
Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες και πατριώτες, 

που διέθεσαν την ψυχή τους 
και τη ζωή τους για την Ελλάδα. 
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 

7171 boul. Thimens, Saint-Laurent 
• Tel.: 514-745-1153 
• info@rosehillfoods.com 
• www.rosehillfoods.com
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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!

ΣΕΛΙΔΕΣ 32-33

ΣΕΛΙΔΑ 9ΣΕΛΙΔΕΣ 25-40

ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 18-20

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ 1821 ΤΟΥ 1821 

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Δώρο 500$ από  Δώρο 500$ από  
την Κυβέρνησητην Κυβέρνηση  
Για εισοδήματα από 100.000$ και κάτωΓια εισοδήματα από 100.000$ και κάτω

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  

Η παγίδα του «ιστορικού Η παγίδα του «ιστορικού 
συμβιβασμού» και η… συμβιβασμού» και η… 
συν-εκμετάλλευσησυν-εκμετάλλευση
Δοκιμασία για τις ελληνο-λυβικές Δοκιμασία για τις ελληνο-λυβικές 
σχέσεις οι έρευνες νότια της Κρήτηςσχέσεις οι έρευνες νότια της Κρήτης

ΠΟΛΕΜΟΣ  ΣΤΗΝ  ΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΛΕΜΟΣ  ΣΤΗΝ  ΟΥΚΡΑΝΙΑ  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑΤΟ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑΤΟ:    
ΟΠΛΑ ΓΙΑ  ΟΠΛΑ ΓΙΑ  

ΤΟ ΚΙΕΒΟ ΚΑΙ  ΤΟ ΚΙΕΒΟ ΚΑΙ  
ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 
Οι συνέπειες για την ΕλλάδαΟι συνέπειες για την Ελλάδα

Guy Guy 
OuelletteOuellette    
Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ  
πολιτικός  πολιτικός  
15 χρόνια 15 χρόνια 

στην στην 
υπηρεσία  υπηρεσία  

του του 
ChomedeyChomedey

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10,16
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Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement 
(FPPA) and an eligible Fido mobile plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which 
are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program 
balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

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
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Είναι μια παλιά και επαναλαμβανόμε-
νη θλιβερή ιστορία. Άτομα που οδη-

γούν υπό την επήρεια τραυματίζοντας 
ή σκοτώνουν άλλους. Τα ευρήματα μιας 
τελευταίας μελέτης προκαλούν ιδιαίτερη 
ανησυχία, καθώς αποκάλυψε ότι πολλοί 
Καναδοί οδηγούν μετά από κατανάλωση 
αλκοόλ, κάνναβης και παράνομων ναρκω-
τικών, φαρμάκων (συνταγογραφούμενων 
ή μη) ή άλλων ουσιών για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς, παρόλο που γνωρίζουν ότι οδη-
γούν υπό την επήρειά τους.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη δεύ-
τερη Εθνική Έρευνα του MADD Canada 
για την οδήγηση μετά από χρήση αλκοόλ, 
κάνναβης ή ναρκωτικών. Αυτές οι συμπε-
ριφορές είναι αυξημένες μεταξύ των νεα-
ρών ανδρών ηλικίας 18-34 ετών. 
Η δημοσκόπηση, που κυκλοφόρησε κατά 

τη διάρκεια της Εβδομάδας Πρόληψης 
Οδήγησης υπό Επήρεια, 20 – 26 Μαρτί-
ου, διενεργήθηκε από την Ipsos για λο-
γαριασμό του MADD Canada. Ρωτούσε 
Καναδούς ηλικίας 18-70 ετών με έγκυρη 
άδεια οδήγησης, σχετικά με την κατανά-
λωση αλκοόλ, κάνναβης και παράνομων 
ναρκωτικών, φαρμακευτικής αγωγής (συ-
νταγογραφούμενων ή μη) ή άλλων ουσι-
ών για ψυχαγωγικούς σκοπούς αν είχαν 
οδηγήσει ενώ πίστευαν ότι ήταν υπό την 
επήρειά τους.
-Μεταξύ του 67% των οδηγών που έκα-

ναν χρήση αλκοόλ τις τελευταίες 30 ημέ-
ρες, το 6% οδήγησε τουλάχιστον μία φορά 
τους τελευταίους έξι μήνες πιστεύοντας 
ότι ήταν υπό επήρεια, με λίγο περισσό-
τερο από το ένα τρίτο (35%) να οδηγεί με 
επιβάτες.
-Μεταξύ του 27% των οδηγών που έκα-

ναν χρήση κάνναβης τις τελευταίες 30 
ημέρες, το 7% οδήγησε τουλάχιστον μία 
φορά τους τελευταίους έξι μήνες πιστεύ-
οντας ότι ήταν υπό επήρεια, με μια μικρή 
πλειοψηφία (56%) να οδηγεί με επιβάτες.
-Μεταξύ του 16% των οδηγών που χρη-

σιμοποίησαν παράνομες ουσίες, φάρμα-
κα (συνταγογραφούμενα ή όχι) ή άλλη 
ουσία για ψυχαγωγικούς σκοπούς ή για 
να ξεφύγουν τις τελευταίες 30 ημέρες, το 
7% οδήγησε τουλάχιστον μία φορά τους 
τελευταίους έξι μήνες πιστεύοντας ήταν 
υπό επήρεια, με τη συντριπτική τους πλει-
οψηφία (83%) να οδηγεί με επιβάτες.
«Παρά τους νόμους, παρά την επίγνω-

ση και παρά την πιθανότητα σύγκρουσης, 
θανάτου ή τραυματισμού, ορισμένοι Κα-
ναδοί συνεχίζουν να οδηγούν μετά από 
κατανάλωση αλκοόλ, κάνναβης ή ναρ-
κωτικών, όταν γνωρίζουν ότι είναι υπό 
επήρεια και πολλοί από αυτούς έχουν 
επιβάτες» είπε ο Eric Dumschat, Νομικός 
Διευθυντής για το MADD Canada. «Είναι 
ανησυχητικό και απαράδεκτο ότι αυτοί 
οι οδηγοί είναι πρόθυμοι να διακινδυ-
νεύσουν τη δική τους ασφάλεια και την 
ασφάλεια των άλλων».

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΑΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι οι νεαροί άνδρες, ηλικίας 18-34 ετών, 

είναι η πιο πιθανή ομάδα να οδηγεί μετά 
από κατανάλωση αλκοόλ, κάνναβης ή 
ναρκωτικών.
-Μεταξύ εκείνων που είχαν καταναλώσει 

αλκοόλ τις τελευταίες 30 ημέρες, το 13% 
οδήγησε γνωρίζοντας ότι είναι υπό επή-
ρεια, με το 67% να έχει επιβάτες.
-Μεταξύ εκείνων που έκαναν χρήση κάν-

ναβης τις τελευταίες 30 ημέρες, το 13% 
οδήγησε γνωρίζοντας ότι είναι υπό επή-
ρεια, ενώ ένα σημαντικό μέρος αυτών 
είχε επιβάτες.
-Μεταξύ εκείνων που χρησιμοποίησαν 

ένα παράνομο ναρκωτικό ή ένα φάρμακο 
(συνταγογραφούμενα ή όχι) ή άλλη ουσία 
για ψυχαγωγικούς σκοπούς, το 12% οδή-
γησε γνωρίζοντας ότι είναι υπό επήρεια, 
ενώ όλοι είχαν επιβάτες.  
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα προ-

αναφερόμενα στοιχεία για οδήγηση με 
επιβάτες στο όχημα, όταν πιστεύεται ότι 
κάποιος οδηγεί υπό επήρεια από κάννα-
βη ή παράνομο ναρκωτικό, φαρμακευτι-
κή αγωγή (συνταγογραφούμενη ή όχι) ή 
άλλη ουσία για ψυχαγωγικούς σκοπούς, 
βασίζονται σε πολύ μικρά μεγέθη δείγ-
ματος. Ανεξάρτητα από αυτό, ορισμένοι 
άνδρες ηλικίας 18-34 ετών (και άλλοι) 
επιδίδονται σε αυτές τις απαράδεκτες συ-
μπεριφορές. 

ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  
ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΥΠΟ ΕΠΗΡΕΙΑ

Ο αριθμός των Καναδών που εκφράζουν 
κάποιο επίπεδο αδιαφορίας ή εκφράζουν 
κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά 
με την οδήγηση υπό επήρεια, εξακολου-
θεί να προκαλεί μεγάλη ανησυχία.
-Τρεις στους δέκα (30%) των ερωτηθέ-

ντων πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη δια-
φορά μεταξύ της οδήγησης μετά την κα-
τανάλωση αλκοόλ και της οδήγησης μετά 
την κατανάλωση κάνναβης.
-Περίπου ένας στους δέκα (10%) πιστεύ-

ει ότι «δεν έχει σημασία» να οδηγεί μετά 
την κατανάλωση μερικών ποτών, την κα-
τανάλωση κάνναβης ή την κατανάλωση 
παράνομων ναρκωτικών, φαρμάκων (συ-
νταγογραφούμενων ή μη) ή άλλης ουσίας 
για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
-Περίπου τρεις στους δέκα (29%) έχουν 

επιβιβαστεί ως επιβάτες σε αυτοκίνητο με 
οδηγό υπό επήρεια.
«Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδει-

κνύουν την ανάγκη για νέες και διαφο-
ρετικές στρατηγικές εκπαίδευσης, ευαι-
σθητοποίησης και προβολής για την αντι-
μετώπιση των εσφαλμένων αντιλήψεων, 
την αλλαγή των διαταραγμένων οδηγικών 
συμπεριφορών και τη μείωση του ποσο-
στού των επιβατών που επιβιβάζονται σε 

οχήματα με οδηγούς που έπιναν, κατανά-
λωναν κάνναβη ή άλλα ναρκωτικά», είπε 
ο κ. Dumschat.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα μιας 

δημοσκόπησης της Ipsos που διενεργήθη-
κε μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 
2021 για λογαριασμό του MADD Canada. 
Για αυτήν την έρευνα, ένα δείγμα 2.377 
Καναδών ηλικίας 18-70 ετών με έγκυρη 
άδεια οδήγησης, πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακή συνέντευξη. 

Χρησιμοποιούνται ποσοστώσεις και 
στάθμιση για να διασφαλιστεί ότι η σύν-
θεση του δείγματος αντικατοπτρίζει τη 
σύνθεση του καναδικού πληθυσμού ηλι-
κίας 18-70 ετών σε ηλικία κατανάλωσης 

αλκοόλ, σύμφωνα με τις παραμέτρους 
της απογραφής. Η ακρίβεια των διαδικτυ-
ακών δημοσκοπήσεων της Ipsos μετράτε 
χρησιμοποιώντας ένα διάστημα αξιοπι-
στίας. 

Σε αυτή την περίπτωση, η δημοσκόπηση 
είναι ακριβής με ακρίβεια ± 2,3 ποσοστι-
αίες μονάδες, 19 φορές στις 20, αν είχαν 
συμμετάσχει όλοι οι Καναδοί ηλικίας 18-
70 ετών που πίνουν αλκοόλ.
Το διάστημα αξιοπιστίας θα είναι ευ-

ρύτερο μεταξύ των υποσυνόλων του 
πληθυσμού. Όλες οι δειγματοληπτικές 
έρευνες και δημοσκοπήσεις ενδέχεται να 
υπόκεινται σε άλλες πηγές σφαλμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του 
σφάλματος κάλυψης και του σφάλματος 
μέτρησης.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

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

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

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

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

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

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

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

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

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

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

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

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

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

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

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

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!

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

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

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

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Στην υπηρεσία  
των κατοίκων του  

Chomedey
Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
Από τις 26 Μαρτίου 2007

MNA for Chomedey
Since March 26, 2007

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Η γνώση των κινδύνων δεν Η γνώση των κινδύνων δεν 
εμποδίζει ορισμένους Καναδούς  εμποδίζει ορισμένους Καναδούς  
να οδηγούν υπό επιρροήνα οδηγούν υπό επιρροή
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Ανάγκη για νέο ξεσηκωμό;
Διακόσια συν ένα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την 

έναρξη της Εθνεγερσίας τού 1821. Στα πλαίσια λοιπόν της 
φετινής επετείου θα ακουστούν τα ίδια τυπικά μηνύματα των εκ-
προσώπων της πολιτικής ζωής, μηνύματα που συχνά δε θα ηχούν 
το Νόημα της μεγάλης αυτής στιγμής του Γένους.

Κάποιοι δικαίως θα αναρωτηθούν, τι νόημα έχει άραγε ο εορτα-
σμός της 25ης Μαρτίου σε μια εποχή πολυπολιτισμικής – όπως 
έχει εξελιχθεί – κοινωνίας και «παγκοσμιοποιημένης» οικονομί-
ας; 
Τι νόημα έχουν οι έννοιες της Εθνικής Ελευθερίας και των αγώ-

νων ενάντια στη σκλαβιά, σε μια εποχή που οι «σύμμαχοι, εταί-
ροι, φίλοι» μάς καλούν να διαγράψουμε την Ιστορία μας και να 
αποκοπούμε από τις ρίζες μας εν ονόματι της Μεγάλης Ευρωπα-
ϊκής Ιδέας;
Η 25η Μαρτίου, ως σύμβολο της διαχρονικής Αντίστασης των 

Ελλήνων ενάντια στην πικρή τυραννία, εξακολουθεί σήμερα να 
παραμένει «επικίνδυνη» για τους εκάστοτε κυβερνώντες, αφού 
υπενθυμίζει το αιώνιο χρέος κάθε πραγματικά Ελεύθερου Αν-
θρώπου να πολεμήσει για το Δίκαιο και την Ελευθερία...

Και ψεύδονται ασύστολα όσοι ισχυρίζονται (Ρεπούση, Φίλης & 
Σία) ότι η Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν το πρότυπο ενός «ανε-
κτικού» και «πολυπολιτισμικού κράτους» μέσα στο οποίο διαβι-
ούσαν ειρηνικά ξεχωριστές φυλές και εθνότητες. 

Όπως μαρτυρούν και τα αδιάψευστα στοιχεία, οι Έλληνες πο-
λέμησαν επί τέσσερις αιώνες με τεράστιες απώλειες, όπως είχαν 
καθήκον και υποχρέωση να πράξουν, απέναντι στη μακραίωνη 
παράδοση του Γένους τους και καθήκον έναντι στην αλυσοδε-
μένη Πατρίδα. Κι όταν ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου, μια 
χούφτα αγράμματων και ταπεινών πολεμιστών απόσεισε το βάρ-
βαρο δυνάστη από κάθε σημείο της υπόδουλης Πατρίδας. 
Εβδομήντα τέσσερις επαναστάσεις έχουν καταγραφεί κατά της 

Οθωμανικής τυραννίας, πολλές από τις οποίες «φρέναραν» κά-
ποιοι προδότες και μαζί εκκλησιαστικοί ταγοί της εποχής, όπως 
ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ με τον αφορισμό της Επανάστασης 
του ‘21... 

Πέρα όμως από τον αρνητικό ρόλο της ανώτατης εκκλησιαστι-
κής ηγεσίας, που αναμφίβολα μέρος αυτής είχε προσκυνήσει το 
δυνάστη, υπάρχει και ο απλός κλήρος, ο οποίος συμμετείχε απο-
φασιστικά στον Αγώνα. 

Χιλιάδες παπάδες του λαού, που πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα 
ήταν Έλληνες, πήραν κι αυτοί τα καριοφίλια και έβαψαν το ράσο 
με ελληνικό αίμα, θυσιαζόμενοι για την απελευθέρωση του Γέ-
νους.

Σε μια εποχή που ο ελληνικός λαός σαπίζει κάθε μέρα και πε-
ρισσότερο στο βούρκο της λήθης και της υποταγής, το να επικα-
λούνται οι υπεύθυνοι της κατρακύλας την Εθνική Ανεξαρτησία 
αποτελεί ένα είδος υποκρισίας. 

Όλα δείχνουν ότι ζούμε την αρχή μιας νέας, ακόμη πιο ύπουλης 
κατοχής, χειρότερης της Οθωμανικής, κι όποιος ισχυρίζεται το 
αντίθετο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. 

Οι καιροί καθιστούν αναγκαία όσο ποτέ τη δημιουργία μιας 
Πανελλήνιας Φιλικής Εταιρείας. Όσο περισσότερο απλώνεται η 
δυστυχία και η απελπισία στο συννεφιασμένο ουρανό της υπο-
ταγμένης μας πατρίδας, τόσο η ώρα του ξεσηκωμού μιας επα-
ναστατικής μειοψηφίας θα πλησιάζει, γιατί από τη μεγαλύτερη 
απελπισία, γεννιέται η μεγαλύτερη Ελπίδα...

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Προ-εκλογική Συνέλευση
Η Γενική συνέλευση που διαδραματίστηκε την 

Κυριακή 20 Μαρτίου είχε προεκλογικό άρω-
μα. Το μόνο που έλειπε ήταν τα μέλη να φορούσαν 
μπλούζες και καπελάκια της ομάδας που ήδη έχουν 
διαλέξει για να υποστηρίξουν στις εκλογές που θα 
γίνουν στις 12 Ιουνίου. Στο σημείο αυτό να τονί-
σουμε, ότι για να έχει κάποιος δικαίωμα ψήφου, θα 
πρέπει να έχει πληρώσει τη συνδρομή του ($50 ή 
για τους συνταξιούχους $25) τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή το αργό-
τερο έως τις 12 Μαΐου.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟΧΗ
Παρόλα τα κύρια θέματα Απολογισμού και Προϋ-

πολογισμού, για άλλη μια φορά η αποχή επικράτη-
σε. Ναι μεν η αίθουσα του κοινοτικού κέντρου ήταν 
σχεδόν γεμάτη, αλλά μόνο 200 ταμειακώς μέλη 
παρευρέθηκαν. Τα υπόλοιπα άτομα ήρθαν από συ-
μπαράσταση στους φίλους τους μέλη ή από απλή 
περιέργεια. Είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον οι μισοί 
ήταν μέλη αλλά δεν είχαν πληρώσει για τον άλφα ή 
βήτα λόγο την ετήσια συνδρομή τους των $50.

ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Αν συγκρίνουμε προηγούμενες συνελεύσεις, σε 

αυτή τη συνέλευση σίγουρα μπορούμε να πούμε 
ότι νίκησαν οι αντιπολιτευόμενες ομάδες. Συγκε-
κριμένα, τα μέλη εξέλεξαν ως πρόεδρο της Γενικής 
Συνέλευσης τον Γιώργο Καρύδη και γραμματέα το 
Νίκο Μαύρο. Και οι δύο λοιπόν προέρχονται από τις 
αντιπολιτευόμενες παρατάξεις. Αυτή ήταν η πρώ-
τη νίκη. Η δεύτερη νίκη είναι η εκλογή των μελών 
της εφορευτικής επιτροπής όπου η πλειοψηφία και 
πάλι βρίσκεται στα μέλη που δεν «πάνε» τη διοίκη-
ση Κριλή.

Η τρίτη νίκη είναι η μη αποδοχή του προϋπολο-
γισμού 2021-2022 μια και απομένουν τρεις ακόμη 
μήνες για το τέλος της οικονομικής περιόδου, ήτοι 1 
Ιουλίου 2021 ως 30 Ιουνίου 2022.
Αυτό τόνισε ο Αρχηγός της ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΙΣ Χρή-

στος Σύρρος, ο οποίος έκανε πρόταση καταψήφισης 
του προϋπολογισμού: «Τι νόημα έχει να ψηφίσουμε 
προϋπολογισμό 3 μήνες πριν το τέλος της οικονομι-
κής περιόδου;», ρώτησε.

Σε αυτό το σημείο επενέβη ο πρώην πρόεδρος της 
κοινότητας Νίκος Παγώνης, ο οποίος τόνισε ότι: «Τι 
είναι το όφελος του Οργανισμού; Αν δεν ψηφίσου-
με τον προϋπολογισμό πως θα εννοηθεί ο οργανι-
σμός;».

Όπως είπα στην αρχή, η αντιπολίτευση κατάφε-
ρε πολλές νίκες στη συνέλευση. Από τα ταμειακώς 
εντάξει μέλη είχαν μείνει μόνο 113 για να ψηφίσουν 
ένα τόσο σημαντικό θέμα. 64 μέλη καταψήφισαν 
τον προϋπολογισμό που έφερε η διοίκηση, έναντι 
των 49 μελών που τάχθηκαν υπέρ.

Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ενώ στις κυ-
βερνήσεις η μη ψήφος του προϋπολογισμού είναι 
μομφή προς την κυβέρνηση και συνήθως οδηγεί σε 
εκλογές, τίποτα στους εσωτερικούς κανονισμούς 
δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.

Με άλλα λόγια, είτε ψήφισαν υπέρ είτε κατά, η δι-
οίκηση κάλλιστα θα μπορέσει να συνεχίσει ως την 
ημέρα των εκλογών. Όμως, έχουν γίνει συνήθεια οι 
συνεχόμενες καθυστερήσεις των κοινοτικών απολο-
γισμών και προϋπολογισμών. 

Μου θυμίζει μαθητές που βρίσκουν κάθε είδους 
δικαιολογία για την καθυστέρηση των εργασιών 
τους στο σχολείο. Παλιά όμως, απ’ ότι θυμάμαι, τη 
δεκαετία του ‘70 και του ‘80 δεν υπήρχαν τέτοιου 
είδους καθυστερήσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει και το 
ανεχόμαστε συνεχώς;

ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΙΚΗ…
Μαθηματικά ο προϋπολογισμός καταψηφίστηκε 

με 56% των ψήφων έναντι 44%. Η διαφορά δεν εί-
ναι και τόσο μεγάλη. Αυτό πρέπει να ανησυχεί τα 
αντιπολιτευόμενα μέλη, διότι παρόλο που ενώθη-
καν γι’ αυτή τη ψηφοφορία πάλι, παραλίγο να έχα-
ναν. Πόσο μάλλον όταν θα γίνουν εκλογές. Τότε, μια 
και τα αντιπολιτευόμενα μέλη θα κατέλθουν με δύο 
ή και τρεις κοινοτικές ομάδες, η κοινοτική ομάδα 
που θα δημιουργήσει η νυν διοίκηση έχει μεγάλες 
πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Το έργο «δι-
αίρει και βασίλευε» σε εκλογικές αναμετρήσεις το 
έχουμε ξαναδεί.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Έχοντας εξαντλήσει όλο τον επιτρεπόμενο χρόνο, 

με μόνο 15 λεπτά υπόλοιπο, ήταν αδύνατο να συζη-
τηθούν τα υπόλοιπα εξίσου σημαντικά θέματα που 
είχαν απομείνει από την ημερησία διάταξη, που πα-
ρεμπιπτόντως δεν μπήκε προς έγκριση από τα μέλη.  
Με πρόταση του συναδέλφου και μέλος της κοινό-
τητας, Χρήστου Μανίκη, έκλεισε η Γενική Συνέλευ-
ση για να συνεχιστεί την Κυριακή 3 Απριλίου. Υπεν-
θυμίζω ότι εκτός από την αναφορά προέδρου, θα 
παρουσιαστεί η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η γενική συνέλευση απέδειξε, ότι τα μέλη της δι-

οίκησης και προπαντός του εκτελεστικού, αψηφούν 
τις αντιπολιτευόμενες φωνές, κάνουν πως δεν… 
ακούν και επομένως διοικούν όπως νομίζουν καλύ-
τερα. Η ηρεμία που είχαν στη γενική συνέλευση δεν 
μπορεί να συγκριθεί με την αγανάκτηση και το θυμό 
που εξέφραζαν οι αντιπολιτευόμενοι. Μάλιστα, 
πολλές φορές η ηρεμία των μελών τής διοίκησης 
είχε κι ένα τόνο ειρωνείας, που εκνεύριζε ακόμα πε-
ρισσότερο τους αντιφρονούντες. Μια και μιλήσαμε 
για εκνευρισμό, τα δύο λεπτά του ρολογιού που εί-
χαν τα μέλη για να εκφραστούν, κατά τη γνώμη μου, 
δεν είναι αρκετά. Όλοι δεν έχουν ρυθμό «πολυβό-
λου» για να μπορούν να πουν αυτό που θέλουν σε 
120 δευτερόλεπτα. Και εφόσον δεν μπορούν, εκνευ-
ρίζονται περισσότερο. Η δε παρουσία ατόμων ιδιω-
τικής ασφάλειας, δεν αρμόζει στο κοινοτικό χώρο. 
Η παρουσία τους με τη στολή προκαλεί ορισμένους 
και ωθεί προς μεγαλύτερους καυγάδες. 

Νομίζω τα μέλη είναι αρκετά ώριμα και έχουν την 
ευθύνη των πράξεων τους, χωρίς να χρειάζονται 
γύρω τους… μπρατσομένους φύλακες. 

Εύχομαι η αντιμαχία που ζούμε λόγω έντονου 
προεκλογικού αγώνα, να μη λάβει μέρος με κανένα 
περιστατικό κατά τη διάρκεια των εορταστικών μας 
εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου.

Πρέπει να δείξουμε σύνεση, ψυχραιμία και ομό-
νοια σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις. 

Σε αυτό το σημείο ας βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί: 
ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821! 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ! ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!
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στην Ελληνική παροικία στην Ελληνική παροικία 

Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!
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Ζήτω το Αθάνατο 21!Ζήτω το Αθάνατο 21!
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Εθνική Παλιγγενεσία
Η εθνική συνείδηση συνιστά ανυ-

περθέτως το ισχυρό κίνητρο, 
προκειμένου ο σημερινός Έλληνας 
να ιχνηλατήσει περί της εξέλιξης της 
ζωής μας και να δύναται να οραματί-
ζεται δια το μέλλον, καθότι μόνον δια 
της ανίχνευσης του παρελθόντος δύ-
ναται κανείς να εύρει το βηματισμό 
προς την εξέλιξη και εν γένει πρόοδο 
της ζωής του.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ενόψει της εθνικής παλιγγενεσίας 
και του περίλαμπρου εορτασμού της 
25ης Μαρτίου, επιβάλλεται άπαντες 
να τιμήσουμε δεόντως την διττή τοι-
αύτη εορτή του έθνους, της Εκκλησί-
ας και της Πατρίδας μας, αφενός μεν 
τιμάμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτό-
κου και εξ ετέρου όπως καθιστάμεθα 
αυτόκλητοι θεματοφύλακες της ιστο-
ρικής μας κληρονομιάς.
Η συρρίκνωση του Ελληνισμού και 

η κηδεμονία του Ελλαδικού Κρά-
τους, παρά την ύπαρξη της υφιστά-
μενης Συνταγματικής τάξης, υπό τις 
προστάτιδες δυνάμεις εξ ιδρύσεως 
του Ελλαδικού Κράτους και επέκει-
να, συνιστά μια αντικειμενική πραγ-
ματικότητα, ουχί μόνον δια τον λόγο 
ότι ορισμένες δυνάμεις ουδέποτε 
ενδιαφέρθηκαν δια την ίδρυση ενός 
πραγματικά αυτόνομου κράτους και 
έσπευσαν εξ ιδρύσεως του τάλαινος 
τούτου κράτους να το υπονομεύσουν, 
αλλά επιδίωξαν να το αλώσουν πολι-
τισμικά εισέτι και σήμερον.
Τούτο αντανακλάται εις την πλήρη 

διαφοροποίηση μεταξύ έθνους και 
κράτους, διότι υφίσταται μεγάλη δι-
αφορά μεταξύ έθνους, δηλαδή της 
διαχρονικής πολιτισμικής μας ταυτό-
τητας όπως αυτή εξάλλου έχει σφυ-
ρηλατηθεί προσηκόντως εις το διάβα 
των αιώνων, συνιστώντας τον άξονα 
της ιστορίας μας, εν σχέσει προς το 
δοτό κράτος το οποίο λυμαίνεται την 
εξέλιξη του έθνους.
Το έθνος, το μεγαλείο του Ιερού τού-

του Ελληνικού Πολιτισμού, δεν εγκι-
βωτίζεται εις τα στενά απλώς όρια 
του καχεκτικού Ελλαδικού Κράτους, 
το οποίο καίτοι χύθηκε πολλοί αίμα, 
σήμερον προδίδεται εσχάτως και δη 
κατ’ εξακολούθηση δια των φρουρών 
της κερκόπορτας.

Εν άλλοις λόγοις, φρονώ ότι το Ελλα-
δικό κράτος πολεμάει λυσσωδώς το 
έθνος, διότι οι κυβερνώντες αποτε-
λούν εγκάθετους έμμισθα φερέφωνα 
της Νέας Τάξης πραγμάτων, ότε δεν 
συνθηκολογήσουν γονυκλινώς τους 
υπερεθνικούς μηχανισμούς εξουσίας, 
ουδέποτε θα αξιοποιηθούν προση-
κόντως εις την πολιτική σκακιέρα, εξ 
αυτού του λόγου η δομή, η λειτουρ-
γία και οι πολιτικοί του εν λόγω Ελ-
λαδικού κράτους, δεν αγαπάνε την 
Πατρίδα, τον λαό και το έθνος, τε-
λούντες αποκλειστικά και μόνον εις 
διατεταγμένη υπηρεσία των άνωθεν 
διευθυντηρίων.
Εις τον αντίποδα, το έθνος ασφυκτι-

κά εντός των στενών κρατικών ορίων 
και υπερφαλαγγίζει τα παγκόσμια σύ-
νορα και εξ αυτού του λόγου ο Ελλη-
νισμός μεσουρανεί εκτός των συνό-

ρων απανταχού εις τον κόσμο, όπου 
τιμούν δεόντες τις αρχές, τις αξίες, τις 
παραδόσεις μας, την Εκκλησία, μα 
κυρίως το μεγαλείο του πολιτισμού 
μας, ήτοι την γλώσσα μας και την αρ-
χαία Ελληνική τραγωδία.
Η διαπάλη μεταξύ έθνους και κρά-

τους καθίσταται καταφανής και πρό-
δηλη, διότι το πρώτο καθυποτάσσεται 
από το δεύτερο το οποίο επιδιώκει να 
ακρωτηριάσει την εθνική συνείδηση, 
και να ταυτίσει εσκεμμένα την έννοια 
του έθνους και της ταυτότητας με τα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως το 
αυτό συμβαίνει με την καλλιεργού-
μενη έξωθεν προπαγάνδα ταυτίσεως 
της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως 
με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Ο στόχος καθίσταται μακράν ο αφελ-

ληνισμός και η άνευ ετέρου τινός 
εθνική απαξίωση, παραχάραξη της 
ιστορίας μας και ο εκ βάθρων ακρω-
τηριασμός εκ των ριζών από όπου και 
προερχόμαστε, ούτως ώστε ο λαός 
άνευ στοιχειώδους εθνικής συνειδή-
σεως να καθίσταται αναμφιλέκτως 
καταδικασμένος προς την στασιμότη-
τα και την έλλειψη προόδου, ένεκεν 
και συνεπεία έλλειψης αυτεπίγνωσης 
και αυτοσυνειδησίας.
Σήμερον το εθνικό φρόνημα ποινι-

κοποιείται ίνα επιδιωχθεί ξύλοις και 
ροπάλοις η παντί προσφόρω τρόπω η 
αντικατάσταση του Ελληνικού πληθυ-
σμού από τους επήλυδες ως εξάλλου 
τούτο και πανθομολογείται υπό άπα-
ντες ευθαρσώς εις επήκοον απάντων 
και δη απεριφράστως.
Ημείς όμως ενόψει της επικείμενης 

εορτής υψώνουμε την σημαία με τον 
Σταυρό, εγείρουμε το λάβαρο της 
Επαναστάσεως και τιμούμε δεόντως, 
αφενός την Υπεραγία Θεοτόκο μας 
και εξ ετέρου την μητέρα πολυαγαπη-
μένη μας πατρίδα.
Εν κατακλείδι, ας διασαλπίσουμε 

προς πάσα κατεύθυνση της ανασύ-
σταση της Ρωμιοσύνης και ας συμπή-
ξουμε ένα αρραγές ενιαίο μέτωπο, 
ούτως ώστε να καταστρώσουμε μία 
Μεγάλη Ιδέα υπό τη σύγχρονη Φιλι-
κή Εταιρία.

*Ο Χαράλαμπος 
Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δημοσι-
ογραφία στο Εργα-
στήρι Επαγγελματι-
κής Δημοσιογραφί-

ας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσι-
ας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και 
η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαί-
ου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρ-
μογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/
ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρ-
μογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του 
Ν.3898/2010 (Α’211).

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το ΝΑΤΟ στηρίζει την Ουκρανία 
•Αποστολή 40.000 στρατιωτών στο ανατολικό κομμάτι της Συμμαχίας 
•Καλούν την Κίνα να μην υποστηρίζει τη Ρωσία

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 24/3 
η πολυαναμενόμενη έκτακτη Σύ-

νοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον ΓΓ 
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς 
Στόλτενμπεργκ (φωτ.), να ανακοινώνει, 
όπως αναμενόταν, την περεταίρω στή-
ριξη της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό 
και ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και 
την ανάπτυξη ακόμη 40.000 στρατιωτών 
στο ανατολικό κομμάτι του ΝΑΤΟ, προ-
ειδοποιώντας, παράλληλα, την Κίνα, σε 
περίπτωση που ενεργήσει υποστηρικτι-
κά προς τη Ρωσία.
«Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να βρού-

με λύση, για να αντιμετωπίσουμε μια 
νέα κατάσταση ασφάλειας. Θα ενισχυ-
θούν οι γραμμές άμυνας και οι ομαδι-
κές ασκήσεις, με στόχο να αυξηθεί η δι-
αλειτουργικότητα και ο συγχρονισμός 
των δυνάμεων», ανέφερε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.
Αναφορικά με τη υποστήριξη της Ου-

κρανίας, ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλω-
σε πως οι ηγέτες των 30 χωρών του 
ΝΑΤΟ αποφάσισαν να εξοπλίσουν το Κίε-
βο με σημαντικές δυνάμεις σε drones και 
αντιπυραυλικά συστήματα και να υπάρ-
ξει έξτρα ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς 
και βοήθεια σε ζητήματα ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα, τόνισε 
πως το ΝΑΤΟ θα παρέχει βοήθεια και 
στο ζήτημα προστασίας έναντι ακτινολο-
γικών ραδιενεργών, χημικών και βιολο-
γικών όπλων. «Θα δώσουμε συσκευές 
προστασίας και συμβουλές, όπως και 
εξοπλισμό για την προστασία και τον 
έλεγχο χρήσεων», διευκρίνισε.
«Έχουμε την ευθύνη να μην υπάρχει 

επιδείνωση του κινδύνου του πολέμου, 
γιατί θα υπάρξουν περισσότερα θύ-
ματα σε όλο τον κόσμο. Θα υποστηρί-
ξουμε όλα τα μέρη που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να βρεθούν σε κίνδυνο, μετα-
ξύ αυτών και η Γεωργία», πρόσθεσε. Ο 
Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε, επίσης, 
ότι οι ηγέτες της Συμμαχίας «καλούν την 
Κίνα να μην υποστηρίζει τις προσπάθει-
ες πολέμου της Ρωσίας και να μην (τής) 
παράσχει κανενός είδους στήριξη. Αντί-
θετα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα 
αμυντικά μέσα που διαθέτει εναντίον 
της Ρωσίας», για να υπάρξει διπλωματι-
κή λύση.
Οι ηγέτες του των χωρών-μελών του 

ΝΑΤΟ συμφώνησαν να συστήσουν άλλες 
τέσσερις μονάδες μάχης στη Βουλγαρία, 
την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβα-
κία, και ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν τη 
θητεία του Γενς Στόλτενμπεργκ, ως επικε-
φαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 
στρατιωτικής συμμαχίας, κατά ένα χρό-
νο, δηλαδή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. 
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«Ρουκέτα» στην ελευθεροτυπία,  
φιμώνoυν τώρα τις εφημερίδες!
Νύχτα έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή τροπολογία  
που αλλάζει το νόμο για την αστική ευθύνη ιδιοκτητών Τύπου

Να πλήξει ευθέως την ελευθεροτυπία 
και να φιμώσει τις ανεξάρτητες εφη-

μερίδες που ασκούν, ως οφείλουν, κριτική 
στην εκάστοτε εξουσία επιχειρεί η κυβέρ-
νηση, καταθέτοντας μαύρα μεσάνυχτα στη 
Βουλή πραξικοπηματική τροπολογία με την 
οποία αλλάζει, προς το φασιστικότερο, ο 
νόμος για την αστική ευθύνη ιδιοκτητών Τύ-
που.

Η αντιδημοκρατική και αντισυνταγματι-
κή ρύθμιση κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στο 
ελληνικό Κοινοβούλιο λίγο πριν τις 11.00 
το βράδυ της Δευτέρας 21/3, δίχως να έχει 
προηγηθεί καμία απολύτως διαβούλευση 
με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή με 
τους ιδιοκτήτες Τύπου, τους δημοσιογρά-
φους και την ΕΣΗΕΑ.

Σύμφωνα με την επονείδιστη τροπολογία 
των Χρήστου Σταϊκούρα και Γιάννη Οικο-
νόμου, προβλέπεται πως ο εκδότης οφείλει 
να καταβάλλει αποζημιώσεις από αγωγές 
και μηνύσεις από την προσωπική του πε-
ριουσία, εφόσον δεν καλύπτεται από την 
εταιρία. Με τη ρύθμιση, επί της ουσίας, οι 
εκδότες εφημερίδων θα κινδυνεύουν να χά-
σουν την προσωπική τους περιουσία σε πε-
ρίπτωση καταδίκης της εταιρίας που εκδίδει 
εφημερίδα.
«Στην περίπτωση ιδιοκτησίας από νομικό 

πρόσωπο εντύπου που εκδίδεται και δια-
νέμεται στην Ελλάδα, ορίζεται ότι η αξίωση 
για αποζημίωση για παράνομη περιουσιακή 
ζημία, καθώς και για χρηματική ικανοποίη-
ση για ηθική βλάβη, εφόσον δεν καλύπτεται 
από την εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, κα-
λύπτεται από το μέτοχο ή εταίρο που κατέ-
χει το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των 
εταιρικών μεριδίων» αναφέρει επί λέξει η 
τροπολογία. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρ-
νηση καταργεί νύχτα το νόμο περί ανώνυ-
μων εταιριών, ταυτίζοντας το εταιρικό προ-
φίλ με τα φυσικά πρόσωπα και μάλιστα το 
πράττει με τον πλέον φωτογραφικό τρόπο, 
καθώς στοχεύει μόνο στις εκδοτικές επιχει-
ρήσεις εφημερίδων.

ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επιπλέον, με την τροπολογία προβλέπε-

ται η υποχρέωση ορισμού διευθυντή και 
διευθυντή σύνταξης στα έντυπα, το όνομα 
των οποίων θα αναγράφεται στην ταυτότη-

τα, όπως και του νόμιμου εκπροσώπου του 
εντύπου.

Με προκάλυμμα την παραπάνω υποχρέ-
ωση αναγραφής νόμιμου εκπροσώπου, η 
κυβέρνηση φέρνει την ντροπιαστική τροπο-
λογία, ισχυριζόμενη πως στόχος δεν είναι η 
λογοκρισία, αλλά να περιοριστούν φαινόμε-
να «αχυρανθρώπων» στον Τύπο, αποφεύ-
γοντας ωστόσο να εξηγήσει για ποιο λόγο 
φέρνει οριζόντια ρύθμιση για κάποιες μεμο-
νωμένες περιπτώσεις. 

Ανάμεσα βεβαίως και στα πολλά και εύ-
λογα ερωτήματα που γεννιούνται από την 
τροπολογία, είναι και γιατί προωθήθηκε νο-
μική ρύθμιση μόνο για τις εφημερίδες, για 
ποιο λόγο δηλαδή ο νόμος δεν αφορά και 
τις ιστοσελίδες και τους τηλεοπτικούς σταθ-
μούς. Το ερώτημα παραμένει προσώρας 
αναπάντητο.
Την ίδια ώρα, με την τροπολογία ορίζεται 

ακόμη πως οι διευθυντές και οι διευθυντές 
σύνταξης οφείλουν να είναι μέλη επαγγελ-
ματικού σωματείου δημοσιογράφων.

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση παράβασης, 
επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μόνο 
που το ΕΣΡ είναι απολύτως αναρμόδιο, κα-
θώς, όπως σαφώς ορίζει το άρθρο 15 του 
Συντάγματος, σκοπός του είναι η λειτουργία 
της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης.
«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγο-

νται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. 

Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών 
κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη 
αρχή» αναφέρει το συνταγματικό κείμενο, 
το οποίο καταστρατηγείται με τη σπουδή 
της κυβέρνησης.

Εκτός από το άρθρο 15, καταπατάται ευθέ-
ως και το άρθρο 14 του Συντάγματος για την 
ελευθερία του Τύπου, που αναφέρει ρητώς 
πως «ο Τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρι-
σία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγο-
ρεύονται».

Παρά τα ομαδικά πυρά από την αντιπολί-
τευση, η κυβέρνηση δεν έκανε βήμα πίσω, 
με τη σχετική διάταξη να ψηφίζεται αργά 
το βράδυ της Τρίτης 22/3 από την Ολομέ-
λεια. Οι μοναδικές αλλαγές που έγιναν, 
μέσω νομοτεχνικών βελτιώσεων, αφορούν 
αποκλειστικά τον περιφερειακό και τοπικό 
Τύπο.

Ειδικότερα, δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο 
προσαρμογής στις νέες διατάξεις, μέχρι τον 
Απρίλιο του 2023, ενώ οι ιδιότητες διευθυ-
ντή και διευθυντή σύνταξης μπορούν να 
ταυτίζονται και τα πρόσωπα αυτά μπορούν 
να είναι εναλλακτικά μέλη σωματείου εκδο-
τών.

ΓΕΛΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΙΔΗ
Αστείες προφάσεις πρόβαλε η κυβέρνη-

ση, προκειμένου να δικαιολογήσει την άνευ 
προηγουμένου απόπειρα ελέγχου του Τύ-
που με την απαράδεκτη τροπολογία Σταϊ-
κούρα – Οικονόμου που πέρασε από τη Βου-
λή, κρυπτόμενη πίσω από την υποχρέωση 
αναγραφής του νόμιμου εκπροσώπου, του 
διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης, δί-
χως να δίνει επαρκείς εξηγήσεις για καμιά 
άλλη από τις αντισυνταγματικές της προβλέ-
ψεις που προκάλεσαν πυρ ομαδόν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουρ-
γός Παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Οικο-
νόμου, εισηγήθηκε τη ρύθμιση, ισχυριζόμε-
νος, μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας, 
πως σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι η 
λογοκρισία και ο περιορισμός της ελευθερί-
ας του Τύπου, αλλά στόχος είναι να δοθεί 
λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί 
με έντυπα στα οποία τοποθετούνται επικε-
φαλής αχυράνθρωποι, τα οποία ασχημο-
νούν εις βάρος πολιτών και πολιτικών και οι 
υπεύθυνοι δεν έρχονται αντιμέτωποι με τις 
επιπτώσεις νόμου.
«Έντυπα βυσσοδομούν και οι θιγόμενοι 

δεν μπορούν να βρουν δίκιο έναντι αθλιο-
τήτων» ανέφερε από το βήμα, επιμένοντας 
να μιλά αποκλειστικά για την υποχρέωση 
αναγραφής νόμιμου εκπροσώπου και να μη 
δίνει απαντήσεις στα επιτακτικά ερωτήματα.

Ερωτηθείς από την αντιπολίτευση, για ποιο 
λόγο η ρύθμιση δεν αφορά και την τηλεό-
ραση και το διαδίκτυο, ο Γιάννης Οικονόμου 
υποστήριξε πως βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ 
και καιρό μια γενικότερη νομοθετική τακτο-
ποίηση για το διαδίκτυο και πως, όταν ολο-
κληρωθεί το μητρώο ηλεκτρονικών μέσων, 
θα προσαρμοστούν κι εκεί οι διατάξεις. 
Ο υφυπουργός απέφυγε να αναφερθεί 

στην επιλεκτική κατάργηση του νόμου περί 
ανωνύμων εταιριών και στην καταπάτηση 
του Συντάγματος με την τροπολογία.
Τον τόνο πάντως είχε δώσει από νωρίς το 

πρωί ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος, απαντώ-
ντας στις επικρίσεις περί επιχείρησης φίμω-
σης του Τύπου, ισχυρίστηκε πως η επίμαχη 
τροπολογία είναι «απολύτως εύλογη» και 
αφορά «λαθροέντυπα», τα οποία δεν ανα-
γράφουν διευθυντή ή χρησιμοποιούν πρό-
σωπα αλλοδαπών που δεν υπέχουν ευθύ-
νης.

© dimokratia.gr

https://www.dimokratia.gr/tag/christos-staikoyras/
https://www.dimokratia.gr/tag/giannis-oikonomoy/
https://www.dimokratia.gr/tag/giannis-oikonomoy/
https://www.dimokratia.gr/tag/makis-voridis/
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Δημοσκόπηση Politico: «Οι Έλληνες πολίτες 
είναι μακράν οι πλέον φιλορώσοι της ΕΕ»!
Οι πολίτες απορρίπτουν την κυβερνητική προπαγάνδα κατά της Ρωσίας

Η Ελλάδα είναι μακράν η πιο φιλορω-
σική χώρα, σε επίπεδο υποστήριξης 

των πολιτών προς τη Μόσχα στον πόλεμο 
της Ουκρανίας, σε αντίθεση με την πολιτι-
κή ηγεσία της, όπως καταδεικνύει έρευνα 
ακόμα και του Pοlitico, του πλέον φιλο-
ατλαντικού Μέσου Ενημέρωσης της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση σε Ελλά-
δα Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία 
και Ιταλία, με ερωτήματα σχετικά με τη 
ρωσική επέμβαση και με τα ζητήματα που 
προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής, τα ποσο-
στά διαμορφώθηκαν σε ότι αφορά την Ελ-
λάδα ως εξής (ρωτήθηκαν 1.000 άτομα σε 
κάθε χώρα, μεταξύ 9-11 Μαρτίου):

Ελλάδα: Μόνο το 21% των πολιτών συμ-
φωνεί με τη θέση της κυβέρνησης ότι η 
Ουκρανία πρέπει να μπει αμέσως στην 
ΕΕ, ενώ το 33% εκφράζει θετική γνώμη 
για μια ένταξη σε βάθος μερικών χρόνων, 
το 7% απαντά πως δε γνωρίζει και το 39% 
λέει όχι! Είναι μια καθαρά φιλορωσική 
θέση, ειδικά αν τη δούμε σε σχέση με τις 
άλλες χώρες της ΕΕ.

Ισπανία: Το 53% δηλώνει πως η Ουκρα-
νία πρέπει να μπει αμέσως στην ΕΕ, το 
23% εκφράζει θετική γνώμη για μια έντα-
ξη σε βάθος μερικών χρόνων, το 13% απα-
ντά πως δε γνωρίζει και το 11% λέει όχι.

Γερμανία: Το 22% δηλώνει πως η Ου-
κρανία πρέπει να μπει αμέσως στην ΕΕ, το 
41% εκφράζει θετική γνώμη για μια έντα-
ξη σε βάθος μερικών χρόνων, το 13% απα-
ντά πως δε γνωρίζει και το 24% λέει όχι.

Γαλλία: Το 25% δηλώνει πως η Ουκρανία 
πρέπει να μπει αμέσως στην ΕΕ, το 24% 
εκφράζει θετική γνώμη για μια ένταξη σε 
βάθος μερικών χρόνων, το 24% απαντά 
πως δε γνωρίζει και το 27% λέει όχι.
Ολλανδία: Το 12% δηλώνει πως η Ου-

κρανία πρέπει να μπει αμέσως στην ΕΕ, το 
34% εκφράζει θετική γνώμη για μια έντα-
ξη σε βάθος μερικών χρόνων, το 25% απα-
ντά πως δε γνωρίζει και το 29% λέει όχι.

Ιταλία: Το 19% δηλώνει πως η Ουκρανία 
πρέπει να μπει αμέσως στην ΕΕ, το 26% 
εκφράζει θετική γνώμη για μια ένταξη σε 
βάθος μερικών χρόνων, το 27% απαντά 
πως δε γνωρίζει και το 28% λέει όχι.

Όπως βλέπουμε, οι Έλληνες πολίτες 
είναι μακράν οι πλέον αντίθετοι στην 
ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ με δεύτε-
ρους τους Ιταλούς και τρίτους τους Γάλ-

λους, αλλά σε απόσταση.
Και σε ένα άλλο ερώτημα οι Έλληνες 

στηρίζουν την πολιτική Πούτιν: Το πο-
σοστό που θεωρεί ότι η επέμβαση είναι 
«απαράδεκτη αλλά κατανοητή»: Ελλάδα: 
34%, Ιταλία: 19%, Γαλλία: 13%, Γερμα-
νία: 11%, Ισπανία: 10%, Ολλανδία: 9%.
Αποτελεί ο πόλεμος στην Ουκρανία κίν-

δυνο για άλλες χώρες; Η πλειονότητα των 
ερωτηθέντων και στις έξι χώρες είπε ότι ο 
πόλεμος εγκυμονεί κινδύνους για τη χώρα 
τους, όταν ρωτήθηκαν «Πόσο αισθάνεστε 
ότι η χώρα σας κινδυνεύει λόγω του ρω-
σο-ουκρανικού πολέμου;».

Εκεί που συντρίβεται η κυβερνητική προ-
σπάθεια να καταδείξει τη Ρωσία ως εχθρό 
της Ελλάδας είναι το αποτέλεσμα σε ότι 
αφορά το αν η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο 
για την Ελλάδα. Μόλις το 13% θεωρεί πως 
κινδυνεύει πάρα πολύ, το 1% δε γνωρίζει, 
το 44% % δεν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυ-
νος από τη Ρωσία κατά της Ελλάδας.
Υπήρχε επίσης μεγάλη διαφωνία, σχετι-

κά με την ανάγκη η ΕΕ να δημιουργήσει 
το δικό της στρατό, έτσι ώστε οι χώρες να 

μην εξαρτώνται από το ΝΑΤΟ. Το 63% των 
ερωτηθέντων στην Ελλάδα υποστήριξε 
την ιδέα (η αιώνια αντίληψη, από εποχής 
Βυζαντίου, ότι «θα μας σώσουν οι δυτικοί 
από τους Τούρκους»!), σε σύγκριση με μό-

λις 27% στην Ολλανδία.
Υπήρξε επίσης ισχυρή υποστήριξη στη 

Γαλλία και την Ισπανία, η καθεμία με 51%, 
αλλά μεγαλύτερη διαφωνία στη Γερμανία 
και την Ιταλία, με 36% και 35% αντίστοιχα.
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Το πρόγραμμα μας Ράδιο Ακρίτες Μόντρεαλ,  εύχεται 
 Χρόνια Πολλά για την 201η επέτειο της Εθνική μας εορτής!

ΠΡΟΣ 
ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Δύσκολο τεστ για τις σχέσεις της Ελ-
λάδας με τη Λιβύη, όπου η κατάστα-

ση δεν είναι μόνο ρευστή αλλά ιδιαίτερα 
τεταμένη, θα αποτελέσει η δρομολόγηση 
των ερευνών στα Οικόπεδα Δυτικά και 
Νοτιοδυτικά της Κρήτης, την οποία επι-
βάλει πλέον η μεγάλη ενεργειακή κρίση 
αλλά και η προσδοκία εντοπισμού νέων 
κοιτασμάτων, που θα συμβάλουν στην 
ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της 
Ευρώπης.

Νίκος Μελέτης* 
© liberal.gr

Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός προανήγγειλαν την έναρξη της δια-
δικασίας ενεργοποίησης των αδειών που 
έχουν ήδη ανατεθεί στην Κοινοπραξία 
Exxon Mobil, Total και ΕΛΠΕ, οι οποίες μέ-
χρι στιγμής έχουν μείνει παγωμένες, λόγω 
του αναπροσδιορισμού των προτεραιοτή-
των των μεγάλων πετρελαϊκών κολοσσών 
και της οικονομικής κρίσης από την παν-
δημία και της συνεπαγόμενης μείωσης 
της ζήτησης. 

Και επίσης, λόγω της προτεραιότητας 
που δίνουν οι εταιρίες στην προώθηση 
και χρηματοδότηση ερευνών σε περιοχές 
που προσδοκούν να εντοπίσουν μεγάλα 
και εύκολα στην εξόρυξη κοιτάσματα, ενώ 
ανασταλτικός παράγοντας ήταν η υποχώ-
ρηση του φυσικού αερίου λόγω της πρά-
σινης μετάβασης.

Όμως στην περίπτωση των δύο μεγάλων 
Οικοπέδων της Κρήτης, ειδικά σε αυτό 
Νοτιοδυτικά της Κρήτης, είχε προκύψει 
και μια σημαντική εμπλοκή, καθώς ήδη 
από την υπογραφή της Σύμβασης με την 
κοινοπραξία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
(παρουσία και του τότε πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα) στις 28 Ιουνίου 2019, η Λι-
βύη είχε αντιδράσει με διάβημα προς την 
Αθήνα. 

Η Λιβύη είχε επίσης επιδώσει διάβημα 
διαμαρτυρίας στην Ελλάδα, όταν είχε γί-
νει η χάραξη των Οικοπέδων από την ΕΔΕΥ 
(Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογο-
νανθράκων) καθώς οι ενστάσεις αφορού-
σαν όλα τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης 
(και αυτά τα οποία δεν έχουν αδειοδοτη-

θεί). Τα Οικόπεδα είχαν χαραχθεί και δη-
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνη-
σης το 2014 από τον τότε υπουργό ενέρ-
γειας Ι. Μανιάτη.
Το διάβημα της Λιβύης που δημοσιο-

ποιήθηκε (από το ΒΗΜΑ) το Σεπτέμβριο 
του 2019 (και ενώ κορυφώνονταν στο 
παρασκήνιο η προεργασία για το Τουρκο-
λυβικό Μνημόνιο που υπεγράφη στις 27 
Νοεμβρίου 2019) αμφισβητούσε ευθέως 
τα Οικόπεδα τα οποία είχαν ανατεθεί για 
έρευνα στην Κοινοπραξία Exxon Mobil-
Total-ΕΛΠΕ, υποστηρίζοντας ότι επικαλύ-
πτουν τη λιβυκή υφαλοκρηπίδα.
Η χάραξη των Οικοπέδων από την Ελ-

λάδα είχε γίνει στη βάση της γνωστής ως 
τροπολογίας Μανιάτη (2011), που έχει κα-
τατεθεί και στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με αυτήν, 
η Ελλάδα στις περιπτώσεις που με γειτο-
νικά κράτη δεν επιτυγχάνεται συμφωνία 
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, θα θεω-
ρείται ως εξωτερικό όριο η μέση γραμμή. 
Αυτή ήταν μια σημαντική κίνηση της τότε 

κυβέρνησης με την οποία η Ελλάδα, αφε-
νός ήθελε να ξεπεράσει τα εμπόδια που 
έθετε η αποτελμάτωση των συνομιλιών 
με την Αλβανία και τη Λιβύη στη δυνατό-
τητα εκμετάλλευσης των εθνικών πόρων, 
ενώ από την άλλη έστελνε ένα σαφές 
μήνυμα στην Τουρκία, ασκώντας και μια 
μορφή πίεσης στις ατέρμονες συζητήσεις 
στο πλαίσιο των διερευνητικών συνομιλι-
ών.

Επίσης, η Ελλάδα έβαζε ως τετελεσμένο 
στο τραπέζι τη μονομερή οριοθέτηση της 
ΑΟΖ της βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, 
καθώς η Τουρκία ήδη είχε αρχίσει να κι-
νείται και να διεκδικεί μεγάλο μέρος της 
Ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Η Λιβύη με ρηματική διακοίνωση της 

στον ΟΗΕ στις 26 Δεκεμβρίου 2019 
(A/74/634) κατηγορεί εκτός των άλλων 
την Ελλάδα ότι ενώ οι συνομιλίες μεταξύ 
των δύο πλευρών από το 2004 μέχρι το 
2014 δεν είχαν αποδώσει, λόγω της επι-
μονής της Ελλάδας στην οριοθέτηση βά-
σει της μέσης γραμμής με υπολογισμό μι-
κρών νησίδων και νησιών, προχώρησε στη 
χάραξη και ανάθεση των Οικοπέδων σε 
εταιρίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά: 
«…Δυστυχώς, η Ελλάδα αγνόησε εντελώς 

τα δικαιώματα της Λιβύης, και έσπευσε με 
τους συμμάχους του στο Φόρουμ Φυσικού 
Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου για τη 
σύναψη συμφωνιών και για να εκμεταλ-
λευτούν τις περιφερειακές εντάσεις για να 
επιβάλουν de facto μονοπώλιο στην πα-
ραγωγή, υγροποίηση και μεταφορά φυσι-
κού αερίου. Αυτό θα είχε καταστροφικές 
επιπτώσεις στην εθνική μας οικονομία και 
του δικαιώματος των μελλοντικών γενεών 
μας στη χρήση των φυσικών τους πόρων. 
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης απέ-
στειλε ρηματική διακοίνωση στο Ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρόμενο 
για την υπογραφή συμβάσεων παραχώ-
ρησης και εξερεύνησης με διεθνείς και 
τοπικές εταιρείες σε περιοχές όπου δεν 
είχε συμφωνηθεί δικαιοδοσία μεταξύ δύο 
χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του διε-
θνούς δικαίου. Η απάντηση του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αρνητική και 
εντελώς απορριπτική για τις αξιώσεις και 
τα δικαιώματα της Λιβύης…».

Η Λιβύη και κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων είχε υποστηρίξει ότι πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη το κλείσιμο του Κόλ-
που της Σύρτης και ότι μια σειρά νησίδων 
δε θα έπρεπε να συνυπολογισθούν στην 
οριοθέτηση με συνέπεια η μέση γραμμή 
να μετακινηθεί αρκετά προς βορρά περι-
ορίζοντας έτσι την περιοχή που έχουν χα-
ραχθεί τα Ελληνικά Οικόπεδα.
Στη Λιβύη η κατάσταση είναι εντελώς 

ρευστή και η ύπαρξη προς το παρόν δύο 
πρωθυπουργών και δύο κυβερνήσεων, 
παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοι-
νότητας να πιέσουν για συνεννόηση με-
ταξύ του πρωθυπουργού Ντμπειμπά και 
του εκλεγμένου από το κοινοβούλιο πρω-
θυπουργού Μπασάγκα, δημιουργεί ένα 
εκρηκτικό περιβάλλον.
Ο κ. Ντμπειμπά δεν έχει κρύψει τις φι-

λοτουρκικές διαθέσεις του, ενώ και ο Φ. 
Μπασάγκα στενά συνδεδεμένος με την 
Άγκυρα επιχειρεί το τελευταίο διάστημα 
να αποστασιοποιηθεί, καθώς έχει υπο-
στηριχθεί και από τον στρατηγό Χαφτάρ.
Το ερώτημα είναι τώρα, εάν θα υπάρξει 

αντίδραση από την Τρίπολη και σε ποιο 
επίπεδο θα κινηθεί. 

Η δρομολόγηση των ερευνών από την 

Αθήνα με την υποστήριξη βεβαίως και της 
ΕΕ θα μπορέσει να αποτελέσει ένα σοβα-
ρό κίνητρο, ώστε εάν και εφόσον υπάρξει 
μια συνεκτική κυβέρνηση στην Τρίπολη 
να υποχρεωθεί να προσέλθει σε συνομιλί-
ες με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών.

Και εκεί θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό, 
εάν οι δύο χώρες κατέληγαν σε συνυπο-
σχετικό για παραπομπή στη Χάγη (κάτι 
που έχει ήδη κάνει η Λιβύη με Μάλτα 
(1986) και Τυνησία (1988). Διότι τότε το 
Δικαστήριο θα καλούνταν ουσιαστικά να 
γνωμοδοτήσει και για την εγκυρότητα και 
νομιμότητα του τουρκολυβικού Μνημονί-
ου.

Με τη σημερινή κατάσταση στη Λιβύη 
αυτό φαντάζει μάλλον δύσκολο. Όμως 
η κυβέρνηση Ντμπειμπά η οποία είναι 
σε συνεχή επαφή και συντονισμό με την 
Άγκυρα, έχει ένα ακόμη εργαλείο το οποίο 
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, πέραν 
των διαβημάτων, απέναντι στην Ελλάδα.

Στους φακέλους της εκκρεμεί και το επί-
σημο αίτημα της τουρκικής εταιρίας ΤΡΑΟ 
για έρευνες εντός της λιβυκής υφαλοκρη-
πίδας, χωρίς να έχει αποσαφηνισθεί σε 
ποιες περιοχές αφορούν αυτές οι έρευνες 
και να επιχειρηθεί να γίνουν εντός της 
περιοχής του τουρκολυβικού Μνημονίου 
(εκεί που επικαλύπτει την ελληνική υφα-
λοκρηπίδα) ή εάν θα είναι σε περιοχές 
που αφορούν τα Οικόπεδα στα οποία 
αναμένει η Αθήνα να ξεκινήσει τις έρευνες 
η κοινοπραξία Exxon Mobil – Total – ΕΛΠΕ.

Η επιβεβλημένη απόφαση της Αθήνας 
να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για εκμε-
τάλλευση ενεργειακών πόρων, χρήσιμων 
τόσο για τη χώρα αλλά και για την ίδια την 
Ευρώπη, δεν πρέπει να ανακοπεί λόγω 
ενδεχόμενων αντιδράσεων της Λιβύης, 
αλλά αυτό επίσης επιβάλει να είμαστε 
έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

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

Οι έρευνες νοτίως της Κρήτης, Οι έρευνες νοτίως της Κρήτης, 
δυνατό τεστ για τις ελληνο-δυνατό τεστ για τις ελληνο-
λιβυκές σχέσειςλιβυκές σχέσεις
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Ο υπουργός οικονομικών του Κεμπέκ, 
Eric Girard (φωτ.), σε συνέντευξη 

Τύπου στις 22 Μαρτίου ανακοίνωσε μια 
δέσμη μέτρων υποστήριξης των Κεμπε-
κιωτών, τα οποία η αντιπολίτευση αποκά-
λεσε προεκλογικά.

Κυριότερο αυτών είναι η ανακοίνωση 
του υπουργού Οικονομικών, ότι για να 
βοηθήσει τους Κεμπεκιότες να αντιμετω-
πίσουν την αύξηση του κόστους ζωής, η 
κυβέρνηση θα αποστείλει ένα ποσό 500 
δολαρίων σε κάθε κάτοικο της επαρχίας 
από τα 6,4 εκατομμύρια του Κεμπέκ που 
έχουν ετήσιο εισόδημα 100.000 δολάρια 
ή λιγότερο.

Για τα περισσότερα ζευγάρια και οικογέ-
νειες, αυτό θα σημαίνει ένα ποσό επιπλέ-
ον 1.000$ στην τράπεζα, για να βοηθήσει 
να μειωθεί η αρνητική επίδραση του αυ-
ξανόμενου κόστους των ειδών παντοπω-
λείου και των τιμών του φυσικού αερίου, 
μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα ενός πληθω-
ρισμού που καλπάζει, συνέπεια της παν-
δημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτή η πολύ σημαντική βοήθεια, που χο-
ρηγήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας οι-
κονομικής ανάκαμψης, σε συνδυασμό με 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θα φέ-
ρει πίσω 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια στις 

τσέπες των φορολογουμένων πολιτών του 
Κεμπέκ. Το ποσό θα καταβληθεί αυτόμα-
τα από τη Revenu Québec σε όλους τους 
ενήλικες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
μετά το συμπλήρωμα των φορολογικών 
δηλώσεών τους για το έτος 2021.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Eric Girard αρ-
νήθηκε ότι επινόησε έναν εκλογικό προ-
ϋπολογισμό, προσποιούμενος ακόμη και 
ότι δε γνωρίζει τι είναι. «Δεν το έχω κάνει 
ποτέ», έκοψε την ερώτηση απότομα.
Για να είναι επιλέξιμοι οι κάτοικοι για 

το νέο αυτό συμπλήρωμα, θα πρέπει να 
αναφερθεί το «καθαρό» εισόδημά τους, 
δηλαδή όχι το εισόδημα μετά τους φό-
ρους, αλλά το σύνολο των αποδοχών τους, 
μείον ορισμένες κρατήσεις, όπως αυτές 
για εισφορές σε RRSP ή συνταξιοδοτικά 
προγράμματα που τυχόν έχουν. Οι φορο-
λογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τη 
δήλωση φόρου εισοδήματος τους από τη 
σημερινή ημερομηνία, θα πρέπει να πε-
ριμένουν το Revenu Québec να εξετάσει 
όλα τα αρχεία που ελήφθησαν πριν από 
τον προϋπολογισμό προτού λάβουν τα 
500$.

ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Ακόμα κι αν το Κεμπέκ βιώνει μια «πολύ 

σταθερή» οικονομική ανάκαμψη και το 
διαρθρωτικό έλλειμμα έχει μειωθεί από 
6,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2,8 δισε-
κατομμύρια δολάρια, η κυβέρνηση CAQ 

διατηρεί την πορεία της για την περίοδο 
2027-2028 για μια επιστροφή σε ισοσκε-
λισμένους προϋπολογισμούς. Ο υπουρ-
γός Ζιράρ προτιμά επίσης να περιμένει 
για να «δει» την επιστροφή στο μηδενικό 
έλλειμμα προτού εξετάσει τις περικοπές 
φόρων.

Όσον αφορά την πρόσβαση στην ιδιο-
κτησία, ο κ. Girard είπε ότι προτιμά κα-
νόνες που προστατεύουν καλύτερα τους 
αγοραστές παρά να τους προσφερθεί μια 
άμεση βοήθεια. «Το τελευταίο πράγμα 
που θέλουμε να κάνουμε είναι να τονώ-
σουμε τη ζήτηση», εξήγησε ο υπουργός, ο 
οποίος δήλωσε ότι αναμένει επιβράδυνση 
στην αγορά ακινήτων τον επόμενο χρόνο. 

ΓΙΑΤΙ 500$;    
Το ποσό των 500 δολαρίων καθορίστηκε 

γιατί αντιπροσωπεύει το 2% ενός βασικού 
καλαθιού ειδών καταναλωτών 25.000$ σε 
στέγαση, είδη παντοπωλείου, για μετα-
φορές και για την ένδυση. Για ολόκληρο 
το 2022, η πρόβλεψη πληθωρισμού είναι 
τώρα στο 4,65%.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;    
Το μέτρο αφορά 6,4 εκατομμύρια φορο-

λογούμενους συγκεκριμένα:  
1] Ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω των 

οποίων το εισόδημα μετά τις κρατήσεις 
RRSP (γραμμή 275) είναι 100.000$ ή λιγό-
τερο

2] Καθώς και όσους κερδίζουν μεταξύ 
$100.001 και $104.999 σε καθαρό εισό-
δημα θα εξακολουθούν να έχουν το ίδιο 
δικαίωμα σε βοήθεια που ισοδυναμεί με 
$500, μειωμένο κατά 10% για κάθε δολά-
ριο εισοδήματος άνω των 100.000$.      
   

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ:  
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ

Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε το μέτρο 
προεκλογικό: «Είναι καθαρά προεκλογι-
κός προϋπολογισμός και χωρίς όραμα. Εί-
ναι ένας προϋπολογισμός που δεν αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες των οικογενειών 
του Κεμπέκ» είπε ο Carlos Leitao,  από  το 
Φιλελεύθερο Κόμμα του Κεμπέκ.
«Αυτός είναι ένας ανεύθυνος προϋπο-

λογισμός για την κλιματική κρίση, ανεύ-
θυνος για το κόστος ζωής και στέγασης, 
ανεύθυνος για την κρίση στο δημόσιο σύ-
στημα υγείας» κατακεραύνωσε η Manon 
Massé, του Quebec Solidaire.
«Πρόκειται για έναν εκλογικό προϋπο-

λογισμό που δεν αντιμετωπίζει τις πραγ-
ματικές αιτίες της φτωχοποίησης των κα-
τοίκων του Κεμπέκ» είπε ο Paul St-Pierre 
Plamondon του Parti Québécois.
«Σήμερα, μαζεύουμε χρήματα, αλλά δυ-

στυχώς δεν υπάρχει σχέδιο για το πώς να 
ανοικοδομήσουμε το σύστημα υγειονομι-
κής περίθαλψης στο Κεμπέκ» είπε τέλος ο 
Éric Duhaime, από το συντηρητικό Κόμ-
μα.

ΚΕΜΠΕΚ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ GIRARD 

Δώρο 500$ για τη συντριπτική  
πλειονότητα των Κεμπεκιωτών!

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 
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ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η παγίδα του «ιστορικού  
συμβιβασμού» στο Αιγαίο
Μέσα σε κλίμα «ευφορίας», στη δημοσιότητα αρχίζουν να έρχονται  
και πάλι διάφορες «λύσεις» των προβλημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Η μυστικότητα με την οποία συνεχίζει να περιβάλλε-
ται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, αλλά και 

όσα ακολούθησαν με τις προβοκατόρικες δηλώσεις του 
υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, που μας 
ανακοίνωσε «συνεκμετάλλευση» των φυσικών πόρων 
του Αιγαίου, έφεραν για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια 
τις προσπάθειες που κάποιοι δρομολογούν για «ιστορι-
κό συμβιβασμό» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που θα 
περιλαμβάνει, από ό,τι φαίνεται, την ικανοποίηση ακόμη 
και των πιο ακραίων τουρκικών απαιτήσεων, όπως αυτή 
της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Μέσα σε κλίμα «ευφορίας», το οποίο κάποιοι προσπα-
θούν να δημιουργήσουν λόγω του συγκεκριμένου γεύ-
ματος, που είχε μάλιστα «προαναγγελθεί» από κύκλους 
οι οποίοι ανήκουν στο ρεύμα του «εξευμενισμού» της 
Τουρκίας, στη δημοσιότητα αρχίζουν να έρχονται και 
πάλι διάφορες «καζάν καζάν», κατά Ερντογάν τουλάχι-
στον, «λύσεις» των προβλημάτων μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, που ξαφνικά έπαψαν να είναι μόνο η υφαλο-
κρηπίδα και η ΑΟΖ, και έχουν «ξεχειλώσει» αρκετά, φτά-
νοντας μέχρι και το σημείο της αποστρατιωτικοποίησης 
των νησιών μας, αρκεί η Τουρκία να τραβήξει τη στρατιά 
του Αιγαίου… λίγα χιλιόμετρα πίσω.
«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επανειλημμένα έχει 

πει ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να στρατιωτικοποι-
ήσει τα νησιά για λόγους ασφαλείας, αφού η Τουρκία 
έχει ένα μεγάλο αποβατικό στόλο απέναντι από τα νη-
σιά (η 4η Στρατιά στη δυτική Τουρκία), που έχει μέτωπο 
μόνο στην Ελλάδα, και ότι η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία 
με “casus belli”. Αυτή η φρασεολογία μπορεί να υπονοεί 

ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών μπορεί να θεωρη-
θεί αχρείαστη εάν αυτές οι “απειλές” ακυρωθούν. Εάν οι 
δύο πλευρές πραγματικά χρειάζεται να “εξυπηρετήσουν” 
τη σημερινή ένταση, αυτό το μονοπάτι ίσως αποδειχθεί 
παραγωγικό για να το ακολουθήσουν».
Με τα παραπάνω λόγια κλείνει το άρθρο του καθηγητή 

Ηρακλή Μήλλα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
ινστιτούτου αναλύσεων Maple Institute (ένας οργανι-
σμός που έχει τη βάση του στην Ουάσιγκτον και ασχολεί-
ται κυρίως με ζητήματα της Τουρκίας) στις 11 του τρέχο-
ντος μηνός. Δεν πρόκειται περί κάποιας νέας «προτάσε-
ως», που έρχεται να… ταράξει τα δεδομένα στις σχέσεις 
μεταξύ των δύο χωρών, παρότι παρουσιάζεται ως τέτοια.

Ήδη από το 2000 την είχε κάνει ο πρώην αρχηγός του 
πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, Γκιουβέν Ερκάγια. Το 
2003 είχε πέσει ξανά στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια των 
διερευνητικών επαφών των δύο χωρών, από τον Τούρκο 
διπλωμάτη Ουγούρ Ζιγιάλ, ο οποίος πρότεινε να «περιο-
ριστεί» η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, με αντάλλαγμα 
τη μερική αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. 
Το γεγονός ότι προτάσεις σαν αυτές επανακάμπτουν στο 
δημόσιο διάλογο μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερ-
ντογάν δεν μπορεί να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, 
αφού το τι ακριβώς διημείφθη μεταξύ των δύο ηγε-
τών δεν είναι ακόμη γνωστό.

Αυτό, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι 
η «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών του ανατολικού 
Αιγαίου δεν έχει να κάνει μόνο με την εγκατάσταση πο-
λεμικών δυνάμεων επί του εδάφους τους, αλλά και με 
την εν γένει στρατιωτική δραστηριότητα ακόμη και πέριξ 

αυτών. Δεν είναι τυχαίο, ότι η Τουρκία το τελευταίο διά-
στημα εξέδιδε συνεχώς αντί-NAVTEX, μέσω των οποίων 
ζητούσε την «ακύρωση» ελληνικών με τις οποίες «έκλει-
ναν» συγκεκριμένες περιοχές πλησίον των νησιών του 
βορειοανατολικού Αιγαίου, επειδή επρόκειτο για «απο-
στρατιωτικοποιημένες ζώνες».

Με απλά λόγια, η τουρκική πλευρά δε ζητά απλά 
την «αποχώρηση» των ελληνικών δυνάμεων από τα 
νησιά, αλλά απαιτεί από τη χώρα μας να μην έχει κα-
νενός είδους στρατιωτική δραστηριότητα σε αυτά. 
Κάτι το οποίο η τουρκική πλευρά έχει στο παρελθόν 
προσπαθήσει να πετύχει, τόσο μέσω ΝΑΤΟ όσο και 
μέσω «Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης». Στόχος 
της Τουρκίας είναι διαχρονικά τα ελληνικά αεροσκάφη 
να μην πετούν οπλισμένα στο ανατολικό Αιγαίο και στα 
ελληνικά νησιά, γιατί υποτίθεται ότι προκαλούν.

Διαχρονικά, η ελληνική πλευρά απέκρουε τέτοιου εί-
δους προτάσεις. Η αναμόχλευση, όμως, επιχειρημά-
των από το παρελθόν από διάφορους κύκλους, δείχνει 
ότι δεν αποκλείεται στο εγγύς μέλλον η τουρκική πλευρά 
να τα επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 4ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Αυτό που είναι γνωστό και το οποίο ήδη από το 2006 

είχε επισημάνει σε άρθρο του ο στρατηγός Δ. Αλευρο-
μάγειρος, είναι ότι η όλη αυτή συζήτηση δεν είναι τίποτε 
άλλο, παρά μια «παγίδα» που η Τουρκία είχε στήσει στη 
χώρα μας. 

Έγραφε συγκεκριμένα: «Η 4η Τουρκική Στρατιά έχει 
ΜΟΝΟ πολιτικό λόγο ύπαρξης. Συγκροτήθηκε το 1976 
στα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας, ώστε, όταν έλθει η 
στιγμή και σε εντολή ή “διευκόλυνση” του διεθνούς 
παράγοντα, και προκειμένου να φανεί η Τουρκία φιλει-
ρηνική, να γίνει πρόταση για την απόσυρσή της, με ταυ-
τόχρονη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας… Είναι 
γνωστό ότι η Ελλάδα, ύστερα από τη βάρβαρη και εγκλη-
ματική εισβολή των Τούρκων το ’74 και κάνοντας χρήση 
αναφαίρετου δικαιώματός της [άρθρο 51 καταστατικού 
χάρτη των Η.Ε.] εξόπλισε ΑΜΥΝΤΙΚΑ τα νησιά του Αιγαί-
ου. Η Τουρκία -ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν πρόκειται 
να της επιτεθούμε- συγκρότησε την 4η Στρατιά με τον 
ισχυρισμό ότι κινδυνεύει από τις δυνάμεις των νησιών 
μας… ενώ ο πραγματικός λόγος είναι αυτός που περιγρά-
φουμε παραπάνω».

Όσα στον τότε… ανύποπτο χρόνο σημείωνε ο κ. Αλευ-
ρομάγειρος αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη σημασία, καθώς 
η «ενθάρρυνση» των διεθνών παικτών προς τη χώρα μας 
και την Τουρκία «να τα βρουν», προκειμένου, όπως εξη-
γούσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να διασφαλιστεί η συνοχή 
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αποκτά «πιε-
στικά» χαρακτηριστικά.

© newsbreak.gr

https://www.newsbreak.gr/tag/tagip-erntogan/
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Υγεία και Διατροφή
Αυτοάνοσα νοσήματα: Τι είναι, πώς προκαλούνται 
και πώς αντιμετωπίζονται;
Όπως είναι γνωστό, το ανοσοποιη-

τικό μας σύστημα, που αποτελεί 
τον αμυντικό μηχανισμό του οργανισμού 
μας, καταπολεμά τα επιβλαβή μικρόβια 
που εισέρχονται στο σώμα μας. Μερικές, 
όμως, φορές, επιτίθεται σε υγιείς ιστούς 
του σώματος, σα να πρόκειται για κάποια 
απειλή, οδηγώντας σε φλεγμονή και βλά-
βες στις αρθρώσεις, τα νεύρα, τους μυς, 
το δέρμα και άλλα μέρη του σώματος. 
Τα νοσήματα που προκαλούνται εξαιτίας 
της «επίθεσης» του ανοσοποιητικού μας 
συστήματος σε υγιείς, αβλαβείς ιστούς 
του σώματος, ονομάζονται αυτοάνοσα.
Οι ερευνητές εικάζουν ότι οι αυτοάνο-

σες διαταραχές οφείλονται είτε σε κλη-
ρονομικά γονίδια, είτε στην ενεργοποί-
ηση του ανοσοποιητικού από κάτι που 
υπάρχει στο περιβάλλον, όπως κάποιος 
ιός, ενώ το γεγονός ότι οι αυτοάνοσες 
διαταραχές παρουσιάζονται σε μεγαλύ-
τερο βαθμό στις γυναίκες, κάνει τους επι-
στήμονες να θεωρούν ότι ενδεχομένως 
υπάρχει κάποια ορμόνη να παίζει σημα-
ντικό ρόλο. Ας δούμε ποια είναι τα πιο 
γνωστά αυτοάνοσα νοσήματα;
1. ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: Η ρευ-

ματοειδής αρθρίτιδα είναι μια αυτοά-
νοση διαταραχή που επηρεάζει τις αρ-
θρώσεις, προκαλώντας οίδημα και έντο-
νο πόνο. Με την πάροδο του χρόνου, η 
φλεγμονή που δημιουργείται επηρεάζει 
το χόνδρο και τα οστά, ενώ μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα και στην καρ-
διά και στους πνεύμονες. Για την αντιμε-
τώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, 
υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να μει-
ώσουν τα συμπτώματα και να επιβραδύ-
νουν την εξέλιξή της.
2. ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ: 

Η Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι 
ένας τύπος αρθρίτιδας, που επηρεάζει 
κυρίως τη σπονδυλική στήλη, μπορεί 
ωστόσο να επηρεάσει και το στήθος, το 
λαιμό, τους γοφούς και τα γόνατα. Αυτή 
η κατάσταση προκαλεί πόνο και ακαμψία 
στα οστά, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να 
επηρεάσει και άλλα όργανα του σώμα-
τος. Για τη θεραπεία της αγκυλοποιητι-
κής σπονδυλίτιδας, οι ασθενείς πρέπει 
να κάνουν συγκεκριμένες εκτάσεις και 
ασκήσεις, λαμβάνοντας παράλληλα και 
φάρμακα που ανακουφίζουν τον πόνο. 
Σημειώνεται, ότι σε περιπτώσεις κατε-
στραμμένων αρθρώσεων μπορεί να χρει-

αστεί χειρουργική επέμβαση για αντικα-
τάσταση.
3. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1: Ο Διαβήτης τύ-

που 1 είναι γνωστός ως ο «νεανικός» τύ-
πος διαβήτη, επειδή επηρεάζει συνήθως 
τα παιδιά και τους έφηβους. Σε αυτή την 
περίπτωση, το ανοσοποιητικό σύστημα 
σκοτώνει τα κύτταρα του παγκρέατος 
που παράγουν ινσουλίνη, η οποία είναι 
πολύ σημαντική για το σώμα, διότι τη 
χρησιμοποιεί για παραγωγή ενέργειας, 
καθώς είναι η ορμόνη που βοηθά την 
πρόσληψη της γλυκόζης από τα κύτταρα. 
Εάν έχετε, λοιπόν, διαβήτη τύπου 1, πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι η κατάσταση αυτή 
δε θεραπεύεται, είναι όμως διαχειρίσιμη 
μέσω της λήψης ινσουλίνης.
4. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (MS): Στην 

περίπτωση της Σκλήρυνσης κατά πλάκας 
(MS), η άμυνα του οργανισμού προκαλεί 
φλεγμονή, η οποία καταστρέφει το κε-
ντρικό νευρικό σύστημα. Συγκεκριμένα, 
κατά μήκος του δικτύου που μεταφέρει 
νευρικά σήματα από τον εγκέφαλο σε 
άλλα μέρη του σώματος, συσσωρεύεται 
ένας ιστός, με αποτέλεσμα να προκα-
λείται πόνος, αδυναμία και προβλήματα 
στην κίνηση και την ισορροπία. Σε αυτή 
την περίπτωση υπάρχουν φάρμακα που 
βοηθούν στη διαχείριση των συμπτω-
μάτων και επιβραδύνουν την εξέλιξη της 
ασθένειας.
5. Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου 

(IBD): Η νόσος του Crohn και η ελκώδης 
κολίτιδα (UC) είναι δύο τύποι της φλεγ-
μονώδους νόσου του εντέρου. Και στις 
δύο περιπτώσεις, το ανοσοποιητικό προ-
σβάλλει τα έντερα προκαλώντας φλεγμο-
νή, πόνο στην κοιλιά και αιμορραγία. Η 
νόσος του Crohn παρατηρείται συνήθως 
στο τελευταίο μέρος του λεπτού εντέρου 
και του παχέος εντέρου, ενώ η ελκώδης 
κολίτιδα (UC) παρατηρείται στην επένδυ-
ση του παχέος εντέρου. Οι δύο αυτές κα-
ταστάσεις αντιμετωπίζονται με αντιφλεγ-
μονώδη φάρμακα, αντιβιοτικά, φάρμακα 
που ηρεμούν το ανοσοποιητικό σύστημα 
και ενδεχομένως με χειρουργική επέμβα-
ση, η οποία παρότι θα μειώσει κάποια 
συμπτώματα, εντούτοις δε θα απομα-
κρύνει τη φλεγμονή.
6. ΛΥΚΟΣ: Ο λύκος, είναι μια ασθένεια 

που επηρεάζει ταυτόχρονα πολλά μέρη 
του σώματος, προκαλώντας πόνο στις αρ-
θρώσεις, ευαισθησία στο φως, νεφρικά 

προβλήματα και κόπωση. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις εμφανίζεται ένα εξάνθημα στο 
μάγουλο ή στη μύτη. Για την αντιμετώ-
πιση του λύκου υπάρχουν μη στεροειδή 
και στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
που ανακουφίζουν τα συμπτώματα και 
αντιρρευματικά φάρμακα που εμποδί-
ζουν την επιδείνωση των συμπτωμάτων. 
Στην περίπτωση που τα συμπτώματα εί-
ναι πολύ σοβαρά, προτείνονται φάρμακα 
που ηρεμούν το ανοσοποιητικό σύστημα 
ή χημειοθεραπεία.
7. Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ADDISON: Το ανοσο-

ποιητικό σύστημα, επιτίθεται στα επινε-
φρίδια, τα οποία βρίσκονται πάνω από 
τους νεφρούς, προκαλώντας τους βλάβη 
και ανικανότητα να παράξουν αρκετή 
ποσότητα ορμονών, οδηγώντας σε νόσο 
του Addison. Σε αυτή την περίπτωση, το 
σώμα δεν μπορεί να μετατρέψει αποτε-
λεσματικά τα τρόφιμα σε ενέργεια και 
να διατηρήσει σταθερά τα επίπεδα της 
αρτηριακής πίεσης στο αίμα. Τα πρώιμα 
συμπτώματα της νόσου, είναι η κόπωση 
και η εμφάνιση σκούρων εξανθημάτων 
στο δέρμα. Για τη διαχείριση της νόσου 
του Addison προτείνονται φάρμακα που 
αντικαθιστούν τις ορμόνες που λείπουν.
8. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ GRAVES: Με τη νόσο του 

Graves, ο θυρεοειδής αδένας, ο οποίος 
παράγει ορμόνες που βοηθούν στη σω-
στή λειτουργία του σώματος, ωθείται 
στην υπερπαραγωγή ορμονών (υπερθυ-
ρεοειδισμός). Τα συμπτώματα που προ-
καλεί η εν λόγω αυτοάνοση ασθένεια εί-
ναι ναυτία, απώλεια βάρους και ελαφρώς 
διογκωμένα μάτια. Για την αντιμετώπιση 
της νόσου υπάρχουν συγκεκριμένα φάρ-
μακα που επιβραδύνουν την παραγω-
γή των ορμονών, ωστόσο σε ορισμένες 
περιπτώσεις, προτείνεται χειρουργική 
επέμβαση για την αφαίρεση μέρους ή 
ολοκλήρου του  θυρεοειδή αδένα.
9. Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ HASHIMOTO: Η νόσος 

του Hashimoto οφείλεται στην παραγω-
γή μειωμένης ποσότητας ορμονών από 
το θυρεοειδή αδένα. Η κατάσταση αυτή, 
ανάμεσα σε άλλα, αυξάνει το βάρος, 
προκαλεί κόπωση, ευαισθησία στο κρύο 
και φούσκωμα στο μπροστινό μέρος του 
λαιμού ή στο πρόσωπο. Για την αντιμετώ-
πιση της υπάρχουν συγκεκριμένα φάρ-
μακα, που μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις ορμόνες που λείπουν και να μειώσουν 
τα συμπτώματα.

10. ΑΛΩΠΕΚΙΑ AREATA: Η Αλωπεκία 
Areata, είναι μια κατάσταση κατά την 
οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επι-
τίθεται στα θυλάκια της τρίχας, συρρι-
κνώνοντας τα και αναγκάζοντας τα να 
σταματήσουν να λειτουργούν. Αυτό 
οδηγεί σε απώλεια μαλλιών σε διάφορα 
σημεία του κεφαλιού ή σε όλο το κεφάλι. 
Για τη διαχείριση της αλωπεκίας Areata 
υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να δι-
αχειριστούν την έντονη αντίδραση του 
ανοσοποιητικού και να βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη των μαλλιών.
11. ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ: Αυτή η διατα-

ραχή προκαλεί προβλήματα στα σήματα 
μεταξύ των νεύρων και των μυών, κα-
θιστώντας δύσκολο τον έλεγχο ορισμέ-
νων κινήσεων. Επιπρόσθετα, μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα στα μάτια, στις 
εκφράσεις του προσώπου, στον τρόπο 
ομιλίας, κατάποσης και μάσησης. Για την 
αντιμετώπιση της υπάρχουν φάρμακα, 
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστά-
ται χειρουργική επέμβαση.
12. ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN-BARRÉ (GBS): 

Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα ενός 
ατόμου επιτίθεται στο νευρικό του σύ-
στημα, τότε προκαλείται το Σύνδρομο 
Guillain-Barré (GBS). Αυτή η κατάσταση 
προκαλεί αδυναμία στα χέρια και τα πό-
δια και απώλεια της αίσθησης της θερ-
μότητας και του πόνου. Για τη θεραπεία 
τού εν λόγω συνδρόμου, οι γιατροί συ-
νιστούν μια διαδικασία που ονομάζεται 
ανταλλαγή πλάσματος, κατά την οποία 
αρχικά αφαιρείται αίμα από τον πάσχο-
ντα, ακολούθως μέσω μιας διαδικασίας 
χωρίζονται τα συστατικά τού αίματος και 
τα αιμοσφαίρια επανατοποθετούνται 
στο αίμα του ασθενούς.
13. ΨΩΡΙΑΣΗ: Η ψωρίαση παρατηρεί-

ται όταν η άμυνα του σώματος προκαλεί 
φλεγμονή που ωθεί τα κύτταρα του δέρ-
ματος να αναπτύσσονται πιο γρήγορα, 
δημιουργώντας παχιά τμήματα δέρματος 
και εξανθήματα σε διάφορα σημεία του 
σώματος, τα οποία χαρακτηρίζονται από 
πόνο και φαγούρα. Για την αντιμετώπιση 
της ψωρίασης υπάρχουν φάρμακα που 
ηρεμούν το ανοσοποιητικό σύστημα και 
κρέμες που ανακουφίζουν τα συμπτώμα-
τα.

© https://wikihealth.gr/aytoanosa-nosimata-ti-
einai-pos-prokaloyntai-kai-pos-antimetopizontai/

Επιμέλεια κειμένου: Κωνσταντίνα Γ. Παύλου - Αρθρογράφος υγείας, MSc
Ελέγχτηκε ιατρικά από: Δρ. Παναγιώτα Χάδλα - Βιολόγος, BSc, MSc, PhD

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 28 mars au dimanche 3 avril 2022 · from monday march 28th to sunday april 3rd 2022

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
BEN & JERRY’SBEN & JERRY’S

Ice CreamIce Cream
473ml473ml

BISCUITS AVEC BISCUITS AVEC 
CHOCOLAT CHOCOCHOCOLAT CHOCO

BISCUIT ILIOSBISCUIT ILIOS
Cookies with Cookies with 

ChocolateChocolate
102 à 106g102 à 106g

ÉPINARDSÉPINARDS
SpinachSpinach

10oz10oz

ASPERGES VERTESASPERGES VERTES
Green AsparagusGreen Asparagus

2.18/kg2.18/kg

CREVETTES CRUESCREVETTES CRUES
DÉCORTICAGE DÉCORTICAGE 
ÉCLAIRÉCLAIR
EZ Peel Raw EZ Peel Raw 
ShrimpsShrimps
16/2016/20

SAC DE 2LBOLIVES VERTES LIBANAISESOLIVES VERTES LIBANAISES
Green Lebanese OlivesGreen Lebanese Olives

5.49/kg5.49/kg

FROMAGE FROMAGE 
GRAVIERA GRAVIERA 
KRISTALLIKRISTALLI

CheeseCheese
22.02/kg22.02/kg

GRÈCE

FROMAGE BLACK DIAMONDFROMAGE BLACK DIAMOND
CheeseCheese

400g400g

AMANDES NATURELLESAMANDES NATURELLES
Natural AlmondsNatural Almonds
454g ou 11.00/kg454g ou 11.00/kg

POIS, POIS POIS, POIS 
ET CAROTTES ET CAROTTES 

OU ÉPINARDS OU ÉPINARDS 
SURGELÉS ILIOSSURGELÉS ILIOS

Frozen Peas, Peas and Frozen Peas, Peas and 
Carrots or SpinachCarrots or Spinach

750g750g

FROMAGE FETA AU LAIT FROMAGE FETA AU LAIT 
DE CHÈVREDE CHÈVRE

CheeseCheese
6.59/kg6.59/kg

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
2.84/kg2.84/kg

FILET MIGNON DE BOEUF FRAISFILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef TenderloinFresh Beef Tenderloin

24.23/kg24.23/kg

SAUMON FRAIS DE SAUMON FRAIS DE 
L’ATLANTIQUE (DEMI L’ATLANTIQUE (DEMI 

OU ENTIER)OU ENTIER)
Fresh Atlantic Salmon Fresh Atlantic Salmon 

(Half or Whole)(Half or Whole)
11.00/kg11.00/kg

CANADA

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

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Παιδάκι με «ηλεκτρισμένα μαλλιά»
Το σπάνιο σύνδρομο που έχουν μόλις 100 άνθρωποι

Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται ένα γλυκό παι-
δάκι με ατημέλητα μαλλιά. Ωστόσο, το πιτσι-

ρίκι από τις ΗΠΑ έχει ένα σύνδρομο που ονομάζε-
ται «σύνδρομο αχτένιστων μαλλιών» και το έχουν 
μόλις 100 άνθρωποι στον κόσμο!
Όλα ξεκίνησαν όταν η Κέιτλιν Σαμπλς δημοσίευ-

σε στο Instagram μια φωτογραφία του μικρότε-
ρου γιου της, του Λόκλαν. Λίγο αργότερα έλαβε 
μήνυμα από άγνωστο, που τη ρωτούσε αν το τότε 
10 μηνών παιδί είχε διαγνωστεί με «σύνδρομο 
αχτένιστων μαλλιών». Η 33χρονη μητέρα από την 
Τζόρτζια ανησύχησε. «Βλέπεις τη λέξη “σύνδρομο” 
και σκέφτεσαι “Θεέ μου, συμβαίνει κάτι στο μωρό 
μου;”. Πονάει;», παραδέχθηκε μιλώντας στο ABC.
Εν τέλει, μετά από αρκετό ψάξιμο, παιδίατρος 

δερματολόγος στην Ατλάντα διέγνωσε τον Λόκλαν 
με το εν λόγω σύνδρομο. Τι είναι αυτό;
Πρόκειται για μια σπάνια γενετική διαταραχή, χα-

ρακτηριστικό της οποίας είναι τα «απείθαρχα» ξαν-
θά μαλλιά, τα οποία στέκονται όρθια και είναι αδύ-
νατο να μείνουν προς τα κάτω αν χτενιστούν. Συ-
χνά εμφανίζεται σε παιδιά από 3 έως 12 ετών.
«Όταν κοιτάζεις στο μικροσκόπιο, βλέπεις ότι οι 

τρίχες αντί για κυλινδρικό έχουν τριγωνικό σχή-
μα», εξήγησε στο ABC η δρ. Κάρολ Τσενγκ, παιδί-
ατρος δερματολόγος. Οι επιστήμονες γνωρίζουν 
μόνο περίπου 100 τέτοιες περιπτώσεις, σύμφω-
να με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ. Αυτή 
τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη θερα-
πεία, αλλά συνήθως το «πρόβλημα» βελτιώνεται ή 
λύνεται, όταν ξεκινά η εφηβεία.
Τα μαλλιά του Λόκλαν μπερδεύονται εύκολα 

και είναι πολύ εύθραυστα, εξήγησε η Σαμπλς, 
που έπειτα από έρευνα κατάφερε να βρει στο 
Facebook ένα γκρουπ γι’ αυτό το σύνδρομο, όπου 

τα μέλη του ανταλλάσσουν πληροφορίες για χτενί-
σματα και προϊόντα.
Παράλληλα, άνοιξε ένα λογαριασμό στο 

Instagram, όπου δημοσιεύει φωτογραφίες του 
γιου της. Τα μηνύματα που δέχεται είναι εξαιρετι-
κά ευγενικά λέει. Αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν 
να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί με το μικρό, κάτι 
που δεν την ενοχλεί, αρκεί το παιδί να είναι χαρού-
μενο.

Σκωτία: Ανέβασαν μιούζικαλ 
σε λιγότερο από 10 ώρες!

Σκωτσέζικη θεατρική 
εταιρεία κατέκτησε 

ξανά παγκόσμιο ρεκόρ Γκί-
νες ανεβάζοντας ένα μιού-
ζικαλ σε λιγότερο από 10 
ώρες μετά την παραλαβή 
του σεναρίου.
Το Rubber Chicken Theatre 

στο Ντάνμπλεϊν κατείχε 
προηγουμένως το ρεκόρ 
Γκίνες για την ταχύτερη θεα-
τρική παραγωγή, όταν ανέ-
βασε παράσταση σε λιγότε-
ρο από 12 ώρες το 2019.
Όμως το ρεκόρ καταρρί-

φθηκε μόλις λίγους μήνες 
αργότερα, όταν η ισπανική 
θεατρική ομάδα Grupo de 
teatro Albatros ανέβασε πα-
ράσταση σε 11 ώρες και 9 
δευτερόλεπτα.
Οι κανόνες για παγκόσμιο 

ρεκόρ Γκίνες απαιτούσαν 
το χρονόμετρο να ξεκινά 
από τη στιγμή που οι συ-
ντελεστές του θεατρικού 
έργου άνοιξαν το μυστικό 
σενάριο, το οποίο ήταν για 
το μιούζικαλ επιστημονικής 
φαντασίας Return to the 

Forbidden Planet.
«Είχαμε μόλις 10 ώρες για 

να στήσουμε ολόκληρη την 
παράσταση, να απομνημο-
νεύσουν οι ηθοποιοί τους 
ρόλους και τα τραγούδια, 
να μάθουν τις χορογραφίες, 
να βρεθούν κοστούμια και 
να οργανωθούν φωτισμοί, 
ήχος και σκηνικά», δήλωσε 
η καλλιτεχνική διευθύντρια, 
Πάμελα Μάκι στη Daily 
Record.
Ο κριτής των ρεκόρ Γκίνες, 

Τζακ Μπρόκμπανκ, ήταν 
σε ετοιμότητα κατά τη δι-
άρκεια της διαδικασίας και 
επιβεβαίωσε ότι η θεατρική 
εταιρεία κατέκτησε το ρε-
κόρ ανεβάζοντας το μιού-
ζικαλ σε 9 ώρες, 59 λεπτά 
και 3 δευτερόλεπτα μετά το 
άνοιγμα του κουτιού με το 
σενάριο.
«Είμαστε χαρούμενοι που 

το πήραμε πίσω», είπε η 
Μάκι για το ρεκόρ. «Μεγα-
λύτερο, φωτεινότερο, πιο 
τολμηρό και πιο γρήγορο 
από ποτέ», πρόσθεσε.

Χελώνα 170 ετών!

Ο Τζόναθαν είναι μια γιγά-
ντια χελώνα που πιστεύε-

ται ότι είναι το παλαιότερο γνω-
στό εν ζωή ζώο του κόσμου. Η 
χελώνα αυτή έχει συμπληρώσει 
170 χρόνια ζωής! Την πρώτη 
φορά που φωτογραφήθηκε ήταν 

σε ηλικία 50 ετών το… 1902!
Σύμφωνα με τον κτηνίατρο του 

Jonathan, ο Jonathan είναι ακό-
μα δυνατός και θα είναι για πολ-
λά ακόμη χρόνια γερός και δυνα-
τός. Ο Jonathan απολαμβάνει τα 
ωραία του χρόνια στο Plantation 

House με τον κυβερνήτη του νη-
σιού της Αγίας Ελένης και πέντε 
άλλους συντρόφους χελώνες.
Η μέση χελώνα ζει στο εντυπω-

σιακό νούμερο 150 χρόνια, αλλά 
ο Jonathan έχει ήδη ξεπεράσει 
κατά πολύ το μέσο όρο και συνε-
χίζει... 
Μια χελώνα φημολογείται ότι 

ζει στην Ινδία και είναι 250 χρό-
νων, αλλά ο Jonathan είναι το 
παλαιότερο είδος που έχει επι-
βεβαιωθεί. Οι τουρίστες της Αγί-
ας Ελένης είναι ευπρόσδεκτοι να 
επισκεφθούν τον Τζόναθαν κατά 
τη διάρκεια της εγρήγορσης του, 
στο φως της ημέρας.

O Jonathan το 1902 (αριστερά)  
και το 2015 (δεξιά).  
Σα να έχει μεγαλώσει λίγο…

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 
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BONNE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DE LA GRÈCE!
HAPPY GREEK INDEPENDENCE DAY!

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!

Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος δι-
ατηρεί την παγκόσμια αριθμητική 

του υπεροχή, ενώ τα τελευταία πέντε 
χρόνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση 
της μεταφορικής του δυναμικότητας κατά 
28% και σχεδόν διπλασιασμό του μέ-
σου μεγέθους των πλοίων, κυρίως λόγω 
της έντονης δραστηριοποίησης των Ελλή-
νων εφοπλιστών σε αγορές πλοίων υψη-
λής χωρητικότητας.

Μηνάς Τσαμόπουλος
© newmoney.gr

Η διατήρηση της παγκόσμιας ηγεμονίας 
της ελληνικής ναυτιλίας συνδέεται ανα-
πόφευκτα με την ικανότητα προσαρμογής 
στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται 
για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ως απο-
τέλεσμα των σύγχρονων τάσεων, σύμφω-
να με έρευνα της KPMG στην Ελλάδα «The 
Future of Shipping – trends, challenges 
and the pathway to green shipping».
Η KPMG επικαλούμενη στοιχεία του 

ναυλομεσιτικού Οίκου Clarskons μέχρι τις 
31/1/2022, κατάρτισε κατάλογο με βάση 
τη χωρητικότητα του στόλου κάθε Έλληνα 
πλοιοκτήτη. Η χωρητικότητα σε DW είναι 
εκείνη που μετράει διεθνώς και δείχνει 
την πραγματική δύναμη κάθε ναυτιλιακής 

εταιρείας. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στην 
πρώτη 6άδα βρίσκονται τρεις γυναίκες, η 
Μαρία Αγγελικούση, η Αγγελική Φράγκου 
και η Άννα Αγγελικούση.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Όμιλος Αγγελικούση – Μαρία  
Αγγελικούση με 26.697.213 τόνους
2. Navios Maritime Holdings Inc –  
Αγγελική Φράγκου με 16.085.186
3. Dynacom Group – Γιώργος  
Προκοπίου με 15.072.844
4. Star Bulk Carriers Corp – Πέτρος  
Παππάς με 14.279.542
5. Cardiff Group – Γιώργος Οικονόμου  
με 13.354.459
6. Alpha Group – Άννα Αγγελικούση  
με 10.423.018
7. Thenamaris – Νικόλας Μαρτίνος  
με 10.272.947
8. Marmaras Navigation – Διαμαντής  
Διαμαντίδης με 9.469.782
9. Τsakos Group – καπετάν Παναγιώτης 
και Νίκος Τσάκος με 9.274.232
10. Minerva Marine – Ανδρέας  
Μαρτίνος με 8.677.854
11. Costamare – Κωστής  
Κωνσταντακόπουλος με 8.298.698
12. CAPITAL Group – Ευάγγελος  
Μαρινάκης με 6.744.122

13. Eastern Mediterranean Maritime ltd 
– Αθανάσιος Μαρτίνος με 6.067.681
14. Golden Union – Θεόδωρος  
Βενιάμης με 5.931.313
15. Laskaridis Shipping – Οικογένεια Λα-
σκαρίδη με 5.740.744

Ανά κατηγορία τώρα διακρίνονται οι:
Α. ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ – WET CARGO
Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν 
το 26,7% του ελληνόκτητου στόλου  
δεξαμενόπλοιων:
1. TEN – Νίκος Τσάκος  
με 70 δεξαμενόπλοια
2. Dynacom Tankers Mgmt – Γιώργος 
Προκοπίου με 63 πλοία
3. Minerva Marine – Ανδρέας Μαρτίνος 
με 59
4. Thenamaris – Νικόλας Μαρτίνος με 57
5. Navios Maritime Holdings Inc –  
Αγγελική Φράγκου με 54

Β. ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ – DRY CARGO
Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν 
το 11,7% του ελληνόκτητου στόλου  
φορτηγών πλοίων:
1. Star Bulk Carriers Corp – Πέτρος  
Παππάς με 129
2. Navios Maritime Holdings Inc –  
Αγγελική Φράγκου με 68

3. Laskaridis Shipping – Οικογένεια  
Λασκαρίδη με 55
4. Όμιλος Αγγελικούση – Μαρία  
Αγγελικούση με 51
5. Golden Union – Θεόδωρος  
Βενιάμης με 46

C. CONTAINER VESSELS
1. Costamare – Κωστής  
Κωνσταντακόπουλος με 79
2. Danaos Shipping – Δρ Ιωάννης  
Κούστας με 71
3. Lomar Shipping – Γιώργος  
Λογοθέτης με 50
4. Contships Management – Νίκος  
Πατέρας με 40
5. Navios Maritime Holdings Inc –  
Αγγελική Φράγκου με 37

D. LNGS – LPGS
1. Stealth Maritime – Χάρης Βαφειάς  
με 44
2. Όμιλος Αγγελικούση – Μαρία  
Αγγελικούση με 42
3. GasLog – Πήτερ Λιβανός με 35
4. Dorian LPG – John C. Hatzipateras  
με 18
5. Naftomar Shipping & Trading με 17

Ποιοι είναι οι κορυφαίοι  
Έλληνες εφοπλιστές

Tρεις γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη Tρεις γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη 
6άδα, οι Μαρία Αγγελικούση, Αγγελική 6άδα, οι Μαρία Αγγελικούση, Αγγελική 

Φράγκου και Άννα Αγγελικούση | Τι δείχνει Φράγκου και Άννα Αγγελικούση | Τι δείχνει 
η έρευνα της KPMG στην Ελλάδα «The η έρευνα της KPMG στην Ελλάδα «The 

Future of Shipping – trends, challenges Future of Shipping – trends, challenges 
and the pathway to green shipping»and the pathway to green shipping»

https://www.newmoney.gr/tag/emporikos-stolos/
https://www.newmoney.gr/tag/kpmg/
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Γιατί όταν ακούμε συνεκμετάλλευση  
πρέπει να κουμπωνόμαστε
Μπορεί ο Έλληνας υπουργός Άμυνας 

να διέψευσε τον Τούρκο ομόλογό 
του ότι συζήτησαν για συνεκμετάλλευση, 
αλλά είναι δεδομένο ότι το ζήτημα αυτό 
βρίσκεται εδώ και χρόνια στο τραπέζι. 
Δεν ισχυρίζομαι ότι η Αθήνα έχει αποδε-
χθεί την τουρκική πρόταση. Ισχυρίζομαι, 
ωστόσο, ότι υπάρχουν ενδείξεις, πως 
ισχυροί κύκλοι στο ελληνικό πολιτικό σύ-
στημα φλερτάρουν με την ιδέα.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Οι αναγνώστες θα θυμούνται τη δήλω-
ση Κοτζιά (όταν ήταν υπουργός Εξωτε-
ρικών), με την οποία κατηγορούσε τους 
Έλληνες ότι είναι «μοναχοφάηδες» στο 
ζήτημα της ΑΟΖ και του πιθανολογούμε-
νου υποθαλάσσιου ενεργειακού πλού-
του. Το γεγονός ότι δεν ήταν μία ατυχής 
δήλωση, αποδεικνύεται από τα όσα είπε 
στη συνέχεια ο διάδοχός του στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Αντί ο Κατρούγκαλος να 
υπογραμμίσει ότι τα νησιά έχουν υφα-
λοκρηπίδα – ΑΟΖ, δήλωσε: «Πώς μπορεί 
κάποιος να αποκλείσει από αυτή την πε-
ριοχή την Τουρκία, η οποία έχει τόσα χι-
λιόμετρα ακτή στη Μεσόγειο;»!
Δυστυχώς, δεν ήταν μόνο η κυβέρνη-

ση Τσίπρα που ερωτοτροπούσε με την 
περιβόητη συνεκμετάλλευση. Ήρθε και 
ο Δένδιας (διάδοχος των ανωτέρω δύο 
στο υπουργείο Εξωτερικών) να δείξει ότι 
με τη συνεκμετάλλευση ερωτοτροπούν 
και κάποιοι υψηλά ιστάμενοι στη ΝΔ. Ο 

Δένδιας, λοιπόν, αναφερόμενος στην ελ-
ληνοτουρκική συνεργασία, είχε δηλώσει 
στο Bloomberg: «Υπάρχουν χιλιάδες συ-
νέργειες, από τον τουρισμό έως την εκμε-
τάλλευση των φυσικών πόρων». Αργότε-
ρα, ο ίδιος τορπίλισε με δήλωσή του την 
αξιοποίηση ελληνικών κοιτασμάτων, στο 
όνομα οικολογικής ευαισθησίας!

Στις τρεις προαναφερθείσες δηλώσεις 
προστέθηκε και η δήλωση Ντόκου (σή-
μερα σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και 
τότε αναπληρωτής σύμβουλος): «Ιδέες 
περί συνεκμετάλλευσης μπορούν να συ-
ζητηθούν υπό την προϋπόθεση της προη-
γούμενης οριοθέτησης (υφαλοκρηπίδας), 
μέσω προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό 
όργανο». Πίσω από τις θολές διατυπώ-
σεις, διαφαίνεται ένας κοινός παρονομα-
στής. Όλοι τους κάτι θέλουν να μας πουν, 
αλλά δεν το λένε ευθέως. Χρησιμοποιούν 
θολές εκφράσεις, οι οποίες αφήνουν διέ-
ξοδο διαφυγής, εάν κάποιος τους πιέσει 
να γίνουν σαφείς. Ας προσπαθήσουμε να 
διαλύσουμε τη θολούρα:

ΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΓΙΣ
1] Καμία ελληνική κυβέρνηση και κα-

νένα κόμμα δεν είπε ότι η Τουρκία δεν 
έχει υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ στο Αιγαίο και 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πάγια ελλη-
νική θέση είναι ότι τα νησιά έχουν υφα-
λοκρηπίδα – ΑΟΖ και ότι αυτή πρέπει να 
οριοθετηθεί με βάση την αρχή της μέσης 
γραμμής. Και επειδή η Τουρκία ισχυρίζε-
ται – σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας – ότι τα νησιά δεν έχουν υφα-

λοκρηπίδα – ΑΟΖ, η Αθήνα έχει εδώ και 
δεκαετίες προτείνει την παραπομπή της 
διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο.

2] Η Αγκυρα σερβίρει παραδοσιακά σαν 
λύση στη διμερή διαφορά για την ορι-
οθέτηση της υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ, τη 
συνεκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων. Χαρακτηριστική η πα-
λαιότερη δήλωση – παρότρυνση του τότε 
Τούρκου υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέ-
σεων, Μπαγίς: «Στις διαφιλονικούμενες 
περιοχές πρέπει να φτιάξουμε πλατφόρ-
μες άντλησης πετρελαίου και αυτές να 
γίνουν πλατφόρμες επίλυσης των διαφο-
ρών… Η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη για τη 
μεγάλη λύση, αλλά ίσως πρέπει πρώτα να 
επιλύσουμε κάτι μικρό, που θα οδηγήσει 
στη μεγάλη λύση, σε μια λύση – πακέτο».

3] Οι ΗΠΑ δεν έκρυψαν ποτέ την προτί-
μησή τους στη συνεκμετάλλευση κι αυτό 
φάνηκε και στην προ καιρού απόρριψη 
του αγωγού EastMed. Στις αρχές Αυγού-
στου 2012 ο Αμερικανός αξιωματούχος 
για θέματα ενέργειας Ρίτσαρντ Μόρνιν-
γκσταρ είχε δηλώσει για την εκμετάλλευ-
ση κοιτασμάτων: «Υπάρχουν πολλοί τρό-
ποι για να γίνει αυτό. Ο πρώτος είναι να 
υπάρξει, επιτέλους, συμφωνία μεταξύ Ελ-
λάδας και Τουρκίας για τα όρια. Αν αυτό 
δεν είναι δυνατόν, υπήρξαν περιπτώσεις 
όπου χώρες κατέληξαν σε εμπορικές δι-
ευθετήσεις και άφησαν το θέμα της ορι-
οθέτησης για το μέλλον. Μπορώ να φα-
νταστώ μια περίπτωση, στο Αιγαίο, ή σε 
κάποια άλλη αμφισβητούμενη περιοχή, 
όπου το οικονομικό όφελος είναι και για 
τις δύο χώρες τόσο μεγάλο, που τις συμ-
φέρει να καταλήξουν σε μια επιχειρημα-
τική λύση, ακόμη και εάν δε συμφωνούν 
στα συγκεκριμένα όρια».

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
4] Μπορεί να υπάρξει συνεκμετάλλευση 

εάν δεν έχει οριοθετηθεί η υφαλοκρηπί-
δα – ΑΟΖ; Πώς θα καθορισθούν τα μερί-
δια της Ελλάδας και της Τουρκίας σε κάθε 
θαλάσσιο χώρο, χωρίς προηγούμενη ορι-
οθέτηση; Πώς, όμως, μπορεί να γίνει ορι-
οθέτηση, όταν η Άγκυρα απειλεί με πόλε-
μο, εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της 
ύδατα στα 12 μίλια, αμφισβητεί το εδαφι-
κό καθεστώς με τη θεωρία περί «γκρίζων 
ζωνών» και βεβαίως αρνείται ότι τα νησιά 
δικαιούνται υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ;

5] Οι Τούρκοι δεν έχουν κρύψει ποτέ, 
πως όταν μιλάνε για συνεκμετάλλευση, 
εννοούν ότι τα έσοδα από πιθανά κοιτά-
σματα στο Αιγαίο και στο τόξο Καστελό-
ριζο-Ρόδος-Κάρπαθος-Κάσος-Κρήτη θα τα 
μοιραστούν εξίσου με την Ελλάδα. Αυτές 
οι θάλασσες, όμως, είναι σε μεγάλο πο-
σοστό θάλασσες ελληνικής κυριαρχίας 
και ελληνικής δικαιοδοσίας. Άρα, στην 
πραγματικότητα οι Τούρκοι απαιτούν 
να μοιραστούμε τον όποιο ενεργειακό 
πλούτο ανήκει -σύμφωνα με το Διεθνές 
Δίκαιο- στην Ελλάδα. Το έχει πει καθαρά 
ο Μπαγίς.

6] Εάν, λοιπόν, δεν έχει προϋπάρξει ορι-
οθέτηση, η ελληνοτουρκική διαπραγμά-
τευση για τους όρους συνεκμετάλλευσης 
θα γίνει στον αέρα και βεβαίως προς όφε-
λος της Άγκυρας, η οποία είναι αυτή που 
αμφισβητεί, πιέζει και διεκδικεί. Συζήτη-
ση για συνέργειες και συνεκμετάλλευση 
μπορεί να υπάρξει, μόνο εάν έχει μεσο-
λαβήσει οριοθέτηση και ως εκ τούτου θα 
είναι σαφές ποια ποσοστά δικαιούται η 
μία και ποια η άλλη χώρα. Δεδομένου ότι 
είναι αδύνατη η οριοθέτηση, λόγω των 
τουρκικών επεκτατικών διεκδικήσεων, 
οι όμορφες λέξεις «συνεκμετάλλευση», 

«συν-διαχείριση» και «συνέργειες» που 
χρησιμοποιούν κατά καιρούς Έλληνες 
κυβερνητικοί, δεν είναι τίποτα άλλο από 
όχημα παραπλάνησης για παραχώρηση 
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και 
πλούτου. 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΣΥΝ»
7] Γνωστοί κύκλοι στην Αθήνα προτεί-

νουν τη συνεκμετάλλευση σαν «λύση» με 
το εξής επιχείρημα: «Μια υφαλοκρηπίδα 
που δεν μπορούμε να εκμεταλλευθούμε 
είναι μια άχρηστη υφαλοκρηπίδα. Για-
τί να μη μοιρασθούμε με τους Τούρκους 
ένα όφελος που αλλιώς δε θα το έχουμε 
καθόλου;». Αποσιωπούν ότι έτσι η Ελλά-
δα θα υπέκυπτε σε έναν ωμό εκβιασμό, 
ανοίγοντας το δρόμο και για νέους εκβι-
ασμούς. Αποσιωπούν, επίσης, το γεγονός, 
ότι όποια ποσοστά θα αποφασίζονταν σε 
μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης, θα δη-
μιουργούσαν ισχυρό αρνητικό προηγού-
μενο και στο επίπεδο των κυριαρχικών 
και διοικητικών δικαιωμάτων της Ελλάδας 
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

8] Η Αγκυρα επιχειρεί να εγκλωβίσει δι-
πλωματικά την Αθήνα σε διμερείς διευ-
θετήσεις εκτός Διεθνούς Δικαίου. Τη δι-
ευκολύνει ότι οι άρχουσες ελληνικές ελίτ 
φλερτάρουν με τέτοιες ιδέες. Όχι μόνο 
λόγω των αμερικανικών πιέσεων, αλλά 
και λόγω της δικής τους τάσης να κάνουν 
εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, με την 
ελπίδα ότι έτσι θα ξεμπερδεύουν με το 
χρόνιο πρόβλημα της τουρκικής επεκτα-
τικής πίεσης. Η Αγκυρα, όμως, δε φαίνε-
ται να συγκινείται από τέτοια «δώρα». Η 
«Γαλάζια Πατρίδα» δείχνει ότι ο Ερντογάν 
τα θέλει πλέον όλα και το τουρκολιβυκό 
μνημόνιο είναι μία από τις αποδείξεις.

9] Υπενθυμίζουμε ότι στην τελευταία 
συνάντηση Τσίπρα – Ερντογάν είχε γίνει 
λόγος για συνεργασία των δύο χωρών 
στα ενεργειακά, χωρίς να αναφερθούν 
λεπτομέρειες. Η προαναφερθείσα δήλω-
ση Κοτζιά ακολούθησε χρονικά, γεγονός 
που ενδεχομένως προέκυψε ως συνέχεια 
των όσων είχαν συζητήσει ο τότε Έλληνας 
πρωθυπουργός με τον Τούρκο πρόεδρο. 
Είναι άγνωστο εάν το ζήτημα αυτό συζη-
τήθηκε στην πρόσφατη συνάντηση Μη-
τσοτάκη – Ερντογάν. Το σίγουρο είναι ότι 
ο Ερντογάν έθεσε το θέμα, όπως άλλωστε 
είχε προαναγγελθεί από την τουρκική 
πλευρά.
10] Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

2000 (πρωθυπουργός Σημίτης και υπουρ-
γός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου), 
οι ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις, 
στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, 
είχαν πάρει μια τροπή προς την κατεύ-
θυνση του «συν», ως τρόπου συνολικής 
διευθέτησης. Συζητούσαν σοβαρά το εν-
δεχόμενο να γεφυρώσουν τις διαφορές 
με την υιοθέτηση κοινών δράσεων: συ-
νεκμετάλλευση όσον αφορά την υφαλο-
κρηπίδα και συν-διαχείριση όσον αφορά 
λειτουργίες και καταστάσεις στον εναέριο 
και θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, με την 
επίκληση τεχνικών λόγων. Μία τέτοια δι-
ευθέτηση, βεβαίως, θα ισοδυναμούσε με 
αλλαγή του νομικού καθεστώτος και ανα-
γνώριση στην Τουρκία δικαιωμάτων που 
δεν της παρέχει το διεθνές δίκαιο.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφημερί-
δες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), ραδιοφω-
νικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Σήμερα είναι 
πολιτικός-διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεο-
πτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.

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

που με βιά μετράει τη γή!» 
    Διονύσιος Σολωμός

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Φρέσκο ψωμί  
κάθε μέρα

Τούρτες για όλες  
τις περιπτώσεις

MIMOSA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ & ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

769 Jean-Talon West, Montreal

Τηλ.: 514.271.2432

https://slpress.gr/ethnika/kai-sto-vathos-synekmetalleysi-apo-toys-quot-monachofaides-quot-toy-kotzia-stis-quot-synergeies-quot-toy-dendia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Morningstar
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Morningstar
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www.lanvac.com

Στην Ελληνική 
Παροικία και σε όλους 

τους όπου γης Έλληνες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ
«25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

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

Ζήτω οι Ήρωες του 1821!

Ζήτω Η Αθάνατη 
Ελληνική ψυχή!

Ζήτω Η Ελλάδα μας!
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140 Rue Stinson, Ville St-Laurent, QC
Tel: 514-389-7676 • Fax: 514-389-4598

Ας βρεθούμε μπροστά στον 
Αθανάσιο Διάκο την στιγμή που, 

μπροστά στη μεγάλη θυσία, 
απαντά στον Ομέρ Βρυώνη,  

“Εγώ Γρεκός γεννήθηκα,    
   Γρεκός θε να πεθάνω”...

Εισαγωγικά, σπαταλήθηκαν σχεδόν 44 
δις € με δανεικά τα προηγούμενα δύο 

χρόνια, με αποτέλεσμα να μην έχουμε σή-
μερα ρεζέρβες για την καινούργια κρίση – 
ενώ δε σπαταλήθηκαν για την πανδημία, 
όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά για 
τις συνέπειες του τεράστιου λάθους των 
lockdown. 

Βασίλης Βιλιάρδος* 
© analyst.gr

Αρκεί να δει κανείς εδώ με πόσα κρού-
σματα και θανάτους επιβλήθηκαν τα 
lockdown, σε σύγκριση με τα σημερινά, 
για να καταλάβει πως ήταν αχρείαστα – ή 

να συγκρίνει την Ελλάδα με άλλες χώρες 
που δεν επέβαλαν, όπως με την Ελβετία 
ή τη Σουηδία. 

Για τον ίδιο λόγο αυξήθηκαν τα δίδυμα 
ελλείμματα και τα χρέη μας, όπως το δη-
μόσιο στα 388 δις € και το εξωτερικό πάνω 
από 540 δις € – με κρατικές ζημίες που 
υπερέβησαν τα 35 δις € και με την ακρί-
βεια στα ύψη. Πρόκειται στην κυριολεξία 
για τον ορισμό της κακοδιαχείρισης – ενώ 
ειδικά όσον αφορά τις αυξήσεις στο ηλε-
κτρικό ρεύμα πριν από τον πόλεμο, οφεί-
λονται μεν κατά 50% στις διεθνείς συγκυ-
ρίες, αλλά το υπόλοιπο 50% οφείλεται (α) 
στην απολιγνιτοποίηση και (β) στο χρη-
ματιστήριο ενέργειας, δηλαδή στο target 

model του κ. Χατζηδάκη. 
Για τη στήριξη πάντως των ευάλωτων 

ομάδων που ανακοίνωσε ο υπουργός οι-
κονομικών για τις επόμενες εβδομάδες, 
περιμένει προφανώς την 1 δόση του Τα-
μείου Ανάκαμψης ύψους 3,6 δις € – για 
την οποία υπήρχαν δυσκολίες εκ μέρους 
της ΕΕ. Φαίνεται βέβαια πως ξεπεράστη-
καν, με αντάλλαγμα την αποστολή όπλων 
στην Ουκρανία – καθιστώντας όμως τη 
Ρωσία εχθρό της Ελλάδας. 
Επιγραμματικά τώρα σε ορισμένες συνέ-

πειες του πολέμου, τα εξής: 
(1) Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος του πλη-

θωρισμού λόγω ενέργειας, πρώτων υλών 
και νέων προβλημάτων στην εφοδιαστι-

κή αλυσίδα – ενώ η σωστή λύση είναι η 
αναλογική με την άνοδο των τιμών μεί-
ωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, στα 
καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα 
αγροτικά εφόδια, χωρίς να επιβαρυνθεί ο 
προϋπολογισμός. 

(2) Άνοδος των επιτοκίων δανεισμού 
(2,37% το δεκαετές στις 4.3.2022) – εάν 
δεν υπάρξει άλλη λύση αντιμετώπισης 
του πληθωρισμού. Θα χρειαστούμε περί 
τα 9 δις € δανεικά το 2022, αφού πήραμε 
ήδη 3 δις €). 

(3) Ενδεχόμενος στασιμοπληθωρισμός 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι συνέπειες του πολέμου  Οι συνέπειες του πολέμου  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αποστολή όπλων στην Ουκρανία από τον πρωθυπουργό,  Η αποστολή όπλων στην Ουκρανία από τον πρωθυπουργό,  
χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ήταν ένα μεγάλο λάθος,  χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ήταν ένα μεγάλο λάθος,  

αφενός μεν επειδή κατέστησε έτσι τη Ρωσία εχθρό μας,  αφενός μεν επειδή κατέστησε έτσι τη Ρωσία εχθρό μας,  
χωρίς να βοηθήσει την Ουκρανία (εκτός εάν πιστεύει  χωρίς να βοηθήσει την Ουκρανία (εκτός εάν πιστεύει  

πως η Ρωσία θα εξαφανισθεί από το χάρτη),  πως η Ρωσία θα εξαφανισθεί από το χάρτη),  
αφετέρου επειδή ο πόλεμος δε σταματάει ποτέ με πόλεμοαφετέρου επειδή ο πόλεμος δε σταματάει ποτέ με πόλεμο

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  20
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Η διεύθυνση και το 
προσωπικό

εύχονται για τον εορτασμό  
της Εθνικής Επετείου  

του 1821 ευχόμαστε σε  
όλη την Ελληνική Κοινότητα 

ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ!
ΖΉΤΩ Ή 25Ή ΜΑΡΤΙΌΥ 1821!
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3418 Boul Industriel, Laval, QC H7L 4R9 | T: 450 681-0441 | F: 450 681-0765

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας, 
στους φίλους και συγγενείς μας 

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

At Your Service
Since 1975

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

ΠΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 1975

1821

Χρόνια Πολλά!
Ζήτω η Ελλάδα! 

όπως με την πετρελαϊκή κρίση της δεκα-
ετίας του 1970 – δηλαδή, υψηλός πλη-
θωρισμός με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. 
Λύση εδώ είναι η μείωση των εισφορών, 
έτσι ώστε να αυξηθούν οι πραγματικοί 
μισθοί χωρίς να επιβαρυνθεί η ανταγω-
νιστικότητα της οικονομίας μας – αφού 
είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ, όσον αφορά 
την παραγωγικότητα των εργαζομένων, 
λόγω της μη διενέργειας επενδύσεων. 

(4) Άνοδος των τιμών φυσικού αερίου – 
αφού εισάγουμε το 45% από τη Ρωσία, 
ενώ δεν επαρκεί το LNG.  

(5) Προβλήματα επάρκειας φυσικού αε-
ρίου, αφού έχουμε αποθέματα μόλις για 
10 ημέρες – με ελάχιστες δυνατότητες 
αποθήκευσης LNG, επειδή η κυβέρνηση 
σπατάλησε 43 δις € χωρίς να κάνει τις 
απαραίτητες επενδύσεις. 

(6) Αυξημένη εξάρτηση από τον ΤΑΡ που 
διέρχεται από την Τουρκία και ανάγκη 
νέων συμφωνιών προμήθειας. 

(7) Υψηλές τιμές πετρελαίου, οπότε ίσως 
είναι ασύμφορο να μετατραπούν οι μονά-
δες παραγωγής ηλεκτρικού από φυσικό 
αέριο σε πετρέλαιο (2 ΔΕΗ, 2 ELPEDISON, 
1 ΗΡΩΝ). 

(8) Άνοδος τιμών ηλεκτρικού, βενζίνης, 
πετρελαίου κοκ. 

(9) Αύξηση των τιμών των πρώτων υλών 
– με σοβαρές συνέπειες για το κόστος κα-
τασκευών (δημόσια έργα κλπ.) και για τη 
βιομηχανία 
(10) Άνοδος των τιμών των αγροεφοδί-

ων (λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ.) – οπότε 
συνέπειες για τις τιμές των τροφίμων και 
για την επάρκεια τους.
 (11) Αύξηση τιμών σιταριού λόγω Ου-

κρανίας – Ρωσίας. Μεγάλη εξάρτηση της 
Ελλάδας – πέρυσι το 31% των εισαγω-
γών σε αξία της Μύλοι Κεπενού, το 33% 
της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος και 
το 17% των εισαγωγών της Μύλοι Λούλη 

προέρχονταν από την Ουκρανία και τη 
Ρωσία… 
12) Πτώση των εξαγωγών μας προς Ρω-

σία-Ουκρανία όπου εξάγουμε περί τα 400 
εκ. € 

(13) Πτώση των εξαγωγών μας προς άλ-
λες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία 
που πλήττονται από την πτώση των εξα-
γωγών τους στη Ρωσία (συγκοινωνούντα 
δοχεία). 

(14) Αύξηση του κόστους μεταφοράς των 
προϊόντων που εξάγουμε. 

(15) Αύξηση των τιμών των προϊόντων 
που εισάγουμε και προβλήματα επάρκει-
ας τροφίμων. 

(16) Απώλεια τουριστικών εσόδων 600 
εκ. € από Ρωσία και Ουκρανία, καθώς επί-
σης χρυσής βίζας. 

(17) Οι κυρώσεις που ενδεχομένως θα 
επιβάλει η Ρωσία, θα πλήξουν τα αγροτι-
κά μας προϊόντα, όπως τα κεράσια – ενώ 
ήδη παρουσιάζονται τεράστια προβλήμα-
τα στους παραγωγούς γούνας. 

(18) Αύξηση του εμπορικού μας ελλείμ-
ματος, λόγω της ανόδου των τιμών ενέρ-
γειας και πτώσης των εξαγωγών, με συνέ-
πειες για το ΑΕΠ μας (ΑΕΠ = Κατανάλωση 
+ Ιδιωτικές Επενδύσεις + Δημόσιες δαπά-
νες + Εμπορικό Ισοζύγιο).

(19) Άλυτα προβλήματα στις 45 ελληνι-
κές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Ουκρανία (Coca Cola, ELTRON, Σαρά-
ντης και άλλες).

(20) Απώλεια προγραμματισμένων επεν-
δύσεων Ρώσων στην Ελλάδα, πάνω από 
1,5 δις €  (Ελούντα, Σκορπιός, Δωδώνη, 
Σ/Μ MERE, Σαββίδης κλπ.). 

(21) Επισιτιστική κρίση και απώλεια κα-
ταθέσεων όσον αφορά την αγοραστική 
τους αξία λόγω πληθωρισμού (άνω του 
15% στα βασικά τρόφιμα, στα καύσιμα και 
στον ηλεκτρισμό, ενώ μεγάλη άνοδος και 
των ενοικίων). 

(22) Πληθωριστική μείωση των χρημά-
των του Ταμείου Ανάκαμψης. Προφανώς 

ο πόλεμος θα δημιουργήσει πολλά άλλα 
προβλήματα έμμεσα στη χώρα μας, αφού 
η παγκόσμια οικονομία και ειδικά η ευ-
ρωπαϊκή, λειτουργεί όπως τα συγκοινω-
νούντα δοχεία – ενώ ορισμένες από τις 
συνέπειες του διεθνώς είναι οι εξής: 

(1) Νέα προβλήματα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας – επισιτιστική κρίση, ιδίως στις 
φτωχές χώρες. 

(2) Κυρώσεις της Ρωσίας σε μικρές και 
μεγάλες επιχειρήσεις που ευρίσκονται 
εκεί, κυρίως γερμανικές και ιταλικές – για 
παράδειγμα στη Mercedes, στη Fraport 
που συμμετέχει με 40% στο αεροδρόμιο 
της Αγίας Πετρούπολης κλπ. Η Τουρκία 
δεν έκλεισε τον εναέριο χώρο της, οπό-
τε θα αυξηθεί πολύ η διεθνής κίνηση της 
Turkish Airlines που είναι κόμβος – ενδε-
χομένως δε θα στηριχθεί μυστικά από τη 
Γερμανία, για να αποφύγει έμμεσα τις δυ-
τικές κυρώσεις στη Ρωσία. 

(3) Πάγωμα χρημάτων, μετοχών κλπ. δυ-
τικών εταιριών και ιδιωτών στη Ρωσία. 

(4) Ενεργειακά προβλήματα, κυρίως της 
Γερμανίας που εξαρτάται κατά 50% και 
της Ιταλίας – ενώ η Γαλλία έχει πυρηνικά 
και η Βρετανία δικό της πετρέλαιο και φυ-
σικό αέριο. 

(5) Άνοδος του πληθωρισμού, πιθανό-
τατα στασιμοπληθωρισμός και στο τέλος 
ενδεχομένως ύφεση. 

(6) Άνοδος των βασικών επιτοκίων για 
την καταπολέμηση του πληθωρισμού, με 
αφετηρία τις Η.Π.Α. 

(7) Τραπεζικά προβλήματα εκτεθειμένων 
τραπεζών στη Ρωσία. 

(8) Μεγάλη άνοδος του μεταφορικού κό-
στους φορτηγών, πλοίων, δεξαμενόπλοι-
ων. 

(9) Άνοδος των τιμών των πρώτων υλών, 
ιδίως των μετάλλων που είναι βασικός 
προμηθευτής η Ρωσία και ελλείψεις. 
(10) Άνοδος των τιμών των τροφίμων, 

ιδίως σιταριού, με μεγάλες ελλείψεις. Η 
Ουκρανία και η Ρωσία αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 30% των παγκόσμιων εξαγω-
γών σιταριού, το 20% των παγκόσμιων 
προμηθειών καλαμποκιού και το 80% των 
παγκόσμιων εξαγωγών ηλιελαίου. 

(11) Απώλεια χρημάτων ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων που πουλούν στη Ρωσία. 

(12) Χρηματοπιστωτικές αναταράξεις. 
Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε πως ο Putin 

είχε προτείνει το 2001 σε ομιλία του στη 
γερμανική Βουλή, να μπει η Ρωσία στο 
ΝΑΤΟ – κάτι που δεν του επετράπη, ενώ 
λοιδορήθηκε. 
Αποτελεί πάντως ευκαιρία για εμάς η 

επιτάχυνση του East Med και η διενέρ-
γεια εξορύξεων στο Αιγαίο – ενώ ασφα-
λώς πρέπει να αναβληθεί η απολιγνιτο-
ποίηση, όπως άλλωστε πρότεινε η ίδια η 
ΕΕ. 
Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου βέβαια 

υπάρχει – ενώ είναι δεδομένες οι λοιπές 
συνέπειες.

*Ο Βασίλης Βιλιάρδος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 
το 1955, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Αμέσως 
μετά εισήχθη στην ΑΣΟΕΕ Αθηνών, Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο σήμερα, όπου και τελείωσε το 
τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Management). 
Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του 
Αμβούργου, εκπονώντας τη διπλωματική εργα-
σία του με στόχο τη διδακτορική διατριβή. Εν 
τούτοις, μετά από μεταπτυχιακά διαρκείας πέντε 
περίπου ετών, επέλεξε την ίδρυση μίας επιχεί-
ρησης εισαγωγής και διανομής ελληνικών προϊ-
όντων (Athena GmbH). Έχοντας εμβαθύνει στη 
μακρο-οικονομία, άρχισε να γράφει οικονομικές 
αναλύσεις που αφορούσαν τόσο την Ελλάδα, όσο 
και τον υπόλοιπο πλανήτη λίγο πριν την κρίση, 
προβλέποντας τι θα συμβεί. Οι αναλύσεις του αυ-
τές έχουν εμφανιστεί σε αρκετές εφημερίδες και 
περιοδικά, κυρίως όμως στην ιστοσελίδα analyst.
gr, από την οποία αναδημοσιεύονταν σε πολλές 
άλλες. Έκτοτε έχει εκδώσει τρία βιβλία με τον 
κοινό τίτλο «Η κρίση των κρίσεων», ενώ έχουν 
αναρτηθεί χιλιάδες άρθρα του στο διαδίκτυο, πά-
ντοτε με μακροοικονομικά θέματα, ελληνικά και 
διεθνή. Προέβη σε δεκάδες ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές συνεντεύξεις, εμφανιζόμενος επί 
πλέον σε τηλεοπτικά πάνελ. Στις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου 2019, εξελέγη βουλευτής επικρατείας με 
την Ελληνική Λύση.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18
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«…Ως 
Χριστιανός 
ορθόδοξος και 
υιός της ημετέρας 
Καθολικής και 
Αποστολικής 
Εκκλησίας, 
ορκίζομαι …
να διαμείνω 
πιστός εις την 
Θρησκείαν 
μου και εις την 
Πατρίδα μου». 
Ο όρκος των Ιερολοχιτών

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

Visit
our online

menu 

for many more

delicious festive 

plates! 

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

μπακαλιάρο-σκορδαλιά μπακαλιάρο-σκορδαλιά 
με παντζάρια.με παντζάρια.
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Ζήτω το 1821
Χρόνια Πολλά!!

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

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

Ι. Καποδίστριας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πάνω στο τραπέζι η απαγόρευση  
πετρελαίου από τη Ρωσία
Σύμφωνα με πληροφορίες της 

EURACTIV, οι υπηρεσίες της Κομισιόν 
προτείνουν στην ηγεσία της την απαγό-
ρευση εισαγωγής πετρελαίου από τη Ρω-
σία, ως μέρος ενός πέμπτου πακέτου κυ-
ρώσεων κατά της Μόσχας. Εάν υιοθετηθεί 
από το Κολέγιο των Επιτρόπων, η πρόταση 
αναμένεται να κατατεθεί στη Σύνοδο Κο-
ρυφής των «27».

Βρυξέλλες, 
Σαράντης Μιχαλόπουλος
© Euractiv Greece

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
κυρώσεις στο πετρέλαιο θα αποφασι-
στούν από μια κλειστή ομάδα της Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. Το εάν θα υιοθετη-
θεί μια τέτοια πρόταση της Κομισιόν από 
την πλευρά των κρατών μελών μένει να 
φανεί στην πράξη, διότι υπάρχουν ηχηρές 
αντιδράσεις, δη από το Βερολίνο.

Η Γερμανία φοβάται, ότι εάν απαγο-
ρευτεί το ρωσικό πετρέλαιο, η Ρωσία ως 
αντίποινα, θα κλείσει τη στρόφιγγα του 
φυσικού αερίου, μια πιθανότητα που θα 
είχε καταστροφικές συνέπειες για την οι-
κονομία της.

Η Ευρώπη βασίζεται στη Ρωσία για πε-
ρίπου το 40% του φυσικού αερίου της, το 
25% του πετρελαίου της και το 45% του 
άνθρακα.

Είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει συμ-
φωνία για 5ο πακέτο κυρώσεων σε αυτή 
τη Σύνοδο, ωστόσο είναι επίσης πιθανό οι 
ηγέτες να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο 
και εν συνεχεία να υιοθετηθεί σε επίπεδο 

πρέσβεων ήδη από την επόμενη εβδομά-
δα.
«Πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι λόγω 

και της παρουσίας Μπάιντεν», είπε στη 
EURACTIV διπλωματική πηγή, προσθέ-
τοντας ότι εφόσον οι Αμερικανοί προχω-
ρούν με νέες κυρώσεις, αναμένεται από 
την Ουάσιγκτον παρόμοια κίνηση από 
τους Ευρωπαίους.

Η διπλωματική πηγή ανέφερε, επίσης, 
ότι οι Ευρωπαίοι προσανατολίζονται σε 
μια απόφαση για νέες κυρώσεις σε Ρώ-
σους ολιγάρχες, ενώ πάνω στο τραπέζι 

είναι επίσης και ο αποκλεισμός των Ρώ-
σων από τα λιμάνια, κάτι που έχει ζητήσει 
επίμονα η Πράγα καθώς και οι Βαλτικές 
χώρες.
«Ο αποκλεισμός από τα λιμάνια μας εί-

ναι στο τραπέζι αλλά έχει πολλές πρακτι-
κές δυσκολίες», ανέφερε η διπλωματική 
πηγή.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο Αμερικανός πρό-

εδρος αναμένεται επίσης να ανακοινώσει 
δράσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας στην Ευρώπη και τη μείωση 
της εξάρτησής της από το πετρέλαιο και 

το φυσικό αέριο της Ρωσίας.
Στο προσχέδιο των συμπερασμάτων ανα-

φέρεται, ότι οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν 
να συνεργαστούν για την «από κοινού 
αγορά φυσικού αερίου, υγροποιημένου 
φυσικού αερίου και υδρογόνου».

Ένα άλλο ζήτημα είναι το ποια είναι η 
κόκκινη γραμμή που θα αναγκάσει τους 
Ευρωπαίους να αγγίξουν τον τομέα της 
ενέργειας. «Πρέπει να αφήσουμε κάτι σε 
περίπτωση που η Μόσχα χρησιμοποιήσει 
χημικά όπλα […] η ενέργεια είναι το τε-
λευταίο μας χαρτί», είπε η πηγή.
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AUTHENTIC GREEK DAIRY PRODUCTS

Ας προσπαθήσουμε έστω  
για λίγα λεπτά να καταλάβουμε και 

να νοιώσουμε το μεγαλείο της ψυχής 
των αγωνιστών του 1821.

Ζήτω η Ελεύθερη Ελλάδα ! Ζήτω η Ελεύθερη Ελλάδα ! 
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 !Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 !
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Εκπληκτικά Πιάτα - Ευχάριστο περιβάλλον  
 www.auvieuxduluth.com info@auvieuxduluth.com 

T: 450.663.1165

Ευχόμαστε 
σε όλη την 
Ομογένεια

Χρόνια Πολλά!
Ζήτω η 

Ελλάδα! Ζήτω ο 
Καναδάς!

Ζήτω οι Ήρωες 
του 1821!



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  25 Μαρτιου, 2022 / March 25, 2022  •  25

Ενόψει της 201ης Επετείου της Εθνικής Ενόψει της 201ης Επετείου της Εθνικής 
μας Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 και μας Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 και 
του εορτασμού του Ευαγγελισμού της του εορτασμού του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ Θεοτόκου ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

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

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

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ελληνική Επανάσταση του 1821: Οι δύο πρίγκιπες της επανάστασης,  
η Φιλική Εταιρία και το «τριπλό σχέδιο» των ευρωπαίων
Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάστα-

ση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση 
των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, με σκοπό την αποτίναξη 
της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δη-
μιουργία ανεξάρτητου εθνικού κράτους. 
Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του 
οκταετούς, συνολικά, αγώνα των Ελλήνων 
(1821-1829) διεξήχθησαν μεταξύ αυτών 
και των οθωμανικών στρατευμάτων πε-
ρισσότερες από 1.000 μάχες. 
Την ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων ξε-

κίνησαν και τελείωσαν δυο πρίγκιπες, 
οι οποίοι ήταν και αδέλφια: ο αρχηγός 
της Φιλικής Εταιρείας, πρίγκιπας Αλέξαν-
δρος Υψηλάντης, που κήρυξε την έναρξή 
της στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας (περι-
οχή που σήμερα ανήκει στη Ρουμανία), 
στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 και ο πρί-
γκιπας Δημήτριος Υψηλάντης, που έδρα-
σε στον ελλαδικό χώρο από το 1821, δίνο-
ντας την τελευταία, νικηφόρα, μάχη ενα-
ντίον των Τούρκων, στην Πέτρα της Βοιω-
τίας, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829.

Οι απαρχές του ελληνικού εθνικού κι-
νήματος βρίσκονται αναμφίβολα στη 
Συνθήκη Κιουτσούκ – Καϊναρτζή, κατά 
την οποία εκδηλώθηκε η ρωσική προ-
στασία επί όλων των χριστιανικών πλη-
θυσμών της οθωμανικής επικράτειας και 
κυρίως της Βαλκανικής, παράλληλα με 
την ώριμη φάση του νεοελληνικού Δια-
φωτισμού, περί το 1800. Η επανάσταση 
οργανώθηκε από μία συνωμοτική οργά-
νωση, τη Φιλική Εταιρεία, που ιδρύθηκε 
το 1814 στην Οδησσό από τρεις Έλλη-
νες εμπόρους. 

Οι πρωτεργάτες της επαναστατικής ιδέ-
ας είχαν επηρεαστεί από το έργο του 
εθνεγέρτη Ρήγα Φεραίου, ο οποίος ορα-
ματίστηκε μια πανβαλκανική εξέγερση 

όλων των λαών της χερσονήσου για την 
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και 
γι’ αυτό το λόγο επέλεξαν να ξεκινήσουν 
την επανάσταση από τις παραδουνάβι-
ες αυτόνομες ηγεμονίες της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, όπου διαβίωναν διάφο-
ρες χριστιανικές, κατά ομιλούσα γλώσσα 
«εθνότητες». Οι Φιλικοί προκειμένου να 
ενισχύσουν το φρόνημα του πληθυσμού, 
άφησαν εντέχνως να διαφαίνεται ότι πίσω 
από την κινητοποίησή τους κρυβόταν κά-
ποια χριστιανική υπερδύναμη της εποχής 
και συγκεκριμένα η τσαρική Ρωσία, αφού 
στην προκήρυξή του, που εξέδωσε στις 22 
Φεβρουαρίου 1821, ο Αλέξανδρος Υψη-
λάντης αναφέρει κατά γράμμα: «Κινηθή-
τε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραται-
άν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά 
μας!».
Τούτο ήταν αληθές, πλην όμως η κατ’ 

αυτό τον τρόπο δημοσιοποίηση της ηθι-
κής υποστήριξης εξανάγκασε τον τσά-
ρο Αλέξανδρο Α΄, που συμμετείχε τον 
καιρό εκείνο στην Ιερά Συμμαχία, πλη-
ροφορηθείς την έκρηξη του κινήματος 
στη Μολδοβλαχία, μετά και τον αφορισμό 
εκ μέρους του Πατριάρχη Κωνσταντινού-
πολης, Γρηγορίου του Ε’, να αποδοκιμάσει 
δημόσια την ενέργεια του αξιωματούχου 
του και να τον καθαιρέσει. Στις προσεκτι-
κά διατυπωμένες ανακοινώσεις τους προς 
τις ευρωπαϊκές αυλές, οι Έλληνες φρόντι-
σαν πάντα να προσδίδουν στον ξεσηκωμό 
τους καθαρά εθνικό – απελευθερωτικό 
χαρακτήρα (κι όχι Κοινωνικό – ανατρεπτι-
κό). 
Την άνοιξη του 1821 οι Φιλικοί δημιούρ-

γησαν πολλές επαναστατικές εστίες, από 
τη Μολδοβλαχία μέχρι την Κρήτη, ενώ 
στα αρχικά τους σχέδια περιλαμβανόταν 
και εξέγερση του χριστιανικού πληθυσμού 

της Πόλης, όπως και η πυρπόληση μέρους 
της πόλης, με στόχο να καταφέρουν τη 
δολοφονία ακόμη και του ίδιου του Σουλ-
τάνου, όταν θα έσπευδε προς το σημείο 
με την ακολουθία του. Ωστόσο, αυτό το 
μεγαλεπήβολο σχέδιο δεν κατέστη δυνα-
τό να εφαρμοσθεί. Οι περισσότερες από 
τις επαναστατικές εστίες της ηπειρωτι-
κής Ελλάδας έσβησαν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, λόγω της κινητοποίησης ισχυ-
ρότατων τουρκικών στρατευμάτων, όμως 
οι επαναστάτες κατάφεραν να υπερισχύ-
σουν στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελ-
λάδα και σε πολλά νησιά του Αιγαίου και 
να κατανικήσουν τις στρατιές που έστει-
λε εναντίον τους τα δύο επόμενα χρόνια 
ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄.

Οι Έλληνες οργανώθηκαν πολιτικά και 
συνέστησαν προσωρινή κεντρική διοί-
κηση, η οποία επέβαλε την εξουσία της 
στους επαναστατημένους, μετά από δύο 
εμφυλίους πολέμους. Οι οθωμανικές 
δυνάμεις με τη συνδρομή του Ιμπραήμ 
πασά της Αιγύπτου κατάφεραν να περιο-
ρίσουν σημαντικά την επανάσταση, αλλά 
η πτώση του Μεσολογγίου, το 1826, σε 
συνδυασμό με το κίνημα του Φιλελλη-
νισμού, συνέβαλαν στη μεταβολή της 
διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών 
μεγάλων δυνάμεων, που είχαν αντιμετω-
πίσει με δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της 
επανάστασης. 

Η διπλωματική ανάμιξη της Αγγλί-
ας (ήταν η πρώτη από τις μεγάλες δυνά-
μεις που αναγνώρισε τους Έλληνες ως 
εμπόλεμο έθνος δια του πρωθυπουρ-
γού της Γεωργίου Κάνινγκ τον Απρί-
λιο του 1826), της Γαλλίας (η οποία απέ-
στειλε στην Πελοπόννησο εκστρατευτικό 
σώμα υπό το στρατηγό Nicolas Maison) 
και της Ρωσίας (που δια του Τσάρου της 

πρότεινε στα 1824 ένα «Τριπλό Σχέδιο» 
επίλυσης της ελληνοτουρκικής διένεξης 
και η ένοπλη παρέμβασή τους με τη ναυ-
μαχία του Ναβαρίνου και το ρωσοτουρ-
κικό πόλεμο, συνέβαλαν στην επιτυχή 
έκβαση του αγώνα των Ελλήνων, αναγκά-
ζοντας την Πύλη να αποσύρει τις δυνάμεις 
της αρχικά από την Πελοπόννησο και έπει-
τα από τη Στερεά Ελλάδα.

Μετά από μια σειρά διεθνών συνθηκών 
από το 1827 και εξής, η ελληνική ανε-
ξαρτησία αναγνωρίστηκε από την Υψηλή 
Πύλη στις 27 Μαρτίου του 1830 και τα 
σύνορα του νέου κράτους οριστικοποι-
ήθηκαν το 1832. Ο «διακανονισμός της 
Κωνσταντινούπολης» που υπογράφτηκε 
τον ίδιο χρόνο στο «Καλεντέρ Κιοσκ» της 
τότε πρωτεύουσας του Οθωμανικού κρά-
τους, ήταν η τελική διπλωματική πράξη 
για τον ελληνικό αγώνα. Παρά τις μεγάλες 
ανθρώπινες θυσίες, το κράτος που προ-
έκυψε ήταν περιορισμένο σε στενά όρια 
και δεν περιλαμβάνονταν σε αυτό σημα-
ντικά εδαφικά τμήματα που κατοικούνταν 
από χριστιανικούς πληθυσμούς. Ως πολί-
τευμα καθορίσθηκε η μοναρχία, με πρώτο 
ηγεμόνα το Βαυαρό πρίγκιπα του οίκου 
των Σαξ – Κοβούργων Λεοπόλδο, ο οποί-
ος, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε την ενθρόνι-
σή του λόγω των δυσμενών οικονομικών 
συνθηκών και της μη ικανοποίησης από 
τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις των όρων 
που έθεσε. Εν συνεχεία, ο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας έγινε ο πρώτος «Κυβερνήτης» 
του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Το 
σύνθημα της επανάστασης, «Ελευθερία 
ή θάνατος», έγινε το εθνικό σύνθημα της 
Ελλάδας και από το 1838 η 25η Μαρτίου, 
επέτειος εορτασμού της έναρξης της επα-
νάστασης, καθιερώθηκε ως ημέρα εθνι-
κής εορτής και αργίας.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Αγαπητοί μου  
συμπατριώτες,
Ελληνίδες και Έλληνες  
του εξωτερικού,

To 2021 γιορτάσαμε με πανηγυρικό τρό-
πο τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-

νάσταση και την αφετηρία της δημιουργίας 
του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Χάρη στις 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλον τον 
κόσμο, με τη συμμετοχή του απόδημου ελλη-
νισμού, το οικουμενικό μήνυμα της Επανάστα-
σης έλαμψε παντού και στάθηκε αφορμή για 
την ενθύμηση του εθνικού παρελθόντος και 
τον στοχασμό για το κοινό μας μέλλον. 

Η επιρροή των Ελλήνων της διασποράς στην 
επίτευξη της απελευθέρωσης του ελληνικού 
έθνους από τη μακρόχρονη τυραννία του 
οθωμανικού ζυγού υπήρξε καθοριστική. Η συ-
νάντηση των νεωτερικών ιδεών του Διαφωτι-
σμού και της επαναστατικής ορμής οδήγησε 
στην Ελληνική Παλιγγενεσία, ως ιδανικό εθνι-
κής απελευθέρωσης και κυριαρχίας. Ενάντια 
στον συσχετισμό της δύναμης και στις βεβαι-
ότητες της εποχής, ο ελληνισμός αναζήτησε, 
σχεδίασε και εκπλήρωσε το δικό του πεπρω-
μένο. 
Η Ομογένεια «κυοφόρησε» σε μεγάλο βαθ-

μό την Επανάσταση του 1821. Εμβληματικές 
μορφές του πνεύματος, όπως ο Ρήγας Φεραί-
ος και ο Αδαμάντιος Κοραής, αφύπνισαν και 
συνένωσαν με τις ιδέες και το παράδειγμά 
τους τις δυνάμεις ενός υπόδουλου λαού. Οι-
κονομικά δραστήριοι απόδημοι Έλληνες, όπως 
οι Ξάνθος, Σκουφάς και Τσακάλωφ, με την 
ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και με σύνθημα 
το «ελευθερία ή θάνατος», συνεισέφεραν όχι 
μόνο στην υλική διάσταση του Αγώνα, αλλά 
και στην εμπέδωση ενός κοινού, εθνικού ορά-
ματος και προσανατολισμού. 
Σε Ευρώπη και Αμερική, φιλέλληνες εξέδιδαν 

έντυπα, έγραφαν άρθρα, λογοτεχνούσαν, ζω-
γράφιζαν, διακινούσαν ιδέες για ελευθερία, 
μιλούσαν στα Κοινοβούλια και στην κοινή 
γνώμη των χωρών τους για τη σκλαβωμένη 
γη, κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού, αλλά και 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Υπόδουλος λαός, 
Εκκλησία, Ομογένεια και φιλέλληνες συνα-
ντήθηκαν στην ύψιστη στιγμή για το Έθνος, 
ύψωσαν ανάστημα έναντι ενός υπέρτερου 
εχθρού και αξιώθηκαν μια λαμπρή θέση στην 
Ιστορία. Επιδόθηκαν σε έναν ιερό αγώνα που 
σφραγίστηκε από μικρές και μεγάλες νίκες, 
από μικρές και μεγάλες θυσίες, από πράξεις 
ηρωισμού και αυταπάρνησης, από στιγμές 
ανυπέρβλητου μεγαλείου, όπως αυτές στο Ζά-
λογγο, στο Κούγκι, στο Μεσολόγγι. 
Ο ένδοξος αγώνας των Ελλήνων συνιστά τη 

διαρκή υπόμνηση της αξίας της ενότητας και 
της σύμπνοιας του έθνους μας, η οποία ξεπερ-
νά τα σύνορά μας και εκτείνεται στη διαχρο-
νία. Η υπεράσπιση της εθνικής κληρονομιάς 
και κυριαρχίας, των αξιών της Δημοκρατίας 
και του σεβασμού προς τον άνθρωπο, η προά-

σπιση του Κράτους Δικαίου, η ειρηνική συνύ-
παρξη των λαών, η από κοινού επιδίωξη της 
προόδου, της συνεργασίας και της αλληλεγγύ-
ης είναι τα σύγχρονα προτάγματα που οφεί-
λουμε να υπηρετήσουμε, αυτά για τα οποία 
ως Έλληνες καλούμαστε να δώσουμε τον δικό 
μας ιερό αγώνα. 
Σήμερα, η σκέψη όλων μας είναι στην δοκι-

μαζόμενη ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, 
που υφίσταται τα δεινά του πολέμου. Άμαχοι, 
γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, έχουν εγκλω-
βιστεί σε πεδία συγκρούσεων, απειλούνται 
οι ζωές τους, ενώ βλέπουν τον τόπο τους και 
τις περιουσίες τους να πλήττονται από την πο-
λεμική συμφορά, σκοτώνονται. Οι ομογενείς 
μας δείχνουν θάρρος ψυχής, που αντλούν από 
την αγάπη για τον τόπο τους, προσβλέποντας 
στον όσο το δυνατόν ταχύτερο τερματισμό 
του πολέμου και την έναρξη μιας νέας ζωής, 
μέσα από τις στάχτες της καταστροφής. Εύχο-
μαι, πολύ σύντομα, ο εφιάλτης που βιώνουν 
να αποτελέσει παρελθόν και να συνεχίσουν 
την ιστορική τους παρουσία στις πατρογονι-
κές τους εστίες στην Ουκρανία. Στην Οδησσό, 
όπου ωρίμασε η σκέψη του απελευθερωτικού 
αγώνα και η Φιλική Εταιρεία άναψε το φυτίλι 
της Επανάστασης, στην ηρωική Μαριούπολη, 
όπου δημιουργήθηκε και διέπρεψε μια μικρή 
Ελλάδα της Αζοφικής. Η ελληνική Πολιτεία εί-
ναι στο πλευρό τους.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Η φετινή επέτειος του 1821, και το ελπιδοφό-

ρο μήνυμα του Ευαγγελισμού, ας επισφραγί-
σει την ενότητα του οικουμενικού ελληνισμού 
και ας τον εμπνεύσει στην προσπάθειά του για 
την προάσπιση και εδραίωση των αξιών του 
ανθρωπισμού και της ελευθερίας ως απάντη-
ση σε κάθε μορφή βίας. 

Χρόνια πολλά σε κάθε απόδημη ελληνική οι-
κογένεια, σε όλες και όλους!

Μήνυμα της Πρέσβεως  
της Ελλάδας στον Καναδά

με την ευκαιρία  
της Εθνικής Εορτής  

της 25ης Μαρτίου 2022

Με την ευκαιρία της Εθνι-
κής μας Εορτής και της 

μεγάλης θρησκευτικής εορτής 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
που γιορτάζουμε στις 25 Μαρτί-
ου, θα ήθελα να απευθύνω τις 
θερμότερες ευχές μου στον Ελ-
ληνισμό του Καναδά. 
Φέτος γιορτάζουμε πάνω από 

δύο αιώνες ανεξαρτησίας του 
σύγχρονου Ελληνικού κράτους.  
Ήδη δύο αιώνες μετά την Επα-
νάσταση του 1821, o άσβεστος 
πόθος για ελευθερία που μας 
εμφύσησαν οι αγωνιστές της, η 
αγάπη τους για την πατρίδα και 
η απαράμιλλη αυτοθυσία τους, 
αποτελούν την πυξίδα μας σε 
έναν κόσμο που σπαράσσεται 
από εντάσεις. Η Ελλάδα, ισχυρή 
και ακλόνητη στα ιδεώδη της και 
στην προάσπιση της ειρήνης και 
του διεθνούς δικαίου, αποτελεί 
παράγοντα ειρήνης και στα-
θερότητας στην δοκιμαζόμενη 
ξανά Ευρώπη και την ακόμα ευ-
άλωτη Ανατολική Μεσόγειο.  
Το 1821, οι Έλληνες της διασπο-

ράς βοήθησαν με τον πιο απο-
φασιστικό τρόπο την Ελληνική 
επανάσταση και προσέφεραν τη 
ζωή τους για να γίνει πραγμα-
τικότητα το άπιαστο μέχρι τότε 
όνειρο της ελευθερίας, που σι-
γόκαιγε στις καρδιές όλων ανε-
ξαρτήτως των Ελλήνων. 
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την 

μαρτυρική σήμερα Οδησσό που 
φιλοξένησε τη Φιλική Εταιρεία, 
τη Χάρτα του Ρήγα, την Ελληνική 
διανόηση στη Βλαχία, τη Μασ-
σαλία, τη Βιέννη, την Τεργέστη 
και άλλα τότε μεγάλα κέντρα, 
τους καλούς εμπόρους, πατριώ-
τες και χριστιανούς που θυσία-
σαν τα πάντα για την Ελλάδα.  
Το μήνυμα της ελευθερίας ίσως 

είναι ακόμα πιο ηχηρό σήμερα, 
που γιορτάζουμε, με τον πιο σε-
μνό τρόπο την Εθνική μας γιορ-
τή, από σεβασμό στα όσα συμ-
βαίνουν γύρω μας. Η Ουκρανία 
δοκιμάζεται, τα μέρη αυτά που 
φιλοξενούν πολλές δεκάδες χι-
λιάδων Ελληνικής καταγωγής 

κατοίκων, οι πόλεις με τα Ελλη-
νικά ονόματα που καταγράφουν 
τόσους αιώνες παρουσίας σ’ 
αυτή τη γωνιά της γης και τα θύ-
ματα που ήδη θρηνούμε, κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου 
και καλούν όλους εμάς, το Ελλη-
νικό έθνος, να είμαστε σε εγρή-
γορση για την προστασία του 
ύψιστου αγαθού της ελευθερί-
ας, που ουδέποτε υπήρξε δεδο-
μένο και ουδέποτε παραδόθηκε 
δωρεάν. 

Η διαρκής θωράκιση της ελευ-
θερίας μας, αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα της Ελλάδας από 
την απαρχή του σύγχρονου Ελ-
ληνικού κράτους και ασφαλώς 
μέχρι σήμερα. Σύσσωμο το Ελ-
ληνικό έθνος έχει ιστορικά απο-
δείξει ότι αντιμετωπίζει με σθέ-
νος και ηρωισμό τις επιβουλές 
ενάντια στην ανεξαρτησία και 
την κυριαρχία του. 

Εύχομαι, με την ευκαιρία του 
σημερινού εορτασμού, το μήνυ-
μα της Ελλάδας για ελευθερία 
να φθάσει στους λαούς που δο-
κιμάζονται, ως ισχυρό μήνυμα 
ελπίδας για έναν κόσμο ειρηνικό 
που σέβεται τις πανανθρώπινες 
αξίες, τα ιδεώδη και το διεθνές 
δίκαιο. 

Η Ελλάδα και ο Καναδάς, φίλοι 
και σύμμαχοι, συμπληρώνουν 
φέτος 80 έτη διπλωματικών σχέ-
σεων. Συνοδοιπόροι στις δύσκο-
λες στιγμές της κοινής μας ιστο-
ρίας προασπίζουμε την ειρήνη 
και αριστεία, στις δύο μας χώρες 
και διεθνώς.  Η συνεισφορά σας 
είναι πολύτιμη.  

 
Ζήτω η Ελλάδα 
Ζήτω το Έθνος 
Ζήτω η 25η Μαρτίου 
Ζήτω η Ελλάδα  
και ο Καναδάς 
                                                                                          
Η Πρέσβης 
Κωνσταντίνα  
Αθανασιάδου
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Έλληνες και Κύπριοι Έλληνες και Κύπριοι 
μαζί, γνωρίζουν το μαζί, γνωρίζουν το 
ένα και μοναδικό, το ένα και μοναδικό, το 
πραγματικό Χαλλούμι ! πραγματικό Χαλλούμι ! 

συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

Toronto • Montreal • Vancouver
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Ευχόμαστε σε όλη την Ομογένεια
Χρόνια Πολλά!

Ζήτω η Ελλάδα! 

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

αλλά και υπέρ πίστεως». 
Αδ. Κοραής προς Γ. Κουντουριώτην, 1824
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Maire de Laval
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KHALIL
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EL-HELOU

L’Abord-à-Plouffe

Vasilios
KARIDOGIANNIS

Saint-Martin

Aline
DIB

Renaud

Seta
TOPOUZIAN

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΟΡΤΗ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!

Η αλήθεια για τα «Κρυφά Σχολειά»
Μερικοί αμφισβητούν την ιστορική 

υπό σταση των Κρυφών Σχολείων, 
με την αιτιολο γία, όπως είπαμε, ότι η παι-
δεία δεν απαγορεύ τηκε από την τουρκική 
αυτοκρατορία, γι’ αυτό άλλωστε υπήρχαν 
οι τόσες ονομαστές σχολές του γένους. 
Αλλά τα αμφισβητούν και για έναν ακόμα 
λόγο, από την «έλλειψη» ιστορικών ντο-
κουμέντων σχετικά με τα Κρυφά Σχολειά. 
Για να δούμε όμως και επί του προκειμέ-
νου, εί ναι έτσι τα πράγματα;
«Τα Κρυφά Σχολειά συνεχίζονται εκεί 

που οι τοπικοί πασάδες και μπέηδες μά-
χονται τους καλόγερους και τα γράμμα-
τα», μας λέει ο Αλ. Ελλάδιος το 1714.
«Ο Γέρο Μαλαξός (Πρωτόπαπας) δίνει 

μαθήματα κρυφά στο σπίτι του, μέσα σ’ 
ένα εξαθλιωμένο γυμνό δωμάτιο», μας 
λέει στην Περιγραφή του ο Γκέρλαχ το 
1752.
«Το Κρυφό Σχολειό δεν είναι θρύλος. 

Το συνετήρησε, παρά τις καταδιώξεις, ο 
βαθύτατος πόθος του τυραννουμένου 
έθνους να υπάρξει», βροντοφωνεί ο κρι-
τικός – ακαδη μαϊκός – ιστορικός, Δ. Κόκ-
κινος.
Ο Μ. Πηγάς (1535-1602), λόγιος και Πα-

τριάρχης Αλεξανδρείας, έκανε έκκληση 
στον τσάρο της Ρωσίας να φτιάξει σπου-
δαστήριο ελληνικών γραμμάτων στο βα-
σίλειό του, γιατί στην Ελλάδα κινδυνεύει 
ν’ αφανιστεί η πηγή της σοφίας (Ιστορία 
Ελληνικού Έθνους). Εδώ φαίνεται καθα-
ρά ο διωγμός που πέρασαν τα ελληνικά 
γράμματα, κυρίως το 15ο και 16ο αιώνα, 
οπότε και δημιουργήθηκαν αναγκαστι κά 
τα Κρυφά Σχολειά, που λειτουργούσαν 
κα τά περιόδους κυρίως στις περιοχές των 
αρμα τολών και κλεφτών και μάθαιναν τα 
«κλεφτόπουλα» γράμματα.
«Τα λίγα γράμματα που ξέρω, λέει ο γέ-

ρος του Μοριά, τα έμαθα από το «Ψαλ-
τήρι» και το «Οχτωήχι» της εκκλησίας». 
Ασφαλώς σε κά ποιο Μοναστήρι κρυφά 
(διήγηση συμβάντων ελληνικής φυλής). 
Και πράγματι, πώς ήταν δυ νατό να φοιτή-
σει σε φανερό σχολείο ένας απόγονος των 
επικηρυγμένων Κολοκοτροναίων;

Χαρακτηριστικό για το πώς λειτουργού-
σαν τα «Κρυφά Σχολειά» είναι και το 
ακόλου θο γεγονός: Όταν ο Ιμπραήμ σκορ-
πούσε την κατα στροφή στην Πελοπόν-
νησο, ο ιερομόναχος Δοσίθεος, μορφω-
μένος κληρικός της Ι. Μονής των άγιων 
Θεοδώρων Καλαβρύτων, πήρε τα παιδιά 
του Σχολείου των Καλαβρύτων, στο οποίο 
ήταν δάσκαλος, και τα πήγε και τα δίδα-

σκε «εν τοις σπηλαίοις» του Χελμού (Α. 
Δασκαλάκης, τόμος Γ΄ «Περί Παιδείας»). 
Τα φανερά λοιπόν σχολεία, σε αρκετές 

περιπτώσεις την περίοδο της τουρκοκρα-
τίας, γίνονταν κρυφά. Έτσι δούλευαν οι 
καλογεροδάσκαλοι της επο χής εκείνης. 
Δεν έχαναν καμιά ευκαιρία για να διδά-
σκουν το γένος. Είχαν και μετέδιδαν τη συ-
νείδηση ότι η «Πόλη» έπεσε και αλώθηκε 
μόνο τοπικά, όχι πνευματικά και εθνικά. 
Ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός έμε-
ναν άπτωτα και άτρωτα. Αυτά έτρεφαν 
και μόρφω ναν το γένος μας. Και πρώτος 
λόγος βέβαια για να λειτουρ γούν «Κρυφά 
Σχολειά» ήταν το «ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ».
Ο Δ. Ζακυνθινός στην ιστορία του «Η 

τουρκοκρατία» σελ. 13 γράφει: «Κατά 
τακτά διαστήματα ανά πενταετίαν επί 
Μωάμεθ του Β’, βραδύτερον δε ανά τε-
τραετίαν, τριετίαν ή και συχνότερον, διε-
τάσσετο η στρατολογία χριστιανόπαιδων 
επί τη βάσει των υπό των τοπικών ή κοι-
νοτικών αρ χών τηρουμένων μητρώων. Οι 
στρατευόμενοι ήταν συνήθως ηλικίας από 
δέκα μέχρι δεκα πέντε ετών».
Τα παιδιά, λοιπόν, που δε θα υποτάσσον-

ταν στο «παιδομάζωμα» ήταν αδύνατο να 
πη γαίνουν σε φανερά σχολεία...
Αλλά οι Τούρκοι, κατά περιόδους, όταν 

αγρίευαν — και αγρίευαν πολλές φορές — 
απα γόρευαν την ίδρυση σχολείων για να 

μη μορ φωθεί και σηκώσει κεφάλι ο «ρα-
γιάς». Κάθε τόσο, δηλαδή, αναιρούσαν τα 
περί ελεύθερης παιδείας.
Ο Ρίζος Νερουλός γράφει σχετικά, ότι «οι 

Τούρκοι απαγόρευαν αυστηρώς σε μερι-
κές περιοχές την ίδρυση δημοσίων σχο-
λείων από φόβο μήπως οι χριστιανοί μορ-
φωμένοι γίνουν δούλοι επικίνδυνοι και 
δυσκολοκυβέρνητοι». Έτσι, κατ’ ανάγκη, 
δημιουργούσαν οι μορ φωμένοι Έλληνες 
δικές τους εστίες γραμμά των κρυφά.

Και οι Έλληνες αυτοί, κατά κανόνα, όπως 
λέγει και ο εθνικός μας ιστορικός Κ. Παπα-
ρηγόπουλος, ήταν κληρικοί.
Ο Διονύσιος Θερειανός λέει χαρακτηρι-

στικά ότι «Η Ορθόδοξος Εκκλησία εθέρ-
μανε τα ελληνικά γράμματα, καταψυγέ-
ντα εν καιροίς χαλεπωτάτοις».

Ο Παπαφλέσσας, όπως γράφει ο «Λόγι-
ος Ερμής» το 1819, συνιστά με επιστολή 
του στους κατοίκους της Πολιανής (στην 
Πελοπόν νησο) να χρησιμοποιήσουν το 
Μοναστήρι της Σολομονής για Σχολείο... 
άλλοτε κρυφό και άλ λοτε φανερό, ανάλο-
γα με τις περιστάσεις.
Ο Νεόφυτος Μεταξάς, μοναχός της Ιεράς 

Μο νής Πεντέλης επί τουρκοκρατίας και 
μετέπειτα Μητροπολίτης Αθηνών, ο οποί-
ος και συνέχι σε την παράδοση των μονα-
χών της Πεντέλης, να διδάσκουν τα σκλα-
βόπουλα γράμματα, γρά φει, μεταξύ των 

άλλων, ότι «οι εφημέριοι των μοναστη-
ριών και των ενοριών διετήρησαν, άλλοτε 
κρυφά και άλλοτε φανερά, με τη διδασκα-
λίαν της πατρίου γλώσσης την παρακατα-
θήκην (δηλαδή τον Ελληνισμό και την Ορ-
θοδοξία) αμόλυντον και άμωμον».

Και σαν επιστέγασμα ας ξαναθυμηθού-
με αυτό που μαθαίναμε από μικρά παιδιά 
και που το έκφρασε θαυμάσια η λαϊκή 
μούσα στα χρό νια της τουρκοκρατίας, και 
που αν δεν αποτε λούσε πραγματικότη-
τα δε θα το έκανε τρα γούδι η παράδοση 
των ραγιάδων: Φεγγαράκι μου λαμπρό 
/ φέγγε μου να περπατώ / να πηγαίνω 
στο σχολειό / να μαθαίνω γράμματα / 
γράμματα σπουδάγματα / του Θεού τα 
πράγματα. 
Γύρω από τα θέματα αυτά γενικώς, πολ-

λές πληροφορίες μας δίνουν και τα έργα 
των ιστορικών Π. Καρολίδη, Κ. Παπαρηγό-
πουλου, Σπυρ. Τρικούπη, Μιχ. Βολονάκη, 
Δ. Κόκκινου, Φραντζή, Γρηγ. Παπαμιχαήλ, 
Αθ. Βακαλόπουλου, Κ. Καιροφύλα, Αν. 
Γούδα, Κ. Σάθα, Πουκεβίλ (Γάλλου προξέ-
νου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας την 
εποχή εκείνη), Δημ. Μπαλάνου, Γ. Σωτηρί-
ου, Χρ. Παπαδοπούλου, Τ. Γριτσοπούλου, 
κ.α. Και ας το ξαναπούμε, τα Κρυφά Σχο-
λειά ό σο και αν τα πολεμούν κάποιοι εί-
ναι ιστορική πραγματικότητα, από τη μια 
άκρη της Ελλάδας ως την άλλη.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Message du premier ministre
En ce jour de fête nationale bien spécial, je tiens à trans-
mettre mes meilleurs vœux à l’ensemble de la communauté 
grecque du Québec ainsi qu’à tous les Grecs.
Le Québec et la Grèce entretiennent des liens d’amitié 
de longue date, qui se reflètent par une vibrante commu-
nauté de plus de 70 000 personnes, bien enracinée chez 
nous.
La richesse de la civilisation grecque dans l’histoire oc-
cidentale est largement reconnue et a été plusieurs fois 
mise en valeur au Québec. Au fil des ans, des collabora-
tions fructueuses entre le Québec et la Grèce dans des 
domaines tels que la muséologie, le cinéma et le théâtre 
ont permis de rapprocher nos deux cultures. 

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

Bonne fête nationale ! 

Le premier ministre,

François Legault

Για τον Έλληνα, η ημερομηνία της 
25ης Μαρτίου είναι συνυφασμένη 

με έντονες αναμνήσεις. Η επέτειος της 
επανάστασης του 1821 συνδυάζεται 
με τη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγε-
λισμού (πολύ μεγάλης σημασίας για το 
Χριστιανισμό) και το αποτέλεσμα παρά-
γει στιγμές και γεγονότα που θυμόμαστε 
σχεδόν για πάντα. 
Διότι οι περισσότεροι από εμάς πα-

ρελάσαμε στο σχολείο και εν συνεχεία 
στρωνόμασταν στο τραπέζι για τον πα-
τροπαράδοτο μπακαλιάρο. Παρακάτω, 
σας παρουσιάζουμε τα πέντε πράγματα 
που πρέπει να γνωρίζετε για την ελληνι-
κή 25η Μαρτίου. 

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ 
ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Η συζήτηση για την καθιέρωση της 

25ης Μαρτίου ως εθνικής εορτής (εορ-
τασμού της ελληνικής επανάστασης) 
είχε αρχίσει ήδη από το 1834. Την είχε 
προτείνει, ως ημερομηνία, πρώτος ο Πα-
ναγιώτης Σούτσος. 

Ωστόσο, η εν λόγω σημαδιακή, και για 
θρησκευτικούς λόγους ημερομηνία, κα-
θιερώθηκε επισήμως με βασιλικό διά-
ταγμα του 1838 επί βασιλείας του Βαυ-
αρού Όθωνα. Το Βασιλικό, αυτό, διάταγ-
μα το εξέδωσε ο Γεώργιος Γλαράκης. Ο 
πρώτος εορτασμός έγινε στον Ιερό Ναό 

της Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα. 

2. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΧΕ  
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Στην πραγματικότητα, η επανάσταση 

του 1821 είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα 
από τις 25 Μαρτίου. Πρώτα από τα εδά-
φη της Μολδοβλαχίας, όπου και πνίγηκε 
στο αίμα, και εν συνεχεία στην Πελοπόν-
νησο. Η ημερομηνία της 25ης Μαρτίου 
έμεινε ως σύμβολο αλλά και ως έναρ-
ξη χρονολόγησης των επαναστατικών 
πραγμάτων και είναι χαρακτηριστικό ότι 
εορτάστηκε (ανεπίσημα) το 1822, μόλις 
ένα χρόνο μετά την έναρξη του αγώνα. 
 

3. ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η ύψωση του λαβάρου της επανάστα-

σης από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό 
στις 25 Μαρτίου του 1821 στο μοναστή-
ρι της Αγίας Λαύρας δεν είναι τίποτα 
άλλο από ένας διαδεδομένος και ξεπε-
ρασμένος πια εθνικός μύθος. Ουδέποτε 
συνέβη τέτοιο γεγονός και καμία πηγή 
δεν το επαληθεύει. Ήδη από το 19ο αι-
ώνα κιόλας υπήρξαν ιστορικοί που θε-
ώρησαν αυτή τη σκηνή ως φανταστικό 
γεγονός, ωστόσο έπρεπε να φτάσουμε 
στο... 1982 ώστε να απαλειφθεί το σχε-
τικό χωρίο από τα σχολικά εγχειρίδια της 
χώρας. Το «γεγονός» πάντως αποτέλεσε 

μέρος του εθνικού φαντασιακού για 
πολύ περισσότερο από έναν αιώνα.

4. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ως προ το θρησκευτικό τού πράγματος, 

ο Ευαγγελισμός που γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 25 Μαρτίου αναφέρεται στην 
είδηση που μεταφέρει ο αρχάγγελος Γα-
βριήλ στη Μαρία ότι θα γεννήσει τον 
Ιησού. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου 
καταγράφει στο Ευαγγέλιό του ο ευαγ-
γελιστής Λουκάς και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 1 (26-38). 

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: 
27 προς παρθένον μεμνηστευμένην αν-

δρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και 
το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 
28 και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν 

είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά 
σού ευλογημένη σύ εν γυναιξίν. 
29 η δε ιδούσα διεταράχθη επί τώ λόγω 

αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο 
ασπασμός ούτος. 

30 και είπεν ο άγγελος αυτή Μή φοβού, 
Μαριάμ εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ. 
Ο Ευαγγελισμός έβαλε χώρα στη Ναζα-
ρέτ, ιδιαίτερη πατρίδα της Μαρίας και 
αργότερα και του Ιησού. 

 
5. ΠΟΤΕ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ;
Οι μαθητικές παρελάσεις κατά τις εθνι-

κές εορτές στην Ελλάδα καθιερώθηκαν 
κατά πολλές απόψεις το 1936 από το 
δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Ωστόσο, άλ-
λες πηγές υποστηρίζουν ότι οι πρώτες 
μαθητικές παρελάσεις στη χώρα έγιναν 
πολύ πιο πριν, ακόμα και κατά τη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα. Το 1936 ωστόσο, 
ακόμα και πριν την επιβολή της δικτα-
τορίας Μεταξά, το φαινόμενο απέκτησε 
επίσημο χαρακτήρα. 
Ο ίδιος ο Μεταξάς πάντως δεν έκρυψε 

ποτέ ότι ήταν θερμός φίλος των παρελά-
σεων των μαθητών. Στο ημερολόγιό του 
στις 25 Μαρτίου του 1938 έγραψε τα 
εξής: «Τι όνειρο ήταν χθες και σήμερα! 
-Χθες στο πεδίον του Άρεως με την Εθνι-

κή Νεολαία. Το έργον μου! Έργον που 
ενίκησε μέσα σε τόσες αντιδράσεις! 
Σχεδόν 18 χιλιάδες παιδιά από Αθήνας 

και Πειραιά, περίχωρα και από πολλές 
επαρχίες. Φάλαγξ «Ι. Μεταξά» Πατρών! 
(…) 
-Σήμερα. Τελετή. Ενθουσιασμός. Απο-
θέωσις. Παρέλασις στρατού θαυμασία. 
Απόγευμα παρέλασις Σχολείων Προ-

σκόπων κτλ. και Εθνικής Νεολαίας με τα 
Τάγματα εις την ουράν. 

Αι φάλαγγες της ΕΟΝ ατέλειωτοι! Όλοι 
ντυμένοι! Περίπου 12-14 χιλιάδες! Εντύ-
πωσις εις τον κόσμον καταπληκτική!».
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ως βουλευτής του ChomedeyGuy Ouellette 15η επέτειος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Ο βουλευτής του Chomedey Guy 
Ouellette απένειμε το μετάλλιο της Εθνοσυνέλευσης 
του Κεμπέκ, στον αιδεσιμότατο Βασίλειο Τσαπραΐλη, 
πρωτοπρεσβύτερο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου σε 
εκδήλωση για την 40η επέτειο ιεροσύνης
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΝΕΑ)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010:  Ο βουλευτής του Chomedey Guy 
Ouellette απέμεινε την Υποτροφία του ιδίου, στον τότε 
νεαρό Αλέξανδρο Αργύρη, γιο του Θεόδωρου και της 
συναδέλφου - συγγραφέα, Ιουστίνης Φραγκούλη - Αργύρη
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΝΕΑ)

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007: Ο Σπύρος Ρούμπας τότε πρόεδρος 
της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ, 
αγκαλιάζει και συγχαίρει τον Guy Ouellette για τη νίκη 
του ως βουλευτής στην επαρχιακή εκλογική περιφέρεια 
του  Chomedey  (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΝΕΑ)

Το Μάρτιο του 2007, όταν ο Guy Ouellette εξε-
λέγη για πρώτη φορά στην Εθνοσυνέλευση 

του Κεμπέκ ως βουλευτής των Φιλελευθέρων του 
Chomedey, πολλοί πίστευαν ότι θα ήταν μία θητεία 
χωρίς φουρτούνες. 

Η καταιγίδα ωστόσο δεν άργησε να ξεσπάσει ένα 
χρόνο πριν από τις επαρχιακές εκλογές, όταν τα ηνία 
της εξουσίας της κυβέρνησης πήρε το CAQ του πρω-
θυπουργού François Legault. Ήταν το 2017, όταν ο 
Ouellette συνελήφθη από την αστυνομική ομάδα 
κατά της διαφθοράς (UPAC) του Κεμπέκ – παρόλο 
που δεν κατηγορήθηκε ποτέ και έκτοτε έχει αθωω-
θεί πλήρως.

ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όταν ο Tom Mulcair, ο οποίος ήταν ο Φιλελεύθερος 

MNA του Chomedey από το 1994, αποφάσισε να μην 
είναι ξανά υποψήφιος στις γενικές εκλογές του Κε-
μπέκ του 2007, ο Ouellette, πρώην αστυνομικός της 
Sûreté du Québec, είπε ότι περνώντας σχεδόν όλη 
την επαγγελματική του ζωή στην αστυνομική εργα-
σία, δεν είχε πραγματική ιδέα για το τι τον περίμενε 
στον τομέα της πολιτικής.
«Ειλικρινά, μπαίνοντας στην πολιτική, αρχικά δεν 

ήξερα τι σήμαινε», είπε. «Η αστυνομία και η πολιτι-
κή δεν είναι δύο πράγματα που συνήθως πάνε μαζί. 
Αλλά το να πάω στην πολιτική για μένα ήταν ένα φυ-
σιολογικό βήμα μετά από 32 χρόνια ως αστυνομικός. 
Προσπάθησα να σκεφτώ στην αρχή ότι θα εφαρμό-
σω την ίδια συνταγή: να βοηθάω τους ανθρώπους, 
να τους εξυπηρετώ, να τους ακούω, να προσπαθώ 
να φέρω τις υποθέσεις τους στην κυβέρνηση για να 
αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι, κατέβαλα μεγάλη προ-
σπάθεια για να βεβαιωθώ ότι με τους άλλους συνα-
δέλφους μου θα αντιπροσωπεύαμε σαν μία ομάδα 
το Λαβάλ».

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ
Πριν από την πρώτη του εκλογική νίκη στις 26 

Μαρτίου 2007, ο Ouellette εξέφρασε την επιθυμία 
του να βοηθήσει να απομακρύνουν τα παιδιά από 
προβλήματα, βελτιώνοντας τις υπάρχουσες αθλητι-
κές υποδομές, και δεσμεύτηκε στη δημιουργία ενός 
νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Chomedey. Κατά 
τη διάρκεια της εκστρατείας εκείνης της χρονιάς, η 
38χρονη εμπειρία του στην αστυνομία θα ήταν χρή-
σιμη όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας στο 
Laval. «Θα βάλω την πολυετή εμπειρία μου στην 
υπηρεσία του Chomedey για να υπάρχει ένα ασφα-
λές περιβάλλον για τους κατοίκους», είπε τότε.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟ CHOMEDEY
Την παραμονή της νίκης του και μια δεύτερη θητεία 

στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2008, ο Ouellette επι-
κέντρωνε την εκστρατεία του στην οικονομία, καθώς 
και σε προγράμματα για τους νέους. Η κατασκευή 
ενός αθλητικού συγκροτήματος για τους κατοίκους 
του Λαβάλ βρισκόταν στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. 
«Το κέντρο θα έχει δραστηριότητες και αθλήματα 
εσωτερικού χώρου που θα κρατούν τους νέους απα-
σχολημένους και δραστήριους», είπε. 

Η οικονομία ήταν επίσης ένα σημαντικό ζήτημα 
που αντιμετώπιζε το PLQ στην πορεία της εκστρατεί-
ας. «Η οικονομία είναι πραγματικά σημαντική, γιατί 
το Chomedey είναι η τρίτη φτωχότερη περιφέρεια 
από άποψη εισοδήματος στην επαρχία», πρόσθεσε 
ο Ouellette. 

ΤΡΙΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ
Στην προεκλογική έδρα του Guy Ouellette, καθώς 

διεκδικούσε τρίτη θητεία στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, η   
ατμόσφαιρα φαινόταν περισσότερο σαν οικογενεια-
κή συγκέντρωση στο τέλος της εκστρατείας για μια 
απογραφή των αποτελεσμάτων. Αυτές ήταν οι εκλο-
γές όταν το Parti Québécois μπόρεσε να επιστρέψει 
στην εξουσία, από τότε που ηττήθηκαν οι Φιλελεύ-

15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ CHOMEDEY

Guy Ouellette: ο πολιτικός, 
ο άνθρωπος, ο φιλέλληνας

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ως βουλευτής του ChomedeyGuy Ouellette 15η επέτειος

Ο βουλευτής του Chomedey Guy Ouellette απένειμε 
το μετάλλιο της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ στον 
επί δεκαετίες δραστήριο συμπάροικο, Δημήτριο 
Ι. Γιαντσούλη, για τις αμέτρητες εθελοντικές  του 
δραστηριότητες (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΝΕΑ)

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων της 
Ελληνικής Επανάστασης (1821 – 2021) ο Βουλευτής της 
περιοχής Chomedey, GuyOuellette, τίμησε με το Μετάλλιο 
της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ τους υπεύθυνους των 
Ελληνικών Προγραμμάτων του ραδιοσταθμού CFMB 
AM 1280 Μιχάλη, Σούλα και Γιώργο Τελλίδη, για την 
υποστήριξη και συνεισφορά τους στην κοινωνία του 
Κεμπέκ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΝΕΑ)

Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, ο Guy Ouellette 
βουλευτής για το Chomedey απένειμε το μετάλλιο 
της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ στη σοπράνο Μαρία 
Διαμαντή και τον τενόρο Δημήτρη Ηλία (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΤΑ ΝΕΑ)

θεροι του Jean Charest το 2003.
«Αυτή είναι μόνο μια μάχη απόψε – δεν έχουμε 

χάσει τον αγώνα – απόψε είναι το σήμερα, αλλά 
αύριο είναι μια άλλη μέρα», είπε ο Ouellette στους 
υποστηρικτές του μετά την επιβεβαίωση της νίκης 
του. «Έχουμε τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα 
στο Chomedey και ήταν πολύ σημαντικό για μένα να 
ξέρω ότι είχα την υποστήριξη της ελληνικής και της 
αρμενικής κοινότητας», είπε τότε.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ

Καθώς οι κάλπες έκλεισαν το βράδυ της 7ης Απρι-
λίου 2014, όταν ο Ouellette κέρδισε την τέταρτη 
θητεία του στην εξουσία, το PLQ κέρδισε και τις έξι 
έδρες στην περιοχή Laval. Ο Ouellette, ο οποίος ως 
ανώτερος Φιλελεύθερος του Λαβάλ ήταν τώρα πρό-
εδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Laval PLQ, 
περιστοιχιζόταν από υποστηρικτές όλων των ηλικιών 
και ποικίλων εθνοτήτων στα κεντρικά γραφεία της 
εκστρατείας του. Ο Ouellette μίλησε για το μέλλον 
με σιγουριά. «Είχαμε δύο προτεραιότητες. Η πρώτη 
ήταν να κερδίσουμε μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Η 
δεύτερη ήταν να κερδίσουμε και τις έξι περιφέρειες 
στο Λαβάλ. Πετύχαμε αυτούς τους δύο στόχους από-
ψε. Στο μέλλον, έχουμε εμπιστοσύνη στον Philippe 
Couillard».

Ο OUELLETTE ΚΕΡΔΙΖΕΙ 
ΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Αν και ο ίδιος ο Ouellette κέρδισε εύκολα την πέ-

μπτη θητεία του, όπως αναμενόταν, οι απώλειες του 
Φιλελεύθερου Κόμματος οπουδήποτε αλλού στο 
Κεμπέκ ήταν ιστορικές ως προς την αναλογία τους. 
Μετά το βράδυ των εκλογών, τα γεγονότα εξελίχθη-
καν με τέτοιο τρόπο, που ο Ouellette δεν ήταν πλέ-
ον Φιλελεύθερος και θα εκπροσωπούσε το λαό του 
Chomedey ως ανεξάρτητος στην Εθνοσυνέλευση.
Το PLQ κατάφερε να εξασφαλίσει τέσσερις από τις 

πέντε άλλες έδρες του Laval, με εξαίρεση το Fabre 
όπου ο φιλελεύθερος Jean Habel ηττήθηκε από τον 
Christopher Skeete του Coalition Avenir Québec.
Λίγες μόνο ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Ouellette 

είχε εμπλακεί σε μια διαμάχη, όταν ο ηγέτης του 
Coalition Avenir Québec, François Legault, υποστή-
ριξε ότι ο Ouellette είχε προηγουμένως διαρρεύσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες στο CAQ σχετικά με 
συμβάσεις που είχε συνάψει η κυβέρνηση των Φι-
λελευθέρων.
Ο Ouellette είχε συλληφθεί για λίγο τον Οκτώβριο 

του 2017 από την UPAC, η οποία διεξήγαγε έρευνα 
για έγγραφα και πληροφορίες που διέρρευσαν από 
τις δικές της τάξεις. Εκείνη την εποχή, ο πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης εξέδωσε μια δήλωση, στην οποία 
εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τον Ouellette, και 
κατήγγειλε τις ενέργειες της UPAC ως απειλή για το 
έργο όλων των MNA. Στις 10 Ιουνίου του 2021, ο 
νέος αρχηγός της UPAC, Frédérick Gaudreau, ανα-
κοίνωσε ότι καταρρίπτονται όλες οι κατηγορίες κατά 
του Ouellette, ζητώντας επίσημα συγνώμη στο βου-
λευτή του Chomedey.
Παρά τα θλιβερά αποτελέσματα για τους Φιλελεύ-

θερους σε ολόκληρη την επαρχία, ο Ouellette είπε: 
«Δε θα αλλάξει η αποφασιστικότητά μου να υπηρε-
τήσω κάθε πολίτη του Chomedey».

ΜΙΑ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΦΙΛΙΑ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Για τους Λαβαλιώτες Ελληνικής καταγωγής ο Guy 

Ouellette είναι πάτερ φαμίλιας. Από την πρώτη ημέ-
ρα της πρώτης εκλογικής του νίκης, αγκάλιασε την 
Ελληνική παροικία με αγάπη πέραν κάθε κομματικού 
– ψηφοθηρικού συμφέροντος. Δήλωνε το παρόν σε 
κάθε εκδήλωση συλλόγων, οργανισμών, σχολείων 
και εκκλησιών, όσο ασήμαντες και αν άλλοι πολιτι-
κοί θα τις θεωρούσαν. Η αγάπη του για το Chomedey 
τον έφερνε πολλές φορές εκτάκτως από το κοινοβού-
λιο στην έδρα του. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αμέσως μετά το φιάσκο της UPAC, ο Ouellette απή-
λαυσε υποστήριξης από πολλούς που τον ήξεραν, 
Έλληνες και μη. Εκτός από τις συχνές επιχορηγήσεις 
σε συλλόγους και οργανισμούς της περιφέρειάς του 
από το διαθέσιμο βουλευτικό κονδύλι, ο Ouellette 
ήταν πάντοτε διαθέσιμος για οποιαδήποτε βοήθεια 
δικτύωσης οι Ελληνολαβαλιώτες του ζητούσαν.

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Σε ένδειξη αυτής του της αγάπης για τον Ελληνικό 

πληθυσμό του Λαβάλ, στα πλαίσια των εορτασμών 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 
1821, ο Guy Ouellette απένειμε το μετάλλιο της 
Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ σε Ελληνικής κατα-
γωγής Κεμπεκιώτες που είχαν συμβάλλει και ακό-
μα συμβάλλουν στην ευημερία του Chomedey. Το 
μετάλλιο παρέλαβαν οι Μιχάλης, Σούλα και Γιώρ-
γος Τελλίδης από το ραδιοφωνικό σταθμό CFMB 
1280AM, οι Γιώργος Γκιούσμας και Γιώργος Μπακο-
γιάννης από το Newsfirst Multimedia, οι Δημήτρης 
Ηλίας και Μαρία Διαμαντή από την Chroma Musika 
και ο Δημήτρης Γιαντσούλης.
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Ποια επανάσταση; Ένα επεισόδιο ήταν στην ιστο-
ρία της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τι ήταν οι 

επαναστάτες του 1821; Κάτι άγριοι και βίαιοι ληστές. Ο 
Κολοκοτρώνης; Ένας φιλοχρήματος συμφεροντολόγος. 
Ο Καραϊσκάκης; Ένα λούμπεν στοιχείο. Ο Μπότσαρης; 
Ένας Αλβανός. Και ο Μακρυγιάννης; Ένας θρησκομα-
νής τοκογλύφος.

Ποιοι τα υποστηρίζουν αυτά; Όχι βέβαια οι Τούρκοι, 
οι σοβαροί ιστορικοί τους τουλάχιστον. Πριν δούμε 
ποιοι τα υποστηρίζουν, ας ακούσουμε πως απαντά ο 
ποιητής λαός το 1361, θρηνώντας το κούρσεμα της ελ-
ληνικής Ανδριανούπολης, 92 περίπου χρόνια πριν από 
την άλωση:
«Τ’ αηδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης / 

κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι, 
/ κλαίγουν την Αντριανόπολη την πολυκρουσεμένη, / 
όπου τήνε κρουσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου / 
του Χριστουγέννου για κηρί και του Βαγιού για βάγια 

/ και της Λαμπρής την Κυριακή για το Χριστός Ανέστη».
Οι δικοί μας είναι. Πανεπιστημιακοί, ειδικευμένοι 

στην «αποδημητική ιστορία». Αποδομούν την ιστορία 
και την παράδοση του λαού μας, στηρίζουν διδακτο-
ρικές διαδρομές πάνω σε τούτα τα ανυπόφορα. Παρέ-
χουν αμοιβαίως επιδαψιλεύσεις, τις αναγκαίες, προ-
κειμένου να σιτίζονται ισοβίως στα πρυτανεία, τα τε-
μπελχανεία, όπως τα ονόμαζε ο Κώστας Βάρναλης. Αρ-
πάζοντας τις πανεπιστημιακές έδρες, σαν τους λύκους, 
απειλούν τις ψυχές και τα μυαλά των παιδιών μας. Και 
ας κραυγάζει από τα σπλάχνα το δημοτικό μας τραγού-
δι, ακόμα και πριν από την Άλωση. Τι σημασία έχει; Ση-
μασία έχει τι λένε αυτά τα πανεπιστημιακά σκύβαλα, 
αυτοί οι «πνευματικοί» που τορπιλίζουν συνεχώς την 
ιστορική μνήμη, την επιστημονική κρίση και την κοινή 
λογική. Σημασία έχει τι επιβάλλουν ως ιστορική γνώση 
με το «κύρος» του «πανεπιστημιακού δασκάλου».
Είναι οι ίδιοι που αποδομούν το ’21 ότι τάχα ήταν ένα 

απλό περιστατικό της νεοελληνικής περιόδου υπό την 
επιρροή και μόνο των Γάλλων διαφωτιστών και όχι η 
κορύφωση μιας μακραίωνης ιστορίας εξεγέρσεων και 
επαναστάσεων αμέσως μετά την Άλωση.

Είναι οι ίδιοι που υποστηρίζουν την άποψη περί συμ-
ψηφισμού των δήθεν αμοιβαίων σφαγών. Και ας πονά-
ει ο ποιητής λαός, διεκτραγωγώντας τη σκλαβιά:
«Τα παλληκάρια του Μοριά κι οι όμορφες της Πάτρας 

/ ποτέ δεν καταδέχονταν πεζοί να περπατήσουν, / και 
τώρα, πως κατάντησαν σκλάβοι στους Αρβανίτες!».

Και ας εκφράζει την οδύνη του για τα πάθη των σκλα-
βωμένων:
«Ήλιε που βγαίνεις το ταχύ, σ’ ούλον τον κόσμον δού-

δεις, / σ’ ούλον τον κόσμ’ ανάτειλε, σ’ όλη την οικουμέ-
νη / Στω Μπαρμπαρέσω τις αυλές, ήλιε μην ανατείλεις, 
/ κι αν ανατείλεις ήλιε μου, να γοργοβασιλέψεις, / γιατ’ 
έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους / 
και θα γραθούν οι αχτίδες σου που των σκλάβων τα 
δάκρυα».
Οι αξιότιμες αυτές κυρίες και κύριοι θεμελιώνουν την 

ύπαρξή τους πάνω στην αποδόμηση των ιστορικών πα-
ραδόσεων του λαού και των μύθων. Λες και ο μύθος και 
οι παραδόσεις, που θερμαίνουν τις ψυχές των λαών, 
εμποδίζουν την επιστημονική έρευνα.

Η ιστορία, όμως, εκτός από επιστημονική καταγραφή 
των γεγονότων, του παρελθόντος και των σχέσεων ανά-
μεσα σε αυτά, είναι ταυτόχρονα και παραμυθία. Είναι 
και διδαχή. Είναι ακόμα και προσάναμμα, διδασκαλία 
αντίστασης.

Ουδέποτε τους απασχόλησε ο συνεχής επαναστατικός 
αναβρασμός ελάχιστα έτη μετά την Άλωση, με πρώτο 
επαναστάτη των Κορκόδειλο Κλαδά στη Μάνη (1425-
1490) γιο του Θεόδωρου Κλαδά αξιωματικού του δε-
σπότη του Μυστρά, που επί τριάντα ολόκληρα χρόνια 
πολεμούσε τους Τούρκους και μάλιστα το σουλτάνο 
Μεχμέτ τον Πορθητή. Ο ήρωας αυτός συνελήφθη ενώ 
ετοίμαζε επανάσταση στην Πελοπόννησο και εκτελέ-
στηκε το 1490 με κατακερματισμό (τον κομμάτιασαν!). 
Ούτε βεβαίως ασχολήθηκαν με το δράμα των αγωνι-
στών που απελευθέρωσαν την Ελλάδα και την πείνα 
που τους έγδαρε.
Ακούστε την τραγική φωνή ενός σπουδαίου, παρα-

γνωρισμένου ήρωα και επαναστάτη, του καπετάν Κων-
σταντή του Ανδραβιδιώτη, του οπλαρχηγού, ο οποίος 
από την αρχή μέχρι το τέλος της επανάστασης έδωσε 
τα πάντα για την υπόθεση της πατρίδας μας, την έννοια 
της οποίας αμφισβητούν οι κύριοι «πανεπιστημιακοί». 
Έδωσε την ψυχή, την υγεία, την περιουσία του.
Υπήρξε τυχερός (ή κι άτυχος) γιατί δεν έδωσε και τη 

ζωή του και έζησε εξευτελιζόμενος από τη φτώχεια. Ας 
ακούσουμε τον καπετάν Κωνσταντή, φίλο του Κολοκο-
τρώνη. Την επιστολή είχε την καλοσύνη να μας παρα-
χωρήσει ο απόγονός του, δημοσιογράφος και ιστορικός 
κ. Περικλής Καπετανόπουλος. 

Ας ακούσουμε πως απαντάει στους  
κ.κ. «πανεπιστημιακούς», αποδομητές της αλήθειας: 

«Εν Πύργω τη 10η Φεβρουαρίου 1841 

Μεγαλειότατε,
Πενία καταμαστίζουσα πολυμελή οικογένειάν μου, 

έχουσα εις μόνον εμέ το στήριγμά της με βιάζει, Βασι-
λεύ, να υποβάλλω ευσεβάστως την παρούσαν μου, και 
δ’ αυτής επιστήσω την εις εμέ αδικίαν γινομένην προ 
τοσούτου καιρού.

Μεταξύ των λαβόντων μέρος εις την Ιεράν Επανάστα-
σίν μας κατά την Ηλείαν, είμαι και ο αναφερόμενος, 
υπηρετήσας το κατά δύναμην. 
Παρευρεθείς εις την πρώτην μάχην του Χλουμουτσίου 
κατά των Οθωμανών Γαστουναίων, διετέλεσα εις όλας 
τας Πολιορκίας των Πατρών, ευρέθην εις το Μεσολόγ-
γιον με τους υπ’ εμέ, όταν επολιορκείτο υπό του Ομέρ 
Βρυώνη, εκινήθην παντού, όπου εκάλει ανάγκη, εις 
τας κατά του Ιμπραήμ Πασσά (δυσανάγνωστη λέξη), 
συνήψα μεθ’ ενός των (στρατιωτικών) σωμάτων του, 
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Guy Ouellette
Βουλευτής 

MNA for Chomedey
Από της 27 Μαρτίου 2007

Εύχομαι σε όλο τον Εύχομαι σε όλο τον 
Ελληνισμό του Λαβάλ Ελληνισμό του Λαβάλ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Για τη 201η Επέτειο της Για τη 201η Επέτειο της 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας Ελληνικής Ανεξαρτησίας 

25η Μαρτίου 1821!25η Μαρτίου 1821!

Ήρωες της επανάστασης και οι «πνευματικοί» της «αποδημητικής ιστορίας»
πεισματώδη και άνισον μάχην εις Πόρ-
τας, περί το βραχοτάμπουρον, όπου 
έχασα τον νεώτερον αδελφόν μου Χρί-
στον, το μόνον υποστήριγμα μου, και 
δύο από πατρός θείους μου, στείλας 
δε εις τον Άδην εκατόμβας εχθρών, ως 
βεβαιούται κοινώς, και απωλέσας την 
περιουσίαν μου, και μετ’ αυτής το δί-
πλωμα της Χιλιαρχίας μου, με το οποίον 
μ΄ετίμησεν η τότε Εθνική Κυβέρνησις. 
Συνεισέφερα, Μεγαλειότατε, χρηματι-
κώς, μισθοδοτών τους ακολουθούντας 
με στρατιώτης, και μη φαινόμενος αδιά-
φορος εις τους εράνους, οίτινες εθεσπί-
ζοντο δια την ανάγκην της Πατρίδος μου. 
Τέλος πάντων έπραξα, ότι έπρεπε, μείνας 
πτωχός και μετ’ εμού οκτώ άτομα της οι-
κογενείας μου, δια την διατροφήν των 
οποίων αναγκάστηκα, γεωργών ιδίοις χερ-
σί την γην ήδη, όθε η ηλικία μου προέβη. 
Επισυνάπτω πιστοποιητικόν του ταγ-
ματάρχου κ. Δεληγιώργη, πιστοποιούν 
την ύπαρξην μου ως αξιωματικού επί 
της Επαναστάσεως μας, παρευρευθείς 
(δύο δυσανάγνωστες λέξεις) εις τον 
αγώνα, και αντίγραφον διπλώματος 
μου, δι’ ου επί Κυβερνήτου εδιορίσθην 
αξιωματικός β΄ κλάσεως, μισθοδο-
τούμενος από 60 φοίνικας κατά μήνα. 

Όταν ευδοκήσατε, Μεγαλειότατε, να 
συστήσετε τας εξεταστικάς των εκδου-
λεύσεων επιτροπάς, εφρόντισα εις μεν 
την πρώτην να διευθύνω τα έγγραφα 
μου και έκθεσιν των εκδουλεύσεων μου, 
και εις την δευτέραν επανηλλειμένω 
ςανέφερον, εξαιτήσας την βαθμολογί-
αν μου, την οποίαν ως επληροφορή-
θειν έλαβον, σημειωθείς εις την τάξιν 
των ταγματαρχών, αλλά χείρ ανόσιος 
εξήλειψε το ονομά μου από το Μη-
τρώον, θέσασα άλλον, για να με φέρει 
εις την πλέον δύστυνον κατάστασιν. 
Δεν μοιμένοι άλλη ελπίς, παρ’ η προς την 
Υ.Μ προσφυγή, δια να δικαιωθώ (δυσα-
νάγνωστος λέξη) επί τούτων. Ευαρεστη-
θείτε, Μεγαλειότατε, να εξετάσητε τους 
οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου περί 
εμού, και θέλετε εύρει την κοινήν ομο-
λογίαν των αναφερομένων μου και ίσως 
περί πλειοτέρων, αφ’ όσα εγώ αναφέρω. 
Η Διοίκησις της Ηλείας αφ’ ετέρου εί-
ναι εκτενώς πληροφορημένη περί της 
πρώτης καταστάσεως της οικογενεί-
ας μου, των εκδουλεύσεων μου, και 
της ήδη δυστυχίας εις ην διάκειμαι 
και δεν φέρω αμφιβολία ότι θέλει δώ-
σει τας αληθεστέρας πληροφορίας. 
Και μολοταύτα, Βασιλεύ, αδικούμαι 
και η γενειθήσα εις εμέ αδικία φέρει 
εις όλεθρον οκτω μέλη της οικογενεί-

ας μου, καταμαστιζόμενα υπο πενίας, 
και εμέ μέχρι τέλους, μη δυνάμενος 
ν’ αδιαφορώ εις την κατάστασιν μου. 
Λάβετε όθεν πρόνοιαν περί ενός των πι-
στοτέρων εις τον Υ (ψηλόν) Θρόνον υπη-
κόων, και ευδοκήσατε να απονείμετε 
δικαιοσύνην, εις εμέ τον αναξιοπάσχο-
ντα, τον οποίον Μοίρα κακή αδικεί μέχρι 
τούδε.

 
Υποφαινόμενος 
Ευπειθέστατος 

Της Υ. Μεγαλειότατος 
Πιστός υπήκοος 

 
Κωνσταντής Παπαδημητρόπουλος». 
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514 872-3103 514 872-3103 || mairy.deros@montreal.ca mairy.deros@montreal.ca

Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!
Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω η Ελλάς! 
Ζήτω ο Καναδάς!Ζήτω ο Καναδάς!

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!
Αγαπητοί  Έλληνες και  Ελληνίδες, επί τη ευκαιρία Αγαπητοί  Έλληνες και  Ελληνίδες, επί τη ευκαιρία 
της 201ης επετείου της Παλιγγενεσίας της Ελλάδας, της 201ης επετείου της Παλιγγενεσίας της Ελλάδας, 
σας στέλνω τους πιό θερμούς μου χαιρετισμούς.σας στέλνω τους πιό θερμούς μου χαιρετισμούς.

Μαίρη ΝτέροςΜαίρη Ντέρος
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Η Αγλαΐα Ρεβελάκη, δημοτική Σύμβουλος 
της Περιοχής Chomedey εύχεται στην 

Ελληνική Παροικία  εγκάρδιες ευχές για 
την 201η Επέτειο της Εθνικής μας Εορτής.

25η Μαρτίου 1821

Χρόνια Πολλά
Ζήτω η 25η Μαρτίου

Ζήτω το Ελληνικό Έθνος
Ζήτω ο Απανταχού Ελληνισμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ανυπολόγιστης αξίας είναι και η κα-
θαρώς πολεμική προσφορά της 

Εκκλησίας. Το 1575 κήρυξε επανάσταση 
στη Μάνη ο Αρχιεπίσκοπος Επιδαύρου 
Μακάριος Μελισίδης, το 1770 στο Αίγιο 
ο Μητροπολίτης Πατρών Παρθένιος και 
στην Κόρινθο ο Μητροπολίτης Μακάριος 
Νοταράς.
Το 1600 και το 1609 έκανε επαναστατικό 

κίνημα ο Διονύσιος Φιλόσοφος, Μητρο-
πολίτης Τρικάλων, ο οποίος τελικά βρήκε 
μαρτυρικό θάνατο στα Γιάννενα το 1611. 

Το 1684 ο Μητροπολίτης Άμφισσας Φι-
λόθεος πολέμησε κοντά στην Κόρινθο 
με δικό του σώμα εναντίον των Τούρκων, 
όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα. 
Τον ίδιο χρόνο, ο Μητροπολίτης 

Κεφαλλη νίας Τιμόθεος Τυπάλδος, συ-
γκρότησε επανα στατικό σώμα με 150 
κληρικούς κι έλαβε μέ ρος σε απελευθε-
ρωτικές προσπάθειες. Οι Μητροπολίτες 
Σαλώνων Τιμόθεος, Θη βών Ιερόθεος, 
Λάρισας Μακάριος, Εύβοιας Αμβρόσιος, 
διετέλεσαν οπλαρχηγοί.

Ο Παπαβλαχάχας ήταν αρχηγός των αρ-
ματολών των Χασίων. Βρήκε, μάλιστα, 
τραγι κό θάνατο από τον Αλή Πασά στα 
Γιάννενα. Ο διάκος του Πατριάρχη Γρηγο-
ρίου του Ε’ Νικηφόρος Ρωμανίδης, αφού 
χειροτονήθη κε ιερέας και χειροθετήθηκε 
και Αρχιμανδρί της, υπηρέτησε και δια-
κρίθηκε ως ναυμάχος κάτω από τις δια-
ταγές του Α. Μιαούλη. 

Ο Ησαΐας Σαλώνων κήρυξε την επανά-
σταση στις 27.3.1821 στην περιφέρειά 
του, μέσα στο Μοναστήρι του οσίου Λου-
κά Βοιω τίας.

Η Μονή του οσίου Λουκά, μετά τη σύ-
σκεψη του Δεσπότη Σαλώνων στα μέσα 
του Μάρτη του 1821 με τους οπλαρχη-
γούς της περιφέρειας Αθανάσιο Διάκο 
και άλλους, έγινε κέντρο επαναστατικό 
και κατασκευής φυσεκιών. 
Ο Δημήτριος Υψηλάντης είχε το αρχη-

γείο του στο Μοναστήρι του Αγίου Νι-
κολάου Πέτρας. Ο Αρχιστράτηγος της 
Ρούμελης Γεώργιος Καραϊ σκάκης είχε τ’ 
ορμητήριό του στη Μονή Προυσού της 
Ευρυτανίας. 
Ο Ιερομόναχος Σεραφείμ, από το Φα-

νάρι Θεσσαλίας, ηγήθηκε της επανάστα-
σης των Αγραφιωτών. Το Μοναστήρι του 
Ομπλού Πατρών ήταν στρατηγείο των 
επαναστατών της περιοχής.
Ο Ανθιμος Αργυρόπουλος, ιερομόνα-

χος, δέχτηκε στο Μοναστήρι του την οι-
κογένεια Μπότσαρη και την περιέθαλψε, 
μετά την άλω ση του Σουλίου. Ο ίδιος στη 
Ζάκυνθο, κατά τον ιστοριογράφο Π. Χιώ-
τη, όρκισε μέλη της Φιλικής Εταιρίας το 

Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους Β. και Κ. 
Πετιμεζά και τον Νικηταρά. Εργάστηκε δε 
ως παράγοντας με ασυνήθιστο ζήλο για 
την ευόδωση της Επανάστασης.

Ο Χρύσανθος Πηγάς, Μητροπολίτης Μο-
νεμβασίας και Καλαμάτας, το 1819 μπήκε 
στη Φιλική Εταιρία κι εργάστηκε εντατικά 
για την προετοιμασία της Επανάστασης. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 
του από τους Τούρκους, το κλείσιμο του 
στις φυλακές της Τρίπολης, όπου μαζί με 
άλλους φυλακισμένους Μητροπολίτες 
πέθανε κι αυτός από τις κακου χίες της 
φυλακής.

Στη Φιλική Εταιρία είχαν μυηθεί όλοι 
σχεδόν οι μητροπολίτες και πολλοί διακε-
κριμένοι ιερείς και μοναχοί και ιδιαίτερα 
οι αγιορείτες.

Ο Διάκος, ο Παπαφλέσσας και ο Σαμου-
ήλ είναι ανεπανάληπτες κληρικές μορφές 
του 1821. Ο Υψηλάντης έλεγε για τον Πα-
παφλέσσα ότι «είναι το άλλο μου εγώ». 
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υψη-
λάντης ξεκίνησε τον απελευθερωτικό του 
αγώνα από την εκκλησία. 

Μέσα στον ι. ναό των Τριών Ιεραρχών 
του Ιασίου έλαβε το πολεμικό ξίφος από 
το Μητροπολίτη Μολδαβίας, Βενιαμίν 
Κωστάκη, ο οποίος ευλόγησε και τη ση-
μαία του αγώνα του.
Ακόμα, πολλά Μοναστήρια καταστράφη-

καν από τους Τούρκους γιατί λάβαιναν 
μέρος σε απελευθερωτικά κινήματα. 
Αναφέρουμε μόνο ένα για παράδειγμα, 
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τη Μονή Στροφά δων, που κατέστρεψε ο Σουλεϊμάν Β’ 
(1520-1560). Και γενικά, οι Τούρκοι κάθε τόσο ζητούσαν 
από την Εκκλησία τις ευθύνες για κάθε απελευθερωτικό 
κίνημα. Αυτήν αιματοκυλού σαν γιατί αυτήν θεωρούσαν 
πνευματική και εθνική Αρχή του Έθνους. Και μόνο αυτή 
η στάση των Τούρκων απέναντι στην Εκκλησία, της οποί-
ας πολλές φορές σκότωναν τους φο ρείς της, τα λέει όλα. 

Είναι χαρακτηριστική και η σχετική ομολογία του Μα-
κρυγιάννη για την τεράστια προσφορά των Μοναστη-
ριών στον αγώνα: «...Τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα 
προ πύργια της επανάστασής μας... Οι περισσότε ροι κα-
λόγεροι σκοτώθηκαν εις τον αγώνα». 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν το Α και το Ω για το υπό-

δουλο γένος. Το ράσο κόλπωνε μέσα του τη ρωμιοσύνη 
και η ρωμιοσύνη κολπωνόταν μέσα στο ράσο. Αυτό δεν 
μπορεί να το ανα τρέψει καμιά δύναμη. Η ρωμιοσύνη 
και η ορ θόδοξη Εκκλησία και στην περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας πορεύτηκαν αντάμα το δρόμο του μαρτυρίου 
τους, το δρόμο της σταυρικής τους πορείας και επιβίω-
σαν χάρις στην πίστη τους στην Τριαδική Θεότητα. 

Χάρις στην ορθόδοξη παράδοση με τις άπειρες και 
παντοδύναμες διαστάσεις της. Μέσα από τη βυζαντινή 
εικόνα και το εκκλησιαστικό μέλος, μέσα από τα συ-
ναξάρια των αγίων και μέσα από τη ζωή των αρχαίων 
ηρώων κρατήθηκε η ελληνική ψυχή όρθια, ως ότου βρή-
κε τη δύναμη και τίναξε από πάνω της τον τουρκικό ζυγό. 

Όσες προπαγάν δες κι αν θελήσουν ν’ αλλοιώσουν 
αυτή την ιστορική πραγματικότητα δε θα το κατορθώ-
σουν, γιατί μιλούν τα ίδια τα γεγονότα.

Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε, γιατί αν επεκτα-
θούμε πιο πολύ σε πρόσωπα και σε γεγονότα, σχετικά 
με τη συμβολή της Εκκλη σίας στον αγώνα της ελευθε-
ρίας του έθνους, δε θα μας φτάσουν, όπως είπαμε και 
στην αρχή, τόμοι ολόκληροι.

Πιστεύουμε όμως ότι όσα δειγματικά ανα φέραμε είναι 
ικανά να πείσουν κάθε αντικειμε νικό κριτή, σχετικά με 
τον πρώτο ρόλο της Εκ κλησίας κατά τη μακραίωνη τούρ-
κικη σκλαβιά και κατά την εθνεγερσία του 1821.
Θα ήταν όμως παράλειψη κι εδώ αν στο κεφάλαιο αυτό 

δεν αναφέραμε δύο αντιπροσωπευτικές γνώμες Φιλελ-
λήνων και ξένων πε ριηγητών, που έχουν ιδιαίτερη σημα-
σία για την αντικειμενικότητά τους.

Ο Αγγλος Humphreys γράφει ότι: «Ανάμεσα στους 
στρατιώτες βρίσκονταν και μεγά λος αριθμός παπάδων. 
Αυτοί ήταν οι πρωτερ γάτες του ξεσηκωμού».
Ο Κορσικανός Πρόξενος της Ολλανδίας στην Αθήνα, 

Domenico Origone, λέει πως: «Οι Τούρκοι στην Αθήνα 
κάνουν τα πάντα για να συλλάβουν παπάδες, γιατί, όπως 
διαδίδεται, οι παπάδες είναι αρχηγοί των επαναστατών.

Ακόμα και το πιο καταπληκτικό: Το βιβλίο της Γ’ Λυκεί-
ου της Τουρκίας γράφει: «Ο Πατριάρχης και ο ανώτερος 
Κλήρος των Ρωμιών ήταν επικεφαλής του Έθνους των 
Γραικών σ’ αυτή την Επανάσταση, μαζί με τους καλόγε-
ρους».
Και μία ανάλογη βεβαίωση από τη μακρινή Αμερική, η 

οποία παρά την απόστασή της, βοήθησε τον αγώνα υλι-
κά και ηθικά.

Στις 16 Ιουνίου 1821 η εφημερίδα «Γκαζέτ» της Μασα-
χουσέτης πληροφορούσε τους αναγνώστες της ότι «...
στο Μοριά ένοπλοι... με επικεφαλής τον ΚΛΗΡΟ εξεγέρ-
θηκαν εναντίον των Τούρκων...».

Και ας ξανατονιστεί, ότι η συμβολή του κλήρου στον 
αγώνα ήταν βαθιά συνείδηση του γένους, που την έκ-
φραζε και στα δημοτικά του τραγούδια:

Χαρά που τόχουν τα βουνά 
τα κάστρα περηφάνια, 
Γιατί γιορτάζει η Παναγιά 
γιορτάζει κι η Πατρίδα,
Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά 
παπάδες με τουφέκι, 
Σαν βλέπουν και το Γερμανό 
της Πάτρας το Δεσπότη 
να ευλογάει τ’ άρματα 
να εύχεται τους λεβέντες.
Μιλούν τα γεγονότα 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1821 
ΤΙΜΟΘΕΟΥ Κ. ΚΑΛΙΦΗ 
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  36

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

Στις 25 Μαρτίου και όλο το 
Σαββατοκύριακο, σας περιμένουμε 

για το μπακαλιάρο-σκορδαλιά.
Για την περίοδο της Σαρακοστής  

προσφέρουμε νηστίσιμα.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ 1821!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΖΉΤΩ Ή  25Ή ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!  ΖΉΤΩ Ή  25Ή ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!  
ΖΉΤΩ ΤΟ ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!ΖΉΤΩ ΤΟ ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!

INFO@mountroyalcem.com   
www.mountroyalcem.com 

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

Γιατί πραγματικά έγινε η ναυμαχία στο Ναβαρίνο
Έξω από το Ναβαρίνο οι στόλοι των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας), με ναυάρχους τους Κόδριγκτον, Δεριγνί και Χέιδεν, 
καταναυμαχούν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ. Οι απώλειές του είναι 60 πλοία και 6.000 άνδρες, ενώ των συμμάχων 650 
νεκροί, χωρίς να βυθιστεί σκάφος. Είναι η τελευταία ναυμαχία που διεξάγεται αποκλειστικά με ιστιοφόρα.

Κάθε σημαντική εθνική προσπάθεια 
επιτυγχάνει χάρις στο σωστό στρατη-

γικό σχεδιασμό και τη διπλωματική δράση. 
Αλλά απαιτείται και η κατάλληλη και ευνοϊ-
κή διεθνής συγκυρία, την οποία κάθε έθνος 
που επιδιώκει ένα μεγάλο σκοπό οφείλει 
να εντοπίζει, να αναλύει σωστά και να εκ-
μεταλλεύεται.

Γράφει ο  
Μελέτης Η. Μελετόπουλος*

Το στρατηγικό σχεδιασμό στην Ελληνική 
Επανάσταση, εξασφάλισε με γνώση, εμπει-
ρία και ψυχραιμία ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης, όχι εξ αποστάσεως, αλλά πολε-
μώντας στην πρώτη γραμμή του πυρός. Τη 
διπλωματική δράση χειρίστηκε ιδιοφυώς 
ο Ιωάννης Καποδίστριας, θυσιάζοντας τη 
θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσί-
ας. Υπήρξε όμως και η διεθνής ευνοϊκή συ-
γκυρία, χωρίς την οποία η Επανάσταση δε 
θα είχε οδηγήσει στην ίδρυση ανεξάρτητου 
Ελληνικού κράτους. Η συγκυρία έγινε ευ-
νοϊκή για τους επαναστατημένους Έλληνες 
αργά αλλά σωτήρια. Και εκδηλώθηκε στο 
Ναβαρίνο.
Ας απορρίψουμε, κατ’ αρχάς, ως αστείο 

το σενάριο του «θερμού επεισοδίου», δη-
λαδή την «κατά τύχη» έκρηξη της ναυμα-
χίας. Τρεις μεγάλοι στόλοι, ο Βρετανικός, 
ο Γαλλικός και ο Ρωσικός, βρίσκονταν ήδη 
συγκεντρωμένοι στα Μεσσηνιακά ύδατα, 
γεγονός που καταρρίπτει τη θεωρία του 
τυχαίου, εκτός εάν θεωρήσουμε ότι τυχαία 
βρέθηκαν και οι στόλοι στο σημείο της ναυ-
μαχίας. Η επίσημη δε αποκήρυξη του ναυ-
άρχου Κόδριγκτον από τη βρετανική κυβέρ-

νηση, ήταν ο μόνος τρόπος ώστε η (πάντα 
πολυεπίπεδη) βρετανική εξωτερική πολι-
τική, να διατηρήσει την επιρροή της στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο Φιλελληνισμός έπαιξε οπωσδήποτε 
σημαντικό ρόλο. Η δράση των φιλελληνι-
κών κομιτάτων σε ολόκληρο τον κόσμο (από 
την Αμερική μέχρι τη Ρωσία), το «Ελληνό-
πουλο» του Βίκτωρος Ουγκώ, οι συγκλονι-
στικοί πίνακες του Ντελακρουά, ο θάνατος 
του Λόρδου Βύρωνος στο πολιορκημένο 
Μεσολόγγι, οι τουρκικές θηριωδίες και η 
ελληνική αυτοθυσία, και κυρίως ο αδιάλ-
λακτος, χωρίς επιστροφή, αγώνας των Ελ-
λήνων για την Ελευθερία, είχαν συνταράξει 
τις συνειδήσεις σε ολόκληρο το δυτικό κό-
σμο. Είχε γίνει σαφές ότι επρόκειτο για τη 
μάχη ενός μικρού, πανάρχαιου έθνους, για 
την απελευθέρωσή του από την οθωμανική 
βαρβαρότητα.
Σε δεύτερο επίπεδο, έπαιξε όμως ρόλο 

ένα καθόλου ευκαταφρόνητο οικονομικό 
ζήτημα: οι τραπεζίτες του Λονδίνου, όπως 
ο Χάμπρο, που δάνεισαν τις επαναστατικές 
κυβερνήσεις με στερλίνες, είχαν εκδώσει 
ομόλογα με υψηλό επιτόκιο. Οι ομολογι-
ούχοι θα ελάμβαναν πίσω το ποσόν με τον 
προβλεπόμενο τόκο, μετά την επιτυχή έκ-
βαση της Επανάστασης. 

Όμως η έλευση του Ιμπραήμ, το 1825, 
έθεσε σε κίνδυνο την προοπτική της ίδρυ-
σης νεοελληνικού κράτους. Οι ομολογιού-
χοι ήταν πλέον χιλιάδες, και σε περίπτωση 
αποτυχίας της Επανάστασης η βρετανική 
οικονομία αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο 
«κραχ». Οπότε ασκήθηκε ισχυρή πίεση στον 
πρωθυπουργό Γεώργιο Κάνινγκ να επιλύσει 
το θέμα. Και το επέλυσε. 

Διότι, όπως κάποτε είπε ο Πάλμερστον,  
«η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει μόνιμους φί-
λους αλλά μόνιμα συμφέροντα».
Σε τρίτο, ακόμη σκοτεινότερο επίπεδο, 

υπάρχει το φάντασμα του Μοχάμεντ Άλι. Ο 
ιδιοφυής και ικανότατος Αλβανός αξιωμα-
τικός του οθωμανικού στρατού, κατέλαβε 
με πραξικόπημα την εξουσία στην οθωμα-
νική Αίγυπτο και αναγνωρίστηκε το 1806 
από τον σουλτάνο ως κυβερνήτης της. Ο 
Άλι είχε μεγαλώσει στην Καβάλα, όπου ως 
παιδί είχε θαυμάσει το ελληνικό δαιμόνιο 
στην οικονομία και στις τέχνες. Μετακάλε-
σε λοιπόν στην Αίγυπτο Έλληνες, οι οποίοι 
οργάνωσαν την αιγυπτιακή οικονομία, τις 
βαμβακοφυτείες, τη ναυσιπλοΐα του Νεί-
λου, το τραπεζικό σύστημα, το εμπόριο κλπ. 
Σε στρατιωτικό επίπεδο, ο Μοχάμεντ Άλι 
προσέλαβε Γάλλους αξιωματικούς και ορ-
γάνωσε υπερσύγχρονο στρατό.

Σύντομα, ο δαιμόνιος πασάς της Αιγύ-
πτου αισθάνθηκε αρκετά ισχυρός, ώστε 
να διανοηθεί να γίνει Χαλίφης στη θέση 
του Χαλίφη. Ακολούθησε, λοιπόν, πολιτική 
επέκτασης της εξουσίας του, με σκοπό να 
υποκαταστήσει την Οθωμανική αυτοκρατο-
ρία. Το 1822 άρχισε επεκτατικούς πολέμους, 
καταλαμβάνοντας διάφορες οθωμανικές 
επαρχίες (Νουβία, Αβησσυνία κ.ά.).

Όταν ο Οθωμανός σουλτάνος Μαχμούτ ο 
Β΄ είχε περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο λόγω 
της Ελληνικής Επανάστασης, ο Μοχάμεντ 
Άλι προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει, όχι 
από φιλανθρωπικά αισθήματα, αλλά διότι 
εκεί διείδε μία μεγάλη ευκαιρία: συντρίβο-
ντας την Επανάσταση θα μπορούσε στη 
συνέχεια να διεκδικήσει, ως «νικητής των 
απίστων», το ίδιο το Χαλιφάτο. 

Έστειλε λοιπόν τον υιό του Ιμπραήμ, ο 
οποίος ασφαλώς δεν επρόκειτο να εξα-
λείψει την Επανάσταση για να επιστρέψει 
στη συνέχεια πίσω στην Αίγυπτο, αλλά για 
να διανύσει θριαμβευτικά μέσω ξηράς την 
απόσταση Αθήνα-Κωνσταντινούπολη.

Εικασία; Ουδόλως. Λίγοι στην Ελλάδα 
γνωρίζουν ότι, το 1831, τέσσερα μόλις χρό-
νια μετά το Ναβαρίνο, ο Ιμπραήμ εξεστρά-
τευσε και πάλι εναντίον του Σουλτάνου, 
καταλαμβάνοντας την Παλαιστίνη, τη Συρία 
και τη Μικρά Ασία. Σε απόσταση αναπνοής 
από την Κωνσταντινούπολη, στην Προύσα, 
δόθηκε σκληρή μάχη, όπου τον Ιμπραήμ 
σταμάτησαν τουρκικά στρατεύματα, μαζί 
με βρετανικά, γαλλικά και ρωσικά. Ένα δεύ-
τερο Ναβαρίνο, αυτή τη φορά με την προ-
σθήκη των Τούρκων.

Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι οι Μεγάλες 
Δυνάμεις δεν επρόκειτο να ανεχθούν την 
ανασυγκρότηση μίας ισχυρής Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας υπό τον Μοχάμεντ Άλι, που 
θα καταργούσε την αποικιακή εκμετάλλευ-
ση του αχανούς οθωμανικού κράτους από 
τους Ευρωπαίους και θα άλλαζε άρδην τις 
ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό λοιπόν εννοούσε ο Κολοκοτρώνης, 
όταν έλεγε ότι «ο Θεός έβαλε την υπογρα-
φή του στην Ελευθερία της Ελλάδος και 
δεν την παίρνει πίσω».

*Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι δι-
δάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου της Γενεύης, 
εκπαιδευτικός και Λυκειάρχης της Ιονίου 
Σχολής. Παράλληλα, διδάσκει στη Σχολή 
Πολέμου Αεροπορίας, ενώ έχει διδάξει σε 
ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
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Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ  
& ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΦΕΝΕΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου, στο Φενεό 
Κορινθίας, είναι κτι σμένη φρουρια-

κά σε δεσπό ζουσα θέση μέσα στο δάσος 
δρυός, που είναι σε απόσταση ενός χιλιο-
μέτρου περίπου επάνω από την τεχνητή 
λίμνη Δόξα. Η τεχνητή αυτή λίμνη έγινε 
το 1998 δια της κατα σκευής φράγματος 
στον πο ταμό Δόξα. 

Γράφει ο 
Νίκος Π. Παπαγεωργάκης-Φενεάτης* 

Ο Φενεός που τον λένε «μικρή Ελβε-
τία Κοριν θίας» είναι οροπέδιο με κατα-
πράσινο δάσος. Η απόσταση Αθήνα-
Γκούρα (Φενεού) είναι 160 Χιλιόμετρα. 
Έτσι ο επισκέ πτης που έρχεται από την 
Αθήνα, μέσα σε δύο ώρες θα βρεθεί στο 
όμορφο οροπέδιο του Φενεού, που είναι 
σε υψό μετρο 850 μέτρων, έχει σχήμα πε-
ρίπου τριγωνικό και έχει εύ φορη πεδιάδα 
έκτασης παρα πάνω από 220.000 στρέμ-
ματα.
Η Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου εί ναι νέα. Κτί-

σθηκε το 1693 μετά την εγκατάλειψη της 

παλαιάς Ι. Μονάς της ονομαζόμενης με-
ταγενεστέρως «Παλαιομονάστηρο» που 
ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο και 
κτίσθηκε προ της αλώσεως επί λοφίσκου 
που ήταν στο σημείο της τεχνη τής λίμνης 
Δόξα, όπου σήμερα βρίσκεται η μικρή εκ-
κλησία του Αγίου Φανουρίου.

Η κατά το έτος 1690 άνοδος της στάθ-
μης του νερού της τότε λίμνης που κατέ-
κλυζε όλο τον κάμπο του Φενεού, ανά-
γκασε σε μετακόμιση την πα λαιά Μονή, 
η οποία εγκαταστάθηκε το έτος 1693 στη 
θέση που τη βλέπουμε σήμερα. Η ανωτέ-
ρω νέα Ι. Μονή το 1740 κατεστράφη από 
πυρκαγιά και το 1754 κτίσθηκε εκ θεμελί-
ων. Πρόκειται για ένα τριώροφο συγκρό-
τημα με εσωτερική αυλή, στο κέντρο της 
οποίας εί ναι κτισμένος ο Ναός. Το καθο-
λικό της Μονής αφιερωμένο στον Άγιο 
Γεώργιο τον Τροπαιο φόρο είναι ρυθμού 
Βασιλικής με τρούλο με θαυμάσιο επί-
χρυσο τέμπλο του 1762. Το κα θολικό 
ιστορήθηκε μεταξύ των χρόνων 1762 
– 1768 από το Γιαν νιώτη ζωγράφο «Πα-
ναγιώτη». Ταύτα αναγράφονται εσωτε-
ρικώς και άνωθεν της εισόδου του Ναού.
Ο Ναός εσωτερικά έχει τρούλο, κάτω του 

οποίου κρέμεται πολυτελέστατο πολύ-
φωτο (πολυ έλαιος) με στεφάνη επίχρυ-
ση. Ο Ναός έχει πολλές και σπου δαίες 
επί των τοίχων αγιογρα φίες. Στο Νάρθη-
κα (ή πρόναο) υπάρχουν μεγαλοπρεπείς 
πα ραστάσεις των αγίων Αναχωρη τών, 
Κοσμά του ποιητού, Ιωάν νου του Δα-
μασκηνού, Εφραίμ του Σύρου, Ιωάννου 
του συγ γραφέως της Κλίμακος, του Νή-
φωνος, και της  δευτέρας Παρουσίας με 
την κόλαση και ωραίες τοιχογραφίες των 
αγίων μαρτύρων Ιουλίας, Μαρίνης, Πα-
ρασκευής, Κυριακής, Βαρβάρας και Αικα-
τερίνης.

Η Ι. Μονή κατά τους χρόνους της Επα-
νάστασης του ‘21 είχε λειτουργήσει σαν 
Αρχηγείο της Φιλικής Εταιρείας υπό την 
αρ χηγία του Ηγουμένου της Μο νής Να-
θαναήλ και τη βοήθεια πολλών άλλων 
ηγουμένων από γειτονικές μονές. Με 
επικεφα λής τον Θ. Κολοκοτρώνη, που 
«σαν φιλόσοφος οδηγούσε και σαν λιο-
ντάρι πολεμούσε», έγι ναν πολλές συνε-
δριάσεις οπλαρχηγών από την Αρκαδία 
και την Κορινθία, ενώ πολλοί πλούσιοι 
κάτοικοι βοήθησαν σημαντικά με μεγά-
λες χρηματικές προσφορές, καθιστώντας 
το σπουδαία οικονομική δύναμη στην πε-
ριοχή.

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο παραπάνω Ναός έχει Νάρ θηκα (ή 

Πρόναο) εις τον Περώο του οποίου υπάρ-
χει ακόμα το «Κρυφό Σχολειό» όπου από 
μι κρή καταπακτή, που εκλείετο, ανέβαι-
ναν με κινητή σκάλα κρυφά τα Ελληνό-
πουλα επί Τουρκοκρατίας και με το φως 
των κεριών εμάθαιναν τα πρώτα Ελληνι-
κά Γράμματα, ήτοι γραφή, ανάγνωση στο 
Ψαλτήρι, Ιστορία και λίγη αριθμητική, με 
δασκάλους πρακτικούς τους καλόγερους. 
Οι πηγές αναφέρουν ότι υπήρξε «Κρυφό 
Σχολειό» στην παλαιά Ι. Μονή την ονο-
μαζόμενη «Παλαιομονάστηρο» μέχρι την 
εγκατά λειψη της το 1690 λόγω της ανό-
δου των νερών της λίμνης. 

Επίσης, υπήρξε «Κρυφό Σχο λειό» στην 
Παναγιά του βρά χου στον Ταρσό Φενε-
ού, σε σπηλιά του βράχου πάνω από την 
Ι. Μονή Αγ. Τριάδος. Στην Παναγία του 
Βράχου ανεβαί νεις με σκάλα, υπάρχουν 

τρεις θολωτοί χώροι σε σχισμή των Βρά-
χων. Μέσα στην εκεί εκ κλησία από μία 
τρύπα στον Τοίχο της Εκκλησίας αυτής 
τρέ χει νερό άγιασμα.

Οι Τούρκοι καταδίωξαν την Παιδεία των 
Ελλήνων. Το συμ φέρον τους ήταν να μη 
μορφώ νονται οι υπόδουλοι Έλληνες, 
να μη καλλιεργούν το πνεύμα τους, να 
μη διδάσκονται την ιστορία τους και να 
λησμονή σουν την καταγωγή και τα με-
γάλα κατορθώματα των Προγόνων τους. 
Η μόρφωση θα ήταν ένα ισχυρό όπλο στα 
χέρια των υπόδουλων, που θα τους παρα-
κινούσε σε αγώνες για την ανά κτηση της 
ελευθερίας τους. Για τους λόγους αυτούς, 
η Ελληνική εκπαίδευση καταδιώχθηκε. 
Τα σχολεία κλείσθηκαν. Οι Έλληνες δι-
δάσκαλοι καταδιώχθηκαν ή δολοφονή-
θηκαν. Νέες σχολές για τη μόρφωση δι-
δασκάλων δεν υπήρχαν. Βιβλία Ελληνικά 
δεν κυκλοφορούσαν. Πολλοί λόγιοι Έλλη-
νες και δι δάσκαλοι, που κατόρθωσαν να 
σωθούν, έφυγαν στην Ιταλία και την άλλη 
Ευρώπη, όπου καλλι έργησαν τα Ελληνι-
κά Γράμματα και πρόσφεραν αργότερα 
με γάλες υπηρεσίες στον Ελληνι σμό. Το 
υπόδουλο όμως Έθνος στερήθηκε για 
πολύ καιρό τους διδασκάλους του και η 
Ελλη νική νεολαία έμεινε για πολλά χρό-
νια αμόρφωτη.
Τα κρυφά σχολειά, στο Μοναστήρι του 

Αγ. Γιώργη, σε  όλες τις εκκλησίες του Φε-
νεού και σε όλα τα Μοναστήρια και Εκ-
κλησίες της υπόδουλης Ελλάδας, κατά 
τη σκοτεινή αυτή εποχή, προσέφεραν 
μεγάλες υπηρεσίες στο υπόδουλο Έθνος. 
Οι εκκλησίες και οι νάρθηκες τους μετε-
τράπησαν σε σχολεία. Έτσι κάτω από το 
φως των  κεριών τα Ελληνόπουλα μάθαι-
ναν την ιστορία τους και την  καταγωγή 
τους και διδάσκονταν την αγάπη για την 
«Ελευθερία».

*Οικονομικός έφορος 
τ. Διευθυντής Επιθεώρησης 
Υπουργείου Οικονομικών
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM

ΖΉΤΩ Ή  25ΖΉΤΩ Ή  25ΉΉ ΜΑΡΤΙΟΥ!   ΜΑΡΤΙΟΥ!  
ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΑΔΑ!ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΑΔΑ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Μονή του Αγίου Γεωργίου υπάρχει Κρυφό 
Σχολείο που λειτούργησε κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας, το οποίο διατηρείται, μέχρι 
σήμερα. Κατά τους χρόνους της Επανάστασης 
του 1821 η Μονή λειτούργησε ως Αρχηγείο 
της Φιλικής Εταιρείας που με επικεφαλής τον 
Θ. Κολοκοτρώνη έγιναν πολλές συνεδριάσεις 
οπλαρχηγών από την Κορινθία και την Αρκα-
δία.
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Τα αδέλφια Λαυρέντιος και Παναγιώτης Μάμμας Τα αδέλφια Λαυρέντιος και Παναγιώτης Μάμμας 
Εύχονται σε όλη την ομογένεια Χρόνια Πολλά.Εύχονται σε όλη την ομογένεια Χρόνια Πολλά.

Ζήτω το 1821!Ζήτω το 1821!

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

1

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

Economist: Η Δύση φταίει  
για τον πόλεμο στην Ουκρανία 
«Η επέκταση του ΝΑΤΟ προκάλεσε τη Ρωσία»

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός πολιτι-
κός επιστήμονας, Τζον Μερσχάιμερ 

(φωτ.), επιρρίπτει ευθύνες στη Δύση για 
τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μακροσκε-
λή ανάλυσή του στον Economist. H αλό-
γιστη επέκταση του ΝΑΤΟ προκάλεσε τη 
Ρωσία, γράφει μεταξύ άλλων. 
«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πιο 

επικίνδυνη διεθνής σύγκρουση από την 
κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962. 
Η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών της 
είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να εμποδί-
σουμε την επιδείνωσή της και να βρούμε 
έναν τρόπο να την τερματίσουμε», λέει ο 
Μερσχάιμερ.
Ο Τζον Τζόζεφ Μερσχάιμερ είναι Αμερι-

κανός πολιτικός επιστήμονας και μελετη-
τής διεθνών σχέσεων, ο οποίος ανήκει στη 
ρεαλιστική σχολή σκέψης. Έχει χαρακτη-
ριστεί ως ο πιο επιδραστικός ρεαλιστής 
της γενιάς του.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Βλαντι-

μίρ Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο και είναι 
υπεύθυνος για το πώς συνεχίζει να διεξά-
γεται» λέει. Αλλά γιατί το έκανε είναι άλλο 
θέμα, σημειώνει και αμφισβητεί τη στρε-
βλή, κυρίαρχη άποψη στη Δύση, ότι είναι 
ένας παράλογος επιτιθέμενος, που θέλει 
να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη Ρωσία 
στα πρότυπα της πρώην Σοβιετικής Ένω-
σης. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο λέει, εκείνος θα 
έφερε πλήρως την ευθύνη για την κρίση 
στην Ουκρανία, κάτι που προφανώς είναι 
λάθος κατά την άποψή του.
Ο Μερσχάιμερ κάνει μία ανασκόπηση 

στο παρελθόν και εξηγεί γιατί η Δύση, και 
κυρίως η Αμερική, δημιούργησαν ηθελη-
μένα ένα προβληματικό έδαφος στην Ου-
κρανία, από την κρίση που πρωτοξεκίνησε 
το Φεβρουάριο του 2014. Τονίζει επίσης, 
πως οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον 
Πούτιν μπορούν να έχουν μόνο αρνητικές 
συνέπειες.

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα στην 

Ουκρανία ξεκίνησε στη Σύνοδο κορυφής 
του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο 

του 2008, όταν η τότε κυβέρνηση του 
Τζορτζ Μπους ώθησε τη συμμαχία να ανα-
κοινώσει ότι η Ουκρανία και η Γεωργία 
«θα γίνουν μέλη» της. Το Κρεμλίνο απά-
ντησε αμέσως με οργή, χαρακτηρίζοντας 
αυτήν την απόφαση απειλή για την ίδια 
την ύπαρξη της Ρωσίας και υποσχέθηκε 
να την αποτρέψει.

Σύμφωνα με έναν έγκυρο Ρώσο δημο-
σιογράφο, «ο Πούτιν εξοργίστηκε» και 
προειδοποίησε ότι «αν η Ουκρανία εντα-
χθεί στο ΝΑΤΟ, αυτό θα το κάνει χωρίς την 
Κριμαία και τις ανατολικές περιοχές της. 
Απλώς θα καταρρεύσει».

Η Αμερική αγνόησε την κόκκινη γραμμή 
της Μόσχας και προώθησε το σχέδιο της 
να κάνει την Ουκρανία το δυτικό της προ-
πύργιο στα σύνορα με τη Ρωσία. Αυτή η 
στρατηγική περιλάμβανε δύο άλλα στοι-
χεία: να φέρει την Ουκρανία πιο κοντά 
στην ΕΕ και να την κάνει μία φιλοαμερικα-
νική δημοκρατία.

ΟΙ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΟΥ 2014
Τελικά, αυτές οι προσπάθειες πυρο-

δότησαν μία σειρά από εχθροπραξίες 
το Φεβρουάριο του 2014, μετά από μια 
υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ εξέγερση, η 
οποία οδήγησε το φιλορώσο πρόεδρο της 
Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, να εγκα-
ταλείψει τη χώρα. Σε απάντηση η Ρωσία 
κατέλαβε την Κριμαία και βοήθησε να ξε-
κινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος στην περι-
οχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας.

Η επόμενη μεγάλη αντιπαράθεση ήρθε 
το Δεκέμβριο του 2021 και οδήγησε απευ-
θείας στο σημερινό πόλεμο. Η κύρια αιτία 
ήταν ότι η Ουκρανία θα γινόταν de facto 
μέλος του ΝΑΤΟ, μία διαδικασία που ξεκί-
νησε από το Δεκέμβριο του 2017, όταν η 
κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να πουλή-
σει «αμυντικά όπλα» στο Κίεβο.

ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ
Οι δεσμοί μεταξύ Ουκρανίας και Αμε-

ρικής συνέχισαν να ενισχύονται υπό την 
κυβέρνηση Μπάιντεν, γεγονός που αντι-
κατοπτρίζεται σε ένα σημαντικό έγγραφο, 
τη «Χάρτα ΗΠΑ-Ουκρανίας για Στρατηγι-
κή Συνεργασία», η οποία υπογράφηκε το 
Νοέμβριο 2021 από τον υπουργό Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και τον 
Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Στόχος ήταν να «υπογραμμιστεί η δέ-
σμευση από την πλευρά της Ουκρανίας 
για την εφαρμογή ολοκληρωμένων μεταρ-
ρυθμίσεων και σε βάθος, που απαιτούνται 
για πλήρη ένταξη στους ευρωπαϊκούς και 
ευρωατλαντικούς θεσμούς».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Μόσχα θεώ-
ρησε απαράδεκτη αυτήν την κατάσταση 
και άρχισε να κινητοποιεί το στρατό της 
στα σύνορα της Ουκρανίας, στέλνοντας 
μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Ου-

άσιγκτον. Ωστόσο, αυτό δεν είχε κανένα 
αποτέλεσμα, καθώς η κυβέρνηση Μπάι-
ντεν συνέχισε να πλησιάζει την Ουκρανία.

Ένα μήνα αργότερα ο Πούτιν ξεκίνησε 
την εισβολή στην Ουκρανία για να εξα-
λείψει την απειλή που είδε από το ΝΑΤΟ. 
Αυτή η ερμηνεία των γεγονότων έρχεται 
σε αντίθεση με την άποψη που επικρατεί 
στη Δύση, ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ είναι 
άσχετη με την κρίση της Ουκρανίας, κατη-
γορώντας αντ’ αυτού τους επεκτατικούς 
στόχους του Πούτιν.

Ο Πούτιν σίγουρα γνωρίζει ότι το κόστος 
της κατάκτησης και της κατάληψης μεγά-
λων χερσαίων εκτάσεων στην Ανατολική 
Ευρώπη είναι κάτι το απαγορευτικό για 
τη Ρωσία. Όπως είχε πει κάποτε: «Όποιος 
δεν του λείπει η Σοβιετική Ένωση δεν έχει 
καρδιά. Όποιος τη θέλει πίσω δεν έχει 
μυαλό». Πιστεύει στους στενούς δεσμούς 
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά το 
γεγονός ότι η προσπάθεια να πάρει πίσω 
όλη την Ουκρανία θα ήταν σα να προσπα-
θεί «να καταπιεί ένα σκαντζόχοιρο».

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ
Ο Μερσχάιμερ συμπεραίνει ότι βρισκό-

μαστε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κα-
τάσταση, με τη δυτική πολιτική να επι-
δεινώνει αυτούς τους κινδύνους. Για τους 
ηγέτες της Ρωσίας, αυτό που συμβαίνει 
στην Ουκρανία δεν έχει να κάνει με τις 
«αυτοκρατορικές τους φιλοδοξίες». Πρό-
κειται για την αντιμετώπιση αυτού που 
θεωρούν ως άμεση απειλή για το μέλλον 
της Ρωσίας.

Ο Πούτιν μπορεί να εκτίμησε λάθος τις 
στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας, 
την αποτελεσματικότητα της ουκρανικής 
αντίστασης, το εύρος και την ταχύτητα της 
δυτικής απάντησης, αλλά δεν πρέπει ποτέ 
να υποτιμάται το πόσο αδίστακτη μπορεί 
να γίνει μία μεγάλη δύναμη, όταν πιστεύ-
ει ότι έχει έρθει σε δεινή θέση.

Εντούτοις, η Αμερική και οι σύμμαχοί 
της διπλασιάζουν την πίεσή τους, ελπίζο-
ντας να επιφέρουν μια ταπεινωτική ήττα 
στον Πούτιν και ίσως ακόμη και να προ-
καλέσουν την απομάκρυνσή του από την 
ηγεσία. Αυξάνουν τη βοήθεια προς την 
Ουκρανία, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα 
οικονομικές κυρώσεις προκειμένου να 
επιβάλουν συντριπτικές τιμωρίες στη Ρω-
σία, μία κίνηση που ο Πούτιν θεωρεί ως 
«παρόμοια με την κήρυξη πολέμου».

Η Αμερική και οι σύμμαχοί της μπορεί να 
είναι σε θέση να αποτρέψουν μια ρωσι-
κή νίκη στην Ουκρανία αλλά η χώρα θα 
υποστεί σοβαρή ζημιά έτσι κι αλλιώς – αν 
δε διαμελιστεί κιόλας. Επιπλέον, υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος κλιμάκωσης πέρα από 
την Ουκρανία, για να μην αναφέρουμε τον 
κίνδυνο πυρηνικού πολέμου.

Εάν η Δύση, όχι μόνο εμποδίσει τη Μό-
σχα στα πεδία μάχης της Ουκρανίας αλλά 
κάνει επίσης σοβαρή και μόνιμη ζημιά 
στη ρωσική οικονομία, στην πραγματικό-
τητα είναι σα να ωθεί μια μεγάλη δύναμη 
στο χείλος του γκρεμού. Και τότε ο Πού-
τιν μπορεί να στραφεί και στα πυρηνικά 
όπλα.

Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εί-
ναι αδύνατον να γνωρίζουμε τους όρους 
με τους οποίους θα έρθει το τέλος του 
πολέμου. Αλλά, αν δεν κατανοήσουμε τη 
βαθιά αιτία του δε θα μπορέσουμε να τον 
τερματίσουμε προτού η Ουκρανία κατα-
στραφεί ολοκληρωτικά και το ΝΑΤΟ κατα-
λήξει σε πόλεμο με τη Ρωσία.
Μόλις ξεκίνησε η κρίση, οι Αμερικανοί 

και Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν μπορούσαν 
να παραδεχτούν ότι την είχαν προκαλέ-
σει, προσπαθώντας να ενσωματώσουν 
την Ουκρανία στη Δύση. Δήλωσαν ότι η 
πραγματική πηγή του προβλήματος ήταν 
ο ρεβανσισμός της Ρωσίας και η επιθυμία 
της να κυριαρχήσει, αν όχι, να κατακτήσει 
την Ουκρανία.

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΕΩΣ ΤΟ 2020.  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 1955 ΕΩΣ ΤΟ 1999, 
ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ 44 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΧΩΡΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ) ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΝΑΤΟ 

(1982). ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΕΩΣ ΤΟ 2020 (ΓΙΑ 21 ΧΡΟΝΙΑ) ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ 
ΝΑΤΟ 14 ΧΩΡΕΣ! ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΠΛΟΚ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΦΩΝΟ  

ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΗ  
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ;   

https://www.newsbomb.gr/tag/polemos-oykrania
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Ευχόμαστε σε όλη την ΟμογένειαΕυχόμαστε σε όλη την Ομογένεια
Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!

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

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

πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…» πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…» 
Θ. ΚολοκοτρώνηςΘ. Κολοκοτρώνης
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4305 Boul. Samson, Laval, QC  H7W 2G8
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Με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφά-
νεια πραγματοποιήθηκε στο Κεφα-

λινού εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος 
Μεσσήνης, για να αποδώσει τιμές στον 
αντιστράτηγο Ηλία Κορμά (φωτ.) και τα 
παλικάρια του που έπεσαν μαχόμενοι 
στη Μάχη του Μανιακίου το 1825.
Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. 
Χρυσόστομος, ενώ χαιρετισμούς απηύθυ-
ναν ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθα-
νασόπουλος και ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Απανταχού Κεφαλιναίων «Η 
Πρόοδος» Παναγιώτης Κορμάς. 
Ακολούθησε ομιλία του εντεταλμένου 

του Δήμου Μεσσήνης σε θέματα πολιτι-
σμού Γεώργιου Δαβίλλα για την ιστορία 
του Κεφαλινού και τη δράση των Κεφαλι-
ναίων – Ιθωμιτών, ενώ τον πανηγυρικό της 
ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής Νεότερης 
και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου, Θανάσης Χρήστου, με 
τίτλο: «Ο Ηλίας Κορμάς, τα παλικάρια του 
και η αυτοθυσία τους στο Μανιάκι (20 
Μαΐου 1825)».

Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Μεσ-
σήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος (φωτ.), 
ο βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρό-
πουλος ως εκπρόσωπος της Βουλής των 

Ελλήνων, ο θεματικός αντιπεριφερειάρ-
χης Βασίλης Καπέλιος ως εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Σμήναρχος 
Χρυσόστομος Βαλαρούτσος από την 120 
ΠΕΑ ως εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, ο αστυνομικός υποδιευθυντής 
Μεσσηνίας Παναγιώτης Νάκης ως εκπρό-
σωπος των Σωμάτων Ασφαλείας, ο υπο-
πυραγός Ευστάθιος Μπουτακόπουλος ως 
εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, 

ο πρόεδρος της Κοινότητας Κεφαλινού Ιω-
άννης Δαβίλλας και ο πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Απανταχού Κεφαλιναί-
ων «Η πρόοδος» Παναγιώτης Κορμάς.

Παραδοσιακά τραγούδια τραγούδησε ο 
ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος και πα-
ραδοσιακό ποίημα απήγγειλε η πρόεδρος 
του Συλλόγου Αθλητικός Πολιτιστικός Πα-
ράδεισος «Καλαμάτα» Σοφία Δούση και 
τέλος έγινε το προσκλητήριο νεκρών από 
την αρχισμηνία Σοφία Κορμά.
«Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα για το 

Κεφαλινού, την Ιθώμη και το Δήμο Μεσ-
σήνης. Είναι η αρχή της εκπλήρωσης ενός 
χρέους που έχουμε προς τους προγόνους 
μας που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι για να 
είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Από φέτος και 
κάθε χρόνο -με ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου- θα τελείται εδώ 
την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, τρισάγιο 
στη μνήμη των ηρώων μας, του Ηλία Κορ-
μά και των παλικαριών του», όπως είπε 
ο Δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασό-
πουλος.
Πρόσθεσε ακόμα ότι η Δημοτική Αρχή θα 

κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη 
θεσμοθέτηση της γιορτής και την επίσημη 
αναγνώρισή της από την ελληνική πολι-
τεία.

Ο Δήμος Μεσσήνης τίμησε τον αντιστράτηγο Ηλία Κορμά

Ο ΗΛΙΑΣ, Ο ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΟΡΜΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ

Οι τρεις ήρωες του Κεφαλινού Μεσσηνίας!
Στις ατελείωτες ιστορίες της Πελοποννήσου που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ξεχωρίζει και μία ιδιαιτέρως σημαντική,  
που έχει να κάνει με ένα «δικό μας» συμπάρικο, τον Γιώργο Κορμά, τον οποίο βλέπουμε συχνά στην Ελληνική Κοινότητα  
του Μόντρεαλ που εργάζεται.

Η οικογένεια των Κορμάδων κατάγεται 
από το Κεφαλινού Μεσσηνίας, ένα 

χωριό κτισμένο στους πρόποδες του όρους 
Καψάλα και το οποίο χρονολογείται από τον 
11ο ή 12ο αιώνα μ.Χ!

Πήρε το όνομά του από ένα Νορμανδό 
τσιφλικά που τον έλεγαν Κεφαλινό. Σύμφωνα 
με στοιχεία που αναφέρονται στην αυτο-
βιογραφία ενός από την οικογένεια των 
Κορμάδων, του Κωνσταντίνου Κ. Κορμά 
με τίτλο  «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ: 
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία», το 
χωριό έχει άφθονα και κρυστάλλινα νερά, 
τα οποία πηγάζουν από τις βρύσες που 
βρίσκονται στα τρία ακραία σημεία του 
χωριού. Οι βρύσες αυτές στολίζονται με 
μεγάλα, δροσερά και σκιερά πλατάνια. 

Πέρα όμως από τις μορφολογικές ομορ-
φιές του, το Κεφαλινού είναι και η γενέ-
τειρα τριών εκ των ηρώων της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, οι οποίοι προέρ-
χονται από την οικογένεια των Κορμάδων. 
Πρόκειται για τον Ηλία Κορμά (αντιστρά-
τηγος, 1780 – 1825), τον Κώστα Κορμά 
(υπολοχαγός, 1783 – 1825) και τον Γιώργο 
Κορμά (ταξίαρχος, 1785 – 1845).
Τρία ηρωϊκά αδέλφια, δύο εκ των οποίων, ο 

Ηλίας και ο Κώστας, σκοτώθηκαν στη Μάχη 
στο Μανιάκι, στο πλευρό του Παπαφλέσσα! 
Πριν αναφερθούμε στη Μάχη στο Μανιάκι, 
να διατυπώσουμε λίγα λόγια για τους τρεις 
ήρωες της επανάστασης, ο απόγονος των 
οποίων βρίσκεται ανάμεσά μας και είναι 
κάτοικος Μόντρεαλ.

Σύμφωνα λοιπόν με την αυτοβιογραφία 
του Κ. Κορμά, η εκδοχή που έχει επικρατή-
σει σχετικά με την προέλευση των Κορμαίων, 
είναι πως η εν λόγω οικογένεια ήταν από 
πολύ παλιά κάτοικοι της Ανδρούσης. Είναι 
από τις πρώτες οικογένειες που κατοίκησαν 
στο χωριό και η πρώτη που πήγε στο ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΙΟ, όπως συνήθιζαν να τα ξεχωρίζουν 
εκείνη την εποχή, κάτι που έχει επικρατήσει 
και στις μέρες μας.

Είναι δηλαδή αποδεδειγμένο πως οι 
Κορμαίοι είναι από πολύ παλιά κάτοικοι 

της Ανδρούσης και υπήρξε μία ισχυρή 
και φημισμένη οικογένεια με σπίτια και 
μεγάλη περιουσία. Από την οικογένεια δε, 
ο Μήτρος Κορμάς κατά το 1460 εξελίχθηκε 
σε έναν από τους πρώτους κλεφταρχηγούς 
της περιοχής κατά την Τουρκική Σκλαβιά. Για 
τους λόγους αυτούς, της αντίστασής τους 
δηλαδή, οι Κορμαίοι μετοίκησαν κάποια 
στιγμή από την Ανδρούσα στο Κεφαλινού, 
ώστε να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  
ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Από την πρώτη στιγμή που η Ελλάδα 

υποδουλώθηκε στους Τούρκους, ήτοι από 
το 1460, επτά χρόνια από την Άλωση της 
Πόλης, η Μεσσηνία ξεκίνησε τον αγώνα 
της ενάντια στην τουρκοκρατία. Το χωριό 
Κεφαλινού, με τους Κορμάδες σε πρώτο 
πλάνο, βγήκε στο προσκήνιο. Στους 
πρώτους Μεσσήνιους κλέφτες, συμμετείχαν 
οι Ανδρουσαίοι και γενικά οι Ιθωμίτες, αλλά 
και ολόκληρη η περιοχή των Κοντοβουνίων, 
με Κλεφταρχηγό τον εξ Ανδρούσης Μήτρο 
Κορμά, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε πολλές 
και διάφορες μάχες χωριστά. Αλλά και 
μαζί με τους Ενετούς, που τους καλούσαν 
για ενίσχυση σε κάθε περίσταση ανάγκης 
εναντίων των Τούρκων.

Μάλιστα, το 1465, ο Μήτρος Κορμάς με 

αρκετούς Ανδρουσάνους στρατεύσιμους 
και με τους Ιθωμίτες και Κοντοβουνησίους 
πολεμιστές, οχυρώθηκαν μαζί με τ’ άλλα 
Ελληνοβενέτικα στρατεύματα στον Αλμυρό 
της Καλαμάτας και πολέμησαν τα Τούρκικα 
φουσάτα του Ομάρ πασά. Συνέχισαν δε 
αγωνιζόμενοι με τον Μήτρο Κορμά και με 
συμμάχους τους Ενετούς μέχρι το 1490. Εν 
συνεχεία, έκαναν το ίδιο οι απόγονοί τους με 
άλλους άγνωστους αρχηγούς στο διάστημα 
της δουλείας, μέχρι το 1760 που εμφα-
νίζεται Κλεφταρχηγός των Κοντοβουνίων 
ο Αντώνιος Κορμάς, απόγονος από τριών 
εκατονταετηρίδων του Μήτρου Κορμά.

Ο «ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ»  
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΡΜΑ

Ο Αντώνης Κορμάς απέκτησε πολυμελή 
οικογένεια, τέσσερα κορίτσια και… έξι 
αγόρια. Ένα μικρό στρατό δηλαδή! Ο 
πρωτότοκος ήταν ο Ηλίας Κορμάς, το μεγα-
λύτερο «όνομα» της Μάχης στο Μανιάκι 
και αντιστράτηγος. Οι άλλοι πέντε ήταν ο 
Κωνσταντίνος (υπολοχαγός) και ο Γιώργος 
(ταξίαρχος) οι οποίοι επίσης πολέμησαν 
στο πλάι του Ηλία, και οι Παναγιώτης, 
Ευστάθιος και Νικόλαος. Ο Κωνσταντίνος 
σκοτώθηκε μαζί με τον Ηλία, σε αντίθεση με 
τον Γιώργο που κατάφερε να επιζήσει.

Ο Ηλίας Κορμάς από πολύ νωρίς μυήθηκε 

στη Φιλική Εταιρία από τον Παπαφλέσσα, 
και αμέσως άρχισε να προετοιμάζεται 
για τον επικείμενο αγώνα, αναλαμβάνο-
ντας δράση την κατάλληλη στιγμή. Μόλις 
δόθηκε το σύνθημα της επανάστασης του 
1821, με την κατάληψη και απελευθέρωση 
της Καλαμάτας (πρώτης πόλης που ελευ-
θερώθηκε), ο Ηλίας Κορμάς πρώτος από 
όλους κήρυξε την επανάσταση, μαζί με 
άλλους πολεμιστές από τις περιοχές Ιθώμη, 
Αριστομένους και Τριφυλίας. 

Πήγε με τον Παπαφλέσσα στην Αρκαδία, 
πήρε μέρος στην απελευθέρωση της 
Τριπολιτσάς και έμεινε εκεί μέχρι την 
απελευθέρωσή της. Πολέμησε ακόμα στο 
Βαλτέτσι, στο Άργος και στα Δερβενάκια 
κατά του Δράμαλη, όπου διακρίθηκε για την 
τόλμη του. 

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ
Στις 19 Μαΐου 1825 ο Ηλίας Κορμάς έλαβε 

μέρος στη μάχη στο Μανιάκι με περισσό-
τερους από 120 άνδρες από το χωριό του 
και από γειτονικά χωριά της Ιθώμης. Στη 
μάχη αυτή, θα έπρεπε στους 6.000 πεζούς 
και ιππείς του Ιμπραήμ Πασά να παρατα-
χθούν περίπου 10.000 Έλληνες, σύμφωνα 
με τις υποσχέσεις των ελλήνων οπλαρχη-
γών. Όμως ο Παπαφλέσσας είχε τελικά στη 
διάθεσή του μόνο 1.300 άνδρες, από τους 
οποίους οι περισσότεροι, μπροστά στο 
«Τουρκοαιγυπτιακό ποτάμι» που αντίκρυ-
σαν, λιποτάκτησαν… Έμειναν έτσι κάποια 
στιγμή στο Μανιάκι να πολεμούν μόλις 600 
Έλληνες τις ορδές των βαρβάρων, ανάμεσά 
τους και τα τρία αδέλφια Κορμάδες. Μια 
παραλλαγή της «Μάχης των Θερμοπυλών»! 

Η μάχη άρχισε το πρωΐ της 20ης Μαΐου 
και κράτησε 8 ώρες. Οι περισσότεροι από 
το στρατό του Ιμπραήμ ήταν Αιγύπτιοι που 
είχαν Γάλλους αξιωματικούς. Δεν δυσκολεύ-
τηκαν, παρά τη γενναία αντίσταση των λιγο-
στών Ελλήνων, να μπουν στα ταμπούρια 
τους και να τους σκοτώσουν σχεδόν όλους, 
ανάμεσά τους και τον Παπαφλέσσα. Μεταξύ 
των νεκρών ήταν και τα δύο αδέλφια, Ηλίας 
Κορμάς και Κωνσταντίνος Κορμάς, ενώ ο 
Γιώργος Κορμάς ήταν από τους λίγους που 
γλίτωσαν και αργότερα διαδέχθηκε τον Ηλία 
στην αρχηγία των ενόπλων της Ιθώμης.

Ηλίας Κορμάς 
(αντιστράτηγος,  

1780 – 1825)

Γιώργος Κορμάς 
(ταξίαρχος,  

1785 – 1845)

Κώστας Κορμάς 
(υπολοχαγός,  
1783 – 1825)

Του Αντώνη Μπότσικα
antonis@newsfirst.ca
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

30 Μαρτίου 1822: Η καταστροφή της Χίου
Η σφαγή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων στη Χίο από τους Οθωμανούς  
Τούρκους ως αντίποινα για την κήρυξη της επανάστασης στο νησί 

Αναφερόμαστε στη σφαγή δεκάδων 
χιλιάδων Ελλήνων στη Χίο από τους 

Οθωμανούς Τούρκους, στις 30 Μαρτί-
ου 1822, ως αντίποινα για την κήρυξη 
της επανάστασης στο νησί από τον Σά-
μιο, Λυκούργο Λογοθέτη.
Η έκρηξη της Επανάστασης βρήκε το 

πολυπληθές ελληνικό στοιχείο της Χίου 
να ευημερεί (117.000 έναντι 3.000 Οθω-
μανών Τούρκων και 100 Εβραίων). Με το 
στόλο τους, το εμπορικό τους δαιμόνιο 
και τη διπλωματία τους, οι Χιώτες κυρι-
αρχούσαν στη Μαύρη Θάλασσα, το Αι-
γαίο και τη Μεσόγειο. Το γεγονός αυτό 
ώθησε τον Σουλτάνο να παραχωρήσει 
στο νησί πολλά προνόμια, που άγγιζαν 
το καθεστώς αυτονομίας.
Έτσι, οι κυρίαρχες τάξεις της Χίου δεν 

είχαν κανένα λόγο να ξεσηκωθούν κατά 
των Τούρκων. Το μαρτυρά και η αποτυ-
χία του Τομπάζη τον Απρίλιο του 1821. 

Οι ντόπιοι πρόκριτοι είχαν και μία σοβα-
ρή δικαιολογία να αντιδρούν στον ξεση-
κωμό: η Χίος βρίσκεται σχεδόν δύο μίλια 
από τη Μικρασιατική ενδοχώρα, με απο-
τέλεσμα κάθε απόπειρα εξέγερσης να 
είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
Στις 10 Μαρτίου 1822 ο Σάμιος Λυκούρ-

γος Λογοθέτης, με την προτροπή του Χι-
ώτη Αντωνίου Μπουρνιά, αποβιβάστηκε 
στο νησί με 1.500 άνδρες και πέτυχε να 
συνεγείρει τους ντόπιους, κυρίως τους 
κατοίκους της υπαίθρου. 
Οι 3.000 Τούρκοι του νησιού πρόλαβαν 

να κλειστούν στο Κάστρο και η ολιγοή-
μερη πολιορκία τους δεν έφερε κάποιο 
σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς οι άν-
δρες του Λογοθέτη ήταν ανεπαρκώς εξο-
πλισμένοι.
Μόλις έφθασε το μαντάτο της εξέγερ-

σης στην Υψηλή Πύλη, ο Σουλτάνος Μαχ-
μούτ Β’ την εξέλαβε ως αχαριστία των 

Χιωτών, αλλά και ως προσωπική προ-
σβολή, επειδή η αδελφή του καρπούταν 
από το νησί το φόρο από τα μαστιχόδε-
ντρα. Έμπλεος οργής διέταξε αμέσως να 
φυλακιστούν όλοι οι Χιώτες της Κωνστα-
ντινούπολης και εξήντα από αυτούς να 
αποκεφαλιστούν. Στη συνέχεια έδωσε 
την εντολή στον αντιναύαρχο Καρά – 
Αλή πασά να καταπλεύσει στο νησί και 
να τιμωρήσει παραδειγματικά τους εξε-
γερθέντες.
Στις 30 Μαρτίου 1822 και μετά από 

έντονο κανονιοβολισμό, ο Καρα-Αλής 
αποβίβασε στην ακτή 7.000 άνδρες και 
με τη συνδρομή της τουρκικής φρουράς, 
κατέστειλε εύκολα και σύντομα την εξέ-
γερση, εκμεταλλευόμενος τον κακό σχε-
διασμό της και τις έριδες για την αρχηγία 
μεταξύ Μπουρνιά και Λογοθέτη. 
Στη συνέχεια πυρπόλησε όλα τα περί-

χωρα και την πρωτεύουσα του νησιού 
και επιδόθηκε σε ανήκουστες σφαγές. 
Υπολογίζεται ότι από τους 117.000 χρι-
στιανούς κατοίκους του νησιού, 42.000 
σφαγιάστηκαν, 50.000 πιάστηκαν αιχμά-
λωτοι και 23.000 διέφυγαν προς τις επα-
ναστατημένες περιοχές της Ελλάδας και 
τη Δυτική Ευρώπη. 
Οι Τούρκοι έχασαν περίπου 600 άνδρες, 

ενώ αναφέρθηκαν και θύματα μεταξύ 
των Εβραίων, που διεκπεραιώθηκαν 
από τη Μικρασιατική ακτή στο νησί για 

να πλιατσικολογήσουν και επόπτευαν το 
δουλεμπόριο.
Τα αιματηρά γεγονότα της Χίου προκά-

λεσαν αλγεινή εντύπωση στην Ευρώπη. 
Η κοινή γνώμη ξεσηκώθηκε και οι τάξεις 
των φιλελλήνων πύκνωσαν. Αυτόπτες 
μάρτυρες περιέγραψαν τις φρικιαστικές 
σκηνές στις εφημερίδες, ζωγράφοι (Ντε-
λακρουά) τις απεικόνισαν και ποιητές 
(Ουγκώ, Χέμανς, Πιέρποντ, Χιλ, Σιγκούρ-
νεϊ) έψαλλαν τη θλιβερά καταστροφή. 
Πολλοί έκαναν λόγο για το ασυμβίβα-

στο της τουρκικής φυλής με τον ανθρω-
πισμό, ενώ άλλοι τόνισαν την αδυναμία 
συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλ-
μάνων. 
Η ελληνική νέμεση θα έλθει σύντομα, 

με την ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχί-
δας του Καρα-Αλή από τον Κωνσταντίνο 
Κανάρη (6-7 Ιουνίου 1822).
Ο γερμανός ναύαρχος Βίλχελμ φον Κα-

νάρις (1887-1945), αρχηγός της αντικα-
τασκοπείας του Χίτλερ, ισχυριζόταν ότι 
καταγόταν από τη Χιακή Διασπορά, που 
προέκυψε από τη Σφαγή της Χίου.
Ο σύγχρονος κινέζος ζωγράφος Γιούε 

Μιντζούν φιλοτέχνησε με το δικό του 
τρόπο έναν πίνακα, που ονόμασε «Η 
σφαγή της Χίου». Πουλήθηκε το 2007 σε 
δημοπρασία έναντι 4,1 εκατομμυρίων 
δολαρίων.

© SanSimera.gr
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GOSS!P

Καρολίνα Μπιούλεσκα: Από την  
Πολωνία η πιο όμορφη στον κόσμο
Στο Πουέρτο Ρίκο πραγματοποιήθη-

κε την Πέμπτη 17/3 ο τελικός των 
καλλιστείων Miss World 2021, που είχε 
αναβληθεί το Δεκέμβριο λόγω της παν-
δημίας, και μεγάλη νικήτρια ανάμεσα 
σε 40 κοπέλες, αναδείχθηκε η Karolina 
Bielawska  (Καρολίνα Μπιούλεσκα) από 
την Πολωνία (φωτ.).
Η 23χρονη νέα βασίλισσα της ομορ-

φιάς εκτός από μοντέλο είναι και φοι-
τήτρια. Κάνει μεταπτυχιακό στη Διοίκη-
ση και δεν αποκλείει ένα διδακτορικό. 
Επίσης, αγαπά να ασχολείται με τον 
εθελοντισμό.
«Όταν άκουσα το όνομά μου σοκα-

ρίστηκα, ακόμα δεν μπορώ να το πι-
στέψω. Είναι τιμή μου που φοράω το 
στέμμα της Μις Κόσμος και ανυπομονώ 
να ξεκινήσω τα καθήκοντά μου. Θα θυ-
μάμαι αυτό το καταπληκτικό κεφάλαιο 
στο Πουέρτο Ρίκο για το υπόλοιπο της 
ζωής μου», είπε στις δηλώσεις της στο 
τέλος της βραδιάς.

Η Tana Mongeau είναι τραγουδίστρια, 
ηθοποιός και celebrity του διαδικτύου 

με 5,7 εκατομμύρια followers στο Instagram. 
Η 22χρονη Αμερικανίδα καλλονή θέλει και 
ξέρει πώς να προκαλεί, αναρτώντας βίντεο 
στο YouTube, που έχουν προκαλέσει ακόμη 
και το ενδιαφέρον του… FBI. 
Η ίδια δηλώνει bisexual και ουκ ολίγες φο-

ρές έχει φωτογραφηθεί ως ζευγάρι με άτο-
μα διαφορετικού φύλλου κάθε φόρα. Απο-
ζημιώνει δε τους ακόλουθούς της, αναρτώ-
ντας αποκαλυπτικές φωτογραφίες της, που 
εξάπτουν τη φαντασία.

Η Tana Mongeau ξέρει να προκαλεί τις αισθήσειςΗ Tana Mongeau ξέρει να προκαλεί τις αισθήσεις

O Πέτρος Φιλιππίδης απουσίαζε τε-
λικά την Παρασκευή 18/3 από τη 

δίκη του στο Μικτό Ορκωτό, καθώς αντι-
μετωπίζει προβλήματα υγείας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, «ο Πέτρος Φιλιππίδης 
στη φυλακή δεν προαυλίζεται καθόλου, 
είναι στο κελί του και συγκεκριμένα στο 
κρεβάτι. Είναι σε δύσκολη σωματική κα-
τάσταση, δεν έχει βελτιωθεί η υγεία του. 
Ο συνήγορος υπεράσπισης πιστεύει ότι 
θα παρευρεθεί στη δίκη έστω και με κα-
ροτσάκι στις 28 Μαρτίου. Ο Πέτρος ση-
κώνεται μόνο για να πάει τουαλέτα. Είναι 
αποστεωμένος και η κατάσταση της υγεί-
ας του συνεχίζει να είναι κακή».

ΤΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ  
Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που ξε-

κίνησε τελικά την Παρασκευή 18/3, δια-
κόπηκε και αναμένεται να ξεκινήσει και 
πάλι στις 28 Μαρτίου στο Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο Αθηνών προκειμένου να εμ-

φανιστεί και ο ίδιος στο ακροατήριο. 
Ο εκ των συνηγόρων του, Μιχάλης Δη-

μητρακόπουλος, ζήτησε ολιγοήμερη δια-
κοπή της δίκης προκειμένου να μπορέσει 
να έρθει ο εντολέας του στο δικαστήριο, 
καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήμα-
τα υγείας.  «Πρέπει να είναι παρών για να 
τον ρωτήσετε ποια είναι η θέση του. Ού-
τως ή άλλως θα διαρκέσει η δίκη επί μα-
κρόν, γι’ αυτό παρακαλώ το δικαστήριο, 
ώστε ο Πέτρος Φιλιππίδης να είναι εδώ. 
Είναι ο πρωταγωνιστής αλλά δεν παίζει 
θέατρο πια, είναι κατηγορούμενος και εί-
ναι πιο σωστό να είναι παρών», ανέφερε 
ο κ. Δημητρακόπουλος. 
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» τη 

Δευτέρα 21/3, ο συνήγορος του Πέτρου 
Φιλιππίδη προέβη μάλιστα σε μία απο-
κάλυψη. Όπως είπε ο κ. Δημητρακόπου-
λος, η πλευρά των τριών γυναικών, οι 
οποίες κατήγγειλαν τον Πέτρο Φιλιππίδη, 
ζήτησε οι καταθέσεις τους να γίνουν κε-
κλεισμένων των θυρών.

«Υπάρχει μία εξέλιξη που με προβλημα-
τίζει. Είδα ότι η πλευρά προς υποστήριξη 
της κατηγορίας, θα ζητήσει εξέταση των 
τριών γυναικών που καταγγέλλουν τον 
Πέτρο Φιλιππίδη να γίνει κεκλεισμένων 
των θυρών. 
Είναι μία εξαίρεση από την αρχή της δη-

μοσιότητας της δίκης, γιατί πιστεύω ότι η 
δημοσιότητα διασφαλίζει μία πιο σωστή 
και πιο ορθή δικαστική απόφαση.
Όταν υπάρχει κίνδυνος, ιδιαίτερα σε 

αδικήματα που έχουν σχέση με τη γενε-
τήσια ζωή, οι καταγγέλλουσες να υπο-
στούν ένα ψυχικό βάσανο, δίνεται η δυ-
νατότητα να γίνει η δίκη κεκλεισμένων 
των θυρών. 
Αυτό το αίτημα θα υποβληθεί στη μετά 

διακοπή δικάσιμο και το πιθανότερο εί-
ναι να γίνει δεκτό. Από εκεί και πέρα, ας 
ελπίσουμε οι διαρροές που θα γίνουν να 
είναι διαρροές που θα ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα», είπε ο κ. Δημη-
τρακόπουλος.

ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
Σε πλειστηριασμό βγήκε το σπίτι του Πέ-

τρου Φιλιππίδη στο Ψυχικό, σύμφωνα με 
αποκαλύψεις από την τηλεοπτική εκπο-
μπή «Super Κατερίνα». Σε ένα μήνα από 
τώρα, και πιο συγκεκριμένα στις 27 Απρι-
λίου, «στο σφυρί» αναμένεται να βγει η 
μεζονέτα του ηθοποιού που είχε αποκτή-
σει με τη σύζυγό του στο Ψυχικό. Αρχική 
τιμή έχει οριστεί το ποσό των 645.000 
ευρώ, ενώ η πρώτη κατάσχεση είχε γίνει 
στις 21 Απριλίου του 2021.
Πρόκειται για μία οικία 365 τετραγωνι-

κών στην επιφάνεια και έχει να κάνει με 
υπόγειο, που διαθέτει υπόγειο πάρκινγκ, 
τέσσερις αποθήκες, ισόγειο όπου υπάρ-
χει η κουζίνα, ένα WC, σαλόνι και καθι-
στικό, ενώ στον πρώτο όροφο υπάρχουν 
τρία υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. Αυτό 
είναι το δεύτερο σπίτι του Πέτρου Φι-
λιππίδη που βγαίνει σε πλειστηριασμό, 
αφού είχε προηγηθεί αυτός της εξοχικής 
του κατοικίας.|              © govastileto.gr

ΥΠΟΘΕΣΗ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΥΠΟΘΕΣΗ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του και τι ζήτησαν  Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του και τι ζήτησαν  
οι τρεις γυναίκες που κατήγγειλαν τον ηθοποιόοι τρεις γυναίκες που κατήγγειλαν τον ηθοποιό  

Σε πλειστηριασμό το σπίτι του στο ΨυχικόΣε πλειστηριασμό το σπίτι του στο Ψυχικό

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

Γιατί οι Ολλανδοί προτιμούν 
τα πλωτά σπίτια

Όταν τον Οκτώβριο 2021 χτύπησε μια 
σφοδρή καταιγίδα, οι κάτοικοι της 

πλωτής κοινότητας Schoonschip στο Άμ-
στερνταμ, ήταν σίγουροι ότι θα την αντι-
μετώπιζαν. 

Έδεσαν τα ποδήλατά τους και τα υπαί-
θρια παγκάκια τους, έκαναν έλεγχο με 
τους γείτονες ότι όλοι είχαν αρκετό φαγη-
τό και νερό, και έμειναν μέσα στα σπίτια 
τους καθώς η γειτονιά τους «γλιστρούσε» 
πάνω – κάτω με τους ατσάλινους θεμέλι-
ους πυλώνες της στην καταιγίδα που είχε 
έλθει.
«Αισθανόμαστε πιο ασφαλείς σε μια 

καταιγίδα επειδή επιπλέουμε», λέει στο 
Yale e360, η Siti Boelen, μια Ολλανδή τη-
λεοπτική παραγωγός που μετακόμισε στο 
Schoonschip πριν από δύο χρόνια.
Καθώς η άνοδος της στάθμης της θά-

λασσας και οι όλο και πιο συχνές καταιγί-
δες προκαλούν διόγκωση των υδάτων, οι 
πλωτές γειτονιές προσφέρουν ένα πείρα-
μα στην αντιπλημμυρική προστασία, που 
θα μπορούσε να επιτρέψει στις παράκτιες 
κοινότητες να  αντισταθούν στην κλιματι-
κή αλλαγή. 

Στην πυκνοκατοικημένη Ολλανδία, η ζή-
τηση για τέτοια σπίτια αυξάνεται. 

Ένα πλωτό σπίτι μπορεί να κατασκευα-
στεί σε οποιαδήποτε ακτογραμμή και εί-
ναι σε θέση να αντιμετωπίσει την άνοδο 
της θάλασσας ή τις πλημμύρες που προ-
καλούνται από τη βροχή, παραμένοντας 
στην επιφάνεια του νερού. 

Στηριζόμενα σε χαλύβδινους στύλους, 
συνδέονται με το τοπικό αποχετευτικό 
σύστημα και το δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
Μοιάζουν δομικά με σπίτια, αλλά στο 
υπόγειο, διαθέτουν ένα κήτος από σκυρό-
δεμα που λειτουργεί ως αντίβαρο, επιτρέ-
ποντάς τους να παραμένουν σταθερά στο 
νερό. 

Ο Koen Olthuis, αρχιτέκτονας που σχε-
διάζει αποκλειστικά πλωτά κτίρια, λέει 
ότι: «σταθεροποιούνται από στύλους 
που σκάβονται περίπου 65 μέτρα μέσα 
στο έδαφος και εξοπλίζονται με υλικά 
που απορροφούν τους κραδασμούς για 
να μειώνουν την αίσθηση κίνησης από τα 
κύματα». 
Τα σπίτια ανεβαίνουν όταν τα νερά ανε-

βαίνουν και κατεβαίνουν όταν τα νερά 
υποχωρούν. 
«Τώρα έχουμε την τεχνογνωσία να χτί-

σουμε πάνω στο νερό», λέει ο Olthuis, ο 
οποίος έχει σχεδιάσει 300 πλωτά σπίτια, 
γραφεία, σχολεία και κέντρα υγείας. Πρό-
σθεσε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του 
«δε βλέπουν τους εαυτούς τους ως αρχι-
τέκτονες, αλλά ως γιατρούς της πόλης, και 
το νερό ως φάρμακο».

Στο Άμστερνταμ, το οποίο έχει σχεδόν 
3.000 επίσημα εγγεγραμμένα παραδοσι-
ακά σπίτια στα κανάλια του, εκατοντάδες 
άνθρωποι έχουν μετακομίσει σε πλω-
τά σπίτια σε παραμελημένες γειτονιές.  

Το Schoonschip, που σχεδιάστηκε από την 
ολλανδική εταιρεία Space&Matter, αποτε-
λείται από 30 κατοικίες, οι μισές από τις 
οποίες είναι διπλοκατοικίες, πάνω σε ένα 
κανάλι σε μια πρώην βιομηχανική περιοχή. 
Η γειτονιά βρίσκεται σε μικρή απόσταση 
με πλοίο από το κέντρο του Άμστερνταμ, 
όπου πολλοί από τους κατοίκους εργάζο-
νται. Τα μέλη της κοινότητας μοιράζονται 
σχεδόν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων, των αυτοκινήτων και των 
τροφίμων που αγοράζονται από τοπικούς 
αγρότες. 

Κάθε κτίριο λειτουργεί τη δική του αντλία 
θερμότητας και αφιερώνει περίπου το 
ένα τρίτο της οροφής του σε πράσινο και 
ηλιακούς συλλέκτες. Οι κάτοικοι πωλούν 
την πλεονάζουσα ενέργεια και στο εθνικό 
δίκτυο.

Ωστόσο, τα πλωτά σπίτια θέτουν πολ-
λές προκλήσεις. Ο δυνατός άνεμος και η 
βροχή, ή ακόμη και το πέρασμα μεγάλων 
κρουαζιερόπλοιων, μπορεί να τα ταρα-
κουνήσουν. Η Siti Boelen λέει, πως όταν 
μετακόμισε για πρώτη φορά, οι καταιγί-
δες την έκαναν να το σκεφτεί δύο φορές 
να ανέβει στην κουζίνα του τρίτου ορόφου. 
«Το νιώθεις στο στομάχι σου», λέει, προ-
σθέτοντας ότι από τότε το έχει συνηθίσει. 
Το Ρότερνταμ, το  μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ευρώπης, φιλοξενεί το μεγαλύτερο πλω-
τό κτίριο γραφείων στον κόσμο, καθώς 
και μια πλωτή φάρμα όπου οι αγελάδες 
αρμέγονται από ρομπότ, προμηθεύοντας 
γαλακτοκομικά προϊόντα στα τοπικά πα-
ντοπωλεία. 

Οι ολλανδικές εταιρείες που ειδικεύονται 
στα πλωτά κτίρια, έχουν κατακλυστεί από 
αιτήματα κατασκευαστών από το εξωτερι-
κό για φιλόδοξα έργα. Η ολλανδική εται-
ρεία τεχνολογίας Blue21, εργάζεται επί 
του παρόντος σε μια προτεινόμενη σειρά 
πλωτών νησιών στη Βαλτική Θάλασσα 
που θα στεγάζει 50.000 ανθρώπους και 
θα συνδέεται με μια ιδιωτικά χρηματο-
δοτούμενη υποθαλάσσια σιδηροδρομική 
σήραγγα 15 δισ. ευρώ, η οποία θα συν-
δέει το Ελσίνκι με το Ταλίν της Εσθονίας. 
Το έργο υποστηρίζεται από το Φινλανδό 
επενδυτή και επιχειρηματία των «Angry 
Birds» Peter Vesterbacka.
Ο Koen Olthuis, θα επιβλέψει ακόμα 

την κατασκευή μιας πλωτής κοινότητας 
20.000 ατόμων κοντά στην πρωτεύουσα 
Μάλε των Μαλδιβών. Κάτω από την επι-
φάνεια του νερού θα υπάρχουν τεχνητοί 
ύφαλοι που θα βοηθήσουν στην υποστή-
ριξη της θαλάσσιας ζωής. 
Τα κτίρια θα αντλούν κρύο θαλασσι-

νό νερό από τον πυθμένα για να βο-
ηθούν τα συστήματα κλιματισμού. 
«Δεν είναι πλέον η ιδέα ενός τρελού μά-
γου που χτίζει ένα πλωτό σπίτι», λέει ο 
Olthuis. «Τώρα δημιουργούμε γαλάζιες 
πόλεις, βλέποντας το νερό ως εργαλείο».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Επιμέλεια: Βαγγέλης  

Στεργιόπουλος (in.gr)Λαϊλιάς: Τόπος αναψυχής 
και καύχημα των Σερραίων 
Ο σημαντικότερος δασικός πνεύμο-

νας της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, ο Λαϊλιάς, τόπος αναψυχής και 
καύχημα των Σερραίων, αποτελεί τμήμα 
της οροσειράς της Βροντούς (υψόμετρο 
1.849 μέτρα), βρίσκεται δε σε απόσταση 
περίπου 25 χλμ. βόρεια από την πόλη 
των Σερρών.
Το δασικό σύμπλεγμα του Λαϊλιά, έκτα-

σης σχεδόν 32.500 στρεμμάτων, καλύ-
πτεται κυρίως από δασική πεύκη και 
οξιά. 
Κατά την επικρατέστερη εκδοχή, η ονο-

μασία Λαϊλιάς προήλθε από παραφθορά 
τουρκικής λέξης (γιαϊλιάς ή γιαϊλάς) που 
σήμαινε την εξοχή, τον τόπο αναψυχής 
ή παραθερισμού (το δάσος των Σερρών 
αποτελούσε άλλοτε θέρετρο των Τούρ-
κων).
Πάντως, πιθανολογείται ετυμολογική 

συσχέτιση του Λαϊλιά και με τον Προφή-
τη Ηλία, τον κύριο της βροχής, των βρο-
ντών και των κεραυνών, ο οποίος τιμά-
ται στα ξωκλήσια που είναι διεσπαρμένα 
στα ψηλώματα, στις κορυφές λόφων και 
βουνών της πατρίδας μας.

Ο ΛΑΪΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η περιοχή του Λαϊλιά κατοικήθηκε από 

τους Προϊστορικούς Χρόνους. Ο τούρκος 
περιηγητής Εβλιά (Εβλιγιά) Τσελεμπή, 
ο οποίος επισκέφθηκε το Λαϊλιά το 17ο 
αιώνα, εξυμνεί τις φυσικές ομορφιές και 
το κλίμα της περιοχής, ενώ αναφέρεται 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις που υπήρ-
χαν εκεί προς εξυπηρέτηση των χιλιάδων 
παραθεριστών. Κατά τη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου, οι Σερραίοι συνήθιζαν 
να ανταμώνουν στο οργανωμένο θέρε-
τρο που υπήρχε στο δάσος του Λαϊλιά.

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΛΙΑ
Πανύψηλα δέντρα, απόκρημνες χαρά-

δρες και τεράστιοι βράχοι, συνθέτουν 
την εικόνα της περιοχής του Λαϊλιά, 
όπου το κλίμα είναι υπέρυγρο, με δριμύ 
χειμώνα. Τον επισκέπτη του δάσους του 
Λαϊλιά εντυπωσιάζουν η πλούσια χλωρί-
δα (εκατοντάδες φυτικά είδη, ορισμένα 
σπάνια) και πανίδα του (θηλαστικά, πτη-
νά, ερπετά, αμφίβια). Τα βράχια του Λα-
ϊλιά προσφέρονται για αναρρίχηση, ενώ 
οι δασικές διαδρομές είναι κατάλληλες 

για πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, σκι 
δρόμων αντοχής, οδήγηση 4×4 κ.ά.
Ένα από τα γραφικά μονοπάτια του 

Λαϊλιά οδηγεί σε έναν τεράστιο μονό-
λιθο, το λεγόμενο βράχο της Κατίγκας. 
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η 
εν λόγω νεαρή γυναίκα αυτοκτόνησε 
επί Τουρκοκρατίας πέφτοντας από τον 
ομώνυμο βράχο στη βαθιά χαράδρα της 
περιοχής.
Εντός του δασικού συμπλέγματος του 

Λαϊλιά, σε υψόμετρο 1.470 μέτρα, υπάρ-
χει ένα ανακηρυγμένο μνημείο της φύ-
σης, ο αποκαλούμενος σφαγνώνας του 
Λαϊλιά. Πρόκειται για μια βαλτώδη και 
ελώδη έκταση με σπάνια είδη της ελλη-

νικής χλωρίδας, που παρουσιάζει παλαι-
οβοτανικό ενδιαφέρον.

ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΑΪΛΙΑ
Χτισμένο σε υψόμετρο 1.500 μέτρα 

και σε απόσταση μόλις 3 χλμ. από το 
χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής, το 
Καταφύγιο Λαϊλιά «Χρήστος Καραμπου-
ρούνης» μπορεί να φιλοξενήσει έως 50 
άτομα στους χώρους του. 

ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΛΙΑ
Δημιούργημα του Ελληνικού Ορειβα-

τικού Συλλόγου (EOΣ) Σερρών, το Χιο-
νοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά διαθέτει μία 
πίστα καταβάσεων 1.200 μ., μία πίστα 

δρόμων αντοχής διάθλου, χώρο εκμά-
θησης αρχαρίων, δύο συρόμενους ανα-
βατήρες, σύγχρονο σαλέ με εστιατόριο, 
αναψυκτήριο και κοιτώνες, πάρκινγκ.

Στο δάσος του Λαϊλιά (πηγή: katafigiolailias.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 27 Μαρτίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΗΡΩΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» Π.Ο.Υ.

Εμπεριέχει ρίσκο η «απότομη» 
χαλάρωση των μέτρων
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων της Covid-19 
αυξάνεται διαρκώς σε 18 από τις 53 χώρες της 
ευρωπαϊκής ζώνης του ΠΟΥ

Η «απότομη» άρση των μέτρων 
προστασίας κατά της πανδημίας 

Covid-19 είναι επίφοβη για χώρες όπως 
η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Κύπρος, 
υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες 
με σαφή έξαρση των κρουσμάτων της 
υπό-παραλλαγής ΟΜΙΚΡΟΝ BA.2 του 
νέου κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συ-
νέντευξης Τύπου από τη Μολδαβία, νω-
ρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διευθυντής 
του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε, δή-
λωσε ότι βρίσκεται «σε επιφυλακή» για 
την επιδημιολογική κατάσταση στην ευ-
ρωπαϊκή ήπειρο, προσθέτοντας ωστόσο 
ότι παραμένει «αισιόδοξος». Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του οργανισμού, ο αριθμός 
των νέων κρουσμάτων της Covid-19 αυτή 
τη στιγμή αυξάνεται σε 18 από τις 53 χώ-
ρες της ευρωπαϊκής ζώνης του ΠΟΥ.
«Οι χώρες στις οποίες καταγράφουμε 

ιδιαίτερη αύξηση είναι το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η 
Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία», είπε ο 
Κλούγκε. «Αυτές οι χώρες ήραν τους πε-
ριορισμούς απότομα, περνώντας από το 
επίπεδο του “υπερβολικού”, στο επίπεδο 
του “ανεπαρκούς“», συνέχισε ο ίδιος. Με 
βάση τα δεδομένα του ΠΟΥ, ο αριθμός 
των νέων κρουσμάτων στην Ευρώπη είχε 
σαφώς μειωθεί, έπειτα από την κορύφω-
ση του Ιανουαρίου, αλλά αυξάνεται από 
τις αρχές του Μαρτίου.

Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, αυτή 
η αύξηση εξηγείται κυρίως από την επι-
κράτηση, πλέον, της υπό-παραλλαγής 
ΟΜΙΚΡΟΝ BA.2, η οποία είναι 30% περί-
που μεταδοτικότερη, αλλά όχι πιο επικίν-
δυνη από την προκάτοχό της, τη BA.1.

Κατά τη διάρκεια των επτά τελευταί-
ων ημερών (σ.σ.: την ημέρα γραφής του 
κειμένου), περισσότερα από 5.100.000 
νέα κρούσματα και 12.496 θάνατοι κα-

ταγράφηκαν στην ευρωπαϊκή ζώνη του 
ΠΟΥ, φέρνοντας το σύνολο των καταγε-
γραμμένων από την έναρξη της πανδημί-
ας κρουσμάτων στα 194.400.000 και τον 
αριθμό των νεκρών σε περισσότερους 
από 1.920.000. 
Το πέμπτο κύμα στην Ευρώπη δε φθάνει 

στο τέλος του και οι ειδικοί επικρίνουν τη 
«χαλαρότητα» των πολιτικών σε ολόκληρη 
τη «γηραιά ήπειρο», κατηγορώντας τους 
για εσπευσμένη άρση των περιοριστικών 
μέτρων, κατά τη διάρκεια των προηγού-
μενων επιδημικών κυμάτων.

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΟΣΙΑΣ
«Αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξος, αλλά 

σε επιφυλακή», είπε ο Χανς Κλούγκε, χα-
ρακτηρίζοντας θετικό ότι υπάρχει μεγάλο 
κεφάλαιο ανοσίας, είτε λόγω του εμβο-
λιασμού είτε λόγω της νόσησης. Την ίδια 
ώρα, ο χειμώνας τελειώνει και, ως εκ 
τούτου, οι άνθρωποι θα συνωστίζονται 
λιγότερο σε περιορισμένους εσωτερικούς 
χώρους.
Και τέλος, η παραλλαγή Όμικρον «είναι 

λιγότερο μολυσματική στα άτομα που εί-
ναι πλήρως εμβολιασμένα και έχουν λά-
βει μία αναμνηστική δόση», ακόμη και αν 
«στις χώρες χαμηλού εμβολιασμού, πα-
ραμένει μία νόσος που σκοτώνει», τόνισε 
ο Χανς Κλούγκε. «Θα πρέπει να ζήσουμε 
με την Covid-19 για κάποιο διάστημα, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορού-
με να απαλλαγούμε από την πανδημία», 
επεσήμανε.

Καταλήγοντας, ο διευθυντής του ευρω-
παϊκού τμήματος του ΠΟΥ τόνισε πως, 
επομένως πρέπει να διατηρήσουμε τέσ-
σερις προτεραιότητες: «προστασία των 
ευάλωτων», «ενίσχυση της εποπτείας και 
της αλληλούχησης», «πρόσβαση περισσό-
τερων χωρών στα νέα αντί-ιϊκά φάρμακα» 
και «αντιμετώπιση του post covid και του 
long covid».

© newsbreak.gr

Απ'ευθείας 
μετάδοση στο 
icitelevision.ca
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
25η αγωνιστική  
19-20/3/2022  

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

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ. 3-0 
ΑΕΚ Β’-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-0 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0-1 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΧΑΝΙΑ 1-1 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-1 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-1 
ΡΟΔΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 0-1 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 6-0
ΡΕΠΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ 
23-3-2022

21η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1-0

23η αγωνιστική
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-1

24-3-2022  
24η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β’-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 25 αγώνες) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 58 (49-18)|24αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 50 (33-9)|23αγ.
03] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 44 (36-18)|23αγ.
04] ΞΑΝΘΗ 39 (33-15)|23αγ.
05] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 38 (29-15)|24αγ.
06] ΗΡΑΚΛΗΣ 34 (27-17)|24αγ.
07] ΠΑΟΚ Β’ 33 (28-25)|24αγ.
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 31 (32-25)|23αγ.
09] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 29 (23-26)|23αγ.
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤ. 26 (27-32)|24αγ.
11] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 25 (27-28)|23αγ.
12] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 23 (24-32)|23αγ.
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 23 (16-31)|23αγ.
14] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 21 (25-32)|23αγ.
15] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 20 (24-37)|23αγ.
16] ΤΡΙΚΑΛΑ 20 (16-40)|24αγ.
17] ΚΑΒΑΛΑ 16 (14-63)|22αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 48 (45-14)|23αγ.
02] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 45 (31-13)|23αγ.
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 44 (28-15)|23αγ.
04] ΚΗΦΙΣΙΑ 43 (27-17)|24αγ.
05] ΧΑΝΙΑ 41 (36-18)|24αγ.
06] ΑΙΓΑΛΕΩ 38 (21-15)|22αγ.
07] ΑΕΚ Β’ 37 (20-16)|24αγ.
08] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 35 (16-11)|24αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 33 (20-20)|23αγ.
10] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 29 (22-25)|23αγ.
11] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 27 (28-30)|23αγ.
12] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 24 (19-26)|24αγ.
13] ΡΟΔΟΣ 23 (18-31)|24αγ.
14] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 22 (13-30)|24αγ.
15] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 22 (15-32)|23αγ. 
16] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 20 (18-33)|23αγ.
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 15 (15-46)|24αγ.
*δεν υπολογίζεται η αφαίρεση βαθμών 
λόγω ότι εκκρεμεί η απόφαση του CAS 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
26η αγωνιστική  
26-27/3/2022 

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

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

SUPER LEAGUE 2 
25η αγωνιστική

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ  ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ  

ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ

CHAMPIONS LEAGUECHAMPIONS LEAGUE  
5/4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. 
5/4 ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 
6/4 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 
6/4 ΤΣΕΛΣΙ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

EUROPA LEAGUEEUROPA LEAGUE  
7/4 ΛΕΙΨΙΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 
7/4 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 
7/4 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΛΥΩΝ 
7/4 ΜΠΡΑΓΚΑ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 
 
CONFERENCE LEAGUECONFERENCE LEAGUE 
7/4 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 
7/4 ΛΕΣΤΕΡ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 
7/4 ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΟΚ 
7/4 ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ-ΡΟΜΑ

MLS: Πρώτος βαθμός MLS: Πρώτος βαθμός 
για το Μόντρεαλ αλλά...για το Μόντρεαλ αλλά...

Στο Μόντρεαλ δεν ξέρουν αν πρέπει 
να γελάσουν ή να... κλάψουν! 

Αφενός η ομάδα πήρε (επιτέλους) τον 
πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα και 
μάλιστα εκτός έδρας, συγκεκριμένα στην 
Ατλάντα με το εντυπωσιακό 3-3, αφετέ-
ρου κατάφερε να μην... κερδίσει ένα δικό 
της παιχνίδι! 
Οι Μοντρεαλίτες, παρά το γρήγορο γκολ 

του Μαρτίνεζ στο 6’, όχι μόνο γύρισαν το 
παιχνίδι αλλά από το 28’ έως το 42’ πή-
ραν προβάδισμα... νίκης με 1-3! (28΄Μι-
χαήλοβιτς, 37΄Κονέ, 42’ πέν. Κιότο). 
Και σα να μην έφτανε αυτό, ο Ντόιερ 

των γηπεδούχων, που είχε μπει στο παι-
χνίδι στο 64΄πήρε απευθείας κόκκινη μό-
λις... τρία λεπτά αργότερα(!) στο 67΄για 
επικίνδυνο παιχνίδι στον Τόρες. 
Κι όμως, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξε-

νούμενοι έπαιζαν με παίκτη παραπάνω 
και ήταν και με 3-1 μπροστά στο σκορ, 
κατάφεραν να δεχτούν δύο τέρματα, 
στο 85΄με φοβερό σουτ του Αλμάντα στο 
«Γ» και απευθείας φάουλ του Λένον στο 
92’ από μακρινή απόσταση (ευθύνεται ο 
γκολκίπερ Μπρέζα) και να φύγουν τελι-
κά από την Ατλάντα με μόνο ένα βαθμό 
στο... σακούλι τους!   

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: LAFC, Real Salt 
Lake 10, Minnesota 8, Austin, Dallas, 
Colorado 7, LA Galaxy 6, Houston, 
Portland 5, Seattle, Nashville 4, Kansas 
City 3, San Jose, Vancouver 1 
Ανατολική Περιφέρεια: Philadelphia 
10, Columbus, Chicago 8, NY Red Bulls, 
Orlando, Atlanta 7, DC United, Cincinnati 
6, NY City, New England, Toronto 4, 
Charlotte 3, Montreal, Inter Miami 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (26 & 27 ΜΑΡΤΙΟΥ):  
Charlotte-Chincinnati 
Kansas City-Real Salt Lake 
Portland Timbers-Orlando City 
[το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο τρία 
παιχνίδια, λόγω των δύο τελευταίων αγώ-

νων των προκριματικών του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου | 27/3 Καναδάς-Τζαμάικα και 
30/3 Παναμάς-Καναδάς]

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το... 
ρεπό του Ολυμπιακού, νίκησε εύκο-

λα στη Ρόδο τον Κολοσσό και είναι μόνος 
πρώτος (έστω και προσωρινά) στη βαθ-
μολογία της ελληνικής λίγκας του μπά-
σκετ.

Οι «πράσινοι» στηρίχτηκαν σε μεγάλο 
βαθμό στους 27 πόντους του Νεμάνια 
Νέντοβιτς και στο σερί... 32-0(!) από το 
25΄έως το 34’. Δηλαδή από το προβάδι-
σμα των γηπεδούχων με 51-48 φτάσαμε 
στο... 80-51!

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 17-18, 40-33, 
51-67, 64-88

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχώρισε η 
νίκη του Προμηθέα στο ντέρμπι της Πά-
τρας επί του Απόλλωνα. Αυτή ήταν η 3η 
σερί νίκη του Προμηθέα και αντίστοιχα η 
3η σερί ήττα για τον Απόλλωνα.

Επιτέλους, νίκη και για το Λαύριο, επί 
του Άρη, η οποία ήταν η 1η μέσα στο 
2022, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πετύ-
χει την 4η συνεχόμενη νίκη του στο Πε-
ριστέρι και ηττήθηκε στον... πόντο, λόγω 
της εύστοχης βολής στο τέλος του Δημή-
τρη Μωραΐτη των γηπεδούχων.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστι-
κής, η βαθμολογία και το πρόγραμμα 
έχουν ως εξής:

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 92-75 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΟΚ 68-67 
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΡΗΣ 68-64 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 64-88 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ 85-90 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 80-60 
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 18 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31|16αγ. 
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  29|15αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  26|16αγ.
04] ΑΕΚ    25|17αγ.
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  24|14αγ.
06] ΑΡΗΣ   24|17αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  24|16αγ.
08] ΛΑΡΙΣΑ   23|16αγ.
09] ΛΑΥΡΙΟ  22|16αγ.
10] ΠΑΟΚ  22|15αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 21|16αγ.
12] ΗΡΑΚΛΗΣ   19|16αγ.
13] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  19|16αγ.  

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ [19η]
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕΚ 
ΑΡΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΡΕΠΟ: ΛΑΡΙΣΑ

Ο Ιτούδης στο «τιμόνι»  
της Εθνικής ομάδας

Τη συμφωνία της με τον Δημήτρη 
Ιτούδη επισημοποίησε η Ελληνική 

Ομοσπονδία Μπάσκετ, με τον προπο-
νητή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας που θα οδηγή-
σει την Εθνική μας καλώς εχόντων των 
πραγμάτων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Η ΕΟΚ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της 

ΤΣΣΚΑ Αντρέ Βατούτιν για τη θετική στά-
ση του που επέτρεψε στην υλοποίηση 
της συμφωνίας.

• Σταθερά πρώτη η Βέροια, φουλάρει για άνοδο   
• Χαμός στο Νότο με την τιμωρία της Καλαμάτας!

Δικαίωση στο δικαστήριο για το 
Λεβαδειακό, στο CAS η Καλαμάτα! 

Με νίκες των πρωτοπόρων συνε-
χίστηκε το πρωτάθλημα στο Βό-

ρειο Όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2. 
Η Βέροια με την 3η συνεχόμενη νίκη 

της επί του Ολυμπιακού Β’ με 1-0 κρα-
τάει σταθερά την πρωτιά και την άνο-
δο, έχοντας +8 από τη Λάρισα, η οποία 
πάντως πέρασε από την Καρδίτσα με 
3-2 με το γκολ της νίκης να το σημειώ-
νει κυριολεκτικά στην τελευταία φάση 
του αγώνα στο 96΄!

Οι σκόρερ της αναμέτρησης: (73’ Πλέ-
γας, 88’ Μπαντιμπαγκά - 6’ Όγκμποε, 
21’ Νικολιάς, 90’+6’ Γλυνός).

ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ η κατά-
σταση έμπλεξε, όχι τόσο αγωνιστικά, 
όσο... εξωαγωνιστικά! Πιο συγκεκρι-
μένα, η Καλαμάτα έχασε μεγάλη ευ-
καιρία με το 1-1 στην έδρα της με τα 
Χανιά, για την 25η αγωνιστική, ενώ την 
ίδια ώρα ο Λεβαδειακός σάρωνε με 
6-0 τον Ηρόδοτο. Αλλά, στο εξ αναβο-
λής παιχνίδι με την Καλλιθέα, η ομάδα 
της Λιβαδειάς έμεινε στο 1-1, κι έτσι 
κάπως... χαμογέλασε και η Καλαμάτα. 

Όμως στη συνέχεια, ήρθε η απόφα-
ση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της 
ΕΠΟ να αφαιρέσει 6 βαθμούς από την 
Καλαμάτα, λόγω της αντικανονικής 
συμμετοχής 7 παικτών της, οι οποί-
οι δεν είχαν αναθεωρήσει τις κάρτες 
υγείας τους(!). Έτσι ο Λεβαδειακός εί-
ναι στο +6 από την Καλλιθέα και στο 
+9 από την Καλαμάτα, με την τελευ-
ταία να προσφεύγει στο CAS για να 
ανατρέψει την απόφαση! 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι βαθ-
μολογίες και το πρόγραμμα έχουν ως 
εξής: 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Play off Play off 

2η αγωνιστική 
Κυριακή 20 Μαρτίου 2022   

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 
70΄Περές - 45+1’ Ελ Αραμπί 
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-1
50΄Τσόλακ

Play out Play out 
1η αγωνιστική 

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022   
ΟΦΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2-3 
45+1΄ Φελίπε, 56΄Ντουρμισάι - 
11΄Ρομαό, 39΄Μύγας, 45΄Ντάλσιο 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1-0 
92΄Κουλούρης 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-2
15΄Σίτο, 25΄Ρίτζις 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-2
82΄Ντουάρτε - 45΄Μανούσος, 
77΄Ελευθεριάδης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Play off

(σε 28 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  69 (50-16)
02. ΠΑΟΚ  59 (52-24)
03. ΑΕΚ   47 (43-30)
04. ΑΡΗΣ  46 (29-23)
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 44 (42-22)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 41 (29-26)

Play out
(σε 27 αγώνες)

07. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 38 (29-29)
08. ΟΦΗ   37 (35-35)
09. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 32 (28-41)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  30 (35-44)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 29 (29-36)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 (28-47)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  21 (21-38)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 (9-48) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 2 Απριλίου 2022
Play out - 2η αγωνιστική

09:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΦΗ 
10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 
11:15 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
13:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

Κυριακή 3 Απριλίου 2022  
Play off - 3η αγωνιστική

10:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
12:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 
13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1: ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
Έχασε έδαφος η ΑΕΚ, αλλά όχι την 3η θέση 
Καταδικασμένος μοιάζει ο Απόλλωνας
Μάχη της Λαμίας να προλάβει τον Ατρόμητο και να γλιτώσει τα ψυχοφθόρα μπαράζ

Οι αναταράξεις που έφεραν τα απο-
τελέσματα της 2ης αγωνιστικής των 

πλέι οφ στην κορυφή του βαθμολογικού 
πίνακα της Σούπερ Λιγκ 1 δεν ήταν τόσο 
δυνατές, ώστε να διαταράξουν τις ισορ-
ροπίες, πρόσθεσαν όμως μια παραπάνω 
πινελιά ενδιαφέροντος ακόμα και στη 
μάχη του τίτλου, που έμοιαζε να έχει κρι-
θεί οριστικά υπέρ του Ολυμπιακού μετά 
την υπέρ του διαφορά των 15 βαθμών 
μερικές αγωνιστικές νωρίτερα. 
Η νέα απώλεια των «ερυθρόλευκων» 

με το 1-1 στα Γιάννενα, σε συνδυασμό 
με την… παραδοσιακή πλέον νίκη του 
ελλιπέστατου και κουρασμένου ΠΑΟΚ 
στο ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ, έριξε τη διαφορά 
στους 10 βαθμούς. Παραμένει διψήφια 
και πολύ μεγάλη για να ανατραπεί μέσα 
σε μόλις 8 αγωνιστικές, αλλά, επειδή εκ-
κρεμούν οι δύο αναμετρήσεις του Ολυ-
μπιακού με τον ΠΑΟΚ, πολλά πράγματα 
μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά, εάν 
ο «δικέφαλος του Βορρά» καταφέρει να 
νικήσει και τις δύο φορές τον πρωτοπό-
ρο.
Η λογική λέει ότι ακόμα κι αν χάσει ο 

Ολυμπιακός σε 8 αγώνες, όσους βαθ-

μούς έχει χάσει στα προηγούμενα 28 
παιχνίδια, είναι πολύ δύσκολο για τον 
ΠΑΟΚ να κάνει αψεγάδιαστη διαδρομή 
χωρίς την παραμικρή απώλεια, ειδικά 
τώρα που έχει μπροστά του την πρόκλη-
ση της Μαρσέιγ. Φυσικά και θα στρέψει 
εκεί την προσοχή του, αλλά, για να εξα-
ντλήσει κάθε πιθανότητα στο πρωτάθλη-
μα, ο κυπελλούχος ζήτησε (και θα πάρει 
με βάση τον κανονισμό) αναβολή του 
αγώνα του με τον Ολυμπιακό στο ενδι-
άμεσο των παιχνιδιών του με τη γαλλική 
ομάδα. 
Ο ΠΑΟΚ έχει και μία παραπάνω ευκαι-

ρία ενίσχυσης, καθώς η απόφαση της 
UEFA τού δίνει τη δυνατότητα να απο-
κτήσει δύο παίκτες από Ρωσία / Ου-
κρανία μέχρι την Παρασκευή 25/3 και 
να τους χρησιμοποιήσει κανονικά στην 
Ευρώπη.
Η ήττα της ΑΕΚ, παρά την αλλαγή ψυ-

χολογίας που έφεραν η καλή εμφάνι-
ση στο ντέρμπι της «Λεωφόρου» και η 
απόκτηση του Κριχόβιακ, δεν την έριξε 
από την 3η θέση γιατί η μονομαχία Άρη 
– Παναθηναϊκού δεν είχε νικητή, κι ας 
έπαιξαν με πάρα πολλές απουσίες οι 

«πράσινοι». Η αποδεκατισμένη ομάδα 
του Γιοβάνοβιτς έβγαλε χαρακτήρα και 
έμεινε δυνατά στη μάχη της Ευρώπης, 
που φουντώνει ακόμα περισσότερο, κα-
θώς τρεις ομάδες είναι «στρυμωγμένες» 
μέσα σε 3 βαθμούς και όλα μπορούν να 
συμβούν στη συνέχεια. Δεν αποκλείεται 
ακόμα και το σενάριο να κάνει ο ΠΑΣ μια 
μεγάλη νίκη και να μπει κι αυτός στο 
παιχνίδι…
Ένα επίπεδο πιο κάτω, η πρεμιέρα των 

πλέι άουτ έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη 
θέση τον Απόλλωνα, ο οποίος ηττήθη-
κε στο Περιστέρι και έμεινε 8 βαθμούς 
πίσω από την προτελευταία θέση που 
οδηγεί στα μπαράζ. Εκεί βρίσκεται η Λα-
μία, η οποία επικράτησε 2-1 του Παναι-
τωλικού στο Αγρίνιο και εξακολουθεί να 
ελπίζει ότι θα προλάβει τον Ατρόμητο, 
ώστε να αποφύγει τα μπαράζ. Ο Ιωνικός 
απαλλάχθηκε από αυτό το άγχος μετά 
τη νίκη του επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, 
ενώ με την επικράτησή του στο Βόλο, ο 
Αστέρας Τρίπολης έβαλε πλώρη για την 
πρώτη θέση στα πλέι άουτ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΩΝ PLAYOFFS

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (φωτ. αριστε-
ρά) ήδη έχει πετύχει δύο γκολ στα 

Playoffs της Super League. Ο Μαροκινός 
επιθετικός του Ολυμπιακού είναι και ο 
μοναδικός ως τώρα ποδοσφαιριστής, 
που έχει σκοράρει στα Playoffs και στις 
τρεις σεζόν που έχουν διεξαχθεί με τη 
σημερινή τους μορφή. Μάλιστα δεν εί-
ναι και πολλοί αυτοί που μπορούν να το 
πετύχουν. 
Οι παίκτες που είχαν πετύχει γκολ στις 

σεζόν 2019-20 και 2020-21 στα Playoffs 
και παίζουν και τώρα, είναι μόνο ο Μα-

ντί Καμαρά, ο Γιώργος Μασούρας και ο 
Κώστας Φορτούνης του Ολυμπιακού, ο 
Φεντερίκο Μακέντα και ο Τάσος Χατζη-
γιοβάνης του Παναθηναϊκού, ο Ομάρ 
Ελ Καντουρί και ο Νέλσον Ολιβέιρα του 
ΠΑΟΚ.
Επίσης, δεν υπάρχει ακόμα ποδοσφαι-

ριστής, που να έχει σκοράρει με δύο δια-
φορετικές ομάδες στα Playoffs της Super 
League ξεκινώντας η τρίτη σεζόν τους.
Αυτό μπορεί να το κάνει ο Νέλσον Ολι-

βέιρα, εφόσον προλάβει να παίξει και να 
σκοράρει, αφού είχε τραυματιστεί στην 

αρχή της σεζόν. Ο Πορτογάλος πέρσι και 
πρόπερσι σκόραρε με την ΑΕΚ και τώρα 
μπορεί να το κάνει με τον ΠΑΟΚ. 
Ο περσινός πρώτος σκόρερ, Γιώρ-

γος Μασούρας (φωτ. δεξιά), είναι 
αυτός που έχει πετύχει και τα πε-
ρισσότερα γκολ ως τώρα, εννέα. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΩΝ PLAYOFFS 
2019-20: 
1. Νέλσον Ολιβέιρα (ΑΕΚ) 5 
2. Μαντί Καμαρά (Ολυμπιακός) 4 
3. Αχμέντ Χασάν (Ολυμπιακός) 4 
4. Μπρούνο Γκάμα (Άρης) 4 
2020-21: 
1. Γιώργος Μασούρας (Ολυμπιακός) 6 
2. Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) 5 
3. Φεντερίκο Μακέντα (ΠΑΟ) 4 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 
1. Γιώργος Μασούρας (Ολυμπιακός) 9 
2. Γιουσέφ Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός) 8 
3. Φεντερίκο Μακέντα (ΠΑΟ) 6 
4. Νέλσον Ολιβέιρα (ΑΕΚ) 6 
5. Αχμέντ Χασάν (Ολυμπιακός) 6 
6. Μαντί Καμαρά (Ολυμπιακός) 5 
7. Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) 5

© slgr.gr

• Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ επτά φορές σε διάστημα ενός 
ημερολογιακού έτους. Η πρώτη ήταν στις 21 Μαρτίου 
2021 και η έβδομη στις 20 Μαρτίου 2022, μια ημέρα 
πριν συμπληρωθεί ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Στο 
διάστημα αυτό υπάρχουν και δύο ισοπαλίες. Μάλιστα, 
ο ΠΑΟΚ έμεινε αήττητος από την ΑΕΚ για 11ο διαδοχικό 
παιχνίδι στο «Σπύρος Λούης». Είναι επτά παιχνίδια πρω-
ταθλήματος, δύο Κυπέλλου με γηπεδούχο την ΑΕΚ και 
δύο τελικοί Κυπέλλου με τυπικά ουδέτερη έδρα.

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

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
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Ευχόμαστε σε  
όλη την Ομογένεια

Χρόνια Πολλά!

«Μία δύναμις με άρπαξε  
από την λιτανεία πριν 

φύγουμε από τα Ψαρά για 
την Χίο. Μία δύναμις θεϊκή 

με γιγάντωσε…».
Κωνσταντίνος Κανάρης

4279-A BOUL. ST-JEAN
DOLLARD-DES-ORMEAUX

514.696.9696

ΕΟΦ: «Έρχονται» νέα εμβόλια 
προσαρμοσμένα στην Όμικρον
Ο επικεφαλής για τη στρατηγική εμβο-

λίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (EMA) δήλωσε πως τα δεδο-
μένα για εμβόλια κατά της COVID-19 που 
θα είναι προσαρμοσμένα στην παραλλα-
γή Όμικρον αναμένεται να είναι διαθέσι-
μα από τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουλίου, 
ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για την 
έγκρισή τους φέτος το καλοκαίρι.

Παρασκευαστές εμβολίων, όπως 
η Moderna και η Pfizer, έχουν αρχίσει τις 
δοκιμές εμβολίων κατά της COVID-19 που 
έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύσουν την 
Όμικρον, αφού δεδομένα έδειξαν πως 
δύο αρχικές δόσεις εμβολίου κατά της 
COVID-19 παρέχουν μερική μόνο προστα-
σία κατά της παραλλαγής.

Με βάση δεδομένα για ειδικά για την 
Όμικρον εμβόλια, η υπηρεσία θα αποφα-
σίσει για το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχό-
μενης έγκρισής τους.

Η υπηρεσία ελπίζει πως θα έχει τα δεδο-
μένα αυτό το καλοκαίρι, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες ένα εμβόλιο να είναι διαθέ-
σιμο για χρήση το φθινόπωρο, δήλωσε 
ο Μάρκο Καβαλιέρι, ο επικεφαλής για τη 
στρατηγική εμβολίων του EMA.

Ο EMA πρόσθεσε πως η αξιολόγησή του 
για το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V κατά του 
κορωνοϊού έχει σταματήσει.
«Δεν υπάρχει δραστηριότητα στην αξι-

ολόγηση… και δεν αναμένω καμία στο 
άμεσο μέλλον», είπε ο Φέργκους Σουίνι, 
επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας Κλινικών 
Μελετών και Παραγωγής, χωρίς να επε-
κταθεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας ανέβαλε την Τετάρτη 16 Μαρτίου, την 
αξιολόγησή του για επείγουσα χρήση του 
Sputnik V λόγω της επέμβασης της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία.

© Ygeiamasnews.gr

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
The Lancet: Περίπου 22% 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν 
πεθάνει στην Ελλάδα τη διετία 
2020-21 λόγω της πανδημίας
Επίσημα στοιχεία για τους θανάτους στην Ελλάδα

Σύμφωνα με νέα παγκόσμια μελέ-
τη, που δημοσιεύθηκε στο διεθνούς 

κύρους ιατρικό περιοδικό «The Lancet», 
περίπου 22% περισσότεροι είναι οι άν-
θρωποι που έχουν πεθάνει στην Ελλάδα 
τη διετία 2020-21 λόγω της πανδημίας, σε 
σχέση με τον επίσημο απολογισμό (υπερ-
βάλλουσα θνησιμότητα).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, 

από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021, είχαν πεθάνει πιθανώς 
18,2 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας της 
πανδημίας, έναντι επίσημου απολογι-
σμού 5,94 εκατομμυρίων.

Η επίσημη θνησιμότητα της Covid-19 
ήταν 39,2 θύματα ανά 100.000 πληθυ-
σμού, ενώ η υπερβάλλουσα θνησιμότη-
τα υπολογίστηκε σε 120,3 θύματα ανά 
100.000 πληθυσμού, συνεπώς ήταν του-
λάχιστον τριπλάσια.
Για την Ελλάδα ειδικότερα, εκτιμήθηκαν 

25.400 θύματα έναντι επίσημου απολο-
γισμού 20.800 (έως την ημερομηνία που 
έλαβε υπόψη της η μελέτη).

Έναντι καταγεγραμμένης θνησιμότητας 
λόγω Covid-19 στην Ελλάδα 104,1 θανά-
των ανά 100.000 πληθυσμού, η υπερβάλ-
λουσα πραγματική θνησιμότητα εκτιμή-
θηκε σε 127,1 θανάτους ανά 100.000 κα-
τοίκους ή 1,22 φορές (22%) μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ελλάδα εμ-
φανίζεται να έχει μια από τις μικρότερες 
υπερβάλλουσες θνησιμότητες στην Ευ-
ρώπη. Συγκριτικά, η υπερβάλλουσα θνη-
σιμότητα στη Γερμανία και στην Κροατία 
εκτιμήθηκε 1,82 φορές μεγαλύτερη από 
την επίσημη, στη Γαλλία 1,28 φορές μεγα-
λύτερη, στη Δανία υπέρ-τριπλάσια (3,18 
φορές), στη Φινλανδία πενταπλάσια (5,03 
φορές), στην Πολωνία υπέρ-διπλάσια 
(2,2 φορές), στη Ρουμανία διπλάσια (2,03 
φορές), στην Αλβανία υπέρ-πενταπλά-
σια (5,38 φορές), ενώ στη Βουλγαρία και 
στη Βόρεια Μακεδονία σχεδόν τριπλάσια 
(2,66 και 2,54 φορές αντίστοιχα).
Οι πέντε χώρες με τη μεγαλύτερη εκτι-

μώμενη υπερβάλλουσα θνησιμότητα, 
αναλογικά με τον πληθυσμό τους, ήταν 
η Βολιβία (734,9 έξτρα θάνατοι από 
Covid-19 ανά 100.000 πληθυσμού), 

η Βουλγαρία (647,3), η Εσουατίνι-Σου-
αζιλάνδη (634,9), η Βόρεια Μακεδονία 
(583,6) και το Λεσότο (562,9).
Αντίθετα, οι πέντε χώρες με τη μεγαλύ-

τερη αρνητική πλεονάζουσα θνησιμότη-
τα (δηλαδή με τους λιγότερους θανάτους 
αναλογικά επί πανδημίας από ό,τι προ 
πανδημίας) ήταν η Ισλανδία (-47,8 λιγότε-
ροι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους), Αυ-
στραλία (-37,6), Σιγκαπούρη (-15,8), Νέα 
Ζηλανδία (-9,3) και Ταϊβάν (-5,9).
Την υψηλότερη υπερβάλλουσα θνησι-

μότητα σε απόλυτους αριθμούς έως το 
τέλος του 2021, εμφανίζεται να έχει η Νό-
τια Ασία (5,3 εκατομμύρια έξτρα θάνατοι) 
και ακολουθούν η Βόρεια Αφρική & Μέση 
Ανατολή (1,7 εκατομμύρια) και η Ανατολι-
κή Ευρώπη (1,4 εκατομμύρια).

Σε επίπεδο χώρας, οι περισσότεροι 
υπερβάλλοντες θάνατοι εκτιμώνται στην 
Ινδία (4,1 εκατομμύρια), στις ΗΠΑ (1,1 
εκατομμύριο), στη Ρωσία (επίσης 1,1 
εκατ.), στο Μεξικό (798.000), στη Βραζιλία 
(792.000) και στην Ινδονησία (736.000).
Οι ερευνητές ανέφεραν, ότι χρειάζεται 

περαιτέρω μελέτη για να κατανοηθεί κα-
λύτερα σε ποιο βαθμό η υπερβάλλουσα 
θνησιμότητα οφείλεται άμεσα στην ίδια 
την Covid-19 και σε ποιο ποσοστό σε έμ-
μεσες επιπτώσεις της πανδημίας, όπως 
στις επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας, σε 
θανάτους από άλλες παθήσεις και στις 
ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Ως υπερβάλλουσα θνησιμότητα, ορί-
ζεται η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό 
των θανάτων από κάθε αιτία σε μια ορι-
σμένη χρονική περίοδο, σε σχέση με τον 
αναμενόμενο αριθμό θανάτων, με βάση 
τις τάσεις των προηγουμένων ετών.
Ο υπολογισμός της στην περίπτωση της 

Covid-19, σύμφωνα με τη μελέτη του 
«Lancet», με επικεφαλής τον αναπληρωτή 
καθηγητή Χαϊντόνγκ Γουάνγκ του Ινστι-
τούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της 
Υγείας (ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της Ου-
άσιγκτον στο Σιάτλ, έγινε με βάση ειδικά 
μοντέλα, συνεπώς υπάρχουν περιθώρια 
για εσφαλμένες εκτιμήσεις.

© Ygeiamasnews.gr 
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ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΨΑΡΙ
Από τον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Όλοι στην παρέλαση Όλοι στην παρέλαση 
στη Jean-Talon στη Jean-Talon 

Τελετάρχης η Υπουργός Εξωτερικών Mélanie JolieΤελετάρχης η Υπουργός Εξωτερικών Mélanie Jolie

Λόγω της μη επάρκειας του χρόνου που θα απαιτείτο για τη συζήτηση μέρους 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μελών 

της ΕΚΜΜ, της Κυριακής, 20 Μαρτίου, όπως ορίζει το άρθρο 19.17 των εσωτε-
ρικών κανονισμών, αποφασίστηκε η διακοπή και η συνέχειά της, την Κυριακή, 
3 Απριλίου 2022, στις 3:00 μ.μ., στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο “Αδριανός Μα-
ρής”, 5757 Wilderton. 

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2022, στις 3:00 μ.μ., παρακαλείσθε να παραστείτε στη 
συνέχεια της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Κοινότητας της 20ης 
Μαρτίου 2022, που διεκόπη, στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, «Αδριανός Μα-
ρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
(Αρ. 02/2019-2022, 3:00 μ.μ.)

1. Έναρξη συνεδρίασης
2. Διαπίστωση απαρτίας
3. Προσευχή
4. Αναφορά Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Αναφορά Προέδρου
6. Περίοδος ερωτήσεων μελών
7. 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).

Η παρέλαση για την επέτειο της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας μας, που 

διοργανώνεται κάθε χρόνο από την 
ΕΚΜΜ, θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή, 27 Μαρτίου 2022, στην περιοχή 
του Parc-Extension. Τελετάρχης θα εί-
ναι η Υπουργός Εξωτερικών του Κα-
ναδά, Mélanie Jolie η οποία θα ανοίξει 
την παρέλαση στη 1:00 μ.μ. 

Οι θεατές θα παρακολουθήσουν αυτή 
τη μοναδική εκδήλωση, όπου οι Μο-
ντρεαλίτες ελληνικής καταγωγής θα 
κυματίσουν με πατριωτισμό τις ση-
μαίες του Καναδά, του Κεμπέκ και της 
Ελλάδας, προβάλλοντας με υπερηφά-
νεια τα χρώματά τους. 

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν διάφορες ομάδες, στις οποίες περιλαμβά-
νονται εκπρόσωποι από όλα τα σχολεία της ΕΚΜΜ, τους ελληνικούς εθνικο-
τοπικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά 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 τι-
μής 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 γιορ-
τάσουν πάλι την Ημέρα της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι, η Ενοριακή Επιτροπή και η Φιλόπτωχος 
Κυριών του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Πάρκ Εξτένσιον, δι-

οργανώνουν «Γεύμα με ψάρι», σαλάτα και γλυκό, την Παρασκευή, 25 Μαρτίου, 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην αίθουσα του Ιερού Ναού και για όσους 
επιθυμούν, πακέτο για το σπίτι τους. Τιμή γεύματος $30. Τα χρήματα που θα 
συγκεντρωθούν είναι για την ενίσχυση του Ι. Ναού μας.

Για παραγγελίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 514-273-9767 ή στην Κα Ευστα-
θία, στο 438 824-4240.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η  δύναμη του “Κρυφού Σχολειού” είναι η έμπνευση των σχολείων της Συμπλη-
ρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ, “Άγιος Νικόλαος”, “Πλάτων-Όμηρος” 

και “Γ/Λ Αριστοτέλης”. Με αυτή τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής 
υπερηφάνειας, της αγάπης και του θαυμασμού για ιστορία της Ελλάδας, εκπαι-
δευτικοί και μαθητές άνοιξαν την αυλαία των φετινών εορτασμών της επετείου 
της 25η Μαρτίου 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Το Σάββατο, 19 Μαρτίου, μέσα από απαγγελίες, μουσική, τραγούδια, και μικρά 
θεατρικά, η Ελληνική Φλόγα στις καρδιές των παιδιών φώτισε τις σχολικές αίθου-
σες των παραρτημάτων των σχολείων. Ελάτε να ταξιδέψουμε  στην Ελλάδα του 
τότε, μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε. 

Αφήστε το βλέμμα σας να ξαποστάσει για λίγα λεπτά σε κάθε στιγμιότυπο. Είναι 
σίγουρο πως, μέσα από αυτό το φωτογραφικό ταξίδι, η φωνή σας θα ενωθεί με 
όλους τους μαθητές μας. “Ζήτω η 25η Μαρτίου!” “Ζήτω οι ήρωες του 1821!”

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ανοίγουν την αυλαία των εορτασμών
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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

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

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Ν Η Σ Τ Ε Ι Α

25.	Παρασκευή	:	ΤΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ	-	ΕΘΝΙΚΗ	
ΓΙΟΡΤΗ	Όρθρος-Θεία	Λειτουργία	-	Δοξολογία!	8:00	π.μ.
Γ’	ΣΤΑΣΗ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ	6:00	μ.μ.
26.	 Σάββατο	:	Θεία	λειτουργία	8:00	π.μ.
27.	 Κυριακή	Γ'	Νηστειών:	ΤΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
΄Όρθρος	-	Θεία	Λειτουργία	κ'	τελετή	Προσκύνησης	
Τιμίου	Σταυρού	8.00	π.μ.

30.	Τετάρτη	:	Προηγιασμένη	Θεία	Λειτουργία	6:00	μ.μ.	
Θεία	Κοινωνία.
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ !!! Κ Α Λ Η Δ Υ Ν Α Μ Η !
παπανικόλας

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.

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

 από 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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΕΥΜΑ ΒΑΙΩΝ
Την Κυριακή των Βαϊων, 17  Aπριλίου 2022,  η Φιλόπτωχος  Αδελφότης του 
Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, Λαβάλ,  θα ετοιμάσει  το ετίσιο γεύμα με ψάρι σε 
πακέτο.

Η διανομή θα γίνει από τις 11:30 π.μ. εώς της 1 μ.μ. στήν αίθουσα της 
Εκκλησίας. Τιμή πακέτου $20.

Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσου τηλεφώνου οσο το δυνατόν νωρίτερα 
στους αριθμούς 450-681-8287,  514-430-2617 μέχρι και την
Πέμπτη, 14 Απριλίου.

Ευχαριστούμε θερμά για την συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη 

Καλό και Χριστιανικό Πάσχα 

Απο τήν Φιλόπτωχο Αδελφότητα

Ι. Ναού  Αγίου Νικολάου Λαβάλ

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
φίλοι του Magic Mission  
Το Magic Mission είναι και πάλι κοντά σας, για την τακτική σας ενημέρωση 
για τις δραστηριότητές μας το τελευταίο διάστημα.
Παρ’ όλο το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η πανδημία σε όλους μας, 
οι φίλοι, οι εθελοντές και οι άνθρωποι που πάντα μας στηρίζουν έκαναν ό,τι 
ήταν δυνατόν για να πραγματοποιηθούν οι αποστολές μας σ’ αυτούς που τις 
περίμεναν. Δεκάδες παλέτες έφυγαν για την πατρίδα σε οργανισμούς και ιδρύμα-
τα που στηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Εκ μέρους όλων των εθελοντών του Magic Mission  και εκ μέρους όλων 
αυτών  που ευεργετήθηκαν από την φιλανθρωπία σας απευθύνομαι σε όλους 
και στον καθένα ξεχωριστά ένα μεγάλο από καρδιάς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Η αγάπη 
σας και το ενδιαφέρον σας για το έργο του Magic Mission  μας δίνει δύναμη 
και κουράγιο να συνεχίσουμε πιστά τις αποστολές αλληλεγγύης σε αυτούς που 
τις έχουν ανάγκη. 
Δυστυχώς τα γεγονότα στην πατρίδα, όπως και αλλού, έχουν κάνει τη διαβίωση 
δύσκολη για πολλούς ανθρώπους. Η ακρίβεια, οι φυσικές καταστροφές, η 
εξάπλωση της πανδημίας, είναι αρνητικοί παράγοντες για το έργο της βοήθειας 
και περίθαλψης που πράττουν όλοι οι  οργανισμοί που εξαρτώνται από τη 
βοήθεια τη δική μας και κάθε άλλης πηγής φιλανθρωπία.
Σ’ αυτή τη ζοφερή εικόνα καλούμαστε για μια φορά ακόμα να βοηθήσουμε με 
κάθε τρόπο που μπορούμε, κι αυτό κάνουμε ΕΣΕΙΣ και ΕΜΕΙΣ μοιράζοντας 
αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Συνεχίζουμε μαζί σας το έργο μας και στο 
τέλος αυτού του μήνα μια ακόμη αποστολή θα βρει το δρόμο της, γι’ αυτούς 
που την έχουν ανάγκη.
 Φίλες και φίλοι. Θυμηθείτε όταν κάνετε τα ψώνια σας να βάλετε κάτι στο 
κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φθάσει εκεί που 
το περιμένουν. Μια παράκληση μόνο. Προσέχετε την ημερομηνία λήξης σε 
όλα τα προϊόντα διατροφής. Εάν πάλι θέλετε να στείλετε χρηματική βοήθεια 
γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission  και ταχυδρομείστε την 
στη διεύθυνση: 
5777 Wilderton Ave. Montreal, QC. H3S 2V7 και θα πάρετε απόδειξη για την 
φορολογική σας δήλωση.
Ευελπιστούμε κάποια στιγμή αυτό το χρόνο να βρεθούμε όλοι μας σε μια 
γιορτή «Μακαρονάδας» στο Κοινοτικό μας Κέντρο και να νιώσουμε λίγο σαν 
ελεύθεροι άνθρωποι.
Από τους εθελοντές του Magic Mission  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ 
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 
Ι .  Ν ΑΟ Υ ΑΓ ΙΟ Υ Ν Ι ΚΟ ΛΑ ΟΥ  ΛΑ ΒΑ Λ 

LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY 
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH LAVAL 

_______________________________________________________________________ 
 
  

3780 Chemin du Souvenir, Laval, (Quebec) H7V 1Y3 – Telephone: (450) 973-3480  Fax: (450) 973-1326 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ    
  

ΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΒΒΑΑΙΙΩΩΝΝ  
 
Την ΚΚυυρριιαακκήή  ττωωνν  ΒΒααϊϊωωνν,,  1177    AAππρριιλλίίοουυ  22002211,,   η Φιλόπτωχος  Αδελφότης 
του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, Λαβάλ,  θα ετοιμάσει  το ετίσιο γεύμα με 
ψάρι σε πακέτο. 
 
Η διανομή θα γίνει από τις 11:30 π.μ. εώς της 1 μ.μ. στήν αίθουσα της 
Εκκλησίας. Τιμή πακέτου $20. 
 
Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσου τηλεφώνου οσο το δυνατόν νωρίτερα 
στους αριθμούς 450-681-8287,  514-430-2617 μέχρι και την 
Πέμπτη, 14 Απριλίου. 
 
 

ΕΕυυχχααρριισσττοούύμμεε  θθεερρμμάά  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννεεχχήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  εεμμππιισσττοοσσύύννηη    
  

ΚΚααλλόό  κκααιι  ΧΧρριισσττιιααννιικκόό  ΠΠάάσσχχαα    
 
 

Απο τήν Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Ι. Ναού  Αγίου Νικολάου Λαβάλ 
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Του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου

Καναδά κ. Σωτηρίου

«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα Ιερά...»
(Διονύσιος Σολωμός)

Στο λόφο του Στράνι. Στη Ζάκυνθο. Ακριβώς απέναντι από το Μεσολόγ
γι. Ακουμπισμένος στον κορμό ενός πρίνου. Αγνάντευε το Μεσολόγγι. 
Βλέ πει τους καπνούς και τις φωτιές. Ίσως με τ’ αυτιά του τα φυσικά να 
μην α κούει. Σίγουρα όμως με τ’ αυτιά της ψυχής του. Του νου του. Του 
πνεύματός του, ακούει. Ακούει το γοερό σκούξιμο των παιδιών και των 
γυναικών. Εί ναι η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Βλέπει. Ακούει. Νιώ
θει. Ζει όλα αυτά ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, και εμπνέε
ται. Μεταρσιώ νεται. Κι’ αρχίζει με το νου του, αλλά και με το χέρι του να 
γράφει τον Εθνικό μας ΄Υμνο:

«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».

Ποτέ ο άνθρωπος δεν εκτιμά αυτό που έχει τόσο, όσο όταν το χάσει. 
Αρ χαία Ελλάδα. Ελλάδα του Μέγα Αλέξανδρου και Βυζαντινή Ελλάδα 
έζησαν και αναπτύχθηκαν μέσα στο θεόσδοτο αγαθό. Την ελευθερία. Κι’ 
όταν την έχασαν

«όλα τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά».
Πληγώθηκαν οι Έλληνες. Μάτωσαν. Πόνεσαν. Αγανάκτησαν. Έχασαν τα 
πάντα. Την Ελευθερία τους. Δεν απόκαμαν όμως. Στήριξαν την ελπίδα 
τους στον Θεό. Έβαλαν όλη τους την τέχνη. Όλη τους τη μαστοριά. Έβα
λαν τη ψυχή τους. Μαθημένοι από τον Δούρειο Ίππο έγλυφαν τώρα τον 
βρά χο υπομονετικά, μέχρι που εκείνον τον κούφωσαν, κι’ αυτοί έγιναν 
κύμα ά γριεμένο καί του φώναξαν:

«μέριασε βράχε να διαβώ».
Και γκρέμισαν το βράχο. Κι απ’ τα κόκκαλά τους. Και ποτάμι το αίμα. Κι’ 
απ’ την ψυχή τους άνθισε πάλι η λευτεριά. Κι απ’ το 1821 μέχρι σήμερα το 
ελληνικό  έθνος, διά μέσου παγίδων πολλών  και προβλημάτων και πολέμων 
και δεινών, βαδίζει τον δρόμο της προόδου ρουφώντας την ελευ θερία και 
αναζωογονούμενο μ’ αυτήν. Και ποτέ το ελληνικό έθνος δεν πρέ πει να 
ξεχάσει τις θυσίες των προγόνων του. Το αίμα που χύθηκε. Τα κόκ καλα 
που σπάρθηκαν για την ελευθερία του. Μα ποτέ το Έθνος των Ελλήνων 
δεν πρέπει να ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Στ’ αυτιά του πρέπει να ηχεί 
πάντα η φωνή του Χριστού: «Ίδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη 
τι σοι χεί ρον γένηται». Απόκτησες τη λευτεριά σου. Μην τη χάσεις ξανά. 
Τίμα την ελευθερία σου. Εργάσου γι’ αυτήν. Μη τη χάσεις ξανά, γιατί τα 
δεινά σου θα είναι μεγαλύτερα. Ο πόνος σου ανυπόφορος. Η ταπείνωσή 
σου αβάσταχτη. Και μην σκέφτεσαι μόνο την εθνική ελευθερία. Σκέψου 
και την θρησκευ τική σου ελευθερία. Σκέψου και την ατομική σου 
ελευθερία.
Μαζί με την εθνική γιορτή είναι η θρησκευτική. Ο Ευαγγελισμός. Με την παρακοή 
των πρωτόπλαστων ο άνθρωπος έχασε την ελευθερία του. Απογυμνώθηκε. 
Διώχθηκε από τον παράδεισο και εξορίσθηκε στη γη. Υπέφερε χρόνια, αιώνες, 
χιλιετηρίδες. Ποιος ξέρει πόσο! Ο Δημιουργός του τον σκεφτόταν πάντοτε. 
Ήθελε την επιστροφή του. Ήθελε την ελευθερία του. Ήθελε την αποκατάστασή 
του στην πρώτη του θέση. Γι’ αυτό έστειλε τον αρχάγγελο Γαβριήλ στην παρθένο 
Μαρία και ακούστηκε δια του αρχαγγέλου Γαβριήλ ο θείος χαιρετισμός «Χαίρε 
κεχαριστωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου». Ενσαρκώθηκε ο Μονογενής Υιός 
του Θεού. Γεννήθηκε. Εδίδαξε την αλήθεια. Σταυρώθηκε. Έχυσε το αίμα Του 
σταλαματιά, σταλαματιά για τη σωτηρία του πεσόντος ανθρώπου. 
Ζούμε στην μετά Χριστόν ανθρωπότητα. Επανακτήσαμε τη δυνατότητα 
επιστροφής στην προτέρα μας θέση, τον παράδεισο. Επανακτήσαμε  τη 
δυνατότητα της ελευθερίας μας, της σωτηρίας μας.  Ας γιορτάσουμε ολόψυχα 
τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Ας ζούμε αυτή την πνευματική ελευθερία 
στη γη μέχρι να την ζούμε ολοκληρωμένη στον ουρανό.
Αγαπημένοι μου Χριστιανοί, γιορτάζοντας τον Μάρτιο όλον τον 
Μάρτιο την εθνική μας παλιγγενεσία με όποιες εκδηλώσεις, μια σκέψη 
πρέπει να μας διακατέχει. Τη θεόσδοτη ελευθερία μας να την κρατούμε 
ανέγγιχτη και να την χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας και για όλους 
τους άλλους. Ελευ θερία που δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου δεν 
είναι πραγματική ελευθε ρία. Δεν είναι ελευθερία του Θεού. Ελεύθεροι 
απ’ όλα, και ιδιαίτερα ελεύθε ροι από την αμαρτία να προχωρήσουμε 
με τη δική μας θέληση και να δινό μαστε στην Ελλάδα και στον Χριστό. 
Τον ευαγγελισμό της σωτηρίας, που είναι το Άλφα και το Ωμέγα της 
ελευθερίας, να τον ζούμε στην καθημερινή μας ζωή εδώ στη γη και στην 
αιωνιότητα. Γιατί 

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Με καλή χρήση της ελευθερίας το έθνος μεγαλουργεί. Ο άνθρωπος ζει. Ζει 
στη γη. Ζει στην αιωνιότητα. Με κακή χρήση της ελευθερίας σαν 
έθνος μαραζώνει και σαν άτομο σκλαβώνεται, εδώ και στην αιώνια κόλαση. Να 
αρθούμε στο ύψος μας και να ζούμε την ελευθερία 

«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά».Ζήτω ο 
Καναδάς! Ζήτω η ελευθερία!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 201Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 

 
Μοντρεάλ, 21 Μαρτίου 2022--- Η 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή. Γιορτή της 
Ορθόδοξης Πίστης με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και γιορτή Έθνους με αφορμή και 
κυρίαρχο γεγονός την Εθνική Παλιγγενεσία. 
 
Είναι ημέρα κατάνυξης, στοχασμού και αφιέρωσης στην Πίστη και ημέρα εθνικής 
ανάτασης, εθνικής μνήμης και απόδοσης τιμών προς όλους εκείνους τους επώνυμους 
και ανώνυμους ήρωες που αγωνίστηκαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση και κατάφεραν 
να συνταχθούμε σε ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος  μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. 
 
Ιδιαίτερα σήμερα, στις δύσκολες και δεινές συνθήκες που βιώνουμε παγκόσμια, χρέος 
όλων μας είναι η υπεράσπιση και η προώθηση των ιδεωδών των προγόνων μας, της 
ειρήνης, της ενότητας και της αλληλεγγύης, των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του διεθνές δικαίου… 
 
Η Παναγία να μας προστατεύει όλους !!!  
 
Χρόνια μας πολλά !!! 
 
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 !!! 
 
Ζήτω η Ελλάδα μας !!! 
 
Ζήτω το Έθνος !!! 
 
Ζήτω ο Καναδάς !!! 
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ΓΙΑ ΤΗΝ 201Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Η 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή. Γιορτή της Ορθόδοξης Πίστης με τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και γιορτή Έθνους με αφορμή και κυρίαρχο 
γεγονός την Εθνική Παλιγγενεσία.
Είναι ημέρα κατάνυξης, στοχασμού και αφιέρωσης στην Πίστη και ημέρα 
εθνικής ανάτασης, εθνικής μνήμης και απόδοσης τιμών προς όλους εκείνους 
τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες που αγωνίστηκαν με αυτοθυσία και 
αυταπάρνηση και κατάφεραν να συνταχθούμε σε ελεύθερο και ανεξάρτητο 
κράτος  μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς.
Ιδιαίτερα σήμερα, στις δύσκολες και δεινές συνθήκες που βιώνουμε 
παγκόσμια, χρέος όλων μας είναι η υπεράσπιση και η προώθηση των 
ιδεωδών των προγόνων μας, της ειρήνης, της ενότητας και της αλληλεγγύης, 
των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνές 
δικαίου…
Η Παναγία να μας προστατεύει όλους ! 
Χρόνια μας πολλά !
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 !
Ζήτω η Ελλάδα μας !
Ζήτω το Έθνος !
Ζήτω ο Καναδάς !

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου σηματοδοτεί, διαχρονικά, την 
καθοριστική περίοδο της σύγχρονης Ιστορίας μας, την «Ανάσταση» του 
Γένους μας, η οποία οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Νεότερου κυρίαρχου 
Ελληνικού Κράτους αποτελώντας πηγή Εθνικών Διδαγμάτων και Έμπνευσης, 
μέσα στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία. 
Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη για 
ελευθερία και αυτοδιάθεση το 1821, υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός 
στην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η 
αφετηρία της Εθνικής Παλιγγενεσίας, καθώς πέτυχε την ίδρυση του 
Ελληνικού Κράτους και συνεπώς την παρουσία της Ελλάδας, ύστερα από 
έκλειψη αιώνων, στον πολιτικό χάρτη του κόσμου.
Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα από τα κομβικά σημεία της 
ευρωπαϊκής ιστορίας του 19ου αιώνα, καθώς ήταν η αφετηρία για τη 
διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μια χούφτα Έλληνες αποτίναξαν 
τον Οθωμανικό ζυγό από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ τιμά την Εθνική Παλιγγενεσία του ’21 
που επιβεβαίωσε την ταύτιση της Ελληνικότητας και της Ορθόδοξης 
Χριστιανοσύνης, δύο στοιχεία που συγκροτούν με ενιαίο τρόπο την εθνική 
μας ταυτότητα.
Ας γιορτάσουμε φέτος ενωμένοι και δυνατοί το Έπος της Επανάστασης του 
1821 με τις σημαίες μας ψηλά και με παρελάσεις ανά τον κόσμο!
Ζήτω η Επανάσταση του 1821!
Ζήτω η Εθνική Μνήμη!
Ζήτω η Ελλάδα, το Κεμπέκ, το Μόντρεαλ, και ο Καναδάς!

Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ 

Ιωάννης Θεοδοσόπουλος, Προέδρος 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ 

Μοντρεάλ, 21η Μαρτίου 2022 

Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου σηματοδοτεί, διαχρονικά, την καθοριστική περίοδο 
της σύγχρονης Ιστορίας μας, την «Ανάσταση» του Γένους μας, η οποία οδήγησε στην 
εγκαθίδρυση του Νεότερου κυρίαρχου Ελληνικού Κράτους αποτελώντας πηγή Εθνικών 
Διδαγμάτων και Έμπνευσης, μέσα στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία.  

Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη για ελευθερία και 
αυτοδιάθεση το 1821, υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Νεότερης 
Ελλάδας. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η αφετηρία της Εθνικής Παλιγγενεσίας, καθώς 
πέτυχε την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και συνεπώς την παρουσία της Ελλάδας, 
ύστερα από έκλειψη αιώνων, στον πολιτικό χάρτη του κόσμου. 

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα από τα κομβικά σημεία της ευρωπαϊκής ιστορίας 
του 19ου αιώνα, καθώς ήταν η αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Μια χούφτα Έλληνες αποτίναξαν τον Οθωμανικό ζυγό από την Ελλάδα 
και την Ευρώπη. 

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ τιμά την Εθνική Παλιγγενεσία του ’21 που 
επιβεβαίωσε την ταύτιση της Ελληνικότητας και της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, δύο 
στοιχεία που συγκροτούν με ενιαίο τρόπο την εθνική μας ταυτότητα. 

Ας γιορτάσουμε φέτος ενωμένοι και δυνατοί το Έπος της Επανάστασης του 1821 με τις 
σημαίες μας ψηλά και με παρελάσεις ανά τον κόσμο! 

Ζήτω η Επανάσταση του 1821! 
Ζήτω η Εθνική Μνήμη! 

Ζήτω η Ελλάδα, το Κεμπέκ, το Μόντρεαλ, και ο Καναδάς! 

 

Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ  

Ιωάννης Θεοδοσόπουλος, Προέδρος  
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Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου σηματοδοτεί, διαχρονικά, την καθοριστική περίοδο 
της σύγχρονης Ιστορίας μας, την «Ανάσταση» του Γένους μας, η οποία οδήγησε στην 
εγκαθίδρυση του Νεότερου κυρίαρχου Ελληνικού Κράτους αποτελώντας πηγή Εθνικών 
Διδαγμάτων και Έμπνευσης, μέσα στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία.  

Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη για ελευθερία και 
αυτοδιάθεση το 1821, υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Νεότερης 
Ελλάδας. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η αφετηρία της Εθνικής Παλιγγενεσίας, καθώς 
πέτυχε την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και συνεπώς την παρουσία της Ελλάδας, 
ύστερα από έκλειψη αιώνων, στον πολιτικό χάρτη του κόσμου. 

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα από τα κομβικά σημεία της ευρωπαϊκής ιστορίας 
του 19ου αιώνα, καθώς ήταν η αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Μια χούφτα Έλληνες αποτίναξαν τον Οθωμανικό ζυγό από την Ελλάδα 
και την Ευρώπη. 

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ τιμά την Εθνική Παλιγγενεσία του ’21 που 
επιβεβαίωσε την ταύτιση της Ελληνικότητας και της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, δύο 
στοιχεία που συγκροτούν με ενιαίο τρόπο την εθνική μας ταυτότητα. 

Ας γιορτάσουμε φέτος ενωμένοι και δυνατοί το Έπος της Επανάστασης του 1821 με τις 
σημαίες μας ψηλά και με παρελάσεις ανά τον κόσμο! 

Ζήτω η Επανάσταση του 1821! 
Ζήτω η Εθνική Μνήμη! 

Ζήτω η Ελλάδα, το Κεμπέκ, το Μόντρεαλ, και ο Καναδάς! 

 

Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ  

Ιωάννης Θεοδοσόπουλος, Προέδρος  
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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

DIETES ΜΝΗΜΟΣΥΝΟDIETES ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 3 Απριλίου 2022 

Στον Ιερό Ναό Της Κοίμησης Της Θεοτόκου, θα λάβει χώρα το διετές μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της χήρας του αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου και 

δημοσιογράφου-Εκδότη της Ελληνοκαναδικής Δράσης, Στυλιανού Γκιούσμα 
και λατρευτή μητέρα και γιαγιά, που υπέστη θύμα του Κορωνοϊού 

τον Απρίλιο του 2020

ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΙΟΥΣΜΑ
(το γένος Καλλιγά, από Κωνσταντινούπολη, ετών 86)

Τα παιδιά: Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας και Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Παροικία για τη συμπαράστασή της 

και τα αμέτρητα συλλυπητήρια για την απώλεια της αείμνηστης και λατρευτής 
μητέρας και γιαγιάς, Σοφίας Γκιούσμα.  

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Παπαγεωργίου 
του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου και την πρεσβυτέρα 

για τη συνεχή συμπαράσταση τους στο βαρύ μας πένθος.

Παρακαλείσθε όσοι θέλετε να κάνετε δωρεές στη Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Της 
Κοίμησης Της Θεοτόκου ή στη Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Της Αγίας Της Του 

Θεού Σοφίας ή  στον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας «Η ΦΙΛΙΑ»
ή στα Ελληνικά Σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως τής

ΑΝΤΩΝΙΑΣ 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗ

(από Χανιά Κρήτης)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 3 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(από Μόντρεαλ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΚΑΤΙΝΑΣ 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(από Αθήνα)



60  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  25 Μαρτιου, 2022 / March 25, 2022

Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 Γ. ΣΑΚΚΑΡΗ 

(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΩΣΤΑ 
ΠΟΥΛΟΥ

(από Κολλίνες Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΟΥΤΣΟΣ 
(από Μοντρεάλ, ετών 50)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 
 

ΑΡΓΥΡΩ 
ΚΟΤΣΟΡΟΥ 
(από Λουρδάτα Κεφαλληνίας)

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

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

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 
απεβίωσε στο Μόντρεαλ η αείμνηστη 

μητέρα, γιαγιά και θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

(από Μουζάκι Καρδίτσας,  
ετών 84, το γένος Μιχαήλ)
Η σορός της εκτέθει την 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 
στο Νεκροπομπείο AETERNA  

Η Κηδεία έγινε την 
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 

στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό  
του Αγίου Νικόλαου στο Λαβάλ

Τα παιδιά: 
Γιώργος και Βούλα Μπακογιάννης,

 Παναγιώτης Γυφτογιάννης

Τα εγγόνια: 
Ari Palandjian - Βίκη Μπακογιάννη,  

Θωμάς Μπακογιάννης

 Το δισέγγονο: 
Andrew Palandjian

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
από εδώ και την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους  
μάς συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ μας πένθος. 

If roses grow in heaven,

Lord please pick a bunch for me,

Place them in my Mother’s arms

and tell her they’re from me.

Tell her I love her and miss her,

and when she turns to smile,

place a kiss upon her cheek

and hold her for awhile.

Because remembering her is easy,

I do it every day,

but there’s an ache within my heart

that will never go away.

By Dolores M. Garcia
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 8 / 3 / 2 0 2 2  –  3 / 4 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
836

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 835

Μέχρι να βγει ο Μάρτιος, οι 
εξελίξεις περιστρέφονται γύρω από τα 
εργασιακά σου κι έχεις κάθε λόγο να ελ-
πίζεις σε μια πρόοδο, αφού το σύμπαν 
συνωμοτεί υπέρ σου. Η Νέα Σελήνη 
πάλι την Πρωταπριλιά, συνηγορεί σε 
μια καινούργια αρχή, καταλήγοντας στο 
τι τελικά είναι αλήθεια και τι ψέμα.

Η σύνοδος Αφροδίτης – Κρό-
νου στις 28, είναι προάγγελος μιας στε-
νοχώριας ή απογοήτευσης και σίγουρα 
δε σε συμφέρει να πας γυρεύοντας για 
προβλήματα, ενώ το… κακό μπορεί να 
συνεχιστεί και τον Απρίλιο με τη σύνο-
δο Άρη-Κρόνου (4/4), μόνο που εδώ τα 
πράγματα είναι σαφώς πιο ελεγχόμενα.

Η «μεγάλη εικόνα» σε δείχνει 
ιδιαίτερα ευνοημένο/η από τις εξελί-
ξεις, ας μη χάνεις λοιπόν το χρόνο σου 
και μη χαλάς τη… ζαχαρένια σου με τις 
όποιες αναποδιές σου τύχουν το Μάρ-
τιο, ίσως και κάποιες ημέρες του Απριλί-
ου. Η Νέα Σελήνη της 1ης Απριλίου σου 
υπόσχεται και μια ζεστή αγκαλιά…

Οι τελευταίες ημέρες του 
Μαρτίου δε θα είναι εύκολες για σένα, 
αντίθετα τα τετράγωνα του Ουρανού 
με την Αφροδίτη και τον Άρη συνηγο-
ρούν σε ανατροπές κι εκπλήξεις από 
αυτές που… δε σου αρέσουν, αφού αμ-
φισβητούν την ασφάλειά σου. Η Νέα 
Σελήνη πάλι την Πρωταπριλιά συνηγο-
ρεί σε ένα δικό σου εσωτερικό ψάξιμο.

Στις 28, η σύνοδος Αφροδί-
της-Κρόνου και στις 4/4 η σύνοδος 
Άρη-Κρόνου συνηγορούν σε στενόχω-
ρες καταστάσεις, όσον αφορά σε πρό-
σωπα, με τα θέματα υγείας να «παί-
ζουν» επίσης δυνατά, για τις δουλειές 
σου όμως είναι… μια χαρά όψεις, αφού 
επαναφέρουν στο προσκήνιο την αξιο-
κρατία και θα δικαιωθείς σε πολλά.

Σε ρυθμούς… κανονικότητας 
θα κινηθείς, που θα πιστοποιηθεί με 
τις δύο συνόδους του Κρόνου στον 
Υδροχόο, η πρώτη με την Αφροδίτη στις 
28/3 κι η δεύτερη με τον Άρη στις 4/4. 
Η Νέα Σελήνη την Πρωταπριλιά συνηγο-
ρεί σε διεργασίες σχετικές με τα περιου-
σιακά σου ή/και τα οικογενειακά σου.

Μέχρι να βγει ο μήνας θα σου 
παρουσιαστούν αρκετές ευκαιρίες για 
να προοδεύσεις, χωρίς να κοπιάσεις 
πολύ και μια από αυτές -η καλύτερη- θα 
σε «ανεβάσει» τόσο κοινωνικά, όσο και 
επαγγελματικά. Στη συνέχεια, η Νέα Σε-
λήνη την Πρωταπριλιά ανοίγει το δρόμο 
για να ασχοληθείς με τα κοινά.

Οι σύνοδοι πρώτα με την 
Αφροδίτη στις 28/3 κι ύστερα με τον Άρη 
στις 4/4 δεν είναι για πολλά-πολλά κι αν 
βιαστείς, το πιθανότερο είναι να νιώσεις 
εγκλωβισμένος/η μεταξύ αναγκαιοτήτων 
και επιθυμιών. Η Νέα Σελήνη μάλιστα 
την Πρωταπριλιά συναινεί σε μια σχέση 
ή συνεργασία που θα σε αποζημιώσει.

Αυτό το διάστημα κουμάντο 
κάνει ο… Κρόνος με τις στενοχώριες 
και τις απορρίψεις του, μια «αγκαζά-
ροντας» την Αφροδίτη (28/3) μια τον 
Άρη (4/4) και όλο αυτό το γαϊτανάκι 
μπορεί να σε ρίξει ψυχολογικά. Η Νέα 
Σελήνη, την Πρωταπριλιά, σε ενθαρ-
ρύνει να ασχοληθείς με το παρελθόν 
και την Παράδοση.

Μέχρι να βγει ο Μάρτιος, τα 
καλά νέα είναι ότι έχεις το πλεονέκτη-
μα σε οτιδήποτε σχετίζεται με σπουδές, 
ταξίδια και νομικές υποθέσεις, ενώ δι-
καιούσαι να καλλιεργήσεις και τις πνευ-
ματικές ανησυχίες σου, ανοίγοντας ένα 
«υπερβατικό» παράθυρο. Η Νέα Σελή-
νη την Πρωταπριλιά πάντως είναι κομ-
μένη και ραμμένη στα μέτρα σου.

Η Νέα Σελήνη, την Πρωταπρι-
λιά, σε ενθαρρύνει να «στήσεις» μια 
δουλειά, με τη συμμετοχή δικών σου 
ανθρώπων, ίσως όμως και να «κληρονο-
μήσεις» μια επιχείρηση από την οικογέ-
νειά σου. Αν πάλι σε απασχολεί κάποιο 
θέμα υγείας, καλείσαι να απευθυνθείς 
σε γνώστες της παραδοσιακής ιατρικής. 

Με το Δία, τον Ποσειδώ-
να και λίγο αργότερα (5/4) την Αφρο-
δίτη στο ζώδιό σου, η περίπτωσή σου 
θυμίζει κάποιον/α που, ακόμη κι αν 
τα έχει κάνει όλα στραβά, στο τέλος 
βγαίνει κι από πάνω, χώρια τα οφέλη 
που αποκομίζει. Παράλληλα, η Νέα 
Σελήνη την Πρωταπριλιά θα λειτουρ-
γήσει θετικά για τα οικονομικά σου.
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1807: Ο Γεώργιος Κάνινγκ, από τους ένθερ-
μους υποστηρικτές της ελληνικής ανεξαρτησί-
ας, γίνεται υπουργός Εξωτερικών στην Αγγλία. 
Προς τιμήν του υπάρχει η πλατεία Κάνιγγος.
1838: Γιορτάζεται για πρώτη φορά επισήμως, 

με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, η επέτειος της 
25ης Μαρτίου 1821.
1884: Τελούνται στην Αθήνα τα εγκαίνια του 

μεγαλύτερου νοσοκομείου των Βαλκανίων, του 
«Ευαγγελισμού της Θεοτόκου» (γνωστού σή-
μερα ως «Ευαγγελισμός»), παρουσία του βα-
σιλιά Γεωργίου Α’, της βασίλισσας Όλγας, σύσ-
σωμης της Βουλής, των Αρχών των Αθηνών και 
πλήθους κόσμου. Ο πρώτος ασθενής θα εισα-
χθεί στις 13 Απριλίου.
1896: Ανήμερα της 75ης επετείου από την 

έναρξη της Επανάστασης του 1821, αρχίζουν 
στην Αθήνα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες.
1932: Γίνονται από την κυβέρνηση του Ανδρέα 

Μιχαλακόπουλου τα αποκαλυπτήρια του Μνη-
μείου του Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία 
μπροστά στα παλιά Ανάκτορα της σημερινής 
Βουλής.

25 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Ο ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΚΙ Ο ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ

Πάνε ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας 
για κυνήγι. Μετά από πολλές 

ώρες περιπλάνησης ο Κωστίκας βρί-
σκει μια αρκούδα (αρσενικό για την 
ακρίβεια). 
Με σιγανά βήματα την πλησιάζει 

και σημαδεύει με το όπλο, μα την τε-
λευταία στιγμή που πυροβολεί πα-
ραπατάει και αστοχεί... Η αρκούδα 
τα παίρνει και τον αρχίζει στο κυνήγι.
Φωνές ο Κωστίκας, πανικός, τρε-

χαλητό, ώσπου σε μια φάση βρίσκει 
ένα δέντρο και σκαρφαλώνει με τη 
μία. 

Η αρκούδα από κάτω, αρχίζει να 
κουνάει το δέντρο και να προσπαθεί 
να σκαρφαλώσει, και ο Κωστίκας να 
φωνάζει τον Γιωρίκα.
Τελικά ο Γιωρίκας ακούει και με το 

που βλέπει την κατάσταση οπλίζει με 
τη μία και ετοιμάζεται να βαρέσει... 
-Στο κεφάλι Γιωρίκα, στο κεφάλι 
ρίξε, φωνάζει ο Κωστίκας.
Μες στον πανικό του ο Γιωρίκας 

πυροβολεί και πετυχαίνει το δεξιό… 
αρχ*δι της αρκούδας.
Κραυγές η αρκούδα, πόνο και με 

ακόμα περισσότερα νεύρα αρχίζει 

να κουνάει το δέντρο δυνατότερα. 
-Στο κεφάλι ρε Γιωρίκα λέμε. 
Στο κεφάλι. Γρήγορα, θα πέσω, ξα-

ναφωνάζει ο Κωστίκας.
Ξαναοπλίζει αγχωμένος ο Γιωρίκας 

και προσπαθεί να ξανασημαδέψει 
με το όπλο αλλά και πάλι από τον 
πανικό του πετυχαίνει το… αριστερό 
αρχ*δι της αρκούδας, η οποία πε-
θαίνοντας στον πόνο ήταν έτοιμη να 
ρίξει το δέντρο. 
Και ο Κωστίκας: -ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΡΙΞΕ 

ΡΕ ΜΑΛ@Κ@! ΝΑ ΜΕ ΦΑΕΙ ΘΕΛΕΙ, 
ΟΧΙ ΝΑ ΜΕ ΠΗΔΗΞΕΙ!!!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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

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

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

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

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

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

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

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

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

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

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

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

JOB OPPORTUNITY :JOB OPPORTUNITY :
AU VIEUX DULUTH RESTAURANT  - LAVALAU VIEUX DULUTH RESTAURANT  - LAVAL
MANAGERMANAGER
FULL TIMEFULL TIME
1755 INDUSTRIAL BLVD.1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QCLAVAL QC
CALL: VICKY 450 663 1165CALL: VICKY 450 663 1165

  

AND:AND:

  
ALIMENTS GOURMETS MEDORALIMENTS GOURMETS MEDOR
WAREHOUSE: CENTRAL KITCHEN HELPERWAREHOUSE: CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIMEFULL TIME
815 BOUL. ST MARTIN O.815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QCLAVAL QC
CALL: JOHN 450 663 1165CALL: JOHN 450 663 1165

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

Φέτος στη Γιορτή του Πατέρα, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα σε ένα 

από τα φημισμένα εστιατόρια μας.
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως.

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

Φέτος στη Γιορτή του Πατέρα, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα σε ένα 

από τα φημισμένα εστιατόρια μας.
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως.



IMPORTATEUR DE FRUITS ET LÉGUMES SURGELÉS 
IMPORTER OF FROZEN FRUITS AND VEGETABLES

CÉLÈBRE SES 70 ANS  
CELEBRATES 70 YEARS  7 1952-2022

Χρόνια Πολλά! 
Ζήτω το1821!
Ζήτω η Ελλάδα! 
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