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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Professional Auto Body Repair & Painting

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

FREE ESTIMATES!

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

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

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!
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Το σχέδιο δράσης για Το σχέδιο δράσης για 
την καταπολέμηση του την καταπολέμηση του 

μίσους στον Καναδά μίσους στον Καναδά 
και το νέο σχέδιο και το νέο σχέδιο 
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Έχετε ερωτήσεις 
σχετικά με τα 
εμβόλια κατά του 
COVID-19;
Η τηλεφωνική γραμμή 211 
προσφέρει τις υπηρεσίες της 
στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, καθώς 
και σε πάνω από 200 άλλες 
γλώσσες, βοηθώντας σας να βρείτε 
τις πληροφορίες και τις πηγές 
πληροφόρησης που χρειάζεστε.

Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν 
και είναι εμπιστευτική.

Καλέστε στο 211.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Καναδά 
για την Καταπολέμηση του Μίσους 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ξεκινά εθνικές διαβουλεύσεις

Τα εγκλήματα μίσους στον Καναδά δυ-
στυχώς συνεχίζουν να αυξάνονται με 

καταστροφικές συνέπειες στα θύματα, τις 
οικογένειές τους και τις τοπικές κοινότη-
τες.

Στον Καναδά, η διαφορετικότητα και ο 
πολυπολιτισμός είναι γεγονός, αλλά η αρ-
μονική συνύπαρξη είναι επιλογή. Πάρα 
πολλές ζωές καταστρέφονται από το μί-
σος και τις διακρίσεις λόγω της φυλετικής 
τους ταυτότητας, της πίστης τους, του σε-
ξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτό-
τητας φύλου, της αντιληπτής αναπηρίας 
και άλλων. Η κυβέρνηση αναφέρει επίσης 
μια ανησυχητική αύξηση των ομάδων μί-
σους και των εγκλημάτων μίσους σε ολό-
κληρη τη χώρα, που υποστηρίζονται από 
άτομα πέρα   από τα καναδικά σύνορα και 
απειλούν την εθνική ασφάλεια. Αυτός εί-
ναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση 
του Καναδά αναλαμβάνει δράση για να 
αντιμετωπίσει την ανησυχητική αύξηση 
των περιστατικών μίσους.

Στις 29 Μαρτίου, ο αξιότιμος Ahmed 
Hussen (φωτ.), Υπουργός Στέγασης και 
Διαφορετικότητας και Ένταξης, ξεκίνησε 
διαβουλεύσεις για την οικοδόμηση του 
πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Κα-
ναδά για την Καταπολέμηση του Μίσους. 
Αυτές οι διαβουλεύσεις βασίζονται στο 
εκτενές έργο της Ομοσπονδιακής Γραμ-
ματείας κατά του Ρατσισμού που ορίστη-
κε από την κυβέρνηση του Καναδά, στην 
οποία συμμετείχαν χιλιάδες αυτόχθονες 
πληθυσμοί, καθώς και μέλη φυλετικών 
και θρησκευτικών μειονοτήτων. 

Μέσα από δραστηριότητες, όπως συ-
νέδρια και συνόδους κορυφής, συμπερι-
λαμβανομένων των εθνικών συνόδων κο-
ρυφής για τον αντισημιτισμό και την ισλα-
μοφοβία, συγκεντρώθηκαν περισσότερες 
από 400 συστάσεις για την ενημέρωση 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και μιας ανα-
νεωμένης αντιρατσιστικής στρατηγικής.
Το Σχέδιο Δράσης θα δώσει φωνή σε 

όσους έχουν βιωμένη εμπειρία μίσους και 
θα ενσωματώσει τη μοναδική πραγματι-
κότητα των κοινοτήτων από ακτή σε ακτή. 
Στις διαβουλεύσεις θα συμμετάσχουν 
ηγέτες των Πρώτων Εθνών, των Inuit και 
των Métis, καθώς και ηγέτες μαύρων, ασι-
ατικών, λατίνων, αραβικών, μουσουλμα-
νικών και εβραϊκών κοινοτήτων, μαζί με 
πολλές άλλες ομάδες που χρειάζονται την 
ισότητα, συμπεριλαμβανομένων νεοφερ-
μένων, γυναικών, κοινοτήτων που βασί-

ζονται στη θρησκεία, άτομα με αναπηρία 
και 2SLGBTQQIA + άτομα.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
στις διαβουλεύσεις καλούνται να συ-
μπληρώσουν ένα διαδικτυακό ερωτη-
ματολόγιο έως τις 30 Απριλίου 2022. Τις 
επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση του 
Καναδά θα διοργανώσει επίσης μια σειρά 
από στρογγυλές τράπεζες, στις οποίες θα 
συγκεντρωθούν μέλη διαφόρων κοινοτή-
των με βιωμένη εμπειρία, ακαδημαϊκοί 
και ακτιβιστές. Η Κυβερνητική ανακοίνω-
ση αναφέρει, ότι οι άνθρωποι σε όλο τον 
Καναδά αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς 
στις κοινότητές τους και τα σχόλια που 
λαμβάνονται μέσω αυτών των διαβου-
λεύσεων θα ενημερώσουν την ανάπτυξη 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κατα-
πολέμηση του Μίσους.
«Για πάρα πολύ καιρό, οι άνθρωποι 

στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο έχουν 
βιώσει ασύλληπτες πράξεις μίσους, και 
τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν αύξηση 
των αναφερόμενων εγκλημάτων μίσους 
κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Εί-
ναι καιρός για αλλαγή. Γι› αυτό θέλω να 
ακούσω απευθείας από ανθρώπους σε 
όλο τον Καναδά, καθώς εργαζόμαστε για 
την ανάπτυξη του πρώτου Εθνικού Σχεδί-
ου Δράσης για την Καταπολέμηση του Μί-
σους. Η κυβέρνησή μας λαμβάνει μέτρα 
για την καταπολέμηση του μίσους σε όλες 
τις μορφές του σε ολόκληρη τη χώρα, για 
να οικοδομήσει ένα ασφαλέστερο, ισχυ-
ρότερο και περισσότερο δίκαιο μέλλον 
για όλους,  χωρίς αποκλεισμούς» είπε ο 
αξιότιμος Ahmed Hussen, Υπουργός Στέ-
γασης και Διαφορετικότητας και Ένταξης.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του 

Καναδά, τον πρώτο χρόνο της πανδημίας 
COVID-19, η αστυνομία ανέφερε 2.669 
εγκλήματα μίσους στον Καναδά, αύξηση 
37% από το 2019. Αυτός είναι ο μεγαλύ-
τερος αριθμός εγκλημάτων μίσους από 
τότε που έγιναν διαθέσιμα συγκρίσιμα 
αστυνομικά δεδομένα το 2009. Το 2020, 
τα εγκλήματα μίσους που καταγγέλθηκαν 
από την αστυνομία με στόχο τη φυλή ή 
την εθνικότητα σχεδόν διπλασιάστηκαν 
σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, αντι-
προσωπεύοντας τη συντριπτική πλειοψη-
φία της εθνικής αύξησης των εγκλημάτων 
μίσους.
Η Αντιρατσιστική Στρατηγική του Κα-

ναδά εδραιώθηκε στις 25 Ιουνίου 2019, 
και είναι μια επένδυση άνω των 95 εκα-
τομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμων αλλαγών στη στήριξη 
των κοινοτήτων και τη βελτίωση των πολι-
τικών, πρωτοβουλιών και πρακτικών στα 
ομοσπονδιακά όργανα του Καναδά. 

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Η Κυβέρνηση του Κεμπέκ αποκάλυψε 
το σχέδιό της να θεραπεύσει το γε-

ρασμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλ-
ψης και κοινωνικών υπηρεσιών τα επόμε-
να τρία χρόνια, με έμφαση στην επιτάχυν-
ση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 
πρώτης γραμμής μέσω μιας καινούργιας 
τηλεφωνικής υπηρεσίας, με μείωση του 
χρόνου αναμονής στα επείγοντα και βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας για τους 
νοσηλευτές.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
επικρίνουν το έγγραφο, περιγράφοντάς το 
περισσότερο ως μια εκλογική πλατφόρμα 
παρά ως ένα λεπτομερές σχέδιο για τη 
μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλ-
ψης. Το σχέδιο, που περιγράφεται σε ένα 
έγγραφο 90 σελίδων με τίτλο «Ανθρώπι-
νοι και αποτελεσματικοί — Σχέδιο για την 
εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών 
στην υγεία», υπογραμμίζει ορισμένες λύ-
σεις στις προκλήσεις του συστήματος που 
επιδεινώθηκαν από την πανδημία, όπως 
η έλλειψη προσωπικού, η αύξηση του κό-
στους και η γήρανση του πληθυσμού.

Ο υπουργός Υγείας Christian Dubé 
(φωτ.) και ο Lionel Carmant, υφυπουρ-
γός Υγείας του Κεμπέκ, παρουσίασαν τις 
λεπτομέρειες του σχεδίου το πρωί της 
Τρίτης 29 Μαρτίου. Ο Dubé είπε ότι ένας 
από τους βασικούς του στόχους είναι να 
διασφαλίσει ότι όλοι οι κάτοικοι του Κε-
μπέκ θα έχουν «την καλύτερη εμπειρία 
που μπορεί να έχει ένας ασθενής και να 
μπορούν να είναι περήφανοι για το σύ-
στημα υγείας τους».

Μεταξύ των 50 προτεινόμενων μέτρων, 
είναι η κατάργηση των υποχρεωτικών 
υπερωριών για νοσηλευτές, η πρόσληψη 
3.000 νέων υπαλλήλων μέχρι το τέλος 
του έτους για να αναλάβουν μέρος της 
γραφειοκρατίας, περισσότερη φροντίδα 
στο σπίτι, υπηρεσίες για ηλικιωμένους, 
εκσυγχρονισμός της πρόσβασης σε ιατρι-
κά δεδομένα και δημιουργία ηλεκτρονι-
κών αρχείων υγείας προσβάσιμων στους 
ασθενείς. Το νέο έγγραφο του σχεδίου 
υγείας δεν περιλαμβάνει κόστος, αλλά 
ο Dubé επεσήμανε την αύξηση του προ-
ϋπολογισμού κατά 6,3% για το σύστημα 
υγείας το επόμενο έτος. Την περασμένη 
εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Eric 
Girard δήλωσε, ότι η αύξηση θα γίνει για 
την ανανέωση του συστήματος. Αλλά τα 
χρήματα είναι μόνο μέρος της λύσης, είπε 
ο Dubé. «Χρειάζεται κάτι περισσότερο 
από χρήματα – χρειάζεται προθυμία να 
εργαστείς διαφορετικά».

Ωστόσο, ο αρχηγός του Parti Québécois, 
Paul St-Pierre Plamondon, είπε ότι το σχέ-
διο είναι πολύ σύντομο σε λεπτομέρειες 
και οικονομικές δεσμεύσεις. «Με λίγους 
μήνες μέχρι τις εκλογές, καταλήγουν σε 
όλα εκείνα που δεν είναι μετρημένα, κα-
νένα νούμερο και κανένας ακριβής στό-
χος», είπε.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ ΧΩΡΙΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τον 

τρόπο πληρωμής των οικογενειακών για-
τρών, από ανά εξέταση σε ανά ασθενή, 
σε μια προσπάθεια να κάνει αυτούς τους 
γιατρούς να αναλάβουν περισσότερους 
ασθενείς. Υπάρχουν περίπου 945.000 κά-
τοικοι του Κεμπέκ που εξακολουθούν να 
βρίσκονται στην επίσημη λίστα αναμονής 
για οικογενειακό γιατρό, σύμφωνα με το 
έγγραφο, αλλά υπολογίζεται ότι ο πραγ-
ματικός αριθμός των ατόμων είναι πιο κο-
ντά στο 1,5 εκατομμύριο. Ο Dubé είπε ότι 
η κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται 
για τη μείωση του αριθμού των ατόμων 
σε αυτόν τον κατάλογο. Αλλά η κυβέρνηση 
υποχωρεί από μια υπόσχεση που δόθηκε 
το 2018 να προμηθεύσει σε όλους οικογε-
νειακό γιατρό μέχρι το τέλος της πρώτης 
θητείας της κυβέρνησης CAQ φέτος.
Το σχέδιο απαιτεί τώρα την ενίσχυση των 

εναλλακτικών λύσεων για τη φροντίδα 
πρώτης γραμμής, συμπεριλαμβανομένης 
της παροχής περισσότερης εξουσίας σε 
νοσηλευτές, παραϊατρικούς και φαρμακο-
ποιούς για τη θεραπεία ασθενών. Σύμφω-
να με το σχέδιο, οι κάτοικοι του Κεμπέκ 
θα καλούν έναν αριθμό τηλεφώνου που 
θα λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης, 
γνωστό ως guichet d’accès à la première 
ligne (GAP), όπου μια νοσοκόμα θα κα-
τευθύνει τους ασθενείς στην κατάλληλη 
ιατρική υπηρεσία, είτε σε ένα γιατρό ή 
να τους εξασφαλίσει μια άλλη μέθοδο 
φροντίδας. «Δεν είναι μόνο θεωρητικό. 
Έχει ήδη ξεκινήσει», είπε ο Dubé, ο οποί-
ος έδειξε ένα πιλοτικό έργο στην περιοχή 
Lower Saint-Lawrence. Ο Dubé είπε ότι 
ελπίζει ότι η «πλειονότητα» των ανθρώ-
πων χωρίς οικογενειακό γιατρό θα είναι 
σε θέση να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία 
one-stop μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. 
Ωστόσο, αυτή η υπηρεσία υποτίθεται ότι 
θα ήταν ήδη σε ισχύ σε ολόκληρη την 
επαρχία έως τις 31 Μαρτίου. 

Ο υφυπουργός Υγείας Lionel Carmant, 
υπογράμμισε ότι η διαχείριση της υπη-
ρεσίας θα γίνεται περιφερειακά και θα 
είναι προσβάσιμη στα αγγλικά. Η ελπίδα 
είναι, ότι βάσει αυτού του σχεδίου, λιγό-
τεροι κάτοικοι του Κεμπέκ θα χρειαζόταν 
να πάνε στα επείγοντα νοσοκομεία για θέ-
ματα υγείας που θα μπορούσαν να αντι-
μετωπιστούν αλλού.
Αλλά η ηγέτης των Φιλελευθέρων 

Dominique Anglade είπε ότι μια τηλεφω-
νική γραμμή δεν αντικαθιστά έναν οικογε-
νειακό γιατρό. «Ο οικογενειακός γιατρός 
γνωρίζει το αρχείο του ασθενούς, γνωρί-
ζει την ιστορία του», είπε. «Μπορούν να 
εξασφαλίσουν μια παρακολούθηση και 
για κλινικά προβλήματα, αυτό είναι πραγ-
ματικά θεμελιώδες».

Η κυβέρνηση στοχεύει επίσης να μειώ-
σει το χρόνο αναμονής σε κάθε δωμάτιο 
έκτακτης ανάγκης σε όχι περισσότερο από 
90 λεπτά, αναφέρει το έγγραφο. Κάθε νο-
σοκομείο θα είχε ένα «κέντρο διοίκησης» 
στελεχωμένο από εργαζόμενους από δι-
αφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ομάδας κατ’ οίκον φροντίδας και 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας. 
Το κέντρο θα στοχεύει σε εξιτήρια των 

ασθενών, μόλις η κατάστασή τους δεν εί-
ναι πλέον κρίσιμη, αλλά θα διασφαλίζει 
ότι ο ασθενής «θα συνεχίσει να επωφε-
λείται από υπηρεσίες εκτός νοσοκομείου, 
εάν το απαιτεί η κατάσταση της υγείας 
του».

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πολλά μέτρα στοχεύουν στη δημιουργία 

ενός «πιο ελκυστικού περιβάλλοντος ερ-
γασίας» για τους επαγγελματίες υγείας, 
ιδιαίτερα για τους νοσηλευτές. 

Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση υπόσχε-
ται να υπέρ-αριθμήσει το σύστημα, ώστε 
να μπορέσει να χειριστεί τις απουσίες χω-
ρίς να βασίζεται στον εξαναγκασμό των 
νοσηλευτών να εργάζονται υπερωρίες, 
σχεδιάζοντας να αναλάβει μια «μαζική» 
εκστρατεία προσλήψεων, συμπεριλαμβα-
νομένων των προσλήψεων περισσότερων 
από 1.000 νοσοκόμων από το εξωτερικό.

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

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

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

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!

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΚΕΜΠΕΚ

Το νέο σχέδιο  
υγείας του Κεμπέκ 

Η κυβέρνηση CAQ σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές  
στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης έως το 2025
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1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
Των ηρώων η αρχή!

Με την ευκαιρία της επετείου έναρξης του Απελευθερωτικού 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, θα  αναφερθώ σήμερα στους Ήρωες της νε-

ότερης ιστορίας της μαρτυρικής Κύπρου. 
Η Κύπρος μας την 1η Απριλίου γιορτάζει την 67η επέτειο από την 

έναρξη του αντιαποικιακού αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων 
Αγωνιστών. 

Η 1η Απριλίου 1955 ήταν η ημέρα που οι Βρετανοί κατακτητές της 
Μεγαλονήσου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αντάρτικες ομάδες που 
οργάνωσε ο Κύπριος συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, γνωστότε-
ρος ως «Διγενής». 
Στις ηρωικές πράξεις της 1ης Απριλίου 1955 η ΕΟΚΑ έχασε το πρώ-

το της παλληκάρι, τον μαθητή Μόδεστο Παντελή από το Λιοπέτρι. 
Πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά του ν’ αποκόψει ηλε-
κτροφόρα σύρματα για να επέλθει συσκότιση και να δράσουν πιο 
αποτελεσματικά οι ομάδες της ΕΟΚΑ στην Αμμόχωστο...

Ο τομεάρχης Αμμοχώστου Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν επικεφαλής 
της ομάδας που έδρασε στην Δεκέλεια. Στις 3 Μαρτίου του 1957 οι 
Άγγλοι ύστερα από προδοσία ανακάλυψαν το κρησφύγετο του, έρι-
ξαν βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό… 

Άλλος θαρραλέος αγωνιστής ήταν ο Κυριάκος Μάτσης. Για τη δρά-
ση του οι Βρετανικές δυνάμεις ανατίναξαν το κρησφύγετο του με 
αποτέλεσμα να βρει οικτρό θάνατο…

Ο Μιχαλάκης Καραολής, ένας από τους πιο γνωστούς αγωνιστές 
του Απελευθερωτικού αγώνα, απαγχονίστηκε μαζί με τον συναγωνι-
στή του Ανδρέα Δημητρίου στις 10 Μαΐου 1956…

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης δικάστηκε για κατοχή οπλοπολυβόλου. 
Στις 14 Μαρτίου 1957 απαγχονίστηκε από τους Άγγλους σε ηλικία 
μόλις 19 ετών...
Ο Ανδρέας Παναγίδης απαγχονίστηκε από τις Αγγλικές δυνάμεις 

στις 21 Σεπτεμβρίου 1956 μαζί με τους συναγωνιστές του, Μιχαήλ 
Κουτσόφτα και Στέλιο Μαυρομάτη… 

Ήταν οι σκληροί καιροί. Οι Έλληνες της Κύπρου ονειρεύονταν τη 
λευτεριά τους από τον Αγγλικό ζυγό και την ένωση με την Μάνα Ελ-
λάδα που όμως δεν έμελε να πραγματοποιηθεί λόγω του γνωστού 
φαινομένου της εμφύλιας διχόνοιας των Ελλήνων  από τα πανάρ-
χαια χρόνια. 
Σήμερα, πάνω από έξι δεκαετίες από την έναρξη του απελευθερω-

τικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της Κύπρου 
βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή, ο θαλάσσιος χώρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας παραβιάζεται συνεχώς ενώ οι διαπραγματεύσεις για 
την επίλυση του Κυπριακού βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Η Κύπρος είχε ακόμη την «ατυχία» να ανακαλυφθούν κοιτάσματα 
φυσικού αερίου στον βυθό της ΑΟΖ της, γεγονός που άνοιξε την όρε-
ξη του επιθετικού γείτονα αλλά και των «συμμάχων» με απρόβλε-
πτες συνέπειες. 
Δυσκολεύομαι να βάλω τελεία στο παρών άρθρο λόγω των ραγδαί-

ων εξελίξεων. 
Απαιτείται, στους δύσκολους αυτούς καιρούς, να διατηρήσουμε 

υψηλό το Εθνικό μας φρόνημά. Η Κύπρος, η Ελλάδα, μας χρειάζονται 
περισσότερο από ποτέ. 

Γι αυτό και θα πρέπει, πάνω από όλα, να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ. 
Αυτά που μας ενώνουν άλλωστε είναι πολύ περισσότερα από εκεί-

να που μας χωρίζουν.
Ας το καταλάβουν επιτέλους οι εδώ «ταγοί» μας, η συμπεριφορά 

και οι πράξεις των οποίων το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να μας 
διχάζουν και να μας απομακρύνουν ολοένα και περισσότερο από τα 
κοινά… 

Ζήτω η 1η Απριλίου 1955!

Η Τουρκία θα μας «σώσει…»;
Πάντοτε, όταν εξωτερικοί παράγοντες και ει-

δικοί γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούσαν και 
μιλούν για την Τουρκία, τις «έβγαζαν το καπέλο» 
για την εξωτερική της πολιτική. Ακόμα κι αν φταίει, 
πάντα καταφέρνει να δικαιολογεί τα «λάθη» της 
ακόμα κι αν αυτή τα δημιούργησε. Υπενθυμίζω 
την απάνθρωπη εισβολή και κατοχή της Κύπρου 
με πρόσχημα υπεράσπισης των Τουρκοκυπρίων 
από τους αιμοβόρους κυπρίους Έλληνες. 
Το ίδιο πρόσχημα έδωσαν οι Τούρκοι για την ανά-

μειξή τους στον πόλεμο Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, 
όπου με τη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας το 
Αζερμπαϊτζάν κέρδισε. Και κέρδισε μάλιστα χρη-
σιμοποιώντας ύλες ουρανίου κ.λπ. από την Ου-
κρανία.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα παραδείγματα της… 
μαλαγανιάς τους. Πόσες φορές δε βρέθηκαν αντι-
μέτωποι με τους Ρώσους στη Συρία, όπου κα-
τέρριψαν και ένα αεροπλάνο τους. Αντί να τους 
«τιμωρήσουν» δέχτηκαν να τους πουλήσουν το 
αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

Όπως προανέφερα, η Τουρκία ως τώρα διατηρεί 
εξαιρετικές σχέσεις με τη Ρωσία αλλά και με την 
Ουκρανία. Αυτό της άνοιξε την προοπτική να το 
παίξει «μέγας διαπραγματευτής» φέρνοντας και 
πάλι την… ειρήνη στον κόσμο αποτρέποντας μια 
τυχόν διεθνή σύρραξη που θα οδηγούσε σε πυ-
ρηνικό όλεθρο, και πολύ πιθανόν, το τέλος της αν-
θρωπότητας όπως την ξέρουμε.

Πιστεύω ότι τις τελευταίες μέρες, είχατε την ευ-
καιρία να δείτε και να διαβάσετε τα εγκώμια που 
πλέκουν όλοι για την Τουρκία. Η χώρα της «ειρή-
νης», η χώρα της «δημοκρατίας» κλπ.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, για άλλη μια φορά 
η διπλωματία της Τουρκίας καπέλωσε τους πάντες. 

Να μην εκπλαγούμε να επιστρέφει πίσω στα εξο-
πλιστικά προγράμματα των ΗΠΑ, να γίνεται η πιο 
σημαντική σύμμαχος της δύσης και να αποσπά σε 
πολύ χαμηλό κόστος σμήνη από F-35 για να προ-
στατευτεί – όπως δηλώνει – από τις «επεκτατικές 
βλέψεις» της σύμμαχος (στο ΝΑΤΟ) και γειτόνισ-

σας Ελλάδας, από τη στιγμή που η Ελληνική κυ-
βέρνηση εξοπλίζεται με υπερσύγχρονο οπλισμό. 
Το ρόλο όμως του μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας 

και Ουκρανίας θα μπορούσε κάλλιστα να είχε η 
Ελλάδα, αντί της Τουρκίας. 
Για τον άλφα ή βήτα λόγο έτρεξε πρώτη και καλύ-

τερη να «χαλάσει» όλες τις σχέσεις που απέκτησε 
όλα αυτά τα χρόνια με τη Ρωσία, κάνοντας σημα-
ντικές κυρώσεις, ενώ η μαλαγάνα Τουρκία είναι 
απλώς ως παρατηρητής, δεν έχει προβεί σε καμιά 
οικονομική κύρωση και ακόμα επιτρέπει τις υπερ-
πολυτελείς θαλαμηγούς των Ρώσων μεγιστάνων, 
να είναι αγκυροβολημένες στις Τουρκικές ακτές 
του Βοσπόρου!

Ως αντίκρισμα της καλής Τουρκικής στάσης, σί-
γουρα η Ρωσία θα προτρέψει το λαό της να κά-
νουν τουρισμό φέτος το καλοκαίρι στην Τουρκία, 
αντί να πάνε στην Ελλάδα. Μόνο η έλλειψη Ρώ-
σων τουριστών θα είναι μεγάλη οικονομική πληγή 
για την Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα το 2019, σύμφωνα με επίσημα 

στοιχεία, είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα 583 χιλ. 
Ρώσοι τουρίστες, δαπανώντας 433 εκατ. ευρώ, 
όταν οι συνολικές τουριστικές αφίξεις στη χώρα 
μας ήταν 31,3 εκατ. Το έτος ρεκόρ από τη Ρωσία 
ήταν το 2013 που έφτασαν τους 1,3 εκατ. τουρί-
στες.

Και πάλι αναρωτιέμαι, τι όφελος είχε η Ελλάδα 
να πάρει αυστηρά μέτρα κατά της Ρωσίας; Γιατί 
δεν ακολούθησε τη διπλωματική μαεστρία της 
Τουρκίας, η οποία θα βγει η μεγάλη νικήτρια παί-
ζοντας τη «μαμά» που συμφιλιώνει δύο αδέλφια; 
Ενώ στην Ελλάδα θα παγώνουν τον επόμενο χει-

μώνα, στην Τουρκία θα ζεσταίνονται από τα ρω-
σικά καύσιμα που θα έχουν και σε καλύτερη τιμή 
από ποτέ.

Αν και δεν τον πάω καθόλου, θα τελειώσω με 
αυτό που είπε ο «Σουλτάνος – Πρόεδρος» Ερντο-
γάν: «Δε θα αφήσω ποτέ να παγώσει από το κρύο 
ο λαός μου». Εμείς όμως; 

Αγνοήθηκε η παρουσία  
του Χρήστου Σύρρου

Κατά την παρουσίαση των επισήμων και πολ-
λών άλλων προέδρων συμπαροίκων στο επί-

σημο δείπνο που έγινε την Παρασκευή 25 Μαρτί-
ου (βλέπε ρεπορτάζ σελίδες 17 και 18), ξεχάστηκε 
ν’ αναφερθεί η παρουσία ενός συμπάροικου που 
έχει ένα σωρό τίτλους στο πολιτικό του ρεπερτό-
ριο.
Πρόκειται για τον Χρήστο Σύρρο, ο οποίος εξελέ-

γη βουλευτής στην περιοχή Laurier από το 1981 
ως το 2003. Σε αυτό το χρονικό διάστημα διετέ-
λεσε, μεταξύ άλλων, ως Υπουργός Υγείας και Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών στο υπουργικό συμβούλιο 
Bourassa, υπουργός για τις υποθέσεις των ιθαγε-
νών και υπουργός για τους φυσικούς πόρους. Τον 
Ιούνιο του 2003, ψηφίστηκε από τους βουλευτές 
όλων των κομμάτων ως πρώτος αντιπρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ. 

Μετά την αποχώρηση του -τον Ιούνιο του 2004- 
από την πολιτική, διορίστηκε

Γενικός Αντιπρόσωπος του Κεμπέκ στις Βρυξέλ-
λες και στη συνέχεια Γενικός Αντιπρόσωπος του 
Κεμπέκ στο Λονδίνο το 2014.

Έλαβε τα διακριτικά του Διοικητή του Τάγματος 
των Πλειάδων από την Ένωση Γαλλόφωνων Κοινο-
βουλευτικών στις 17 Μαΐου 2012, όπως  και του 
Τάγματος του Φοίνικα από την Ελληνική Δημοκρα-
τία στης 24 Μαρτίου 1999.

Με όλους αυτούς τους τίτλους, νομίζω θα ήταν 
σωστό να είχε αναφερθεί η παρουσία του στο δεί-
πνο.
Θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα, ότι δεν «ξεχά-

στηκε» επειδή έχει βλέψεις να αναλάβει την κοι-
νότητα ως πρόεδρος με την ομάδα του, στις εκλο-
γές που θα γίνουν στις 12 Ιουνίου…
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RARE SPLIT
Detached split situated close to all conveniences.  Offering 3+2 
bedrooms, 3 full baths, large entrance, living room, dining room, 
family room, large playroom, double garage, beautiful backyard. 

A MUST SEE!!

CHOMEDEY

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM

HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

Το αμμώδες υπόβαθρο  
της Δημοκρατίας μας

Η ποιότητα της Δημοκρατίας κρίνε-
ται εκ του γεγονότος της ύπαρξης 

εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και 
του Κράτους, πλην όμως τούτο συμβαί-
νει όταν υφίσταται εν τοις πράγμασι 
συντεταγμένο Κράτος και δεσπόζει το 
Κράτος Δικαίου, όπως αναφέρεται σα-
φώς εις την θεωρία του Συνταγματικού 
Δικαίου αλλά και εν γένει εις τις πολιτι-
κές επιστήμες και ειδικότερον την Πολι-
τειολογία.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το μέτρο της εξέλιξης της Δημοκρατίας, 
καθίσταται η δυνατότητα του πολίτη να 
κρίνει και η άποψη του να εισακούγεται 
ούτως ώστε δια της αμέσου αυτής αμφι-
δρόμου και άμεσης σχέσεως να επιτυγ-
χάνεται η διαρκής εξέλιξη και πρόοδος 
ενός κραταιού πολιτεύματος ερειδομέ-
νου σε αρχές και αξίες.
Τα ως άνω αποδεικνύουν πανηγυρικά 

την ύπαρξη της Δημοκρατίας ως ένα δι-
αρκές εκκρεμές, ένα ύπατο διακύβευ-
μα, το οποίο καίτοι φαίνεται εν πρώτοις 
παγιωμένο εις την κείμενη νομοθεσία, 
εις την τρέχουσα όμως πραγματικότητα, 
ισχύει ακριβώς το ενάντιο, δηλονότι η 
ζωή εξελίσσεται, δηλαδή ότι η πρόοδος 
της δημοκρατίας μας καθίσταται ρευστή 
διότι από ημάς εξαρτάται να συμβάλ-
λουμε αδιαλείπτως προς την κατεύθυν-
ση αυτή.
Τούτο απαιτεί μη διεφθαρμένους χαρα-

κτήρες, συγκροτημένες προσωπικότητες, 
αξιοσύνη, αξιοκρατία, πίστη σε αρχές, 
αγάπη για την πατρίδα και τη Μεγά-
λη ιδέα ανασύστασης της Ρωμιοσύνης, 
όπου επιβάλλεται τούτο να αποτελεί το 
διαρκές όραμα δια την διαφύλαξη της 
γρηγορούσας ατομικής συνειδήσεως, δι-
ότι μόνον κατά αυτόν τον τρόπο η ασφά-
λεια της πατρίδας μας θα παραμένει ζω-
ντανή και συν τοις άλλοις θα ανατροφο-
δοτείται εις το διηνεκές.

Ασφαλώς τα ως άνω εν σπέρματι και 
εν ψήγματι συνιστούν τα υλικά, περί της 
ανάνηψης του Γένους προς σκοπό θεμε-
λίωσης μίας ποιοτικής δημοκρατίας, η 
οποία όμως επιβάλλεται να οικοδομηθεί 
επί στέρεας βάσεως και ουχί από αμμώ-
δες και σαθρό υπόβαθρο, διότι θα κλυ-
δωνίζεται και νομοτελειακά θα καταβα-
ραθρωθεί από τον πρώτο κλονισμό, ως 
εκ τούτου απαιτεί δηλαδή ως θεμελιακά 
υποβαστάγματα δύο ισχυρές θεραπαινί-
δες, αφενός τον πυλώνα της παιδείας και 
εξ ετέρου τον πυλώνα της Δικαιοσύνης.

Εν τη πατρίδι μας, έχουν αμφότερα κα-
ταβαραθρωθεί, αφενός η εκπαίδευση η 
οποία έχει αλωθεί, προάγοντας ανθελ-
ληνική κατεύθυνση κατά των εντολών 
έτερων διευθυντηρίων, ερειδομένα εις 
τον πολιτισμικό μαρξισμό της ισοπεδωτι-
κής παγκοσμιοποιήσεως, αλλά και η Δι-
καιοσύνη, η οποία καθυποτάσσεται εις 
την βούληση της εκάστοτε εκτελεστικής 
εξουσίας.

Ως εκ τούτου, ένας λαός ο οποίος αυτό 
– υπονομεύεται ένδον και αυτό ακριβώς, 
διότι υφίσταται όπως πλειστάκις έχω 
επισημάνει ευθαρσώς και δια του βήμα-
τος τούτου, ότι υφίσταται σοβούν διάκε-
νο μεταξύ κράτους και έθνους.
Το κράτος κηδεμονεύεται από τα υπε-

ρεθνικά διευθυντήρια ακροβολίζοντας 
ανθελληνικούς Δούρειους ίππους σε 
καίριες θέσεις, δοτούς δήθεν καθηγητές, 
ούτως ώστε να περιάπτονται της αυθε-
ντίας των επί τω τέλει να ασκούν πειθώ 
και φορτικότητα προς της διανοητικά λο-

βοτομημένης μάζας των Ελλήνων, ακρι-
βώς για αυτόν τον λόγο, αφενός στερούν 
την παιδεία εις την κοινωνία και κρατούν 
ως φρούρια ορισμένα σχολεία, δια των 
οποίων εκτρέφουν τους εκλεκτούς του 
μέλλοντος υπό την ιδική της πλήρη κα-
θοδήγηση.
Ο σχεδιασμός καθίσταται η εκπαίδευση 

ασφαλώς να είναι ανθελληνική εις τις 
επιταγές τις παγκοσμιοποίησης και να 
προάγονται καθηγητές οι οποίοι θα προ-
παγανδίζουν τα παιδιά και θα ρυθμίζουν 
προς μια εσφαλμένη κατεύθυνση, να μι-
σούν τη γλώσσα, τον Ελληνισμό και την 
Πατρίδα τους.
Αυτή είναι  η σημερινή κατάσταση, ο 

λαός απαίδευτος, σύρεται από τη φλη-
ναφηματολογία του εκάστοτε έμμισθου 
φερέφωνου δοκησίσοφου δήθεν περι-
σπούδαστου του κατεστημένου.

Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία άνευ ουσι-
αστικής εθνικής και συλλογικής παιδείας 
να γαλουχήσουν Έλληνες εις τη βάση της 
παράδοσης μας δημιουργεί μία κόλουρη 
αντικειμενική πραγματικότητα και μία 
τραυματισμένη Δημοκρατία.

Εις την κατάσταση αυτή προστίθεται 
η έλλειψη Δικαιοσύνης, καθότι σύρε-
ται υπό τις άνωθεν εντολές της εκάστης 
εκτελεστικής εξουσίας, ιδίως όταν πρό-
κειται δια ζητήματα τα οποία άπτονται 
δημοσίου ενδιαφέροντος.
Τρανή απόδειξη ότι η Εισαγγελία στρου-

θοκαμήλισε δια το μείζον και ακανθώδες 
ζήτημα της δημόσιας υγείας, ούχ ήττον 
υπάρχει ειδική εντολή περί αυτού, ήτοι 
να παρέμβει αυτεπαγγέλτως δια την 
απρόσκοπτη συγκέντρωση των Πακιστα-
νών παραμονή της Πρωτοχρονιάς, άνευ 
της λήψεως των προστατευτικών μέτρων 
προστασίας προς αποσόβηση διασπο-
ράς του ιού, με αποτέλεσμα να διασπα-
ρεί ο ιός εις όλους τους Έλληνες πολίτες.
Εν κατακλείδι, το κράτος καθίσταται 

αδιάφορο για το έθνος και το λαό, πρό-
σφατο, απτό και αδιαμφισβήτητο παρά-
δειγμα το ως άνω περί της εγκληματικής 
αδιαφορίας του έθνους προς το λαό, ως 
εκ τούτου ένας έθνος με δοτό κράτος και 
άνευ παιδείας και δικαιοσύνης καθίστα-
ται καταδικασμένο εις την αφάνεια και 
την υπό-ανάπτυξη, εναποθέτοντας τις 
ελπίδες του μόνον εις την εξ ουρανού 
αρωγή.

*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).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
Σχεδόν το ένα τρίτο του 
πληθυσμού είναι Αλβανοί!
Η απογραφή της Βόρειας Μακεδονί-

ας του 2021 αποκάλυψε ότι πάνω 
από το 29% του πληθυσμού είναι Αλβα-
νοί, ενώ οι μισοί δήλωσαν «Μακεδόνες», 
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 30 Μαρτίου 
2022.

Η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία (SSO) 
δημοσίευσε μερικά αποτελέσματα της 
πρώτης απογραφής που διεξήχθη μετά 
από 20 χρόνια στη Βόρεια Μακεδονία 
μεταξύ 5-30 Σεπτεμβρίου 2021.
Ο πληθυσμός της Βόρειας Μακεδονίας 

είναι 2.097.319 κάτοικοι, συμπεριλαμ-
βανομένων των κατοίκων και της δια-
σποράς. Από αυτό το σύνολο, το 54,21% 
αυτοπροσδιορίζεται ως Μακε-
δόνες, το 29,52% ως Αλβανοί, 
το 3,98% ως Τούρκοι και το 
2,34% ως Ρομά. Λίγο πάνω 
από 3.500 κάτοικοι δηλώθη-
καν ως Βούλγαροι.

Ωστόσο, η Κρατική Στατιστική Υπηρε-
σία απέκλεισε τις πληροφορίες σχετικά 
με το συνολικό πληθυσμό από τη σύνο-
ψη των αποτελεσμάτων της απογραφής 
και, αντ’ αυτού, παρουσίασε μόνο τον 
αριθμό των κατοίκων της χώρας. Όσον 
αφορά στους κατοίκους, το 58,44% αυ-
τοπροσδιορίζονται ως «Μακεδόνες», το 
24,30% ως Αλβανοί, το 3,86% ως Τούρκοι 
και το 2,53% ως Ρομά.
Ο χαμηλός αριθμός των Βουλγάρων εί-

ναι πιθανό να προκαλέσει σύγκρουση με 
τη Σόφια, η οποία πιστεύει ότι ο αριθμός 
τους είναι πολύ υψηλότερος. Η μόνη δη-
μόσια αντίδραση στον κυβερνητικό συ-

νασπισμό στη Βουλγαρία προήλθε από 
τον ηγέτη του «Υπάρχει τέτοιος λαός» 
Σλάβι Τριφόνοφ. Υπενθύμισε ότι πάνω 
από 100.000 πολίτες της Βόρειας Μακε-
δονίας έχουν αποδείξει τις βουλγαρικές 
ρίζες τους στη Βουλγαρία με στόχο να 
αποκτήσουν βουλγαρικό διαβατήριο και 
στη Βόρεια Μακεδονία φοβούνται να 
αποκαλούνται «Βούλγαροι».
«Εάν η Βόρεια Μακεδονία είναι η ευρω-

παϊκή χώρα που ισχυρίζεται ότι είναι, θα 
φοβόταν κανείς να πει ποιος πραγματι-
κά είναι;» σχολίασε ο Τριφόνοφ. Είπε ότι 
όσο οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας 
δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα 
και τα δικαιώματά τους παραβιάζονται, 

η χώρα θα παραμείνει μόνο μέ-
ρος των Δυτικών Βαλκανίων.

Η κυβέρνηση αποφάσισε 
να συμπεριλάβει ξεχωριστή 

καταμέτρηση των κατοίκων 
και της διασποράς ανάλογα με 

την εθνικότητα, μετά από αίτημα της 
αντιπολίτευσης, η οποία επέμενε ότι μια 
συνολική καταμέτρηση των πολιτών θα 
οδηγούσε σε υψηλότερο ποσοστό Αλβα-
νών σε σχέση με τους «Μακεδόνες».
Το ποσοστό της αλβανικής μειονότη-

τας στη Βόρεια Μακεδονία αποτελεί 
ουσιαστικό παράγοντα στην πολιτική 
της χώρας μετά την ένοπλη σύγκρουση 
που έληξε το 2002, όταν οι Αλβανοί απέ-
κτησαν θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η 
αλβανική γλώσσα και τα σύμβολα στους 
δημόσιους θεσμούς.

ALICE TAYLOR
© EURACTIV.COM
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Η ακρίβεια, οι πρόωρες εκλογές και ο τρικομματισμός

Ο πρωθυπουργός δε χάνει ευκαιρία 
να διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα 

πραγματοποιηθούν στο τέλος της τε-
τραετίας. Αν στηριχθούμε στο δόγμα ότι 
η υποτίμηση, οι πρόωρες εκλογές και ο 
ανασχηματισμός δεν ανακοινώνονται, εί-
ναι σκόπιμο να βάλουμε ένα ερωτηματικό 
στις διαβεβαιώσεις του. Κι αυτό, όχι μόνο 
για τον προαναφερθέντα λόγο, αλλά και 
επειδή η κυβέρνηση έχει αυτό το χρονικό 
διάστημα εξαγγείλει επανειλημμένως μέ-
τρα με έντονη προεκλογική οσμή.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Γιατί, όμως, ο Μητσοτάκης να προκηρύ-
ξει πρόωρες εκλογές; Ο λόγος δεν είναι 
γενικά η συσσώρευση πολιτικής-εκλογι-
κής φθοράς που προκαλεί η άσκηση της 
εξουσίας. Υπάρχει πολύ πιο συγκεκριμέ-
νος λόγος που λογικά θα έπρεπε να τον 
ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δε θα 
αναφερθώ στο γεγονός, ότι η πανδημία 
συνεχίζει να στέλνει καθημερινά στον 
τάφο δεκάδες συμπολίτες μας και μάλιστα 
τις τελευταίες ημέρες με αυξητική τάση. 
Με τη βοήθεια και των κατεστημένων Μί-
ντια η κατάσταση αυτή έχει μετατραπεί σε 
«κανονικότητα». Με τη σταδιακή άρση και 
των όποιων μέτρων, η κυβέρνηση μοιάζει 
να έχει υιοθετήσει το δόγμα «όποιον πά-
ρει ο χάρος».
Κι αν η μπουχτισμένη κοινωνία έχει 

στην πράξη αποδεχθεί αυτό το δόγμα, 
δεν ισχύει το ίδιο για το τσουνάμι της 
ακρίβειας, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να 
πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από 
τη φύση της, η ακρίβεια δεν πρόκειται 
να μετατραπεί σε κανονικότητα. Κι αν τα 
εύπορα στρώματα έχουν τη δυνατότητα 
να την αντιμετωπίσουν, οι μικρομεσαίοι, 
ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας, δια-
πιστώνουν περισσότερο ή λιγότερο, ότι 

τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν για να 
βγάλουν το μήνα. Και επειδή η ακρίβεια 
δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, ανα-
πόφευκτα θα προκαλέσει μεγαλύτερη ή 
μικρότερη κοινωνική κρίση με ό,τι αυτή 
συνεπάγεται για τον εκλογικό συσχετισμό 
δυνάμεων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οχυρωθεί 
πίσω από το επιχείρημα ότι η εκτόξευση 
του πληθωρισμού είναι διεθνές κι όχι ελ-
ληνικό φαινόμενο, κατονομάζοντας μάλι-
στα σαν υπεύθυνο τον Πούτιν. Η αλήθεια 
είναι ότι ο πληθωρισμός είχε αρχίσει να 
δείχνει τα δόντια του πριν τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, αλλά είναι εξίσου 
αλήθεια, ότι οι δυτικές κυρώσεις τον 
εκτοξεύουν. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
έχουν αρχίσει να δέχονται την πίεση των 
υψηλών τιμών όχι μόνο στην ενέργεια, 
αλλά και σε σειρά βασικών αγαθών.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Όλα δείχνουν, μάλιστα, ότι τα χειρότερα 

είναι μπροστά. Ακόμα κι αν με κάποιον 
τρόπο τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία, ο Νέος Ψυχρός Πόλεμος ήλθε για να 
μείνει και ως εκ τούτου οι δυτικές κυρώ-
σεις θα διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 
πληθωριστικό κύμα θα ενταθεί, ή τουλά-
χιστον θα παραμείνει αμείωτο. Σοβαροί 
αναλυτές, μάλιστα, προαναγγέλλουν και 
μεγάλες ελλείψεις, ακόμα και επισιτιστι-
κή κρίση. Ακόμα κι αν δε συμβεί αυτό, εί-
ναι σίγουρο ότι οι τιμές βασικών αγαθών 
θα ανεβούν ακόμα πιο ψηλά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δίκιο όταν 
λέει πως η ακρίβεια είναι διεθνές κι όχι 
ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει, ωστόσο, 
μία ειδοποιός διαφορά που καθιστά την 
ακρίβεια πολύ πιο επώδυνη για την ελλη-
νική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία εξήλ-
θε από τη δεκαετή σχεδόν μνημονιακή πε-
ρίοδο οικονομικά εξασθενημένη και πριν 
προλάβει να σταθεί στα πόδια της δέχτη-
κε το πλήγμα της πανδημίας και τώρα το 
κακό τριτώνει.

Μπορεί, λοιπόν, ο πληθωρισμός να είναι 
διεθνές φαινόμενο, αλλά για την εξασθε-
νημένη ελληνική κοινωνία οι επιπτώσεις 
του είναι πολύ βαρύτερες από ότι για άλ-
λες δυτικές κοινωνίες. Ολόκληρα κοινωνι-
κά στρώματα σπρώχνονται προς το χείλος 
του γκρεμού και ορισμένα έχουν ήδη πέ-
σει ή είναι έτοιμα να πέσουν. Όταν, όμως, 
ένα νοικοκυριό, παρά τις περικοπές δα-
πανών, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, ούτε η κυβερνητική 
προπαγάνδα ούτε τα τηλεοπτικά κανάλια 
μπορούν να αλλάξει το επώδυνο βίωμα.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Κι όταν ένα νοικοκυριό δεν τα βγάζει 

πέρα, αυτό επηρεάζει την εκλογική συ-
μπεριφορά των μελών του. Ακόμα κι όταν 
οι πολίτες αυτής της κατηγορίας γνωρί-
ζουν ότι ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση 
μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα 
για να τους ανακουφίσει, στην κυβέρνηση 
– όποια κι αν είναι αυτή – χρεώνει τη δύ-
σκολη κατάσταση που βιώνει. Πρόκειται 
για το κλασικό φαινόμενο της αρνητικής 
ψήφου.

Και επειδή η ακρίβεια δεν είναι μπόρα 
που θα περάσει, ο χρόνος εκ των πραγ-
μάτων δουλεύει κατά της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Αυτό αποτελεί ισχυρό κίνη-
τρο για τον πρωθυπουργό να προκηρύ-
ξει πρόωρες εκλογές όσο γίνεται νωρίτε-
ρα, για να μην αφήσει την πολιτική-εκλο-
γική φθορά του κόμματός του να προσλά-
βει μεγάλες διαστάσεις και να απειλήσει 
το ευκρινές προβάδισμα που του δίνουν 
σήμερα οι δημοσκοπήσεις.
Το τί θα πράξει ο Μητσοτάκης θα εξαρ-

τηθεί από το πως ο ίδιος διαβάζει την κα-
τάσταση και πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται 
το πολιτικό του συμφέρον. Άλλωστε, η 
οριστική απόφαση για πρόωρες εκλογές 
λαμβάνεται πάντα στο παρά πέντε. Μέχρι 
τότε στο τραπέζι υπάρχουν προτάσεις και 
σενάρια. Το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός 
να στήσει κάλπες το Μάιο δεν είναι φρό-
νιμο να αποκλεισθεί.
Υπάρχει, βέβαια, και το σενάριο του φθι-

νοπώρου. Το πλεονέκτημα του φθινοπώ-
ρου είναι ότι θα έχει μεσολαβήσει η σο-
βαρή οικονομική ένεση από τον τουρισμό. 
Αντιστοίχως, το μειονέκτημα είναι ότι η 
πλειονότητα του πληθυσμού, που δε συν-
δέεται με το κύκλωμα του τουρισμού, θα 
έχει στριμωχτεί περαιτέρω από την ακρί-
βεια. Ένα δεύτερο δυνητικό μειονέκτημα 
είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει πάντα 
το καλοκαίρι από το ενδεχόμενο μίας με-
γάλης πυρκαγιάς, όπως συνέβη το περα-
σμένο καλοκαίρι.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ 
ΣΤΟΝ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ
Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το εν-

δεχόμενο αυτοδυναμίας, η οποία αποτε-
λεί το δεδηλωμένο στόχο του Μητσοτάκη, 

είναι απίθανο. Ακόμα κι αν αλλάξει τον 
εκλογικό νόμο για να κατεβάσει κατά 2-3 
μονάδες το όριο της αυτοδυναμίας και 
πάλι ο στόχος θα είναι δυσπρόσιτος. Μέ-
χρι τώρα, η ΝΔ έχει άνετο προβάδισμα, 
επειδή την ευνοεί κατ’ αντιδιαστολή το 
γεγονός ότι έχει απέναντί της τον ΣΥΡΙΖΑ, 
που για ένα μεγάλο τμήμα και κεντρώων 
ψηφοφόρων είναι «μη επιλογή».

Όταν, όμως, αρχίσει να κυριαρχεί το 
σύνδρομο της αρνητικής ψήφου, οι πολί-
τες ψηφίζουν με κριτήριο περισσότερο να 
φύγει η κυβέρνηση, παρά συγκρίνοντας 
συμπολίτευση και αξιωματική αντιπολί-
τευση. Αυτή τη φορά, άλλωστε, υπάρχει 
για τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους 
και της ΝΔ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή 
ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ. Η εκλογή νέου αρχηγού 
είχε τροφοδοτήσει μία δυναμική «επανα-
πατρισμού», η οποία έχει τις προϋποθέ-
σεις να προσλάβει μεγαλύτερες διαστά-
σεις.

Αν στις επόμενες εκλογές, που θα διε-
ξαχθούν με απλή αναλογική, το ΚΙΝΑΛ – 
ΠΑΣΟΚ υπερβεί το 15%, δεν αποκλείεται 
καθόλου να οδηγηθούμε από τον παρα-
δοσιακό δικομματισμό σ’ έναν ιδιότυπο 
τρικομματισμό, όπου οι διαφορές μεταξύ 
των τριών πλέον μεγάλων κομμάτων θα 
είναι σχετικά μικρές. Μία τέτοια εξέλιξη 
θα αλλάξει ριζικά το τοπίο στο πολιτικό 
σύστημα, επιβάλλοντας συμμαχικές κυ-
βερνήσεις.
Κι αν – όπως αναμένεται – η ΝΔ δε θα 

έχει αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες 
εκλογές με ενισχυμένη αναλογική, είναι 
δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θα απευθυν-
θεί στο ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ για το σχηματισμό 
συμμαχικής κυβέρνησης. Το πρόβλημα γι’ 
αυτόν είναι ότι ο Ανδρουλάκης φέρεται 
να έχει αποφασίσει πως σε περίπτωση 
που καταστεί αναγκαίος ο σχηματισμός 
κυβέρνησης με τη ΝΔ, θα θέσει όρο πρω-
θυπουργός να είναι τρίτο πρόσωπο κι όχι 
ο Μητσοτάκης. Ίσως αυτό να εξηγεί και 
την εμφανιζόμενη απροθυμία του σημε-
ρινού πρωθυπουργού να στήσει κάλπες 
το Μάιο.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφη-
μερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός σχολι-
αστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και δι-
ευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγρα-
φέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβριο του 1973.
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Ένας στους δύο λέει «ΟΧΙ» σε πρόωρες εκλογές
Το καμπανάκι στα κόμματα και η έλλειψη εναλλακτικής επιλογής

Ένας στους δύο Έλληνες δε θέλουν 
να γίνουν πρόωρες εκλογές, όπως 

προκύπτει από τη μεγάλη έρευνα που 
πραγματοποίησε η MRB για λογαριασμό 
του Newsbomb.gr. 

Συγκεκριμένα, το 50% θέλει εκλογές στο 
τέλος της τετραετίας, το 27,4% έως το κα-
λοκαίρι του 2022 και το 14,1% στο τέλος 
του έτους.
Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εμφανίζονται 

απαισιόδοξοι για το μέλλον της οικονομί-
ας και των πληθωριστικών τάσεων. 
Το 83,9% πιστεύουν ότι οι τιμές τους επό-

μενους 6 με 8 μήνες θα αυξηθούν αρκετά 
ή πολύ περισσότερο από ότι είναι σήμε-
ρα. Μόνο το 3,1% πιστεύει ότι θα υπάρχει 
αποκλιμάκωση. 
Το 86,5% όσων ψήφισαν ΝΔ το 2019 θε-

ωρούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν περισσό-
τερο. 

Περίπου ίδιο ποσοστό με τους ψηφοφό-
ρους του ΣΥΡΙΖΑ που το 87,5% πιστεύει 
ότι οι τιμές θα αυξηθούν αρκετά ή πολύ 
περισσότερο από ότι σήμερα.

Άλλο ένα αποκαρδιωτικό στοιχείο της 
δημοσκόπησης της MRB είναι ότι το 
77,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι 
αδυνατούν πλήρως να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους ή δυσκολεύονται 
πάρα πολύ. 

Και εδώ τα ποσοστά των απαντήσεων 
που έδωσαν οι ψηφοφόροι της ΝΔ είναι 
τεράστια. Το 72,5% όσων ψήφισαν ΝΔ το 
2019 δηλώνουν ότι αδυνατούν πλήρως να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ή 
δυσκολεύονται πάρα πολύ. Ποσοστό που 
είναι πολύ κοντά στο 81,1% όσων ψήφι-
σαν ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνουν ότι δεν τα κα-
ταφέρνουν.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ανασφά-
λεια χτυπά «κόκκινο», οι πολίτες δεν επι-
θυμούν πρόωρες εκλογές. Και αυτό απο-
τελεί καμπανάκι για όλα τα κόμματα και 
το πολιτικό σύστημα, καθώς καθίσταται 
σαφές πως οι πολίτες θεωρούν πως στην 

τρέχουσα συγκυρία δεν υπάρχει εναλλα-
κτική πολιτική επιλογή που θα μπορούσε 
να διαχειριστεί αποτελεσματικά το θέμα 
της ακρίβειας που καίει τα νοικοκυριά. 
Ενώ λοιπόν οι πολίτες αξιολογούν αρνη-
τικά την κυβέρνηση στο ζήτημα της αντι-
μετώπισης της ακρίβειας, την ίδια στιγμή 
εμφανίζονται αντίθετοι στη διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών. Σημειώνεται ότι τα 
μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση της ακρίβειας και των πλη-
θωριστικών πιέσεων κρίνονται σίγουρα 
μη αποτελεσματικά και μάλλον μη αποτε-
λεσματικά από το 75,2%. Ακόμα χειρότερο 
είναι για την κυβέρνηση το γεγονός, ότι το 

50% των ψηφοφόρων που ψήφισαν ΝΔ το 
2019 θεωρούν τα μέτρα ανεπαρκή.

Στο ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε 
να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα 
ζητήματα της οικονομίας και αν προσέ-
φερε καλύτερη βοήθεια στα νοικοκυριά, 
σίγουρα όχι και μάλλον όχι απαντά το 
64,9%. 
Μόνο το 27,8% πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 

θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια στα 
νοικοκυριά. Όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2019 
σε ποσοστό 62,6% λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
είχε διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα, 
ενώ το 32,5% των ψηφοφόρων της Κου-
μουνδούρου λένε το αντίθετο.
Επομένως, βάσει της δημοσκόπησης, οι 

πολίτες δεν είναι καθόλου ικανοποιημέ-
νοι από το πώς έχει διαχειριστεί το πρό-
βλημα της ακρίβειας η κυβέρνηση, την 
ίδια ώρα όμως δεν εμπιστεύονται ούτε 
τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού η πλειοψηφία πιστεύει 
ότι η διαχείριση δε θα ήταν καλύτερη.
Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν επίσης 

πως υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των 
πολιτών απέναντι στα κόμματα αναφορι-
κά με την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημά-
των. 

Και αυτό αναμένεται να ενταθεί το επό-
μενο διάστημα, λόγω του κύματος των 
ανατιμήσεων.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19

Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η 4η δόση με το εμβόλιο  Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η 4η δόση με το εμβόλιο  
της Pfizer για άτομα 50 ετών και άνω!της Pfizer για άτομα 50 ετών και άνω!

Δόθηκε στις ΗΠΑ η έγκριση από 
την αμερικανική Υπηρεσία Τρο-

φίμων και Φαρμάκων για τη δεύ-
τερη αναμνηστική δόση (θα είναι η 
4η δόση) του εμβολίου Covid-19 της 
Pfizer για άτομα ηλικίας 50 ετών και 
άνω. Η δεύτερη αναμνηστική δόση 
της Pfizer εγκρίθηκε επίσης για άτο-
μα 12 ετών και άνω με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα. Η δεύτερη 
αναμνηστική δόση, η τέταρτη ένεση 
αν συμπεριληφθεί ο αρχικός εμβολια-
σμός για τον κορωνοϊό, θα χορηγείται 
τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά την 
τρίτη δόση. 

Όπως επισημαίνει το Reuters, η 
Pfizer και η γερμανική BioNTech με 
την οποία συνεργάζεται για το εμβό-
λιο mRNA είχαν αρχικά ζητήσει από 
την FDA να εγκρίνει τη δεύτερη ανα-
μνηστική δόση για άτομα 65 ετών 
και άνω. Οι εταιρείες δε διευκρίνισαν 
γιατί το ηλικιακό εύρος διευρύνθη-
κε! Στην αρχική τους αίτηση οι Pfizer/
BioNteck επικαλούνταν δεδομένα 

από το Ισραήλ, όπου η τέταρτη δόση 
έχει λάβει έγκριση για πολλά άτομα 
άνω των 18.

Πάντως, ούτε οι «ειδικοί» έχουν 
καταλήξει αν οι υγιείς άνθρωποι θα 
ωφελούνταν από μια τέταρτη δόση, 
όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου 
νοσηλείας και θανάτου, ο οποίος θεω-
ρείται χαμηλός μετά τη χορήγηση της 
τρίτης δόσης. Πρόσφατη μελέτη σε 
εργαζόμενους του ισραηλινού συστή-
ματος Υγείας έδειχνε ότι το πρόσθετο 
όφελος είναι μικρό στους νέους.
«Αν και η Έκτακτη Αδειοδότηση 

[της τέταρτης δόσης] θα βοηθήσει 
να καλυφθεί μια τρέχουσα ανάγκη 
για ορισμένους ανθρώπους, εργα-
ζόμαστε εντατικά για την ανάπτυξη 
επικαιροποιημένου εμβολίου που θα 
προστατεύει όχι μόνο από τα σημερι-
νά στελέχη του κορωνοϊού αλλά και 
θα προσφέρει απόκριση διαρκείας» 
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά.

© YGEIANEWS
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

ΕΛΛΑΔΑ|ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: ΦΡΕΓΑΤΕΣ BELHARRA ΚΑΙ 6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ RAFALE 

Οι συμφωνίες, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος
Στις 24 Μαρτίου, υπεγράφη η σύμ-

βαση απόκτησης τριών φρεγα-
τών Belharra -με την προαίρεση αγοράς 
μίας ακόμη- και έξι επιπλέον μαχητικών 
αεροσκαφών Rafale. Υπενθυμίζεται πως η 
Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη αποκτήσει 
18 Rafale.

ΟΙ ΦΡΕΓΑΤΕΣ BELHARRA
Η φρεγάτα FDI (Belharra) έχει υψηλές 

δυνατότητες σε κάθε τύπο μάχης. Κα-
λύπτει αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, αν-
θυποβρυχιακό πόλεμο, ενώ διασφαλίζει 
την άμυνα ενάντια σε επιθέσεις από αέ-
ρος ή από στεριά με σύγχρονους αισθη-
τήρες, συμπεριλαμβανομένου του Seafire 
της Thales, που είναι το πρώτο αμιγώς ψη-
φιακό πολυλειτουργικό ραντάρ με ενεργή 
κεραία και σταθερά πάνελ.

Είναι εξοπλισμένη με ένα μονό, πλήρως 
ενσωματωμένο ιστό, που διαθέτει όλους 
τους αερομεταφερόμενους αισθητήρες, 
ώστε να επιτυγχάνεται σε μόνιμη βάση 
επιτήρηση 360 μοιρών. Είναι η πρώτη 
φρεγάτα στην αγορά που διαθέτει εγ-
γενή προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, 
εξοπλισμένη με δύο data-centers που φι-
λοξενούν σχεδόν όλες τις εφαρμογές του 
πλοίου.
Αναφορικά με τις τεχνικές της προδια-

γραφές, η φρεγάτα Belharra έχει εκτό-
πισμα 4.500 τόνων, μήκος περίπου 122 
μέτρα, πλάτος 18 μέτρα, ενώ η μέγιστη 
ταχύτητα είναι 27 κόμβοι. 

Διαθέτει αεροπορικές εγκαταστάσεις για 
ελικόπτερο 10 τόνων και μη επανδρωμέ-
νο όχημα VTOL. Τα κύρια όπλα που φέρει 
είναι οι πύραυλοι Aster και οι πύραυλοι 
Exocet MM40 B3C της MBDA, πυροβόλο 
76 χιλιοστών, τορπίλες MU 90 και αντί-
μετρα CANTO της Naval Group καθώς και 
πυραυλικό σύστημα RAM.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σήμερα, το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει 

φρεγάτες ηλικίας περίπου 40 ετών. Η πα-
λαιότητα του βασικού κορμού τού ελληνι-
κού Στόλου επηρεάζει αρνητικά την από-
δοσή του, όπως αναφέρθηκε στις σχετικές 
συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή, ενώ 
εντείνει τις δυσκολίες υποστήριξης των 
ηλεκτρονικών συστημάτων που φέρουν 
τα πλοία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση του Πο-
λεμικού Ναυτικού με σύγχρονες φρεγά-
τες κρίθηκε ως επιτακτική ανάγκη από 
την Κυβέρνηση. Εκτός από τη γαλλική 
προσφορά, εξετάστηκαν και αξιολογήθη-
καν προσφορές εταιρειών από τις ΗΠΑ, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολ-
λανδία και την Ισπανία. Το Πολεμικό Ναυ-
τικό έκρινε ότι οι καταλληλότερες για την 
κάλυψη των επιχειρησιακών του απαιτή-
σεων είναι οι γαλλικές FDI. Και αυτό, διότι 
διαθέτουν υψηλότατες δυνατότητες πο-
λέμου επιφανείας, ανθυποβρυχιακού πο-
λέμου και πολέμου αέρος, σε συνδυασμό 
με σύγχρονα πυραυλικά συστήματα.
Το Σεπτέμβριο 2021, η Ελλάδα και η 

Γαλλία υπέγραψαν Συμφωνία Στρατηγι-
κής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία 
στην Άμυνα και την Ασφάλεια και ως απόρ-
ροια της συμφωνίας αυτής συμφωνήθηκε 
η πρόσκτηση από το Πολεμικό Ναυτικό 
τριών νέων φρεγατών FDI (Belharra) με 
«option» επιλογής και τέταρτης ίδιου τύ-
που φρεγάτας.

Η ναυπήγηση των πλοίων γίνεται στις 
εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εται-
ρείας Naval Group στη Γαλλία. O χρόνος 
παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
όπλων των φρεγατών, για το πρώτο και 
το δεύτερο πλοίο θα είναι εντός του 2025, 
για το τρίτο το 2026 και για το τέταρτο 
-εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα της προαί-

ρεσης αγοράς- το 2027. Όσο για την εν 
συνεχεία υλικοτεχνική υποστήριξή τους, 
εκκινεί από την παραλαβή κάθε πλοίου 
και έχει διάρκεια τριών ετών.

Στο πλαίσιο της σύναψης των συμβάσε-
ων με τις εμπλεκόμενες γαλλικές εταιρείες, 
τη Naval Group και την MBDA France, έχει 
επιτευχθεί συμμετοχή της ελληνικής αμυ-
ντικής βιομηχανίας στην κατασκευή και 
συντήρηση των πλοίων.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέ-

τωπη με ανατιμήσεις και πληθωριστικές 
πιέσεις, το ανώτατο κόστος της προμήθει-
ας των φρεγατών ανέρχεται στο ποσό των 
3,049 δισ. ευρώ. 
Αναλυτικότερα, η σύμβαση προμήθειας 

των τριών φρεγατών έχει κόστος 2,261 
δισ. ευρώ, η σύμβαση της εν συνεχεία 
υποστήριξης 138 εκατ. ευρώ, ενώ η σύμ-
βαση για τα όπλα και την εν συνεχεία υπο-
στήριξής τους 650 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίω-
μα της προαίρεσης για την απόκτηση και 
τέταρτης φρεγάτας, το κόστος φτάνει τα 
4,07 δισ. ευρώ. Σε αυτά τα ποσά δε συ-
μπεριλαμβάνονται κρατήσεις, φόροι, δα-
σμοί και τυχόν λοιπές δαπάνες που βαρύ-
νουν τις συμβάσεις (6,144%).

ΤΑ 6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ RAFALE
Η Ελλάδα έχει, ήδη, προχωρήσει στην 

απόκτηση 18 μαχητικών αεροσκαφών 
Rafale. Τα πρώτα έξι από αυτά, βρίσκο-
νται ήδη στην Τανάγρα. Παράλληλα, με 

την απόκτηση των φρεγατών Belharra, 
υπογράφτηκε και η συμφωνία απόκτησης 
επιπλέον 6 αεροσκαφών Rafale για την 
Πολεμική Αεροπορία. Η συμφωνία προ-
βλέπει την προμήθεια των αεροσκαφών 
με τον εξοπλισμό τους, καθώς και την εν 
συνεχεία υποστήριξή τους.
Το αίτημα προς την κατασκευάστρια 

εταιρεία των αεροσκαφών Dassault 
Aviation και την εταιρεία MBDA France για 
την παροχή των όπλων στάλθηκε στα 
μέσα Σεπτεμβρίου του 2021. 
Το κόστος απόκτησης των αεροσκα-

φών και της εν συνεχεία υποστήριξής 
τους ανέρχεται σε 807,6 εκατ. ευρώ, ενώ 
το κόστος απόκτησης των όπλων που θα 
φέρουν στα 184 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων 
των κρατήσεων ύψους 6,144% αλλά και 
των τιμών με εκτιμώμενη αναπροσαρμο-
γή 5%, φτάνει τα 1,092 δισ. ευρώ.
Η παραλαβή των έξι επιπλέον Rafale και 

των όπλων τους θα γίνει έως το τέλος του 
2024. Συγκεκριμένα, το πρώτο θα παρα-
δοθεί τον Ιούλιο του 2024 και έκτοτε θα 
παραδίδεται ένα κάθε μήνα έως το Δεκέμ-
βριο του 2024.
Επιπρόσθετα, η διάρκεια της εν συνεχεία 

υποστήριξης του συνόλου των 24 αερο-
σκαφών Rafale επεκτείνεται για τρία έτη, 
από το 2024 έως το 2027, ενώ η διάρκεια 
της εν συνεχεία υποστήριξης των όπλων 
τους για τέσσερα έτη, από το 2024 έως το 
2028.

© Newsbreak.gr
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Ο Λουτσιάνο Καλεστίνι (φωτ.) λατρεύει την Ελλάδα. 
Για τους Έλληνες μιλάει στον πρώτο πληθυντικό – 

«εμείς», λέει, παρ’ όλο που ζει εδώ τον τελευταίο ενάμι-
ση χρόνο. «Είναι η αγαπημένη μου χώρα, αν κάποιος μου 
έλεγε πως πρέπει να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου εδώ θα 
ήμουν πολύ χαρούμενος», δηλώνει στην εφημερίδα της 
Ελλάδας «Η Καθημερινή». 

Ηλιάνα Μάγρα
© Η Καθημερινή

Ο πρώτος επίσημος εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλά-
δα δεν μπορεί να μείνει στη χώρα για περισσότερα από 
4 χρόνια πριν προχωρήσει στην επόμενη θέση του – στο 
μεταξύ, όμως, έχει να κάνει πολλά. Το Φεβρουάριο, το 
εκτελεστικό συμβούλιο της UNICEF στη Νέα Υόρκη ενέ-
κρινε το πρόγραμμα της Ελλάδας, αναφέρει ο κ. Καλεστί-
νι. 

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα θα έχουν υπογρά-
ψει όλα τα σχέδια δράσης με διάφορα ελληνικά υπουρ-
γεία. Γιατί βρίσκεται όμως η UNICEF στην Ελλάδα, δου-
λεύοντας για πρώτη φορά με τόσο συντεταγμένο τρόπο, 
σε μία χώρα υψηλού εισοδήματος και μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης;
«Η Ελλάδα μπορεί να ισχυριστεί πως είναι η χειρότερη 

χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είσαι παιδί», τονί-
ζει ο κ. Καλεστίνι. «Αυτό μας λένε τα δεδομένα», δηλώ-
νει. Αυτά αφορούν την παχυσαρκία, την παιδική φτώχεια, 
την ψυχική υγεία – μεταξύ άλλων δεικτών. Παραδείγμα-
τος χάριν, η Ελλάδα είναι πρώτη σε παιδική παχυσαρ-
κία στην Ε.Ε. και τρίτη σε παιδική φτώχεια. 
«Η κατάσταση για τα παιδιά στην Ελλάδα δεν είναι πολύ 

καλή», λέει ο ίδιος. Κατά τη γνώμη του, οι λόγοι είναι 
τέσσερις – «οι ευθύνες δεν μπορούν να καταλογιστούν 
σε καμία συγκεκριμένη κυβέρνηση, σε κανένα μοναδικό 
θεσμό, αποτελούν συσσώρευση επτά δεκαετιών με ανε-
παρκείς πολιτικές δράσεις», τονίζει. 
-Ο πρώτος λόγος αφορά την ημιτελή πολιτική ατζέντα 

για τα παιδιά στην Ελλάδα. Από όταν η Ελλάδα επικύ-
ρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού το 1993, έχει περάσει περισσότερους 
από 80 νόμους ή σχέδια δράσης που αφορούν τα παιδιά, 
δηλώνει, αλλά αυτά τα σχέδια δράσης δεν έχουν οριο-
θετημένους στόχους και χρονικά πλαίσια, ούτε κοστολο-
γήσεις. «Έχουν γίνει γενναίες προσπάθειες από –μάλλον– 
κάθε κυβέρνηση τον τελευταίο μισό αιώνα, αλλά ακόμα 
δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η εθνική ατζέντα για τα 
παιδιά και ποιος είναι υπεύθυνος», σημειώνει.
-Ο δεύτερος λόγος αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχονται στα παιδιά. «Η ποιότητα του εκπαιδευτι-
κού συστήματος αναφέρεται πιο συχνά –τι μαθαίνουν τα 
παιδιά μας και πώς;– αλλά είναι και η ποιότητα του συ-
στήματος υγείας και η δυνατότητα του συστήματος κοι-
νωνικής προστασίας να δεχθούν όλα τα ευάλωτα παιδιά 
μέσα σε ένα δίχτυ ασφαλείας, κάτι που δε συμβαίνει», 
τονίζει. 
-Τρίτος λόγος είναι ότι δεν ξοδεύουμε αρκετά για τα παι-

διά μας – «η μέση χώρα της Ε.Ε. ξοδεύει 7.000 ευρώ το 
χρόνο για την εκπαίδευση κάθε παιδιού, εδώ ξοδεύου-
με 2.688», λέει, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ακόμα βγαίνει 
από μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην Ιστορία της 
αλλά και τις μελλοντικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών 
επιλογών μας. «Συνεχίζοντας να μην προτεραιοποιούμε 
τα παιδιά, ρισκάρουμε “εθνικό αυτοτραυματισμό”», λέει 
ο κ. Καλεστίνι. 
Τα τωρινά παιδιά σε 10 χρόνια θα πρέπει να ασχολη-

θούν με την κλιματική αλλαγή, με την ανισότητα, με το 
προσφυγικό –«ένα φαινόμενο που δε θα φύγει»– και, 
καθώς ο πληθυσμός μειώνεται, θα επωμιστούν το βάρος 
τού να υποστηρίζουν οικονομικά έναν πιο γερασμένο 
πληθυσμό, αναφέρει. «Πρέπει να επανεξισορροπήσουμε 
τις δημοσιονομικές επιλογές μας». Τα στοιχεία, σημειώ-
νει, δεν αναφέρονται μόνο σε παιδιά προσφύγων ή Ρομά. 

Περίπου 600.000 παιδιά στην Ελλάδα είναι παχύσαρ-
κα, παραδείγματος χάριν – «τα παιδιά πρόσφυγες είναι 
λιγότερα από 30.000 κι αν υποθέσουμε πως τα παιδιά 
Ρομά είναι γύρω στις 100.000, μένουν περίπου 300.000 
με 400.000 παιδιά. Κάποιες κοινωνικές ομάδες επηρεά-

ζονται περισσότερο, αλλά θέλουμε να προσποιούμαστε 
πως αυτά τα θέματα δεν είναι σε εθνικό επίπεδο – είναι 
όμως», τονίζει.
-Ο τέταρτος λόγος αφορά την κουλτούρα, πεδίο που 

αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, γιατί ο κ. Καλεστίνι 
τονίζει πως δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί αλλά οι πρα-
κτικές και πεποιθήσεις που αποκτούμε μεγαλώνοντας 
κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Παραδείγματος χάριν, 
συχνά στην Ελλάδα οι παππούδες προσέχουν τα εγγόνια 
τους. «Αν είσαι παιδί που το προσέχει κατά βάση η γιαγιά 
ή ο παππούς, έχεις 58% μεγαλύτερη πιθανότητα να είσαι 
υπέρβαρος», δηλώνει.

«ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ»
Δεν είναι όλα όμως doom and gloom (σ.σ.: καταστροφή 

και κατήφεια). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης –συζη-
τήθηκε εκτός των άλλων η βία κατά των παιδιών («γνώ-

μη μου είναι πως υπήρχε πάντα αλλά μπορεί να γίνεται 
χειρότερα γιατί κανείς δεν πρόσεξε το γιατί συμβαίνει», 
λέει), η φτώχεια, η πανδημία, οι θετικές συζητήσεις με 
την Εκκλησία («ίσως το ίδρυμα με τη μεγαλύτερη επιρ-
ροή στη χώρα»), το κακό που έχουν κάνει στην εικόνα της 
UNICEF στην Ελλάδα οι αυθαίρετες πράξεις της εθνικής 
επιτροπής που χρησιμοποιούσε το logo της UNICEF και 
υπήρχε εδώ μέχρι το 2018– ο κ. Καστελάνι τονίζει συχνά 
το πόσο αισιόδοξος είναι. 
«Μας έχουν υποδεχτεί τόσο θερμά, η εξωστρεφής προ-

σέγγιση αυτής της κυβέρνησης είναι πολύ ενθαρρυντική, 
είναι πολύ θετικό ότι η Ελλάδα ήταν αρκετά θαρραλέα 
όταν είπε ότι η πρόοδος δεν ήταν όσο καλή χρειάζεται, 
επομένως θα κάνουμε κάτι διαφορετικό και αυτό συμπε-
ριλαμβάνει τη βοήθεια της UNICEF», τονίζει. 
«Ελπίζω», δηλώνει, «ό,τι καταφέρουμε να συνεχιστεί 

και από τις επόμενες κυβερνήσεις».

T. 450 934-8462
4367, boul. Notre-Dame Ouest, 
Chomedey, Laval

Ευχόμαστε σε όλη Ευχόμαστε σε όλη 
την Ομογένειατην Ομογένεια

Καλή ΣαρακοστήΚαλή Σαρακοστή

Homemade Traditional Recipes
Freshly Cooked Daily • Catering Services

Προσφέρουμε 
νηστίσιμα για την 

περίοδο της Σαρακοστής

Εκπρόσωπος UNICEF στην Ελλάδα:  Εκπρόσωπος UNICEF στην Ελλάδα:  
«Η χειρότερη χώρα να είσαι παιδί»«Η χειρότερη χώρα να είσαι παιδί»
ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΚΑΛΕΣΤΙΝΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΚΑΛΕΣΤΙΝΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ – ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ – ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Χαραμάδα ελπίδας για τερματισμό των συγκρούσεων
•Τι συζητήθηκε στο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης 
•Άνοιξε «παράθυρο» για πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Τα νερά του Βοσπόρου είναι κρύα αυ-
τήν την εποχή, όχι όμως τόσο κρύα 

όσο ήταν το δίχως χειραψίες καλωσόρι-
σμα μεταξύ των αντιπροσωπιών της Ρωσί-
ας και της Ουκρανίας, που βρέθηκαν στο 
Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης 
(Τρίτη 29/3) για να συνομιλήσουν -με τη 
διαμεσολάβηση της Τουρκίας- με στόχο 
να εξευρεθεί λύση στη σύγκρουση, ενώ 
μαίνεται ο πόλεμος στα ουκρανικά εδάφη.
Τελικά οι επαφές διήρκεσαν σχεδόν τέσ-

σερις ώρες και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά 
τις 14.00, με τις δύο πλευρές να χωρίζει 
-πέρα από το μεγάλο τραπέζι στο οποίο 
κάθισαν αντικριστά- μια σειρά από ζητή-
ματα που τέθηκαν στη συζήτηση, η οποία 
διακόπηκε ελάχιστες φορές «για κάποια 
μικρά διαλείμματα».
Για πρώτη φορά εντούτοις, μετά το πέ-

ρας των συνομιλιών, ο επικεφαλής της 
ρωσικής αντιπροσωπίας Βλαντιμίρ Με-
ντίνσκι έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» 
διαβουλεύσεις. «Παραλάβαμε προτάσεις 
από την ουκρανική πλευρά για περαιτέρω 
μελέτη και μία ξεκάθαρα διατυπωμένη 
θέση για να συμπεριληφθεί στη συμφω-
νία» είπε χαρακτηριστικά ο Μεντίνσκι, 
υπογραμμίζοντας πως οι ουκρανικές θέ-
σεις «θα μεταφερθούν στον πρόεδρο 
Πούτιν και θα δώσουμε απάντηση».
Ποιες ήταν οι ουκρανικές προτά-

σεις; Όπως δήλωσαν διαπραγματευτές 
από την πλευρά του Κιέβου, η Ουκρανία 
ζήτησε την υιοθέτηση καθεστώτος ου-
δετερότητας με αντάλλαγμα εγγυήσεις 
ασφαλείας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 
δε θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχί-
ες ή θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις 
στο έδαφός της. Οι προτάσεις περιλαμβά-
νουν επίσης δεκαπενταετή περίοδο δια-
βούλευσης για το καθεστώς της προσαρ-
τημένης Κριμαίας και θα μπορούσαν να 
τεθούν σε ισχύ μόνο σε περίπτωση πλή-
ρους κατάπαυσης του πυρός.
Οι προτάσεις προβλέπουν επίσης εγγυή-

σεις ασφαλείας κατά τα πρότυπα του άρ-
θρου 5 της στρατιωτικής συμμαχίας του 
ΝΑΤΟ, της ρήτρας συλλογικής άμυνας. Η 
Πολωνία, το Ισραήλ, η Τουρκία και ο Κα-
ναδάς, θα μπορούσαν να είναι μεταξύ 
των πιθανών εγγυητών ασφαλείας. «Εάν 
καταφέρουμε να εδραιώσουμε αυτές τις 
βασικές διατάξεις, και για εμάς αυτό είναι 
το πιο θεμελιώδες, τότε η Ουκρανία θα 
είναι σε θέση να καθορίσει πραγματικά 
το σημερινό καθεστώς της ως μια χώρα 
μη ενταγμένη σε κάποιον συνασπισμό και 
ως μια μη πυρηνική δύναμη με τη μορφή 

μόνιμης ουδετερότητας» δήλωσε ο Ου-
κρανός διαπραγματευτής Ολεξάντερ Τσά-
λι, ο οποίος πρόσθεσε: «Δε θα φιλοξενή-
σουμε ξένες βάσεις στο έδαφός μας ούτε 
θα αναπτύξουμε στρατιωτικά τμήματα 
στο έδαφός μας, και δε θα ενταχθούμε σε 
στρατιωτικοπολιτική συμμαχία».

Στις τρέχουσες ουκρανικές προτάσεις 
υπήρχαν πάντως αρκετά από εκείνα τα 
στοιχεία που ενδεχομένως θα δικαιολο-
γούσαν πλέον μια συνάντηση μεταξύ του 
Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πού-
τιν, δήλωσαν επίσης Ουκρανοί διαπραγ-
ματευτές, προσθέτοντας ότι αναμένουν 
την απάντηση της Ρωσίας.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της ρωσικής αντι-
προσωπίας έλεγε πως οι Πούτιν και Ζελέν-
σκι ενδέχεται να συναντηθούν όταν εγκρι-
θεί το σχέδιο ειρηνευτικής συνθήκης, με 
το Ria Novosti να μεταδίδει πως η Μόσχα 
πρότεινε στο Κίεβο να πραγματοποιηθεί 
συνάντηση των δύο προέδρων με ταυτό-
χρονη υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνί-
ας από τους υπουργούς Εξωτερικών των 
δύο χωρών.

Εξελίξεις είχαμε και στο πεδίο, με πολ-
λούς αναλυτές να συνδέουν την πορεία 
των διαπραγματεύσεων με το γεγονός 
πως αφέθηκε από τους Ρώσους μια έστω 
και μικρή «χαραμάδα ελπίδας» για το 
σταδιακό τερματισμό των συγκρούσεων 
στην Ουκρανία.

Όπως μετέδιδαν νωρίτερα αυτή την 

εβδομάδα, τόσο το BBC όσο και το CNN, η 
Ρωσία άρχισε να αποσύρει ορισμένες από 
τις στρατιωτικές δυνάμεις της στα περί-
χωρα του Κιέβου, με ορισμένους να εκτι-
μούν πως η κίνηση σηματοδοτεί μια με-
γάλη αλλαγή στη στρατηγική του Πούτιν. 
Την ίδια ώρα και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Άμυνας της Ρωσίας Αλεξάντερ Φόμιν 
δήλωνε ότι ο ρωσικός στρατός θα περιορί-
σει «δραματικά» τις επιχειρήσεις του στην 
περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Και αυτό θα γίνει, όπως είπε, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας να ενισχυθεί το κλίμα 
«αμοιβαίας εμπιστοσύνης», όπως αυτό 
εμπεδώθηκε κατά τις διαβουλεύσεις ανά-
μεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς 
διπλωμάτες, οι οποίες έλαβαν χώρα την 
Τρίτη 29 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπο-
λη.

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΑΨΙΑ ΥΠΟ 
ΤΟ ΦΟΒΟ… ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ
Συμβουλές προς τους διαπραγματευτές 

του έδωσε το Κίεβο μετά τη μυστηριώδη 
υπόθεση δηλητηρίασης του Ρώσου δισε-
κατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς, λί-
γες ώρες πριν από τις διαπραγματεύσεις 
στην Κωνσταντινούπολη.
«Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές δεν πρέ-

πει να φάνε ή να πιούν κάτι, ούτε να ακου-
μπήσουν επιφάνειες» προειδοποίησε ο 
Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο 
Κουλέμπα. Αξίζει δε να σημειωθεί πως 
τα μέλη των δύο αντιπροσωπιών, φτάνο-

ντας στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ, δεν 
αντάλλαξαν ούτε χειραψίες, ενώ, σύμφω-
να με το Reuters, ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος 
στον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύ-
σεων είχε καταναλώσει μόνο σοκολάτα 
και νερό, ήταν παρών.

Σύμφωνα μάλιστα με το βρετανικό Τύπο, 
τόσο ο δισεκατομμυριούχος όσο και δύο 
μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπίας εμ-
φάνισαν «παράξενα» συμπτώματα, όπως 
ερυθρότητα στα μάτια, διαρκή και επώδυ-
νη δακρύρροια, ενώ κομμάτια της επιδερ-
μίδας του προσώπου και των χεριών τους 
αποκολλήθηκαν μετά τις συναντήσεις 
τους με Ρώσους στις αρχές του μήνα.
Το BBC ανέφερε πως πίσω από την από-

πειρα δηλητηρίασης κρύβονται σκληρο-
πυρηνικοί του Κρεμλίνου, οι οποίοι επι-
θυμούσαν διακαώς να υπονομεύσουν τις 
διαπραγματεύσεις.

Όπως σχολίασε, πάντως, ο Κρίστο Γκρό-
ζεφ, Ρώσος ερευνητής για το ερευνητικό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Bellingcat, 
«η δόση που χορηγήθηκε δεν ήταν αρκετά 
υψηλή για να σκοτώσει κανέναν από τους 
τρεις. Επομένως, θα μπορούσε κάλλιστα 
να θεωρηθεί προειδοποιητικό σημάδι γι’ 
αυτούς να μη διαφωνήσουν και να μην 
είναι υπερβολικά έντιμοι μεσολαβητές». 
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πάντως, αμφισβητεί 
τη θεωρία της δηλητηρίασης, την οποία 
χαρακτήρισε «μέρος του πολέμου πληρο-
φοριών».

© dimokratia.gr
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Τι θα συμβεί αν η Ρωσία κλείσει τις στρόφιγγες  
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη;
Ποιος θα κάνει πίσω πρώτος στη λήξη του τελεσίγραφου Πούτιν για πληρωμή του αερίου σε ρούβλια;

Η Ρωσία έδωσε στις «εχθρικές χώρες» 
προθεσμία έως την Πέμπτη 31 Μαρ-

τίου, για να ξεκινήσουν τις πληρωμές για 
εισαγωγές φυσικού αερίου σε ρούβλια. 
Ο νέος κανόνας αλλαγής νομίσματος θα 
επηρεάσει χώρες που έχουν επιβάλει οι-
κονομικές κυρώσεις στη Ρωσία και έχουν 
«παγώσει» τα συναλλαγματικά της απο-
θέματα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα ορισμένες 
χώρες της ΕΕ που εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από το ρωσικό ενεργειακό εφοδι-
ασμό.
Το RT Business έκανε μια σύντομη ανά-

λυση για το πώς έχουν τα πράγματα και τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει μια πιθανή 
απόφαση της Μόσχας να διακόψει τη ροή 
του αερίου της προς την Ευρώπη.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ;
Η Ρωσία λέει ότι η Ευρώπη δε θα λάβει 

δωρεάν φυσικό αέριο εάν οι χώρες αρ-
νηθούν να πληρώσουν σε ρούβλια. «Δεν 
πρόκειται να παρέχουμε αέριο δωρεάν, 
αυτό είναι ξεκάθαρο», δήλωσε την Τρίτη 
29/3 ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμί-
τρι Πεσκόφ. Όταν ρωτήθηκε αν θα διακο-
πεί το φυσικό αέριο για όσους δεν πλη-
ρώνουν, ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν πλη-
ρώνεις, δεν παίρνεις αέριο». Πρόσθεσε, 
ωστόσο, ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη 
τελική απόφαση για το πώς θα αντιδρά-
σει, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες αρνηθούν 
να πληρώσουν σε ρωσικό νόμισμα.

ΠΟΣΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ;
Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-

μό από το ρωσικό αέριο για θέρμανση 
και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
ρωσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου 
το 40% της συνολικής κατανάλωσης της 
Ευρώπης. Οι εισαγωγές φυσικού αερί-
ου της ΕΕ από τη Ρωσία ανήλθαν φέτος 
σε 200 έως 800 εκατομμύρια ευρώ την 
ημέρα.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 
ΧΩΡΙΣ ΡΩΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι σχε-

διάζει να μειώσει την εξάρτηση τής ΕΕ 
από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά τα δύο 
τρίτα φέτος και να τερματίσει την εξάρτη-
σή της από τις ρωσικές προμήθειες «πολύ 
πριν το 2030». Ωστόσο, οι οικονομολόγοι 
λένε ότι δεν είναι εύκολο να αντικαταστα-
θούν οι 1.550 τεραβατώρες ρωσικού φυ-
σικού αερίου που παραδόθηκαν στην ΕΕ 
το 2021. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείσει 

γρήγορα το χάσμα προσφοράς. Θα πρέπει 
να περιορίσει τη ζήτηση. Εν τω μεταξύ, 
οι αυξημένες εισαγωγές υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) σε μια ήδη στενή 
παγκόσμια αγορά LNG θα ασκούσαν τε-
ράστια ανοδική πίεση στις τιμές. Θα ήταν 
ένα πλήγμα για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
η οποία ήδη υποφέρει από τις υπέρογκες 
τιμές της ενέργειας. Μια παρατεταμένη 
διακοπή της παροχής ρωσικού φυσικού 
αερίου θα είχε κόστος για την ΕΕ και θα 
μπορούσε ακόμη και να αναγκάσει ορι-
σμένες χώρες, που είναι πιο εκτεθειμένες 
στις διακυμάνσεις του ρωσικού φυσικού 
αερίου, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, να 
λάβουν έκτακτα μέτρα. Ο Γερμανός κα-
γκελάριος Όλαφ Σολτς προειδοποίησε ότι 
η απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών 
ενέργειας θα πυροδοτήσει μια οικονομι-
κή ύφεση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;
Υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας ενεργεια-

κής κρίσης. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος 
εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο 
και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας 
αργού πετρελαίου μετά τη Σαουδική Αρα-
βία, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας. Η αντικατάσταση του ρωσικού 
αερίου δε θα είναι εύκολη. Η Ευρώπη θα 
πρέπει να αγοράσει φυσικό αέριο στην 
ελεύθερη αγορά, πράγμα που σημαίνει 
ότι εάν αγοράζει από χώρες όπως το Κα-
τάρ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει 
να πληρώσει περισσότερα. Σημαίνει επί-
σης ότι το φυσικό αέριο που αγοράζουν 
δε θα πάει πουθενά αλλού. Το αποτέλε-
σμα θα είναι υψηλότερες τιμές φυσικού 
αερίου παντού, καθώς οι χώρες υπερθε-
ματίζουν η μία την άλλη για περιορισμέ-
νες προμήθειες.

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΟΙ 
ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ;
Η Ρωσία προμηθεύει περίπου τέσσερα 

εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την 
ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντί-
θεση με το φυσικό αέριο, του οποίου η 
προσφορά ρυθμίζεται περαιτέρω από 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια, η τιμή του 
πετρελαίου είναι ασταθής και καθορί-
ζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. 
Εάν η Ευρώπη παρόλα αυτά αποφασίσει 
να εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο, 
οι τιμές του αργού μπορεί να αυξηθούν 
στα 200 δολάρια το βαρέλι ή περισσότερο, 
προειδοποιούν οι αναλυτές.

ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΡΟΥΒΛΙΑ;
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πού-

τιν, άφησε να εννοηθεί όταν ανακοίνωσε 
το σχέδιο πληρωμής του, ότι το φυσικό 
αέριο θα μπορούσε να είναι το πρώτο ρω-
σικό προϊόν που θα πωλείται σε ρούβλια. 

Εάν η Δύση επιβάλει νέες κυρώσεις, 
εγείρει την πιθανότητα άλλα ρωσικά εξα-
γωγικά προϊόντα να συνομολογηθούν σε 
ρούβλια, συμπεριλαμβανομένων πετρε-
λαίου, μετάλλων και σιτηρών.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΩΣ 
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;
Μέχρι στιγμής, η ΕΕ και οι χώρες της G7 

έχουν απορρίψει το αίτημα της Ρωσίας 

να μετατρέψουν τις πληρωμές τους για 
το φυσικό αέριο σε ρούβλια. Η Ρωσία 
είπε ότι δε θα παράσχει δωρεάν φυσικό 
αέριο, υποδηλώνοντας ότι είναι έτοιμη 
να κλείσει τις στρόφιγγες. Εάν συνέβαινε 
αυτό, η Μόσχα θα έχανε μεταξύ 200 και 
800 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μέρα του 
εμπάργκο. 

Ωστόσο, η Ρωσία θα μπορούσε να ανα-
κατευθύνει μέρος του φυσικού αερίου 
στην Ασία. Η Ευρώπη πιθανότατα θα 
αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση που 
όμοιά της δεν έχει παρατηρηθεί από το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η 
άνοδος των τιμών της ενέργειας θα οδη-
γούσε τις οικονομίες σε όλη την περιοχή 
σε ύφεση.

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!
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Υγεία και Διατροφή
Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΩΝ 8 ΩΡΩΝ: ΔΟΥΛΕΥΕΙ;
Ο Hugh Jackman την κάνει, γιατί όχι κι εσύ;

Δεν είναι μόνο η διαλειμματική νη-
στεία που έχει κάνει θραύση. Μετά 

από αυτή βγήκαν και άλλες παρόμοι-
ες, όπως η δίαιτα των 8 ωρών. Ο David 
Zinzenko, συγγραφέας του βιβλίου 

«Eat this, not that» και ο Peter Moore, 
αρχισυντάκτης του περιοδικού Men’s 
Health, έγραψαν το βιβλίο «The 8 hour 
diet», όπου μέσα στην ημέρα και σε ένα 
περιθώριο 8 ωρών, μπορείς να κατανα-

λώνεις ό,τι θέλεις, αρκεί τις υπόλοιπες 16 
ώρες της ημέρας να μην τρως τίποτα. Το 
πλάνο αυτό μπορείς να το ακολουθήσεις 
για 3 μέρες την εβδομάδα. Εισάγοντας 
μέσα στην ημέρα μια περίοδο νηστείας ή 
όπως τις ονομάζουν «περιόδους καύσεις 
λίπους», ο μεταβολισμός επαναρυθμίζε-
ται και δουλεύει καλύτερα. Στην περίοδο 
της νηστείας το μόνο που επιτρέπεται να 
φας είναι «μη θερμιδογόνα» ροφήματα.
Οι έρευνες δείχνουν ότι εάν τρέφεσαι 

με πλούσιες σε θρεπτικές ουσίες και  
superfoods – κανονικά και μέσα σε ένα 
διάστημα 8  ωρών, θα μπορείς πραγμα-
τικά να τρως ό,τι θέλεις, ενώ θα χάσεις 
βάρος πιο γρήγορα. Ο μηχανισμός είναι 
τέτοιος που ενεργοποιεί το μεταβολισμό 
σου και βοηθά στην καύση λίπους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-Έχεις ελευθερία στην επιλογή γευμά-

των, δε μετράς θερμίδες, δεν περιορίζεις 
τις ομάδες τροφών.
-Μειώνεις την αίσθηση της πείνας, κα-

θώς μεσολαβεί ο ύπνος.
-Ακολουθώντας τη δίαιτα 8 ωρών, μπο-

ρεί να υιοθετήσεις και καλύτερες δια-
τροφικές συνήθειες.
-Είναι πιο ελαστική.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-Λόγω της έλλειψης περιορισμού στις 

ποσότητες των τροφίμων, ενδέχεται να 
φας υπερβολικά στο διάστημα των 8 
ωρών, ειδικά όταν την ξεκινάς για πρώτη 
φορά.
-Λόγω της νηστείας, μπορεί να πεινάς 

υπερβολικά το πρωί και να φας μεγαλύ-
τερο πρωινό, από ότι συνήθως.
-Αν κοιμάσαι πολύ αργά τη νύχτα, εν-

δέχεται να πεινάσεις και να μην μπορέ-
σεις να ακολουθήσεις τη νηστεία των 16 
ωρών.

ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ;
Ο συγγραφέας της 8ωρης δίαιτας David 

Zinczenko ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα 
απώλειας βάρους για 8 ώρες έχει πολλά 
οφέλη για την υγεία. Εκτός από το αδυ-
νάτισμα, η περίοδος νηστείας μερικές 
φορές την εβδομάδα έχει αποδειχθεί 
ότι ρυθμίζει τα επίπεδα ινσουλίνης, προ-
στατεύοντας έτσι από το διαβήτη, τον 
καρκίνο και την άνοια. Νέα έρευνα έχει 
επίσης δείξει, ότι η νηστεία για μια συ-

γκεκριμένη περίοδο της ημέρας ενισχύει 
το ανοσοποιητικό και μειώνει τον κίνδυ-
νο καρδιακών παθήσεων.

ΤΙ ΤΡΟΦΕΣ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Λαχανικά & Φρούτα: Οποιοδήποτε λα-

χανικό ή φρούτο.
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Οποιοδή-

ποτε γαλακτοκομικό προϊόν (εκτός εάν 
έχεις δυσανεξία στη λακτόζη).
Λιπαρά & Λάδια: Ελαιόλαδο, βούτυρο, 

μαγιονέζα και μαργαρίνη (σε περιορι-
σμένες ποσότητες).
Πρωτεΐνες: Φασόλια, σόγια, tofu, φα-

κές, αυγά, ψάρι, στήθος κοτόπουλου, 
γαλοπούλα, άπαχα κομμάτια βοδινού 
και χοιρινού κρέατος, μπάρες πρωτεΐνης 
(περιορισμένη ποσότητα).
Γλυκά: Muffins μπανάνας, cupcakes, 

σπιτικά κέικ, παγωτό, κρέμα, σοκολάτα, 
κ.λπ. (όλα σε περιορισμένες ποσότητες).
Βότανα και μπαχαρικά: Οποιοδήποτε 

βότανο ή μπαχαρικό σου αρέσει.
Ροφήματα: Χυμοί φρέσκων φρού-

των ή λαχανικών, νερό καρύδας, detox 
smoothies, πράσινο τσάι, μαύρο τσάι και 
καφές.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ
Λιπαρά & Λάδια: Λάδι καρύδας, βού-

τυρο ή μαγιονέζα σε μεγάλες ποσότητες.
Ροφήματα: Αλκοόλ, αναψυκτικά και 

γλυκά ποτά, συσκευασμένους χυμούς 
φρούτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 8 ΩΡΩΝ
Όταν ξυπνήσεις: Καφέ, τσάι ή νερό
Πρωινό 10 π.μ.: Δημητριακά με κερά-

σια ή φράουλες / ή ένα smoothies μπα-
νάνα ή με Kale / ή Scrambled αυγά με 
τοστ / Καφέ ή τσάι ή νερό
Σνακ: Μπάρα δημητριακών ή Ένα κομ-

μάτι πεπόνι και 4 αμύγδαλα
Γεύμα: 2 κομμάτια σπιτική πίτσα + 1 

μήλο ή σάντουιτς τόνου με λαχανικά και 
1 φρέσκο φυσικό χυμό
Σνακ: 1 κομμάτι σοκολάτας >70% περιε-

κτικότητα σε κακάο / ή 1 πορτοκάλι ή ένα 
μήλο / ή 1 μπολ ποπ κορν
Δείπνο στις 6 μ.μ.: Ψητός σολομός με 

ψητές γλυκοπατάτες + 1 κούπα μπρό-
κολο + 1 μπάλα παγωτό / ή Κοτόπουλο 
ψητό με ψητά λαχανικά + ψωμί

© Wefit.gr

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 4 avril au dimanche 10 avril 2022 · from monday april 4th to sunday april 10th 2022

TOMATES DE TOMATES DE 
SERRESERRE

Hothouse Hothouse 
TomatoesTomatoes

1.96/kg1.96/kg

PAIN PITA BALNC PAIN PITA BALNC 
ANDALOSANDALOS

White Pita BreadWhite Pita Bread
300g300g

HUMMUS HUMM HUMMUS HUMM 
FONTAINE SANTÉFONTAINE SANTÉ

227g227g

AMANDES (FUMÉES, TAMARI, AMANDES (FUMÉES, TAMARI, 
CITRON OU BAR-B-Q)CITRON OU BAR-B-Q)
454g454g

FILETS DE MORUE FRAÎCHEFILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod FilletsFresh Cod Fillets
19.82/kg19.82/kg

HUILE VÉGÉTALEHUILE VÉGÉTALE
UNICO OU PRIMOUNICO OU PRIMO

Vegetable OilVegetable Oil
3L3L

MIEL GREC ATTIKIMIEL GREC ATTIKI
Greek HoneyGreek Honey

1kg1kg

JUS OASISJUS OASIS
JuiceJuice

960ml*960ml*

*Limite 5 par client*Limite 5 par client

DORADES MÉDITERRANÉENNES DORADES MÉDITERRANÉENNES 
FRAÎCHES NETTOYÉESFRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean PorgiesFresh Cleaned Mediterranean Porgies
19.82/kg19.82/kg

FROMAGE MAASDAMFROMAGE MAASDAM
CheeseCheese

13.21/kg13.21/kg
PAYS-BAS

YOGOURTS YOPLAIT SOURCE YOGOURTS YOPLAIT SOURCE 
(PÊCHE, FRAISES OU CERISE)(PÊCHE, FRAISES OU CERISE)
YogurtsYogurts
630g630g

CÔTELETTES DE VEAU DE CÔTELETTES DE VEAU DE 
GRAIN FRAISGRAIN FRAIS
Fresh Grain Fed Veal ChopsFresh Grain Fed Veal Chops
15.41/kg15.41/kg

TRANCHE D’ÉPAULE DE TRANCHE D’ÉPAULE DE 
PORCPORC
PICNIC FRAISPICNIC FRAIS
Fresh Pork Picnic Shoulder Fresh Pork Picnic Shoulder 
BladeBlade
3.28/kg3.28/kg

LAITUE EN FEUILLES (ROUGE OU VERTE)LAITUE EN FEUILLES (ROUGE OU VERTE)
Leaf LettuceLeaf Lettuce

RAISINS ROUGES SANS PÉPINSRAISINS ROUGES SANS PÉPINS
Red Seedless GrapesRed Seedless Grapes

2.18/kg2.18/kg

ORANGESORANGES
gr.80gr.80

ASPERGES VERTESASPERGES VERTES
AsparagusAsparagus

1.74/kg1.74/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Μια 19χρονη έκανε μόνη της το γύρο του κόσμου 
με ένα μηχανοκίνητο αεροσκάφος!

Η έφηβη στο Βέλγιο έγινε η νεότερη 
γυναίκα που έκανε το γύρο του κό-

σμου μόνη της και ο πρώτος άνθρωπος 
που το έκανε πετώντας επί πέντε μήνες 
με ένα υπέρ-ελαφρύ μηχανοκίνητο αε-
ροσκάφος, το Shark, και ολοκλήρωσε μια 
Οδύσσεια καλύπτοντας πέντε ηπείρους.
Η 19χρονη Ζάρα Ράδερφορντ προσγει-

ώθηκε, στο τέλος του φετινού Γενάρη, 
στο αεροδρόμιο Kortrijk – Wevelgem 

του Βελγίου, έχοντας καλύψει 51.000 χι-
λιόμετρα, πετώντας πάνω από 52 χώρες 
από την αναχώρησή της στις 18 Αυγού-
στου 2021 με το Shark, το γρηγορότερο 
αεροσκάφος αυτού του τύπου στον κό-
σμο. «Δε θα το έκανα ξανά», ομολόγησε 
έπειτα από την προτελευταία στάση της 
σε ένα γερμανικό χωριό. «Υπήρξαν απί-
στευτες στιγμές, αλλά υπήρξαν και στιγ-
μές όπου φοβόμουν για τη ζωή μου», 

πρόσθεσε, περιγράφοντας ως αγαπημέ-
να μέρη πάνω από τα οποία πέταξε στη 
διάρκεια του ταξιδιού της τη Νέα Υόρκη 
και ένα ενεργό ηφαίστειο στην Ισλανδία.
Μετά τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, η 

Ράδερφορντ εγκλωβίστηκε για ένα μήνα 
στην Αλάσκα εξαιτίας των καιρικών συν-
θηκών και καθυστερήσεις στη βίζα. 
Μια καταιγίδα την υποχρέωσε να πραγ-

ματοποιήσει μια μακρά στάση στη ρωσι-
κή Άπω Ανατολή, προτού ταξιδέψει στη 
Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και πίσω 
στην Ευρώπη.
Για να ικανοποιήσει τα κριτήρια για το 

γύρο του κόσμου με αεροσκάφος, η Ρά-
δερφορντ άγγιξε δύο σημεία στον πλα-
νήτη, το ένα απέναντι από το άλλο: το 
Τζάμπι στην Ινδονησία και το Τουμάκο 
στην Κολομβία.
Η Ράδερφορντ καταρρίπτει το ρεκόρ 

που κατείχε η αφγανικής καταγωγής 
Αμερικανίδα Σαέστα Γουάιζ, η οποία 
ολοκλήρωσε το ταξίδι της σε ηλικία 30 
ετών το 2017. Ο νεότερος άνδρας που 
κατέχει το ρεκόρ αυτό είναι ο Αμερικα-
νός Μέισον Άντριους, ο οποίος το σημεί-
ωσε στα 18 του, το 2018.

Η Ράδερφορντ έγινε επίσης η πρώτη 
Βελγίδα που έκανε μόνη της το γύρο του 
κόσμου με μονοκινητήριο αεροσκάφος. 
Πήρε δίπλωμα πιλότου το 2020 αφού εκ-
παιδεύτηκε με τον πατέρα της από τα 14 
χρόνια της. 
Σήμερα θέλει να σπουδάσει μηχανικός 

σε κάποιο αμερικανικό ή βρετανικό πα-
νεπιστήμιο από το Σεπτέμβριο.
Η 19χρονη ονειρεύεται να γίνει αστρο-

ναύτης και ελπίζει το ταξίδι της αυτό να 
ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες στους 
κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της αεροπορίας.
«Τα αγόρια μαθαίνουν μέσα από τα 

παιχνίδια, τα ονόματα δρόμων, τα μα-
θήματα ιστορίας και τις ταινίες, ότι 
μπορούν να γίνουν επιστήμονες, αστρο-
ναύτες, διευθύνοντες σύμβουλοι ή πρό-
εδροι. Τα κορίτσια ενθαρρύνονται συχνά 
να είναι όμορφα, ευγενικά, να βοηθούν, 
να είναι γλυκά. Με την πτήση μου θέλω 
να δείξω στις νέες γυναίκες ότι μπορούν 
να είναι τολμηρές, φιλόδοξες και να 
πραγματοποιούν τα όνειρά τους», έγρα-
ψε στην ιστοσελίδα της.

Γιατί η βότκα δεν παγώνει  
στην κατάψυξη
Η απάντηση έχει να κάνει, με το σημείο πήξης διαφορετικών υγρών. Ενώ το νερό 

έχει σημείο πήξης τούς 0 βαθμούς Κελσίου, το σημείο πήξης του αλκοόλ είναι 
πολύ χαμηλότερο, εξηγεί το Taste of Home.
Οι περισσότερες τυπικές βότκες, λοιπόν, έχουν περιεκτικότητα σε αλκοόλ ανά όγκο 

περίπου 40%, η οποία έχει τυπική θερμοκρασία κατάψυξης περίπου -27 βαθμούς 
Κελσίου, πολύ χαμηλότερη από την τυπική θερμοκρασία κατάψυξης, εξηγεί το The 
Spruce Eats. Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή μπορείτε να διατηρήσετε τη βότκα στην 
κατάψυξη, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει πραγματικά να το κάνετε.
Σχεδόν όλοι οι ειδικοί στη βότκα συνιστούν να μην αποθηκεύετε ακριβή βότκα, ή 

πραγματικά οποιοδήποτε άλλο είδος ακριβού αλκοόλ, στον καταψύκτη σας. Σύμφω-
να με τον Francois Thibault, το δημιουργό της διάσημης βότκας Grey Goose, η αποθή-
κευση του μπουκαλιού σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν έχει επιζήμια επίδραση 
στη γεύση του οινοπνεύματος. Οι βότκες υψηλής ποιότητας πρέπει να είναι μαλακές 
και πόσιμες στους 0-4 βαθμούς Κελσίου περίπου, καθώς περιέχουν νότες λεπτών γεύ-
σεων και αρωμάτων που μειώνονται όταν το ποτό φυλάσσεται στην κατάψυξη, ανα-
φέρει το grunge.com.
Ωστόσο, μπορεί να μην είναι πάντα κακή ιδέα η τοποθέτηση της βότκας στην κα-

τάψυξη. Εάν η αγαπημένη σας μάρκα βότκας συγκαταλέγεται στις πιο οικονομικές 
επιλογές που θα βρείτε στο εμπόριο, τότε το υπερβολικό κρύο μπορεί να βοηθήσει να 
αραιωθούν οι πιο έντονες, πιο επιθετικές νότες του αλκοόλ, που μπορεί να την κάνει 
να σας καίει κατά την κατανάλωσή της.
Έτσι, παρόλο που μπορεί να μην είναι κακή ιδέα για τα πιο οικονομικά ποτά να τα 

τοποθετείτε στην κατάψυξη, αν σκοπεύετε να προμηθευτείτε κάποιο πιο Premium 
αλκοολούχο ποτό, σίγουρα δε θέλετε αυτά τα χρήματα να πάνε χαμένα, με το να αλ-
λοιώσετε τα πιο εκλεπτυσμένα αρώματα και γεύσεις τους για τα οποία, άλλωστε, και 
διακρίνονται οι πιο ακριβές βότκες.

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Σπάνιο ψάρι στα χρώματα 
του ουράνιο τόξου 
Ένα εντυπωσιακό είδος ψα-

ριού ανακαλύφθηκε σε έναν 
από τους αποκαλούμενους κοραλ-
λιογενείς υφάλους στον Ινδικό Ωκε-
ανό στη θαλάσσια περιοχή Chagos 
περίπου χίλια χλμ. μακριά από 
τις Μαλδίβες. Το ψάρι που έχει χρώ-
ματα ουράνιου τόξου, έλαβε την 
επιστημονική ονομασία Cirrhilabrus 
finifenmaa. Την ανακάλυψη έκαναν 
επιστήμονες του Ινστιτούτου Θα-
λάσσιας Έρευνας των Μαλδιβών.
«Μέχρι σήμερα οι ερευνητικές 

αποστολές στις Μαλδίβες δε συ-
νεργάζονταν με ντόπιους επιστή-
μονες και οι ανακαλύψεις που 
γίνονταν εδώ είχαν πάντοτε ξένη 
σφραγίδα» αναφέρει ο Αχμέντ Να-
τζίμπ, βιολόγος από το Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων Ερευνών των Μαλδιβών 
(MMRI) που ονόμασε το είδος.
«Το να συμμετέχω σε κάτι για 

πρώτη φορά ήταν πραγματικά συ-
ναρπαστικό, ειδικά έχοντας την 

ευκαιρία να δουλέψω μαζί με κο-
ρυφαίους ιχθυολόγους σε ένα τόσο 
κομψό και όμορφο είδος», σημείω-
σε σε δελτίο Τύπου.
Το συγκεκριμένο ψάρι ζει στη «ζώνη 

του φωτός» των ωκεανών, πάνω από 
τα 200 μέτρα. Η ύπαρξή του είχε γί-
νει γνωστή πριν από αρκετά χρόνια 
αλλά οι ειδικοί θεώρησαν ότι επρό-
κειτο για ένα γνωστό είδος και δεν το 
είχαν παρατηρήσει μέχρι τώρα.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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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

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ολοταχώς για μία νέα παγκόσμια τάξη
Τι συζήτησαν Ρωσία και Κίνα

Μια «πιο δίκαιη» παγκόσμια τάξη. 
Πέντε εβδομάδες μετά την εισβο-

λή στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της ρω-
σικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δι-
αβεβαιώθηκε εκ νέου από τον κινέζο 
σύμμαχό του (Τετάρτη 30/3) για τη «χω-
ρίς όριο» φιλία των δύο χωρών απέναντι 
στις ΗΠΑ.

Αντιμέτωπη με την ουκρανική αντίσταση 
και την ενότητα των δυτικών δημοκρατι-
ών, οι οποίες υιοθέτησαν κυρώσεις χωρίς 
προηγούμενο εναντίον της, η Ρωσία δεν 
μπορεί να υπολογίζει παρά στην κινεζική 
ισχύ για να ξεφύγει από μια πλήρη οικο-
νομική απομόνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σεργκέι Λαβρόφ 
επωφελήθηκε από μια διμερή συνάντηση 
στην ανατολική Κίνα με τον ομόλογό του 
Γουάνγκ Γι για να ανακοινώσει την έλευ-
ση μιας νέας παγκόσμιας τάξης την οποία 
ονειρεύονται οι δύο χώρες.
«Βιώνουμε ένα πολύ σοβαρό στάδιο 

στην ιστορία των διεθνών σχέσεων», δη-
λώνει σε βίντεο της συνομιλίας που δό-
θηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο 
του. «Είμαι πεπεισμένος πως, στο τέλος 
αυτού του σταδίου, η διεθνής κατάσταση 
θα είναι σαφώς πιο ξεκάθαρη και εμείς 
(...) θα κατευθυνόμαστε προς μια πολυ-
πολική, δίκαιη, δημοκρατική παγκόσμια 
τάξη», είπε απευθυνόμενος στον οικοδε-
σπότη του.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσι-
ότητα από τη Μόσχα, οι δύο χώρες ανα-
φέρουν πως θέλουν «να συνεχίσουν την 
εμβάθυνση του συντονισμού στην εξω-
τερική πολιτική» και «να διευρύνουν την 
κοινή δράση», όμως χωρίς να αναφέρουν 
συγκεκριμένα μέτρα.

«ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑ»
Οι δυτικές δυνάμεις προειδοποίησαν το 

Πεκίνο να μην υποστηρίξει το καθεστώς 
του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πού-

τιν, κάτι που θα επέτρεπε στη Μόσχα να 
μειώσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων. Οι 
κινεζικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν σύνε-
ση στις ανταλλαγές τους με τη Ρωσία, φο-
βούμενες μήπως πληγούν εμμέσως από 
τις κυρώσεις αυτές.

Ο Λαβρόφ χρειάστηκε συνεπώς να αρ-
κεστεί σε μια εκ νέου διαβεβαίωση για 
την απεριόριστη φιλία ανάμεσα στις δύο 
χώρες απέναντι στον κοινό αντίπαλο, τις 
ΗΠΑ.
«Η σινορωσική συνεργασία είναι χωρίς 

όρια. Η αναζήτησή μας για ειρήνη είναι 
χωρίς όρια, η υπεράσπιση της ασφάλειάς 
μας είναι χωρίς όρια, η αντίθεσή μας στην 
ηγεμονία είναι χωρίς όρια», δήλωσε ο εκ-
πρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας, Ου-
άνγκ Ουενμπίν, ερωτηθείς σχετικά με την 
επίσκεψη του Ρώσου υπουργού.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, το Πεκίνο αρ-
νείται να καταδικάσει την εισβολή στην 
Ουκρανία.

Στις αρχές Μαρτίου, ο Ουάνγκ Γι είχε 
μάλιστα χαιρετίσει τη «στέρεη σα βράχο» 
φιλία με τη Μόσχα και είχε υπεραμυνθεί 
των «εύλογων» ανησυχιών της Ρωσίας για 
την ασφάλειά της.

Μερικές εβδομάδες πριν από τον πόλε-
μο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο ίδιος γίνει 
θερμά δεκτός από τον κινέζο ομόλογό του 
Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες εί-
χαν ήδη από τότε κάνει λόγο για μια φιλία 
«χωρίς όρια» και είχαν καταγγείλει «την 
επέκταση» του ΝΑΤΟ.

ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ πρόκειται να συμ-

μετάσχει στην Κίνα σε δύο ημέρες συνε-

δριάσεων με θέμα το Αφγανιστάν, στη 
διάρκεια των οποίων θα βρεθεί δίπλα σε 
έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Το Πεκίνο 
και η Μόσχα είχαν δει στην αποχώρηση 
των αμερικανικών δυνάμεων από την Κα-
μπούλ μια απόδειξη της εξασθένησης της 
Αμερικής.

Στις συνεδριάσεις, οι οποίες οργανώνο-
νται στο Τουνσί, στη μεγάλη περιφέρεια 
της Σανγκάης, στην ανατολική Κίνα, μετέ-
χουν επτά χώρες γειτονικές του Αφγανι-
στάν. 

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των Τα-
λιμπάν, που βρίσκονται στην εξουσία 
στην Καμπούλ, ο Αμίρ Χαν Μουτακί, ανα-
μένεται επίσης, σύμφωνα με το πρακτο-
ρείο Νέα Κίνα.
Παραλλήλως πρόκειται να διεξαχθεί μια 

σύνοδος ενός «μηχανισμού διαβούλευ-
σης» για το Αφγανιστάν, με τη συμμετοχή 
διπλωματών της Κίνας, της Ρωσίας, του 
Πακιστάν, αλλά και των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Στέιτ 

Ντιπάρτμεντ, ο ειδικός αντιπρόσωπος της 
Ουάσιγκτον για το Αφγανιστάν, ο Τομ Γου-
έστ, πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνο-
δο. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποι-
ούνται μια εβδομάδα μετά από μία επί-
σκεψη του Γουάνγκ Γι στην Καμπούλ, για 
πρώτη φορά από την άνοδο στην εξουσία 
των φονταμενταλιστών ισλαμιστών τον 
περασμένο Αύγουστο.
Η Κίνα έχει με το Αφγανιστάν σύνορα μή-

κους μόλις 76 χιλιομέτρων σε πολύ μεγά-
λο υψόμετρο. 
Το Πεκίνο εκφράζει από καιρό φόβους 

ότι ο γείτονάς του μπορεί να αποτελέσει 
μια βάση αναδίπλωσης για τους αυτονο-
μιστές και τους ισλαμιστές της εθνότητας 
των Ουιγούρων που αποτελεί την πλειο-
νότητα στην εκτεταμένη βορειοδυτική κι-
νεζική περιφέρεια Σιντζιάνγκ.

© ΕΘΝΟΣ [ethnos.gr]



16  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  1 Απριλιου, 2022 / April 1, 2022

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Καβάλα: Η Παλιά Πόλη στη χερσόνησο της Παναγίας
Το ομορφότερο κομμάτι της Καβάλας, της γοητευτικής πόλης της Ανατολικής Μακεδονίας, είναι αναμφίβολα 
εκείνο που εντοπίζεται στη βραχώδη χερσόνησο της Παναγίας, η λεγόμενη Παλιά Πόλη

Παράλια τείχη, γραφικά λιθόστρωτα 
σοκάκια, πετρόχτιστα σπίτια με αν-

θοστόλιστα μπαλκόνια, περίτεχνα αρχο-
ντικά, αξιόλογα δείγματα μακεδονίτικης 
αρχιτεκτονικής, συνθέτουν την εικόνα 
του παραδοσιακού οικισμού της Πανα-
γίας, που προσφέρεται όσο λίγοι άλλοι 
αστικοί προορισμοί της πατρίδας μας 
για ένα υπέροχο ταξίδι στο χθες.

Το ομορφότερο κομμάτι της Καβάλας, 
της γοητευτικής πόλης της Ανατολικής 
Μακεδονίας, είναι αναμφίβολα εκείνο 
που εντοπίζεται στη βραχώδη χερσό-
νησο της Παναγίας, η λεγόμενη Παλιά 
Πόλη.
Σημείο αναφοράς για τον οικισμό της 

Παναγίας αλλά και για ολόκληρη την 
πόλη της Καβάλας, αποτελεί το κά-
στρο (φρούριο), που προβάλλει υπε-
ρήφανο στην κορυφή της χερσονήσου 
(φωτ. κάτω δεξιά).
Η ακρόπολη της Καβάλας με τη μαγευ-

τική θέα αποτελεί αρχιτεκτονικό δημι-
ούργημα της Οθωμανικής Περιόδου.
Το κάστρο της Καβάλας ανοικοδομή-

θηκε (σε δύο φάσεις) στη θέση της βυ-
ζαντινής – μεσαιωνικής ακρόπολης, η 
οποία είχε καταστραφεί το 1391, όταν η 
Χριστούπολη κυριεύτηκε από τους Τούρ-
κους ύστερα από πολιορκία.
Η νέα ακρόπολη, η οποία χωρίζεται 

στον εσωτερικό και τον εξωτερικό περί-
βολο από ένα εγκάρσιο τείχος, ενσωμά-
τωσε στην κατασκευή της τα ερείπια της 
παλαιότερης και ακολούθησε σε γενικές 
γραμμές τη μορφή, το διάγραμμα και την 
έκτασή της. Το μνημείο αποτέλεσε στο 
διάβα του χρόνου αμυντικό οχυρό, δι-
οικητικό κέντρο, καθώς και τόπο εξορίας 
και φυλάκισης υπηκόων του σουλτάνου.
Στα σημαντικότερα μνημεία της ακρό-

πολης συγκαταλέγονται ο κεντρικός κυ-
κλικός πύργος, η αποθήκη πυρομαχικών 
και τροφίμων, το φυλάκιο (πιθανώς, κα-
τάλυμα φρουράς) και η δεξαμενή νερού.
Στο χώρο του εξωτερικού περιβόλου 

του κάστρου λειτουργεί υπαίθριο θέα-
τρο, όπου διοργανώνονται ποικίλες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις.
Πόλο έλξης για τους επισκέπτες της 

Παλαιάς Πόλης αποτελεί το Ιμαρέτ, εξαί-

ρετο δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής 
(1817-1821). Άλλοτε ιεροδιδασκαλείο 
– πτωχοκομείο αλλά και προσφυγική 
εστία, το Ιμαρέτ λειτουργεί σήμερα ως 
ξενοδοχείο πολυτελείας, με υψηλού επι-
πέδου παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και το κτιριακό συγκρότημα του Χαλίλ 
μπέη (γνωστό με την ονομασία Παλιά 
Μουσική), που περιλαμβάνει το ομώ-
νυμο τέμενος του 16ου αιώνα (χτισμένο 
πάνω στα θεμέλια παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής) και το ιεροδιδασκαλείο (με-
ντρεσέ).
Εντός των ορίων της Παλιάς Πόλης της 

Καβάλας βρίσκονται η οικία (κονάκι) του 
Μεχμέτ Αλή πασά (1769-1849) και η 
πλατεία με τον ανδριάντα τού ιδρυτή της 
τελευταίας αιγυπτιακής δυναστείας.
Αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο του πα-

ραδοσιακού οικισμού της Καβάλας είναι 
η εκκλησία της Παναγίας (Κοίμησης της 
Θεοτόκου), χτισμένη στη θέση ναού που 
είχε ιδρυθεί το 15ο αιώνα. 
Στο άκρο της χερσονήσου της Παναγί-

ας, σε μια θέση με πανοραμική θέα, βρί-
σκεται φάρος, που κατασκευάστηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα.

Στα όρια του παλαιού και του σύγχρο-
νου οικιστικού πυρήνα της Καβάλας 
ορθώνεται εντυπωσιακό υδραγωγείο, 
που είναι γνωστό με την ονομασία Κα-
μάρες. Οικοδομήθηκε (στη θέση ρω-
μαϊκού υδραγωγείου) το 16ο αιώνα και 
επισκευάστηκε το 19ο αιώνα από τον 
Μεχμέτ Αλή.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Καβάλα, η χερσόνησος της Παναγίας Καβάλα, η χερσόνησος της Παναγίας 
(πηγή: Ηρακλής Μήλας / Αρχείο www.visitkavala.gr)(πηγή: Ηρακλής Μήλας / Αρχείο www.visitkavala.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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Ήταν πράγματι συγκινητικό μετά 
από 2 χρόνια κλεισμένων θυρών 

λόγω πανδημίας, η ΕΚΜΜ να μπορεί να 
δεξιωθεί πάλι κόσμο για να γιορτάσει 
την 25η Μαρτίου 1821. 

Είχα την ξεχωριστή περηφάνεια για 
άλλη μία φορά να προσκληθώ και να εί-
μαι ο παρουσιαστής αυτής της τόσο ση-
μαντικής εκδήλωσης. 
Το γεγονός ότι τα μέτρα για την παν-

δημία έχουν χαλαρώσει και παράλληλα 
επισκευάστηκε και η οροφή του Κοινοτι-
κού Κέντρου συνετέλεσαν στο να συγκε-
ντρωθεί και πάλι η Ελληνική οικογένεια 
του ευρύτερου Μόντρεαλ. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

τους εκπρόσωποι πολιτικοί των δημοτι-
κών, επαρχιακών και ομοσπονδιακών 
αρχών, με το τραπέζι των επισήμων να 
αποτελείται -μεταξύ άλλων- από την 
επίτιμη πρόξενο της Δημοκρατίας της 
Κύπρου στο Μόντρεαλ, Βίβιαν Κυριακο-
πούλου, τους ομοσπονδιακούς βουλευ-
τές, Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Fayçal 
El-Khoury και Άννη Κουτράκη, τον επαρ-
χιακό βουλευτή Christopher Skeete, τον 
επίτιμο ύπατο αρμοστή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στον Καναδά, κ. Βασίλειο 
Φιλίππου, την πρέσβη της Ελλάδας στο 
IKAO, Μαρία Σαράντη, το γενικό πρόξε-
νο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, Μιχάλη 
Γαβριηλίδη, το θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβο και τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μό-
ντρεαλ, Ανδρέα Κριλή.

Με την παρουσία τους τίμησαν την 
εκδήλωση επίσης οι δημοτικοί σύμβου-
λοι: Δέσποινα Σουργιά (Loyola), Μαίρη 
Ντέρου (Park-Extension), Έφη Γιάννου 
(Bordeaux-Cartierville), Βασίλειος Κα-
ρυδόγιαννης (L’Abord-à-Plouffe), Αγλαΐα 
Ρεβελάκη (Chomedey), Αναστασία Αση-
μακοπούλου (DDO), Νάνσυ Κοκκινασίδη 
(Kirkland) καθώς και ο περιφερειακός 
δήμαρχος του Saint-Laurent, Alan De 
Sousa.

Οι ΈλληνΈς τιμηςαν 
                     την 25η μαρτιΟυ
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40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

ULC - LISTED
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Shared Certificate Listing
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Ο σκοπός ήτο ιερός. 
Ο αγώνας δίκαιος.

(Ιωάν.  Γεωργούδης)

Εορταστικό δείπνο στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
Έλληνας της χρονιάς ο Δρ. Γιώργος Τσούκας PHOTOS: Martin C. Barry-Newsfirst

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Με περισσή συγκίνηση ακούσαμε τους 
μαθητές της 6ης δημοτικού από το σχο-
λείο Σωκράτης-Δημοσθένης παράρτημα 3, 
Κατερίνα και Διονυσία Σταυράκη, Ανέστη 
Καραγιαννίδη, Κωνσταντίνα Fitzsimons, 
Άννα Τσαντάκου και Γιώργο Ρουμάνη, να 
ψάλλουν τους Εθνικούς μας Ύμνους, οι 
οποίοι αργότερα πλαισιώθηκαν και από 
τους Σπυρίδωνα Τσολάκη, Ελπίδα Τροχά-
του και Μιχαήλ De Robertis, για να απαγ-
γείλουν πατριωτικά ποιήματα με ξεχωρι-
στό νεανικό στόμφο.

Κατά τη διάρκεια της προσευχής, ο Θε-
οφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. 
Ιάκωβος ζήτησε από τους παρευρισκόμε-
νους ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του 
πολέμου στην Ουκρανία, ενώ λίγο μετά 
ανακοινώθηκε η τελετάρχης της παρέλα-
σης, η υπουργός εξωτερικών Mélanie Joly.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Ο ΔΡ. ΤΣΟΥΚΑΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΕΚΜΜ 

προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή 
του Έλληνα ή Ελληνίδας της χρονιάς. Η 
Ιουστίνη Φραγκούλη – Αργύρη καλέστηκε 
στο βήμα και μετά από μία συγκινητική 
παρουσίαση ανακοίνωσε τον Δρα Γεώρ-
γιο Τσούκα ως Έλληνα της Χρονιάς, για 
την πολυετή, επιστημονική, καλλιτεχνική, 
φιλανθρωπική και κοινωνική προσφορά 
του στον Ελληνισμό τού ευρύτερου Μό-
ντρεαλ. 

Ο Δρ Τσούκας υπηρέτησε εθελοντικά και 
επί πολλά χρόνια στην ελληνική Παροικία. 
Το 1985, υπήρξε ένας από τους ιδρυτές 
καθώς και εκλεγμένος Πρόεδρος του νε-
οσύστατου Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, 

στόχος του οποίου ήταν η σύνδεση και 
εκπροσώπηση του Ελληνισμού από τη μια 
άκρη του Καναδά στην άλλη. 

Ο ίδιος έχει επίσης διατελέσει επί 15 
χρόνια Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέ-
ων και Κηδεμόνων, έως της ενσωμάτωσής 
της στα ελληνικά σχολεία της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. 
Οι εθελοντικές του δραστηριότητες επε-

κτάθηκαν στην ΕΚΜΜ, όπου διετέλεσε ως 
αντιπρόεδρος από το 2019 ως το Νοέμ-
βριο του 2021, οπότε και εξελέγη Πρόε-
δρος της Επιτροπής Εράνου με αξιόλογο 
και σημαντικό έργο, που ώθησε την Ερα-
νική επιτροπή σε μια αναγέννηση παρόλη 
την πανδημία και αυξημένα έσοδα για την 
υποστήριξη των σχολείων της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡ. ΤΣΟΥΚΑ
Θεοφιλέστατε, κύριε πρόξενε της Ελλά-

δος, αξιότιμοι πρεσβευτές της Ελλάδας 
και της Κύπρου, αξιότιμοι βουλευτές του 
κοινοβουλίου του Καναδά, κύριε πρόεδρε 
της κοινότητας, κυρίες και κύριοι, αγαπη-
τοί μου φίλοι. 

Πρώτον και κυριότερον, θέλω να ευχα-
ριστήσω την Ιουστίνη Φραγκούλη που με 
προσφώνησε. Τα λόγια της μού άγγιξαν 
την καρδιά. Θέλω να σας πω δυο λόγια να 
ξέρετε ποια είναι αυτή η Ιουστίνη. Χρόνια 
πριν η γυναίκα μου κι εγώ όταν είμαστε 
νέοι είχαμε ανοιχτό το σπίτι μας και φιλο-
ξενούσαμε πολύ κόσμο. Αρρώστησε η γυ-
ναίκα μου 20 χρόνια πριν και οι φίλοι μας 
όλοι εξαφανίστηκαν. Η μόνη που δείχνει 
την ανθρωπιά της είναι η Ιουστίνη που έρ-
χεται τακτικά και μας κάνει παρέα. 
Ειλικρινά θέλω να εκφράσω τις πιο θερ-

μές ευχαριστίες μου στην επιτροπή απο-
νομής του βραβείου για την εξαιρετική 
τιμή που μου έκανε, να με περιβάλλει 
στον κύκλο των διακεκριμένων Ελλήνων 
της Παροικίας μας.

Επίσης δεν μπορώ παρά να είμαι ευγνώ-
μων και σε όλους αυτούς που με βοήθη-
σαν να πάρω αυτό το βραβείο, κυριότερα 
τη γυναίκα μου στην οποία της το χαρίζω 
επίσης και την επιτροπή εράνου που είναι 
εδώ απόψε στα δύο τραπέζια 18 και 19 
και σε αυτούς  της επιτροπής που λείπουν. 
Σας ευχαριστώ γιατί όλοι μαζί κάναμε μια 
εξαιρετική δουλειά.

Πριν κλείσω θέλω να σας πω ότι αυτό  
που με συγκινεί πιο πολύ προσωπικά εί-
ναι ότι η τιμητική πλάκα αυτή μου δίνεται 
σήμερα την ημέρα των ηρώων της 25ης 
Μαρτίου έχει ειδική σημασία.

Έχω λάβει πολλά βραβεία στη ζωή μου 
αλλά αυτό θα είναι το πιο ιδιαίτερο και 
θα το κρατάω ψηλά. 

Σας ευχαριστώ πολύ όλους!
Ζήτω η Ελλάδα! 

ΠΛΗΘΩΡΑ εθνικοτοπικών συλλόγων και 
οργανισμών παρευρέθηκαν και ανακοι-
νώθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς 
ενώ στο κοκτέιλ που προηγήθηκε της 
δεξίωσης παρευρέθηκε και ο επαρχιακός 
βουλευτής του Chomedey, Guy Ouellette. 
Στο τέλος της βραδιάς ο Γενικός Πρόξε-

νος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, Εντιμό-
τατος κ. Μιχάλης Γαβριηλίδης, καλέστη-
κε στο βήμα για το μήνυμα της ημέρας 

ακολουθούμενος από τον πανηγυρικό της 
ημέρας, τον οποίο εκφώνησε ο πρόεδρος 
της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής.

 
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΡΙΛΗ

Ως πότε παλληκάρια θα ζούμε στα στε-
νά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες 
στα Βουνά;

Καλλιώναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυ-
λακή - Φεραίος
…Εκεί μέσα κατοικούσες Πικραμένη, 
εντροπαλή,

Κι ένα στόμα εκαρτερούσες
«έλα πάλι» να σου πει - Σολωμός
Αυτά τα λόγια φίλοι μου, αντηχούσαν 

εκείνη την εποχή, την ελπίδα! και την αι-
σιοδοξία! που θα ζούσαν οι Έλληνες. Ένας 
λαός που κατάφερε και στάθηκε ορθός! 
και δυνατός! μπροστά στον Τούρκικο ζυγό, 
και σαν αποτέλεσμα βγήκε νικητής!!

Όπως οδηγούνταν στο θάνατό του, ο Ρή-
γας Φεραίος εκφώνησε:
Η ελληνική φλόγα… μένει πάντα ζωντα-

νή! παρ όλες τις δύσκολες στιγμές στην 
ιστορία της Ελλάδος. Θετική ενέργεια και 
προνοητική σκέψη θα πρέπει να μας οδη-
γούν προς καλύτερα αποτελέσματα και σε 
καλύτερες στιγμές!

Έφτασε επιτέλους η στιγμή μετά από 2 
χρόνια που η πανδημία αναστάτωσε τις 
ζωές όλων μας, να εορτάσουμε την επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου με τις πρέπουσες 
τιμές που όλοι γνωρίζαμε και αποδίδαμε 
πριν το COVID-19.
Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας σύντο-

μα και πάλι θα βγουν να παρελάσουν με 
τις σημαίες να κυματίζουν στον αέρα, με 
τα κεφάλια ψηλά και με τα χαμόγελά τους, 
να φωνάξουν:
ΖΗΤΩ Η 25η Μαρτίου!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!
ΖΗΤΩ Ο ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ! 
ΖΗΤΩ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ!

Οι ΈλληνΈς τιμηςαν 
                     την 25η μαρτιΟυ
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«…Ως Χριστιανός ορθόδοξος... ορκίζομαι… να διαμείνω 
πιστός εις την Θρησκείαν μου και εις την Πατρίδα μου. 
Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα ρανίδα του 

αίματός μου υπέρ της Θρησκείας και της Πατρίδος μου.  
Να χύσω το αίμα μου, ίνα νικήσω τους εχθρούς...  

ή να αποθάνω ως Μάρτυς...».
(Ο όρκος των Ιερολοχιτών)
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Τη δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, τέλεσε ο Θεολιφέστατος 
επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος  με τον αιδεσιμότατο πατέρα Christian Socosan.

Όπως κάθε χρόνο, οι Έλληνες του Laval 
και από όλο το Μόντρεαλ συγκεντρώ-

θηκαν στο κενοτάφιο έξω από το Δημαρχείο 
του Laval για να καταθέσουν στεφάνια στη 
μνήμη των ηρώων της Ελληνικής Επανάστα-
σης του 1821. 

Πριν την κατάθεση, με την παρουσία όλων, 
έγινε η έπαρση της Ελληνικής σημαίας στο 
δήμο του Λαβάλ.

Μεταξύ αυτών που κατέθεσαν φέτος 
στέφανα στο κενοτάφιο, ήταν ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ, 
Μιχάλης Γαβριηλίδης, οι φιλελεύθε-
ροι ομοσπονδιακοί βουλευτές Fayçal 
El-Khoury (περιοχή Laval-Les Îles), Άννη 
Κουτράκη (περιοχή Vimy) και Εμμανουέλα 
Λαμπροπούλου (περιοχή St-Laurent), 
ο υφυπουργός βουλευτής Saint-Rose 
Christopher Skeete και οι βουλευτές Guy 
Ouellette (Chomedey) και Saoul Polo (LDR), 
ο Αντιδήμαρχος του Laval, Ray Khalil,  οι 
δημοτικοί σύμβουλοι του Λαβάλ, Βασίλης 
Καρυδόγιαννης και Αγλαΐα Ρεβελάκη, η 
Δημοτική Σύμβουλος του Parc Extension, 
Μαίρη Ντέρου και ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Ανδρέας Κριλής. Photos: Martin C. Barry 

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Μόντρεαλ, Μιχάλης Γαβριηλίδης, 
κατέθεσε στεφάνι     εκ  μέρους    της    
Ελληνικής    Κυβέρνησης.

Ο Αντιδήμαρχος του Laval, Ray Khalil, 
κατέθεσε στεφάνι συνοδευόμενος 
από τους δημοτικούς συμβούλους 
του Λαβάλ Βασίλη Καρυδόγιαννη και 
Αγλαΐα Ρεβελάκη.

Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κατέθεσε στεφάνι η επίτιμος 
πρόξενος στο Μόντρεαλ κα Βίβιαν 
Κυριακοπούλου.

Η δημοτική σύμβουλος της περιοχής 
Parc-Extension, Μαίρη Ντέρου, κατέ-
θεσε στεφάνι.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης του Καναδά 
κατέθεσαν στεφάνι οι βουλευτές 
Fayçal El-Khoury (Laval-Les Îles), Άννη 
Κουτράκη (Vimy) και  Εμμανουέλα 
Λαμπροπούλου (περιοχή Saint-Laurent).

Για τους Παλαιούς Πολεμιστές, κατέ-
θεσε στεφάνι ο γνωστός συμπάροικος 
και "γίγαντας" του προσκοπισμού, 
Μενέλαος Παυλίδης.

Εκ μέρους της κυβέρνησης του Κεμπέκ 
κατέθεσαν στεφάνι ο υφυπουργός 
βουλευτής Saint-Rose Christopher 
Skeete και οι βουλευτές Guy Ouellette 
(Chomedey) και Saoul Polo (LDR).

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ, Ανδρέας Κριλής, 
κατέθεσε στεφάνι.

Έπαρση Ελληνικής Σημαίας και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του ΛαβάλΈπαρση Ελληνικής Σημαίας και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του Λαβάλ
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«Η Ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος 
στηρίζονται πάνω σε τρεις λέξεις: 

Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς». 
(Παλαιών Πατρών Γερμανός)
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 Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καναδά κ.κ. Σωτήριος, τέλεσε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Με κάθε μεγαλοπρέπεια έγινε και 
φέτος στο Μόντρεαλ, η μεγαλειώδης 

παρέλαση για την Εθνική μας επέτειο 
της 25ης Μαρτίου όπου για άλλη μια 
φορά παρακολούθησε εξ ολοκλήρου, 
ο Πρωθυπουργός του Καναδά κ. Justin 
Trudeau. 

Η Θεία Λειτουργία και η Δοξολογία 
για την εθνική μας επέτειο έγινε στον 
Ι.Ν. Ευαγγελισμού Μόντρεαλ από τον 
Μητροπολίτη Καναδά Σωτήριο.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στο σύντομο 
κήρυγμά του, μίλησε για την ελευθερία του 
ανθρώπου από την αμαρτία και της Ελλάδας 
από τον τουρκικό ζυγό.

Στη συνέχεια έγινε η Δοξολογία, ενώ ο 
τεράστιος ναός του Ευαγγελισμού γέμισε 
από τις γαλανόλευκες σημαίες της Ελλάδας 
και του Κεμπέκ αλλά και τις ερυθρόλευκες 
σημαίες του Καναδά.

Στο τέλος της Δοξολογίας και μετά την 
απόλυση και το «Δι΄ευχών», υπό τη διεύθυνση 
του Μητροπολίτη Σωτηρίου, εψάλησαν οι 
εθνικοί ύμνοι Ελλάδας – Καναδά και η τελετή 
της Δοξολογίας τελείωσε ψάλλοντας το «τη 
Υπερμάχω Στρατηγώ…».

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος κάλεσε την 
Εξοχότατη Πρέσβη της Ελλάδας στον Καναδά, 
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, να εκφωνήσει 
τον πανηγυρικό της Εθνικής Επετείου.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
κάλεσε το εκκλησίασμα να σταθούν όρθιοι 
και να αποχωρήσουν οι περισσότερες από 
100 σημαίες. Στην αποχώρηση των σημαιών 
όλοι, κλήρος και λαός, έψαλλαν συνεχώς το 
«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ…».

PHOTOS: HARRYB PHOTOSPHOTOS: HARRYB PHOTOS

Η Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, εξοχότατη 
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, διάβασε  τον πανηγυ-
ρικό της ημέρας.
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«…Έλληνες ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε 
Θεό και σε Πατρίδα! Σ’ αυτά τα δύο σάς 

εξορκίζω ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε 
κάτω από τη Σημαία του Χριστού». 

(Γρηγόριος – Δικαίος Παπαφλέσσας)
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Κυριακή 27 Μαρτίου, 2022. Η οδός 
Ζαν Ταλόν είχε από το Μάρτιο του 

2019 να γεμίσει με ελληνικές σημαίες και 
πατριωτικό παλμό. Η αιτία, όπως όλοι 
γνωρίζουμε, είναι τα απαγορευρευτικά 
μέτρα που μας επέβαλε η κατάσταση του 
ιού COVID-19. Μάλιστα, η οργανωτική 
επιτροπή της παρέλασης προέτρεψε τους 
συλλόγους -για λόγους υγείας- να μην 
παρελάσουν πάνω από 12 άτομα. 

Επιπλέον, φέτος η διάρκεια της παρέ-
λασης δεν ξεπέρασε τη μία ώρα, μια και 
πολλά τμήματα από τα σχολεία και τους 
συλλόγους παρέλασαν σε περιοριστικό 
αριθμό, ενώ πολλά απ' αυτά δε συμμε-
τείχαν λόγω των περιορισμών. Ακόμα και 
ο ήλιος "άκουσε" για την κατάσταση και 
δεν έστειλε παρά λίγες αχτίνες του προς 
το τέλος της παρέλασης... με αποτέλεσμα 
να δικαιωθούν αυτή τη φορά οι μετεωρο-
λόγοι. Ο κρύος αέρας που αντιμετώπισαν 

όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν σχεδόν μη 
υποφερτός. 

Κοντά στη Hutchison, την οποία είχαν 
ζώσει δεκάδες αστυνομικοί, εμφανίστηκε 
για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός 
Justin Trudeau,  περικυκλωμένος από 
την προσωπική του ασφάλεια. «Ζήτω 
η Ελλάς», «Ζήτω ο Καναδάς», «Χρόνια 
πολλά» έλεγε σε όλους. 
Αν και δυο μέρες πριν βρισκόταν στην 

Ευρώπη, επέστρεψε στην περιοχή του 
όπου εκλέγεται για να παρευρεθεί στη 
φετινή παρέλαση. Για άλλη μια χρονιά, 
η παρουσία του προσέδωσε ιδιαίτερη 
λαμπρότητα στον εορτασμό της επετείου. 
Η παρέλαση εκκίνησε στις 1:15 ακριβώς. 

Προπορευόταν η τελετάρχης, Υπουργός 
Εξωτερικών του Καναδά, Mélanie Joly. 
Ακολουθούσαν στο κέντρο ο Καναδός 

πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από ένα 
πλήθος πολιτικών όλων των επιπέδων, 
πλην όμως της νυν επαρχιακής κυβέρ-
νησης - καθώς επίσης και διάφορους 
άλλους επισήμους. 

Για περίπου μισή ώρα, ο Καναδός 
πρωθυπουργός Justin Trudeau και οι 
επίσημοι που τον ακολουθούσαν, διέσχι-
σαν την οδό Jean-Talon ως την εξέδρα των 
επισήμων, χαιρετώντας τους εκατοντά-
δες Έλληνες και Ελληνίδες, κάτω από τα 
αυστηρά βλέμματα της προσωπικής του 
ασφάλειας. Στη συνέχεια ο πρωθυπουρ-
γός πήρε τη θέση του στην εξέδρα, δίπλα 
από το Μητροπολίτη Τορόντο (Καναδά) 
κ.κ. Σωτήριο, τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Ανδρέα 
Κριλή και την τελετάρχη της φετινής παρέ-
λασης, Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά 
Mélanie Joly καθώς και τον Έλληνα της 
Χρονιάς Δρ. Γιώργο Τσούκα. 
Απέναντι στην εξέδρα των επισήμων, σε 

μια άλλη μικρότερη εξέδρα, οι αφηγητές 
Σοφία Καρδαρά και Guy Bouthilier, έδιναν 
τον παλμό της παρέλασης στους χιλιά-
δες ομογενείς που ασταμάτητα χειρο-
κροτούσαν, κάτω από τον εξαιρετικό ήχο 
της ομάδας Technosonic των Βασίλειου 
Καλογεράκη, Θεόδωρου Ντίμπρα και 

Θεόδωρου Αναστασόπουλου. 
Την παρέλαση άνοιξαν τα λάβαρα του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της 25ης 
Μαρτίου, οι σημαίες Ελλάδος, Καναδά, 
Κύπρου, Μόντρεαλ και Κεμπέκ, το λάβαρο 
της Αγίας Λαύρας και του Συλλόγου 
των Καλαβρύτων, των Μεσσηνίων, των 
Αρκάδων και των Μανιατών.

Ήταν μεγάλη περηφάνια και συγκίνηση 
για τα παιδιά των σχολείων που παρέ-
λασαν με παραδοσιακές στολές, ενώ 
δεχόντουσαν χειροκροτήματα από τους 
ομογενείς, που είχαν κατακλύσει την οδό 
Jean Talon. Στη φετινή παρέλαση, για άλλη 
μια χρονιά, συμμετείχαν επίσης τμήμα 
προσκόπων της Αρμένικης παροικίας.
Η μεγαλειώδης παρέλαση της Κυριακής 

27 Μαρτίου  ολοκληρώθηκε στις 1.55 μ.μ., 
με διαφορετικούς σχηματισμούς μαθη-
τών, φοιτητών, γονιών, εκπροσώπων 
φορέων και οργανώσεων. Εύγε στα μέλη 
της οργανωτικής επιτροπής, τους συμμε-
τέχοντες και προπάντος στα Ελληνόπουλα 
που παρέλασαν, παρόλο το κρύο.

PHOTOS: HARRYB PHOTOSPHOTOS: HARRYB PHOTOS
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«Χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα  
και πίστη εις την θρησκεία τους,  

έθνη δεν υπάρχουν». 
(Ιωάν. Μακρυγιάννης)

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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«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)

PHOTOS: HARRYB PHOTOS & MARTIN C. BARRYPHOTOS: HARRYB PHOTOS & MARTIN C. BARRY
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«Εγώ, η φαμίλια μου, τ’ άρματά μου,  
ό,τι έχω είναι για την Ελλάδα».

(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

PHOTOS: HARRYB PHOTOS & MARTIN C. BARRYPHOTOS: HARRYB PHOTOS & MARTIN C. BARRY
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Ο Τζάστιν Τρουντό ολοκλήρωσε την 
εμφάνιση στην ετήσια παρέλαση 

της ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας 
του Μόντρεαλ, από τότε που έγινε 
πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2015, 
επισκέπτοντας πολλούς ελληνικούς 
συλλόγους.

Όπως πάντα, η αυτοκινητοπομπή τού 
πρωθυπουργού αποτελείτο από τουλάχι-
στον 5-6 μαύρα οχήματα που μεταφέρουν 
μια μικρή συνοδεία προσωπικού υποστή-
ριξης από το πρωθυπουργικό γραφείο, 
καθώς και μια ντουζίνα ή περισσότερους 
προσωπικό ασφαλείας (οι περισσότε-
ροι με το γνωστό βλοσυρό βλέμμα) που 
διατηρούσαν μια αρκετά αυστηρή περί-
μετρο γύρω από τον πρωθυπουργό. 

Η σύντομη εμφάνισή του στους 
δρόμους του Park Extension δεν πέρασε 
απαρατήρητη. Εκτός από την προσωπική 
του ασφάλεια, μια δωδεκάδα ποδηλα-
τιστές αστυνομικοί δημιουργούσαν 
έναν κλοιό προστασίας γύρω του, συχνά 
φράζοντας τις εισόδους των συλλόγων για 
να μην εισέλθουν άλλα άτομα. Μάλιστα, 
ο πρωθυπουργός πήρε μαζί τους και μια 
αναμνηστική φωτογραφία.

ΠΕΡΙΤΡΙΓΥΡΙΣΜΕΝΟΣ  
ΑΠΟ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ 

Μεταξύ των συλλόγων τους οποίους 
ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε, ήταν 
ο σύλλογος Μεσσηνίων Μόντρεαλ, ο 
σύλλογος Κεφαλληνίας και ο σύλλογος 
Θεσσαλών. Ακόμα μετέβει και στη λέσχη 
της Λακωνικής Αδελφότητας στην Park 
Ave. 

Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau επισκέφτηκε 
σχεδόν όλους τους ελληνικούς συλλόγους Photos: PMO  

Alexandre 
Tétreault

Ο Θεσσαλός συμπάροικος Θανάσης Αργυρίου  
για άλλη μια χρονιά υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό Τρουντό.

Για άλλη μια χρονιά, δίπλα του βάδιζε ο επί χρόνια φίλος και 
έμπιστος υποστηρικτής του, συμπάροικος, Θανάσης (Σάκης) 
Γιάγκος.
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«Ούτοι λείψανα των αγαθών ανδρών αφαιρείται 
χρόνος· α δ’ αρετά και θανούσι λάμπει».

«Ούτε δα τα γεράματα των μεγάλων ανδρών τη 
φήμη θαμπώνουνε· κι αν θα πεθάνουν,  

η αρετή τους λάμπει».
(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνά-
μεων στα εσωτερικά τής Ελλάδας, 

ξεκίνησαν αμέσως σχεδόν με την ίδρυση 
του νεοελληνικού κράτους, εξαιτίας και 
του τρόπου που επετεύχθη η απελευθέ-
ρωση του Γένους. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν 
η υπόθεση Πατσίφικο και τα επακολουθή-
σαντα «Παρκερικά».
Τον Απρίλιο του 1849, κατά τη διάρκεια 

των εορτών του Πάσχα, απαγορεύθηκε 
από τις αρχές το έθιμο του καψίματος του 
Ιούδα. Εξαγριωμένοι Αθηναίοι επέδρα-
μαν επί της οικίας ενός εβραίου τυχοδιώ-
κτη, ονόματι Δαβίδ Πατσίφικο, στην οδό 

Καραϊσκάκη στου Ψυρρή, προξενώντας 
ασήμαντες ζημίες. Μία άλλη εκδοχή ανα-
φέρει, ότι το περιστατικό έγινε τη Μεγάλη 
Παρασκευή κατά την περιφορά του Επιτα-
φίου του Αγίου Φιλίππου, όταν ο Πατσί-
φικο προκάλεσε τους πιστούς.
Ο Πατσίφικο, που είχε διατελέσει πρό-

ξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα, αλλά 
είχε απαλλαγεί των καθηκόντων του λόγω 
καταχρήσεων, εστράφη κατά της ελληνι-
κής κυβερνήσεως και ζήτησε αποζημίωση 
888.736 δραχμών και 57 λεπτών. Ο πα-
νούργος τυχοδιώκτης έβαλε στο παιγνίδι 
και την Αγγλία, αφού, εν τω μεταξύ, είχε 

αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα. 
Η πονηρή «Αλβιών», που ανταγωνίζετο 
Γαλλία και Ρωσία στην περιοχή, ζήτησε 
την καταβολή του υπέρογκου ποσού στον 
υπήκοο της.
Η κυβέρνηση Κριεζή αρνήθηκε και η Αγ-

γλία διέταξε στις 3 Ιανουαρίου του 1850 
το ναύαρχο Ουίλιαμ Πάρκερ (φωτ.) να 
επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στον Πει-
ραιά και τα κυριότερα ελληνικά λιμάνια.
Η Ελλάδα υπέστη ανυπολόγιστες ζημίες, 

ιδίως οι έμποροι και οι ναυτιλλόμενοι, 
ενώ σημαντικά ήταν και τα προβλήματα 
επισιτισμού στην πρωτεύουσα.

Η σθεναρή στάση του βασιλιά Όθωνα 
συσπείρωσε το λαό, που με ψυχραιμία 
και καρτερικότητα αντιμετώπισε την αγ-
γλική πρόκληση. Ο αποκλεισμός ήρθη τε-
λικά στις 15 Απριλίου του 1850, μετά και 
από την αντίδραση Γαλλίας και Ρωσίας, 
τα συμφέροντα των οποίων είχαν πληγεί 
από τον αποκλεισμό. Το θέμα Πατσίφικο 
παραπέμφθηκε τελικά σε διαιτησία και η 
αποζημίωση που του επιδικάσθηκε ήταν 
μόλις 3.750 δραχμές, ποσό, όμως, σημα-
ντικό για το φτωχό ελληνικό κράτος εκείνη 
την εποχή.

© SanSimera.gr

Την 1η Απριλίου 1955 οι Ελληνοκύπρι-
οι ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν 

το βρετανικό ζυγό, με στόχο την «Ένωσιν» 
με τη μητέρα – πατρίδα Ελλάδα. Ο αγώ-
νας τους έληξε με τις «Συμφωνίες Λονδί-
νου – Ζυρίχης» (19 Φεβρουαρίου 1959), 
με τις οποίες η Κύπρος ανακηρύχθηκε 
ανεξάρτητο κράτος.
Το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για την 

αποτίναξη της βρετανικής κατοχής στη 
Μεγαλόνησο και την ένωση με την Ελλάδα 
ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο το 1950, με 
το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου (το 
διοργάνωσε η Εκκλησία της Κύπρου και το 
95,7% των ψηφισάντων τάχθηκε υπέρ της 
ένωσης με την Ελλάδα) και την εκλογή του 
Μακαρίου Γ’ ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
στις 20 Οκτωβρίου. Ήταν η εποχή που η 
αποικιοκρατία έπνεε τα λοίσθια και η μία 

μετά την άλλη οι κατακτημένες χώρες 
επιζητούσαν δυναμικά την ανεξαρτησία 
τους.
Οι κυβερνήσεις των Αθηνών, με την προ-

τροπή της ελληνοκυπριακής ηγεσίας και 
υπό την πίεση των οργανώσεων του Κυ-
πριακού Αγώνα στην Αθήνα, κατέβαλλαν 
προσπάθειες για τη διεθνοποίηση του 
θέματος, με διαδοχικές προσφυγές στον 
ΟΗΕ. 
Στις 10 Νοεμβρίου 1954 ο απόστρατος 

συνταγματάρχης Γεώργιος «Διγενής» 
Γρίβας (1897-1974) φθάνει στο νησί και 
συγκροτεί την Εθνική Οργάνωση Κυπρί-
ων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ), η οποία την 1η 
Απριλίου 1955 αναλαμβάνει δράση κατά 
των Βρετανών αποικιοκρατών, σηματοδο-
τώντας την έναρξη του απελευθερωτικού 
αγώνα των Κυπρίων. 

Ο γεννημένος στην Κύπρο Γρίβας, είχε 
διατελέσει αξιωματικός του ελληνικού 
στρατού και κατά τη διάρκεια της γερ-
μανικής κατοχής είχε ιδρύσει την αντικο-
μουνιστική οργάνωση «Χ», ενώ είχε λάβει 
ενεργό μέρος στον Εμφύλιο Πόλεμο. 
Πολιτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο Αρ-

χιεπίσκοπος Μακάριος (1913-1977), με-
τέπειτα πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Η έναρξη του αγώνα, όπως προαναφέρ-

θηκε, ξεκίνησε τις βραδινές ώρες της 31ης 
Μαρτίου προς την 1η Απριλίου 1955, με 
επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνο-
μικούς σταθμούς, το ραδιοσταθμό, και σε 
βρετανικό στρατόπεδο της Αμμοχώστου. 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο στόχα-

στρο της ΕΟΚΑ βρέθηκαν, εκτός από τους 
Άγγλους δυνάστες, οι Ελληνοκύπριοι συ-

νεργάτες τους, οι Τουρκοκύπριοι της ορ-
γάνωσης «Ταξίμ» που επιζητούσαν «ένω-
ση» της Κύπρου με την Τουρκία, αλλά και 
μέλη του ΑΚΕΛ, που οι «εθνικόφρονες» 
της ΕΟΚΑ τούς κατηγορούσαν ως συνερ-
γάτες των Άγγλων. 
Η διαμάχη «δεξιών» και «αριστερών» 

στην Κύπρο για το ρόλο του ΑΚΕΛ στον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα καλά κρα-
τεί μέχρι σήμερα.
Παρά το αίμα που χύθηκε και τους αγω-

νιστές που έδωσαν τη ζωή τους (Καραο-
λής, Δημητρίου, Παλληκαρίδης, Αυξεντί-
ου κ.ά.), ο στόχος της «Ένωσης» δεν επι-
τεύχθηκε. Με τις συμφωνίες του Λονδίνου 
και της Ζυρίχης (19 Φεβρουαρίου 1959), η 
Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος την 1η 
Οκτωβρίου 1960.

© SanSimera.gr

Ο Γεώργιος Γρίβας με 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ

Ο Απελευθερωτικός Ο Απελευθερωτικός 
Αγώνας της ΚύπρουΑγώνας της Κύπρου
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και τα Παρκερικάκαι τα Παρκερικά
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dimil@videotron.ca

SINGING SINGING andand PIANO LESSONS  PIANO LESSONS 

PRO RECORDINGS PRO RECORDINGS andand    
VIDEOCLIPS VIDEOCLIPS forfor SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA 

ONLINE CONCERTS  ONLINE CONCERTS  
andand PRESENTATIONS PRESENTATIONS

in collboration with:in collboration with:
Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation, Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation, 

online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.

Οι Ρώσοι ολιγάρχες ανάβουν φωτιές στην Κύπρο
Οι κυρώσεις της ΕΕ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ωθούν τους Ρώσους 
δισεκατομμυριούχους να μετακινούν άρον άρον τις περιουσίες τους από το νησί

«Μικρή Μόσχα». Η Λεμεσός, λιμάνι 
και οικονομική πρωτεύουσα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, φιλοξενεί τα με-
γαλύτερα και ισχυρότερα δικηγορικά γρα-
φεία, καθώς και λογιστικές εταιρείες διε-
θνούς εμβέλειας με εξειδίκευση στις εται-
ρείες – κέλυφος και τις υπεράκτιες.  Στη 
Λεμεσό το 17% του πληθυσμού, όπως 
σημειώνει δημοσίευμα της «Le Monde», 
είναι ρωσόφωνο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
© in.gr

Η Κύπρος είχε πάντα ειδική σχέση με τη 
Μόσχα, με μεγάλα ρωσικά κεφάλαια να 
χρησιμοποιούν το νησί επί σειρά ετών 
λόγω των χαμηλών φορολογικών συντε-
λεστών και το τραπεζικό απόρρητο. Ενώ 
αρκετοί ήταν και οι Ρώσοι ολιγάρχες 
– μεταξύ άλλων – που αξιοποίησαν το 
πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων» 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς τους 
έδινε τη δυνατότητα να αγοράσουν υπη-
κοότητα κράτους-μέλους της ΕΕ. Γεγονός 
που έβαλε την Κύπρο στο στόχαστρο των 
Βρυξελλών, με τη Λευκωσία να τερματίζει 
το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων το 2020.

Εταιρεία με έδρα την Κύπρο, την 
Ervington Investments Limited, είχε σύμ-
φωνα με το Reuters και ο Ρόμαν Αμπρα-
μόβιτς, με την εταιρεία να περνά στο συ-
νεργάτη του Γιουτζίν Τένενμπαουμ στις 
24/2. 

Επίσης, όπως αναφέρει η εφημερίδα 
«Χαραυγή», σύμφωνα με τον OCCRP, ο 
Αμπραμόβιτς είναι δικαιούχος της εγγε-
γραμμένης στην Κύπρο HF Trust, της οποί-
ας η αξία φτάνει τα 1,3 δισ. δολάρια. 
«Le Monde» και «Χαραυγή» σημειώνουν 

επίσης το όνομα του Αλισέρ Ουσμάνοφ, 
ενός εκ των 100 πλουσιότερων ανθρώπων 

στον κόσμο, που σύμφωνα με τον OCCRP 
έχει περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Και αν η Κύπρος είναι πολύ μικρή σε 

σχέση με την αχανή Ρωσία, ωστόσο είναι 
αρκετά σημαντική για το κορυφαίο 0,05% 
Ρώσων ολιγαρχών και δισεκατομμυρι-
ούχων, όπως επισημαίνει το Bloomberg. 
Έστω μέχρι τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία και την έναρξη των κυρώσεων από 
την ΕΕ. Κυρώσεις που οδηγούν πολλούς 
ολιγάρχες που χρησιμοποιούσαν την Κύ-
προ να μετακινήσουν τα κεφάλαιά τους 
άρον άρον. Έστω και αν κάποιοι δε βρί-
σκονται στις λίστες.

Στα ονόματα που μετακινούν κεφάλαια 
από την Κύπρο (Bloomberg) είναι ο Βί-
κτορ Ράσνικοφ (μεταβίβασε μερίδιο 4 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων σε ρωσική χα-
λυβουργική από εταιρεία-κέλυφος στην 
Κύπρο στη Ρωσία), ο Αλεξέι Μορντάσοβ 

που δραστηριοποιείται στο χάλυβα (μετα-
κίνησε μέρος μεριδίου 1,5 δισεκατομμυ-
ρίου δολαρίων στη γερμανική TUI AG από 
κυπριακή οντότητα στις Βρετανικές Παρ-
θένες Νήσους) και ο Βλαντιμίρ Ποτάνιν, 
ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας 
(πριν από την έναρξη του πολέμου μετέ-
φερε επίσης περιουσιακά στοιχεία εκτός 
Κύπρου).
Στη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής κατά φυσικών προσώπων που αφο-
ρούν Ρώσους επιχειρηματίες με δραστη-
ριότητα και σχέση με την Κύπρο αναφέ-
ρεται ο «Φιλελεύθερος», επισημαίνοντας 
τα ονόματα των: Αντρέι Ιγκόρεβιτς Μελ-
νιτσένκο (νούμερο 10 Ρώσος ολιγάρχης, 
επικεφαλής του ομίλου Eurochem και της 
εταιρείας Siberian Coal Energy Company 
– SUEK), Βάντιμ Νικολάεβιτς Μόσκοβιτς 
(με ρωσική και κυπριακή ιθαγένεια με 
δραστηριότητα στο γεωργικό τομέα), Αλε-
ξάντερ Σεμένοβιτς Βινοκούροφ (επιχει-

ρηματίας στον τομέα των τροφίμων, των 
φαρμακευτικών προϊόντων, της γεωργίας 
και των υποδομών με εταιρεία που δρα-
στηριοποιείται και στην Κύπρο), Μιχαήλ 
Εντουάρντοβιτς Οσέεβσκι (πρόεδρος της 
PJSC Rostelecom, του μεγαλύτερου πα-
ρόχου ψηφιακών υπηρεσιών και λύσεων 
της Ρωσίας, με την εταιρεία να είναι εγγε-
γραμμένη στην Κύπρο από το 2006).

«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει 

επιπτώσεις και στον τραπεζικό τομέα της 
Κύπρου, με τη Russian Commercial Bank 
να υποχρεώνεται σε διακοπή των τραπε-
ζικών της εργασιών, ως συνέπεια των κυ-
ρώσεων και να μετατρέπεται σε εταιρεία 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Ο κύπριος υπουργός Οικονομικών, Κων-

σταντίνος Πετρίδης, έχει δηλώσει επα-
νειλημμένα ότι η Λευκωσία υιοθετεί στο 
σύνολό τους τις κυρώσεις της ΕΕ, παρά το 
κόστος, υποστηρίζοντας ότι η έκθεση στο 
ρωσικό τραπεζικό τομέα είναι μειωμένη 
και στέλνοντας μήνυμα ότι εάν χρειαστεί 
η Κύπρος θα δεσμεύσει όλη την περιου-
σία των ολιγαρχών.

Ωστόσο, τα στοιχεία της Κεντρικής Τρά-
πεζας Κύπρου δείχνουν τη Ρωσία ως βα-
σικό οικονομικό εταίρο της χώρας, ενώ η 
Κύπρος εμφανίζεται και ως μεγάλος επεν-
δυτής στη Ρωσία, γεγονός που σύμφωνα 
με τη «Le Monde» αποδίδεται στο ξέπλυ-
μα μαύρου χρήματος.
Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με κυπρι-

ακά ΜΜΕ, δικηγορικά και λογιστικά γρα-
φεία με επιστολές τους στα υπουργεία 
Εξωτερικών και Οικονομικών της Κύπρου 
ζητούν διευκρινίσεις για τις κυρώσεις και 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των μέ-
τρων, αναζητώντας τρόπους να προστα-
τεύσουν τους πελάτες τους.
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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 3 Απριλίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Στιγμιότυπα και συνεντεύξεις από το 
εορταστικό δείπνο της 25ης Μαρτίου
με την Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη

Πού πάτε χωρίς πιστοποιητικό 
ΑΝΤΙΡΩΣΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ;
Αλάνθαστο κριτήριο για τη δημοκρατική ωριμότητα μίας κοινωνίας είναι η ικανό-

τητά της να διεξάγει δημοκρατικό διάλογο στη δημόσια σφαίρα, για τα ζητήματα 
που κάθε φορά τίθενται επί τάπητος.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr 

Αντιστρόφως, η διολίσθηση σε φανατικό 
«οπαδισμό» αποτελεί αλάνθαστο κριτή-
ριο εκτροπής από το δημοκρατικό πλαίσιο. 
Όποιος παρακολουθεί αυτόν τον καιρό και 
τα κατεστημένα ΜΜΕ και τα social media 
διαπιστώνει τη διολίσθηση όχι απλώς σε 
φανατικό «οπαδισμό», αλλά και σε ένα εί-
δος ιδεολογικής τρομοκρατίας.

Η συναυλία υπέρ της ειρήνης που θα 
πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πλή-
θους γνωστών καλλιτεχνών, μάλιστα, πυ-

ροδότησε το κλίμα. Τους κατηγόρησαν, ότι μιλώντας γενικά για την ειρήνη, εμμέσως 
πλην σαφώς εξισώνουν τους θύτες (Ρώσους) με τα θύματα (Ουκρανούς). Ορισμένοι, 
μάλιστα, συνέκριναν την τωρινή στάση πολλών καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν, με 
την πιο καταγγελτική στάση που οι ίδιοι είχαν υιοθετήσει στη δεκαετία του 1990, όταν 
το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε τη Σερβία.
Το επιχείρημα δεν είναι αβάσιμο, αλλά η κατηγορία που απευθύνουν στους καλλιτέ-

χνες μπορεί εύκολα να αντιστραφεί. Πολλοί από τους επώνυμους που σήμερα «πυρο-
βολούν» τους εισβολείς Ρώσους, τί στάση άραγε είχαν τηρήσει όταν το ΝΑΤΟ βομβάρ-
διζε τη Σερβία, ή όταν οι Αμερικανοί έκαναν εισβολή στο Ιράκ, με αποδεδειγμένα ψευ-
δή προσχήματα; Μήπως είχαν σιωπήσει και πολύ περισσότερο χειροκροτήσει; Όποιος 
κάνει τον κόπο να ψάξει θα το διαπιστώσει.

Προφανώς, δεν έχει νόημα ο συμψηφισμός των επεμβάσεων της Δύσης με την ει-
σβολή των Ρώσων. Κάθε μία από αυτές τις πράξεις κρίνεται αυτόνομα, συνιστά ωμή 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου είναι απερίφραστα καταδικαστέα. 
Εάν, λοιπόν, δε θέλουμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, εάν δηλαδή θέλουμε να 
κρίνουμε με βάση αρχές, όσοι είχαν τότε σιωπήσει ή πολύ περισσότερο χειροκροτήσει 
τις δυτικές επεμβάσεις – εισβολές και σήμερα «πυροβολούν» τους Ρώσους με ιερή 
αγανάκτηση, είναι υποκριτές.

«ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ» ΚΑΙ 
«ΚΑΚΟΙ» ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ!

Εκτός κι αν μας σερβίρουν τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν «ανθρωπιστικοί» και «κακοί» 
βομβαρδισμοί, «ανθρωπιστικές» και «κακές» εισβολές. Να μας πουν δηλαδή πως ό,τι 
κάνει η Δύση είναι καλώς καμωμένο και ό,τι η Ρωσία κακώς. Το γεγονός ότι οι δυτικές 
χώρες είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες και η Ρωσία έχει αυταρχικό καθεστώς, δεν αλ-
λάζει τον τρόπο που πρέπει να κρίνονται οι πράξεις τους στη διεθνή σκηνή.
Αίμα και πόνο προκαλούν σήμερα οι ρωσικές βόμβες στην Ουκρανία, αίμα και πόνο 

είχαν προκαλέσει οι δυτικές βόμβες στη Σερβία, το Ιράκ και τη Λιβύη. Το γεγονός ότι 
σήμερα τα Μίντια υπέρ-προβάλλουν εικόνες με πόνο και αίμα που μας συγκινούν, ενώ 
δεν έκαναν το ίδιο για τη Σερβία, το Ιράκ και τη Λιβύη, έχει να κάνει με τις τεράστιες 
δυνατότητες της δυτικής προπαγάνδας και αντιστοίχως με τις περιορισμένες της ρωσι-
κής. Γιατί ανεξαρτήτως του τί βλέπουμε εμείς στις τηλεοπτικές οθόνες μας, το αίμα και 
ο πόνος περισσεύουν επί του πεδίου σε όλους τους πολέμους. Και βεβαίως οι Σέρβοι, 
οι Ιρακινοί και οι Λίβυοι δε μετράνε λιγότερο ως ανθρώπινες υπάρξεις από τους Ου-
κρανούς.

Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μπορούμε να δούμε σε όλες τις παραπάνω πε-
ριπτώσεις τον ευδιάκριτο κοινό παρονομαστή. Η Ρωσία σήμερα, όπως οι ΗΠΑ χθες, οι 
αποικιοκρατικές δυνάμεις προχθές και όλες οι αυτοκρατορίες αντιπροχθές, συμπερι-
φέρονται ως μεγάλες δυνάμεις. Και για να θυμηθούμε τον Όργουελ, οι μεγάλες δυνά-
μεις στον κόσμο μας δυστυχώς είναι «πιο ίσες» από τις μικρομεσαίες. Μας το δίδαξε 
πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια ο Θουκυδίδης στη συνομιλία Αθηναίων και Μηλίων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
ΑΝΤΙΡΩΣΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ

Ο Ελληνισμός έχει υποστεί την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Έχει υποστεί 
και την υποκρισία, με την οποία η Δύση αντιμετώπισε εκείνη την εισβολή και αντιμετω-
πίζει μέχρι σήμερα τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Και αυτές οι πικρές εθνικές εμπει-
ρίες θα έπρεπε να μας έχουν κάνει πολύ πιο προσεκτικούς στον τρόπο που κρίνουμε και 
αξιολογούμε τους πάντες, ειδικά τις μεγάλες δυνάμεις. Διαφορετικά, μετατρεπόμαστε 
σε «χρήσιμους ηλίθιους». Δε θα έπρεπε να θέτουμε στον εαυτό μας το ερώτημα, γιατί 
η Δύση όχι απλώς ανέχεται, αλλά και επαινεί τον Ερντογάν, παρότι η Τουρκία δεν εφαρ-
μόζει τις κυρώσεις και συνεχίζει να διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία;
Η Ελλάδα σωστά καταδίκασε τη ρωσική εισβολή και σωστά εφαρμόζει τις δυτικές κυ-

ρώσεις. Κακώς, όμως, το πολιτικό και μιντιακό σύστημα έχει γίνει «βασιλικότερο του 
βασιλέως». Ακόμα και εάν κάποιος καταδικάσει ρητά τη ρωσική εισβολή, αλλά επιχει-
ρήσει να ερμηνεύσει – όχι να δικαιολογήσει – ρωσικές ενέργειες, κατά κανόνα υφίστα-
ται μπούλινγκ. Με ευκολία που τρομάζει (για το φανατισμό που περικλείει), χαρακτηρί-
ζεται από τους κήνσορες «πουτινικός» και στην καλύτερη περίπτωση «ισαποστάκιας»! 
Η ιδεολογική τρομοκρατία που έχει κατακλύσει τη δημόσια σφαίρα παραπέμπει σε 

«μακαρθισμό», για να μην πούμε σε Μεσαίωνα. 
Έτσι όπως πάνε, μαζί με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, σε λίγο θα ζητάνε και πιστο-

ποιητικό αντιρωσικών φρονημάτων!

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός 
σχολιαστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. 
Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.
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Η σέξι κατάσκοπος του Πούτιν
«Με εκπαίδευσαν να... ξελογιάζω τους εχθρούς»

Η Allia Roza είναι Ρωσίδα 
πρώην κατάσκοπος και έχει 

διδαχθεί από τα 18 της να… 
αποπλανεί στόχους με την πα-
ρουσία της και τις ειδικές τεχνι-
κές της!

Στα «δίχτυα» της έχουν πέσει 
από έμποροι ναρκωτικών μέ-
χρι και διακινητές ανθρώπων. 
Η Allia πλέον έχει αλλάξει ζωή 
και κάνει προσπάθειες, ώστε να 
πειστεί η Δύση και να βοηθήσει 
την Ουκρανία να αντιμετωπίσει 
τη ρωσική εισβολή.

Η δράση της Roza αποκαλύ-
φθηκε σε μια αποστολή και έτσι 
αναγκάστηκε να αλλάξει ταυτό-
τητα. Μετακόμισε με την κόρη 
της στις ΗΠΑ, άλλαξε όνομα, 
επάγγελμα και ζωή. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 
αποκαλύφθηκε διότι ερωτεύ-
τηκε το στόχο της και κατάφερε 
να σωθεί πραγματικά την τε-
λευταία στιγμή, σαν κινηματο-
γραφική ταινία.

Στο εξής, συντονίζει εράνους 
για τα παιδιά της Ουκρανίας, ενώ 
μέσα από τα social media δείχνει 
τεχνικές αυτοάμυνας, έτσι ώστε 
να μπορεί κάποιος να αντιδράσει 
όταν δεχθεί επίθεση.

Σχολιάζοντας τον πρόεδρο Βλα-
ντιμίρ Πούτιν και την απόφαση 
για εισβολή στην Ουκρανία είπε: 
«Εκπαιδεύτηκα στο ίδιο στρατι-
ωτικό πρόγραμμα όπως ο Πούτιν 
και εκεί μάθαμε πως να μένουμε 
χαλαροί και να είμαστε ψύχραι-
μοι σε πιεστικές καταστάσεις. 
Ο κ. Πούτιν πάντα κερδίζει, δεν 
μπορεί να χάσει αυτό τον πόλεμο 
και να κάνει πίσω, γιατί θα προ-
καλέσει ζημιά στη φήμη του. Θα 
το πάει μέχρι τέλους», ανέφερε, 
ενώ επεσήμανε ακόμη: 

«Η στρατηγική του Πού-
τιν είναι προφανής και 
έχει στόχο να μην επι-
τρέψει στο ΝΑΤΟ να 
βάλει πυραύλους και 
όπλα στην Ουκρανία. 
Θα κάνει τα πάντα για να 
πετύχει το στόχο του αυτό. 
Πίστευε όμως ότι θα ήταν 
εύκολο, όπως έγινε όταν 
έστειλε το ρωσικό στρατό 
στο Καζακστάν, στην επα-
νάσταση τον Ιανουάριο του 
2021. Δεν περίμενε ότι οι 
Ουκρανοί θα παλέψουν και 
θα έχουν τη στήριξη όλου 
του κόσμου».

Με εντάσεις και ανεβασμένους τό-
νους ολοκληρώθηκε, τη Δευτέρα 

28 Μαρτίου, η κατάθεση της πρώτης 
καταγγέλλουσας, η οποία υποστήριξε 
ότι έπεσε θύμα βιασμού κατ’ εξακολού-
θηση από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Η γυναί-
κα κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών, 
ενώ την Παρασκευή 1 Απριλίου θα δε-
χτεί ερωτήσεις από τους δικηγόρους του 
προφυλακισμένου ηθοποιού.
Ο δικηγόρος της πρώτης καταγγέλλου-

σας, Αλέξανδρος Μίντζιας, υποστήριξε 
ότι ζητήθηκε από το δικαστήριο να κα-
ταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών τα 
θύματα προκειμένου να προστατευθούν 
από τη δημοσιότητα. «Ζητήσαμε την κα-
τάθεση κεκλεισμένων των θυρών για 
την προστασία της ιδιωτικότητας των 
θυμάτων. Τα δικαιώματα του κατηγο-
ρουμένου καλύπτονται. Τη δημοσιότητα 
τη θέλουμε κι εμείς για τη συνέχεια. Η 
κατάθεσή της κινήθηκε στο ίδιο μήκος 
κύματος με την ανάκριση. Θα είναι κομ-
βική, δύσκολη και μακρά. Θα συνεχιστεί 
και στην επόμενη συνεδρίαση» δήλωσε 
στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της 
δίκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δικηγό-
ρος της τρίτης καταγγέλλουσας Ανδρέας 
Βαγγόπουλος, δήλωσε: «Το δικαστήριο, 
παρά τη σθεναρή αντίδραση της υπε-
ράσπισης, παρά την αντίθετη πρόταση 
της εισαγγελέως, αποφάσισε το ορθό 
κατά την άποψη μας. Τα φερόμενα ως 
θύματα θα έχουν τη δυνατότητα να κα-
ταθέσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και 
άνεση όσα βίωσαν» δήλωσε.
Ωστόσο, ο δικηγόρος της δεύτερης κα-

ταγγέλλουσας, Ζαχαρίας Σαλούστρος δι-
αφώνησε, υποστηρίζοντας ότι η δίκη 
αφορά την κοινή γνώμη: «Εμείς διαφω-
νήσαμε με το αίτημα κεκλεισμένων των 
θυρών. Σίγουρα η πελάτισσα μου θα 
υποστεί ιδιαίτερη ψυχική ταλαιπωρία, 
όμως είναι μια δίκη που αφορά όλους 
μας, που αφορά τη θέση της γυναίκας 
στον εργασιακό χώρο και αφορά και στο 
κίνημα metoo. Είμαστε αποφασισμένοι 
να είναι όλα σε δημοσιότητα ώστε να 
φανεί στο θεατρικό χώρο τι συμβαίνει 
με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο», 
ανέφερε ο κ. Σαλούστρος.
Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Πέτρου 

Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπου-

λος, κατηγόρησε την πρώτη καταγγέλ-
λουσα για αντιφάσεις στην κατάθεσή 
της: «Δώσαμε νομική μάχη προκειμένου 
η δίκη να διεξαχθεί με ανοιχτές τις θύ-
ρες, ώστε να μπορεί η κοινή γνώμη να 
πληροφορηθεί τι έχει συμβεί. Δυστυ-
χώς, οι πολλές αντιφάσεις στις οποίες 
υπέπεσε η καταγγέλλουσα δε θα γίνουν 
ποτέ γνωστές».

Η ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΕΝΤΑΣΗ
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της δίκης, 

επικράτησε ένταση όταν ζητήθηκε να κα-
ταθέσουν οι γυναίκες κεκλεισμένων των 
θυρών, με την υπεράσπιση του προφυ-
λακισμένου ηθοποιού να αντιτάσσεται 
στο αίτημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
διακοπεί η δίκη προκειμένου να πέσουν 
οι τόνοι. «Εκτίθεστε κύριες μου ποικιλο-
τρόπως και δεν μπορείτε να έρχεστε να 
ρίχνετε εκ των υστέρων δάκρυα στο ποι-
νικό ακροατήριο» είπε η Κική Μπακιρ-
τζίδου, μια εκ των συνηγόρων του Φιλιπ-
πίδη, προκαλώντας την αντίδραση των 
θυμάτων και των συνηγόρων τους. «Δε 
σέβεστε τα θύματα! Ντροπή» απάντησε 
ο Αλεξανδρος Μίντζιας.

Από πλευράς του ο Μιχάλης Δημητρα-
κόπουλος δήλωσε: «Ο κανόνας σε μια 
ποινική δίκη είναι η δημοσιότητα. Όλη η 
δικογραφία ήταν καθημερινά στα πρω-
ινάδικα, στις μεσημεριανές εκπομπές. 
Τα πάντα είχαν διακινηθεί σε φωτοτυ-
πία. Ένας δεν είχε βγάλει το υπόμνη-
μα του κατηγορουμένου, να υπάρχει η 
θέση του. Κάποιες έδωσαν συνεντεύξεις 
και το δημοσιοποίησαν από μόνες τους. 
Τότε δεν είχαν ψυχικό βάρος και άγχος; 
Υπάρχουν δημοσιεύματα που στο σύνο-
λο τους κακοποιούν τον κατηγορούμενο. 
Θα ακουστεί και η φωνή του Πέτρου Φι-
λιππίδη. Οι τρεις καταγγέλλουσες είναι 
όλη η δικογραφία. Δεν υπάρχει αυτό-
πτης μάρτυρας. Αν γίνει κεκλεισμένων 
των θυρών, θα υπάρχει μια άλλη δίκη, 
κακοποιητική της πραγματικότητας».
Μετά τη διακοπή της δίκης, ο Πέτρος 

Φιλιππίδης συνοδευόμενος από ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις φυγαδεύτηκε τρέ-
χοντας από το δικαστήριο, προκειμένου 
να επιστρέψει στη φυλακή.
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Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Α-Καλημέρα Μάγδα μου.
Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Καταρχήν, για πες μου τις εντυπώσεις 

σου από τη φετινή παρέλαση.
Μ-Να σου πω, ευτυχώς που κράτησε 

λιγότερο απ’ ότι συνηθίζεται, διότι τα 
καημένα τα εγγόνια μου πάγωσαν από το 
κρύο, παρόλο που ήταν ντυμένα καλά.

Α-Ναι, αλήθεια, το κρύο ήταν τσουχτερό 
και τρύπωνε μέσα από τα ρούχα. Πάντως 
να σου πω, καμάρωνα τα εγγόνια σου 
όπως περνούσαν με το σχολείο τους, το 
ΣΩΚΡΑΤΗ.

Μ-Είναι να μην τα καμαρώνεις; Και όλοι 
οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες 
πρέπει να ενθαρρύνουμε και να καμα-
ρώνουμε τα παιδιά μας. Μα… σε ακούω 
συναχωμένη. Πότε κρύωσες; Μήπως στην 
παρέλαση;
Α-Όχι δεν είναι αυτό.
Μ-Τότε;
Α-Να ρε συ φιλενάδα, με έπιασε το πα-

ράπονο…
Μ-Γιατί;
Α-Διότι εσύ χάρηκες και χαίρεσαι τα εγ-

γόνια σου, ενώ εγώ…
Μ-Κατάλαβα. Ενώ εσύ δεν έχεις εγγόνια 

να καμαρώνεις ακόμα. Μην ανησυχείς, θα 
γίνει κι αυτό.
Α-Πολύ φοβάμαι πως όχι...
Μ-Τι, υπάρχει κάνα πρόβλημα στο γιο 

σου και στην ανιψιά μου; Τα χάλασαν; 
Τόσο γρήγορα; Πότε έγινε αυτό; Πες μου!

Α-Σαν πολύ φόρα πήρες φιλενάδα!
Μ-Μα, είναι πράγματα αυτά που μου 

λες; Τι να σου πω κι εγώ η έρημη;
Α-Όχι, όχι, είναι πολύ αγαπημένοι και 

δεν έχει σβήσει ο έρωτας ανάμεσά τους. 
Μην ανησυχείς γι’ αυτό.

Μ-Τότε;
Α-Απλώς σκέφτονται κάπως διαφορετικά 

από άλλα ζευγάρια. Αν και στη σημερινή 
εποχή πιστεύω ότι πολλά σκέφτονται το 
ίδιο…

Μ-Τι στο καλό σκέφτονται; Θα μου πεις ή  
θα πρέπει να πάω στην καφετζού;

Α-Μην εξάπτεσαι. Απλώς, βλέποντας την 
εποχή που ζούμε έχουν αναθεωρήσει το 
αν και πότε θα θέλουν να αποκτήσουν 
παιδιά.

Μ-Ε, τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω 
τίποτα…

Α-Λοιπόν, για να καταλάβεις, θα ρωτήσω 
εσένα. Θέλεις να φέρεις παιδιά σε αυτό 
τον κόσμο;

Μ-Πάλι; Αφού έχω και εγγόνια απ’ αυτά. 
Και να ήθελα τα «υδραυλικά» μας δε μας 
το επιτρέπουν.

Α-Όχι χαζή. Ας υποθέσουμε ότι ήσουν μι-
κρότερη και ήταν εποχή να κάνεις παιδιά.

Μ-Α, έτσι πες μου. Ναι θα έκανα. Γιατί 
να μην έκανα;

Α-Εσύ θα έκανες αλλά πολλά σημερινά 
ζευγάρια το σκέφτονται πιο σοβαρά το 
πράγμα…

Μ-Τι σκέφτονται δηλαδή; Τις πάνες, τις 
κλαψούρες, τις γκρίνιες;

Α-Όχι αυτά.
Μ-Τότε τι;
Α-Να, σκέφτονται σε τι κόσμο θα μεγα-

λώσουν τα παιδιά αυτά!
Μ-Στον ίδιο κόσμο που μεγαλώσαμε 

εμείς και μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Τι 
το διαφορετικό;

Α-Κι όμως, αν καθίσεις και το σκεφτείς 
στα σοβαρά, θα δεις κι εσύ, ή μάλλον 
θέλω να πω, θα καταλάβεις αυτό που φο-
βούνται τα σημερινά ζευγάρια.
Μ- Κι επειδή είμαι κουρασμένη, δε μου 

τα κάνεις πιο λιανά να καταλάβω που το 
πας;

Α-Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα τελευ-
ταία γεγονότα.

Μ-Να αρχίσουμε.
Α-Έχουμε πρώτο την εμφάνιση του ιού 

που έκανε τη ζωή ποδήλατο από το 2020. 
Ναι ή όχι;

Μ-Φυσικά και ναι.
Α-Ωραία. Από φέτος έχουμε τον πόλεμο 

Ρωσίας – Ουκρανίας που μπορεί να οδη-
γήσει σε παγκόσμιο και σε εξαφάνιση του 
ανθρώπινου γένους. Ναι ή όχι;

Μ-Και πάλι απαντώ ναι.
Α-Έχουμε αυτό που λένε Κλιματική Αλλα-

γή με όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινό-
μενα για θέρμανση της ατμόσφαιρας.

Μ-Εδώ δεν ξέρω τι να σου απαντήσω…
Α-Γιατί;
Μ-Διότι αν πάρω ως παράδειγμα το 

κρύο που φάγαμε στην παρέλαση, μάλ-
λον πάμε για χαμηλές θερμοκρασίες παρά 
θερμές μέρες.

Α-Δεν είναι όπως τα νομίζεις…
Μ-Πως είναι δηλαδή;
Α-Όταν θερμαίνεται η ατμόσφαιρα αντί 

για ζέστες έχουμε κρύα.
Μ-Άλλο και τούτο…
Α-Ναι, είναι κάπως παράδοξο, αλλά θα 

στο εξηγήσω μια άλλη φορά για να το κα-
ταλάβεις.

Μ-Δασκάλα μου εσύ…
Α-Λοιπόν, με όλα αυτά που σου είπα, κι 

αν ήσουν νέα εσύ θα έκανες παιδιά;
Μ-Περιμένεις να σου πω όχι;
Α-Ναι.
Μ-Ε, όχι. Δηλαδή… ναι!
Α-Τι ναι;
Μ-Θέλω να πω ότι ναι, θα έκανα παιδιά.
Α-Θα έκανες;
Μ-Ναι, διότι αν πάρουμε παράδειγμα 

τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας 
που έζησαν σε τρομερά άθλιες συνθήκες, 
πρέπει κι εμείς αν θέλουμε τη διαιώνιση 
του γένους μας να φέρουμε παιδιά ακόμα 
και σε αυτό τον κόσμο.

Α-Και δε θα φοβάσαι ότι μπορεί να πε-
θάνουν από κάτι αναπάντεχο;

Μ-Η φοβία πάντα υπάρχει. Αλλά δε θα 
φοβόμαστε και τη ζωή. Λοιπόν, για να 
απαντήσω μια και καλά στο ερώτημά σου, 
εγώ και ο Αγαμέμνων θα κάναμε παιδιά 
ακόμα και στη σημερινή εποχή του ιού και 
ενός ενδεχόμενου παγκόσμιου πολέμου.

Α-Εσύ ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα έκανα. 
Αλλά απ’ ότι κατάλαβα, ο γιος μου, μα και 
η ανιψιά σου, έχουν διαφορετικά μυαλά 
και μάλλον δε θα δω εγγόνια.

Μ-Και δεν τους μιλάς; Θα τους μιλήσω κι 
εγώ αν θέλεις…

Α-Τους μίλησα και είναι ανένδοτοι. Μην 
ξεχνάς πρόκειται για τη δικιά τους ζωή και 
δε νομίζω ότι είναι λογικό και σωστό εμείς 
ως γονείς και συγγενείς να επεμβαίνουμε 
στην προσωπική τους ζωή.

Μ-Δηλαδή εσύ δε θα δεις εγγόνια;
Α-Δεν το νομίζω…
Μ-Λοιπόν, σου δίνω όλο το δικαίωμα να 

χαίρεσαι με τα δικά μου εγγόνια!
Α-Μα το απέδειξα με τον ενθουσιασμό 

που έδειξα όταν περνούσαν τα εγγόνια 
σου στην παρέλαση.

Μ-Το είδα. Αλλά βλέπω και την ώρα που 
θα έρθουν να επισκεφτούν τη γιαγιά και 
τον παππού.

Α-Τυχερή…
Μ-Γι’ αυτό σου λέω μίλησε τους, πες 

τους για τους γονείς που έκαναν παιδιά 
στην κατοχή. Που ξέρεις μπορεί να αλλά-
ξουν γνώμη.
Α-Το εύχομαι. Θα δοκιμάσω…



30  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  1 Απριλιου, 2022 / April 1, 2022

 

Με δύο συνεχόμενες αγωνιστικές 
την 26η και την (εμβόλιμη) 27η 

συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Σούπερ 
Λιγκ 2, με τη Βέροια και το Λεβαδειακό 
να εξακολουθούν να έχουν το... πάνω 
χέρι στους δύο ομίλους.
Η «βασίλισσα του βορρά» πέτυχε το 

2Χ2 κόντρα σε Πανσερραϊκό και Ηρα-
κλή και είναι στο +11 από τη Λάρισα, η 
οποία νίκησε τον Πιερικό αλλά ηττήθηκε 
στην Ξάνθη και πλέον μόνο με... θαύμα 
θα διεκδικήσει την απευθείας άνοδο 
από τη Βέροια, που εκτός συγκλονιστι-
κού απροόπτου θα παίζει του χρόνου 
στα... μεγάλα σαλόνια.
Στο νότο ο Λεβαδειακός έχει τον πρώ-

το λόγο αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά... 
σενάρια, με ένα από αυτά να λέει, ότι 
αν η Καλαμάτα νικήσει την επόμενη 
αγωνιστική στην Καλλιθέα, η διοίκηση 
της μεσσηνιακής ομάδας θα δώσει τα 
70.000 ευρώ που χρειάζονται και θα 
προσφύγει στο CAS!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
26η αγωνιστική  
26-27/3/2022   
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ 0-1 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ 1-1 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 2-1 
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1-0 
ΠΑΟΚ Β’-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ 0-2 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. [αναβ.]
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-1 
ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 2-0 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0-1 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4-0 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΡΟΔΟΣ 0-0 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-0 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-1 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΕΚ Β’ [αναβολή]
ΡΕΠΟ: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ             

27η αγωνιστική  
30/3/2022  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 0-0  
ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΟΚ Β’ 1-1 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 2-0 
ΞΑΝΘΗ-ΛΑΡΙΣΑ 2-0 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3-2 
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-0 
ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 3-1 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ [αναβ.]
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 0-1  
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΧΑΝΙΑ 1-2 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-1 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 4-0 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ 1-0 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1-0 
ΡΟΔΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-4 
ΑΕΚ Β’-ΚΑΛΛΙΘΕΑ [αναβολή]
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 27 αγώνες) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 64 (53-19)|26αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 53 (34-11)|25αγ.
03] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 44 (37-20)|24αγ.
04] ΞΑΝΘΗ 43 (36-16)|25αγ.
05] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 41 (30-15)|25αγ.
06] ΠΑΟΚ Β’ 35 (29-26)|26αγ.
07] ΗΡΑΚΛΗΣ 34 (28-20)|25αγ.
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 32 (32-26)|25αγ.
09] ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 29 (28-32)|25αγ.
10] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 29 (29-28)|25αγ.
11] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 29 (23-26)|23αγ.
12] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 26 (27-35)|25αγ.
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 26 (20-35)|25αγ.
14] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 21 (25-34)|25αγ.
15] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 21 (24-39)|25αγ.
16] ΤΡΙΚΑΛΑ 21 (17-43)|26αγ.
17] ΚΑΒΑΛΑ 20 (17-64)|24αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 53 (52-14)|24αγ.
02] ΧΑΝΙΑ 47 (40-19)|26αγ.
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 47 (29-15)|24αγ.
04] ΚΗΦΙΣΙΑ 46 (28-18)|26αγ.
05] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 45 (36-17)|25αγ.
06] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 39 (18-12)|26αγ.
07] ΑΙΓΑΛΕΩ 39 (22-17)|24αγ.
08] ΑΕΚ Β’ 37 (20-16)|24αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 33 (20-25)|25αγ.
10] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 30 (23-28)|25αγ.
11] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 27 (28-34)|24αγ.
12] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 27 (23-26)|25αγ.
13] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 25 (17-34)|25αγ.
14] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 25 (14-31)|26αγ.
15] ΡΟΔΟΣ 24 (18-35)|26αγ. 
16] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 21 (18-34)|25αγ.
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17 (17-48)|26αγ. 
*από την Καλαμάτα  
  έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28η αγωνιστική  

3/4/2022 

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

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

SUPER LEAGUE 2 
26η-27η αγωνιστική

Αν η Καλαμάτα νικήσει στην Καλλιθέα τότε  
η διοίκηση θα προσφύγει στο CAS να πάρει  
πίσω τους βαθμούς που της αφαιρέθηκαν...

Δε χάνει την άνοδο η Βέροια, 
φαβορί ο Λεβαδειακός 

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE
Με νίκες συνέχισαν οι «αιώνιοι» 

στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστι-
κής της ελληνικής Basket League, ενώ 
το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, η οποία 
νίκησε μέσα στη Ρόδο τον Κολοσσό και 
τον «έπιασε» στην 3η θέση της βαθμο-
λογίας.

Ειδικότερα, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊ-
κός, στην επιστροφή του Ιωάννη Παπα-
πέτρου στη δράση, νίκησε τον ΠΑΟΚ με 
77-67, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κυ-
ριαρχεί στη ρακέτα, έχοντας 17 πόντους, 
7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. 

Από τον αξιόμαχο «δικέφαλο» ο Γκριν 
είχε 15 πόντους.

Αυτή ήταν η 16η συνεχόμενη νίκη των 
«πράσινων» στην ελληνική λίγκα του 
μπάσκετ, μετά την ήττα από τον Άρη 
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος!
Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 22-16, 44-31, 
63-48, 77-67

ΣΤΟ ΣΕΦ ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 
από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι με το 
Περιστέρι. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ιδι-
αίτερα παραγωγικοί στα πρώτα 20 λεπτά 
(62-40) δίνοντας τυπική... διαδικασία 
στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, επικρατώ-
ντας τελικά με 104-85. 

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 15 νί-
κες σε 16 αναμετρήσεις στο 30ο Επαγ-
γελματικό Πρωτάθλημα, ενώ πέτυχαν 
την έβδομη «κατοστάρα» τους. 
Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 31-19, 62-40, 
89-65, 104-85

ΣΤΗ ΡΟΔΟ τέλος, η επίσκεψη της ΑΕΚ 
κόντρα στον τοπικό Κολοσσό ήταν νικη-
φόρα, καθώς έπειτα από ένα συγκλονι-
στικό σε εξέλιξη παιχνίδι κατάφερε να 
νικήσει στο φινάλε την τοπική ομάδα με 
65-62.

Στο ντεμπούτο του Κούρο Σεγκούρα 
στον πάγκο της ΑΕΚ, οι φιλοξενούμενοι 
είχαν τον έλεγχο των ριμπάουντ (47 ένα-
ντι 36) ενώ είχαν πρώτο σκόρερ τον Αντι 
Ράουτινς με 14 πόντους και τον Πανα-
γιώτη Φιλιππάκο με 10. Σημαντική η συ-
νεισφορά του Μαυροειδή που τελείωσε 
με 6 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίμα-
τα και 1 μπλοκ.

Από την άλλη πλευρά ο Κολοσσός είδε 
τον κορυφαίο του παίκτη, Κένι Γουίλιαμς 
(20 πόντοι με 4/8 τρίποντα) να γλιστρά 
στην επαναφορά και να χάνει την μπάλα 
λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 
ενώ αστόχησαν και στο τελευταίο σουτ 
με τον Τιγί. Ο Ηλίας Καντζούρης είχε 
ακόμη τον Τζόρνταν Φλόιντ να έχει 15 
πόντους και τον Σον Μίλερ 14 πόντους 
και 8 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 13-16, 32-31, 
45-45, 62-65

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής, 
η βαθμολογία και το πρόγραμμα  

έχουν ως εξής:

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ 89-95 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ 84-91 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 77-67
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕΚ 62-65 
ΑΡΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 76-73 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 104-85 
ΡΕΠΟ: ΛΑΡΙΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 19 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 33|17αγ. 
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  31|16αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  27|17αγ.
04] ΑΕΚ    27|18αγ.
05] ΑΡΗΣ  26|18αγ.
06] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   25|15αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  25|17αγ.
08] ΛΑΥΡΙΟ   24|17αγ.
09] ΠΑΟΚ  23|16αγ.
10] ΛΑΡΙΣΑ  23|16αγ.
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 22|17αγ.
12] ΗΡΑΚΛΗΣ   21|17αγ.
13] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  20|17αγ.  

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ [20η]
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΛΑΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Στο Μουντιάλ μετά από 36 χρόνια ο Καναδάς!
Ο Καναδάς έκλεισε θέση για το Κατάρ και επιστρέφει  
σε Μουντιάλ μετά από 36 χρόνια

Έγραψε ιστορία ο Καναδάς. Με 
τη νίκη με 4-0 επί της Τζαμάικας στο 

Τορόντο (Κυριακή 27/3) εξασφάλισε την 
πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου για δεύτερη φορά στην ιστο-
ρία του και πρώτη μετά το 1986, όταν 
και είχε τερματίσει τελευταίος με τρεις 
ήττες. 
Οι Λάριν (14’), Μπιουκάναν (44’), Χό-

ιλετ (82’) και ο Μαριάπα με αυτογκόλ 
(88’) σφράγισαν την ιστορική νίκη για 
την ομάδα του Τζον Χέρντμαν.
Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν  
προκριθεί και θα μπουν στην κλήρωση 
τής Παρασκευής 1/4: Κατάρ, Γερμανία, 

Δανία, Βραζιλία, Γαλλία, Βέλγιο, 
Κροατία, Ισπανία, Σερβία, Αγγλία, 
Ελβετία, Ολλανδία, Αργεντινή, Ιράν, 
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική 
Αραβία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, 
Καναδάς, Γκάνα, Σενεγάλη, Πολωνία,  
Πορτογαλία,  Μαρόκο, Τυνησία, 
Καμερούν, ΗΠΑ, Μεξικό.

Οι εκκρεμότητες: 
• Νέα Ζηλανδία-Κόστα Ρίκα
• Ουκρανία ή Σκωτία  
   κόντρα στην Ουαλία
• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  
   ή Αυστραλία κόντρα στο Περού
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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

Δεν είχε συνέχεια για την εθνική μας 
ομάδα ποδοσφαίρου, η καλή εμφά-

νιση στη Ρουμανία. Στο δεύτερο τεστ, με 
τον Γκουστάβο Πογιέτ στον πάγκο του, 
το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
γνώρισε την ήττα με 1-0 από το Μαυρο-
βούνιο στην Ποντγκόριτσα και πλέον ο 
Ουρουγουανός τεχνικός καλείται, έπειτα 
από τις δοκιμές στα δύο αυτά φιλικά, 
να βρει τον ιδανικό κορμό ενόψει των 
αγώνων για το Nations League, το οποίο 
θα ξεκινήσει τον Ιούνιο με τέσσερα σερί 
ματς και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 
με άλλα δύο.
Πριν από το φιλικό της Δευτέρας 28/3, 

ο Πογιέτ είχε ζητήσει από τους αντιπά-
λους μας να χρησιμοποιήσουν την κα-
λύτερη ενδεκάδα τους, προκειμένου να 
βάλουν δύσκολα στους διεθνείς μας. 
Όπως φάνηκε η επιθυμία του εισακού-
στηκε, καθώς το Μαυροβούνιο «κατέβα-
σε» ό,τι καλύτερο διαθέτει, όμως τη δική 
του καλή απόδοση δεν μπόρεσε να ακο-
λουθήσει η εθνική μας ομάδα.
Σε σχέση με τη νικηφόρα (1-0 με το 

τέρμα του Μπουχαλάκη) αναμέτρηση 
της Παρασκευής 25/3 στο Βουκουρέστι, 

ο Πογιέτ ξεκίνησε με τέσσερις αλλαγές 
στην ενδεκάδα (Λύρατζης, Μπακασέτας, 
Παυλίδης και Δουβίκας, αντί των Ρότα, 
Μάνταλου, Γιακουμάκη και Λημνιού), 
χωρίς πάντως να αλλάξει την αγωνιστική 
του φιλοσοφία και το 4-3-3, στο οποίο 
θα βασιστεί και στα επίσημα ματς που 
ακολουθούν σε περίπου δύο μήνες.
Το Μαυροβούνιο είναι μια ομάδα στα 

«κυβικά» αυτών που θα αντιμετωπίσει 
η Εθνική μας στον όμιλο του Nations 
League. Σφικτή στην άμυνα, σκληροτρά-
χηλη (κάτι που φάνηκε και από τα υπερ-
βολικά πολλά φάουλ που έγιναν και τις 
κίτρινες κάρτες που δόθηκαν σε φιλικό 
ματς) και επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. 
Σε αυτό το στυλ παιχνιδιού η Ελλάδα, 

αν και είχε την μπάλα πολύ περισσότε-
ρο στην κατοχή της, δεν μπόρεσε να βρει 
λύσεις και σίγουρα αυτό προβληματίζει 
τον Πογιέτ. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 
καλύτερη στιγμή της η Εθνική την είχε 
στις καθυστερήσεις σε σουτ του Πέλκα. 
Μέχρι εκείνο το σημείο η υπεροχή ήταν 

ανούσια, με το Μαυροβούνιο να δεί-
χνει περισσότερο οργανωμένο και συ-
γκεντρωμένο για το τι κυνηγούσε μέσα 

στον αγωνιστικό χώρο. Ετσι το γκολ που 
πέτυχε στο 59ο λεπτό με το σουτ του 
Οσμαγιτς μέσα από την περιοχή, έπει-
τα από εξαιρετική κάθετη μπαλιά, ήταν 
φυσιολογική συνέπεια της εικόνας των 
δύο ομάδων και μάλλον το λιγότερο που 
δικαιούνταν οι γηπεδούχοι, που είχαν 
και άλλες καλές στιγμές, τόσο στο πρώτο 
όσο και στο δεύτερο μέρος, αλλά ευτυ-
χώς για την Εθνική ο Βλαχοδήμος ήταν 
σε αρκετά καλή βραδιά.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  (Μίοντραγκ  Ραντού-
λοβιτς): Μιγιάτοβιτς, Βέσοβιτς, Σάβιτς 
(60΄ Σίπσιτς), Βούγιατσιτς, Τομάσεβιτς, 
Μάρουσιτς, Ραΐτσκοβιτς, Γιάνκοβιτς (81΄ 
Γιάνγιτς), Οσμαγιτς (81΄ Ράκονιατς), Κρί-
στοβιτς (60΄ Τζούρτζεβιτς), Γιόβετιτς (46΄ 
Εράκοβιτς).
ΕΛΛΑΔΑ  (Γκουστάβο  Πογιέτ): Βλαχο-

δήμος, Λύρατζης (75΄ Κουλούρης), Μαυ-
ροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης 
(60΄ Χατζηδιάκος), Μπουχαλάκης (75΄ 
Αλεξανδρόπουλος), Μπακασέτας, Δου-
βίκας (60΄ Μάνταλος), Παυλίδης (60΄ Γι-
ακουμάκης), Πέλκας.

Κώστας Κουκουλάς
© Η Καθημερινή

• Ήττα της εθνικής ομάδας με 1-0  • Ήττα της εθνικής ομάδας με 1-0  
   από το Μαυροβούνιο και κακή  εμφάνιση     από το Μαυροβούνιο και κακή  εμφάνιση  
• Στις καθυστερήσεις ήταν η καλύτερη  • Στις καθυστερήσεις ήταν η καλύτερη  
    στιγμή μας, με το σουτ του Πέλκα      στιγμή μας, με το σουτ του Πέλκα  
    να περνάει ελάχιστα άουτ    να περνάει ελάχιστα άουτ

Εθνική ομάδα: Εθνική ομάδα: 
Έχει πολλά να Έχει πολλά να 
διορθώσει…διορθώσει…

Η Ιταλία βιώνει από το βράδυ της Πέ-
μπτης 24/3 τη μεγαλύτερη αποτυχία 

της ως εθνική ομάδα, καθώς έμεινε ξανά 
εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου από μια 
ομάδα κατώτερης δυναμικότητας.
Οκτώ µήνες µετά την αποθέωση για 

την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρω-
ταθλήματος στην Αγγλία και για τη νέα 
«σχολή» του Ρομπέρτο Μαντσίνι, το 
αλλοπρόσαλλο ποδοσφαιρικό DNA της 
«Σκουάντρα Ατζούρα» εμφανίστηκε 
ξανά. Η εντός έδρας ήττα από τη Βόρεια 
Μακεδονία (1-0) στο μπαράζ πρόκρισης 
του Μουντιάλ του Κατάρ με γκολ στις κα-
θυστερήσεις (92΄) και ο αποκλεισμός για 
δεύτερη συνεχόμενη φορά από τα τελικά 
ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτελεί ρι-

μέικ ανάλογων ιταλικών αποτυχιών. Με 
τη διαφορά όμως πως αυτή είναι η με-
γαλύτερη, θυμίζοντας το 1982, που μετά 
την κατάκτηση του Μουντιάλ η ομάδα 
των Ρόσι, Ταρντέλι, Σιρέα και Τζοφ δεν 
κατάφερε να προκριθεί στο Euro, ή πα-
λαιότερα, το 1966, στο Μουντιάλ της 
Αγγλίας, όπου η Βόρεια Κορέα τους απέ-
κλεισε από την πρώτη φάση, με αποτέλε-
σμα οι ντροπιασμένοι Ιταλοί φίλαθλοι να 
υποδεχθούν την αποστολή με ντομάτες.
Στη γειτονική χώρα -της Ελλάδας- προ-

σπαθούν να διαχειριστούν το σοκ, αφού 
δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο μια 
πρωταθλήτρια Ευρώπης να λείπει από 
δύο συνεχόμενα Μουντιάλ. Αυτό συνέβη 
μία φορά με την Τσεχοσλοβακία το 1976, 

τη Δανία το 1992 και την Ελλάδα το 2004, 
ομάδες σαφώς χωρίς το ίδιο ειδικό βά-
ρος, αλλά και με τις Αγγλία (1974, 1978) 
και Γαλλία (1990, 1994), οι οποίες όμως 
προηγουμένως δεν είχαν στεφθεί τρο-
παιούχες. 
Στο συγκεκριμένο ματς, με τελικές προ-

σπάθειες 32-4, οι «τιφόζι» κατάφεραν να 
βιώσουν τη μεγαλύτερη ντροπή της ιστο-
ρίας τους. Το παραδέχτηκε ο Ρομπέρτο 
Μαντσίνι – ο  οποίος  εξετάζει  το  ενδε-
χόμενο  της  παραίτησης  (το  όνομα  του 
Φάμπιο Καναβάρο άρχισε να κυκλοφο-
ρεί) παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο 
του ολοκληρώνεται το 2026 – αλλά και 
ο ιταλικός Τύπος. «Η εφιαλτική νύχτα 
του Μπαρμπέρα», γράφει το «Sky Sport 

Italia» αναφερόμενο στο μικρό γήπεδο 
του Παλέρμο, όπου έγινε ο αγώνας, και 
στο σκόρερ «δήμιο» Αλεκσάνταρ Τρα-
ϊκόφσκι, που αγωνίστηκε σε αυτό για 
τέσσερα χρόνια (2015-19) φορώντας τη 
φανέλα της ιταλικής ομάδας. «Άλλο ένα 
έτος μηδέν», αναφέρει η «Gazzetta dello 
Sport», ενώ η «Tuttosport» κυκλοφόρησε 
με το χαρακτηριστικό τίτλο: «Nooooo». 
«Θα μείνει ένα μεγάλο κενό μέσα μας 

με αυτόν τον αποκλεισμό. Είμαστε τρο-
μερά απογοητευμένοι, το θεωρούμε 
καταστροφή, είμαστε όλοι συντετριμμέ-
νοι», τόνισε ο Τζιόρτζιο Κιελίνι.

Άκης Τριανταφύλλου
© Η Καθημερινή

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2022ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2022

Ιστορικό σοκ για την ΙταλίαΙστορικό σοκ για την Ιταλία
Εκτός Μουντιάλ – για 2η συνεχή φορά –  Εκτός Μουντιάλ – για 2η συνεχή φορά –  

αυτή τη φορά από τη Β. Μακεδονία!αυτή τη φορά από τη Β. Μακεδονία!

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Ζήτω η 25η Μαρτίου!Ζήτω η 25η Μαρτίου!  

Με υπερηφάνεια στις εκδηλώσεις της ΕΚΜΜΜε υπερηφάνεια στις εκδηλώσεις της ΕΚΜΜ

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 εσωτερικών κανονισμών, απο-
φασίστηκε η διακοπή και η συνέχειά 
της, την Κυριακή, 3 Απριλίου 2022, 
στις 3:00 μ.μ., στο Ελληνικό Κοινοτι-
κό Κέντρο “Αδριανός Μαρής”, 5757 
Wilderton. 

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2022, στις 
3:00 μ.μ., παρακαλείσθε να παραστεί-
τε στη συνέχεια της Ειδικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μελών της Κοινότη-
τας της 20ης Μαρτίου 2022, που διε-
κόπη, στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, 
«Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton 
Avenue, Montreal.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙ-
ΚΗΣ 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 εκπληρώ-
σει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη 
που καθυστερούν 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 (4 Μαρτίου 2022).

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδη-

λώσεις της ΕΚΜΜ για την επέτειο της 
εθνικής μας ανεξαρτησίας και τον Ευ-
αγγελισμό της Θεοτόκου. Μπορεί, λόγω 
των υγειονομικών μέτρων της κυβέρ-
νησης για τον περιορισμό της πανδη-
μίας που παραμένουν σε ισχύ, να μην 
υπήρχε ο όγκος ή η έκταση που είθισται, 
όμως, αυτό δεν εμπόδισε σε τίποτα το 
πάθος, την υπερηφάνεια, την πίστη και 
τον πατριωτισμό μας. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή 
της μεγάλης, διπλής γιορτής της 25ης 
Μαρτίου, με τον Μέγα Εσπερινό στον Ι. 
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και τη 
Θεία Λειτουργία, ανήμερα το πρωί. Το 
βράδυ της ίδιας μέρας, προσφέρθηκε 
το επίσημο δείπνο του Προέδρου της 
ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στην αίθου-
σα δεξιώσεων του Κοινοτικού Κέντρου 
«Αδριανός Μαρής», το οποίο τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Ιάκωβος, ο Ύπατος Αρμο-
στής της Κύπρου Βασίλειος Φιλίππου, ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μο-
ντρεάλ Μιχάλης Γαβριηλίδης, βουλευτές 

της Ομοσπονδιακής και Επαρχιακής 
Κυβέρνησης, εκπρόσωποι των Δήμων, 
φορέων και οργανισμών, Έλληνες της 
Χρονιάς προηγούμενων ετών, μαθητές 
των σχολείων μας, εκπρόσωποι των μέ-
σων ενημέρωσης, και πολύς κόσμος. 

Στη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκε 
το βραβείο του «Έλληνα της Χρονιάς» 
για το 2022, στον  Πρόεδρο της Επι-
τροπής Εράνου Δρ. Γιώργο Τσούκα. Ο 
καταξιωμένος επιστήμονας, φιλάνθρω-
πος, δωρητής και λάτρης της ελληνικής 
παιδείας προσέφερε και συνεχίζει να 
προσφέρει ένα σημαντικό έργο για την 
οικονομική ενίσχυση και διατήρηση των 
σχολείων μας. Συγχαρητήρια! Το βρα-
βείο απένειμε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Ανδρέας Κριλής. Νωρίτερα, η πρώην 
Ελληνίδα της Χρονιάς, δημοσιογρά-
φος-συγγραφέας Ιουστίνη Φραγκούλη 
αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο και πα-
ρουσίασε τον Δρ. Γιώργο Τσούκα.

Το πρωί του Σαββάτου, 26 Μαρτίου, έγι-
νε κατάθεση στεφάνου στο Κενοτάφιο 
του Δήμου Λαβάλ, παρουσία του Θεοφι-
λέστατου Επισκόπου Ιάκωβου, από τον 
Γενικό Πρόξενο Μιχάλη Γαβριηλίδη, εκ-

προσώπους της πολιτικής ηγεσίας, φο-
ρέων και οργανισμών και τον Πρόεδρο 
της ΕΚΜΜ.

Την Κυριακή, 27 Μαρτίου, μετά τη Δο-
ξολογία στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβα-
σμιότατου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Σωτη-
ρίου, ακολούθησε η μεγάλη Ελληνική 
Παρέλαση, στη Jean Talon. Τελετάρχης 
της φετινής παρέλασης ήταν η Υπουρ-
γός Εξωτερικών Mélanie Joly, ενώ τίμη-
σαν με την παρουσία τους, ο Αρχιεπί-
σκοπος, η Πρέσβης της Ελλάδας στον 
Καναδά Κωνσταντίνα Αθανασιάδου και 
ο Πρωθυπουργός του Καναδά Justin 
Trudeau. 

Περισσότερες φωτογραφίες και video 
από τις εκδηλώσεις θα βρείτε στις σε-
λίδες της ΕΚΜΜ στο Facebook και στο 
Instagram, καθώς και στο επόμενο πο-
λυσέλιδο ενημερωτικό δελτίο «Τα Νέα 
της ΕΚΜΜ», που θα κυκλοφορήσει την 
Παρασκευή, 8 Απριλίου.  

Και του χρόνου. Ζήτω η 25η Μαρτίου! 
Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Ελληνισμός της 
Διασποράς! Ζήτω ο Καναδάς!
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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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ πραγματοποιεί 
εκδρομή για το σιρόπι  στο St-Eustache, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022.

Η αναχώρηση θα γίνει από το parking 
του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ, 

ώρα 12 το μεσημέρι, και η επιστροφή στις 4.30 μ.μ.
Δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 514-948-3021.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ YOGA 
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.

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  

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

           

   

Κυριακή 20 Μαρτίου, 2022 

Ανακοίνωση πρόσκληση του Συλλόγου Κυπρίων και φίλων της 
Κύπρου στον Καναδά  (ΣΚΦΚΚ) 
 
Αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητοί φίλοι,  
 
Εκ μέρους του Συλλόγου Κυπριών και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά 
σας προσκαλούμε σε μνημόσυνο των πεσόντων του Κυπριακού 
απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
(5757 Av Wilderton, Montréal) στις 3 Απριλίου (10:30 π.μ) υπό την 
αιγίδα του υπάτου αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά κυρίου Βασίλη 
Φιλίππου και της επίτιμης προξένου κυρίας Βίβιαν Κυριακόπουλου.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο (514) 262-
1908 ή στο acfcc08@gmail.com. 
 

Για τον ΣΚΦΚΚ  

Αντώνης Νεοκλέους 

Πρόεδρος   

 
 

 
 

 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
 
 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Λαβάλ, 
ενημερώνει τους ενορίτες ότι την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου μεταξύ 11:30 
π.μ. και 1:00 μ.μ. θα προσφέρει το πατροπαράδοτο γεύμα ψάρι σε πακέτο. Τιμή 
μερίδας φαγητού $25.  
 
Το γεύμα θα συμπεριλαμβάνει ψάρι, σαλάτα, παντζάρια, ρύζι, σκορδαλιά, 
σπανακόπιτα και γλυκό μπακλαβάς.  
 
Για την παραγγελία μερίδων φαγητού μπορείτε να τηλεφωνείτε στην πρόεδρο της 
Φιλοπτώχου κ. Αλεξάνδρα στο τηλ.: 450-686-8207. 
 
Τα έσοδα θα διατεθούν για τα έργα της εκκλησίας μας. Σας ευχαριστούμε για την 
ηθική και οικονομική σας υποστήριξη. 
 
 
 
 
 

Από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Τιμίου Σταυρού Λαβάλ 

 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 
Λαβάλ, ενημερώνει τους ενορίτες ότι την Κυριακή των Βαΐων 
17 Απριλίου μεταξύ 11:30 π.μ. και 1:00 μ.μ. θα προσφέρει το 
πατροπαράδοτο γεύμα ψάρι σε πακέτο. Τιμή μερίδας φαγητού $25. 

Το γεύμα θα συμπεριλαμβάνει ψάρι, σαλάτα, παντζάρια, ρύζι, 
σκορδαλιά, σπανακόπιτα και γλυκό μπακλαβάς. 

Για την παραγγελία μερίδων φαγητού μπορείτε να τηλεφωνείτε στην 
πρόεδρο της Φιλοπτώχου κ. Αλεξάνδρα στο τηλ.: 450-686-8207.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τα έργα της εκκλησίας μας. Σας ευχαριστούμε 
για την ηθική και οικονομική σας υποστήριξη.

Από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα

Τιμίου Σταυρού Λαβάλ
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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 
 

Παναγιώτη 
Γ. Σάκκαρη

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 τής 
 

ΑΝΝΑΣ 
ΓΈΩΡΓΙΑΚΑΚΗ 

(από Χανιά Κρήτης)

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 τής 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΚΛΩΝΗ 

(από Πανηγυρίστρα Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 3 Απριλίου 2022
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

(20 Brunswick Blvd., D.D.O.) 
τελείτε ετήσιο μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΗΛΙΑΣ 
ΖΑΒΟΣ

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 
ΧΑΪΔΈΜΈΝΑΚΗ

(από Χανιά Κρήτης)

Αγίου Διονυσίου,  
(7707 Boulevard LaSalle, 

LaSalle), 
τελείτε

στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας,  

(827, chemin de la Carrière, 
Brownsburg-Chatham, Qc.), 

τελείτε
 

Ιερό Ναό της Αγίας Μαρ-
κέλλης της Χιοπολίτιδος και 
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβα-

λάντου,  
(5390 St Urbain St, 

Montreal), 
τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νεκταρίου,  

(4585 Rue Hutchison, 
Montreal), 

τελείτε

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)

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022 
      

17 Κυριακή                    ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ - Όρθρος, Θ. Λειτουργία                                                            8:30π.μ 
                                                                 Η Ακολουθία του Νυμφίου                                                     6:00μ.μ 
18 Μ. Δευτέρα                Ιωσήφ Παγκάλου - Η Ακολουθία του Νυμφίου                                               6:00μ.μ 
19 Μ. Τρίτη                    Των 10 Παρθένων - Η Ακολουθία του Νυμφίου                                              6:00μ.μ 
20 Μ. Τετάρτη                Της Αλειψάσης τον Κύριον μύρω – Το Μυστήριον Ιερ. Ευχελαίου                4:00μ.μ 
                                                                                                  Η Ακολουθία του Νυπτήρος                  7:00μ.μ 
21 Μ. Πέμπτη                 Ο Μυστικός Δείπνος – Εσπερινός,  Θεία Λειτουργία                                      6:00π.μ  
                                                                             Η Ακολουθία των Αγίων Παθών                                 6:00μ.μ 
22 Μ. Παρασκευή          Τα Αγια Πάθη του Κυρίου  - Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών                   10:00π.μ 
                                                                                      Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης                    12:00μ.μ         
                                                                                      Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου                 6:30μ.μ 
                                                                                      Εξοδος του Επιταφίου                                         9:30μ.μ 
23 Μ. Σάββατο                Η εις Άδου Κάθοδος – Εσπερινός, Θεία  Λειτουργία                                      6:00π.μ  
                                                                              Τελετή Αναστάσεως και Θ. Λειτουργία                    11:00μ.μ  
24 Κυριακή                     ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ – Εσπερινός της Αγάπης                                                     11:00π.μ    

                      -------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

• Την Κυριακή των Βαïων, η Φιλόπτωχος Αδελφότης θα παραθέσει γέυμα με ψάρι σε πακέτο 
• Την Μ. Τετάρτη τα ονόματα υπέρ υγείας θα διαβαστούν στις 4:00μ.μ   
• Την Μ. Τετάρτη το μύρωμα δια του Αγίου Ελαίου θα γίνει: 5:00μ.μ – 7:00μ.μ 
• Την Μ. Πέμπτη η Θ. Κοινωνία θα γίνει: 7:30π.μ - 11:00π.μ    
• Την Μ. Παρασκευή τα ονόματα υπέρ αναπαύσεως θα διαβαστούν στις 12:00μ.μ   
• Το Μ. Σάββατο η Θ. Κοινωνία θα γίνει: 7:30π.μ - 11:00π.μ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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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

Τη Κυριακή 10 Απριλίου, 2022 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

(11801 Ave. Elie Blanchard, Montreal) 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπάυσεως ψυχής 

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και θείου

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μηλίτσα Καστοριάς, ετών 89)

 Η σύζυγος: 
Ελένη Στεργιοπούλου  

(το γένος Ζαλαμήτσου)

Τα παιδιά: 
Ρωξάνη και Παντελής Στεργιόπουλος

Μετά τη κηδεία θα προσφερθέι 
καφές στην αίθουσα της εκκλησίας

Ευχαριστούμε θερμά όλους  
όσους μάς συμπαραστάθηκαν  

στο βαρύ μας πένθος. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 3 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΜΥΡΩΝ 
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ 

(από Χρωμοναστήρι Ρέθυμνο)

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 
 

ΓΈΩΡΓΙΟΥ 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ

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
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Tην Κύριακη 3 Απριλίου 2022 στον Ιερό Ναό του Τιμίου 
Σταυρού τελούμε Πενταετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αειμνήστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού, θείου και εξάδελφου.

Νικόλαος Νικολάου (ετών 81, από Πάτρα)

Η σύζυγος: Αναστασία Νικολάου (το γένος Βρουβάκη). 
Τα παιδιά: Δωροθέα και Aldo, Αντωνία, Ελένη και 
Παναγιώτης, Ευδοκία και Ιγνάτιος. Τα εγγόνια: Χριστίνα, 
Γιώργος, Ματθαίος, Νικόλ, Νικόλαος, Αναστασία,  
Χριστόφορος και Χάρης. Τα αδέρφια: Διονύσιος Νικολάου και 
Μιχάλης Πυροβόλου. Οι κουνιάδοι: Ευάγγελος και Suzanna, 
Μαίρη, τα ανήψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Πενταετές Μνημόσυνο

Κάποιες στιγμές 
προτιμάς τη σιωπή 
γιατί όσες λέξεις και 
να πούμε δεν αρκούν 
να περιγράψουν τον 
πόνο της ψυχής και το 
πόνο της απουσίας σας 
μπαμπά!  Λένε πως ο 
χρόνος είναι γιατρός, 
ότι σε βοηθάει να 
ξεχάσεις. Δεν ξεχνάμε 
ποτέ, απλός με το 
πέρασμα του χρόνου, 
μαθαίνουμε να ζούμε με 
την απουσία σας. 
Μόνο αυτό μας έδωσε ο 
χρόνος...τίποτ’άλλο.
Μας λείπετε πολύ 
μπαμπά.
Σας αγαπάμε.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τη Κυριακή 3 Απριλίου, 2022 
στον Ιερό Ναό 

Της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου 
(7700 Ave. de l'Épée Montreeal)

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπάυσεως της ψυχής της αείμνηστης 

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θέιας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΜΠΟΥΣΙΟΥ

(το γένος Σεφερλή, από Πήλας, Μεσσηνία ετών 86)

 Τα παιδιά: 
Γιώργος και Φωτεινή, Παναγιώτα

Τα εγγόνια: 
Παναγιώτα, Γιάννης

 
Οι αδελφές

Όλγα Κουκουλάς και ο κουνιάδος Χρήστος
Ευθαλεία Αναστασάκη και ο κουνιάδος Ανδρέας

Η κουνιάδα: Γιαννούλα Μπιθάρα

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι κουμπάροι, 
οι λοιποί συγγενέις και φίκλοι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους  

μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο  
της αείμνηστης μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θέιας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ

Μετά το τέλος του μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές 

στην αίθουσα της εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι  

όπως παρευρεθούν.
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

(από Μουζάκι Καρδίτσας,  
ετών 84, το γένος Μιχαήλ)

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. 

Την Κυριακή 9 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  
τής ψυχής τής αείμνηστης μητέρας και γιαγιάς

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

 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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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  4 / 4 / 2 0 2 2  –  1 0 / 4 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
837

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 836

Η ηρεμία του νου και της ψυχής 
σας είναι το παν. Η Αφροδίτη και ο Άρης 
στο δωδέκατο οίκο σας, του υποσυνει-
δήτου, σας ωθούν να ψάξετε σε βάθος 
τον εαυτό σας και να απομακρύνετε τις 
πληγές του παρελθόντος που προήλθαν 
από μια προδοσία ή μια απώλεια. 

Δύναμη και εξουσία, πάθος και 
ίντριγκες δημιουργούν η Αφροδίτη και ο 
Άρης στον όγδοο οίκο σας, του πάθους 
και του κοινού πλούτου. Το σύμπαν 
μπορεί να τροφοδοτήσει την ψυχή σας 
με άγχος, καθώς θα μπορούσατε να δια-
πιστώσετε ότι το πρόσωπο που αγαπά-
τε δεν είναι άξιο της εμπιστοσύνης σας.

Σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκε-
ται η καρδιά σας, καθώς με τη γλυ-
κιά Αφροδίτη και τον ενεργητικό Άρη 
στους Ιχθύς και στον τέταρτο οίκο σας, 
του σπιτιού και της οικογένειας, αισθά-
νεστε την ασυνήθιστη επιθυμία να μεί-
νετε στο σπίτι σας. Η άνοιξη μπορεί να 
είναι λίγο γλυκόπικρη για το ζώδιό σας.

Με την Αφροδίτη και τον Άρη 
στο φιλικό ενδέκατο οίκο σας, η διαί-
σθησή σας γνωρίζει ποιοι φίλοι σας εί-
ναι πάντα εκεί κοντά σας και από ποιους 
πρέπει να απομακρυνθείτε. Ίσως και να 
ενσωματωθείτε σε μια ανθρωπιστική 
ομάδα, είστε ενθουσιασμένοι για να 
συνεργαστείτε αυτό το μήνα.

Το πάθος σας να βρείτε φως 
στο τούνελ στη σχέση σας ή μια συνερ-
γασία σας, μπορεί να μη σας κάνει και 
τόσο αγαπητούς στους γύρω σας, καθώς 
η Αφροδίτη και ο Άρης στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
απαιτούν να είστε συμπονετικοί και δι-
πλωμάτες, οπότε προσέξτε πως συμπερι-
φέρεστε.

Έντονη κινητικότητα, άφθονες 
τηλεφωνικές κλήσεις και συναντήσεις 
σάς φέρνουν η Αφροδίτη και ο Άρης 
στον επικοινωνιακό και κοινωνικό τρίτο 
οίκο σας. Δε θα σας αφήσουν ήσυχους, 
κάτι θα σας διακόπτει από ό,τι κι αν κά-
νετε. Ενώ μπορεί να χρειαστεί να βάλετε 
το τηλέφωνό σας στο αθόρυβο, επιθυ-
μείτε επίσης την ποικιλία.

Φτάστε στην κορυφή! Προορι-
σμός: Η ηγετική θέση! Η Αφροδίτη και 
ο Άρης στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, 
σάς χαρίζουν κύρος, φήμη και δημόσια 
αναγνώριση. Ειδικά ο Άρης επισκέπτε-
ται αυτόν τον τομέα του χάρτη σας μόνο 
κάθε δύο χρόνια, γι’ αυτό επωφεληθεί-
τε από αυτή τη διέλευση.

Μην κάνετε τη ρουτίνα σας 
και την καθημερινότητά σας περίπλο-
κη. Η Αφροδίτη και ο Άρης στους Ιχθύς 
και στον έκτο οίκο σας, της υγείας και 
της εργασίας, σας ζητούν να βάλετε σύ-
στημα και οργάνωση στη ζωή σας για 
τη δική σας ψυχική ηρεμία. Σταματή-
στε να ανησυχείτε για όλα...

Μη σπαταλάτε σε άσκοπες και 
ανώφελες αγορές τα σκληρά κερδισμέ-
να μετρητά σας. Η Αφροδίτη και ο Άρης 
στους Ιχθύς και στο δεύτερο οίκο σας, 
των χρημάτων, σας ζητούν να περιορίσε-
τε τα έξοδά σας, βοηθώντας σας να δι-
αγράψετε από τη ζωή σας κάποιες υπο-
χρεώσεις και να βρείτε τρόπους για να 
κερδίσετε περισσότερα χρήματα.

Με την Αφροδίτη και τον Άρη 
στους Ιχθύς και στον επεκτατικό και φιλο-
σοφικό ένατο οίκο σας, θέλετε να επεκτα-
θείτε, να διευρύνετε τους γνωστικούς και 
κοινωνικούς σας ορίζοντες, να μάθετε πε-
ρισσότερα. Θα μπορούσατε να βρείτε μια 
αγάπη από μακριά και δε σας ενδιαφέρει 
το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 
αυτού του προσώπου.

Είστε ρομαντικοί και γενναι-
όδωροι με τα χρήματα και την καρδιά 
σας, ένας αέρας συμπόνιας και καλο-
σύνης εμποτίζει την ερωτική σας ζωή, 
χάρη στην Αφροδίτη και τον Άρη στον 
ερωτικό και παθιασμένο πέμπτο οίκο. 
Μια νέα συναρπαστική σχέση κάνει τη 
ζωή σας πιο χαρούμενη.

Η Αφροδίτη και ο Άρης στο ζώ-
διό σας βγάζουν προς τα έξω τη ρομαντι-
κή και αισθησιακή πλευρά σας αλλά και 
το κρυμμένο πάθος σας. Σας δίνουν την 
ώθηση να κατακτήσετε όλο τον κόσμο! Ο 
ενθουσιασμός είναι το ισχυρότερο όπλο 
σας, γι’ αυτό μη διστάσετε να πυροδοτή-
σετε την παθιασμένη φλόγα σας. 

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

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

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

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

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.

1 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

SEX & ΜΥΤΗ
-Πατέρα, γιατί το σεξ είναι  

τόσο αρεστό πράγμα? 
-Επειδή η αίσθηση του μοιάζει με  
αυτήν που έχεις όταν σκαλίζεις  
τη μύτη σου, παιδί μου!

-Γιατί οι γυναίκες ευχαριστιού-
νται το σεξ περισσότερο από τους 
άντρες? 
-Όταν σκαλίζεις τη μύτη σου τι 
νοιώθει πιο καλά, το δάχτυλο 
σου ή η μύτη σου? 
-Γιατί οι γυναίκες μισούν  
το βιασμό? 
-Αν περπατάς στο δρόμο, και 
κάποιος άγνωστος έρθει και σου 
σκαλίσει τη μύτη, θα σου αρέσει? 

-Γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν να  
κάνουν σεξ όταν έχουν περίοδο? 
-Άμα αρχίσει και τρέχει αίμα  
η μύτη σου, συνεχίζεις  
να τη σκαλίζεις? 
-Γιατί δεν αρέσει στους άντρες  
να φορούν προφυλακτικό? 
-Εσένα σου αρέσει να σκαλίζεις  
τη μύτη σου όταν φοράς γάντια? 
-Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν 
σεξ δημόσια, και πάντα κρύβο-
νται? 
-Μα... είσαι βλάκας? Θα σκάλιζες 
τη μύτη σου μπροστά σ’ όλη την 
τάξη? 

10 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ
Μια γυναίκα και 

ένας άντρας  
πήγαν να αγοράσουν 
έναν κόκορα.

Η γυναίκα ρωτάει τον 
πωλητή «πόσο κοστίζει 
αυτός ο κόκορας;».  
«40 ευρώ» απαντάει ο 
αυτός. «Μα… γιατί τόσο 
ακριβός;» ρωτάει  
η γυναίκα. 
Πωλητής: Ξέρετε τι κάνει 
αυτός ο κόκορας; 
Γυναίκα: Τι; 
Πωλητής: Αυτός  
ο κόκορας πηδάει 10 
φορές την ημέρα!!! 

Γυναίκα: Αυτά να τα 
ακούνε μερικοί –  
μερικοί! (απευθυνόμενη 
στον άντρα της…) 
Άντρας: Να ρωτήσω  
κάτι κι εγώ; 
Πωλητής: Ναι, φυσικά,  
ότι θέλετε. 
Άντρας: Αυτός  
ο κόκορας, την ίδια  
γυναίκα πηδάει 10  
φορές τη μέρα; 
Πωλητής: Όχι βέβαια, 
δέκα διαφορετικές! 
Άντρας: Αυτά να τα 
ακούνε μερικές –  
μερικές!!!

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
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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.
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• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs


