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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!
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Σε απόγνωση  Σε απόγνωση  
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Σταύρος Λυγερός: Οι Ρώσοι Σταύρος Λυγερός: Οι Ρώσοι 
θα χάσουν ακόμα και αν… θα χάσουν ακόμα και αν… 
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Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 25 Φε-
βρουαρίου του 2022 στο έγκριτο πε-

ριοδικό JAMA Pediatrics της Αμερικανικής 
Ιατρικής Ένωσης.
«Τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας μετά τη 

δεύτερη δόση του εμβολίου αγγελιοφό-
ρου RNA (mRNA) αυξάνονται παγκοσμίως, 
ιδίως σε νεότερους άνδρες ενήλικες και 
εφήβους. Ζυγίζοντας τον κίνδυνο μυοκαρ-
δίτιδας έναντι των οφελών της πρόληψης 
του σοβαρού COVID-19, η Νορβηγία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ταϊβάν ανέστει-
λαν τη δεύτερη δόση του εμβολίου mRNA 
για τους εφήβους. 
Παρομοίως, οι έφηβοι (ηλικίας 12 έως 17 

ετών) στο Χονγκ Κονγκ έχουν ενημερωθεί 
να λαμβάνουν 1 δόση του BNT162b2 αντί 
για 2 δόσεις σε διαστήματα 21 ημερών 
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2021», αναφέρει 
η νέα μελέτη.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι 43 έφηβοι νο-
σηλεύτηκαν σε νοσοκομείο λόγω μυοκαρ-
δίτιδας μετά τη λήψη του εμβολίου της 
Pfizer και ότι το 84% των νοσηλειών (36 
από τους 43) συνέβησαν μετά τη δεύτερη 
δόση.
«Ο ακατέργαστος λόγος κινδύνου της 

δεύτερης δόσης προς την πρώτη δόση 
ήταν 7,11 (95% CI, 3,16-15,97). Η αθροι-
στική επίπτωση της μυοκαρδίτιδας μει-
ώθηκε από 43 περιπτώσεις σε 202.315 

εμβολιασμένους εφήβους (21,25, 95% 
CI, 15,38-28,63) ανά 100.000 άτομα σε 0 
περιπτώσεις σε 22.245 εμβολιασμένους 
εφήβους όταν εφαρμόστηκε η πολιτική 
μιας δόσης».
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί ο κίν-
δυνος μυοκαρδίτιδας στους εφήβους «θα 
μπορούσε να είναι η χρήση μόνο μιας δό-
σης, μια χαμηλότερη δόση για δύο δόσεις, 
όπως συνιστάται για παιδιά ηλικίας 5 έως 
11 ετών, ή ένα μεγαλύτερο διάστημα με-
ταξύ των δόσεων».
Το  portugalresident.com  αναφέρει: 

Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι μετά τη χο-
ρήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου 
της Pfizer σε εφήβους στο Χονγκ Κονγκ, 
παρατηρήθηκε επίπτωση 39 περιπτώσε-
ων μυοκαρδίτιδας ανά 100.000 κατοίκους. 
Με άλλα λόγια, από τους 2.563 εφήβους 
που εμβολιάστηκαν με δύο δόσεις, ένας 
εμφάνισε αυτή τη σοβαρή καρδιακή λοί-
μωξη. 
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια «πολύ 

χαμηλότερη επίπτωση» (περίπου πέ-
ντε περιπτώσεις ανά 100.000 εμβολι-
ασθέντες) όταν στους εφήβους προ-
σφέρθηκε μόνο μία δόση του εμβολίου. 
Η UM επιβεβαιώνει αυτό που έχει ήδη 
επισημανθεί: Τα έφηβα αγόρια (και οι 
νεαροί άνδρες) έχουν στατιστικά περισ-

σότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μυ-
οκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό με Covid 
19 από ό,τι τα έφηβα κορίτσια (νεαρές 
γυναίκες). 
Η μελέτη κοόρτης, που διεξήχθη στο 

Χονγκ Κονγκ, ανέλυσε δεδομένα μεταξύ 
10 Μαρτίου και 18 Οκτωβρίου του περα-
σμένου έτους. 
«Ωστόσο, τα προκαταρκτικά αποτελέ-

σματα θα έχουν δείξει το σαφή και αυξη-
μένο κίνδυνο μυοκαρδίτιδας, γι’ αυτό και 
οι κινεζικές αρχές αποφάσισαν στις 15 Σε-

πτεμβρίου 2021 να μη χορηγηθεί δεύτερη 
δόση στους εφήβους», δήλωσε η UM.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΔΩ:

© j a m a n e t w o r k . c o m / j o u r -
nals/ jamapediat r i cs/ fu l lar -
ticle/2789584#:~:text=A%20
total%20of%20224%20560,oc-
curred%20after%20the%20
second%20dose.
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Ανέκρουσε πρύμναν  
η Αυστρία
Μόλις ένα μήνα αφότου τέθηκε σε ισχύ  
η νομοθεσία και πριν ξεκινήσει  
η επιβολή προστίμων...

Η Αυστρία θα αναστείλει την 
πολιτική του υποχρεωτικού εμ-

βολιασμού όλων των ενηλίκων, ανα-
κοίνωσε στον Τύπο (Τετάρτη 9/3) η 
Υπουργός  Συνταγματικών  Υποθέσε-
ων, Καρολίν Εντστάντλερ.

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις ένα 
μήνα αφότου τέθηκε σε ισχύ η νο-
μοθεσία, για πρώτη φορά σε χώρα 
της ΕΕ και πριν ξεκινήσει η επιβολή 
προστίμων που προβλεπόταν για 
όσους… δεν υπάκουαν στις εντολές.

Η χώρα των εννέα εκατομμυρίων 
κατοίκων ήταν μεταξύ των ελάχι-
στων στον κόσμο που κατέστησαν 
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά 
του κορωνοϊού για όλους τους ενή-
λικες. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ το Φε-
βρουάριο και περιλάμβανε πρόστι-
μα έως 3.600 ευρώ (3.940 δολάρια) 
από τα μέσα Μαρτίου, για όσους δε 
συμμορφωθούν.

Ωστόσο, η Εντστάντλερ είπε ότι η 
«παραβίαση των θεμελιωδών δικαι-

ωμάτων» από το νόμο δεν μπορεί 
πλέον να δικαιολογηθεί από τον κίν-
δυνο που θέτει η πανδημία.
«Μετά από διαβουλεύσεις με τον 

Υπουργό Υγείας, αποφασίσαμε ότι 
φυσικά θα ακολουθήσουμε αυτά που 
είπε η επιτροπή (ειδικών)», είπε η 
Έντσταντλερ στους δημοσιογράφους 
μετά από συνεδρίαση του υπουρ-
γικού συμβουλίου. «Δε βλέπου-
με καμία ανάγκη να εφαρμόσουμε 
πραγματικά αυτόν τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό λόγω της παραλλαγής 
Όμικρον», σχολίασε.
Ο  υπουργός  Υγείας,  Γιοχάνες  Ρά-
ουχ, δήλωσε ότι θα υπάρξει άλλη 
αξιολόγηση των σημείων του μέτρου 
αυτού που αφορούν τη δημόσια 
υγεία και τους συνταγματικούς νό-
μους εντός τριών μηνών. Η Αυστρία 
έχει καταγράψει περισσότερους 
από 15.000 θανάτους από την αρχή 
της πανδημίας το 2020.

© newsbreak.gr

Νέα μελέτη: Οι έφηβοι έχουν επτά φορές 
περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν 
μυοκαρδίτιδα μετά τη δεύτερη δόση του 
προϊόντος των BioNTech/Pfizer

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2789584#:~:text=A total of 224 560,occurred after the second dose.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2789584#:~:text=A total of 224 560,occurred after the second dose.
https://www.portugalresident.com/new-study-shows-teens-seven-times-more-likely-to-develop-myocarditis-after-second-dose-of-pfizer-vaccine-against-covid-19/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2789584#:~:text=A total of 224 560,occurred after the second dose.
https://www.newsbreak.gr/tag/aystria/
https://www.newsbreak.gr/tag/ypochreotikos-emvoliasmos/
https://www.newsbreak.gr/tag/ypochreotikos-emvoliasmos/
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Ο Υπουργός Εργασίας της Επαρχιακής Κυβέρνησης  του  Κεμπέκ,  κ.  Jean 
Boulet, ανακοίνωσε μέτρα που στοχεύουν 
στην προώθηση της ένταξης στην αγορά 
εργασίας μεγαλύτερου  αριθμού  γυναι-
κών, στους τομείς της επιστήμης, της τε-
χνολογίας, της μηχανικής και των μαθη-
ματικών (STIM). 

Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των 
ειδικευμένων γυναικών εργαζομένων σε 
αυτούς τους τομείς, αποφασίστηκε να 
χαλαρώσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
σχετικά με τις δαπάνες που συνδέονται με 
τη συμμετοχή των γυναικών, στο πλαίσιο 
του προγράμματος βραχυπρόθεσμης κα-
τάρτισης που ευνοεί την πρακτική άσκηση 
στα επαγγέλματα που έχουν προτεραιό-
τητα από το CPMT όπως το πρόγραμμα 
Μηχανικής και Πληροφορικής (COUD-
Génie TI). 
Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει επιχει-

ρήσεις που χρειάζονται εξειδικευμένο ερ-
γατικό δυναμικό, στους τομείς της μηχανι-
κής και της τεχνολογίας των πληροφοριών. 
Στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών 
διανέμοντας ή προσαρμόζοντας ορισμένα 
προγράμματα επαγγελματικής, τεχνικής ή 
πανεπιστημιακής κατάρτισης, προκειμέ-
νου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων.

ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ STΙM
Οι προτεινόμενες αλλαγές στα κριτήρια 

επιλεξιμότητας είναι οι εξής: 
•  Αυξήσεις  μισθού  από  20.000  $  σε 
25.000 $. 
• Ο μισθός των μεντόρων που θα συνο-
δεύουν τους υποψηφίους μπορεί να κα-
λυφθεί από το πρόγραμμα μέχρι το πολύ 
$150/ώρα. 
• Δαπάνες που σχετίζονται με  την προ-
ώθηση έργων σε επιχειρήσεις και γυναι-
κεία  πελατεία  και  με  στόχο  την  ενθάρ-
ρυνσή τους να  
     συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπο-
ρούν  να  επιστραφούν  έως  το  10%  του 
πραγματικού κόστους της επιδότησης. 
• Μπορούν  να  επιστραφούν  τα  έξοδα 
που  σχετίζονται  με  την  κατάρτιση  που 
προάγει την ενσωμάτωση καλών πρακτι-
κών στα   
     τμήματα ανθρώπινων πόρων για την 
ένταξη  των  γυναικών  στην  αγορά  εργα-
σίας.

Ο Υπουργός υπενθυμίζει, ότι βρίσκε-
ται σε εξέλιξη πρόσκληση για έργα που 
στοχεύουν τους διάφορους εταίρους της 
αγοράς εργασίας. Αυτή η πρόσκληση ξε-
κίνησε στις 8 Φεβρουαρίου 2022 ως μέ-
ρος της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την 
Προώθηση και Αξιοποίηση Επαγγελμάτων 
και Τεχνών, αυτή η πρόσκληση στοχεύει 
να προωθήσει την ανάπτυξη πρωτότυπων 
μέσων για την προώθηση του STΙM στις 
γυναίκες και να τις ενθαρρύνει να επιλέ-
ξουν επαγγέλματα σε αυτούς τους τομείς. 
Οι οργανώσεις έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής έως τις 15 Απριλίου 2022.
Ο Υπουργός προωθεί επίσης δύο άλ-

λες προσκλήσεις για έργα. Το πρώτο, 

που διευθύνεται από το Conseil  Emploi 
Métropole  (CEM), έχει στόχο να προω-
θήσει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν 
την αποφοίτηση και την επιδίωξη τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης για τις γυναίκες στο 
STΙM ή που διευκολύνουν τη μετάβασή 
τους στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για 
τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολί-
ες. Οι επιλέξιμοι ενδιαφερόμενοι από την 
ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ και άλ-
λες περιοχές του Κεμπέκ, μπορούν τώρα 
να υποβάλουν τα έργα τους, τα οποία θα 
παραλαμβάνονται και θα αναλύονται συ-
νεχώς, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος 
φάκελος.

Η δεύτερη πρόσκληση για έργα, παρου-
σιάζεται ως μέρος της συμφωνίας Future 
Skills μεταξύ της CPMT και του Κέντρου 
Μελλοντικών Δεξιοτήτων (FCC). Στόχος 
του είναι να αυξήσει την παρουσία των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και να 
υποστηρίξει τις οργανώσεις των τομέων 
STΙM στη διαδικασία ένταξης. Τα επιδιω-
κόμενα έργα πρέπει να προτείνουν και-
νοτόμες ιδέες για την προώθηση της επα-
νεκπαίδευσης και της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των γυναικών και τη δημιουρ-
γία χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε αυτούς τους τομείς. 

Αυτές οι τρεις προσκλήσεις για έργα θα 
βοηθήσουν τις γυναίκες να επιλέξουν 
σταδιοδρομία στο STΙM, να επιτύχουν 
στην εκπαιδευτική τους πορεία και να εν-
σωματώσουν την αγορά εργασίας σε πε-
ριβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς. 
«Γνωρίζουμε τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας στην τεχνολογία της πληροφο-
ρίας και τη μηχανική, αλλά και τις μεγά-
λες δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν 
οι γυναίκες σε αυτούς τους τομείς που 
ακμάζουν, όπου υπό-εκπροσωπούνται. 
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ειδι-
κευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας εκεί, προσαρμόζουμε τα μέσα 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έτσι ώστε 
περισσότερες από αυτές να ακολουθούν 
σταδιοδρομία στους τομείς STΙM. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος αυτοί οι ιδιαίτερα 
περιζήτητοι τομείς να ξεφεύγουν από τις 
γυναίκες. Εναπόκειται σε εμάς να ενερ-
γήσουμε για να τους προσφέρουμε την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν το πλήρες δυ-
ναμικό αυτών των επαγγελμάτων και τε-
χνών! Ως κοινωνία μάθησης, κάνουμε ό,τι 
είναι απαραίτητο για να τους επιτρέψου-
με να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και 
να ενσωματώσουν τέτοια στρατηγικά πε-
δία απασχόλησης για το Κεμπέκ!» είπε ο 
Υπουργός Εργασίας, Jean Boulet.
«Η παρουσία των γυναικών στην αγορά 

εργασίας είναι σημαντική για την προώ-
θηση της οικονομικής τους αυτονομίας 
και, ταυτόχρονα, για να μπορέσουμε να 
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που 

σχετίζονται με την έλλειψη εργατικού δυ-
ναμικού. Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις 
γυναίκες έχει γίνει αισθητός στην αγορά 
εργασίας και πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για την προώθηση της παρουσίας τους σε 
όλους τους τομείς. Τα μέτρα που εφαρμό-
ζει η κυβέρνησή μας, θα επιτρέψουν στις 
γυναίκες να βρουν τη θέση τους στο πολ-
λά υποσχόμενο περιβάλλον των τεχνολο-
γιών της πληροφορίας και να αναπτύξουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους». 
Η  Isabelle  Charest,  Υπουργός  Παιδείας 
και Υπουργός αρμόδια για τη Γυναικεία 
κατάσταση, δήλωσε ότι: «Είναι επιτακτι-
κή ανάγκη να αυξηθεί η παρουσία των 
γυναικών στους πολλά υποσχόμενους 
τομείς του STΙM. Επί του παρόντος, οι γυ-
ναίκες υπό-εκπροσωπούνται, με το ποσο-
στό τους να παραμένει στάσιμο γύρω στο 

20% για αρκετά χρόνια. Η ανακοίνωση του 
υπουργείου προσφέρει τρεις επιταχυντές 
σε κρίσιμα σημεία στο ταξίδι μιας γυναί-
κας σε ένα μη παραδοσιακό γυναικείο 
τομέα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε έργα 
που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των γυ-
ναικών σε αυτούς τους τομείς, που θα δι-
ευκολύνουν την εκπαίδευσή τους και την 
απόκτηση της πρώτης τους δουλειάς και 
που θα επιτρέψουν την ένταξη, τη διατή-
ρηση, την πρόοδο και την επανεκπαίδευ-
ση των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Ελπίζουμε επίσης να υποστηρίξουμε πρω-
τοβουλίες που ενθαρρύνουν τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα στο STΙM. Οι υποστη-
ρικτές καλούνται να βοηθήσουν να ανέβει 
το Κεμπέκ στην κορυφή της λίστας των 
περιβαλλόντων που καλωσορίζουν τις γυ-
ναίκες στο STΙM».
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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 
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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  
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or  
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Classes 
today!
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Ευλογία ή κατάρα  
η μετανάστευση;

411.000  ΝΕΟΥΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ αναμένεται να υποδεχτεί το 
2022 ο Καναδάς. Σημαντικά αυξημένος αριθμός εν συγκρίσει με 
πέρσι, κυρίως λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών. 
Προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια δίνεται στους Ασιάτες με-

τανάστες, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό σε μετανάστες από χώρες 
της Αφρικής και της Ευρώπης. Οι Έλληνες ανήκουν στην ομάδα 
των επαναπατριζόμενων οικονομικών μεταναστών, λόγω της συ-
νεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. 

Είναι γεγονός ότι ο ελληνισμός του Καναδά έχει δραστηριοποιη-
θεί συστηματικά τον τελευταίο καιρό, προκειμένου να βοηθήσει 
με κάθε τρόπο εκείνους που επιστρέφουν από την πατρίδα, σε 
αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.

Επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των επαναπατριζόμε-
νων που φεύγουν πίσω στις θετές τους πατρίδες δεν υπάρχουν 
επί του παρόντος. Ο αριθμός πάντως των αφικνούμενων στη φι-
λόξενή μας χώρα πρέπει να είναι αρκετά σημαντικός, εάν λάβου-
με υπόψη μας και τους απελπισμένους, οι οποίοι δίχως δεύτερη 
σκέψη φθάνουν με φοιτητική ή τουριστική βίζα με την ελπίδα να 
μονιμοποιηθούν. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι τα πράγματα δεν είναι σήμερα όπως ήταν τις πρώτες μεταπο-
λεμικές δεκαετίες, όταν ο Έλληνας ξεκινούσε από τη γενέτειρα 
χωρίς εφόδια και γινότανε ανειδίκευτος εργάτης, έβγαζε τον επι-
ούσιο και φύλαγε και δύο δεκάρες για να γυρίσει στην πατρίδα, 
όπως ήταν το αρχικό όνειρο. Ένα όνειρο που για τους περισσότε-
ρους έμεινε απραγματοποίητο...
Σήμερα δεν μπορεί κάποιος να έρθει στον Καναδά για να πλύνει 

πιάτα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα πιάτα τα έχουν αναλάβει 
πλέον ανειδίκευτοι εργάτες άλλων μειονοτήτων και ακόμη για-
τί οι Έλληνες της δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν ασχολούνται με 
«υποτιμητικά» επαγγέλματα. 

 Όπως και να έχει πάντως, οι επίδοξοι μετανάστες θα πρέπει να 
έχουν υπόψη τους ότι για να μεταναστεύσει κανείς σήμερα στον 
Καναδά και να έχει σοβαρές ελπίδες να εξασφαλίσει μία αποδο-
τική εργασία, πρέπει εκτός των άλλων νομικών, μεταναστευτικών 
κλπ. προϋποθέσεων, να είναι εξειδικευμένος σε συγκεκριμένα 
ζητούμενα επαγγέλματα, να έχει επαρκή γνώση της αγγλικής και 
της γαλλικής, εάν επιλέξει το Κεμπέκ. Σε αυτό το τελευταίο δυ-
στυχώς υστερούν οι νεοέλληνες, οι οποίοι τέλειωσαν ελληνικά 
πανεπιστήμια που τους έδωσαν μεν καλές γενικές γνώσεις, σπά-
νια όμως κατέχουν τις γλώσσες και την εξειδίκευση. 

Εν τω μεταξύ, πολλοί από αυτούς με ελλιπείς και σε κάποιες 
περιπτώσεις παραπλανητικές πληροφορίες για τη χώρα υποδο-
χής, χωρίς σαφή γνώση της μεταναστευτικής της πολιτικής και 
χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης του συστήματος 
και της τοπικής καθημερινότητας, συχνά πέφτουν θύματα «μετα-
ναστευτικών» γραφείων και μπαίνουν σε ένα λαβύρινθο από τον 
οποίο δε γνωρίζουν πως να ξεφύγουν… 

Αυτό τους στερεί από τη δυνατότητα εξασφάλισης άμεσα κά-
ποιας εργασίας, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε ομογενεια-
κούς οργανισμούς προκειμένου να λάβουν κάποια βοήθεια, απα-
σχόληση, στέγη και συχνά τα έξοδα επιστροφής στην πατρίδα 
όπως συμβαίνει συνήθως… 

Ευλογία ή κατάρα η μετανάστευση; Ένα σοβαρό ερώτημα, που 
θα πρέπει να απασχολήσει όσους σκέπτονται να πάρουν τη με-
γάλη απόφαση...

Πολιτειακός  
Νέο-Γενιτσαρισμός 

Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα επιφέρει 
ιδιαίτερες ανησυχίες δια το τι μέλλει γε-

νέσθαι αναφορικώς προς την κατάσταση εν τη 
Πατρίδι μας, διότι εξ αφορμής της έκρηξης του 
πολέμου με την Ρωσία, απεδείχθη εναργέστερα 
η βαθεία διάσταση μεταξύ του Ελλαδικού Κρά-
τους και του έθνους, καθότι το πρώτον αφενός 
ετεροκατευθύνεται εις βάρος του δεύτερου και 
το δεύτερον κηδεμονεύεται ίνα μην αντιληφθεί 
ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός της εσχάτης εν 
γένει προδοσίας όπου συντελείται εις βάρος των 
εθνικών μας συμφερόντων.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Πέραν από το προαναφερθέν προηγουμένως 
δόγμα, η «Κύπρος κείται μακράν ενώ η Ουκρα-
νία εγγύς», εν προκειμένω, βιώνουμε κατ’ ουσί-
αν μία μορφή αισχράς προπαγάνδας εκ μέρους 
των απολύτως ελεγχόμενων μέσων μαζικής εξα-
πατήσεως τα οποία, δρουν κατ’ εντολήν άνωθεν, 
προκειμένου να αναπαράξουν στείρα την προ-
παγάνδα της παγκοσμιοποιήσεως και της πολιτι-
κής ορθότητας, αρχομένης εκ της Σταυροφορίας 
των εμβολίων και εξικνουμένη άχρι των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών διεξαγωγής του εν λόγω πολέμου.
Το σχέδιο της μεγάλης επανεκκίνησης εις βά-

ρος της πατρίδας μας, συνιστά μία αντικειμενική 
πραγματικότητα η οποία συνίσταται εις το διωγ-
μό των Ελλήνων παντί προσφόρω τρόπω, υπό 
των κοσμο-εξουσιαστών δια μέσω της πτωχοποι-
ήσεως, της εθνικής αποδομήσεως αλλά και της 
δρομολογούμενης αντικατάστασης του Ελληνι-
κού πληθυσμού, εκ της σωρείας των επήλυδων, 
οι οποίοι εποικίζουν νυχθημερόν την πατρίδα 
μας, γεγονός το οποίο (περί της επίμαχης πληθυ-
σμιακής αντικαταστάσεως ο λόγος) καθίσταται η 
γενική κυνική και ιταμή παραδοχή των εν Ελλάδι 
πολιτικών, ότι το οξύ δημογραφικό πρόβλημα 
δύναται να επιλυθεί με τους μετανάστες.

Η φαιά προπαγάνδα των θεραπαινίδων του συ-
στήματος – ήτοι τα προσφιλή Μ.Μ.Ε. – μερίμνη-
σαν να καταργήσουν λίαν σκοπίμως την έννοια 
τού μετανάστη και να την αντικαταστήσουν καθ’ 
ολοκληρίαν εκ της εννοίας του πρόσφυγα, δια 
της οποίας επιχείρησαν την καλλιέργεια συμπά-
θειας προς άπαντες κατατρεγμένους αλλοδα-
πούς, αποκρύπτοντας εν άλλοις λόγοις, επιμε-
λώς μεθοδευμένα την ειδοποιό νομική διαφορά 
μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη καθώς και λα-
θρομετανάστη.

Η πρόθεση δια της ασύστολης αυτής ψευδο-
λογίας, η αλλοίωση του Ελληνικού πληθυσμού, 
διότι η επί σχεδόν μία 7ετία εντατικοποιημένη 
απόπειρα εποικισμού της Πατρίδος εισέτι και εις 
τις ακριτικές ευαίσθητες περιοχές δια της δημι-
ουργίας συγκεκριμένων δομών, κατέτεινε εις την 
κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας και την εγκα-
θίδρυση μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας ένθα 
οι αλλοδαποί θα έχουν ίδια δικαιώματα και θα 
αντιμετωπίζονται εξυπαρχής ισότιμα με τους Έλ-
ληνες.
Εξ αυτού του λόγου, υποστηρίζονται σθεναρώς 

οι μετανάστες, επιδοτούνται, και εις τον αντίπο-
δα τιμωρείται απηνώς όποιος τολμήσει να αρ-

θρώσει αντιπολιτευτικό λόγο, ως ρατσιστής, δι-
ότι ο άνωθεν σχεδιασμός καθίσταται αμείλικτος.

Η εθνική αποδόμηση και η αντικατάσταση του 
Ελληνικού πληθυσμού τεκταίνεται ράγδην υπό 
ως άνω συνθήκες με συμπράττοντα κόμματα 
όλα εν τω κοινοβουλίω, καθότι ως έχουμε ανα-
φέρει λογοδοτούν εις την ίδια υπερεθνική αρχή, 
αντί τριάκοντα αργυρίων.

Συναφώς, δια να μην υπάρχει θεσμική αντίδρα-
ση ή και μελλοντική εκ των επιγενόμενων γενεών 
αντίδρασις, οι μηχανισμοί του συστήματος πα-
ραχαράσσουν την ιστορική αλήθεια εκ βάθρων, 
και αφελληνίζουν εκ των σχολείων τα τέκνα μας, 
ούτως ώστε να μην αντιλαμβάνονται τη διανοη-
τική γενοκτονία την οποία υφίστανται εν τη Πα-
τρίδι μας.

Άρα ο σχεδιασμός του δοτού ανθελληνικού 
κράτους εν αγαστή συμπνοία με την ελληνό-
φωνη θεσμική ελίτ, καθίστανται απεριφράστως 
εναγκαλισμένοι με τα υπερεθνικά διευθυντή-
ρια βυσσοδομώντας περί της το συμφέρον του 
έθνους και την πρόοδο της Ελλάδας καλλιερ-
γώντας το νέο-γενιτσαρισμό και το ραγιαδισμό 
προς τους Έλληνες πολίτες μακράν.
Υπαρχούσης αυτής της σηψαιμικής καταστάσε-

ως, οι συνθήκες του πολέμου ανέδειξαν πανηγυ-
ρικά το μείζον ζήτημα των προσφύγων, των γνή-
σιων και ουχί των κίβδηλων, καθότι άμαχος πλη-
θυσμός εκ της Ουκρανίας προσέρχεται ζητώντας 
ασυλία προς την Ευρώπη και την Πατρίδα μας.
Το ερώτημα είναι, για ποιό λόγο οι μη κυβερ-

νητικές οργανώσεις δεν τους υποδέχονται θερ-
μώς, αφού διέπονται προσηκόντως και εκ της 
νομιμότητας όπως άλλοτε συνέβαινε με τους 
μετανάστες, πού κείται άραγε η βιομηχανία της 
αλληλεγγύης των ανθρωπιστών; Τι έχει να πει 
τώρα η κυβέρνηση και πως θα αντιδράσει έναντι 
των πραγματικών προσφύγων, οι οποίοι σαφώς 
είναι καλοδεχούμενοι εκθέτοντας όμως ανεπα-
νόρθωτα την κυβέρνηση δια την προηγούμενη 
κατάσταση εποικισμού της Πατρίδας με μετανά-
στες αγνώστου προελεύσεως;
 

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

A MUST SEE!!

CHOMEDEY

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM

HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΡΟΥΝΤΩ 

Chrystia Freeland,  
η Ουκρανή διάδοχος

Ως  μέρος  του  διαρκούς  αφιερώμα-
τος των ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΝΕΩΝ 

στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, πα-
ρουσιάζουμε σε τρεις συνέχειες, τις τρεις 
«σιδηρές» κυρίες της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, ξεκινώντας με την Chrystia 
Freeland.

Η  Ομοσπονδιακή  Υπουργός  Οικονομι-
κών, Chrystia Freeland, έπαιξε σημαντικό 
ρόλο, πείθοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκλεί-
σουν τις ρωσικές τράπεζες από το διατρα-
πεζικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων 
SWIFT, προκειμένου να στερηθεί το κα-
θεστώς Πούτιν μέρος του πολεμικού του 
προϋπολογισμού.
Η κ. Freeland είναι επίσης αντιπρόεδρος 

της κυβέρνησης του Καναδά, και αυξάνει 
τις κλήσεις και τις ανταλλαγές με αρκε-
τούς από τους συναδέλφους της στο G20 
για να τιμωρηθεί αυστηρά η Ρωσία για 
την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας.

Δύο εβδομάδες μετά τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, ο οποίος άλλαξε δραματικά τη 
διεθνή τάξη, η απάντηση του Καναδά δια-
μορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από αυτές 
τις τρεις υπουργούς.

Ο Καναδάς ήταν μια από τις πρώτες χώ-
ρες που ανακοίνωσε το κλείσιμο του ενα-
έριου χώρου του στα ρωσικά αεροσκάφη. 
Επίσης, έχει απαγορεύσει την πρόσβαση 
στα λιμάνια του σε ρωσικά πλοία. Ήταν ο 
πρώτος που απαγόρευσε τις εισαγωγές 
πετρελαίου από τη Ρωσία. Είναι επίσης 
στη λίστα των χωρών που ζήτησαν από το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ξεκινήσει 
έρευνα για καταγγελίες για εγκλήματα 
πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν 
από ρωσικές δυνάμεις.

Αυτή η σύγκρουση, η οποία έχει ήδη 
προκαλέσει το μεγαλύτερο κύμα προσφύ-
γων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ώθησε γρήγορα τις Chrystia  Freeland, 
Mélanie  Joly  και  Anita  Anand στο προ-
σκήνιο των μεγαλύτερων αποφάσεων της 
κυβέρνησης Trudeau από τότε που ανέλα-
βε την εξουσία το 2015.
Ο πρώην διπλωμάτης Κόλιν  Ρόμπερ-
τσον ο οποίος έχει κυρίως διαπιστευτεί 
στην Ουάσιγκτον, πιστεύει ότι η Chrystia 
Freeland συνεχίζει να επιβάλλεται. Ο χρό-
νος της στο Foreign Affairs, όπου οδήγησε 
επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις, με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας ελεύ-
θερου εμπορίου μεταξύ του Καναδά, των 
Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, 
την εξυπηρετεί ακόμη και σήμερα. Έπρεπε 
να αντιμετωπίσει έναν πρόεδρο, τον Ντό-

ναλντ Τραμπ, τόσο απρόβλεπτο όσο και 
θυμωμένο, και μια χαοτική διοίκηση στην 
Ουάσιγκτον.

Εντός των χωρών της G7, εκτιμήθηκε 
ιδιαίτερα η διαχείριση της κρίσης από 
τις τρεις εν λόγω υπουργούς. Η απόδο-
σή τους έχει γίνει αντιληπτή πολύ πέρα   
από τα σύνορά μας. Σίγουρα, η Chrystia 
Freeland είναι μια αξιόλογη πολιτική δύ-
ναμη και θεωρείται ως τέτοια όχι μόνο 
στον Καναδά, αλλά σε όλο τον κόσμο.

Ο Colin Robertson, είπε ότι «Αυτές οι 
τρεις υπουργοί έχουν την πλήρη εμπι-
στοσύνη του πρωθυπουργού. Και αυτή η 
εμπιστοσύνη είναι απολύτως απαραίτητη 
για όποιον θέλει να πετύχει ως υπουρ-
γός».
Στα μάτια ορισμένων στις δημόσιες 

υπηρεσίες, ο ηγετικός ρόλος της Chrystia 
Freeland σε αυτήν την κρίση έχει ξεπερά-
σει πλήρως αυτόν του Justin Trudeau. «Η 
Chrystia Freeland ήταν στο τηλέφωνο για 
ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο και συ-
σπειρώνει τον κόσμο για νέες κυρώσεις. 
Πολλοί τη βλέπουν ως την πραγματική 
Πρωθυπουργό», ανέλυσε μια κυβερνη-
τική πηγή που ζήτησε να διατηρήσει την 
ανωνυμία της, επειδή δεν ήταν εξουσιο-
δοτημένη να μιλήσει δημόσια για τα βή-
ματα που έκανε η αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης.
Στην περίπτωση της κυρίας Φρίλαντ, η 

οποία θεωρείται η επιλαχούσα του Τζά-
στιν Τρουντό για να αναλάβει τον έλεγχο 
του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά 
όταν αποφασίσει ο ίδιος να αποσυρθεί, 
ο πόλεμος στην Ουκρανία την επηρεά-
ζει προσωπικά. Και οι δύο γιαγιάδες της 
γεννήθηκαν στην Ουκρανία. Η μητέρα της, 
Halyna Chomiak Freeland, δικηγόρος, βο-
ήθησε στη συγγραφή του πρώτου σχεδί-
ου του Ουκρανικού Συντάγματος. Μιλάει 
άπταιστα Ουκρανικά με τα παιδιά της στο 
σπίτι στο Τορόντο.

Πριν κάνει το άλμα στην πολιτική, η κ. 
Freeland ήταν κυρίως δημοσιογράφος στο 
Κίεβο και τη Μόσχα, μετά τη διάλυση της 
ΕΣΣΔ. Παρακολουθήθηκε στενά από την 
KGB λόγω των ρεπορτάζ της. Της δόθηκε 
το κωδικό όνομα «Frida».
Την ημέρα της ρωσικής εισβολής, η κ. 

Φρίλαντ σκέφτηκε να μιλήσει σε περίπου 
1,4 εκατομμύρια Καναδούς με ουκρανικές 
ρίζες όπως εκείνη στη δική τους γλώσσα. 
«Η Ουκρανία δεν πέθανε», είπε. 

Σήμερα, διπλωμάτες σαν τον Ρόμπερ-
τσον δε διστάζουν να περιγράψουν αυτή 
την τριάδα ως τις «τρεις σιδηρές κυρίες» 
της κυβέρνησης Τρουντώ, εντυπωσιασμέ-
νοι από την επιείκειά τους, την πειθαρχία 
τους, τη σταθερότητά τους και τη διαύ-
γειά τους.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Jean Charest: Η επιστροφή  
ενός «πολιτικού θηρίου»
Όπως αναμενόταν, την Πέμπτη 10 

Μαρτίου, ο πρώην Φιλελεύθερος 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Jean Charest 
(63 ετών), ανακοίνωσε επίσημα ότι θα δι-
εκδικήσει την ηγεσία του ομοσπονδιακού 
συντηρητικού κόμματος, ελπίζοντας αρ-
γότερα να εκλεγεί και πρωθυπουργός του 
Καναδά.

Ο Jean Charest άρχισε την πολιτική του 
καριέρα ως εκλεγμένος συντηρητικός βου-
λευτής στις 4 Σεπτεμβρίου 1984 σε ηλικία 
μόλις 24 ετών. Το 1988, σε ηλικία 28 ετών, 
έγινε ο νεότερος υπουργός στο υπουργικό 
συμβούλιο του Mulroney. Είναι αυτός που 
θα αναστείλει τον ολυμπιονίκη σπρίντερ 
Μπεν Τζόνσον για μια ιστορία ντόπινγκ.

Ωστόσο, έχασε τη θέση του ως Υφυπουρ-
γός Αθλητισμού και Νεολαίας το 1990, 
όταν επικοινώνησε με δικαστή σε υπόθε-
ση ερασιτεχνικού αθλητισμού.
Το 1995, ήταν μια από τις ηγετικές προ-

σωπικότητες του στρατοπέδου «ΟΧΙ» στο 
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του 
Κεμπέκ. Ήταν τότε προσωρινός ηγέτης του 
συντηρητικού κόμματος, το οποίο εκείνη 
την εποχή είχε μόνο δύο βουλευτές.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ 
Στις 2 Μαρτίου 1998, στο προπύργιό του 

στο Σέρμπρουκ, αναλαμβάνει την ηγεσία 
του φιλελεύθερου κόμματος του Κεμπέκ, 
μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Τζόν-
σον. Εισήλθε στην Εθνοσυνέλευση την 
ίδια χρονιά και ανέλαβε την ανασυγκρό-
τηση του κόμματος με σκοπό την εξουσία.

Στις 14 Απριλίου 2003, έγινε ο 34ος πρω-
θυπουργός του Κεμπέκ. 

Θα βρεθεί επικεφαλής μιας μειονοτικής 
φιλελεύθερης κυβέρνησης το 2007 και θα 
κερδίσει 3η θητεία το 2008.
Ο χρόνος του ως πρωθυπουργός του Κε-

μπέκ, ωστόσο, δεν ήταν ομαλός. Πολλοί 
τον επέκριναν για το διορισμό δικαστών 
και την Επιτροπή Charbonneau για την 
ανάθεση κυβερνητικών συμβολαίων.

Θα αντιμετωπίσει τους φοιτητές κατά 
πρόσωπο πριν από την εκστρατεία του 
2012 και θα βρίσκεται στο μικροσκόπιο 
της UPAC για 10 χρόνια, η οποία εγκατέ-
λειψε την περασμένη εβδομάδα την έρευ-
νά της.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, η αντίπαλός 
του στο PQ, Pauline Marois, ανέλαβε την 
ηγεσία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας. Ο 
Ζαν Σαρέ άφησε την πολιτική.

Σήμερα, εννέα χρόνια αργότερα, επέ-
στρεψε στις ρίζες του για να προσπαθή-
σει να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να 
γίνει πρωθυπουργός του Καναδά. 

Όμως, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκό-
πηση Léger/Le Journal/National Post που 
διενεργήθηκε το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο, το 41% των Συντηρητικών ψηφο-
φόρων είναι υπέρ του βουλευτή Pierre 
Poilievre, ενώ ο Charest προς το παρόν, 
έχει μόνο το 10% προτίμησης.

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 

«Φωτιά» έχουν πάρει οι τιμές σχε-
δόν σε όλο το φάσμα της οικονο-

μίας, με τους καταναλωτές να βρίσκονται 
κυριολεκτικά σε απόγνωση, αφού οι ανα-
τιμήσεις ξεπερνούν ακόμα και το μηνιαίο 
μισθό τους. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε 
μία από τις ακριβότερες χώρες σε όλη την 
Ευρώπη στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης, αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα, 
την ώρα που ο μέσος όρος των μισθών 
παραμένει σχεδόν στον… πάτο της ευρω-
παϊκής κατάταξης. 
Με την κυβέρνηση να αρνείται πεισμα-

τικά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης και του ΦΠΑ στα τρόφιμα, λόγω 
του υψηλού δημοσιονομικού κόστους, 
οι πολίτες ετοιμάζονται για εφιαλτικούς 
μήνες, αφού, πέρα από τις απλησίαστες 
τιμές στα ράφια των σούπερ – μάρκετ 
και στα πρατήρια καυσίμων, έρχεται και 
το «σοκ» των τριψήφιων αριθμών στους 
λογαριασμούς του ρεύματος, που στα πε-
ρισσότερα νοικοκυριά αγγίζουν έως και 
ένα βασικό μισθό!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΦΩΤΙΑ»
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την 

ελληνική οικονομία και την ακρίβεια που 
μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο μέσος 
μισθός στη χώρα μας βρίσκεται στη 19η 
θέση από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανέρχε-
ται στα 1.116 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, θα 
πρέπει να σημειωθεί, πως για τον υπο-
λογισμό των ελληνικών μισθών πραγμα-
τοποιείται αναγωγή, με τους 14 μισθούς 
που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία 
στους 12 μισθούς που είναι η βάση υπο-
λογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση τους 14 μισθούς, οι μέσες απο-
δοχές στη χώρα μας πέφτουν ακόμα χα-
μηλότερα, στα 956 ευρώ το μήνα, δηλαδή 
η Ελλάδα κατεβαίνει στην 24η θέση των 
27 κρατών-μελών.

ΣΤΑ 2 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΙΤΡΟ
Την ίδια ώρα, όμως, η Ελλάδα διαθέτει 

την 4η υψηλότερη τιμή της απλής αμόλυ-
βδης βενζίνης σε όλη την Ευρώπη, καθώς 
έχει «σκαρφαλώσει» στα 1,85 ευρώ το 
λίτρο, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας 
έχει ξεπεράσει κατά πολύ και τα 2 ευρώ. 

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν, 
πως η πορεία ανόδου των διεθνών τιμών 
του πετρελαίου θα οδηγήσει τις τιμές της 
βενζίνης πάνω από το όριο των 2 ευρώ και 
στις μεγάλες αστικές περιοχές, μέσα 
στους επόμενους μήνες.

ΤΟ 60% ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ
Οι φόροι αντιστοιχούν σχεδόν σε ποσο-

στό 60% της τελικής τιμής στην Ελλάδα 
και αυτός είναι και ο βασικότερος παρά-
γοντας για το γεγονός πως στη χώρα μας 
πωλείται σχεδόν η ακριβότερη αμόλυβδη 
βενζίνη στην Ευρώπη. Πρακτικά, όταν η 
τιμή στην αντλία είναι 1,85 ευρώ το λίτρο, 
μόνο οι φόροι είναι 1,11 ευρώ, δηλαδή η 
«καθαρή» τιμή είναι μόλις 0,74 ευρώ το 
λίτρο! 
Για μια απλή διαδρομή από την Αθήνα 

έως την Πάτρα, με τη μέση τιμή στα 1,85 
ευρώ, ο οδηγός θα πρέπει να πληρώσει 
βενζίνη 29,21 ευρώ. 
Για την ίδια διαδρομή με το ίδιο όχη-

μα, πριν από σχεδόν ένα χρόνο (τιμή 
αμόλυβδης 1,510 ευρώ) θα πλήρωνε 
23,84 ευρώ, δηλαδή 5,37 ευρώ λιγότερα. 

Στην «κορυφή» της λίστας με τις χώρες 
που έχουν ακριβότερη τιμή βενζίνης σε 
σχέση με την Ελλάδα είναι οι: Ολλανδία 
(2,018 ευρώ), Φινλανδία (1,90 ευρώ) και 
Δανία (1,89 ευρώ), χώρες που διαθέτουν 
τους υψηλότερους μισθούς σε όλη την 
Ευρώπη (Δανία 3.914 ευρώ), Φινλανδία 
(2.509 ευρώ) και Ολλανδία (2.152 ευρώ). 
Στον αντίποδα, χώρες όπως η Σλοβακία, 
η Ρουμανία και η Βουλγαρία, έχουν χα-
μηλότερους μισθούς από την Ελλάδα και 
ταυτόχρονα πολύ χαμηλότερες τιμές στην 
απλή αμόλυβδη.

Η 9η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Λόγω των τεράστιων φόρων που έχει 
επιβάλει το κράτος στα καύσιμα, στα ύψη 
βρίσκονται και οι τιμές στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης. Η Ελλάδα διαθέτει την 9η υψηλό-
τερη τιμή ανάμεσα στα 27 κράτη – μέλη 
της Ε.Ε. (στο 1,248 ευρώ το λίτρο), ενώ 12 
χώρες πωλούν το πετρέλαιο θέρμανσης 
κάτω από το 1 ευρώ!
Ανάμεσά τους βρίσκονται κράτη με υψη-

λά εισοδήματα, όπως το Λουξεμβούργο 
(τιμή πετρελαίου θέρμανσης 0,905 ευρώ), 
η Αυστρία (0,953 ευρώ) και η Ιρλανδία 
(0,908 ευρώ), στις οποίες το κρύο είναι 
πολύ πιο έντονο από αυτό της χώρας μας 
και οι ανάγκες  θέρμανσης πολύ υψηλότε-
ρες από την ελληνική επικράτεια.
Αξίζει να σημειωθεί, πως φθηνότερες 

τιμές διαθέτουν και χώρες με παρόμοι-
ους μέσους μισθούς σε σχέση με τη χώρα 
μας, όπως η Λετονία (μισθός 940 ευρώ 
και πετρέλαιο θέρμανσης 0,921 ευρώ), η 
Κροατία (μισθός 984 ευρώ και πετρέλαιο 
0,893). Κοντά στα ελληνικά δεδομένα 

είναι η Ουγγαρία, που διαθέτει μέσο μι-
σθό 929 ευρώ και η τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης κυμαίνεται στα 1,357 ευρώ το 
λίτρο, αλλά και η γειτονική Βουλγαρία, με 
τους μέσους μισθούς των 605 ευρώ το πε-
τρέλαιο θέρμανσης πωλείται προς 1,296 
ευρώ το λίτρο.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ, 
ΜΕ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

H κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα 
χειρότερη τους επόμενους μήνες, καθώς 
οι προβλέψεις για την πορεία του πληθω-
ρισμού στη χώρα μας έχουν σπάσει κάθε 
ρεκόρ. Είναι ενδεικτικό πως με βάση τις 
εκτιμήσεις της Κομισιόν ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή για το σύνολο του 2022 θα 
αγγίξει το 3,1%, όταν το υπουργείο Οικο-
νομικών έχει εντάξει στον Προϋπολογι-
σμό μια πρόβλεψη της τάξεως του 0,8%.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο ίδιος ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκού-
ρας, έχει εκτιμήσει ότι ο πληθωρισμός της 
τάξεως του 5%-6% θα διατηρηθεί σε αυτά 
τα επίπεδα τουλάχιστον έως τον ερχόμε-
νο Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι τα ελληνικά 
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα συνεχί-
σουν να έρχονται αντιμέτωπα με ένα άνευ 
προηγουμένου κύμα ακρίβειας, τόσο σε 
σφοδρότητα όσο και σε διάρκεια, αφού 
και για το 2023 οι προβλέψεις της Κομι-
σιόν μιλούν για πληθωρισμό 1,1%.

Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν σημει-
ωθεί νέες αυξήσεις σε προϊόντα, όπως 
άλευρα, τυροκομικά, αλλαντικά, βούτυ-
ρα-μαργαρίνες, γαλακτοκομικά, δημητρι-
ακά, ζυμαρικά, καφές, ζάχαρη, ελαιόλαδο, 

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλληνες σε απόγνωση Έλληνες σε απόγνωση 
• 19οι στους μισθούς και 4οι στην ακριβότερη 

βενζίνη • Η Ελλάδα έγινε μία από τις  
ακριβότερες χώρες της Ευρώπης σε καύσιμα 

και ηλεκτρικό, ενώ το κύμα ακρίβειας  
θα συνεχιστεί και το 2023
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ΣΤΟ «ΑΝ» Η ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ
Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα φαίνε-

ται πως είχαν βρεθεί ανάμεσα στους κω-
δικούς των προϊόντων που το οικονομικό 
επιτελείο είχε εξετάσει να μειώσει τον 
ΦΠΑ στο 6% από το 13% σήμερα. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως, σε περίπτωση 
που ενεργοποιούνταν ένα τέτοιο μέτρο, 
θα είχε περιορισμένη διάρκεια (το ετήσιο 
κόστος στα 10-15 προϊόντα που εξετάζε-
ται είναι 1,5 δισ. ευρώ).

Ωστόσο, στελέχη του οικονομικού επιτε-
λείου σημειώνουν πως, εφόσον βρεθεί ο 
απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι η μείωση θα 
περάσει στον τελικό καταναλωτή και δε 
θα «χαθεί» στην ενδιάμεση αλυσίδα των 
μεσαζόντων και των επιχειρήσεων λιανι-
κής και χονδρικής. Με βάση τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι με-
γαλύτερες αυξήσεις τον περασμένο Δε-
κέμβριο είχαν καταγραφεί στην ενέργεια, 
με το κόστος του φυσικού αερίου να αυ-
ξάνεται κατά 135,7% σε ετήσια βάση, του 
ηλεκτρισμού κατά 45% και του πετρελαί-
ου θέρμανσης κατά 34,1%. Πιο ακριβό 
κατά 19,7% αγόρασαν οι καταναλωτές το 
αρνί και το κατσίκι, ενώ αύξηση 17% είχα-
με στο ελαιόλαδο, 14,2% στις πατάτες και 
7,6% στα ζυμαρικά.

«ΡΟΚΑΝΙΖΟΝΤΑΙ» ΤΑ ΝΕΑ  
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ! 

ΤΟ «ΜΑΡΜΑΡΟ» ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ  
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ

Τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού «ρο-
κανίζουν» τα μέτρα της κυβέρνησης, τα 
οποία, ούτως ή άλλως, δεν κάλυπταν 
το 100% των ανατιμήσεων, ενώ το κύμα 
των ανατιμήσεων είναι τόσο ισχυρό, που 
θα απαιτηθούν τεράστια κονδύλια από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κάτι που θε-
ωρείται πρακτικά ανέφικτο. 
Υπενθυμίζεται πως στο τέλος του 2022 η 

κυβέρνηση θα πρέπει να έχει προχωρήσει 
σε μια τεράστια δημοσιονομική προσαρ-
μογή και από το έλλειμμα του 7% του 2021 
να μειωθεί στο επίπεδο του 1% έως το τέ-
λος του τρέχοντος έτους και από το 2023 
να δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα, 
έστω και με οριακό θετικό πρόσημο.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Σημειώνεται πως, για τους λογαρια-

σμούς ρεύματος, η κυβέρνηση ανακοίνω-
σε μία επιπλέον επιδότηση προς τα νοι-
κοκυριά για το μήνα Φεβρουάριο, με τη 
μέση μηνιαία ενίσχυση να ανέρχεται στα 
39 ευρώ στους λογαριασμούς ρεύματος 
για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισο-
δήματος και τετραγωνικών μέτρων της κύ-
ριας κατοικίας, από τα 42 ευρώ που ήταν 
το μήνα Ιανουάριο.

-Για κατανάλωση ρεύματος για τις πρώ-
τες 150 KWh η στήριξη διαμορφώνεται 
στα 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
-Για μηνιαία κατανάλωση από 151-

300KWh, η επιδότηση περιορίζεται στα 
110 ευρώ/MWh από 120 ευρώ/KWh τον 
Ιανουάριο.
-Για το Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επι-

δότηση ανά μεγαβατώρα θα διαμορ-
φωθεί στα 170 ευρώ (από 180 ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα) για τις πρώτες 300 
κιλοβατώρες κι έτσι η επιδότηση ανά νοι-
κοκυριό θα αγγίξει τα 51 ευρώ.
-Παράλληλα, αμετάβλητες θα παραμεί-

νουν οι επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις, 
οι οποίες θα επιδοτηθούν με 65 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα, έκπτωση που περιλαμβάνει 
όλες τις κατηγορίες των επαγγελματικών 
τιμολογίων (βιομηχανία, εμπόριο, αγρο-
τικά) και όλες αντίστοιχα τις κατηγορίες 
χρήσεων (χαμηλή, μέση, υψηλή τάση).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
Με την κυβέρνηση να αδυνατεί να κα-

λύψει τις ανατιμήσεις, το «μάρμαρο» της 
ακρίβειας θα συνεχίσουν να πληρώνουν 
για πολλούς μήνες ακόμα ο απλός πολίτης 
και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, από 
τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή εκτιμά πως θα υπάρχουν 
ανατιμήσεις διαρκείας.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα περισσότε-
ρα νοικοκυριά της χώρας προσπαθούν να 
ανταπεξέλθουν στις άμεσες ανάγκες τους, 
δηλαδή να αγοράσουν τρόφιμα και να βά-
ζουν βενζίνη στο όχημά τους για να μετα-
κινούνται από και προς την εργασία τους. 
Με τις οικονομικές τους αντοχές να έχουν 
μηδενιστεί εδώ και καιρό, δεν αποκλείε-
ται πολλά νοικοκυριά να έρθουν αντιμέ-
τωπα ακόμα και με κατασχέσεις.

ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ
Αρκετοί λογαριασμοί ρεύματος και φυ-

σικού αερίου θα παραμείνουν απλήρωτοι 
ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα 
ενταχθούν σε ρύθμιση, ωστόσο τα «φου-
σκωμένα» τιμολόγια του ηλεκτρικού ανα-
μένεται να συνεχίζουν να καταφθάνουν 
στα χέρια των καταναλωτών έως το ερχό-
μενο καλοκαίρι. Αποτέλεσμα θα είναι να 
δημιουργηθεί ένα τεράστιο χρέος προς τις 
εταιρίες ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο 
θα πρέπει να πληρωθεί από τους πολίτες.

ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ…
Την ίδια ώρα, όμως, είναι σε εξέλιξη μία 

άνευ προηγουμένου φοροκαταιγίδα, με 
τους φορολογουμένους να καλούνται να 
πληρώσουν μέχρι το τέλος του μήνα μια 
σειρά από φόρους, αλλά και ρυθμίσεις 
δόσεων. Συγκεκριμένα, έως τις 28 Φε-
βρουαρίου, θα πρέπει να καταβληθούν 
η τελευταία δόση του φόρου εισοδήμα-
τος και του ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας 
του 2022, οι δόσεις για την πάγια ρύθ-
μιση της Εφορίας και των ασφαλιστικών 
ταμείων και οι δόσεις προς τις τράπεζες. 
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Η αφανής ρωσική ήττα στην Ουκρανία
Μπορεί οι ρωσικές δυνάμεις να μην 

έχουν επιτύχει τους αντικειμενι-
κούς στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή 
της εισβολής, αλλά η δεδομένη στρατι-
ωτική ανωτερότητά τους δείχνει ότι νω-
ρίτερα ή αργότερα, με περισσότερους ή 
λιγότερους βομβαρδισμούς, η σθεναρή 
ουκρανική αντίσταση θα καμφθεί. 

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Ο Πούτιν, άλλωστε, έχει καταστήσει σα-
φές σε όλους όσους έχουν επιχειρήσει 
να μεσολαβήσουν για μία συμφωνία κα-
τάπαυσης του πυρός, πως ο πόλεμος θα 
τελειώσει μόνο εάν οι Ουκρανοί παρα-
δοθούν ή υποκύψουν. Με άλλα λόγια, η 
Μόσχα είναι αποφασισμένη πάση θυσία 
να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε. Ακόμα 
κι αν συμβεί αυτό, όμως, δε θα ακυρωθεί 
η αφανής ρωσική ήττα.

Κάποιοι στη Δύση ισχυρίζονται ότι η Ρω-
σία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την 
παράταση των επιχειρήσεων και άρα, εάν 
οι Ουκρανοί αντέξουν για ένα διάστημα, η 
ρωσική εισβολή θα καταρρεύσει. Από όσο 
γνωρίζω, ποτέ στην Ιστορία ένας πόλεμος 
δεν τελείωσε επειδή τελείωσαν τα χρήμα-
τα στο κρατικό ταμείο. Όταν απαιτείται, τα 
κράτη υιοθετούν «πολεμική οικονομία» 
και παρά το γεγονός ότι «ματώνουν» οι-
κονομικά, συνεχίζουν να πολεμούν. Κατά 
συνέπεια, θεωρώ λανθασμένη αυτού του 
είδους τη μεταμοντέρνα οικονομίστικη 
ανάλυση.

Σύμφωνα με τις εν εξελίξει ρωσικές 
στρατιωτικές κινήσεις, η Μόσχα επιδιώκει 
να ελέγξει την παράκτια ζώνη, αποκόπτο-
ντας την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασ-
σα. Παραλλήλως, επιχειρεί να περικυκλώ-
σει τις ουκρανικές δυνάμεις που είναι στο 
μέτωπο του Ντονμπάς και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να τις εξουδετερώσει. Εάν τα κατα-
φέρει και επίσης καταφέρει να καταλάβει 
το Χάρκοβο, θα περισφίξει το ήδη πιεζό-
μενο Κίεβο κατά τρόπο που να μην έχει 
διέξοδο.
Τί σημαίνουν αυτά; Σημαίνουν ότι για 

τον Πούτιν οι διεξαγόμενες διαπραγμα-
τεύσεις έχουν νόημα, μόνο εάν αφορούν 
στους όρους παράδοσης της Ουκρανί-
ας. Όπως φάνηκε από τις Συμφωνίες του 
Μινσκ (2014 και 2015) η Μόσχα ήταν 
έτοιμη να αποδεχθεί μία Ουκρανία που 
θα αναγνώριζε την αυτονομία του Ντον-
μπάς. Το Κίεβο, παρότι υπέγραψε εκείνες 
τις συμφωνίες (όπως και η Γαλλία και η 
Γερμανία) με αμερικανική παρότρυνση 
δεν τις εφάρμοσε ποτέ.

Αλλά και λίγο πριν την εισβολή, όταν οι 
ρωσικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στα 
σύνορα, η ατζέντα της Μόσχας για την 
επόμενη κίνηση ήταν ανοικτή. Εάν η Δύση 
έδινε μία ξεκάθαρη επίσημη δέσμευση ότι 

η Ουκρανία δε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ κι 
ότι θα παραμείνει ουδέτερη σαν «κράτος 
– μαξιλάρι», κατά πάσα πιθανότητα δε θα 
είχαμε φθάσει εδώ που είμαστε σήμερα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
Η Ατλαντική Συμμαχία, όμως, επέμεινε 

στην «πολιτική ανοικτών θυρών», αφή-
νοντας επίσημα ανοικτή την προοπτική 
επέκτασης στην Ουκρανία. Αν σ’ αυτό 
προστεθεί και η δήλωση Ζελένσκι, που 
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η χώρα του 
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γίνεται σα-
φές για ποιο λόγο η Ρωσία θεώρησε ότι η 
εθνική της ασφάλεια απειλείται, γεγονός 
που κατέστησε μονόδρομο για το Ρώσο 
πρόεδρο την εισβολή.
Στο επίπεδο της ψυχρής γεωστρατηγι-

κής είναι κατανοητή η αποφασιστικότητα 
του Κρεμλίνου να ολοκληρώσει αυτό που 
άρχισε. Κάθε υποχώρηση θα ήταν βαρύ 
πλήγμα, όχι μόνο προσωπικά για την ηγε-
τική θέση του Πούτιν, αλλά και για τη Ρω-
σία ως μεγάλη δύναμη. Μπορεί να μη μας 
αρέσει, αλλά δυστυχώς αυτή ήταν και πα-
ραμένει η πραγματικότητα των διεθνών 
σχέσεων.

Για να θυμηθούμε τον Όργουελ, οι με-
γάλες δυνάμεις είναι «πιο ίσες» από τις 
μικρομεσαίες. Κι αυτό δεν ισχύει μόνο για 
αυταρχικά καθεστώτα, αλλά και για δημο-
κρατικά. Ισχύει τώρα με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ 
και την Κίνα, όπως ίσχυε παλαιότερα για 
τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία κλπ. Όποιος αμφι-
βάλει ας διαβάσει τον Θουκυδίδη για το 
πως απάντησαν οι πολιτισμένοι δημοκρά-
τες Αθηναίοι στους Μήλιους.

Άρα, επαναλαμβάνω την προαναφερθεί-
σα εκτίμησή μου, ότι νωρίτερα ή αργότε-
ρα, με περισσότερους ή λιγότερους βομ-

βαρδισμούς, οι Ρώσοι θα ελέγξουν την 
Ουκρανία, αφήνοντας πιθανότατα στους 
φιλοδυτικούς ένα περίκλειστο τμήμα της 
προς τα δυτικά σύνορα με την Πολωνία. 
Και μάλιστα έχουν κάθε συμφέρον να δι-
ευκολύνουν όσους Ουκρανούς θελήσουν 
να μεταβούν και να ζήσουν εκεί ή ως πρό-
σφυγες στη δυτική Ευρώπη.

Η ΑΦΑΝΗΣ ΡΩΣΙΚΗ ΗΤΤΑ
Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που δείχνει να μην 

κατανοεί επαρκώς η Μόσχα. Είναι αληθές 
ότι μέχρι το 2014 η ουκρανική κοινωνία 
ήταν σε μεγάλο βαθμό διχασμένη, όσον 
αφορά τη στάση έναντι της Ρωσίας, με 
υπόστρωμα αυτού του διχασμού και τις 
γλωσσικές – πολιτισμικές διαφορές. Εξί-
σου αληθές είναι, ότι από τότε το φιλο-
δυτικό καθεστώς στο Κίεβο συστηματικά 
πίεσε, εκδίωξε και πάντως περιθωριοποί-
ησε τους φιλορώσους. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασμό με την προσάρτηση της 
Κριμαίας, μετατόπισε το κέντρο βάρους 
στην ουκρανική κοινωνία προς το φιλοδυ-
τικό στρατόπεδο.

Η ρωσική εισβολή εκ των πραγμάτων 
επιδείνωσε ποιοτικά το κλίμα για τη φι-
λορωσική πτέρυγα. Ας σημειωθεί ότι και 
μετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ένα 
σημαντικό ποσοστό Ουκρανών εκινείτο σε 
μία «γκρίζα» ζώνη σε ό,τι αφορά τη στά-
ση έναντι της Ρωσίας. Ναι μεν δεν ένοιω-
θαν Ρώσοι, αλλά θεωρούσαν τη Ρωσία 
αδελφή σλαβική χώρα. Μετά το 2014 το 
ποσοστό αυτό μειώθηκε, αλλά με την ει-
σβολή συρρικνώθηκε ποιοτικά. Η ουκρα-
νική αντίσταση, μάλιστα, λειτουργεί ως 
μηχανισμός σφυρηλάτησης μίας ισχυρής 
ουκρανικής εθνικής συνείδησης, η οποία 
ήταν μέχρι πρότινος αβαθής κι ασθενική.
Το αφήγημα του Πούτιν για το ομοεθνές 

Ρώσων και Ουκρανών μπορεί να είχε πα-
λαιότερα κάποια βάση, σε ό,τι αφορά ένα 
σημαντικότατο τμήμα Ουκρανών, αλλά 
το αίμα που χύνεται ανοίγει χάσμα που 
εκ των πραγμάτων λειτουργεί σαν βαθιά 
διαχωριστική γραμμή. Η Μόσχα δε χάνει 
τους ταγμένους (εμφανώς ή και αφανώς) 
φιλορώσους. Χάνει, όμως, τους Ουκρα-
νούς που συνειδησιακά βρίσκονταν στην 
«γκρίζα» ζώνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι κι αυτή η κατηγορία πολιτών, όπως και 
οι ταγμένοι αντιρώσοι, θα βιώσουν την 
κατάληψη της Ουκρανίας και τη σχεδια-
ζόμενη εγκατάσταση μίας φιλορωσικής 
κυβέρνησης στο Κίεβο, ως κατοχή. Αυτή 
είναι η αφανής ρωσική ήττα.
Το εάν θα εκδηλωθεί τότε μία άλλου τύ-

που αντίσταση είναι νωρίς να το πούμε. 
Ακόμα, όμως, κι αν δεν υπάρξει, η αίσθη-
ση ότι μία κοινωνία βρίσκεται υπό κατοχή 
θα εκδηλωθεί με όποιον τρόπο είναι δια-
θέσιμος, κυρίως πολιτικά. Αυτός σημαίνει 
ότι το πιθανολογούμενο αυριανό φιλο-
ρωσικό καθεστώς στο Κίεβο θα στερείται 
στοιχειώδους πολιτικής νομιμοποίησης, 
εάν δεν περιέλθει και σε έμμεση πολιτική 
απομόνωση. Σε κάθε περίπτωση, η αφα-
νής ρωσική ήττα θα καταστήσει την επό-
μενη ημέρα πολύ πιο δύσκολη, όχι μόνο 
για τους συνεργάτες του Πούτιν στην Ου-
κρανία, αλλά και για την ίδια τη Μόσχα.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφη-
μερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθ-
μούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός 
σχολιαστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN 
και διευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. 
Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.
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T. 450 934-8462
4367, boul. Notre-Dame Ouest, 
Chomedey, Laval

Ευχόμαστε σε όλη Ευχόμαστε σε όλη 
την Ομογένειατην Ομογένεια

Καλή ΣαρακοστήΚαλή Σαρακοστή

Homemade Traditional Recipes
Freshly Cooked Daily • Catering Services

Προσφέρουμε νηστίσιμα για την 
περίοδο της Σαρακοστής  

και μπακαλιάρο-σκορδαλιά 
για την 25η Μαρτίου

Κατόπιν αιτήματος Ουκρανών γιατρών, οι οποίοι ήθε-
λαν εκπαιδευτικά εργαλεία για την κάλυψη επειγου-

σών αναγκών υγείας μετά τη ρωσική επίθεση, ο Δρ Dan 
Deckelbaum, χειρουργός τραυμάτων του Πανεπιστημίου 
McGill, ανταποκρίθηκε μ’ ένα ιδιαίτερο και αποτελεσμα-
τικό τρόπο.

Θέλοντας λοιπόν να βοηθήσει τους ιατρούς και νοσοκό-
μους της Ουκρανίας, το Πανεπιστήμιο McGill δημιούρ-
γησε γρήγορα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολυμέσων 
για μάθηση της πολεμικής ιατρικής.
Η εκπαίδευση μέσω τηλε-εικόνας από το διαδίκτυο, 

συμπεριλάμβανε ανάνηψη, διασωλήνωση και θεραπεία 
τραύματος που προκαλούν διάφορα θραύσματα πυρο-
μαχικών ή από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. 
Ως συν-Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Χειρουργι-

κής (Κέντρο Παγκόσμιας Χειρουργικής CCM) στο Κέντρο 
Υγείας του Πανεπιστημίου McGill (Κέντρο Υγείας Πανε-
πιστημίου McGill-MUHC) και Διευθυντής Χειρουργικών 
και Τεχνικών Δεξιοτήτων στο Διαδραστικό Κέντρο Προσο-
μοίωσης και Μάθησης Steinberg-CSAIS, ο Δρ Deckelbaum 
συγκέντρωσε τα μέλη των δύο ομάδων για να δημιουρ-
γήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολυμέσων που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αμέσως στην Ουκρανία.
«Ποτέ δε φανταζόμασταν ότι θα υπήρχε τόσο ανάγκη 

προς βοήθεια των τραυματιών. Οι συνεργάτες μας, μάς 
ζήτησαν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις βασικές διαδι-
κασίες ανάνηψης και τη σωτήρια φροντίδα που μπορεί 
να εκτελέσει το μη χειρουργικό προσωπικό», αναφέρει 
στα σχόλια του στην ιστοσελίδα του Διαδραστικού Κέ-
ντρου Προσομοίωσης και Μάθησης Steinberg (Steinberg 
Interactive Simulation and Learning Center) του Πανεπι-
στημίου McGill.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
Με τη συμμετοχή του χειρούργου θώρακος, Δρ  Junko 
Tokuno, γυρίστηκαν στο Μόντρεαλ βίντεο ολίγων λεπτών, 
στα οποία δείχνουν πώς να εκτελούν σωτήριες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις, με αφήγηση στα ουκρανικά.
Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν από 

δύο εβδομάδες, το Κέντρο Παγκόσμιας Χειρουργικής 
(CCM) συνεργαζόταν ήδη με τη χώρα σε ερευνητικά προ-
γράμματα τραυμάτων και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, 
δήλωσε ο Δρ Deckelbaum του Διαδραστικού Κέντρου 
Προσομοίωσης και Μάθησης Steinberg-CSAIS.
Σε συνέντευξη, ο συνάδελφος του χειρούργος Δρ Tarek 
Razek, επικεφαλής του τραύματος στο Κέντρο Υγείας 
του Πανεπιστημίου McGill, δήλωσε ότι οι Ουκρανοί συ-
νάδελφοί του αντιμετώπιζαν ένα αδιανόητο σενάριο με 
μια πολύ περίπλοκη και αγχωτική κατάσταση.
Δεδομένης της κλίμακας της σύγκρουσης, εξήγησε, όλο 

το ιατρικό προσωπικό, όχι μόνο οι γιατροί έκτακτης ανά-
γκης και οι χειρουργοί τραύματος, καλούνται να φροντί-
σουν τους τραυματισμένους ασθενείς.
«Μεταξύ του χρόνου της ουκρανικής εφαρμογής και της 

δημιουργίας, χρειάστηκαν λιγότερο από τρεις ώρες και 
το τελικό προϊόν παραδόθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες», 
λέει ο Δρ Gerald Fried, διευθυντής του κέντρου.
«Με τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, αυτή είναι η 

πρώτη φορά που μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα 
τόσο γρήγορα, και με περιεχόμενο ποιότητας για την εκ-
μάθηση άμεσων χειρουργικών επεμβάσεων» ανέφερε ο 
Δρ Razek.

Όπως είναι γνωστό, οι ανάγκες είναι έντονες στην Ου-
κρανία, όπου η εντατικοποίηση των ρωσικών αεροπο-
ρικών επιδρομών τις τελευταίες ημέρες, εναντίον αρκε-
τών ουκρανικών πόλεων, έχει προκαλέσει χιονοστιβάδα 
νεκρών και τραυματιών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. 
Από την αρχή του πολέμου, εκατοντάδες άμαχοι έχουν 
σκοτωθεί και τραυματιστεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Επί-
σης, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 2,1 έως 2,2 εκατομ-
μύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από 
την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με τον οργανισμό Ηνω-
μένων Εθνών για τα παιδιά (UNICEF) σχεδόν οι μισοί εί-
ναι παιδιά.

Μια σκηνή από το βίντεο που επιμελήθηκαν στο προσομοιωμένο χειρουργείο στο Κέντρο Προσομοίωσης και 
Διαδραστικής Μάθησης του Πανεπιστημίου McGill οι χειρούργοι Δρ Junko Tokuno, Δρ Ruqaiya Al Shehhi και ο Δρ 
Dan Deckelbaum όπου δείχνουν πώς να γίνει μια διαδικασία σωτηρίας σ’ ένα τραυματία. 
ΦΩΤΟ: Πανεπιστήμιο McGill

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Το McGill προσφέρει Το McGill προσφέρει 
διαδικτυακή εκπαίδευση διαδικτυακή εκπαίδευση 
στο ουκρανικό υγειονομικό στο ουκρανικό υγειονομικό 
προσωπικόπροσωπικό

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1867305/guerre-ukraine-russie-refugies-onu
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Yiannis Hatzichristidis

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν δεν έχει πάψει να επαναλαμ-

βάνει σε κάθε ευκαιρία, ότι στον πόλεμο 
της Ουκρανίας δεν πρόκειται να συμμε-
τάσχουν Αμερικανοί στρατιώτες, γιατί 
αυτό θα σήμαινε Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Όμως, παραμένει ζητούμενο, εάν χτυ-
πηθεί επί του ουκρανικού εδάφους το 
κομβόι της στρατιωτικής βοήθειας των 
Ευρωπαίων ή των Αμερικανών, έστω και 
με Ουκρανούς οδηγούς, τι θα συμβεί;

Μάκης Ανδρονόπουλος* 
© slpress.gr

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι θα υπάρ-
ξουν συνέπειες, που σημαίνει ότι, θα 
χτυπήσει τα κομβόι, ενώ δεν μπορούμε 
να αποκλείσουμε να τα χτυπήσει ακό-
μη και στο έδαφος της Πολωνίας ή της 
Ρουμανίας. Τότε, τι γίνεται κ. Μπάιντεν; 
Τί κάνει το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη; Υπάρχει 
και ένα άλλο ερώτημα: Ποιες θα είναι οι 
επιλογές του Κρεμλίνου, αν η αντίσταση 
μέσα στην πόλη του Κιέβου «τσαλακώ-
σει» το γόητρο του στρατηλάτη;

Με δύο λόγια, βρισκόμαστε στην κόψη 
του ξυραφιού. Κάπου εδώ, ο πραγμα-
τισμός πρέπει να υποκαταστήσει την 
ανατριχίλα της Δύσης και την οργή της 
Ευρώπης, της οποίας η απρόσμενη αφύ-
πνισή της μέσα σε 48 ώρες αναμφίβολα 
οφείλεται περισσότερο στο θυμικό που 
μόχλευσε η αποφασιστικότητα των Ου-
κρανών να αντισταθούν όπως – όπως 
στη ρωσική στρατιωτική μηχανή και λι-
γότερο σε μια λογική συμφεροντολογική 
γεωπολιτική ανάλυση.
Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σκόπιμο να 

σκεφτούμε ότι η ευρωπαϊκή και αμερι-
κανική βοήθεια σε στρατιωτικό υλικό 
προς τον αγωνιζόμενο για την ελευθερία 
του ουκρανικό λαό, αν δε θέλουμε να 
κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας 
είναι νατοϊκή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Φαίνεται επί του πεδίου πως το στρατι-
ωτικό υλικό είναι δύσκολο, αν όχι αδύνα-
το, να φτάσει στο Κίεβο, στο Χαροκόπο ή 
στη Μαριούπολη. Ίσως υπάρχει χρόνος 
να φτάσει στην Οδησσό, η οποία όμως 
έχει να αντιμετωπίσει στα νερά της 45 
πολεμικά σκάφη της Ρωσίας, που άφησε 
ο Ερντογάν να περάσουν τα Στενά πριν 
τα κλείσει.

Συνεπώς, η λογική λέει ότι η βοήθεια 
αυτή, εφόσον φθάσει, θα διαχυθεί στη 
δυτική Ουκρανία και από εκεί θα επι-
χειρείται να φθάσει στα τακτικά και μη 
αντάρτικα στις πόλεις. Διότι είναι σαφές, 
ότι στις πόλεις θα γίνουν μάχες, πόρτα 
– πόρτα. Οι Ουκρανοί είναι αποφασισμέ-
νοι, ακόμη κι αν πέσει το Κίεβο.

ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Έτσι, όπως έχουν πολωθεί τα πράγμα-

τα, όπως φρόντισε η Ουάσιγκτον και το 
Λονδίνο, πρέπει να δούμε τί πόρτα δια-
φυγής από το φρενοκομείο υπάρχει. Από 
ό,τι φαίνεται ο μόνος που την κρατάει 
ανοιχτή είναι ο Μακρόν που συμφώνησε 
με τον Πούτιν να συνεχίσουν να μιλάνε. 
Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε τη ση-
μασία της εξόδου της Ευρώπης από το 
λήθαργο της μακαριότητάς της.
Και το ερώτημα είναι, πώς αυτή η 

εξέλιξη θα αποκτήσει ουσία και προ-
οπτική, γρήγορα, άμεσα πριν χαθεί το 
momentum, όπως με το ευρώ που θα 

μπορούσε να είναι το εφαλτήριο για την 
πολιτική της ενοποίηση. Το σημαντικό-
τερο όμως σε αυτή τη φάση είναι η ΕΕ 
να ξεπεράσει τη συγκινησιακή της φάση 
και να δει την καθαρή εικόνα για το πώς 
φτάσαμε στην τρέλα. Μόνο εάν συνειδη-
τοποιηθεί το πώς φτάσαμε στην εισβολή, 
μόνο τότε, η εικόνα θα καθαρίσει για να 
φανεί η λύση.

Μια καθαρή εικόνα μας δίνει ο υπερά-
νω πάσης υποψίας Ρωσο-γαλλο-αμερι-
κανός δημοσιογράφος Vladimir Pozner 
από το 2018 σε μια διάλεξή του στο 
πανεπιστήμιο Γέιλ στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Ρωσικών, Ανατολικοευρωπα-
ϊκών και Ευρασιατικών Σπουδών. 
Ο Πόζνερ μίλησε για τον αντίκτυπο της 

εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ έναντι της 
Ρωσίας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης και μοιράστηκε τις απόψεις του 
για μια σειρά ζητημάτων που έθιξε το 
κοινό, από την υποτιθέμενη ρωσική πα-
ρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των 
ΗΠΑ το 2016, μέχρι τη δηλητηρίαση του 
Σκριπάλ, έως την κατάσταση των ανεξάρ-
τητων μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία και 
τις ΗΠΑ. Η διάλεξή του στηρίχθηκε σε 
ντοκουμέντα που είχαν αποχαρακτηρι-
στεί εκείνη την εποχή και δεν αμφισβη-
τούνται (National Security Archives).

ΝΑΤΟ: ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ
Από αυτά τα ντοκουμέντα προκύπτει, 

ότι ο τελευταίος πρόεδρος της ΕΣΣΔ Μι-
χαήλ Γκορμπατσόφ είχε ρητές διαβεβαι-
ώσεις από τον πατέρα Τζορτζ Μπους και 
από τον Χέλμουτ Κολ, ότι η επανένωση 
της Γερμανίας δε σημαίνει άλλη επέκτα-
ση του ΝΑΤΟ. 

Τις ίδιες διαβεβαιώσεις έλαβε και ο 
Γιέλτσιν, πως το ΝΑΤΟ δε θα επεκταθεί 
«ούτε μια ίντσα» ανατολικά και από τη 
Θάτσερ και από τον Μιτεράν.

Αλλά από το 1999 ξεκινά η διεύρυνση 
του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά με την έντα-
ξη της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της 
Τσεχικής Δημοκρατίας. Τότε ήταν που ο 
αρχιτέκτονας της πολιτικής ανάσχεσης 
της ΕΣΣΔ Τζορτζ Κένναν έγραψε πως «η 
διεύρυνση του ΝΑΤΟ θα ήταν το πιο μοι-
ραίο λάθος στην αμερικανική πολιτική». 
Το δυτικό, διάβαζε αμερικανικό, επι-

χείρημα ήταν, πως τις διαβεβαιώσεις 
τις δώσαμε στην ΕΣΣΔ. Τώρα ΕΣΣΔ δεν 
υπάρχει. Υπάρχει Ρωσία!… που αντιμε-
τωπίστηκε ως ο χαμένος του Ψυχρού 
Πολέμου.
Στο μεταξύ, από το 1991 μοχλεύτηκε ο 

εμφύλιος στη Γιουγκοσλαβία, όπου ενε-
πλάκη το ΝΑΤΟ χωρίς άδεια από τον ΟΗΕ 
και από το 1995 ξεκινούν οι βομβαρδι-
σμοί από αυτό του σερβικού στρατού. 
Ο πόλεμος τέλειωσε σταδιακά την περί-
οδο 1999-2001 με την ολοκλήρωση της 
διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Οι ΗΠΑ 
αποχωρούν από τις συμφωνίες για τους 
αντιβαλλιστικούς πυραύλους.
Την περίοδο 2000-2008 αναλαμβάνει 

την πρωθυπουργία της Ρωσίας ο Βλα-
ντιμίρ Πούτιν και εξ αρχής ζητά να γίνει 
η Ρωσία μέλος του ΝΑΤΟ. Η απάντηση 
ήταν είστε πολύ μεγάλη… Το 2001 με το 
9/11 προσφέρει στον Μπους το νεότε-
ρο στήριξη για να πολεμήσουν μαζί την 
τρομοκρατία με σύμπραξη στην Κεντρι-
κή Ασία και αλλού. Καμία αντίδραση. Το 
2007 στο G20, όταν το ΝΑΤΟ συνέχισε να 
επεκτείνεται, δηλώνει πως είναι προκλη-
τική ενέργεια και ρωτάει εναντίον ποίου 
στρέφεται αυτή η επέκταση. Έχει μεσο-
λαβήσει το 2003 η αμερικανική επέμβα-
ση μετά των «προθύμων» στο Ιράκ, χω-
ρίς την έγκριση του ΟΗΕ. Τη συνέχεια τη 
γνωρίζουμε…

*Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι  
δημοσιογράφος και συγγραφέας 

Όταν ο Πούτιν 
ζητούσε να γίνει  
η Ρωσία μέλος  

του ΝΑΤΟ

https://www.youtube.com/watch?v=8X7Ng75e5gQ
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Σε μια ακόμη προσπάθεια απο-
κατάστασης ενός σταθερού και 

αξιόπιστου δίαυλου επικοινωνίας 
Αθήνας – Άγκυρας και βολιδοσκό-
πησης των προθέσεων του Τούρκου 
Προέδρου, ο πρωθυπουργός Κυρ. 
Μητσοτάκης θα παρακαθίσει σε 
γεύμα στην προεδρική κατοικία της 
Κωνσταντινούπολης με τον Τούρκο 
ηγέτη την Κυριακή 13 Μαρτίου.

Νίκος Μελέτης*
© liberal.gr

Από τον περασμένο Ιούνιο όταν εί-
χαν συναντηθεί και πάλι στις Βρυ-
ξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ και όταν ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός εξέφραζε την 
ελπίδα ότι η συνάντηση θα οδη-
γούσε σε «ήρεμα νερά στο Αιγαίο», 
κύλησε πολύ νερό και όχι μόνο δεν 
υπήρξε μείωση της έντασης αλλά 
αντιθέτως η Τουρκία φρόντισε να 
φορτώσει έναν «ογκόλιθο» πάνω 
στο τραπέζι των ελληνοτουρκικών. 

Με τη διεύρυνση της θεωρίας των 
«γκρίζων ζωνών» και την αμφισβή-
τηση της ελληνικής κυριαρχίας για 
όλα τα νησιά που θεωρεί ότι υπάρ-
χει η υποχρέωση αποστρατικοποίη-
σής τους.

Η συνάντηση Ερντογάν – Μητσο-
τάκη, γίνεται σε μια στιγμή που η 
παγκόσμια κοινότητα είναι επικε-
ντρωμένη στην ουκρανική κρίση και 
είναι προφανές ότι και οι δυο χώρες 
αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη 
πρόκληση με αφορμή την Ουκρανι-
κή κρίση. 
Τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων 

με τη Ρωσία (και λόγω της υψηλής 
εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια 
και τουρισμό) αλλά και σε περιφε-
ρειακό επίπεδο, ως χώρες – μέλη 
του ΝΑΤΟ που έστω και σε διαφορε-
τική ένταση επιστρέφουν και πάλι 

σε ρόλο χωρών «πρώτης γραμμής» 
απέναντι στη Ρωσία.
Τη συγκεκριμένη περίοδο μάλιστα 

είναι προφανές, ότι ούτε η Ουάσι-
γκτον ούτε οι Βρυξέλλες θα ήθελαν 
να προκύψει ένα επεισόδιο στο Αι-
γαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο 
και αυτό το αντιλαμβάνεται η τουρ-
κική πλευρά, η οποία θα πρέπει να 
αντισταθεί στον πειρασμό είτε για 
επί του πεδίου αμφισβήτηση της 
ελληνικής κυριαρχίας με πρόσχη-
μα την αποστρατικοποίηση, είτε με 
απόπειρα νέων γεωτρήσεων ή ερευ-
νών, σε περιοχές της ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας. Η κρίση στην Ουκρανία 
δεν οδηγεί φυσικά σε «μορατόρι-
ουμ» στο Αιγαίο, αλλά υποχρεώνει 
την τουρκική πλευρά να το σκεφτεί 
πολλές φορές, πριν επιχειρήσει μια 
πρόκληση η οποία θα υπονόμευε τη 
στρατιωτική συνοχή της νοτιοανα-
τολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και θα 
έθετε σε κίνδυνο κρίσιμες στρατιω-
τικές υποδομές των ΗΠΑ στο ελλη-
νικό έδαφος.

Η Τουρκική πλευρά, κάθε άλλο 
παρά έχει εγκαταλείψει τις γνω-
στές θέσεις της, είτε αφορούν τη 
«Γαλάζια Πατρίδα» είτε τις «γκρίζες 
ζώνες» και όλο το φάσμα των διεκ-
δικήσεων της (σε εναέριο χώρο FIR 
Αθηνών, SAR κ.ά.) και πρέπει να θε-
ωρείται δεδομένο ότι όταν η συζή-
τηση στην Προεδρική κατοικία στην 
Κωνσταντινούπολη φθάσει στα ελ-
ληνοτουρκικά, ο πρόεδρος Ερντογάν 
θα επιχειρήσει να θέσει τόσο τις 
γνωστές κατηγορίες που εξαπολύ-
ει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας 
για κακομεταχείριση των προσφύ-
γων και υπόθαλψης «τρομοκρατών» 
αλλά και όλο το φάσμα των διεκδι-
κήσεων της.

Η συζήτηση και πιθανόν η προτρο-
πή για ένα νέο κύκλο διερευνητικών 
επαφών είναι άνευ ουσιαστικού πε-
ριεχομένου και θα έχει μάλλον συμ-
βολικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 

στην τελευταία συνάντηση στο 
πλαίσιο των διερευνητικών η Τουρ-
κική αντιπροσωπεία, αφού εξέφρα-
σε τη δυσφορία της επειδή η Ελλη-
νική κυβέρνηση στη ρητορική της 
προβάλει το θέμα του casus belli, 
απαίτησε η συζήτηση να ξεκινήσει 

και να προχωρήσει για το Αιγαίο 
και κατόπιν σε άλλη φάση να μπει 
στο τραπέζι η Ανατολική Μεσόγειος, 
κάτι που παγίως απορρίπτεται από 
την Αθήνα. Επίσης, σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες, η τουρκική αντι-
προσωπεία επέμεινε ότι η συζήτη-
ση θα πρέπει να περιλάβει όχι μόνο 
την οριοθέτηση των θαλασσίων ζω-
νών αλλά και τα outstanding issues 
που παραπέμπουν στο εύρος των 
χωρικών υδάτων, στις «γκρίζες ζώ-
νες», τον εναέριο χώρο και φυσικά 
τη διασύνδεση της αποστρατικοποί-
ησης με την κυριαρχία των νησιών.

Έτσι ο τελευταίος γύρος των διε-
ρευνητικών δεν αφήνει κανένα πε-
ριθώριο αισιοδοξίας αλλά αντιθέ-
τως δείχνει ότι και αυτός ο δίαυλος 
έχει εξαντλήσει τα όρια του, στην 
προσπάθεια εξεύρεσης κοινού τό-
που και συνεννόησης ακόμη και 
για το περιεχόμενο των διαφορών, 
πόσο μάλλον για Συμφωνία στη σύ-
νταξη συνυποσχετικού για τη Χάγη.

Η Τουρκική πλευρά το τελευταίο 
διάστημα επιμένει, ότι θα πρέπει οι 
συζητήσεις των δυο χωρών να λά-
βουν χώρα στο πλαίσιο του άρθρου 
33 του Καταστατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ, που πριν από την παραπομπή 
στη Χάγη προβλέπει το διμερή διά-
λογο ή ακόμη και τη διαμεσολάβη-
ση, ενώ και για λόγους εντυπώσεων 
προβάλλεται το γεγονός, ότι η Ελ-
λάδα έχει καταθέσει εξαίρεση από 

τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικα-
στηρίου για θέματα ασφάλειας και 
άμυνας.

Η επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη 
στην Κωνσταντινούπολη θα έχει και 
μια άλλη διάσταση όμως, καθώς με 
την παρουσία του στο Φανάρι για 
την Κυριακή της Ορθοδοξίας θέλει 
να στείλει και μήνυμα στήριξης στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη, μια και το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται 
στο στόχαστρο της Μόσχας λόγω 
της αναγνώρισης της Αυτοκεφαλίας 
της Ουκρανικής Εκκλησίας, ώστε να 
απογαλακτιστεί από το Πατριαρχείο 
Μόσχας. Ήδη το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και Εκκλησίες που είχαν 
στηρίξει την επιλογή αυτή, δέχονται 
τα πυρά της Ρωσίας και τις υπονο-
μευτικές δραστηριότητες του Πα-
τριαρχείου Μόσχας, χωρίς να έχει 
ούτε τη βοήθεια ούτε τη «στήριξη» 
που είχε υποσχεθεί κυρίως η Ουά-
σιγκτον, όταν προέτρεπε και κατό-
πιν χαιρέτιζε την απόφαση για την 
Αυτοκέφαλη Ουκρανική Εκκλησία...

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλ-
λονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμήμα-
τος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημο-
σιογράφος το 1987. Από το 1990 καλύπτει 
το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ 
και κατόπιν και στην εφημερίδα «Έθνος». 
Αρθρογραφεί στο liberal.gr και στην εφη-
μερίδα «Φιλελεύθερος».

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

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!

ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΕΝ ΜΕΣΩ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το γεύμα της Κωνσταντινούπολης, οι ακραίες Το γεύμα της Κωνσταντινούπολης, οι ακραίες 
απαιτήσεις και το νέο τέλμα των Διερευνητικώναπαιτήσεις και το νέο τέλμα των Διερευνητικών
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Υγεία και Διατροφή
Πρόωρη γήρανση: Καθημερινές συνήθειες 
που επιβαρύνουν το δέρμα μας
Κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικοί για το δέρμα

Το DNA των κυττάρων μας δεν είναι η μόνη αιτία γήρανσης του δέρματος. Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι εξίσου, 
αν όχι περισσότερο, επιβαρυντικοί για το δέρμα. Κι επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε το DNA μας, μπορούμε 

να αλλάξουμε κάποιες καθημερινές συνήθειες που συμβάλλουν στην πρόωρη γήρανση.

«ΑΘΩΕΣ» ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΡΝΟΥΝ
Οδοντόβουρτσα: Τα ούλα με την πάροδο των χρόνων -συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών- υποχωρούν, με 

αποτέλεσμα να φαίνονται μακρύτερα τα δόντια. Αυτό οφείλεται στο ότι δε βουρτσίζουμε σωστά τα δόντια 
μας, είτε γιατί παραμένουν υπολείμματα τροφών στα διαστήματα ανάμεσα στα δόντια προκαλώντας την 
ανάπτυξη βακτηρίων, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στα ούλα. Επιπλέον, μπορεί να τα βουρτσίζουμε 
πολύ έντονα και προκαλούμε έτσι την υποχώρηση των ούλων, ενώ εμφανίζεται και σε περιπτώσεις διατα-
ραχών λήψης τροφής (π.χ. βουλιμία).
Καλό είναι να αποφεύγουμε τις σκληρές οδοντόβουρτσες, που συμβάλλουν στη συρρίκνωση των ούλων, 

και να χρησιμοποιούμε μέτριες ή μαλακές, κάνοντας και ένα ελαφρύ μασάζ στην περιοχή των ούλων. Για 
το σωστό καθαρισμό των διαστημάτων των δοντιών πρέπει να χρησιμοποιούμε καθημερινά μεσοδόντια 
βουρτσάκια ή νήμα. Επίσης, η κατανάλωση προβιοτικών καταπολεμά τα βακτήρια που προκαλούν πλά-
κα και ουλίτιδα.
Εξαντλητική άσκηση: Η φυσική δραστηριότητα μειώνει τη βιολογική μας ηλικία, ωστόσο η εξαντλη-

τική άσκηση (πολύωρη καθημερινή γυμναστική με έντονο ρυθμό) έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
γήρανση των κυττάρων μας. Οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται στο δέρμα είναι οι ρυτίδες, που 
δημιουργούνται από την έντονη προσπάθεια, καθώς και η στεγνή και τραχιά επιδερμίδα.
Θα ήταν προτιμότερη η συστηματική γυμναστική μέτριας έντασης, ιδανικά 2-3 φορές την εβδομάδα 

από 1 ώρα. Σημαντικό είναι επίσης η άσκηση, αεροβική (π.χ. περπάτημα, τρέξιμο) και αναεροβική 
(προπόνηση με βάρη), να είναι ισομερώς κατανεμημένη μέσα στην εβδομάδα.
Ζεστό νερό: Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεκούραστο από ένα ζεστό μπάνιο μετά από μια εξαντλητική 

ημέρα στη δουλειά. Οι ειδικοί, όμως, έχουν τις αντιρρήσεις τους. Το καυτό νερό προκαλεί αγγειοδια-
στολή, δημιουργώντας ευρυαγγείες, τους αντιαισθητικούς δηλαδή κόκκινους λεκέδες στο δέρμα.
Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στο πρόσωπο, όπου το δέρμα είναι πιο λεπτό και άρα πιο 

ευαίσθητο. Επομένως, αν συνηθίζετε να πλένετε καθημερινά το πρόσωπό σας με καυτό νερό, καλό 
είναι να αλλάξετε συνήθεια. Προτιμήστε δροσερό ή κρύο νερό για το πρόσωπο και χλιαρό για το σώμα.
Δουλειά: Ένας επιβαρυντικός παράγοντας μπορεί να είναι και η δουλειά μας. Άν-

θρωποι με έντονο στρες στην επαγγελματική τους ζωή «αποτυπώνουν» την ψυ-
χική τους κατάσταση στο δέρμα τους, με αποτέλεσμα την πρόωρη γήρανση.
Όταν βρισκόμαστε σε στρες, ο οργανισμός απελευθερώνει τις γνωστές 

ως «ορμόνες του στρες» κορτιζόλη και αδρεναλίνη, με αποτέλεσμα 
να καταβάλλεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να αυξάνεται 
η πιθανότητα φλεγμονών. Ταυτόχρονα, το στρες ενισχύει την πα-
ραγωγή ελευθέρων ριζών, που συνδέονται με την πρόωρη γή-
ρανση.
Το δέρμα είναι το δεύτερο όργανο -μετά το συκώτι- που χρει-

άζεται αποτοξίνωση. Ό,τι δεν μπορεί να διαχειριστεί το συ-
κώτι, συσσωρεύεται στο δέρμα, δημιουργώντας θαμπάδα, 
ρυτίδες και σακούλες κάτω από τα μάτια. Όσοι μάλιστα ερ-
γάζονται πολλές ώρες σε κλειστούς χώρους έχουν έναν ακό-
μα λόγο να ανησυχούν για την υγεία της επιδερμίδας και 
των οστών τους. Επειδή δεν τους βλέπει αρκετά ο ήλιος, 
παράγουν μειωμένη ποσότητα βιταμίνης D, απαραίτητης 
για την ανανέωση των κυττάρων.
Θα πρέπει να φροντίσετε για τη δημιουργία ευχάριστου 

κλίματος στη δουλειά, θα μας αποσυμφορήσει ψυχικά. 
Πρέπει να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με 
τους συναδέλφους μας, να αποκτήσουμε αντιστάσεις 
στην κακή συμπεριφορά, να οργανώνουμε το χρόνο 
μας και να μην αφήνουμε τους άλλους να μας εκμε-
ταλλεύονται.                                                            © in.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 14 mars au dimanche 20 mars 2022 · from monday march 14th to sunday march 20th 2022

MAÏS OU POIS MAÏS OU POIS 
BIOLOGIQUES BIOLOGIQUES 

SPRAGUESPRAGUE
Organic Corn or PeasOrganic Corn or Peas

398g398g

ASPERGESASPERGES
AsparagusAsparagus

1lb1lb

OLIVES KALAMATA OLIVES KALAMATA 
COLOSSALESCOLOSSALES
6.59/kg6.59/kg GRÈCEGRÈCE

FROMAGE ÂGÉ 12 MOIS AU FROMAGE ÂGÉ 12 MOIS AU 
LAIT DE BREBIS ET CHÈVRE LAIT DE BREBIS ET CHÈVRE 
KASSERIKASSERI
CheeseCheese
22.02/kg22.02/kg

PIEUVREPIEUVRE
OctopusOctopus

22.02/kg22.02/kg

MERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting

5.93/kg

Nettoyé · Cleaned
8.13/kg

RÔTI DE LONGE DE PORC RÔTI DE LONGE DE PORC 
FRAIS AVEC OSFRAIS AVEC OS

Fresh Bone-In Pork Loin Fresh Bone-In Pork Loin 
RoastRoast

2.84/kg2.84/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTE DE BOEUF FRAISBIFTECK D’ENTRECÔTE DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef Rib SteakFresh Beef Rib Steak

19.82/kg19.82/kg

FILET DE TRUITE ARC-EN-FILET DE TRUITE ARC-EN-
CIEL FRAÎCHECIEL FRAÎCHE
Fresh Rainbow Trout FilletFresh Rainbow Trout Fillet
17.61/kg17.61/kg

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

pqtpqt

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries
1 chopine • pint1 chopine • pint

ANANAS GOLDEN RIPEANANAS GOLDEN RIPE
PineapplesPineapples

POIVRONS ROUGESPOIVRONS ROUGES
Red PeppersRed Peppers
2.18/kg2.18/kg

JUMBO

JUS D’ORANGE SANS PULPE JUS D’ORANGE SANS PULPE 
TROPICANA TROPICANA 
No Pulp Orange Juice No Pulp Orange Juice 
1.54L 1.54L 

*Limite 6 par client*Limite 6 par client *Limite 6 par client*Limite 6 par client*Limite 6 par client*Limite 6 par client

CHOCOLAT LINDT CHOCOLAT LINDT 
EXCELLENCE EXCELLENCE 

ChocolateChocolate
50 à 100g50 à 100g

LÉGUMINEUSES PRIMOLÉGUMINEUSES PRIMO
LegumesLegumes

540ml540ml

CUISSES DE POULET FRAISCUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken LegsFresh Chicken Legs

3.28/kg3.28/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙ 857 ΩΡΕΣ
Η μεγαλύτερη ταινία του κόσμου 
Η ταινία logistics που κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια, απαιτεί αρκετό ελεύθερο 

χρόνο για να την παρακολουθήσει κάποιος. Πολλές φορές, για μία ταινία που δε 
μας αρέσει, συνηθίζουμε να λέμε πως «δεν τελείωνε με τίποτα», όμως υπάρχει μία 
που σχεδόν το κάνει πραγματικά.
Και λέμε «σχεδόν» γιατί μπορεί να έχει κανονικό φινάλε, ωστόσο αυτό έρχεται μετά 

από 51.420 λεπτά θέασης που αντιστοιχούν σε 35 ημέρες και 17 ώρες! Κοινώς, ξε-
περνάει την ετήσια άδεια που δικαιούται ένας ιδιωτικός υπάλληλος από τη δουλειά.
Ποια είναι αυτή; Το Logistics, η Σουηδική ταινία που έγραψαν και δημιούργησαν 

η Έρικα Μάγκνουσον και ο Ντάνιελ Άντερσον, πριν από 10 χρόνια, το 2012.
Το... διαμάντι αυτό καταπιάνεται με τον παραγωγικό κύκλο ενός βηματομετρητή, με 

ανάποδη χρονική σειρά, καθώς ξεκινάει από το μαγαζί στη Στοκχόλμη όπου πωλήθη-
κε και γυρίζει πίσω στο εργοστάσιο της Κίνας όπου και κατασκευάστηκε.
Κάπως βαρετό δεν ακούγεται; Κι όμως, μέχρι πρότινος, από τις 125 κριτικές που 

υπάρχουν για την ταινία των 857 ωρών στο IMDB, το 47,2%, δηλαδή 59 άτομα, την 
έχουν βαθμολογήσει με 10!

ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ 

Βρήκε χρυσό νόμισμα αξίας 8,8 χιλ. ευρώ στο στόμα ψαριού!
Η νοικοκυρά από την Κολομβία ετοιμαζόταν να μα-

γειρέψει τα ψάρια για να ταΐσει τη φαμίλια της. 
Όταν άρχισε να τα καθαρίζει από τα εντόσθια, βρήκε 
ένα χρυσό νόμισμα στο στόμα ενός από τα ψαράκια, με 
την απίστευτη ιστορία να γίνεται viral στα social media!
Το φλουρί, εκτός από τον χρυσό έχει και συλλεκτική 

σημασία, γεγονός που ανεβάζει την αξία του στις 10 
χιλ. δολάρια (περίπου 8,8 χιλ. ευρώ).
«Όταν η μάνα μου ετοίμαζε τα ψάρια στο σπίτι, αφαί-

ρεσε τα πάντα από μέσα τους κι άφησε τα κεφάλια για 
το τέλος. 
Όταν άνοιξε ένα από αυτά, τι μεγάλη έκπληξη! Ακρι-

βώς μέσα στο στόμα του ψαριού υπήρχε ένα νόμισμα 
που δεν είχε δει ποτέ ξανά. 
Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμάς και ψάχνοντας στο 

Διαδίκτυο βρήκαμε ότι είναι ένα ξένο νόμισμα από ένα 
καζίνο» είπε η κόρη της νοικοκυράς.
Μάλιστα, όταν η οικογένεια έψαξε για την αξία του 

απροσδόκητου ευρήματος, ανακάλυψε ότι κοστίζει πε-
ρίπου 10 χιλ. δολάρια (περίπου 8,8 χιλ. ευρώ), εάν το 
πουλήσει.
«Ελπίζουμε ότι θα εμφανιστεί ένας αγοραστής ή ένας 

συλλέκτης που θα επιθυμεί να έχει αυτού του τύπου 
το χρυσό νόμισμα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νόμισμα» 
ανέφερε η γυναίκα, μιλώντας στον τοπικό ραδιοφωνικό 
σταθμό της Κολομβίας Caracol.
Η παράξενη ιστορία έγινε αμέσως viral, με πολλούς 

χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να λένε ότι θα αρχίσουν 
να τρώνε περισσότερα ψάρια, μιας και όπως αποδει-
κνύεται κάνει πολύ καλό…

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
Κέρδισε για 2η φορά 10 εκ. δολάρια στο ξυστό μέσα σε 3 χρόνια!
Ο Χουάν Χερνάντες από το Γιουνιοντέιλ της κομη-

τείας Νασάου στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, κέρδισε 
10 εκατομμύρια δολάρια στο ξυστό κι αυτή δεν ήταν η 
πρώτη φορά. «Προσπαθώ να ξοδέψω τα 10 εκατ. δολά-
ρια που κέρδισα το 2019» είπε με χιούμορ ο Χερνάντες, 
σχολιάζοντας τη μεγάλη τύχη του.
Πίσω στο 2019, ο Αμερικανός είχε κερδίσει 10 

εκατ. δολάρια σε ένα στιγμιαίο δελτίο και τώρα, τρία 
χρόνια μετά, κέρδισε ακόμα 10 εκατ. με ένα άλλο ξυστό 
δελτίο!
«Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πληρώσω 

την υποθήκη στο σπίτι μου» είπε ο συνταξιούχος, ανα-
φορικά με το πώς σχεδιάζει να ξοδέψει τα χρήματά του.
Το τυχερό ξυστό λαχείο το αγόρασε από ένα κατάστη-

μα στο Λονγκ Άιλαντ το Φλεβάρη και αφού έμαθε ότι 
κέρδισε, επικοινώνησε με την εταιρεία που διοργανώ-

νει τη λοταρία κι επέλεξε την άμεση πληρωμή των κερ-
δών, που θα του αποφέρει 6,5 εκατ. δολάρια (περίπου 
5,8 εκατ. ευρώ), αν υπολογίσει κανείς και το ποσό που 
θα πληρώσει στην εφορία των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής, σύμφωνα με τη βρετανική ταμπλόιντ εφημε-
ρίδα «Daily Mail».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη βρετανική 

εφημερίδα, η πιθανότητα να κερδίσει κάποιος 2 φορές 
τα 10 εκατ. στο συγκεκριμένο στιγμιαίο τυχερό παιχνίδι 
είναι 1 στις 3,352 εκατομμύρια.
Η είδηση για την απίστευτη τύχη του Χουάν έγι-

νε viral στα social media, με πολλούς χρήστες στα κοι-
νωνικά δίκτυα να σπεύδουν να του ζητήσουν να δώσει 
μέρος των χρημάτων του σε φιλανθρωπίες. Και ο Χου-
άν δήλωσε πως ακριβώς αυτό είναι που σκοπεύει να 
κάνει.

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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Conummications - Promotions - Marketing 

T. 450.978.9999

Ουδείς δύναται να αμφισβητήσει ότι 
η Ρωσία του Πούτιν διεξάγει έναν 

απάνθρωπο και βάρβαρο πόλεμο, κατά 
μίας χώρας με μικρότερη δύναμη, ο οποί-
ος εξελίσσεται σε τραγωδία για τον άμαχο 
πληθυσμό.
Πίσω από κάθε πόλεμο, κρύβεται μια 

βρώμικη ιστορία. Φαίνεται ότι ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Το πρόσφατο παραλήρημα όμως του Βο-
λοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος δε διστάζει 
να απαιτεί από τη Δύση να εμπλακεί σε 
έναν παγκόσμιο πόλεμο, προκειμένου να 
διασωθεί ο ίδιος και όχι ο λαός του, γιατί 
αυτή είναι η αλήθεια, μπορεί να συνδέε-
ται άμεσα με τις πρόσφατες αποκαλύψεις 
των Pandora Papers, τα οποία αποκάλυ-
πταν ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δεν 
είναι ο «ήρωας» που κάποια ΜΜΕ προ-
σπαθούν να μας πείσουν.

Η πραγματικότητα μάλιστα, εάν ανα-
λύσουμε την αλληλουχία των γεγονότων 
που ακολούθησαν την αποκάλυψη των 
offshore του Ζελένσκι, ενδέχεται να είναι 
τελείως διαφορετική. Διότι οι ενέργειες 
του Ουκρανού προέδρου αμέσως μετά την 
αποκάλυψη, θυμίζουν αυτές του δικτάτο-
ρα Αλίγιεφ του Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος δε 
δίστασε να προκαλέσει αιματοχυσία με 
την Αρμενία, όταν ακριβώς αποκαλύφθη-
καν οι δικές του offshore και οι διαδρομές 
του μαύρου χρήματος.

Ενδεικτικό του ποιος πραγματικά είναι 
ο Ζελένσκι, συνιστά το στήσιμο της υπό-
θεσης με τη δήθεν εσχάτη προδοσία του 
πρώην προέδρου και μεγάλου πολιτικού 
του αντιπάλου Ποροσένκο!

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, 
έστησαν μία υποτιθέμενη κατηγορία για 
εσχάτη προδοσία στο μεγαλύτερο του πο-
λιτικού αντιπάλου. Αποκαλύφθηκε όμως 
ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών 
της Ουκρανίας, είναι συνέταιρος του Ζε-
λένσκι στις offshore!
Ο Ποροσένκο ερευνάται για εσχάτη προ-

δοσία σε μια υπόθεση που, όπως λέει, 
έχει κατασκευαστεί από συμμάχους του 
διαδόχου του, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 
Ο 56χρονος Ποροσένκο κατηγορείται για 
εσχάτη προδοσία σε σχέση με τη χρημα-
τοδότηση υποστηριζόμενων από τη Ρω-
σία αυτονομιστών μαχητών μέσω παρά-

νομων πωλήσεων άνθρακα το 2014-15. Η 
υπόθεση στήθηκε από τις μυστικές υπη-
ρεσίες της Ουκρανίας, όταν ο Ποροσένκο 
κατήγγειλε ευθέως τον Ζελένσκι για βρώ-
μικο χρήμα και φοροδιαφυγή έπειτα από 
τις αποκαλύψεις των Pandora Papers.
Το πλέον εξοργιστικό όμως είναι ότι – 
όπως αποκαλύπτει ο Guardian – ο αρχη-
γός των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρα-
νίας, είναι συνέταιρος του Ζελένσκι στις 
«βρώμικες» offshore!

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
GUARDIAN ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ  

ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
Ένα  άρθρο  –  βόμβα  της  βρετανικής 

εφημερίδας Guardian, ενδέχεται να απο-
τελεί τον πυροκροτητή για τις οδυνηρές 
εξελίξεις που βιώνουμε σήμερα. 
Το άρθρο είχε τον ακόλουθο τίτλο:  
«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: οι υπεράκτιες συνδέσεις 
του  «αντι-ολιγάρχη»  Ουκρανού  προέ-
δρου:  Ο  Βολοντιμίρ  Ζελένσκι  έχει  κατη-
γορήσει  τους  πολιτικούς  που  κρύβουν 
πλούτο  σε  υπεράκτιες  εταιρείες,  αλλά 
δεν αποκάλυψε τους δικούς του δεσμούς 
με  εταιρεία  των  Βρετανικών  Παρθένων 
Νήσων».
Το άρθρο αναφέρεται στις αποκαλύψεις 

στα Pandora Papers, που τότε είχαν συ-
γκλονίσει. Μεταξύ των «προσώπων πολι-
τικού ενδιαφέροντος» που εμπλέκονται, 
είναι ο σημερινός πρόεδρος της Ουκρανί-
ας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. 
Έγραφε λοιπόν η βρετανική εφημερίδα: 
«Ήταν μια ιστορία που σε παλαιότερες 

εποχές θα φαινόταν αδιανόητη. Για τέσσε-
ρα χρόνια, ο ηθοποιός και κωμικός  Βολο-
ντιμίρ Ζελένσκι, διασκέδαζε το τηλεοπτικό 
κοινό στην Ουκρανία με τον πρωταγωνι-
στικό του ρόλο στην κωμική σειρά Servant 
of the People. Ο Ζελένσκι υποδύθηκε ένα 
δάσκαλο που, εξοργισμένος από τη χρόνια 
διαφθορά της χώρας του, διεκδικεί με επι-
τυχία την προεδρία. Το 2019, ο Ζελένσκι 
έκανε τη «μυθοπλασία» πραγματικότητα, 
όταν διεκδίκησε τις πραγματικές προεδρι-
κές εκλογές της Ουκρανίας και κέρδισε. 
Στην προεκλογική εκστρατεία, ο Ζελένσκι 
δεσμεύτηκε να καθαρίσει το κυρίαρχο σύ-
στημα της Ουκρανίας που κυριαρχείται 
από ολιγάρχες. Και τάχτηκε εναντίον πο-

λιτικών όπως ο πλούσιος τέως Πρόεδρος 
Πέτρο Ποροσένκο που έκρυψε τα περιου-
σιακά του στοιχεία σε υπεράκτιους φο-
ρολογικούς παραδείσους. Το μήνυμα της 
προεκλογικής του εκστρατείας φαίνεται 
ότι λειτούργησε. Ο Ζελένσκι κέρδισε το 
73% των ψήφων και τώρα κάθεται σε ένα 
πολυτελές γραφείο στην πρωτεύουσα, το 
Κίεβο, διακοσμημένο με επιχρυσωμένες 
οροφές από γυψομάρμαρο. Τον περα-
σμένο μήνα, είχε συνομιλίες με τον Τζο 
Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο. Τα Pandora 
Papers, που διέρρευσαν στη Διεθνή Κοι-
νοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων 
(ICIJ) και κοινοποιήθηκαν στον Guardian 
ως μέρος μιας παγκόσμιας έρευνας, ωστό-
σο, υποδηλώνουν ότι ο Ζελένσκι είναι 
μάλλον παρόμοιος με τους προκατόχους 
του. Τα έγγραφα που διέρρευσαν υποδη-
λώνουν ότι ο νυν Πρόεδρος της Ουκρανί-
ας είχε -ή έχει- κρυμμένο πλούτο που δεν 
είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως σε μια 
υπεράκτια εταιρεία, την οποία φαίνεται 
να είχε μεταβιβάσει κρυφά σε ένα φίλο 
του μερικές εβδομάδες πριν κερδίσει τις 
προεδρικές εκλογές».
Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει τις 

συγκεκριμένες αποκαλύψεις, παρά τις 
εκτεταμένες προσπάθειες της Guardian 
και των συνεργατών της στα μέσα ενημέ-
ρωσης να τον προσεγγίσουν. Ο εκπρόσω-
πός του, Σεργκέι Νικιφόροφ, έστειλε μή-
νυμα: «Δε θα υπάρξει απάντηση». (σ.σ.: 
Δηλαδή, ο λαλίστατος σήμερα σε όλα τα 
δυτικά μέσα Ζελένσκι, αρνήθηκε πεισμα-
τικά να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τις 
αποκαλύψεις που τον ενέπλεκαν σε μία 
βρώμικη ιστορία που τον αφορούσε προ-
σωπικά)!
Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι ο Zelenskiy 

συμμετείχε σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 
υπεράκτιων εταιρειών, συνιδιοκτητών με 
τους μακροχρόνιους φίλους του και τη-
λεοπτικούς συνεργάτες του. Περιλαμβά-
νουν τον Serhiy Shefir, ο οποίος παρήγαγε 
τις επιτυχίες του Zelensky, και το μεγαλύ-
τερο αδερφό του Shefir, Borys, ο οποίος 
έγραψε τα σενάρια. Ένα άλλο μέλος της 
κοινοπραξίας είναι ο Ιβάν Μπακάνοφ, 
ένας παιδικός του φίλος. Ο Μπακάνοφ 
ήταν γενικός διευθυντής του στούντιο πα-
ραγωγής του Zelenskiy, Kvartal 95.

Όλοι συνδέονται με την ιδιαίτερη πατρί-
δα του Zelenskiy στη νότια Ουκρανία, το 
Kryvyi Rih. Αφού κέρδισε την εξουσία, ο 
Ζελένσκι διόρισε αυτούς τους στενούς 
προσωπικούς του φίλους στην κυβέρνη-
ση. Ο Μπακάνοφ έγινε επικεφαλής της 
υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρα-
νίας. Ο Zelenskiy έκανε τον Serhiy Shefir 
πρώτο βοηθό του, μία άμισθη θέση που 
περιλαμβάνει τη διαχείριση του καθημε-
ρινού προγράμματος του προέδρου. Ένα 
τέταρτο μέλος αυτής της «δεμένης» ομά-
δας, ο Andriy Yakovlev, είναι σκηνοθέτης 
και παραγωγός του Kvartal 95.
Ο Ζελένσκι είπε ότι αυτοί οι διορισμοί 

αφορούσαν την προσωπική εμπιστοσύνη 
που έτρεφε για τα συγκεκριμένα πρόσω-
πα και όχι τον οικονομικό πλουτισμό. «Έχω 
μερικούς ανθρώπους που εργάζονται μαζί 
μου και είναι φίλοι μου για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα… Δεν έχουν καμία σχέση με 
τις επιχειρήσεις ή τον προϋπολογισμό», 
είχε δηλώσει στον Guardian το 2020.

ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Πριν γίνει πρόεδρος, ο Ζελένσκι δήλωσε, 

όπως ήταν υποχρεωμένος, ορισμένα από 
τα ιδιωτικά του περιουσιακά στοιχεία. 

Οι περιουσιακές του δηλώσεις περι-
λάμβαναν αυτοκίνητα, ακίνητα και τρεις 
από τις offshore εταιρείες. Η μία, η Film 
Heritage, που κατείχε από κοινού με τη 
σύζυγό του, Olena, πρώην συγγραφέα του 
Kvartal 95, είναι εγγεγραμμένη στο Μπε-
λίζ.
Αλλά τα έγγραφα των Pandora Papers 

δείχνουν περαιτέρω υπεράκτια περιουσι-
ακά στοιχεία που ο Zelenskiy φαίνεται να 
μην έχει αποκαλύψει. Η Film Heritage είχε 
μερίδιο 25% στην Davegra, μια κυπριακή 
εταιρεία συμμετοχών. Η Davegra με τη 
σειρά της κατέχει τη Maltex Multicapital 
Corp, μια άγνωστη στο παρελθόν οντότη-
τα εγγεγραμμένη στο φορολογικό παρά-
δεισο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων 
(BVI). Ο Ζελένσκι, οι αδελφοί Shefir και ο 
Yakovlev κατείχαν μερίδιο 25% στη Maltex 
(!!).
Στις 13 Μαρτίου 2019, δύο εβδομάδες 

πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρι-

Αποκάλυψη: Οι Offshore του «ήρωα» 
Ζελένσκι και η περίεργη συγκυρία  
της κλιμάκωσης στην Ουκρανία
Ο υποτιθέμενος «πολέμιος των ολιγαρχών» είναι  
ο ίδιος ολιγάρχης με αμύθητη περιουσία  
σε φορολογικούς παραδείσους
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2
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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

κών εκλογών στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι 
έδωσε το μερίδιο που κατείχε στη Maltex 
στο Serhiy Shefir, σύμφωνα με έγγραφα. 
Δεν είναι σαφές εάν ο Shefir πλήρωσε τον 
Zelenskiy για αυτή τη μεταβίβαση. 

Ο Μπακάνοφ ήταν μάρτυρας αυτής της 
μυστικής μεταφοράς και υπέγραψε τα έγ-
γραφα των offshore.
Περίπου έξι εβδομάδες αργότερα, μετά 

τη συντριπτική νίκη του  Ζελένσκι στις 
εκλογές της Ουκρανίας, ένας δικηγόρος 
που ενεργούσε για την «ομάδα» Kvartal 
95 υπέγραψε ένα άλλο έγγραφο. 
Σύμφωνα με το υπογεγραμμένο συμ-

φωνητικό, η Maltex θα συνέχιζε να κα-
ταβάλλει μερίσματα στην κινηματογρα-
φική εταιρεία του Ζελένσκι, παρόλο που 
ο εκλεγμένος πλέον Ουκρανός πρόεδρος 
δεν κατείχε πλέον κανένα μερίδιο στην 
εταιρεία. Τα κύρια έσοδά της προέρχο-
νται από τη δραστηριότητα της εταιρείας 
στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Λευκορω-
σία, σύμφωνα με τα έγγραφα της Maltex 
που αποκαλύφθηκαν στα Pandora Papers.
Τα Pandora Papers δεν αναφέρουν εάν 

καταβλήθηκαν ποτέ μερίσματα ή το μέγε-
θός τους. Ούτε αποκαλύπτουν πόσες πλη-
ρωμές μπορεί να έχουν γίνει. 
Η σύζυγος του Ζελένσκι, Olena, είναι 

πλέον η δηλωμένη δικαιούχος της Film 
Heritage, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν 
πληρωμές από το 2019 θα είχαν εισρεύσει 
σε αυτήν.
Το βασικό έγγραφο – με ημερομηνία 24 

Απριλίου 2019 – λέει ότι η Maltex κατέ-
χει μετοχές σε εταιρείες που παράγουν 
και διανέμουν τηλεοπτικές ταινίες. Ένας 
λόγος για τη δημιουργία της Maltex ήταν 
η «φορολογικά αποδοτική συσσώρευση 
επιχειρηματικών κερδών». Ένα άλλο, ανα-
φέρει, ήταν η «νομική προστασία». 

Ο Borys Sheifir είπε ότι ο Bakanov είχε 
ως επί το πλείστον δημιουργήσει αυτά 
τα υπεράκτια «χρηματοοικονομικά σχή-
ματα» προκειμένου να προστατεύσει την 
εταιρεία από τις «αρχές».
«Μιλώντας ειλικρινά, δεν είμαι έτοι-

μος να σου απαντήσω. Μπορεί να είμαι 
ιδιοκτήτης [της Maltex]», ομολόγησε ο 
Shefir στο Διεθνή Οργανισμό Αναφοράς 

Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθο-
ράς (OCCRP), έναν από τους συνεργάτες 
των μέσων ενημέρωσης που συμμετείχαν 
στην έρευνα για τα Pandora Papers. Είπε 
ότι προσπαθούσε να ξεφορτωθεί τις υπε-
ράκτιες εταιρείες του, αλλά διευκρίνησε 
ότι αυτή ήταν μια αργή και δύσκολη δια-
δικασία. Ο Serhiy Shefir, ο Bakanov και ο 
Yakovlev αρνήθηκαν να σχολιάσουν, όπως 
και ο δικηγόρος τους.

Η αποκάλυψη της offshore Maltex είναι 
ιδιαίτερα ντροπιαστική για τον Ζελένσκι, 
δεδομένης της υπόσχεσής του να πατά-
ξει όσους στέλνουν πλούτο στο εξωτερι-
κό. Τον περασμένο μήνα, το κοινοβούλιο 
της Ουκρανίας ενέκρινε νομοσχέδιο κατά 
των ολιγαρχών. Η ψηφοφορία διεξήχθη 
μια ημέρα αφότου άγνωστοι δολοφό-
νοι προσπάθησαν να σκοτώσουν τον 
Shefir. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντί-
ον του αυτοκινήτου του έξω από το Κίε-
βο. Δεν έπαθε τίποτα, αλλά ο οδηγός του 
τραυματίστηκε. Η απόπειρα μπορεί να 
είχε ως κίνητρο την αντίθεση στο νομο-
σχέδιο. Σε ένα πρόσφατο άρθρο του στο 
Atlantic Council , ο Ζελένσκι είπε ότι ο 
απώτερος στόχος του ως πρόεδρος ήταν 
να καταστρέψει «την παραδοσιακή ολι-
γαρχική τάξη» και να την αντικαταστήσει 
με ένα «δικαιότερο σύστημα». 
Οι επικριτές, ωστόσο, λένε ότι ο Ζελένσκι 

απέτυχε να μεταρρυθμίσει το κράτος και 
υιοθέτησε τους ίδιους σκιώδεις τρόπους 
με τους προκατόχους του. Οι ελεγκτές της 
ΕΕ προειδοποίησαν τον περασμένο μήνα 
ότι η «μεγάλη διαφθορά και η διάβρωση 
του κράτους» παραμένουν ευρέως διαδε-
δομένες στην Ουκρανία.

Από τότε που μπήκε στην πολιτική, ο Ζε-
λένσκι «καταδιώκεται» από ισχυρισμούς, 
ότι βρίσκεται υπό την επιρροή του Ιγκόρ 
Κολομίσκι, ενός δισεκατομμυριούχου του 
οποίου το τηλεοπτικό κανάλι πρόβαλε την 
εκπομπή του Ζελένσκι. 

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, οι 
αντίπαλοι του Ζελένσκι ισχυρίστηκαν 
ότι 41 εκατομμύρια δολάρια από εταιρεί-
ες συμφερόντων του ολιγάρχη Kolomoisky 
κατέληξαν μεταξύ του 2012 και 2016 σε 
υπεράκτιες εταιρείες που ανήκαν στον 
Ζελένσκι και το στενό κύκλο του, συμπερι-
λαμβανομένης της Film Heritage.

ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ!
Τα Pandora Papers δείχνουν ότι τουλά-

χιστον ορισμένες από τις κατηγορίες που 
πρόσαψε στον Ζελένσκι το κόμμα του τ. 
Προέδρου της Ουρανίας Ποροσένκο αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεί-
χνουν ότι μέρος του δικτύου Kvartal 95 
διαχειριζόταν με τη βοήθεια της Fidelity 
Corporate Services, μιας υπεράκτιας εται-
ρείας συμβούλων και μιας από τις 14 εται-
ρείες των οποίων τα έγγραφα διέρρευσαν 
στα Pandora Papers. Τα αρχεία δείχνουν 
ότι ο Ζελένσκι και οι επιχειρηματικοί εταί-
ροι του χρησιμοποιούσαν εταιρείες με 
έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το 
Μπελίζ και την Κύπρο.
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

μέσω αυτών των υπεράκτιων εταιρειών 
είναι μεγάλου εύρους. Περιλαμβάνουν 
ακίνητα στο Λονδίνο. Η Shefir έχει δύο 
ακίνητα κορυφαίας κατηγορίας – ένα δι-
αμέρισμα τριών υπνοδωματίων σε μια 
εδουαρδιανή έπαυλη στο Regent’s Park 
που αγοράστηκε το 2016 για 1,575 εκα-
τομμύρια λίρες και ένα άλλο διαμέρισμα 
τριών υπνοδωματίων στην κοντινή οδό 
Baker Street, απέναντι από το Μουσείο 
Σέρλοκ Χολμς και αγοράστηκε για £ 2,2μ, 
σύμφωνα με τα αρχεία του Κτηματολογί-
ου.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία BVI του 
Yakovlev Candlewood Investments κατέ-
χει ένα πολυτελές διαμέρισμα σε μια βι-
κτοριανή έπαυλη στο Artillery Row, στο 
Westminster. Τα ακίνητα αποκτήθηκαν 
την εποχή που η εκπομπή του Ζελένσκι 
μετατράπηκε σε ταινία μεγάλου μήκους 
και υπέγραψε εκ νέου για δεύτερη σειρά. 
Δεν είναι σαφές εάν τα τρία διαμερίσμα-

τα εκχωρούνται ή χρησιμοποιούνται σε 
περιστασιακή βάση. Τα διαχειρίζεται μια 
ρωσική εταιρεία που αυτοχαρακτηρίζεται 
ως «υπηρεσία για πελάτες υψηλού επιπέ-
δου».
Οι προφανείς επιχειρηματικές συνδέ-

σεις του Ζελένσκι με τη Ρωσία μέσω της 
offshore εταιρείας Maltex είναι πιθανό να 
αποδειχθούν αμφιλεγόμενες. Ο Ποροσέν-
κο αντιμετώπισε κριτική για την ιδιοκτη-
σία ενός εργοστασίου σοκολάτας στη Ρω-
σία, σε μια εποχή που η Ουκρανία ήταν σε 
πόλεμο κατά των ρωσικών στρατευμάτων 

και των συνεργατών τους, μετά την προ-
σάρτηση της Κριμαίας από το Κρεμλίνο 
το 2014. Η σύγκρουση, στην οποία έχουν 
χάσει τη ζωή τους 14.000 άνθρωποι, συνε-
χίζεται στα ανατολικά της χώρας και στα 
εδάφη του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ 
που υποστηρίζονται από τη Μόσχα. 
Η Ρωσία ήταν προηγουμένως μια σημα-

ντική αγορά για το Kvartal 95, με τη ρω-
σική τηλεόραση να προβάλλει τις κωμικές 
εκπομπές του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά  από  αυτές  τις  αποκαλύψεις  της 
εφημερίδας Guardian, που φυσικά βασί-
ζονται σε ατράνταχτα στοιχεία, τα οποία ο 
σημερινός πρόεδρος της Ουκρανίας αρνή-
θηκε να σχολιάσει, προκύπτουν μία σειρά 
από συμπεράσματα.

Μπορεί ο Ζελένσκι να κάνει πόλεμο για 
να καλύψει τα βρώμικα πεπραγμένα του, 
όπως ακριβώς έκανε ο δικτάτορας Αλίγι-
εφ του Αζερμπαϊτζάν. Ο οποίος δε δίστασε 
να θυσιάσει δικούς τους στρατιώτες, προ-
καλώντας θερμό επεισόδιο στα σύνορα 
με την Αρμενία, όταν τα Panama Papers 
αποκάλυπταν τις βρώμικες δραστηριότη-
τες του.

Μπορεί ακόμα ο Ζελένσκι να εκβιάζεται, 
είτε από τη Μεγάλη Βρετανία, είτε από 
τη Ρωσία. Διότι και στις δύο χώρες έχει 
κρυμμένο πλούτο, όπως αποκαλύπτεται. 
Θα μπορούσε λοιπόν κατά μία θεωρία συ-
νωμοσίας, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
είτε της Μεγάλης Βρετανίας ή της Ρωσίας 
με τις ολέθριες ενέργειες του.

Ένα μόνο είναι σίγουρο. Ο Ζελένσκι είναι 
ένας πολιτικός απατεώνας, πιθανότατα 
και οικονομικός εγκληματίας, όπως τόσοι 
άλλοι πολιτικοί στη νεότερη ιστορία. 

Ένας απατεώνας φοροφυγάς, ή πολιτι-
κός απατεώνας που κατηγορούσε τους 
άλλους, ενώ ο ίδιος έκανε τα ίδια και χει-
ρότερα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να χαρακτηριστεί «ήρωας».

© newsbreak.gr

www.theguardian.com/news/2021/
oct/03/revealed-anti-oligarch-
ukrainian-president-offshore-

connections-volodymyr-zelenskiy
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Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι ο Zelenskiy συμμετεί-
χε σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών,  

συνιδιοκτητών με τους μακροχρόνιους φίλους του  
και τηλεοπτικούς συνεργάτες του. 

Πριν γίνει πρόεδρος, ο Ζελένσκι δήλωσε, όπως ήταν 
υποχρεωμένος, ορισμένα από τα ιδιωτικά του  

περιουσιακά στοιχεία. Οι περιουσιακές του δηλώσεις 
περιλάμβαναν αυτοκίνητα, ακίνητα και τρεις από τις 
offshore εταιρείες.

https://www.newsbreak.gr/tag/ilcham-aligef/
https://www.newsbreak.gr/tag/ilcham-aligef/
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)Δελφοί, ο ομφαλός της Γης

Τόπος λατρείας, τόπος εμπνεύσεως και ψυχοπνευματικής ανάτασης, οι Δελφοί ήταν για τους 
Σικελιανούς ο ιδεώδης τόπος για την αναβίωση των αιώνιων αξιών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού

Στις νότιες υπώρειες του Παρνασσού, 
σε ένα τοπίο γαλήνιο και συνάμα 

υποβλητικό, εκεί όπου αντάμωσαν οι δύο 
αετοί που έπεμψε ο Δίας από τα πέρατα 
του σύμπαντος, για να βρει τον ομφαλό 
της Γης, γεννήθηκε και μεσουράνησε το 
σπουδαιότερο θρησκευτικό κέντρο της 
αρχαιότητας, οι Δελφοί. 
Τόπος λατρείας αρχικά (κατά τους Μυ-

κηναϊκούς Χρόνους) της θεάς Γης (μητέ-
ρας των θεών και των ανθρώπων, αλλά 
και πηγής της παγκόσμιας ζωής) και αρ-
γότερα (από τον 8ο αιώνα π.Χ.) του Απόλ-
λωνα (θεού του φωτός, της μουσικής και 
της μαντικής), το ιερό των Δελφών, υπό 
την προστασία και τη διοίκηση της Δελ-
φικής Αμφικτιονίας (ομοσπονδίας ελλη-
νικών φυλών με θρησκευτικό και πολιτι-
κό χαρακτήρα), εμπέδωσε την αυτονομία 
του, αύξησε τη θρησκευτική και πολιτική 
επιρροή του, ενώ στολίστηκε με λαμπρά 
οικοδομήματα και άλλα αναθήματα. 
Ο θεσμός της Δελφικής Αμφικτιονίας, 

βασισμένος στην ειρηνική συνύπαρξη 
των φυλών, λειτούργησε πολλούς αιώνες 
αργότερα ως πηγή εμπνεύσεως για τον 
ποιητή Άγγελο Σικελιανό (1884-1951) 
και την Αμερικανίδα σύζυγό του, Εύα 
Πάλμερ – Σικελιανού (1874-1952). 

Στη Δελφική Ιδέα, που οραματιζόταν ο 
διακεκριμένος ποιητής και φιλόσοφος, 
συμπυκνώνονταν οι πανάρχαιες αλλά και 
πάντα ζωντανές και επίκαιρες πανανθρώ-
πινες αξίες του ελληνικού πολιτισμού: 

ελευθερία, ανθρωπιά, αδελφοσύνη, ει-
ρήνη, ευνομία, κοσμοπολιτισμός. 
Με τις Δελφικές Εορτές που οργάνω-

σαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, 
τα έτη 1927 και 1930, ο Σικελιανός και 
η Πάλμερ επιχείρησαν να εφαρμόσουν 
στην πράξη τη Δελφική Ιδέα, να δημιουρ-
γήσουν δηλαδή ένα νέο πνευματικό ομ-
φαλό της Γης, όπου άνθρωποι του πνεύ-
ματος, των επιστημών και των τεχνών 
από όλη την οικουμένη, θα συγκεντρώνο-
νταν και θα εργάζονταν για την πνευματι-
κή και ψυχική συναδέλφωση των λαών. 

Οι Δελφοί, ακμαίο θρησκευτικό και 
πνευματικό κέντρο της αρχαιότητας, δι-
αχρονικό σύμβολο ηθικής και έδρα της 
Δελφικής Αμφικτιονίας, ήταν για τους 
Σικελιανούς ο ιδεώδης τόπος για την 
αναβίωση των αιώνιων αξιών του αρχαί-
ου ελληνικού πολιτισμού, που θα καθι-
στούσαν δυνατή την ένωση των λαών της 
υφηλίου σε ένα ανώτερο επίπεδο. 
Το όραμα του Σικελιανού, χιμαιρικός 

στόχος κατά την άποψη των περισσοτέ-
ρων, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και να 
πραγματωθεί, αλλά ο σπόρος που έριξαν 
ο ίδιος και η σύζυγός του, η Δελφική Ιδέα, 
κατάφερε να ριζώσει στις καρδιές πολ-
λών ανθρώπων. 
Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελ-

φών και το Μουσείο Δελφικών Εορτών 
(άλλοτε οικία του Άγγελου και της Εύας 
Σικελιανού) διατηρούν άσβεστη την πί-
στη και την ελπίδα για την ειρηνική συνύ-
παρξη και τον πολιτιστικό διαφωτισμό 
των λαών.

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΕΥΑ ΠΑΛΜΕΡ-ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥΕΥΑ ΠΑΛΜΕΡ-ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 13 Μαρτίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με την κα Μέλπα ΚαματερούΜέλπα Καματερού  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

του οργανισμού
ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μέρος Β')

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν την 
προσφορά της Πολωνίας 
για αποστολή μαχητικών 

αεροσκαφών στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν 
την Τρίτη 8 Μαρτίου, την αιφνι-

διαστική προσφορά της συμμάχου στο 
ΝΑΤΟ Πολωνίας, να μεταφέρει τα ρω-
σικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη 
MiG-29 σε αμερικανική βάση στη Γερμα-
νία, ως τρόπο αναπλήρωσης της πολεμι-
κής αεροπορίας της Ουκρανίας για την 
άμυνά της κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδιώξει 
να επιταχύνουν τις παραδόσεις όπλων 
στην Ουκρανία. Η προοπτική όμως να 
πετάξουν μαχητικά αεροσκάφη από 
έδαφος του ΝΑΤΟ στην εμπόλεμη ζώνη 
«εγείρει σοβαρές ανησυχίες για ολόκλη-
ρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ», δήλωσε το 
Πεντάγωνο.
Το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί 

άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία που απο-
τελεί πυρηνική δύναμη, και ο πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν έχει αποκλείσει την απο-
στολή αμερικανικών στρατευμάτων στην 
Ουκρανία για να πολεμήσουν σε ξηρά, 
κάτι που το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το 
ίδιο ισχύει και για τις εναέριες μαχητικές 
αποστολές.
«Θα συνεχίσουμε να συμβουλευόμα-

στε την Πολωνία και τους άλλους συμ-
μάχους μας στο ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό 
και τις υλικοτεχνικές προκλήσεις που 
αναδύονται, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η 
πρόταση της Πολωνίας είναι βιώσιμη», 
δήλωσε  ο  εκπρόσωπος  του  Πενταγώ-
νου,  Τζον  Κίρμπι, για την πρόταση της 
Πολωνίας
Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας 

ανακοίνωσε την Τρίτη 8/3 ότι είναι έτοι-
μο να αναπτύξει τα αεροσκάφη της MiG-
29 στην αεροπορική βάση Ramstein στη 
Γερμανία και να τα θέσει στη διάθεση 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Προέτρεψε 
επίσης και άλλα μέλη της συμμαχίας που 
διαθέτουν άλλα τέτοια αεροσκάφη να 
πράξουν το ίδιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βουλγα-

ρία και η Σλοβακία διαθέτουν τέτοια 
αεροσκάφη και έχουν προσεγγιστεί στο 
παρελθόν από τις ΗΠΑ, με την ιδέα να 
προμηθεύσουν στην Ουκρανία μαχητικά 
αεροσκάφη που μπορούν να πετάξουν 
οι πιλότοι τους. Η Βουλγαρία ωστόσο 
δήλωσε ότι χρειάζεται τα MiG της για τη 
δική της άμυνα.

Προηγουμένως οι ΗΠΑ ζήτησαν από την 
Πολωνία να στείλει τα MiG-29 της στην 
Ουκρανία υποσχόμενες να τα αντικατα-
στήσουν με F-16.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ωστόσο 
είχε ήδη δηλώσει, ότι η χώρα του δε θα 
έστελνε μαχητικά αεροσκάφη στην Ου-
κρανία, διότι «αυτό θα σήμαινε καθαρή 

στρατιωτική ανάμειξη στην ουκρανική 
σύγκρουση».

Η κίνηση της Πολωνίας μπορεί να ερ-
μηνευθεί ως εξής: αν οι ΗΠΑ θέλουν να 
σταλούν τα πολωνικά MiG στην Ουκρα-
νία, τότε η Ουάσιγκτον και όχι η Βαρσο-
βία θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.
Διπλωμάτης του αμερικανικού υπουρ-

γείου Εξωτερικών δήλωσε βέβαια, ότι η 
πολωνική πρόταση αιφνιδίασε τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. «Εξ όσων γνωρίζω, δεν 
είχε προηγηθεί διαβούλευση μαζί μας 
ότι σχεδίαζαν να μας δώσουν αυτά τα 
αεροσκάφη», δήλωσε  η  υφυπουργός 
Εξωτερικών  για  Πολιτικές  Υποθέσεις, 
Βικτόρια Νούλαντ, σε ακρόαση της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερου-
σίας. «Έτσι, νομίζω ότι στην πραγματι-
κότητα πρόκειται για μια αιφνιδιαστική 
κίνηση από τους Πολωνούς», δήλωσε η 
ίδια.
Το αδιέξοδο εγείρει ερωτήματα, σχετι-

κά με τη βιωσιμότητα της έκκλησης του 
Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι προς τις ευρωπαϊκές χώρες, να παρά-
σχουν αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής, 
ένα ζήτημα που υπογράμμισε κατά τη δι-
άρκεια βιντεοκλήσης που πραγματοποί-
ησε το Σάββατο 5/3 με Αμερικανούς νο-
μοθέτες. Οι Αμερικανοί νομοθέτες επι-
θυμούν να επιταχύνουν τη στρατιωτική 
βοήθεια προς την Ουκρανία και πιέζουν 
την κυβέρνηση Μπάιντεν να διευκολύνει 
τη μεταφορά αεροσκαφών. 

Αλλά η ανακοίνωση της Πολωνίας θα 
μπορούσε επίσης να αντανακλά τις δικές 
της ευαισθησίες. Η Πολωνία υποστηρίζει 
την Ουκρανία με αμυντικά όπλα, αλλά 
έχει δηλώσει ότι δε θα στείλει αεροσκά-
φη, καθώς δεν είναι άμεσο μέρος της 
σύγκρουσης μεταξύ της Ουκρανίας – η 
οποία  δεν  είναι  σύμμαχος  του ΝΑΤΟ – 
και της Ρωσίας.
Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας προει-

δοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οι χώ-
ρες που προσφέρουν αεροδιαδρόμους 
στην Ουκρανία για επιθέσεις κατά της 
Ρωσίας μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν 
εισέλθει στη σύγκρουση.

Η Νούλαντ δήλωσε, ότι το κύριο ζήτημα 
είναι να εκτιμηθεί ποιες θα είναι οι άμε-
σες ανάγκες της Πολωνίας, δεδομένου 
ότι γειτνιάζει με τη σύγκρουση. Ξεχω-
ριστά, ο αμερικανικός στρατός ανακοί-
νωσε ότι θα επανατοποθετήσει δύο συ-
στοιχίες πυραύλων Patriot στην Πολωνία 
για να αντιμετωπίσει προληπτικά «κάθε 
πιθανή απειλή κατά των δυνάμεων των 
ΗΠΑ και των συμμάχων και του εδάφους 
του ΝΑΤΟ».

© euractiv.com with agencies
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι, βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο διά-

στημα εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν στη χώρα του, 
με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει εναντίον της η Ρωσία. 
Ο ίδιος είναι γνωστό πως πριν εκλεχθεί πρόεδρος είχε 
μια αξιοσημείωτη καριέρα ως κωμικός αλλά και στην 
υποκριτική, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές και 
ταινίες.
Μια από αυτές τις σειρές, οι οποίες γνώρισαν τερά-

στια επιτυχία, ήταν ο Υπηρέτης του Λαού (Servant of 
the People), την οποία δημιούργησε, σκηνοθέτησε και 
πρωταγωνίστησε ο ίδιος ο Ζελένσκι και μέσα από την 
οποία έγινε ακόμα πιο αγαπητός από τον Ουκρανι-
κό λαό και η οποία άρχισε ήδη να προβάλλεται στην 
Ελλάδα από τη Δευτέρα 7/3 μέσα από τη συχνότητα 
του ΑΝΤ1!

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤ1 
Από την Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου στις 21:00, και 

κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο ΑΝΤ1 πα-
ρουσιάζει, αποκλειστικά για την ελληνική τηλεόραση, 
την πολυσυζητημένη κωμική/σατιρική σειρά του 2015 
«Υπηρέτης του Λαού» («Servant Of The People»), την 
οποία υπογράφει, ως δημιουργός και πρωταγωνιστής, 
ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε μια τραγική συγκυρία, για τον ίδιο τον Ζελένσκι, 

για τη χώρα του, αλλά και για τις παγκόσμιες γεωπο-
λιτικές ισορροπίες, ο «Υπηρέτης του Λαού» είναι ένα 
σημαντικό ντοκουμέντο για την πορεία του Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι. 
Η καλύτερη υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η 

παγκόσμια τηλεοπτική βιομηχανία στην Ουκρανία, σε 
αυτή τη δραματική στιγμή, είναι να μοιραστεί αυτήν 
την ιστορία, με τον υπόλοιπο κόσμο.
Για πολλούς, η σειρά άνοιξε στο Ζελένσκι το δρόμο 

προς τον προεδρικό θώκο. Μετά την τεράστια επιτυχία 
της, ο ίδιος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υπο-
ψηφιότητα για την Προεδρία στις εκλογές του 2019, τις 
οποίες και κέρδισε με το κόμμα του, το οποίο ονομά-
στηκε και αυτό «Υπηρέτης του Λαού».
Τα έσοδα από τις πωλήσεις της σειράς θα διατεθούν 

στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό και σε άλλες οργανώ-
σεις της Ουκρανίας, όπως δήλωσε η εταιρεία διανομής 
Eccho Rights. H σειρά είναι μια κωμωδία, που φωτίζει 
και τις καταστάσεις στην Ουκρανία πριν την εκλογή του 
Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος που ενσαρκώνει στη σειρά είναι 
ένας απλός άνθρωπος, του οποίου ο ρόλος εξελίσσεται 
σε έναν ηρωικό και λατρεμένο ηγέτη.
Ενώ το «σενάριο» της Ιστορίας που γράφεται αυτές τις 

ημέρες είναι πολύ πιο ζοφερό και αποκρουστικό από 
την κωμωδία της σειράς, υπάρχουν προφανείς παραλ-

ληλισμοί με τα όσα βιώνει σήμερα ο λαός της χώρας 
του Ζελένσκι. Ο «Υπηρέτης του λαού» είναι μια συναρ-
παστική, σημαντική και ιστορική τηλεοπτική παραγω-
γή.
Μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν, ήδη, απο-

κτήσει τα δικαιώματα της σειράς, μεταξύ των οποίων 
το Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο, MBC στη Μέση 
Ανατολή, το PRO TV στη Ρουμανία και ο ANT 1 στην Ελ-
λάδα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Τι συμβαίνει όταν ένας συνηθισμένος, τίμιος άνδρας 

εκλέγεται Πρόεδρος μιας χώρας; Ο Βασίλι Πέτροβιτς 
Χολομπόροντκο είναι ένας ταπεινός δάσκαλος, ο οποί-
ος είναι εξοργισμένος με την τραγική κατάσταση που 
επικρατεί στη χώρα του. Ένας μαθητής τον τραβάει βί-
ντεο τη στιγμή που ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνη-
ση και το ανεβάζει στο YouTube, όπου γίνεται viral.

Όλοι οι πολίτες ταυτίζονται με το ξέσπασμα του Βασίλι 
και αρχίζουν να συγκεντρώνουν χρήματα για την προ-
εκλογική εκστρατεία του ώστε να γίνει Πρόεδρος. Και 
προς έκπληξη όλων, εκλέγεται. Ο «Υπηρέτης του Λαού» 
ακολουθεί τον Βασίλι στη νέα του ζωή ως Πρόεδρος και 
προβάλλει τον τρόπο που διαχειρίζεται τις προσδοκίες, 
όχι μόνο ενός έθνους, αλλά και εκείνες της οικογένειας 
και των φίλων του.
Ο Βασίλι δε θέλει να αλλάξει τίποτα από τη ζωή του. 

Θέλει να μείνει ο ίδιος, να μείνει στο διαμέρισμά του 
με τους γονείς του, να δανείζεται χρήματα από τους 
φίλους του, στο τέλος του μήνα, και να πηγαίνει στη 
δουλειά με το ποδήλατο.
Το μόνο πρόβλημα είναι πως πλέον είναι ο πιο ισχυ-

ρός άντρας της χώρας. Θα αποκαρδιώσουν οι σκοτεινές 
δυνάμεις τον Βασίλι ή ο ταπεινός δάσκαλος θα καταφέ-
ρει να επιβιώσει ενάντια στη διαφθορά;
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Gallienne Nabila: Gallienne Nabila: 
Σαγηνευτική και… Σαγηνευτική και… 
περιζήτητη!περιζήτητη!

Η Η Gallienne Nabila από το Λος Gallienne Nabila από το Λος 
Άντζελες των ΗΠΑ, ξέρει πώς Άντζελες των ΗΠΑ, ξέρει πώς 

να τραβά την προσοχή, εφόσον έχει να τραβά την προσοχή, εφόσον έχει 
όλα τα προσόντα εκείνα που την  όλα τα προσόντα εκείνα που την  

κάνουν ακαταμάχητη. κάνουν ακαταμάχητη. 
Και αν προσθέσουμε και τις σέξι Και αν προσθέσουμε και τις σέξι 

πόζες που φαίνεται πως έχει  πόζες που φαίνεται πως έχει  
μεγάλη αδυναμία, δεν είναι δύσκολο μεγάλη αδυναμία, δεν είναι δύσκολο 
να καταλάβουμε το λόγο που είναι  να καταλάβουμε το λόγο που είναι  
περιζήτητη και στο Instagram. περιζήτητη και στο Instagram. 

Άλλωστε, μια ματιά στο προφίλ της  Άλλωστε, μια ματιά στο προφίλ της  
και αμέσως θα καταλάβετε. και αμέσως θα καταλάβετε. 

Η 24χρονη Gallienne Nabila  Η 24χρονη Gallienne Nabila  
με ύψος 1.73μ. έχει  με ύψος 1.73μ. έχει  
ποζάρει στα εξώφυλλα πολλών  ποζάρει στα εξώφυλλα πολλών  
περιοδικών, ενώ για ένα  περιοδικών, ενώ για ένα  
διάστημα ήταν ένα από  διάστημα ήταν ένα από  
τα κορίτσια του Sports τα κορίτσια του Sports 
Illustrated.Illustrated.

ΣΤΟΝ ANT1 Ο «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
Η σειρά στην οποία  

πρωταγωνιστεί ο πρόεδρος  
της Ουκρανίας Ζελένσκι! 

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

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

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, σου έχω νέα 
για το εστιατόριο που θα πάμε!
Α-Καλημέρα και σε σένα.
Μ-Πρώτα θέλω να σ’ ευχαριστήσω για 

το εστιατόριο που διάλεξες. Μόνο που 
το σκέπτομαι μου τρέχουν τα σάλια.

Α-Θα σου αγοράσω μια… σαλιάρα.
Μ-Δε θα μου χρειαστεί. Μπορεί στον 

Αγαμέμνονα μου… 
Α-Γιατί; Ξαναμωράθηκε;
Μ-Όχι αλλά κάθε τόσο και λιγάκι μού 

αραδιάζει τι θα καταβροχθίσει η αφε-
ντιά του.

Α-Μην τον παρεξηγείς. Τόσο καιρό 
μέσα, μπούχτισε ο άνθρωπος να τρώει 
τα ίδια και τα ίδια.

Μ-Μπαρτόν; Θέλεις να πεις ότι βαρέ-
θηκε να τρώει τα φαγητά μου;
Α-Όχι, δεν είπα αυτό. Και μη με παρεξη-

γείς. Απλώς θέλω να πω, άλλο το φαγητό 
στο σπίτι, όσο και νόστιμο να είναι, και 
άλλο το φαγητό σε ατμόσφαιρα εστιατο-
ρίου.
Μ-Και με καλή παρέα…
Α-Φυσικά, η παρέα τα κάνει όλα πιο 

νόστιμα. Α, και σήμερα που έβλεπα τα 
νέα, φαίνεται το Κεμπέκ ζήλεψε από το 
Οντάριο που θα καταργήσει τις μάσκες 
από τις 21 Μαρτίου και σκέφτεται τώρα 
να τις καταργήσει περί τα τέλη Μαρτίου.

Μ-Άντε επιτέλους, να βγάλουμε τα «φί-
μωτρα» από πάνω μας.
Α-Από την άλλη μεριά, τα Ηνωμένα 

Έθνη προειδοποιούν ότι δεν τελείωσε η 
υπόθεση με τον ιό…

Μ-Δε μας αφήνουν ήσυχους, λέω εγώ. 
Ηνωμένα Έθνη και βλακείες. Όποτε τους 
συμφέρει επιβάλουν κυρώσεις και όπο-
τε δεν τους συμφέρει απλώς βγάζουν 
αποφάσεις που δεν τις τηρούν ποτέ. Και 
σε ρωτώ. Ποιες αποφάσεις τήρησαν στο 
ονομαζόμενο Συμβούλιο Ασφαλείας με 
τα αίσχη και τις βιαιοπραγίες που διέ-
πραξαν στην εισβολή της Κύπρου, τα 
αίσχη και οι βιαιοπραγίες στη Ρουάντα; 

Α-Απ’ ότι ξέρω, απολύτως τίποτα.
Μ-Που είναι λοιπόν η δίκαιη στάση του 

ονομαζόμενου Συμβούλιου Ασφαλείας; 
Ανάλογα λοιπόν με τα συμφέροντα των 
μεγάλων τηρούνται και οι αποφάσεις. 
Ας μην πάμε μακριά. Για να καταλάβεις, 
κοίτα τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία.

Α-Προσπαθώ να μη βλέπω ειδήσεις δι-
ότι με ψυχοπλακώνουν συνεχώς…

Μ-Κι εγώ το ίδιο, αλλά έλα που ο δικός 
μου δεν αφήνει δελτίο για… δελτίο. Μά-
λιστα, από τότε που αγοράσαμε εκείνη 
την τεράστια μεγέθους μοντέρνα τηλε-
όραση, βάζει και βλέπει την ίδια στιγμή 
δύο με τέσσερα κανάλια που λένε τις ει-
δήσεις!

Α-Και τι γνώμη έχει;
Μ-Ότι στο τέλος ο απλός κοσμάκης 

πληρώνει τα σπασμένα, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, όπως εμείς εδώ στο Μόντρεαλ. 
Δε βλέπεις που έφτασε η βενζίνη στα 
2 δολάρια και κανείς δεν ξέρει που θα 
φτάσει ακόμη;

Α-Για τη βενζίνη όμως πρέπει να ξέρεις, 
ότι στα 2 δολάρια το 55% είναι φόροι του 
Καναδά και του Κεμπέκ.
Μ- Δεν το πιστεύω!
Α-Να το πιστεύεις. Για να καταλάβεις, 

όταν το λίτρο ήταν $1,28 τα 54 σέντσια 

ήταν φόροι, ήτοι το 42%. Υπολογίζω 
τώρα θα είναι 55% και μπορεί και παρα-
πάνω μια και μπαίνει φόρος στο… φόρο 
επάνω. Επιπλέον, 10 σέντσια είναι ο νέος 
φόρος για το διοξείδιο του άνθρακος – 
κατά της μόλυνσης της ατμόσφαιρας.

Μ-Και κατά της δικιάς μας τσέπης…
Α-Πάντα. Και φυσικά μια και όλες οι με-

ταφορές χρειάζονται βενζίνη για να κι-
νηθούν, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές όλων 
των αγαθών θα αυξηθούν. 

Μ-Το βλέπω όταν πάω για ψώνια. Τα 
κρέατα έβγαλαν φτερά από την ακρίβεια 
και τα φρούτα και λαχανικά κι αυτά δεν 
πάνε πίσω.
Α-Δε μου λες τώρα, γιατί ο δικός σου 

έτρεξε από τους πρώτους να πάρει μέ-
ρος, εφόσον πολλές χώρες της Ευρώπης 
παραμένουν ως την ώρα αμέτοχες στη 
διαμάχη Ρωσίας – Ουκρανίας;

Μ-Τι να σου πω, κι εγώ δεν μπορώ να 
το καταλάβω. Θα τον πίεσαν οι Γερμανοί 
και οι Αμερικάνοι…
Α-Από την άλλη μεριά, ο γείτονας παίρ-

νει πρωτοβουλίες ως… ειρηνοποιός με-
ταξύ των δύο αντιπάλων και θα δεις στο 
τέλος πάλι θα βγει κερδισμένος. Ενώ 
ο δικός μας την «έβαψε» με τους Ρώσ-
σους. Ο Ανδρίκος μου όμως, δε θα έτρε-
χε πίσω από τους Αμερικανούς και τους 
Γερμανούς.
Μ-Και τι θα έκανε ο Ανδρίκος σου;
Α-Θα ζύγιζε τα πράγματα, ποια κράτη 

της ευρωπαϊκής ένωσης παίρνουν θέση 
και ποια όχι και μετά θα έπραττε ανάλο-
γα τι συμφέρει την Ελλάδα.
Μ-Και που ξέρουμε αν ο δικός μου έκα-

νε την ίδια ανάλυση και αποφάνθηκε ότι 
πρέπει να πάρει τη θέση που πήρε η Ελ-
λάδα επί του θέματος;
Α-Ειλικρινά δεν το ξέρουμε αλλά θα 

δούμε από τις εξελίξεις.
Μ-Αυτά είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια 

και κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι πραγ-
ματικοί παίκτες και τι παιχνίδι παίζουν…
Α-Πάντως δεν το βρίσκεις παράξενο, ότι 

μόλις άρχισαν οι εχθροπραξίες στην Ου-
κρανία «φοβήθηκε» ο ιός και… εξαφανί-
στηκε από το προσκήνιο;

Μ-Και άρχισαν τα περιοριστικά μέτρα 
να εξαφανίζονται…

Α-Ναι, λες και υπήρχε χρονοδιάγραμμα. 
Τι… σύμπτωση!

Μ-Σύμπτωση – ξεσύμπτωση, εγώ ξέρω 
ότι αύριο θα τρώμε μαζί με τα αγόρια 
μας στο εστιατόριο που μας έκλεισες 
τραπέζι.

Μ-Σ’ αφήνω τώρα διότι έχω πολλά να 
κάνω για να είμαι έτοιμη για την αυρια-
νή μας έξοδο.

Α-Καλά, τι θα κάνεις;
Μ-Πρώτα από όλα θα πάω στην κομ-

μώτρια να φτιάξω το μαλλί, τα νύχια και 
λοιπά. Ύστερα θα

πάω να αγοράσω ένα καινούργιο τα-
γιέρ για να θυμάμαι την ημέρα! 
Α-Για φαγητό πάμε όχι σε δεξίωση…
Μ-Για μένα φιλενάδα είναι σα να εί-

ναι η πρώτη μου δεξίωση. Δεξίωση της 
«ελευθερίας». Σ’ αφήνω διότι άργησα 
στο ραντεβού μου με την κομμώτρια.

Α-Μόνο να μην αργήσετε αύριο.
Μ-Αδύνατον να γίνει αυτό, διότι από 

τότε που μου το είπες μετράω τις μέρες 
και τις ώρες. See you domani!
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Σε ένα ντέρμπι γεμάτο συγκινήσεις, 
με δοκάρια, χαμένο πέναλτι από 

πλευράς γηπεδούχων και χαμένες ευ-
καιρίες εκατέρωθεν, Βέροια και Λάρισα 
έμειναν στο 1-1 για την εμβόλιμη 23η 
αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 2 και η με-
ταξύ τους διαφορά παρέμεινε στους 3 
βαθμούς, όσον αφορά το Βόρειο Όμιλο.
Στον όμιλο του Νότου, η Καλαμάτα 

νίκησε τον Αστέρα Βλαχιώτη (1-0) και 
είναι στο -3 από τον πρωτοπόρο Λεβα-
δειακό, με τον τελευταίο να μην αγωνί-
ζεται στο ντέρμπι με την Καλλιθέα, διότι 
βρέθηκαν 9 κρούσματα κορωνοϊού στην 
ομάδα της Λειβαδιάς.
Αξιοσημείωτο γεγονός οι 4 συνεχόμε-

νες ήττες για τη Ρόδο, που έφεραν τη 
νησιωτική ομάδα στη ζώνη του υποβι-
βασμού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι βαθμο-

λογίες και το πρόγραμμα έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
22η αγωνιστική  

5-6/3/2022 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-0 
ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ 3-0 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΕΡΟΙΑ 1-2 
ΠΑΟΚ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2-1 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 0-1 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΞΑΝΘΗ 2-2 
ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-1
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-1 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΑΕΚ Β’ 1-1 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 1-1 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3-0 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΡΟΔΟΣ 5-0 
ΧΑΝΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-0 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΗΦΙΣΙΑ 0-2 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-0
ΡΕΠΟ: ΑΙΓΑΛΕΩ

23η αγωνιστική  
9/3/2022 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0-3 
ΞΑΝΘΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-0 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (αναβ.) 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΟΚ Β’ 1-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ 3-0 
ΒΕΡΟΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ 1-1 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4-0 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 4-0
ΡΕΠΟ: ΚΑΒΑΛΑ 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-0 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 1-0 
ΑΕΚ Β’-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 0-1 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΧΑΝΙΑ 1-0 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-0 
ΡΟΔΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1-2 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ (αναβ.) 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 3-0
ΡΕΠΟ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 23 αγώνες) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 49 (45-18)|21αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 46 (30-7)|21αγ.
03] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 40 (30-14)|20αγ.
04] ΞΑΝΘΗ 36 (30-14)|21αγ.
05] ΗΡΑΚΛΗΣ 32 (26-16)|22αγ.
06] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 32 (24-14)|22αγ.
07] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 30 (31-24)|22αγ.
08] ΠΑΟΚ Β’ 29 (24-21)|21αγ.
09] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 28 (23-25)|21αγ.
10] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 24 (25-24)|21αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 22 (15-29)|21αγ.
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤ. 20 (24-30)|20αγ.
13] ΤΡΙΚΑΛΑ 20 (16-31)|21αγ.
14] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 20 (24-31)|22αγ.
15] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 19 (20-31)|21αγ.
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 16 (22-33)|19αγ.
17] ΚΑΒΑΛΑ 15 (13-60)|20αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 44 (38-13)|21αγ.
02] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 41 (29-12)|21αγ.
03] ΚΗΦΙΣΙΑ 39 (24-15)|22αγ.
04] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 39 (24-13)|20αγ.
05] ΧΑΝΙΑ 37 (33-16)|22αγ.
06] ΑΙΓΑΛΕΩ 35 (20-15)|21αγ.
07] ΑΕΚ Β’ 34 (18-13)|21αγ.
08] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 32 (20-20)|22αγ.
09] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 31 (14-10)|22αγ.
10] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 26 (18-22)|21αγ.
11] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 26 (26-26)|20αγ.
12] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 22 (13-26)|22αγ.
13] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 21 (15-31)|21αγ.
14] ΡΟΔΟΣ 20 (17-28)|21αγ.
15] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 20 (18-27)|22αγ. 
16] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 15 (12-25)|21αγ.
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 13 (13-40)|20αγ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
24η αγωνιστική  
12-13/3/2022 

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

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

SUPER LEAGUE 2 
22η & 23η αγωνιστική

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Champions League: Εφτάσφαιρη 
η Μπάγερν|Ανατροπή για Ρεάλ

Η αυστριακή Σάλτσμπουργκ «τόλμη-
σε» να... αμφισβητήσει τη Μπά-

γερν Μονάχου (1-1 το πρώτο παιχνίδι 
στην Αυστρία) και το... πλήρωσε ακριβά. 
Οι Βαυαροί κρατούσαν... πολυβόλο και 

με χατ-τρικ του Λεβαντόφσκι (σκόραρε 
τα τρία πρώτα τέρματα σε διάστημα 11 
λεπτών - 12΄πέν., 21΄πέν., 23΄) διέλυ-
σαν τους Αυστριακούς με... 7-1(!) και 
πέρασαν πανηγυρικά στους «8» της δι-
οργάνωσης. Τα υπόλοιπα τέρματα της 
Μπάγερν σημείωσαν οι Γκνάμπρι (31΄), 
Μίλλερ (54΄, 83΄) και Σανιέ (85΄). Για 
τους Αυστριακούς είχε μειώσει προσω-
ρινά ο Κάεργκαρντ (70΄).
Η Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» ανέτρεψε 

το 0-1 του Παρισιού αλλά και του... πρώ-
του ημιχρόνου της ρεβάνς (39΄Εμπαπέ) 
και με τρία τέρματα του εκπληκτικού 
Μπενζεμά στο τελευταίο ημίωρο (61΄, 
76΄, 78΄) πέτυχε απίστευτη ανατρο-
πή-πρόκριση στην προημιτελική φάση 
(3-1).
Τέλος, και οι δύο βρετανικές ομάδες 

πέρασαν, η Μάντσεστερ Σίτι επί της 
Σπόρτιγκ, παρά το 0-0 (είχε νικήσει με 
5-0 στη Λισαβόνα) και η Λίβερπουλ 
επί της Ίντερ, αν και οι Ιταλοί πλησί-
ασαν στην πρόκριση, επικρατώντας 
με 0-1 στο «Άνφιλντ» (62΄Μαρτίνεζ) 
αλλά είχαν ηττηθεί με 0-2 στην Ιταλία. 

Europa League: Τα 
αποτελέσματα των πρώτων 
αγώνων της φάσης των «16» 
Μπέτις-Άιντραχτ Φρ. 1-2 
Πόρτο-Λυών 0-1 
Σεβίλλη-Γουέστ Χαμ 1-0 
Αταλάντα-Μπάγερν Λεβερκούζεν 3-2 
Μπαρτσελόνα-Γαλατασαράι 0-0 
Μπράγκα-Μονακό 2-0 
Ρέιντζερς-Ερυθρός Αστέρας 3-0 
Λειψία-Σπαρτάκ Μόσχας  
(προκρίνεται άνευ αγώνα η Λειψία 
λόγω αποκλεισμού της Σπαρτάκ 
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία) 
 
Conference League: Πρώτο 
βήμα ο ΠΑΟΚ, 1-0 τη Γάνδη!
Με «ήρωα» τον Γιάσμιν Κούρτιτς που 

σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέ-
τρησης με απευθείας φάουλ στο 58΄ο 
ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τη Γάνδη στο πρώ-
το παιχνίδι των «16» του Conference 
League και θα πάει στη Γάνδη να διεκ-
δικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά. 
Δε δόθηκε πέναλτι στους γηπεδούχους 

στο 20΄, οι οποίοι στη ρεβάνς θα αγωνι-
στούν χωρίς τους Κούρτιτς και Α. Ζίφκο-
βιτς που πήραν κίτρινη κάρτα (ήταν στο 
όριο).
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων 
της φάσης των «16» είναι τα εξής: 
ΠΑΟΚ-Γάνδη 1-0 
Παρτιζάν-Φέγενορντ 2-5 
Σλάβια Πράγας-ΛΑΣΚ Λιντζ 4-1 
Φίτεσε-Ρόμα 0-1 
Λέστερ-Ρεν 2-0 
Μαρσέιγ-Βασιλεία 2-1 
Μπόντο/Γκλιμτ-Αλκμάαρ 2-1 
Αϊντχόφεν-Κοπεγχάγη 4-4

MLS

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα, το 
Μόντρεαλ ηττήθηκε και στο 2ο 

παιχνίδι που ακολούθησε, αυτή τη 
φορά από τη Φιλαδέλφεια με 1-2, στο 
Ολυμπιακό Στάδιο του Μόντρεαλ.
Αν και προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 

το γκολ του Φινλανδού Λαπαλάινεν 

(32΄), εντούτοις στην επανάληψη δέχτη-
καν δύο «φτηνά» τέρματα από ολιγω-
ρίες της άμυνας σε διάστημα 4 λεπτών 
(53΄Μπεντόγια, 56΄Γκάζνταγκ) και ηττή-
θηκαν με 1-2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  
New England-Dallas 1-0, Toronto-
Red Bulls 1-4, Kansas-Houston 1-0, 
Montreal-Philadelphia 1-2, San Jose-
Columbus 3-3, Chicago-Orlando 0-0, 
Colorado-Atlanta 3-0, Cincinnati-DC 
United 0-1, Minnesota-Nashville 1-1, 
Real SL-Seattle 1-0, Vancouver-NY City 
0-0, Charlotte-LA Galaxy 0-1, Austin-
Miami 5-1, LAFC-Portland 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: Austin 6, LA 
Galaxy 6, LAFC 4, Nashville 4, Salt Lake 
4, Colorado 3, Kansas 3, Portland 2, 
Minnesota 2, Dallas 1, Houston 1, San 
Jose 1, Vancouver 1, Seattle 0 
Ανατολική Περιφέρεια: Red Bulls 6, 
DC United 6, Columbus 4, Orlando 4, 
New England 4, Philadelphia 4, Atlanta 
3, Chicago 2, New York City 1, Toronto 
1, Miami 1, Montreal 0, Charlotte 0, 
Cincinnati 0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (12&13 ΜΑΡΤΙΟΥ):  
NY City-Montreal (12/3, 1:00 PM), 
Columbus-Toronto, Miami-LAFC, 
Seattle-LA Galaxy, Houston-Vancouver, 
DC United-Chicago Fire, New England-
Real Salt Lake, Orlando City-FC 
Cincinnati, Philadelphia-San Jose, FC 
Dallas-Nashville, Colorado-Kansas City, 
Portland-Austin, Atlanta-Charlotte, NY 
Red Bulls-Minnesota 

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Η δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού 
στη Νίκαια τον επανέφερε στην κο-

ρυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Ολυ-
μπιακό, που δεν αγωνίστηκε με τον Προ-
μηθέα, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων 
της ομάδας της Πάτρας.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστι-
κής, η βαθμολογία και το πρόγραμμα 
έχουν ως εξής:

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 77-75 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 61-68 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΡΗΣ 77-64 
ΛΑΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ 77-91
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΟΚ 73-84 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (14/4) 
ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 16 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27|14αγ. 
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  27|14αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  25|15αγ.
04] ΑΕΚ    22|15αγ.
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22|13αγ.
06] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   21|14αγ.
07] ΠΑΟΚ  21|14αγ.
08] ΛΑΡΙΣΑ   21|15αγ.
09] ΑΡΗΣ  21|15αγ.
10] ΛΑΥΡΙΟ  20|15αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 20|15αγ.
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  18|15αγ.
13] ΗΡΑΚΛΗΣ   17|14αγ.  

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ [17η]
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΥΡΙΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

Με την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής,  
Βέροια και Λεβαδειακός εξακολουθούν να έχουν 
τον πρώτο λόγο για την άνοδο στη Σούπερ Λιγκ 1

Όρθια στο ντέρμπι  
η Βέροια | 1-1 με Λάρισα  
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26η αγωνιστική26η αγωνιστική 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-1 
24΄Αραούχο, 81΄Τζαβέλλας - 
56΄Μπαράλες 
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1 
52΄Καμαρά, 79΄Γκάμα - 13΄Ελ Αραμπί 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2
75΄,77΄Παλάσιος
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2
82΄Λένις - 32΄Καρέλης, 91΄Κορνέλιους 
ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2-0 
64΄Βούρος, 71΄Φελίπε
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ 0-2  
37΄Ζαμπά, 52΄Μιχαηλίδης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 26 αγώνες)

01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  65 (47-14)
02. ΠΑΟΚ  53 (50-24)
03. ΑΕΚ   46 (42-28)
04. ΑΡΗΣ  45 (28-21)
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 42 (41-21)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 40 (28-24)
07. ΟΦΗ   37 (33-32)
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 35 (27-29)
09. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 32 (27-39)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  30 (35-42)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 26 (26-34)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 23 (27-47)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  18 (19-37)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 (9-47) 
• 1-6 Πλέϊ-οφ | 7-14 Πλέϊ-άουτ 
   

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ      ΓΚ. ΑΓΩΝ.
ΚΟΥΡΤΙΤΣ          ΠΑΟΚ 15 22
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ     ΒΟΛΟΣ 13 24 
ΑΡΑΟΥΧΟ         ΑΕΚ  11 21
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ     ΑΤΡΟΜ. 11 25 
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ      ΟΣΦΠ 10 24 
ΠΑΛΑΣΙΟΣ        ΠΑΟ 10 26

Play off  
1η αγωνιστική

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022  
13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 
13:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 
15:30 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

2η αγωνιστική
Κυριακή 20 Μαρτίου 2022  

09:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
13:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
13:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 

Play out  
1η αγωνιστική

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
09:00 ΟΦΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
11:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 
11:15 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
13:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ  
Ο Άρης «έσπασε» το αήττητο του Ολυμπιακού! 
Νίκες για τους «δικέφαλους» | «Λάμψη» Παλάσιος στον Παναθηναϊκό 
| Πήρε πίσω τους βαθμούς ο ΠΑΣ και… παίζει πλέι-οφ!

Η νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού 
με 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» 

έκλεψε την παράσταση στην 26η και τε-
λευταία αγωνιστική της κανονικής δι-
άρκειας της Σούπερ Λιγκ. Η έλευση του 
Μπούργος έχει δώσει νοοτροπία νικητή 
στους «κίτρινους», καθώς φέτος έχει 
κερδίσει όλους τους εκπροσώπους του 
λεγόμενου «Big-4».
Αποτέλεσμα, που επέτρεψε στον Άρη 

να διατηρηθεί ακλόνητος στην 4η προ-
νομιούχο θέση, ενώ ο Ολυμπιακός που 
υποχρεώθηκε στην «παρθενική» του 
ήττα, είδε τη διαφορά του από το δεύ-
τερο ΠΑΟΚ να μειώνεται στους 12 βαθ-
μούς, ωστόσο η διαφορά αυτή εξακο-
λουθεί να είναι σχεδόν… απαγορευτική 
για να χάσουν τον τίτλο οι «ερυθρόλευ-
κοι».
Με τη σειρά του, ο «δικέφαλος του 

βορρά» πέρασε άνετα από την έδρα της 
Λαμίας, η ΑΕΚ «λύγισε» με 2-1 το μα-
χητικό Αστέρα Τρίπολης, την ώρα που 
ο Παναθηναϊκός έφευγε νικητής από το 
Περιστέρι με δύο τέρματα του εκπληκτι-
κού στο 2ο γύρο του πρωταθλήματος, Σε-
μπάστιαν Παλάσιος! (φωτ. δεξιά)

Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΗΡΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ  
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΕΙ-ΟΦ!
Πλήρης ανατροπή στη βαθμολογία της 

Σούπερ Λιγκ 1, όσον αφορά τις ομά-
δες που θα συμμετέχουν στα πλέι-οφ. 
Μισή έμεινε η… χαρά των ανθρώπων 
του ΟΦΗ για τη συμμετοχή στα πλέ-
ι-οφ του πρωταθλήματος, εφόσον με 
απόφαση που εκδόθηκε το πρωί της 
Τρίτης 8/3, η Επιτροπή Εφέσεων της 
ΕΠΟ δέχτηκε την προσφυγή του ΠΑΣ 

Γιάννινα και του επέστρεψε τους βαθ-
μούς που του είχαν αφαιρεθεί σε πρώτο 
βαθμό. Με τους πέντε βαθμούς που επι-
στρέφονται στους Γιαννιώτες φθάνουν 
τους 40 και βρίσκονται στο «+3» από 
τους Κρητικούς που έμειναν με την (προ-
σωρινή) χαρά.
Στην απόφαση τονίζεται, ότι η Επιτροπή 

«δέχθηκε την από 27.2.2022 και με αριθ-
μό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5604/28.2.2022 
κρινόμενη έφεση των 1) ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάν-
νινα 1966 και 2) Γεωργίου Χριστοβασίλη 
του Ιωάννη και εξαφάνισε την υπ’ αριθμ. 
66/25.2.2022 απόφαση του Πρωτοβάθ-
μιου Μονομελούς Οργάνου της SUPER 
LEAGUE 1 Ελλάδος. Αποφάνθηκε ότι η 
ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 και ο Γεώργιος 
Χριστοβασίλης δεν κρίνονται πειθαρ-
χικώς ελεγκτέοι ως υπαίτιοι της παρα-
βάσεως των διατάξεων των άρθρων 
69 παρ.1, 12 και 69Α παρ.1 και 2 του 
ν.2725/1999, σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στην από 4.2.2022 Έκθεση της 
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, 
λόγω παραγραφής».
Μετά την εξέλιξη αυτή, την Τετάρτη 9/3 

ακολούθησε η επικύρωση της βαθμολο-
γίας από το ΔΣ της Σούπερ Λίγκα και η 
πλήρωση του μίνι πρωταθλήματος (play-
off & play-out), την 1η αγωνιστική του 
οποίου βλέπετε δεξιά στον πίνακα.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο πρωταθλητής θα 

συμμετέχει στον πρώτο προκριματικό 
γύρο του Champions League ενώ οι άλ-
λοι τρεις που θα εξασφαλίσουν θέση στην 
τετράδα των πλέι οφ θα παίξουν στο δεύ-
τερο προκριματικό γύρο του Europa 
Conference League (σ.σ. αν ο Κυπελλού-
χος είναι μέσα στην πρώτη τετράδα). 
Ενώ στα πλέι-άουτ ο τελευταίος θα υποβι-
βαστεί και ο προτελευταίος θα παίξει μπα-
ράζ με την ομάδα που θα προβιβαστεί από 
τη Super League 2. | sportfm.gr

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ 26ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Η κανονική περίοδος του πρωταθλήμα-

τος Super League 2021-22 ολοκληρώθη-
κε. Με τους 182 αγώνες φέτος φτάσαμε 
τους 17.020 από καταβολής Α’ Εθνικής. 
Μπήκαν 439 γκολ, μέσος όρος 2,41 ανά 
αγώνα. Αγωνίστηκαν 390 παίκτες με 160 
από αυτούς να βρίσκουν δίχτυα. Ξεχωρί-
σαμε μερικούς ακόμα σημαντικούς αριθ-
μούς...
3.600... γκολ έφτασε η ΑΕΚ, όταν ο Σέρ-

χιο Αραούχο άνοιξε το σκορ με τον Αστέ-
ρα Τρίπολης. Η ΑΕΚ έχει πετύχει 3.601 
γκολ σε 1.985 παιχνίδια, ενώ έχει δεχτεί 
1.751.
400... αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα 

στην προπονητική του καριέρα έφτασε 

ο Δημήτρης Σπανός. Έχει 26 στη Super 
League, 182 στη Β’ και 192 στη Γ’ κατη-
γορία.
200... ήττες εκτός έδρας έφτασε ο Ολυ-

μπιακός στην ιστορία του στην Α’ Εθνι-
κή/Super League. Χρειάστηκε να παίξει 
1.006 αγώνες, όπου έχει ακόμα 531 νί-
κες και 275 ισοπαλίες.
100... αγώνες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ 

συμπλήρωσε ο Σβέριρ Ίνγκασον, υπολο-
γίζοντας βέβαια και τις συμμετοχές του 
στη Β’ ομάδα. Ο Ινγκασον έχει 67 αγώ-
νες στη Super League, 20 στο Κύπελλο, 
10 στα Κύπελλα Ευρώπης και τρία στη 
Super League 2.
52... γκολ με τον Αστέρα Τρίπολης στη 

Super League έφτασε ο Χερόνιμο Μπα-
ράλες, τα διπλάσια από τους παίκτες 
που βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Τσέ-
ζαρεκ και Μανιάς είχαν από 26.
30... γκολ στη Super League συμπλή-

ρωσε ο Σέρχιο Αραούχο και έγινε ο 32ος 
παίκτης της ΑΕΚ που το κάνει. Και 7ος 
ξένος, μετά τους Μπατίστα, Μπάγεβιτς, 
Μπλάνκο, Σαβέβσκι, Βάγκνερ και Σά-
ντμπεργκ.
4... διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια, 

που είναι στην ενδεκάδα του Παναθηνα-
ϊκού, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος πετυχαίνει 
γκολ! | © slgr.gr

TIP

Από τους 160 παίκτες που 
έχουν σκοράρει έστω ένα 

γκολ, μόνο 4 παίκτες έπαιξαν 
και στα 26 παιχνίδια των ομά-
δων τους. Ο Σεμπάστιαν Παλάσι-
ος του Παναθηναϊκού σημείωσε 
10 τέρματα (εκ των κορυφαίων 
σκόρερ) ενώ 2 τέρματα σημείω-
σε ο Ρεγκατέν του Βόλου και από 
ένα οι Μπράμπετς (Άρη) και Σά-
λιακας (ΠΑΣ Γιάννινα).

Ο Μπρούνο Γκάμα (αριστερά) πανηγυρίζει 
το 2ο γκολ επί του Ολυμπιακού μαζί με τον 
Ρουμάνο αμυντικό Γκάνεα

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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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Με υπερηφάνεια, η παρέλαση στη Jean-Talon

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 παρέλαση για την επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας μας, που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο από την ΕΚΜΜ, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 27 Μαρτίου 

2022, στη 1:00 μ.μ., στην περιοχή του Parc-Extension. Οι θεατές θα παρακολου-
θήσουν αυτή τη μοναδική εκδήλωση, όπου οι Μοντρεαλίτες ελληνικής καταγω-
γής θα κυματίσουν με πατριωτισμό τις σημαίες του Καναδά, του Κεμπέκ και της 
Ελλάδας, προβάλλοντας με υπερηφάνεια τα χρώματά τους. Στην παρέλαση θα 
συμμετάσχουν διάφορες ομάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από 
όλα τα σχολεία της ΕΚΜΜ, τους ελληνικούς εθνικοτοπικούς συλλόγους, εκπαι-
δευτικά ιδρύματα και άλλες εθνικές κοινότητες. Οι ομάδες θα αποτελούνται από 
10 έως 12 άτομα, ώστε, να γίνονται σεβαστά τα τρέχοντα υγειονομικά μέτρα.
 
Έλληνες ή φιλέλληνες, ελάτε με τις σημαίες σας, να αποτίσουμε φόρο τιμής στην 
ιστορία, τον ηρωισμό και την ανεξαρτησία του έθνους απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. 
Η ΕΚΜΜ συνεχίζοντας την παράδοση άνω των 40 χρόνων οργανώνει μια σειρά 
τιμητικών εκδηλώσεων, όπου οι Μοντρεαλίτες θα γιορτάσουν πάλι την Ημέρα της 
Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου, στις 6:00 μ.μ. – Μέγας Εσπερινός στον Ι. Ν. Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου, 777 Saint Roch, Park Extension.
Παρασκευή, 25 Μαρτίου, στις 9:00 π.μ. – Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου.
Παρασκευή, 25 Μαρτίου, 7:00 μ.μ. - Επίσημο δείπνο στο Ελληνικό Κοινοτικό 
Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue. Στη διάρκεια του δείπνου 
θα απονεμηθεί το βραβείο «Έλληνας της Χρονιάς» σε προτεινόμενο υποψήφιο, 
ως αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς, της επιστημονικής και επαγγελμα-
τικής επιτυχίας του. 
Σάββατο, 26 Μαρτίου, 1:00 μ.μ. - Κατάθεση Στεφάνου στο Κενοτάφιο του Λα-
βάλ, 1 Place du Souvenir
Κυριακή, 27 Μαρτίου, στις 11:00 π.μ. - Δοξολογία στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, 777 Saint Roch, Park Extension.
Στη 1:00 μ.μ. – Παρέλαση, από την διασταύρωση Jean Talon West και Hutchison.
Στις εκδηλώσεις, θα παρευρεθούν φιλέλληνες, επίσημοι και πολιτικοί από όλα τα 
κυβερνητικά επίπεδα.

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ
Για κρατήσεις θέσεων...

Το επίσημο δείπνο για την 25η Μαρτίου θα δοθεί την Παρασκευή, 25 Μαρτίου, 
στις 7:00 μ.μ., στην αίθουσα δεξιώσεων του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου 

«Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton. Το εισιτήριο εισόδου κοστίζει $30. 

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε, μέχρι τις 22 Μαρτίου, με τον κ. Δημήτρη 
Γεωργαντά στα τηλέφωνα: 514-738-2421, εσωτ. 231 ή 514-835-1954 ή με email 
στο dgeorgantas@hcgm.org. 

Open to members
and non-members
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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’ ανακοινώνει ότι όπως 
κάθε χρόνο θα συμπληρώσει και φέτος Φορολογικές Δηλώσεις.
Εάν έχετε ήδη τα χαρτιά σας, μπορείτε να τα φέρετε κάθε μέρα 

εκτός Δευτέρας, 10.30 με 4 το απόγευμα.

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

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

μήνυμα και το τηλέφωνό σας. 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ YOGA 

Η «ΦΙΛΙΑ» ΖΗΤΑ ΟΔΗΓΟ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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

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

Πληρώνεται η βενζίνη.

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

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
11.	 Α'	ΣΤΑΣΗ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ	4:00	μ.μ.	Τρισάγια	-	
Ονόματα	υπέρ	Αναπαύσεως.
12.	Ψυχο-Σάββατο:	Όρθρος	–	Θ.	Λειτουργία	7:00	π.μ.	
Μεγαλομάρτυρος	Θεοδώρου	του	Τύρωνος.
"	Μνήμη	δια	κολλύβων	θαύματος	"	--	Μνημόσυνα	-	
Ονόματα	υπέρ	Αναπαύσεως.
13.	Κυριακή	Α'	Νηστειών	-	της	ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
Όρθρος	-	Θεία	Λειτουργία	κ'	Λιτάνευση	Ιερών	Εικόνων	
7:00	π.μ.
16.	Τετάρτη	:	Προηγιασμένη	Θεία	Λειτουργία	6:00	μ.μ.	
Θεία	Κοινωνία.
18.	Παρασκευή	:	Β’	ΣΤΑΣΗ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ	6:00	μ.μ.

Με τη σειρά μας, εμείς η Σοφία Ρουμελιωτάκη και η Μαρία Λιτσάκη, σας 
υπερευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας και τις τόσες ευχές σας προς τη 
Ραφαέλα!
Ο έρανος μας προς τη Ραφαέλα συνεχίζεται.  Σας ενημερώνουμε ότι καλύψα-
με τα έξοδα του 2022.
Όμως η Ραφαέλα έχει ακόμα αγώνα μπροστά της.
Εάν στο μέλλον τη θυμηθείτε και θέλετε να τη βοηθήσετε, μπορείτε να τηλε-
φωνήσετε στη Μαρία Λιτσάκη στο 514-892-2848 ή να προσφέρετε μέσω του 
GOFUNDME HELP FOR A GIRL WHO IS PARALIZED.
Ξανά σας ευχαριστούμε και σας στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Να είσαστε 
πάντα καλά!

ΤΟ ΣΆΒΒΆΤΟ 26 ΆΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΏΡΆ 7:30 μ.μ.

Σ Τ Ο  P A L AC E  R E C E P T I ON  H A L L
1717 Boulevard le Corbusier, Laval

Παιδιά 12-/25$ - Παιδιά 13-17/55$ - Open bar/85$
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100 Association des Crétois de Montréal
Cretans’ Association of Montreal

2014

Γλέντι, κέφι, χορός μέχρι το πρωί με τους...

Αφιέρωμα στον Ελ Γκρέκο 1614-2014

Μιχάλης Κουνάλης
Μαντολίνο

Γιάννης 
Ρομπογιαννάκης 
Ασκομαντούρα

Νίκος Τζουλιαδάκης 
Λύρα

Διομήδης 
Τσικανδιλάκης

Λαούτο

52ος

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Για κρατήσεις θέσεων τηλ. : 514-270-2993

Ένα μεγάλο ευχαριστώ!
Θα  θέλαμε  να  σας  ευχαριστήσουμε  για 

την  αμέτρητη  αγάπη  και  βοήθεια  που 
μας  δίνετε  απλόχερα  εδώ  και  τόσα  χρό-
νια.  Ποτέ  δε  φανταστήκαμε  να  έχουμε  σε 
αυτόν το δύσκολο δρόμο τόση στήριξη από 
ανθρώπους  με  τους  οποίους,  το  μόνο  που 
μας ενώνει είναι η Ελλάδα και η αγάπη μας 
προς αυτήν.              

Σας  ευχόμαστε  τα  καλύτερα  σε  εσάς  και 
τις οικογένειες σας και ευελπιστούμε να τα 
πούμε κάποια μέρα από κοντά.
Με αγάπη – Ραφαέλα και η οικογένεια της. 

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

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

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν για 12 εβδομάδες, και είναι δωρεάν 
για τα μέλη.

Τα μή μέλη θα πρέπει να πληρώσουν συνδρομή.
Από τον Οργανισμό Τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ»

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         
CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5  
chcsecret@gmail.com -  www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, 
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and 
Hellenism in general.  The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or 
organizations across Canada. 

 

Για άμεση δημοσίευση 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 
Μοντρεάλ, 17 Φεβρουαρίου 2019----Με στόχο την εξάσκηση της εντολής 
του να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Καναδών ελληνικής καταγωγής, και 
την ευρύτερη ενημέρωση της παροικίας σχετικά με το έργο του, το 
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) καλεί τους εθνoτοπικούς συλλόγους, τις 
παροικιακές οργανώσεις, συμπάροικους και τους εκπροσώπους των 
ελληνικών ΜΜΕ, να παρευρεθούν σε παν-παροικιακή ενημερωτική 
συνάντηση που θα λάβει χώρα τη Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, στις 7:00μμ,  
στην λέσχη της Μεσσηνιακής Αδελφότητας Καναδά, 7287 avenue 
Champagneur (H3N 2J8), γωνία Ogilvy. 
 
  
 

-30- 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με  
 
τον Πρόεδρο             τον Αντιπρόεδρο Διοίκησης και Γραμματέα 
Δρ. Θεόδωρο Χαλάτση            Κώστα Πάππα 
514-777-8359             438-979-1599 
dr.theodore.halatsis@bellnet.ca          pappasc@hotmail.com 

 

ΈΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Μοντρεάλ, 9 Μαρτίου 2022--- Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) 
– όπως και ο υπόλοιπος κόσμος – είναι τρομοκρατημένο, θυμωμένο 
και βαθιά λυπημένο από τις εικόνες και ειδήσεις που προέρχονται 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στέκεται ενωμένο με τον 
λαό της Ουκρανίας, που αντιμετωπίζει καταστροφική κρίση και 
ανθρώπινη τραγωδία που προκύπτει από τη φρικτή, απρόκλητη 
και παράνομη εισβολή της Ρωσίας.

Με μέριμνα την παροχή βοήθειας στον λαό της Ουκρανίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ομογενών μας, το EKK καλεί 
τους Καναδούς ελληνικής καταγωγής να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της Ουκρανίας με οικονομική 
και ανθρωπιστική βοήθεια.

Λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους του Ουκρανικού Καναδικού 
Κογκρέσου (UCC) (http://www.ucc.ca) και του Καναδικού 
Ερυθρού Σταυρού (https://www.redcross.ca/). Για όποιον 
μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στους Ουκρανούς πρόσφυγες, 
διατίθεται σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του UCC στο https://
www.surveymonkey.com/r/65YKNT8. Μπορούν επίσης να γίνουν 
δωρεές στην κοινή Ανθρωπιστική Έκκληση του Ουκρανικού 
Ιδρύματος Καναδά και του Ουκρανικού Καναδικού Κογκρέσου 
μέσω της ιστοσελίδας τους στο www.cufoundation.ca

Όπως πολλοί άλλοι, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας 
ζητώντας την αποκατάσταση της ειρήνης, τον σεβασμό της 
κυριαρχίας της, και την προστασία του λαού της. Οι καρδιές, 
οι προσευχές και οι σκέψεις μας απευθύνονται στον λαό της 
Ουκρανίας και στους Ουκρανούς της Διασποράς, για συνεχή 
ελπίδα και για άμεσο τέλος αυτού του τραγικού πολέμου.

http://www.ucc.ca
https://www.redcross.ca/
https://www.surveymonkey.com/r/65YKNT8
https://www.surveymonkey.com/r/65YKNT8
http://www.cufoundation.ca
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Αυστριακός Καγκελάριος:  
«Η Αυστρία θα παραμείνει ουδέτερη»

«Η Αυστρία θα παραμείνει ουδέ-
τερη», δήλωσε μέσω Twitter ο 

καγκελάριος  Καρλ  Νεχάμερ  (φωτ.), χα-
ρακτηρίζοντας άσκοπη τη συζήτηση για 
την ουδετερότητα της χώρας που ξέσπα-
σε μετά την εισβολή στην Ουκρανία. «Η 
Αυστρία ήταν ουδέτερη, η Αυστρία είναι 
ουδέτερη κι η Αυστρία θα παραμείνει ου-
δέτερη», έγραψε ο Νεχάμερ στο Twitter 
τη Δευτέρα 7 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής του στο Κατάρ, για να εξα-
σφαλίσει αποστολές υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (LNG) από τη χώρα, σε μια 
προσπάθεια να αντικατασταθεί το ρωσικό 
αέριο, από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό η Αυστρία. «Η ουδετερότητα της 
Αυστρίας την εξυπηρέτησε καλά στο πα-
ρελθόν και συνεχίζει να το κάνει. Δεν τίθε-
ται θέμα συζήτησης», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Νεχάμερ ήρθαν ως απά-
ντηση σε δήλωση του Αυστριακού ευρω-
βουλευτή Ότμαρ Κάρας, συντηρητικού 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), 
ο οποίος δήλωσε ότι η ουδετερότητα της 
Αυστρίας θα πρέπει να επανεξεταστεί.
«Το ποιος θα είναι ο ρόλος της ουδετε-

ρότητας [της Αυστρίας] σε όλο αυτό, θα 
φανεί στο τέλος της συζήτησης», δήλωσε 
ο Κάρας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής 
συζήτησης για το μέλλον της αμυντικής 
πολιτικής της ΕΕ, προσθέτοντας ότι «η ου-
δετερότητα δεν παίζει κανένα ρόλο στην 
οικοδόμηση μιας αμυντικής πολιτικής της 
ΕΕ».
Ο Κάρας σημείωσε ότι η Αυστρία άλλα-

ξε το Σύνταγμά της όταν εντάχθηκε στην 
ΕΕ για να διασφαλίσει ότι η ουδετερότη-
τά της «δε θα εμποδίζει» την εξωτερική 
πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και την 
αμυντική πολιτική της ΕΕ. 

Η ουδετερότητα και η απροθυμία της 
Αυστρίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αμφι-
σβητούνται όλο και περισσότερο μετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, γε-
γονός που έχει ήδη ωθήσει τη Φινλανδία 
και τη Σουηδία να «φλερτάρουν» ανοιχτά 
με την ιδέα της ένταξης στη στρατιωτική 
συμμαχία.

Nikolaus J. Kurmayer 
© EURACTIV.com

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ρωσία: Ο Νο1 εμπορικός εταίρος 
στα γερμανικά λιμάνια για το 2021
Η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος εμπο-

ρικός εταίρος των γερμανικών λι-
μανιών το 2021, κυρίως λόγω του εμπο-
ρίου ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με 
πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, υπό 
το φως της πρότασης να κλείσουν τα λι-
μάνια στα ρωσικά πλοία στο πλαίσιο των 
νέων κυρώσεων.

Julia Dahm|EURACTIV.de 
Sarantis Michalopoulos|EurActiv.com

Διαρροές την περασμένη εβδομάδα 
έκαναν λόγο για κυρώσεις που θα «απο-
μόνωναν» τη Ρωσία από τον πλανήτη, 
περιλαμβάνοντας και απαγόρευση των 
ρωσικών πλοίων από τα ευρωπαϊκά λι-
μάνια, τόσο αυτών με ρωσική σημαία 
όσο και αυτών με άλλη σημαία, αλλά 
ρωσικών συμφερόντων.
Τελικά, αυτό που προτάθηκε ήταν μόνο 

ο ρωσικός νηογνώμονας να μην μπορεί 
να δανειστεί από ευρωπαϊκές τράπεζες. 
Ωστόσο, η EURACTIV πληροφορήθηκε 
ότι ο ρωσικός νηογνώμονας δεν έχει δα-
νειστεί ποτέ από ευρωπαϊκή τράπεζα.

Η πρόταση για απαγόρευση των ρωσι-
κών πλοίων από τα ευρωπαϊκά λιμάνια 
βρήκε αντίθετο το Βερολίνο, σύμφωνα 
με πηγές στις Βρυξέλλες, και τα επίσημα 
στοιχεία της γερμανικής ομοσπονδιακής 
στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν το λόγο 
γιατί.

Περισσότεροι από 24 εκατομμύρια τό-
νοι εμπορευμάτων διακινήθηκαν με τη 
Ρωσία στα γερμανικά λιμάνια το 2021, 

καθιστώντας τη χώρα το μεγαλύτερο 
εμπορικό εταίρο των λιμένων, μπροστά 
από τη Σουηδία και την Κίνα, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη 
8/3 η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρε-
σία.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του όγκου, 

21,5 εκατομμύρια τόνοι, αποτελείται 
από εισερχόμενα εμπορεύματα από τη 
Ρωσία, περισσότερα από τα μισά εκ των 
οποίων ήταν ορυκτά καύσιμα, όπως άν-
θρακας και αργό πετρέλαιο.
Το κλείσιμο των ευρωπαϊκών λιμανιών 

στα ρωσικά πλοία, ένα μέτρο που έχει 
προταθεί ως μέρος της επόμενης δέσμης 
κυρώσεων της ΕΕ, θα ήταν επομένως δα-
πανηρό για τη Γερμανία – όχι μόνο όσον 
αφορά στον όγκο του εμπορίου αλλά 
και την εξασφάλιση του εφοδιασμού με 
καύσιμα.
Τη Δευτέρα 7/3, ο καγκελάριος Όλαφ 

Σολτς τόνισε και πάλι, ότι οι εξαγωγές 
ενεργειακών προϊόντων είχαν «συνειδη-
τά» εξαιρεθεί από τις κυρώσεις λόγω της 
μεγάλης εξάρτησης από τη Ρωσία στον 
ενεργειακό τομέα.
«Όλα τα βήματά μας έχουν σχεδιαστεί 

για να πλήξουν σκληρά τη Ρωσία, ενώ εί-
ναι βιώσιμα για εμάς μακροπρόθεσμα», 
δήλωσε.
Το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη ανακοίνω-

σε πριν από μία εβδομάδα, το κλείσιμο 
των λιμανιών του σε όλα τα πλοία που 
είναι νηολογημένα στη Ρωσία, ανήκουν 
ή ναυλώνονται από Ρώσους.

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

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

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

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

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

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

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

*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit
number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε

οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Για μια ακόμα φορά θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας 
ευχαριστήρια σε όλη την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας 
σκέπτονται και ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, 
και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς 
συλλόγους, και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα μας 
συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται.
Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες 
στιγμές που διερχόμεθα.
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε 
και αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα 
να περάσει.
Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 
(επτά)  χιλιάδες δολάρια. 
Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή 
μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να 
ολοκληρώσουμε την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε 
το πνευματικό μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός 
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
Ως εκ τούτου,  οι  προσπάθειές μας συνεχίζονται. 
Γι’ αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:

*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό τής 
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 
62851 Account Number 0005215, που ανοίχτηκε ειδικά για τον 
σκοπό αυτόν, 

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, 
MONTREAL QC. H2S 3K6

*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.

Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Ανακοίνωση Επιτροπής 
Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού 

Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Funeral arrangements require 
making many difficult decisions  

— we understand that.  
We are here to guide you 

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

al or long  
after the service.

Ours is a place of comfort,  
guidance and healing.

INFO@mountroyalcem.com   
www.mountroyalcem.com 

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

• Cremation urns and keepsakes
• Serving all religions while supporting  

and acknowledging all beliefs

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

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ 

(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 
τού αείμνηστου συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Τη Κυριακή 6 Μαρτίου 2022 

απεβίωσε στο Μόντρεαλ 
ο αείμνηστος σύζυγος, 

και πατέρας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

(από Μηλίτσα Καστοριάς, ετών 89)

Η σορός του θα εκτεθεί την 
Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 

από τις 3μμ ως τις 9μμ 
στο Νεκροπομπείο AETERNA  
(55 Rue Gince, Saint-Laurent, 

Qc, H4N 1J7)

Η Κηδεία θα γίνει τη 
Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 

στις 11 το πρωί 
από τον Ιερό Ναό των 

Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, 

Montreal, H4J 1R7)

 Η σύζυγος: 
Ελένη Στεργιοπούλου  

(το γένος Ζαλαμήτσου)

Τα παιδιά: 
Ρωξάνη και Παντελής Στεργιόπουλος

Όλα τα σχετικά με τη νεκρώσιμη 
ακολουθία θα γίνουν σύμφωνα με 

τους κανονισμούς που ισχύουν.

Μετά τη κηδεία θα προσφερθέι 
καφές στην αίθουσα της εκκλησίας

Ευχαριστούμε για την κατανόηση 
και τη συμπαράσταση σας.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΤΣΑΤΑ 

(από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΜΠΡΙΛΑΚΗ 

(από Αθήνα)

ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τρίμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

(από Κρυόβρυση Λακωνίας)
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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...

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 

τελούμε διετές μνημόσυνο 
στόν Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου Λαβάλ 
εις μνήμην τής 

πρεσβυτέρας  
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

π. Βασιλείου Τσαπραΐλη 

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

Μας λείπεις. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία 
θα παραθέσουμε καφέ στην αίθουσα 

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

Ο σύζυγος: 
π. Βασίλειος Τσαπραϊλης

 
τα παιδιά: 

Γεώργιος- Μιχάλης -Άντζελα 
και η εγγονή σου Ζωή.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗ

(Το γένος Αποστολάκη, ετών 82, από Κορώνου Χανιών)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΒΕΛΟΥΔΙΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗ 

(από Σπερχογεία Καλαμάτας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

(από Καλλονή, Σπάρτης Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΔΕΔΑΚΗ

(από Μόντρεαλ)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Δίκη των Πιθήκων
•Μία από τις δέκα πιο σημαντικές δίκες στη νομική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών 
•Εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ «δημιουργιστών» και «δαρβινιστών»

Μία από τις δέκα πιο σημαντικές δί-
κες στη νομική ιστορία των Ηνω-

μένων Πολιτειών έχει την ονομασία «Η 
δίκη των πιθήκων». 
Ο επίσημος τίτλος της είναι «Πολιτεία 

του Τενεσί κατά του Τζον Τόμας Σκόου-
πς». Εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμά-
χης μεταξύ «δημιουργιστών» και «δαρ-
βινιστών».
«Δημιουργιστές» ονομάζουμε όσους 

συντάσσονται με την άποψη της Εκκλη-
σίας, ότι η δημιουργία του κόσμου είναι 
αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος. 
Σήμερα, η θέση αυτή, τουλάχιστον στις 

ΗΠΑ, έχει μετασχηματισθεί στη θεωρία 
του ευφυούς σχεδιασμού, που υποστη-
ρίζει ότι στην αρχή της εξέλιξης του Σύ-
μπαντος υπήρξε ένα υπερφυσικό σχέδιο, 
μια επέμβαση του Δημιουργού Θεού. 
Οι «Δαρβινιστές» αποδέχονται τη θεω-

ρία του βρετανού φυσιοδίφη Κάρολου 
Δαρβίνου (1809-1882), που υποστηρίζει 
ότι τα ζωικά και φυτικά είδη προέκυψαν 
από την αργή εξέλιξη απλούστερων μορ-
φών ζωής, με γενετικές μεταλλάξεις και 
με τη φυσική επιλογή. Μια θεωρία που 
είναι γενικά αποδεκτή από την επιστη-
μονική κοινότητα.
Το ιστορικό της δίκης ξεκινά στις 21 

Μαρτίου 1925, όταν η Βουλή της Πο-
λιτείας του Τενεσί στις ΗΠΑ ψηφίζει το 
νόμο Μπάτλερ που «απαγορεύει τη 
διδασκαλία στα σχολεία κάθε θεωρί-
ας που αρνείται τη θεϊκή καταγωγή 
του ανθρώπου και υποστηρίζει ότι ο 

άνθρωπος προέρχεται από κατώτερες 
μορφές ζωικών οργανισμών». 
Ο νεαρός καθηγητής βιολογίας Τζον 

Σκόουπς αψηφά το νόμο και συνεχίζει 
να διδάσκει τους μαθητές του στο Λύ-
κειο του Ντέιτον τη θεωρία του Δαρβί-
νου, δηλαδή «την καταγωγή του αν-
θρώπου από τον πίθηκο», όπως έλεγαν 
περιπαικτικά οι Δημιουργιστές. Η Εισαγ-
γελία της Πολιτείας κινείται δικαστικά 
εναντίον του Σκόουπς και του ασκεί ποι-
νική δίωξη.
Η δίκη του νεαρού καθηγητή προσδι-

ορίστηκε για τις 10 Ιουλίου 1925 στο 
Ντέιτον του Τενεσί, μια πολιτεία που 
βρίσκεται στο συντηρητικό Αμερικανικό 
Νότο και ανήκει στη λεγόμενη «Ζώνη 
της Βίβλου». 
Το άσημο Ντέιτον συγκέντρωσε εν μία 

νυκτί τα φώτα της δημοσιότητας. 
Εκατοντάδες δημοσιογράφοι συνέρ-

ρευσαν για να καλύψουν τη δίκη και η 
μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα «Σικά-
γο Τρίμπιουν» έστησε ένα ραδιοφωνικό 
σταθμό για την απευθείας μετάδοση της 
δίκης, κάτι που συνέβαινε για πρώτη 
φορά στα δικαστικά χρονικά των ΗΠΑ.
Τα δικαστικά έξοδα του κατηγορουμέ-

νου ανέλαβε η Αμερικανική Ένωση Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων (ACLU) και την 
υπεράσπισή του ο κορυφαίος ποινικολό-
γος των ΗΠΑ Κλάρενς Ντάροου. 
Συνήγορος πολιτικής αγωγής, εκ μέρος 

χριστιανικών οργανώσεων, παρέστη ο 
πολιτικός Ουίλιαμ Τζένιγκς Μπράιαν, 
διαπρύσιος κήρυκας του αντιδαρβινι-
σμού. 
Ήταν σπουδαίος ρήτορας, αλλά είχε να 

δικηγορήσει τριάντα χρόνια. 
Του τοπικού δικαστηρίου των ενόρκων 

προΐστατο ο δικαστής Τζον Ρόλστον.
Η δίκη ξεκίνησε πράγματι στις 10 Ιουλί-

ου 1925 και εξελίχθηκε σε μια μονομα-
χία Ντάροου – Μπράιαν. 
Ο Ντάροου προσπάθησε στην αρχή να 

κηρύξει το νόμο αντισυνταγματικό, επει-
δή καλλιεργούσε το θρησκευτικό μίσος 
μεταξύ των πολιτών. 
Απέτυχε, όμως, καθώς ο δικαστής Ρόλ-

στον απέρριψε το αίτημά του. Στη συ-
νέχεια κάλεσε ως μάρτυρα το δικηγό-
ρο της πολιτικής αγωγής και χριστιανό 
ακτιβιστή Ουίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν 
και τον «στρίμωξε» αρκετά με τις ερωτή-
σεις του, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του 
ακροατηρίου.

Η ζέστη, όμως, ήταν αφόρητη και η δίκη 
συνεχίστηκε στον περίβολο του δικα-
στηρίου, κάτω από τον ίσκιο των μεγά-
λων δέντρων. 
Η υπεράσπιση έφερε διαπρεπείς επι-

στήμονες να καταθέσουν για τη θεωρία 
της εξέλιξης, αλλά και αυτό το αίτημα 
απορρίφθηκε από το δικαστή Ρόλστον. 
Ο Ντάροου αντέδρασε έντονα και θε-

ώρησε ότι ο ρόλος του στη δίκη έληξε. 
Στις 21 Ιουλίου 1925 οι ένορκοι εξέδω-
σαν την απόφασή τους, που ήταν κατα-
δικαστική. Ο δικαστής Ρόλστον επέβαλε 
στο νεαρό καθηγητή Τζον Σκόουπς χρη-

ματική ποινή 100 δολαρίων, ποσό ιδιαί-
τερα σημαντικό για την εποχή.
Πέντε ημέρες αργότερα ο κατήγορος 

του Σκόουπς, Ουίλιαμ Τζένιγκς Μπρά-
ιαν, πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 65 
ετών. 
Πολλοί είπαν ότι έφταιξε η εξαντλητι-

κή εξέτασή του από τον Ντάρελ, όμως η 
αλήθεια είναι ότι έπασχε από διαβήτη. 
Στις 15 Ιανουαρίου 1927, ο Κλάρενς 

Ντάροου υποστήριξε την αναίρεση του 
Τζον Σκόουπς, ενώπιον του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της Πολιτείας του Τενεσί. 
Το δικαστήριο αθώωσε τον Σκόουπς για 

τυπικούς λόγους, επειδή την απόφαση 
για την επιβολή της χρηματικής ποινής 
έπρεπε να πάρουν οι ένορκοι και όχι δι-
καστής.
Το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της 

υπόθεσης και άφησε ανέπαφο το νόμο 
Μπάτλερ, που καταργήθηκε σαράντα 
χρόνια αργότερα με απόφαση της Βου-
λής του Τενεσί (16 Μαΐου 1967). Η διαμά-
χη «δημιουργιστών» και «δαρβινιστών», 
κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης, συ-
νεχίζεται με αμείωτη ένταση στις ΗΠΑ. 

© SanSimera.grΟ καθηγητής Τζον Τόμας Σκόουπς
Κλάρενς Ντάροου – Ουίλιαμ  
Τζ. Μπράιαν
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1000 Post Cards ..... $97
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
834

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 833

Ανακτήστε τη λάμψη σας! Ποτέ 
δεν υπήρξε καλύτερη στιγμή για να 
ασχοληθείτε με την υγεία και την ευεξία 
σας, καθώς η πανσέληνος φωτίζει τον 
έκτο οίκο σας, της υγείας. Το φεγγάρι 
ενισχύει τις προσπάθειές σας για καλύ-
τερη υγεία και αλλάζει τις καθημερινές 
συνήθειες σας και τη ρουτίνα σας.

Νιώθετε καλύτερα όταν ακο-
λουθείτε δοκιμασμένες και ακριβείς 
μεθόδους για να προχωρήσετε, ειδικά 
όσον αφορά τα οικονομικά σας. Με την 
πανσέληνο να φωτίζει το δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων, μπορεί να κατα-
φέρετε να αποπληρώσετε ένα χρέος ή 
απλά βάζετε τάξη στα οικονομικά σας. 

Ώρα να βάλετε δομή και τάξη 
στην επαγγελματική σας ζωή, αν θέλε-
τε να λάβετε εκείνη τη μεγάλη ηγετική 
θέση. Η πανσέληνος φωτίζει το δέκατο 
οίκο σας, της καριέρας, και ενδιαφέρε-
στε για την μακροπρόθεσμη επαγγελμα-
τική επιτυχία σας, αισθάνεστε γεμάτοι 
ενέργεια και δύναμη να ασχοληθείτε με 
τις φιλοδοξίες σας.

Η δημοτικότητά σας και η φήμη 
σας αυξάνονται, καθώς η πανσέληνος 
φωτίζει τον ερωτικό και δημιουργικό πέ-
μπτο οίκο σας. Χρησιμοποιήστε τις εξαι-
ρετικές δεξιότητές σας για να εντυπωσιά-
σετε το αντικείμενο του πόθου σας, τους 
συναδέλφους σας, τους υπεύθυνους λή-
ψης αποφάσεων και τους πελάτες σας. 

Ανακτήστε τη λάμψη σας και τη 
δύναμή σας! Η άψογη φροντίδα του εαυ-
τού σας είναι μια εξαιρετική πηγή αυτο-
πεποίθησης, για να μην αναφέρουμε ότι 
βοηθά στην καταπολέμηση οποιασδήποτε 
πρόκλησης. Και με την πανσέληνο στο ζώ-
διό σας, σάς δίνεται η ευκαιρία να επανα-
κτήσετε την υγεία σας και την ευεξία σας. 

Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, 
μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο να μιλή-
σετε για τις βαθιές ανάγκες σας και να 
πείτε την αλήθεια. Η πανσέληνος φω-
τίζει τον ειλικρινή και επεκτατικό ένατο 
οίκο σας, ρίχνοντας φως σε μια δύσκολη 
κατάσταση, η οποία πιθανόν αφορά την 
εργασία σας ή ένα νομικό ζήτημα που 
σας απασχολεί καιρό τώρα.

Έχετε βαρεθεί την καθημερινή 
ρουτίνα στο σπίτι σας; Η πανσέληνος 
φωτίζει τον τέταρτο οίκο σας, του σπι-
τιού και της οικογένειας, και σας ζητά να 
αλλάξετε τις καθημερινές σας συνήθειες. 
Αν περάσατε δύσκολα με κάποια αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, ήρθε η ώρα να δώ-
σετε τα χέρια και να συμφιλιωθείτε.

Αποδεχτείτε ότι έχει ολοκληρω-
θεί ένα κεφάλαιο ζωής και μη ζείτε με απα-
τηλά όνειρα και φαντασιώσεις, ότι θα ξα-
ναζωντανέψει το παρελθόν. Χρειάζεστε μια 
ώθηση για να δώσετε ολοκληρωτικά τέλος 
στο παρελθόν; Θα την έχετε, καθώς η πανσέ-
ληνος στον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας 
προαναγγέλλει ευοίωνες μέρες, αφού όμως 
πρώτα περάσετε από σαράντα κύματα.

Προσέξτε την κτητικότητα και 
τη ζήλια σας, αν δε θέλετε να δημιουρ-
γηθούν τεταμένες καταστάσεις. Η παν-
σέληνος φωτίζει τον απόκρυφο και κα-
κεντρεχή όγδοο οίκο σας και σας ζητά 
να αναλύσετε σε βάθος την ψυχή σας, 
ελέγχοντας τα κακεντρεχή συναισθήμα-
τά σας. Ίσως υπάρχουν γύρω σας κάποια 
άτομα που θέλουν να σας κάνουν κακό…   

Οι αναλυτικές και πρακτικές 
ιδέες σας γίνονται αποδεκτές από τους 
γύρω σας, όλοι αναζητούν τις συμβου-
λές σας. Η πανσέληνος φωτίζει τον επι-
κοινωνιακό και κοινωνικό τρίτο οίκο σας, 
επεκτείνοντας το κοινωνικό σας δίκτυο, 
είστε συνέχεια σε εγρήγορση, το τηλέ-
φωνό σας δε σταματάει να χτυπάει! 

Πείτε «ναι» σε κοινωνικές εκδη-
λώσεις, αφήνοντας το στίγμα σας στον 
κοινωνικό σας περίγυρο. Με την πανσέ-
ληνο να φωτίζει το φιλικό και κοινωνικό 
ενδέκατο οίκο σας, βρίσκετε νέους φί-
λους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, 
ίσως ακόμα απομακρύνετε από τη ζωή 
σας κάποιους άλλους με τους οποίους 
δεν είστε στην ίδια σελίδα.

Η πανσέληνος στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων και των συνερ-
γασιών, μπορεί να σας αποκαλύψει το 
άλλο σας μισό. Παράλληλα σας υπεν-
θυμίζει ότι πρέπει να βρείτε μια διέξο-
δο στο τούνελ της ερωτικής σας ζωής ή 
ακόμα να κάνετε μια εκκαθάριση στον 
κύκλο των συνεργατών σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

1822: Ο Λυκούργος Λογοθέτης με 2.500 Σαμιώτες 
και ο Μπουρνιάς με 150 Χιώτες που ήταν στη Σάμο, 
αποβιβάζονται στη Χίο και πολιορκούν την εντός του 
φρουρίου τουρκική φρουρά.

1941: Δυνάμεις της 1ης Μεραρχίας αποκρούουν 
ισχυρή ιταλική επίθεση στην περιοχή Τρεμπεσί-
νας (ύψωμα 731) και συλλαμβάνουν 501 αιχμαλώ-
τους, από τους οποίους 23 αξιωματικοί.

1978: Βόμβα εκρήγνυται στον κινηματογράφο 
«Έλλη» της οδού Ακαδημίας, κατά τη διάρκεια της 
προβολής της σοβιετικής ταινίας «Ουράνιο Τόξο» του 
σκηνοθέτη Μαρκ Ντονσκόι. 18 θεατές τραυματίζο-
νται, απ’ τους οποίους οι τρεις πολύ σοβαρά. Η τρο-
μοκρατική πράξη αποδίδεται στην ακροδεξιά.

1991: Αρχίζει στο Ειδικό Δικαστήριο η δίκη για το 
σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Βασικοί κατηγορού-
μενοι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου που δεν παρίστα-
ται και οι Μένιος Κουτσόγιωργας, Δημήτρης Τσοβό-
λας και Γιώργος Πέτσος.

2011: Σεισμός 8,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ο μεγαλύ-
τερος των τελευταίων 140 χρόνων, που συνοδεύεται 
από τσουνάμι 10 μέτρων. 15.894 οι νεκροί, 6.152 
οι τραυματίες και 2.562 οι αγνοούμενοι. Έκρηξη και 
διαρροή ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Φου-
κουσίμα, στο δεύτερο πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα 
μετά από αυτό του Τσερνομπίλ το 1986.

11 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΤΡΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και 
ένας Έλληνας συλλαμβάνο-

νται από ανθρωποφάγους στην 
Αφρική. Ο αρχηγός προσφέρεται 
να ελευθερώσει όποιον τα κα-
ταφέρει σε τρεις δοκιμασίες: να 
πιεί ένα τόνο κρασί, να βγάλει 
ένα αγκάθι από το πόδι του ιε-
ρού λιονταριού και να κάνει σεξ 
στην εκατοντάχρονη γιαγιά του. 
Οδηγούν τον Άγγλο στην κα-
λύβα με το κρασί, αρχίζει 
να πίνει, δε φτάνει ούτε στη 
μέση. Οι ιθαγενείς τον τρώνε. 
Ακολουθεί ο Γάλλος. Πίνει, πί-
νει... σταματάει λίγο πριν το 

τέλος. Τον τρώνε κι αυτόν. 
Έρχεται η σειρά του Έλληνα. 
Μπαίνει στην καλύβα και μετά 
από πέντε ώρες βγαίνει τρεκλί-
ζοντας αφού έχει πιεί όλο το 
κρασί. Τον πηγαίνουν στη δεύτε-
ρη καλύβα με το λιοντάρι, μετά 
από λίγο ακούγονται βρυχηθμοί, 
κραυγές, ουρλιαχτά και μετά από 
τρεις ώρες βγαίνει ο Ελληνάρας 
με σχισμένα ρούχα, γρατζουνι-
σμένος, φέσι ακόμα από το με-
θύσι, και λέει στον αρχηγό: 
-Πήγαινέ με τώρα στη γιαγιά 

σου, να της βγάλω το αγκάθι από 
το πόδι!

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS, 
Quebec : 11054 Valcartier, Qc. 
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, 
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville

www.lanvac.com

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

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

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο 
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 

η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
 
 
H Rose Hill Foods ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ. 
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων 
στον Καναδά.   

 
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή 
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας. 

 
 
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο! 
 
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.  
Vasileios Bourmpounis 
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com   
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, 
υψηλότερο από τον μέσο όρο μισθό, καλό εργασιακό 
περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 
η ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος 
για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS  ιδρύθηκε το 1983 και έχει την 
έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ.

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει 
αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων στον 
Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά υπαλλήλους ικανούς και 
ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό 
μας στοιχείο! Θες να μάθεις περισσότερα; 
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent .Qc, 
Canada H4S 2A2

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

εργασία, πλήρης απασχόληση, σταθερή 
εργασία, Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

0$DOWN

DAZZLING DEALS
on Samsung Galaxy S21 FE 5G

on approved credit and 0% interest with 
Fido Payment Program1, on select plans

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


