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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.

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!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval
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Η Έκθεση του δικαστή Paul Rouleau δικαιώνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για 
την εφαρμογή του Νόμου Έκτακτης Ανάγκης αλλά εντόπισε επικοινωνιακά 
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Οι Καναδοί ξεπερνούν τα όριά τους όταν πρόκειται 
για φιλοδώρημα, δείχνει νέα δημοσκόπηση από 

το Ινστιτούτο Angus Reid. «Οι πολίτες αισθάνονται ότι 
το φιλοδώρημα ξεφεύγει από τον έλεγχο», δήλωσε ο 
Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Angus Reid, David 
Korinski. «Νομίζω ότι επιδεινώνεται από το γεγονός ότι 
όλα είναι πιο ακριβά».

Ενώ το 62 τοις εκατό των ερωτηθέντων λέει ότι τους 
ζητείται να δώσουν περισσότερα φιλοδωρήματα, ένας 
στους πέντε ανέφερε επίσης ότι άφησε φιλοδώρημα 20 
τοις εκατό ή περισσότερο την τελευταία φορά που δεί-
πνησε έξω, σύμφωνα με δημοσκόπηση, η οποία δημοσι-
εύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου.
«Στο μηχάνημα πληρωμής με κάρτα, αντί για 12, 15 και 

18 τοις εκατό για το προτεινόμενο φιλοδώρημα, τώρα 
λέει 18, 24 και 30 τοις εκατό. Νομίζω ότι για πολλούς, 
είναι τραβηγμένο», είπε ο Korinski. «Αυτό είναι επικερ-
δές για τους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο και 

που αποκομίζουν τα οφέλη, αλλά είναι μια πρόκληση για 
τους καταναλωτές. 

Οι Καναδοί στη Βρετανική Κολομβία ήταν οι πιθανότεροι 
ερωτηθέντες να αναφέρουν «πληθωρισμό φιλοδωρήμα-
τος», ενώ οι Καναδοί του Ατλαντικού ήταν οι λιγότερο 
πιθανό να πουν ότι τους ζητείται αυξημένο φιλοδώρημα.
Καθώς το κόστος ζωής έχει πλήξει σκληρά τους Κανα-

δούς σε όλους τους τομείς, πρόσφατη δημοσκόπηση της 
Ipsos που διεξήχθη αποκλειστικά για το Global News 
έδειξε επίσης ότι το 22 τοις εκατό των ερωτηθέντων ανέ-
φεραν ότι έχουν μείνει «εντελώς χωρίς χρήματα» σε βαθ-
μό που δε θα μπορούσαν να πληρώνουν περισσότερα 
για τις ανάγκες του σπιτιού.

ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Όσον αφορά το φιλοδώρημα, περισσότερα μέρη που 

προηγουμένως δε ζητούσαν φιλοδωρήματα τα ζητούν 
τώρα – η δημοσκόπηση του Angus Reid δείχνει ότι συ-
νολικά τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες λένε ότι πάρα 
πολλά ιδρύματα ζητούν φιλοδωρήματα στις μέρες μας. 
«Οι άνθρωποι παρατηρούν ότι περισσότερα μέρη ζητούν 
συμβουλές. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ένα σημαντι-
κό μέρος του εισοδήματος για τους ανθρώπους που ερ-
γάζονται στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και οι Καναδοί 
καταναλωτές αναζητούν μία καλύτερη ισορροπία», είπε 
ο Korinski.

Αν είναι κάποιος που δεν έχει πάντα τα οικονομικά μέσα 
για να είναι γενναιόδωρος με τα επιπλέον μετρητά του 
όταν βγαίνει έξω και τον ρωτάνε συνέχεια, αυτό συντελεί 
στο σύνθετο αποτέλεσμα ενοχής. Όλο και περισσότερα 
μαγαζιά ενθαρρύνουν τα φιλοδωρήματα. Για να τερ-
ματιστεί η φιλοδώρηση στον Καναδά, το 59 τοις εκατό 
δήλωσε ότι θα ήθελε να δει ένα μοντέλο «συμπεριλαμ-
βανομένης της υπηρεσίας». Αυτό σημαίνει υψηλότερους 
βασικούς μισθούς για τους εργαζόμενους και κατάργηση 
των φιλοδωρημάτων για τους καταναλωτές.
«Κοιτάζοντας εκείνη την περίοδο 2016-2023, όταν ρω-

τήσαμε πριν από επτά χρόνια, οι άνθρωποι στην πραγ-
ματικότητα προτιμούσαν να δίνουν φιλοδώρημα», είπε ο 
Korinski, αναφερόμενος σε προηγούμενη δημοσκόπηση.
«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι καιρός να στραφούν 

σε ένα μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσιών, όπου οι 
μισθοί είναι καλύτεροι, ώστε να μη χρειάζεται να μετα-
κυλούμε στον καταναλωτή την τσιγγουνιά των εμπόρων 
και να βασιζόμαστε στη γενναιοδωρία των ανθρώπων». 

Με τον τρέχοντα τρόπο φιλοδωρήματος στον Καναδά, 
περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε Καναδούς που 
θέλουν να απαλλαγούν από το φιλοδώρημα, πιστεύουν 
ότι το υπάρχον σύστημα επιτρέπει στους εργοδότες να 
πληρώνουν λιγότερα τους υπαλλήλους τους. Οι μισοί 
από αυτούς που θέλουν φιλοδώρημα για να παραμεί-
νουν συμφωνούν. «Πολλοί καταναλωτές το βλέπουν 
αυτό και λένε: «Αυτό δεν είναι το σωστό σύστημα φιλο-
δωρήματος», είπε ο Κορίνσκι.
«Αν αυτά τα άτομα πρέπει πράγματι να αμείβονται πε-

ρισσότερο, πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω 
του μισθολογικού συστήματος και λιγότερο αυξάνοντας 
συνεχώς το ποσό που ζητείται από τους πελάτες να δώ-
σουν φιλοδώρημα».

Εν τω μεταξύ, εκτός από το ότι τους ζητήθηκε να πληρώ-
σουν περισσότερα, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι η 
υπηρεσία έχει βελτιωθεί, έδειξε η δημοσκόπηση. Μόνο 
το 13 τοις εκατό δηλώνει ότι έχει δει πραγματικά καλύ-
τερη εξυπηρέτηση πελατών από τότε που τα φιλοδωρή-
ματα έχουν διογκωθεί. «Αν σας ζητηθεί να πληρώσετε 
περισσότερα, περιμένετε ότι κάποιος θα κάνει μια πραγ-
ματικά καλύτερη δουλειά», είπε ο Korinski.

© Global News, Angus Reid

MONTREAL
26th, 27th, 28th, 29th, 30th of June 2023 

and 3d, 4th, 5th, 6th, 7th of July 2023
Grande salle Centre communautaire hellénique 

Adrian-Maris: 5757, avenue Wilderton, Montréal

LAVAL
3d, 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, 12th, 13th and 14th of July 2023

École Démosthène: 1565 Boulevard Saint-Martin Ouest
In collaboration with the Hellenic Community of Greater Montreal

Dancing • Vocal Training
Acting • Masterclasses

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

10:00am to 4:00pm (supervision from 8.30am to 5 pm available) | Ages: 8 to 16 years old 
Info: 514-616-6919 dimil@videotron.ca | Directors: Maria Diamantis BMus , Dimitris Ilias BFA, DAMPS

Info & Registration: www.chromapanarmonia.com/voice-camp

SPACES ARE LIMITED! HIGH SCHOOL STUDENTS WILL ALSO BE PRESENTING NEXT YEAR'S MUSICAL

F E A T U R I N G

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Οι Καναδοί πιστεύουν ότι το φιλοδώρημα Οι Καναδοί πιστεύουν ότι το φιλοδώρημα 
«ξεφεύγει από τον έλεγχο», σύμφωνα  «ξεφεύγει από τον έλεγχο», σύμφωνα  

με νέα δημοσκόπησημε νέα δημοσκόπηση
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Έκθεση της επιτροπής 
για την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης 
Οι λανθασμένες επικοινωνίες σχετικά  
με τον COVID-19 εμψύχωσαν  
το «καραβάνι της ελευθερίας»

[ΤΑ ΝΕΑ] Στην ογκώδη έκθεσή του, ο 
δικαστής Paul Rouleau ισχυρίζεται, ότι 
η Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών του 
Καναδά επιδείνωσε μια ήδη δύσκολη κα-
τάσταση με την κακή διαχείριση της ανα-
κοίνωσης των υποχρεωτικών διαβατη-
ρίων εμβολίων για τους φορτηγατζήδες, 
στις αρχές του περασμένου έτους, όταν 
ο θυμός ήταν ήδη αναζωπυρωμένος και 
κυκλοφορούσαν διάφορες πληροφορίες 
γύρω από αυτή την πανδημία.
Η έκθεση άνω των 2.000 σελίδων, που 

κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι: «η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 
ήταν δικαιολογημένη να επικαλεστεί το 
Νόμο Έκτακτης Ανάγκης, τον περασμένο 
χειμώνα, για να σταματήσει τους διαδη-
λωτές στο κέντρο της Οτάβας». 
Αλλά το καθήκον του δικαστή Rouleau 

ήταν επίσης, να διερευνήσει τι είχε συμ-
βάλει στη λαϊκή δυσαρέσκεια που μπορεί 
να είχε προκαλέσει χιλιάδες Καναδούς να 
βγουν στους δρόμους γύρω από το λόφο 
του Κοινοβουλίου και να αποκλείσουν τις 
συνοριακές διελεύσεις.

Στο κεφάλαιο της έκθεσης με τίτλο 
«The Origins of the Freedom Convoy 
Movement», ο δικαστής Rouleau γράφει 
ότι «τα μέτρα δημόσιας υγείας δεν ήταν 
η μόνη αιτία των διαμαρτυριών […] αλλά 
ήταν σίγουρα σημαντική».
Ο δικαστής στήριξε τα ευρήματά του σε 

εκατοντάδες ώρες μαρτυριών και σε χι-
λιάδες έγγραφα που υποβλήθηκαν ως 
αποδεικτικά στοιχεία, κατά τις ακροάσεις 
της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης το περα-
σμένο φθινόπωρο.

Πέρα από πολιτικούς και αστυνομικούς 
προβληματισμούς, η τελική έκθεση λέει 
ότι, ενώ η έρευνα της επιτροπής δεν επι-
κεντρώθηκε στην απάντηση της κυβέρνη-
σης στον COVID-19, οι Καναδοί μπερδεύ-
τηκαν από τις ανακοινώσεις των αρχών.

Έτσι, ο δικαστής Rouleau επισημαίνει 
ένα λάθος που έγινε από την Υπηρεσία 
Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά στις 
12 Ιανουαρίου 2022. Η CBSA εξέδωσε μια 
ανακοίνωση που έλεγε ότι: οι μη εμβολι-
ασμένοι Καναδοί οδηγοί φορτηγών δε 
θα χρειαζόταν να τεθούν σε καραντίνα 
κατά την επιστροφή τους στη χώρα του 
Καναδά.
Ωστόσο, την επόμενη μέρα, οι ομοσπον-

διακοί υπουργοί Υγείας, Μεταφορών και 
Δημόσιας Ασφάλειας, έκαναν μια δήλωση 
αναφέροντας ότι η ανακοίνωση της CBSA 
ήταν λανθασμένη και ότι όλοι οι φορτηγα-
τζήδες υπόκεινται στην υποχρέωση εμβο-
λιασμού, υπενθυμίζει ο Επίτροπος.
«Αυτή η ασάφεια στα μηνύματα της κυ-

βέρνησης […] απλώς επιδείνωσε τα αρ-
νητικά συναισθήματα γύρω από τους 
νέους συνοριακούς κανόνες», έγραψε ο 
δικαστής Rouleau, συμπληρώνοντας ότι 
«σε ορισμένους κύκλους η λέξη «φορτη-

γατζής», έχει φτάσει να συμβολίζει τους 
σκληρά εργαζόμενους Καναδούς που, 
παρά τις συνεισφορές τους στην κοινωνία, 
έχουν δει τη ζωή και τη διαβίωσή τους να 
διαταράσσονται από τους κυβερνητικούς 
κανονισμούς COVID-19».
«Αυτή η αφήγηση ήταν ένας παράγοντας 

που βοήθησε στην εμψύχωση της Συνο-
δείας της Ελευθερίας», είπε ο επίτροπος.

ΚΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ο κ. Rouleau καταλήγει επίσης στο συ-

μπέρασμα, ότι η διάδοση – σκόπιμη και 
ακούσια – πληροφοριών σχετικά με τον 
εμβολιασμό και το ρόλο των κυβερνήσε-
ων στον αγώνα για τον περιορισμό της 
πανδημίας, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση και οργάνωση των διαδη-
λώσεων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
επίσης «έχουν χρησιμοποιηθεί ως επιτα-
χυντές παραπληροφόρησης», είπε ο δικα-
στής.
Υπενθυμίζει ότι ανακριβείς πληροφορίες 

ακούστηκαν ακόμη και κατά τις ακροάσεις 
της επιτροπής, με ορισμένους ηγέτες της 
«συνοδείας» να έχουν εκφράσει αυτό 
που ονόμασε «πιο ξεκάθαρα συνωμοτι-
κές απόψεις» κατά την κατάθεσή τους. 
Παραθέτει τους James Bauder και Patrick 
King, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και οι δύο 
ποινικές διώξεις που σχετίζονται με τις δι-
αδηλώσεις.
«Οι ψευδείς πεποιθήσεις ότι τα εμβόλια 

για τον COVID-19 χειραγωγούν τα γονίδια 
ενός ατόμου, οι τροφοδοσίες μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης γεμάτες ομοφοβικό ή 
ρατσιστικό περιεχόμενο, καθώς και ανα-
κριβείς αναφορές σημαντικών γεγονότων, 
έχουν υποβληθεί σε μαρτυρίες ενώπιον 
μου», έγραψε ο Justice Rouleau.
Η ταχύτητα με την οποία μπορούν να δι-

αδοθούν εσφαλμένες πληροφορίες υπο-
γραμμίστηκε επίσης από την αντίδραση 
στην ίδια την έκθεση Rouleau, καθώς κυ-
κλοφόρησαν ψευδείς ισχυρισμοί στο Δια-
δίκτυο, ότι ο δικαστής του Εφετείου του 
Οντάριο ήταν συγγενής του πρωθυπουρ-
γού Τζάστιν Τρουντό.

«ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ»
Όσον αφορά τους ίδιους τους περιορι-

σμούς υγείας – οι οποίοι ουσιαστικά όλοι 
καταργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο –, ο 
δικαστής Rouleau παραδέχεται πρόθυμα 
ότι «έχουν επιβάλει πραγματικές δυσκολί-
ες στους Καναδούς […] ανεξάρτητα από τα 
πλεονεκτήματά τους».
Όμως, ενώ ορισμένοι Καναδοί αντέδρα-

σαν με οργή στην ύπαρξη αυτών των κα-
νόνων, ο δικαστής διαπίστωσε ότι «ορι-
σμένοι από τους κανόνες που εφαρμόζο-
νται από τις κυβερνήσεις έχουν προκαλέ-
σει κατανοητή σύγχυση» στο κοινό.
«Εκ των υστέρων, οι κανόνες που απα-

γορεύουν στα παιδιά να παίζουν σε υπαί-
θριες παιδικές χαρές φαίνονται αντιπα-

ραγωγικοί, δεδομένων των όσων γνωρί-
ζουμε τώρα για τον τρόπο εξάπλωσης του 
COVID-19», είπε ο δικαστής.
Ομοίως, «οι κανόνες που επέτρεπαν στα 

μεγάλα καταστήματα να παραμείνουν 
ανοιχτά, ενώ απαιτούσαν το κλείσιμο μι-
κρών επιχειρήσεων που πωλούσαν πολλά 
ίδια προϊόντα, ήταν δύσκολο να κατανοη-
θούν ή να εξηγηθούν».
Ο δικαστής προσθέτει τέλος, ότι σε μια 

εποχή που η πανδημία ανάγκασε πολλούς 
ανθρώπους «να ζήσουν τη ζωή τους στο 

διαδίκτυο», δεν προκαλεί έκπληξη το γε-
γονός, ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν χρησιμοποιηθεί ενεργά «ως μέσο 
για να εκφράσουν οι άνθρωποι τη δυσα-
ρέσκειά τους για τις κυβερνητικές ενέρ-
γειες».
Μία από τις 56 συστάσεις της επιτροπής 

καλεί όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης «να 
συνεχίσουν να μελετούν τον αντίκτυπο 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κα-
ναδική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης 
της παραπληροφόρησης».

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

- Real Estate Management
- Taxation Representation
- Wills & Estate Planning
- Pension Services
- International Consultant
- Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

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 35 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει
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ΘΈΩΡΙΈΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ
Ένα διαχρονικό φαινόμενο
Οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τους καταστροφικούς σεισμούς 

στην τουρκική επικράτεια… Καταρρίφθηκαν τα ιπτάμε-
να μπαλόνια των εξωγήινων… Η προσγείωση στη σελήνη ήταν 
μία απάτη… Η Γη είναι επίπεδη... Όλοι οι Εβραίοι που δούλευαν 
στους δίδυμους πύργους απουσίαζαν την 11η Σεπτεμβρίου… Ο 
ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς έφτιαξε τον κορωνοϊό… Ο Τζέ-
ιμς Ντιν είναι ζωντανός... 
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις γνωστότερες θεωρίες συνωμο-

σίας, που αποκτούν ολοένα και περισσότερους οπαδούς παγκο-
σμίως. Γεγονός είναι ότι οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίας παρα-
μονεύουν παντού στο διαδίκτυο – και όχι μόνο – και καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Συχνά, οι πιστοί οπαδοί απορρίπτουν εύκολα οποιαδήποτε και 
όλα τα στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους ισχυ-
ρισμούς και υποστηρίζουν ότι οι μάρτυρες ή οι ειδικοί που αμφι-
σβητούν τις ιδέες είναι απλώς μέρος της συνωμοσίας. 

Κατά γενικό κανόνα, στους ανθρώπους δεν αρέσει να μην μπο-
ρούν να κατανοήσουν τα πράγματα. Είμαστε περίεργοι και θέλου-
με να καταλάβουμε τον κόσμο γύρω μας. 
Στο παρελθόν, η επιστήμη δεν μπορούσε να εξηγήσει πολλά από 

τα φαινόμενα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι και έτσι η πιο εύ-
κολη και αποτελεσματική απάντηση σε μία αναπάντητη ερώτη-
ση, ήταν να τα αποδώσουν σε μια παντοδύναμη, παντογνώστρια 
ανώτερη δύναμη. Η επιστήμη είναι πλέον σε θέση να απαντήσει 
σε πολλά από τα ερωτήματα που κάποτε ήταν ανεξήγητα και ενώ 
δεν έχουμε πάντα τις απαντήσεις, τώρα διαθέτουμε την ικανότητα 
να εξηγούμε και να κατανοούμε με ακρίβεια όλα σχεδόν τα φαι-
νόμενα. 

Έχοντας αυτό κατά νου, γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε θεωρίες 
συνωμοσίας, ακόμη και όταν υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία που 
δείχνουν ότι είναι εσφαλμένες; 

Γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας είναι τόσο διαδεδομένες σήμερα 
και τι ακριβώς είναι η θεωρία συνωμοσίας; 

Κοινωνικοί επιστήμονες έχουν δώσει ορισμένες απαντήσεις. Πι-
στεύουν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ορισμένων 
ανθρώπων όπως ο ναρκισσισμός, η ψυχοπάθεια και η τάση να 
βλέπουν τον κόσμο ασπρόμαυρο, παίζουν σημαντικό ρόλο. Το ίδιο 
και οι πολιτικές πεποιθήσεις, ιδιαίτερα ο λαϊκισμός και η ανοχή 
στην πολιτική βία. Οι γνωστικές προκαταλήψεις, όπως το να πι-
στεύεις μόνο στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη σκέφτε-
σαι, κάνουν επίσης τους ανθρώπους πιο ευάλωτους. 

Πρόκειται για μία πολύ διαδεδομένη ιδιορρυθμία της προσωπι-
κότητας, μία υπερβολική αυτοπεποίθηση, κατά μία έννοια. Όσο 
κάποιος πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο, τόσο πιο πιθανό είναι να 
αποδεχτεί τις θεωρίες συνωμοσίας, ανεξάρτητα από τα αποδει-
κτικά στοιχεία. Γιατί η αλαζονεία, όπως έχει επανειλημμένα απο-
δείξει η ιστορία, είναι πολύ πιο δύσκολο να εξαλειφθεί παρά η 
βλακεία. 
Μία νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το πρόβλημα των θεωριών συ-

νωμοσίας είναι πολύ πιο βαθύ και μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο 
δύσκολο να λυθεί, εφόσον οι άνθρωποι με υπερβολική αυτοπε-
ποίθηση δεν παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να 
διορθωθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν πραγματικές συνωμοσίες. Η βιομηχανία κα-
πνού π.χ. εξαπάτησε το κοινό σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώ-
σεις του καπνίσματος στην υγεία… 

Προωθούν μία άθεη παιδεία
• Αντί να ασχοληθούν με τα χάλια της παιδείας, «εξόρισαν» τους Τρεις 
Ιεράρχες από τα σχολεία • Την ώρα που η ελληνική Παιδεία βουλιάζει 
σε ένα πλήθος προβλημάτων, η Νίκη Κεραμέως ασχολείται με το πώς 

θα «σβήσει» τους Τρεις Ιεράρχες από το χάρτη της εκπαίδευσης

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης
© Sportime.gr

Τι ήταν αυτό που… έλειπε από τη δύσμοιρη 
ελληνική Παιδεία και η κυβέρνηση φρόντισε 

να «τακτοποιήσει» νωρίς – νωρίς, από το 2020 
κιόλας; Μήπως το να ανανεωθούν οι εξαθλι-
ωμένες εκπαιδευτικές δομές, έχοντας σήμερα 
σχολεία που πότε πλημμυρίζουν από βροχές 
και πότε καταρρέουν τα ταβάνια τους; Μήπως 
το να προσληφθούν επιπλέον μόνιμοι εκπαιδευ-
τικοί για να καλύψουν τα σχολεία της επαρχίας 
που ερημώνουν και ρημάζουν από την κρατική 
εγκατάλειψη; Μήπως το να αυξηθούν οι πενι-
χρές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, 
για να καλυφθούν οι ανάγκες για κτήρια, εργα-
στήρια, βιβλία, λειτουργικά έξοδα και θέρμαν-
ση;
Τίποτε από αυτά. Αδιάφορη σημασία έχουν αυτά 

τα ζητήματα για την κυβέρνηση. Αυτό που έπρε-
πε να αλλάξει επειγόντως στην ελληνική Παιδεία 
σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, ήταν να… καταρ-
γηθεί η σχολική αργία των Τριών Ιεραρχών. Οι 
Τρεις Ιεράρχες «ενοχλούσαν» το εκλεκτό μέλος 
της λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Η Ορθοδοξία «ενο-
χλεί» γενικότερα και κάποιοι επιχειρούν να την 
αποσυνδέσουν πλήρως από τα σύγχρονα γράμ-
ματα.
«Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους αγίους 

και τους αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι τού 
Έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους, 
που πάνε να νοθέψουνε τη ζωή μας», έλεγε ο 
αγιασμένος γέροντας Χριστόφορος Παπουλάκος, 
διάδοχος του Πατροκοσμά. Και πόσο προφητικοί 
βγαίνουν οι λόγοι του, ειδικά στην εποχή μας.

ΟΤΑΝ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, 
Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΜΕΤΡΟΥΣΕ… ΑΡΓΙΕΣ
Έχει σημασία να σκεφτούμε πως το 2020 – εν 

μέσω πανδημίας – είχε προκύψει ένας τεράστι-
ος όγκος ζητημάτων υγειονομικής σημασίας, που 
εμπόδιζαν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Κι 
όμως, η Νίκη Κεραμέως είχε την πρεμούρα να κα-
ταθέσει στη Βουλή διάταξη, που προέβλεπε την 
κατάργηση της σχολικής αργίας για την εορτή των 
Τριών Ιεραρχών. Σε μια εποχή που ο εκπαιδευτι-
κός κόσμος βρισκόταν σε χάος, η υπουργός Παι-
δείας είχε στο νου της να εξορίσει από το σχολικό 
ημερολόγιο τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασί-
λειο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο.
Και έχει τη σημασία του, πως αυτή η διάταξη κα-

τατέθηκε σε μια χρονική συγκυρία που θα υπήρ-
χαν λιγοστές αντιδράσεις, καθότι στα επόμενα 
δύο χρόνια τα σχολεία ανοιγόκλειναν συνεχώς, 
η προσοχή της κοινής γνώμης ήταν εξολοκλήρου 
στραμμένη στην εξέλιξη της πανδημίας και ελάχι-
στοι έδιναν σημασία στο τι άλλαξε με τις σχολικές 
αργίες.
Το ακόμα πιο τραγελαφικό της υπόθεσης; Στα 

φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών ισχύ-
ει κανονικά η αργία, αλλά στα δημόσια σχολεία 
όχι! Η ελληνική παιδεία εξόρισε τους Αγίους – 
προστάτες της, αλλά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συ-
νεχίζουν να ακολουθούν την αργία.

«ΣΒΗΝΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 
Για τα σχολεία – αντί για αργία – η νέα εγκύκλιος 

προέβλεψε μια δίωρη γιορτή, στην οποία οι μα-
θητές υποτίθεται πως θα ενημερώνονταν για τους 
Τρεις Ιεράρχες και το έργο τους ή εναλλακτικά θα 
γινόταν εκκλησιασμός ή μια σύντομη γιορτή. 
Με λίγα λόγια, η γιορτή των Τριών Ιεραρχών δεν 

είναι πια αργία, αλλά έβαλαν ολίγον από «γιορ-
τή», γιατί μην ξεχνάμε πως έρχονται και εκλογές. 
Άρα λοιπόν οι Τρεις Ιεράρχες κρίνονται ως άξιοι 
μιας μικρής και αμελητέας αναφοράς, αλλά όχι 
και τόσο σημαντικοί ώστε να αξιώνουν και ημέρα 
αργίας από την… άριστη Παιδεία μας.

Πέρα από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις 
ηρωικών εκπαιδευτικών, που θα φρόντισαν να 
μεταδώσουν στους μαθητές το πνεύμα αυτής της 
μεγάλης εορτής, καταλαβαίνει κανείς τι είδους… 
«ενημέρωση» έγινε στα σχολεία. Αισιόδοξο ση-
μάδι το ότι κάποιοι δάσκαλοι, κάποιοι καθηγητές 
και κάποιοι άξιοι γονείς, αντιστάθηκαν στα σχέδια 
αποχριστιανοποίησης των ελληνικών σχολείων 
και φρόντισαν, ώστε κάποια παιδιά να λάβουν 
ουσιαστικές γνώσεις αλλά και ευλογία από τη 
μνήμη των Αγίων.
Όμως μην κοροϊδευόμαστε σχετικά με τη θλι-

βερή κατάσταση που επικρατεί στις μέρες μας. 
Πόσα παιδιά γνωρίζουν σήμερα έστω και ελάχι-
στα πράγματα από το έργο που παρέδωσαν αυτοί 
οι ουρανομήκης φωστήρες του πνεύματος; Πόσα 
παιδιά γνωρίζουν – έστω – τα ονόματα τους; Δυ-
στυχώς, οι Τρεις Ιεράρχες παραμένουν άγνωστοι 
ή ελάχιστα γνωστοί στην πλειοψηφία των μαθη-
τών. Η πραγματική διάσταση του θέματος είναι 
πως η μνήμη των Τριών Ιεραρχών «θάβεται» χρό-
νο με το χρόνο, διότι επιβάλλεται ένα νοσηρό σχέ-
διο απονέκρωσης της Παιδείας και αποσύνδεσης 
της από κάθε ηθικό και αξιακό οικοδόμημα που 
σχετίζεται με την Ορθόδοξη πίστη, την ιστορία και 
την παράδοση.

Ολόκληρο το τιτάνιο έργο και η διδασκαλία των 
Τριών Ιεραρχών «βοά» τη μαρτυρία, ότι η παιδεία 
και η μόρφωση οφείλει να είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την πνευματική προκοπή, με την από-
κτηση της αρετής, με την ανάδειξη των ανθρώπων 
ως πνευματικές και θεοσεβείς προσωπικότητες.

Στις μέρες μας, η παιδεία έχει καταντήσει 
ένα στείρο καταναλωτικό εμπόρευμα χωρίς κανέ-
να ηθικό αντίκρισμα, που αγοράζεται και πωλεί-
ται ως συνάλλαγμα για τις προσωπικές επιδιώ-
ξεις και τις απαιτήσεις της καριέρας. Δεν υπάρχει 
χώρος για ηθική, για πίστη, για καλλιέργεια της 
ψυχής και θεολογική σκέψη. Στον κόσμο της Νέας 
Τάξης Πραγμάτων τα σχολεία δε χρησιμεύουν 
για τίποτα άλλο παρά ως επωαστήρια άχρωμων 
ανθρώπων που τροφοδοτούν τη βιομηχανία του 
καπιταλισμού.

Πώς να μην «ενοχλούν» λοιπόν οι ρηξικέλευθες 
διδασκαλίες των Τριών Ιεραρχών, που επιζητούν 
να κάνουν τον άνθρωπο πρόσωπο και όχι προσω-
πείο, ελεύθερο και όχι ελευθεριάζων, φορέα αγι-
ότητας και όχι αγριότητας;
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Έκπτωτοι και Πρωτόπλαστοι
Η στέρηση της οντολογικής αναζητή-

σεως ή η έλλειψη της ουσιαστικής 
πνευματικότητας, σηματοδοτεί τη ση-
μερινή άνυδρη και καταναλωτική πραγ-
ματικότητα, η οποία λίαν σκοπίμως, 
αποδομεί τις κοινωνίες, μετατρέποντας 
της σε άτομα μυωπικά προσκολλημένα 
εις την ύλη, άνευ της υπάρξεως ουδε-
νός ουσιαστικού πνευματικού ενδιαφέ-
ροντος, διά την εξέλιξη του εαυτού της 
και εν γένει της κοινωνίας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Είναι πρόδηλο, ότι η έλλειψη πνευμα-
τικών στοχασμών ή αναζητήσεων, όχι 
μόνο φιλοσοφικών αλλά ουσιαστικά 
υπαρξιακών καταδυόμενων εκ των να-
μάτων της ζώσης και δαψιλώς (=γεν-
ναιόδωρα) Ορθοδόξους παραδόσεως, 
δημιουργεί ανθρώπους στείρους και 
κόλουρους (=κολοβούς), στερούμενων 
της αρμονίας, της  χαράς και της ανα-
γεννήσεως, διά μέσου της θυσιαστικής 
αυταπαρνήσεως και της ανιδιοτελούς 
προσφοράς προς την κοινωνία.
Σήμερον, τα ζωτικά χριστιανικά ιδεώ-

δη έχουν καταδήλως αντικατασταθεί 
από τα κίβδηλα νοσηρά πρότυπα του 
ψευδεπίγραφου οικουμενισμού και της 
αλλοίωσης εν μέρει και ταυτότητας της 
ορθόδοξης παραδόσεως, η οποία ενί-
οτε εργαλειοποιείται προς όφελος των 
θεσμικών ελίτ και των πολιτικά ισχυρών 
του Κόσμου, προκειμένου, τοιουτοτρό-
πως να δικαιολογηθούν οι επονείδιστες 
πολιτικές τους ασχημονίες και αήθεις 
απάνθρωπες επιμελείς μεθοδεύσεις 
τους, υπέρ της ισοπεδωτικής προελαυ-
νούσης παγκοσμιοποιήσεως.

Η σύγχρονη αυτή νοσηρά στάση, δικαι-
ολογείται ασύγγνωστα κατ’ εμέ, άτοπα 
και αντιεπιστημονικά εξ ορισμένων ευη-
θών θεωριών, περί του ανεδαφικού και 
αόριστου ισοπεδωτισμού, εν ονόματι 

του οποίου, ή εν άλλοις λόγοις, διά της 
οιονεί «σταυροφορίας» του δικαιωμα-
τισμού, υπό του μανδύα τού ως άνω 
ιδεολογήματος επιτρέπονται άπαντα, με 
αποτέλεσμα να αποθεώνεται ο άκρατος 
ατομοκεντρισμός, απελευθερώνοντας 
δήθεν τον άνθρωπο από πάσα φυσικό 
προορισμό ή κοινωνική υποχρέωση, με 
αποτέλεσμα το ανθρώπινο πρόσωπο διά 
της αφεύκτως ως άνω καθόλα διαβρωτι-
κής και αλλοτριωτικής θεωρίας να εκπί-
πτει, αμαυρώνοντας το κατ’ εικόνα του 
Θεού ενόψει του καθ’ ημέραν προς την 
καθ’ ομοίωση.
Ο βαθμός της παρακμιακής σήψης της 

Δύσεως, ή έλλειψη προτύπων, ιδεωδών, 
η υπόληψη του εκκλησιαστικού βίου, ως 
μία μορφή ανυπόληπτης ορθολογιστι-
κής διαδικασίας, η απομόνωσή της εκ 
των κοινωνικών δρωμένων και πολιτικών 
τετκαινομένων, αλλά και εις τον αντίπο-
δα, ο σφετερισμός της Εκκλησίας προς 
εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμο-
τήτων, δημιουργεί μία κοινωνία πλήρως 
κατακερματισμένη και εγκλωβισμένη 
προς ανούσιες πολιτικές ιδεοληψίες.
Η έκλειψη του μυστηριακού βίου, η 

έλλειψη εκκλησιαστικής παιδείας, η μη 
επίγνωση ότι, κάθε ημέρα, εορτάζει κά-
ποιος ή κάποια, η οποία θυσιάσθηκαν 
για την Πίστη του Κυρίου Ημών Ιησού 
Χριστού, ούτως ώστε να τους τιμώμεν 
δεόντως, απομακρύνει σκοπίμως το ποί-
μνιο εκ της εκκλησιαστικού γίγνεσθαι 
αλλά και την έτι περαιτέρω ώσμωση του 
σύγχρονου ανθρώπου με την εκκλησια-
στική παράδοση.

Είμεθα η πρώτη Ορθόδοξη χώρα, ένθα 
η Εκκλησία συνέβαλε προς την απελευ-
θέρωση του έθνους και μολονότι περιέ-
χεται ως δομική σταθερά συνιστώσα εις 
την πολιτισμική μας ταυτότητα αλλά και 
εις την προμετωπίδα του Συντάγματος, 
παρά ταύτα όμως λοιδορείται, περιφρο-
νείται και καταφρονείται.

Εν ταυτώ όμως ένιοι (=μερικοί) σοβού-
ντες (=κάτι που εξελίσσεται σε κακό) 
μηχανισμοί, υποστηρίζουν την έξαρση 
του Ισλάμ, αλλά και των λοιπών θρη-
σκειών επ’ ονόματι του θρησκευτικού 
πλουραλισμού, με υπερβάλλοντα ζήλο 
και υπερεκχειλίζοντα θαυμασμό, υποτι-
μώντας την Ορθόδοξη παράδοση.
Οι εχθροί της Πατρίδας μας ευρίσκο-

νται εντός των πυλών και ουχί εις τις πα-
ρυφές της κερκόπορτας επί θύραις, με 
αποτέλεσμα ο πολίτης να μη δύναται να 
αντιλαμβάνεται τους προβατόσχημους 
ελληνόφωνους άθεους λυκοποιμένες, οι 
οποίοι συνιστούν έμμισθα φερέφωνα 
έξω-εθνικών συμφερόντων.

Η παράδοση μας έχει τρωθεί εκ βά-
θρων, συνεργεία της επισήμου Ελλαδι-
κής Εκκλησίας, η οποία συμπλέει με τα 
πάσης φύσεως και λογής συμφέροντα, 
αφήνοντας έκθετη την κληρονομία αξι-
ών και την πνευματική παρακαταθήκη 
των προγόνων μας, αντί να σπεύσει αυ-
τοκλήτως και σιδηρώς να την περιφρου-
ρήσει μέχρι τελευταίας θεσμικής αλλά 
και ουσιαστικής ρανίδας αγωνιστικού 
φρονήματος.

Ας προσπορίσουμε και ημείς εις τους 
εαυτούς μας διά της σπουδής, εις τη 
ζώσα Ορθόδοξη παράδοση το επίτευγ-
μα της πνευματικής ανάτασης, η οποία 
θα μας θεραπεύσει ψυχικά και θα μας 
καταστήσει διορατικούς και οξυδερκείς.

Είναι πρόδηλο ότι διά της Χάρις του 
Θεού, γαληνεύει η ψυχή μας διά της 
προσευχής και διασκορπίζεται ο βόρβο-
ρος των δαιμονίων τα οποία μας κατα-
κλύζουν, υπονομεύοντας πάσα προσπά-
θεια της αταλάντευτου προσπάθειας ίνα 
προσευχηθούμε με προσήλωση προς 
τους Αγίους μας και τον Τριαδικό Θεό.

Η διάβαση διά μέσου της πνευματικής 
Προσευχής, μάς διδάσκει την οδό της 
Αληθείας και της Αρετής, διότι συνειδη-
τοποιούμε εναργώς (=με διαύγεια) την 

καμπή της Ιστορίας εις την οποία ευρι-
σκόμεθα, χαράσσοντας και οριοθετώ-
ντας το μέλλον της πεπερασμένης φύσε-
ως του θνησιγενούς σαρκίου μας.

Κατά συνέπεια, η πνευματική θωράκι-
σή μας, διά της δεούσης Προσευχής, συ-
νιστά ένα ζωτικό ιδεώδες και αγαθό το 
οποίο επιβάλλεται, ιδίως εις τις σύγχρο-
νες άνυδρες εποχές, ένθα, ημείς οι άν-
θρωποι έχουμε ακουσίως απεμπολήσει 
επί της καθημερινότητας της Ζωής μας, 
δηλονότι τα απαράγραπτα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα εκ θεού ορμώ-
μενα και απορρέοντα από το κατ’ εικόνα 
της φύσης μας.

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπού-
δασε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δη-
μοσιογραφία στο 
Εργαστήρι Επαγ-
γελματικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχια-
κό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός 
Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, 
Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και 
το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη 
Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο 
της Πληροφορικής, Κοινωνιολο-
γία του Δικαίου και Εκκλησιαστι-
κό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς 
ως διαμεσολαβητής στην επίλυση 
ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστι-
κού και εμπορικού δικαίου, κατά το 
Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 
(Α’211).
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Όλα δείχνουν κάλπες  
στις 9 Απριλίου
Οι κινήσεις της Ν.Δ. δείχνουν ότι έχει «κλειδώσει» η ημερομηνία των 
εκλογών • Τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα σε ένα ποσοστό άνω του 
97%, οι υποψήφιοι περνούν από «ενημέρωση» και το καλεντάρι των 
κομματικών εκδηλώσεων φθάνει μέχρι τις 6 Απριλίου

Όπως όλα δείχνουν, η 9η Απριλί-
ου αυτή τη στιγμή είναι μακράν η 

επικρατέστερη ημερομηνία για να στη-
θούν οι πρώτες κάλπες. Μια σειρά κυ-
βερνητικών κινήσεων, μάλιστα, μαρτυ-
ρούν την πρόθεση οι εκλογές να γίνουν 
μία εβδομάδα πριν από την Κυριακή 
του Πάσχα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πρώτον, το κλείσιμο των ψηφοδελτίων. 
Πλέον οι «γαλάζιες» λίστες είναι έτοιμες 
σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 97% και 
μένουν ελάχιστα κενά μέχρι να συμπλη-
ρωθούν στο 100%, τα οποία αφορούν 
αποφάσεις που θα πάρει προσωπικά ο κ. 
Μητσοτάκης. Η συμπλήρωση των ψηφο-
δελτίων δείχνει πως πλέον «σύσσωμο» 
το κόμμα και οι υποψήφιοι μπαίνουν 
στη μάχη της τελικής ευθείας, «φωτο-
γραφίζοντας» την 9η Απριλίου ως την 
πιθανότερη ημερομηνία. Επιπλέον, στην 
Πειραιώς έχει ενεργοποιηθεί το «μπρί-
φινγκ» των υποψηφίων, όπου κάθε 
εβδομάδα υπάρχουν γκρουπ από υπο-
ψήφιους βουλευτές, οι οποίοι ενημερώ-
νονται για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει 
να λένε στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τις 
οποίες δικαιούνται, που είναι μία σε πα-
νελλαδικό και δύο σε τοπικό μέσο.

Δεύτερον, ο κομματικός σχεδιασμός 
έχει, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η 
«Κ», ορίζοντα έως την πρώτη εβδομά-
δα του Απριλίου. Αυτό πρακτικά σημαί-
νει, πως το πρόγραμμα περιοδειών των 
κομματικών στελεχών και των κλιμακίων 
φθάνει έως τις 6 Απριλίου, γεγονός που 
ενισχύει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία 
εκλογών. 
«Μετά τις 7 Απριλίου (σ.σ. ημερομηνία 

που θα κλείσει τυπικά η προεκλογική πε-
ρίοδος) δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμ-
μα», λέει στην «Κ» κομματικό στέλεχος. 
Επιπλέον, τις τελευταίες εβδομάδες τα 
κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας έχουν 
αυξήσει την κινητικότητά τους, πραγμα-

τοποιώντας πλέον τρεις, ακόμη και τέσ-
σερις περιοδείες ανά εβδομάδα, όταν 
το προηγούμενο διάστημα γίνονταν μία 
έως το πολύ δύο.
Ο υπερδιπλασιασμός των περιοδειών 

δείχνει πως πλέον βρισκόμαστε στην τε-
λική ευθεία. Την ίδια στιγμή, και το πρό-
γραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι 
σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς. 

Στο τέλος της εβδομάδας θα βρεθεί σε 
Λάρισα και Γρεβενά και έπεται η Λαμία.
Τρίτον, η διαφημιστική καμπάνια έχει 

αρχίσει να συμπληρώνεται, με τα πρώ-
τα διαδικτυακά σποτ του κόμματος να 
έχουν βγει στον αέρα. Το επόμενο διά-
στημα, πιθανότατα έως τις 15 Μαρτίου, 
θα προστεθούν και τα υπόλοιπα κομμά-
τια του παζλ, που θα έχουν κυβερνητικό 
άρωμα, με τα πεπραγμένα της 4ετίας.
Τέταρτον, οι παροχές που εξήγγειλε 

από την Κοζάνη ο πρωθυπουργός έχουν 
ορίζοντα υλοποίησης, όπως πιστοποίησε 
το οικονομικό επιτελείο, τα τέλη Μαρ-
τίου. Σε συνδυασμό με την αύξηση του 
κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου, πρό-
κειται για δύο πολύ σημαντικές ενισχύ-
σεις. Ο πρωθυπουργός στην τελευταία 
του συνέντευξη στην ΕΡΤ τόνισε πως δεν 
πρόκειται για παροχές «με την έννοια 
της εξαγοράς ψήφων», αλλά δίνονται 
τώρα λόγω της καθαρής εικόνας που 
υπάρχει στον προϋπολογισμό. 
Ταυτόχρονα όμως σημείωσε, πως δεν 

υπάρχει άλλο δημοσιονομικό περιθώριο 
για σημαντικές έξτρα παροχές. Συνεπώς 
αυτές είναι οι τελευταίες πριν από τις 
εκλογές, και προφανώς πολιτικά κρίνε-
ται σκόπιμο να δοθούν πολύ κοντά στις 
κάλπες.
Τα παραπάνω συγκλίνουν πως η 9η 

Απριλίου αποτελεί την ημερομηνία που 
έχει κυκλώσει πλέον ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης για τις πρώτες κάλπες της απλής 
αναλογικής, και ο μόνος λόγος να αλλά-
ξει κάτι είναι το αμέσως επόμενο 20ήμε-
ρο να υπάρξει κάποια έκτακτη –και σί-
γουρα μη θετική– εξέλιξη που θα αλλά-
ξει το βασικό σχεδιασμό.

ΈΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Κώστας Καραμανλής δε θα είναι 
υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές
«Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να 

ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτι-
κή μου διαδρομή. Ως εκ τούτου, δε θα 
είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλο-
γές. Προφανώς, στηρίζω πάντα την 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την 
παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως 
επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός στην 
ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και 
τις αξίες της. Με σεβασμό και αγάπη 
για τον κόσμο της και όλους τους Έλλη-
νες πολίτες».

Με αυτή τη δήλωση, ο πρώην πρωθυ-
πουργός Κώστας Καραμανλής ανακοί-
νωσε ότι δε θα είναι υποψήφιος στις 
εκλογές και να κλείσει έναν πολυετή 
κοινοβουλευτικό βίο, καθώς εξελέγη για 
πρώτη φορά βουλευτής το 1989. 
«Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μα-

κροβιότερος αρχηγός της ΝΔ και φύσει 
και θέσει δεν υπάρχει περίπτωση να 
πληγώσει το κόμμα του λίγο πριν την 
εκλογική μάχη» λένε πρόσωπα που γνω-
ρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί.  
Ωστόσο, η απόφαση του να μην είναι 

υποψήφιος για τη Βουλή, κάνει περισσό-
τερο ορατή μια πιθανή υποψηφιότητα 
του για την Προεδρία της Δημοκρατίας.  

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», ο 

πρώην πρωθυπουργός κρατούσε κλει-
στά τα χαρτιά του, χωρίς την παραμικρή 
διαρροή που θα φωτογραφίζει τις προ-
θέσεις του. Ωστόσο, το κλίμα που είχε δι-
αμορφωθεί το τελευταίο διάστημα έδει-
χνε πως η αποχώρηση του από τα «γαλά-
ζια» ψηφοδέλτια ήταν πλέον ένα πιθανό 
σενάριο. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δεν 
είχε οποιαδήποτε προεκλογική δραστη-
ριότητα, σε αντίθεση με τον Αντώνη Σα-
μαρά, αλλά και οι ψυχρές σχέσεις του με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ομιλία 
του στα Ανώγεια, έδειχναν ότι ο Κώστας 
Καραμανλής αυτή τη φορά δε θα έμπαι-
νε στην εκλογική μάχη.
Υπενθυμίζεται ότι σε εκείνη την ομιλία 

της 31ης Αυγούστου 2022, σε εκδήλωση 
για το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, Γιάννη 
Κεφαλογιάννη, ο πρώην πρωθυπουρ-
γός προκάλεσε έντονες αναταράξεις στο 
κυβερνόν κόμμα με την επίθεση στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα των 
υποκλοπών. 
«Σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κά-

θαρση επέρχεται μόνο εφόσον αποσα-
φηνιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο 
βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται 
ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ιοβό-
λες για τη δημοκρατική ομαλότητα. Φως 
λοιπόν. Άπλετο φως», τόνισε αρχικά ο 
πρώην πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: 
«Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά 
από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι 
εκτός από αντιδημοκρατικό και παρά-
νομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοση-
ρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας, 
που είναι αδιανόητο. Παραμένει όμως 
επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαριστεί, 
ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν 
κάτι τέτοιο και ποιοι και πώς το ενέκρι-
ναν. Η επίκληση του απορρήτου σε τέ-
τοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην 
ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου». 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Δήλωση για την απόφαση του πρώην 

πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να 
μην είναι υποψήφιος στις εκλογές έκανε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Κα-

ραμανλή για τη διαχρονική προσφορά 
του στην παράταξη και τον τόπο. Προσω-
πικά, μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική 
του κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην 
πολιτική. Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην 
καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ 
περισσότερο σήμερα, που η καμπή στη 
δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει 
με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων ορι-
ζόντων για την πατρίδα και το κόμμα μας. 
Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι, απ’ όπου 
και αν βρίσκεται, θα συνεχίσει να αφιε-
ρώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό 
της Ελλάδας και της μεγάλης μας παρά-
ταξης. Και θα είναι παρών στη μεγάλη 
εκλογική μάχη που ξεκινά», δήλωσε ο 
πρωθυπουργός.\ © zougla.gr
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ΚΑΝΑΔΑΣ: «ΑΓΓΙΖΈΙ» ΤΑ 40 ΈΚ. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Ο πληθυσμός του Καναδά εκτιμήθηκε σε 39.292.355 

άτομα την 1η Οκτωβρίου 2022, αύξηση 362.453 
ατόμων (+0,9%) από την 1η Ιουλίου 2022. Πρόκειται για 
τον υψηλότερο τριμηνιαίο ρυθμό αύξησης του πληθυ-
σμού από το δεύτερο τρίμηνο του 1957 (+1,2%). 

Εκείνη την εποχή, ο πληθυσμός του Καναδά ήταν 16,7 
εκατομμύρια άνθρωποι και αυξήθηκε κατά 198.000 άτο-
μα. Αυτή η ταχεία αύξηση του πληθυσμού σχετιζόταν με 
τον υψηλό αριθμό γεννήσεων κατά τη διάρκεια της μετα-
πολεμικής έκρηξης των γεννήσεων και την υψηλή μετα-
νάστευση προσφύγων, μετά την Ουγγρική Επανάσταση 
το 1956.

Αυτή η πρόσφατη τρίμηνη αύξηση άνω των 362.000 
ατόμων, είναι ένα παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης που συ-
νήθιζε να βλέπει ο Καναδάς σε ένα ολόκληρο έτος, πριν 
από περίπου μία δεκαετία. 

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2011, 
ο πληθυσμός του Καναδά αυξήθηκε κατά 350.253 άτομα.

Η συνολική αύξηση του πληθυσμού του Καναδά για 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 (+776.217 άτομα) 
έχει ήδη ξεπεράσει τη συνολική αύξηση για οποιαδήποτε 
περίοδο ολόκληρου του έτους από τη Συνομοσπονδία το 
1867. 

Αυτό το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης οφείλεται κυρίως 
(94%) στη διεθνή μετανάστευση (+340.666 άτομα), η 
οποία ώθησε τον πληθυσμό του Καναδά πάνω από 39 
εκατομμύρια για πρώτη φορά.
Το τρίτο τρίμηνο του 2022, ο Καναδάς υποδέχθηκε 

122.145 μετανάστες, περίπου τον ίδιο αριθμό με το τρίτο 
τρίμηνο του 2021 (122.911) και το δεύτερο υψηλότερο 
αριθμό μεταναστών, σε οποιοδήποτε τρίτο τρίμηνο από 
το 1946, το έτος που έγιναν διαθέσιμα τριμηνιαία στοι-
χεία. 
Τα επίπεδα μετανάστευσης παρέμειναν αυξημένα, 

αντανακλώντας υψηλότερους στόχους από τη μετανά-
στευση, τους πρόσφυγες και την ιθαγένεια του Καναδά.

Ωστόσο, η αύξηση ρεκόρ του πληθυσμού το τρίτο τρί-
μηνο του 2022 προήλθε κυρίως από την αύξηση κατά 
225.198 μη μόνιμους κατοίκους (NPRs). 

Η αύξηση αυτή ήταν σχεδόν 68.000 περισσότερα άτομα 
από την τελευταία αύξηση ρεκόρ, το δεύτερο τρίμηνο του 
2022 (+157.310).

Η αύξηση των ΕΠΠ το γ ́ τρίμηνο του 2022 ήταν μεγα-
λύτερη από οποιαδήποτε αύξηση ολόκληρου του έτους 
από το 1971 (όταν έγιναν διαθέσιμα στοιχεία για τα ΕΠΔ). 

Αυτή η αύξηση προήλθε από τους κατόχους αδειών ερ-
γασίας, αλλά όλοι οι τύποι NPRs αυξήθηκαν και ο Κανα-
δάς συνέχισε να καλωσορίζει άτομα που διέφυγαν από 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

Όλες οι επαρχίες και τα εδάφη σημείωσαν αύξηση στον 
αριθμό των NPRs, με το Οντάριο (+106.459), τη Βρετανι-
κή Κολομβία (+39.429) και το Κεμπέκ (+34.299) να αντι-
προσωπεύουν το 80% της αύξησης.
Το Οντάριο συνέχισε να βιώνει καθαρές απώλειες στη 

διαπεριφερειακή μετανάστευση, η οποία ξεκίνησε το 
πρώτο τρίμηνο του 2020. 
Η απώλεια το τρίτο τρίμηνο του 2022 (-11.581) ήταν η 

μεγαλύτερη καθαρή ζημία για το Οντάριο σε τρίτο τρίμη-
νο, από το τρίτο τρίμηνο του 1980 (-18.244). 

Η Αλμπέρτα (+19.285) είχε το υψηλότερο καθαρό κέρ-
δος από τη διαπεριφερειακή μετανάστευση σε ένα τρίτο 
τρίμηνο από το 1980 (+20.706), ενώ η Βρετανική Κολομ-
βία (-4.799) είχε καθαρές απώλειες στη διεπαγγελματική 
μετανάστευση για πρώτη φορά, σε οποιοδήποτε τρίμηνο 
για σχεδόν μία δεκαετία (πρώτο τρίμηνο του 2013, -383).
Εκτός από τις νέες δημογραφικές εκτιμήσεις για το τρίτο 

τρίμηνο του 2022, αναθεωρημένες εκτιμήσεις είναι επί-
σης διαθέσιμες για τους θανάτους κατά ηλικία και φύλο 
από το 2020/2021 και για τον πληθυσμό κατά ηλικία και 
φύλο από την 1η Οκτωβρίου 2020. 

Οι εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν βασίζονται στις 
καταμετρήσεις της Απογραφής Πληθυσμού του 2016, 
προσαρμοσμένες για την καθαρή υποκάλυψη της απο-
γραφής και τα ελλιπώς απαριθμημένα αποθεματικά και 
οικισμούς. 

Σε αυτές τις μετρήσεις, προστίθενται οι εκτιμήσεις αύ-
ξησης του πληθυσμού για την περίοδο από τις 10 Μαΐου 
2016 έως την ημερομηνία της εκτίμησης. Δεν πρέπει να 
συγχέονται με τις καταμετρήσεις της Απογραφής Πληθυ-
σμού του 2021 που δημοσιεύθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου 
2022. 

Οι εκτιμήσεις πληθυσμού με βάση τα αποτελέσματα της 
Απογραφής Πληθυσμού του 2021 θα διαδοθούν το Σε-

πτέμβριο του 2023, όταν θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέ-
σματα της μελέτης κάλυψης της απογραφής.\ © statcan.gc.ca

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL FUNDRAISING COMMITTEE 

COMITÉ DE COLLECTE DE FONDS DE LA COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DU GRAND MONTRÉAL

5 1 4 - 7 3 8 - 2 4 2 1
E X T.  1 1 4

Marathon 2023 Σάββατο 11 Μαρτίου 2023Σάββατο 11 Μαρτίου 2023
Saturday, March 11, 2023Saturday, March 11, 2023

Samedi 11 mars 2023Samedi 11 mars 2023
PALACE CONVENTION CENTRE
(Ευγενή προσφορά του κ. Νίκου Τσατά)

Λαμβανουν μέρος οι  ραδιοφωνικοι ςταθμοιΛαμβανουν μέρος οι  ραδιοφωνικοι ςταθμοι

• CFMB 1280 AM    9 a.m. - 2 p.m.
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM   2 p.m. - 3 p.m.
• CJLV 15.70 AM Ράδιο Ακρίτες  3 p.m. - 5 p.m.

• Τεχνικός συντονιστής:   Δημήτριος Παπαδόπουλος
• Συντονιστής προγράμματος:  Γεώργιος Σ. Γκιούσμας

ςυμβαΛΛομένα ένημέρωτικα μέςα ςυμβαΛΛομένα ένημέρωτικα μέςα 
• Ελληνοκαναδικό Βήμα
• Ελληνοκαναδικά Νέα
• Ελληνικά Χρονικά
• CFMB 1280 AM 
• CKDG 105.1 MIKE FM
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM
• CJLV 15.70 AM Ράδιο Ακρίτες

Τηλεοπτικά
ODYSSEY TV: ΕΔΏ ΜΌΝΤΡΕΑΛ
ODYSSEY TV: ΌΛΕΣ ΤΌΥ ΚΌΣΜΌΥ ΌΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ODYSSEY TV: Ό ΚΑΝΑΔΑΣ ΣΉΜΕΡΑ
ICI TELEVISION: ΚΑΛΉΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

Για την αναβάθμιση των μέσων Για την αναβάθμιση των μέσων 
διδασκαλίας των σχολείων μαςδιδασκαλίας των σχολείων μας

For the educational media For the educational media 
upgrade projectupgrade project

Pour le projet de mise à niveau Pour le projet de mise à niveau 
des médias éducatifsdes médias éducatifs

Ted Dranias
Επίτιμος Πρόεδρος Μαραθωνίου 2023
Honourary president of the 2023 Marathon
Président honoraire du Marathon 2023
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1570

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Ο Παύλος Γλύξμπουργκ έδωσε την πρώτη του συνέ-
ντευξη μετά το θάνατο του πατέρα του, τέως βα-

σιλιά Κωνσταντίνου, στο γαλλικό περιοδικό POINT DE 
VUE» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.

Όπως είπε και το τήρησε, ο Παύλος μίλησε 40 ημέρες 
μετά το θάνατο του πατέρα του και ξεκαθάρισε το τοπίο 
σχετικά με τις φήμες, που τον ήθελαν να αναλαμβάνει 
κάποιο δημόσιο αξίωμα στην Ελλάδα, απαντώντας αρνη-
τικά και κατηγορηματικά τόσο για τον εαυτό του όσο και 
για το γιο του Κωνσταντίνο. 
Αποσπάσματα της συνέντευξης στο γαλλικό περιοδικό 

ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο 
συγγραφέας Ανδρέας Μέγκος.

• Είστε ο νέος αρχηγός του βασιλικού οίκου.  
Πως φαντάζεστε αυτό το ρόλο;
◘ «Κληρονόμησα το ρόλο αυτό από τον πατέρα μου, χω-
ρίς να συνδέεται με καμία ευθύνη σε κρατικό επίπεδο, 
απλώς σε επίπεδο οικογένειας. Ο ρόλος μου θα είναι να 
διατηρήσω το παράδειγμα της οικογένειας. Θα συνεχί-
σουμε να είμαστε ενωμένοι και να κρατάμε ισχυρούς δε-
σμούς με τη χώρα μας».

• Ποια θέση θα επιθυμούσατε να έχετε  
στην ελληνική κοινωνία;
◘ «Την ίδια έως και σήμερα. Δε θα αλλάξω ποτέ τη στάση 
μου. Ο κόσμος θα με δει όπως είμαι: ο οικογενειάρχης, 
αλλά είμαι ακόμα ο Παύλος για όλους. Δεν πρόκειται να 
αναλάβω επίσημο ρόλο, ούτε ο γιος μου Κωνσταντίνος 
– Αλέξιος. Το μόνο που μπορώ να του προτείνω είναι να 

ακολουθήσει το παράδειγμα του παππού του, να είναι 
καλός άνθρωπος, όπως ελπίζω να είμαι κι εγώ».

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΤΕΩΣ  
ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο Παύλος Γλίξμπουργκ μετά το μνημόσυνο του πατέρα 

του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου (Κυριακή 19/2), έκανε 
τις πρώτες δηλώσεις του. 
«Θα βρίσκομαι πολύ συχνά στην Ελλάδα, κάποια στιγ-

μή θα κάνω και δηλώσεις γι’ αυτό, δεν έχω αποφασίσει 
ακριβώς αλλά θα γίνει σύντομα. Δεν έχω κάνει κάποια 
οργάνωση γι’ αυτό ακόμα, αλλά έχει αρκετό κόσμο στην 
Αγγλία και στην Ευρώπη γενικότερα, οι οποίοι τον αγα-
πούσαν, οπότε ίσως κάνουμε κάτι. Το μνημόσυνο ήταν για 
τους ανθρώπους εδώ από την Ελλάδα και την οικογένειά 
μου μαζί και αποφασίσαμε να το κάνουμε κάπως ιδιωτικό 
αλλά στο μέλλον μπορεί να κάνουμε και στην Αγγλία κάτι. 
Ήταν όλοι οι συμμαθητές του που ζουν εδώ ακόμα και φί-
λοι και συνεργάτες από τα παλιά. Εμένα ήταν ο πατέρας 
μου, ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η ψυχολογία της 
μητέρας μου πλέον είναι πολύ καλή και τώρα θα ταξιδεύ-
ουμε αρκετά συχνά», είπε φεύγοντας από το ξενοδοχείο.

Με τη φράση «ίσως κάνουμε κάτι» είχε αφήσει… υπό-
νοιες, ότι ετοιμάζει κάτι που έχει σχέση με την πολιτική, 
όμως με τη συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό λίγες μέ-
ρες μετά, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους…

ΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα, ο Παύλος και η 

Μαρί Σαντάλ, μαζί με τα παιδιά τους, Μαρία Ολυμπία 
και Αχιλλέα, βρέθηκαν σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα 
μέρη της Αθήνας. Συγκεκριμένα, η οικογένεια γευμάτισε 
σε εστιατόριο που βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, 
στην «καρδιά» της πόλης. 

Κατά την παραμονή τους εκεί, φωτογραφήθηκαν με 
άνθρωπο, πιθανότατα του μαγαζιού και το στιγμιότυπο 
αναρτήθηκε στα social media το Σάββατο 18 Φεβρουα-
ρίου (φωτ. πάνω).
Με casual εμφάνιση σε αποχρώσεις του μαύρου και του 

μπλε, οι Παύλος, η Μαρί Σαντάλ, η Μαρία Ολυμπία και 
ο Αχιλλέας, ποζάρουν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό 
φακό, διατηρώντας πάντα το χαμηλό προφίλ που τους 
διακρίνει.
© newsbreak.gr, espressonews.gr, govastileto.gr

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

«Δεν πρόκειται να αναλάβω επίσημο 
ρόλο στην ελληνική κοινωνία»
Ούτε ο ίδιος, ούτε ο γιος του Κωνσταντίνος θα ασχοληθούν με κάποιο δημόσιο αξίωμα
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ΚΑΝΑΔΑΣ 

Ομάδα πολιτών προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο  
για την επιβολή της εφαρμογής ArriveCAN
Επέβαλαν πρόστιμο σε εμβολιασμένη συνταξιούχο που αρνήθηκε να το εφαρμόσει  
γιατί δεν είχε την εφαρμογή στο κινητό της τηλέφωνο!

Το Κέντρο Δικαιοσύνης για τη Συνταγ-
ματική Ελευθερία ανακοίνωσε ότι 

κατατέθηκε αγωγή εκ μέρους Καναδών 
στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο ή 
αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα, 
επειδή αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την 
κατάσταση εμβολιασμού μέσω του λογι-
σμικού ArriveCAN της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης. 
Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η ομοσπονδια-

κή κυβέρνηση παραβίασε τα δικαιώματα 
των εναγόντων, όπως κατοχυρώνονται 
από τον Καναδικό Χάρτη Δικαιωμάτων 
και Ελευθεριών, και ότι τους οφείλονται 
χρηματικές αποζημιώσεις ως αποτέλε-
σμα.
Το ArriveCAN ξεκίνησε αρχικά τον Απρί-

λιο του 2020 ως υποτιθέμενο εργαλείο 
διαχείρισης πανδημίας. Η ομοσπονδια-
κή κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι θα εξορ-
θολογίσει τη διαδικασία διέλευσης των 
συνόρων, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες 
να ανεβάζουν τα στοιχεία της καραντίνας 
τους. 
Τελικά, η χρήση του ArriveCAN έγινε 

υποχρεωτική για τους αεροπορικούς και 
χερσαίους ταξιδιώτες, και μέχρι τις 5 Ιου-
λίου 2021 η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
απαίτησε από όλους τους ταξιδιώτες να 
αποκαλύψουν την κατάσταση εμβολια-
σμού τους κατά της Covid-19 χρησιμοποι-
ώντας το λογισμικό. 
Οι ταξιδιώτες που δε χρησιμοποιούν το 

ArriveCAN θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να αντιμετωπίσουν μέγιστο πρόστιμο 
750.000$ ή να φυλακιστούν για έως και 6 
μήνες ή και τα δύο.
Ενώ ορισμένοι από τους ενάγοντες ήταν 

πρόθυμοι να αποκαλύψουν την κατάστα-
ση εμβολιασμού τους με άλλα μέσα, όλοι 
μοιράστηκαν ανησυχίες για την προστα-
σία της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με το 
ArriveCAN που ενδεχομένως να μοιρα-
στεί ευρέως τις προσωπικές ιατρικές πλη-
ροφορίες που συνέλεξαν με άλλα κυβερ-
νητικά τμήματα και υπηρεσίες, αστυνομι-
κές δυνάμεις και ακόμη και άλλες χώρες. 
Οι ενάγοντες μοιράζονται επίσης ανη-

συχίες σχετικά με την έρευνα της κατά-
στασης εμβολιασμού τους κατά την εί-
σοδο στον Καναδά και την υποχρέωση 

χρήσης λογισμικού, προκειμένου να ει-
σέλθουν ελεύθερα στη χώρα τους χωρίς 
πρόστιμο και καραντίνα.

Ένας από τους ενάγοντες, η κα Joanne 
Walsh συνταξιούχος Καναδή, η οποία 
κατοικεί στο Burlington του Οντάριο, τα-
ξίδεψε στις ΗΠΑ σε ένα σύντομο ταξίδι το 
καλοκαίρι του 2022 για να επωφεληθεί 
από τα εκ νέου ανοιγμένα σύνορα. Κατά 
την επιστροφή της στον Καναδά, παρου-
σίασε πιστοποιητικό εμβολιασμού στους 
συνοριακούς πράκτορες. 

Οι πράκτορες αρνήθηκαν να δεχτούν 

αυτό το πιστοποιητικό και απαίτησαν 
από την κα Walsh να χρησιμοποιήσει την 
εφαρμογή ArriveCAN. 

Όταν αρνήθηκε, οι συνοριακοί πράκτο-
ρες της έδωσαν πρόστιμο και τη διέταξαν 
σε καραντίνα 14 ημερών, παρά το γεγο-
νός ότι ήταν «εμβολιασμένος ταξιδιώ-
της».

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ: www.jccf.ca/
wp-content/uploads/2023/02/true-

north.mp4?mc_cid=ae5147d9c6&mc_
eid=UNIQID

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Δημόσιας 
Υγείας του Καναδά έστειλε πράκτορες 
στην κατοικία της κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου για να ελέγξουν τη συμμόρ-
φωσή της με την καραντίνα. 
«Η ιδιωτικότητα των Καναδών είναι ένα 

από τα θεμελιώδη δικαιώματα που προ-
στατεύει ο Χάρτης μας», λέει ο Hatim 
Kheir, ένας από τους δικηγόρους των 
εναγόντων. 
«Η αποποίηση ευθυνών της ArriveCAN 

ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Κα-
ναδών θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
κοινοποιηθούν ευρέως, είναι μια σοβαρή 
ανησυχία για τους ενάγοντες και θα πρέ-
πει να είναι για όλους μας. Με την εισα-
γωγή αυτής της πρωτοφανούς απαίτησης 
στους Καναδούς να εισέλθουν στον Κα-
ναδά για να αντιμετωπίσουν την πανδη-
μία, είναι ζωτικής σημασίας να εξεταστεί 
η υγεία των δικαιωμάτων και των ελευθε-
ριών μας στη διαδικασία». 
Η αγωγή θα προχωρήσει στο Ομοσπον-

διακό Δικαστήριο.\ © jccf.ca
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ΈΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 

«Ψήνονται» για μετά τις εκλογές  
«Πρέσπες του Αιγαίου»
Τον τελευταίο καιρό πληθαίνει η φη-

μολογία για μια συμφωνία με την 
Τουρκία μετεκλογικά, η οποία αναφέρε-
ται ως «Πρέσπες του Αιγαίου». Η συμφω-
νία αυτή υποτίθεται πως θα ρυθμίζει τις 
«διαφορές» μεταξύ των δύο χωρών με 
κάποιο είδος «συμβιβασμού», δηλαδή 
διά της αποδοχής τουλάχιστον κάποιων 
εκ των αυθαίρετων τουρκικών επεκτατι-
κών αξιώσεων.

Κώστας Γρίβας* 
© slpress.gr

Αυτός ο «συμβιβασμός» – σύμφωνα με 
ανεπιβεβαίωτες αλλά επίμονες πληροφο-
ρίες – θα περιλαμβάνει τη συνεκμετάλ-
λευση των όποιων ενεργειακών αποθεμά-
των στο αρχιπέλαγος και την απεμπόληση 
της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 
δώδεκα μίλια από πλευράς της Ελλάδας, 
τουλάχιστον στο Αιγαίο «για να μη μετα-
βληθεί σε ελληνική λίμνη», όπως είναι το 
κωμικοτραγικό επιχείρημα των εν Ελλάδι 
υποστηρικτών του τουρκικού επεκτατι-
σμού.

Ο γράφων θέλει να πιστεύει, ότι αυτά τα 
σενάρια για «Πρέσπες του Αιγαίου» απο-
τελούν αποκυήματα φαντασίας, τα οποία 
προωθούνται για μικροπολιτικούς λόγους. 
Ωστόσο, το γεγονός παραμένει, ότι ένα 
ισχυρό και διακομματικό κομμάτι του ελ-
ληνικού πολιτικού συστήματος, αλλά και 
του ευρύτερου συστήματος εξουσίας, θε-
ωρεί πως η επέκταση των ελληνικών χω-
ρικών υδάτων στα δώδεκα ναυτικά μίλια 
είναι «μη ρεαλιστική» και θα πρέπει να 
την ξεχάσουμε.

Ο γράφων έχει επανειλημμένως υποστη-
ρίξει, ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων 
στα δώδεκα μίλια αποτελεί υποχρέωση 
και όχι δικαίωμα της Ελλάδας, αν θέλει 
να λειτουργεί στοιχειωδώς ως κανονική 
χώρα. Το διεθνές δίκαιο είναι τόσο από-
λυτα ξεκάθαρο, που δεν αφήνει περιθώ-
ρια για υποχωρήσεις. Για να το πούμε όσο 
πιο απλά γίνεται, η Ελλάδα δεν μπορεί να 
είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα δώδε-
κα μίλια. Πολλώ δε μάλλον, εάν αυτό συμ-
βαίνει, γιατί μια άλλη χώρα την απειλεί με 
πόλεμο, αν το πράξει.
Με άλλα λόγια, το περιβόητο casus belli 

της Τουρκίας αποτελεί έναν ακόμη παρά-
γοντα που μας υποχρεώνει να προβούμε 
σε αυτήν την (αυτονόητη) κίνηση. Αν μία 
χώρα επιλέξει να προχωρήσει σε ακρωτη-
ριασμό της εθνικής της κυριαρχίας, γιατί 
μια άλλη χώρα την απειλεί με πόλεμο, 

τότε αυτή η χώρα παύει να έχει εθνική 
υπόσταση. Τόσο απλά. Σε κάθε περίπτωση, 
η άρνηση της Ελλάδας να εφαρμόσει το 
διεθνές δίκαιο στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
θα ήταν κίνηση εθνικού αυτοχειριασμού 
επικών διαστάσεων. Η χώρα ουσιαστικά 
θα εμφανιζόταν ως αρνητής του διεθνούς 
δικαίου κι αυτό θα τη μετέτρεπε σε από-
βλητο του διεθνούς συστήματος. Με άλλα 
λόγια θα έθετε άτυπα, πλην όμως ουσια-
στικά, εαυτόν εκτός διεθνούς κοινότητας 
ως κυρίαρχο κράτος.

ΧΩΡΑ-ΑΡΝΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ!
Όμως, η κατάσταση ενδέχεται να είναι 

ακόμη χειρότερη. Όπως μου επισημάν-
θηκε από το Μελέτη Μελετόπουλο [δι-
δάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Γενεύης 
και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών], σε μια συζήτησή μας, 
η άρνηση της Ελλάδας να εφαρμόσει το 
διεθνές δίκαιο για τον εαυτό της, επηρε-
άζει όλο το διεθνές σύστημα. Επειδή δεν 
υπάρχει κάποια ανώτατη αρχή για να νο-
μοθετεί και να επιβάλλει την εφαρμογή 
του διεθνούς δικαίου, οι αρμοδιότητες 
αυτές αποτελούν προνόμιο και υποχρέω-
ση των επιμέρους χωρών.
Το διεθνές δίκαιο εκπορεύεται από τις 

χώρες και επιβάλλεται από αυτές. Το δε 
διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο. Το-
πικές αλλοιώσεις του διεθνούς δικαίου δε 
νοούνται. Κάθε αλλαγή σε οποιοδήποτε 
σημείο του πλανήτη επηρεάζει το διεθνές 
δίκαιο – συνακόλουθα και τις γεωπολιτι-
κές σχέσεις – σε ολόκληρο τον κόσμο. Με 

άλλα λόγια, οι επιλογές των χωρών παρά-
γουν δίκαιο.

Άρα λοιπόν, η άρνηση της Ελλάδας να 
εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο προς όφελος 
της Τουρκίας, θα έχει παγκόσμιες συνέπει-
ες. Και το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι, 
ότι οι συνέπειες αυτές μάλλον θα στρέφο-
νται ενάντια στα συμφέροντα της Δύσης. 
Μεταξύ των άλλων, αν η Ελλάδα αποδε-
χθεί τη θέση της Τουρκίας ότι το Αιγαίο 
είναι «ειδική περίπτωση», αυτό σημαίνει 
ότι ανοίγει ο δρόμος και για χώρες όπως η 
Κίνα και η Ρωσία, που υποστηρίζουν ότι η 
Νότιος Σινική Θάλασσα και ο Αρκτικός 
Ωκεανός είναι «ειδικές περιπτώσεις».
Επιπροσθέτως, η θέση της Τουρκίας εί-

ναι ότι οι ηπειρωτικές ακτές έχουν περισ-
σότερα δικαιώματα από τα νησιά. Για την 
ακρίβεια, η Τουρκία θεωρεί τα ελληνικά 
νησιά ως «προέκταση» της μικρασιατικής 
ακτής. Γι’ αυτό δε δέχεται ότι τα ελληνικά 
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Αν 
λοιπόν η Ελλάδα αποδεχθεί μείωση των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων, αυτομά-
τως προωθεί τη θέση ότι τα ηπειρωτικά 
κράτη έχουν αυξημένα δικαιώματα στη 
θάλασσα έναντι των νησιωτικών, ενώ γε-
νικότερα ενισχύεται η θέση της στεριάς 
έναντι της θάλασσας, στον παμπάλαιο 
ανταγωνισμό των ναυτικών Δυνάμεων 
με τις χερσαίες Δυνάμεις στην ανθρώπι-
νη ιστορία. Και όπως είπαμε πριν, αυτή 
η ενίσχυση δεν είναι κάτι το θεωρητικό. 
Πρόκειται περί μετάλλαξης του διεθνούς 
δικαίου με παγκόσμιες συνέπειες. Αυτή η 
θέση φυσικά ευνοεί τις μεγάλες χερσαίες 
ευρασιατικές Δυνάμεις, πρωτίστως την 
Κίνα και τη Ρωσία, και στρέφεται ενάντια 

στα συμφέροντα των θαλάσσιων Δυνάμε-
ων της ευρωατλαντικής Δύσης. Συνολικό-
τερα, η άρνηση της Ελλάδας να εφαρμό-
σει το διεθνές δίκαιο για τον εαυτό της, 
απειλεί να προκαλέσει αποδιοργάνωση 
του διεθνούς συστήματος.

ΤΙ ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΟΙ «ΠΡΕΣΠΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Έτσι λοιπόν, η υπόλοιπη διεθνής κοινό-

τητα μπορεί να θέσει την Ελλάδα σε ένα 
θύλακο απομόνωσης, θεωρώντας την ίδια 
τη χώρα και όχι το Αιγαίο ως «ειδική πε-
ρίπτωση». Με άλλα λόγια, η Ελλάδα κιν-
δυνεύει να μεταβληθεί σε ένα ιδιότυπο 
Rogue State, ένα κράτος – παρίας, ακρι-
βώς γιατί απειλεί να αλλοιώσει το διεθνές 
δίκαιο, να αλλάξει τις παγκόσμιες ισορρο-
πίες και να διασαλεύσει τη σταθερότητα 
του διεθνούς συστήματος. Το αν αυτό 
συμβαίνει, όχι λόγω επιθετικότητας, αλλά 
λόγω απροθυμίας υπεράσπισης της ίδιας 
της εθνικής της υπόστασης, είναι κάτι που 
αφήνει αδιάφορο το διεθνές σύστημα.

Όπως αδιάφορες θα αφήσει και τις Δυ-
νάμεις της Δύσης, που θα σπεύσουν να 
τιμωρήσουν την Ελλάδα για τις επιλογές 
της αυτές, αν αντιληφθούν ότι θίγονται 
συμφέροντά τους σε άλλα μέρη του πλα-
νήτη, ανεξαρτήτως αν είναι οι ίδιες που 
την πιέζουν σήμερα να προχωρήσει σε 
«συμβιβασμούς» με την Τουρκία, σε μια 
απελπισμένη όσο και κοντόθωρη προσπά-
θεια να επαναφέρουν την Τουρκία στη δυ-
τική αρχιτεκτονική.

Οι ηγετικές ελίτ της χώρας πρέπει κά-
ποια στιγμή να καταλάβουν, ότι κανείς 
δεν ανταμείφθηκε γιατί υποχώρησε σε 
πιέσεις που έθιγαν κρίσιμα εθνικά συμ-
φέροντα. Πρέπει επίσης να κατανοήσουν, 
ότι υπάρχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία 
στις πολιτικές των μεγάλων Δυνάμεων και 
οφείλουν να επιλέγουν ποια θα στηρίζουν 
και σε ποια θα ανθίστανται. Κυρίως οφεί-
λουν να κατανοήσουν, ότι η Ελλάδα δεν 
είναι απομονωμένη σε ένα μικρό πλανή-
τη που περιλαμβάνει τη χώρα μας και την 
Τουρκία, αλλά ότι λειτουργούμε σε ένα 
ενιαίο και αδιαίρετο διεθνές σύστημα, το 
οποίο επηρεάζεται από τις επιλογές μας. 

Και επιλογές σαν αυτές που συζητούνται, 
χάριν του «συμβιβασμού» με την Τουρκία, 
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ανα-
ταράξεις στην ομαλή λειτουργία του διε-
θνούς συστήματος, για τις οποίες η χώρα 
μας ενδέχεται να κληθεί, αργά ή γρήγορα, 
να λογοδοτήσει. Και θα λογοδοτήσει πρω-
τίστως στους «φίλους» και «προστάτες» 
της!

*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι καθηγητής 
Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρατιωτικών 
Τεχνολογιών, διευθυντής του Τομέα Θεωρίας 
και Ανάλυσης Πολέμου στην Στρατιωτική Σχο-
λή Ευέλπιδων. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία 
της Ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 
στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Έκδήλωση τιμής της Ιωάννας Τσουμπλέκα  
στο Δημαρχείο του Λαβάλ

Σε μία σεμνή τελετή στον προσωρινό 
χώρο του Δημαρχείου του Λαβάλ 

3131, boulevard Saint-Martin Ouest, ο 
δήμαρχος της πόλης Stéphane Boyer, 
προσκάλεσε την εκτελεστική διευθύ-
ντρια της ΦΙΛΙΑΣ Ιωάννα Τσουμπλέκα 
για να την τιμήσει για τα 40 χρόνια προ-
σφοράς στον οργανισμό και στους πολί-
τες του Λαβάλ.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Περιτριγυρισμένη από τις δημοτικές 

συμβούλους Sandra El-Helou και Μαίρη 
Ντέρου, την πρόξενο της Ελλάδας στο 
Μόντρεαλ κυρία Κατερίνα Βαρβαρήγου, 
το σύζυγό της, την πρόεδρο και την αντι-
πρόεδρο της Φιλίας στο Λαβάλ, η κυρία 
Τσουμπλέκα υπέγραψε το «χρυσό» βιβλίο 
της πόλης. 

Για 40 χρόνια η ακούραστη εθελόντρια 
προσέφερε τις υπηρεσίες της. Σε συνέ-
ντευξη της με τα ΝΕΑ, η εκτελεστική δι-
ευθύντρια της Φιλίας περιέγραψε τις δυ-
σκολίες, τα λίγα μέσα αλλά και τις μεγάλες 
ελλείψεις που όλα αυτά τα χρόνια ο οργα-
νισμός κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Ο Οργανισμός ΦΙΛΙΑ, της οποίας ιδρυ-
τικό μέλος είναι η τωρινή εκτελεστική δι-
ευθύντρια, Ιωάννα Τσουμπλέκα, παρέχει 
βοήθεια σε Έλληνες της Ελληνικής κοινό-
τητας του Park Extension από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980. 

Η εντολή της διευρύνθηκε αργότερα για 
να συμπεριλάβει ηλικιωμένους κάθε κα-
ταγωγής, ενώ παρέχει βοήθεια σε ηλικι-
ωμένους στο Laval από το 2006. Μερικές 
από τις υπηρεσίες που παρέχει η ΦΙΛΙΑ 
είναι η καθαριότητα και η επίβλεψη στο 
σπίτι, η εκπαίδευση εθελοντών και μια 

κλινική υγειονομικής περίθαλψης για τα 
πόδια.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Εκτός από τα γνωστά προγράμματα της 

ΦΙΛΙΑΣ, όπως για παράδειγμα της διανο-
μής φαγητού, τα συνεχή σεμινάρια, που 
σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη ζωή την 
ηλικιωμένων και να τους ενημερώσουν, 
όχι μόνο για ιατρικά θέματα αλλά και για 
τα δικαιώματά τους, η ίδια η Ιωάννα Τσου-
μπλέκα, μαζί με τα μέλη της φιλίας, επι-
σκέπτονταν κάθε εβδομάδα για 29 χρόνια 
δύο γηροκομεία με Έλληνες ηλικιωμένους, 
όπου τους έκαναν παρέα και τους παρεί-
χαν υποστήριξη. Ο ιός του covid-19 μετά 
το 2020 δυστυχώς έθεσε τέλος σε αυτές 
τις επισκέψεις, όμως τώρα η κυρία Τσου-
μπλέκα δηλώνει ότι είναι πάλι έτοιμη να 
ξαναρχίσει.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Θα περίμενε κανείς, ότι με την πάροδο 

των ετών οι συνθήκες προστασίας και πε-
ριποίησης των ηλικιωμένων θα βελτιώνο-
νταν. Όμως δεν είναι η αλήθεια. Σύμφω-
να με την κυρία Τσουμπλέκα, οι ελλείψεις 
αυτές πολλαπλασιάζονται χρόνο με το 
χρόνο. Καταρχήν, για τους ηλικιωμένους 
που μπορούν να μείνουν σπίτι μόνοι τους 
και οι οποίοι έχουν ένα σταθερό εισόδημα 
ή μία σύνταξη, τα νοίκια αυτή τη στιγμή 
είναι πανάκριβα. Οι συντάξεις δεν επαρ-
κούν. Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη έλλει-
ψη εθελοντών, καθώς πολλοί συνάνθρω-
ποί μας δεν ενδιαφέρονται να δώσουν το 
χρόνο τους για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που τους παρέχει η Φιλία. Αυτή η έλλειψη 
εθελοντισμού δημιουργεί τεράστιο πρό-
βλημα στην παροχή υπηρεσιών πρώτης 
ανάγκης. «Όταν λέμε υπηρεσίες πρώτης 
ανάγκης, τι εννοούμε; Εννοούμε να έχει ο 
ηλικιωμένος φαΐ να φάει, να έχει καθαρι-

ότητα στο χώρο που ζει, να έχει συντρο-
φιά, να μπορεί να έχει ένα συνοδό για να 
πάει σε ένα ιατρικό ραντεβού, που πολλές 
φορές θα πρέπει να μπορεί να μιλάει ελ-
ληνικά, να έχει πρόσβαση σε μεταφράσεις 
και σε λογιστές για τη συμπλήρωση των 
φορολογικών δηλώσεων». 
«Αυτή τη στιγμή δαπανώνται δημόσια 

χρήματα για μελέτες, project και συνερ-
γασίες με τα πανεπιστήμια, που σκοπό 
έχουν τη βελτίωση των συνθηκών δια-
βίωσης των ηλικιωμένων, συγκέντρωση 
στατιστικών στοιχείων και ούτω καθεξής. 
Όμως για τον ηλικιωμένο, που βιώνει τα 
προβλήματα για τα οποία μιλήσαμε, θα 
προτιμούσε τα χρήματα αυτά να τα έβλε-
πε να δαπανώνται με ένα άμεσο αποτέλε-
σμα στη βελτίωση της ζωής του. Δεν τον 
ενδιαφέρουν ούτε τα πανεπιστήμια ούτε 
οι μελέτες…» είπε η Ιωάννα Τσουμπλέκα.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Καθώς οι πρώτες γενιές Ελλήνων μετα-

ναστών φεύγουν από τη ζωή, αρχίζουν 
πια να γίνονται ηλικιωμένοι οι δεύτερες 
γενιές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν το 

τεράστιο γλωσσικό πρόβλημα που αντιμε-
τώπιζαν μέχρι τώρα οι πατεράδες τους και 
οι μανάδες τους. Η ανάγκη ωστόσο της 
διατήρησης μιας Ελληνικής ταυτότητας 
και της Ελληνικής θαλπωρής, είναι πάντο-
τε επιτακτική. Η Φιλία γιορτάζει όλες τις 
γιορτές και τηρεί τα έθιμα και τις παρα-
δόσεις, τις οποίες οι ηλικιωμένοι περιμέ-
νουν πως και πως. 

Οι επόμενες γενιές των ηλικιωμένων 
όμως έχουνε και ένα μεγαλύτερο εφόδιο. 
Καθώς οι ηλικιωμένοι αποτελούν τους πιο 
πιστούς ψηφοφόρους, έχοντας μεγαλύτε-
ρη γνώση των βασικών τους δικαιωμάτων, 
σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, 
θα μπορούν να ασκήσουν στους εκάστοτε 
πολιτικούς μία πιο αποτελεσματική πίεση 
για λύση των προαναφερθέντων προβλη-
μάτων, όταν θα έχουν ανάγκη την ψήφο 
τους.  Ένα από τα βασικότερα προβλήμα-
τα που έχουν οι τωρινοί ηλικιωμένοι, εί-
ναι το γεγονός ότι δε γνωρίζουν καλά τα 
δικαιώματα τους. Η επόμενη γενιά των 
ηλικιωμένων δε θα έχει αυτό το πρόβλη-
μα και θα μπορεί να τα διεκδικήσει πιο 
αποτελεσματικά από τους εκλεγμένους.

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca

Η κα Ιωάννα Τσουμπλέκα 
ανάμεσα στη δημοτική 
σύμβουλο του Δήμου  
του Λαβάλ, Sandra 
El-Helou και το  
Δήμαρχο του Λαβάλ, 
Stéphane Boyer

Διακρίνονται από αριστερά: Μαίρη Ντέρου (δημοτική σύμβουλος 
Park Extension), Ιωάννα Τσουμπλέκα (Εκτελεστική Διευθύντρια 

ΦΙΛΙΑ), Sandra El-Helou (δημοτική σύμβουλος Λαβάλ) και Κατερίνα 
Βαρβαρήγου (Γενική πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ)



12  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  24 Φεβρουαριου, 2023 / February 24, 2023

Υγεία και Διατροφή
Το «κλειδί» της ανθρώπινης ευτυχίας 
Τι αποκαλύπτει η μακροβιότερη μελέτη στην ιστορία

Ήταν το έτος 1938 όταν μια ομάδα 
ερευνητών του Χάρβαρντ ξεκί-

νησε μια μελέτη για να απαντήσει σε 
ένα ερώτημα: Τι κάνει τους ανθρώπους 
ευτυχισμένους; Στο μικροσκόπιο των 
ερευνητών μπήκαν αρχικά 724 άτομα 
– ήταν αγόρια από μη προνομιούχες 
οικογένειες της Βοστώνης και φοιτητές 
του ιδρύματος. Στη συνέχεια προστέθη-
καν οι σύζυγοί τους, κατόπιν τα παιδιά 
τους, μετά τα εγγόνια τους. Οι ερευνη-
τές του Χάρβαρντ ενσωμάτωσαν τελικά 
στη μελέτη τους 1300 απογόνους που 
προέρχονταν από την αρχική ομάδα.
Ανά τακτά διαστήματα, συγκέντρωναν 

πληροφορίες για τους συμμετέχοντες, 
που ξεκινούσε από την οικονομική τους 
κατάσταση και την επαγγελματική τους 
ανέλιξη για να φτάσει έως την υγεία 
τους. Ήταν άνθρωποι που παντρεύονταν 
και χώριζαν, γνώριζαν επιτυχίες και απο-
τυχίες, γίνονταν γονείς ή έμεναν άκλη-
ροι, αποκτούσαν πλούτο ή ζούσαν σε 
συνθήκες οικονομικής στενότητας.
Στη μακροβιότερη μελέτη στην ιστορία, 

το συμπέρασμα στο τέλος ήταν ένα: Το 
«κλειδί» της ανθρώπινης ευτυχίας είναι 
οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Πώς 
όμως καλλιεργούνται οι καλές σχέσεις;
Στο ερώτημα επιχειρούν να απαντή-

σουν οι σημερινοί επικεφαλής της με-
λέτης του Χάρβαρντ ξεκινώντας από 
μια παραδοχή: Όπως σημειώνουν στην 
επιθεώρηση «The Atlantic» οι Ρόμπερτ 
Ουόλντιντζερ και Μαρκ Σουλτς, οι προ-
σωπικές μας σχέσεις δεν είναι πάντοτε η 
πρώτη μας προτεραιότητα. Στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, για παράδειγμα, ο μέσος 
Αμερικανός αφιέρωσε το 2018 συνολικά 
11 ώρες την ημέρα σε μοναχικές δραστη-
ριότητες. Σε ένα διάστημα 29 ετών, οι 58 
ημέρες που πέρασε κανείς με ένα φίλο 
του είναι χωρίς αμφιβολία μια ασήμα-
ντη υποδιαίρεση σε σχέση με τις 4.851 
ημέρες που αφιέρωσε στην τηλεόραση 
ή το διαδίκτυο. Οι ίδιοι σημειώνουν πως 
δεν είναι απαραίτητη η συνδρομή της 
επιστήμης ή, η ανάλυση κάποιων ευρη-
μάτων, για να αναγνωρίσει κανείς πώς 
επιδρούν οι σχέσεις στην ψυχολογία 
μας. Αρκεί να ανακαλέσει στη μνήμη του 
το συναίσθημα της αναζωογόνησης που 
τον καταλαμβάνει, έπειτα από μια καλή 
συζήτηση ή την ένταση που νιώθει έπει-
τα από έναν καβγά.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι υγιείς και 
ολοκληρωμένες σχέσεις προσφέρουν 
ένα είδος ευεξίας – ή κοινωνικού fitness. 
Και όπως συμβαίνει και με τη φυσική ευ-
εξία, τη γνωστή «φόρμα», έτσι και στην 
περίπτωση της κοινωνικής χρειάζεται 
άσκηση για να διατηρηθεί σε καλά επί-
πεδα.
Τι είδους άσκηση μπορεί να είναι αυτή 

όμως; Οι ειδικοί λένε, πως τα ερωτηματο-
λόγια που καλούνται να συμπληρώσουν 
οι συμμετέχοντες στην έρευνα, δίνουν 
μια απάντηση. Εκεί, τα 1300 άτομα του 
δείγματος καλούνται να σκεφτούν γύρω 
από τον εαυτό τους και τους ανθρώπους 
που αγαπούν. Και για κάποιους από αυ-
τούς, όπως διαπιστώνεται, αυτός ο ανα-
στοχασμός λειτουργεί ευεργετικά.
Είναι μια πρακτική που μπορεί να βοη-

θήσει τον καθένα. Αυτό όμως δε σημαί-
νει, πως είναι απλή και εύκολη. Οι δύο 
ερευνητές παραδέχονται πως κάποιοι 
συμμετέχοντες εμφανίζονται επιφυλα-
κτικοί, άλλοι διατηρούν ζωηρές αμφιβο-
λίες, αφήνοντας ολόκληρες σελίδες του 
ερωτηματολογίου κενές, κάποιος έγρα-
ψε στο περιθώριο «μα τι ερωτήσεις είναι 
αυτές!». Ο στοχασμός γύρω από την πο-
ρεία και τις δυσκολίες της ζωής δεν είναι 
μια απλή υπόθεση. 

Η σημασία του κοινωνικού fitness όμως 
είναι τεράστια, εάν αναλογιστεί κανείς 
πως η μοναξιά, μια συνθήκη με αρνητι-
κές επιπτώσεις στην υγεία, τείνει να λά-
βει επιδημικές διαστάσεις.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρό-

σφατα σε δείγμα 55.000 ατόμων απ’ όλο 
τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, ένα στα 
τρία άτομα όλων των ηλικιών δήλωσαν 
πως αισθάνονται μόνα. 
Ανάμεσά τους, η ηλικιακή ομάδα που 

βίωνε πιο έντονα αυτό το συναίσθημα, 
ήταν αυτή των 16-24 ετών, ενώ από αυ-
τούς το 40% ανέφερε πως αισθάνονταν 
μόνοι «συχνά» και «πολύ συχνά».
Έρευνα το 2020 έδειξε ακόμη, πως το 

32% των ενήλικων στην Ιαπωνία ανέμε-
ναν να βιώσουν μοναξιά στη διάρκεια 
του έτους, ενώ σε έρευνα στις ΗΠΑ το 
2019, τρεις στους τέσσερις είπαν, πως 
είχαν βιώσει από ήπια έως και υψηλά 
επίπεδα μοναξιάς.
Καθώς διαπιστώθηκαν ανάλογα ευρή-

ματα στη Βρετανία, η κυβέρνηση της χώ-
ρας αποφάσισε να θεσπίσει ένα υπουρ-
γείο για τη Μοναξιά. 
Για τους ειδικούς, ωστόσο, η αντιμε-

τώπιση της επιδημίας δεν είναι εύκολη 
υπόθεση, αφού η μοναξιά είναι μια υπο-
κειμενική εμπειρία: 

άνθρωποι αισθάνονται μόνοι αν και 
έχουν οικογένεια ή φίλους, ενώ άλλοι 
μπορεί να έχουν ελάχιστες επαφές αλλά 
να μη βιώνουν αρνητικά συναισθήματα.
Αυτό σημαίνει, πως οι αντικειμενικές 

συνθήκες της ζωής ενός ατόμου δεν εί-
ναι αρκετές για να εξηγήσουν, γιατί κά-
ποιος αισθάνεται μόνος. 
Φαίνεται τελικά πως το συναίσθημα 

καθορίζεται από τη διαφορά, ανάμεσα 
στο είδος των κοινωνικών επαφών που 
διατηρεί κάποιος και αυτό που επιθυμεί 
στην πραγματικότητα να έχει.
Όπως σημειώνουν οι Ουόλντιντζερ και 

Σουλτς και στο νέο τους βιβλίο «The 
Good Life: Lessons From the World’s 
Longest Scientific Study of Happiness», η 
συνθήκη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία 
της ποιότητας των διαπροσωπικών σχέ-
σεων. 
Η παραμέλησή τους, επισημαίνουν, συ-

νιστά κίνδυνο για εμάς τους ίδιους. Όχι 
μόνο πρέπει αλλά και μπορεί να επεν-
δύει κανείς στην κοινωνική ευεξία κάθε 
μέρα, κάθε εβδομάδα της ζωής του. Θέ-
τοντας ασφαλώς τις διαπροσωπικές του 
σχέσεις σε πρώτη προτεραιότητα.

ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  
[ΑΠΕ-ΜΠΕ]

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 27 février au dimanche 5 mars 2023 · from monday february 27th to sunday march 5th 2023

POULET ENTIER RÔTI BBQPOULET ENTIER RÔTI BBQ
Whole BBQ Roasted ChickenWhole BBQ Roasted Chicken

HARICOTS LUPINS ILIOSHARICOTS LUPINS ILIOS
Lupini BeansLupini Beans
540ml540ml

LENTILLES CLIC LENTILLES CLIC 
LentilsLentils

907g907g

MIEL DE FLEURS ILIOSMIEL DE FLEURS ILIOS
Blossom HoneyBlossom Honey
1kg1kg GRÈCE

PAINS PITA ALEXAKISPAINS PITA ALEXAKIS
Pita BreadsPita Breads

750g750g

OLIVES LIBANAISES NOIRESOLIVES LIBANAISES NOIRES
OU VERTESOU VERTES
Lebanese OlivesLebanese Olives
5.93/kg5.93/kg

GROSSE PIEUVREGROSSE PIEUVRE
Large OctopusLarge Octopus

22.02/kg22.02/kg
MAROC

YOGOURTS NATUREL YOGOURTS NATUREL 
BALKAN 6% OU 0 à BALKAN 6% OU 0 à 

3% ASTRO3% ASTRO
YogurtsYogurts

650 à 750g650 à 750g

COULIS DE TOMATES BELGUSTOCOULIS DE TOMATES BELGUSTO
Strained TomatoesStrained Tomatoes
680ml680ml

FROMAGE FETA AFFINÉ FROMAGE FETA AFFINÉ 
EN FÛT DE CHÊNEEN FÛT DE CHÊNE

Barrel-Aged Feta CheeseBarrel-Aged Feta Cheese
17.61/kg17.61/kgGRÈCE

FILETS DE SAUMON SAUVAGE DU FILETS DE SAUMON SAUVAGE DU 
PACIFIQUE CONGÉLÉSPACIFIQUE CONGÉLÉS

Frozen Wild Pacific Salmon FilletsFrozen Wild Pacific Salmon Fillets
15.41/kg15.41/kg

CÔTES LEVÉES DE DOS DE CÔTES LEVÉES DE DOS DE 
PORC FRAISPORC FRAIS
Fresh Pork Back RibsFresh Pork Back Ribs
7.69/kg7.69/kg

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉEPOITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken BreastFresh Boneless Chicken Breast

11.00/kg11.00/kg

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

pqtpqt

RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINSRAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS
Red or Green Seedless GrapesRed or Green Seedless Grapes

3.73/kg3.73/kg

CLÉMENTINES AVEC FEUILLESCLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with LeavesClementines with Leaves

4.39/kg4.39/kg

COURGETTES VERTESCOURGETTES VERTES
Green ZucchiniGreen Zucchini

1.52/kg1.52/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΥΧΗ ΔΙΑΒΑΙΝΕ 

H 18χρονη Καναδή που έπαιξε πρώτη φορά 
λοταρία και κέρδισε 48 εκ. δολάρια!
Μια 18χρονη φοιτήτρια, που έπαι-

ξε λοταρία για πρώτη φορά στη 
ζωή της, κέρδισε 48 εκατομμύρια δο-
λάρια και έγινε ο νεότερος άνθρωπος 
στον Καναδά που έχει κερδίσει ποτέ 
ένα τόσο μεγάλο ποσό.
Η Ζιλιέτ Λαμούρ, φοιτήτρια στο Σοτ 

Σεντ Μαρί του Οντάριο, εξήγησε, παρα-
λαμβάνοντας την επιταγή της, ότι αγό-
ρασε τον τυχερό λαχνό κατόπιν προτρο-
πής του παππού της. 
«Μου είπε: μόλις έγινες 18 χρονών, πή-

γαινε ν’ αγοράσεις ένα λαχνό, δοκίμασε 
την τύχη σου». Και η τύχη της χαμογέλα-
σε!
Η Ζιλιέτ είπε ότι χρειάστηκε να τηλε-

φωνήσει στον πατέρα της για να της 
εξηγήσει πώς παίζεται το συγκεκριμένο 
παιχνίδι. 

Η OLG, ο οργανισμός λαχείων και τυχε-
ρών παιχνιδιών του Οντάριο, αποκάλυ-
ψε την ταυτότητα της μοναδικής νική-
τριας της κλήρωσης που έγινε στις αρχές 
Ιανουαρίου 2023. Μέχρι τότε η Ζιλιέτ 
Λαμούρ δεν είχε ελέγξει αν κέρδισε κάτι, 
ώσπου άκουσε τους συμφοιτητές της να 
λένε ότι ο τυχερός λαχνός αγοράστηκε 
στο Σοτ Σεντ Μαρί. Κατέβασε λοιπόν την 
εφαρμογή του OLG στο κινητό της και… 
ζαλίστηκε μπροστά στα μηδενικά που 
ακολουθούσαν τους δύο πρώτους αριθ-
μούς των κερδών της. Η Ζιλιέτ σπουδάζει 
βιολογία και σκοπεύει να συνεχίσει φέ-
τος τη σχολή της. Το καλοκαίρι σχεδιάζει 
ένα ταξίδι με την οικογένειά της, ενώ θα 
επενδύσει τα χρήματά της με τη βοήθεια 
του πατέρα της, που είναι οικονομικός 
σύμβουλος.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ «ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ» ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ 
Κολώνα φωτισμού «διαπερνά» 
όροφο πολυκατοικίας!
Η κότα έκανε το αυγό ή το αντίστροφο;

Η Ξάνθη είναι 
μια πόλη 

που έχει πολλές 
ομορφιές και 
αξιοθέατα. Ένα 
από αυτά «δε-
σπόζει» στην εί-
σοδο της πόλης 
και ουσιαστικά 
«καλωσορίζει» 
με τον καλύτε-
ρο τρόπο τους 
επισκέπτες που 
μπαίνουν σε 
αυτή. Ποιο είναι 
το «αξιοθέα-

το»; Μια κολώνα φωτισμού, η οποία «διαπερνά» το μπαλκόνι του πρώτο ορό-
φου μιας πολυκατοικίας!
Το ασυνήθιστο θέαμα βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και 

Παπαφλέσσα, για όσους θέλουν να το επισκεφτούν. «Η κολώνα είναι ένα σήμα 
κατατεθέν για την πόλη της Ξάνθης» δήλωσε δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μάλιστα, 
στο στύλο της ΔΕΗ τοποθετείται το μπάνερ καλωσορίσματος για όλους όσοι επι-
σκέπτονται την Ξάνθη κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού!
Φυσικά, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει, είναι αν πρώτα τοποθετήθηκε η κο-

λώνα και μετά χτίστηκε η πολυκατοικία ή το αντίστροφο. Κάτοικοι της περιοχής 
δήλωσαν στην EΡΤ ότι προηγήθηκε η τοποθέτηση της κολώνας και μετά κτίστηκε 
η πολυκατοικία!

Οδηγώντας μεθυσμένος με ένα 
βουνό από… κονσέρβες στη  
θέση του συνεπιβάτη!

Ένας οδηγός του Οντά-
ριο συνελήφθη να 

οδηγεί μεθυσμένος κατά 
τη διάρκεια ενός οδοφράγ-
ματος, με ένα πραγματικό 
βουνό από κουτάκια μπύ-
ρας στο αυτοκίνητό του, 
την Παρασκευή 10/2 στο 
Georgia Bluffs, περίπου 
200 χλμ. βορειοδυτικά του 
Τορόντο. 
Η επαρχιακή αστυνομία 

του Οντάριο (OPP) δήλωσε 
τη Δευτέρα 13/2 ότι ο Mark 
Sewell, ένας 61χρονος άν-
δρας, έδειξε εμφανή σημά-

δια μέθης όταν συνελήφθη σε οδόφραγμα στις 5:23 μ.μ.
Η κατάσταση του αυτοκινήτου δεν άφησε την αστυνομία σε καμία αμφιβο-

λία. Μια φωτογραφία που κοινοποίησε το OPP δείχνει δεκάδες κουτάκια μπύρας 
στοιβαγμένα στην καμπίνα. Αυτά γεμίζουν όλο το χώρο, που κανονικά θα ήταν 
αφιερωμένος στα πόδια ενός επιβάτη και συσσωρεύονται μέχρι να φτάσουν στο 
παράθυρο της πόρτας.
Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ο άνδρας απέτυχε σε αλκοτέστ που αποκά-

λυψε ότι οδηγούσε με περισσότερα από 80 mg αλκοόλ ανά 100 ml αίματος. Αντι-
μετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες στην οδήγηση, συμπεριλαμβανομένης μιας κατη-
γορίας οδήγησης με αλκοόλ στο χέρι.
Ως μπόνους, ο άνδρας θα αντιμετωπίσει επίσης κατηγορίες για κλοπή κάτω των 

5.000 δολαρίων, οδήγηση με λάθος πινακίδα κυκλοφορίας και οδήγηση χωρίς 
ασφάλιση!

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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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΗΤΈΙΣΤΈ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΈΙΣΤΈ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Οχάιο: Έξαρση εξανθημάτων αναφέρουν κάτοικοι μετά 
τον εκτροχιασμό τρένου στην Ανατολική Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι που ζουν κοντά στο ση-
μείο εκτροχιασμού του τρένου και 

της απελευθέρωσης τοξικών χημικών ου-
σιών κοντά στην Ανατολική Παλαιστίνη 
του Οχάιο, παραπονέθηκαν για διάφορα 
προβλήματα υγείας από τότε που εκτυ-
λίχθηκε το περιστατικό στις αρχές του 
μήνα, όπως εξανθήματα, πονοκεφάλους 
και άλλα προβλήματα. Έχουν δε εκφρά-
σει την ανησυχία τους, ότι αυτά τα νέα 
συμπτώματα μπορεί να συνδέονται με 
τα χημικά που κάηκαν ή απελευθερώθη-
καν.

JACK PHILLIPS
© EPOCH TIMES

Ο εκτροχιασμός της 3ης Φεβρουαρίου 
ώθησε τους αξιωματούχους να ξεκινή-
σουν μια ελεγχόμενη απελευθέρωση και 
καύση διαφόρων χημικών ουσιών, καθώς 
επικαλέστηκαν ανησυχίες ότι τα υλικά 
αυτά θα εκραγούν και θα στείλουν θα-
νατηφόρα θραύσματα. Οι χημικές ουσίες 
που μετέφερε η αμαξοστοιχία που διαχει-
ριζόταν η Norfolk Southern περιλάμβαναν 
το τοξικό αέριο χλωριούχο βινύλιο, το 
οποίο εξαερώθηκε και κάηκε, απελευθε-
ρώνοντας ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου 
καπνού που αιωρούνταν πάνω από την 
περιοχή για μέρες.

Ένα νέφος χημικών ουσιών από τον 
εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας εντοπί-
στηκε επίσης να κατευθύνεται προς τον 
ποταμό Οχάιο, αν και ορισμένοι περιβαλ-
λοντικοί αξιωματούχοι του Οχάιο υποστη-
ρίζουν ότι μπορεί να πρόκειται σε μεγάλο 
βαθμό για επιβραδυντικές ουσίες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση 
της πυρκαγιάς. Άλλες χημικές ουσίες που 

μετέφερε το τρένο περιλαμβάνουν ακρυ-
λικό βουτύλιο, οξικό μονοβουτυλαιθέρα 
αιθυλενογλυκόλης και ακρυλικό 2-αιθυ-
λεξύλ, ανέφερε η Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ [1].
Οι κάτοικοι της Ανατολικής Παλαιστίνης 

ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους στις 8 Φεβρου-
αρίου. Έκτοτε, υπήρξαν αναφορές από 
ντόπιους για δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία τους, εν μέσω ξεχωριστών αναφο-
ρών για ζώα, συμπεριλαμβανομένων ψα-
ριών και κοτόπουλων, που πέθαναν.
«Όταν επιστρέψαμε στις 10 του μηνός, 

τότε αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να 
μεγαλώσουμε τα παιδιά μας εδώ», δήλω-
σε στο CNN η κάτοικος της περιοχής Αμά-
ντα Γκρέιτχαουζ, προσθέτοντας ότι στην 
περιοχή υπήρχε μια μυρωδιά που «μου 
θύμιζε διάλυμα για περμανάντ μαλλιών».

Περίπου 30 λεπτά αφότου επέστρεψε 
στο σπίτι της νωρίτερα αυτό το μήνα, εμ-
φάνισε ναυτία και εξάνθημα, δήλωσε η 
Γκρέιτχαουζ στο δίκτυο. Το σπίτι της βρί-
σκεται περίπου ένα τετράγωνο από το ση-
μείο εκτροχιασμού του τρένου. «Όταν φύ-
γαμε, είχα ένα εξάνθημα στο δέρμα μου 
στο χέρι μου, και τα μάτια μου έκαιγαν για 
λίγες ημέρες μετά από αυτό», πρόσθεσε 
η Γκρέιτχαουζ, η οποία είπε ότι έχει δύο 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. «Η χημική 
μυρωδιά ήταν τόσο έντονη που μου προ-
καλούσε ναυτία», δήλωσε η Γκρέιτχαουζ. 
«Ήθελα απλώς να πάρω γρήγορα ό,τι χρει-
αζόμουν και να φύγω. Πήρα μόνο μερικά 
ρούχα, επειδή ακόμη και τα ρούχα μύρι-
ζαν χημικά και φοβάμαι να τα βάλω στα 
παιδιά μου».
Μια άλλη ντόπια, η Κέιτλιν Σβαρτσβά-

ελντερ, δήλωσε ότι η ίδια και ο φίλος της, 

ο Κρις, επέστρεψαν στο σπίτι τους στην 
Ανατολική Παλαιστίνη νωρίτερα αυτό το 
μήνα. Ένα εξάνθημα ξέσπασε σχεδόν αμέ-
σως μετά την επιστροφή της, δήλωσε στο 
NewsNation. «Γδύθηκα για να μπω στο 
ντους και είχα ένα εξάνθημα σε όλη την 
πλευρά του προσώπου μου και στις δύο 
πλευρές και σε όλο το στήθος μου», είπε 
η Σβαρτσβάελντερ και πρόσθεσε: «Ο φί-
λος μου ο Κρις είχε επίσης ένα εξάνθημα 
στην αριστερή του πλευρά και εννοώ ότι 
μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, έχω 
απλώς έναν πραγματικά χαμηλού βαθμού 
συνεχή πονοκέφαλο».

Ο Ντέιβ Άντερσον, ένας αγρότης στο κο-
ντινό Νιου Γκαλιλέι της Πενσυλβάνια, δή-
λωσε στη Washington Post την περασμένη 
εβδομάδα, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικο-
γένειά του είχαν ένα αίσθημα καψίματος 
στο στόμα, τη γλώσσα και τα χείλη, περί-
που μία ημέρα μετά τη συντριβή. Άλλα 
συμπτώματα που αναφέρθηκαν περιλαμ-
βάνουν πρήξιμο της γλώσσας, ρινική κα-
ταρροή και υγρά μάτια. Ο Αντερσον πρό-
σθεσε, ότι «η γλώσσα μας εξακολουθεί να 
αισθάνεται σαν να έχει ζεματιστεί – σαν 
να ήπιες κάτι που ήταν πολύ ζεστό».
«Θα πάω στην Ανατολική Παλαιστίνη και 

θα πάρω ένα ποτήρι νερό και θα τους ζη-
τήσω να το πιούν, γιατί δεν το πιστεύουν», 
δήλωσε ο Ντέιβ Άντερσον, που είναι ενά-
γων σε ομαδική αγωγή κατά της Norfolk 
Southern. Ο ίδιος επίσης δήλωσε, ότι τα 
βοοειδή του άρχισαν να έχουν διάρροια 
μετά την καταστροφή.
Εκπρόσωπος του Κυβερνήτη του Οχάιο, 

Ντεγουάιν, δήλωσε στη Washington Post 
[2] την Πέμπτη 16/2, ότι κανένας γιατρός 
δεν έχει δει ασθενείς που να είναι σε θέση 
να αναγνωρίσουν την απελευθέρωση χη-
μικών ως αιτία των συμπτωμάτων τους. 
«Συνήθως υπάρχει άλλη εξήγηση γι’ αυτά 
τα συμπτώματα», συμπεριλαμβανομένων 
των κρυολογημάτων και της γρίπης, δήλω-
σε ο εκπρόσωπος Νταν Τίρνεϊ στην εφη-
μερίδα, αν και δεν έδωσε συγκεκριμένα 
στοιχεία για τη δήλωση αυτή.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, ο διευθύνων σύμβουλος της 
Norfolk Southern, Άλαν Σο, επισκέφθηκε 
[3] την Ανατολική Παλαιστίνη και υποσχέ-
θηκε και πάλι να καθαρίσει τον τόπο του 
δυστυχήματος. Η εταιρεία του αντιμετω-
πίζει ήδη αρκετές ομαδικές αγωγές που 
συνδέονται με τον εκτροχιασμό. «Ξέρω 
ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα 
χωρίς απαντήσεις. Ξέρω ότι είστε κουρα-
σμένοι. Ξέρω ότι ανησυχείτε», ανέφερε ο 
Σο σε δήλωσή του. «Δε θα σας απογοη-
τεύσουμε».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] response.epa.gov/sites/15933/files/

FINAL%20East%20Palestine%20Train%20
Derailment%20Air%20Monitoring%20
FAQ%202.9.23.pdf

[2] www.washingtonpost.com/climate-
environment/2023/02/16/ohio-train-
derailment-response-toxic-contamination/
[3] www.theepochtimes.com/norfolk-

southern-ceo-visits-site-of-ohio-toxic-
train-crash_5067887.html

[Μέλη της 52ης Ομάδας Πολιτικής Υποστήριξης της ONG ετοιμάζονται να εισέλθουν σε μια ζώνη 
ατυχήματος για να αξιολογήσουν τους εναπομείναντες κινδύνους με ένα ελαφρύ φουσκωτό 
σύστημα απολύμανσης (LIDS) στην Ανατολική Παλαιστίνη του Οχάιο, στις 7 Φεβρουαρίου 2023 
(Εθνική Φρουρά του Οχάιο μέσω AP)

Αξιωματούχοι της EPA του Οχάιο, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας Ανν Βόγκελ (αρι-
στερά), περιηγήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2023 στις ζημιές στην Ανατολική Παλαιστίνη του 
Οχάιο. Οι κάτοικοι του χωριού του Οχάιο, που ανατράπηκε από τον εκτροχιασμό μιας εμπορι-
κής αμαξοστοιχίας, ζητούν να μάθουν αν είναι ασφαλείς από τα τοξικά χημικά που χύθηκαν ή 
κάηκαν για να αποφευχθεί μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή (Lucy Schaly/Pittsburgh Post-
Gazette μέσω AP)
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FRUITS ET LÉGUMES
A value of$70+at the supermarketYou pay only $39

Reserve yours TODAY

(514) 244-9885 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!

Πέραν των συμβολισμών: η επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο 
λίγο πριν μπούμε στο δεύτερο χρόνο του πολέμου
Η επίσκεψη Μπάιντεν ήταν σίγουρα υψηλού συμβολισμού, όμως οι πιο  
σοβαρές πτυχές της, ίσως να αφορούσαν όσα ήταν πέραν του συμβολισμού

Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο μόνος εκ των 
σημαντικών ηγετών της Δύσης που 

δεν είχε επισκεφτεί το Κίεβο. Αυτό εκ των 
πραγμάτων δημιουργούσε μια αρνητική 
εικόνα, που μετράει ακόμη περισσότερο, 
με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ έχουν ατύπως 
μπει στον εκλογικό κύκλο που ορίζοντα 
έχει τις εκλογές του 2024.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Άλλωστε, ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν 
κάνει αρνητικές αναφορές στο ότι ο Μπάι-
ντεν δεν είχε βρεθεί μέχρι τώρα στο έδα-
φος της Ουκρανίας, για να εκφράσει με 
έναν άμεσο τρόπο την αλληλεγγύη και τη 
συμπαράστασή του στην κυβέρνηση του 
Κιέβου. Επιπλέον, ο Μπάιντεν ήθελε να 
στείλει ένα σαφές μήνυμα πριν από την 
πολυαναμενόμενη ομιλία του Πούτιν την 
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στη Ρωσική Δούμα, 
που θα σηματοδοτήσει και την παρουσία-
ση της ρωσικής στόχευσης για το από εδώ 
και πέρα του πολέμου.

Επέλεξε, έτσι, την «τολμηρή» κίνηση να 
μεταβεί σε μια εμπόλεμη ζώνη, αν και 
υπάρχουν ενδείξεις ότι προηγήθηκε επι-
κοινωνία με τη ρωσική πλευρά, ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια θα δι-
ακύβευε όντως την ασφάλειά του. 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Όμως το θέμα της εικόνας, των optics στη 

διάλεκτο της αμερικανικής πολιτικής οικο-
νομίας, δεν ήταν το μόνο, ούτε το κυρίαρ-
χο.  Ακόμη και εάν μείνουμε σε συμβολι-
σμούς, οι ΗΠΑ είχαν ανάγκη να στείλουν 
το μήνυμα ότι δεν έχουν μετατοπιστεί ως 
προς την πολιτική τους για το Ουκρανικό.
Ας μην ξεχνάμε ότι στις 24 Φεβρουαρίου 

συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που 
η Ρωσία ξεκίνησε την «ειδική στρατιωτι-
κή επιχείρηση» εναντίον της Ουκρανίας. 
Ο πόλεμος σίγουρα δεν εξελίχτηκε όπως 
ήταν τα αρχικά σχέδια του Κρεμλίνου που 
θεωρούσε ότι μια αρχική επίδειξη δύνα-
μης, συμπεριλαμβανομένης της παρουσί-
ας μεγάλων μονάδων κοντά στο ίδιο το Κί-
εβο, θα υποχρέωνε την ουκρανική κυβέρ-
νηση σε συνθηκολόγηση. Όμως, δεν εξελί-
χτηκε ούτε στη συντριβή της Ρωσίας, υπο-
τίθεται ότι είναι το αίτημα της Δύσης που 
στο μεταξύ έχει προσφέρει έναν τεράστιο 
όγκο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρα-
νία. Αντιθέτως, η Ρωσία έχει καταφέρει να 
διευρύνει τις περιοχές που ελέγχει και τις 
οποίες τυπικά έχει ενσωματώσει στην επι-
κράτειά της και ταυτόχρονα επιδίδεται σε 
ένα συστηματικό πόλεμο φθοράς σε βά-

ρος της Ουκρανίας, την ίδια ώρα που αυτό 
επιδιώκουν και οι ουκρανικές δυνάμεις σε 
βάρος των ρωσικών, εξαπολύοντας χιλιά-
δες βλήματα πυροβολικού κάθε μέρα.

Σε αυτό το σημείο καμπής, η ουκρανι-
κή πλευρά έχει κάνει σαφές ότι ο μόνος 
τρόπος να αποτρέψει μια μεγάλη ρωσική 
αντεπίθεση (που θα στηριχτεί στην ενί-
σχυση των ρωσικών δυνάμεων από τη 
μερική επιστράτευση στην οποία προχώ-
ρησε η Μόσχα) είναι να λάβουν ακόμη 
μεγαλύτερη ενίσχυση σε εξοπλισμό από 
τη Δύση. Αυτό σημαίνει την απαίτηση για 
εξελιγμένα βαρέα άρματα μάχης, για μα-
χητικά αεροσκάφη και για μεγάλο όγκο 
πυρομαχικών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προ-

σφέρει στην Ουκρανία 27,5 δισεκατομ-
μύρια δολάρια αμυντική βοήθεια, ενώ το 
Κογκρέσο έχει εγκρίνει συνολικά 113 δι-
σεκατομμύρια βοήθειας (ανθρωπιστικής, 
οικονομικής και στρατιωτικής), εκ των 
οποίων τα 6,6 αφορούσαν το δημοσιονο-
μικό έτος 2022, τα 37,7 το δημοσιονομικό 
έτος 2023 και τα υπόλοιπα αφορούν τα 
επόμενα έτη.
Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει 

μεγάλη πίεση και σε συμμάχους τους να 
προσφέρουν σημαντική στρατιωτική βο-
ήθεια στην Ουκρανία, με πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα την πίεση, ώστε τόσο 
η Γερμανία όσο και άλλες χώρες να στεί-
λουν βαρέα άρματα μάχης Leopard.
Μάλιστα, ο πρόεδρος Μπάιντεν μιλώ-

ντας στο Κίεβο υπογράμμισε, ότι τις επό-
μενες μέρες θα σταλεί νέο πακέτο βοήθει-
ας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, 
υπογραμμίζοντας ότι θα περιλαμβάνει 
πυρομαχικά, αντιαρματικούς πυραύλους 
Javelin και αυτοκινούμενα πυροβόλα, 
απαντώντας έτσι και στο πρόβλημα που 

έχει προκύψει με ενδεχόμενη έλλειψη 
πυρομαχικών για τις ουκρανικές ένοπλες 
δυνάμεις.

Ωστόσο, ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι 
ανέφερε, ότι συζήτησε με τον πρόεδρο 
Μπάιντεν και την αποστολή πυραύλων 
μεγαλύτερου βεληνεκούς, κάτι που έχουν 
αποφύγει μέχρι τώρα οι ΗΠΑ, μια που θα 
σήμαιναν μια πιο άμεση στόχευση ρωσι-
κών θέσεων πολύ πίσω από τη γραμμή 
του μετώπου, που θα μπορούσε να εκλη-
φθεί ως πιο άμεση επιθετικότητα έναντι 
της Ρωσίας και όχι απλώς ενίσχυση της 
ουκρανικής άμυνας. Σημειώνουμε ότι ήδη 
η βρετανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι 
θα αποστείλει όπλα μεγαλύτερου βεληνε-
κούς. 

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Όμως, αυτό που μένει να φανεί είναι, τι 

σήμαινε η επίσκεψη Μπάιντεν σε σχέση 
με τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει 
στη Δύση για το εάν και πώς μπορεί να 
υπάρξει μια ειρηνευτική διαδικασία.

Επισήμως, η θέση της Δύσης ταυτίζεται 
με τη θέση της ουκρανικής κυβέρνησης, 
που υποστηρίζει ότι νίκη σε αυτό τον πό-
λεμο σημαίνει να ηττηθούν οι ρωσικές 
δυνάμεις και ει δυνατόν να απεμπολή-
σουν και τα εδάφη που κατέχουν από το 
2014. Ωστόσο, ως προς το δεύτερο στόχο, 
δε φαίνεται να υπάρχει πλήρης συμφω-
νία, καθώς αρκετές δυτικές κυβερνήσεις 
έχουν σχεδόν ρητά κάνει σαφές ότι αντι-
λαμβάνονται ότι ανάκτηση της Κριμαίας 
δεν είναι εφικτή.

Αυτή η κεντρική γραμμή για την ήττα της 
Ρωσίας και την υποχώρησή της, τουλά-
χιστον στα σημεία που ήταν η «γραμμή 
επαφής» του 2014 ή ακόμη και πιο πίσω, 
δε δείχνει να έχει ρητά αναθεωρηθεί. 

Σε τελική ανάλυση, στα μάτια αρκετών 
σχεδιαστών της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής, μια τέτοια ήττα της Ρωσίας, 
που μπορεί να συνδυαστεί και με ενδε-
χόμενη κρίση του συστήματος εξουσίας 
γύρω από τον Πούτιν, και θα οδηγούσε 
σε μια πιο αποδυναμωμένη Ρωσία στη 
διεθνή σκηνή, ενώ θα ακύρωνε και το εν-
δεχόμενο μιας μεγαλύτερης σύγκλισης 
με την Κίνα (που ολοένα και περισσότερο 
φαντάζει στις ΗΠΑ ως η μεγάλη απειλή).

Ωστόσο, γύρω από αυτή την κεντρική 
γραμμή έχουν αρχίσει να υπάρχουν ερω-
τήματα για το πόσο εφικτή είναι. Μπορεί 
η Ρωσία να μην είχε τα αποτελέσματα που 
ήθελε στην πρώτη φάση του πολέμου, ή 
να μην μπόρεσε να αντέξει σε κάποιες 
από τις ουκρανικές αντεπιθέσεις στα πιο 
αδύναμα σημεία του μετώπου, εντούτοις 
ούτε έχει συντριβεί. Αντιθέτως, δείχνει σε 
θέση να έχει εδαφικά κέρδη εάν δοκιμά-
σει νέες μεγάλες επιθετικές κινήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση της Δύσης, 
εάν θέλει να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο, θα πρέπει να είναι ενίσχυση της 
Ουκρανίας με οπλικά συστήματα και πυ-
ρομαχικά, σε κλίμακα πολύ μεγαλύτερη 
από τη σημερινή.

Όμως, αυτό σημαίνει πια ένα κόστος που 
αρχίζει και ασκεί πραγματική πίεση στις 
δυτικές κυβερνήσεις, είτε το ομολογούν 
είτε όχι. Το κόστος είναι καταρχήν οικονο-
μικό, είναι όμως και πολιτικό, γιατί ένας 
παρατεταμένος πόλεμος είναι ένας πόλε-
μος που σταδιακά αρχίζει να μην μπορεί 
να δικαιολογηθεί και να νομιμοποιηθεί το 
ίδιο εύκολα, ιδίως όταν, ας μην το ξεχνάμε 
και αυτό, μιλάμε για έναν πόλεμο που σε 
ανεξέλεγκτη κλιμάκωση αυξάνει τον κίν-
δυνο για χρήση πυρηνικών όπλων.

Και ήδη, παρότι η επίσημη ρητορική δεν 
έχει αλλάξει, διάφοροι σύμμαχοι των ΗΠΑ 
έχουν κάνει σαφές, ότι θα πρέπει να εξε-
ταστεί το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλε-
μος, την ώρα που το ερώτημα αυτό φαίνε-
ται ότι συζητιέται και στο εσωτερικό των 
ίδιων των ΗΠΑ. 

Ήδη από το φθινόπωρο στελέχη των Ρε-
πουμπλικάνων, όπως ο νυν πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μα-
κάρθι, υπογράμμιζαν ότι διαφωνούν με 
μια λογική «λευκής επιταγής» ως προς 
ενίσχυση της Ουκρανίας.
Το εάν ο πρόεδρος Μπάιντεν πήγε στο 

Κίεβο για να ανοίξει και αυτή τη συζήτη-
ση με τον πρόεδρο Ζελένσκι, δεν το γνω-
ρίζουμε. Όμως, μπαίνοντας στο δεύτερο 
χρόνο του πολέμου, αυτή η συζήτηση για 
μια ειρηνευτική διαδικασία θα γίνεται και 
πιο επείγουσα.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Λέσβος: Το εντυπωσιακό  
φαράγγι του Βούλγαρη 
Προστατευόμενη περιοχή,  
ιδανική για ορνιθοπαρατήρηση

«Η Λέσβος φημίζεται για τα μονα-
δικά τοπία που διαθέτει», μας 

λέει ο οδηγός μας στη διαδρομή στο 
φαράγγι του Βούλγαρη, Στρατής Ζγουρ-
νιός, επιστημονικός συνεργάτης του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου Δάσους Σιγρίου Λέσβου. 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και συνεχίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: 
«Μια άγνωστη τέτοια ομορφιά, όχι καλά 
προσβάσιμη, αλλά μοναδική, είναι τα 
φαράγγια της. Ένα από αυτά βρίσκεται 
στη δυτική Λέσβο, ανάμεσα στους οικι-
σμούς της Βατούσας και της Άντισσας. 
Εκεί δημιουργείται η κοιλάδα του ρέμα-
τος Μάρμαντος που καταλήγει στον πο-
ταμό Βούλγαρη. Σε ένα τμήμα αυτής της 
κοιλάδας εμφανίζεται ένα εντυπωσιακό 
φαράγγι». Η περιοχή της κοιλάδας του 
Βούλγαρη έχει διανοιχθεί στους ηφαι-
στειακούς σχηματισμούς του ηφαιστείου 
της Βατούσας, το οποίο ήταν ενεργό πριν 
από περίπου 18 εκατομμύρια χρόνια. 
Μεγάλα ρήγματα που επηρεάζουν και 

σπάνε τα ηφαιστειακά πετρώματα, δημι-
ούργησαν τις συνθήκες για τη σε βάθος 
διάβρωση των ηφαιστειακών σχηματι-
σμών. 
«Η δημιουργία του φαραγγιού οφείλε-

ται σε μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, που 
διασχίζουν τα ηφαιστειακά κροκαλοπαγή 
πετρώματα που εμφανίζονται στην περι-
οχή» λέει ο κ. Ζγουρνιός.
Το νερό του ποταμού Βούλγαρη ακο-

λουθεί την κατακερματισμένη ζώνη των 
ρηγμάτων και διαβρώνει σε βάθος με 
μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας μια 
εντυπωσιακή χαράδρα και απόκρημνες 
βραχώδεις πλευρές. Η δράση του νερού 
διαβρώνει τους ηφαιστειακούς σχημα-
τισμούς και δημιουργεί εντυπωσιακές 
γεωμορφές, σχηματίζοντας ακόμα και μι-
κρούς καταρράκτες.
Η περιοχή του φαραγγιού αποτελεί προ-

στατευόμενη περιοχή και ιδανικό τόπο 
για ορνιθοπαρατήρηση. Ενταγμένη στο 
δίκτυο Natura 2000, με πλήθος σπάνιων 

πουλιών να βρίσκουν καταφύγιο εκεί. 
Αετογερακίνες, μαυροπελαργοί, μεσοτσι-
κλιτάρες, σμιρνοτσίχλονα, χρυσογέρακα, 
κιρκινέζια και άλλα.
Τους χειμωνιάτικους μήνες και ιδιαίτερα 

μετά από έντονες βροχοπτώσεις, όπως 
αυτές των τελευταίων ημερών του φετι-
νού Ιανουαρίου, τα νερά που διασχίζουν 
την κοιλάδα του φαραγγιού δημιουργούν 
ένα μαγευτικό θέαμα. Η διαδρομή γίνε-
ται ανάμεσα σε βαλανιδιές, πουρνάρια, 
φτέρες, πικροδάφνες και φυσικά ελιές.
Σύμφωνα με το διευθυντή του Μου-

σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Σιγρίου Λέσβου, καθηγητή Νίκο 
Ζούρο, «εντυπωσιακοί γεώτοποι, όπως 
αυτός του φαραγγιού του Βούλγαρη πο-
ταμού, κυριαρχούν σε κάθε γωνιά του 
Γεωπάρκου Λέσβου. Αινιγματικά οικοδο-
μήματα που στέκουν αγέρωχα, διαμορ-
φώνοντας ένα ανεπανάληπτο ονειρικό 
σκηνικό, εκεί όπου ακόμη και ο κάθε τα-
πεινός βράχος, στη γη του Θεόφραστου, 
του πρώτου επιστήμονα που δίδαξε τη 
διάκριση και ταξινόμηση των λίθων, έχει 
μια ιστορία». Το νησί της Λέσβου διαθέ-
τει μοναδικό πλούτο γεωλογικών μνημεί-
ων και τοπίων φυσικού κάλλους, οικοτό-
πων και πολιτιστικών μνημείων, τα οποία 
συνέβαλαν στην αναγνώριση και στην 
ένταξή της στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεω-
πάρκων της UNESCO από το 2012. 

Το Γεωπάρκο Λέσβου αποτελεί ένα ξε-
χωριστό τόπο, καθώς εδώ αποκαλύπτο-
νται σημαντικά τεκμήρια της γεωλογικής 
ιστορίας της λεκάνης του Αιγαίου των 
τελευταίων περίπου 300 εκατομμυρίων 
ετών. 
Ιδιαίτερης ομορφιάς τοπία και γεωμορ-

φές διαμορφώθηκαν με το πέρασμα των 
χρόνων και αποτελούν μάρτυρες της πο-
λύπλοκης γεωϊστορικής εξέλιξής του. 
Μας δίνει πληροφορίες για τα πρώτα 

στάδια εξέλιξης του Αιγαίου, την περίοδο 
μετά την καταστροφή του ωκεανού της 
Τηθύως, ο οποίος έκλεισε και καταστρά-
φηκε οριστικά πριν από περίπου 45 εκα-
τομμύρια χρόνια. 

Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν την 
παλαιογεωγραφική και τεκτονική εξέλι-
ξη του ελλαδικού χώρου κατά το Κάτω 
– Μέσο Μειόκαινο (23-14 εκατ. χρόνια 
πριν), ο ελλαδικός χώρος με τη Μικρά 
Ασία αποτελούσαν μία ενιαία ξηρά, ενώ 
η θάλασσα είχε αποσυρθεί νότια της Κρή-
της και των Δωδεκανήσων και δυτικά της 
Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. 
Η ενιαία αυτή ξηρά ονομαζόταν Αιγιή-

δα. Η Λέσβος αποτελούσε τμήμα αυτής 
της ενιαίας χερσαίας περιοχής, την οποία 
κάλυπταν πυκνά τροπικά – υποτροπικά 
δάση. 
Πριν από 21,5 με 16,5 εκατομμύρια χρό-

νια στο χώρο του βορειοανατολικού Αι-
γαίου, εκδηλώθηκε έντονη ηφαιστειακή 
δραστηριότητα. 
Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν τα 

σημαντικά ηφαιστειακά κέντρα αλλά και 
οι εντυπωσιακές ηφαιστειακές δομές του 
Γεωπάρκου Λέσβου που οδήγησαν στη 
δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Οδηγός Γεωπάρκο Λέσβου. Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου  
Δάσους Λέσβου. Λέσβος 2015. 
• Φυτά της Ελλάδας – Η έρευνα στη  
Λέσβο, Βοτανική – Χρήσεις – Τοξικότητα. 
Μάκης Αξιώτης, Βαγγέλης Αξιώτης.  
Εκδόσεις Εντελέχεια 2012
• http://www.lesvosgeopark.gr

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου: 
7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου: 9:30 το πρωί

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 1 Μαρτίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 2 Μαρτίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 3 Μαρτίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 4 Μαρτίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 5 Μαρτίου: 3:30  το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  

514 437-0898 • kalimerapatrida@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

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

• Μνήμες από το Συλλαλητήριο 
της 29ης Φεβρουαρίου 1992 

για τη ΜΑΚΈΔΟΝΙΑ  
• Οι Κρήτες στο  

Μακεδονικό αγώνα και ο Ράδιο 
Έράνος για τα Έλληνικά μας 

σχολεία  με τον 
Τάσσο Ξυπολιτάκη    

τον πρώην προέδρο Κρητών 
και νυν πρόεδρο 

της Έρανικής Έπιτροπής

Απ' ευθείας μετάδοση Απ' ευθείας μετάδοση 
και στοκαι στο  i c i t e l e v i s i o n . c ai c i t e l e v i s i o n . c a

ΚΈΜΠΈΚ

Το δέλεαρ των  
εμπόρων ατμίσματος
Ένας συνασπισμός κατά του κα-

πνού στο Κεμπέκ (Quebec 
Coalition for Tobacco Control) κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου με τα κατα-
στήματα ατμίσματος (vaping) που λέει 
ότι συγκαλύπτουν την πρόθεσή τους 
με… καραμέλες για να προσελκύσουν 
εφήβους. Ο Συνασπισμός του Κεμπέκ 
για τον Έλεγχο του Καπνού λέει, ότι 
εξειδικευμένα καταστήματα ατμίσμα-
τος στο Μόντρεαλ και την πόλη του 
Κεμπέκ έχουν ανακαινίσει τις εγκα-
ταστάσεις τους, για να πωλούν γλυκά 
και καραμέλες, ώστε να μπορούν να 
προσελκύουν ανήλικους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, 
οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να εισέρ-
χονται σε εξειδικευμένα καταστήματα 
ατμίσματος. Με την προσθήκη γλυκών 
λιχουδιών, τα καταστήματα υπάγονται 
στους κανονισμούς των ψιλικών κατα-
στημάτων και μπορούν να εισέλθουν 
παιδιά κάτω των 18 ετών.
«Η μετατροπή εξειδικευμένων κατα-

στημάτων που προσφέρουν μόνο προ-
ϊόντα ατμίσματος σε επιχειρήσεις ψιλι-
κών είναι ξεκάθαρα ένας επιχειρημα-
τικός υπολογισμός», δήλωσε η εκπρό-
σωπος του συνασπισμού Flory Doucas. 
«Πιστεύουν προφανώς ότι θα υπήρχαν 
μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από την 
έκθεση των νέων στην προσφορά προ-
ϊόντων ατμίσματος που περιβάλλονται 
από γεύσεις καραμέλας, σε σύγκριση 
με την απλή εξυπηρέτηση μιας πελα-
τείας ενηλίκων ατμιστών».
Τα μόνα προϊόντα ορατά από το 

δρόμο στο EuroVap Montreal στη Ste. 
Catherine Street East, για παράδειγμα, 
είναι καραμέλες, αναψυκτικά και τσί-
χλες. Ωστόσο, το κατάστημα είναι ένα 
κατάστημα ηλεκτρονικού τσιγάρου που 
πουλά αξεσουάρ και προϊόντα ατμί-
σματος. Στο Κεμπέκ, οι ανήλικοι δεν 
μπορούν να αγοράσουν ή να πουλή-
σουν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η κυβέρ-
νηση λέει ότι το άτμισμα «μεταξύ των 
εφήβων έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια». Οι καναδικές έρευνες για το 
αλκοόλ και τα ναρκωτικά καπνού το 
2013 και το 2017 έδειξαν ότι η χρήση 
ηλεκτρονικού τσιγάρου από μαθητές 
γυμνασίου του Κεμπέκ αυξήθηκε από 6 
σε 10%. Τα στοιχεία της έρευνας για το 
2019 δεν είναι διαθέσιμα.

Ο νόμος του 2015 για τον έλεγχο του 
καπνού του Κεμπέκ απαγορεύει επί-
σης τη διαφήμιση ηλεκτρονικών τσι-
γάρων, την προβολή και την πρόσβαση 
σε ανηλίκους. «Το υπουργείο γνωρίζει 
ότι η βιομηχανία προϊόντων ατμίσμα-
τος βρίσκεται σε συνεχή μεταμόρφω-
ση και παραμένει σε εγρήγορση, για 
να διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρ-
φωση με το Νόμο για τον Έλεγχο του 

Καπνού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Υγείας, Ρόμπερτ Μαράντα. 
Ο συνασπισμός λέει, ότι η αυστηροποί-
ηση των νόμων δε θα αρκούσε, καθώς 
οι νέοι θα βρουν τρόπους να αποκτή-
σουν τα προϊόντα.
«Το κλειδί είναι να αποτρέψουμε κα-

ταστάσεις και περιστάσεις που ενθαρ-
ρύνουν τον πειρασμό και την επιθυ-
μία να ατμίσεις», είπε η Flory Doucas. 
«Αυτό πρώτα και κύρια απαιτεί ένα 
πλαίσιο που να αποτρέπει τον ευτε-
λισμό τέτοιων προϊόντων». Η Doucas 
θα ήθελε να απαγορευθούν οι γεύσεις 
ατμίσματος, όπως είναι στα τσιγάρα. 
«Η προσθήκη αρωμάτων στα υγρά που 
χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα επιτρέπεται, ωστόσο, από το 
νόμο, ενώ απαγορεύεται για τα προϊ-
όντα καπνού», αναφέρει ο νόμος του 
Κεμπέκ.
Στον Καναδά, η Νέα Σκωτία, το PEI, το 

New Brunswick και οι Βορειοδυτικές 
Περιοχές, απαγόρευσαν όλες τις γεύ-
σεις ηλεκτρονικών τσιγάρων εκτός από 
τον καπνό. Για παράδειγμα, στο Οντά-
ριο και το Σασκάτσουαν, τα αρωματι-
σμένα υγρά ατμίσματος περιορίζονται 
σε εξειδικευμένα καταστήματα ατμο-
ποιητών.
Εκτός από την απαγόρευση των γεύ-

σεων στο Κεμπέκ, ο συνασπισμός υπο-
στηρίζει επίσης ένα όριο στα επίπεδα 
νικοτίνης στα 20 mg/ml. – ένα πλαφόν 
στους όγκους υγρών σε φιάλες και 
φυσίγγια, τυποποιημένη συσκευασία, 
απαιτήσεις προειδοποίησης σχετικά 
με κινδύνους για την υγεία που σχετί-
ζονται με το άτμισμα, την απαγόρευση 
κάθε τεχνολογίας που επιτρέπει τη δι-
αβίβαση πληροφοριών για μη πιστο-
ποιημένη συσκευή, την εισαγωγή ενός 
συστήματος αδειοδότησης με χρέωση 
για την πώληση, διανομή και εισαγωγή 
προϊόντων ατμίσματος και εξειδικευ-
μένα καταστήματα για να ορίζουν και 
να περιγράφουν με ακρίβεια τι πωλούν.

Οι συστάσεις του συνασπισμού αντι-
κατοπτρίζουν αυτές που έγιναν από το 
Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ 
(INSPQ), το οποίο πρόσθεσε την πρό-
ταση για προσθήκη ή αύξηση φόρων 
στα προϊόντα ατμίσματος. Ο Dubé είπε 
το 2020 ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί 
στην απαγόρευση της γεύσης και στον 
περιορισμό της συγκέντρωσης νικοτί-
νης σε όλα τα προϊόντα ατμίσματος.
«Η εφαρμογή μέτρων για την καλύτε-

ρη ρύθμιση του vaping είναι απαραίτη-
τη», είπε σε δελτίο Τύπου. «Με την αυ-
ξανόμενη δημοτικότητα των προϊόντων 
ατμίσματος, ειδικά μεταξύ των νέων, 
είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν 
μέτρα για να αποτραπεί η εξάρτηση 
μιας νέας γενιάς στη νικοτίνη μέσω αυ-
τών των προϊόντων».

Πηγές: CTV news, La coalition québécoise  
pour le contrôle du tabac

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Leticia Longati:  
Η «φλογερή» 
Βραζιλιάνα 
που θα σε κάνει 
να… «κολλήσεις» 
μαζί της 

Η Leticia Longati, έχει 
βρει τον τρόπο να 

«αναστατώνει» το αν-
δρικό κοινό, καθώς οι 
«καυτές» φω-
τογραφίες της 
στο Instagram, 
προκαλούν… 
ζάλη. 
Οι πληθωρι-

κές καμπύλες 
και το πλούσιο 

μπούστο είναι 
τα δυνατά της 
σημεία, αλλά και 

αυτά που την έκα-
ναν διάσημη. 

Η εκρηκτική 
24χρονη Βραζιλιά-
να έχει αδυναμία 
στα μικροσκοπικά 
μπικίνι, τα οποία 
αναδεικνύουν τα 
πληθωρικά της 
προσόντα. 
Και κάθε 

φορά που η 
Leticia Longati 

ανεβάζει φωτο-
γραφία της στο 
Instagram γίνεται… 
χαμός από likes και 
σχόλια των 1,2 εκ. 
ατόμων που την  
«ακολουθούν».

Κιάνου Ριβς: Η ασυνήθιστη 
ρήτρα στα συμβόλαιά του
Ο Κιάνου Ριβς έχει ενστάσεις, 

όσον αφορά τη δύναμη της 
τεχνολογίας CGI (εικόνες που δη-
μιουργούνται από υπολογιστή) 
σε τέτοιο βαθμό, που πριν από 
χρόνια πρόσθεσε μια ρήτρα στα 
συμβόλαιά του, που ορίζει ότι οι 
εμφανίσεις του σε ταινίες δεν μπο-
ρούν να παραποιηθούν χωρίς τη 
συγκατάθεσή του.
Καθώς η χρήση της τεχνολογίας 

AI (Artificial intelligence / Τεχνητής 
Νοημοσύνης) γίνεται όλο και πιο 
διαδεδομένη στη δημιουργία ται-
νιών, έχει θέσει υπό αμφισβήτηση 
την ηθική της ψηφιακής αλλαγής 
της ερμηνείας ηθοποιών.
Ο πρωταγωνιστής της κινηματο-

γραφικής σειράς John Wick δήλωσε 
στο Wired σε μια νέα συνέντευξη: 

«Νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, ή μπορεί να ήταν η δεκα-
ετία του ‘90, άλλαξαν την ερμηνεία 
μου». O ηθοποιός δεν ανέφερε 
την ταινία. «Μου πρόσθεσαν ένα 
δάκρυ στο πρόσωπό μου και είπα: 
«Ήταν σαν να μη χρειάζεται καν να 
είμαι εδώ»» εξήγησε ο Ριβς.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο έρως… διαφορά δεν κοιτά!
Ο εγγονός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου είναι ζευγάρι 
με την 36χρονη αδερφή της Cara Delevingne

Ένα δυνατό έρωτα στα μά-
τια της 36χρονης Poppy 

Delevingne, βιώνει το τελευταίο 
διάστημα ο 24χρονος Κωνσταντί-
νος Αλέξιος, γιος του Παύλου και 
της Marie Chantal. Παρά τα 12 
χρόνια διαφοράς τους, ο Κωνστα-
ντίνος Αλέξιος και η αδερφή του δι-
άσημου μοντέλου Cara Delevingne 
ζουν ένα τρυφερό ειδύλλιο.
Μάλιστα, έχουν κυκλοφορήσει 

και οι πρώτες κοινές τους φωτο-
γραφίες, με τον πρωτότοκο γιο του 
Παύλου και της Marie Chantal να 
περπατάει χεράκι – χεράκι με την 
36χρονη καλλονή στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα 

που επικαλείται η DailyMail, «οι 
δυο τους φιλιόντουσαν και αγκα-
λιάζονταν στη μέση ενός βιβλιοπω-
λείου – και σίγουρα δεν ανησυχού-

σαν μήπως τους δουν μαζί».
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η 

Poppy Delevingne εξακολουθεί να 
είναι παντρεμένη με τον επί εννέα 
χρόνια σύζυγό της, James Cook, 
αλλά το ζευγάρι είναι σε διάσταση. 
Κανένας από τους δύο δεν έχει ανα-
φερθεί δημοσίως στον υποτιθέμενο 
χωρισμό τους.
Ο Τίνο – έτσι φωνάζουν τον Κων-

σταντίνο Αλέξιο οι φίλοι του – θε-
ωρείται ένας από τους πιο περιζή-
τητους «γαλαζοαίματους» εργένη-
δες της Ευρώπης. Από την άλλη, η 
Poppy Delevingne είναι μέλος σε 
μια από τις πιο πλούσιες οικογέ-
νειες του Λονδίνου, ο πατέρας της 
ασχολείται με το real estate, ενώ η 
γιαγιά της ήταν η κυρία επί των τι-
μών της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

© govastileto.gr

Σπύρος Παπαδόπουλος: O λόγος που 
θύμωσε με τον Γιάννη Πλούταρχο

Συνέντευξη στην εκπο-
μπή του Τάσου Τρύ-

φωνος «Τετ Α Τετ» παρα-
χώρησε ο Σπύρος Παπαδό-
πουλος και μίλησε μεταξύ 
άλλων για την εκπομπή 
«Στην υγειά μας ρε παι-

διά» ενώ αποκάλυψε ποιος είναι ο λόγος 
που θύμωσε με τον Γιάννη Πλούταρχο.
«Εγώ όταν θυμώνω, θυμώνω και τελειώνει. 

Δηλαδή έτσι είμαι. Τραβάω ένα Χ και δεν επα-
νέρχομαι ποτέ. Έγινε κάτι και θύμωσα. Όχι με 
μένα αλλά με έναν πολύ, αγαπημένων όλων 
μας, άνθρωπο. Τον Σταύρο Κουγιουμτζή. 

Κάτι έγινε, ήταν να έρθει, τον κορόιδευε, 
τον έκανε, τον έρανε, και θύμωσα εγώ πολύ. 
Είπα πως “δεν μπορεί να κάνεις στον Σταύρο 
Κουγιουμτζή, εσύ, αυτή την κασκαρίκα” και 
είπα τέλος. Χ. Τον είχε ζητήσει (σ.σ. τον Γιάν-
νη Πλούταρχο) ο Σταύρος. Συμφώνησα εγώ, 
αφού είναι δικά του τα τραγούδια, τον πήρε 
ο ίδιος τηλέφωνο, είπε “βεβαίως, βεβαίως” 
και μετά εξαφανίστηκε. Κορόιδευε. Και λέω 
το να κοροϊδέψεις εμένα, τι με νοιάζει αλλά 
τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ρε φίλε; Επειδή δεν 
είναι πια στα πράγματα και δεν πρόκειται 
να σου γράψει τραγούδια;», εξομολογήθηκε  
ο Σπύρος Παπαδόπουλος.|   © okmag.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

*

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

Η παροικία μας, όπως κάθε γειτονιά, έχει τις δικές της κουτσομπόλες... Στις μέρες 
μας, χάρις στα κοινωνικά δίκτυα, τα κουτσομπολιά, και οι συκοφαντίες είναι 

πολύ της «μόδας». Οι «Αλέκα και Μαγδάλω» πρωτοεμφανίστηκαν στην παροικία 
μας αρχές του ‘69 στο περιοδικό «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ», όπου Αρχισυντάκτης ήταν ο Στυλια-
νός Γκιούσμας, που πίστευε ότι το γέλιο κάνει καλό στη ζωή. Συνέχισαν τα «κουτσο-
μπολιά» τους το 1971, στη μηνιαία εφημερίδα του «Ελληνοκαναδική ΔΡΑΣH». Επα-
νήρθαν στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ το 2017, για να σχολιάσουν ωμά τα πάντα και 
τους πάντες. Τώρα δεν είναι οι νεοφερμένες κοπέλες του ‘70. Είναι παντρεμένες με 
παιδιά. Μία επίσης – η Μαγδάλω – είναι και γιαγιά! Απολαύστε τες λοιπόν. 
Κάθε παρομοίωση με υπαρκτά ή ανύπαρκτα πρόσωπα και ονόματα είναι απλώς 

συμπωματική, και δε φέρνει καμία ευθύνη η διεύθυνση της εφημερίδας και οι συ-
νεργάτες της.

Μ-Καλημέρα φιλενάδα, πήρα να μάθω 
πως αισθάνεται ο Μενέλαος…
Α-Είναι πολύ καλύτερα από χθες!
Μ-Καλά, έτσι στα καλά καθούμενα 
έχασε τις αισθήσεις του;
Α-Ναι, εκεί που βλέπαμε ειδήσεις, του 
ζήτησα να μου δώσει το τηλεκοντρόλ 
να αλλάξουμε κανάλι.
Μ-Έτσι κι αλλιώς έχουμε καταλάβει ότι 
οι περισσότερες ειδήσεις είναι «τηλε-
κατευθυνόμενες»…
Α-Ακριβώς. «Μενέλαε δώσε μου το 
κοντρόλ μήπως βρω κάτι καλύτερο 
να δούμε…». Τσιμουδιά ο Μενέλαος. 
Τότε κατάλαβα ότι είχε γύρει το κεφάλι 
του σαν να κοιμόταν. 
Μ-Νύσταζε;
Α-Όχι. Ένοιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά. Τον σκούντησα μερικές φορές 
και στο τέλος άνοιξε λίγο τα μάτια του.
Μ-Έπαθε καρδιακό επεισόδιο;
Α-Δεν ήξερα αν. Αλλά έπρεπε να δρά-
σω γρήγορα. Δεν μπορούσα να τον 
αφήσω έτσι…
Μ-Τι έκανες;
Α-Ευθύς πήρα για να έρθει ασθενοφό-
ρο.
Μ-Καλά έκανες.
Α-Εγώ ναι. Αλλά αυτοί μου είπαν ότι 
σύμφωνα με την αύξηση ζήτησης για 
ασθενοφόρο, θα υπήρχε μια καθυστέ-
ρηση 2 με 2,5 ώρες.
Μ-Και περίμενες να έρθουν;
Α-Αν ήθελα να γίνω χήρα πριν την ώρα 
μου θα περίμενα.
Μ-Και τι έκανες;
Α-Με χίλια ζόρια τον έσπρωξα προς 
την εξώπορτα.
Μ-Καλά, τόση δύναμη διαθέτεις;
Α-Ας είναι καλά τα πατατάκια.
Μ-Ποια πατατάκια; Τρως βιταμινούχα 
πατατάκια;
Α-Και σπανάκι για να γίνω Ποπάι. 
Μάλλον κουφάθηκες τελευταίως. Δεν 
είπα πατατάκια. Είπα… πατάκια, αυτά 
που έχω βάλει στα πόδια όλων των 
επίπλων και οικιακών συσκευών. Αυτά 
βοηθούν στη μετακίνηση.
Μ-Α, τώρα κατάλαβα. Τώρα που μου 
το είπες, θα τα βάλω κι εγώ στα έπι-
πλα… 
Α-Αυτά λοιπόν με βοήθησαν να σπρώ-
ξω την πολυθρόνα μαζί με το Μενέλαο 
προς την εξώπορτα. Καθώς άνοιξα την 
πόρτα, περνούσε ο γείτονας με το γιο 
του, καθώς προσπαθούσα να σηκώσω 
το Μενέλαο από την πολυθρόνα.
Μ-Ας είναι καλά οι άνθρωποι…
Α-Ναι. Τον βάλαμε στο αυτοκίνητο του 
γείτονα που προθυμοποιήθηκε να μας 
πάει στο νοσοκομείο.
Μ-Πόσο περιμένατε στο νοσοκομείο;
Α-Όπως συνηθίζεται. Αν και ο δικός 
μου έλεγε ότι ένοιωθε καλύτερα, εγώ 
επέμενα να τον δει γιατρός.
Μ-Και τον είδε;

Α-Μετά από 17 ώρες!
Μ-Και τι είπε; Τον πήγαν για εξετάσεις 
για καρδιογράφημα;
Α-Ο γιατρός δεν το θεώρησε απαραί-
τητο. Επίσης, λόγω έλλειψης προσω-
πικού και συνωστισμού ασθενών για 
καρδιογραφήματα, θα περιμέναμε άλ-
λες έξι ώρες.
Μ-Εντέλει;
Α-Διάγνωσε ότι ήταν μια ξαφνική μεί-
ωση της ροής αίματος προς τον εγκέ-
φαλο. Πάντως καρδιακό επεισόδιο δεν 
ήταν.
Μ-Πάλι καλά δε λες. Άγιο είχατε!
Α-Συμφωνώ. Ξέρεις όμως, πηγαίνο-
ντας στο νοσοκομείο διαπίστωσα κάτι.
Μ-Το ότι η υγεία είναι ο μεγαλύτερος 
θησαυρός που έχουμε;
Α-Και αυτό. Αλλά κάτι άλλο επίσης.
Μ-Τι;
Α-Ότι το σύστημα υγείας, κάθε μέρα 
που περνάει γίνεται όλο και περισ-
σότερο προβληματικό. Από τη μια δε 
βρίσκεις ασθενοφόρο, από την άλλη 
αναγκάζεσαι να κάνεις «παραθερι-
σμό» στους διαδρόμους των νοσοκο-
μείων. Και από την άλλη αισθάνομαι 
ότι υπάρχει έλλειψη όχι μόνο νοσοκό-
μων αλλά και ιατρών.
Μ-Σωστά τα λες. Αλλά αυτό εύκολα 
εξηγείται.
Α-Πως;
Μ-Απλούστατα. Οι ιατροί μας που 
σπούδασαν εδώ, φεύγουν για καλύτε-
ρη μεταχείριση και καλύτερο εισόδη-
μα. Εδώ το πολύ ένας γιατρός να φτά-
νει τις 600.000, βάλε 800.000 δολάρια. 
Σε άλλες επαρχίες, και προπαντός στην 
Αμερική, θα παίρνει τουλάχιστον τα 
τριπλά και με λιγότερο άγχος.
Α-Δίκιο έχεις. Και περισσότερα χρή-
ματα στην τσέπη του, μια και αλλού η 
φορολογία είναι πολύ λιγότερη ακόμα 
και στο 50% που θα πλήρωνε εδώ.
Μ-Γι’ αυτό σου έλεγα την άλλη φορά, 
ότι μας σπρώχνουν να πάμε σε ιδιω-
τικές κλινικές. Δεν είδες πόσοι γιατροί 
έφυγαν από το δημόσιο σύστημα υγεί-
ας και βρίσκονται σε ιδιωτικές κλινικές; 
Α-Και πολλοί απ’ αυτούς είναι και δι-
κοί μας.
Μ-Να δούμε πόσο ακόμα θα χειροτε-
ρεύσει το σύστημα υγείας μας.
Α-Προβλέπω αργά ή γρήγορα να ανα-
γκαστούμε ή να μετακομίσουμε ή 
να αποδεχτούμε ότι από εδώ και στο 
εξής για άμεση ιατρική εξυπηρέτηση η 
λύση είναι οι ιδιωτικές κλινικές.
Μ-Δηλαδή πληρώνουμε φόρους για 
την υγεία μας και θα πληρώνουμε επί-
σης για ιδιωτική περίθαλψη;
Α-Ακριβώς! Σ’ αφήνω τώρα να πάω να… 
κανακεύσω τον «ασθενή» μου.
Μ-Καλό «κανάκεμα». Να μου τον προ-
σέχεις.
Α-Σίγουρα.

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

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα. $125

ΜΌΝΌ

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.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (α’ αγώνες) 
21/2 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΝΑΠΟΛΙ 0-2 
21/2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2-5 
22/2 ΙΝΤΕΡ-ΠΟΡΤΟ 1-0 
22/2 ΛΕΙΨΙΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1-1
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΑΓΙΑΞ 3-1 (0-0) 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2-1 (2-2)   
ΡΟΜΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2-0 (0-1) 
ΡΕΝ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 4-5 πέν. 2-1 κ.αγ. (1-2) 
ΝΑΝΤ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0-3 (1-1)  
ΜΟΝΑΚΟ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3-5 πέν. 
2-3 κ.αγ. (3-2)  
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΣΕΒΙΛΛΗ 2-0 (0-3) 
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 0-4 (1-1)
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ
ΓΑΝΔΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ 5-3 πέν. 1-0 κ.αγ. (0-1)  
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ 1-0 (0-0) 
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΜΠΡΑΓΚΑ 3-2 (4-0)  
ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2-0 (0-1) 
ΝΤΝΙΠΡΟ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0-0 (0-1)
ΚΛΟΥΖ-ΛΑΤΣΙΟ 0-0 (0-1) 
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3-0 πέν.  
2-1 κ.αγ. (0-1) 
ΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 1-3 (1-0) 
• με έντονα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν

MLS | ΠΡΕΜΙΕΡΑ
25/2: NASHVILLE - NEW YORK CITY, ATLANTA - SAN 

JOSE, CHARLOTTE - NEW ENGLAND, DC UNITED 
- TORONTO, FC CINCINNATI - HOUSTON, INTER 

MIAMI - CF MONTREAL, ORLANDO CITY - NY RED 
BULLS, PHILADELPHIA - COLUMBUS, AUSTIN FC - ST 

LOUIS CITY, FC DALLAS - MINNESOTA,  
LA GALAXY - LAFC, PORTLAND - KANSAS CITY,  

VANCOUVER - REAL SALT LAKE 
26/2: SEATTLE SOUNDERS - COLORADO RAPIDS

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
1/3: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ (πρώτος ημιτελικός  
από αναβολή λόγω καιρικών συνθηκών) 
1/3: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ (δεύτερος ημιτελικός,  
πρώτο παιχνίδι 3-0 υπέρ της ΑΕΚ)

ΕΛΛΑΔΑ | ΜΠΑΣΚΕΤ

Repeat με 11ο τίτλο ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο 

του φαβορί στον τελικό του Final 8 
του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Αν-
δρών και στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο 
Αοράκια» του Ηρακλείου (Κυριακή 
19/2) «σήκωσε» το δεύτερο διαδοχικό 
και 11ο συνολικά τρόπαιο της Ιστορίας 
του στο θεσμό (1976, 1977, 1978, 1980, 
1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 
2023). 
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 85-

57 το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη 
στον τελικό, πανηγυρίζοντας το δεύτερο 
τίτλο της φετινής αγωνιστικής περιόδου, 
μετά το Super Cup. Στην 20ή συμμετοχή 
τους σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, οι Πει-
ραιώτες φρόντισαν να μπουν πρόωρα 
σε τροχιά νίκης, καθώς με την άμυνα σε 
πρώτο πλάνο έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 
+16 (26-10) και μετέτρεψαν το υπόλοιπο 
της αναμέτρησης σε «κυνήγι» του ρεκόρ 
με τη μεγαλύτερη διαφορά στην Ιστορία 
των τελικών, που κρατάει ο Παναθηναϊ-
κός από το 2016 με το +47 (101-54) επί 
του Φάρου Κερατσινίου (Α2 κατηγορία).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-26, 21-45, 34-68, 
57-85
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Πιτσίλκας, 
Θεονάς 
Οι συνθέσεις: 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπί-
λαν 2, Φρανσίσκο 5, Κόλεμαν 2, Μωρα-
ΐτης 16 (3), Ραντάνοβ 2, Πουλιαμότης 6 
(2), Ντένμον 7, Κασελάκης 3 (1), Χουγκάζ 
7, Χάμερ 7, Ζούγρης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώ-
κας): Γουόκαπ 2, Κάναν 3, Λούντζης, 
Λαρεντζάκης, Πάπας, Φαλ 13, Σλούκας 5, 
Βεζένκοβ 20 (4), Παπανικολάου 9, Μπό-
λομποϊ 3, Πίτερς 26 (8), ΜακΚίσικ 4

MVP Ο ΒΕΖΕΝΚΟΒ
Οι καταλυτικές εμφανίσεις του Σάσα 

Βεζένκοβ απέναντι σε Άρη, Παναθηναϊκό 
και Περιστέρι, ανέδειξαν το φόργουορντ 
του Ολυμπιακού σε MVP του τελικού του 
Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που ολο-
κληρώθηκε στο κλειστό «Δύο Αοράκια» 
του Ηρακλείου με θριαμβευτές του «ερυ-

θρόλευκους». Ο Βεζένκοβ πρωταγωνί-
στησε στην πορεία των Πειραιωτών μέχρι 
την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού 
και 11ου Κυπέλλου της Ιστορίας τους και 
στην καταληκτική αναμέτρηση του θε-
σμού έμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά με 
απολογισμό 20 πόντους (8/10 σουτ, 8/10 
βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

11Χ11 ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ!
Οι «ερυθρόλευκοι» βέβαια, για να φτά-

σουν στον τελικό, είχαν επικρατήσει του 
Παναθηναϊκού στον ημιτελικό με 81-65, 
σημειώνοντας επί του «αιώνιου» αντι-

πάλου τους την 11η συνεχόμενη νίκη τους 
σε όλες τις διοργανώσεις! Οι «πράσινοι» 
πάντως, έδειξαν το καλό τους «πρόσω-
πο» στο πρώτο ημίχρονο, όταν και προη-
γήθηκαν με 40-35, όμως η καθολική υπε-
ροχή των «ερυθρόλευκων» στην 3η περί-
οδο με το επιμέρους σκορ 25-3(!) έβαλε 
τέλος ουσιαστικά στον ημιτελικό. Οι νικη-
τές εκτός από την εξαιρετική άμυνά τους 
στο διάστημα αυτό, σημείωσαν και έξι (6) 
συνεχόμενα τρίποντα(!) τελειώνοντας… 
πρόωρα το παιχνίδι. 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 35-40, 64-50, 
81-65
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Πουρσανίδης, 
Θεονάς 
Οι συνθέσεις: 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
(Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, 
Κάναν 14 (3), Λούντζης, Λαρεντζάκης 6 
(2), Πάπας, Φαλ 4, Σλούκας 7 (1), 
Βεζένκοβ 22 (3), Παπανικολάου 15 (5), 
Μπόλομποϊ 2, Μπλακ 5, ΜακΚίσικ 4
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
(Ντέγιαν Ράντονιτς): Γουόλτερς 4, Λι 17 
(2), Παπαγιάννης 13 (1), Μποχωρίδης 2, 
Γουίλιαμς 13 (3), Αγραβάνης 2, 
Καλαϊτζάκης Γ. 2, Μπέικον 5 (1), 
Πονίτκα 6 (1), Γκουντάιτις 1
*Η απώλεια ενός από τους εγχώριους 

στόχους του Παναθηναϊκού, έφερε και 
το… διαζύγιο με τον Ντέγιαν Ράντονιτς. 
Μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, στον 
«πράσινο» πάγκο θα καθίσει ο Χρήστος 
Σερέλης.

SUPER LEAGUE 2
Μπαλτάκος: «Δε γίνεται να διεξαχθεί η Super League 2  
γιατί 10 με 15 ομάδες λένε ότι θα αποχωρήσουν»

Δηλώσεις σχετικά με το μέλλον 
της Super League 2 παραχώρη-

σε ο Τάκης Μπαλτάκος (φωτ.). 
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ βρέθηκε προ 

ημερών σε εκδήλωση της ΕΠΣ Χανίων 
και ανέφερε πως το πρωτάθλημα της 
δεύτερης τη τάξει κατηγορίας δε γίνε-
ται να ξεκινήσει και πάλι, καθώς 10 με 

15 ομάδες λένε ότι θα αποχωρήσουν από αυτό. 
Στη συνέχεια τόνισε, πως θα πρέπει να γίνει συνάντηση με 

τον υφυπουργό για να συζητηθεί το τι μέλλει γενέσθαι, ενώ 
μίλησε και για ενδεχόμενη χρηματοδότηση των Ενώσεων.
Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Με τη Super League 2 κάναμε 

ραντεβού, αλλά αυτό δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα, δηλα-
δή πήγε μάλλον σε αδιέξοδο, διότι εκείνοι υποστηρίζουν ότι 
ακόμα και αν πάρουν κάποια χρήματα δε γίνεται να διεξαχθεί 
το πρωτάθλημα, γιατί αρκετές ομάδες – περίπου 10 έως 15 
όπως λένε εκείνοι βέβαια πάντα – δε θα μπορέσουν να ξεκι-
νήσουν και πάλι. 
Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια συνάντη-

ση με τον υφυπουργό, ούτως ώστε να δούμε εάν μπορεί να 
βρεθεί κάποια λύση, όπου εγώ πιστεύω ότι μπορεί. 
Τα ερασιτεχνικά σωματεία “ματώνουν” από την εποχή των 

μνημονίων και στη συνέχεια με τον COVID. 
Είχαμε τότε 4.400 σωματεία σύμφωνα με τους πίνακες της 

FIFA και τώρα έχουμε 2.500. 
Αυτή η τεράστια μείωση οφείλεται στους λόγους που προ-

είπα. 
Σκοπός της ΕΠΟ είναι να χρηματοδοτεί τις Ενώσεις, ούτως 

ώστε με τη σειρά τους να βοηθούν τα σωματεία να διοργα-
νώνουν σωστά πρωταθλήματα και να έχουν την ικανότητα με 
υλικό (μπάλες, φανέλες κτλ.) να τα δίνουν στα σωματεία και 
να μπορούν αυτά ν’ ανταπεξέρχονται. 
Είχα πει και προεκλογικά ότι θα πήγαινα στις γιορτές όσων 

περισσότερων Ενώσεων μπορώ, οπότε από τη στιγμή που 
είχα την τιμή να δεχτώ την πρόσκληση από τον πρόεδρο της 
ΕΠΣ Χανίων και τον κ. Κωνσταντινίδη είμαι πολύ χαρούμενος 
που βρέθηκα».

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΕ ΑΥΓΕΝΑΚΗ: «ΚΑΝΑΤΕ ΜΠΑΧΑΛΟ  
ΤΗ SUPER LEAGUE 2, ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ  

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΑΣ»!
Σκληρή κριτική δέχθηκε στη Βουλή ο 

υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης 
Αυγενάκης (φωτ. αριστερά), για το 
μπάχαλο στη Super League 2 από τον 
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Αθανάσιο Μω-
ραΐτη (φωτ. κάτω). 
Η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού 

ποδοσφαίρου έχει κατεβάσει ρολά 
μετά τα όσα έγιναν με τη μοιρασιά των 
κερδών από τη φορολογία του Στοιχή-
ματος και το «ψαλίδι» στα χρήματα, 

που ήταν να πάρει, που έπεσαν στα 1,7 εκατ. ευρώ.
Στην ολομέλεια της Βουλής συζητείται, θυμίζουμε, προ-

κειμένου να ψηφιστεί, το σχέδιο νόμου του υφυπουργείου 
Αθλητισμού «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαι-
σίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής 
νομοθεσίας».
Ο Αθανάσιος Μωραΐτης, είπε, λοι-

πόν: «Ένα σοβαρό θέμα, όπως οι 
αλλαγές στη διαιτησία, έρχονται στο 
παρά πέντε, μένοντας εκτός διαβού-
λευσης. Πρόκειται για αντιδημοκρα-
τική πρακτική. Δεν έγινε διαβούλευ-
ση με την ΕΠΟ. Τι έγινε με την τρο-
πολογία σας για την επαγγελματική 
διαιτησία; Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο 
ελεγκτή και ελεγχόμενου; Έχετε δημι-
ουργήσει μπάχαλο στη Super League 
2. Είναι επιτομή της αποτυχίας της πολιτικής σας. Απαξιώσα-
τε τις διοικήσεις των ομάδων. Επιλέγετε τη σύγκρουση με τη 
Super League 2 για να δικαιολογήσετε τη μεταφορά χρημά-
των σε άλλες διοργανώσεις, κάποιες από τις οποίες θα γίνουν 
στην περιφέρειά σας. Δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκό κράτος, 
αλλά σε μπανανία. Όλες οι παρεμβάσεις προκαλούν χάος».

© sport-fm.gr
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23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2-0
59’ Κουρμπέλης, 69’ πέν. Σπόραρ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1
2’ Ριέρα - 37’ πέν. Εραμούσπε
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3 
44’ Σαμασέκου, 60’ Μπακαμπού,  
86’ Μπιέλ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 1-0 
74’ Κολοβός 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0
14’ Νάρεϊ, 62’ Κουλιεράκης 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0
33’ Ροτάριου 
ΟΦΗ-ΑΡΗΣ 0-3
10’ Ρουπ, 30’ Νταρίντα, 90’ Ιτούρμπε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 23 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  54 (34-12) 
02] ΑΕΚ   50 (44-11) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 49 (44-13) 
04] ΠΑΟΚ  47 (36-15) 
05] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   35 (29-36) 
06] ΑΡΗΣ  34 (32-20) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  28 (23-23) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  27 (25-35) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 24 (18-26) 
10] ΟΦΗ  23 (21-29) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 (23-37) 
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15 (15-34) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 (12-32) 
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   12 (9-42)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

13:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

10:30 ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
12:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ 
13:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
09:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΟΦΗ 
09:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
12:30 ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
ΚΑΡΕΛΗΣ          ΠΑΝΑΙΤ. 11 19
ΜΠΑΚΑΜΠΟΥ ΟΛΥ 11 19 
ΓΚΑΡΣΙ               ΑΕΚ 11 22
ΑΪΤΟΡ                ΠΑΟ 8 9
ΣΠΟΡΑΡ            ΠΑΟ 8 21 
ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ    ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 21

✔ Συνέχεια στο εκτός έδρας σερί του 
στην Περιφέρεια έδωσε ο Ολυμπιακός, ο 
οποίος παραμένει αήττητος για 37ο ματς  
(29 νίκες – 8 ισοπαλίες) και παράλληλα 
έκανε το έξι στα έξι με τη Λαμία. 

Το προηγούμενο ρεκόρ των Ερυθρολεύ-
κων ήταν από το 1971 έως το 1976 με ένα 
σερί 26 αγώνων (16 νίκες – 10 ισοπαλίες). 

Η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού στην 
Περιφέρεια ήταν στις 21 Οκτωβρίου 
2018 με 1-0 από τον ΟΦΗ.

SUPER LEAGUE | 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Το ντέρμπι «δικεφάλων» είχε χρώμα… ασπρόμαυρο
• Στο +4 ο Παναθηναϊκός • «Καθάρισε» τη Λαμία ο Ολυμπιακός  
• Κοντά στα play off ο Άρης

Με το ίδιο σκορ που είχε ηττηθεί 
στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ 

επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στην Τούμπα, 
στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος της Super League. 
Κάλεντ Νάρεϊ (14’) και Κωνσταντίνος 

Κουλιεράκης (62’) τα γκολ της ομάδας 
του Ραζβάν Λουτσέσκου, που μπήκε 
γερά στη μάχη του τίτλου, αναγκάζοντας 
την «Ένωση» στην πρώτη ήττα μετά από 
σερί νίκες. 

ΘΕΑΜΑ, ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟ +4 Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Πραγματοποιώντας την καλύτερή του 

εμφάνιση στο δεύτερο γύρο, ο Πανα-
θηναϊκός επικράτησε εύκολα του Βόλου 

με 2-0, έφτασε στην τρίτη σερί νίκη του 
στο πρωτάθλημα κι αποσπάστηκε ξανά 
με 4 βαθμούς απ’ την ΑΕΚ, η οποία έχει 
δύο αγώνες λιγότερους. Μετά από πάρα 
πολλές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο 
ημίχρονο, οι «πράσινοι» κατέκτησαν το 
τρίποντο χάρις στα γκολ των Κουρμπέλη 
και Σπόραρ (πέναλτι), ενώ είχαν και δύο 
δοκάρια (ένα σε κάθε ημίχρονο) με τον 
Παλάσιος.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ» ΤΗ ΛΑΜΙΑ 
ΠΡΙΝ ΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» ΝΤΕΡΜΠΙ
Με σοβαρή και μετρημένη εμφάνιση, 

αλλά και πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες, 
ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 3-0 την 
ουραγό Λαμία στο «Αθανάσιος Διάκος», 
δίνοντας συνέχεια στο αήττητο σερί 15 
αγώνων (10-5-0). Τα γκολ των Σαμασέ-
κου, Μπακαμπού και Μπιέλ έκαναν τη... 
δουλειά για τους «ερυθρόλευκους», που 
είχαν και τρία δοκάρια (Χουάνγκ, Κανός, 
Μπακαμπού), αν κι αγωνίστηκαν χωρίς 
τον Χάμες Ροντρίγκες (έμεινε προληπτι-
κά εκτός, για να είναι ετοιμοπόλεμος 
στο ντέρμπι «αιωνίων» του Σαββάτου, 
25/2). Παραμένει «βυθισμένη» στην τε-
λευταία θέση της βαθμολογίας η Λαμία, 

που έμεινε για 17ο σερί ματς χωρίς νίκη 
(5 ισοπαλίες, 12 ήττες). Στο ντεμπούτο 
του Λεωνίδα Βόκολου στον πάγκο της, η 
Λαμία είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή του 
αγώνα μόλις στο 4ο λεπτό όταν από την 
πάσα του Ρόμανιτς, ο Τζανδάρης σούτα-
ρε στην κίνηση έξω απ’ την περιοχή με τη 
μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι. 
Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε... 

μονόλογος των Πειραιωτών, που άρχι-
σαν να χάνουν τη μία ευκαιρία πίσω απ’ 
την άλλη, πριν φτάσουν στο εύκολο 0-3.

«ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ΤΑ PLAY OFF Ο ΑΡΗΣ
Πολύ κοντά στην εξασφάλιση της συμ-

μετοχής του στα play off βρίσκεται ο 
Άρης έπειτα από την επιβλητική νίκη του 
με 3-0 επί του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρ-
δινογιάννης». 
Τα γκολ των Λούκας Ρουπ, Βλάντιμιρ 

Νταρίντα και Χουάν Ιτούρμπε έκαναν τη 
διαφορά για την ομάδα του Απόστολου 
Τερζή, που έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό 
σερί τεσσάρων ηττών σε όλες τις διοργα-
νώσεις. 
Υποχρέωσε, παράλληλα, τους Κρητι-

κούς να αρχίσουν να σκέφτονται τη δια-
δικασία των play out. 

ΘΕΜΑ| SUPER LEAGUE

Μάχη τεσσάρων για τον τίτλο
Απομένουν τρεις αγωνιστικές για να 

ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια 
του πρωταθλήματος της Super League. 
Τέσσερις ομάδες βρίσκονται σε απόστα-
ση επτά βαθμών, στο πιο ανταγωνιστι-
κό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, 
στην Ελλάδα.  
Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο 

Παναθηναϊκός (54) είναι αυτός που κα-
ταλαμβάνει την κορυφή, με εξαίρεση... 
μία αγωνιστική όταν και τον προσπέρασε 
η ΑΕΚ (50). Η μη διεξαγωγή του αγώνα 
στο Περιστέρι σε συνδυασμό με την ήττα 
στην Τούμπα, έφεραν τον Ολυμπιακό 
(49) στο... κατόπι του «Δικέφαλου», με 
τον ΠΑΟΚ (47) να ακολουθεί σε απόστα-
ση αναπνοής. 
Πιο κάτω, το ενδιαφέρον στρέφεται στη 

«μάχη» για την πέμπτη θέση που δίνει 
το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο, με το 
Βόλο (35) να έχει αβαντάζ έναντι του Άρη 
(34) – μαθηματικά, ωστόσο, έχουν ελπί-
δες και οι Ατρόμητος (28), Παναιτωλικός 
(27) να μπουν στην εξάδα.  
Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων μπο-

ρούν κάλλιστα να αλλάξουν μέχρι και 
την έναρξη των Play Off, μιας και απομέ-
νουν τα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον 

Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκά-
κης» και της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην 
«OPAP Arena», αλλά και η εξόρμηση του 
ΠΑΟΚ στο Βόλο.  
Με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγ-

μής, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι 
οι τρεις ομάδες που παρουσιάζονται πιο 
δυνατές στις αναμετρήσεις μεταξύ των 
άλλων συλλόγων της εξάδας. Οι «πρά-
σινοι» έχουν συγκεντρώσει 19 βαθμούς, 
έναντι 17 των «ασπρόμαυρων» και 16 
των «κιτρινόμαυρων». Ακολουθεί πολύ 
πιο πίσω ο Ολυμπιακός, με μόλις 10 βαθ-
μούς, έχοντας τρεις περισσότερους από 

Άρη και Βόλο – τις δύο μοναδικές ομάδες 
που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι».   
Αν μπορεί να προκύψει κάποιο συμπέ-

ρασμα, είναι πως ο Ολυμπιακός... πάσχει 
στα ντέρμπι φέτος. Και τα PlayOff περι-
λαμβάνουν, κυρίως, ντέρμπι. Αν η ομά-
δα του Μίτσελ αλλάξει την εικόνα, κάτι 
που φυσικά ουδείς αποκλείει, τότε μπο-
ρεί κάλλιστα να φτάσει στην κατάκτηση 
του τέταρτου σερί πρωταθλήματος. Σε 
διαφορετική περίπτωση, Παναθηναϊκός, 
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι να αδράξουν 
την ευκαιρία.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΟΥΛΗΣ \ © ΑΠΕ-ΜΠΕ

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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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 8 Μαρτίου, για να τιμήσουμε τον αγώ-

να των γυναικών για την ισότητα των δύο φύλων και 
να προβάλλουμε τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτι-
στικά και πολιτικά επιτεύγματα τους. Με αφορμή την 
ημέρα αυτή, την Παρασκευή, 10 Μαρτίου, με μεγάλη 
χαρά, διοργανώνουμε εκδήλωση, με θέμα: “Γιορτά-
ζοντας τις γυναίκες: Επιλογές, θρίαμβοι, διδάγματα”, 
στην οποία συμμετέχουν τρεις εμπνευσμένες γυναί-
κες: η Δρ Ευφροσύνη Διαμαντούδη, η Δρ Παναγιώτα 
Τσιφουρδάρη και η Ευρυδίκη Σπηλιάδη.

Η Δρ Ευφροσύνη Διαμαντούδη είναι 
κορυφαία καθηγήτρια οικονομικών, 
κοσμήτορας μεταπτυχιακών σπου-
δών στο Πανεπιστήμιο Concordia 
και στην ομιλία της θα αναφερθεί 
στις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουν οι γυναίκες, καθώς και στην 

πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη της ισό-
τητας των φύλων στον τομέα των οικονομικών. Η Δρ 
Διαμαντούδη είναι μια ιδιαίτερα σεβαστή ακαδημαϊ-

κός και ερευνήτρια και με χαρά θα μοιραστεί μαζί μας 
τις απόψεις της.

Η Δρ Παναγιώτα Τσιφουρδάρη είναι 
πρωτοπόρος στον κλάδο της αερο-
διαστημικής και θα μοιραστεί μαζί 
μας την εμπειρία της ως γυναίκα σε 
έναν ανδροκρατούμενο τομέα κα-
θώς και τα διδάγματα που αποκόμι-
σε, μέσα από την αντιμετώπιση των 

εμποδίων στην καριέρα της. Η Δρ Τσιφουρδάρη θα 
αναφερθεί στη σημασία της επιμονής, της καινοτομί-
ας και της σωστής συνεργασίας για την επίτευξη των 
στόχων μας.

Η Ευρυδίκη Σπηλιάδη είναι μια ταλαντούχα φωτο-
γράφος και θα μας παρουσιάσει τη δουλειά της, η 
οποία διερευνά τα θέματα ταυτότητας, μνήμης, εκτο-
πισμού και απώλειας, μέσα από μια εμπνευσμένη 
καλλιτεχνική προσέγγιση. Η τέχνη της Ευρυδίκης 
αποτελεί έναν ισχυρό προβληματισμό σχετικά με την 
πολυπλοκότητα του να είσαι γυναίκα και τους τρό-

πους με τους οποίους η εμπειρία διαμορφώνει αυτό 
που είμαστε. 

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να μας δώσει την 
ευκαιρία να συγκεντρωθούμε για να γιορτάσουμε την 
πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων, καθώς και να προβληματιστού-
με για τη δουλειά που πρέπει ακόμη να γίνει. Παρου-
σιάζοντας ομιλήτριες με διαφορετικές πετυχημένες 
καριέρες, ευχόμαστε να εμπνεύσουμε και να ενδυ-
ναμώσουμε τις γυναίκες να καταρρίψουν τα εμπόδια 
και να ακολουθήσουν τα δικά τους όνειρα.

Συντονίστρια του πάνελ θα είναι η δημοσιογράφος 
και εκπαιδευτικός Μάνια Σαμπά-Χαλβατζή. 

Στις 10 Μαρτίου, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση 
“Γιορτάζοντας τις γυναίκες: Επιλογές, θρίαμβοι και δι-
δάγματα”, που θα πραγματοποιηθεί στο Φουαγιέ του 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου “Αδριανός Μαρής” 
5757 Wilderton, στις 6:30 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύ-
θερη. Θα προσφερθούν ορεκτικά και  κρασί. 

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ σε συνεργα-
σία με τον οργανισμό Vive la Vie, θα παρουσιά-

σουν μια ενημερωτική συνεδρία με θέμα: “Κατανοώ-
ντας την Άνοια και τη νόσο του Alzheimer”.
- Ορισμοί
- Διάκριση μεταξύ Άνοιας και Alzheimer
- Πρώιμα σημεία/ συμπτώματα
- Βήματα μετά τη Διάγνωση/Παραπομπές

Ομιλήτρια θα είναι η Κα Μαίρη Αρβανιτάκη  B.A, 
Msc, Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Vive La 
Vie, Κοινωνική Ανθρωπολόγος - Οργανωτική Ψυ-
χολόγος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια και Σύμβου-
λος Ψυχικής Υγείας, Personal & Professional Coach 
(ICF). Τη συνεδρία θα συντονίζουν οι Δέσποινα Γα-
βρίλη και Φαίη Σιώλη, από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 
της ΕΚΜΜ.

Σας περιμένουμε στο Φουαγιέ του Ελληνικού Κοινο-
τικού Κέντρου “Ανδριανός Μαρής”, 5757 Wilderton, 
την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023, στις 6.30 μ.μ.

Για πληροφορίες και εγγραφές: infosshq@hcgm.org, 
514 738 2421 εσωτ. 120, 121, 135

Ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για τον “Ραδιο-
μαραθώνιο 2023”, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 

το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 και αποτελεί μια από τις 
μεγάλες δραστηριότητες που οργανώνει η Επιτροπή 
Εράνου της ΕΚΜΜ, προκειμένου να συγκεντρωθούν 
χρήματα για την ενίσχυση του τρίγλωσσου ημερήσιου 
σχολείου “Σωκράτης - Δημοσθένης” και των σχολείων 
της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. 

Επίτιμος Πρόεδρος του “Ραδιομαραθωνίου 2023” εί-
ναι ο κ. Ted Dranias, γνωστός ευεργέτης της παροικίας 
μας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Palace, με την 
ευγενική χορηγία του κ. Νίκου Τσατά, και θα μεταδο-
θεί από το CFMB 1280 AM, 9 π.μ. - 2 μ.μ., το Radio 
Centre-Ville CINQ 102,3 FM, 2 μ.μ. - 3 μ.μ. και το CJLV 
1570 AM - Ράδιο Ακρίτες, 3 μ.μ. - 5 μ.μ. Συντονιστής 
του προγράμματος αναλαμβάνει ο Γιώργος Γκιούσμας 
και τεχνικός συντονιστής ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. 
Και οι δύο, με την πολύχρονη εμπειρία τους, θα ερ-
γασθούν και φέτος, ακούραστα, για να διασφαλίσουν 
την ομαλή διεξαγωγή του Ραδιομαραθωνίου. Για την 
επιτυχία της εκδήλωσης συμμετέχουν πολλά μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 
Το Ελληνοκαναδικό Βήμα, Τα Ελληνοκαναδικά Νέα, 
Τα Χρονικά, CKDG 105.1 MIKE FM, Odyssey TV (με 
τις εκπομπές “Εδώ Μοντρεάλ”, “Όλες του Κόσμου οι 
Κυριακές”, “Πάμε μια βόλτα”, “Ο Καναδάς Σήμερα”) και 
ICI Television (“Καλημέρα Πατρίδα”). 

Αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτή τη μαραθώνια φετι-
νή προσπάθεια, παρακαλούμε να κάνετε μια δωρεά, 
καλώντας την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ στο 514-
738-2421, εσωτ. 114 ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: 
hcgm.org/donate/our-schools/ με χρήση πιστωτικής 
κάρτας.

Τι  αξέχαστη και μοναδική εμπειρία! Οι Κοινωνικές 
Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ σε συνεργασία με την Επι-

τροπή Γονέων και τους μαθητές της  5ης, 6ης τάξης 
του παραρτήματος ΙΙ και του γυμνασίου του σχολεί-
ου “Σωκράτης-Δημοσθένης” ετοίμασαν περισσότερα 
από 750 σάντουιτς τα οποία προσφέρθηκαν στον 
οργανισμό Bread and Beyond. Η βασική δραστηρι-
ότητα του Bread and Beyond είναι η παρασκευή και 
παράδοση φρέσκων, θρεπτικών σάντουιτς σε δομές 
αστέγων του Μόντρεαλ.

Αντίστοιχη υποστήριξη προσφέρθηκε από τους μα-
θητές και μαθήτριες της 5ης τάξης, του παραρτήμα-
τος “Σωκράτης V” του σχολείου μας στο Λαβάλ, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Γονέων. 

Συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την υπέροχη πρω-
τοβουλία. 

Γιορτάζοντας τις γυναίκες: Επιλογές, θρίαμβοι, διδάγματαΓιορτάζοντας τις γυναίκες: Επιλογές, θρίαμβοι, διδάγματα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ
Όλα έτοιμα για τον Ραδιομαραθώνιο 2023

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
Από τους μαθητές μας για τους άστεγους
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΉ ΔΕΥΤΕΡΑ

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

για να γιορτάσουμε την Καθαρή Δευτέρα
τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12 το μεσημέρι,  
στο εστιατόριο Scores, 3370 boul. St Martin στο Λαβάλ.

Όπως κάθε χρόνο, θα φέρουμε όλοι κάτι νηστίσιμο
και η ‘ΦΙΛΙΑ’ θα προσφέρει επιπλέον φαγητό.

Ζωντανή μουσική - Χορός 
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

ΕΚΔΡΟΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ ΣΤΟ ST-EUSTACHE

Ο Οργανισμός Τρίτης Ήλικίας η «ΦΙΛΙΑ» 
οργανώνει εκδρομή

για το σιρόπι στο St-Eustache,
την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023.

Ή αναχώρηση θα γίνει από το 821 Ogilvy στο Μοντρεάλ, 
στις 9:45 το πρωί

και για το Λαβάλ, από το πάρκινγκ του Scores
St.Martin & Chomedey γωνία, στις 10:15 το πρωί.

Θα επιστρέψουμε στις 4:00 μ.μ.
Κρατήστε τις θέσεις σας έγκαιρα, γιατί είναι περιορισμένες.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 514-948-3021.
Ελάτε να περάσουμε μια όμορφη μέρα στην παραδοσιακή 

μας εκδρομή για το σιρόπι, όπως κάθε χρόνο.

ΜΑΘΉΜΑΤΑ YOGA 
Ο Οργανισμός Τρίτης Ήλικίας η «ΦΙΛΙΑ» 

άρχισε ξανά τα μαθήματα YOGA
 στο Μόντρεαλ, την Τετάρτη 11:00-12:00 

στην αίθουσά μας, 821 Ogilvy.  
Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη και μη μέλη.

 Ή YOGA είναι ωφέλιμη για τα άτομα της Τρίτης Ήλικίας 
και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους!

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ, γι αυτό δοκιμάστε την! 
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 514 948 3021 
ή απλά ελάτε ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ για το μάθημα.

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021

Ψήφος Έλλήνων Έξωτερικού στις 
Βουλευτικές Έκλογές του 2023

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο νέος εκλογικός νόμος παρέχει τη δυ-
νατότητα ψήφου σε Έλληνες που βρίσκονται εκτός της Ελλάδας.      
Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών. 
Οι προϋποθέσεις και η αίτηση για την εγγραφή  στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές του 2023  βρίσκονται στην ιστοσελίδα  
του  Υπουργείου Εσωτερικών: 
h t t p s : / / w w w . y p e s . g r / e k l o g e s / a i t i s e i s - e k l o g e o n - e k s o t e r i k o u 
Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας 
υποβολής της αίτησης, με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα. Δεδομένου 
ότι επίκειται η προκήρυξη των εκλογών, σκόπιμο είναι οι ενδιαφερόμενοι να 
ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ενωρίτερο δυνατό.

 
Σελίδα 1 από 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

     

   
   
  

Αγαπητοί φίλοι, 
 
Οι συνεργάτες μου στο Γενικό Προξενείο και εγώ, σας στέλνουμε τις πιο θερμές 
μας ευχές για τα Χριστούγεννα και μια Καινούργια Χρονιά, γεμάτη από υγεία, 
επιτυχίες και πολλές χαρούμενες στιγμές. 
 
 
                                                                                Κατερίνα Βαρβαρήγου 
                                                                                    Γενική Πρόξενος  

  

   
 

 
 

SEASONAL CAMP PROGRAMS SERVE THE GENERAL WELL BEING OF THE CHILD.

HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY’S

NOW REGISTERING!
HLBS HELPS LOW INCOME FAMILIES SEND THEIR CHILDREN

TO A DAY OR OVERNIGHT CAMP. 

MAKE YOUR EXPERIENCE A FUN & ACTIVE TIME!
For session dates, registration and any other information call

HLBS  HELP  LINE  514-344-1666

SEASONAL CAMP PROGRAMS OFFERING 
THESE ACTIVITIES:

Ili   s
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(ΤΖΙΜΥ) 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ετών 83)

Ο γιος:  
Αντώνιος Μπακόπουλος και η οικογένεια του

Η αδελφή: 
Παναγιώτα Μπακοπούλου και η οικογένεια της 

Η εγγονή: 
Σοφία Μπακοπούλου

Οι  θετές εγγονές: 
Kelly-Anne Lessard και Alexia Lessard

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, 
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023
 στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (7700 Avenue de l'Épée, Mtl)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

αείμνηστου πατέρα, αδελφού, παππού, θείου και ξάδελφου

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Απεβίωσε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 

ο πολυαγαπημένος γιος, σύζυγος, αδερφός, 
πατέρας και παππούς

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 

από την Καλαβασό της Κύπρου, 
σε ηλικία 72 ετών

Ο Χρήστος μας θα ταφεί  
στη γενέτειρά του

 
Οι τεθλιμμένοι,

η μητέρα Θεοδώρα,
η σύζυγος Τούλα, 

οι θυγατέρες Ελένη και Δώρα, 
τα εγγόνια του Θησέας 

και Γιώργος, 
τα αδέρφια του Νεοκλής, 
Παύλος (αγνοούμενος), 

Μάρω και Αντώνης

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ 
ΤΖΑΝΑΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΖΑΝΑΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΣ 
ΚΛΏΝΗ

(από Πανηγυρίστρα Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΕΤΡΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ

(από Χρυσοχώρι Γορτυνίας Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΛΥΤΡΑ

(από Λούβρη Κοζάνης)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο

υπερ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΑΝΔΡΕΑΣ Β. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

(από Μεσοχώρι Μεσσηνίας)
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 απεβίωσε στο Μόντρεαλ

Ο ευπατρίδης και Άρχων του Πατριαρχείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΣΣΑΡΗΣ

Ο αείμνηστος πατέρας και παππούς
Από Κάρυστο Ευβοίας                                                                                                                                     

1931 - 2023

Η σορός του εκλιπόντος θα εκτεθεί 
στο Νεκροπομπείο

Mount Royal Funeral Complex
1297 Chemin de la Foret, 
Outremont, QC., H2V 2P9

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 
από 3:00μμ έως 9:00μμ

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα τελεστεί 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
(2455 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 

Montréal, QC., H3T 1A8)
Τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 

στις 11:00 το πρωί

Μετά τον ενταφιασμό στο 
νεκροταφείο Mount Royal 

θα προσφερθεί η Mακαρία στην αίθουσα τού 
Mount Royal Funeral Complex

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

Τα παιδιά, τα εγγόνια και οι λοιποί 
συγγενείς από Καναδά και Ελλάδα
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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...

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων  
Μιχαήλ και Γαβριήλ 

(11801 Ave. Elie Blanchard, Mtl) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του αείμνηστου συζύγου, 
πατέρα και θείου

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μηλίτσα Καστοριάς, ετών 89)

 Η σύζυγος: 
Ελένη Στεργιοπούλου  

(το γένος Ζαλαμήτσου)

Τα παιδιά: 
Ρωξάνη και Παντελής Στεργιόπουλος

Mετά το τέλος του Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα 

της εκκλησίας. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν. 

 Ένας χρόνος πέρασε 
που έφυγες από κοντά μας
  Αλλά θα είσαι για πάντα  

μέσα στην καρδιά μας.
Αιωνία σου η μνήμη

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

11 Μακάριοι ους εξελέξω και τrροσελάβοu Κύριε 
και το μνημόσυνο αυτών εις γενεάν και γενεάν 11 

11 Ου γαρ έχομεν ώδε μένοuσαν τrόλιν 
αλλά την μέλλοuσαν ετrιζητούμεν 11 

ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΩΣ ΙΕΡΕΑΣ 
ΓΙΑ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΣΩΝ k' ΤΟΣΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ 

ΠΟΙΜΕΝΑ, ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟ 1 

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ 40/ΝΘΗΜΕΡΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ - ΕΝΘΥΜΗΣΗΣ - ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓIΩΤΟΥ ΣΑΛΑΤΕΛΛΗ 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 

ΝΑ ΤΟΝ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΟΥΣΕ 
ΟΣΟ οι ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ το ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ, 

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ το ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΚΑΙ το ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ. 

« Τι κι αν ο χρόνος, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια κι αν τrερνάνε 
οι νεκροί τrεθαίνοuνε όταν τους λησμονάμε. » 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ 

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ [ ΠΟΠΗ] 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΦΑΙΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 

ΗΛΙΑΝΝΑ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

[συνέχεια από το προηγούμενο]

Δωριείς: Οι Δωριείς ήταν ελληνικό 
φύλο, ένα από τα τέσσερα της αρχαιότη-
τας, το οποίο καταγόταν, σύμφωνα με τις 
γραπτές παραδόσεις, από την οροσειρά 
της Πίνδου. 
Κατά την παλαιά παραδοσιακή θεωρία 

και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, 
οι Δωριείς κατέβηκαν στη νότια Ελλάδα 
περίπου το 12ο π.Χ. αιώνα και κατέλυσαν 
το Μυκηναϊκό πολιτισμό, καθώς διέθεταν 
όπλα από σίδηρο, που ήταν ανώτερα από 
τα χάλκινα των Μυκηναίων. 
Νεότερες όμως μελέτες συνδυάζουν την 

έλλειψη αρχαιολογικών ευρημάτων που 
να συνηγορούν σε μια τέτοια βίαιη ει-
σβολή και γλωσσολογικών στοιχείων από 
την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής 
Β, και αμφισβητούν έντονα την εκδοχή 
αυτή. 
Η μετακίνησή τους αυτή, που είναι γνω-

στή ως «Κάθοδος των Δωριέων», παρα-
μένει μέχρι σήμερα ένα από τα σκοτεινό-
τερα σημεία της ελληνικής ιστορίας. 
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, όταν βασί-

λευε ο Δευκαλίων, οι Δωριείς κατοικού-
σαν στην Φθιώτιδα. Από εκεί, ενώ βασι-
λιάς τους ήταν ο Δώρος, από τον οποίο 
πήραν και το όνομά τους, πήγαν στις πλα-
γιές της Όσσας και του Ολύμπου, στην 
περιοχή που ονομαζόταν Ιστιαιώτις. 
Οι Καδμείοι τους ανάγκασαν να εγκατα-

λείψουν την περιοχή αυτή και να εγκατα-
σταθούν στην Πίνδο, σε μια περιοχή που 
εκτείνεται από την περιφέρεια Καστο-
ριάς, Γρεβενών έως και την επαρχία Με-
τσόβου, όπου ονομάστηκαν Μακεδνοί.
Από εκεί ξεκίνησε η λεγόμενη «Κάθοδος 

των Δωριέων» στα τέλη του 12ου αιώνα 
π.Χ. μέσω του περάσματος της Δεσκάτης, 
που αποτέλεσε ιστορικό γεγονός μεγά-
λης σπουδαιότητας, και είχε το χαρακτή-
ρα εγκατάστασης ενός λαού σε πιο εύφο-
ρα και προσοδοφόρα εδάφη. 
Αυτή η εσωτερική μετανάστευση των 

Δωριέων, αποτέλεσε τμήμα της γενικότε-
ρης προσπάθειας των δυτικών φυλετικών 
ομάδων να κατακτήσουν νέες περιοχές. 
Οι ακριβείς συνθήκες της μετακίνησής 

τους προς νότο παραμένουν άγνωστες. 
Οι Δωριείς αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-

ψουν τους τόπους εγκατάστασής τους, 
καθώς είτε δέχτηκαν την πίεση άλλων 
φυλετικών ομάδων, είτε οι διαθέσιμοι 
φυσικοί πόροι δεν επαρκούσαν. 
Ενώ παλαιότερα εικάζεται ότι η εξάπλω-

ση των Δωριέων ήταν το κυριότερο αίτιο 
κατάρρευσης του μυκηναϊκού κόσμου, οι 
ιστορικοί σήμερα τείνουν στην αντίθετη 
εκδοχή, ότι η κατάρρευση του μυκηνα-
ϊκού κόσμου των Αχαιών αποτέλεσε το 
κυριότερο αίτιο της γρήγορης εξάπλωσης 
του δωρικού στοιχείου. 
Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται η άποψη 

ότι οι Δωριείς ήταν ένα ελληνικό ποιμε-
νικό και πρωτόγονο σχετικά φύλο, που 
κατοικούσε στις ορεινές περιοχές της Ελ-
λάδας, και το οποίο μετά τη διάλυση του 
μυκηναϊκού κόσμου κατέλαβε πεδινές 
περιοχές.
Πέρα από τις μαρτυρίες των ιστορικών, 

υπάρχει και το αντίστοιχο μυθολογικό 
πλαίσιο. Οι Δωριείς κατάγονταν από τον 
Δώρο, γιο του Έλληνα, ο οποίος είχε υπό 
την εξουσία του την ηπειρωτική Ελλάδα. 
Σε αυτούς κατέφυγαν οι απόγονοι του 

Ηρακλή, μετά το θάνατο του Ύλλου και το 
διωγμό τους από την Πελοπόννησο. Ακό-
μη, αναφέρεται ότι, όταν οι Ηρακλείδες 
έφθασαν στον Αιγιμιό, βασιλιά των Δω-
ριέων, ο Ύλλος ζούσε. 
Ο Αιγιμιός υιοθέτησε τον Ύλλο και μαζί 

με τους δυο γιους του, Πάμφυλο και Δυ-
μάνα, τον έκανε συγκληρονόμο στο ένα 
τρίτο του βασιλείου του. 
Διωγμένοι από τα γειτονικά φύλα οι Δω-

ριείς κατέφυγαν, μετά από πολλές μετα-
κινήσεις, στη Δωρίδα και από εκεί στην 
Πελοπόννησο. Τη χώρα τη μοίρασαν οι 
δισέγγονοι του Ύλλου (Τήμενος, Κρεσφό-
ντης και Αριστόδημος), μαζί με τους Πάμ-
φυλο και Δυμάνα. 
Την κατάκτηση της Πελοποννήσου και 

την κυριαρχία τους στους αχαϊκούς πλη-
θυσμούς, οι Δωριείς την ερμήνευσαν με 
το μύθο της «επανόδου των Ηρακλει-
δών», δηλαδή την επιστροφή των απογό-
νων του Ηρακλή στην αρχαία τους κοιτί-
δα.
Αιολείς: Ήλθαν από τη Θεσσαλία περί 

το 1900 π.Χ. εγκαταστάθηκαν στην Πε-
λοπόννησο και συγχωνεύτηκαν με τους 
Αχαιούς. Το όνομα ανατρέχει φυσικά 

στον Αίολο, το γιο του Έλληνα και εγγονό 
του Δευκαλίωνος. 
Γιος του Αιόλου ήταν ο Αθάμας, ο οποί-

ος με τη Νεφέλη έκανε τον Φρίξο και την 
Έλλη, εξής και ο Ελλήσποντος καλείται.
Γραικοί: Από το Γραικό που όπως και ο 

Έλλην γενεαλογείται απ’ τον Δευκαλίω-
να ή κατ’ άλλους θεωρείται αδελφός του 
Λατίνου. Το όνομα ετυμολογείται από το 
γηραιός και γραία κι αυτό από τη Γαία 
και επομένως αντιλαμβάνεται κανείς το 
παμπάλαιο αφενός του ονόματος, αφε-
τέρου δε το γηγενές αυτού. 
Επικράτησε κατά τους μέσους χρόνους 

(ανασυρθέν φυσικά από το βαθύτατο 
παρελθόν) ως εθνική ονομασία των Ελλή-
νων, ιδίως στην ύπαιθρο, διότι το Έλλη-
νες σήμαινε πλέον ειδωλολάτρες. 
Διά των Λατίνων που το παρέλαβαν από 

τη γειτονική Ήπειρο διαδόθηκε στη Δύση 
(παρεμφερή φυσικά όπως άλλωστε και η 
Ελληνική γλώσσα που κατακρεουργημέ-
νη κατέληξε στις διαφόρους διαλέκτους), 
και έχουμε το γνωστό Graeci και τα ση-
μερινά ακατανόητα Greece, Grece, και τα 
λοιπά παρόμοια. 
Μετά μάλιστα τη δημιουργία νέας αυ-

τοκρατορίας απ’ τους Δυτικούς με φορέα 
του αξιώματος τον Κάρολο το 800 μ.Χ., 
πού ήταν το αποκορύφωμα της διάστα-
σης μεταξύ της παπικής εξουσίας και της 
πολιτικής εξουσίας της Κωνσταντινουπό-
λεως, έγινε κατασυκοφάντησις των Ελλή-
νων, ώστε το όνομα Γραικός να σημαίνει 
αίρεση και κατά τους χρόνους της Φρα-
γκοκρατίας μάλιστα, ενισχύθηκε εντονό-
τατα ο μισελληνισμός. 
Γνωστή είναι η φράση του «πρωθυ-

πουργού» του Κ. Παλαιολόγου, Λουκά 
Νοταρά, «κρειττότερον ιδείν εν μέσει 
Πόλει φακιόλιον Τούρκου ή ρωμαϊκήν 
καλύπτραν». Να σημειώσουμε με την 
ευκαιρία, ότι ο Κάρολος ζήτησε σε γάμο 
την 1η γυναίκα αυτοκράτειρα, την Ειρήνη 
την Αθηναία. Μετά την πτώση της Πόλης, 
εκτός από το ρεύμα λογίων που συνέρ-
ρευσε στη Δύση και προκάλεσε την ανα-
γέννηση, υπήρξαν και πολλοί δυστυχείς 
πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους 
παρανομούσαν για να καταφέρουν να 
επιβιώσουν και αυτό συνέτεινε ώστε το 
«Γραικός» να σημαίνει και «απατεώνας».

Δαναοί: Ελληνικό φύλο, που προερχό-
μενο από την Ήπειρο, εγκαταστάθηκε 
κυρίως στην Πελοπόννησο περί το 2000 
π.Χ. Είναι γνωστή η φράση στους Δανα-
ούς «Timeo Danaos et dona ferentes (= 
να φοβάσαι τούς Δαναούς ακόμα και αν 
φέρνουν δώρα). 
Η φράση αυτή ανήκει στο Γαλάτη Βιργί-

λιο και ασφαλώς εκφράζει το φθόνο κατά 
των Ελλήνων αλλά και την προσπάθεια 
υποτίμησης του Ελληνικού Πνεύματος, 
που ήταν κυρίαρχο ακόμα και κατά τη 
Ρωμαϊκή στρατιωτική κυριαρχία. 
Άλλωστε κατά τον Οράτιο «η Ελλάς ητ-

τηθείσα τόν τραχύν νικητήν ενίκησε καί 
τάς τέχνας εισήγαγε εις τό αγροίκον Λά-
τιον».
Σελλοί: Κατά τον Αριστοτέλη, ήταν πα-

νάρχαιοι κάτοικοι της κεντρικής Ηπείρου 
που καλούνταν τότε μεν Γραικοί, τώρα 
δε Έλληνες. Απ’ το όνομα αυτό κατά μία 
εκδοχή και το Έλληνες (οι Σελλοί κατοι-
κούσαν στο σημερινό Σελλιό της Άνω Δε-
ρόπολης). 
Έλληνες: Το ελληνικό φύλο του Αχιλλέα 

που κατοικούσε τη Φθία. Εκκαλούντο και 
Μυρμιδόνες. Ήλθε από την Ήπειρο και 
επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή. 
Το όνομα προέρχεται από τον Έλληνα, 

γιο του Δευκαλίωνος, που γεννήθηκε με 
«σπέρμα Διός». Τον 8ο π.Χ. αιώνα όλα τα 
Ελληνικά φύλα πήραν αυτό το όνομα. 
Στα πρώτα χρόνια της επικράτησης του 

Χριστιανισμού, το όνομα Έλλην κατέλη-
ξε να σημαίνει ειδωλολάτρης. Απ’ τον 9ο 
αιώνα όμως, με το Φώτιο καθηγητή και 
μετέπειτα πατριάρχη, που το σπίτι του 
είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλολογικών 
συναναστροφών, που επανιδρύθηκε 
το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινουπόλεως 
και συνεστήθη πλήθος άλλων ιδιωτικών 
ανωτάτων σχολών, έχουμε επανεμφάνι-
ση του ονόματος «Έλλην». 
Τον 11ο αιώνα έχουμε νέα ενίσχυση του 

ονόματος, με τον Μιχαήλ Ψελλό και την 
Άννα Κομνηνή. Ο Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις, 
αυτοκράτωρ Νίκαιας, έλεγε: «Πάσαν τοί-
νυν φιλοσοφίαν καί γνώσις Ελλήνων εύ-
ρεμα… Σύ δέ ώ Ιταλέ τίνος ένεκεν εγκαυ-
χά;». 
Ο Γεώργιος Γεμιστός τόνιζε στον Μα-

νουήλ Παλαιολόγο, ότι οι άνθρωποι των 
οποίων ηγείται είναι «Έλληνες» το γένος 
ως ή τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρ-
τυρεί. Κατά την Τουρκοκρατία έχουμε 
συνύπαρξη των ονομάτων Γραικός, Έλλην 
αλλά και Ρωμιός.
Ρωμιοί: Πολιτικό και όχι εθνικό όνομα 

που χρησιμοποιείτο στην ανατολική – Ελ-
ληνική αυτοκρατορία, μαζί με τους όρους 
«Ρωμαίος», «Ρωμανία» κ.λπ. 
Άλλωστε η Κωνσταντινούπολη είχε ονο-

μασθεί «Νέα Ρώμη». Ρωμιούς αποκα-
λούσαν κυρίως οι Τούρκοι, τους Έλληνες 
Χριστιανούς.                         [ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ]
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391: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσι-
ος Α’ απαγορεύει την ειδωλολατρία. Στο πλαίσιο 
αυτό παύει και η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, που είχαν ξεκινήσει το 776 π.Χ.
1821: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφορεί 

την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ 
πίστεως και πατρίδος», με την οποία ζητά από 
τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας να 
επαναστατήσουν. Η ενέργειά του αυτή σηματο-
δοτεί και την επίσημη έναρξη της Επανάστασης 
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
1964: Δημοσιεύματα του ελληνοκυπριακού 

Τύπου αποκαλύπτουν μυστικό σχέδιο των Τούρ-
κων, σύμφωνα με το οποίο στο μελλοντικό τουρ-
κοκυπριακό τομέα θα περιληφθούν η Αμμόχω-
στος, η Κυρήνεια και η μισή Λευκωσία.
1981: Ο Εγκέλαδος χτυπά τις Αλκυονίδες με 6,6 

Ρίχτερ, αφήνοντας πίσω του 14 θύματα και τους 
Αθηναίους να περνούν αρκετά βράδια στα πάρ-
κα και τις πλατείες της πόλης.
2012: Ο Πάνος Καμμένος, μετά την αποχώρησή 

του από τη Νέα Δημοκρατία λόγω «μνημονίων», 
ιδρύει νέο πολιτικό σχηματικό, με την ονομασία 
«Ανεξάρτητοι Έλληνες».
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Σε περίπτωση που είχατε αμφι-
βολίες για τα συναισθήματα κάποιου/
ας, τώρα νιώθετε σιγουριά και ασφά-
λεια, ξέρετε ότι είστε αποκλειστικώς η 
κορυφαία προτεραιότητά του/της. 
Ο θεός Έρωτας σας φέρνει κάποιον/α 
που μπορείτε να εμπιστευθείτε και ο 
οποίος αποδέχεται τον αληθινό εαυτό 
σας.

Όσο πιο άνετα νιώθετε με τον 
εαυτό σας, τόσο πιο πιθανό είναι να 
συναντήσετε την επιτυχία. Τα φώτα της 
δημοσιότητας είναι πάνω σε εσάς, ει-
σπράττετε φιλοφρονήσεις για τις σκλη-
ρές προσπάθειές σας. Ετοιμαστείτε για 
κοντινό πλάνο και φροντίστε να είστε ο 
αληθινός εαυτός σας!

Ίσως ξεκινήσατε ένα επιχειρη-
ματικό έργο ή αποφασίσατε να ακολου-
θήσετε μια νέα πνευματική φιλοσοφία. 
Θα μπορούσατε επίσης να λάβετε μια 
περίοπτη νέα θέση εργασίας στο εξω-
τερικό. Όποια κι αν είναι η εξέλιξη, οι 
στόχοι σας και η δουλειά σας θα αποδώ-
σουν, καθώς θα έχετε την αίσθηση της 
ολοκλήρωσης, ότι ο κόσμος σας επεκτεί-
νεται κατά κάποιο τρόπο. 

Μπορεί να υπάρξει ένταση, καθώς 
ένα έργο στην εργασία σας θα μπορούσε να 
γίνει απαιτητικό ή γρήγορο, οι προθεσμίες 
σάς πιέζουν και χάνετε την ψυχραιμία σας. 
Ωστόσο, μπορεί να κερδίσετε μια υπέρο-
χη αποπληρωμή για τις προσπάθειές σας, 
οπότε ανασκουμπωθείτε και ετοιμαστείτε 
σε λίγες μέρες. Ένα απροσδόκητο έξοδο θα 
μπορούσε να προσθέσει άγχος. 

Τα όνειρά σας είναι δυνατά, 
έντονα και προφητικά, καθώς τώρα κά-
νετε πολλή υποσυνείδητη επεξεργασία. 
Ένας… φύλακας άγγελος θα μπορούσε να 
εμφανιστεί από τους αιθέρες ή θα μπο-
ρούσατε να λάβετε ένα σαφές πνευματι-
κό «σημάδι» για την πορεία της ζωής σας 
εάν συντονιστείτε με τις δονήσεις του 
σύμπαντος.

Τώρα μπορεί να βγείτε στην 
αγορά για να βγάλετε ένα απροσδόκητο 
κέρδος, είτε κάνοντας μια συμφωνία ακι-
νήτων, είτε αγοράζοντας, είτε πουλώντας. 
Ή ίσως δημιουργήσετε μια κοινοπραξία ή 
κλείσετε μια προσοδοφόρα επένδυση. Η 
τακτική γυμναστική και το καλό φαγητό 
μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε έναν 
πιο ενεργό τρόπο ζωής σας.

Δεδομένου ότι τα έμφυτα δώρα 
της πειθούς και της διπλωματίας σας είναι 
υποδειγματικά, προβάλετε τον εαυτό σας και 
την εξυπνάδα σας στους αρμόδιους λήψης 
αποφάσεων στην εταιρεία σας, είναι πιθανό 
να σας προσφέρουν μια εξαιρετική ηγετική 
θέση. Ευτυχώς, υπάρχει μια εσωτερική δύνα-
μη μέσα σας που λειτουργεί για να εξισορρο-
πήσει τον εγκεφαλικό ενθουσιασμό σας.

Απολαύστε χρόνο με ανθρώ-
πους που δε θέλουν τίποτα λιγότερο από 
τον πραγματικό, αφιλτράριστο εαυτό σας. 
Καθώς έλκεστε από ομάδες, μπορεί να απο-
φασίσετε να σταματήσετε να είστε μόνο με 
ένα άτομο. Μόλις ενημερώσετε κάποιον τι 
πραγματικά έχετε στο μυαλό σας, θα μπο-
ρούσατε να εκπλαγείτε ευχάριστα από το 
πόσο πιο κοντά σας φέρνει η ειλικρίνεια. 

Θα μπορούσατε να φτάσετε σε 
ένα σημαντικό σημείο καμπής με κάποιο 
σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σας. Ίσως 
μια σχέση (ερωτική ή επαγγελματική) 
περάσει σε ένα πιο επίσημο καθεστώς. 
Ή ίσως συνειδητοποιήσετε ότι έχετε 
φτάσει στο τέλος του δρόμου στη σχέση 
σας ή σε μια συνεργασία σας και πρέπει 
να προχωρήσετε σε νέες αναζητήσεις.

Θα μπορούσατε να κερδίσετε 
μια νέα πιο καλοπληρωμένη δουλειά, 
μια προαγωγή ή μια αύξηση. Ή, εάν 
είστε αυτοαπασχολούμενοι, μπορεί 
απλώς να παρατηρήσετε ότι έχετε μια 
πιο σταθερή ροή πελατών και χρημά-
των. Και αυτή η βελτίωση του εισοδή-
ματός σας σίγουρα έχει θετική επίδρα-
ση και στην αυτοεκτίμησή σας. 

Θα μπορούσε να σας προσφερ-
θεί μια συναρπαστική επαγγελματική 
ευκαιρία ή μια ηγετική νέα θέση, για τα 
οποία είχατε εργαστεί σκληρά και στα-
θερά να πετύχετε τουλάχιστον έξι μήνες 
πριν. Λάμπετε και εντυπωσιάζετε στην 
εργασία σας, είναι η δική σας κορυφαία 
στιγμή, αφού τα φώτα της δημοσιότητας 
στρέφονται σε αυτόν το φιλόδοξο τομέα 
του χάρτη σας.

Επιστρατεύστε τη διπλωμα-
τία σας, αν κάποια αγαπημένα σας 
πρόσωπα είναι εριστικά απέναντί σας, 
για να βοηθήσετε στην αποτροπή των 
προστριβών. Ίσως ακόμα διοχετεύσετε 
όλη την ενέργειά σας στην αναδιοργά-
νωση του σπιτιού σας ή φυτέψετε τον 
κήπο σας προκειμένου να διαλύσετε 
το άγχος που σιγοβράζει. 
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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

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Πεθαίνουν 3 μπογιατζήδες, ένας 
Γάλλος, ένας Γερμανός και ένας 

Έλληνας. 
Στην πύλη του παραδείσου τους πε-

ριμένει ο Άγιος Πέτρος και τους λέει: 
-Καλώς τα παιδιά, και πάνω που ήθε-
λα κάποιον για να βάψει την πύλη του 
Παραδείσου. Πόσο θα κοστίσει να την 
περάσετε κάνα χεράκι μπογιά;

-Εγώ θέλω 500 ευρώ, 150 για εμέ-
να, 150 για τα υλικά και 200 ευρώ 
για ένσημα, του λέει ο Γάλλος. 

-Εγώ θέλω 1000, 250 για εμένα, 250 
για υλικά και 500 για ένσημα, του λέει 
ο Γερμανός.
 

Ο Ελληνας λέει ψιθυριστά στον Άγιο 
Πέτρο: -Εγώ θέλω 2.000, λέει. 
-Τι λες τέκνον μου, του λέει ο Άγιος Πέ-
τρος, γιατί είσαι τόσο ακριβός;
 
-Επειδή 500 θα πάρω εγώ, 500 εσύ, 
700 ο Γάλλος που θα βγάλει τη δου-
λειά και 300 ο Γερμανός για να κάνει 
τα στραβά μάτια!

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 -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit 
organization to work on a permanent part-time basis – 3 days 

per week (flexible days and hours)

Computer literacy is a must;
Written & oral English, French & Greek required 

Please email your C.V. to: info@hlbs.ca.

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό.  Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την 

εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει 
ελεύθερα].

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, 
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής 

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

Bistro Grec Philinos is an upscale 
restaurant in Laval. We are the 2nd of 

two restaurants, family owned.

Please email your resume to the above address 
or in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

Our restaurant is very busy, so
experience is necessary for all positions.

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9
T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

J O B  O P P O R T U N I T Y

D O U B L E  A  T I L E  i nc
Your flooring specialist with Your flooring specialist with 
over 15 years of experience over 15 years of experience 

in tile installation.in tile installation.
We deliver exceptional service 
and high-quality craftsmanship 

at competitive prices

O U R  P R O M I S E
Your project will be done 

within 22  wweeeekkss*
*From the moment we have all the 

materials for your project

551144  551133  00335555

Call now and get Call now and get 
your free estimate!your free estimate!

We speak We speak EnglishEnglish, , GreekGreek, , ItalianItalian, , 
PortuguesePortuguese and  and SpanishSpanish

fa m i ly  r e s ta u r a n t

contact DOLLY 
dollymjt@gmail.com  |  514-729-4992

6 ghost kitchens  |  Good location  |  Good lease

only

$55,000

RENT RENT $2,200$2,200 + taxes + taxes



Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και συνταγές 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca

Για να αγαπήσουν και ταΓια να αγαπήσουν και τα
παιδιά μας τις παραδόσειςπαιδιά μας τις παραδόσεις
που τόσο αγαπήσαμε και εμείς! που τόσο αγαπήσαμε και εμείς! 


