατίας στην Ελλάδα, με το πραξι-
κόπημα του 1967, έγινε σε πλήρη γνώση 
της Αμερικής – της «σωστής πλευράς της 
Ιστορίας». Γι’ αυτό άλλωστε και ο πρό-
εδρος Κλίντον, κατά την επίσκεψή του 
στην Ελλάδα το 1999, ζήτησε συγγνώμη 
γι’ αυτό από τον ελληνικό λαό. 
-Σήμερα, επίσης, γνωρίζουμε ότι η ει-

σβολή της Τουρκίας στην Κύπρο έγινε 
σίγουρα με την ανοχή των Ηνωμένων 
Πολιτειών – της «σωστής πλευράς της 
Ιστορίας»! Γι’ αυτό άλλωστε οι Κύπριοι 
αδερφοί μας οργάνωναν διαδηλώσεις 
στο κέντρο της Νέας Υόρκης, το 1975, 
αποκαλώντας τον υπουργό Εξωτερικών 
της «σωστής πλευράς της Ιστορίας» «χα-
σάπη». 
-Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα Ίμια έγιναν 

«γκρίζα ζώνη» τον Ιανουάριο του 1996, 
όταν, με βάση δημοσιευμένα έγραφα, 
το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών είχε στη διάθεσή του 
χαρτί που του έστειλε η ιταλική κυβέρ-
νηση, από το οποίο πρόκυπτε σαφώς η 
ελληνικότητα των βραχονησίδων μας. 
-Σήμερα, επίσης, γνωρίζουμε ότι τα Σκό-
πια αναγνωρίστηκαν ως «Μακεδονία» 
το 2005 από την κυβέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών – της «σωστής πλευράς 
της Ιστορίας»!

Η Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια που με-
σολάβησαν, υπήρξε άψογη στις συμμαχι-
κές της υποχρεώσεις. Διέθετε κάθε χρόνο 
το 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊό-
ντος της, ακόμα και όταν ο λαός της πει-
νούσε με τα Μνημόνια, για εξοπλισμούς 
και αμυντικές δαπάνες. Όσες φορές μάς 
ζητήθηκε να δείξουμε συμμαχική αλλη-
λεγγύη και να δώσουμε κάπου το «πα-
ρών», το κάναμε. Στον πόλεμο της Κορέας 
ήμασταν παρόντες. Στον πόλεμο του Ιράκ, 
στον Περσικό Κόλπο ήμασταν παρόντες – 
με τη φρεγάτα «Έλλη». Στο Κοσσυφοπέ-
διο, το οποίο αποτελεί το λίκνο τον αδελ-
φών μας Σέρβων, ήμασταν παρόντες με 
στρατό. Στο Αφγανιστάν, το ίδιο!

Πάντοτε εμείς ήμασταν στη σωστή 
πλευρά της Ιστορίας. Οι σύμμαχοί μας 
δεν ήταν ποτέ συνεπείς στα ραντεβού 
τους… 

Μόνο στη μάχη για την παραμονή της 
Ελλάδας στο ευρώ μάς βοήθησαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εδώ, όπως 
προκύπτει από τα απομνημονεύματα 
του προέδρου Ομπάμα, επειδή θίγονταν 
πρωτίστως τα δικά τους συμφέροντα. 
Ο πρόεδρος Πούτιν αρνήθηκε και τότε, 

μολονότι του ζητήθηκε, να εμπλακεί στα 
εσωτερικά της νομισματικής ένωσης της 
Ευρώπης και ενός μέλους της, όπως η Ελ-
λάδα, ακολουθώντας ακριβώς το δρόμο 
του Στάλιν.

Σήμερα, η Ελλάδα αποφασίζει να στεί-
λει όπλα στην Ουκρανία, υπολογίζοντας, 
όπως διακηρύχθηκε από το βήμα της 
Βουλής, ότι σε αντίθετη περίπτωση δε θα 
είχε το ηθικό πλεονέκτημα να ζητήσει το 
ίδιο για τον εαυτό της, σε περίπτωση που 
βρισκόταν αντιμέτωπη με την Τουρκία! 
Και με πρόσθετο επιχείρημα, ότι τον ίδιο 

δρόμο ακολούθησαν η Γερμανία, η Σου-
ηδία και η Πορτογαλία, χωρίς όμως να 
αναφερθεί ότι τον αντίθετο δρόμο -να μη 
στείλουν όπλα- ακολούθησαν, χωρίς να 
κατηγορηθούν ότι είναι στη λάθος πλευ-
ρά της Ιστορίας, η Ισπανία και η Ιταλία. 
Ευελπιστούμε λοιπόν σε συμμαχική βο-

ήθεια, αν βρεθούμε απέναντι στην Τουρ-
κία. Μόνο που ξεχνάμε δύο πράγματα: 
Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από όπλα, αλλά 
από στρατό. 

Όπως από στρατό έχει ανάγκη και η Ου-
κρανία. Αλλά έμεινε κι αυτή μόνη, κι ας 
βρέθηκε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας! 
Ξεχνάμε, επίσης, κάτι ακόμη: Δεν αρκεί 

να είναι η αγωγή μας κοσμιοτάτη για να 
έχουμε τη βοήθεια που θα χρειαστούμε 
την κρίσιμη στιγμή.
Το μέγα ζήτημα για τους συμμάχους τότε 

δε θα είναι αν στείλαμε καλάσνικοφ και 
ρουκέτες στον Ζελένσκι, αλλά πώς αξιο-
λογούν την Ελλάδα και πώς αξιολογούν 
την Τουρκία στο συμμαχικό σχεδιασμό. 
Από την απάντηση που θα δώσουν θα 
κριθεί αν πράγματι είμαστε εμείς στη 
σωστή πλευρά της Ιστορίας ή αν είναι οι 
γείτονες Τούρκοι, που έσπευσαν εγκαί-
ρως να στρίψουν το τιμόνι, πρώτα εξο-
πλίζοντας τον Ζελένσκι με υπερσύγχρονα 
drones, έπειτα χαρακτηρίζοντας «πόλε-
μο» τη σύρραξη και, τέλος, κλείνοντας τα 
Στενά του Βοσπόρου. 
Θα έχει ενδιαφέρον τότε να δούμε, αν 

θα υπάρξει συμμαχικό αντίδωρο για τον 
οπλισμό που στείλαμε στην Ουκρανία. 
Η προϊστορία δε μας κάνει αισιόδοξους, 
ευχόμαστε όμως ο πρωθυπουργός να 
έχει δίκιο και να μην έχει κάνει λάθος 
εκτίμηση.

Όσον αφορά τις ελληνορωσικές σχέσεις, 
τέλος, οι οποίες γνωρίζουν -και με ευθύ-
νη της Μόσχας- ραγδαία επιδείνωση, ας 
σημειωθεί μόνο αυτό: Ταμείο θα γίνει 
ανάλογα με την έκβαση του πολέμου. Αν 
ο Πούτιν βαλτώσει στην Ουκρανία, τότε 
έχει καλώς – άξιζε το ρίσκο. Αν τυχόν 
όμως καταφέρει και μεταφέρει ακολού-
θως τη σύρραξη, με ό,τι αυτό σημαίνει, 
στα Βαλκάνια, για τα ελληνικά συμφέρο-
ντα αυτό δε θα είναι καλή εξέλιξη. 

Η κυβέρνηση, επίσης, πρέπει να απα-
ντήσει εγκαίρως με πραγματιστικούς 
όρους, αν μπορεί να αντικαταστήσει από 
άλλες πηγές την τροφοδοσία της ελληνι-
κής οικονομίας με ρωσικό φυσικό αέριο, 
το οποίο σήμερα καλύπτει σχεδόν το 
50% των αναγκών μας. Αν μπορεί, έχει 
καλώς. Αν όμως οι πλατφόρμες του υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου που θα δη-
μιουργηθούν στην Αλεξανδρούπολη κα-
θυστερήσουν να κατασκευαστούν -διότι 
αυτά δε γίνονται από τη μια μέρα στην 
άλλη-, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Η σω-
στή πλευρά της Ιστορίας και η ιδεολογική 
ανάλυση δε μας σώζουν σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση. Μακάρι να μην το ζήσουμε – το 
εύχομαι ειλικρινά.

RARE SPLIT
Detached split situated close to all conveniences.  Offering 3+2 
bedrooms, 3 full baths, large entrance, living room, dining room, 
family room, large playroom, double garage, beautiful backyard. 

A MUST SEE!!
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Yiannis Hatzichristidis

Η Τουρκία επιλέγει διακριτικά 
και σιωπηρά, παρά τις ρητορι-

κές καταδίκες της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία, να κρατήσει το ρόλο 
του επιτήδειου ουδέτερου στην κρί-
ση αυτή, ελπίζοντας ότι έτσι και θα 
διασώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία 
αλλά και την Ουκρανία, και συγχρό-
νως θα επωφεληθεί αποκαθιστώ-
ντας τις σχέσεις της με τη Δύση.

Νίκος Μελέτης*
© l iberal .gr

Ο κ. Ερντογάν μάλιστα έσπευσε 
να ασκήσει κριτική στην Ε.Ε. γιατί 
έγινε δεκτό προς συζήτηση το αίτη-
μα της Ουκρανίας για ένταξη στην 
Ε.Ε.(κίνηση που έχει πρωτίστως 
συμβολικό χαρακτήρα) σε αντίθεση 
με την τουρκική υποψηφιότητα, η 
οποία φυσικά έχει μπει στον πάγο 
με υπαιτιότητα της ίδιας της Τουρ-
κίας, η οποία επιθυμεί την τουρκο-
ποίηση της Ευρώπης παρά το δικό 
της εξευρωπαϊσμό.

Όμως η εξίσωση της Ουκρανικής 
κρίσης αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύ-
σκολη για την Τουρκία και τον ίδιο 
τον Ταγίπ Ερντογάν.

Η εξάρτηση της Άγκυρας και του 
καθεστώτος Ερντογάν από την Τουρ-
κία είναι εξαιρετικά σημαντική και 
σε όλα τα επίπεδα, ώστε να της επι-
τρέψουν να ακολουθήσει όλη τη δι-
εθνή κοινότητα στην κατά μέτωπο 
σύγκρουση και στην πολιτική επιβο-
λής κυρώσεων και απομόνωσης του 
Β. Πούτιν, ώστε να δοθεί αποφασι-
στική απάντηση στην εισβολή στην 
Ουκρανία και στην προσπάθεια 
επαναχάραξης του χάρτη της Ευρώ-
πης δια της βίας.
Η Τουρκία ήδη διεμήνυσε ότι «δε 

θα ακολουθήσει το δρόμο των κυ-
ρώσεων για να διατηρήσει ανοι-
κτούς τους διαύλους με τη Μόσχα», 
υπονοώντας ότι αυτοί οι δίαυλοι θα 
είναι χρήσιμοι για μια μεσολαβητι-
κή προσπάθεια, την οποία όμως κα-
νείς δεν έχει ζητήσει και ούτε καν 
προβάλει ως εναλλακτικό σενάριο.
Απλώς η Άγκυρα επιχειρεί να εμ-

φανισθεί ότι και ανταποκρίνεται 
στις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και υπο-
στηρίζει την Ουκρανία, χωρίς όμως 
να δυσαρεστήσει τον Β. Πούτιν.

Παρά την προβολή που δόθηκε 
στην ανακοίνωση της Τουρκίας ότι 

κλείνει τα Στενά για τους εμπόλε-
μους βάσει της δικαιοδοσίας που 
της αναγνωρίζει η Συνθήκη του Μο-
ντρέ είναι προφανές ότι αυτό κάθε 
άλλο παρά πρόκειται για συνεισφο-
ρά στην επιχείρηση άσκησης πίεσης 
προς τη Ρωσία.
Η Ρωσία ήδη έχει ένα μεγάλο μέ-

ρος του Στόλου της Μαύρης Θάλασ-
σας στη βάση της Σεβαστούπολης 
που μπορεί να ενισχυθεί με δυνά-
μεις του ρωσικού Στόλου της Κασπί-
ας, ενώ βάσει της Συνθήκης του Μο-
ντρέ και ρωσικά πλοία του Στόλου 
της Μαύρης Θάλασσας που τώρα 
επιχειρούν στην Ανατολική Μεσό-
γειο μπορούν να επιστρέψουν στη 
«βάση» τους. Έτσι η υπεροπλία της 
Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί 
να διατηρηθεί και να αποτελέσει 
ένα ισχυρό μέσο για την επιτυχία 
της ρωσικής στρατιωτικής επέμβα-
σης στην Ουκρανία, με τον αποκλει-
σμό δια θαλάσσης των ουκρανικών 
λιμανιών και με την εκτόξευση πυ-
ραύλων Cruise από τα ρωσικά πλοία 
για χειρουργικά κτυπήματα εναντί-
ον στρατιωτικών στόχων και υποδο-
μών στο ουκρανικό έδαφος.
Η απόφαση της Τουρκίας για το 

κλείσιμο των Στενών πρακτικά στρέ-
φεται εναντίον των Συμμαχικών δυ-
νάμεων, που πιθανόν επέλεγαν να 
στείλουν πολεμικά πλοία προς υπο-
στήριξη της Ουκρανίας και κυρίως 
των Συμμάχων Βουλγαρίας και Ρου-
μανίας.
Η Τουρκία το 2008 είχε απαγορεύ-

σει τη διέλευση από τα Στενά, επι-
καλούμενη τη Συνθήκη του Μοντρέ, 
σε αμερικανικά πολεμικά, τα οποία 
θα κατευθύνονταν στη Μαύρη Θά-
λασσα προς υποστήριξη της Γεωρ-
γίας, ενώ στο παρελθόν στη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
η Τουρκία είχε επίσης απαγορεύσει 
τη διέλευση πλοίων των δυνάμεων 
του Άξονα που είχαν ως στόχο να 
πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση από τη 
Μαύρη Θάλασσα.
Συνεπώς, η μοναδική πρωτοβουλία 

την οποία ανέλαβε η Τουρκία, κάθε 
άλλο παρά αποτελεί εμπόδιο για τη 
ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.
Η εξάρτηση της Τουρκίας από τη 

Ρωσία είναι πολλαπλή, διπλωματι-
κή, οικονομική, ενεργειακή και αυτό 
το λαμβάνει σοβαρά υπόψη ο κ. Ερ-
ντογάν που διανύει την πιο δύσκολη 

προεκλογική χρονιά και ενώ η οικο-
νομία της Τουρκίας ταλανίζεται από 
τον υψηλό πληθωρισμό, την πτώση 
της τιμής της λίρας και την έλλειψη 
συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Η Αγκυρα όπως επισημαίνει σε 
ανάλυση του το Stratfor  εάν δεν 
υποστεί μια σοβαρή προβοκάτσια 
από τη Μόσχα, δεν πρόκειται να αλ-
λάξει την επαμφοτερίζουσα στάση 
της, του να μη δυσαρεστήσει τον Β. 
Πούτιν.
Οι οικονομικές σχέσεις των δυο 

χωρών είναι πολύ στενές. Η Τουρ-
κία είναι η δέκατη στη σειρά χώρα 
εξαγωγών από τη Ρωσία και η Ρωσία 
είναι η τρίτη χώρα εξαγωγών τουρ-
κικών προϊόντων (2020). Το 2021 
παρά την πανδημία, 4,7 εκατομμύ-
ρια Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν 
την Τουρκία ενώ και το 21% από τα 
κατασκευαστικά έργα που έχουν 
αναλάβει οι μεγάλες τουρκικές κα-
τασκευαστικές εταιρίες αφορούν τη 
Ρωσία.
Και φυσικά μεγάλο και σημαντικό 

κομμάτι των ρωσοτουρκικών σχέσε-
ων αφορά τη Συμφωνία για την αγο-
ρά των S400 ένα σχέδιο που απο-
σκοπεί στην επίτευξη του στόχου 
για απεξάρτηση από την αμυντική 
βιομηχανία της Δύσης, ένα απωθη-
μένο, από την εποχή που επιβλήθη-
κε το αμερικανικό εμπάργκο εξαγω-
γής όπλων μετά την εισβολή στην 
Κύπρο.
Όμως και με την Ουκρανία οι σχέ-

σεις της Τουρκίας είναι σημαντικές. 
Η Ουκρανία ήταν η 20η χώρα για τις 
τουρκικές εξαγωγές, η Τουρκία ει-
σάγει σιτηρά από την Ουκρανία που 
φθάνουν το 13,4% των συνολικών 
εισαγωγών της, ενώ 2 εκατομμύρια 
Ουκρανοί τουρίστες επισκέφθη-
καν την Τουρκία το 2021. Η σχέση 
της Τουρκίας με την Ουκρανία έχει 
αναβαθμιστεί σε αμυντικό επίπεδο 
με την αγορά των τουρκικών UAV’s 
Bayraktar TB2 για τα οποία μάλι-
στα έχει υπογραφεί συμφωνία για 
συμπαραγωγή τους στην Ουκρανία. 
Και δεν είναι τυχαίο, ότι ιδιοκτήτης 
της εταιρίας που κατασκευάζει τα 
Bayraktar είναι ο γαμπρός του Τα-
γίπ Ερντογάν.
Η Τουρκία είχε πρόσφατα δοκιμά-

σει τα «αντίποινα» της Ρωσίας μετά 
την εμπλοκή τους στον εμφύλιο της 
Συρίας, και μετά την κατάρριψη του 

ρωσικού μαχητικού SU24 όταν η 
Μόσχα κατήργησε το καθεστώς δι-
έλευσης χωρίς βίζα από και προς 
την Τουρκία, κράτησε τους Ρώσους 
τουρίστες μακριά από τα τουρκικά 
θέρετρα και συγχρόνως είχε πλήξει 
και δυνάμεις που υποστηρίζονται 
από την Τουρκία στη Β. Συρία.

Η διπλή εισβολή της Τουρκίας σε 
Συριακό έδαφος και η διαμόρφωση 
μιας ζώνης ασφαλείας, την οποία 
μάλιστα επιχειρεί να αφομοιώσει, 
δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την 
ανοχή της Ρωσίας και του Προέδρου 
Πούτιν. Και η συνεννόηση την οποία 
πέτυχαν οι Τ. Ερντογάν και Β. Πούτιν 
στη Συρία, παρά το γεγονός ότι υπο-
στηρίζουν διαφορετικές πλευρές 
στην εμφύλια σύγκρουση, κατέληξε 
στην ύπαρξη κοινών περιπολιών Ρω-
σικών και Τουρκικών δυνάμεων στη 
Β. Συρία.
Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η 

Τουρκία παρά το γεγονός ότι έχει ως 
σταθερό προμηθευτή το Αζερμπαϊ-
τζάν, η εξάρτηση της από τη Ρωσία 
είναι μεγάλη και κάθε διαταραχή 
στην προμήθεια φυσικού αερίου 
από τη Ρωσία θα προκαλούσε ακόμη 
μεγαλύτερη ασφυξία στην τουρκική 
οικονομία.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του 
Stratfor  αν δεν υπάρξει ρωσικό 
πλήγμα έστω και κατά λάθος σε 
τουρκικό στόχο, η Τουρκία δεν πρό-
κειται να αλλάξει στάση και θα πα-
ραμείνει σε αυτήν την ερμαφρόδι-
τη πολιτική τού να καταδικάζει την 
εισβολή στην Ουκρανία, την οποία 
αποδέχθηκε ως «πόλεμο», αλλά θα 
αποφύγει με κάθε τρόπο τη συμμε-
τοχή της στην επιβολή κυρώσεων 
εναντίον της Μόσχας.

Εκτός εάν βρεθούν οι γνωστοί 
«ύποπτοι» που θα θεωρήσουν ότι 
χρειάζεται να «χρυσωθεί» η Τουρ-
κία, προκειμένου να αποκοπεί από 
το άρμα της Ρωσίας… Και αυτό εί-
ναι κάτι που η Ελλάδα δεν μπορεί 
να αγνοήσει, αλλά οφείλει να απο-
τρέψει.

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 
1962. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε 
να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 
1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά 
στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην εφημερίδα «Έθνος». 
Αρθρογραφεί στο liberal.gr και στην εφημερίδα 
«Φιλελεύθερος». 

Ο γόρδιος δεσμός του Ερντογάν  Ο γόρδιος δεσμός του Ερντογάν  
με τη Ρωσία του Πούτινμε τη Ρωσία του Πούτιν
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Laval English-speaking Senior Wellness Centre

WINTER 2021
CENTRE ACTIVITIES

These initiatives are made possible through funding from:

Annual Membership fee: $15 per year 

MEMBERSHIP FEES:

3860 blvd. Notre-Dame, Suite 204, Chomedey, Laval   H7V 1S1 
Tel.: 450-934-1122      agapeassociationinc.com

Sign up today!

 7 Decorative Painting 
 7 Baking and Cooking
 7 iPad / iPhone Workshops
 7 Bridge Workshops
 7 Computer and Android 
Workshops

 7 Dynamic Stretching & Chair 
Exercises for Seniors

 7 Interval Workout Training 

 7 Health & Wellness 
Presentations

 7  Knitting Club

 7  Book Club

 7 Beading and Jewelry Making

 7 Bridge Club

 7 Scrabble Club 

 7 Movie Club

Valid until August 31, 2022

Εγκρίθηκε το πρώτο φυτικό 
εμβόλιο για τον Covid-19
71% αποτελεσματικό στην πρόληψη της μόλυνσης

Το πρώτο φυτικό εμβόλιο για τον 
Covid-19 ενέκρινε ο Καναδάς, έτσι 

ώστε να χορηγείται στα άτομα από 18 
έως 65 ετών. Πρόκειται για το εμβό-
λιο Covifenz που χρησιμοποιεί φυτικής 
προέλευσης υλικό, το οποίο μιμείται την 
πρωτεΐνη ακίδα του κορωνοϊού SARS-
CoV-2, ενεργοποιώντας την παραγωγή 
αντισωμάτων από τον οργανισμό.
Το πρώτο εμβόλιο του είδους ανάπτυξαν 

από κοινού η καναδική εταιρία Medicago 
(με έδρα την πόλη του Κεμπέκ) και η βρε-
τανική GlaxoSmithKline. 

Στις κλινικές δοκιμές που επικαλέστη-
καν οι καναδικές Αρχές για να εγκρίνουν 
τη χορήγησή του, διαπιστώθηκε ότι ήταν 
71% αποτελεσματικό στην πρόληψη της 
μόλυνσης από τον κορωνοϊό. Βέβαια, το 
παραπάνω ποσοστό καταγράφηκε πριν 
από την εμφάνιση της εξαιρετικά μεταδο-

τικής παραλλαγής Όμικρον, γεγονός που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
εναντίον αυτής της παραλλαγής.
«Η έγκριση του εμβολίου μας για τον 

Covid-19 είναι σημαντικό ορόσημο για τον 
Καναδά και τη μάχη του κατά της πανδη-
μίας» δήλωσε ο πρόεδρος της Medicago, 
Takashi Nagao. 

Επισημαίνεται, ότι το φυτικό εμβόλιο 
χορηγείται σε δύο δόσεις και σημαντικό 
πλεονέκτημά του θεωρείται ότι δεν απαι-
τεί εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για 
να αποθηκευτεί. 

Αυτό καθιστά τη μεταφορά από χώρα σε 
χώρα καθώς και τη διανομή του πιο εύκο-
λες, σε σχέση με άλλα εμβόλια κατά του 
κορωνοϊού SARS-CoV-2, όπως αυτά της 
Moderna και της Pfizer.

© newsbreak.gr

Τα παιδιά με κορωνοϊό είναι 
τελικά λιγότερο μεταδοτικά
Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στα κριτήρια 
χρήσης μάσκας των παιδιών σε διάφορους χώρους

Έπειτα από δύο χρόνια πανδημί-
ας και δεκάδες αντικρουόμενες με-

λέτες, αναφορικά με το πόσο μεταδοτικά 
είναι τα παιδιά που νοσούν με κορωνο-
ϊό, επιστήμονες δείχνουν να καταλήγουν 
ότι είναι λιγότερο από τους ενηλίκους.

Επιστήμονες του πανεπιστημίου του 
Βερολίνου διαπίστωσαν, ότι κατά μέσο 
όρο τα παιδιά απελευθερώνουν λιγότερα 
μολυσμένα σωματίδια στον αέρα, όταν 
αναπνέουν, μιλούν ή τραγουδούν, γεγο-
νός που τα καθιστά μικρότερο κίνδυνο 
για τους γύρω τους. Για τις ανάγκες της 
μελέτης τους, που δημοσιεύτηκε στην 
επιθεώρηση «The Journal of the Royal 
Society», οι ερευνητές συνέκριναν δεδο-
μένα από 15 ενηλίκους και 15 παιδιά. Τα 
παιδιά, 11 αγόρια και 4 κορίτσια, ήταν 
ηλικίας 8-10 ετών, ενώ οι ενήλικοι ήταν 
ηλικίας 23 και 64 ετών.

Οι ερευνητές έβαλαν κάθε συμμετέχοντα 
σε κλειστό περιβάλλον και του ζήτησαν να 
αναπνεύσει, να μιλήσει, να φωνάξει και 
να τραγουδήσει, πριν μετρήσουν τα σω-
ματίδια που υπήρχαν στον αέρα. 
Όπως διαπίστωσαν, τα παιδιά απελευ-

θέρωναν μόλις το ένα τέταρτο των σωμα-
τιδίων που απελευθέρωναν οι ενήλικοι 
όταν ανέπνεαν, μιλούσαν ή τραγουδού-
σαν, ενώ οι δύο ομάδες απελευθέρωναν 
παρόμοια ποσοστά σωματιδίων μόνο 
όταν φώναζαν.
Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να προ-

καλέσουν αλλαγές στα κριτήρια χρήσης 
μάσκας των παιδιών σε διάφορους χώ-
ρους, καθώς ενδεχομένως να αποτελούν 
μικρότερο κίνδυνο από όσο πίστευαν μέ-
χρι πρότινος οι ειδικοί.

© newsbreak.gr

Ανατροπή με νέα μελέτη για τους 
εμβολιασμούς των παιδιών με Pfizer
Η νέα μελέτη υποστηρίζει ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι κατά 
πολύ λιγότερο αποτελεσματικό για παιδιά 5 έως 11 ετών 

Τις παραινέσεις περί εμβολιασμού των 
παιδιών ηλικίας πέντε έως 11 ετών έρ-

χεται να αμφισβητήσει μια νέα, μεγάλη 
αμερικανική μελέτη, που δείχνει πως το 
εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά του κο-
ρωνοϊού είναι κατά πολύ λιγότερο αποτε-
λεσματικό, όσον αφορά την αποτροπή της 
λοίμωξης στα παιδιά αυτής της ηλικιακής 
ομάδας απʼ ό,τι είναι στους εφήβους και 
τους ενήλικες.
Το εν λόγω εμβόλιο είναι μέχρι στιγμής το 

μοναδικό εγκεκριμένο από την Υπηρεσία 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ 
για τα παιδιά 5-11 ετών, όμως, σύμφωνα 
με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάζουν 
οι «Times» της Νέας Υόρκης, το σκεύασμα 
προστατεύει τα παιδιά αυτής της ηλικί-
ας από σοβαρή νόσο Covid-19, αλλά δεν 
παρέχει σχεδόν καμία προστασία κατά 
της πιθανότητας λοίμωξης, ακόμη κι ένα 
μόλις μήνα μετά τον πλήρη εμβολιασμό 
τους.

Η νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε 
εν μέσω εξάπλωσης της παραλλαγής ΟΜΙ-
ΚΡΟΝ (Δεκέμβριος 2021 και Ιανουάριος 
2022), ανέλυσε δεδομένα από 852.384 
πλήρως εμβολιασμένα παιδιά 12-17 ετών 

και 365.502 ηλικίας 5-11 ετών, και δημο-
σιεύτηκε στο medRxiv.

Η αποτελεσματικότητα έναντι του κινδύ-
νου νοσηλείας μειώθηκε από το 85% στο 
73% στους εφήβους, ενώ στα μικρά παι-
διά από το 100% στο 48%. 

Η αποτελεσματικότητα κατά του κινδύ-
νου λοίμωξης μειώθηκε στα μεγάλα παι-
διά από 66% σε 51% και στα μικρά παιδιά 
από το 68% μόλις στο 12%. Μεγάλη δια-
φορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στα παι-
διά ηλικίας 12 ετών (αποτελεσματικότητα 
67%) σε σχέση με την αποτελεσματικότη-
τα στα παιδιά ηλικίας 11 ετών (μόνο 11%).

Η μεγάλη μείωση στην αποτελεσματι-
κότητα πιθανώς οφείλεται, σύμφωνα με 
τους ερευνητές και τις αμερικανικές υγει-
ονομικές Αρχές, στο ότι στα μικρά παιδιά 
χορηγείται μόνο το 1/3 της δόσης των με-
γαλύτερων παιδιών και των ενηλίκων. 
Είχε προηγηθεί πρόσφατα η δημοσιο-

ποίηση των αποτελεσμάτων κλινικής δο-
κιμής που έδειξε επίσης χαμηλή αποτελε-
σματικότητα του εμβολίου σε παιδιά δύο 
έως τεσσάρων ετών, τα οποία είχαν πάρει 
ακόμη μικρότερη δόση.
«Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ηλικια-

κές ομάδες είναι εντυπωσιακή» δήλωσε ο 
κορυφαίος ανοσολόγος Φλόριαν Κράμερ 
της Ιατρικής Σχολής του Όρους Σινά στη 
Νέα Υόρκη. 
Αυτή η διαφορά πιθανώς εξηγείται, επει-

δή τα 12χρονα παιδιά πήραν δόση 30 
μικρογραμμαρίων του εμβολίου, ενώ τα 
11χρονα δόση μόνο 10 μικρογραμμαρίων.

© newsbreak.gr
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Υγεία και Διατροφή
Με ποιον τύπο άσκησης μειώνεται  
το λίπος γύρω από την καρδιά;

Η γυμναστική με βάρη ενδέχεται να 
είναι πιο αποτελεσματική από την 

αερόβια άσκηση στην προστασία από 
καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς μει-

ώνει το επικίνδυνο λίπος γύρω από την 
καρδιά, υποστηρίζουν οι επιστήμονες.
Και οι δύο μορφές άσκησης αποδεί-

χτηκαν αποτελεσματικές στη μείωση 

του λίπους γύρω από την καρδιά, σε μία 
μικρή ομάδα μελέτης παχύσαρκων συμ-
μετεχόντων. Ωστόσο, οι ασκήσεις με το 
σωματικό βάρος, όπως οι προβολές με 
αλτήρες ή τα push-ups, είχαν καλύτερα 
αποτελέσματα.
Ένας συγκεκριμένος τύπος λίπους μει-

ώθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο σε ένα 
πρόγραμμα προπονήσεων τριών μηνών, 
το οποίο εστίαζε στη γυμναστική με 
βάρη.
Οι επιστήμονες του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης διερεύ-
νησαν 32 άτομα, που ενώ ήταν παχύσαρ-
κα και δεν ασκούνταν τακτικά, δεν είχαν 
άλλα καρδιακά προβλήματα ή διαβήτη. 
Οι συμμετέχοντες επέλεξαν τυχαία ένα 
πρόγραμμα διάρκειας 12 εβδομάδων, 
είτε με γυμναστική με βάρη, είτε με αε-
ρόβια άσκηση – σε ποδήλατο γυμναστι-
κής – είτε επέλεξαν να μη γυμναστούν.
Κάθε συμμετέχων πέρασε από σαρωτή 

μαγνητικής τομογραφίας, που σάρωσε 
την καρδιά του πριν και μετά το πρό-
γραμμα γυμναστικής, για να εξετάσει 
δύο τύπους καρδιακού ιστού: τον επι-

καρδιακό λιπώδη ιστό και τον περικαρ-
διακό λιπώδη ιστό.
Και οι δύο μορφές άσκησης συνέβαλαν 

στη μείωση του επικαρδιακού λιπώδους 
ιστού. Η αερόβια οδήγησε σε μείωση 
της τάξεως του 32% ενώ τα βάρη εκείνης 
του 24%. Μόνο όμως, η προπόνηση με 
βάρη, είχε αποτέλεσμα στον περικαρ-
διακό λιπώδη ιστό, ο οποίος μειώθηκε 
κατά 31%. Η ερευνητική ομάδα δε συν-
δύασε τη γυμναστική αντοχής και μυϊκής 
ενδυνάμωσης, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι 
έστω και ο ένας εκ των δύο τύπων εκγύ-
μνασης είναι ιδιαίτερα επωφελής, συ-
γκριτικά με την παντελή έλλειψη.
Οι επιστήμονες δεν εξήγησαν γιατί η 

γυμναστική με βάρη εμφάνισε καλύτε-
ρα αποτελέσματα, ενώ πρόσθεσαν ότι 
«χρειάζονται περισσότερες έρευνες στο 
μέλλον για να διερευνήσουμε επαρκώς 
τη σχέση αυτή».
«Ένας συνδυασμός άσκησης, οποιασ-

δήποτε μορφής, και ισορροπημένης δι-
ατροφής, έχει την καλύτερη δυνατή επί-
δραση στη μείωση του λίπους γύρω από 
την καρδιά» καταλήγουν οι ερευνητές.

© in.gr

Γιατί είναι καλύτερο να χάνετε βάρος αργά και σταθερά
Ο κίνδυνος τού να πάρει κάποιος 

πίσω τα κιλά που έχασε, δεν είναι 
καινούργιος για τους επαγγελματίες 
υγείας.
Αν παίρνετε και χάνετε βάρος συνέχεια, 

είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι που έχει να 
κάνει με κάτι παραπάνω από τη διατρο-
φή και τη γυμναστική σας. Πιθανότατα 
αυτή σας η τάση έχει να κάνει με βαθιά 
ριζωμένες συνήθειες, τις οποίες πρέπει 
να αλλάξετε, προκειμένου να έχετε ένα 
αποτέλεσμα με διάρκεια.
Ενώ ο αυστηρός περιορισμός των θερ-

μίδων που προσλαμβάνετε ή η αποφυγή 
κατανάλωσης υδατανθράκων μπορούν 
να σας προσφέρουν εντυπωσιακά απο-
τελέσματα στην απώλεια βάρους, δεν 
έχουν νόημα αν επιθυμείτε επιτυχία με 
διάρκεια.
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι για να δια-

τηρήσετε το μειωμένο σας βάρος για μια 
ζωή θα πρέπει να αλλάξετε συνήθειες 
και συμπεριφορά. Φυσικά, τέτοιες ουσι-
αστικές αλλαγές δεν είναι ικανές να σας 

κάνουν να χάσετε αρκετά κιλά μέσα σε 
μερικές ημέρες. Ένας τρόπος να προσεγ-
γίσετε το αδυνάτισμα με διάρκεια είναι 
θέτοντας στόχους που μπορείτε πράγμα-
τι να επιτύχετε.
Για παράδειγμα, αν η προσέγγισή σας 

στο αδυνάτισμα περιλαμβάνει το τρέξι-
μο και τη συγκεκριμένη περίοδο τρέχετε 
ένα χιλιόμετρο, τρεις φορές την εβδο-
μάδα, ο επόμενος στόχος σας πρέπει να 
είναι ρεαλιστικός. Αυτό μπορεί να ση-
μαίνει το να τρέχετε δύο χιλιόμετρα για 
μία ή δύο από τις τρεις ημέρες, όχι να 
περάσετε αμέσως στα έξι χιλιόμετρα, έξι 
φορές την εβδομάδα.
Όσο περισσότερο θέτετε στόχους και 

τους πετυχαίνετε, τόσο περισσότερο 
ικανή/ικανός θα είστε να συνεχίσετε να 
θέτετε στόχους και να τους πετυχαίνετε!
Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να σας 

βοηθήσει να χάσετε βάρος και να το δι-
ατηρήσετε, είναι το να παρατηρήσετε 
το διατροφικό σας μοτίβο. Τρώτε όταν 
βαριέστε, όταν είστε νευρική/νευρικός, 

όταν είστε στεναχωρημένη/ος;
Η συστηματική παρακολούθηση των 

συνηθειών σας θα σας βοηθήσει σημα-
ντικά να αλλάξετε προς το καλύτερο.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε κατά νου ότι 

το αδυνάτισμα είναι κάτι παραπάνω από 
τον περιορισμό των θερμίδων και τη γυ-
μναστική: απαιτεί αλλαγή στον τρόπο 
ζωής και σκέψης σας.

© vita.gr

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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WWW.SUPERMARCHEPA.COM Épicerie en ligne 
Online Grocery Ordering

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 7 mars au dimanche 13 mars 2022 · from monday march 7th to sunday march 13th 2022

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE GALLOHUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE GALLO
Extra Virgin Olive OilExtra Virgin Olive Oil
750ml750ml

BISCOTTES ORIGINALES  DIATOSTABISCOTTES ORIGINALES  DIATOSTA
Original RusksOriginal Rusks

225g225g

DORADES FRAÎCHESDORADES FRAÎCHES
Fresh PorgiesFresh Porgies

8.80/kg

Nettoyé · Cleaned
11.00/kg

TOMATES PRIMO TOMATES PRIMO 
TomatoesTomatoes

796ml*796ml*

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
HÄAGEN-DAZSHÄAGEN-DAZS

Ice CreamIce Cream
3x88g ou3x88g ou

414 à 500ml*414 à 500ml*

CAFÉ ROSSA OUCAFÉ ROSSA OU
CRÈMA GUSTOCRÈMA GUSTO

LAVAZZALAVAZZA
CoffeeCoffee
250g*250g*

*Max 6 par client*Max 6 par client *Max 6 par client*Max 6 par client *Max 6 par client*Max 6 par client

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

8.80/kg8.80/kg

POULET FRAIS ENTIERPOULET FRAIS ENTIER
Fresh Whole ChickenFresh Whole Chicken

4.39/kg4.39/kg

SAC DE 2LBCREVETTES CRUES SANS TÊTE AVEC CREVETTES CRUES SANS TÊTE AVEC 
CARAPACECARAPACE
Raw Headless Shell-On ShrimpsRaw Headless Shell-On Shrimps
31/3531/35

FROMAGE EMMENTALFROMAGE EMMENTAL
CheeseCheese
11.00/kg11.00/kg L’AUTRICHE

CLÉMENTINESCLÉMENTINES
ClementinesClementines

1.00/lb - 2.20/kg1.00/lb - 2.20/kg

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

AUBERGINESAUBERGINES
EggplantsEggplants

1.00/lb - 2.20/kg1.00/lb - 2.20/kg
FRAISESFRAISES
StrawberriesStrawberries
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πώς θα νιώθατε όταν κάποιος σας 
έλεγε, ότι η δυσκολία που για χρό-

νια έχετε στην αναπνοή οφείλεται σε 
ένα δόντι που έχει χάσει το… δρόμο του 
και μεγαλώνει μέσα στη μύτη σας;
Αυτό ακριβώς έπαθε ένας 38χρονος 

άντρας, που ψάχνοντας να ανακαλύψει 
γιατί τόσο καιρό έχει αναπνευστικά πρό-
βλημα, άκουσε το γιατρό να του λέει, ότι 
ένα δόντι 14 χιλιοστών μεγαλώνει μέσα 
στο δεξί ρουθούνι του!
Η αρχική ιατρική εξέταση του 38χρονου 

έδειξε ότι υπέφερε από αποκλεισμένο 
ρινικό διάφραγμα, λόγω ασβέστωσης. 

Ο άντρας διαβεβαίωσε τους γιατρούς 
ότι δεν είχε ποτέ υποστεί κάποιο τραύμα 
στη μύτη ή στο πρόσωπο που να δικαι-
ολογεί τη συγκέντρωση ασβεστίου στα 
ρουθούνια του. 
Οι γιατροί συνέχισαν τις εξετάσεις και 

τοποθετώντας ρινοσκόπιο μέσα στη 
μύτη του ανακάλυψαν ένα λευκό σχημα-
τισμό. 
Δεν ήταν παρά ένα έκτοπο δόντι που 

είχε αναπτυχθεί εκεί μέσα. Με τον όρο 
έκτοπο, χαρακτηρίζεται οτιδήποτε – στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ένα δόντι – 
που βρίσκεται σε αφύσικη θέση.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση του ια-
τρικού περιστατικού στην ιατρική επι-
θεώρηση «The New England Journal of 
Medicine», «η εξέταση της μύτης αποκά-
λυψε ασβέστωση και μια διάτρηση μή-
κους 2 εκατοστών στο οπίσθιο διάφραγ-
μα», όπως ανέφεραν οι γιατροί Σαγκάρ 
Κχάνα και Μάικλ Τέρνερ.
«Στο ρινοσκόπιο, μια σκληρή, λευκή 

μάζα εντοπίστηκε στη βάση του δεξι-
ού ρουθουνιού» συνεχίζει η αναφορά. 
«Τομογραφία των παραρρινίων κόλπων 
έδειξε μια ξεκάθαρη μάζα που αποτελού-
νταν από ένα έκτοπο δόντι, κάτι που εξη-

γεί τα χρόνια αποφρακτικά συμπτώματα 
και διάτρηση του διαφράγματος» περιέ-
γραψαν οι γιατροί στην αναφορά τους.
Όταν το δόντι αφαιρέθηκε, βρέθηκε 

ότι είχε μήκος 14 χιλιοστά. Έπειτα από 
τρεις μήνες μετά την επέμβαση, τα ανα-
πνευστικά προβλήματα του ασθενή επι-
λύθηκαν. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι τα 
έκτοπα δόντια αναπτύσσονται σε λάθος 
θέση. 
Τα πιο συνηθισμένα δόντια για να ανα-

πτυχθούν έκτοπα είναι οι κυνόδοντες 
της άνω σιαγόνας.

© ekriti.gr

Ιερέας έλεγε μία λέξη λάθος και ακυρώθηκαν  
οι βαφτίσεις που είχε κάνει για δεκαετίες!
Ένας καθολικός ιερέας από το Φοί-

νιξ της Αριζόνα παραιτήθηκε, γιατί 
όπως αποδείχθηκε, οι λέξεις που χρησι-
μοποιούσε στη διάρκεια των βαφτίσε-
ων που έκανε ήταν λάθος, με αποτέλε-
σμα αυτές να θεωρηθούν άκυρες!
Η παραίτηση του ήρθε μετά έρευνα της 

εκκλησίας, σύμφωνα με τον επίσκοπο 
Τόμας Όλμστεντ, κατά την οποία διαπι-
στώθηκε ότι ο ιερέας πραγματοποιού-
σε βαφτίσεις που αποδείχθηκαν τελικά 
άκυρες, κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
20ετούς καριέρας του.
Συγκεκριμένα, ο πατήρ Andres 

Arango, ο οποίος έκανε χιλιάδες βαπτί-
σεις, έλεγε: «Σας βαφτίζουμε στο όνομα 
του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος». 
Αλλά ο Όλμστεντ εξήγησε ότι οι λέξεις 

«βαφτίζουμε» θα έπρεπε να είναι «βα-
φτίζω». Το πρόβλημα δηλαδή έγκειται 
στο πρόσωπο.
«Το ζήτημα με τη χρήση του “Εμείς” εί-

ναι ότι δεν είναι η κοινότητα που βαφτί-
ζει ένα άτομο, αλλά είναι ο Χριστός, και 

μόνο Αυτός, που προεδρεύει σε όλα τα 
μυστήρια, και έτσι είναι ο Χριστός Ιησούς 
που βαφτίζει», έγραψε ο Όλμστεντ σε 
μήνυμα προς τους ενορίτες που δημοσι-

εύτηκε τον περασμένο μήνα.
Το σφάλμα σημαίνει επίσης, ότι επειδή 

το βάπτισμα είναι το πρώτο από τα μυ-
στήρια, μερικοί άνθρωποι θα χρειαστεί 

να επαναλάβουν και άλλα μυστήρια, 
σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επισκο-
πής, ενώ συνεπώς θα πρέπει και να βα-
φτιστούν ξανά!
Ο Arango παραιτήθηκε την 1η Φεβρου-

αρίου από πάστορας της ενορίας του Αγί-
ου Γρηγορίου στο Φοίνιξ. «Με λυπεί που 
έμαθα ότι έκανα άκυρες βαφτίσεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διακονίας μου ως ιε-
ρέας, χρησιμοποιώντας τακτικά μια λαν-
θασμένη φόρμουλα. Λυπάμαι βαθιά για 
το λάθος μου και πώς αυτό έχει επηρεά-
σει πολλούς ανθρώπους στην ενορία και 
αλλού», ανέφερε ο ίδιος.
Ο Ολμστεντ είπε ότι δεν πίστευε ότι ο 

ιερέας σκόπευε να βλάψει κάποιον από 
τους ενορίτες. 
«Και εγώ λυπάμαι ειλικρινά που αυτό 

το λάθος είχε ως αποτέλεσμα τη διατά-
ραξη της μυστηριακής ζωής ορισμένων 
πιστών. Γι’ αυτό δεσμεύομαι να κάνω 
κάθε απαραίτητο βήμα για να διορθώσω 
την κατάσταση για όλους όσους επηρεά-
στηκαν», είπε.

© ekriti.gr

Είχε βουλωμένη μύτη 
για χρόνια γιατί… ένα 

δόντι μεγάλωνε στο 
ρουθούνι του!

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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ΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ALPHA

Μητσοτάκης: «Δε διαβουλεύομαι με την αντιπολίτευση – 
Κάναμε το ηθικά σωστό για Ουκρανία»
Την πολιτική της κυβέρνησης όσον 

αφορά στον πόλεμο στην Ουκρα-
νία υπερασπίστηκε εκ νέου ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, «παίρ-
νοντας πάνω του» την απόφαση για 
αποστολή όπλων και δηλώνοντας ότι δε 
διαβουλεύεται με την αντιπολίτευση την 
εξωτερική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στον Alpha 
υποστήριξε ειδικότερα πως η αποστολή 
οπλισμού στην Ουκρανία «ήταν το ηθικά 
σωστό γιατί δέχεται επίθεση μία ελεύθε-
ρη χώρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι 
πράξαμε το σωστό».
Εκτίμησε επίσης πως: «Στείλαμε ένα 

σήμα: ότι είμαστε, όπως πάντα ήμασταν 
στην Ιστορία μας, με τη σωστή πλευρά 
της Ιστορίας, τιμούμε τις συμμαχίες μας 
και με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι ενι-
σχύεται το κύρος της χώρας. Και στέλνε-
ται και ένα μήνυμα ευρύτερο, ότι σε αυτή 
την εποχή λογικές αναθεωρητισμού, επι-
χειρηματολογίες περί αποστρατικοποί-
ησης – όπως αυτές που ακούμε για την 
ευρύτερη γειτονιά μας – προφανώς δεν 
έχουν πια καμία απολύτως θέση».

«ΔΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΓΙΑ  
ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Δήλωσε ότι οι αποφάσεις στην εξωτερι-
κή πολιτική ανήκουν στον πρωθυπουργό 
και πως δε διαβουλεύεται με την αντιπο-
λίτευση ούτε ζητά τη γνώμη των πολιτι-
κών αρχηγών. 
Τόνισε ότι η απόφαση για αποστολή 

οπλισμού στην Ουκρανία ήταν δική του 
με εξουσιοδότηση του ΚΥΣΕΑ. Δήλωσε 
επίσης ότι δεν πιστεύει στα συμβούλια 
πολιτικών αρχηγών.
«Οι αποφάσεις αυτές είναι αποφάσεις 

σε επίπεδο πρωθυπουργού. Δε διαβου-
λεύομαι για να πάρω αυτές τις αποφά-
σεις, ούτε ζητώ τη σύμφωνη γνώμη της 
αντιπολίτευσης. Και προφανώς, αν εξαι-
ρέσει κανείς το ΚΙΝΑΛ, προς τιμήν του, 
που είχε μια πολύ καθαρή θέση, όλοι οι 
άλλοι ήταν στο «ναι μεν αλλά». Αυτή εί-
ναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτή η ευ-
θύνη και η απόφαση ήταν δική μου, προ-
φανώς με την εξουσιοδότηση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας 
(ΚΥΣΕΑ), και σε αυτές τις περιπτώσεις 
αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται έτσι», 
είπε ειδικότερα ο πρωθυπουργός.
«Δεν πιστεύω στα συμβούλια πολιτικών 

αρχηγών. Προσωπικά δεν έχω συγκαλέ-
σει κανένα. Δε θεωρώ ότι προσφέρουν 
κάτι. Έχω συμμετάσχει σε κάποια. Θεω-
ρώ ότι είναι μια συζήτηση η οποία -έτσι 

όπως είναι οργανωμένη- δεν έχει κάποιο 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν προσθέτει 
κάτι. Ό,τι έχουμε να πούμε να το πούμε 
στη Βουλή, δημόσια και ενώπιον του ελ-
ληνικού λαού», ανέφερε επίσης.
«Αυτόν τον πόλεμο τον επέλεξε προσω-

πικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν και θα υποστεί 
τις συνέπειες ο ίδιος και ο ρωσικός λαός», 
δήλωσε μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης και πα-
ραδέχθηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη 
στιγμή κάποιο δίαυλο επικοινωνίας με τη 
Ρωσία στο ανώτατο επίπεδο.

«ΔΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 
Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ»

Ο πρωθυπουργός έστειλε και νέο μήνυ-
μα στην Τουρκία λέγοντας ότι δε συμφέ-
ρει πλέον την Άγκυρα ο αναθεωρητισμός, 
ενώ δήλωσε ανοιχτός σε συνάντηση με 
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Η Τουρκία κάνει μία επιλογή σήμερα, 

δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω 
στην ηγεσία της πώς θα κινηθεί, όμως 
θα επαναλάβω αυτό που σας είπα πριν: 
ο αναθεωρητισμός, η προβολή αυτοκρα-
τορικών φιλοδοξιών δεν είναι σήμερα 
μία εξαιρετικά δημοφιλής πολιτική. Και 
η ταύτιση οποιουδήποτε με τις πρακτι-
κές του Προέδρου Putin τον κατατάσσει 
σε μια συνομοταξία ηγετών που δεν τον 
καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή. Και γι’ αυτό 
και πιστεύω ότι η Τουρκία θα αναθεω-
ρήσει τη ρητορική που είδαμε τους τε-
λευταίους μήνες απέναντι στην πατρίδα 
μας», σημείωσε ειδικότερα.

«ΑΝ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ»
Στο ερώτημα εάν ζητηθεί να σταλούν 

ελληνικές δυνάμεις, όχι στο μέτωπο της 
Ουκρανίας αλλά στις γειτονικές νατοϊκές 
χώρες, όπως έχουν πράξει και άλλες χώ-
ρες, στη Ρουμανία, στη Μολδαβία, στην 
Πολωνία, τι θα πράξει η κυβέρνηση, ο κ. 
Μητσοτάκης απάντησε: «Αν μας ζητηθεί 
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, φυσικά και θα το 
κάνουμε». 
Διευκρίνισε όμως ότι δεν έχει ζητηθεί 

κάτι τέτοιο ακόμη.

Στο ερώτημα δε, τι θα κάνει η Ελλάδα 
με τα ρωσικά οπλικά συστήματα που ήδη 
διαθέτει, όπως τους αντιαεροπορικούς 
πυραύλους, τους S-300, ελλείψει και 
ανταλλακτικών, ο πρωθυπουργός απά-
ντησε: «Αποτελούν επιλογές άλλων δε-
καετιών, περασμένων δεκαετιών. Η χώρα 
δεν προτίθεται να αγοράσει κανένα αμυ-
ντικό σύστημα από τη Ρωσία. Θα διαχει-
ριστούμε την πραγματικότητα όσο καλύ-
τερα μπορούμε. Δεν είναι όμως αμυντικά 
συστήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την 
εθνική άμυνα».

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

We are booking NOW for NEXT YEAR

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

https://www.news247.gr/polemos-stin-oykrania
https://www.news247.gr/polemos-stin-oykrania
https://www.news247.gr/mitsotakis
https://www.news247.gr/mitsotakis
https://www.news247.gr/politiki/mitsotakis-to-eykolo-ochi-ston-polemo-einai-mia-eychi-alla-den-einai-politiki.9548860.html
https://www.news247.gr/politiki/mitsotakis-to-eykolo-ochi-ston-polemo-einai-mia-eychi-alla-den-einai-politiki.9548860.html
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Επειδή η πραγματικότητα, είτε δε φαί-
νεται τις περισσότερες φορές, είτε 

εθελοτυφλούν οι άνθρωποι, θα παραθέ-
σουμε μέρος ενός άρθρου που έγραψε 
το 2014 ο πολιτικός επιστήμονας του Πα-
νεπιστημίου του Σικάγο, ο Αμερικανός 
John Mearsheimer, με τον τίτλο «Γιατί για 
την κρίση στην Ουκρανία φταίει η Δύση». 
Το άρθρο αυτό αποτελεί ένα είδος οδικού 
χάρτη προς τη σημερινή κρίση – ενώ γρά-
φει σε ελεύθερη μετάφραση τα εξής: 

«Οι Η.Π.Α. και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι 
τους μοιράζονται το μεγαλύτερο μέρος 
της ευθύνης για την κρίση του 2014. Το 
βασικό πρόβλημα είναι η διεύρυνση του 
ΝΑΤΟ – ενώ το κεντρικό σχέδιο της είναι 
μία ευρύτερη στρατηγική, για την απο-
μάκρυνση της Ουκρανίας από την τροχιά 
της Ρωσίας και την ενσωμάτωση της στη 
Δύση… Οι ελίτ στις Η.Π.Α. και στην Ευρώ-
πη, έχουν τυφλωθεί και δε βλέπουν τα 
πραγματικά γεγονότα – απλά και μόνο 
επειδή συμφωνούν με μία εσφαλμένη 
άποψη, για τη διεθνή πολιτική. Έτσι τεί-
νουν να πιστεύουν, πως η λογική του ρε-
αλισμού έχει πια μικρή σημασία στον 21 
αιώνα – επίσης πως η Ευρώπη μπορεί να 
διατηρηθεί ολόκληρη και ελεύθερη, στη 
βάση των φιλελεύθερων αρχών, όπως το 
Κράτος Δικαίου, η οικονομική αλληλεξάρ-
τηση και η Δημοκρατία.

Εν τούτοις, το μεγάλο αυτό σχέδιο τους 
«στράβωσε» στην Ουκρανία. Η κρίση εκεί 
τεκμηριώνει πως η realpolitik συνεχίζει 
να υπάρχει – ενώ τα κράτη που την αγνο-
ούν, το πράττουν με δικό τους κίνδυνο. Οι 
ηγέτες των Η.Π.Α. και της Ευρώπης υπέ-
πεσαν σε σφάλματα, σε «γκάφες» καλύ-
τερα, στην προσπάθεια τους να μετατρέ-
ψουν την Ουκρανία σε δυτικό προπύργιο, 
στα σύνορα της Ρωσίας. Τώρα όμως που 
οι συνέπειες έχουν φανεί, θα ήταν ένα 
ακόμα μεγαλύτερο λάθος να συνεχίσουμε 
αυτή την εσφαλμένη πολιτική.

Η στάση του Putin δε θα έπρεπε να απο-
τελεί έκπληξη. Άλλωστε η Δύση έχει επε-
κταθεί στο κατώφλι της Ρωσίας, απειλώ-

ντας βασικά στρατηγικά της συμφέροντα 
– κάτι που ο Putin έχει τονίσει εμφατικά 
και επανειλημμένα…. 
Φαντασθείτε την οργή της Ουάσιγκτον, 

εάν η Κίνα δημιουργούσε μία εντυπωσια-
κή στρατιωτική συμμαχία, προσπαθώντας 
επί πλέον να συμπεριλάβει τον Καναδά 
και το Μεξικό σε αυτήν. Εν προκειμένω, 
οι Ρώσοι ηγέτες έχουν πει στους δυτικούς 
ομολόγους τους σε πολλές περιπτώσεις 
ότι, θεωρούν την επέκταση του ΝΑΤΟ στην 
Ουκρανία απαράδεκτη – επίσης οποιαδή-
ποτε προσπάθεια να τη στρέψει εναντίον 
της Ρωσίας… 

Στην ουσία, οι δύο πλευρές λειτουργού-
σαν με διαφορετικά εγχειρίδια: ο Putin 
και οι συμπατριώτες του σκέφτονταν και 
ενεργούσαν σύμφωνα με τις επιταγές της 
realpolitik, ενώ οι δυτικοί ομόλογοι τους 
σκέφτονταν και ενεργούσαν με βάση τις 
φιλελεύθερες ιδέες για τη διεθνή πολιτι-
κή. 
Οι Η.Π.Α. και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί 

τους αντιμετωπίζουν τώρα την εξής επιλο-
γή για την Ουκρανία: 

(α) Μπορούν να συνεχίσουν την τρέχου-
σα πολιτική τους που θα επιδεινώσει τις 
εχθροπραξίες με τη Ρωσία και θα κατα-
στρέψει την Ουκρανία κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας – ένα σενάριο, από το 
οποίο θα έβγαιναν όλοι ηττημένοι ή 

(β) Μπορούν να αλλάξουν πολιτική και 
να εργασθούν για να δημιουργήσουν μία 
ευημερούσα αλλά ουδέτερη Ουκρανία 
που δε θα απειλεί τη Ρωσία και που θα 
επιτρέπει στη Δύση να επιδιορθώσει τις 
σχέσεις της με τη Μόσχα – ένα σενάριο 
και μία προσέγγιση, από το οποίο όλες οι 
πλευρές θα κέρδιζαν».

Συμπερασματικά λοιπόν, φαίνεται καθα-
ρά πως η Δύση επέλεξε τον πρώτο δρόμο, 
φτάνοντας στο αδιέξοδο του πολέμου 
– με θύμα ξανά την Ουκρανία, η οποία 
πλήρωσε ακόμη μία φορά στο παρελθόν, 
με την απώλεια της Κριμαίας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όποια άποψη και αν έχει κανείς 
για τον Putin, καταδικάζοντας τον ασφα-
λώς για την εισβολή στην Ουκρανία και 
χαρακτηρίζοντας τον πια ως δικτάτορα, 
δεν πρέπει να μην αναγνωρίζει παράλλη-

λα τις τεράστιες ευθύνες της Δύσης – ενώ 
δεν πρόκειται για τον πρώτο πόλεμο στην 
Ευρώπη, εκτός εάν ξεχνάμε την εισβολή 
της Τουρκίας στην Κύπρο ή τον πόλεμο 
εναντίον της πρώην Γιουγκοσλαβίας και 
το διαμελισμό της. 

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Συνεχίζοντας, εκτός του πολέμου στην 

Ουκρανία, οφείλει κανείς να εστιάσει 
στην ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα – η 
οποία περιλαμβάνει τις Η.Π.Α., τη Ρωσία 
και την Κίνα. Παρομοιάζοντας εδώ κανείς 
τις μεταξύ τους κινήσεις όπως ενός παιχνι-
διού πόκερ με τρεις συμμετέχοντες, ένα 
παλαιότερο ρητό λέει τα εξής: εάν συμ-
μετέχεις σε ένα παιχνίδι πόκερ τριών ατό-
μων και δεν ξέρεις ποιος είναι το κορόιδο, 
τότε είσαι εσύ το κορόιδο.     

Με απλά λόγια, σε ένα τέτοιο παιχνίδι 
οι δύο παίκτες θα συνεννοηθούν και θα 
συντονισθούν μεταξύ τους, με έναν τρό-
πο που θα χάσει ο τρίτος όλα του τα χρή-
ματα – μετά δε, θα έχουν το χρόνο οι δύο 
«επιζώντες» να στραφούν ο ένας εναντίον 
του άλλου, έτσι ώστε να υπάρξει ο τελικός 
νικητής. 

Στα πλαίσια αυτά, ο κόσμος είναι ένα 
παιχνίδι πόκερ σήμερα, με τρεις μεγά-
λους παίκτες – αφού η Κίνα, η Ρωσία 
και οι Η.Π.Α. είναι οι μοναδικές αληθινές 
υπερδυνάμεις που έχουν τελικά σημασία 
στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. 

Εν προκειμένω, η ιδανική στάση των 
Η.Π.Α. θα ήταν είτε (α) να συμμαχήσουν 
με τη Ρωσία, περιθωριοποιώντας την Κίνα, 
είτε (β) να συμμαχήσουν με την Κίνα, θέ-
τοντας τη Ρωσία στο περιθώριο, προφα-
νώς ανάλογα με τις συνολικές πολιτικές 
συνθήκες. 

Οι Η.Π.Α. τώρα διεξήγαγαν αυτό το εί-
δος του παιχνιδιού με επιτυχία, από τη 
δεκαετία του 1970 έως τις αρχές της δε-
καετίας του 2000 – με βασικό τους στόχο 
να διασφαλισθεί ότι, η Ρωσία και η Κίνα 
δε θα σχημάτιζαν ποτέ συμμαχία. Έτσι, το 
1972 ο Νίξον στράφηκε στην Κίνα για να 
ασκήσει πίεση στη Ρωσία – ενώ το 1991 οι 
Η.Π.Α. στράφηκαν στη Ρωσία για να ασκή-
σουν πίεση στην Κίνα, μετά τη σφαγή στην 
πλατεία Tiananmen.

Σχετικά πρόσφατα όμως, οι Η.Π.Α. απέ-
τυχαν να διατηρήσουν το βασικό αυτό 
κανόνα των διεθνών σχέσεων – ενδεχο-
μένως λόγω της αλαζονείας των ελίτ τους. 
Έτσι, η Ρωσία και η Κίνα σχημάτισαν μία 
ισχυρή συμμαχία εις βάρος των Η.Π.Α. – 
μεταξύ άλλων λόγω της κοινής επιθυμίας 
τους να ανεξαρτητοποιηθούν από το δο-
λάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμι-
σμα που χρησιμοποιείται από τις Η.Π.Α. 
ως οικονομικό όπλο και, κατ’ επέκταση, 
από το δυτικό σύστημα του χρέους.

Ως εκ τούτου, οι Η.Π.Α. κατέληξαν να πά-
ρουν τη θέση του κορόιδου στο τριμερές 
παιχνίδι πόκερ – ενώ η ΕΕ ως οντότητα 
είναι στην ουσία ανύπαρκτη, όσο δε με-
τατρέπεται σε μία ένωση, όπως οι Πολι-
τείες των Η.Π.Α. Η Γερμανία πάντως, είτε 
επειδή δε θέλει να φτάσει στα άκρα η σύ-
γκρουση με τη Ρωσία, είτε επειδή είναι σε 
μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις εισα-
γωγές φυσικού αερίου, δε συμφώνησε με 
την αποκοπή της από το Swift – κάτι που 
θα ήταν ισότιμο με την κήρυξη πολέμου 
εναντίον της. 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ Η.Π.Α.
Περαιτέρω, το πρώτο μεγάλο λάθος 

των Η.Π.Α., όσον αφορά τη Ρωσία, ήταν 
μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένω-
σης – όπου δεν εκμεταλλεύθηκαν σωστά 
τη στρατηγική σοκ και δέους που είχαν 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  
ΚΑΙ Η ΕΥΡΑΣΙΑΚΑΙ Η ΕΥΡΑΣΙΑ
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δρομολογήσει. Το δεύτερο ήταν η χαμέ-
νη τους ευκαιρία στη δεκαετία του 2010, 
να «επιδιορθώσουν» τους δεσμούς τους 
με τη Ρωσία. Ειδικότερα, να αναπτύξουν 
οικονομικές σχέσεις μαζί της και να δημι-
ουργήσουν μία σχέση «win-win» μεταξύ 
της μεγαλύτερης καινοτόμου τεχνολογίας 
και του μεγαλύτερου παρόχου φυσικών 
πόρων στον πλανήτη. 
Η αιτία που θα έπρεπε να το είχαν κάνει 

είναι το ότι, η Κίνα αποτελεί μακράν τη με-
γαλύτερη γεωπολιτική απειλή των Η.Π.Α. 
– λόγω της οικονομικής και τεχνολογικής 
της προόδου, καθώς επίσης της φιλοδοξί-
ας της να διώξει τους Αμερικανούς από τη 
σφαίρα επιρροής του Δυτικού Ειρηνικού, 
εάν όχι να τους αντικαταστήσει όσον αφο-
ρά την παγκόσμια ηγεμονία. 
Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία αποτελεί 

μεν απειλή για τις γειτονικές της χώρες, 
όπως φαίνεται σήμερα στην Ουκρανία, 
αλλά είναι μία πολύ μικρότερη απειλή 
σε σχέση με τα συμφέροντα των Η.Π.Α. 
– αφού δεν είναι πια η Σοβιετική Ένωση, 
ούτε πρόκειται να γίνει (αν και το προσπα-
θεί ήδη). Επομένως, μία λογική ισορροπία 
δυνάμεων στον πλανήτη για τις Η.Π.Α. και 
τη Ρωσία, θα ήταν να βρουν κοινό έδαφος 
μεταξύ τους – έτσι ώστε να περιορίσουν 
την Κίνα που αποτελεί απειλή και για τις 
δύο, καθώς επίσης να επιδιώξουν τη μεί-
ωση της ισχύος της. 

Εν τούτοις οι Η.Π.Α. δεν τα κατάφεραν, 
παρά το ότι η Ρωσία έκανε μεγάλες προ-
σπάθειες να τις προσεγγίσει – με ευθύνη 
των ελίτ τους οι οποίες, στην προσπάθεια 
τους να ανατρέψουν τον Trump, δρομολό-
γησαν τη φάρσα της συμπαιγνίας της Ρω-
σίας μαζί του. Αυτό δε σημαίνει βέβαια 
πως η Ρωσία δεν προσπάθησε να διασπεί-
ρει σύγχυση στις εκλογές των Η.Π.Α. το 
2016 – κάτι που όμως τόσο οι Ρώσοι, όσο 
και οι Σοβιετικοί προκάτοχοι τους, επιχει-
ρούσαν ήδη από το 1917, χωρίς ποτέ να 
συμβεί κάτι συνταρακτικό. 

Οι ελίτ των Η.Π.Α. τώρα χρησιμοποίησαν 
αυτές τις ενέργειες, για να στήσουν μία 
ιστορία συμπαιγνίας μεταξύ της Ρωσίας 
και του Trump – η οποία αποδείχθηκε ανα-

ληθής, μετά από έρευνα του R. Mueller 
που χρειάσθηκε δύο χρόνια για να κατα-
λήξει στο συμπέρασμα ότι, δεν υπήρξε κα-
μία συμπαιγνία μεταξύ του Trump και των 
Ρώσων, πόσο μάλλον του Putin.
Ότι και αν πιστεύει λοιπόν κανείς για τον 

Trump, συμπαιγνία δεν υπήρξε – ενώ το 
αποτέλεσμα της προσπάθειας ενοχοποί-
ησης του ήταν να καταστεί η Ρωσία από 
τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και 
τους λοιπούς συμμάχους τους, ο εχθρός 
νούμερο ένα του πλανήτη, στο πρόσωπο 
του Putin. 

Η ΕΥΡΑΣΙΑ 
Συνεχίζοντας, ένας βασικός στρατηγικός 

στόχος των Η.Π.Α. ήταν ανέκαθεν να δια-
σφαλίσουν ότι, καμία δύναμη ή συνδυα-
σμός δυνάμεων δε θα κυριαρχούσε στην 
ξηρά της Ευρασίας. Όμως, η Ρωσία και η 
Κίνα θα μπορούσαν να συνεργασθούν για 
να πετύχουν ακριβώς αυτό: να περικυ-
κλώσουν στρατηγικά την Ευρασία (φωτ. 
αριστερά).

Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος της πρώ-
ιμης εξερεύνησης από τους Ευρωπαίους 
της Νέας Αγγλίας και των Καναδικών ναυ-
τικών επαρχιών (17 αιώνας), δεν είχε στό-
χο την επιθυμία τους να εγκατασταθούν 
και να εκμεταλλευθούν τις περιοχές, αλλά 
να αναζητήσουν το «Βορειοδυτικό Πέρα-
σμα» (μεγάλη φωτ. πάνω δεξιά) – ένα 
όνομα που δόθηκε σε μία υποθετική δι-
αδρομή από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, 
κάπου μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και 
του Βορείου Πόλου.
Το πέρασμα αυτό θα επέτρεπε τις απ’ 

ευθείας θαλάσσιες μεταφορές από την 
Ευρώπη και την Ασία – χωρίς να χρειά-
ζεται να ταξιδέψει κανείς στο Ακρωτήριο 
της Καλής Ελπίδας ή στο Ακρωτήριο Χορν, 
γύρω από την Αφρική και τη Νότια Αμερι-
κή αντίστοιχα. Εν τούτοις, το «Βορειοδυ-
τικό Πέρασμα» δε βρέθηκε ποτέ – αφού 
υπήρχε μεν σε ένα χάρτη βόρεια του Κα-
ναδά (εικόνα), αλλά η συγκεκριμένη δια-
δρομή είναι παγωμένη το μεγαλύτερο μέ-
ρος του χρόνου, καθώς επίσης εξαιρετικά 
επικίνδυνη λόγω του πάγου και της κακο-
καιρίας, ακόμη και όταν δεν είναι εντελώς 
παγωμένη, όπως τότε. 

Σήμερα όμως, με κάποια βοήθεια από τις 
υψηλότερες θερμοκρασίες, τα βελτιωμέ-
να παγοθραυστικά και την πλοήγηση GPS, 
τα πλοία μπορούν πλέον να περάσουν – 
ενώ η Ρωσία και η Κίνα είναι πια έτοιμες 
να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν 
οι εξερευνητές το 17 αιώνα. Εν προκειμέ-
νω, η Ρωσία έχει δικό της αρκτικό πέρα-
σμα, μεταξύ της βόρειας επικράτειας της 
και του Αρκτικού Κύκλου – παρόμοιο με 
αυτό του Καναδά. Εκτός αυτού, έχει κάνει 
επί πλέον βήματα στο άνοιγμα των αρκτι-
κών ακτοπλοϊκών διαδρομών της, μέσω 
των θαλασσών της Ανατολικής Σιβηρίας, 
του Kara και του Barents – με συνδέσεις 
με τη Μόσχα, με την Αγία Πετρούπολη, με 
τη Βαλτική Θάλασσα και με τα λιμάνια της 
Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα 
δημιουργεί ένα νέο θαλάσσιο «Δρόμο του 
Μεταξιού» (μικρή φωτ. πάνω), γύρω από 
τη Νότια Ασία, την Αφρική και τη Μέση 
Ανατολή, ο οποίος θα διευκόλυνε το κινε-
ζικό εμπόριο με τις χώρες σε αυτές τις πε-
ριοχές – ενώ, παράλληλα, θα ενίσχυε την 
επιχειρησιακή ευελιξία ενός επεκτεινόμε-
νου κινεζικού πολεμικού ναυτικού. Η συμ-
μαχία τώρα της Κίνας με τη Ρωσία, σημαί-
νει πως θα μπορούσε να συνδυασθεί το 
Αρκτικό Πέρασμα με το θαλάσσιο «Δρόμο 
του Μεταξιού» της Κίνας – με αποτέλεσμα 
την περικύκλωση ενός μεγάλου μέρους 
της ευρασιατικής ηπείρου δια θαλάσσης. 
Κάτι τέτοιο θα άνοιγε δυνατότητες δημι-
ουργίας πλούτου και στρατιωτικής κυ-
ριαρχίας που δε θα μπορούσαν ούτε να 
ονειρευτούν οι πρώτοι εξερευνητές – ενώ 
θα καθιστούσε τις Η.Π.Α. δευτερεύουσα 
δύναμη στον πλανήτη. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Κλείνοντας, το παιχνίδι για την παγκό-

σμια κυριαρχία είναι πολύ μεγάλο – ενώ 
φαίνεται να το έχουν χάσει οι ελίτ της 
παγκοσμιοποίησης και ειδικά οι Η.Π.Α., 
λόγω των δικών τους λαθών, αφού συνέ-
φερε περισσότερο τη Ρωσία η συμμαχία 
με τη Δύση, παρά με την Κίνα. Εύλογα, 
αφού πρόκειται για μία τεράστια χώρα σε 
έκταση, αλλά μόλις με 144 εκ. πληθυσμό – 
όταν η Κίνα έχει 1,4 δισεκατομμύρια. 
Φυσικά δεν «παίζουν» μόνο οι πρωτεύ-

ουσες δυνάμεις, αλλά και οι δευτερεύου-
σες (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ια-
πωνία κλπ.), καθώς επίσης οι τρίτες (Ιράν, 
Ινδία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρ-
κία κλπ.) – όπου όμως οι πρωτεύουσες 
δυνάμεις, οι Η.Π.Α., η Ρωσία και η Κίνα, 
κυριαρχούν. 

Προφανώς δε εμάς, ως δυτικούς και Ευ-
ρωπαίους, θα μας συνέφερε η συμμαχία 
Ρωσίας και Η.Π.Α. – κάτι που όμως δε φαί-
νεται να συμβαίνει, με ευθύνη κυρίως των 
αμερικανικών ελίτ.

*Ο Βασίλης Βιλιάρδος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 
1955, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Αμέσως μετά 
εισήχθη στην ΑΣΟΕΕ Αθηνών, Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο σήμερα, όπου και τελείωσε το τμήμα Διοι-
κήσεως Επιχειρήσεων (Management). Συνέχισε τις 
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, εκ-
πονώντας τη διπλωματική εργασία του με στόχο τη 
διδακτορική διατριβή. Εν τούτοις, μετά από μετα-
πτυχιακά διαρκείας πέντε περίπου ετών, επέλεξε 
την ίδρυση μίας επιχείρησης εισαγωγής και διανο-
μής ελληνικών προϊόντων (Athena GmbH). Έχοντας 
εμβαθύνει στη μακρο-οικονομία, άρχισε να γράφει 
οικονομικές αναλύσεις που αφορούσαν τόσο την 
Ελλάδα, όσο και τον υπόλοιπο πλανήτη λίγο πριν 
την κρίση, προβλέποντας τι θα συμβεί. Οι αναλύ-
σεις του αυτές έχουν εμφανιστεί σε αρκετές εφη-
μερίδες και περιοδικά, κυρίως όμως στην ιστοσελί-
δα analyst.gr, από την οποία αναδημοσιεύονταν σε 
πολλές άλλες. Έκτοτε έχει εκδώσει τρία βιβλία με 
τον κοινό τίτλο «Η κρίση των κρίσεων», ενώ έχουν 
αναρτηθεί χιλιάδες άρθρα του στο διαδίκτυο, πά-
ντοτε με μακροοικονομικά θέματα, ελληνικά και 
διεθνή. Προέβη σε δεκάδες ραδιοφωνικές και τη-
λεοπτικές συνεντεύξεις, εμφανιζόμενος επί πλέον 
σε τηλεοπτικά πάνελ. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
2019, εξελέγη βουλευτής επικρατείας με την Ελλη-
νική Λύση. ■
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Ο Ο κόσμος είναι ένα παιχνίδι πόκερ σήμερα, με τρεις μεγάλους παίκτες κόσμος είναι ένα παιχνίδι πόκερ σήμερα, με τρεις μεγάλους παίκτες 
– αφού η Κίνα, η Ρωσία και οι Η.Π.Α. είναι οι μοναδικές αληθινές – αφού η Κίνα, η Ρωσία και οι Η.Π.Α. είναι οι μοναδικές αληθινές 

υπερδυνάμεις που έχουν τελικά σημασία στην παγκόσμια γεωπολιτική υπερδυνάμεις που έχουν τελικά σημασία στην παγκόσμια γεωπολιτική 
σκηνή. σκηνή. 

Η Η Ρωσία αποτελεί μεν απειλή για τις γειτονικές της χώρες, όπως Ρωσία αποτελεί μεν απειλή για τις γειτονικές της χώρες, όπως 
φαίνεται σήμερα στην Ουκρανία, αλλά είναι μία πολύ μικρότερη φαίνεται σήμερα στην Ουκρανία, αλλά είναι μία πολύ μικρότερη 

απειλή σε σχέση με τα συμφέροντα των Η.Π.Α. – αφού δεν είναι πια η απειλή σε σχέση με τα συμφέροντα των Η.Π.Α. – αφού δεν είναι πια η 
Σοβιετική Ένωση, ούτε πρόκειται να γίνει (αν και το προσπαθεί ήδη). Σοβιετική Ένωση, ούτε πρόκειται να γίνει (αν και το προσπαθεί ήδη). 

ΈΈνας βασικός στρατηγικός στόχος των Η.Π.Α. ήταν ανέκαθεν να δια-νας βασικός στρατηγικός στόχος των Η.Π.Α. ήταν ανέκαθεν να δια-
σφαλίσουν ότι, καμία δύναμη ή συνδυασμός δυνάμεων δε θα κυρι-σφαλίσουν ότι, καμία δύναμη ή συνδυασμός δυνάμεων δε θα κυρι-

αρχούσε στην ξηρά της Ευρασίας. Όμως, η Ρωσία και η Κίνα θα μπορού-αρχούσε στην ξηρά της Ευρασίας. Όμως, η Ρωσία και η Κίνα θα μπορού-
σαν να συνεργασθούν για να πετύχουν ακριβώς αυτό: να περικυκλώσουν σαν να συνεργασθούν για να πετύχουν ακριβώς αυτό: να περικυκλώσουν 
στρατηγικά την Ευρασία.στρατηγικά την Ευρασία.

FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  
Ανεκτίμητα κειμήλια των αγώνων του έθνους

Το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
παράρτημα του Πολεμικού Μουσεί-

ου Αθηνών, φιλοξενεί στις μόνιμες συλ-
λογές του χιλιάδες κειμήλια, που επιτρέ-
πουν  την  ανασύνθεση  της  ιστορίας  της 
νεότερης Ελλάδας από τους Προεπανα-
στατικούς  Χρόνους  έως  την  Κυπριακή 
Τραγωδία.
Το κτίριο όπου στεγάζεται το Μουσείο, 
στον  ευρύτερο  χώρο  του  στρατοπέδου 
του Πεδίου Άρεως  (σε αυτό  εδρεύει  το 
Αρχηγείο του Γ’ Σώματος Στρατού), σχε-
διάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βι-
ταλιάνο Ποζέλι (1838-1918) στις αρχές 
του 20ού αιώνα και αρχικά χρησιμοποι-
ήθηκε από τον Οθωμανικό Στρατό. 
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλο-
νίκης, τον Οκτώβριο του 1912, το κτίριο 
περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού 
Στρατού  και  χρησιμοποιήθηκε  για  το 
στρατωνισμό μονάδων του.
Οι  εργασίες ανακαίνισης  και ανακατα-
σκευής του κτιρίου άρχισαν το 1993, το 

δε  Μουσείο  εγκαινιάστηκε  τον  Οκτώ-
βριο του 2000.
Οι  θεματικές  ενότητες  του  Μουσείου 
είναι οι ακόλουθες:
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:  Τα  εκ-
θέματα, κειμήλια της συλλογής του Βα-
σιλείου  Νικόλτσιου,  σχετίζονται  με  την 
Προεπαναστατική  Περίοδο,  τον  Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας, τη Βαυαροκρατία, τον 
Πόλεμο  του 1897,  το Μακεδονικό Αγώ-
να,  τους Βαλκανικούς Πολέμους,  τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική 
Καταστροφή,  το  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο, 
τη διεθνή ειρηνευτική δράση του Ελλη-
νικού Στρατού και  τους κοινούς αγώνες 
Ελλαδιτών και Κυπρίων. 
ΓΚΑΛΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΙΦΩΝ: Όπλα και 
ξίφη (τυφέκια, αραβίδες, υποπολυβόλα, 
οπλοπολυβόλα, πυρομαχικά, ξιφολόγχες 
και λόγχες, ξίφη και ξιφίδια, περίστροφα 
και  πιστόλια)  που  χρονολογούνται  από 
την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης 
έως  τον  πόλεμο  του  Βιετνάμ,  προερχό-

μενα από τη συλλογή του Βασιλείου Νι-
κόλτσιου. 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 
Στα  ιδιαίτερα  σημαντικά  εκθέματα  που 
αφορούν  την  απελευθέρωση  της  Θεσ-
σαλονίκης,  το 1912, συγκαταλέγονται η 
πρώτη ελληνική σημαία που αντίκρισαν 
οι  άνδρες  του  Ελληνικού  Στρατού  όταν 
εισέρχονταν  εκ  δυσμών  στην  πόλη  και 
το  πρωτότυπο  χειρόγραφο  του  πρωτο-
κόλλου  παράδοσης  της  Θεσσαλονίκης 
στους  Έλληνες,  που  υπεγράφη  στις  26 
Οκτωβρίου 1912 από  τον  τότε διοικητή 
της  πόλης,  Οθωμανό  στρατηγό,  Χασάν 
Ταχσίν Πασά. 
Αξιομνημόνευτη είναι, ασφαλώς, και η 
ελληνική σημαία που υψώθηκε στο Λευ-
κό Πύργο στις 27 Οκτωβρίου 2012, στον 
εορτασμό της συμπλήρωσης ενός αιώνα 
από την απελευθέρωση της πόλης.
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Τάγματα αρι-
στείας και στρατιωτικά μετάλλια από τη 
συλλογή  του  Βασιλείου  Νικόλτσιου  συ-

ναποτελούν μια θεμα-
τική  ενότητα  με  ξεχω-
ριστό ενδιαφέρον. 
ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: 
Σε τέσσερα ζωγραφικά 
έργα  του  ζωγράφου 
και χαράκτη Πολύκλει-
του  Ρέγκου  (Νάξος 
1903  –  Θεσσαλονίκη 
1984),  που  έχουν  φι-
λοτεχνηθεί  με  την  τε-
χνική  της  βυζαντινής 
νωπογραφίας,  συμπυ-
κνώνεται  η  ελληνική 
ιστορία:  μάχη  της  Ισ-

σού,  πτώση  της  Κωνσταντινούπολης, 
Έξοδος  του  Μεσολογγίου,  Βαλκανικοί 
Πόλεμοι – Έπος του ’40. 
ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ: Η συλλογή της Κατερί-
νας Κ. Πετρίδου, που είναι αφιερωμένη 
στην  αείμνηστη  «τραγουδίστρια  της  νί-
κης», συντίθεται από ποικίλα ενθυμήμα-
τα (προσωπικά κειμήλια της Βέμπο, σπά-
νιες  παρτιτούρες,  δίσκους  γραμμοφώ-
νου,  θεατρικά  κοστούμια,  κοσμήματα, 
χειρόγραφα,  ανέκδοτες  φωτογραφίες, 
αποκόμματα Τύπου κ.ά.).
ΕΤΣΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΤΟ 1940-41:  Τα 
ιστορικά κειμήλια της συλλογής του Κων-
σταντίνου Γκιουλέκα (έγγραφα, στρατιω-
τικός  εξοπλισμός,  στρατιωτικές  στολές, 
χάρτες,  διαταγές,  φωτογραφικό  υλικό 
κ.ά.) φωτίζουν τη συμμετοχή της χώρας 
μας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την περί-
οδο από  τις  παραμονές  του  Ελληνοϊτα-
λικού Πολέμου  έως  την  απελευθέρωση 
από  τις  ναζιστικές  κατοχικές  δυνάμεις, 
τον Οκτώβριο του 1944.
ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΚΑ: Τα εκτι-
θέμενα  κειμήλια  μαρτυρούν  την  προ-
σφορά  της  οικογένειας  Φίκα  (και,  κατ’ 
επέκταση, πολλών άλλων ελληνικών οι-
κογενειών)  στους  εθνικούς αγώνες από 
την Επανάσταση του 1821 έως τη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία. 
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ: Στο 
εμπρόσθιο και οπίσθιο  τμήμα του προ-
αύλιου χώρου του Μουσείου εκτίθενται 
πυροβόλα, ελαφρά άρματα μάχης,  τορ-
πίλες, μαχητικό αεροσκάφος και οχήμα-
τα μεταφοράς προσωπικού. 

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 6 Μαρτίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με την κα Μέλπα ΚαματερούΜέλπα Καματερού  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

του οργανισμού
ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεμπέκ: Έναρξη της Εθνικής  
Εβδομάδας και Ημέρας κατά της  

Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων

Είναι ένα θέμα πράγματι ανατρι-
χιαστικό. Ένα θέμα ταμπού ακόμα, 

δυστυχώς. Η σεξουαλική εκμετάλλευση 
ανηλίκων υπάρχει και μόνο με δυνατή 
και συνεπή δράση μπορεί να μετριαστεί 
και τελικά να εξαφανιστεί.

Γι’ αυτό τον πολύ σοβαρό λόγο, η κυ-
βέρνηση του Κεμπέκ γιορτάζει την πρώ-
τη Εθνική Εβδομάδα κατά της Σεξουαλι-
κής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων, η οποία 
θα πραγματοποιείται πλέον κάθε χρόνο 
από την 1η έως τις 7 Μαρτίου. 

Μία τέτοια ημέρα με το ίδιο θέμα θα 
πραγματοποιηθεί επίσης στις 4 Μαρτί-
ου 2022. Αυτά τα δύο γεγονότα ακολου-
θούν σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για 
τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων 
και την ομόφωνη έγκριση πρότασης από 
την Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ το Μάρ-
τιο του 2021.

Για την περίσταση, η αναπληρωτής 
Πρωθυπουργός, υπουργός Δημόσι-
ας Ασφάλειας και Υπουργός αρμόδια 
για την Πρωτεύουσα του Κεμπέκ, η κ. 
Geneviève Guilbault, υπενθυμίζει ότι η 
καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης των ανηλίκων αποτελεί εθνι-
κή προτεραιότητα και ότι είναι σημαντι-
κό να συσπειρωθούν όλοι οι κάτοικοι του 
Κεμπέκ γύρω από αυτόν το σκοπό. 
Ανακοινώνει επίσης την έναρξη μιας 

εθνικής εκστρατείας επικοινωνίας, η 
οποία στοχεύει ιδίως να ευαισθητοποι-
ήσει τους εφήβους και τους γονείς τους 
για τις παγίδες και τις συνέπειες της σε-
ξουαλικής εκμετάλλευσης.
Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης θεμα-

τικής εβδομάδας, το Ministère de la 
Sécurité publique διανέμει υλικό ευ-
αισθητοποίησης, που απευθύνεται σε 
οργανώσεις βοήθειας στον τομέα της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σε ορ-
γανώσεις που επιθυμούν να συμμετά-
σχουν για τον ίδιο σκοπό. 

Οι πολίτες καλούνται επίσης να αλλά-
ξουν την εικόνα του προφίλ τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως ένδει-
ξη συμπαράστασης σε αυτή τη μεγάλη 
προσπάθεια. Επιπλέον, θα αναληφθούν 
πρωτοβουλίες από διάφορους εταίρους 
για την προσέγγιση πιο στοχευμένων κα-
τοίκων.
«Εκμεταλλεύομαι αυτή την Εθνική 

Εβδομάδα για να αναφέρω ότι στο Κε-
μπέκ, περισσότερο από το ένα τρίτο των 
ατόμων που εμπλέκονται στην πορνεία 

είναι ανήλικοι και ότι η μέση ηλικία ει-
σόδου σε αυτό το περιβάλλον είναι τα 
14 στον Καναδά. Τα θύματα σεξουαλι-
κής εκμετάλλευσης υφίστανται σοβαρές 
συνέπειες, οι οποίες συχνά συνεχίζονται 
πολύ πέρα   από την πλειοψηφία τους. Γι› 
αυτό είναι σημαντικό για μένα να κινητο-
ποιηθούν όλοι για να αναλάβουν συγκε-
κριμένη δράση, όχι μόνο κατά τη διάρ-
κεια της Εθνικής Εβδομάδας, αλλά καθ› 
όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε η 
εντιμότατη Geneviève Guilbault.
«Πάρα πολλοί νέοι μας πέφτουν στην 

απεχθή παγίδα της σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης. Χάρη σε αυτήν την Εθνική 
Εβδομάδα και Ημέρα, θα μιλάμε για 
αυτή τη μάστιγα κάθε χρόνο. Και πάνω 
από όλα, θα βοηθήσουμε στην ευαι-
σθητοποίηση όλων των παραγόντων της 
κοινωνίας μας, προκειμένου να παρα-
κολουθούμε καλύτερα τους νέους μας. 
Μαζί, ας είμαστε αυτή η κινητοποιημένη 
και αγαπημένη κοινότητα που θα κάνει 
τα πράγματα να αλλάξουν», είπε η Lise 
Lavallée, βουλευτής στο Repentigny.
Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σεξουα-

λική εκμετάλλευση ανηλίκων:
-Στις 3 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση του 

Κεμπέκ αποκάλυψε το Κυβερνητικό Σχέ-
διο Δράσης 2021-2026 ως απάντηση στις 
συστάσεις της Επιλεγμένης Επιτροπής 
για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλί-
κων, σπάζοντας με αυτό τον τρόπο τον 
κύκλο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
-Το σχέδιο δράσης προβλέπει επενδύ-

σεις ύψους 150 εκατομμυρίων δολα-
ρίων σε 5 χρόνια για την υλοποίηση 37 
μέτρων χωρισμένων σε 5 τομείς παρέμ-
βασης, με στόχο την ανάληψη δράσης σε 
όλα τα μέτωπα.
-Η πραγματοποίηση εθνικής επικοινωνι-

ακής εκστρατείας, καθώς και η δημιουρ-
γία της Εθνικής Ημέρας και Εβδομάδας 
κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
ανηλίκων, αντιστοιχούν στα μέτρα 3 και 
4 του σχεδίου δράσης. Αποτελούν μέρος 
του άξονα επικοινωνίας και ευαισθητο-
ποίησης.
-Τον Ιούνιο του 2021, σχεδόν 100 εκα-

τομμύρια δολάρια επενδύθηκαν στην 
καταστολή, μεταξύ άλλων μέσω της ενί-
σχυσης της ολοκληρωμένης ομάδας για 
την καταπολέμηση των προμηθειών.
-Το φθινόπωρο του 2021, ανακοινώθη-

καν περισσότερα από 19 εκατομμύρια 
δολάρια στο σκέλος της πρόληψης και 
της εκπαίδευσης για την υποστήριξη 
οργανώσεων που βοηθούν τα θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και για την 
καλύτερη παρέμβαση και επικοινωνία 
μαζί τους.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Sydney Maler: 
Αναστατώνει 
τον ανδρικό 
πληθυσμό
Το προφίλ της 

στο Instagram αριθμεί 
πάνω από 1,2 εκατ. followers 
και οι λόγοι είναι κάτι παρα-

πάνω από προφανείς. 
Η 30χρονη Sydney Maler 

διαθέτει όλα εκείνα τα προσό-
ντα για να κάνει... καριέρα στα 
social media ως μοντέλο. Ιδα-
νικό κορμί, σέξι αναλογίες, ενώ 
της αρέσουν τα παιχνίδια με το 
φακό. 
Έχει ποζάρει για το Sports 

Illustrated και το Maxim, ενώ 
λατρεύει να περνά τον ελεύθερο 
χρόνο της χαλαρώνοντας στην 

παραλία, απολαμβάνοντας το 
κολύμπι και τις καταδύσεις.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο 
επενδυτής σε γαλλική 

σαμπάνια
Ο κύριος μέτοχος τού οί-

κου Remy Cointreau επι-
βεβαίωσε ότι ο χολιγουντια-
νός ηθοποιός Λεονάρντο Ντι 
Κάπριο (Leonardo DiCaprio) 
αγόρασε μερίδιο στο γαλλικό 
οίκο σαμπάνιας «Telmont». Οι 
πολυτελείς μάρκες συνηθίζουν 
να συνάπτουν συμφωνίες συ-
νεργασίας με διασημότητες 

για να διευρύνουν την απήχησή τους, λέει χαρακτη-
ριστικά το δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.  
«Από την προστασία της βιοποικιλότητας στη γη 
της, μέχρι τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 100% από 
ανανεώσιμες πηγές, η Champagne Telmont είναι 
αποφασισμένη να μειώσει ριζικά το περιβαλλοντικό 
της αποτύπωμα, κάνοντάς με περήφανο που συμμε-
τέχω ως επενδυτής», είπε ο Ντι Κάπριο σε δήλωση.   
Ο οίκος σαμπάνιας ιδρύθηκε το 1912. Το 2020, ο 
γαλλικός όμιλος οινοπνευματωδών ποτών, «Rémy 
Cointreau», έγινε πλειοψηφικός μέτοχος της Telmont. 
Ένας από τους στόχους του ιστορικού οίκου είναι, 
να είναι πιστοποιημένα όλα τα αμπέλια στη βιολογική 
γεωργία, μέχρι το 2025.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μις Ουκρανία παράτησε  
τις πασαρέλες και πήρε το 
όπλο της για να πολεμήσει 

τους Ρώσους!
Στην Ουκρανία είναι τις τε-

λευταίες ημέρες στραμμένα 
όλα τα βλέμματα μετά τη ρωσι-
κή εισβολή και πολλοί είναι οι 
πολίτες που δηλώνουν έτοιμοι 
να υπερασπιστούν την πατρίδα 
τους. Συγκεκριμένα, δεν ήταν λί-
γοι οι πολίτες, οι οποίοι μετά το 
κάλεσμα του προέδρου της Ου-
κρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
για γενική επιστράτευση, αντα-

ποκρίθηκαν άμεσα. Ανάμεσα σε αυτούς και  η Μις 
Ουκρανία του 2015, Anastasiia Lenna! Η Anastasiia, 
φόρεσε παραλλαγή και πήρε στα χέρια της όπλα που 
παρέχει η ουκρανική κυβέρνηση, ώστε να πολεμήσει 
για την Ουκρανία στο μέτωπο 
ενάντια στη Ρωσία.
Η ίδια μάλιστα, έκανε και σχε-

τική ανάρτηση στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Instagram 
και έγραψε: «Όποιος περάσει 
τα ουκρανικά σύνορα και ει-
σβάλει στην πατρίδα μας θα 
σκοτωθεί! Ο στρατός μας πολε-
μά με τέτοιον τρόπο που ακόμη 
και το ΝΑΤΟ θα ζητούσε άδεια 
για να μπει στη χώρα».

© govastileto.gr

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκαν το βράδυ της Κυ-

ριακής 27/2 τα 28α βραβεία SAG, 
στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. 
Η Helen Mirren βραβεύτηκε για 

τη συνολική συνεισφορά της στην 
υποκριτική και αφιέρωσε το βρα-
βείο της σε όλους του ηθοποιούς. 
Η 76χρονη ηθοποιός, στον ευχαρι-

στήριο λόγο της, εξήγησε γιατί αγα-
πάει τόσο πολύ το επάγγελμά της 
και τι είναι αυτό που κρατάει μετά 
από τόσα χρόνια στη βιομηχανία 
του κινηματογράφου. 
Με ταινίες όπως τα «The Queen», 

«Calendar Girls» και «Collateral 

Beauty» στο ενεργητικό της, η 
Mirren εξήγησε ότι ένιωσε τη μα-
γεία τού να είσαι ηθοποιός, όταν 
βρέθηκε το 2009 στο θέατρο της 
Επιδαύρου στην Ελλάδα για να 
υποδυθεί τη Φαίδρα.
«Πριν μερικά χρόνια είχα την 

πρόκληση να πρέπει να υποδυθώ 
τη Φαίδρα στο αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου περίπου 4 χιλιάδων θέ-
σεων. Και ενώ στεκόμουν σε εκείνο 
το χώρο των 2 χιλιάδων χρόνων 
ιστορίας, ένιωσα τα φαντάσματα 
όλων των αρχαίων Ελλήνων περι-
πλανώμενων ηθοποιών. Ένιωσα 
τους φόβους τους, τον ιδρώτα τους 

και ένιωσα ένα με εκείνους. Με 
τους ηθοποιούς. Είστε εκπληκτι-
κοί», είπε χαρακτηριστικά η Helen 
Mirren.
Τέλος, ευχαρίστησε όλους τους 

ηθοποιούς που θαυμάζει και με 
τους οποίους έχει συνεργαστεί, 
εξηγώντας ότι χάρη σε αυτούς γε-
λάει σε όλη της τη ζωή, ενώ έχει 
μοιραστεί ξεχωριστές στιγμές στα 
παρασκήνια, αφού όπως είπε, οι 
ηθοποιοί είναι συναισθηματικά 
γενναιόδωροι, έξυπνοι, με αφοσί-
ωση και αντίληψη.

© govastileto.gr

Helen Mirren: Η αναφορά Helen Mirren: Η αναφορά 
στην Επίδαυρο και τους στην Επίδαυρο και τους 

αρχαίους Έλληνες στα αρχαίους Έλληνες στα 
βραβεία SAGβραβεία SAG

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

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

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, σου έχω νέα για 
το εστιατόριο που θα πάμε.

Μ-Καλημέρα. Εντέλει αποφάσισες που θα 
πάμε!
Α-Όχι ακριβώς…
Μ-Αλλά τι;
Α-Αλλάζουμε ημερομηνία…
Μ-Δηλαδή θα περιμένω περισσότερο για 

να φάω σε εστιατόριο;
Α-Αντιθέτως. 
Μ-Τι… αντιθέτως;
Α-Η κυβέρνηση σου επιτρέπει να φας από 

το Σάββατο 12 Μαρτίου αντί από τη Δευτέ-
ρα 14 Μαρτίου!

Μ-Καλά, πως έγινε αυτό;
Α-Φαίνεται ζήλεψε το τι γίνεται στις άλλες 

επαρχίες και μια επίσης που οι ημερήσιοι 
αριθμοί κρουσμάτων, ασθενών και θανάτων 
μειώνονται, σκέφτηκε να κάνει αυτή την πα-
ραχώρηση σε σας τους μη εμβολιασμένους.

Μ-Ας είναι καλά ο Λεγκό. Λες να το έκανε 
για να πάμε οι ανεμβολίαστοι να τον ψηφί-
σουμε στις εκλογές του Οκτώβρη;

Α-Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αν 
θέλουμε μπορούμε εκείνο το Σάββατο να 
φάμε σ’ εστιατόριο. Εξαρτάται όμως…

Μ-Εξαρτάται από τι;
Α-Εξαρτάται αν θα υπάρχει κενό τραπέζι 

μια και υπολογίζω όλοι που τόσο καιρό δεν 
μπορούσαν να πάνε στα εστιατόρια έτρεξαν 
για να κλείσουν θέσεις. Πάντως εγώ θα προ-
σπαθήσω να βρούμε το καλύτερο.

Μ-Εντάξει τα εστιατόρια, αλλά ακόμα να 
επιτρέψουν εμάς να πάμε κάνα ταξιδάκι.

Α-Γι’ αυτό να χαίρεσαι το ομορφόπαιδο 
σου, διότι τα ταξίδια είναι δικαιοδοσία της 
καναδικής κυβέρνησης και όχι των επαρχι-
ών. Αν όμως κυβερνούσαν οι Συντηρητικοί 
τα πράγματα θα ήταν αλλιώς…

Μ-Λες;
Α-Δεν είδες που ψήφισαν κατά των μέτρων 

και οι περισσότεροι απ’ αυτούς υποστήρι-
ξαν τους οδηγούς φορτηγών στο συλλαλη-
τήριο τους; Στο είχα πει μάλιστα.

Μ-Μάλλον. Αλλά φαίνεται δεν έδωσα ση-
μασία. Εγώ σκεφτόμουνα…
Α-Εσύ σκεφτόσουνα τις λιχουδιές που θα 

καταβροχθίσεις στο εστιατόριο.
Μ-Μπράβο. Πως το κατάλαβες;
Α-Αφού σε ξέρω, όσο καλά ξέρω τον εαυτό 

μου.
Μ-Κι εγώ εσένα. Λοιπόν πιστεύεις ότι αν 

ήταν αυτοί στα πράγματα, θα μπορούσα να 
πάω ταξιδάκια;
Α-Έτσι πιστεύω.
Μ-Εγώ αμφιβάλω…
Α-Γιατί;
Μ-Διότι το έργο το έχουμε ξαναδεί.
Α-Ποιο απ’ όλα;
Μ-Αυτό που άλλα λένε και υπόσχονται τα 

κόμματα όταν είναι αντιπολίτευση και κά-
νουν προεκλογικό αγώνα κι άλλα πράττουν 
όταν τους ψηφίσουμε στην εξουσία.

Α-Δίκιο έχεις.
Μ-Βεβαίως έχω δίκιο. Τα παραδείγματα 

είναι αμέτρητα. Από το «έξω οι βάσεις» του 
Ανδρίκου…

Α-«Θα σκίσουμε τη συμφωνία των Πρε-
σπών» του Κυριακούλη…

Μ-«Θα σκίσω τη συμφωνία ελευθέρου 
εμπορίου με την Αμερική» του Κρετιέν. Και 
επίσης, το άλλο του Κρετιέν, που είπε στην 
καμπάνια του το ‘93 πριν εκλεγεί: «Θα ακυ-
ρώσω το φόρο πώλησης  GST»… Και όταν 
βγήκε τον αύξησε αντί να τον ακυρώσει.
Α-Ας μην πάμε μακριά έχουμε και προεκλο-

γικές υποσχέσεις στα κοινοτικά μας.
Μ-Ξεχνιούνται αυτές;
Α-Φυσικά και όχι. Θυμάσαι ότι από το 

1968 ως το 1982 κάθε κοινοτική ομάδα υπο-
σχόταν: Κοινοτικό κέντρο, στέγη γερόντων 
κ.λπ.…

Α-Ξεχνιούνται τέτοια πράγματα; Εντέλει τα 
κατάφερε το συμβούλιο του Μαρή.  Μόνο 

επί Μαρή κτίστηκαν τα σημερινά κοινοτικά 
κτίρια και σχολεία. Αλλά και επί Μαρή δεν 
ξανακτίστηκε η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. 

Μ-Έχεις δίκιο, μου διέφυγε…
Α-Μην ξεχνάμε επίσης, ότι η τωρινή διοί-

κηση υποσχέθηκε πλήρη διαφάνεια και συ-
νεργασία. Αντί αυτού έπραξε αντιθέτως από 
τις υποσχέσεις τους και άφησε να δημιουρ-
γηθεί «πόλεμος» με τα παροικιακά μέσα 
ενημέρωσης.

Μ-Εγώ πιστεύω αν ήταν ο Παγώνης, τα 
πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ναι 
μεν ήταν λίγο αυταρχικός αλλά ήταν και 
πολύ πρόεδρος.
Α-Που ξέρεις, μπορεί να κατεβάσει ξανά 

δικιά του ομάδα. 
Μ-Και αυτός; Καλά, πόσες ομάδες θα κατε-

βούν για την κοινότητα;
Α-Απ’ ότι φαίνεται 4 ή 5.
Μ-Πως τα υπολόγισες;
Α-Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Η ομάδα του 

Σύρρου, η νυν κοινοτική διοίκηση με δικιά 
της ομάδα, τα μέλη της αντιπολίτευσης 
Πλέσσας, Χονδρονικόλας, Κανελλάκης και 
Φούντας με δικιά τους ομάδα, τυχόν ομάδα 
του ιατρού Τσούκα και ακούγεται και τυχόν 
ομάδα του Παγώνη. Έχουμε λοιπόν 4 ή 5 
ομάδες.

Μ-Πω, πω, θα γνωρίσουμε μεγάλο προε-
κλογικό αγώνα!

Α-Έτσι φαίνεται. Αλλά άλλο ο προεκλογι-
κός αγώνας και άλλο το ενδιαφέρον της πα-
ροικίας.

Μ-Τι θέλεις να πεις μ’ αυτό;
Α-Θέλω να πω, άλλο τα κουτσομπολιά και 

τα σχόλια και άλλο να ενδιαφερθεί ο κόσμος 
να γραφτούν μέλη και να πάνε να ψηφίσουν. 
Θα σου υπενθυμίσω ότι στις συνελεύσεις 
έχεις περισσότερους παρατηρητές -το γέ-
νος κουτσομπόληδες- παρά εγγεγραμμένα 
μέλη. Εύκολο είναι να κατηγορούμε, αλλά 
όταν έρχεται η ώρα να δείξουμε έμπρακτα 
το ενδιαφέρον μας για την κοινότητα μας 
ή ακόμα και για το σύλλογο μας, γινόμαστε 
όλοι «λούηδες».

Μ-Έχεις δίκιο. Για πες μου τώρα, ο Σαρέ θα 
διεκδικήσει την ηγεσία των Συντηρητικών;

Α-Από τη στιγμή που καταρρίφτηκαν όλα 
τα κατηγορώ εναντίον του, ο δρόμος άνοιξε…

Μ-Που σημαίνει… θα πάει για αρχηγός;
Α-Ακόμα ζυγίζει τα πράγματα. Δεν έχει 

πάρει ακόμα την τελική απόφαση. Πάντως 
εσένα γιατί σ’ ενδιαφέρει τόσο, αφού είσαι 
με τ’ ομορφόπαιδο, συγνώμη το παλικάρι 
όπως λες.

Μ-Μα είναι Φιλελεύθερος, αφού ήταν 
πρωθυπουργός με Φιλελεύθερη κυβέρνηση 
στο Κεμπέκ. Άραγε είναι φιλελεύθερος.

Α-Όχι ακριβώς.
Μ-Πως όχι ακριβώς; Υπάρχει διαφορά Φι-

λελεύθερος στο Κεμπέκ με Φιλελεύθερος 
στον Καναδά;

Α-Και βέβαια υπάρχει. 
Μ-Για εξήγα για να καταλάβω.
Α-Απλό. Το Φιλελεύθερο κόμμα στο Κεμπέκ 

δεν έχει καμιά σχέση και πιο πολύ δεν είναι 
παρακλάδι επαρχιακό του Φιλελεύθερου 
κόμματος του Καναδά. Άλλο το ένα, άλλο το 
άλλο. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα 
δύο κόμματα ήρθαν σε κόντρα μεταξύ τους.

Μ-Δηλαδή το μόνο κοινό που έχουν είναι η 
ονομασία και τίποτε άλλο;

Α-Ακριβώς. Όπως σου έχω πει, ο Σαρέ άρ-
χισε την πολιτική του σταδιοδρομία το 1984 
με το Προοδευτικό Συντηρητικό κόμμα του 
Μαλρόνι και το 1993 ανέλαβε αρχηγός του 
κόμματος μετά την απόλυτη νίκη του Φιλε-
λεύθερου κόμματος με ηγέτη τον Ζαν Κρε-
τιέν. Επομένως, γυρνά πίσω στις πολιτικές 
του ρίζες. Κατάλαβες τώρα;

Μ-Τώρα ναι. Αλλά μη συνεχίζεις, διότι θα 
αργήσω στο ραντεβού με την κομμώτρια 
μου. Θέλω να είμαι περιποιημένη στην έξο-
δο μας στο εστιατόριο. Α λα προσέν!
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Η συντριβή της Βέροιας στην 
Καρδίτσα έφερε τη Λάρισα 
στο -3 από την κορυφή | Στο κατόπι  

του Λεβαδειακού η Καλαμάτα, μένει πίσω η Καλλιθέα  

Μνηστήρες για... κορυφή  
Λάρισα και Καλαμάτα! 
Η αγωνία καλά κρατεί στους δύο  ομί-

λους της Σούπερ Λιγκ 2. 
Με την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστι-

κής, Βέροια και Λεβαδειακός εξακολου-
θούν να κρατάνε τις θέσεις τους, που 
οδηγούν στην απευθείας άνοδο στη... 
μεγάλη Σούπερ Λίγκα, όμως η Λάρισα 
στο Βορρά και η Καλαμάτα στο Νότο 
βρίσκονται σε απόσταση μιας νίκης από 
την κορυφή.
ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ, η πρωτοπόρος Βέροια παί-

ζοντας μεσοβδόμαδα σε εξ αναβολής 
παιχνίδι στην Καρδίτσα, μετά από 8 συ-
νεχόμενες νίκες... φρέναρε από την το-
πική Αναγέννηση, γνωρίζοντας απίστευ-
τη συντριβή με 5-2(!), σε ένα παιχνίδι 
όπου και τα 7 τέρματα σημειώθηκαν στο 
2ο ημίχρονο! 
Οι σκόρερς: 52΄πέν. Μπραμπίγια, 

61΄Λαγός, 63΄Πλέγας, 68΄Δημούτσος, 
85΄Λαρέας - 49΄πέν., 58΄ Πασάς.
ΣΤΟ ΝΟΤΟ, ο Λεβαδειακός δεν είχε 

πρόβλημα με τη Ζάκυνθο (4-0), το ίδιο 
και η Καλαμάτα κόντρα στον Καραϊσκά-
κη (2-0), όμως δεν ισχύει το ίδιο για την  
Καλλιθέα. Η αθηναϊκή ομάδα έχει χά-
σει την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στην 
κορυφή, εφόσον στα 4 τελευταία της 
παιχνίδια έχει 2 ήττες και 2 ισοπαλίες, 
με τελευταία της αποτυχία την ήττα στο 
εξ αναβολής παιχνίδι με τον Καραϊσκάκη 
στην Άρτα (1-0). Παρόλα αυτά παραμέ-
νει στην 3η θέση, στο -5 από την κορυφή 
και με παιχνίδι λιγότερο από τον πρωτο-
πόρο Λεβαδειακό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι βαθμο-

λογίες και το πρόγραμμα έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
21η αγωνιστική  
26-27/2/2022

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ Β’ 2-1 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 0-1 
ΞΑΝΘΗ-ΚΑΒΑΛΑ 0-0 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2-2 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΝΙΚΗ Β. 0-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. (Δ.Δ.)*  
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 0-1 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ 0-1
ΡΕΠΟ: ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΚ Β’-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-1 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 2-0 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2-1 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1-0 
ΡΟΔΟΣ-ΧΑΝΙΑ 0-1 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4-0 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-1 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-0
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’
                                      *Δ.Δ. (ΔΕ ΔΙΕΞΗΧΘΗ)

ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
Τετάρτη 2 Μαρτίου 

13η αγωνιστική
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-0 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΡΟΔΟΣ 1-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΟΚ Β’ 3-1 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ 5-2

17η αγωνιστική
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (Δ.Δ.)* 

Πέμπτη 3 Μαρτίου
14η αγωνιστική

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΞΑΝΘΗ 1-0 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 21 αγώνες)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 45 (42-16)|19αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 42 (26-6)|19αγ.
03] ΞΑΝΘΗ 34 (28-12)|19αγ.
04] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 34 (28-14)|18αγ.
05] ΗΡΑΚΛΗΣ 29 (22-13)|20αγ.
06] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 28 (23-21)|20αγ.
07] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 28 (22-14)|20αγ.
08] ΠΑΟΚ Β’ 26 (22-19)|19αγ.
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 26 (26-22)|20αγ.
10] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 23 (24-20)|19αγ.
11] ΤΡΙΚΑΛΑ 20 (15-26)|19αγ.
12] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 19 (20-29)|20αγ.
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 19 (14-25)|19αγ.
14] ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 17 (20-28)|18αγ.
15] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 17 (20-30)|20αγ.
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 16 (22-32)|18αγ.
17] ΚΑΒΑΛΑ 14 (12-59)|19αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 41 (37-13)|20αγ.
02] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 38 (28-10)|19αγ.
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 36 (21-13)|19αγ.
04] ΑΙΓΑΛΕΩ 35 (20-12)|20αγ.
05] ΧΑΝΙΑ 34 (32-15)|20αγ.
06] ΚΗΦΙΣΙΑ 33 (21-15)|20αγ.
07] ΑΕΚ Β’ 33 (17-11)|19αγ.
08] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 28 (13-9)|20αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 28 (18-20)|20αγ.
10] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 24 (17-21)|19αγ.
11] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 23 (24-24)|18αγ.
12] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 20 (14-30)|20αγ.
13] ΡΟΔΟΣ 20 (16-21)|19αγ.
14] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 19 (12-24)|20αγ.
15] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 17 (15-24)|20αγ. 
16] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 14 (11-23)|19αγ.
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10 (8-39)|18αγ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22η αγωνιστική  

5-6/3/2022 

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

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

SUPER LEAGUE 2 
21η αγωνιστική

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ | MLS 
Champions League: Το ενδιαφέρον στη Μαδρίτη 
Ήττα στην πρεμιέρα για το Μόντρεαλ

Με τους αγώνες-ρεβάνς της πρώτης 
τετράδας αγώνων της φάσης των 

«16» συνεχίζεται το Τσάμπιονς Λιγκ.
Την Τρίτη 8 Μαρτίου θα γίνουν τα παι-

χνίδια Λίβερπουλ-Ίντερ (2-0) και Μπά-
γερν-Σάλτσμπουργκ (1-1), ενώ την Τετάρ-
τη 9 Μαρτίου θα παίξουν Μάντσεστερ 
Σίτι-Σπόρτιγκ (5-0) και Ρεάλ-Παρί (0-1). 

Στις παρενθέσεις τα σκορ των πρώτων 
αγώνων, με τις Λίβερπουλ και Μάντσε-
στερ Σίτι να είναι με το... ενάμισι πόδι 
στην επόμενη φάση. 

ΣΤΟ EUROPA LEAGUE θα διεξαχθούν τις 
ίδιες ημέρες και τα πρώτα παιχνίδια της 
φάσης των «16». Θα γίνουν όμως 7 παι-
χνίδια αντί για 8, εφόσον η Σπαρτάκ Μό-
σχας αποκλείστηκε από τη συνέχεια της 
διοργάνωσης, λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, κι έτσι η γερμανική Λειψία πέ-
ρασε άνευ αγώνων στην επόμενη φάση. 

Στις 9 Μαρτίου θα παίξουν Μπέτις-Άϊ-
ντραχτ και Πόρτο-Λυών, ενώ την επόμε-
νη θα γίνουν οι αγώνες: Σεβίλλη-Γουέστ 
Χαμ, Αταλάντα-Μπάγερν Λεβερκούζεν, 
Μπαρτσελόνα-Γαλατασαράι, Μπρά-
γκα-Μονακό και Ρέιντζερς-Ερυθρός 
Αστέρας.

ΣΤΟ CONFERENCE LEAGUE έχουμε τη 
μοναδική συμμετοχή ελληνικής ομάδας. 

Ο ΠΑΟΚ, που απέκλεισε τη Μίντιλαντ, 
θα παίξει με τη βελγική Γάνδη στην Τού-
μπα, ομάδα σίγουρα στα μέτρα του και 
μακάρι να περάσει στην επόμενη φάση 
για να δώσει και άλλους βαθμούς στην 
Ελλάδα. 

Οι οκτώ αγώνες (Πέμπτη 10/3) είναι: 
ΠΑΟΚ-Γάνδη (12:45 ώρα Καναδά), Παρ-
τιζάν-Φέγενορντ, Σλάβια Πράγας-ΛΑΣΚ 
Λιντζ, Φίτεσε-Ρόμα, Λέστερ-Ρεν, Μαρ-
σέιγ-Βασιλεία, Μπόντο/Γκλιμτ-Αλκμάαρ, 
Αϊντχόφεν-Κοπεγχάγη.  

MLS

Με ήττα ξεκίνησε τις φετινές του 
υποχρεώσεις στο ποδοσφαιρικό 

πρωτάθλημα της Βορείου Αμερικής η 
ομάδα του Μόντρεαλ, εφόσον έχασε με 
2-0 στο Ορλάντο από την τοπική ομάδα. 

Ο Πάτο στο 49΄ και ο Μίτσελ στο 59΄ οι 
σκόρερ των γηπεδούχων, ενώ οι φιλοξε-
νούμενοι από το 66΄ έπαιζαν με 10 παί-
κτες λόγω αποβολής (απευθείας κόκκινη) 
του Κιότο. Στο 81΄ έμειναν με 10 παίκτες 
και οι γηπεδούχοι (2η κίτρινη ο Γιάνσον). 

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας: 
Philadelphia-Minnesota 1-1, Columbus-
Vancouver 4-0, LAFC-Colorado 3-0, 
Dallas-Toronto 1-1, Austin-Cincinnati 5-0, 
DC United-Charlotte 3-0, Miami-Chicago 
0-0, San Jose-NY Red Bulls 1-3, Portland-
New England 2-2, Orlanto-Montreal 2-0, 
Atlanta-Kansas City 3-1, LA Galaxy-NY City 
1-0, Houston-Real Salt Lake 0-0, Seattle-
Nashville 0-1

Η συνέχεια (5&6 Μαρτίου):  
New England-Dallas, Toronto-Red Bulls, 
Kansas-Houston, Montreal-Philadelphia 
(5/3, 4pm), San Jose-Columbus, Chicago-
Orlando, Colorado-Atlanta, Cincinnati-DC 
United, Minnesota-Nashville, Real SL-
Seattle, Vancouver-NY City, Charlotte-LA 
Galaxy, Austin-Miami, LAFC-Portland 

ΜΠΑΣΚΕΤ | ΤΟΥΡΚΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 67-76

«Παρέλαση» στην Τουρκία  
και… πλώρη για το Παγκόσμιο!
Μέσα από την εξαιρετική της άμυνα και με πρωταγωνιστές τους 
Αγραβάνη και Παπαγιάννη, η Ελλάδα έκανε το 2Χ2, νίκησε με 
76-67 και μέσα στην Τουρκία και με το 3-1 βρίσκεται κοντά στην 
πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Ελλάδα για… φίλημα ΚΑΙ μέσα 
στην Τουρκία! Η εθνική μας ομάδα 

μπάσκετ έκανε το 2Χ2 επί της Τουρκίας 
(είχε επικρατήσει την Παρασκευή 25/2 
δύσκολα στα Νέα Λιόσια με 72-71). 
Με μεγάλους πρωταγωνιστές 

τους Αγραβάνη-Παπαγιάννη και μέσα 
από την εξαιρετική της άμυνα, η Εθνι-
κή νίκησε και τη Δευτέρα 28/2 με 
76-67 στην Κωνσταντινούπολη και 
έφτασε στο 3-1 στο Β’ όμιλο που τη 
βάζει σε θέση ισχύος για την πρόκρι-
ση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. 
Μετά το σχεδόν… τέλειο τρίτο δεκάλε-
πτο με το +16 (46-62), το αντιπροσω-
πευτικό συγκρότημα τα… χρειάστηκε 
στην αρχή του τέταρτου, καθώς οι γηπε-
δούχοι έκαναν σερί 14-0, πλησιάζοντας 
στο καλάθι (60-62). Ωστόσο, εκεί μίλησε 
η άμυνα των διεθνών, αλλά και τα με-
γάλα καλάθια των Αγραβάνη και Παπα-
γιάννη που «κλείδωσαν» το ροζ φύλλο. 
Ο φόργουορντ του Προμηθέα έκανε 
νταμπλ-νταμπλ με 22 πόντους και 11 ρι-
μπάουντ, με τον σέντερ του Παναθηνα-
ϊκού να είχε 21π. και 9 ριμπάουντ. Πολύ 
καλή εμφάνιση και από τον Μωραΐτη με 
10π., ενώ ο Σλούκας άγγιξε το νταμπλ-
νταμπλ με 9π. και ισάριθμες ασίστ. 
Από τους Τούρκους, που υποχώρησαν 
στο 1-3, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Λάρκιν 

και Μαχμούτογλου με 16π. και 15π. 
αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 15-17, 33-36, 46-62, 67-

76
ΤΟΥΡΚΙΑ: Λάρκιν 16 (2τρ. 6ασ.), 

Μπιρσέν 12 (1τρ., 13ρ.), Χαλταλί 4 
(7ρ.), Γιενίκ, Μαχμούτογλου 15 (5), 
Σαβάς 6, Γιαζί, Ουλουμπάι 2, Οζντεμί-
ρογλου, Τουντσέρ 10 (2), Καμπασά 2  
ΕΛΛΑΔΑ: Λαρεντζάκης, Αγραβάνης 22 
(4 τρ., 11ρ.), Σλούκας 9 (2τρ., 9ασ.), Κα-
λαϊτζάκης 3 (1), Παπαγιάννης 21 (9ρ.), 
Παπανικολάου 8 (2), Μουράτος, Μωρα-
ΐτης 10 (3), Κουζέλογλου 3 (1), Γόντικας, 
Γκίκας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
© sportfm.gr  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
25η αγωνιστική25η αγωνιστική 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ 0-2 
41΄Καμαρά, 97΄Σάσα 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΟΣ 0-0 
ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1-1
33΄πέν. Σβαμπ - 58΄Τουράμ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ 2-0 
19΄Ροντρίγκες, 89΄αυτ. Ντουρμισάι 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 3-0
16΄Αϊτόρ, 18΄Παλάσιος, 29΄Ιωαννίδης 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-2 
48΄πέν., 93΄Κουλούρης
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-0 
44΄Πέερσμαν

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΉΣ  
Τετάρτη 2 Μαρτίου
17η αγωνιστική17η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5-1 
52΄Παπασταθόπουλος, 
54΄,57΄Μασούρας, 66΄Μπουχαλάκης, 
84΄Ροντρίγκες - 75΄Καρμόνα 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 
28΄Γκαρσία - 36΄Κούρτιτς 

Πέμπτη 3 Μαρτίου
16η αγωνιστική16η αγωνιστική

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2-1 
26΄Ντένιτς, 91΄Κουλούρης - 37΄Ρεγκατέν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 25 αγώνες)

01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  65 (46-12)
02. ΠΑΟΚ  50 (48-24)
03. ΑΕΚ   43 (40-27)
04. ΑΡΗΣ  42 (26-20)
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 39 (39-21)
06. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 35 (26-27)
07. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34 (28-24)
08. ΟΦΗ   34 (31-32)
09. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 29 (25-38)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  29 (35-42)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 26 (25-32)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 23 (27-45)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  18 (19-35)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 (9-45) 
• 1-6 Πλέϊ-οφ | 7-14 Πλέϊ-άουτ 
   

26η αγωνιστική26η αγωνιστική 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

[ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ 12:00]
ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ      ΓΚ. ΑΓΩΝ.
ΚΟΥΡΤΙΤΣ          ΠΑΟΚ 15 21
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ     ΒΟΛΟΣ 13 23
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ     ΑΤΡΟΜ. 11 24

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 

«Κλείδωσε» τον τίτλο ο Ολυμπιακός! 
Στο +15 από τον ΠΑΟΚ οι «ερυθρόλευκοι» | Θρίαμβος του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι  
με την ΑΕΚ | Πήρε πίσω τους 6 βαθμούς ο Άρης και «απειλεί» την «Ένωση»!

Με 10 παιχνίδια, 7 για την 25η αγω-
νιστική και 3 εξ αναβολής, ολο-

κληρώθηκε ποδοσφαιρικά η εβδομάδα, 
όσον αφορά τη Σούπερ Λιγκ, και πλέον 
δεν υπάρχουν εκκρεμότητες σε εξ ανα-
βολής παιχνίδια, παρά μόνο η 26η και τε-
λευταία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί 
η κανονική περίοδος.
Τα παιχνίδια που ξεχώρισαν ήταν πρω-

τίστως το αθηναϊκό ντέρμπι της Λεωφό-
ρου, όπου ο Παναθηναϊκός που… και-
γόταν για βαθμούς, έκανε «περίπατο» 
με αντίπαλο την ΑΕΚ, προηγούμενος με 
3-0 σε διάστημα 13 λεπτών στο πρώτο 
ημίχρονο(!) τελειώνοντας ουσιαστικά το 
παιχνίδι. 
Όσον αφορά την κορυφή, οι δύο νίκες 

του Ολυμπιακού σε αντιδιαστολή με τις 

δύο ισοπαλίες του ΠΑΟΚ (έπαιξαν και 
οι δύο μεσοβδόμαδα) «εκτίναξαν» τη 
διαφορά στο +15 για τους «ερυθρόλευ-
κους», οι οποίοι ουσιαστικά θα παίξουν 
στα πλέι-οφ απλά και μόνο για να «σφρα-
γίσουν» και το φετινό πρωτάθλημα.
Για την Ιστορία, ο «δικέφαλος του βορ-

ρά» μόνο στο μεσοβδόμαδο ντέρμπι με 
την ΑΕΚ δικαιολόγησε το όνομά του (1-
1), εφόσον στο παιχνίδι της 25ης αγωνι-
στικής με τον Ιωνικό στην Τούμπα έμεινε 
επίσης στο 1-1! 
Μάλιστα, η ομάδα της Νίκαιας στέρησε 

τέσσερις βαθμούς στον ΠΑΟΚ στο φετι-
νό πρωτάθλημα, εφόσον τον είχε νικήσει 
στο παιχνίδι του πρώτου γύρου…
Ειδικότερα, στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, ο 

ΠΑΟΚ αν και έπαιζε από το 19΄ με δέκα 

παίκτες έμεινε όρθιος, ισοφαρίζοντας με 
τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος 
Κούρτιτς (απευθείας φάουλ) το γκολ του 
Λιβάι Γκαρσία. 
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός, παί-

ζοντας σε τέσσερις ημέρες δύο παιχνίδια 
στην έδρα του, έκανε το 2Χ2 με ΟΦΗ (2-
0) και Αστέρα Τρίπολης (5-1) σκορπίζο-
ντας ενθουσιασμό στους οπαδούς του, 
που βλέπουν ότι επί της ουσίας «κλείδω-
σε» και ο φετινός τίτλος!
Στα αξιοσημείωτα, η αφαίρεση 5 

βαθμών από τον ΠΑΣ Γιάννινα και η 
επιστροφή των 6 βαθμών στον Άρη, 
που άλλαξαν τις… ισορροπίες στις 
θέσεις 3-6, εφόσον πλέον κινδυνεύ-
ει από τον Άρη ακόμα και η 3η ΑΕΚ! 
                                                 © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αφαίρεση  
πέντε βαθμών 

στον ΠΑΣ Γιάννινα

«Βόμβα» στη Superleague, με το 
Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πει-

θαρχικό Όργανο της Λίγκας να τιμωρεί 
τον ΠΑΣ Γιάννινα με αφαίρεση 5 βαθ-
μών! Οι Ηπειρώτες τιμωρούνται με 
ποινή από το τρέχον πρωτάθλημα για 
παραβάσεις στη μεταβίβαση μετοχών 
από το Γιώργο Χριστοβασίλη το Φε-
βρουάριο του 2015, σε μια υπόθεση 
που έφερε στο φως της δημοσιότητας 
η ΑΕΛ και ο Αλέξης Κούγιας.
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλη-

τισμού δικαίωσε την ΑΕΛ για την κα-
ταγγελία που είχε κάνει γύρω από τη 
μετοχική σύνθεση του ΠΑΣ Γιάννινα, 
έστειλε την υπόθεση στο Πρωτοβάθ-
μιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο 
και εκεί ο ΠΑΣ τιμωρήθηκε με ποινή 
αφαίρεσης πέντε βαθμών.
Ακόμα, ο ΠΑΣ τιμωρήθηκε και με 

πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ ο Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΠΑΣ Γιάννινα, Γιώργος Χριστοβασί-
λης, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 
ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως στις 5 Μαΐου 

2021, ο Αλέξης Κούγιας, παραχώρησε 
συνέντευξη Τύπου προκειμένου να 
μιλήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
του ΠΑΣ Γιάννινα αναφέροντας μετα-
ξύ άλλων, πως η ομάδα της Ηπείρου 
έχει μεταβιβαστεί από το Φεβρουάριο 
του 2015 στον Κώστα Αυδή, με αποτέ-
λεσμα έκτοτε να έχει διαφοροποιηθεί 
και η μετοχική σύνθεση, χωρίς αυτό 
να έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Το CAS έδωσε πίσω  
τους 6 βαθμούς στον Άρη
Το Αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο της Λοζάνης αποφάσισε 
να δώσει πίσω τους 6 βαθμούς στον Άρη οι οποίοι του είχαν 
αφαιρεθεί λόγω της υπόθεσης πλαστογραφίας του Λάσκοφ

Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής 
έγινε γνωστή (Πέμπτη 3/3) η από-

φαση του CAS για την υπόθεση πλαστο-
γραφίας του Λάσκοφ. Το Αθλητικό Διαι-
τητικό Δικαστήριο επιστρέφει στον Άρη 
τους έξι βαθμούς που του είχαν αφαιρε-
θεί πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 
της Σούπερ Λίγκας, μετά από σχετική 
απόφαση της αθλητικής δικαιοσύνης. 
Η απόφαση αυτή ανεβάζει τον Άρη από 

τους 36 πόντους στους 42 και την τέταρ-

τη θέση. Έτσι λοιπόν, οι κίτρινοι έχουν 
πλέον ένα βαθμό λιγότερο από την 
ΑΕΚ και τρεις περισσότερους από τον 
Παναθηναϊκό! 
Με βάση τα παραπάνω και συνυπολογί-

ζοντας ότι απομένει μια αγωνιστική για 
τη λήξη της κανονικής διάρκειας του 
πρωταθλήματος, ο Άρης έχει εξασφαλί-
σει τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ, στα 
οποία διαμορφώνονται πλέον νέα δεδο-
μένα.

Στον «αέρα» η συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδος
Ο ΠΑΟΚ αποφασίζει…

Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στους «16» του 
Conference League έχει βάλει για 

τα καλά πλέον το Κύπελλο Ελλάδας στον 
«πάγο». Και ομολογουμένως, η ΕΠΟ φαί-
νεται να είναι έτοιμη να ζήσει ξανά σκηνές 
απείρου κάλλους, για τη μοναδική διοργά-
νωση που τελεί υπό την αιγίδα της. 

Έπρεπε να έχουν γίνει οι δύο ημιτελικοί 
από το Φλεβάρη. Πάμε για τον Απρίλη 
και… βλέπουμε. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής 
περιόδου θα γίνει η κλήρωση των πλέι-οφ 
και πλέι-άουτ της Super League που ολο-
κληρώνεται την Κυριακή 6/3.

Με βάση το πρόγραμμα που έχει σχημα-
τιστεί, η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία 
είναι στο τριήμερο 5-8/4 αλλά και εκεί ο 
ΠΑΟΚ θα αποφασίσει. Γιατί αν προκριθεί 
στους «8» του Conference League τότε αυ-

τομάτως δεσμεύονται και οι ημερομηνίες 
που αφορούν στις 7 και 14 Απρίλη. Για να 
αντιληφθεί κανείς τι συμβαίνει; Η ΕΠΟ έχει 
ήδη ζητήσει από τη Super League αν χρει-
αστεί να αποδεσμεύει το διήμερο 20-21/4. 
Δηλαδή να γίνουν οι ημιτελικοί μέσα στη 
Μεγάλη εβδομάδα. Κανονική παρωδία. 

Και όλα αυτά γιατί; Διότι οι «υπάλληλοι» 
στο πάρκο Γουδή εκμεταλλεύθηκαν τη χιο-
νόπτωση στην Αττική και ανέβαλλαν εκείνο 
το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στα τέλη Γενάρη (σ.σ.: έγινε 
μεσοβδόμαδα), που επί της ουσίας ανατί-
ναξε το καλεντάρι. Μια αναμέτρηση που 
μπορούσε απλά να μεταφερθεί μια μέρα 
αργότερα, αλλά που ο ΠΑΟΚ δεν το ήθελε, 
καθώς το ματς αυτό θα γίνονταν Πέμπτη 
και την Κυριακή θα υποδέχονταν τον Ολυ-
μπιακό στην Τούμπα για το πρωτάθλημα.

                                                              © TO10.GR

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ 2022
Ξεκίνησε η πώληση των λαχνών της Επιτροπής Εράνου

1η Μαρτίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. 02/2019-2022, 3:00 μ.μ.)

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

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

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

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

Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης
Γενικός Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυ-
στερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους 
στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 
ημέρες πριν από τη Συνέλευση (18 Φεβρουαρίου 2022).

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

Η  Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ διοργανώ-
νει και πάλι την ετήσια λαχειοφόρο αγορά της. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας 

και μπορείτε να κερδίσετε βραβεία συνολικού ύψους $50.000!

Κυκλοφορούν μόνο 6000 λαχνοί προς $50 έκαστος.
Βραβεία:
• Πρώτος λαχνός $25.000
• Δεύτερος λαχνός $10.000
• Τρίτος λαχνός $5.000
• 5 λαχνοί από $1.000
• 10 λαχνοί από $500

Μπορείτε να παραγγείλετε ή να 
αγοράσετε λαχνούς:
• Από το γραφείο της Επιτροπής 

Εράνου, στα κεντρικά γραφεία 
της ΕΚΜΜ, 5777 Wilderton, 
Δευτ.-Παρ., 09:00-17:00

• Τηλεφωνώντας στο (514) 738-
2421, εσωτ. 114

• Από τα σχολεία και τις εκκλη-
σίες της ΕΚΜΜ

• Στέλνοντας μας 
e-mail στη διεύθυνση: 
fundraisingcommittee@hcgm.
org

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ
Στη Νότια Ακτή

Την Κυριακή, 6 Μαρτίου 2022, το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ Νότιας 
Ακτής θα προσφέρει την παραδοσιακή “Μακαρονάδα” της Τυρινής, σε γεύμα 

ή σε πακέτο, για το σπίτι. Τιμή: $30. Τα έσοδα της εκδήλωσης προορίζονται για 
τις επιχειρησιακές ανάγκες του Ι. Ναού μας, του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Το μενού περιλαμβάνει:
Λαζάνια Pomodoro χωρίς κιμά και σαλάτα Caesar, προσφορά του “Il Martini”, 
σκορδόψωμο και τιραμισού ως επιδόρπιο. 

Η εκδήλωση και η παραλαβή θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, από τις 12:00 
μ.μ. (για γεύμα)

Η Επιτροπή Γονέων του παραρτήματος IV του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης” θα πωλεί επίσης παραδοσιακές λαγάνες, χαλβά και ταραμοσαλάτα, με προ-
παραγγελία. Για την προπαραγγελία των προϊόντων αυτών καλέστε στο 514-
909-8107.

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ καλεί τα μέλη και τους 
φίλους

 την Καθαρή Δευτέρα
τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022  

στο εστιατόριο Scores, 3370 boul. St Martin στο Λαβάλ.
Όπως κάθε χρόνο, θα φέρουμε όλοι ένα νηστίσιμο φαγητό.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

514-948-3021.
Στο Μόντρεαλ, οι τακτικές συναντήσεις μας άρχισαν στην αίθουσα.

από την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ώρα 12 το μεσημέρι.
Φέρτε μαζί σας τις μάσκες σας και ελάτε να αρχίσουμε 

μία νέα περίοδο στη ‘Φιλία’.

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η «ΦΙΛΙΑ» ΖΗΤΑ ΟΔΗΓΟ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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

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

Πληρώνεται η βενζίνη.

 Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών (HLBS) 

 
1922-2022  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:  
 
Εδώ και εκατό χρόνια, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε παρέμβαση 
σε κρίσεις, συμπονετική βοήθεια και εκπαιδευτική βοήθεια που 
ενδυναμώνει τα μέλη της ελληνικής κοινότητας του Ευρύτερου 
Μόντρεαλ, να ξεπεράσουνε δύσκολες συνθήκες.  
 
Με την βοήθεια σας: 
 
Το HLBS θα ήθελε οι υποστηρικτές μας να γνωρίζουν, πώς, διανέμονται οι 
συνεισφορές τους. Ακολουθούν μερικά πρόσωπα  που βοηθούνται άμεσα:  
 
1. Ένας νεαρός πατέρας δύο μικρών παιδιών που λαμβάνει χημειοθεραπεία    
για καρκίνο του πνεύμονα.  
2. Μια ανύπαντρη μητέρα που μάχεται τον καρκίνο του παχέος εντέρου.  
3. Ένα μικρό παιδί που λαμβάνει ειδική θεραπεία.  
4. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που χρειάζεται βοήθεια με δαπανηρές ιατρικές 
τσάντες Ostomia.  
5. Παροχή καλωδιακής τηλεόρασης σε παραπληγικό.  
6. Πληρωμή ενοικίου και υδροηλεκτρικής για τέσσερις οικογένειες χαμηλών 
εισοδημάτων. 
 
Από τον Απρίλιο-Δεκέμβριο έχουν δωθεί: 
 
$ 57,263.42 σε άμεση βοήθεια  
$ 15,557.76 σε κουπόνια τροφίμων 
$ 20,593.12 για να σταλούν παιδιά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.  
$ 8,000 σε υποτροφίες σε φοιτητές για ακαδημαϊκές σπουδές. 
 
Επίσης των Δεκέμβρη, διανεμήθηκαν γλυκά, ρούχα, μάσκες, δώρα για παιδιά 
και Χριστουγεννιάτικα επιδόρπια.  
 
Σας ευχαριστούμε όλους για την συνεχής υποστήριξή σας.  
 
Για δωρεά η βοήθεια καλέστε στο 514.344.1666 η επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας στο www.hlbs.ca 
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SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES HELLÉNIQUES
HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 

Εδώ και εκατό χρόνια, η αποστολή μας είναι να 
παρέχουμε παρέμβαση σε κρίσεις, συμπονετική 
βοήθεια και εκπαιδευτική βοήθεια που ενδυναμώ-
νει τα μέλη της ελληνικής κοινότητας του Ευρύτερου 
Μόντρεαλ, να ξεπεράσουνε δύσκολες συνθήκες. 

Με την βοήθεια σας:

Το HLBS θα ήθελε οι υποστηρικτές μας να γνωρίζουν, πώς, 
διανέμονται οι συνεισφορές τους. Ακολουθούν μερικά πρό-
σωπα  που βοηθούνται άμεσα: 

1. Ένας νεαρός πατέρας δύο μικρών παιδιών που λαμβάνει 
χημειοθεραπεία    για καρκίνο του πνεύμονα. 

2. Μια ανύπαντρη μητέρα που μάχεται τον καρκίνο του παχέ-
ος εντέρου. 

3. Ένα μικρό παιδί που λαμβάνει ειδική θεραπεία. 

4. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που χρειάζεται βοήθεια με δαπα-
νηρές ιατρικές τσάντες Ostomia. 

5. Παροχή καλωδιακής τηλεόρασης σε παραπληγικό. 

6. Πληρωμή ενοικίου και υδροηλεκτρικής για τέσσερις οικο-
γένειες χαμηλών εισοδημάτων.

Από τον Απρίλιο-Δεκέμβριο έχουν δωθεί:

$ 57,263.42 σε άμεση βοήθεια 

$ 15,557.76 σε κουπόνια τροφίμων

$ 20,593.12 για να σταλούν παιδιά σε καλοκαιρινές κατασκη-
νώσεις. 

$ 8,000 σε υποτροφίες σε φοιτητές για ακαδημαϊκές σπουδές.

Επίσης των Δεκέμβρη, διανεμήθηκαν γλυκά, ρούχα, μάσκες, 
δώρα για παιδιά και Χριστουγεννιάτικα επιδόρπια. 

Σας ευχαριστούμε όλους για την συνεχής υποστήριξή σας. 

Για δωρεά η βοήθεια καλέστε στο 514.344.1666 η επισκεφτεί-
τε την ιστοσελίδα μας στο www.hlbs.ca

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

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
4.	 Ψυχο-Παράσκευο	:	5:00	μ.μ.	Εσπερινός	–	
Τρισάγια	μετά	κολλύβων
5.	 Ψυχο-Σάββατο	:	7:00	π.μ.	Όρθρος	-	Θεία	
Λειτουργία	7:00	π.μ.	Μνημόσυνα	μετά	κολλύβων.

Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΑ

6.	 Κυριακή	ΤΗΣ	ΤΥΡΙΝΗΣ	:	'Όρθρος	και	Θεία	
Λειτουργία	8:00	π.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Ν Η Σ Τ Ε Ι Α

7.	 Καθαρά	Δευτέρα	:	ΜΕΓΑ	ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ	κ'	
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΣΥΓΝΩΜΗΣ	6:00	μ.μ.
8.	 Τρίτη	:	ΜΕΓΑ	ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ	6:00	μ.μ.
9.	 Τετάρτη	:	Α'	ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ	6:00	μ.μ.	Αγίων	
Τεσσαράκοντα	Μαρτύρων.	Θεία	Κοινωνία.
10.	 Πέμπτη	:	ΜΕΓΑ	ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ	6:00	μ.μ.
11.	 Α'	ΣΤΑΣΗ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ	4:00	μ.μ.	Τρισάγια	-	
Ονόματα	υπέρ	Αναπαύσεως.
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Η Ασπίδα της Αθηνάς
Μία οργάνωση με Ελληνικές ρίζες και πολυπολιτισμικό κύρος

Πριν από μερικές μέρες είχα την ευ-
καιρία στα πλαίσια της τηλεοπτικής 

εκπομπής Καλημέρα Πατρίδα, να μιλήσω 
με την Εκτελεστική Διευθύντρια και ιδρυ-
τικό μέλος του οργανισμού Ασπίδα της 
Αθηνάς, Μέλπα Καματερού. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης φά-
νηκε το εύρος των υπηρεσιών του οργα-
νισμού και η πορεία του από τις αρχές του 
‘90 που ιδρύθηκε από την Κυρία Καματε-
ρού με μερικές άλλες κυρίες Ελληνικής 
καταγωγής μέχρι σήμερα.

Η Ασπίδα της Αθηνάς ιδρύθηκε το 1991 
για να προσφέρει στην ελληνική κοινότη-
τα, και ειδικά στις γυναίκες, πληροφορίες 
για την καταπολέμηση της οικογενειακής 
και συζυγικής βίας. 
Από το 1992 μέχρι το 1994, η Ασπίδα 

ξεκίνησε και προώθησε μια καμπάνια ευ-
αισθητοποίησης, με στόχο την κοινότητα 
και τα θύματα, στη μητρική τους γλώσσα. 

Αυτή η πετυχημένη προσέγγιση ήταν και 
ο λόγος που η καμπάνια επεκτάθηκε και 
σε άλλες μειονότητες σε πολλές διαφορε-
τικές μητρικές γλώσσες.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ
Η Ασπίδα άρχισε επίσης να προσφέρει, 

δωρεάν, επαγγελματικές, ειδικευμένες 
υπηρεσίες μεσολάβησης, υποστήριξης, 
παραπομπής, πρόληψης και συνοδείας, 
για γυναίκες και παιδιά, θύματα οικογε-
νειακής βίας, και ειδικά σε όσους προέρ-
χονται από εθνικές και αγγλόφωνες κοινό-
τητες. Σήμερα, αυτές οι υπηρεσίες προ-
σφέρονται από την Ασπίδα σε 12 γλώσσες, 
στα δύο γραφεία της, ένα στο Μόντρεαλ 
και ένα στο Λαβάλ, καθώς και στη Στέγη.
«Στην αρχή αντιμετωπίσαμε προβλήματα 

που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην πορεία 
του οργανισμού, κυρίως από άτομα στην 
Ελληνική παροικία που δυσκολεύονταν 
να εναρμονιστούν με το πρόγραμμα, κα-
θώς το θέμα ήταν για πολλούς ταμπού. Η 
προσήλωσή μας όμως και η ανθρωπιά των 
εθελοντών και εργαζόμενων στον οργανι-
σμό βοήθησαν να ξεπεραστούν οι όποιες 
δυσκολίες» είπε η Κυρία Καματερού.

Το 1997, σε συνεργασία με την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση μέσω ενός προγράμμα-
τος της Εθνικής Στρατηγικής εναντίον της 
Οικογενειακής Βίας και των Μ.Μ.Ε. της 
περιφέρειας του Μόντρεαλ, η Ασπίδα της 
Αθηνάς άρχισε το Πρόγραμμα Προσέγγι-
σης χρησιμοποιώντας τα ΜΜΕ. Η Ασπίδα, 
με συνεργάτες, δημιούργησε εκπομπές 
για την τηλεόραση και ραδιόφωνο, έγρα-
ψε σχετικά με το θέμα άρθρα για τον τύπο 
των εθνικών κοινοτήτων και το 2002 δη-
μιούργησε σε συνεργασία με τον Rogers 
CFMT ένα πρόγραμμα με τίτλο Η ΒΙΑ ΜΑΣ 
ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ που προβλήθηκε σε 14 
γλώσσες (αγγλικά, αραβικά, βιετναμέζι-
κα, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, 
καντονέζικα, ταμίλ, ούρντου, φάρσι) και 
εδόθη σε 30 εθνικούς ραδιοσταθμούς ανά 
τον Καναδά με ειδικευμένους στο εν λόγω 
θέμα εκφωνητές.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΙΣ 
ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Από το 1997 μέχρι το 2002, η Ασπίδα δη-

μιούργησε τις πρώτες οπτικοακουστικές 
σειρές σε 15 γλώσσες, πάνω στις διάφορες 
μορφές της οικογενειακής βίας, που αντα-

ποκρίνονταν σε συγκεκριμένα αιτήματα 
από τις εθνοτοπικές κοινότητες. Η Ασπίδα 
της Αθηνάς συνεχίζει να προσφέρει προ-
γράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού 
πάνω στην οικογενειακή βία, βασισμένα 
στην κάθε κουλτούρα των ενδιαφερόμε-
νων μελών και στη μητρική τους γλώσσα. 
Βοηθάει τις κοινότητες να αναλύσουν τις 
ανάγκες τους και να αντιμετωπίσουν τα 
θέματα που αφορούν τη βία, πάντοτε 
βάσει των εμποδίων και των ταμπού της 
κουλτούρας της κάθε κοινότητας, και δίνει 
τα μηνύματα για τη βία και πληροφορίες 
για τη μεσολάβηση που μπορούν να ζητή-
σουν και να έχουν στις περιπτώσεις βίας. 

Επίσης, το 2003 σε συνεργασία με την 
Αστυνομία του Μόντρεαλ (SPVM) παρή-
γαγε σειρά μηνυμάτων σχετικά με τις δια-
δικασίες της Αστυνομίας για τις υπάρχου-
σες πηγές βοήθειας για γυναίκες, θύματα 
συζυγικής βίας.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: 
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗ ΒΙΑ
Το 2004, η Ασπίδα της Αθηνάς εγκαινίασε 

και άνοιξε ένα καταφύγιο για άμεση ανά-
γκη: Το Σπίτι της Αθηνάς: όπου γυναίκες 
και τα παιδιά τους θύματα οικογενειακής 
και συζυγικής βίας μπορούν να μείνουν 
από 1 ημέρα μέχρι 2 μήνες. Ήταν ένα με-
γάλο βήμα για τον οργανισμό. Το Σπίτι 
προσφέρει δωρεάν πολιτιστικά προσαρ-
μοσμένες υπηρεσίες επέμβασης σε πολ-
λές γλώσσες, καθώς επίσης και οτιδήποτε 
αναγκαίο, μέσα σε ένα άνετο, παρηγορη-
τικό και δυναμικό περιβάλλον.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ
Τ Σεπτέμβρη 2009, η Ασπίδα της Αθηνάς 

ξεκίνησε μια μεγάλη καμπάνια ευαισθη-
τοποίησης του κοινού για τη σεξουαλική 
βία με τίτλο ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ; 
Επιπλέον, εκτός από το πολύγλωσσο 

πρόγραμμα για τη σεξουαλική και την 
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και ενημέ-
ρωσης που προαναφέρθηκε, η καμπάνια 
αυτή προσφέρει ένα βιβλιάριο τυπωμένο 
σε 15 γλώσσες και στο σύστημα Braille, 
ένα άρθρο του τύπου μεταφρασμένο σε 
14 γλώσσες, το οποίο εκτυπώνετε σε πολ-
λές κοινοτικές εφημερίδες, μεταδίδεται 
από συνεντεύξεις ραδιοφώνου και τηλε-
όρασης, κλπ.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ατενίζοντας προς στο μέλλον, η κυρία 

Καματερού ανέλυσε τους μεγαλεπήβο-
λους στόχους του οργανισμού που συ-
μπεριλαμβάνουν ένα δεύτερο σπίτι στο 
Λαβάλ. Σε αυτή την περίοδο η Ασπίδα 
μαζεύει χρήματα για την υποστήριξη του 
οργανισμού μέσω ενός βιβλίου με συγκι-
νητική αρχή.
«Είδαμε στις κουζίνες του σπιτιού της 

Αθηνάς να μαγειρεύουν οι κυρίες δια-
φορετικές συνταγές από τα μέρη από τα 
οποία προέρχονται. Νοστιμότατες συντα-
γές, που όχι μόνο ευχαριστιόντουσαν να 
γεύονται, αλλά που δημιούργησαν ένα 
παράπλευρο όφελος. Όλες αυτές οι κυρί-
ες που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, 
άρχισαν να συνεννοούνται μεταξύ τους 
και να ανταλλάσσουν πολιτισμό με τη δι-
εθνή γλώσσα της μαγειρικής. Παράλληλα, 
όλη αυτή η όμορφη μαγειρική περιπέτεια 
βοηθούσε βέβαια και στην ψυχολογία 
τους» είπε η Κυρία Καματερού. 

Η Ασπίδα μάζεψε τις συνταγές και τις 
έκδωσε σε βιβλίο με τίτλο Recipes and 
stories form Athena’s Kitchen. Κοστίζει 50 
δολάρια και όλα τα έσοδα πάνε για να βο-
ηθήσουν τα θύματα συζυγικής βίας.
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Ο επίγειος Παράδεισος που δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά του

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,

Ειλικρινώς κάθε φορά που συντάσσω ένα 
κείμενο για το έντυπό σας, εύχομαι και προ-
σεύχομαι να είναι η τελευταία φορά κατά την 
οποία θα γεμίσω τη σελίδα με ανθρώπινο 
πόνο. Έπειτα από μια πρωτοφανώς άνυδρη  
τετραετία, για το σύνολο της έκτασης της Νο-
τίου Μαδαγασκάρης, η πλειοψηφία των γηγε-
νών έρχεται αντιμέτωπη με τις τραγικές συνέ-
πειες αυτού που μέχρι τώρα σκιωδώς ακούγα-
με και ουδέποτε πιστεύαμε ότι θα ζήσουμε της 
Κλιματικής Αλλαγής. Εκατομμύρια ανθρώπων 
ήδη έχουν περιορίσει την ημερήσια πρόσκλη-
ψη θερμίδων στο ένα τρίτο του φυσιολογικού, 
καταναλώνοντας κατ’ αποκλειστικότητα έντο-
μα (κυρίως ακρίδες), ποώδη φυτά σχεδόν 
μη βρώσιμα και αποφλοιωμένους κάκτους. Η 
έλλειψη πόσιμου νερού αναγκάζει σε μετανά-
στευση ή, στην καλύτερη των περιπτώσεως, 
καθημερινή πολύωρη μετακίνηση χιλιάδες 
αδελφούς μας, οι οποίοι σχεδόν με μάτια θολά 
και αμφίβολο μέλλον ψάνουν για την γη της 
υδάτινης επαγγελίας.
Προσωπικώς έχω υπάρξει μάρτυρας σκηνών 

τις οποίες θα περίμενα τυπωμένες αποκλειστι-
κά και μόνο στις σελίδες κάποιου μεσαιωνικού 
διηγήματος. Νέοι κλέβουν τομάρια ζώων από 
τα βυρσοδεψία -δέρματα που προορίζονται 
για την υποδηματοποιία των δυτικών χωρών- 
τα βράζουν επί ώρες σε λασπόνερα, ούτως 
ώστε μόλις μαλακώσουν να αποτελέσουν το 
ημερήσιο γεύμα τους. Παιδιά χώνονται ανά-

μεσα στις σωληνώσεις της υδροφόρας 
της ιεράς Επισκοπής μας, γλείφοντας 
κυριολεκτικά τις σταγόνες του νερού 
ο οποίες σχηματίζονται στις ενώσεις. 
Τετρακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, σύμ-
φωνα με επίσημες μετρήσεις διεθνών 
οργανισμών, βρίσκονται επί μήνες όχι 
απλώς κάτω του ορίου της φτώχειας, 
παρά κάτω του ορίου της επιβίωσης. 
Περιοδεύω κάθε σπιθαμή του τόπου 

και το μόνο θέαμα που αντικρίζω στις 
Εκκλησίες μας είναι ανθρώπους να πί-
νουν το νερό των βαπτίσεων, παιδιά 
στο ιερό να καταναλώνουν ένοχα το 
ζέον, και ψάλτες με σκασμένα χείλη να 
αινούν τον Θεό πέραν κάθε απόγνω-
σης.
Για όλα αυτά, ως πατέρας  και επίσκοπος 

δεν θα ντραπώ ακόμα μια φορά να ζητήσω 
ευθαρσώς τη συνδρομή σας, το πολύ και το 
ελάχιστο, ούτως ώστε να συνεχίσουμε το πρό-
γραμμα κατασκευής πηγαδιών και υδρευτικών 
μέσων. Αυτή τη στιγμή τα επτά από τα δώδεκα 
πηγάδια είναι έργο και προσφορά της Αδελ-
φότητας  Ορθοδόξου Εξωτερικής  Ιεραποστο-
λής. Ούτως ώστε να επεκτείνουμε συν Θεώ,  
σε κάθε ενορία μας τα συσσίτια διπλασιάζο-
ντας τους αδελφούς που ζουν από αυτά και 
απαλύνοντας τον πόνο της τοπικής κοινωνίας. 
Ούτως ώστε να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη 
λειτουργία του νέου αγροτικού ιατρείου, αυτού 
του έργου πνοής το οποίο η δική σας αγάπη 
θεμελίωσε. Ούτως ώστε να σηκώσουμε όλοι 

μαζί τον σταυρού του Αφρικανού αδελφού ο 
οποίος κάθε μέρα σταυρώνεται, κάθε μέρα 
πεθαίνει και κάθε μέρα παρά ταύτα, δοξολογεί 
τον Θεό.
Ικέτης της αγάπης σας και επαίτης της συν-

δρομής σας
Ο Τολιάρας Πρόδρομος
Από το τριμηνιαίο περιοδικό
Εξωτερική Ιεραποστολή
Τεύχος 254, Σεπτέμβριος 2021, 
σελίδες 35 και 36 
Η διεύθυνση του περιοδικού είναι:
Μακένζυ Κινγκ 6
Πλατεία Αγίας Σοφίας
546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 01130-2310 279910
www.ierapostoles.gr
office@ierapostolos.gr 

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΛΙΑΡΑΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ
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Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Funeral arrangements require 
making many difficult decisions  

— we understand that.  
We are here to guide you 

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

al or long  
after the service.

Ours is a place of comfort,  
guidance and healing.

INFO@mountroyalcem.com   
www.mountroyalcem.com 

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

• Cremation urns and keepsakes
• Serving all religions while supporting  

and acknowledging all beliefs

940 ave. Ogilvy, Montréal, Qc.•  (514) 495-8082 • Fax: 514-495-8872    
Belvedere Cemetery and Funeral Complex • (514) 457-4440 • 22025 autoroute Transcanadienne, Senneville, Qc, H9X 0B2
Des Trembles Cemetery and Funeral Complex • (514) 498-7682 • 15005 rue Sherbrooke Est, Montreal, Qc, H1A 3X1
Mount Royal Cemetery and Funeral Complex • (514) 279-6540 •1297 Chemin de la Forêt, Outremont, Qc, H2V 2P9

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

ΕΤΉΣΙΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΕΤΉΣΙΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Τη Κυριακή 6 Μαρτίου 2021 

στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου  (7700 Avenue de l’ Epee) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου πατέρα, παππού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
[ΤΖΙΜΗΣ]  
ΒΕΛΩΝΆΣ
(ετών 74, από Κλειτορία/Μαζέϊκα  

Καλαβρύτων Αχαΐας)

Τα παιδιά του: 
Τάσος και Μαρία

Τζοάννα και Έκτορας

Τα εγγόνια  του: 
Κωνσταντίνα και Ειρήνη

Κωνσταντίνα και Δημήτριος

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι συγγενείς, 
στον Καναδά, την Ελλάδα 

και την Αυστραλία.

Μετά το Ιερό Μνημόσυνο, θα προσφερθούν κόλλυβα στην έξοδο της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρεθούν. Όλα τα σχετικά με 

το Ιερό Μνημόσυνο, θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπαράστασή σας.

 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Σαν ελάχιστο δείγμα της προσφοράς του αείμνηστου Δημητρίου Βελωνά στην  

παροικία μας, ο οποίος είχε χρηματίσει και Πρόεδρος του Επαρχιακού Κογκρέσου του 
Κεμπέκ, αρκούμαστε να επαναδημοσιεύσουμε το αφιέρωμα που είχε κάνει προς αυτόν 
«ο Κουμπάρος του Παπανικόλας». Σε αυτό, εκτός των άλλων, τονίζεται με έμφαση στο 

πως οφείλουμε «να τον θυμόμαστε». 
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  !!! 
Η  ΕΜΠΡΑΚΤΗ  ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗ  ΣΟΥ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΜΕ ΤΙΣ  
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ  ΣΟΥ  ΔΩΡΕΕΣ  ΑΛΛΑ  ΚΥΡΙΩΣ   

ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΣΟΥ ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ   
ΚΑΙ  ΕΠΙ  ΣΕΙΡΑ  ΕΤΩΝ ΣΤΟ  ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΟ   
ΕΡΓΟ  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ   
ΓΙΑ  24 ΩΡΕΣ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΚΑΙ  ΑΝΗΜΕΡΑ  

ΤΗΣ  ΓΙΟΡΤΗΣ  14 & 15  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ  ΠΙΣΤΟΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ 

ΝΑ ΑΝΑΨΟΥΝ ΤΗ ΛΑΜΠΑΔΑ ΤΟΥΣ  
ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ  ΕΤΣΙ  ΤΟ  ΤΑΜΑ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ  ΧΑΡΗ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ   
ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΛΥΤΙΜΗ  ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ   

ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ. 
ΕΤΣΙ  ΘΑ  ΣΕ  ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ  !!! 

 Ο Κουμπάρος του
Παπανικόλας 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 
στις 10:15 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 

(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής τού αείμνηστου συζύγου, πατέρα και αδελφού

Η σύζυγος:  Παρασκευή Μιχαλοπούλου

Ο γιος: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος

Τα αδέλφια: Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα Ανδρικοπούλου 
Τα κουνιάδια: Αμαλία Μπαγιονέττα, Μαρία-Ιωάννης Μανίκης 
Ειρήνη-Κώστας Κουνινιώτης, Δήμητρα Ράλλη 
Δημήτριος-Άννα Παπαχριστόπουλος 

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
από εδώ και την Ελλάδα.

Το Ιερό Μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς που 
ισχύουν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπαράσταση σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους  

μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο  
τού αείμνηστου συζύγου και πατέρα και αδελφού

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΆΛΟΠΟΥΛΟΥ
(Ετών 89 από Αίγιο)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir, 
Laval H7W 1Ε1), τελούμε Τεσσαρακονθήμερο  
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού  

αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΆΠΆΜΟΝΙΩΔΗ

(από Θολοποτάμι Χίου, ετών 83)

Η σύζυγος: Στυλιανή Παπαμονιώδη 
Τα παιδιά: Γεώργιος - Βίκυ Παπαμονιώδη,  

Ευάγγελος Μαρδάς 
Τα εγγόνια: Νεκταρία, Βασίλης, 

Ιωάννα, Δημήτρης 
Τα αδέλφια: Ιωάννης-Χρυσούλα Τσαμπλάκος Ελένη 

Παπαμονιώδη 
Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς  

και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα.

Το Ιερό Μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που ισχύουν. Ευχαριστούμε για την 

κατανόηση και τη συμπαράστασή σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μάς συμπαραστάθηκαν  

στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αείμνηστου συζύγου, 
πατέρα και παππού, Δημητρίου Παπαμονιώδη

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΩΝΣΤΆΝΤΆΚΆΚΟΥ 

(ετών 82, από Δάφνη Λακωνίας)

Η σύζυγος: 
Nicole Cadorette

Τα παιδιά: 
Constant (Mélanie), Stéphane (Andrea), 

Alexandre (Maria)
Τα αδέλφια: 

Άννα, Βούλα και Ζαχαρούλα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, αδελφού και 
θείου, Γιώργου Κωνσταντακάκου

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι  
όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια τού 

λατρευτού μας πατέρα και παππού

ΜΙΧΆΛΗ ΛΟΐΖΟΥ 
ΓΆΚΗ

Τα παιδιά, τα εγγόνια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.                                                               
Αιωνία η μνήμη!                                                                                                                      

The family of the late Michael Loizos Ghakis thanks you 
for your kind thoughts in their hours of bereavement.                                                                                                             

Rest in peace!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό τουΑγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τρίμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΜΆΡΙΟΥ) 
ΆΓΓΕΛΆΚΟΥ 

(από Κροκεές Λακωνίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Εξέγερση της Κροστάνδης 
Ανεπιτυχής ανταρσία των σοβιετικών 

ναυτών κατά των μπολσεβίκων του 
Λένιν. Ήταν η τελευταία μαζική απόπει-
ρα αμφισβήτησης της κομμουνιστικής 
διακυβέρνησης στη Ρωσία, έως τη διά-
λυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και 
μάλιστα από ένα τμήμα των Ενόπλων 
Δυνάμεων που είχε στηρίξει την Οκτω-
βριανή Επανάσταση το 1917.

Έλαβε χώρα από τις 7 έως τις 17 Μαρ-
τίου 1921 στην Κροστάνδη, που είναι 
νησιωτική πόλη της βορειοδυτικής Ρωσί-
ας και αποτελεί το σπουδαιότερο λιμάνι 
της Αγίας Πετρούπολης. 
Είναι κτισμένη επάνω στο νησί Κότλιν, 

στο κέντρο του Κόλπου της Φινλανδίας 
και έχει εξαιρετική στρατηγική σημασία, 
αφού ελέγχει τη θαλάσσια συγκοινωνία 
μεταξύ Βαλτικής και Αγίας Πετρούπολης.
Στις αρχές του 1921, τη Ρωσία κυβερ-

νούσε ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι, οι 

οποίοι είχαν εξέλθει νικητές από ένα κα-
ταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Η οικονο-
μική κατάσταση της χώρας ήταν απελπι-
στική. Η κρατικοποιημένη οικονομία δεν 
μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδο-
κίες ακόμη και των υποστηρικτών της. 
Η βιομηχανική παραγωγή είχε μειωθεί 

κατά 20% σε σχέση με την τσαρική πε-
ρίοδο, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είχαν 

συρρικνωθεί στο 38% των προεπανα-
στατικών. Ο πληθωρισμός είχε εκτοξευ-
θεί στα ύψη. Ένα δολάριο ισοδυναμούσε 
με δύο ρούβλια το 1914, ενώ το 1920 η 
ανταλλακτική του αξία ήταν ένα προς 
1.200. 
Η άθλια οικονομική κατάσταση είχε 

οδηγήσει την ύπαιθρο σε αναταραχή, 
ενώ οι απεργίες και οι συγκρούσεις ήταν 
καθημερινό φαινόμενο στις μεγάλες πό-
λεις.
Στις 26 Φεβρουαρίου 1921 οι ναύτες 

των πολεμικών πλοίων «Πετροπαβλόφ-
σκ» και «Σεβαστοπόλ» αποφάσισαν να 
παρέμβουν και συνέταξαν ένα κείμενο 
με 15 θέσεις. Απαιτούσαν, μεταξύ άλ-
λων, από τους μπολσεβίκους, περισσό-
τερες πολιτικές ελευθερίες, τερματισμό 
του πολεμικού κομμουνισμού, ελευθε-
ρία δράσης για τα μικρότερα σοσιαλιστι-
κά κόμματα και περιορισμό των μέτρων 
κατά της μικρής ατομικής ιδιοκτησίας. 
Την 1η Μαρτίου το μανιφέστο ενεκρίθη 

από την ανοιχτή γενική συνέλευση, στην 
οποία πήραν μέρος χιλιάδες ναύτες, 
στρατιώτες και πολίτες της Κροστάνδης. 
Μάταια οι εκπρόσωποι των μπολσεβί-

κων, Καλίνιν και Κούζμιν, προσπάθησαν 
να τους αποτρέψουν, γιατί το πλήγμα 
για τον Λένιν θα ήταν μεγάλο, καθώς η 
αμφισβήτηση προήρχετο από τους προ-
λετάριους.
Οι ναύτες, σκληραίνοντας τη στάση 

τους, προχώρησαν στη σύλληψη των 
Καλίνιν και Κούζμιν, όταν άρχισαν να 
καταφθάνουν πληροφορίες από τη Μό-
σχα για δυναμική επέμβαση του Κόκκι-
νου Στρατού. 
Αποφάσισαν να αντισταθούν και παρά-

ταξαν 10.000 άνδρες, υπό το μηχανικό 
πλοίων, Στέπαν Πετριτσένκο.
Η απάντηση της Μόσχας ήταν άμεση 

και δυναμική. Αφού χαρακτήρισε τους 
εξεγερμένους ναύτες «μικροαστούς 
αντεπαναστάτες και πιόνια της Γαλλίας», 
αποφάσισε την καταστολή της ανταρσί-
ας τους. 
Με εντολή του Λέοντος Τρότσκι, αρχη-

γού του Κόκκινου Στρατού, εστάλησαν 
στην Κροστάνδη 50.000 άνδρες, υπό τον 
στρατάρχη Μιχαήλ Τουχατσέφσκι.
Οι μάχες κράτησαν έως τις 17 Μαρτίου, 

όταν ο Κόκκινος Στρατός κατέλαβε την 
πόλη με βαρύτατες απώλειες (περίπου 
το 1/5 της δύναμής του). 
Υπό κανονικές συνθήκες η κατάληψη 

του νησιού θα ήταν αδύνατη, δεδομένης 
της απόλυτης ναυτικής υπεροχής των 
εξεγερμένων. 
Αλλά η παγωμένη θάλασσα τούς στέρη-

σε αυτό το πλεονέκτημα, δίνοντας στους 
άνδρες του Τουχατσέφσκι τη δυνατότητα 
να κινηθούν επάνω στον πάγο ως στρα-
τός ξηράς.
Μεγάλος αριθμός από τους εξεγερ-

μένους ναύτες εκτελέσθηκε επί τόπου 
ή μεταφέρθηκε σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης στη Σιβηρία, ενώ οι περισσότε-
ροι διέφυγαν στη γειτονική Φινλανδία. 
Σύμφωνα με τα σοβιετικά αρχεία, ο 

Κόκκινος Στρατός έχασε 527 άνδρες, ενώ 
3.285 ήταν οι τραυματίες. 
Οι απώλειες για τους εξεγερμένους 

ανήλθαν σε 1.000 νεκρούς και 2.000 
τραυματίες. 2.500 συνελήφθησαν και 
8.000 διέφυγαν στη Φινλανδία.
Η Εξέγερση της Κροστάνδης θορύβησε 

τον Λένιν και ήταν ένας από τους λόγους 
που τον οδήγησαν να προβεί σε σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις. 
Στις 21 Μαρτίου 1921 υιοθέτησε τη λε-

γόμενη Νέα Οικονομική Πολιτική, που 
περιείχε στοιχεία ελεύθερης οικονομίας. 

© SanSimera.gr

Ο Κόκκινος Στρατός  
επιτίθεται στην Κροστάνδη
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Έχετε τόσους πολλούς φίλους και 
τόση δημοτικότητα! Η Αφροδίτη και ο Άρης 
κινούνται στον ενδέκατο οίκο σας, των ομά-
δων, της τεχνολογίας και του ιδεαλισμού, 
χαρίζοντάς σας εξυπνάδα και ευστροφία 
στις παρέες σας και επεκτείνοντας τις φι-
λίες σας και την κοινωνικότητά σας. Ανυ-
πομονείτε να συναντηθείτε με τους φίλους 
σας και να κάνετε νέες γνωριμίες.

Η ψυχή σας που διψά για αλ-
λαγές, θα πάρει κάποια ικανοποίηση, 
καθώς η Αφροδίτη και ο Άρης κινούνται 
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και 
των συνεργασιών. Ο πρωτότυπος και και-
νοτόμος τρόπος επικοινωνίας σας, φέρνει 
πολλούς θαυμαστές αλλά και άτομα που 
επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί σας. 

Οι καινοτόμες και μοναδικές 
ιδέες σας συσπειρώνουν γύρω σας ένα 
ευρύ κοινό, καθώς η Αφροδίτη και ο 
Άρης κινούνται στον επικοινωνιακό και 
νοητικό τρίτο οίκο σας. Ζείτε μια έντο-
νη κοσμική ζωή, κάνετε πολλά ταξίδια, 
έχετε ενόραση και έμπνευση που κάνει 
τους γύρω σας να σας θαυμάζουν.

Βήμα – βήμα θα ανεβείτε στο 
βάθρο! Η Αφροδίτη και ο Άρης κινούνται 
στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας και σας χα-
ρίζουν δημόσια φήμη και επαγγελματική 
ανέλιξη. Στον επαγγελματικό στίβο, παίζε-
τε σύμφωνα με τους κανόνες ή δημιουρ-
γείτε μερικούς νέους. Οι σαφείς στόχοι 
και μια στρατηγική εκτέλεσης αυτών θα 
σας καθοδηγήσουν στο σωστό δρόμο.

Ενσωματωθείτε σε μια ομάδα! 
Όσον αφορά την υγεία και ευεξία σας, θα 
τα πάτε καλύτερα αν γίνετε μέλος μιας 
ομάδας το επόμενο διάστημα, καθώς η αρ-
μονική Αφροδίτη και ο ενεργητικός Άρης κι-
νούνται στον έκτο οίκο σας, της υγείας. Σί-
γουρα, αυτό που πραγματικά θα σας κάνει 
να νιώσετε καλύτερα, είναι η καλή παρέα.

Η Αφροδίτη και ο Άρης κινού-
νται στο δεύτερο οίκο σας, της εργα-
σίας και των οικονομικών σας, και σας 
προικίζουν με δύναμη και ενέργεια για 
να βελτιώσετε την οικονομική σας κατά-
σταση. Κανείς δεν είναι πιο έξυπνος και 
πιο ρεαλιστής από εσάς, όσον αφορά τα 
δημοσιονομικά ζητήματα, κατέχετε την 
κατάλληλη δημοσιονομική γνώση.

Κάτι επεκτατικό και υπέροχο 
συμβαίνει στη ζωή σας, καθώς η Αφροδί-
τη και ο Άρης κινούνται στον επεκτατικό 
και φιλοσοφικό ένατο οίκο σας. Είστε τυ-
χεροί σε ό,τι κι αν κάνετε, έχετε υποστή-
ριξη από τους φίλους σας, αναζητάτε την 
περιπέτεια και την περιπλάνηση. Η φιλική 
φύση σας, σάς ωθεί να κάνετε κάτι έξω 
από τα συνηθισμένα.

Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο και 
δυνατό έρωτα! Με τη δίνη της δημιουργι-
κότητας και του πάθους που σας χαρίζουν η 
Αφροδίτη και ο Άρης στον ερωτικό και δημι-
ουργικό πέμπτο οίκο σας, δε θα έχετε πολύ 
χρόνο για ξεκούραση. Το σύμπαν φωτίζει το 
πάθος σας, τις έμφυτες καλλιτεχνικές σας 
κλίσεις και την περήφανη πλευρά σας.

Λάμπετε από χαρά και ευτυ-
χία, δύναμη και ενθουσιασμό, καθώς η 
Αφροδίτη και ο Άρης στο ζώδιό σας, επα-
ναφέρουν τη λάμψη σας και ενισχύουν 
το πάθος σας. Η φιλική σας διάθεση και η 
ορμητικότητά σας προσελκύουν πολλούς 
θαυμαστές, απολαμβάνετε τη διασκέδα-
ση και τις νέες γνωριμίες. Μια νέα αγάπη 
κάνει την ψυχή σας να… τραγουδήσει.

Απόδοση επενδύσεων; Η αρ-
μονική Αφροδίτη και ο ενεργητικός Άρης 
στον όγδοο οίκο σας, των κοινών οικονο-
μικών πόρων και της αποταμίευσης, σας 
ωθούν να δράσετε για τη μακροπρόθεσμη 
οικονομική σας ασφάλεια και να ασχολη-
θείτε με κοινά περιουσιακά στοιχεία. Εί-
στε έτοιμοι να κερδίσετε χρήματα χωρίς 
να ιδρώσετε και πολύ.

Φροντίστε και περιποιηθείτε 
πρώτα τον εαυτό σας! Με την Αφροδίτη 
και τον Άρη στον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειας, έχετε την 
τάση να μείνετε στο σπίτι σας και να το πε-
ριποιηθείτε. Ίσως ακόμα και να αναζητάτε 
τη μοναξιά σας, καθώς νιώθετε εκνευρι-
σμό αν είστε με πολλούς ανθρώπους μαζί.

Έχετε κάνει ένα όνομα, οι 
άλλοι σας θεωρούν θύμα, γιατί τους 
αφήνετε να σας εκμεταλλεύονται 
αλλά η Αφροδίτη και ο Άρης στο δωδέ-
κατο οίκο σας, της ψυχικής θεραπείας, 
σας ζητούν να σβήσετε από το χάρτη 
τη φήμη σας, ως ζώδιο που πάντα προ-
σφέρει και τίποτα δεν παίρνει. 
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1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τις δυ-
νάμεις του Κιουταχή στο Κερατσίνι.

1881: Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αρχίζει να γρά-
φει την πρώτη ιστορία του με ήρωα τον Σέρλοκ 
Χολμς. Τίτλος της: «Σπουδή στο Κόκκινο».

1924: Το τραγούδι γενεθλίων «Happy Birthday 
To  You»,  δημοσιεύεται  για  πρώτη  φορά  στις 
ΗΠΆ.

1944: Άρχίζει  η  Μάχη  της  Κοκκινιάς  μεταξύ 
των  δυνάμεων  του  ΕΛΆΣ  από  τη  μία  πλευρά 
και των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων 
συνεργατών  τους από  την άλλη. Θα  τελειώσει 
στις 8 Μαρτίου, με την αποχώρηση των εισβο-
λέων Γερμανών.

1966: Ο  Τζον  Λένον  δηλώνει:  «Είμαστε  (οι 
Beatles) πιο δημοφιλείς και από το Χριστό» και 
προκαλεί αντιδράσεις στις ΗΠΆ.

2016: Ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης, γιος του αεί-
μνηστου πλέον  Σάββα Θεοδωρίδη  (ποδοσφαι-
ριστή  και  παράγοντα  του  Ολυμπιακού),  ανα-
λαμβάνει γενικός γραμματέας της UEFA.

4 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ένας Έλληνας οδηγεί στην Κων-

σταντινούπολη και περνά με 
κόκκινο. Ο τούρκος μπάτσος λοιπόν 
τον σταματά. 
- Περάσατε με κόκκινο κύριε. 
- Ε, και; Λέγε πόσο είναι το πρόστιμο, 
να τελειώνουμε. 
-Δεν υπάρχει πρόστιμο κύριε. Θα πρέ-
πει να γίνει δίκη. 
-Τι δίκη, ρε φίλε. Κόψε την κλήση να 
τελειώνουμε. 
Με τα πολλά ο μπάτσος τον πηγαίνει 
στο δικαστήριο, που είναι όπως στις 
ταινίες. Στεγάζεται στο κτήριο των 
φυλακών, είναι άθλιο και τρομακτικό. 

Μπόλικος κόσμος που περιμένει να 
δικαστεί, στη σειρά και ο Έλληνας 
φίλος μας. 
Ο τούρκος πρόεδρος του δικαστηρίου 
αρχίζει: 
- Τι έκανες; ρωτά τον Έλληνα. 
- Πέρασα με κόκκινο, κύριε δικαστά. 
Κόψτε μου μια κλήση να πληρώσω. 
- Δεν έχει πρόστιμο εδώ. Χασάν πάρε 
τον και… πήδα τον! 
- Μα τι λέτε, κύριε πρόεδρε! κάνει ο 
Έλληνας τρομαγμένος. Πόσο κάνει να 
πληρώσω! 
- Χασάν. Πάρε τον και πήδα τον. 
Ο επόμενος! Τί έκανες; 

- Έκλεψα, κύριε δικαστά. 
- Χασάν, πάρε τον και κόψε του τα 
χέρια! Ο επόμενος! Τί έκανες εσύ; 
- Σκότωσα, κύριε δικαστά. 
- Χασάν, πάρε τον και κόψε του το 
κεφάλι!
Ο Χασάν, τούρκος 180 κιλά, 2φυλλη 

ντουλάπα, τους πιάνει και τους τρεις 
μαζί από το λαιμό και αρχίζει να τους 
πηγαίνει έξω από το δικαστήριο για 
να εφαρμόσει τις ποινές. 
Οπότε, ο Έλληνας γυρνά και του λέει: 
- Και πού ‘σαι Χασάν... κοίτα μη… 
μπερδευτούμε. Εγώ είμαι για το… 
πήδημα!!!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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

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

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

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

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

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

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

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

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

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

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

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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



Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και συνταγές 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca

Για να αγαπήσουν και ταΓια να αγαπήσουν και τα
παιδιά μας τις παραδόσειςπαιδιά μας τις παραδόσεις
που τόσο αγαπήσαμε και εμείς! που τόσο αγαπήσαμε και εμείς! 


