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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

 ΣΕΛΙΔΑ 7 ΣΕΛΙΔΑ 7

 ΣΕΛΙΔΕΣ 6, 9 ΣΕΛΙΔΕΣ 6, 9

ΣΕΛΙΔΑ 3ΣΕΛΙΔΑ 3

 ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17 ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

 ΣΕΛΙΔΑ 9 ΣΕΛΙΔΑ 9

ΚΕΜΠΕΚ | SAAQΚΕΜΠΕΚ | SAAQ

Χαοτική κατάσταση  Χαοτική κατάσταση  
με… ουρές πολιτών  με… ουρές πολιτών  
ΕΛΛΑΔΑ | ΤΕΜΠΗΕΛΛΑΔΑ | ΤΕΜΠΗ  

Ένα δυστύχημα...  Ένα δυστύχημα...  
προδιαγεγραμμένο  προδιαγεγραμμένο  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι  
αγνόησαν τις προειδοποιήσεις

• Σ. Καλεντερίδης:  • Σ. Καλεντερίδης:  
Δεν υπάρχει σωτηρίαΔεν υπάρχει σωτηρία    

ΕΛΛΑΔΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ 

Ο κύβος… ερρίφθη  Ο κύβος… ερρίφθη  
για τις 21 Μαΐουγια τις 21 Μαΐου

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19 ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19 

Τα στοιχεία  Τα στοιχεία  
δείχνουν  δείχνουν  

υπερβάλλουσα υπερβάλλουσα 
 θνησιμότητα θνησιμότητα  

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  

«ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ»  «ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ»  
ΟΛΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ! ΟΛΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ! 

Υπάρχει ήδη συμφωνία Υπάρχει ήδη συμφωνία   
Αθήνας – Άγκυρας  Αθήνας – Άγκυρας  

για διμερείς διαπραγματεύσεις  για διμερείς διαπραγματεύσεις  
σε επίπεδο ΝΑΤΟ σε επίπεδο ΝΑΤΟ 
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PICK UP A DEAL 

$

0DOWN

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers
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ΚΕΜΠΕΚ 

Χάος στα SAAQ
Η υπουργός Μεταφορών υποσχέθηκε βελτιώσεις  
ήδη από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου

«Υπόσχομαι στους Κεμπεκιώ-
τες ότι απλά θα βελτιωθεί από 

εδώ και πέρα», δήλωσε την Κυριακή 
5 Μαρτίου η υπουργός Μεταφορών 
Geneviève Guilbault σχετικά με τη χαοτι-
κή κατάσταση στη Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ).

Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω 
παραβλέψεων στο λογισμικό της νέας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του SAAQ. 

Ως αποτέλεσμα, ουρές πελατών περιμέ-
νουν έξω από τα κέντρα εξυπηρέτησης – 
θυμίζοντας την κατάσταση που είχε δημι-
ουργηθεί στην κρίση διαβατηρίων το πε-
ρασμένο καλοκαίρι. Η κατάσταση αναμέ-
νονταν να έχει επιλυθεί από τη Δευτέρα 
6/3, σύμφωνα με την υπουργό Guilbault. 
Μεταξύ των μέτρων, είναι το διευρυ-

μένο ωράριο λειτουργίας το πρωί και το 
βράδυ, τα ραντεβού του Σαββατοκύρια-
κου, οι 150 επιπλέον εργαζόμενοι και η 
εγκατάσταση ψηφιακών περιπτέρων σε 
κέντρα εξυπηρέτησης. 

Οι επιπλέον υπάλληλοι επρόκειτο να το-
ποθετηθούν σταδιακά, από τη Δευτέρα 
6/3, στα υποκαταστήματα με τη μεγα-
λύτερη επισκεψιμότητα. Οι πελάτες θα 
μπορούν επίσης να μάθουν τον αριθμό 
των επισκεπτών στα διάφορα υποκατα-
στήματα σε πραγματικό χρόνο συμβου-
λευόμενοι τον ιστότοπο της SAAQ.
«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: δε θέλω 

πλέον οι Κεμπεκιώτες να περιμένουν 
έξω στη μέση του χειμώνα για να λάβουν 
την υπηρεσία τους» δήλωσε η Geneviève 
Guilbault, Υπουργός Μεταφορών (φωτ.). 
Η υπουργός πρόσθεσε ότι ιδανικά [οι 

πελάτες] δε θα περιμένουν πολύ ούτε 
μέσα στα καταστήματα υπηρεσιών.
Σχετικά με τα πρόστιμα για τις ληγμένες 

άδειες, η υπουργός λέει ότι βρίσκεται 
σε διαδικασία αξιολόγησης προσωρινής 
ανοχής. Δε θέλω οι Κεμπεκιώτες να τιμω-
ρηθούν με πρόστιμο επειδή δεν μπόρε-
σαν να λάβουν μια υπηρεσία ή υπήρχε 
σφάλμα υπολογιστή, πρόσθεσε.
Την Παρασκευή 3 Μαρτίου, ο πρωθυ-

πουργός Φρανσουά Λεγκώ κατήγγειλε 
αυτή την κατάσταση, την οποία χαρακτή-
ρισε απαράδεκτη, και ζήτησε διορθωτικά 
μέτρα από το SAAQ.

ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Ερωτηθείς για την υλοποίηση αυτής της 

επιθυμίας σε ρεαλιστική βάση, η Υπουρ-
γός απάντησε ότι από τη Δευτέρα 6/3, οι 
πολίτες θα έχουν δυναμική υποδοχή από 
τους υπαλλήλους του SAAQ. Σαφώς, οι 
οδηγοί που έρχονται στον ιστότοπο θα 
περάσουν από διαλογή για να λάβουν 
ένα ραντεβού, με βάση τον επείγοντα χα-
ρακτήρα των αναγκών τους.
Οι εργαζόμενοι θα συναντηθούν με 

τους πολίτες, εξήγησε η κα Guilbault, και 
αν δεν είναι κάτι επείγον, μόλις καταστεί 
δυνατό να αναβληθεί το ραντεβού, θα 
δοθεί ένα νέο ραντεβού την ακριβή ώρα 
που θα μπορούν να επιστρέψουν και θα 
εξυπηρετηθούν χωρίς να χρειάζεται να 
περιμένουν.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανανέω-
ση της άδειας οδήγησης, έδωσε ως πα-
ράδειγμα η κ. Guilbault.
Η υπουργός διαβεβαιώνει ότι βρίσκε-

ται σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του SAAQ, Denis 
Marsolais, για να συντονίσει τα πάντα.
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις 

20 Φεβρουαρίου 2023, όταν τέθηκε 
σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα 
SAAQclic. Μη μπορώντας να εξυπηρε-
τηθούν, πολλοί πελάτες συνέρρεαν στα 
«κατακλυσμένα» από κόσμο γραφεία. 

«Μήπως υποτιμήσαμε τον όγκο της 
κίνησης από τη στιγμή που ξεκινήσαμε 
την εφαρμογή του νέου συστήματος; Εί-
ναι πολύ πιθανό. Νομίζω ότι μπορούμε 
να το πούμε αυτό», παραδέχτηκε η κα 
Guilbault.

«ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ, ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ»,  
ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Όλη αυτή η εισροή πέφτει στους ώμους 
των εργαζομένων που έχουν φτάσει στα 
όριά τους, λέει ο πρόεδρος του σωματεί-
ου δημόσιας και παραδημόσιας υπηρεσί-
ας του Κεμπέκ (SFPQ), Κρίστιαν Νταίγκλ.

Ο κ. Νταίγκλ επεσήμανε ότι υπήρχε έλ-
λειψη προσωπικού πριν την εφαρμογή 
του νέου ψηφιακού συστήματος, στο 
οποίο θα έπρεπε να είχε κρούσει τον κώ-
δωνα του κινδύνου η κυβέρνηση. 
Το τελευταίο θα έπρεπε να είχε προβλέ-

ψει μέτρα μετριασμού, όπως να επιτρέ-
ψει στους Κεμπεκιώτες να εξοικειωθούν 
με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία προτού τε-
θεί σε λειτουργία, έδωσε ως παράδειγμα.
Αυτός είναι κακός σχεδιασμός από την 

πλευρά των ηγετών του SAAQ και την κα 
Γκιλμπό, τελικά, πράγμα που σημαίνει ότι 
είμαστε σε αυτήν την κατάσταση σήμερα, 
εξήγησε.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ
Η αντικατάσταση της άδειας οδήγησης 

ή η απόκτηση πιστοποιητικού εγγραφής 
είναι πλέον υπηρεσίες που προσφέρο-
νται online, από το SAAQclic, ανά πάσα 
στιγμή.

Η υπουργός Guilbault παραμένει σίγου-
ρη ότι η ψηφιακή πλατφόρμα του SAAQ 
θα επιτρέψει στους πελάτες να πραγμα-
τοποιούν τις περισσότερες από τις συ-
ναλλαγές τους online.

Στόχος ήταν η αύξηση της αποτελεσμα-
τικότητας, ιδίως για τη διευκόλυνση της 
ανανέωσης της άδειας οδήγησης, της 
πληρωμής της εγγραφής ή του ραντεβού 
για τη διενέργεια εξετάσεων οδήγησης.
Επομένως, ελήφθησαν νέα μέτρα για 

τη διευκόλυνση της δημιουργίας λογα-
ριασμού SAAQclic κατά την ηλεκτρονική 
εγγραφή. Σε περίπου μία εβδομάδα, από 
τις 13 Μαρτίου, θα είναι δυνατή η λήψη 
του αριθμού ειδοποίησης αξιολόγησης 
μέσω τηλεφώνου και όχι μέσω ταχυδρο-
μείου. Την ημερομηνία αυτή, η διαδικα-
σία ελέγχου ταυτότητας θα απλοποιηθεί 
επίσης σε ορισμένα υποκαταστήματα 
SAAQ.
Δύο στοιχεία ταυτότητας, αντί για τέσ-

σερα, θα αρκούν για να λάβετε την υπη-
ρεσία αυτοπροσώπως.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
Οι έμποροι αυτοκινήτων, οι οποίοι 

επηρεάζονται επίσης από προβλήματα 
του λογισμικού στο SAAQ, θα πρέπει να 
έχουν ευκολότερη πρόσβαση για να επι-
κοινωνήσουν με κάποιον μέσω τηλεφώ-
νου, καθώς 15 επιπλέον υπάλληλοι θα 
απαντούν στις κλήσεις στη γραμμή υπο-
στήριξης του SAAQ.

Μια σημαντική ενημέρωση για την πύλη 
SAAQclic Merchants ανακοινώθηκε στο 
τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και 
ένα πλαίσιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

θα αφιερωθεί στην αναφορά δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν οι έμποροι. 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται 

από την Société de l’assurance automobile 
du Québec, αυτός ο δημόσιος οργανι-
σμός επεξεργάζεται περισσότερες από 25 
εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως. 

Η επιβράδυνση των δραστηριοτή-
των κατά τη μεταβατική περίοδο στο 
SAAQclic προκάλεσε μετατόπιση 430.000 
συναλλαγών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου 
που δημοσίευσε το SAAQ.
Πηγή: Ici Radio Canada, Société de l’assurance 
automobile du Québec

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

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

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



4  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Μαρτίου, 2023 / March 10, 2023

Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
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Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2023
Για τα σχολεία μας…

Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους, πως για να συνεχίσουν 
να υπάρχουν τα ελληνικά σχολεία χρειάζονται την υποστή-

ριξη μας.
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή δείχνει καθαρά τις επίπονες 

προσπάθειες των πρωτοπόρων, εκείνων που έβαλαν τα θεμέλια 
και ύψωσαν το εκπαιδευτικό οικοδόμημα τούτης της παροικίας. 
Ένα οικοδόμημα που με πάση θυσία πρέπει να διαφυλάξουμε.  
Το 1909 άρχισε να λειτουργεί στο Μόντρεαλ το πρώτο ελληνι-
κό σχολείο «Πλάτων» που το 1910 οργανώθηκε σε κανονικό 
ημερήσιο σχολείο, το πρώτο στο είδος του στη Βόρεια Αμερική.  
Το 1925 μια ομάδα εθελοντών της ΕΚΜ αγόρασε την εκκλη-
σία της Αγίας Τριάδος και ίδρυσε δεύτερο σχολείο, το «Άγ-
γλο – Ελληνικό Σωκράτης», το οποίο ακολούθησε το πρό-
γραμμα διδασκαλίας του Προτεσταντικού Σχολικού Συ-
στήματος και η ελληνική γλώσσα και κουλτούρα διδάσκο-
νταν επιπλέον των αγγλικών και γαλλικών μαθημάτων. 
Όμως, η οικονομική κρίση της εποχής ανάγκασε τους Έλληνες να 
συσπειρωθούν σε μία εκκλησία, την Αγία Τριάδα, και να ενώσουν 
το σχολείο «Πλάτων» με το σχολείο «Σωκράτης» το 1931. Παρά 
τα οικονομικά προβλήματα, τα μέλη της Κοινότητας κατάφεραν να 
κρατήσουν το σχολείο και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. 

Κατά τις δεκαετίες ‘50 και ‘60 νέοι μετανάστες έφθαναν κατά 
χιλιάδες και ο αριθμός των μαθητών αυξανόταν συνέχεια. 
Το 1970 άλλαξε το όνομα σε «Δημοτικό Σχολείο Σωκράτης» και το 
1972 η Κοινότητα υιοθέτησε το γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης, 
αποκτώντας έτσι το δικαίωμα κρατικών επιχορηγήσεων. Το 1978 
υπογράφτηκε συμφωνία με το Καθολικό Σύστημα CECM, εξα-
σφαλίζοντας καλύτερα εκπαιδευτικά εφόδια, ενώ η οικονομική 
υποστήριξη της κυβέρνησης του Κεμπέκ βοήθησε το σχολείο να 
αναπτυχθεί και να επεκταθεί. Λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να λει-
τουργεί και το ημερήσιο σχολείο «Δημοσθένης» στο Λαβάλ. 

Χιλιάδες ελληνόπουλα αποφοίτησαν από τα ελλη-
νικά μας σχολεία και τα περισσότερα διέπρεψαν σε 
όλους τους τομείς της Καναδικής κοινωνίας και όχι μόνο.  
Τα σχολεία μας σήμερα θεωρούνται «μοντέλο» και παράδειγμα 
προς μίμηση. Η σωστή όμως λειτουργία, ανάπτυξη και μακροζωία 
τους, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, εξαρτάται από μας και 
μόνο. Η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ των Σχολείων «Σωκράτης», 
«Δημοσθένης», «Αριστοτέλης», «Πλάτων – Όμηρος» και «Άγιος 
Νικόλαος», που εν τω μεταξύ πλαισιώθηκε με αξιόλογα στελέχη 
της νέας γενιάς, ζητά για άλλη μία φορά από την παροικία να δεί-
ξει και έμπρακτα την αγάπη και υποστήριξή της, ώστε να συνε-
χιστεί η ανοδική πορεία και περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών 
μας σχολείων. 
Η έναρξη της ερανικής εκστρατείας «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2023» θα 

γίνει το ερχόμενο Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 με έναν εννιάωρο 
Ραδιοέρανο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τους τρεις τοπικούς ελ-
ληνικούς ραδιοσταθμούς. Τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 
102,3 FM και το Ράδιο Ακρίτες 1610 AM. Συμμετέχουν δυναμικά 
οι τοπικές εφημερίδες «Ελληνοκαναδικά Νέα», «Ελληνοκαναδικό 
Βήμα» και «Ελληνικά Χρονικά».
Στόχος για το 2023 είναι η αγορά και εγκατάσταση διαδραστικών 

πινάκων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων μας. 
Ας προσπαθήσουμε να τον επιτύχουμε, ή καλύτερα... να τον ξε-

περάσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε!

Πώς φτάσαμε ως εδώ
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Η Ελλάδα βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία. 
Απέραντη θλίψη έχει καταβάλει τον ελλη-

νικό λαό για τα παιδιά που χάθηκαν και για την 
τραγική κατάσταση στην οποία διαπιστώνεται 
ότι βρίσκονται το κράτος και η Ελλάδα. Όμως 
αλήθεια, πώς φθάσαμε ως εδώ; Ποια είναι τα 
κύρια στοιχεία της παθογένειας που χαρακτη-
ρίζει αυτή τη χώρα;

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Από τρεις οικογένειες εί-
χαμε οκτώ πρωθυπουργούς, ενώ άλλοι δύο γό-
νοι των οικογενειών αυτών «ράβουν» κοστούμια 
για το πρωθυπουργικό αξίωμα.

ΠΑΡΕΟΚΡΑΤΙΑ: Συμμαθητές από συγκεκριμένα 
«ευαγή» εκπαιδευτικά ιδρύματα εναλλάσσονται 
σε κρίσιμες πολιτικές και κρατικές θέσεις, με 
αποκλειστικό κριτήριο τις προσωπικές τους σχέ-
σεις και όχι το δημόσιο συμφέρον.

ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ: Από τις χειρότερες μάστιγες 
της ελληνικής πραγματικότητας. Η κομματοκρα-
τία και ο κομματισμός του κράτους το έχουν οδη-
γήσει στην πλήρη απαξίωση, με αποτέλεσμα να 
μη λειτουργεί σωστά και υπέρ των πολιτών.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ: Η διαφθορά είναι «φυσιολογικό» 
αποτέλεσμα των παραπάνω. Ο λαός μας λέει ότι 
«το ψάρι βρομάει απ’ το κεφάλι». 

Όταν είναι διεφθαρμένοι οι προϊστάμενοι δεν 
μπορούν να ελέγξουν τους υφιστάμενους, και 
έτσι η διαφθορά φτάνει μέχρι και τον… κλητήρα.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ: Έχει καταπατηθεί 
βάναυσα αυτή η βασική αρχή λειτουργίας του 
πολιτεύματος, με πλήρη επιβολή και χειραγώγη-
ση της Εκτελεστικής εξουσίας έναντι της Νομο-
θετικής και της Δικαστικής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει έλεγ-
χος της Νομοθετικής επί της Εκτελεστικής, ούτε 
της Δικαστικής εξουσίας έναντι των άλλων δύο.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Η λεγόμενη 
«4η εξουσία» έχει χάσει προ πολλού το ρόλο της. 
Τα ΜΜΕ σε μεγάλο βαθμό ελέγχονται από την 
κυβέρνηση και τα κόμματα, και πολύ απλά δεν 
ελέγχουν την εξουσία. Και ακόμα πιο απλά: είναι 
συνένοχοί της.

Με βάση τα όσα καταγράψαμε πιο πάνω, 
έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Από το 1974 έχει συνεχώς 
ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει 
εκτοξευθεί στα 400 δισ. ευρώ και η Ελλάδα να 
έχει καταστεί αποικία χρέους. 

Καμία κυβέρνηση όλα αυτά τα σχεδόν 50 χρό-
νια δεν είχε το θάρρος να πει την αλήθεια και 
να ζητήσει από τον ελληνικό λαό θυσίες, για να 
τιθασευτεί αυτό το «θηρίο» που απειλεί την κοι-
νωνία και την ίδια την Ελλάδα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: Καμία κυβέρνηση δεν κατόρ-
θωσε να βάλει τις βάσεις για ένα λειτουργικό 
Σύστημα Υγείας, χωρίς ράντσα και χωρίς φακε-
λάκια. Έχουμε καταντήσει η ντροπή της Ευρώπης 
με τα φακελάκια στους γιατρούς.

ΠΑΙΔΕΙΑ: Δανείζομαι αυτά που είπε η κυρία Ευ-
θυμίου** για το θέμα: 

«Στην Ελλάδα αλλάζουμε, υποτίθεται, το εκπαι-
δευτικό σύστημα πολύ συχνά. Κάτι που προφα-
νώς δεν έχει νόημα. Πρόκειται για εθνική κω-
μωδία, γιατί όλοι γνωρίζουν πως κάθε «εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση» είναι τραγικά εφήμερη. 
Και εξ αυτού άνευ ουσίας. Και στο εξωτερικό, 
πάντως, τα εκπαιδευτικά δεδομένα επανεξετά-
ζονται – κατά καιρούς. Σε εμάς βέβαια όλα είναι 
δραματικά εφήμερα. Το μόνο σταθερό είναι η δι-
αρκής πτώση. Αλλά έχουμε πλέον συνηθίσει ως 
κοινωνία να ωθούμαστε προς όλο και μεγαλύτε-
ρο χάος και καταστροφή. Και είμαστε, μάλιστα, 
ήρεμοι μπροστά στο κακό αυτό. Σαν έτοιμοι από 
καιρό. Ο απόφοιτος δημοτικού του σχολείου της 
γειτονιάς πριν από 40 χρόνια ήξερε πολύ περισ-
σότερα από πολλούς αποφοίτους λυκείου σήμε-
ρα».

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ: Το ελληνικό έθνος φθίνει και 
γερνάει επικίνδυνα. Καμία κυβέρνηση και καμία 
παρεούλα δεν έχει πάρει μέτρα για το θέμα, με 
αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στο γκρεμό.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Επί σχεδόν 20 χρόνια 
απαξίωσαν τις Ένοπλες Δυνάμεις και διέλυσαν 
στην κυριολεξία την αξιόλογη αμυντική βιομηχα-
νία που είχε η Ελλάδα. 

Ξύπνησαν και άρχισαν να αγοράζουν οπλικά 
συστήματα, μόνο όταν είδαν το «Ορούτς Ρέις» 
να παραβιάζει επί 92 ημέρες τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα στη (με βάση το διεθνές δίκαιο) δυ-
νητική υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ της Ελλάδας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ: Για το θέμα αυτό δε θα πού-
με τίποτα. Είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα στα 
Τέμπη. 

Περιμένουμε τώρα τα κόμματα να κάνουν προ-
εκλογική εκστρατεία και να μας παρουσιάσουν 
τα προγράμματά τους για τα παραπάνω ζητήμα-
τα και για το μέλλον αυτού του δύσμοιρου τό-
που.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) εί-
ναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην 
πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής.

**Η Μαρία Ευθυμίου (Λάρισα, 1955) είναι Ελληνί-
δα ιστορικός και καθηγήτρια πανεπιστημίου, ερευ-
νήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας, συγγραφέας 
ιστορικών βιβλίων, επιμελήτρια και συνεργάτης 
συλλογικών έργων και αρθρογράφος στην Ελληνική, 
Γαλλική και Αγγλική γλώσσα. Είναι βραβευμένη με 
το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας.
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Εγκληματίες λόγου και σκέψεως
Είναι πρόδηλο, ότι η Δημοκρατία εν 

Ελλάδι πνέει τα λοίσθια, το αυτό 
δε συμβαίνει και με την ιταμή λογοκρι-
σία, η οποία έχει επιβληθεί σιωπηρώς, 
πλην όμως εμφανώς και εκ του αποτε-
λέσματος εκ των ποινικών διώξεων, οι 
οποίες ασκούνται κατά της ελευθέρας 
εκφράσεως και διαδόσεων ιδεών, τούτο 
δε αποδεικνύει πανηγυρικώς και πετρι-
τράνως, ότι η Ελλάς ομοιάζει περισσό-
τερο με οιονεί αποικία, δρώσα ως ωσεί 
προτεκτοράτο των Μεγάλων δυνάμεων, 
οι οποίες εντέλλονται την κηδεμονία της 
εκ των εντεταλμένων επιτρόπων, κρα-
τούντων, οι οποίοι συνυπάρχουν με τη 
θεσμική ελίτ (…).

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Οι άνωθεν εντολές πλήρους κηδεμονίας 
της εθνικής ιδιοσυστασίας εκ των αντί-
εθνικών δεσμευτικών αποφάσεων της 
Ε.Ε. αλλά και οι αφανείς κατευθυντήρι-
ες γραμμές των διεθνών διευθυντηρίων, 
επιβάλλουν μία σιωπηρά μονοκρατορία, 
περιαπτόμενου του ψευδεπίγραφου 
μανδύα της φενακισμένης δημοκρατί-
ας, η οποία υφίσταται μόνο εικονικά και 
προβάλλεται λυσιτελώς δια της φαιάς 
προπαγάνδας των μέσων μαζικής εξα-
πατήσεως, ίνα χειραγωγήσουν την κοινή 
γνώμη καταπείθοντας την, ότι οι μόνες 
ρεαλιστικώς εφικτές ιδεολογικές δυνά-
μεις καθίστανται οι υφιστάμενες, του 
κοινοβουλευτισμού, εξοστρακίζοντας εξ 
αντιδιαστολής οιαδήποτε αντίθετη άπο-
ψη ως άξονα του κακού.

Ούτως δημιουργείται μία ψευδή συνεί-
δηση προς το συλλογικό υποσυνείδητο, 
δια του οποίου δαιμονοποείται η ετέρα 
άποψη με την πρόσαψη του στίγματος 
ότι απειλεί την κοινωνική συνοχή, είναι 
δήθεν φασιστική, αντιδημοκρατική και 
ούτω καθ’ εξής, πρόκειται δηλαδή για 

αισχρά μέλαινα προπαγάνδα των μηχα-
νισμών του οιονεί σιδηρούν παραπετά-
σματος, το οποίο επιχειρεί να καθυποτά-
ξει τη μάζα ούτως ώστε να θωρακίσει τα 
κεκτημένα συμφέροντά της, έναντι οιου-
δήποτε σπεύδει να αμφισβητήσει και να 
κλυδωνίσει το status quo της ενδημού-
σης τάξης πραγμάτων.

Ως εκ τούτου, δημιουργείται η αληθής 
πραγματικότητα των αντί-εθνικών συμ-
φερόντων, ολοκληρωτικού τύπου και 
ψευδεπίπλαστα δημοκρατική μέσω του 
παραμορφωτικού φακού των Μ.Μ.Ε., 
ούτως ώστε να ποδηγετήσουν και να συ-
σκοτίσουν την κοινή γνώμη περί του τι 
συμβαίνει εις τον τόπο μας.
Τούτων δοθέντων, το δήθεν δημοκρατι-

κό μας πολίτευμα, ή μάλλον το κατ’ ευ-
φημισμόν, έχει εγκαθιδρύσει ένα ιδεολο-
γικό απαρτχάιντ, μη ανεχόμενο οιαδήπο-
τε κριτική η οποία συγκρούεται ευθέως 
και αποκαλύπτει απεριφράστως τα συμ-
φέροντα του ριζωμένου κατεστημένου, 
το οποίο αγωνιά εν ουδεμία περιπτώσει, 
να μην καταστεί γνωστό προς τη μάζα του 
πεπλανημένου λαού.
Κατά συνέπεια, δέον όπως το κατεστη-

μένο να εφεύρει συνεργεία των μυστι-
κών υπηρεσιών μηχανισμούς κοινωνικής 
διχοστασίας, επιστρατεύοντας ρητορική 
μίσους και μισαλλοδοξίας, με αμιγώς 
ρατσιστικά κίνητρα προς τους πολίτες, 
οι οποίες κατ’ επίκληση υποτίθεται της 
δημοκρατίας, υπολαμβάνουν ότι έχουν 
το δικαίωμα να εκφέρουν ευθέως και να 
διατυπώσουν τη γνώμη τους, στιγματίζο-
ντας τα κακώς κείμενα και εν γένει τη δι-
απλοκή συμφερόντων του υφιστάμενου 
κατεστημένου. Πλην όμως το τελευταίο 
(νοουμένου του κατεστημένου) εσχάτως 
επιτίθεται προς αυτούς, ποινικοποιώντας 
το φρόνημά τους και χαρακτηρίζοντας ως 
σύγχρονοι πάλαι ποτέ Ιεροεξεταστές, ως 
εγκληματίες σκέψεως, με αποτέλεσμα να 

τους στοχοποιούν, να τους εκφοβίζουν, 
κατασυκοφαντώντας τους και διαπο-
μπεύοντας τους δημοσίως. Ως εκ τούτου, 
εν προκειμένω, ομιλούμε για μία ιδιότυ-
πη δικτατορία, υπό τις ερπύστριες της 
οποίας ο ελεύθερος λόγος δολοφονείται 
εν ακαρεί χρόνω και ο πολίτης τρομοκρα-
τείται ανεξέλεγκτα από παρακρατικούς 
μηχανισμούς, οι οποίοι μετέρχονται πρα-
κτικές ωμής και τυφλής βίας συλλήβδην 
προς τους πολίτες, προκειμένου να κάμ-
ψουν οιαδήποτε μορφή αντίστασης εις 
το σύστημα.

Οι δήθεν παρακρατικοί μηχανισμοί 
με το ψευδώνυμο μανδύα της αριστε-
ράς δήθεν επαναστάσεως, πρόκειται 
δια πράκτορες με χρηματοδότες πέραν 
του ατλαντικού, όπου όπισθεν της ρη-
τορικής, επιχειρούν να εδραιώσουν την 
πρωτοκαθεδρία συγκεκριμένων εθνικών 
συμφερόντων, επιτυγχάνοντας εν ταυτώ, 
την απόσειση των καίριων ευθυνών των 
εθνών αυτών, ως προς τη μέχρι τούδε πα-
γκόσμια πορεία του (με χρονικό ορόσημο 
το πέρας του β’ παγκοσμίου πολέμου) και 
εξ ετέρου να παρελκύσουν την κοινή γνώ-
μη, ότι οι αντιφρονούντες δέον όπως πα-
ταχθούν, δηλαδή εν άλλοις λόγοις δρουν 
κυκλικά και εξ αντιστρόφου της αντικει-
μενικής τρεχούσης πραγματικότητας.
Εν κατακλείδι, απτό παράδειγμα των 

ως άνω λεγομένων μου καθίσταται το 
γεγονός, ότι η αστυνομία ουδέποτε τους 
συλλαμβάνει αλλά ούτε και η δράση τους 
κατατείνει εναντία προς τη διαπλοκή των 
συμφερόντων, δια μέσου των οποίων 
στενάζει ο Ελληνικός λαός, όπως: οι πλει-
στηριασμοί, τα οικονομικά σκάνδαλα και 
ούτω καθ’ εξής, παρά την εξ αντιθέτου 
ρηματικώς εκπεφρασμένη ρητορική τους, 
με αποτέλεσμα να εξαντλείται το μένος 
τους δήθεν κατά αυτών, όπου και το ίδιο 
το σύστημα πλήττει και μάχεται λυσσω-
δώς.

Ως έπος ειπείν, οι παρακρατικοί αυτοί 
και άνωθεν χρηματοδοτούμενοι μηχα-
νισμοί, ταυτίζονται με τα καθεστωτικά 
συμφέροντα παρά την εκάστοτε και εκα-
σταχού αφηγηματική ρητορική, υιοθε-
τούν και ασκούν δια χτυπημάτων ωμής 
και τυφλής βίας ιδεολογική τρομοκρατία 
προς τους αντιφρονούντες.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομι-
κά στη Νομική 
Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστή-
ρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφίας και έκα-
νε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης στο μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο 
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο 
και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο 
μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της 
Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς 
ως διαμεσολαβητής στην επίλυ-
ση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, 
αστικού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρ-
μογή της κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Δι-
αμεσολαβητής στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρ-
μογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL FUNDRAISING COMMITTEE 

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

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 1570 AM Ράδιο Ακρίτες  3 p.m. - 5 p.m.
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM   5 p.m. - 6 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 1570 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

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

Ted Dranias
Επίτιμος Πρόεδρος Μαραθωνίου 2023
Honourary president of the 2023 Marathon
Président honoraire du Marathon 2023
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Έγκλημα: Όλοι γνώριζαν και είχαν προειδοποιηθεί 
για τη συμφορά που ήταν θέμα χρόνου να συμβεί
Πολιτικό και σιδηροδρομικό σύστημα αγνόησαν τις προειδοποιήσεις  
για την επερχόμενη συμφορά στα Τέμπη

Η χώρα έχει βυθιστεί σε ένα βουβό 
πένθος, πνιγμένο από λιωμένα σί-

δερα, κάπνα και άμορφες μάζες τρένων. 
Το χειρότερο με αυτή την τραγωδία είναι 
ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Από τον Βασίλη Γαλούπη
© dimokratia.gr

Σε αυτό το έγκλημα υπάρχουν τα ονομα-
τεπώνυμα όσων γνώριζαν ότι είναι θέμα 
χρόνου να έρθει η συμφορά, αλλά δεν 
έκαναν το παραμικρό για να μη συμβεί. 
Είναι αυτοί που από θέσεις ευθύνης έλε-
γαν μέχρι προχθές «πάμε κι όπου βγει».
Οι μέχρι τώρα μαρτυρίες, καταγγελίες 

και επιστολές ειδικών επιβεβαιώνουν, 
ότι η «κακιά η ώρα», που είπε ο μοιραίος 
σταθμάρχης, δε χρειαζόταν να υπάρξει. 
Οι πολίτες, ανάμεσά τους και τα θύματα 
με τις οικογένειές τους, έχουν πληρώσει 
εδώ και 23 χρόνια ώστε τα τρένα να εί-
ναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα ερ-
γαλεία ασφαλείας για να μη συμβαίνουν 
ποτέ «Τέμπη».
Κανένας, όμως, δε φρόντισε να χρησι-

μοποιηθούν αυτά τα εργαλεία. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ΚΑΙ απα-

ξίωσε τους σιδηροδρόμους ΚΑΙ δε διόρ-
θωσε καμία παθογένεια, οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, που με τον τρόπο τους 
θέριεψαν το τέρας, ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η 
Ρυθμιστή Αρχή Σιδηροδρόμων, όλοι αυ-
τοί οι ανεύθυνοι καρεκλοκένταυροι που 
κρατούν τα κλειδιά των τρένων στα χέρια 
τους, μαζί με τις ζωές αθώων ανθρώπων…

Ο σταθμάρχης της Λάρισας συνελήφθη 

και τα έριξε στην «κακιά την ώρα». Όμως, 
εν έτει 2023 δε θα μπορούσαν 350 αν-
θρώπινες ζωές να κρέμονται από την ευ-
συνειδησία ή την αμέλεια ενός 60χρονου 
αχθοφόρου του ΟΣΕ, που ξαφνικά, με 
βύσμα, αναβαθμίστηκε σε σταθμάρχη 
τον Ιανουάριο 2023 με εξειδίκευση του 
ποδαριού.
Η Ελλάδα απέκτησε το 2000, εν όψει 

Ολυμπιακών Αγώνων, το σύστημα ση-
ματοδότησης ETCS, που αποτρέπει τα 
δυστυχήματα λόγω ανθρώπινου λάθους. 
Έκτοτε, ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δε στάθηκε 
ικανή να το χρησιμοποιήσει. Τις συνθή-
κες που συνεισέφεραν στο δυστύχημα τις 
δημιούργησε η πολιτική ηγεσία. Από εκεί 
ξεκινά η σειρά λαθών. Οι ρίζες της τρα-
γωδίας πάνε πολύ βαθύτερα από έναν 
ασυνείδητο σταθμάρχη.

Αν και έχουν τοποθετηθεί τα σύγχρονα 
συστήματα, ακόμα δε λειτουργούν. Πρό-
κειται για την τηλεδιοίκηση – σηματοδό-
τηση με real time διαχείριση της κυκλο-
φορίας και δεδομένα κίνησης των τρένων. 

Αν λειτουργούσαν τα δύο συστήματα, 
δε θα εξαρτιόνταν οι ζωές μόνο από ένα 
σταθμάρχη που θα γύριζε χειροκίνητα το 
κλειδί, όπως το 1960. Θα υπήρχε έγκαι-
ρη ειδοποίηση προς όλους: σταθμάρχες, 
κέντρα κυκλοφορίας, μηχανοδηγούς. Η 
τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.
Το ίδιο σύστημα έχει και μια τρίτη δρά-

ση: Όταν διαπιστώνει πως δε γίνεται αν-
θρώπινη κίνηση για να αποφευχθεί μια 
βέβαιη σύγκρουση, παρεμβαίνει σαν 
αυτόματος πιλότος και ακινητοποιεί το 
τρένο. Αυτά τα τρία διαθέσιμα υπερόπλα 
απουσίαζαν από τη μοιραία διαδρομή. 
Όλα τα τρένα βαδίζουν στα τυφλά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Τρεις ακόμα παράμετροι που οδήγησαν 

στην τραγωδία έχουν να κάνουν με την ει-
δοποίηση, την καταγραφή και τους «συ-
ναγερμούς». Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για 
τη σύγκρουση από επιβάτη που μπόρεσε 
να καλέσει το 112. Για υπερβολικά πολλή 
ώρα η σιδηροδρομική εταιρία δεν είχε 
ιδέα για το κακό. Έτσι, πολλά θύματα στε-
ρήθηκαν την ευκαιρία να παλέψουν για 

την επιβίωση, επειδή η βοήθεια έφτασε 
καθυστερημένα.

Η ανοργανωσιά φάνηκε και από το γε-
γονός ότι στα πρώτα δύο λεωφορεία που 
έφτασαν με επιζώντες στη Θεσσαλονίκη 
δεν έγινε ποτέ καταγραφή των ονομά-
των, με συνέπεια να μεγαλώνει το χάος. 
Τα «μηνύματα κινδύνου» από τους τρεις 
εκτροχιασμούς μέσα στο 2022 δε λει-
τούργησαν ως συναγερμός για κανέναν.

Από το εξώδικο των μηχανοδηγών και 
την επιστολή παραίτησης από την ΕΡΓΟΣΕ 
του προέδρου για το σύστημα ETCS γίνε-
ται πασιφανές πως η κυβέρνηση αγνόησε 
όλες τις έγκαιρες προειδοποιήσεις. Σύμ-
φωνα με τον «Guardian», με στοιχεία της 
Σιδηροδρομικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. στη 
θνησιμότητα ανά χιλιόμετρο, η σιδηρο-
δρομική ασφάλεια της Ελλάδας είναι η 
χειρότερη στην Ευρώπη την τελευταία 
δεκαετία. Ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων 
μέχρι τώρα ήταν εργαζόμενοι και όχι 
επιβάτες. Η Κομισιόν έχει ήδη στείλει 
τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
επειδή αδιαφορεί για τους κανόνες στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι επίσημες καταγγελίες προς τις αρμό-
διες Αρχές για μηδενικούς μηχανισμούς 
ασφαλείας, υποστελέχωση, ανεπαρκή 
συντήρηση και ελλείψεις υποδομών, 
έδειχναν ότι τα τρένα είναι «κινούμενες 
βόμβες» για επιβάτες και εργαζόμενους. 
Ήταν θέμα χρόνου πότε θα σκάσουν. Το 
«σπάσιμο» του ΟΣΕ τα τελευταία χρόνια, 
για να ιδιωτικοποιηθεί κακήν κακώς, επι-
δείνωσε το πρόβλημα. Το βέβαιο είναι 
ότι κανένας πρωθυπουργός, υπουργός, 
πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής και σιδηρο-
δρομικός οργανισμός δεν μπορεί να ισχυ-
ριστεί άγνοια για τα τρένα – καρμανιόλες.

Η «ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΥ  

ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Πριν από μόλις τρεις εβδομάδες, δεν 

άκουσε κανένας όσα είχαν να πουν. Σήμε-
ρα, εκείνη η ανακοίνωση στις 7 Φεβρου-
αρίου 2023 μοιάζει «προφητική» για την 
τραγωδία των Τεμπών.

Ένας συνδικαλιστικός φορέας, η Δημο-

κρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση 
Σιδηροδρομικών, είχε σημάνει συνα-
γερμό, αλλά τίποτα απ’ όλα αυτά για τα 
οποία προειδοποιούσε δεν εισακούστη-
κε.

Στην ανακοίνωσή της η ΔΕΣΚΣ ανέφερε, 
μεταξύ άλλων:
• Άλλα δύο ατυχήματα τις προηγούμε-

νες ημέρες προστέθηκαν στο μακρύ κα-
τάλογο με τις αμαξοστοιχίες 51 και 61 
αντίστοιχα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο 
το συνάδελφο μηχανοδηγό αλλά και τους 
επιβάτες.
• Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασί-

ας στους εργασιακούς χώρους και στην 
ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των 
τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειω-
μό.
• Είναι πλέον εξοργιστικό αυτά να απο-

τελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο 
και να μην παίρνεται κανένα ουσιαστικό 
μέτρο, να μη δρομολογείται καμία βελ-
τίωση στην υποδομή και λειτουργία, να 
μην ελέγχονται οι εμπλεκόμενοι φορείς 
και να μην αναζητούνται ευθύνες.
• Όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 

έτσι και η σημερινή έχει άλλες προτεραι-
ότητες και όχι την ασφαλή μετακίνηση 
των πολιτών. Αντιλαμβάνονται την ασφά-
λεια ως κόστος. Το υπουργείο βρίσκει 
λεφτά για τις διάφορες εργολαβίες, αλλά 
για να ολοκληρωθούν επιτέλους οι σιδη-
ροδρομικές υποδομές και τα συστήματα 
ασφαλούς κυκλοφορίας όχι. «Έχουν και-
ρό, κάποια στιγμή θα τελειώσουν».
• Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων επι-

λεκτικά παρεμβαίνει, αφήνοντας εκτε-
ταμένα κενά και σοβαρές ελλείψεις στο 
απυρόβλητο. Διάφοροι φορείς, ΟΣΕ και 
Hellenic Train αλληλομεταφέρουν τις 
ευθύνες τους, αλλά κανείς στο τέλος δε 
φταίει…

Δε θα περιμένουμε το δυστύχημα που 
έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κρο-
κοδείλια δάκρυα, κάνοντας διαπιστώσεις. 
Τα σωματεία στο σιδηρόδρομο και η ΠΟΣ 
δεν μπορεί να ανέχονται άλλο αυτή την 
επικίνδυνη κατάσταση. Τι άλλο περιμέ-
νουν για να παρέμβουν; Τι άλλο πρέπει 
να συμβεί;
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Ο κύβος για αναβολή των εκλογών 
στις 21 Μαΐου, φαίνεται ότι ερρί-

φθη από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, 
στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας, του 
εθνικού πένθους και του σοκ από την 
απώλεια τόσων ανθρώπων αλλά και της 
οργής για την ανυπαρξία στοιχειώδους 
ασφάλειας στα σιδηροδρομικά δίκτυα 
της χώρας, χρειάζεται χρόνο προκειμέ-
νου να ανασυνταχθεί το ίδιο και να ανα-
συντάξει την προεκλογική του στρατηγι-
κή.
Πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του 

iEidiseis.gr αναφέρουν, ότι στη συμπλή-
ρωση των πρώτων 10 ημερών από το πο-
λύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και τον κα-
ταιγισμό αποκαλύψεων που έρχονται κα-
θημερινά στο φως της δημοσιότητας για 
αδιανόητα λάθη, ανεπάρκειες και εγκλη-
ματικούς χειρισμούς, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πλέον πειστεί 
από τα επιχειρήματα της πλειονότητας 
των συνεργατών του, ότι υπό τις σημερι-
νές συνθήκες στη χώρα, δεν μπορούν να 
στηθούν κάλπες σε ένα μήνα.

Αντιθέτως, απαιτείται ο μέγιστος δυ-
νατός χρόνος, προκειμένου αφενός να 
υπάρξει μία χρονική απόσταση από την 
τραγωδία, ώστε να καταλαγιάσει η γενι-
κευμένη οργή και αφετέρου, να προλά-
βει η κυβέρνηση να πάρει στα χέρια της 
το πόρισμα των Εμπειρογνωμόνων για να 
αποκτήσει νέα επιχειρήματα, που σήμερα 
δε διαθέτει.

Με αυτό το σκεπτικό, το κυβερνητικό 
επιτελείο αποφάσισε να μεταθέσει το 
χρόνο των εκλογών της απλής αναλογι-
κής για την 21η Μαΐου και τις δεύτερες, αν 
απαιτηθούν, στις 2 Ιουλίου. 
Το γεγονός ότι αν και είχε προεξοφληθεί 

η διεξαγωγή των εκλογών στις 9 Απριλίου, 
ο κ. Μητσοτάκης δεν το επιβεβαίωσε ποτέ 
δημόσια, διευκολύνει τη διαχείριση της 
αναβολής των εκλογών από το Μέγαρο 
Μαξίμου.
Στο κυβερνητικό επιτελείο, αναμένουν 

με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα των 
δημοσκοπήσεων, κρυφών και φανερών, 
που ήδη διενεργούνται για λογαριασμό 
της κυβερνητικής πλειοψηφίας, προκει-

μένου να αποκτήσουν μία πρώτη εικόνα 
για το μέγεθος της «ζημιάς» στη δυναμική 
της ΝΔ αλλά και την ένταση και την έκτα-
ση της έκδηλης τάσης για αντισυστημική 
ψήφο διαμαρτυρίας.

Στο μεταξύ, οργανώνουν την «άμυνά 
τους», γνωρίζοντας ότι είναι θέμα ολίγου 
χρόνου να ξεκινήσει το «σκληρό ροκ» με 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σε μία πρώτη «διορθωτική κίνηση», ο 
πρωθυπουργός ζήτησε προ ημερών «μία 
μεγάλη συγνώμη» στις οικογένειες των 
θυμάτων, τόσο προσωπική, όπως είπε, 
όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν 
τη χώρα εδώ και χρόνια, αναγνωρίζοντας 
ότι πράγματι, στην Ελλάδα του 2023, δε 
γίνεται δύο τρένα να κινούνται αντίθετα 
στην ίδια γραμμή και να μην το έχει αντι-
ληφθεί κανείς.
Η ανάγκη αλλαγής πλεύσης από την αρ-

χική αντίδραση του κ. Μητσοτάκη, ο οποί-
ος, από τον τόπο της τραγωδίας μίλησε 
για ανθρώπινο λάθος, είναι προφανής. 
Κυβερνητικά στελέχη αλλά και επικοινω-
νιολόγοι αντιλήφθηκαν, ότι η αρχική δή-

λωση του πρωθυπουργού πυροδότησε 
περαιτέρω την οργή των πολιτών, αφού 
δημιούργησε την εντύπωση ότι η κυβέρ-
νηση θέλει να αποφύγει την απόδοση ευ-
θυνών.

Η δεύτερη διορθωτική κίνηση ήρθε στη 
συνέχεια από τον κ. Μητσοτάκη, στον 
απόηχο της προκλητικής και άστοχης 
απόφασης για τοποθέτηση του Α. Ζηλια-
σκόπουλου στην τριμερή επιτροπή για τη 
διαλεύκανση του ατυχήματος και της με-
τέπειτα παραίτησής του, υπό την πίεση 
της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή 
στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισί-
δωρο Ντογιάκο, ζητώντας εκ μέρους της 
κυβέρνησης την προτεραιοποίηση των 
σχετικών υποθέσεων και την ανάθεσή 
τους, εφόσον το κρίνει, «στο υψηλότερο 
δυνατό ανακριτικό επίπεδο». 

Και αυτή η κίνηση για προφανείς λόγους, 
αφού από μόνο του το Πόρισμα της Επι-
τροπής των Εμπειρογνωμόνων δεν αρκεί 
για να αμβλύνει τη γενικευμένη καχυπο-
ψία για προσπάθεια συγκάλυψης.

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη:  
Στις 21 Μαΐου οι εκλογές 
«Κλειδώνει» η νέα ημερομηνία των εκλογών • Στην κυβέρνη-
ση αναμένουν με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα των δη-
μοσκοπήσεων • Το παρασκήνιο της απόφασης Μητσοτάκη

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

CHOMEDEY

SOLDSOLD
Bright condo situated in the heart of Chomedey, offering 2 
bedrooms, big bathroom with washer & dryer. Good size 

bedrooms, storage space in unit and 1 exterior parking spot. 
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Ένα ποικίλο 
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Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Το λάθος του Νίκου Χριστοδουλίδη
Ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, πριν ακόμη αναλάβει 
επισήμως τα καθήκοντά του, διέπραξε 
ένα σημαντικό – καθοριστικό λάθος. 
Ακολουθώντας την πεπατημένη των 
προηγούμενων προέδρων, συναντήθη-
κε και συνομίλησε για την επανέναρξη 
των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων 
με τον πρόεδρο του αποσχιστικού μορ-
φώματος Ερσίν Τατάρ.

Του Νίκου Ιγγλέση*

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξελέγη πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός 
κράτους διεθνώς αναγνωρισμένου, μέ-
λους του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων διεθνών 
οργανισμών. Ο Ερσίν Τατάρ, αντίθετα, 
είναι ο πρόεδρος της μειονότητας των 
Τουρκοκυπρίων και των εποίκων της Ανα-
τολίας, που από το 1983 έχουν ανακη-
ρύξει την κατεχόμενη, από τον τουρκικό 
στρατό, περιοχή, ως ανεξάρτητο κράτος.

Πρόκειται για την αυτοαποκαλούμενη 
«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύ-
πρου – ΤΔΒΚ», η οποία δεν έχει αναγνω-
ριστεί ως ανεξάρτητο κράτος από καμία 
χώρα στον κόσμο, εκτός βεβαίως από 
την Τουρκία. Υπάρχουν και οι σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών – 541/1983 και 
550/1984 – περί μη αναγνώρισης, από 
τη διεθνή κοινότητα, του αποσχιστικού 
μορφώματος. Γιατί λοιπόν, ο πρόεδρος 
ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους 
συναντάται με τον πρόεδρο μιας κοι-
νότητας, έστω κι αν αυτή η συνάντηση 
ήταν προσώρας άτυπη, στην οικία του 
Ειδικού Αντιπροσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
Κόλιν Στιούαρτ; Δεν αντιλαμβάνεται ο κ. 
Χριστοδουλίδης ότι έτσι υποβαθμίζει το 
αξίωμά του και παράλληλα αναβαθμί-
ζει αυτό του κ. Τατάρ; Τώρα, στη διεθνή 
κοινότητα θα μπορούν να ομιλούν για 
συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο 
προέδρων ή για συνέχιση του διαλόγου 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Σε αμφότε-
ρες τις περιπτώσεις, ο πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας εξισώνεται με τον 
πρόεδρο της τουρκικής κοινότητας. 
Το ότι παρόμοιες συναντήσεις πραγ-

ματοποιήθηκαν από τον προηγούμενο 
πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη και διαχρονικά 
σχεδόν απ’ όλους τους προέδρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν απαλλάσ-
σει το Νίκο Χριστοδουλίδη από το λάθος. 
Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο 
λάθος που έχει οδηγήσει, επί σαράντα 
εννέα χρόνια, όχι μόνο σε αδιέξοδο το 
Κυπριακό, αλλά και σε διεθνή αναβάθ-
μιση της αποσχιστικής οντότητας, προς 
μέγιστο όφελος της Τουρκίας.

Η δικαιολογία για αυτές τις συνομιλίες, 
είναι η εξεύρεση μιας λύσης στο κυπρια-
κό πρόβλημα από τα δύο ενδιαφερόμε-
να μέρη, τους Ελληνοκύπριους και τους 
Τουρκοκύπριους. Το Κυπριακό όμως, δεν 
είναι διακοινοτικό πρόβλημα, αλλά πρό-
βλημα παράνομης εισβολής, κατοχής, 
εθνοκάθαρσης και εποικισμού. Υπεύ-
θυνη αυτών των τετελεσμένων είναι η 
Τουρκία, η οποία όμως απουσιάζει από 
το «κάδρο». Έτσι απο-ενοχοποιείται.

Πιστεύει κανείς ότι η αποκατάσταση 
της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, η επιστροφή των 
προσφύγων στις περιουσίες τους και η 
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμά-
των κατοχής, που είναι τα ζητούμενα, θα 
αποφασιστούν από τον όποιον κ. Τατάρ; 

Γιατί λοιπόν ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
αποδέχεται να συνομιλεί μαζί του; Για να 
δείξει απλώς ότι είναι πρόθυμος, όπως 
και οι προηγούμενοι πρόεδροι, για την 
εξεύρεση της «όποιας λύσης»;
Ο Ερσίν Τατάρ είναι μια μαριονέτα της 

Άγκυρας, η οποία και μόνο αυτή θα απο-
φασίσει με ποιες παραμέτρους και πότε 
θα αλλάξει το υπάρχον status quo στην 
Κύπρο. Ας μη σπαταλάει λοιπόν πολιτι-
κό κεφάλαιο ο κ. Χριστοδουλίδης και ας 
ορίσει έναν υφυπουργό της κυβέρνησής 
του για να συνομιλεί, όποτε απαιτείται, 
με τον επικεφαλής της τουρκικής μειο-
νότητας.

Ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας πρέπει επίσημα να ζητήσει συ-
νομιλίες με την κυβέρνηση της Άγκυρας, 
της οποίας τα στρατεύματα κατέχουν το 
37,5% του εδάφους της Κύπρου. 

Το αίτημα βεβαίως θα είναι ρητορικό, 
γιατί η Άγκυρα δε θα το αποδεχτεί αφού 
δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρα-
τία, τη θεωρεί «εκλιπούσα». Θα αποτε-
λέσει, όμως, ένα δραστικό αναπροσδιο-
ρισμό της εξωτερικής πολιτικής επί του 
Κυπριακού στον ΟΗΕ, την ΕΕ, τις ΗΠΑ και 
τις άλλες χώρες της περιοχής, που έχουν 
συμφέρον να μην επιτρέψουν το γεωπο-
λιτικό έλεγχο της Τουρκίας σ’ όλο το νησί 
της Αφροδίτης.

Μια τέτοια στρατηγική πρέπει ασφα-
λώς να χαραχθεί σε συνεργασία με την 
ελληνική κυβέρνηση και να περιλαμβά-
νει την ενεργοποίηση του «Δόγματος 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου» καθώς 
και την, με κάθε κόστος, ενίσχυση των 
αμυντικών δυνατοτήτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, παράλληλα με αυτές της 
Ελλάδας. 
Ειδικότερα, στην ΕΕ κάθε θέμα που εν-

διαφέρει την Τουρκία πρέπει να αντιμε-
τωπίζει το σταθερό βέτο Κύπρου και Ελ-
λάδος. Ασφαλώς θα υπάρξουν αντιδρά-
σεις και πιέσεις από διάφορες πλευρές, 
αλλά, η αλλαγή στρατηγικής στο Κυπρι-
ακό, αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραι-
ότητα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ως υπουργός 

Εξωτερικών της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη, αλλά και κατά την προεκλογική 
εκστρατεία, είχε ταχθεί υπέρ της αποκα-
λούμενης «Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας – ΔΔΟ» το περιεχόμενο της 
οποίας χαρακτηρίζεται από δημιουργική 
ασάφεια. Ο καθένας, για επικοινωνια-
κούς λόγους, συμπεριλαμβάνει στη ΔΔΟ 
τα χαρακτηριστικά που τον συμφέρουν.

Όμως η ΔΔΟ, εδώ και αρκετό καιρό, έχει 
απορριφθεί από την Άγκυρα και τον Ερ-
σίν Τατάρ. Απαιτούν «κυρίαρχη ισότητα», 
«διεθνές καθεστώς» και «εγγενή δικαι-
ώματα», δηλαδή, την αναγνώριση, από 
την ελληνική πλευρά, του «Τουρκικού 
Κράτους της Κύπρου» ως ισότιμου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και μόνο μετά 
από αυτό, την έναρξη διαπραγματεύσε-
ων. Τώρα, ποιο θα είναι το αντικείμενο 
αυτών των διαπραγματεύσεων, όταν θα 
έχουν νομιμοποιηθεί τα αποτελέσματα 
της εισβολής του 1974 είναι προφανές. 
Πρόκειται για φαρσοκωμωδία.
Οι ενδοτικοί, οι οπαδοί «της όποιας λύ-

σης», οι υποστηρικτές του παλαιότερου 
Σχεδίου Ανάν σε Λευκωσία και Αθήνα, 
υποστηρίζουν ότι χρειάζονται και άλλες 
υποχωρήσεις για την επανένωση της 
Κύπρου, ότι είναι και προς το συμφέρον 
της Τουρκίας η λύση του Κυπριακού, ότι 
οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι μειονότητα, 
αλλά, συνιδιοκτήτες της Κύπρου, σύμ-
φωνα με τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδί-
νου και το Κυπριακό Σύνταγμα κ.α.

Μόνο που οι Συμφωνίες Ζυρίχης – Λον-
δίνου του 1959 για την εγκαθίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν καταπα-
τηθεί, άρα ακυρωθεί, με αποκλειστική 
ευθύνη της Τουρκίας. Οι Συμφωνίες αυ-
τές δεν προέβλεπαν την ύπαρξη δεύτε-
ρου ανεξάρτητου κράτους στο έδαφος 
της Κύπρου.
Το ερώτημα είναι αν το εξαρτημένο – 

ετεροπροσδιορισμένο πολιτικό σύστημα 
σε Αθήνα και Λευκωσία, μπορεί να ακο-
λουθήσει μια τέτοια εθνική στρατηγική. 
Η απάντηση είναι αρνητική. 
Θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν δι-

ερευνητικές συνομιλίες, μέτρα οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης, διαπραγματεύσεις 
και διάλογο, όπως εδώ και σχεδόν μια 
πεντηκονταετία. Δεν είναι ικανοί να αξι-
οποιήσουν ούτε τα «παράθυρα ευκαιρί-
ας» που κατά καιρούς παρουσιάζονται.

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, 
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομικές 
Επιστήμες στη Γαλλία και δημοσιογραφία 
στην Αθήνα. Άρχισε να εργάζεται ως συ-
ντάκτης στο Έψιλον, μηνιαίο περιοδικό για 
θέματα της ΕΟΚ, που εξέδιδε η εφημερίδα 
Ελευθεροτυπία. Αργότερα εργάστηκε ως 
οικονομικός συντάκτης στην τηλεόραση της 
ΕΡΤ, ως υπεύθυνος του οικονομικού ρεπορ-
τάζ και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτης του 
Γραφείου Ρεπορτάζ. Για μια περίοδο διετέ-
λεσε Διευθυντής του Δ’ Προγράμματος της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΤ). Επίσης, για 
ένα διάστημα υπήρξε υπεύθυνος του Γρα-
φείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Διεθνής ανησυχία, υπερβάλλουσα θνησιμότητα
O καθηγητής Dr. John Campbell, σε πρό-

σφατο βίντεο του, κάνει αναφορά 
στην παγκόσμια υπερβάλλουσα θνησιμό-
τητα (1), συγκρίνοντάς την με τα στοιχεία 
του 2019 από το Our World In Data (2). 

Του Παντελή Οικονόμου  
[Γενικός Ιατρός]

Σύνδεσμος:  
www.eyewideopen.org/?p=4790

[με όλα τα διαγράμματα  
και τους πίνακες]

Τα τρέχοντα στοιχεία, τα οποία βέβαια 
μεταβάλλονται κάθε εβδομάδα, είναι εντυ-
πωσιακά: Aυστραλία 9%, Καναδάς 3%, Δα-
νία 30%, Αγγλία 20%, Φινλανδία 9%, Γαλλία 
25%, Ουγγαρία 11%, Ιρλανδία 20%, Ολλαν-
δία 37%, Νορβηγία 28%, Νέα Ζηλανδία 17%, 
Πολωνία 21%, Πορτογαλία 6%, Σκοτία 13%, 
Νότια Κορέα 18%, Σλοβακία 2%, Σουηδία 
9%, Ελβετία 12%, Ταϊβάν 25%, ΗΠΑ 12%, 
Ηνωμένο Βασίλειο 9%.
Το φαινόμενο αυτό έχει αρχίσει και απα-

σχολεί τα κοινοβούλια. Η υπερβάλλουσα 
θνησιμότητα στα παιδιά, μία αύξηση του 
700-1600% ήταν αντικείμενο ερώτησης στο 
Ευρωκοινοβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, το Σεπτέμβριο του 2022 (3). 

Η σύνδεση μεταξύ των συγκεκριμένων εμ-
βολίων και της υπερβάλλουσας θνησιμό-
τητας, συζητήθηκε επίσης στο Κοινοβούλιο 
του Ηνωμένου Βασιλείου (4). Στην Αυστρα-
λία, τους πρώτους 7 μήνες του 2022, παρα-
τηρήθηκε υπερβάλλουσα θνησιμότητα της 
τάξης του 17,3% και βουλευτής του Κοινο-
βουλίου ζήτησε πλήρη διερεύνηση (5).
Από τα στοιχεία που αναφέρει ο Dr. 

Campbell, αρνητικό νούμερο, δηλαδή 4% 
λιγότερους θανάτους από την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019, έχει η Ρουμανία. Μεσο-
σταθμικά για όλο το 2022, η αύξηση είναι 
μόλις 1,41%. 

Ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι η 
σχετικά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη με 
τα εμβόλια COVID: μέχρι τον Ιούνιο του 
2022, μόλις το 41,2% των Ρουμάνων είχε κά-
νει έστω και μία δόση, και τα στοιχεία δεν 
αναμένεται να είναι πολύ διαφορετικά στις 
αρχές του 2023 (6) (7). Ο αντίστοιχος μέσος 
όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 75,13% 
(8). 
Από την ίδια πηγή δεδομένων του Our 

World In Data, η Ελλάδα εμφανίζει 7,2% 
υπερβάλλουσα θνησιμότητα το 2020, πρώ-
τη χρονιά του COVID, που συνοδεύτηκε με 
αυξημένη θνησιμότητα, η οποία εκτοξεύ-
εται στο 18,6% το 2021, πρώτη χρονιά του 
προγράμματος εμβολιασμών αλλά και επί-
σης αυξημένης θνησιμότητας λόγω COVID, 
όμως παραμένει υψηλή στο 15,5% το 2022 
(9), ενώ επικρατεί η μετάλλαξη Όμικρον, 
που εμφανίζει παγκοσμίως χαμηλή θνησι-
μότητα.

Ποιό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των 
ετών 2021 και 2022, που λείπει από το 2020; 
Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID. 

Στην Ελλάδα, το 74% έχει ολοκληρώσει 
τουλάχιστον ένα πρωτόκολλο εμβολιασμού 
και το 76% έχει κάνει ένα τουλάχιστον εμ-
βόλιο (10). 
Ανάμεσα στα στοιχεία του Dr. Campbell, 

εντύπωση κάνει η τρέχουσα υπερβάλλουσα 
θνησιμότητα στη Γερμανία: 43%, με αυξητι-
κή τάση (11). Να σημειώσω βέβαια ότι η με-
σοσταθμική αύξηση για το 2022 ήταν 15%, η 
οποία είναι και πάλι παράδοξα υψηλή. 

Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Prof. 
Christof Kuhbandner και Prof. Matthias 
Reitzner, δημοσίευσαν πρόσφατα μία μελέ-
τη σχετικά για την υπερβάλλουσα θνησιμό-
τητα στη Γερμανία μεταξύ 2020-2022 (12). 

Ο Dr. Josh Guetzkow, λέκτορας εγκληματο-
λογίας στο πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, 
αξιολόγησε τα πιο σημαντικά στοιχεία της 
μελέτης των  δύο καθηγητών και τα παρου-
σίασε (13). Σταχυολογώ σημαντικά αποσπά-
σματα από την παρουσίαση, με κάποια δικά 
μου σχόλια.  

Είναι αρχικά ενδιαφέρον να εξετάσουμε 
την υπερβάλλουσα θνησιμότητα από το Νο-
έμβριο του 2020 έως το Μάρτιο του 2021, 
όταν υπήρξε ένα ισχυρό κύμα COVID στην 
αλλαγή του έτους (ιδίως στις ηλικίες 60-79 
και 80+, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1).

Από το Σεπτέμβριο του 2021 και μετά, η 
υπερβάλλουσα θνησιμότητα αρχίζει να εί-
ναι υψηλότερη από τον αριθμό των θανά-
των από COVID, και το 2022 (με την εξαίρε-
ση των πρώτων μηνών), η υπερβάλλουσα 
θνησιμότητα εκτοξεύεται στα ύψη, ενώ ο 
αριθμός των θανάτων από COVID μειώνεται 
σταδιακά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.

Από την άλλη πλευρά, ο παραλληλισμός 
μεταξύ της καμπύλης υπερβάλλουσας θνη-
σιμότητας και της καμπύλης εμβολιασμού 
είναι εντυπωσιακός. Όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 3, η υπερβολική θνησιμότητα 
αυξάνεται, παράλληλα με την αύξηση του 
αριθμού των πρώτων εμβολιασμών.

Ακριβώς καθώς μειώνεται ο αριθμός των 
πρώτων εμβολιασμών, αρχίζει επίσης να 
μειώνεται η υπερβάλλουσα θνησιμότητα, 
αλλά όχι πολύ, επειδή αυξάνεται ταυτόχρο-
να ο αριθμός των δεύτερων εμβολιασμών. 
Και ακριβώς με την κορύφωση των δεύτε-
ρων εμβολιασμών, η υπερβάλλουσα θνησι-
μότητα φτάνει επίσης στην κορύφωσή της, 
για να μειωθεί στη συνέχεια ακριβώς πα-
ράλληλα με τους δεύτερους εμβολιασμούς. 
Με την έναρξη του τρίτου εμβολιασμού, 
παρατηρείται παράλληλη αύξηση της υπερ-
βάλλουσας θνησιμότητας, και ακριβώς κα-
θώς μειώνονται οι τρίτοι εμβολιασμοί, μει-
ώνεται και η υπερβάλλουσα θνησιμότητα. 

Φυσικά, η συσχέτιση δε σημαίνει απαραί-
τητα αιτιώδη συνάφεια. Αλλά ένα τέτοιο μο-
τίβο θα ήταν αναμενόμενο, εάν ο εμβολια-
σμός ως ανεπιθύμητη παρενέργεια αυξάνει 
τον αριθμό των απροσδόκητων θανάτων. 

Ήδη από το 2021 και ιδίως με την έναρξη 
του προγράμματος εμβολιασμού τον Απρί-
λιο, είχε γίνει φανερό ότι παρατηρείται 
υπερβολική θνησιμότητα, κυρίως στις με-
σαίες ηλικιακές ομάδες (διάγραμμα 1 – πί-
νακας 1).

Η τάση αυτή συνεχίστηκε το 2022, ιδίως 
στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών. Το Δεκέμ-
βριο του 2022, 22,5% περισσότεροι άνθρω-
ποι πέθαναν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
από ό,τι αναμενόταν. 

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται στις ηλικι-
ακές ομάδες 30-49 και 60-79. Και ακόμη και 
στην ηλικιακή ομάδα 80+, όπου αρχικά οι 
φάσεις υπερβάλλουσας θνησιμότητας αντι-
σταθμίζονταν πάντα από επόμενες φάσεις 
ελλείμματος θνησιμότητας, αυτό άλλαξε το 
2022. Και εκεί στη συνέχεια παρατηρείται 
μια ανησυχητική σταθερή αύξηση μέχρι το 
τέλος Δεκεμβρίου 2022.  

Η ήδη γνωστή μαζική μείωση του αριθμού 
των γεννήσεων ζώντων παιδιών κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2022 – ακριβώς εννέα 
μήνες μετά την έναρξη της εκστρατείας εμ-
βολιασμού – φαίνεται στο διάγραμμα 4, και 
η οποία συνεχίζεται και σήμερα.
Το τρίτο τρίμηνο του 2022 γεννήθηκαν ζω-

ντανά 14.500 λιγότερα παιδιά από ό,τι κατά 
μέσο όρο τα προηγούμενα έτη 2019-2021. 
Η πορεία της θνησιγένειας (τοκετοί νεκρών 
εμβρύων) είναι επίσης εντυπωσιακή, αλλά 
και διαφορετική. Παρατηρείται μια ξαφνική 
αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του 2021 στο 
9,4%  (έναρξη των εμβολιασμών), η οποία 
συνεχίζεται και φτάνει στο 19,6% το τέταρτο 
τρίμηνο του 2021.  

Ευτυχώς, η τρέλα της εκστρατείας των εμ-
βολιασμών με τα συγκεκριμένα «εμβόλια» 
έχει πιάσει πάτο (14). 

Έχει γίνει αντιληπτή πλέον από την πλει-
οψηφία του κόσμου, που έχει σταματήσει 
να τρέχει να εμβολιαστεί, τόσο η αναποτε-
λεσματικότητα αυτών των ενέσεων, όσο και 
η επικινδυνότητά τους. Καιρός ήταν. Καιρός 
είναι επίσης οι επιστήμονες στο χώρο της 
Ιατρικής (και όχι μόνο αυτοί), που έχουν 
αντιληφθεί την αλήθεια, να αρχίσουν να εκ-
φράζουν επίσημα την αντίθεσή τους. Έχουν 
χρέος απέναντι στον όρκο που έχουν κάνει 
και στην ανθρωπότητα. Να πράξουν, όπως 
έκανε ο γνωστός καρδιολόγος Asheem 
Μalhotra (15), που έχασε τον πατέρα του 
από τα εμβόλια αυτά και παρότι είχε κάνει 
και εκείνος 2 δόσεις εμβολίου, ξεκίνησε εκ-
στρατεία εναντίον τους.

  
ΥΓ. Πρόσφατα, στα πλαίσια της εκστρατεί-

ας του Children Health Defense, «Κάτω τα 
Χέρια από τα Παιδιά μας» (16), παρουσι-
άσαμε διαδικτυακά μαζί με τη συνάδελφο 
παιδοχειρουργό Βασιλεία Σουλεϊμάνοβα, 
στοιχεία για τους κινδύνους και τις βλάβες 
από αυτά τα εμβόλια με έμφαση στα παιδιά. 

Η παρουσίασή μου, 15 λεπτών, βρίσκεται 
σε βίντεο σε ιστοσελίδα του Rumble (17). 

Να θυμίσω επίσης ότι υπάρχει η επιστο-

λή (18) από τους Σκεπτόμενους Γονείς και 
Ενεργούς Πολίτες, σε σχέση με τους εμβο-
λιασμούς των παιδιών με τα συγκεκριμένα 
«εμβόλια», την οποία έστειλαν σε όλους  
τους αρμόδιους φορείς (Ελλάδα και  εξωτε-
ρικό) και στην επιστημονική κοινότητα της 
χώρας μας, καθώς και σε όλες τις οργανώ-
σεις που αφορούν τα παιδιά. 

Οι γονείς επιβεβαιώθηκαν στους προβλη-
ματισμούς τους και μέσα από τα ερωτήματα 
αποκαλύπτονται αλήθειες, την ίδια στιγμή 
που οι ειδικοί διαψεύστηκαν. 

Γι’ αυτό είναι σημαντική η διάδοση του δη-
μοσίου καλέσματος. Πρέπει όλοι να τη στη-
ρίξουν. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια για τα 
παιδιά μας και όχι μόνο γι’ αυτά. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. https://www.youtube.com/
watch?v=xNT-YNLhprw&ab_channel=Dr.John-
Campbell 
2. https://ourworldindata.org/grapher/ex-
cess-mortality-p-scores-average-baseline 
3.https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-9-2022-003141_EN.html
4.https://igorchudov.substack.com/p/associ-
ation-between-vaccines-and
5.https://www.sgst.com.au/news/danger-
ous-vaccines-to-blame-for-higher-death-rate-
says-broadbent-mp
6.https://ycharts.com/indicators/romania_
coronavirus_full_vaccination_rate 
7.https://www.mdpi.com/2076-
393X/11/2/370 
8.https://ycharts.com/indicators/euro-
pean_union_coronavirus_vaccination_rate_
any_dosage 
9. https://ourworldindata.org/grapher/
excess-mortality-p-scores-average-base-
line?time=2020-01-12..2022-11-27&country-
=~GRC 
10. https://ourworldindata.org/explorers/
coronavirus-data-explorer?zoomToSelection
=true&facet=none&pickerSort=asc&picker-
Metric=location&hideControls=true&Metric=-
People+vaccinated+%28by+dose%29&Inter-
val=Cumulative&Relative+to+Popula-
tion=true&Color+by+test+positivity=-
false&country=~GRC 
11. https://ourworldindata.org/grapher/
excess-mortality-p-scores-average-baseline?-
time=2020-01-12..latest&country=~DEU 
12.https://www.researchgate.net/publica-
tion/362777743_Excess_mortality_in_Ger-
many_2020-2022 
13.https://dailyclout.io/excess-mortal-
ity-in-germany-2020-2022/ 
14.https://ourworldindata.org/covid-vaccin-
ations 
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Aseem_
Malhotra 
16.https://childrenshealthdefense.eu/hands-
off-my-children/ 
17.rumble.com/v282kzc--childrens-health-de-
fence-25.01.2023.html
18.https://m.facebook.com/
groups/1132201627358881/perma-
link/1191563121422731
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Δεν υπάρχει σωτηρία
Όταν μεταδίδονταν οι εικόνες από 

τις καταρρεύσεις κτηρίων μετά 
το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, πολλοί 
στην Τουρκία –αλλά και αλλού– είπαν 
ότι όπως κατέρρευσαν τα κτήρια, κα-
τέρρευσε και η εικόνα που είχε χτίσει 
ο Ερντογάν για την υπερεικοσαετή δια-
κυβέρνηση της χώρας από τον ίδιον και 
το κόμμα του, το AKP.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Εκεί, στα συντρίμμια των κτηρίων, ανά-
μεσα στα οποία ήταν και οι σοροί δεκά-
δων χιλιάδων ανθρώπων, συνυπήρχε 
η διαφθορά του πολιτικού συστήματος 
Ερντογάν – ΑΚΡ. Η ασυδοσία των κατα-
σκευαστών, χωρίς κανέναν έλεγχο από το 
κράτος και τους αρμόδιους θεσμούς, οδή-
γησε σε μια τραγωδία που δεν έχει προη-
γούμενο.
Ο Ερντογάν, βλέποντας τα σχέδιά του για 

τις επικείμενες εκλογές να ανατρέπονται, 
έσπευσε να δημιουργήσει το… αφήγημα 
που θα αναλάμβαναν να προβάλουν οι 
πληρωμένοι κονδυλοφόροι του στα ελεγ-
χόμενα από τον ίδιον μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης, για να στρέψουν την οργή του 
κόσμου οπουδήποτε αλλού, εκτός από 
εκείνους που έχουν την ουσιαστική ευθύ-
νη για την τραγωδία, δηλαδή τον εαυτό 
του και το κόμμα του.

Όσον αφορά το αφήγημα, ήταν το εξής: 
Ο σεισμός και ό,τι επακολούθησε ήταν 
υπόθεση του… Αλλάχ. Ήταν το πεπρωμέ-
νο του καθενός, και ως γνωστόν, το πε-
πρωμένο φυγείν αδύνατον. Με τις μέρες 
ανέβασαν τους τόνους. Χαρακτήρισαν το 
σεισμό «καταστροφή του αιώνα», για να 
κρύψουν τις ευθύνες τους.

Οι κανονικοί άνθρωποι στην Τουρκία 
χαρακτήρισαν τους κομματικούς και 
τα φερέφωνά τους στα ΜΜΕ στυγνούς 
εγκληματίες, γιατί, διακινώντας τα επιχει-
ρήματα που επιλέχτηκαν από το σαράι του 
Ερντογάν, προσπαθούσαν να κρύψουν τις 
εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και 
όλου του κύκλου των φορέων και των αν-
θρώπων που εμπλέκονται στον κατασκευ-
αστικό τομέα.

Είκοσι δύο ημέρες μετά τον καταστροφι-
κό σεισμό στην Τουρκία, η Ελλάδα βίωσε 
κι αυτή μία ανείπωτη τραγωδία. Μετω-
πική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, με 
δεκάδες νεκρούς, στη συντριπτική τους 
πλειονότητα νέα παιδιά.
Είναι περιττό να αναφερθούμε στα 

εγκληματικά λάθη και τις παραλείψεις δε-
καετιών που οδήγησαν στο δυστύχημα. Ο 
σταθμάρχης ήταν ο τελευταίος τροχός της 
αμάξης. Αν δεν ήταν αυτός, κάποια στιγ-
μή θα ήταν κάποιος άλλος. Το δυστύχημα 
μάς φώναζε από μακριά «έρχομαι».
Μόνο που δεν άκουγαν οι πολιτικοί, τα 

κόμματα, η Δικαιοσύνη, οι κομματικοί πα-
ράγοντες του ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης δεν 
άκουγαν το «έρχομαι» ούτε οι δημοσιο-
γράφοι που κάνουν ρεπορτάζ στο υπουρ-
γείο Μεταφορών δεκαετίες τώρα – ή αν το 
άκουγαν, δεν το φώναζαν προς κάθε κα-
τεύθυνση, για να ασκήσουν πίεση και να 
το σταματήσουν οι υπεύθυνοι.

Όπως οι κανονικοί πολίτες της Τουρκίας, 
όχι οι κομματικοί, γιατί αυτοί είναι άλλης 
τάξης ζήτημα, το βράδυ του σεισμού είδαν 
την εικόνα που είχε παρουσιάσει ο Ερντο-
γάν για τον εαυτό του και για τα 21 χρόνια 
διακυβέρνησής του να καταρρέει, έτσι και 
οι κανονικοί πολίτες της Ελλάδας είδαν 
την εικόνα που είχαν δημιουργήσει για 

τους εαυτούς τους όλοι οι πρωθυπουργοί 
και τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα 
από το 2000 και εντεύθεν να καταρρέει, 
να στριμώχνεται και να κατακαίγεται στα 
συντρίμμια των τρένων που συγκρού-
στηκαν στα Τέμπη. Και ω του θαύματος, 
είδαμε το Μαξίμου και την ελληνική κυ-
βέρνηση να δημιουργεί και η ίδια –όπως 
έκανε το σαράι του Ερντογάν– το δικό της 
αφήγημα για το δυστύχημα.
Το βράδυ της Πέμπτης 2 Μαρτίου, τουλά-

χιστον δύο εξαπτέρυγα της κυβέρνησης, 
που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, 
παρουσίασαν το εξής επιχείρημα:
-Ναυάγιο «Εξπρές Σάμινα», με 81 νε-

κρούς, στις 26 Σεπτεμβρίου 2000. Ακο-
λούθησε παρέμβαση της Κομισιόν για 
τήρηση ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλεί-
ας στις θαλάσσιες μεταφορές, και εκδό-
θηκε νέος σχετικός κανονισμός.
-Τροχαίο δυστύχημα με μαθητές στα 

Τέμπη, 13 Απριλίου 2003. Είκοσι ένας 
μαθητές νεκροί. Το δυστύχημα που συ-
ντάραξε το πανελλήνιο επιτάχυνε την κα-
τασκευή των σηράγγων στα Τέμπη, και 
εφαρμόστηκαν μέτρα ασφαλείας στους 
δρόμους. Έτσι αποφεύχθηκαν άλλα με-
γάλα τροχαία δυστυχήματα.
-Πυρκαγιά στην Ηλεία με 63 νεκρούς, 

στις 24 Αυγούστου 2007. Ακολούθησε 
ταχύτερη διαδικασία αποζημιώσεων, 
«Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών» και καθημερινή πρόγνωση για 
κίνδυνο πυρκαγιάς σε κάθε νομό.
-Πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς, 

στις 23 Ιουλίου 2018. Ακολούθησε σύ-
στημα έγκαιρης προειδοποίησης για 
εκκενώσεις οικισμών μέσω του κινητού 
τηλεφώνου (112).
-Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, 
με 57 νεκρούς, στις 28 Φεβρουαρίου 
2023. Ακολουθούν ευχολόγια για να λη-
φθούν μέτρα για να μην ξαναζήσουμε 
τέτοιο δυστύχημα.
Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 3 Μαρτί-

ου, είδαμε κι άλλο θαύμα. Μεγάλη εφη-
μερίδα παρουσίαζε σε πρωτοσέλιδο ακρι-
βώς την ίδια… επιχειρηματολογία με τους 
δύο δημοσιογράφους που την αναπαρή-
γαγαν την προηγουμένη. Και τουλάχιστον 
ο ένας, δεν εργάζεται στο συγκρότημα της 
εφημερίδας.

Δηλαδή, να σκεπάσουμε τις ευθύνες και 
να παρουσιάσουμε το δυστύχημα περί-
που ως «ευκαιρία» για να ληφθούν μέτρα 

για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Ποιος 
φωστήρας πρότεινε αυτήν την επιχειρη-
ματολογία; Ποιος αναίσχυντος και ασυ-
ναίσθητος μπορεί να σκέφθηκε αυτά τα 
επιχειρήματα και ποιος τα ενέκρινε; Όσο 
γι’ αυτούς που τα διαδίδουν, καλά, αυτοί 
έχουν πουλήσει προ πολλού την ψυχή 
τους, από τότε που έπαψαν να έχουν τη 
δική τους γνώμη και να παπαγαλίζουν 
αυτό που τους λένε και συμφέρει το κόμ-
μα. Την ίδια ώρα που στο Μαξίμου διά-
φοροι φωστήρες επεξεργάζονταν το… 
αφήγημα, την ίδια ώρα άλλα φυντάνια 
στην Κουμουνδούρου, που επί τέσσερα 
και πλέον χρόνια ανέχθηκαν την ίδια κα-
τάσταση στον ΟΣΕ, χωρίς ίχνος αιδούς και 
αυτοκριτικής, προετοίμαζαν το δικό τους 
σχέδιο δράσης, για ένα «ισοδύναμο με το 
Μάτι». Δηλαδή, αντί τα κόμματα να ανα-
λύσουν σε βάθος το θέμα, να εντοπίσουν 
τις παθογένειες του συστήματος που γεν-
νά τέτοια εγκλήματα – όχι μόνο στον ΟΣΕ 
αλλά σε όλο το εύρος λειτουργίας των 
υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες 
–, αντί να αναζητήσουν με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα αξιόπιστες λύσεις, αντί να 
εντοπίσουν και τα δικά τους λάθη και να 
βγουν ενώπιον των πολιτών με ειλικρίνεια 
να κάνουν την αυτοκριτική τους και να δη-
λώσουν την αποφασιστικότητά τους να 
κάνουν τα πάντα για να μην ξαναζήσουμε 
τέτοιες τραγωδίες, προχωρούν σε πράξεις 
που αποτελούν συνέχεια εκείνων που 
οδηγούν σε τραγωδίες και καταστροφές.
Φυσικά, υπάρχει και μια σχετική ταύτιση 

της σύλληψης των επιτελών του Ερντογάν 
με εκείνη του Μητσοτάκη. Περιμένουμε 
μοιρολατρικά την επόμενη τραγωδία για 
να βελτιώσουμε τα πράγματα, και μετά 
την άλλη και μετά την άλλη, και ούτω καθ’ 
εξής! Τέλος, ας ελπίσουμε να μη χρεια-
στεί να ζήσουμε κάποια εθνική τραγω-
δία, όπως έγινε το 1974 στην Κύπρο, για 
να βγουν πάλι τα φερέφωνα κάποιας κυ-
βέρνησης να επιχειρηματολογούν και να 
λένε ότι μετά από την εθνική τραγωδία 
της τάδε του μηνός του δείνα έτους, θα 
ακολουθήσουν μέτρα για να μην ξαναζή-
σουμε τέτοια εθνική τραγωδία.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής
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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
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WWIINNTTEERR  22002233
CENTRE ACTIVITIES

Sign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 

MEMBERSHIP FEES:

3860 blvd. Notre-Dame, Suite 204, Chomedey, Laval H7V 1S1
450.934.1122  •  agapeassociationinc.com

Annual membership fee: $15 per year

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Στο Ανώτατο Δικαστήριο για το Freedom Convoy 
Το Κέντρο Δικαιοσύνης οδηγεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σε δίκη κατά της απόφασης που έλαβε το 
Φεβρουάριο 2022 για ενεργοποίηση της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης με αφορμή το «Καραβάνι Ελευθερίας»

Το Κέντρο Δικαιοσύνης [www.jccf.ca]* 
χρηματοδοτεί αυτή τη νομική και συ-

νταγματική αμφισβήτηση της κήρυξης 
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια 
τάξη, ως απάντηση στο Freedom Convoy. 
Οι συνήγοροι κατέθεσαν το γραπτό τους 
επιχείρημα και η υπόθεση θα εκδικαστεί 
στην Οτάβα στις 3-5 Απριλίου 2023.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2022, Ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου, το Υπουργικό Συμβού-
λιο της Κυβέρνησης του Καναδά κήρυξε 
«κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσι-
ας τάξης» βάσει του Νόμου περί Εκτά-
κτων Αναγκών, του διαδόχου του Νόμου 
περί Πολεμικών Μέτρων. Αυτή η δήλω-
ση μετέτρεψε δραματικά την εορταστι-
κή, επικεντρωμένη στην οικογένεια και 
ειρηνική ατμόσφαιρα της διαμαρτυρίας 
της φάλαγγας ελευθερίας στο λόφο του 
Κοινοβουλίου, σε μια τακτική, στρατιωτι-
κή επιχείρηση, με εκατοντάδες ένοπλους 
αξιωματικούς να επιτίθενται βίαια σε ει-
ρηνικούς διαδηλωτές.  
Προκειμένου η δήλωση της κυβέρνησης 

να είναι νομικά δικαιολογημένη, βάσει 
του νόμου περί έκτακτης ανάγκης, το ομο-
σπονδιακό υπουργικό συμβούλιο πρέπει 
να πίστευε «για εύλογους λόγους» ότι 
υπήρχαν απειλές για την ασφάλεια του 
Καναδά τόσο σοβαρές, ώστε να είναι 
«εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης». 
Ο όρος «απειλές για την ασφάλεια του 
Καναδά» ορίζεται από τον καναδικό νόμο 
περί υπηρεσιών πληροφοριών ασφαλεί-
ας και σημαίνει:  
α) κατασκοπεία ή δολιοφθορά που είναι 
κατά του Καναδά ή είναι επιζήμια για τα 
συμφέροντα του Καναδά ή δραστηριότη-
τες που κατευθύνονται προς υποστήριξη 
αυτής της κατασκοπείας ή δολιοφθοράς, 

β)  δραστηριότητες  που  επηρεάζονται 
από την αλλοδαπή εντός ή σχετίζονται με 
τον Καναδά, οι οποίες είναι επιζήμιες για 
τα συμφέροντα του Καναδά και είναι πα-
ράνομες ή παραπλανητικές ή συνιστούν 
απειλή για οποιοδήποτε πρόσωπο, 
γ) δραστηριότητες εντός ή σε σχέση με 
τον  Καναδά,  που  κατευθύνονται  προς 
υποστήριξη  της  απειλής  ή  της  χρήσης 
πράξεων σοβαρής βίας κατά προσώπων 
ή περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό την 
επίτευξη πολιτικού, θρησκευτικού ή  ιδε-
ολογικού στόχου εντός του Καναδά ή ξέ-
νου κράτους, και 
δ)  δραστηριότητες  που  κατευθύνονται 
προς  την  υπονόμευση από  συγκεκαλυμ-
μένες  παράνομες  πράξεις  ή  κατευθύνο-
νται  ή  προορίζονται  τελικά  να  οδηγή-
σουν στην καταστροφή ή  την ανατροπή 
με  τη  βία  του  συνταγματικά  κατοχυρω-
μένου συστήματος  διακυβέρνησης  στον 
Καναδά, αλλά δεν περιλαμβάνει νόμιμη 
υπεράσπιση, διαμαρτυρία ή διαφωνία, 
εκτός εάν διεξάγεται σε συνδυασμό με 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στις παραγράφους α) έως δ).  

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι Brendan 
Miller, Blair Ector και Bath-Sheba van den 
Berg, με τη χρηματοδότηση και την υπο-
στήριξη του Κέντρου Δικαιοσύνης για τις 
Συνταγματικές Ελευθερίες, κατέθεσαν 

νομική και συνταγματική προσφυγή στο 
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατά της κή-
ρυξης έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης 
και των επακόλουθων κανονισμών που 
απαγορεύουν τις διαμαρτυρίες και το πά-
γωμα τραπεζικών λογαριασμών, υποστη-
ρίζοντας συγκεκριμένα ότι αυτά τα μέτρα:
1] είναι ultra vires η διάταξη του νόμου 
περί εκτάκτων αναγκών ή οποιουδήποτε 
άλλου εξουσιοδοτικού νόμου ή μέσου· 
2] είναι ultra vires s.91 του Συνταγματι-
κού Νόμου του 1867, 
3] παραβιάζει  το άρθρο 96  του Νόμου 
περί Συντάγματος του 1867, 
4]  παραβιάζουν  τα  s.2(b),  s.2(c),  s.2(d), 
s.6, s.7, s.8, s.9, s.12 και s.15 του Χάρτη· 
5] παραβιάζει το s.1 της Καναδικής Δια-
κήρυξης Δικαιωμάτων S.C. 1960, c. 44· 
6]  παραβιάζουν  συνταγματικές  αρχές, 
ιδίως  το κράτος δικαίου,  το συνταγματι-
σμό,  την  κοινοβουλευτική κυριαρχία,  τη 
διάκριση  των  εξουσιών  και  τις  συμβατι-
κές προσδοκίες·  
7] παραβιάζουν το προοίμιο του νόμου 
περί εκτάκτων αναγκών· 
8]  παραβιάζουν  το  Διεθνές  Σύμφωνο 
για  τα  ατομικά  και  πολιτικά  δικαιώμα-
τα,  και συγκεκριμένα  τα άρθρα 1 παρά-
γραφος  2,  4.5,  7,  8,  9,  το  άρθρο  10  πα-
ράγραφος  1,  το άρθρο  12 παράγραφος 
1, τα άρθρα 16, 17, 18, 19, το άρθρο 22 

παράγραφος 1, τα άρθρα 26 και 47·   9] 
παραβιάζουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά,  Κοινωνικά  και  Μορφωτικά 
Δικαιώματα, και συγκεκριμένα το άρθρο 
1  παράγραφος  2,  το  άρθρο  2  παράγρα-
φος 2,  τα άρθρα 3, 4 και 5,  το άρθρο 6 
παράγραφος  1,  το  άρθρο  11  παράγρα-
φος 1 και το άρθρο 25, και 
10]  παραβιάζουν  τις  υποχρεώσεις  του 
διεθνούς δικαίου, ιδίως τις αρχές του εθι-
μικού διεθνούς  δικαίου,  συμπεριλαμβα-
νομένης  της  γενικής αρχής  του  κράτους 
δικαίου,  της  αρχής  της  απαγόρευσης 
των διακρίσεων, της Διακήρυξης των Αν-
θρωπίνων  Δικαιωμάτων  των Ηνωμένων 
Εθνών, της ελευθερίας από το φόβο και 
των διεθνών κανόνων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· και
11]  παραβιάζουν  τη  Σύμβαση  της  Βιέν-
νης για το Δίκαιο των Συνθηκών.   

Η Ειδοποίηση Αίτησης κατατέθηκε εκ 
μέρους τεσσάρων Καναδών διαδηλωτών 
που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία της 
Freedom Convoy στην Οτάβα. Με υπόβα-
θρο στο στρατό και την πυρόσβεση, αυτοί 
οι αιτούντες μοιράζονται μια αίσθηση 
προδοσίας από την κυβέρνηση για την 
επίκληση μέτρων έκτακτης ανάγκης, για 
την έναρξη μιας περιττής και βίαιης μιλι-
ταριστικής καταστολής ειρηνικών διαδη-
λωτών που τους άφησε φοβισμένους για 
το μέλλον τους και το μέλλον του Καναδά.

*Το Justice Centre είναι μια ομοσπον-
διακά εγγεγραμμένη καναδική φιλαν-
θρωπική οργάνωση, που αγωνίζεται για 
τις Συνταγματικές Ελευθερίες όλων των 
Καναδών, χρηματοδοτώντας τη νομική 
εκπροσώπηση και εκπαιδεύοντας τους 
Καναδούς για την ελεύθερη κοινωνία.
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Υγεία και Διατροφή
Το Ανθρώπινο Mικροβίωμα
Dr. Dimitris Tsoukalas MD, PhD* 

Τρισεκατομμύρια μικρόβια, ιοί και 
άλλοι μικροοργανισμοί «συγκα-

τοικούν» στον οργανισμό μας ξεπερ-
νώντας κατά 5-10 φορές τον αριθμό 
των κυττάρων μας. Οι μικροοργανισμοί 
αυτοί βρίσκονται παντού στο σώμα 
μας, αλλά οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί 
κατοικούν στο έντερο και το δέρμα. Το 
βάρος τους είναι παρόμοιο με αυτό των 
υπόλοιπων οργάνων του σώματος, κα-
θώς ζυγίζουν περίπου 2 κιλά στο μέσο 
άνθρωπο [1].
Η ανθρώπινη μικροχλωρίδα αποτελείται 
από πάνω από 1.500 είδη μικροοργανι-
σμών. Τα γονίδια που βρίσκονται μέσα 
σε αυτά τα κύτταρα, αποτελούν το αν-
θρώπινο μικροβίωμα, το οποίο έχουν 
προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσουν 
οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  
Η ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ;
Οι μικροοργανισμοί που έχουν εξελι-

χθεί παράλληλα με μας και αποτελούν 
ένα αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής 
μας, όχι μόνο δεν είναι αδρανείς, αλλά 
ρυθμίζουν καθημερινές λειτουργίες του 
σώματος. Επιστημονικές μελέτες έχουν 
«ενοχοποιήσει» τους μικροοργανισμούς 
αυτούς για ασθένειες όπως: το άσθμα, 
τον αυτισμό, τον καρκίνο, το διαβήτη, 
τις καρδιοπάθειες, την παχυσαρκία, τη 
σκλήρυνση κατά πλάκας, την κοιλιοκά-
κη, τα εκζέματα, τις κολίτιδες, τις φλεγ-
μονώδεις νόσους του εντέρου (τη νόσο 
του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα), την 
υποθρεψία.
 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
& ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ 
Το γαστρεντερικό είναι το μεγαλύτερο 

ανοσολογικό όργανο στο σώμα. Η μικρο-
βιακή χλωρίδα ρυθμίζει τη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος και τις 
ανοσολογικές αποκρίσεις έναντι παθο-
γόνων μικροοργανισμών που μπορούν 
να προκαλέσουν λοίμωξη [2]. 
Αλλοιώσεις στη σύσταση της μικροβι-

ακής χλωρίδας, συνδέονται με δυσλει-
τουργία του ανοσοποιητικού και αυξη-
μένη προδιάθεση σε φλεγμονή. 
Βακτήρια που ανευρίσκονται στο υγι-

ές έντερο, προάγουν τη δράση των 
Τ-λεμφοκυττάρων, που εκκρίνουν 
αντιφλεγμονώδεις παράγοντες και κα-
ταστέλλουν την έκκριση προ – φλεγ-

μονωδών ουσιών, που προκαλούν 
φλεγμονή σε νοσήματα όπως η νόσος 
του Altzheimer, του Crohn, η ελκώ-
δης κολίτιδα και το ευερέθιστο έντερο.   

ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ
Χωρίς την επαφή με τους μικροοργα-

νισμούς που αποικίζουν το ανθρώπινο 
σώμα από τη γέννηση, η προσαρμοστική 
ανοσία δε θα υπήρχε. Προσαρμοστική 
ανοσία είναι το μέρος του ανοσοποιητι-
κού μας συστήματος, που μαθαίνει πώς 
να ανταποκριθεί σε μικρόβια, επιτρέπο-
ντας μια πιο γρήγορη άμυνα έναντι των 
παθογόνων οργανισμών [3,4].
Μελέτες έχουν δείξει αυξημένη νοση-

ρότητα σε πειραματόζωα που ήταν στεί-
ρα μικροοργανισμών. Η μικροχλωρίδα 
παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στα αυτο-
άνοσα νοσήματα και τις αλλεργίες, που 
είναι πιο πιθανόν να αναπτυχθούν όταν 
διαταράσσεται η έκθεση σε μικροοργα-
νισμούς σε νεαρή ηλικία.
Γνωρίζουμε ότι η αλλοίωση της σύ-

στασης του μικροβιώματος, είναι ση-
μαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη 
αυτοάνοσων ασθενειών, όπως ο συ-
στηματικός ερυθηματώδης  λύκος, η 
σκλήρυνση κατά πλάκας, η ρευματοει-
δής αρθρίτιδα, η ψωρίαση και τα φλεγ-
μονώδη νοσήματα του εντέρου [4-6].   

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Λόγω της συμμετοχής της στην πέψη, 

η εντερική μικροχλωρίδα μπορεί επίσης 

να επηρεάσει και τον εγκέφαλο, γι’ αυτό 
και έχει χαρακτηριστεί ως ο «δεύτερος 
εγκέφαλος». Μικρά μόρια που απελευ-
θερώνονται από τη δραστηριότητα των 
βακτηρίων του εντέρου, ενεργοποιούν 
την απόκριση των νεύρων στο γαστρε-
ντερικό σωλήνα. 
Επίσης, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση με-

ταξύ της εντερικής μικροχλωρίδας και των 
εγκεφαλικών διαταραχών, όπως η νόσος 
του Alzheimer, η νόσος του Parkinson και 
διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. 
 
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Η διαταραχή του πληθυσμού των μι-

κροβίων που ζουν στο έντερό μας συν-
δέεται με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξε-
ων και ανάπτυξης φλεγμονωδών νόσων 
του εντέρου, όπως η ελκώδης κολίτιδα 
και η νόσος του Crohn, καθώς επίσης και 
με την εκδήλωση αυτοάνοσων νοσημά-
των, παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2. 
[1-6] 
Mελέτες έχουν δείξει, ότι η χρήση 

αντιβιοτικών προκαλεί μια βαθιά και 
ταχεία απώλεια της ποικιλομορφίας 
και μια αλλαγή στη σύνθεση της χλω-
ρίδας του εντέρου. Η διατάραξη της 
μικροχλωρίδας, μπορεί να οδηγήσει σε 
ασθένειες και λοιμώξεις που σχετίζο-
νται με την αντίσταση στα αντιβιοτικά. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ
Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, η καταγρα-

φή αλλοιώσεων στην εντερική χλωρίδα 

ήταν ιδιαίτερα δυσχερής στην κλινική 
πράξη. Κατά την τελευταία πενταε-
τία, ειδικές εξετάσεις που μετράνε μικρά 
μόρια στον οργανισμό, ανιχνεύουν δια-
ταραχές στη μικροβιακή χλωρίδα [7]. 
Η ανίχνευση διαταραχών στο μικροβί-

ωμα, καθοδηγεί ιατρικές παρεμβάσεις 
στην αναπλήρωση των φιλικών βακτηρι-
δίων και στη μείωση των δυνητικά παθο-
γόνων μικροοργανισμών, βελτιώνοντας 
την πορεία σημαντικού αριθμού ασθε-
νειών, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, το 
μεταβολικό σύνδρομο, η παχυσαρκία και 
οι διαταραχές του πεπτικού συστήματος.  
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*Ο Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς, είναι ιατρός 
και επιστημονικός δ/ντής του ιατρικού ομί-
λου Metabolomic Medicine® με ιατρεία 
σε Αθήνα, Μιλάνο, Βενετία και Ζυρίχη. 

Είναι πρωτοπόρος στην πρόληψη και θε-
ραπεία αυτοάνοσων και χρόνιων προβλη-
μάτων υγείας, όπως η θυρεοειδίτιδα Χασι-
μότο, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο διαβή-
της, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 
η σκλήρυνση κατά πλάκας, η ψωρίαση, η 
νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα, με 
τη χρήση αναλύσεων μεταβολομικής. 

Οι μεταβολομικές αναλύσεις ανιχνεύουν 
τις ελλείψεις του οργανισμού σε μικρο-
θρεπτικά συστατικά και τα μεταβολικά αί-
τια, που βρίσκονται πίσω από τα αυτοάνο-
σα και χρόνια νοσήματα. 

© www.drtsoukalas.com

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 13 mars au dimanche 19 mars 2023 · from monday march 13th to sunday march 19th 2023

BAGELS AU SÉSAMEBAGELS AU SÉSAME
HENRI BOURASSAHENRI BOURASSA

Sesame BagelsSesame Bagels
480g480g

FROMAGE CHEDDAR EN TRANCHESFROMAGE CHEDDAR EN TRANCHES
BLACK DIAMONDBLACK DIAMOND

Cheddar Cheese SlicesCheddar Cheese Slices
410g410g

TOMATES DE SERRETOMATES DE SERRE
Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes
3.28/kg3.28/kg

CITRONSCITRONS
LemonsLemons

SAC DE 2LB

PETITE MICHE PETITE MICHE 
CAMPAGNARDECAMPAGNARDE

PREMIÈRE MOISSONPREMIÈRE MOISSON
Bread Bread 

FROMAGE RÂPÉ AUFROMAGE RÂPÉ AU
LAIT DELAIT DE

BREBIS ET CHÈVRE BREBIS ET CHÈVRE 
MYZITHRAMYZITHRA

Grated CheeseGrated Cheese

GRÈCE

BAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NETTOYÉBAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned Mediterranean BassFresh Cleaned Mediterranean Bass

17.61/kg17.61/kg

CALMARS TUBES CALMARS TUBES 
ET  TENTACULES ET  TENTACULES 

DÉGELÉSDÉGELÉS
Thawed Squid Tubes Thawed Squid Tubes 

with Tentacleswith Tentacles
9.90/kg9.90/kg

POIS SURGELÉS ILIOSPOIS SURGELÉS ILIOS
Frozen Peas Frozen Peas 

750g750g

FOIE DE MORUE FOIE DE MORUE 
ILIOSILIOS

Cod LiverCod Liver
121g121g

JUS RÉFRIGÉRÉ OASISJUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated JuiceRefrigerated Juice

1.5 à 1.75L1.5 à 1.75L

CHOCOLATS FERRERO ROCHERCHOCOLATS FERRERO ROCHER
ChocolatesChocolates
156 à 200g156 à 200g

FILETS DE MORUE FRAÎCHEFILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod FilletsFresh Cod Fillets

22.02/kg22.02/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTE DE BIFTECK D’ENTRECÔTE DE 
BOEUF FRAISBOEUF FRAIS

Fresh Beef Rib SteakFresh Beef Rib Steak
24.23/kg24.23/kg

CUISSES DE POULET FRAISCUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken LegsFresh Chicken Legs
3.28/kg3.28/kg

AUBERGINES BIOLOGIQUESAUBERGINES BIOLOGIQUES
Organic EggplantsOrganic Eggplants
2.18/kg2.18/kg

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts

pqt de 3pqt de 3

BIO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΕΚΛΕΨΕ 23 ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ… 

…κρύφτηκε 14 χρόνια σε σπηλιά  
για να μην τον πιάσουνε!

Ένας  Κινέζος  που  διέπραξε  το 
2009  ληστεία  σε  βενζινάδικο  και 

έφυγε  με  156  γιουάν  (22,50  δολάρια) 
πέρασε τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής 
του κρυμμένος από τους αστυνομικούς 
σε μια απομακρυσμένη ορεινή σπηλιά.
Ο Liu Moufu, από ένα χωριό στην πόλη 

Enshi, στην επαρχία Hubei της Κίνας, 
ήταν στα 30 του όταν συμμετείχε σε λη-
στεία σε βενζινάδικο μαζί με τον κουνιά-

δο του και έναν άλλο συνεργό του. Κα-
τέληξαν με 156 γιουάν (22,50 $) μεταξύ 
τους, 60 από τα οποία ξόδεψαν γρήγορα 
σε φαγητό και πυροτεχνήματα, τα οποία 
τους άφησαν με μόλις 32 γιουάν (4,6 $) 
ο καθένας.
Οι δρόμοι των τριών ανδρών χώρισαν 

αλλά δεν άργησε η αστυνομία να βρει 
τους συνεργούς του Liu και να τους συλ-
λάβει. Ο άνδρας συνειδητοποίησε ότι 

ήταν μόνο θέμα χρόνου να εμφανιστούν 
οι αρχές στο κατώφλι του, έτσι απο-
φάσισε να κρυφτεί αντί να ρισκάρει τη 
φυλακή. Δεν ήξερε ότι θα περνούσε τα 
επόμενα 14 χρόνια σε μια φυλακή δικής 
του κατασκευής! Ο δραπέτης ληστής πέ-
ρασε μέρες κρυμμένος στο δάσος, ενώ 

η αστυνο-
μία έκανε 
έρευνα στο 
σπίτι του 
και ανέκρι-
νε την οικο-
γένειά του 
και τελικά 
εγκαταστά-
θηκε σε μια 
μικρή σπη-
λιά. Άρχισε 

να κυνηγάει για να βρει φαγητό και πε-
ριστασιακά έμπαινε στο χωριό του για 
να κλέψει πράγματα, όπως πατάτες και 
κρέας και να δει τους γονείς του για λίγα 
λεπτά. Δεν είναι σαφές εάν η οικογένεια 
του Liu γνώριζε την κρυψώνα του, αλλά 
αν το γνώριζαν, δεν το είπαν ποτέ στην 
αστυνομία, ούτε τον επισκέφτηκαν, ενώ 
οι αρχές τους παρακολουθούσαν. Και 
έτσι πέρασαν 14 χρόνια!

Αν και η σύζυγός του και οι γονείς του 
προσπάθησαν επανειλημμένα να τον κά-
νουν να παραδοθεί, ο Liu Moufu πάντα 
αρνιόταν. Μόνο φέτος κατάλαβε τελικά 
ότι είχε απομακρυνθεί από τους ανθρώ-
πους που νοιαζόταν για τόσο καιρό. Είχε 
χάσει την κηδεία του πατέρα του και το 
γάμο του γιου του και δεν είχε δει ποτέ 
τον εγγονό του. Τον περασμένο μήνα, 
αποφάσισε τελικά να παραδοθεί.
«Είμαι πάνω από 50 ετών, η γυναίκα 

μου δεν είναι καλά στην υγεία της και 
έχω έναν τόσο υπέροχο εγγονό», είπε ο 
Liu. «Θέλω να ζήσω μια κανονική ζωή!».
Αν και έχει περάσει πολύς καιρός από 

τη ληστεία που έκανε τον Liu φυγόδικο, 
δεν μπορεί να ξεφύγει από την τιμωρία 
του. Έτσι, παρόλο που καταδίκασε τον 
εαυτό του σε μια ζωή απομόνωσης για 
14 χρόνια, κινδυνεύει να βρεθεί τουλά-
χιστον 3 χρόνια πίσω από τα κάγκελα για 
τη ληστεία που έκανε. 
Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα 

κατά τη ληστεία σημαίνει ότι αντιμε-
τωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 
ετών. Παρά το μικρό χρηματικό ποσό 
που έκλεψε, η ληστεία στην Κίνα εξακο-
λουθεί να θεωρείται πολύ σοβαρό ποινι-
κό αδίκημα.

Ροζ ψάρι: Το σπάνιο είδος ψαριού που... περπατάει
Στο σκοτεινό και λασπώδη βυθό του 

ποταμού  Derwent  της  Τασμανί-
ας,  εντοπίζεται  ένα  ασυνήθιστο  είδος 
ψαριού, το οποίο μπορεί να το δείτε να 
περπατά και όχι  να κολυμπά κατά μή-
κος του ποταμού. Το ροζ ψάρι (spotted 
handfish)  κινείται  χρησιμοποιώντας 
θωρακικά πτερύγια, τα οποία μοιάζουν 
με  χέρια  και  παραμονεύει  στο  βυθό, 
έτοιμο να επιτεθεί στο θήραμά του.
Το κρεμ χρώμα του και οι σκούρες καφέ 

ή πορτοκαλί κηλίδες του καθιστούν αρ-
κετά δύσκολο τον εντοπισμό τού ψαριού 
και ακόμα πιο δύσκολη τη φωτογράφισή 
του. 
Παράλληλα, το είδος αυτό απειλείται 

με εξαφάνιση, καθώς σύμφωνα με τους 
επιστήμονες στη φύση έχουν απομείνει 
λιγότερα από 3.000 χερόψαρα.
Ο Γάλλος φωτογράφος Nicolas Remy 

ήταν αποφασισμένος να δει μόνος του 
το άπιαστο ψάρι, έτσι, το 2022, ταξίδε-

ψε από το Σίδνεϋ στην πιο κρύα πολιτεία 
της Αυστραλίας και βούτηξε στα νερά 
του Derwent με 11 βαθμούς Κελσίου.
Μία ώρα μετά εντόπισε το πρώτο χε-

ρόψαρο, το οποίο όμως με το φλας της 
φωτογραφικής μηχανής έφυγε. 
Ο φωτογράφος κατάλαβε ότι εάν ήθε-

λε να απαθανατίσει το ψάρι, θα έπρεπε 
να βελτιώσει την τεχνική του, έτσι πέρα-
σε τρεις συνεχόμενες ημέρες και εννέα 
ώρες στο ποτάμι.
Τελικά, αφού κατέκτησε μια ειδική τε-

χνική κολύμβησης με τα βατραχοπέδιλά 
του να μην αναδεύονται τη λάσπη και 
χρησιμοποίησε μια διαφορετική συ-
σκευή φωτισμού που δημιουργούσε ένα 
στενό προσκήνιο, ο Remy κατάφερε να 
βγάλει τη φωτογραφία του.
Η φωτογραφία κέρδισε την πρώτη θέση 

στην κατηγορία κρύου νερού του διαγω-
νισμού Underwater Photography Guide’s 
Ocean Art 2022.

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

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

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

514 476-4565

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Προβληματικές οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις 

Ο εισερχόμενος νόμος για τις βραχυ-
πρόθεσμες ενοικιάσεις του Κεμπέκ 

θα μπορούσε να καταστήσει ακόμη πιο 
δύσκολη την επιβολή των κανόνων στο 
Μόντρεαλ, σύμφωνα με τους υποστηρι-
κτές των δικαιωμάτων των ενοικιαστών.

Ένας νόμος που επιτρέπει στους κατοί-
κους του Κεμπέκ να νοικιάζουν τα σπίτια 
τους για βραχυπρόθεσμες διαμονές, για 
παράδειγμα, μέσω της Airbnb, θα τεθεί 
σε ισχύ αργότερα αυτό το μήνα, προκα-
λώντας ανησυχίες από τους υποστηρι-
κτές των δικαιωμάτων των ενοικιαστών, 
καθώς η πόλη του Μόντρεαλ λέει ότι δεν 
έχει τα μέσα να επιβάλει τους υπάρχο-
ντες κανονισμούς. 

Η επικείμενη αλλαγή προκαλεί ανησυχί-
ες από τους υποστηρικτές της στέγασης, 
οι οποίοι φοβούνται ότι ο νόμος θα επι-
τρέψει στους ανθρώπους να παρακάμ-
ψουν τους υπάρχοντες κανόνες πιο εύ-
κολα. Οι νέοι κανόνες, που περιλαμβάνο-
νται στο νομοσχέδιο 67, σημαίνουν ότι οι 
πόλεις δε θα μπορούν να απαγορεύουν 
στους κατοίκους να νοικιάζουν τις κύριες 
κατοικίες τους με καταστατικούς νόμους. 

Ωστόσο, η επαρχία θα επιτρέψει στους 
δήμους να περιορίσουν αυτές τις βραχυ-
πρόθεσμες μισθώσεις μέσω ζωνών. 
Οι δήμοι έχουν περιθώριο έως τις 25 

Μαρτίου για να εφαρμόσουν οποιονδή-
ποτε νόμο περί ζώνης που θα περιόριζε 
την εφαρμογή του νομοσχεδίου 67.

Ενώ οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις 
αποτελούν επανειλημμένη πηγή παρα-
πόνων από υποστηρικτές στέγασης, οι 

οποίοι λένε ότι μπορούν να προσελκύ-
σουν θορυβώδεις επισκέπτες σε κατά τα 
άλλα ήσυχες κατοικημένες περιοχές και 
να καταναλώσουν το διαθέσιμο απόθεμα 
κατοικιών, το Μόντρεαλ επέλεξε να μην 
περιορίσει το Bill 67. Ένας εκπρόσωπος 
είπε ότι οι δήμοι έχουν ήδη δημιουρ-
γήσει κανόνες για τις βραχυπρόθεσμες 
ενοικιάσεις που θα συνεχίσουν να ισχύ-
ουν μετά τις 25 Μαρτίου.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους 
κατοίκους του Κεμπέκ να νοικιάζουν 
μόνο τις κύριες κατοικίες τους για έως και 
30 ημέρες. Στην πράξη, αυτό θα επέτρε-
πε σε μια οικογένεια να νοικιάσει το σπίτι 
της ενώ είναι σε διακοπές ή σε έναν μόνο 
κάτοικο να βγάλει κάποια επιπλέον χρή-
ματα ενώ λείπει σε ένα ταξίδι εργασίας.
Ωστόσο, όταν πρόκειται για τη διασφά-

λιση της τήρησης των κανόνων, η πόλη 
λέει ότι δεν έχει τους πόρους για την 
αστυνομία. «Χαιρετίζουμε τους νέους 
επαρχιακούς κανονισμούς, αλλά είναι 
απαραίτητο να δώσουμε στις πόλεις τα 
μέσα για να τους επιβάλουν», διεμήνυσε 
το γραφείο της δημάρχου. 
«Είναι σημαντικό το Revenu Quebec να 

αυξήσει τον αριθμό των επιθεωρητών 
στην επικράτεια της μητρόπολης για να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο των παρά-
νομων βραχυχρόνιων ενοικιάσεων».

Χωρίς προληπτική επιβολή, οι υποστη-
ρικτές τής στέγασης φοβούνται ότι το 
νομοσχέδιο 67 θα μπορούσε να παρέχει 
κάλυψη σε άτομα που εκμεταλλεύονται 
ενοικιάσεις από τις επενδυτικές τους ιδι-
ότητες, οι οποίοι θεωρητικά θα μπορού-
σαν να ισχυριστούν ότι ζουν εκεί. 

Ο Martin Blanchard, εκπρόσωπος της 
ομάδας υπεράσπισης της στέγασης 

RCLALQ, φοβάται ότι θα είναι δύσκο-
λο να προσδιοριστεί εάν μια ενοικίαση 
λειτουργεί εκτός κύριας ή επενδυτικής 
κατοικίας. «Αυτό που λέμε είναι ότι δημι-
ουργεί μεγαλύτερη σύγχυση», είπε. 
«Θα είναι εύκολο να παρακάμψουμε 

τους νόμους». Υπάρχουν περίπου 14.000 
καταχωρίσεις Airbnb στο Μόντρεαλ, σύμ-
φωνα με τον ιστότοπο Inside Airbnb, ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι δημοσιεύει δεδο-
μένα «που προέρχονται από δημόσια δι-
αθέσιμες πληροφορίες από τον ιστότοπο 
της Airbnb».

Σύμφωνα με αυτόν τον ιστότοπο, το 51 
τοις εκατό των οικοδεσποτών του Μό-
ντρεαλ έχουν περισσότερες από μία κα-
ταχωρίσεις, είτε εντός ενός κτιρίου είτε 
σε περισσότερες από μία διευθύνσεις.
«Οι οικοδεσπότες με πολλαπλές κατα-

χωρίσεις είναι... απίθανο να ζουν στο 
ακίνητο», αναφέρει ο ιστότοπος. 
«Πρέπει να θεσπίσουμε αυστηρούς κα-

νόνες που μπορούν να επιβληθούν», δή-
λωσε ο Thorben Weiditz, διευθυντής του 
Fairbnb Canada Network, μιας ομάδας 
υπεράσπισης των κανονισμών για βραχυ-
πρόθεσμη ενοικίαση.
Λέει ότι ο νόμος θα μπορούσε να χρησι-

μεύσει στο όριο του ποσού των ακινήτων 
που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια 
μίσθωση αντί για στέγαση, εάν τον ακο-
λουθήσουν όλοι. Εάν εφαρμοστεί σωστά, 
το νομοσχέδιο 67 «θα επέτρεπε στους 
ανθρώπους να συμμετέχουν στο μέρος 
αυτού του κλάδου που μοιράζεται το 
σπίτι, αλλά θα περιορίσει τις εμπορικές 
πτυχές που είχαν αντίκτυπο στην αγορά 
κατοικίας και τη συνοχή της κοινότητας». 

Η Airbnb παραθέτει στον ιστότοπό της 
τις απαιτήσεις για τη φιλοξενία ενός ενοι-
κιαζόμενου χώρου στο Μόντρεαλ και δί-
νει οδηγίες στους υποψήφιους ιδιοκτή-
τες να ακολουθούν όλους τους τοπικούς 
νόμους και οδηγίες.\  Πηγή: CTV Πηγή: CTV 

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

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Ανεξάρτητα πότε και πώς θα γίνουν 
οι εκλογές σε Ελλάδα και Τουρ-

κία, οι επόμενες κινήσεις για την επα-
νάληψη και εξακολούθηση των διμερών 
συνομιλιών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δρο-
μολογούνται από τώρα.

Από την Κύρα Αδάμ
© Newsbreak.gr

Αθήνα και Άγκυρα έχουν ήδη συμφω-
νήσει για διμερείς διαπραγματεύσεις σε 
επίπεδο ΝΑΤΟ, μετά τη συνάντηση Κα-
λίν – Σουρανή στο Βερολίνο το 2020 και, 
όπως έσπευσε ο Τσαβούσογλου «να πει 
στο αυτί» του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μπλίν-
κεν, στην πρόσφατη συνάντησή τους στην 
Άγκυρα, η Τουρκία έχει ήδη προτείνει «…
να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και την ασφάλεια των 
νήσων να αναλάβει το ΝΑΤΟ…».

Οι πληροφορίες από καλά ενημερωμέ-
νες διπλωματικές πηγές αναφέρουν, ότι 
η Τουρκία επιμένει ακατέβατα ότι οι ελλη-
νοτουρκικές διαπραγματεύσεις στο ΝΑΤΟ, 
μετά τις εκλογές, θα γίνουν σε στρατιωτι-
κό επίπεδο, ο επικεφαλής της αντιπροσω-
πίας θα είναι ο στρατιωτικός επίτροπος 
(Αμερικανός), και το κύριο θέμα θα είναι 
η αποστρατιωτικοποίηση των νήσων του 
ανατολικού Αιγαίου.

Η τουρκική αυτή θέση είναι εξόχως επι-
κίνδυνη για την ασφάλεια και το ελλη-
νικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των νήσων, 
νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. 
Οι, μετά τις εκλογές, συζητήσεις στο ΝΑΤΟ, 
ώστε να αναλάβει και να εγγυηθεί την 
ασφάλεια των νήσων, νησίδων και βρα-
χονησίδων στο Αιγαίο είναι εξόχως επικίν-
δυνες, διότι μετατρέπουν την ελληνική 
κυριαρχία σε γκρίζες ζώνες και τούτο διό-
τι η λέξη «ασφάλεια» περιλαμβάνει πλή-
θος παραμέτρων, όπως εδαφική ακεραιό-
τητα, ασφάλεια κατοίκων, ασφάλεια από 
φυσικά και καιρικά φαινόμενα, ασφάλεια 
για έρευνα και διάσωση κ.λπ.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η παραχώρηση 

ασφάλειας και κυριαρχίας σε Οργανισμό, 
όπως το ΝΑΤΟ, ή σε άλλο κράτος, καθι-
στά την περιοχή ουδέτερη ζώνη (neutral 
zone). 

Έτσι, παρέχεται αυτόματα το δικαίωμα 
στην Τουρκία, ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, 
να επεμβαίνει μονομερώς για την ασφά-
λεια των νήσων, νησίδων και βραχονησί-
δων του ανατολικού Αιγαίου, ακόμα και 
για θαλάσσια έρευνα και διάσωση, μολο-
νότι η κυριαρχία του ανατολικού Αιγαίου 
δεν της ανήκει. 

Με την πρόταση ανάληψης και εγγύησης 
ασφαλείας νήσων, νησίδων και βραχο-
νησίδων του ανατολικού Αιγαίου από το 
ΝΑΤΟ, διευκολύνεται η Τουρκία, σε εύθε-
το χρόνο, να θέσει θέμα αναθεώρησης 
των συνθηκών, ειδικά της Λοζάνης, «με 
αρωγό» το ίδιο το ΝΑΤΟ.

Βεβαίως, η ελληνικότητα των νήσων, νη-
σίδων και βραχονησίδων του ανατολικού 
Αιγαίου δεν αμφισβητείται, διότι έχουν 

αποδοθεί στην Ελλάδα, και με τις Συνθή-
κες Λοζάνης και Παρισίων και με διεθνείς 
συμφωνίες, που περιλαμβάνουν εκείνα 
τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που 
δεν περιλαμβάνονται στις δύο συνθήκες. 
Όμως η αμφισβήτηση της ελληνικότητας 
των νήσων από την Τουρκία έχει ενισχυθεί 
από την άστοχη και απρόσεκτη ελληνική 
θέση στον ΟΗΕ, με την οποία η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη ισχυρίζεται ψευδώς και 
έωλα και απρόσεκτα, ότι οι νησίδες και 
βραχονησίδες είναι ελληνικές διότι περι-
λαμβάνονται στις συνθήκες, ενώ αυτές 
περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000
Από το 2000, επί κυβέρνησης Σημίτη και 

ΥΠΕΞ Γ. Παπανδρέου, αλλά και το 2018, 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΥΕΘΑ Π. Καμ-
μένου και το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥ-

ΡΙΖΑ και ΥΕΘΑ Αποστολάκη, οι ελληνικές 
κυβερνήσεις φλέρταραν πολύ σοβαρά 
με δύο προτάσεις της κυβέρνησης Ερντο-
γάν στις συζητήσεις για μέτρα οικοδόμη-
σης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 
Οι συζητήσεις αυτές είχαν προχωρήσει 
σημαντικά σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν 
έφτασαν στο στάδιο της πλήρους και μό-
νιμης υλοποίησης λόγω των σοβαρών -και 
εγγράφως- αντιδράσεων του ΥΕΘΑ.

Οι δύο προτάσεις της Τουρκίας, μόνιμες, 
από το 2000 είναι:
•Το DFS (Πρόγραμμα καθημερινών 

τουρκικών πτήσεων στο Αιγαίο), και
•Δίαυλος CROSS-TELL μεταξύ του ΑΤΑ 

Λάρισας και του 1ου ΑΤΑ Εσκί Σεχίρ, στην 
Τουρκία, με εφαρμογή στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ.

Η τουρκική πρόταση DFS αφορά σε κα-
θημερινές πτήσεις τουρκικών αεροσκα-
φών στο FIR Αθηνών, χωρίς κατάθεση 
σχεδίου πτήσης, δηλαδή η Άγκυρα θα 
ήταν υποχρεωμένη να στέλνει το πρό-
γραμμα πτήσεων της στο Αιγαίο χωρίς να 
γίνεται καμιά αναφορά και σεβασμός στο 
FIR Αθηνών/Κωνσταντινούπολης, ώστε 
η Ελλάδα να μην αναχαιτίζει τα τουρκικά 
αεροσκάφη, έτσι ώστε να μειωθούν οι 
αναχαιτίσεις και ο κίνδυνος πρόκλησης 
τυχαίου ατυχήματος.
Το τουρκικό αίτημα για DFS αποτε-

λεί πονηρή τουρκική πολιτική σε βάρος 
της Ελλάδας, διότι σε αυτό το «τουρκικό 
πρόγραμμα πτήσεων στο Αιγαίο» δε θα 
αναγράφονται οι συντεταγμένες εισόδου 
– εξόδου στο FIR Αθηνών από τα τουρκι-
κά αεροσκάφη, ούτε το δρομολόγιό τους 
εντός του FIR Αθηνών, ούτε και το αερο-

δρόμιο αναχώρησης – επιστροφής των 
τουρκικών μαχητικών. 

Δι’ αυτού του τρόπου, η Τουρκία έθε-
τε στα άχρηστα τα ελληνικά δικαιώματα, 
συμφέροντα και αρμοδιότητες της Ελλά-
δας στο FIR Αθηνών, έτσι ώστε να μετα-
τραπεί το Αιγαίο σε κοινό οικόπεδο μετα-
ξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Το Υπουργείο Άμυνας το 2000 απέρρι-

ψε τα DFS ως εξόχως επικίνδυνα για το 
Αιγαίο, με αποτέλεσμα για ένα διάστη-
μα η κυβέρνηση Σημίτη να παρουσιάζει 
μια τραγελαφική εικόνα, με την πολιτική 
ηγεσία να αποδέχεται τα DFS που υπέ-
βαλε η Τουρκία, αλλά το τότε Υπουργείο 
Άμυνας αναχαίτιζε κανονικά τα τουρκικά 
αεροσκάφη, επειδή δεν κατέθεταν σχέδια 
πτήσης.
Η Τουρκία επιχείρησε να περάσει τα DFS 

μέσω NATO και μάλιστα μέσω του τότε 
εν ισχύ αεροπορικού στρατηγείου στη 
Νάπολη, στο οποίο υπάγονται το 7CAOC 
στη Λάρισα και το 6CAOC στο Εσκί Σεχίρ. 
Ωστόσο, το 7CAOC Λάρισας (που υπά-
γεται στο Yπουργείο Άμυνας) απέστειλε 
επείγον σήμα στο ΝΑΤΟ και στην Άγκυρα, 
το Δεκέμβριο του 2001, απορρίπτοντας τα 
DFS.
Το επείγον σήμα ανέφερε μεταξύ άλλων 

ότι «…οι ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν το 
7CΑΟC ότι το θέμα του τουρκικού DFS δε 
διασφαλίζει τα σημαντικότατα θέματα 
στην περιοχή, όπως η ασφάλεια των πτή-
σεων, η έρευνα και διάσωση μέσα στο 
FIR Αθηνών, η αποτροπή τρομοκρατικών 
ενεργειών – αρμοδιότητες ευθύνης ανα-
γνώρισης αεροσκαφών, ασκήσεις, περιο-
χές ΝΟΤΑΜ, εναέρια κυκλοφορία πολιτι-
κών αεροσκαφών, ελληνικές αεροπορικές 
επιχειρήσεις, θέματα εθνικής ασφάλειας, 
κανόνες και διαδικασίες ICAO κ.λπ. Με 
βάση τα ανωτέρω, το τουρκικό DFS θε-
ωρείται από τις ελληνικές Αρχές ως μη 
υπάρχον…».

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η δεύτερη πρόταση της Τουρκίας για το 

δίαυλο CROSS-TELL μεταξύ ΑΤΑ Λάρισας 
και 1ου ΑΤΑ Εσκί Σεχίρ στην Τουρκία, αφο-
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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!

ρά την αλληλοενημέρωση με χρήση ρα-
ντάρ μεταξύ των δύο ΑΤΑ για την κίνηση 
αεροσκαφών. Ο δίαυλος αυτός εφαρμό-
ζεται μόνο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και για 
συγκεκριμένη περιοχή ελέγχου.

Επομένως, για να υπάρξει και να λει-
τουργήσει ο δίαυλος επικοινωνίας για 
ενημέρωση πτήσεων μεταξύ ΑΤΑ Λάρισας 
και 1ου ΑΤΑ Τουρκίας, είναι απαραίτητο να 
υπάρχει συγκεκριμένη και καθορισμένη 
περιοχή αεροπορικού ελέγχου ενός εκά-
στου ΑΤΑ (AIR POLICING AREA-APA), έτσι 
ώστε να αποφευχθεί η συνδιαχείριση της 
περιοχής. 
Η Τουρκία σταθερά από το 2000 μέχρι 

και σήμερα επιμένει να μην υπάρξει δια-
χωριστική γραμμή όπου θα γίνεται η με-
ταβίβαση των αεροσκαφών από το ένα 
ΑΤΑ στο άλλο και η οποία θα διαχωρίζει 
την περιοχή ελέγχου και ευθύνης (APA) 
Ελλάδας – Τουρκίας.
Η πονηρή Τουρκία επιμένει να υπάρχουν 

δύο διαχωριστικές γραμμές 40 ν.μ. εκα-
τέρωθεν του FIR Αθήνας/Κωνσταντινού-
πολης. Δι’ αυτού του τρόπου η Τουρκία 
επιμένει να δημιουργηθεί μια περιοχή 
ευθύνης μέσα στο Αιγαίο, κατά μήκος και 
δυτικά του FIR Αθηνών, που θα είναι μη 
ελεγχόμενη και στην οποία Ελλάδα και 
Τουρκία θα ενεργούν κατά βούληση ή σε 
συνδιαχείριση.

Όπως φαίνεται στο χάρτη, εκατέρω-
θεν του FIR Αθηνών/Κωνσταντινούπο-
λης (με μαύρη συνεχή γραμμή), η ζώνη 
40 ν.μ. μέσα στο Αιγαίο οριοθετείται 
με κόκκινο χρώμα και η ζώνη 40 ν.μ. 
ανατολικά του FIR Αθηνών μέσα στην 
Τουρκία οριοθετείται με μπλε χρώμα. 
Όμως, μόνο η περιοχή 40 ν.μ. δυτικά του 
FIR Αθηνών μέσα στο Αιγαίο θα είναι μη 
ελεγχόμενη και θα υπάρχει συνδιαχείριση 
Ελλάδας – Τουρκίας, και τούτο διότι στην 
περιοχή 40 ν.μ. ανατολικά του FIR Αθη-
νών, δηλαδή εντός Τουρκίας, δεν μπορεί 
να υπάρξει συνδιαχείριση, διότι αποτε-
λεί τουρκική κυριαρχία και επομένως δεν 
μπορεί να εισέλθει ελληνικό αεροσκάφος, 
διότι αυτομάτως θα κάνει παραβίαση 
τουρκικού εναερίου χώρου, δεδομένου 

ότι το FIR Αθηνών/ Κωνσταντινούπολης 
αποτελεί τα δυτικά σύνορα της Τουρκίας.

Αυτό συμβαίνει, διότι η περιοχή 40 ν.μ. 
δυτικά του FIR Αθηνών περιλαμβάνει και 
διεθνή εναέριο χώρο, ενώ η περιοχή 40 
ν.μ. ανατολικά του FIR δεν περιλαμβάνει 
διεθνή εναέριο χώρο, παρά μόνο τουρκικό 
εθνικό εναέριο χώρο. Αυτό σημαίνει, ότι 
μόνο τα τουρκικά αεροσκάφη θα μπορούν 
να πετάνε ανεξέλεγκτα δυτικά του FIR 
Αθηνών, διότι μόνο το Αιγαίο έχει διεθνή 
εναέριο χώρο, ενώ αντιθέτως τα ελληνικά 
αεροσκάφη δε θα μπορούν να πετάξουν 
ανατολικά του FIR διότι θα μπαίνουν πα-
ράνομα σε τουρκική επικράτεια.
Η τουρκική πρόταση αυτή για CROSS-

TELL στην πραγματικότητα περιορίζει την 
Ελλάδα να ελέγχει την περιοχή μόνο μέχρι 
τον 25ο μεσημβρινό – μέση του Αιγαίου, 
ενώ η περιοχή μέχρι το FIR Αθηνών/Κων-
σταντινούπολης θα αποτελεί ένα ξέφραγο 
αμπέλι με συνδιαχείριση Ελλάδας – Τουρ-
κίας, δηλαδή στην πράξη συμφωνημένη 
κατάργηση του FIR Αθηνών.
Επιπροσθέτως, η τούρκικη πρόταση 

εγκλωβίζει όλα τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου (και αυτά που αναφέρονται στις 
Συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων, αλλά και 
τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες εκτός 
συνθηκών, που όμως περιλαμβάνονται σε 
διεθνείς συμφωνίες) μέσα στην ανεξέλε-
γκτη ζώνη των 40 ν.μ. στο Αιγαίο (όπως 
φαίνεται στο χάρτη η περιοχή που ορι-
οθετείται μεταξύ κόκκινου και μπλε χρώ-
ματος).
Επομένως, οποιοδήποτε ελληνικό αερο-

σκάφος (με μπλε χρώμα στο χάρτη – τα 
τουρκικά αεροσκάφη με κόκκινο χρώμα), 
μέχρι τα 40 ν.μ. δυτικά του FIR Αθηνών θα 
ελέγχεται από την Ελλάδα και μετά θα με-
ταβιβάζεται στην Τουρκία και θα μπαίνει 
στην ανεξέλεγκτη περιοχή μέχρι το όριο 
του FIR Αθηνών. 

Επομένως, το ελληνικό αεροσκάφος για 
να πάει στα νησιά του ανατολικού Αι-
γαίου θα πρέπει να πάρει… βίζα από την 
Τουρκία, η οποία θα μπορεί άνετα και ανά 
πάσα στιγμή να εγείρει θέματα ιδιοκτη-
σιακού καθεστώτος νήσων, νησίδων και 
βραχονησίδων που δεν περιλαμβάνονται 
στις συνθήκες…

Σύμφωνα με το χάρτη, ένα ελληνικό αεροσκάφος (με μπλε βέλος στο χάρτη) για να πάει, π.χ., 
από την Αθήνα στη Λέσβο, μέχρι τα 40 ν.μ. δυτικά του FIR Αθηνών (με κόκκινο χρώμα) θα ελέγ-
χεται από την Ελλάδα και ύστερα εισέρχεται στην ανεξέλεγκτη περιοχή και θα μεταβιβάζεται 
στην Τουρκία, μέχρι το όριο της ζώνης των 40 ν.μ. ανατολικά του FIR Αθηνών (με μπλε χρώμα). 
Έτσι το ελληνικό αεροσκάφος, για να πάει π.χ. στη Λέσβο ή στα νησιά που αναφέρονται στις 
συνθήκες, θα πρέπει να πάρει βίζα από την Τουρκία. Αντιθέτως, τα τουρκικά αεροσκάφη (με 
κόκκινο βέλος) θα μπορούν να πετάνε στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου ανεξέλεγκτα…
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
© NEWSBEAST.GRΜεγάλο Χωριό: Το δημοφιλές θέρετρο  

στην «καρδιά» της Ευρυτανίας
Ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά 

θέρετρα του νομού Ευρυτανίας, το 
Μεγάλο Χωριό, δεσπόζει στην αγκαλιά 
ενός πυκνού ελατοδάσους, σε υψόμε-
τρο 720 μέτρων, στις πλαγιές του όρους 
Καλιακούδα. Απέχει μόλις 17 χλμ. από 
το Καρπενήσι και τα τελευταία χρόνια 
γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη 
και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους 
χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς 
στη χώρα μας.
Για τη γοητεία της περιοχής θα σας προ-

ϊδεάσει λίγο πριν μπείτε στο χωριό η το-
ποθεσία του Αγ. Αθανασίου με το ομώ-
νυμο εκκλησάκι. Ακριβώς στην είσοδο 
του χωριού, μπορείτε να ακολουθήσετε 
το σηματοδοτημένο μονοπάτι προς την 
πηγή του καταρράκτη. Με τα πυκνόφυλ-
λα δέντρα, τις μικρές ξύλινες γέφυρες και 
τα κελαρυστά νερά, η διαδρομή είναι 
πραγματικά μαγευτική. H βλάστηση περι-
τριγυρίζει το Μεγάλο Χωριό και τα άφθο-
να νερά αυξάνουν το καλοκαίρι τη δρο-
σιά του. Τα γραφικά πέτρινα σπίτια δια-
τηρούν το παραδοσιακό τους χρώμα, ενώ 

τα μονοπάτια περνούν δίπλα από το ρυά-
κι με τους μικρούς καταρράκτες και τα ξύ-
λινα γεφύρια. Στο χωριό θα συναντήσετε 
την παλιά εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, 
που κτίστηκε πριν από 150 χρόνια, καθώς 
και μια ακόμη βυζαντινού ρυθμού εκκλη-
σία του Μεγαλοχωρίτη Αγ. Γερασίμου 
ταυ Νέου, που μαρτύρησε στην Πόλη. Η 
πλατεία του χωριού με το πλατάνι προ-
σφέρει θέα προς την κοιλάδα του ποτα-
μού Καρπενησιώτη και τις κορυφές του 

όρους Χελιδώνα. Πόλος 
έλξης για τους επισκέπτες 
αποτελεί και το Ιστορικό 
και Λαογραφικό Μουσείο 
με πλούσια εκθέματα λαϊ-

κής τέχνης, εκκλησιαστικά κειμήλια και 
εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων. 
Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε γλυκά 
κουταλιού και ευρυτανικά προϊόντα εξαι-
ρετικής ποιότητας.

Δίβρη Ηλείας: Το άγνωστο  
κεφαλοχώρι της Πελοποννήσου

Η Λάμπεια, γνωστή και ως Λαμπεία 
ή Δίβρη, είναι ιστορικό κεφαλοχώ-

ρι της Ηλείας, στα σύνορα των νομών 
Ηλείας, Αχαΐας και Αρκαδίας. Το όνομα 
«Λάμπεια» δόθηκε στο χωριό λόγω της 
τοποθεσίας στην οποία είναι χτισμένο, 
στα Λάμπεια Όρη του Ερυμάνθου.
Το όνομα «Δίβρη», με το οποίο το χω-

ριό είναι γνωστό στους ντόπιους και τους 
κατοίκους των γύρω περιοχών, έχει πιθα-
νότατα σλάβικη ρίζα και σημαίνει «δρο-
σιά». Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμε-
τρο 900 μέτρων. 
Λόγω του δύσβατου της περιοχής και 

της ορεινής τοποθεσίας της, στη Λαμπεία 
δεν υπήρξε ποτέ έντονη παρουσία κα-
τακτητών, συμπεριλαμβανομένων και 
των Τούρκων, οι οποίοι προτιμούσαν για 
στρατηγικούς λόγους να στρατοπεδεύ-
ουν στα πεδινά του νομού. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή να 
μπορέσει να ανθίσει τόσο οικονομικά όσο 
και πνευματικά, καθώς και να προσφέρει 
κατά καιρούς αγωνιστές στον αγώνα για 
την απελευθέρωση του Έθνους. Ξεχωρι-
στή αναφορά θα πρέπει να γίνει για τη 
μονή Ζωοδόχου Πηγής, στην οποία λει-
τουργούσε και κρυφό σχολειό, το οποίο 
σήμερα είναι ανοιχτό για τους επισκέ-
πτες. Σήμερα, οι περίπου χίλιοι μόνιμοι 
κάτοικοί της ασχολούνται κυρίως με το 
εμπόριο και την κτηνοτροφία. Η Λάμπεια 
περιβάλλεται από φυσική ομορφιά, ενώ 
οι συνοικισμοί της έχουν διατηρήσει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή 
πελοποννησιακή αρχιτεκτονική. Αξιοθέ-
ατα του χωριού αποτελούν η βυζαντινή 
εκκλησία του 12ου αιώνα, το κρυφό σχο-
λειό και η Μονή Ζωοδόχου Πηγής, που 
χρονολογείται από το 15ο αιώνα.

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 12 Μαρτίου: 

7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 13 Μαρτίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 14 Μαρτίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 15 Μαρτίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 16 Μαρτίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 17 Μαρτίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 18 Μαρτίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 19 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 12 Μαρτίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

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

Συνέντευξη με την κα Μέλπα ΚαματερούΜέλπα Καματερού  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

του οργανισμού ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την 
ασφάλεια και την ευημερία του Καναδά 
Οι αλλαγές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες 
μάχες για την Αρκτική, το γλυκό νερό, μεταξύ άλλων

Η υπηρεσία κατασκοπείας του Κα-
ναδά προειδοποιεί, ότι η κλιματι-

κή αλλαγή αποτελεί μια βαθιά, συνεχή 
απειλή για την εθνική ασφάλεια και ευ-
ημερία, συμπεριλαμβανομένης της πι-
θανής απώλειας τμημάτων της Βρετα-
νικής Κολομβίας και των επαρχιών του 
Ατλαντικού με την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας.

Μια ανάλυση που κυκλοφόρησε πρό-
σφατα από την Canadian Security 
Intelligence Service (CSIS) προβλέπει 
επίσης αύξηση του βίαιου εξτρεμισμού 
με ιδεολογικά κίνητρα, από άτομα που 
θέλουν να επιταχύνουν τις λύσεις για την 
κλιματική αλλαγή και από όσους ενδια-
φέρονται περισσότερο να διατηρήσουν 
τον τρέχοντα τρόπο ζωής τους. Η σύντο-
μη ενημέρωση ετοιμάστηκε τον Απρίλιο 
του 2021, αλλά μόλις πρόσφατα αποκα-
λύφθηκε στον Καναδικό Τύπο, ως απά-
ντηση σε αίτημα πρόσβασης στις πληρο-
φορίες που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 
του ίδιου έτους. Το CSIS εκφράζει διάφο-
ρες ανησυχίες που παρουσιάζει η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη, που κυμαίνο-
νται από διαφαινόμενους κινδύνους για 
την ασφάλεια της Αρκτικής, των ακτών 
και των συνόρων, έως σοβαρές πιέσεις 
στις προμήθειες τροφίμων και νερού. 

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΝΤΑΘΕΙ
Ανώτερος αξιωματούχος του CSIS επι-

σήμανε το ενδιαφέρον της υπηρεσίας 
για την παρακολούθηση των επιπτώσε-
ων από τις κλιματικές αλλαγές, σε μια 
διάσκεψη για την ασφάλεια το Νοέμβριο 
του 2021, λέγοντας ότι η υπηρεσία πρέ-
πει να συνεχίσει να προβλέπει «την επό-
μενη απειλή».
«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός, ότι 

οι υπηρεσίες ασφαλείας αρχίζουν να 
δίνουν περισσότερη προσοχή σε αυτό, 
επειδή σαφώς η κλιματική αλλαγή αρ-
χίζει να… δαγκώνει», δήλωσε ο Simon 
Dalby, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Wilfrid Laurier που μελετά τις κλι-
ματικές επιπτώσεις, την περιβαλλοντική 
ασφάλεια και τη γεωπολιτική. 
«Ο ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων 

για πρόσβαση, επιρροή και έλεγχο στην 
Αρκτική, πιθανότατα θα ενταθεί. Θα 
υπάρξει κλιμακούμενος κίνδυνος από τη 
σημαντική ρωσική στρατιωτική δραστη-

ριότητα και την αυξανόμενη παρουσία 
της Κίνας σε αυτή τη ζωτική περιοχή». 

Η άνοδος των υδάτων θα μπορούσε 
να προκαλέσει ανεπανόρθωτη απώλεια 
υποδομών, ακόμη και ολόκληρων κοινο-
τήτων κατά μήκος των ακτών, προειδο-
ποιεί το CSIS. 
«Για παράδειγμα, τα μοντέλα δείχνουν 

την πιθανή απώλεια σημαντικών τμημά-
των της Βρετανικής Κολομβίας και των 
επαρχιών του Ατλαντικού από την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας και τις πλημ-
μύρες».
Η λήψη μέτρων για τη μείωση της σο-

βαρότητας των κινδύνων πλημμύρας 
και καιρικών συνθηκών μπορεί να μην 
είναι πρακτική και η αγορά ασφάλισης 
ή η ανοικοδόμηση μετά από μια κατα-
στροφή θα είναι απλώς πολύ ακριβή σε 
ορισμένες περιπτώσεις, λέει η έκθεση 
του CSIS. Η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης, 
ο ανταγωνισμός για το γλυκό νερό και η 
πιθανότητα πιο συχνού και επικίνδυνου 
ανταγωνισμού ασθενειών που μεταδί-
δονται στα ζώα, είναι όλες οι πιθανές 
απειλές που προκύπτουν από την κλι-
ματική αλλαγή, λέει το CSIS.  Η ανθρώ-
πινη μετανάστευση μπορεί να αυξηθεί 
σε άνευ προηγουμένου όγκο, λόγω της 
ερημοποίησης, των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, της ξηρασίας και των ελλεί-
ψεων τροφίμων και των ζωνών ανθρώπι-
νων συγκρούσεων, προσθέτει το CSIS.
«Ο Καναδάς πιθανότατα θα θεωρηθεί 

ως ένα επιθυμητό μέρος για μελλοντικές 
μεταναστευτικές ροές, όχι μόνο λόγω 
της σταθερής οικονομίας και των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του, αλλά και των σημαντικών υδάτων 
του γλυκού και γεωργικού πόρου και της 
τεράστιας επικράτειάς του, που προσφέ-
ρουν επιλογές για μαζική μετεγκατά-
σταση». Η στροφή προς ανανεώσιμες ή 
πιο αποδοτικές πηγές ενέργειας θα έχει 
εθνικές οικονομικές επιπτώσεις σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας δυνα-
μικής, προβλέπει το CSIS. 
«Καθώς η κλιματική αλλαγή γίνεται 

ένα ολοένα και πιο σημαντικό γεωπολι-
τικό και πολιτικό ζήτημα, το εύρος των 
πολωτικών αφηγήσεων, τόσο για τις κυ-
βερνητικές λύσεις όσο και για το ρυθμό 
εφαρμογής τους, αυξάνεται δραματικά», 
αναφέρει το δημοσίευμα. 

Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε να 
τροφοδοτήσει τη δυνατότητα για εξτρε-
μιστική δραστηριότητα με ιδεολογικά κί-
νητρα «σε όλο το παραδοσιακό αριστερό 
– δεξιό ιδεολογικό φάσμα».

Ο διευθυντής της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (CSIS) David Vigneault, 
δεξιά, και ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Marco Mendicino, αριστερά, περιμένουν να 
εμφανιστούν ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023. 
[Photo: Ici Radio Canada] 

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



20  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Μαρτίου, 2023 / March 10, 2023

GOSS!P

Natyse Chan:  
Το εντυπωσιακό 
μοντέλο από 
την Αυστραλία 
«μαγνητίζει»  

τα βλέμματα 

Η 24χρονη Natyse 
Chan διαθέτει ένα 

καλλίγραμμο κορμί με 
χυμώδεις καμπύλες, 
που αδιαμφισβήτητα, 
αναστατώνουν το αν-
δρικό κοινό. Το όμορφο 
ξανθό μοντέλο από την 
Αυστραλία «μαγνητί-
ζει» τα βλέμματα όλων 
με την εντυπωσιακή 
της εμφάνιση. Αλλά 
και οι φωτογραφίες 
που ανεβάζει συχνά 
στο λογαριασμό της 
στο Instagram ανα-
στατώνουν τους 
followers της και 
ειδικά εκείνες με 
μαγιό, κάνοντας 
τους να λατρέψουν 
το καλοκαίρι.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΛΕΣΕ HARRY  
ΚΑΙ MEGHAN ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ

Ο βασιλιάς Κάρολος κάλεσε τον 
Harry και τη Meghan να δώσουν 

το παρών στην τελετή στέψης του, το 
Μάιο, ωστόσο ο δούκας και η δούκισσα 
του Sussex αρνούνται να επιβεβαιώ-

σουν αν θα παραστούν.
Ο πρίγκιπας Harry, που μαζί με τη σύ-

ζυγό του έχουν εξαπολύσει σειρά επι-
θέσεων κατά της βασιλικής οικογένειας 
τους τελευταίους μήνες, είτε μέσω του 

ντοκιμαντέρ στο Netflix, είτε μέσω της 
αυτοβιογραφίας του, Ρεζέρβα, είτε μέσω 
δηλώσεών του στα αμερικανικά Μέσα, 
επιβεβαίωσε ότι έλαβε πρόσκληση από 
τον πατέρα του για το ιστορικό γεγονός.
Η είδηση έρχεται εν μέσω του δράμα-

τος που είναι σε εξέλιξη, σχετικά με την 
έξωση που έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στο 
ζευγάρι από το Φρόγκμορ Κότατζ, την κα-
τοικία του στη Μεγάλη Βρετανία.
Πάντως, λέγεται ότι ο Κάρολος προσέ-

φερε στο ζευγάρι την ευκαιρία να χρη-
σιμοποιήσει το διαμέρισμα τού πρίγκιπα 
Andrew στο Μπάκιγχαμ προκειμένου να 
το δελεάσει να επιστρέψει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για επισκέψεις.
Εκπρόσωπος των Sussex επιβεβαίωσε 

ότι το ζευγάρι έχει πλέον προσκληθεί 
στην εκδήλωση. Όπως είπε στους Times: 
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο δούκας 
έλαβε πρόσφατα email από το γραφείο 
τής Αυτού Μεγαλειότητας σχετικά με τη 
στέψη. Μια άμεση απόφαση για το αν θα 
παρευρεθούν ο Δούκας και η Δούκισσα 
δε θα αποκαλυφθεί από εμάς αυτή τη 
στιγμή». \ govastileto.gr

ΠΡΊΓΚΊΠΑΣ ΧΑΡΊ: «ΑΝΈΚΑΘΈΝ  
ΈΝΊΩΘΑ… ΔΊΑΦΟΡΈΤΊΚΟΣ!»

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε το Σάβ-
βατο 4/3 ότι ανέκαθεν ένιωθε «ελα-

φρώς διαφορετικός» από την υπόλοιπη 
βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και 
ότι η χρήση κάνναβης τον βοήθησε, κατά 
τη διάρκεια μακροσκελούς συζήτησης με 
έναν ουγγροκαναδό γιατρό και συγγρα-
φέα, ειδικό σε ψυχικά τραύματα. Ο 38χρο-
νος Χάρι είπε στον δρ Γκάμπορ Μάτε ότι, 
έχοντας μεγαλώσει σε μια «διαλυμένη οι-
κογένεια», κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για 
να μη μεταδώσει (ψυχικά) «τραύματα» 
στα παιδιά του.

Η συζήτηση με τον δρ Μάτε ακολούθη-
σε την κυκλοφορία της αμφιλεγόμενης 
αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Ρεζέρβα» 
στην οποία ο πρίγκιπας Χάρι αφηγείται 
την εφηβεία του, που σημαδεύτηκε από 
προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ, και 
περιγράφει λεπτομερώς την κατάρρευση 
της σχέσης του με τον πατέρα του (βασιλιά 
Κάρολο Γ’) και τον αδερφό του (πρίγκιπα 
Ουίλιαμ). \ © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε την 
έπαυλή της στο Καλαμπάσας

Tο πολυτελές σπίτι της 
πούλησε η διάσημη τρα-

γουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς 
(Britney Spears) στο Καλαμπά-
σας της Καλιφόρνια, έναντι 
του ποσού των $10 εκατ.  – πε-
ρίπου $2 εκατ. λιγότερο από 
ό,τι το είχε αγοράσει πριν από 
9 μήνες.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

Dirt, η Σπίαρς αγόρασε το σπίτι 
λίγες ημέρες μετά το γάμο της 
με τον Σαμ Ασγκάρι, τον Ιούνιο 
2022 για $11,8 εκατ.
Μια πηγή είχε δηλώσει στο 

PEOPLE ότι η τραγουδίστρια 
ήταν ενθουσιασμένη με το ακί-
νητο. «Η Μπρίτνεϊ λατρεύει το 
νέο της σπίτι. Το διάλεξε μαζί 
με τον Σαμ. Ήταν πολύ σημα-
ντικό για εκείνη να έχει ένα 

σπίτι που διάλεξε χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει έγκριση [από τον 
μπαμπά της Τζέιμι Σπίαρς (Jamie Spears)]».
Η μεσογειακού στυλ έπαυλη με την ιδιαίτερη είσοδο και το εντυ-

πωσιακό φουαγιέ βρίσκεται σε μία έκσταση 1,6 στρεμμάτων και 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επτά υπνοδωμάτια, εννέα μπάνια, αί-
θουσα κινηματογράφου με ιδιαίτερα καθίσματα και οροφή, γυμνα-
στήριο, ξενώνα, γραφείο και κελάρι κρασιών. \ © ΑΠΈ-ΜΠΈ

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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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

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

*

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.

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

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

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1449 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1V8 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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 Αλέκα, τι έγινε, τον βρή-
καν το δικό σου στα κιτάπια τους;
Α-Άσε, στο τέλος θα μου τον έβγαζαν 

μακαρίτη.
Μ-Ε, και σαν νέα χήρα, που ακόμα 

περνάει η «μπογιά» σου, θα έβρισκες 
άλλον…

Α-Να μου λείπει το βύσσινο. Εγώ το 
Μενέλαο μου δεν τον αλλάζω με κανέ-
ναν.

Μ-Ούτε μ’ έναν… Ντικάπριο;
Α-Και να ήθελα, που δεν το θέλω, αυ-

τός κυνηγά κάτω από 25 ετών.
Μ-Κανέναν… Μπραντ Πιτ;
Α-Δε μ’ αρέσει.
Μ-Μήπως τον Μπραντ Κούπερ;
Α-Ούτε.
Μ-Μου είσαι πολύ δύσκολη.
Α-Γιατί, εσύ αν έμενες χήρα, τι θα έκα-

νες;
Μ-Έλα, αφού το ξέρεις, και οι δυο 

έχουμε τα ίδια παλιά μυαλά. Μένουμε 
στους δικούς μας και δεν τους αλλάζου-
με με κανέναν.
Α-Λοιπόν, θέλεις να μάθεις τις περιπέ-

τειες του αντρούλη μου;
Μ-Φυσικά.
Α-Πήγε λοιπόν ο δικός μου να ανανε-

ώσει την άδεια οδήγησης. Πριν όμως, 
πρέπει να σου, πω ότι προσπάθησε να 
το κάνει στη νέα ιστοσελίδα της κυβερ-
νητικής υπηρεσίας. Αλλά όσες προσπά-
θειες κι αν κατέβαλε, μάταιο ήταν το 
αποτέλεσμα. 

Μ-Και πιστεύω τότε θα πήγε σ’ ένα 
από τα παραρτήματα της υπηρεσίας.

Α-Ακριβώς. Και μια και ήθελε παρέα 
με πήρε μαζί του.
Μ-Ωραία.
Α-Τι ωραία; Ξέρεις πόσες ώρες περι-

μέναμε στην ουρά;
Μ-Πολλές;
Α-Πέντε!
Μ-Καλά, γιατί τόσο πολύ;
Α-Διότι, όπως ξέρεις, για πολλές εβδο-

μάδες είχε κλείσει η υπηρεσία SAAQ, 
για να γίνει η προετοιμασία για το νέο 
ηλεκτρονικό σύστημα.

Μ-Και δεν την κάνανε;
Α-Θα σου έλεγα τι έκαναν… Μια τρύ-

πα στο νερό έκαναν. Προσπαθούσαμε 
να μπούμε στη νέα ιστοσελίδα, και όσο 
μπήκες εσύ και εξυπηρετήθηκες άλλο 
τόσο μπήκαμε κι εμείς.

Μ-Κατάλαβα…
Α-Δεν υπήρχε άλλη επιλογή με το να 

πάμε «φατσικώς» στην υπηρεσία και 
απ’ ότι φαίνεται τα ίδια προβλήματα 
είχαν εκατοντάδες άλλοι με την ιστοσε-
λίδα δημιουργώντας την ουρά που σου 
είπα.

Μ-Τόσο χάλια ήταν η κατάσταση;
Α-Και χειρότερα. Όταν φτάσαμε στη 

θυρίδα και παρόλο που μιλήσαμε γαλ-
λικά…
Μ-Για καλύτερη εξυπηρέτηση;
Α-Ακριβώς. Μας λέει ο υπάλληλος ότι 

δεν υπάρχει το όνομα στο κομπιούτερ.
Μ-Φαντάζομαι το θυμό του δικού 

σου!
Α-Ευτυχώς που ήμουν εκεί για να τον 

καθησυχάσω. Να μην στα πολυλογώ, 
φαίνεται και πάλι δεν είμασταν οι μό-
νοι με το ίδιο πρόβλημα μη ύπαρξης 
φακέλου, διότι σε όλες τις θυρίδες γι-
νόντουσαν καυγάδες.

Μ-Με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Καλά, 
δεν έδειξε την παλιά του την άδεια;

Α-Μόνο την παλιά; Ο δικός μου είχε 
μαζί του τις άδειες των 15 μπορεί και 
είκοσι τελευταίων ετών.

Μ-Καλά, συλλογή τις κάνει;
Α-Κάτι τέτοιο. Βλέποντας λοιπόν πόσο 

ανένδοτος ήταν ο υπάλληλος, παρό-
λο που είδε τις πολλαπλές άδειες του 
Μενέλαου. Τον σκούντησα και του είπα 
να φύγουμε, διότι εδώ δε θα βρίσκαμε 
άκρη.

Μ-Καλά κάνατε.
Α-Κι όπως βγαίναμε, ερχόντουσαν δύο 

αστυνομικά του Λαβάλ, που ειδοποιή-
θηκαν για το πατιρντί που γινόταν.

Μ-Και πως φύγατε χωρίς άδεια;
Α-Οδήγησα εγώ, μια και είχε λήξει του 

Μενέλαου.
Μ-Και τώρα; Θα γίνεις η… σοφέρ του;
Α-Όχι. Ευτυχώς η κυβέρνηση είδε τα 

χάλια και έδωσε παράταση 90 μέρες σε 
όλες τις άδειες που έχουν λήξει, ως την 
1 Ιουνίου.

Μ-Πάλι καλά…
Α-Εδώ θέλουν να κάνουν ηλεκτρονικό 

αρχείο με όλα τα ιατρικά στοιχεία των 
πολιτών.
Μ-Ε, τότε είναι που θα βγάλουν τους 

μισούς μακαρίτες.
Α-Κι άντε εσύ μετά να περιμένεις να 

σου έρθει η σύνταξη, εφόσον γι’ αυ-
τούς δεν υπάρχεις πια.

Μ-Άσε φιλενάδα, όλη αυτή η τεχνολο-
γία δε θα μας βγει σε καλό.
Α-Δεν αμφιβάλω. Εδώ πάνε να γίνουν 

ορισμένοι «ΘΕΟΙ».
Μ-Δηλαδή;
Α-Ένας Ιάπωνας ερευνητής γενετικής 

αποκάλυψε, ότι πέτυχε να δημιουργή-
σει ωάρια ποντικιού από ανδρικά κύτ-
ταρα!

Μ-Τι πράγμα;
Α-Αυτό που άκουσες. Με αυτό τον 

τρόπο, το πολύ σε δέκα χρόνια, όλων 
των ειδών ζευγάρια που επιθυμούν να 
κάνουν παιδιά θα μπορούν.

Μ-Για όνομα του Θεού!
Α-Ναι αλλά δε βλέπω τους Ιεράρχες: 

Πάπας, Πατριάρχης, Μέγας Ραβίνος 
κ.λπ.… να κάνουν κάτι να σταματήσουν 
κάτι τέτοιο!

Μ-Που ξέρεις, μπορεί στο μέλλον…
Α-Α, Μην ξεχάσεις ν’ ακούσεις τον 

έρανο για τα σχολεία το Σάββατο.
Μ-Και να δώσουμε τις προσφορές 

μας!
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Ο Πέτρος Μαρτσούκος 
(επιχειρηματίας και 

πρόεδρος του Αστέρα Βλαχι-
ώτη) είναι ο νέος πρόεδρος 
της Super League 2, καθώς 
υπερίσχυσε στις εκλογές της 
Τετάρτης 8/3 με 13 ψήφους 
έναντι 12 του Αντώνη Ροκά-
κη, μετά την παραίτηση του 
Λεωνίδα Λεουτσάκου. 
Επίσης, υπήρχαν ένα λευ-

κό κι ένα άκυρο. Θυμίζουμε 
ότι μία ημέρα νωρίτερα, ο 
Παναγιώτης Αλεξόπουλος 
αποφάσισε να αποσύρει την 
υποψηφιότητά του.
Μετά την εκλογή του, ο νέος 

πρόεδρος της Super League 2 
δήλωσε: «Θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω το σώμα που με 
εξέλεξε πρόεδρο της Super 
League 2, μετά από διαφα-
νείς δημοκρατικές διαδικα-
σίες. 
Αναγνωρίζοντας τα ουσια-

στικά προβλήματα βιωσιμό-
τητας που αντιμετωπίζουν οι 
ομάδες στην κατηγορία μας, 
ξεκινάμε άμεσα συναντήσεις 
αρχικά με τον υφυπουργό 
Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, προκειμένου να διεκδικήσουμε 
τα χρήματα που μας αναλογούν από τη φορολόγηση των 
τυχερών παιγνίων».

ΞΑΝΑ ΣΤΗ... ΔΡΑΣΗ  
ΜΕ ΔΎΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
Μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, η Σούπερ Λιγκ 2 

συνεχίζεται από εκεί που είχε σταματήσει, ήτοι με τα παι-
χνίδια της 14ης αγωνιστικής σε Βορρά και Νότο.

Την Παρασκευή λοιπόν 10/3 οι Β’ ομάδες του Παναθη-
ναϊκού και του ΠΑΟΚ «συγκρούονται» στο ντέρμπι της 
Αθήνας, για τον όμιλο του Βορρά, όμως πιο σημαντικό εί-
ναι το ντέρμπι της ίδιας ημέρας για τον όμιλο του Νότου, 
μεταξύ της Καλαμάτας και της πρωτοπόρου Κηφισιάς, 
στην έδρα της Μεσσηνιακής ομάδας. 
Η γηπεδούχος Καλαμάτα παίζει ίσως ένα από τα τελευ-

ταία της χαρτιά, για να μπει ξανά στη διεκδίκηση της ανό-
δου, εφόσον την εξυπηρετεί μόνο η νίκη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (β’ αγώνες) 
7/3 ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΜΠΡΙΖ 5-1  
(α’ αγ. 2-0) 
7/3 ΤΣΕΛΣΙ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2-0 
(α’ αγ. 0-1) 
8/3 ΜΠΑΓΕΡΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2-0 
(α’ αγ. 1-0) 
8/3 ΤΟΤΕΝΑΜ-ΜΙΛΑΝ 0-0  
(α’ αγ. 0-1)  
* με έντονα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ  
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» [α’ αγώνες]
9/3 ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒ.-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 2-0  
9/3 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ 3-3  
9/3 ΡΟΜΑ-ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2-0 
9/3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.-ΑΡΣΕΝΑΛ 2-2 
9/3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 1-0 
9/3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΜΠΕΤΙΣ 4-1  
9/3 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1-1  
9/3 ΣΕΒΙΛΛΗ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2-0 

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ  
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» [α’ αγώνες]
7/3 ΛΑΤΣΙΟ-ΑΛΚΜΑΑΡ 1-2  
9/3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1-1 
9/3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0-2 
9/3 ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ-ΝΙΣ 0-1 
9/3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 2-2 
9/3 ΓΑΝΔΗ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1-1
9/3 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ-ΝΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 2-0 
9/3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1-0

MLS: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 4 ΟΜΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
LAFC-PORTLAND    3-2 
ATLANTA-TORONTO   1-1  
COLUMBUS-DC UNITED   2-0  
INTER MIAMI-PHILADELPHIA  2-0  
NEW ENGLAND-HOUSTON  3-0 
NY RED BULLS-NASHVILLE   0-0
ORLANDO-CINCINNATI   0-0
AUSTIN-MONTREAL   1-0
CHICAGO-NY CITY   1-1  
FC DALLAS-LA GALAXY   3-1
ST. LOUIS CITY-CHARLOTTE  3-1  
COLORADO RAPIDS-KANSAS CITY  0-0  
SAN JOSE-VANCOUVER   2-1
SEATTLE-REAL SALT LAKE   2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες) 
ΔΎΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
6 Βαθμούς: SEATTLE, ST LOUIS 
3 Βαθμούς: FC DALLAS, LAFC, MINNESOTA,  
   SAN JOSE, PORTLAND, AUSTIN, REAL SALT LAKE 
1 Βαθμό: KANSAS CITY, COLORADO 
0 Βαθμούς: VANCOUVER, LA GALAXY, HOUSTON

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
6 Βαθμούς: NEW ENGLAND, INTER MIAMI 
4 Βαθμούς: NASHVILLE, ATLANTA, CINCINNATI, 
   ORLANDO
3 Βαθμούς: PHILADELPHIA, DC UNITED, COLUMBUS
1 Βαθμό: CHICAGO, TORONTO, RED BULLS, NY CITY
0 Βαθμούς: CHARLOTTE, MONTREAL

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (11 & 12/3/2023) 
CHARLOTTE - ATLANTA UTD 
VANCOUVER - FC DALLAS 
DC UNITED - ORLANDO CITY 
FC CINCINNATI - SEATTLE SOUNDERS 
NY CITY - INTER MIAMI 
PHILADELPHIA UNION - CHICAGO FIRE 
TORONTO FC - COLUMBUS CREW 
MINNESOTA UTD - NY RED BULLS 
NASHVILLE SC - CF MONTREAL 
SPORTING KANSAS CITY - LA GALAXY 
REAL SALT LAKE - AUSTIN FC 
PORTLAND TIMBERS - ST. LOUIS CITY 
SAN JOSE EARTHQUAKES - COLORADO RAPIDS 
LOS ANGELES FC - NEW ENGLAND REVOLUTION

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE 

Ολυμπιακός: «Δραπέτευσε» από τη Ρόδο  
με τρίποντο του Βεζένκοφ! 
Ο Ολυμπιακός τα βρήκε... σκούρα στη Ρόδο από τον 

τοπικό Κολοσσό, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής 
της Basket League της Ελλάδας, και χρειάστηκε ένα τρί-
ποντο του Σάσα Βεζένκοφ 5,6’’ πριν το τέλος της αναμέ-
τρησης, για να πάρουν οι «ερυθρόλευκοι» το ροζ φύλλο 
αγώνα!
Η εξέλιξη του ματς καθήλωσε όσες και όσους το παρα-

κολούθησαν, καθώς ήταν ντέρμπι από την αρχή έως το 
τέλος. Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 72-67 στο 34’ της ανα-
μέτρησης. Ο Βεζένκοφ με σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα 
μείωσε στο καλάθι (72-70 στο 35’) και μετά από κόψιμο 
στο Δημήτρη Κατσίβελη και δύο βολές του Ταρίκ Μπλακ 
οι Κυπελλούχοι Ελλάδας και νικητές του Super Cup ισο-
φάρισαν σε 72-72 με τέσσερα λεπτά να απομένουν για το 
τέλος της συνάντησης.
Με νέο καλάθι του Μπλακ ο Ολυμπιακός προσπέρασε 

με 74-73 στο 37’, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έδωσε 
προβάδισμα 4 πόντων (77-73) στη ομάδα του Πειραιά 
στο 38’. Ο Κολοσσός όμως αντέδρασε και με δύο τρίπο-
ντα των Τζέιμς Γιανγκ, Χάρη Γιαννόπουλου πήρε... κεφάλι 
στο σκορ (79-77) με1’ και 33’’ να απομένουν για τη λήξη 
της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, πήρε τη νίκη μετά από κλέψιμο 

του Λαρεντζάκη και αιφνιδιασμό, στον οποίο ο Κώστας 
Παπανικολάου βρήκε ελεύθερο σε πλάγια θέση έξω από 
τα 6,75 μέτρα τον Βεζένκοφ, ο οποίος ευστόχησε (80-79).
Το νικητήριο τρίποντο του Βεζένκοφ ήταν το επιστέγα-

σμα μιας εκπληκτικός εμφάνισης. Ο 28χρονος φόργου-
ορντ των Κυπελλούχων Ελλάδας και νικητών του Super 
Cup – που φιλοξενήθηκε τον περασμένο Οκτώβιο στη 
Ρόδο – πέτυχε συνολικά 33 πόντους με 4/5 δίποντα και 
7/10 τρίποντα, πήρε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ και 
είχε στο ranking 40 βαθμούς.
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 38-34, 63-60, 79-80

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΟΚ  90-69
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ   79-98                  
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  74-68       
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ  91-75 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  79-80 
ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ    78-83  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 17 αγώνες) 
01] ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ  32 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 
03] ΑΕΚ    27 
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   27 
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.  27  
06] ΠΑΟΚ   26 
07] ΑΡΗΣ  26 
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΎ  24 
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  21 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ Π.  20 
11] ΛΑΥΡΙΟ   20  
12] Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  20

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΎ 2023 
09:00  ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΡΤ3
10:00  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΥΡΙΟ                 ERT FLIX / SPORTS1
12:15  ΑΕΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ       ΕΡΤ3 
ΚΎΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΎ 2023 
09:45  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΡΤ3
13:15  ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ  ΕΡΤ3 
ΔΕΎΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΎ 2023 
13:15  ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ3

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

10/3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΠΑΟΚ Β’ 
11/3 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
12/3 ΒΕΡΟΙΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 
12/3 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
12/3 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 
12/3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
13/3 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΎ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 13 αγώνες)

01] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  31 (20-5)
02] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  25 (20-8) 
03] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  23 (19-8)
04] ΠΑΟΚ Β’  22 (19-10) 
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 22 (11-7)
06] ΗΡΑΚΛΗΣ  20 (16-10) 
07] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 17 (21-16)
08] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 16 (11-11)
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 16 (8-9)
10] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 14 (17-17)
11] ΒΕΡΟΙΑ  13 (12-14)
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΎ 10 (8-20)
13] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 (4-18)
14] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   7 (8-34)
15] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ    6 (13-20)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

10/3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ 
11/3 ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΕΚ Β’
11/3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 
12/3 ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
12/3 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
12/3 ΧΑΝΙΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
13/3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΡΟΎΦ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 13 αγώνες)

01] ΚΗΦΙΣΙΑ  28 (24-1)
02] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 27 (15-5)
03] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  27 (16-7)
04] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 25 (20-8)
05] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  23 (16-7)
06] ΧΑΝΙΑ  20 (13-7)
07] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  19 (13-6)
08] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  18 (12-11)
09] ΑΙΓΑΛΕΩ  15 (8-9)
10] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 14 (10-8)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  10 (5-18)
12] ΑΕΚ Β’    8 (10-17)
13] ΕΠΙΣΚΟΠΗ    2 (2-18)
14] ΗΡΟΔΟΤΟΣ    0 (3-18)
15] ΠΑΟ ΡΟΎΦ    0 (6-33)

SUPER LEAGUE 2

Νέος πρόεδρος ο Πέτρος Μαρτσούκος



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Μαρτίου, 2023 / March 10, 2023 •  23

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1-1
51’ Τζουκάνοβιτς - 23’ Ρομπάιγ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6-0
2’,49’ Μπιέλ, 38’ Χουάνγκ,  
58’ πέν. Μπακαμπού, 86’,88’ Κανός
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0-1
83’ Ταχάτος 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ 2-1
15’ Σλίβκα, 26’ Βέργος - 44’ Μπράμπετς 
ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-3
43’,49’ Αμραμπατ, 62’ Γκατσίνοβιτς 
ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6-0
2’ αυτ. Ρομαό, 24΄Κωνσταντέλιας,  
28’ Τόμας, 30’ Ζίβκοβιτς,  
54’ Κετζιόρα, 91’ Τζίμας 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-0
62’ Μαντσίνι, 84’ Παλάσιος

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΚ 0-1 
31’ Τσούμπερ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 25 αγώνες)

01] ΑΕΚ    59 (50-11) 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 58 (36-12) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 53 (50-13) 
04] ΠΑΟΚ  51 (42-15) 
05] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   39 (31-37) 
06] ΑΡΗΣ  37 (35-23) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  29 (25-27) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  28 (25-37) 
09] ΟΦΗ  26 (23-32) 
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 (19-29) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 (23-38) 
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  16 (12-44) 
13] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15 (15-42) 
14] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 (12-38)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η) 
[όλα τα παιχνίδια στις 12:00]

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΟΚ 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ      ΟΜΑΔΑ         ΓΚ. ΑΓ. 
ΜΠΑΚΑΜΠΟΥ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    12   21
ΚΑΡΕΛΗΣ           ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11   21 
ΓΚΑΡΣΙΑ             ΑΕΚ           11   22

✔ Το 6-0 από τον Ολυμπιακό είναι πλέον η 
πιο βαριά ήττα του Λεβαδειακού στην Α’ Εθνι-
κή/Super League. Μέχρι τώρα ήταν το 5-0, το 
οποίο είχε σημειώσει ο Παναθηναϊκός το 1994-
95 και ισοφάρισε στη συνέχεια ο Ολυμπιακός 
(2013-14) και ο ΠΑΟΚ (2017-18 και 2018-19). 
Είχε δεχθεί έξι γκολ από τον Παναθηναϊκό το 
1989-90, αλλά το τελικό σκορ ήταν 6-2.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ   

Μόνη στο «ρετιρέ» η ΑΕΚ
Νίκησε με 0-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνι-
στικής και σε συνδυασμό με το 0-3 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο για την 25η αγωνιστική 
ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας • «Εξάρες» από Ολυμπιακό – ΠΑΟΚ • 
Πειστική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό • Αυλαία της κανονικής 
περιόδου την Κυριακή 12/3

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή της 
βαθμολογίας της Super League, κα-

θώς επικράτησε 1-0 του Ατρόμητου στο 
Περιστέρι, σε εξ αναβολής αναμέτρηση 
της 21ης αγωνιστικής, που διεξήχθη την 
Τετάρτη 8/3. Το μοναδικό γκολ πέτυχε 
ο Στίβεν Τσούμπερ στο 31’ και χάρη σ’ 
αυτό η Ένωση έφτασε τους 59 βαθμούς, 
έναν περισσότερο από τον Παναθηνα-
ϊκό, ενώ απομένει ακόμα η τελευταία 
αγωνιστική της κανονικής περιόδου. 
Από το πρώτο λεπτό και σε όλη τη διάρ-

κεια του α΄ ημιχρόνου η ΑΕΚ «έπνιξε» τον 
Ατρόμητο με το γνωστό pressing – σήμα 
κατατεθέν του Ματίας Αλμέιδα. 
Η κατοχή της μπάλας ξεπέρασε το 70% 

για τους «κίτρινους» που έδειξαν υπομο-
νή στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία. 
Παράλληλα, ήταν απόλυτα «κυνικοί» 

στην τελική προσπάθεια, καθώς μπορεί 
να μη δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες 
όπως σε άλλους αγώνες, όμως οι τρεις 
αξιόλογες στιγμές τους στο πρώτο 45λε-
πτο «έδωσαν» ένα γκολ και δύο δοκάρια!
Στα τελευταία 15-20 λεπτά της ανα-

μέτρησης η ΑΕΚ φρόντισε να κάνει δια-
χείριση για να διαφυλάξει το πολύτιμο 
προβάδισμα. Κινδύνευσε άμεσα στο 89΄ 
από γύρισμα του Κλωναρίδη και εκτέλε-
ση του Τζαβίδα, λίγο άουτ. Αυτή ήταν η 
«στιγμή» που αναζητούσε ο Ατρόμητος 
για να πάρει κάτι από το παιχνίδι, όμως 
δεν τα κατάφερε κι έτσι η ΑΕΚ έφυγε νι-
κήτρια από το Περιστέρι και βρίσκεται 
ξανά στην κορυφή. 

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Για μία ολόκληρη ώρα έπαιξε με τη φω-

τιά και την τύχη του ο Παναθηναϊκός, μέ-
χρι να βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα 
στα δίχτυα του Παναιτωλικού και να διώ-
ξει τα μαύρα σύννεφα από τον ουρανό 
της Λεωφόρου, στο πλαίσιο της 25ης και 
προτελευταίας αγωνιστικής της κανονι-

κής διάρκειας της Σούπερ Λίγκας. 
Ο Παναθηναϊκός είχε αντίπαλο και την 

κακοδαιμονία του. Σημάδεψε τρεις φο-
ρές τα δοκάρια του Γκρατερόλ, δύο με 
τον Χουάνκαρ (42΄, 58΄) και μία με τον 
Κουρμπέλη (39΄), είχε δύο χαμένα τετ α 
τετ του Σπόραρ, ασφυκτική κατοχή και 
αρκετές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, 
που δεν ήλθαν, όμως, γι’ αυτό και έζησε 
με το άγχος έως το τέλος. 
Οι «πράσινοι» πέρασαν… ξανά στη 2η 

θέση με -1 από την ΑΕΚ και περιμένουν 
την τελευταία αγωνιστική να δουν από 
ποια θέση θα ξεκινήσουν τα πλέι-οφ, 
εφόσον υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι 
ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, την ώρα που θα αγω-
νίζονται στο Περιστέρι κόντρα στον αδιά-
φορο Ατρόμητο.

ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ έκλεισαν 
την 25η και προτελευταία αγωνιστική της 

Σούπερ Λιγκ 1 και οι άλλοι δύο ανταγωνι-
στές της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στη 
μάχη για τον τίτλο. 
Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Ν. Φιλαδέλ-

φεια με τη φόρα που του δίνει το εντυ-
πωσιακό 6-0 επί του (ουραγού πλέον) 
Λεβαδειακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», με 
πλήρη γνώση ότι μια ενδεχόμενη ήττα 
του θα του ψαλιδίσει σημαντικά τις ελπί-
δες για τον τίτλο. 
Με τον ίδιο θόρυβο έκλεισε τα παι-

χνίδια του στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ. Το 
επιβλητικό 6-0 επί του Ιωνικού συνοδεύ-
τηκε και με ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς 
ο 17χρονος Τζίμας έγινε ο νεαρότερος 
παίκτης που σκόραρε ποτέ με τη φανέλα 
του σε αγώνα πρωταθλήματος. Το ρεκόρ 
αυτό το κατείχε σχεδόν 55 χρόνια ο εμ-
βληματικός Γιώργος Κούδας!
Με τη μάχη για τα πλέι οφ να έχει «κλει-

δώσει» για Βόλο και Άρη, η επόμενη… 
πίστα που παραμένει ανοικτή είναι αυτή 
που κρίνει την παραμονή στην κατηγο-
ρία. 
Με τις βαθμολογικές διαφορές να εί-

ναι μεγάλες, θα είναι μεγάλη έκπληξη 
εάν κάποιος από τους Ατρόμητο, Παναι-
τωλικό, Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ και ΠΑΣ 
Γιάννινα, πέσει σε μια μαύρη τρύπα και 
μπλέξει σε περιπέτειες.
Η βαθμολογική και αγωνιστική εικόνα 

δείχνει ότι η μάχη για την παραμονή θα 
είναι υπόθεση της Λαμίας, του Ιωνικού 
και του Λεβαδειακού, με τη μία εκ των 
τριών ομάδων να σώζει την παρτίδα και 
τις άλλες δύο να υποβιβάζονται. Αυτή 
την αγωνιστική, το φιλί της ζωής το πήρε 
η Λαμία, όχι μόνο επειδή νίκησε τον Άρη 
και πέρασε, οριακά έστω, πάνω από τη 
γραμμή του υποβιβασμού, αλλά και γιατί 
ο Ιωνικός με το Λεβαδειακό έχουν να δι-
αχειριστούν και την παγωμάρα που έφε-
ραν οι εξάρες τους στα ματς με ΠΑΟΚ και 
Ολυμπιακό…

Τη Δευτέρα η κλήρωση 
πλέι οφ/άουτ

Τη Δευτέρα (13/3) θα πραγματο-
ποιηθεί ηλεκτρονικά η κλήρω-

ση για τα πλέι οφ/άουτ της Super 
League. Την Κυριακή 12/3 ολοκληρώ-
νεται η κανονική διάρκεια του πρω-
ταθλήματος με την 26η αγωνιστική 
και μία ημέρα μετά θα πραγματοποι-
ηθεί η κλήρωση για τα πλέι οφ και 
πλέι άουτ, κάτι για το οποίο έχουν 
ήδη ενημερωθεί οι ομάδες. 
Να σημειωθεί πως η κλήρωση θα 

πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με 
τους συνηθισμένους κλειδάριθμους. 
Επίσης την Τετάρτη (15/3), όταν και 
θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση της 
Λίγκας, θα γίνει η επικύρωση της βαθ-
μολογίας για την κανονική περίοδο 
της φετινής σεζόν. 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΟΚ: Έκλεισε θέση στον τελικό!
Τη συμμετοχή του στον έκτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας τα 

τελευταία επτά χρόνια, εξασφάλισε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, 
έπειτα από την επιβλητική νίκη του με 5-1 επί της Λαμίας στο 
«Αθανάσιος Διάκος», στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών που 
διεξήχθη την Τετάρτη 8/3.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με γκολ των Κάλεντ Νάρεϊ 

μόλις στο 13ο δευτερόλεπτο, Γιάννη Κωνσταντέλια στο 25’, Ντά-
γκλας Αουγκούστο στο 62’, Μπράντον Τόμας στο 67’ και Ζόαν 
Σάστρε στο 69’ μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς για 
τα ημιτελικά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Τούμπα. 
Στο 86’ το γκολ της τιμής για τη Λαμία από τον Ρούμπεν Μαρ-
τίνεθ. 

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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ΗΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ
Για κρατήσεις θέσεων...

Η μεγάλη στιγμή της υλοποίησης του Ραδιομαραθωνίου 
έφτασε! Μια από τις πιο σημαντικές ετήσιες ερανικές 

προσπάθειες της Επιτροπής Εράνου της ΕΚΜΜ θα κορυ-
φωθεί αυτό το Σάββατο, 11 Μαρτίου, με την 9ωρη ζωντανή 
μετάδοση από το Palace, από τους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς CFMB 1280 AM (9π.μ.-2μ.μ.), Radio Centre-Ville CINQ 
102,3 FM (2μ.μ.-3μ.μ.), CJLV 1570 AM – Ράδιο Ακρίτες (3μ.μ.-
5μ.μ.) και Radio Centre-Ville CINQ 102,3 FM (5μ.μ.-6μ.μ.).

Την ίδια στιγμή, μια σπουδαία ομάδα εθελοντών θα βρίσκε-
ται στα κεντρικά γραφεία της Κοινότητας, για να απαντάει 
στις τηλεφωνικές κλήσεις όσων επιθυμούν να κάνουν τη 
δωρεά τους για τον σκοπό του Ραδιομαραθωνίου. 

Στόχος της φετινής ερανικής προσπάθειας είναι η συγκέ-
ντρωση $250,000 για την αποπληρωμή των 60 Smart TVs 
που βρίσκονται ήδη στα σχολεία μας, για να ολοκληρωθεί 
το σχέδιο αναβάθμισης των μέσων διδασκαλίας, το οποίο 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021. 

Επίτιμος Πρόεδρος του φετινού Ραδιομαραθωνίου είναι 
ο επιχειρηματίας Θεόδωρος (Ted) Δρανιάς, ο οποίος στο 
μήνυμα του καλεί όλο τον ελληνισμό να στηρίξει αυτό τον 
σκοπό ώστε «να βοηθήσουμε τα σχολεία μας να πετύχουν 
ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο ποιότητας». 

Ο Ραδιομαραθώνιος διοργανώνεται με την υποστήριξη 
των περισσοτέρων μέσων ενημέρωσης της παροικίας μας. 
Ανάμεσά τους: Ελληνοκαναδικό Βήμα, Ελληνοκαναδικά 
Νέα, Ελληνικά 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 φετινή προ-
σπάθεια, παρακαλούμε να κάνετε μια δωρεά, καλώντας 
την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ στο514-738-2421, εσωτ. 
114 ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: hcgm.org/donate/our-
schools/ με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Βοηθός Διοίκησης 
Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης» της Ελληνικής Κοινότητας Μεί-

ζονος Μόντρεαλ, αναζητά υπάλληλο για 
τη θέση του/της Βοηθού Διοίκησης του 
Γενικού Διευθυντή. Η εργασία συνίστα-
ται στην παροχή βοήθειας στη Γενική 
Διεύθυνση, στην ανάπτυξη, εφαρμογή 
και εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών 
και των διαφόρων δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του 
σχολείου. 

Τα καθήκοντα του/της είναι:

- να συμμετέχει στην καλή διαχείριση 
των διοικητικών υπηρεσιών
- να εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση 
και ενημέρωση των διαφόρων φακέλων
- χρήση λογισμικού επεξεργασίας και 
λογισμικού παιδαγωγικής διαχείρισης 
(FGP και Pluriportail)
- να συντάσσει, να επιμελείται, να με-
ταφράζει και να αναλύει οποιοδήποτε 
έγγραφο κατόπιν αιτήματος του Γενικού 
Διευθυντή.

Απαιτείται πτυχίο και άριστη προφορική 
και γραπτή γνώση της Γαλλικής γλώσ-
σας (γλώσσα εργασίας). Η γνώση της 
Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θα 
αποτελέσει πλεονέκτημα. Μισθός σύμ-
φωνα με την ισχύουσα συλλογική σύμ-
βαση και σύμφωνα με την εμπειρία. 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου: lbartert@hcgm.org πριν από τις 17 
Μαρτίου 2023.

Όπως κάθε χρόνο, οι εορταστικές 
εκδηλώσεις για την ημέρα της 

Εθνικής μας Ανεξαρτησίας της 25ης 
Μαρτίου ξεκινούν με το τιμητικό δείπνο, 
παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησί-
ας, επισήμων από όλες τις κυβερνητι-
κές βαθμίδες, αξιωματούχων φορέων 
και οργανισμών και άλλων.

Το τιμητικό δείπνο για την 25η Μαρτίου 
θα δοθεί την Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 
στις 7:00 μ.μ., στην αίθουσα δεξιώσε-
ων του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου 
«Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton. Το 
εισιτήριο εισόδου κοστίζει $40.

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

Η ψυχική ασθένεια επηρεάζει περίπου 1 στους 5 Κανα-
δούς κάθε χρόνο. Οι άνθρωποι μπορεί να παλεύουν με 

μια σειρά συναισθηματικών και ψυχολογικών ζητημάτων 
όπως κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκο-
λίες σχέσεων. 

Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Κοινότη-
τας Μείζονος Μοντρεάλ παρουσιάζει, με μεγάλη χαρά, το 
πρόγραμμα Απεικόνιση Ψυχικής Υγείας, το οποίο απευθύ-
νεται σε άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα άγχους, κατά-
θλιψης και άλλα ψυχολογικά ζητήματα.

Η ψυχοθεραπεύτρια μας Μαίρη Βλαχάκη θα παρέχει κα-

θοδήγηση σε ενήλικες άνω των 18 ετών με μια δωρεάν 
συνεδρία που θα διαρκέσει 15-20 λεπτά. Θα ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία του απορρήτου σας.

Η εκδήλωσή μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 
Μαρτίου, 12.00-5.00 μ.μ., στο φουαγιέ του Ελληνικού Κοι-
νοτικού Κέντρου “Αδριανός Μαρής”, (5757 Av Wilderton, 
Montreal H3S 2K8).

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στις ατομικές συνεδρίες, 
παρακαλούμε εγγραφείτε εκ των προτέρων για να κλείσετε 
τη θέση σας, επικοινωνήστε: infosshq@hcgm.org, 514 738 
2421 εσωτ. 120, 121, 135.

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορι-

σμό της Γεωργίας Τσάκαλη ως νέας Προσωρινής Γενικής 
Διευθύντριας του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, με 
ισχύ από τις 13 Μαρτίου 2023. Μετά από δίμηνη αναζήτη-
ση, η επιτροπή επιλογής για τη θέση είναι πεπεισμένη ότι 
η Γεωργία Τσάκαλη είναι το κατάλληλο πρόσωπο, σε αυτή 
τη μεταβατική περίοδο, για την Προσωρινή Γενική Διεύθυν-
ση του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”. Η κ. Τσάκαλη 
διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένων δέκα ετών ως δασκάλα και επτά 
ετών ως διευθύντρια παραρτήματος του σχολείου. Κατέχει 
πτυχίο Παιδαγωγικής από το Πανεπιστήμιο McGill, καθώς 
και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Εκπαίδευ-
σης από το Πανεπιστήμιο Concordia.

«Καλωσορίζουμε τη Γεωργία Τσάκαλη στα νέα της καθήκο-
ντα ως Προσωρινή Γενική Διευθύντρια του Σχολείου “Σω-
κράτης-Δημοσθένης”», δήλωσε ο Δρ Γεώργιος Τσούκας, 
Πρόεδρος της ΕΚΜΜ. «Η πλούσια εμπειρία της στην εκ-
παίδευση, σε συνδυασμό με τις διοικητικές της ικανότητες, 

την καθιστούν ιδανική επιλογή για αυτή τη θέση. Είμαστε 
βέβαιοι ότι υπό την καθοδήγησή της, το Σχολείο Σωκρά-
της-Δημοσθένης θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να πα-
ρέχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκπαίδευσης στους 
μαθητές μας».

Ο Διονύσης Κότσορος, Εκτελεστικός Διευθυντής της 
ΕΚΜΜ, πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατι-
κής περιόδου, είμαστε ευγνώμονες που έχουμε ένα άτομο 
με τις ικανότητες της Γεωργίας στη διοίκηση του σχολεί-
ου μας. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι γνώσεις της, ο 
επαγγελματισμός της και η αφοσίωσή της θα ωφελήσουν 
τους μαθητές μας, το προσωπικό και την κοινότητά μας στο 
σύνολό της».

Η κ. Τσάκαλη είναι ενθουσιασμένη με την ανάληψη αυτού 
του νέου ρόλου και ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με 
την ομάδα της ΕΚΜΜ, το προσωπικό του σχολείου και τους 
μαθητές για να διασφαλίσει τη συνεχή επιτυχία του Σχο-
λείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, κατά τη διάρκεια αυτής της 
μεταβατικής περιόδου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝH ΓΕΝΙΚH ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αναλαμβάνει η Γεωργία Τσάκαλη

ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2023ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2023



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Μαρτίου, 2023 / March 10, 2023 •  25

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
ΕΚΔΡΟΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ ΣΤΟ ST-EUSTACHE

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» 
οργανώνει εκδρομή για το σιρόπι στο St-Eustache,

την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023.
Η 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.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΉΛΩΣΕΙΣ.
Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ ανακοινώνει ότι όπως 
κάθε χρόνο θα συμπληρώσει και φέτος Φορολογικές Δηλώσεις.

Εάν έχετε ήδη όλα τα χαρτιά σας, μπορείτε να τα φέρετε 
κάθε μέρα εκτός Δευτέρας,

10.30 με 4 το απόγευμα.
Στο Λαβάλ είμαστε κάθε Δευτέρα και μπορείτε να μας βρείτε 

στο SCORES,  3370 St-Martin W. & Chomedey 
από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 514-948-3021
 ή αφήστε μας μήνυμα και το τηλέφωνό σας. 

ΜΑΘΉΜΑΤΑ YOGA 
Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας 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.

 Η YOGA είναι ωφέλιμη για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας 
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.

ΖΉΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «Φιλία» ζητάει επειγόντως
Μάγειρα μερικής απασχόλησης

για το πρόγραμμα  Meals-on-Wheels
τρεις φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή

από 4 ώρες τη φορά.
Για πληροφορίες, 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο
 514-948-3021 ή 514 802-0762.

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού στις 
Βουλευτικές Εκλογές 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 : / /www . 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 eon - e k s o t e r i ko 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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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(20 Brunswick Blvd. D.D.O.) 

Τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής της αείμνηστης αδελφής, κουνιάδας, γιαγιάς και θείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΜΙΧΑΛΗ (ΚΑΤΣΗ)

(από Σπάρτη)

Οι αδελφές:  
Μαρίκα και Ελένη

Ο κουνιάδος:  
Γιάννης

Οι ανιψιές:  
Μπέττη, Μπέττη

Οι ανιψιοί:  
Βασίλης, Παναγιώτης, 
Δημήτριος, Αποστόλης

Τα εγγόνια:  
Οδυσσέας, Μπέσσυ,  

Νικόλαος, Αλέξανδρος

Τα δισέγγονα:  
Jenny, Marios

Τα ξαδέλφιά οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

Παρακαλούνται οι συγγενείς  
και φίλοι όπως παρευρεθούν

Μετά το τέλος του μνημόσυνου  
θα προσφερθούν κόλλυβα 
στην έξοδο της Εκκλησίας

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ Β.  

ΤΣΑΠΡΑΪΛΗ
Αιωνία σου η μνήμη ΚΑΛΗ ΜΑΣ

Μετά τη Θ. Λειτουργία θα προσφερθεί 
καφές και εδέσματα στην αίθουσα 

της εκκλησίας. 

Ο παπάς σου χρυσή μου, 
π. Βασίλειος Τσαπραΐλης, 

Τα παιδιά 
Γεώργιος, Μιχάλης και Άντζελα, 

η εγγονή σου Ζωή.

Παρακαλούμε φίλους και συγγενείς  
όπως μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Την Κυριακή 19η Μαρτίου 2023 
τελούμεν τριετές (3 χρόνια) μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου  

Νικολάου Λαβάλ προς ανάπαυση της λατρευτής μας  
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir Chomedey H7V 1Y3) 
τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αείμνηστης 

συζύγου,  μητέρας και γιαγιάς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΘΗΣ 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 (από Αθήνα, το γένος Χωρέμη) 

Ο σύζυγος:  Κωνσταντίνος Μυλωνόπουλος
Τα παιδιά: 

Νικόλαος Μυλωνόπουλος, 
Σταύρος-Λίτσα Μυλωνόπουλος, 

Χριστίνα-Antonio Ferrara
Tα εγγόνια: 

Εμίλια, Κωνσταντίνος, Σοφία, Εμμα
Η Μητέρα: Ασπασία Μηρά 

Ο Αδελφός: 
Κωνσταντίνος Χωρέμης (οικογενειακώς) 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Μετά το τέλος του μνημόσυνου  
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές  

στην αίθουσα της Εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ

(από Καλαμάτα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού 

ΛΟΥΚΑΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(από Νεοχώριον Σάμου)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023
στις 11:30 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  

(4865 Souvenir, Chomedey, Laval)
τελούμε Τριετές Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως  

τής ψυχής τής αείμνηστης συζύγου

ΕΥΘΥΜΙΑΣ 
ΚΟΛΛΙΑ

(από Ευλευθέριανη Ναυπακτίας)
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Ένας ξεχωριστός άνθρωπος έφυγε για πάντα από αυτόν τον 
κόσμο, ο Δημήτριος Ίσσαρης, ο πολυαγαπημένος  μας Πατέ-
ρας, Παππούς, Αδελφός, Θείος, Φίλος, αφήνοντας πίσω του 
παρακαταθήκη σε όλους εμάς την αγάπη του για την οικογέ-
νειά του, για τους φίλους του, την εργασία του και τη μόνιμη 
διάθεση  και αγάπη για τη ζωή.

Ο λατρεμένος μας Πατέρας γεννήθηκε το 1931 και μεγάλωσε 
στα δύσκολα χρόνια της κατοχής στην όμορφη Κάρυστο Ευ-
βοίας. Οι γονείς του Ιωάννης και Μελπομένη τον μεγάλωσαν 
μαζί με τα τρία αδέλφια, τη Μαρία, την Παγώνα και τον Αλέ-
ξανδρο, με ηθικές αξίες και αρχές. Ήρθε στο Μόντρεαλ από 
πολύ νέος και κατάφερε να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρη-
ματίας κάνοντας σπουδαία έργα. Είχε ένα χαρακτήρα έντιμο 
και μια καρδιά γεμάτη από αγάπη και το απέδειξε αυτό με τις 
φιλανθρωπίες προς τους συνανθρώπους του.

Είχε την ευλογία να κάνει μια υπέροχη οικογένεια και να κα-
μαρώσει τα παιδιά και τα εγγόνια του να προοδεύουν. ‘Ήταν ο 
πατέρας που σημάδεψε την πορεία της ζωής μας και άγγιξε με 
πλούσια συναισθήματα τις καρδιές μας. Επισκεπτόταν κάθε 
χρόνο τη γενέτειρα πατρίδα του που τόσο πολύ αγαπούσε και 
θαύμαζε, αλλά και η Ελλάδα μας πάντα τον θεωρούσε και τον 
τιμούσε γιατί ήταν ένα άξιο τέκνο της. 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και ευσεβάστως το Σεβασμιότατο 
Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο για την τιμή που επιφύλαξε 
στον εκλιπόντα και στην οικογένειά μας με την παρουσία του 
στην εξόδιο ακολουθία και εκφώνησε λόγια αγάπης και πα-
ρηγοριάς, όπως μας συγκίνησε βαθύτατα με την ομιλία του, 

τονίζοντας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον τίμησε με τον 
επίτιμο τίτλο ο "ΑΡΧΩΝ", όπως επίσης τους Ιερείς και τους  
Ιεροψάλτες που παρέστησαν στην κηδεία.

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους θεράποντες 
Ιατρούς του Νοσοκομείου και το νοσηλευτικό προσωπικό για 
την άψογη και ανθρώπινη αντιμετώπιση του αγαπημένου 
μας.

Με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε θερμά όλους εσάς που με την αγάπη σας, με τη 
συμμετοχή σας στην τελετή και στην εξόδιο ακολουθία, με τα 
συγκινητικά μηνύματα σας, με τις δωρεές σας, με τις καταθέ-
σεις στεφάνων, όλα αυτά μας στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη 
στιγμή και μας έκαναν να αισθανόμαστε την αγάπη, την εκτί-
μηση και το σεβασμό που τρέφεται για το δικό μας άνθρωπο. 
Οφείλουμε επίσης τις εγκάρδιες ευχαριστίες προς τους συγγε-
νείς μας και τους φίλους μας με τις οικογένειές τους από τον 
Καναδά και την Ελλάδα.

Με τις θερμότερες ευχαριστίες για τη συμπαράσταση σας στο 
βαρύ πένθος μας και ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους σας

ΥΓΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ.

Πατέρα, πάντα θα είμαστε υπερήφανοι για εσένα και δε θα 
σβηστεί ποτέ το φως που μας σκόρπισες με την καλοσύνη 
σου. Θα ζεις πάντα στις καρδιές όλων μας και πάντα θα σε 
θυμόμαστε με αγάπη.

                                                Αιωνία σου η μνήμη ΠΑΤΕΡΑ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΡΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΡΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΣΣΑΡΗΣ

Ο αείμνηστος πατέρας και παππούς
Από Κάρυστο Ευβοίας                                                                                                                                     

1931 - 2023
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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...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

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

Τα παιδιά:  Γιώργος και Βούλα Μπακογιάννης,
       Παναγιώτης Γυφτογιάννης

Τα εγγόνια: Ari Palandjian - Βίκυ Μπακογιάννη,  
Θωμάς Μπακογιάννης

 Το δισέγγονο: Andrew Palandjian

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα

 

Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε  

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τής αείμνηστης μητέρας και γιαγιάς

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

 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι  
όπως παρευρεθούν.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ: ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΈΩΣ ΤΟΝ 21ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ: ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΈΩΣ ΤΟΝ 21ΟΟ ΑΙΩΝΑ! ΑΙΩΝΑ!  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ  

Το κλίμα, η γεωγραφική θέση, η ύπαρ-
ξη νερού και η συνακόλουθη ευφο-

ρία της γης στους τόπους όπου έζησε 
κάθε λαός, έπαιξαν βασικό ρόλο στη δι-
αμόρφωση των πρώτων μεγάλων πολιτι-
σμών.
Μια ματιά στο χάρτη δείχνει, πως οι 

πρώτοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στη Δυτική Ασία. 
Εκεί, το κλίμα είναι ζεστό και σε ορισμέ-
να σημεία υπάρχει άφθονη γη για καλ-
λιέργεια, φτάνει να τη γονιμοποιήσει το 
νερό με την ευλογία του. Είναι ευνοϊκές 
οι συνθήκες για τη δημιουργία μεγάλων 
γεωργικών κρατών.
Οι περιοχές αυτές είναι δύο: η Μεσο-

ποταμία και η Αίγυπτος.
Ακόμη, στη Νοτιοδυτική Ασία, αντικρί-

ζοντας τη Μεσόγειο, υπάρχει μια στενή 
παραλιακή λουρίδα γης και, πίσω της, 
απέραντη απλώνεται η έρημος: είναι η 
Συρία και η Παλαιστίνη. Ο τόπος αυτός 
ήταν ο φυσικός σύνδεσμος και το μο-
ναδικό πέρασμα από τη Μεσοποταμία 
προς την Αίγυπτο. Σε αυτόν τον παραλι-
ακό χώρο, όπως και στην Κρήτη, απένα-
ντι, οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για να 
αναπτύξουν οι κάτοικοί τους γρήγορα τη 
ναυτική τέχνη και το εμπόριο. Έτσι, άνθι-
σαν οι πολιτισμοί της Μινωικής Κρήτης 
και της Φοινίκης. Ολόκληρος ο άλλος 
ηπειρωτικός χώρος της ΒΑ. Αφρικής και 
της ΝΔ. Ασίας, πέρα από τα βουνά, ήταν 
άνυδρος και τρομερά ζεστός, απέραντη 
έρημος.
Στα υψίπεδα, στα βόρεια της Μεσοπο-

ταμίας, όπως και στα ορεινά της Αραβίας, 
υπήρχαν νομαδικοί λαοί που ζούσαν από 
την κτηνοτροφία. Η ζωή τους ήταν δύσκο-
λη. Συχνά τους απειλούσε η πείνα. Λα-
χταρούσαν γι’ αυτό τα αγαθά των πολιτι-
σμένων λαών, γι’ αυτό και έκαναν συχνές 
επιδρομές στα πεδινά. Υπήρξαν η μόνιμη 
απειλή των πρώτων μεγάλων πολιτισμών 
και συχνά έγιναν αφορμή περιπετειών 
και αναστατώσεων. Όμως, η ιστορία δε 
σταματάει το δρόμο της. Μέσα από τις 
καταστροφές και τα ερείπια που σφρά-
γισαν τη ζωή και τη δραστηριότητα πα-
λαιότερων πολιτισμών, άλλοι λαοί ξεπή-
δησαν. Αυτοί, παίρνοντας ό,τι καλύτερο 
είχαν προσφέρει οι προηγούμενοι πολι-
τισμοί, έδωσαν με τη σειρά τους τη δική 
του προσφορά ο καθένας για την εξέλιξη 
της ανθρωπότητας.

 Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
«Δώρον του Νείλου» ονόμαζαν οι αρ-

χαίοι Έλληνες την Αίγυπτο και είχαν από-
λυτο δίκιο. Ο Νείλος, που πηγάζει σχεδόν 

από τον Ισημερινό, διασχίζει την Αίγυπτο 
σε μία απόσταση 1.000 χιλιομέτρων και 
τη μεταβάλλει σε αληθινό σιτοβολώνα. 
Ο Νείλος είναι η μόνη οδός επικοινωνίας 
για την Αίγυπτο. Πλήθος πλοίων τον δι-
ασχίζουν. Συνηθισμένοι στη ναυσιπλοΐα, 
οι Αιγύπτιοι διακινδυνεύουν και ταξίδια 
στην ανοιχτή θάλασσα. Πλέουν προς τις 
ακτές της Παλαιστίνης, απ’ όπου προμη-
θεύονται ξυλεία. Όμως τακτικά ο Νείλος 
πλημμυρίζει και τα νερά του κατακλύζουν 
τις γύρω περιοχές.
Η χλωρίδα και η πανίδα στις όχθες του 

Νείλου καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες 
των Αιγυπτίων. Στο δέλτα του ποταμού 
ψαρεύουν και το κυνήγι είναι άφθονο. 
Εκεί φυτρώνει σε αφθονία ο πάπυρος, 
τον οποίο χρησιμοποιούν για να κατα-
σκευάζουν πλοία, καλάθια, σχοινιά και, 
κυρίως, ένα είδος χαρτιού.
Η Αίγυπτος, από τις αρχές της Εποχής 

του Χαλκού, αποτελεί ένα ισχυρό ενιαίο 
κράτος, το πρώτο στην ιστορία. Οι ηγε-
μόνες του φέρουν τον τίτλο του Φαραώ. 
Η χώρα, διαδοχικά, γνωρίζει τρεις περιό-
δους ακμής, αυτή του Αρχαίου Βασιλεί-
ου, του Μέσου και του Νέου Βασιλείου. 
• Κατά την περίοδο του Αρχαίου Βασι-

λείου (3000-2200 π.Χ.) το κράτος οργα-
νώνεται. Κοντά στην πρωτεύουσα Μέμ-
φιδα οι Φαραώ οικοδομούν γιγαντιαί-
ους τάφους, τις πυραμίδες.
• Κατά την περίοδο του Μέσου Βασι-

λείου (2050-1800 π.Χ.) η Αίγυπτος ακ-
μάζει. Για να προστατευθούν από τις 
επιδρομές, οι Αιγύπτιοι οχυρώνουν τα 
σύνορα της χώρας. Η πρωτεύουσα με-
ταφέρεται στη Θήβα, στην Άνω Αίγυπτο. 
• Κατά την περίοδο του Νέου Βασι-

λείου (1600-1100 π.Χ.) η Αίγυπτος ακο-

λουθεί ιμπεριαλιστική πολιτική και επε-
κτείνεται προς το Νότο και την Ανατολή. 
Κοντά στη Θήβα, οι Φαραώ χτίζουν τους 
τάφους τους «στην κοιλάδα των βασιλέ-
ων» και οικοδομούν λαμπρούς ναούς, 
όπως του Καρνάκ, του Λούξορ και του 
Αμπού Σιμπέλ.
Ο Φαραώ θεωρείται γιος του υπέρτα-

του θεού των Αιγυπτίων, του Όσιρι. Είναι 
απόλυτος κυρίαρχος, διοικεί το στρατό 
και είναι ο ανώτατος θρησκευτικός αξιω-
ματούχος. Ο Φαραώ για να κυβερνά χρη-
σιμοποιεί πλήθος κρατικών υπαλλήλων. 
Οι χωρικοί αποτελούν τα εννέα δέκατα 

του αιγυπτιακού πληθυσμού και δεν εί-
ναι ιδιοκτήτες των κτημάτων που καλλι-
εργούν. Πληρώνουν στους κατόχους της 
γης (Φαραώ, κρατικούς υπαλλήλους, ιε-
ρατείο) βαρείς φόρους. 
Οι τεχνίτες ζουν στις πόλεις. Είναι ξυ-

λουργοί, οικοδόμοι, σιδηρουργοί, επε-
ξεργαστές μετάλλων, χρυσοχόοι, ξυλο-
γλύπτες και λιθοξόοι. Στα ορυχεία της 
ερήμου εργάζονται κυρίως αιχμάλωτοι 
πολέμου.
Η θρησκεία των Αιγυπτίων είναι πολυ-

θεϊστική. Οι κυριότεροι από τους θεούς 
είναι ο Άμον Ρα, θεός του ήλιου, ο Όσιρις, 
θεός του ήλιου και της βλάστησης, και η 
Ίσις, θεά της γονιμότητας. Οι ναοί θεω-
ρούνται οίκοι του θεού και οι ιερείς τε-
λούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα στο 
όνομα του Φαραώ. 
Οι Αιγύπτιοι πιστεύουν στη μετά θάνα-

τον ζωή, γι’ αυτό φροντίζουν να ταριχεύ-
ουν τους νεκρούς (μούμιες). Οι Αιγύπτιοι 
χρησιμοποιούν ένα είδος γραφής, τα ιε-
ρογλυφικά. Γράφουν επάνω σε πάπυ-
ρους, αλλά και οι τοίχοι των μνημείων 
είναι γεμάτοι από ιερογλυφικά κείμενα.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Πριν από δύο αιώνες γνωρίζαμε ελά-

χιστα πράγματα για την αρχαία Αίγυ-
πτο. Όλες οι επιγραφές που βρίσκονται 
χαραγμένες επάνω στα μνημεία ήταν 
ακατανόητες, γιατί δεν μπορούσαμε να 
αποκρυπτογραφήσουμε τα σύμβολα της 
αιγυπτιακής γραφής, τα ιερογλυφικά. 
Άλλωστε, δεν ενδιαφέρονταν παρά ελά-
χιστοι για τα ερείπια των ναών και των 
τάφων που έμεναν μισοθαμμένα κάτω 
από την άμμο της ερήμου. Μετά την εκ-
στρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο 
(1799-1801) αρχίζει να γεννιέται το εν-
διαφέρον. Ένας Γάλλος, ο Ιωάννης Φρα-
γκίσκος Σαμπολιόν, κατόρθωσε το 1822 
να αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά 
και έκτοτε ένα πλήθος αρχαιολόγων προ-
χώρησε σε ανασκαφές στην Αίγυπτο. Η 
ανάγνωση της αιγυπτιακής ιερογλυφικής 
γραφής έδωσε ένα πλήθος πληροφοριών 
για ολόκληρο τον προϊστορικό κόσμο του 
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο ΣΑΜΠΟΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ  
ΤΩΝ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΩΝ

Ο Ιωάννης Φραγκίσκος Σαμπολιόν 
γεννιέται το 1790. Από τα παι-

δικά του χρόνια νοιώθει ένα αληθινό 
πάθος για την αρχαία Αίγυπτο. Έχο-
ντας αργότερα ένα πλήθος κειμένων 
σε ιερογλυφικά, που είχαν ανακαλυ-
φθεί και αντιγραφεί από διάφορους 
σοφούς ερευνητές κατά την εκστρα-
τεία του Ναπολέοντα και κυρίως μια 
αντιγραφή της «στήλης της Ροζέτας», 
κατορθώνει το 1822 να αποκρυπτο-
γραφήσει τα ιερογλυφικά. 
Η στήλη που βρέθηκε στη Ροζέτα, κο-

ντά στην Αλεξάνδρεια, το 1799, φέρει 
ένα κείμενο χαραγμένο με τρεις δια-
φορετικές γραφές, ιερογλυφική, ελλη-
νική και δημοτική αιγυπτιακή, γραφή 
σε ευρεία χρήση κατά την εποχή των 
Πτολεμαίων. Γνωρίζοντας την ελλη-
νική, ο Σαμπολιόν διαβάζει το όνομα 
Πτολεμαίος στο ελληνικό τμήμα της 
στήλης. 
Όμως ο Σαμπολιόν κατάλαβε ότι τα 

ονόματα των Αιγυπτίων βασιλέων 
γράφονταν πάντοτε σε ένα πλαίσιο. 
Ανακαλύπτοντας το πλαίσιο του Πτο-
λεμαίου στην ιερογλυφική γραφή της 
στήλης, αρχίζει να συγκρίνει τα ιερο-
γλυφικά με την ελληνική γραφή. Έτσι 
αρχίζει να αποκρυπτογραφεί τα ιερο-
γλυφικά.

© WIKIPEDIA, ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
(ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ)

© ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
[ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ]

Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

1000 Flyers ......... $234
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ...........$104
12’’ x 18’’, One sided

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications. 
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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1876: Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ πραγματοποιεί 
την πρώτη τηλεφωνική κλήση παγκοσμίως. Καλεί από 
το σπίτι του στη Βοστόνη το βοηθό του Γουότσον, που 
βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού.

1896: Ο Χαρίλαος Βασιλάκος κερδίζει τον πρώτο 
σύγχρονο Μαραθώνιο, με 3 ώρες και 18 λεπτά, κατά 
τη διάρκεια των Α’ Πανελληνίων Αγώνων Στίβου.

1905: Ξεσπάει η Κρητική Επανάσταση στο χωριό Θέ-
ρισος, με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι κινημα-
τίες με υπόμνημά τους προς τις μεγάλες δυνάμεις, ζη-
τούν την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο αγγλικός 
στόλος κατευθύνεται προς το νησί.

1923: Τραγικό ναυάγιο σημειώνεται στο Σαρωνικό. 
Το επίτακτο ναυαγοσωστικό «Αλέξανδρος Ζ» βυθίζε-
ται κοντά στην Ψυττάλεια, με αποτέλεσμα να πνιγούν 
περισσότεροι από 150 αξιωματικοί και ναύτες.

1925: Ιδρύεται ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων 
Πειραιώς από μέλη του Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού 
Ομίλου και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς.

2015: Την ομόθυμη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων 
συγκεντρώνει η πρόταση της προέδρου του Σώματος, 
Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την επανασύσταση και 
αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής για τη δι-
εκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, την απο-
πληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή 
των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 3 / 3 / 2 0 2 3  –  1 9 / 3 / 2 0 2 3

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
881

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 880

10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Με τον Άρη στον Καρκίνο και 
στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και 
της οικογένειας, ένα εξουσιαστικό μέλος 
της οικογένειάς σας θα μπορούσε να σας 
κάνει παρατήρηση για τις φιλοδοξίες σας 
ή τις επιλογές σας, ίσως σε μια επιθετική 
προσπάθεια για προσοχή. Διεκδικείστε 
κάποια όρια, κάνοντας μια διπλωματική 
κίνηση.

Κατευθυνθείτε στην ύπαιθρο 
για να ηρεμήσετε και να σκεφτείτε! Με 
τον Άρη στον Καρκίνο και στο νωχελικό 
και πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, θα 
εμπνευστείτε περισσότερο όταν είστε σε 
ανοιχτούς χώρους. Πάτε μια βόλτα στο 
πάρκο ή στη θάλασσα και μείνετε μακριά 
από ανθρώπους που σας στερούν την 
ασφάλεια και τη χαρά.

Ο Αρης στον Καρκίνο και στον 
όγδοο οίκο σας, των κοινών οικονομικών 
πόρων, αναδεικνύει την πίεση και το 
άγχος σας για τα μακροπρόθεσμα οικο-
νομικά σας. Ίσως κινητοποιηθείτε για να 
συγχωνεύσετε τα περιουσιακά σας στοι-
χεία ή τα ταλέντα σας με τα χρήματα ή 
τα ταλέντα κάποιου άλλου.

Σίγουρα, η ηρεμία και η ησυχία 
ακούγονται ωραία για το χαμηλών τόνων 
ζώδιό σας, αλλά τώρα λαχταράτε πραγμα-
τικά την καλύτερη διασκέδαση και δρα-
στηριότητες που σας κάνουν να θέλετε να 
κινηθείτε. Το ζώδιό σας κυβερνά τις πέντε 
αισθήσεις και μπορεί τώρα να έχετε μεγα-
λύτερη οξύνοια στην ακοή και την όραση.

Το κίνητρό σας να βρεθείτε με 
τους φίλους σας ή σε ομάδες πολλα-
πλασιάζεται, χάρη στον Άρη στον Καρκί-
νο και στο φιλικό και ομαδικό ενδέκατο 
οίκο σας. Εξορμάτε στην ομαδική δράση, 
δοκιμάζετε να σταθείτε συναισθηματικά 
στους φίλους σας που έχουν την ανάγκη 
σας, κάτι που ενθαρρύνει τη συντροφικό-
τητα και τη συνεργασία.

Σχέσεις και συνεργασίες στο 
τραπέζι. Με τον ανυπόμονο και τολμηρό 
Άρη στον Καρκίνο και στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
δε σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να 
κερδίσετε, ίσως και να κρίνετε αρνητικά 
τις προθέσεις του αγαπημένου σας ή 
ενός συνεργάτη σας. 

Ο Αρης ξυπνά το αγωνιστικό σας 
πνεύμα! Ανταποκριθείτε στην πρόκληση 
και αυτό θα μπορούσε να βάλει αέρα στα 
πανιά σας, σας οδηγεί σε προαγωγή ή σε 
κάποια μορφή αναγνώρισης που ενισχύει 
το εισόδημά σας. Απλώς προσέξτε τις συ-
γκρούσεις και φροντίστε να διατηρήσετε 
την ψυχραιμία σας στη δουλειά.

Κανείς δεν μπορεί να σας στα-
ματήσει από την υλοποίηση των μεγάλων 
φιλοδοξιών σας. Με τον Άρη στον Καρ-
κίνο και στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, 
έχετε τη δύναμη και την τόλμη να αγωνι-
στείτε για να φτάσετε ψηλά στην καριέρα 
σας. Απλώς βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζετε 
πολύ τους άλλους.

Ο Αρης στον Καρκίνο και στον 
έκτο οίκο σας, της υγείας και της ευεξίας, 
είναι κοντά σας για να σας βοηθήσει να 
αποκτήσετε καλή υγεία και φόρμα. Αυτό 
θα μπορούσε να φαίνεται λίγο ακραίο, 
αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για τριήμερη 
νηστεία με χυμούς ή να πάρετε κάποιο 
άλλο δραστικό μέτρο.

Με τον Άρη στο ζώδιό σας βρί-
σκεστε σε μεγάλη φόρμα, υπάρχει ταυτό-
χρονη εστίαση τόσο στη φροντίδα των ση-
μαντικών σχέσεων σας όσο και στον εαυ-
τό σας. Ίσως τώρα να θέλετε να βρίσκεστε 
μακριά από το σπίτι σας ή θα μπορούσατε 
να προσθέσετε μερικές πιο προσωπικές 
πινελιές σε αυτό.

Ο Αρης ταξιδεύει στον περιπε-
τειώδη ένατο οίκο σας βοηθώντας σας να 
δείτε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων 
και εμπνέοντάς σας να σκεφτείτε επεκτα-
τικά και να προχωρήσετε με τα μεγάλα 
οράματά σας. Βλέπετε με αισιοδοξία και 
ελπίδα τη ζωή, προβάλετε με τόλμη τις 
οραματιστικές σας ιδέες. 

Μαγεύετε και κάνετε μια καλή 
πρώτη εντύπωση σε όσους σας πλησιά-
ζουν. Ο Αρης στον Καρκίνο και στον πα-
θιασμένο πέμπτο οίκο σας, σάς δίνει τα 
κίνητρα να φλερτάρετε και να διασκεδά-
σετε, είστε το επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος και το νιώθετε! Έχετε τον ενθουσια-
σμό που σας κάνουν άριστους στο φλερτ 
και την κατάκτηση.

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

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

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

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

ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

Ένας πατέρας συζητάει με το γιο του 
βλέποντας ποδόσφαιρο στην τηλε-

όραση… Ο γιος θέλοντας να μάθει κά-
ποια πράγματα για το γυναικείο φύλο 
άρχισε να κάνει διάφορες ερωτήσεις. 
Ο πατέρας -που ήταν κολλημένος με τη 
μπάλα- του λέει: H γυναίκα στα 20 της 
είναι σαν την μπάλα του ποδοσφαίρου. 
Την κυνηγάνε 22 άντρες. Στα 30 της εί-
ναι σαν την μπάλα του μπάσκετ. Την κυ-
νηγάνε 10 άντρες. Στα 40 της είναι σαν 
την μπάλα του γκολφ. Έχει μόνο έναν 
άντρα να ασχολείται μαζί της. Και στα 
50 της είναι σαν την μπάλα του τένις. 
Δύο άντρες προσπαθούν να τη φορτώ-
σουν ο ένας στον άλλο…

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
Ένας γιατρός, ένας μηχανικός κι ένας 

δικηγόρος συζητούσαν για το ποιο από 
τα επαγγέλματα τους είναι το αρχαιό-
τερο:

– Γιατρός: «Θυμηθείτε, ο Θεός 
πήρε ένα πλευρό του Αδάμ κι έφτια-
ξε την Εύα, άρα ήταν ο πρώτος χει-
ρουργός. Γι’ αυτό και η Ιατρική εί-
ναι το  αρχαιότερο επάγγελμα». 
– Μηχανικός: «Πριν από αυτό όμως, 
ο Θεός έφτιαξε τη γη και τον ουρα-
νό από το χάος, άρα ήταν ο πρώτος 
μηχανικός. Γι’ αυτό και η Μηχανι-
κή είναι το αρχαιότερο επάγγελμα». 
– Δικηγόρος: «Ναι, αλλά ποιος νομίζετε 
ότι δημιούργησε όλο αυτό το χάος;».

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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κι εσείς κι εσείς 
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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 

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

SOLD

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑ

5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 
με 4 Ζάντες (195-65-R15)με 4 Ζάντες (195-65-R15)

ΜΟΝΟ:ΜΟΝΟ:  $200$200
Πάρτε τον κ. Νίκο: Πάρτε τον κ. Νίκο: 

514-705-8626 ή 450-682-2315514-705-8626 ή 450-682-2315



Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε και εμείς!

Πάστα Ελιάς Καλαµών

Εκτέλεση
1. Περνάμε τις ελιές και τον βασιλικό από το μπλέντερ.

2. Προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο, όσο χρειαστεί μέχρι να 
 πάρουμε έναν ομοιγενή πολτό που θα αλείφεται εύκολα.

3. Φυλάμε την πάστα σε γυάλινο σκεύος με καπάκι στο ψυγείο, 
 φροντίζοντας όταν αφαιρούμε κάποια ποσότητα να προσθέτουμε 
 ελαιόλαδο ώστε να μην αλλοιωθεί.

• 800 γρ ελιές Καλαμών Krinos, χωρίς κουκούτσια
• 2 κουτ. σουπάς έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κrinos
• 4 φύλλα φρέσκο βασιλικό

Υλικά

ΣΥΝΤΑΓΗ

Για να αγαπήσουν και τα παιδιά μας αυτά 
Πάστα Ελιάς Καλαµών


