
Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

450 978-9999  |  www.tanea.ca  |  info@newsfirst.caVol. 17-10 17 Μαρτιου, 2023 / March 17, 2023

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 3

ΣΕΛΙΔΑ 6 ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17 ΣΕΛΙΔΑ 11

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Τέλος στην…  Τέλος στην…  
κινεζική αστυνομία  κινεζική αστυνομία  

από την Επαρχιακή Κυβέρνησηαπό την Επαρχιακή Κυβέρνηση

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Ιδιωτικός σιδηρόδρομος  Ιδιωτικός σιδηρόδρομος  
δε σημαίνει… καλός  δε σημαίνει… καλός  
σιδηρόδρομος σιδηρόδρομος 
◘ ◘ Ποιος είναι ο Ντάριο Λο Μπόσκο, ο Ιταλός μάνατζερ  Ποιος είναι ο Ντάριο Λο Μπόσκο, ο Ιταλός μάνατζερ  
    της Hellenic Train με την απάνθρωπη συμπεριφορά    της Hellenic Train με την απάνθρωπη συμπεριφορά 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ   

οι καναδικές  οι καναδικές  
τράπεζεςτράπεζες

Η πολιτική  Η πολιτική  
μιας πανδημίας  μιας πανδημίας  

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Οι έξι γρίφοι  Οι έξι γρίφοι  
των εκλογώντων εκλογών  

που δεν  που δεν  
«υπήρξε» ποτέ…«υπήρξε» ποτέ…
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Days to Save

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to setup your device and related services.  The Setup Service Fee is waived through self-serve on rogers.com (but not through Live Chat and Customer Service).  If you require device setup in-store thereafter, a $50 Setup Service Fee will apply.  Taxes extra. 1.  Financing: 0% APR on approved credit with a fi nancing agreement (FA) and a Rogers Infi nite plan. A down 
payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated and/or if your wireless plan is cancelled your outstanding fi nancing balance becomes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit 
(if applicable) will end in both cases. 2.  Upfront Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infi nite plans with fi nancing; Upfront Edge amount is applied after taxes to lower monthly fi nancing program payments. You must return phone in good working condition [must power up to the home screen, accept and hold a charge, and have the ability to perform a factory reset; must be free from physical damage (for 
example, no cracks including to the front and back glass), dents, bending, punctures to any part of the device, including on the body, screen, keyboard and/or camera lens, no broken hinges, no dead/dark/pixelated spots, blemishes or distortions to the screen and screen/keyboard must be responsive, etc.. The device must be free from liquid/moisture damage and there cannot be any missing components for example, missing battery, 
battery cover, SIM/media tray, buttons, etc.]. All accounts and passwords must be removed and/or turned o� ; device cannot have been reported lost or stolen during month 24 (or in months 2-24 while upgrading to a new phone with fi nancing), otherwise Upfront Edge Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to 
your outstanding fi nancing balance. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a�  liate used under license. © 2022 Rogers Communications.

Unleash epic savings 
on the new Samsung 
Galaxy S23.

From $60.71 $0/mo (after bill credits, plus taxes) for 24 months when 
you trade in an eligible device or put $360 down with fi nancing1 and 
select plans with Upfront Edge2 (return device within 2 years).

$0/mofrom

Epic phone. Epic price.

$1,457full price

MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

7600 Boul Viau, Unit 331 
(514) 376-6667

NORTH SHORE
Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081

Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403

SOUTH SHORE

Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Centre Valleyfi eld
50, Du� erin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca to see all current o� ers
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ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Περιορισμός στο 
«μακρύ χέρι» της  
Κίνας στο Κεμπέκ
Το Κεμπέκ απέσυρε τη χρηματοδότηση από 
φερόμενα κινεζικά αστυνομικά τμήματα στο 
Μπροσάρ και στο Μόντρεαλ

Από το 2018-2019 έως το 2020-2021, 
το CSQRS (Le Centre Sino – Québec de 

la Rive-Sud), που βρίσκεται στο Brossard, 
έλαβε 1,5 εκατομμύρια δολάρια υπό το 
PASI (Programme d’accompagnement 
et de soutien à l’intégration). Η SFCGM 
(Service à la Famille Chinoise du Grand 
Montréal), της οποίας οι εγκαταστάσεις 
βρίσκονται στο Μόντρεαλ, έλαβε 3 εκα-
τομμύρια κατά την ίδια περίοδο.

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ τερμάτισε μια 
ετήσια επιχορήγηση άνω του 1 εκατομμυ-
ρίου δολαρίων, αφού πριν από δύο χρόνια 
είχε επισημάνει προβλήματα διαχείρισης 
σε οργανισμούς που θεωρούνται ύποπτοι 
από τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυ-
νομία (RCMP) ότι απέκρυψαν «θέσεις της 
αστυνομίας» του κινεζικού κράτους στην 
περιοχή του.
Το Centre Sino-Québec de la Rive-Sud 

(CSQRS) και η Κινεζική Οικογενειακή Υπη-
ρεσία του Ευρύτερου Μόντρεαλ (SFCGM) 
έχουν γίνει στόχος έρευνας του RCMP τις 
τελευταίες εβδομάδες, μετά από καταγγε-
λίες για ξένη παρέμβαση στο έδαφος του 
Καναδά και του Κεμπέκ. 
Το Υπουργείο Μετανάστευσης, 

Francisation and Integration (MIFI) επιβε-
βαίωσε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου, ότι απέ-
συρε την οικονομική του υποστήριξη από 
τους δύο οργανισμούς αφού επαλήθευσε 
τη διαχείρισή τους κατά το οικονομικό 
έτος 2020-2021.
«Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα που 

προέκυψαν μετά τις εργασίες συμμόρφω-
σης, το Τμήμα αποφάσισε να τερματίσει 
τις συνεργασίες στο πλαίσιο των συμφω-
νιών που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Υποστήριξης και Βοήθειας 
για την Ένταξη (PASI) για τους δύο οργα-
νισμούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Arianne 
Méthot.
Το MIFI έλαβε αυτή την απόφαση αφού 

επαλήθευσε τις πτυχές που σχετίζονται 
με τη διακυβέρνηση, τη χρηστή διαχείρι-
ση και τη λογοδοσία για την περίοδο από 
το 2016 έως το 2020.
Το τμήμα συνεχίζει να ασχολείται και με 

τους δύο οργανισμούς στο πλαίσιο του 
προγράμματος francization. 
«Ωστόσο, επιβλήθηκε αυξημένη επαγρύ-

πνηση, όσον αφορά τις δεσμεύσεις που 
προβλέπονται στις συμβάσεις, καθώς και 
την εμφάνιση οποιασδήποτε κατάστασης 
που θα μπορούσε να επηρεάσει την ορθή 
διεξαγωγή των μαθημάτων», ανέφερε η κ. 
Méthot.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας του, το 

CSQRS και το SFCGM παρέχουν εγκατα-
στάσεις και διασφαλίζουν την υλικοτεχνι-
κή υποστήριξη για τη φιλοξενία φοιτητών 
σε μαθήματα francization, τα οποία δίνο-
νται από καθηγητές που απασχολούνται 
στο MIFI.
Το γραφείο της υπουργού Μετανάστευ-

σης Christine Fréchette έχει επενδύσει 

στη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα. 
«Είναι ανησυχητικές, όλες οι καταγγελίες 
που έχουν βγει γι’ αυτή την οργάνωση», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος Αλεξάντρ Λαχάι. 
Ο γενικός διευθυντής των δύο οργανι-

σμών, Xixi Li, επίσης δημοτικός σύμβου-
λος στο Brossard, δεν απάντησε σε αίτημα 
για συνέντευξη των ΜΜΕ.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Στη συνέχεια, ο Φιλελεύθερος βουλευ-

τής του La Pinière, Gaétan Barrette, πα-
ρενέβη στην κ. Li όταν ενημερώθηκε για 
τα πορίσματα του MIFI σχετικά με τη μη 
συμμορφούμενη διαχείρισή του. 
«Έκαναν μια αναφορά και θεώρησαν ότι 

θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη και 
συμφώνησα σε αυτό. Δε λέω ότι υπάρ-
χουν παρατυπίες», διαβεβαίωσε.
Προτού το RCMP επιβεβαιώσει στη 

Journal de Montréal την περασμένη εβδο-
μάδα, ότι οι δύο οργανισμοί ερευνούνταν, 
ο κ. Barrette δεν είχε ακούσει ποτέ για τέ-
τοιους ισχυρισμούς σχετικά με το CSQRS ή 
το γενικό διευθυντή του. 
«Όταν πρόκειται για πολιτική παρέμβα-

ση, κανείς από την κινεζική κοινότητα δε 
με προειδοποίησε με οποιονδήποτε τρό-
πο γι’ αυτές», είπε.
Το περασμένο φθινόπωρο, το RCMP 

άνοιξε μια αρχική έρευνα, αφού έλαβε 
αναφορές ότι η Κίνα είχε δημιουργήσει 
αστυνομικά τμήματα και παρενοχλούσε 
Κινέζους ομογενείς στον Καναδά.
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 

CSQRS, ο Bernard Ouellet, επιβεβαίωσε 
ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας διέκοψε τη χρηματοδότησή της. 
«Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν άλλα, και 

έχει περάσει πολύς καιρός», είπε. 
«Δεν υπήρχε τίποτα κρυφό σε όλα αυτά» 

εκφράζοντας την έκπληξή του για την 
έρευνα του RCMP. 
«Δεν έχω ιδέα που θα με έκανε να πιστέ-

ψω ότι θα υπήρχε διείσδυση με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο», είπε.

Ο κ. Ouellet, ένας διδακτορικός φοιτητής 
που ερευνά την κινεζική κοινότητα, υπο-
πτεύεται ότι το RCMP συνεχίζει τις έρευ-
νες επειδή έχουν ξεμείνει από πληροφο-
ρίες. 
«Είναι μια διερευνητική τεχνική που δη-

μιουργεί παράπλευρες ζημιές στον οργα-
νισμό», είπε.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Το CSQRS έχει λάβει επίσης υποστήριξη 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών (MSSS) από το 2019. Το MSSS 
θα καταβάλει 175.068 $ το 2023, ως μέ-
ρος του Προγράμματος Υποστήριξης για 
Κοινοτικούς Οργανισμούς. Ο οργανισμός 
έλαβε 447.169 $ τα τρία προηγούμενα οι-
κονομικά έτη.
Το SFCGM, το οποίο επίσης στοχεύει η 

έρευνα RCMP, έχει λάβει 410.258 $ από το 
MSSS από το 2019 στο πλαίσιο του ίδιου 
προγράμματος. Θα του καταβληθούν επι-
πλέον 189.490 $ φέτος. 
Ο Danny Raymond, του CIUSSS du Centre-

Sud-de-l›Île-de-Montréal, είπε ότι το αρ-

χείο SFCGM αναλύεται μετά τις πρόσφα-
τες αποκαλύψεις. «Είναι μια πολύ ανησυ-
χητική κατάσταση, την οποία λαμβάνουμε 
πολύ σοβαρά υπόψη», είπε.
Το RCMP επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 13 

Μαρτίου ότι έχουν ληφθεί 15 αναφορές 
σχετικά με ισχυρισμούς ξένης παρέμβα-
σης από τη δημοσίευση των εκθέσεων την 
περασμένη εβδομάδα. 
«Είμαστε στο στάδιο της ανάλυσης», είπε 

ο αστυνόμος Τσαρλς Πουαριέ. Δεν ήταν 

δυνατό να γνωρίζουμε πόσες αναφορές 
είχαν ληφθεί πριν από την περασμένη 
εβδομάδα. «Η έρευνα για τα υποτιθέμε-
να κινεζικά αστυνομικά τμήματα στο Κε-
μπέκ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικές 
εβδομάδες», είπε ο κ. Πουαριέ. 
«Αυτή η έρευνα θα ήταν ένα σαφές πα-

ράδειγμα ξένης παρέμβασης στο έδαφος 
του Καναδά και του Κεμπέκ».

Πηγές: Le Devoir, Le journal de Montréal

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 35 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΜΕΣΑΙΟ ΔΑΧΤΥΛΟ
Ένα «θεόσταλτο» 

δικαίωμα…
«Το να δείχνεις σε κάποιον το μεσαίο δάχτυλο, αποτελεί 

ένα «θεόσταλτο» κατοχυρωμένο από το χάρτη δικαίω-
μα που έχει κάθε Καναδός», απεφάνθη δικαστής του Κεμπέκ, 
απορρίπτοντας μία περίεργη και πρωτοφανή κατηγορία. Η 
υπόθεση ξεκίνησε, όταν o Neall Epstein συνελήφθη από την 
αστυνομία στις 18 Μαΐου 2021, ύστερα από μήνυση του γείτο-
νά του Michael Naccache για άσεμνη χειρονομία.
Το περιστατικό ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς διενέξεων με-

ταξύ των δύο ανδρών και μελών των οικογενειών τους. Μετά την 
εκδίκαση της υπόθεσης, o δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα, 
ότι όχι μόνο δεν ήταν ένοχος ο Neall Epstein, αλλά το γεγονός 
ότι συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη ήταν μία συγκλονιστική 
αδικία. 
«Για να είμαι απολύτως σαφής, δεν είναι έγκλημα να δείχνεις 

σε κάποιον το δάχτυλό σου», έγραψε ο δικαστής Διονύσιος Γα-
λιατσάτος στην πολυσέλιδη απόφασή του στις 24 Φεβρουαρίου 
2023. Μάλιστα, εξαπέλυσε μια καυστική επίθεση κατά του γεί-
τονα και καταγγέλλοντα, του οποίου τα παράπονα χαρακτήρισε 
ανούσια και κοινότοπα. 
«Το μεσαίο δάχτυλο μπορεί να μην είναι μία πολιτισμένη κίνηση, 

μπορεί να μην είναι ευγενική, παρόλα αυτά δεν επισύρει ποινική 
ευθύνη», τόνισε στο δικαστήριο ο Γαλιατσάτος. 

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η συγκεκριμένη χειρονομία χρο-
νολογείται από την αρχαία Ελλάδα και αντιπροσώπευε το φαλλό. 
Η χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο αποτελούσε σύμβολο της 
σεξουαλικής επαφής, με τρόπο που προορίζεται να υποβαθμίσει, 
να εκφοβίσει και να απειλήσει το άτομο προς το οποίο απευθύ-
νεται η χειρονομία.

Στην αρχαία ελληνική κωμωδία, το πρωκτοδάχτυλο ήταν μία χει-
ρονομία προσβολής προς άλλο πρόσωπο. Στην κωμωδία του Αρι-
στοφάνη, όταν ο χαρακτήρας Σωκράτης εξετάζει το μαθητή του 
στα ποιητικά μέτρα, ο Στρεψιάδης δηλώνει ότι ξέρει πολύ καλά τι 
είναι δάχτυλος και προβαίνει στη χειρονομία. Ο Σωκράτης αντι-
δρά στην πράξη ως αγροίκια και παιδαριώδη.

Στο μεσογειακό κόσμο του 1ου αιώνα, η ύψωση του δαχτύλου 
ήταν μία από τις πολλές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για να 
εκτρέψουν την πανταχού παρούσα απειλή του κακού ματιού…

Σε ορισμένες σύγχρονες κουλτούρες, έχει αποκτήσει αυξανόμε-
νη αναγνώριση ως ένα σημάδι της ασέβειας και έχει χρησιμοποι-
ηθεί από τους καλλιτέχνες της μουσικής, αθλητές και πολιτικούς. 
Οι περισσότεροι εξακολουθούν να εκλαμβάνουν τη χειρονομία 
ως άσεμνη. 

Στο δυτικό πολιτισμό, το μεσαίο δάχτυλο είναι μία άσεμνη χει-
ρονομία που υπονοεί μέτρια έως ακραία περιφρόνηση. Γίνεται 
δείχνοντας το πίσω μέρος μια κλειστής γροθιάς που έχει το με-
σαίο δάχτυλο σύμβολο της απαξίωσης και της απέχθειας. Πολλοί 
πολιτισμοί χρησιμοποιούν παρόμοιες χειρονομίες για να εμφα-
νίσουν την ασέβειά τους, αν και άλλοι το χρησιμοποιούν για να 
δείξουν σκόπιμη ασέβεια απέναντι σε άλλες κουλτούρες.
Τελικά, πόσο προσβλητικά μπορεί να είναι, ένα δάχτυλο υψωμέ-

νο, ένας αντίχειρας ανασηκωμένος ή μια ανοιχτή παλάμη; Γεγο-
νός είναι ότι τα δάχτυλα και γενικά τα άνω άκρα, από πάντα είχαν 
τη δύναμη να εκφράζουν συναισθήματα που συχνά δεν μπορού-
σαν να εκφραστούν λεκτικά. Ήταν, τρόπον τινά, μια σιωπηρή δια-
μαρτυρία, μία «παραστατική» έκφραση…

ΡΑΔΙΟ ΕΡΑΝΟΣ 2023
Με την πλήρη συνεργασία όλων των υπευ-

θύνων των παροικιακών μέσω ενημέρω-
σης, ιδιαίτερα των ραδιοπαραγωγών Μιχάλη 
Τελλίδη, Δημήτρη Παπαδόπουλο και Κώστα Δα-
νιηλίδη, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάβ-
βατο 11 Μαρτίου ο ΡΑΔΙΟ ΕΡΑΝΟΣ 2023 από τις 
9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Για δεύτερη 
συνεχή φορά η μετάδοση γινόταν από αίθουσα 
του PALACE, ευγενική προσφορά από τον κύριο 
Νίκο Τσατά και των συνεργατών του.
Προσωπικά και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω 

τα μέλη της Ερανικής Επιτροπής, που μου ανέθε-
σαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να αναλάβω 
το συντονισμό του ΡΑΔΙΟΥ ΕΡΑΝΟΥ. Ήταν μεγάλη 
μου τιμή και ευχαρίστηση να παίξω αυτό το ρόλο.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τον Δημή-

τρη Παπαδόπουλο ως τεχνικό συντονιστή – με-
ταφέροντας τον ήχο από τη μια συχνότητα ρα-
διοφώνου στην άλλη, καθώς και τον τεχνικό του 
CFMB Alex Fortino.
Σύμφωνα με τον κ. Τάσσο Ξυπολιτάκη, πρόεδρο 

της Ερανικής επιτροπής, ως και την Πέμπτη 16 
Μαρτίου, το ποσό ξεπέρασε τις $125.000 κατα-
τάσσοντας το ραδιοέρανο 2023 ως τον έρανο που 
συγκέντρωσε το τρίτο μεγαλύτερο ποσό. Τα πρω-
τεία έχει ο έρανος 2021 όπου συγκεντρώθηκαν 
πάνω από $300.000.
Αν και τα ποσά φαίνονται ικανοποιητικά, αν τα 

συγκρίνουμε με άλλες παροικίες που κάνουν ερά-
νους για παρόμοιους σκοπούς, (εξαιρώντας την 
Εβραϊκή και την Ιταλική που πλαισιώνονται από 
μεγάλες επιχειρήσεις), τα δικά μας αποτελέσμα-
τα είναι -συγνώμη- για γέλια. Ως παράδειγμα, το 
οποίο ανέφερα στο ραδιόφωνο, μια παροικία 
που αποτελείτε περισσότερο από εργάτες, συγκέ-
ντρωσε 4 εκατομμύρια μέσα σ’ ένα χρόνο!

Εμείς ως παροικία, εκτός από εκατοντάδες με-
γαλοεπιχειρηματίες, έχουμε 200 νομικούς (δικη-
γόρους και συμβολαιογράφους), καμιά 500αριά 
γιατρούς και άλλους επιστήμονες στο χώρο της 
υγείας, καλοστεκούμενους οικονομικά συνταξι-
ούχους και, και, και… Αν λοιπόν όλοι έδιναν κάτι, 
θα μπορούσαν οι δικοί μας έρανοι να συγκεντρώ-

νουν περισσότερα απ’ οποιαδήποτε άλλη παροι-
κία, ακόμα και την εβραϊκή. Η λέξη ΦΙΛΟΤΙΜΟ 
υπάρχει μόνο στην Ελληνική γλώσσα, άλλο θεω-
ρία όμως και άλλο πράξη…
Απ’ ότι διαπιστώνουμε και σύμφωνα με τα απο-

τελέσματα σε κάθε έρανο, λίγοι είναι αυτοί που 
νοιάζονται για τη στήριξη των Ελληνικών μας Σχο-
λείων, όπου γίνονται συνεχόμενες προσπάθειες 
για τη διατήρηση της Ελληνικής μας Γλώσσας. Σε 
όσους δώσατε στο φετινό έρανο ΕΥΓΕ ΣΑΣ. Εσείς 
έχετε φιλότιμο!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
O καθηγητής πανεπιστημίου Jacques Bouchard 

εν περιλήψει, είπε τα εξής για την Ελληνική Γλώσ-
σα: «Δηλώνω ενσυνείδητα ότι πολύ τυχερός είναι 
αυτός που σκέπτεται και μιλάει ελληνικά, για-
τί έχει τη δυνατότητα – αν θέλει – να εμβαθύ-
νει στην ερμηνεία τού σύμπαντος με τη μητρική 
γλώσσα του δυτικού πολιτισμού. Η ελληνική, με 
τη λογική και το θησαυρό βασικών εννοιών που 
διαθέτει, στηρίζει κάθε μορφωμένο άνθρωπο της 
εποχής μας που επιθυμεί να κατανοήσει τον κό-
σμο και να μάθει άλλες γλώσσες. Η ελληνομάθεια 
είναι το «σήμα κατατεθέν» του καλλιεργημένου 
πολίτη του αιώνα μας».

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Σε απορία όλων, είναι η παντελής απουσία του 

φετινού επίτιμου προέδρου. Για πρώτη φορά, 
επίτιμος πρόεδρος της Ερανικής επιτροπής ήταν 
ΑΟΡΑΤΟΣ. Έστειλα λοιπόν μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου τα εξής, στον πρόεδρο της Ερανικής 
Επιτροπής κ. Τάσσο Ξυπολιτάκη και αναμένω τις 
γραπτές απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
1] Σε τι οφείλετε η παντελής απουσία και μη συμ-

μετοχή, του προσώπου που διαδέχτηκε, ως επίτι-
μος πρόεδρος του φετινού εράνου;
2] Επίσης, γνωρίζοντας ότι τα περισσότερα άτο-

μα που διαλέγονται ως επίτιμοι πρόεδροι δεν κά-
νουν αυτό πρέπει να κάνουν, στο μέλλον θα υπάρ-
ξει «επίτιμος», και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις 
όρους και εγγυήσεις;

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου επισκέφτηκε το Μόντρεαλ «αστραπιαίως», ο υπουργός εξωτερικών της 
Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, τον οποίο συνόδευε η Καναδή ομόλογος του Mélanie Joly. Απ’ ότι έδει-

ξαν τα πράγματα, η επίσκεψη αυτή είχε περισσότερο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, πλαισιωμένη από τις 
γνωστές φιλοφρονήσεις μεταξύ υπουργών.
Την τυχόν επίσκεψη του κ. Δένδια, μας την ανέφερε εδώ και εβδομάδες η πρόξενος της Ελλάδας κ. 

Βαρβαρήγου, σε συνάντηση που κάλεσε εμένα και τους συναδέλφους εκδότες Χρήστο Μανίκη και Δη-
μήτρη Παπαδόπουλο. Είμασταν και οι τρεις ενθουσιασμένοι γι’ αυτή την επίσκεψη, όπου υποτίθεται 
θα είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήσεις σε συνέντευξη Τύπου που υπολογίζαμε θα καλούσε ο 
υπουργός. Αλλά εμείς, άλλα υπολογίζαμε και άλλα διαδραματίστηκαν... Μπορεί να φταίει σε αυτό και 
τα γεγονότα των Τεμπών. Ποιος ξέρει;

Η πρώτη επίσημη αναφορά για τον ερχομό του υπουργού Δένδια προήλθε από τον υπεύθυνο δημο-
σίων σχέσεων της κοινότητας Πάρι Πέτρου. Του διευκρίνισα ότι μόνο αν γίνει συνέντευξη Τύπου θα 
παραστούν ΤΑ ΝΕΑ. Το βράδυ της Τρίτης 14 Μαρτίου το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά ενημέρωσε, 
ότι οι δυο υπουργοί θα κάνουν μόνο δηλώσεις σε ολιγόλεπτη συνάντηση με τα μέσα ενημέρωσης στα 
σκαλιά του Αγίου Γεωργίου. Το ρύζι έλειπε… Και πάλι δήλωσα, ότι δε θα παραβρεθώ. Έμαθα δε ότι απα-
γορεύτηκε στο συνάδελφο Παπαδόπουλο να βιντεοσκοπήσει για το πρόγραμμα του, τη συνάντηση του 
υπουργού με μαθητές των σχολείων. Την αποκλειστικότητα είχε το συνεργείο της κρατικής ΕΡΤ. Ανα-
ρωτιέμαι πράγματι, ποιος ευθύνεται για το «φίμωτρο» που μπήκε στα Παροικιακά μέσα ενημέρωσης… 
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FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling or Downsizing?
I CAN HELP!

Call me today for a 
FREE evaluation 

with no obligation.

Το Κράτος σε ρόλο Παρακράτους 
Η εθνική τραγωδία δεν απαλύνεται 

με ευχολόγια, ή με συνθήματα, δή-
θεν πεζοδρομίου, όπως η πολύφερνη 
κατ’ επίφαση «δημοκρατική» μεταπολί-
τευση έχει συνηθίσει, καθότι εν προκει-
μένω ομιλούμε μετά συντριβή καρδίας 
απλούστερα δια την ανθρώπινη ζωή, 
την ύπατη και ύψιστη αξία του Πολιτι-
σμού, δίκην της προστασίας της οποίας 
έχουν τα πάντα οικοδομηθεί.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Τούτο δε το λέγω, εις τον αντίποδα, άνευ 
να διακατέχομαι εκ διαθέσεως αρνήσε-
ως περί των εν γένει κινητοποιήσεων, ως 
μία δυναμική μορφή και μείζονα έκφαν-
ση ουσιαστικής διαμαρτυρίας και απτής 
αποδείξεως ότι το σύστημα ανθίσταται 
και κοχλάζει συλλήβδην αλλά δια τον 
ελλοχεύοντα κίνδυνο ότι ενδεχομένως ο 
τρόπος αυτός αντιμετώπισης ενός τοσού-
τον ερριζωμένου πολιτικού προβλήματος, 
δηλονότι επιτάσσεται εκ των περιστάσε-
ων να επιλυθεί αμελλητί, χαίνει και χρο-
νίζει ανεπούλωτο, ένεκεν και συνεπεία 
σωρείας αγκυλώσεων και εξυπηρετήσε-
ως σωρείας ιδιοτελών σκοπιμοτήτων.

Είναι λοιπόν πρόδηλο, ότι τα συλλαλη-
τήρια και οι κινητοποιήσεις δεν εξαρκούν 
αμιγώς ως μέσα ικανά και πρόσφορα, 
ούτως ώστε να παράξουν το ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, ακριβώς δια τον λόγον ότι 
κηδεμονεύονται υπό του κατεστημένου 
και οι ως άνω εκδηλώσεις, απλώς επενερ-
γούν ισχνά εις το συλλογικό υποσυνεί-
δητο ως κύμβαλο αλαλάζον, δηλαδή ως 
μία συλλογική πλην μη συνεχόμενη και 
λίαν ασύνδετη δράση εναντίωσης προς 
τον σιδηρούν σύστημα, το οποίο επιχαί-
ρει τέτοιους είδους θνησιγενείς και άπαξ 
λαμβάνουσες χώρα διαδηλώσεις.
Εν άλλοις λόγοις, απεδείχθη, την Τετάρ-

τη 8-3-2023, ότι η εθνική τραγωδία απε-
τέλεσε απλώς τη θρυαλλίδα εκρήξεως 

ενός κινήματος αντιδράσεως, όχι με πρό-
θεση ενότητας ή κεντρικό πρόταγμα την 
παύση τέτοιου είδους φαινομένου εις 
το μέλλον ή ενδεχομένως την άρση και 
παράλειψη αυτών, καθώς και την άμεση 
παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκο-
μένων, ακριβώς  δια να σεισθεί και να 
κλονισθεί το σύστημα, αλλά ευκαιριακής 
προβολής των σφέτερων, ακαίρων και 
ατόπων αιτημάτων των, εξ αφορμής της 
μνήμης των αδίκως δολοφονηθέντων συ-
μπολιτών μας.
Είναι λοιπόν κατάδηλο, ότι καταστήκα-

με κοινωνοί εικόνων απείρου κάλλους, 
όπως εν τοιαύτη περιπτώσει, των προ-
σφιλών δικαιωματιστών, των υποστηρι-
κτών της παγκοσμιοποιήσεως, των πρε-
σβευτών των διαφόρων κοινωνικών κινη-
μάτων, των φερόμενων αναρχικών αλλά 
ασφαλώς και την πρωτοκαθεδρία των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα οποία 
σφετερίστηκαν τις ως άνω κινητοποιή-
σεις, προβάλλοντας ως αίτημα το «ταξικό 
μίσος», συνθήματα κατά του έθνους, με 
αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις αυτές «μνή-
μης» να μετασχηματιστούν στυγνώς εις 
παρελκυστικό κέλευσμα και έναυσμα 
απλώς ασκούμενης φαιάς και μελαίνης 
προπαγάνδας, των εκάστοτε ιδεοληψιών.
Η αποθαρρυντική κατάσταση καθίστα-

ται η βεβήλωση και ο βανδαλισμός ιστο-
ρικών μνημείων, η καταστροφή εμπορι-
κών ιδιωτικών καταστημάτων, αλλά κυ-
ρίαρχη θέση διαδραμάτισε ανυπερθέτως 
η λεηλασία της τιμητικής μαρμάρινης 
επιγραφής, εις τον τόπο τού μέχρι τούδε 
ανεξιχνίαστου εγκλήματος στυγνής δολο-
φονίας των προσώπων της τότε Marfin, 
εν έτη 2010, από τους «προστατευόμε-
νους» του βαθέως Κράτους, ανεπίτρεπτο 
γεγονός το οποίο μόνον υπερεκχειλίζο-
ντα αποτροπιασμό μας κομίζει μακράν.
Τα ως άνω στοιχεία συνάγονται αιτιω-

δώς εκ των γεγονότων, αποδεικνύοντας 
πανηγυρικά και αιτιωδώς ότι η Ελλάς έχει 

βυθιστεί εις το χάος των ανθελλήνων και 
των εμμίσθων, τελούντων πασιδήλως, 
εν διατεταγμένη υπηρεσία, εγκαθέτων 
προσώπων σκοτεινών διευθυντηρίων, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκε-
κριμένος εσμός των συμφερόντων του 
κατεστημένου.
Οσάκις κανείς αντιμετωπίζει τέτοιου εί-

δους φαινόμενα αντιλαμβάνεται το ατε-
λέσφορο του εγχειρήματος και την αλυσι-
τέλεια, ότι  ο λαός αυτός, ίνα εξοβελίσει 
την ενδημούσα λοιμική «του διαίρει και 
βασίλευε» καθώς και την παθογένεια του 
ριζικού ανθελληνισμού απαιτείται ακόμη 
αιώνες, καθότι η κοινωνία συσκοτισμένη 
και συγχυσμένη, άγεται και φέρεται από 
το πολιτικό κατεστημένο, απλώς μεταλ-
λαγμένου υπό το χρώμα άλλου μανδύα, 
πρόκειται δια το αλλοτριομορφοδίαιτο 
κατεστημένο, το οποίο παραλλάσσεται 
ευέλικτα και κατά το δοκούν, ακριβώς δια 
να υπονομεύσει οιαδήποτε υγιή κίνηση 
και πράξη αντιδράσεως προς μία αδαή 
κοινωνία, η οποία αρέσκεται να αντιδρά, 
προέχοντος και κυρίως, ως ευνουχισμένη 
υδαρή μάζα.

Εν κατακλείδι, οσάκις τα πολιτικά κόμ-
ματα ιδιοποιούνται τον ανθρώπινο πόνο, 
διώκοντας οιαδήποτε ακηδεμόνευτη και 
ελεύθερη φωνή ουσιαστικής αντίστασης, 
η κατάσταση καθίσταται απολύτως ελεγ-
χόμενη καθόλα άνευρη και αμέσως ευ-
θυγραμμιζόμενη με το πολιτικό κατεστη-
μένο, το αυτό συνέβη λίαν προσφάτως, 
με τη σιδηρά επιβολή του απάνθρωπου 
και αντισυνταγματικού υποχρεωτικού 
εμβολιασμού, επί ποινή περιθωριοποι-
ήσεως και εκτοπισμού εκ της κοινωνίας 
των αντιφρονούντων δια του στίγματος 
του κοινωνικού μιάσματος, ανεξαρτήτως 
του λόγου, ότι μετέπειτα το σύστημα 
αναδιπλώθηκε ένεκεν και συνεπεία των 
ραγδαίων εξελίξεων.
Συνελόντι ειπείν, Πόλις εάλω, καθότι 

οι δολοφονημένοι συλούνται από τους 

ψευδεπίγραφους δημοκράτες, οι οποίοι 
προσβάλλουν τραχέως τη μνήμη των κα-
θυβρίζοντας τους τεθνεώτες κεκοιμημέ-
νους αδελφούς μας, κατά τρόπο ανίερο 
και ανόσιο εν ονόματι της Δημοκρατίας, 
ως εκ τούτου, δια των σεσημασμένων 
πορειών, επετεύχθη απλώς μία οπή επί 
του ύδατος άνευ ετέρου τινός, διότι το 
συντεταγμένο παρακράτος τροφοδοτεί 
το κατεστημένο κράτος.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σ π ο ύ δ α σ ε 
Νομικά στη 
Νομική Αθη-
νών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσι-
ογραφία στο 
Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι 
Επαγγελμα -
τικής Δημο-
σιογραφίας 
και έκανε το 
πρώτο με-
ταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο 
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοι-
κητικό, 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 διαμεσο-
λαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύ-
σεως διαφορών, αστικού και εμπορι-
κού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδη-
γίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος 
Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή 
του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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• 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 

Τα «μυστικά της κάλπης» υπό τη βαριά 
σκιά που ρίχνει στο πολιτικό σκηνικό 

η τραγωδία των Τεμπών, προσπαθούν 
να ανιχνεύσουν τα κομματικά επιτελεία, 
καθώς η χώρα, μετά την ακύρωση του 
σχεδιασμού για εκλογές στις 9 Απριλίου, 
εισέρχεται σε μια δίμηνη και πλέον προε-
κλογική περίοδο, με καταληκτική ημερο-
μηνία της αναμέτρησης με απλή αναλογι-
κή τη 14η ή την 21η Μαΐου.

ΚΩΣΤΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Άπαντες σχεδόν, σε κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση, συνομολογούν πως στον από-
ηχο της πολύνεκρης τραγωδίας βεβαιότη-
τες δεν υφίστανται, τουλάχιστον στην πα-
ρούσα φάση: στην κοινωνία μετά το σοκ 
από το περιστατικό στα Τέμπη επικρατεί 
οργή, ενώ η «φωτογραφία της στιγμής» 
που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, οι 
οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας, κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής. Όμως, 
υπάρχουν έξι κρίσιμα ερωτήματα, η απά-
ντηση στα οποία θα διαμορφώσει και το 
πλαίσιο από το οποίο θα προκύψει το 
τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Ποια είναι 
αυτά:

1. Θα μονοπωλήσει την προεκλογική 
ατζέντα η τραγωδία των Τεμπών ή η πο-
λιτική αντιπαράθεση θα επεκταθεί και σε 
άλλα πεδία ευνοϊκότερα για τη Ν.Δ.;

Είναι σαφές, πως η επικαιρότητα γύρω 
από τα μεγάλα ελλείμματα στην ασφάλεια 
των σιδηροδρόμων σταδιακά θα αρχίσει 
να υποχωρεί. Όμως, τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης αναμένεται να επιχειρήσουν, 
με αφορμή το δυστύχημα, να αμφισβητή-
σουν συνολικά τη διαχειριστική επάρκεια 
της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με μια ευ-
ρύτερη επίθεση στο αφήγημα του επιτε-
λικού κράτους. Ως εκ τούτου, το ερώτημα 
είναι πόσο αποτελεσματική θα είναι η επι-
χειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου, 
ότι παρά τις αυταπόδεικτες αστοχίες στην 
υπόθεση των Τεμπών, κατά την περασμέ-
νη τετραετία υπήρξαν σημαντικές παρεμ-
βάσεις στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού 
του κράτους. Και δεύτερον, κατά πόσον η 
προεκλογική αντιπαράθεση θα επεκταθεί 

σε τομείς στους οποίους η Ν.Δ. εμφανίζε-
ται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η οικονομία, τα εθνικά 
θέματα και η ασφάλεια.

2. Από το δυστύχημα θα έχει κόστος 
μόνο η Ν.Δ.; Θα είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ 
να καρπωθεί την όποια φθορά του κυ-
βερνώντος κόμματος;
Παρότι η σχετική πρόγνωση είναι πρό-

ωρη και επισφαλής, στα κομματικά επι-
τελεία κυριαρχεί η αίσθηση πως με την 
«αφομοίωση» των παραμέτρων του δυ-
στυχήματος και την πρόοδο των εργασιών 
της Δικαιοσύνης και της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων, θα προκύψει μια εικόνα 
διαχρονικών πολιτικών ευθυνών για την 
τραγική υστέρηση στην εισαγωγή του συ-
στήματος τηλεδιοίκησης και ευρύτερα στο 
πεδίο της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. 
Υπό το ανωτέρω πρίσμα λέγεται πως δύ-
σκολα ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε την ευθύνη δια-
κυβέρνησης της χώρας την περίοδο 2015-
19, θα μπορέσει να καταγράψει εκλογικά 
κέρδη, ενώ ορισμένοι προσθέτουν πως το 
ίδιο μπορεί να ισχύσει – έστω σε μικρότε-
ρο βαθμό – και για το ΠΑΣΟΚ. 
Παράλληλα, η μεγάλη δημοσκοπική υπε-

ροχή που διέθετε η Ν.Δ. έναντι των άλλων 
κομμάτων τής αφήνει περιθώρια να δι-
αχειριστεί τα νέα δεδομένα. Το ερώτημα 
είναι, κατά πόσο θα αποδειχθούν στενά ή 
όχι για τη Ν.Δ., σε συνδυασμό φυσικά με 
την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 
που θα κάνει.

3. Θα προκαλέσει η τραγωδία των Τε-
μπών ένα ισχυρό αντισυστημικό ρεύμα 
και κατά πόσο θα εκφραστεί αυτό εκλο-
γικά;
Με το υφιστάμενο κύμα οργής και «ταύ-

τισης» με τα θύματα και τις οικογένειές 
τους, ουδείς μπορεί να αποκλείσει μια 
τέτοια εξέλιξη. Πόσο μάλλον μετά την 
έντονη ευαισθητοποίηση των νέων και τις 
μεγάλες συγκεντρώσεις της Τετάρτης 8 
Μαρτίου σε όλη την Ελλάδα. Πάντως, στο 
Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν πως είναι 
δύσκολο «να επαναληφθεί το 2012». 
Τότε, προσθέτουν, μεγάλη μερίδα πολι-

τών είδε να ανατρέπεται πλήρως το οικο-

νομικό της status, ενώ τώρα η όποια αντί-
δραση, παρότι απόλυτα δικαιολογημένη, 
είναι κυρίως συναισθηματική. 

Σημειώνεται πως η Ελλάδα έχει περάσει 
πρόσφατα από την εμπειρία της «οργής» 
και έχει υποστεί τα αδιέξοδα στα οποία ο 
θυμός οδηγεί. Επίσης, παρότι είναι πιθα-
νή η εκλογική ενίσχυση των κομμάτων στα 
άκρα του πολιτικού φάσματος, θα πρέπει 
να επισημανθεί πως με το νόμο που ψηφί-
στηκε πρόσφατα, το μόρφωμα Κασιδιάρη 
και η Χρυσή Αυγή πιθανότατα δε θα έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στις επερχόμενες 
εκλογές. Τέλος, ερώτημα αποτελεί εάν το 
αναμενόμενο «σκληρό ροκ» από πλευράς 
ΣΥΡΙΖΑ στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, 
μπορεί να οδηγήσει σε μια συνολικότερη 
απαξίωση των κομμάτων. 

Πάντως, από την Κουμουνδούρου το-
νίζεται πως οι πρώτες δημοσκοπήσεις 
δείχνουν εικόνα σταθερότητας των ποσο-
στών για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που αν επιβε-
βαιωθεί, περιορίζει τις δεξαμενές για τη 
λεγόμενη αντισυστημική ψήφο.

4. Θα έχουν κέρδη τα μικρότερα κόμμα-
τα;
Οι πρώτες δημοσκοπήσεις, πέραν της αύ-

ξησης των αναποφάσιστων – που προέρ-
χονται από τη Ν.Δ. – καταγράφουν ενίσχυ-
ση του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του 
ΜέΡΑ25. Παρότι η προεκλογική περίοδος 
θα είναι μακρά και δεδομένα όχι «ευθύ-
γραμμη», πολλοί προεξοφλούν πως τα 
τρία μικρότερα κόμματα και ενδεχομένως 
το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσουν τα ποσοστά τους, 
καθώς μάλιστα οι πρώτες κάλπες, του 
Μαΐου, θα διεξαχθούν με σύστημα απλής 
αναλογικής. Πάντως, κρίσιμη θεωρείται 
κυρίως η επίδοση που θα καταγράψει 
το κόμμα του Γ. Βαρουφάκη, το οποίο το 
προηγούμενο διάστημα οι περισσότεροι 
εκτιμούσαν πως θα βρεθεί εκτός Βουλής. 
Η προοπτική το ΜέΡΑ25 να περάσει το 
κατώφλι του 3% έχει ευρύτερη σημασία, 
γιατί συνεπάγεται αύξηση του πήχη της 
αυτοδυναμίας για τη Ν.Δ.

5. Πώς θα επηρεάσει το γεγονός ότι η 
χώρα οδεύει κατά πάσα βεβαιότητα σε 
μια διπλή εκλογική αναμέτρηση, αρχικά 
το Μάιο με απλή αναλογική και εν συνε-
χεία – το πιθανότερο – στις 2 Ιουλίου με 
το νέο εκλογικό νόμο;
Το ευνοϊκό για την κυβέρνηση σενάριο θα 

είναι οι πρώτες κάλπες να λειτουργήσουν 
«εκτονωτικά» για την όποια δυσαρέσκεια 
των ψηφοφόρων και στη δεύτερη να 
ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά για 
πολιτική σταθερότητα, δίνοντας στη Ν.Δ. 
το πρόσθετο ποσοστό που θα απαιτείται 
προκειμένου να επιτύχει το στόχο του 

σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. 
Στον αντίποδα, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν 

στις πρώτες κάλπες επικρατήσει η χαλαρή 
ψήφος ή η ψήφος διαμαρτυρίας, να προ-
κύψει ένα εκλογικό αποτέλεσμα (π.χ. ένα 
ποσοστό «καθαρά» κάτω του 32%) που θα 
ακυρώνει την προσδοκία αυτοδυναμίας 
της Ν.Δ. στη δεύτερη εκλογική αναμέτρη-
ση. Μάλιστα ορισμένοι επισημαίνουν και 
ένα παράδοξο σενάριο, σύμφωνα με το 
οποίο η Ν.Δ. μπορεί να είναι μακριά από 
την αυτοδυναμία, αλλά να μην είναι δυνα-
τός ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργα-
σίας με το ΠΑΣΟΚ από τις πρώτες εκλογές, 
καθώς τα δύο κόμματα δε θα συγκεντρώ-
νουν αθροιστικά το απαιτούμενο 45% έως 
47% του εκλογικού σώματος.

6. Πώς θα επηρεάσει η τραγωδία των 
Τεμπών την εικόνα του κ. Μητσοτάκη, 
που αποτελεί διαχρονικά το ισχυρό χαρτί 
της Ν.Δ.;

Στο Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν πως 
κάποιες ρωγμές στη δημοτικότητα του 
πρωθυπουργού είναι αναμενόμενες και 
υπάρχει η δυνατότητα να «καλυφθούν» 
μέχρι την ημέρα της κάλπης, ενώ υπερέχει 
σταθερά έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε 
περίπτωση, προσθέτουν, δεν είναι δυνα-
τόν στην τελική ευθεία προς τις εκλογές 
να μην τεθεί το δίλημμα «Μητσοτάκης ή 
Τσίπρας». Στο ανωτέρω πλαίσιο μάλιστα 
κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν, πως 
ορθώς ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευ-
θύνη που του αναλογούσε και ζήτησε συγ-
γνώμη για την τραγωδία στα Τέμπη, αλλά 
πλέον επιβάλλεται σταδιακά να περάσει 
στην αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα και να 
μεταδώσει ότι εκείνος είναι που έχει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων στην πολιτική 
σκακιέρα. 
Τέλος, μια παράμετρος που έχει σημασία 

είναι πως σύμφωνα με στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, η τραγωδία των Τεμπών ενισχύει την 
επιχειρηματολογία του Νίκου Ανδρουλά-
κη, πως δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός 
κυβέρνησης συνεργασίας με τον κ. Μη-
τσοτάκη πρωθυπουργό.

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι γρίφοι στον εκλογικό ορίζοντα
Σε ένα πολιτικό σκηνικό που ακόμη βράζει, τα κομματικά επιτελεία 
επιχειρούν να ανιχνεύσουν τις νέες συνθήκες • Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα 
που έχει κυβερνήσει πρόσφατα, εκτιμάται ότι θα δυσκολευθεί να 
καρπωθεί τη φθορά της κυβέρνησης
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Κορυφαίος προορισμός για συνταξιούχους 
διεθνώς η Ελλάδα
Στη δεκάδα των πιο προσιτών προο-

ρισμών, διεθνώς, για εγκατάσταση 
μετά τη συνταξιοδότηση, περιλαμβάνε-
ται η Ελλάδα και η Κύπρος, σύμφωνα 
με έρευνα της βρετανικής ασφαλιστικής 
εταιρίας, REASSURED (www.reassured.
co.uk/most-affordable-countries-to-
retire-to/).
Όπως αναφέρει ενημερωτικό έγγραφο 

της πρεσβεία μας στην Κύπρο, η εν λόγω 
εταιρεία συγκέντρωσε έξι παραμέτρους 
που λαμβάνουν υπόψη οι περισσότεροι 
συνταξιούχοι, όταν εξετάζουν την προο-
πτική μετακόμισης στο εξωτερικό.
Οι παράμετροι αυτοί περιλαμβάνουν: το 

ετήσιο επίπεδο ηλιοφάνειας της χώρας, 
το μέσο προσδόκιμο ζωής, το δείκτη κό-
στους διαβίωσης, το μέσο κόστος διαμο-
νής, το μέσο κόστος μεταφορών και το πο-
σοστό του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 
άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της σχε-
τικής έρευνας, η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην πρώτη θέση και η Κύπρος κατατάσ-
σεται στην έβδομη.

Σημειώνεται δε, ότι λόγω του υψηλού 
κόστους διαβίωσης στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, πολλοί Βρετανοί σκοπεύουν να 
μετακομίσουν στο εξωτερικό μετά τη συ-
νταξιοδότησή τους, ενώ η συγκεκριμένη 
έρευνα, σύμφωνα με το διευθυντή Εται-
ρικής Στρατηγικής της REASSURED, Phil 
Jeynes, αποσκοπεί στον εντοπισμό προ-
ορισμών που μπορούν να επιλέξουν οι 
συνταξιούχοι, διαφυλάσσοντας μέρος του 
εισοδήματός τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Σλοβενία και Κύπρος, ισο-
βαθμούν στην κατηγορία για το μέσο όρο 
προσδόκιμης ζωής, στην πέμπτη θέση, με 
81 έτη, πίσω από την Ιαπωνία με 85 έτη, 
τη Μάλτα με 83 έτη και την Ισπανία και 
την Ιταλία με 82 έτη, ενώ το ποσοστό πλη-
θυσμού άνω των 65 ανέρχεται στο 14% 

(σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις υπό-
λοιπες χώρες).
Η ετήσια ηλιοφάνεια στην Κύπρο ανέρ-

χεται σε 3.314 ώρες και είναι η μεγαλύτε-
ρη ανάμεσα στις χώρες της πρώτης δεκά-
δας. Επιπλέον, το μέσο κόστος διαμονής 
ανήλθε σε 598,78 στερλίνες (περίπου 677 
ευρώ), που αποτελεί τον υψηλότερο μέσο 
όρο, όπως προκύπτει από το σχετικό πίνα-
κα, ενώ ο δείκτης του κόστους διαβίωσης 
ανήλθε στο 55,9 και ήταν από τους χαμη-
λότερους στην Μεσόγειο (5η θέση στην 
πρώτη δεκάδα).
Το μέσο κόστος μεταφοράς στην Κύπρο 

ανέρχεται στις 35,38 στερλίνες (περίπου 
40 ευρώ), ισοβαθμώντας στην τρίτη θέση 
με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συ-
νολική βαθμολογία της χώρας ανήλθε σε 
6,358, κατατάσσοντάς την στην έβδομη 
πιο ελκυστική θέση για εγκατάσταση κατά 
τη συνταξιοδότηση.

Από τις υπόλοιπες χώρες της πρώτης δε-
κάδας, η χώρα μας κατετάγη στην πρώτη 
θέση με συνολική βαθμολογία 6,806 με 
μέσο όρο προσδόκιμου ζωής τα 81 έτη 
(5η θέση), ποσοστό πληθυσμού άνω των 
65 ετών το 23% (2η θέση) μαζί με την Πορ-
τογαλία, 2.773 ώρες ετήσιας ηλιοφάνει-
ας (9η θέση), ενώ ο μέσος όρος κόστους 
διαμονής ανέρχεται σε 307,66 στερλίνες 
(περίπου 347 ευρώ), καθιστώντας την τη 
δεύτερη φθηνότερη χώρα της πρώτης 
δεκάδας μετά την Αλβανία.
Ο δείκτης κόστους διαβίωσης ανήλθε 

σε 54,6 για την Ελλάδα (6η θέση), ενώ το 
μέσο κόστος μεταφορών διαμορφώνεται 
στις 26,68 Στερλίνες (περίπου 30 Ευρώ), 
κατατάσσοντας τη χώρα από άποψη κό-
στους στην 6η θέση της πρώτης δεκάδας.
Τη δεκάδα των δέκα πιο προσιτών χω-

ρών, με τις οποίες ανταγωνίζεται τόσο η 
Κύπρος, όσο και η χώρα μας για την προ-

σέλκυση συνταξιούχων, συμπληρώνουν η 
Πορτογαλία στη δεύτερη θέση με συνολι-
κή βαθμολογία 6,712, η Μάλτα στην τρί-
τη θέση με 6,689, η Ιταλία στην τέταρτη 
με βαθμολογία 6,482 και η Ισπανία στην 
πέμπτη με 6,467, η Κούβα στην έκτη με 
6,366, η Κύπρος με 6,358 στην έβδομη, η 
Ιαπωνία στην όγδοη με 6,288, η Αλβανία 
στην ένατη με 6,272 και στην τελευταία το 
Πουέρτο Ρίκο με 6,264.
Το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής σημει-

ώθηκε στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, το 
Μαρόκο και την Αλγερία, η οποία είχε και 
το χαμηλότερο ποσοστό πληθυσμού άνω 
των 65 ετών σε 6%. Η Αλγερία καταγράφει 
επίσης το χαμηλότερο μέσο κόστος δια-
μονής σε 87,19 στερλίνες (περίπου 98,5 
ευρώ), το χαμηλότερο δείκτη κόστους 
ζωής 27,6 καθώς και το χαμηλότερο μέσο 
κόστος μεταφορών 7,20 στερλίνες (περί-
που 8,1 ευρώ).\   © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
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Τα κλειδιά μιας αμφίρροπης κάλπης
Οι παλινωδίες της αντιπολίτευσης μπορεί να ευνοήσουν τελικά τον Ερντογάν, που δείχνει τώρα 
ισόπαλος με τον Κιλιτσντάρογλου • Το Καλό Κόμμα πρώτα αρνήθηκε την υποστήριξη του 
Κιλιτσντάρογλου αντιδρώντας έντονα και έπειτα από τρεις ημέρες την αποδέχθηκε

Οι παλινωδίες και ο παρασκηνιακός 
μαραθώνιος που κατέληξαν στην 

υποψηφιότητα του Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου για την προεδρία της Τουρκίας 
από τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης, 
έχουν πλήξει την αξιοπιστία των αντιπά-
λων του Ερντογάν, γεγονός που αναμέ-
νεται να καταγραφεί και στις δημοσκο-
πήσεις.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο Οζέρ Σεντζάρ, πρόεδρος της εταιρείας 
δημοσκοπήσεων Metropoll, ο οποίος θε-
ωρείται ένα από τα σημαντικότερα ονό-
ματα των δημοσκόπων της Τουρκίας, υπο-
στηρίζει πως «στην Τουρκία είχαμε δύο 
σεισμούς. 

Ο πρώτος ήταν η φυσική καταστροφή και 
ο δεύτερος ήταν στην πολιτική. Το Καλό 
Κόμμα πρώτα αρνήθηκε την υποστήριξη 
του Κιλιτσντάρογλου με μεγάλη αντίδρα-
ση και έπειτα από τρεις ημέρες την απο-
δέχθηκε. 

Αυτό δεν το συναντάς εύκολα στην πο-
λιτική μας. Στον καταστροφικό σεισμό του 
Φεβρουαρίου δεν άλλαξαν τα ποσοστά 
του MΗP (Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης), 
το ΑKP του Ερντογάν έχασε 4 μονάδες, το 
CHP (Κεμαλικοί) 2 μονάδες και το Καλό 
Κόμμα 1,5 μονάδα. Αυξήθηκαν τα ποσο-
στά του Εργατικού Κόμματος! 

Όταν το Φεβρουάριο ρωτήσαμε ποιον 
προτιμάτε, Ερντογάν ή Κιλιτσντάρογλου, 
τα ποσοστά ήταν 42,7% Ερντογάν και 
41,4% Κιλιτσντάρογλου. Σχεδόν ίσα. Όμως 
αυτό ήταν πριν από τον πολιτικό σεισμό. 

Στη νέα μας δημοσκόπηση, που θα ξε-
κινήσουμε τις επόμενες ημέρες, θα μει-
ωθούν οι επιπτώσεις του σεισμού και θα 
δούμε τι θα προκύψει από τις αλλαγές της 
Ακσενέρ. 

Επίσης, πριν από το σεισμό, το ΑΚP ήταν 
στο 39% και μετά το σεισμό έπεσε στο 
35%, ενώ το CHP ήταν στο 27% και έπεσε 
στο 25%».

Άλλες μικρές εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
όμως, δείχνουν πως παρά τις διχόνοιες 
και τις διαμάχες με την πρόεδρο του «Κα-
λού Κόμματος» Μεράλ Aκσενέρ, ο Κιλι-
τσντάρογλου προηγείται του Ερντογάν. 

Σύμφωνα με τις εταιρείες ALF και ORC, 
τα ποσοστά του Κιλιτσντάρογλου κυμαί-
νονται στα επίπεδα 54% έως 56,8% με τον 
Ερντογάν να ακολουθεί με 43% έως και 
45%. «Πράγματι τα σημερινά δεδομένα 
δείχνουν πως η πιθανότητα της νίκης του 
Κιλιτσντάρογλου είναι τώρα μεγαλύτερη 

από ό,τι φαινόταν στο παρελθόν. 
Στις δημοσκοπήσεις που γίνονταν πριν 

από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς 
του ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού Κόμματος (CHP) είχε χαμηλότερα 
ποσοστά. 
Όμως οι ειδικοί μάς έλεγαν, πως από 

τη στιγμή που έχει φύγει η αβεβαιότητα, 
τότε θα αλλάξει και η συμπεριφορά των 
ψηφοφόρων. 

Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις αυτό δεί-
χνουν, αν και δεν είναι από τις πιο σοβα-
ρές και μεγάλες εταιρείες ερευνών. 
Όμως τα δεδομένα που φτάνουν και 

από κέντρα ερευνών δείχνουν πως ο Κιλι-
τσντάρογλου μπορεί να πάρει τις εκλογές. 
Υπάρχει ένα θετικό κλίμα», μας αναφέ-
ρει η δημοσιογράφος Νεβσίν Μενγκιού, 
έμπειρη πολιτική αναλύτρια του τηλεο-
πτικού δικτύου Fox της Τουρκίας.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ο Οζέρ Σεντζάρ είναι πολύ πιο συγκρα-

τημένος και επιφυλακτικός σε σχέση με 
αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και αναφέρει 
ότι «στο φιλοκουρδικό HDP δεν υπάρχουν 
μόνο υποστηρικτές του PKK ή άθεοι Κούρ-
δοι, υπάρχουν και θρησκευόμενοι. 

Όταν στους ψηφοφόρους του HDP ρωτά-
με ποιον θα ψηφίζατε, το 25% αυτών δεν 
υποστηρίζουν τον Κιλιτσντάρογλου». 

O ίδιος αναφέρει πως το γεγονός ότι ο 
Κιλιτσντάρογλου είναι Αλεβίτης επηρεά-
ζει και την προτίμηση των ψηφοφόρων. 
«Εδώ είναι Μέση Ανατολή. Στα βάθη της 
Ανατολίας, υπάρχουν και τώρα τα υπο-
λείμματα της έντασης των Σουνιτών με 
τους Αλεβίτες», τονίζει.

Ο Ερντογάν πολλές φορές δεν έκρυβε 
την προτίμησή του να έχει ως αντίπαλο 
τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, καθώς από 
την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 
2010, μετράει ήττες σε δύο δημοψηφί-
σματα, τρεις γενικές εκλογές και μία προ-
εδρική εκλογή. 

Επιπλέον, μετράει μια ήττα στις δημο-
τικές εκλογές. Όμως ο πρόεδρος του CHP 
έχει και μια νίκη στις εκλογές του 2019, 
καθώς για πρώτη φορά το κόμμα του κέρ-
δισε τους δήμους Κωνσταντινούπολης 
και Άγκυρας με δημάρχους που επέλεξε ο 
ίδιος, δηλαδή με τον Εκρέμ Ιμάμογλου και 
τον Μανσούρ Γιαβάς. 
«Ναι, σίγουρα φαινόταν πως ήταν ο αντί-

παλος που θα ήθελε ο Ερντογάν, όμως 

τώρα ο Κιλιτσντάρογλου θα ξεκινήσει μια 
μεγάλη εκστρατεία, θα πάει σε 81 πόλεις. 
Δε θα είναι μόνος του, θα είναι και οι δύο 
δήμαρχοι μαζί του, κι αυτοί θα περιοδεύ-
σουν μαζί του. Άρα δε θα είναι τόσο εύκο-
λη υπόθεση για τον Ερντογάν», εκτιμά η 
κ. Μενγκιού.

Η ίδια προσθέτει πως «έγινε σύσκεψη 
του στρατηγικού επιτελείου του Ερντογάν 
και εκείνοι τώρα πιθανότατα θα ασχολη-
θούν με το ζήτημα των Κούρδων του HDP. 

Πολλά στελέχη του «Καλού Κόμματος» 
έχουν ευαισθησία στο θέμα αυτό και δε 
θέλουν να είναι στο ίδιο τραπέζι με τους 
Κούρδους. Αναλόγως, ούτε το HDP θέλει 
να κάνει διαβουλεύσεις με τους κεμα-
λικούς. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να 
προκαλέσει την αντιπολίτευση σε αυτό το 
σημείο. 

Θα προσπαθήσει να προκαλέσει τους 
ψηφοφόρους του «Καλού Κόμματος» και 
τα στελέχη του (χρησιμοποιώντας ως φό-
βητρο τους Κούρδους). Για να καταφέρει 
να κερδίσει ο Ερντογάν θα πρέπει να χα-
λάσει την εικόνα της ενότητας που παρου-
σιάζει η αντιπολίτευση».

«ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ»
«Ο Κιλιτσντάρογλου δεν αγωνίζεται μόνο 

με τον Ερντογάν, αλλά με το κράτος. Ο Ερ-
ντογάν εκπροσωπεί την ασφάλεια, τη δι-
καιοσύνη, την οικονομία. 20 χρόνια! Ενώ 
η αντιπολίτευση εκπροσωπεί μόνο τον 
εαυτό της», συμπληρώνει.

Στην Άγκυρα σχεδόν όλοι συμφωνούν 
πως τον επόμενο πρόεδρο της Τουρκίας 
θα τον εκλέξουν οι Κούρδοι ψηφοφόροι, 
καθώς τα ποσοστά του φιλοκουρδικού 
HDP κυμαίνονται στο 10%. 
Ο πρόεδρος του HDP Σελαχατίν Ντεμιρ-

τάς, όπως και εκατοντάδες δήμαρχοι και 
στελέχη του κόμματος, είναι φυλακισμέ-
νοι για σχέσεις με την τρομοκρατική οργά-
νωση του PKK. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 
τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επι-
χειρήσει να προσεγγίσει το HDP για τον 
κοινό στόχο της ανατροπής του Ερντογάν.
Ο Σεντζάρ όμως προειδοποιεί πως «για 

να κερδίσει η αντιπολίτευση θα πρέπει 
τον Κιλιτσντάρογλου να τον υποστηρίξουν 
απόλυτα οι ψηφοφόροι των τριών κομμά-
των: του CHP, του «Καλού Κόμματος» και 
του HDP. Nα μην υπάρχουν απώλειες. Δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. 
Το 30% του «Καλού Κόμματος» δεν τον 

στηρίζει. Την ίδια απόσταση από τον υπο-
ψήφιο της αντιπολίτευσης φαίνεται να 
κρατάει το 25% του HDP και τα 2/3 των 
αναποφάσιστων».

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (στο μέσον) πανηγυρίζει την ανάδειξή του σε ηγέτη των έξι 
κομμάτων της αντιπολίτευσης στη μάχη κατά του Ερντογάν, μαζί με τους δημάρχους Άγκυρας, 
Μανσούρ Γιαβάς (αριστερά) και Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Μαζί τους, περιχαρής, 
η σύζυγος του Κιλιτσντάρογλου, Σελβί. 
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for restaurants, cafes and diners
• Stain resistant restaurant-style placemats  
• Save money and save the environment 
• Cleans easily with just one wipe  
• Made of long lasting durable material
• Any size - Any quantity 
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ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΟΙ «ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΓΟΙ» ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Λογάριασαν χωρίς τους… BRICS
Η δυτική προπαγάνδα έχει συσκοτίσει ορισμένες οικονομικές πραγματικότητες  
που θα έπρεπε να ήταν προφανείς για το γεωπολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι

Μετά από μια μικρότερη του αναμε-
νόμενου πτώση του ΑΕΠ το 2022 

κατά -2,1%, η Ρωσία έχει ξεφύγει από τις 
κυρώσεις του ΝΑΤΟ και προβλέπεται από 
το ΔΝΤ πως θα τρέξει με θετικό ρυθμό 
ανάπτυξης 0,3% το 2023. Σοκαρισμένα 
τα δυτικά μέσα ενημέρωσης από την εξέ-
λιξη, διερωτώνται… πως συνέβη.
Το ίδιο ερώτημα θέτουν, μάλλον αφελώς 

γεωπολιτικά, και έγκριτοι οικονομολόγοι 
της Δύσης. Μόλις πριν από μήνες, πολιτι-
κοί ηγέτες και οικονομολόγοι περίμεναν 
την πλήρη δημοσιονομική καταστροφή 
της Ρωσίας και τη Μόσχα μέσα σε οικο-
νομικά ερείπια. Έτσι περίμεναν, πως θα 
τερματιζόταν η στρατιωτική επιχείρηση 
στην Ουκρανία. Ο Joe Biden δεσμεύτηκε 
να «αιχμαλωτίσει» τη ρωσική οικονομία, 
δηλώνοντας ότι ο Putin «δεν έχει ιδέα τι 
πρόκειται να συμβεί». Υπήρχαν δραμα-
τικές προβλέψεις για μείωση του ρωσι-
κού ΑΕΠ ακόμα και κατά 25% με 30%. Ο 
Γάλλος υπουργός Οικονομικών Bruno Le 
Maire προέβλεψε τη ρωσική κατάρρευση 
μετά το πρώτο κύμα κυρώσεων της Δύσης.

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ ΑΛΛΑ… 
ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚΑΝ
Η Annalena Baerbock, υπουργός Εξωτε-

ρικών της Γερμανίας, είχε δεσμευτεί ότι 
οι κυρώσεις «πλήττουν το σύστημα Putin 
στον πυρήνα της εξουσίας του». Η Liz 
Truss, η τότε ομόλογός της στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, είχε προβλέψει ότι οι ολιγάρχες 
του Putin δε θα έχουν πουθενά να κρυ-
φτούν. Οι κυρώσεις της ΕΕ, είχε δηλώσει 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ursula Von der Leyen, «δουλεύουν για να 
ακρωτηριάσουν την ικανότητα του Putin 
να χρηματοδοτεί την πολεμική του μηχα-
νή».

Σε μια ενημέρωση τον Ιανουάριο του 
2022, αξιωματούχοι του State Department 
δήλωσαν, ότι η Ουάσιγκτον ήταν έτοιμη 
να εφαρμόσει κυρώσεις «με τεράστιες 
συνέπειες που δεν είχαν ληφθεί υπόψη το 
2014 (σ.σ. όταν η Ρωσία προσάρτησε την 
Κριμαία). Αυτό σημαίνει ότι η τακτική των 
σταδίων του παρελθόντος έχει τελειώσει 
και αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε από την 
κορυφή της κλίμακας και θα παραμείνου-
με εκεί».
Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών (IIF) 

είχε προαναγγείλει πτώση του ρωσικού 
ΑΕΠ κατά 15% το 2022. Η JP Morgan προ-
έβλεψε συρρίκνωση κατά 12%. Άλλοι τε-
χνοκράτες είχαν μιλήσει για πτώση του 
ρωσικού ΑΕΠ κατά 30%.

Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ
Το Politico έκανε αφιέρωμα για τα «οφέ-

λη» της επερχόμενης αποσύνθεσης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Η προπαγάνδα έχει συσκοτίσει ορισμέ-
νες οικονομικές πραγματικότητες που 
θα έπρεπε να ήταν προφανείς. Η ρωσική 
οικονομική ανθεκτικότητα δεν αποτελεί 
έκπληξη για εκείνους, οι οποίοι είχαν επι-
σημάνει πριν από ένα χρόνο ότι οι κύριοι 
εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας, η Κίνα, η Ιν-
δία και η Βραζιλία, αποτελούν το ένα τρίτο 
του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου 
το 24% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Είναι επίσης 
χώρες που παρασκευάζουν μεγάλο μέρος 
των παγκόσμιων αγαθών.

ΕΙΝΑΙ ΟΙ BRICS
Η Ρωσία είναι πλούσια σε εμπορεύματα 

και πόρους, συμπεριλαμβανομένου του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, επι-
τρέποντας κερδοφόρες εμπορικές ευκαι-
ρίες για τα κράτη που είναι πρόθυμα να 
αγνοήσουν τις δυτικές κυρώσεις. Μακριά 
από το να διακόψουν τις εμπορικές σχέ-
σεις μεταξύ των χωρών των BRICS, οι προ-

σπάθειες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να διεξά-
γουν οικονομικό πόλεμο για τη σύγκρου-
ση στην Ουκρανία έχουν φέρει αυτά τα 
κράτη πιο κοντά.
Οι BRICS αναπτύσσουν νομισματικές 

πρωτοβουλίες, που τερματίζουν το ρόλο 
του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεμα-
τικού νομίσματος και η Κίνα επιδιώκει 
ισχυρότερους στρατιωτικούς δεσμούς με 
τη Ρωσία, πέρα από τις αυξημένες αγορές 
ρωσικών εμπορευμάτων. Δεδομένης της 
αυξανόμενης πιθανότητας για μελλοντι-
κές εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, 
οι στενότερες σχέσεις της με τη Ρωσία θα 
μπορούσαν να συντρίψουν την άμυνα της 
Ταϊβάν ή άλλων συμμάχων στον Ειρηνικό.

ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΗΠΑ
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

έχει δυνητικά σαμποτάρει τα δικά της 
συμφέροντα. Η πρόσφατη έκθεση του 
ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομική κατά-
σταση δείχνει ότι η Ρωσία, παρά όλους 
τους ισχυρισμούς των δυτικών μέσων 
ενημέρωσης για επικείμενη καταστροφή, 
είναι σχετικά ανεπηρέαστη από τις κυ-
ρώσεις και την απομάκρυνσή της από το 
δίκτυο SWIFT.

Ανεξάρτητα από το ποια «πλευρά» υπο-
στηρίζει κανείς στη συνεχιζόμενη σύ-
γκρουση της Ουκρανίας, πρέπει να πα-
ραδεχτεί ότι τα οικονομικά όπλα της συλ-
λογικής Δύσης ήταν ως επί το πλείστον 
αναποτελεσματικά. 

Αντίθετα, αυτό που αποκάλυψαν οι κυ-
ρώσεις είναι ότι απλώς δεν υπάρχει πα-
γκόσμια συναίνεση για την Ουκρανία, 
και αυτή η πραγματικότητα έρχεται σε 
αντίθεση με το παρόν αφήγημα που είχε 
ειπωθεί στο κοινό τον περασμένο χρόνο. 
                                             © primenews.press
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• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.
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514 743-8799514 743-8799

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19

Η πανδημία που δεν υπήρξε ποτέ
• Μια ολοκληρωμένη μελέτη από ερευνητές του Stanford τραβάει το χαλί κάτω από την πολιτική Covid  
• Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και πάλι στο μέλλον περιορισμοί της ελευθερίας

Στις αρχές του 2023, αυτό το τεχνικό 
άρθρο έπεσε σαν βόμβα: πέντε ερευ-

νητές από το Πανεπιστήμιο του Stanford 
και άλλα πανεπιστήμια, μεταξύ των 
οποίων και ο Ιωάννης Ιωαννίδης, είχαν 
διαπιστώσει ότι η νόσος Covid είναι συ-
γκρίσιμη με την εποχική γρίπη για άτομα 
ηλικίας έως εβδομήντα ετών και ακόμη 
λιγότερο επικίνδυνη για τους νεότερους. 
Αυτό ανατρέπει σχεδόν όλα όσα ακού-
γαμε επί τρία χρόνια.
Είναι πλέον επίσημο. Η θνητότητα της 

Covid-19 είναι κατά πολύ χαμηλότερη από 
αυτή της γρίπης. Η μελέτη του καθηγητή 
Ιωαννίδη έχει πλέον αξιολογηθεί και δεν 
είναι PrePrint (με άλλα λόγια, δεν είναι 
προδημοσίευση, αλλά ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΛΕΤΗ). 
Το διάμεσο ποσοστό θνητότητας λόγω της 
λοίμωξης (IFR) είναι 0,0003% στα 0-19 
έτη, 0,002% στα 20-29 έτη, 0,011% στα 30-
39 έτη, 0,035% στα 40-49 έτη, 0,123% στα 
50-59 έτη και 0,506% στα 60-69 έτη. Αν το 
θέσουμε διαφορετικά, δηλαδή από την… 
ανάποδη, το ποσοστό επιβίωσης είναι:
 
  Ηλικία   Ποσοστό επιβίωσης 
• 0-19   99.9997% 
• 20-29   99.997% 
• 30-39   99.989% 
• 40-49   99.965% 
• 50-59   99.871% 
• 60-69   99.499% 

Κάντε έναν κόπο και αναζητήστε τις δη-
λώσεις όλων των τηλε-γιατρών, υπουρ-
γών και «ειδικών» που συνέκριναν την 
Covid-19 με τη χολέρα και την πανώ-
λη. Και μετά στείλτε τους αυτή τη με-
λέτη. Με λίγα λόγια, μας κλείδωσαν 2 
χρόνια χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λό-
γος. Το αφήγημα του υπερθανατηφό-
ρου ιού έχει καταρρεύσει εδώ και καιρό. 
Από ότι φαίνεται, ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία «ξεπλένει» τα εγκλήματα των υπεύθυ-
νων που έλαβαν τις αποφάσεις τα τελευ-
ταία χρόνια της υποτιθέμενης πανδημίας.
Τα αποτελέσματα βασίζονται σε μια λε-

γόμενη μετα-μελέτη [1], η οποία δε συλ-
λέγει η ίδια στοιχεία, αλλά αξιολογεί άλ-
λες μελέτες – στην προκειμένη περίπτω-
ση δεκάδες παγκοσμίως, τα στοιχεία των 
οποίων προέρχονται από τις πρώτες ημέ-
ρες της «κρίσης» Covid, όταν κυκλοφο-
ρούσαν οι υποτιθέμενες επικίνδυνες με-
ταλλάξεις Alpha έως Delta και δεν υπήρχε 
εμβόλιο. Οι ερευνητές προσδιόρισαν τον 
αριθμό των μολυσμένων ατόμων από με-
τρήσεις αντισωμάτων και τον συνέκριναν 
με τον αριθμό των ατόμων που πέθαναν 

από ή με Covid. Δεδομένου ότι, λόγω έλ-
λειψης στοιχείων, συμπεριλήφθηκαν και 
όσοι πέθαναν απλώς «με» την Covid, τα 
ποσοστά θνησιμότητας των περιπτώσεων 
που υπολογίστηκαν με αυτόν τον τρόπο 
υπερεκτιμούν την πραγματικότητα. 

Σε συνδυασμό με το γνωστό γεγονός, 
ότι η γρίπη εξαφανίστηκε στην αρχή της 
περιόδου που εμφανίστηκε ο νέος ιός, 
και σύμφωνα με τον ΠΟΥ παγκοσμίως, η 
συγκρισιμότητα της Covid και της γρίπης 
οδηγεί στη διαπίστωση: Κάναμε πολλή 
φασαρία για το τίποτα.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΗΤΑΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΙ

Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν τεράστια 
πολιτική εκρηκτική δύναμη για τον εξής 
λόγο: Πρόσφατα, οι πρώην σκληροπυ-
ρηνικοί παραδέχθηκαν ότι τα μέτρα τους 
ήταν υπερβολικά. Για παράδειγμα στη 
Γερμανία, ο Lothar Wieler, επικεφαλής 
του γερμανικού Ινστιτούτου Robert Koch, 
παραδέχτηκε ότι τα καταστροφικά μέ-
τρα για τους παιδικούς σταθμούς και το 
κλείσιμο των σχολείων ήταν περιττά. Και 
κανένας άλλος από το Γερμανό υπουργό 
Υγείας Karl Lauterbach δεν αποκάλεσε εκ 
των υστέρων όλα τα μέτρα για τους εξω-
τερικούς χώρους «μπούρδες».

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ  

ΣΧΕΔΟΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Εκτός από τις… ατυχέστατες απαιτήσεις 
διατήρησης «κοινωνικής» απόστασης και 

χρήσης φίμωτρου, σε αυτές περιλαμβά-
νονταν, όχι λιγότερο σημαντικό, οι ολο-
κληρωτικές απαγορεύσεις διαδηλώσεων, 
οι οποίες σηματοδοτούσαν ίσως την πιο 
σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων, καθώς στέρησαν από τους 
πολίτες την τελευταία ευκαιρία να αμυν-
θούν ενάντια στην πολιτική του κράτους, 
που σήμερα αποδεικνύεται ότι ήταν εντε-
λώς λανθασμένη και στοίχισε τη ζωή σε 
χιλιάδες ανθρώπους. 
Ο αριθμός των διαδηλωτών που τραυ-

ματίστηκαν ή στους οποίους επιβλήθη-
καν πρόστιμα, είναι πιθανότατα δεκάδες 
χιλιάδες. 
Όλες αυτές οι παραδοχές, ωστόσο, χά-

νουν το νόημα: Λόγω της συγκρισιμότη-
τας της Covid και της γρίπης, όχι ορισμέ-
νοι, αλλά όλοι οι περιορισμοί της ελευθε-
ρίας ήταν άστοχοι. Τα μαζικά test χωρίς 
κανένα λόγο δημιούργησαν μια υποτιθέ-
μενη πανδημία που δεν υπήρξε ποτέ στην 
πραγματικότητα.
Όπως είναι γνωστό, επικριτές όπως ο κα-

θηγητής Sucharit Bhakdi ή ο Dr. Wolfgang 
Wodarg αλλά και πολλοί Έλληνες ιατροί 
και καθηγητές, είχαν ήδη διατυπώσει 
αυτά τα γεγονότα το Μάρτιο του 2020. 
Πλέον, φτάνουν στο κοινό ταυτόχρονα με 
άλλα άρθρα που αποδεικνύουν την ανα-
ποτελεσματικότητα και την καταπάτηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Τα lockdown-files [2] μας δείχνουν, πώς 

το κράτος και οι πολιτικοί έδρασαν τα τε-
λευταία χρόνια, ώστε να κρατήσουν τον 
κόσμο σε συνεχή πανικό και τρόμο. Η πιο 
πρόσφατη δημοσίευση του φημισμένου 

Ινστιτούτου Cochrane, το οποίο θεωρείται 
ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεκμηριωμένη 
ιατρική, έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό 
το πλαίσιο: σύμφωνα με το Cochrane, 
δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη 
ότι οι μάσκες περιορίζουν την εξάπλωση 
των ιών. Η υποχρεωτική χρήση μασκών, η 
οποία ισχύει σε ορισμένα μέρη εδώ και 
σχεδόν τρία χρόνια, ήταν καθαρά ψυχολο-
γική και πολιτική, σηματοδοτώντας έναν 
οξύ κίνδυνο στους μη ενημερωμένους και 
αποσπώντας τη συγκατάθεσή τους στην 
πολιτική του αποκλεισμού.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, 

προκύπτει νομικά ότι ολόκληρη η πολι-
τική Covid ήταν δυσανάλογη από δύο 
απόψεις και συνεπώς παράνομη: τα μέ-
τρα δεν ήταν ούτε αναγκαία, αφού δεν 
υπήρχε απειλή για το σύστημα υγείας, 
ούτε κατάλληλα, αφού δεν απέτρεπαν 
την εξάπλωση του κρυολογήματος.

Συγκρίσεις κρατών με σκληρό lockdown 
όπως η Ελλάδα και η Γερμανία, με κράτη 
όπως η Σουηδία ή η Ρουμανία, τονίζουν 
αυτή τη διαπίστωση. Παρ’ όλα αυτά, πρέ-
πει να φοβόμαστε ότι ένα γεγονός όπως η 
«κρίση της Covid» θα συμβεί ξανά. 

Το πρώτο επιχείρημα υπέρ αυτού είναι 
ότι τα λεγόμενα εμβόλια ήταν ίσως η πιο 
κερδοφόρα επιχείρηση στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Με την υποδαύλιση του 
φόβου και την απειλή περαιτέρω απο-
κλεισμού, οι άνθρωποι οδηγήθηκαν μαζι-
κά σε μια ένεση που υπό κανονικές συν-
θήκες θα είχαν απορρίψει ως πειραματι-
κή και καθόλου δοκιμασμένη γονιδιακή 
θεραπεία.

Δεύτερον, έχει αποδειχθεί πόσο γρήγο-
ρα ο πληθυσμός ξεχνά τέτοια γεγονότα. 
Μόλις δέκα χρόνια μετά την έναρξη της 
«πανδημίας της γρίπης των χοίρων» μαζί 
με το καταστροφικό εμβόλιο, το οποίο 
έπρεπε να αποσυρθεί από την αγορά 
αφού έγιναν γνωστές οι παρενέργειες, 
σχεδόν κανείς δε θυμάται αυτή την πρό-
βα τζενεράλε. Ούτε θυμούνται ότι στην 
Ελλάδα, ο Τσιόδρας και η «ομάδα» του 
(στη Γερμανία ο Lauterbach, ο Drosten και 
το RKI) ήταν οι ίδιοι πρωταγωνιστές όπως 
και στην υπόθεση της Covid.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1]  https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S001393512201982X
[2] https://www.eyewideopen.
org/?p=4829



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Μαρτιου, 2023 / March 17, 2023 •  11

WWIINNTTEERR  22002233
CENTRE ACTIVITIES

Sign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 
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For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

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

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

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

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

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

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

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

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

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

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

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

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

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

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

Sign
up  
for 
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or  
French 
Classes 
today!
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ΚΑΝΑΔΑΣ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρός ο κίνδυνος για  
τις Καναδικές τράπεζες
Κατάρρευση (και) της  
Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ

Καθώς οι ρυθμιστικές αρχές των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής πα-

λεύουν να αντιμετωπίσουν την ξαφνική 
κατάρρευση (και) της Silicon Valley Bank, 
οι αναλυτές λένε ότι ο κίνδυνος επιρροής 
στον καναδικό χρηματοπιστωτικό τομέα 
είναι περιορισμένος.

Όχι μόνο η πτώχευση τής Silicon Valley 
Bank δεν πρέπει να έχει ισχυρές αρνητι-
κές συνέπειες για τις τράπεζές μας, αλλά 
αυτή η κρίση θα πρέπει στην πραγματικό-
τητα να θεωρηθεί ως περαιτέρω δικαίω-
ση του καναδικού τραπεζικού μοντέλου, 
υποστήριξε ο αναλυτής της Scotiabank, 
Meny Grauman, τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 
2023, σε ανακοίνωση προς τους πελάτες, 
τονίζοντας τη σταθερότητα των μεγάλων 
τραπεζών του Καναδά.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές 
έκλεισαν την τράπεζα στην Καλιφόρνια 
την Παρασκευή 10 Μαρτίου μετά από μια 
τραπεζική κατάρρευση, που είδε τους κα-
ταθέτες της, ανησυχώντας για τη φερεγ-
γυότητά της, να σπεύδουν να αποσύρουν 
τα χρήματά τους ταυτόχρονα.
Το Σαββατοκύριακο 11-12/3, οι αρχές των 

ΗΠΑ ανακοίνωσαν μέτρα για την προστα-
σία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
ότι θα εξασφαλιστούν όλες οι καταθέσεις 
στην τράπεζα. Το ίδιο υποσχέθηκαν και 
για τη Signature Bank, η οποία αναγκά-
στηκε να κλείσει από τις ρυθμιστικές αρ-
χές την Κυριακή 12/3.
Στον Καναδά, ο Έφορος Χρηματοπιστωτι-

κών Ιδρυμάτων ανακοίνωσε το απόγευμα 
της Κυριακής 12/3, ότι είχε αναλάβει τον 
έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του 
καναδικού υποκαταστήματος της Silicon 
Valley Bank, ενώ επέμενε στον περιορι-
σμένο χαρακτήρα αυτής της κρίσης και 
στο γεγονός ότι η τράπεζα δεν είχε εμπο-
ρικές καταθέσεις ή καταθέσεις ιδιωτών 
στον Καναδά.
«Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα 

περιστάσεων που είναι μοναδικές γι’ 
αυτή την τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες» δήλωσε ο επικεφαλής των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων, Peter Routledge, σε 
δελτίο Τύπου.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Silicon Valley Bank επικεντρώθηκε σε 
μεγάλο βαθμό στο δανεισμό σε αναδυ-
όμενες εταιρείες τεχνολογίας και βιοτε-
χνολογίας, οι οποίες σημείωσαν τεράστια 
ανάπτυξη τα δύο πρώτα χρόνια της παν-
δημίας, προτού ο κλάδος υποχωρήσει. 
Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα 
της τεχνολογίας έχουν απολυθεί τους τε-

λευταίους μήνες σε μεγάλες και μικρές 
εταιρείες εν μέσω της ύφεσης.

Επιπλέον, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 
αυτής της τράπεζας εξαρτιόταν υπερβο-
λικά από μακροπρόθεσμα ομόλογα στα-
θερού επιτοκίου, τα οποία μειώθηκαν 
σε αξία, καθώς αυξάνονταν τα επιτόκια. 
Αυτό το σενάριο δεν είναι ιδιαίτερα ανη-
συχητικό για τις καναδικές τράπεζες, είπε 
ο Grauman. «Στην πραγματικότητα, οι με-
γαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, καθώς και 
οι τράπεζες του Καναδά και της Λατινικής 
Αμερικής που καλύπτουμε, έχουν πολύ 
μικρότερα περιουσιακά στοιχεία σε τίτ-
λους σε σχετική βάση».
Οι καναδικές τράπεζες έχουν επίσης 

πολύ μικρότερη έκθεση στον τεχνολογικό 
τομέα, εξήγησε ο αναλυτής της Εθνικής 
Τράπεζας του Καναδά, Gabriel Dechaine, 
επισημαίνοντας ότι οι οικονομικές γνω-
στοποιήσεις από τράπεζες που αναλύουν 
αυτόν τον τομέα στις εκθέσεις τους, έχουν 
έκθεση 1% έως 3% στα χαρτοφυλάκια δα-
νείων τους.
Τα ομοσπονδιακά επιτόκια θα μπορού-

σαν να αυξηθούν περισσότερο από το 
αναμενόμενο, λέει ο Jerome Powell προ-
σθέτοντας, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε ευ-
ρύτερη διάχυση στην αγορά της Καλιφόρ-

νια από τη Silicon Valley Bank θα μπορού-
σε να εκθέσει τη BMO σε μεγαλύτερο κίν-
δυνο, λόγω της πρόσφατης εξαγοράς της 
Bank of the West. Η Royal Bank of Canada 
είναι επίσης παρούσα σε αυτή την κατά-
σταση, από την εξαγορά της City National 
το 2015.

Δεν είναι σαφές πώς η κρίση θα επηρεά-
σει την επικείμενη εξαγορά της αμερικα-
νικής τράπεζας First Horizon από την TD 
Bank Group, αλλά θα μπορούσε να επι-
τρέψει στην TD να διαπραγματευτεί καλύ-
τερους όρους, είπε ο Dechaine.

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank, 
η μεγαλύτερη τραπεζική αποτυχία στην 
ιστορία των ΗΠΑ μετά από αυτή της 
Washington Mutual το 2008, μείωσε επί-
σης τις τιμές των μετοχών πολλών άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Αυτές περιλαμβάνουν την The Charles 

Schwab Corporation, η οποία έχει υποχω-
ρήσει περισσότερο από 30% από την Τε-
τάρτη 8 Μαρτίου, στην οποία η TD Bank 
έχει μερίδιο 12%. Ο Dechaine σημείωσε 
ότι κάθε πτώση 10% στην τιμή της μετο-
χής της Schwab μεταφράζεται σε πτώση 
1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο μερί-
διο της TD στην εταιρεία.
                                   ΠΗΓΗ: ICI RADIO CANADA

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Υγεία και Διατροφή
Πέντε συμπτώματα αυτοάνοσων νοσημάτων  
και πώς να τα αντιστρέψετε
Πώς σχετίζονται η κούραση, τα αυτοάνοσα, η νοητική σύγχυση, οι πόνοι στις αρθρώσεις,  
τα εξανθήματα και οι πεπτικές διαταραχές, με την ισορροπία του εντερικού οικοσυστήματος;
Του Dr. Michael Ruscio*
Μετάφραση: Αλία Ζάε

Τα αυτοάνοσα νοσήματα προκύπτουν, 
όταν η φυσική άμυνα του οργανισμού 

μας αδυνατεί να ξεχωρίσει τα δικά μας 
κύτταρα από τα ξένα και επιτίθεται αδια-
κρίτως και στα δύο. 

Αν και η κούραση, η νοητική σύγχυση, οι 
πόνοι στις αρθρώσεις και τα προβλήματα 
πέψης, θεωρούνται συνήθως συμπτώμα-
τα αυτοάνοσων νοσημάτων, ωστόσο η 
κατάλληλη διατροφή και τα συμπληρώμα-
τα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση 
τους. Μια δίαιτα αποκλεισμού, μια στοι-
χειακή δίαιτα και η βιταμίνη D, μας βοη-
θούν να βελτιώσουμε το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ;
Ας εξετάσουμε αρχικά τη φύση των αυτο-

άνοσων νοσημάτων. Όπως προαναφέρθη-
κε, μπορούμε να τα προσδιορίσουμε σαν 
αυτό που συμβαίνει, όταν ο οργανισμός 
μας επιτίθεται στους ίδιους τούς ιστούς 
του. Ορισμένες από τις πιο γνωστές αυ-
τοάνοσες ασθένειες είναι η ψωρίαση, το 
έκζεμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύ-
κος, η σκλήρυνση κατά πλάκας και η θυρε-
οειδίτιδα Χασιμότο. Ακόμα και ορισμένες 
νευρολογικές παθήσεις, όπως η νοητική 
σύγχυση («ομίχλη του εγκεφάλου») και 
το MCI (Ήπια Γνωστική Εξασθένηση ή 
Ήπια Γνωστική Διαταραχή) ενδέχεται να 
συνδέονται με μια αυτοάνοση κατάστα-
ση. Επίσης, υπάρχουν και οι αυτοάνοσες 
εντερικές παθήσεις, στις οποίες ίσως και 
να οφείλονται γενικώς τα αυτοάνοσα.

Ξεκινώντας από την εντερική δυσβίωση, 
δηλαδή την ανισορροπία στους μύκητες 
και τα βακτήρια του εντερικού σωλήνα, 
μπορεί να καταλήξουμε στο Σύνδρομο 
Διαρρέοντος Εντέρου. Αυτό σημαίνει ότι 
η πορώδης επένδυση του εντέρου έχει 
καταστραφεί έστω τμηματικά, έτσι ώστε 
στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο έντε-
ρο διαφεύγουν από τον πεπτικό σωλήνα 
και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αί-
ματος, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η 
εντερική δυσβίωση οδηγεί τελικά σε απο-
σταθεροποίηση ολόκληρο το ανοσοποιη-
τικό μας σύστημα.

Σε ένα υγιές συμβιωτικό εντερικό περι-
βάλλον, ο αριθμός των μικροοργανισμών 
στο πεπτικό σύστημα είναι αυτός που 
πρέπει και το ανοσοποιητικό σύστημα 
βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Όταν 
όμως η ισορροπία διαταραχτεί και το 
εντερικό περιβάλλον γίνει δυσβιωτικό, 
τότε το ανοσοποιητικό σύστημα αρχίζει 
να απελευθερώνει κυτταροκίνη και να 
ενεργοποιεί στοιχεία όπως τα μακροφάγα 
φαγοκύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα, 
των οποίων η λειτουργία είναι να κατα-
στρέφουν εχθρικά κύτταρα που έχουν ει-
σβάλλει στον οργανισμό.

Χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας 
των δενδριτικών κυττάρων (που ονομάζο-
νται και «κύτταρα παρουσιαστές») είναι η 
μέθοδός τους να αποσπούν τμήματα αντι-
γόνων ή τροφών ή ιστών, για να τα πα-
ρουσιάσουν στα κύτταρα του ανοσοποιη-
τικού, ώστε να ελεγχθούν ως προς το αν 
είναι όντως εχθροί. Αν το ανοσοποιητικό 
σύστημα κρίνει λάθος, η επίθεσή του γί-
νεται σε «αθώους», κάτι που με τον καιρό 
είναι πιθανό να οδηγήσει στο Σύνδρομο 
του Διαρρέοντος Εντέρου.

Ως αποτέλεσμα, όταν καταναλώνουν 
συγκεκριμένες τροφές, μερικοί άνθρωποι 
νιώθουν πόνο στις αρθρώσεις ή έχουν 
νοητική σύγχυση. Αυτό μπορεί να συμβεί 
από 30’ μέχρι και 24 ώρες αργότερα. Οι 
παράγοντες που συνεπιδρούν είναι τόσο 
γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί. Κι αν 
δεν μπορούμε να παρέμβουμε γενετικά, 
μπορούμε ωστόσο να ελέγξουμε το περι-
βάλλον – δηλαδή το τι τρώμε.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα συ-

μπτώματα αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως 
αναφέραμε και παραπάνω, είναι η κόπω-
ση, η νοητική σύγχυση, οι πόνοι στις αρ-
θρώσεις, τα εξανθήματα και οι πεπτικές 
διαταραχές. Κάτι που εντείνει την εμφά-
νιση και την εξέλιξή τους είναι το άγχος 
και ο φόβος, καθώς και οι δύο αυτές κατα-
στάσεις αποσταθεροποιούν περαιτέρω το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Ένας απλός τρόπος για να μειώσουμε τα 
αντιγόνα [1] είναι μια στοιχειακή δίαιτα. 

Όπως υπονοεί η ονομασία της, σε αυτού 
του είδους τη διατροφή λαμβάνουμε τα 
θρεπτικά συστατικά σε όσο πιο στοιχει-
ώδη μορφή μπορούμε. Επειδή είναι μια 
υγρή διατροφή, θεωρείται ότι η απορρό-
φηση των συστατικών γίνεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στο λεπτό έντερο, κάτι που 
επιτρέπει στο παχύ έντερο να ξεκουρα-
στεί.

Αν και δεν μπορεί να εφαρμόζεται στην 
καθημερινότητα σε απόλυτο βαθμό, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων, μια στοιχεια-
κή δίαιτα μπορεί να ακολουθείται εν μέ-
ρει ως συμπλήρωμα διατροφής ή για 1-2 
μέρες, προκειμένου να αφαιρεθούν τα 
αντιγόνα από το σώμα. Μπορεί επίσης να 
χρησιμεύσει ως μια δυναμική αφετηρία 
αποτοξίνωσης.

Όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα και 
την επίδρασή τους στον οργανισμό, ας τα 
δούμε με τη σειρά. Σε ορισμένα, όπως τα 
γαλακτοκομικά και όσα περιέχουν γλουτέ-
νη, κάποιοι οργανισμοί έχουν δυσανεξία, 
άλλοι όχι. Τα επεξεργασμένα, βιομηχα-
νοποιημένα τρόφιμα από την άλλη εί-
ναι βλαβερά για όλους. Τα στρυχνοειδή 
έχουν επίσης ενοχοποιηθεί αόριστα για 
συμπτώματα αρθρίτιδας και φλεγμονές, 
αλλά οι επιστημονικές έρευνες δεν έχουν 
αποδείξει ότι πράγματι συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο [2].

Πιθανότατα, αν έχετε συμπτώματα εντε-
ρικής δυσβίωσης που θέλετε να περιορί-
σετε με τη διατροφή, αν αφήσετε για ένα 
διάστημα τα προαναφερθέντα προϊόντα 
είναι αρκετά πιθανό να μπορέσετε να τα 
επανεντάξετε σιγά σιγά στη διατροφή 
σας, εφόσον η ισορροπία του εντερικού 
οικοσυστήματος επανέλθει, αποκλείοντας 
οριστικά μόνο τις τροφές που αποδεδειγ-
μένα σας προκαλούν πρόβλημα.

Βοήθεια προσφέρουν και τα συμπληρώ-
ματα βιταμίνης D. Έρευνα σε 250 άτομα 
με τη νόσο του Χασιμότο (αυτοάνοση θυ-
ρεοειδίτιδα) έδειξε ότι η λήψη συμπλη-
ρωμάτων βιταμίνης D μείωσε κατά 150 
βαθμούς τα αντιγόνα θυρεοειδικής υπε-
ροξειδάσης (TPO). Άλλη έρευνα, πάλι σε 
σύνολο έξι κλινικών δοκιμών, σε σύνολο 
430 ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
έδειξε ότι η λήψη συμπληρωμάτων βι-

ταμίνης D μείωσε σε μεγάλο βαθμό τους 
πόνους των αρθρώσεων αλλά και τους 
δείκτες φλεγμονής και την ταχύτητα καθί-
ζησης των ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ).

Οι παραπάνω μέθοδοι – η στοιχειακή δί-
αιτα για μια γρήγορη επαναρύθμιση, η δί-
αιτα αποκλεισμού για λίγο πιο μακροπρό-
θεσμα και σταθερά αποτελέσματα και η 
λήψη βιταμίνης D για καθημερινή ενίσχυ-
ση του οργανισμού σας – είναι λίγα απλά 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε άμεσα, 
αν παρατηρήσετε μερικά από τα συμπτώ-
ματα των αυτοάνοσων νοσημάτων και 
πριν προβείτε σε πιο δραστικές θεραπευ-
τικές λύσεις. Μην ξεχνάτε: ο φόβος είναι ο 
μεγαλύτερός σας εχθρός!

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] Αντιγόνα: ουσίες που προκαλούν 

παραγωγή αντισωμάτων, όπως οι ιοί, τα 
βακτήρια, οι τοξίνες, διάφορες χημικές 
ουσίες κλπ.

https ://patholog ia .eu/enimeros i/
loimoxeis/ti-einai-ta-antigona/

[2] https://www.webmd.com/diet/what-
to-know-about-nightshade-vegetables

ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΠΟ EPOCH TIMES
© https://www.theepochtimes.com/
health/5-signs-of-autoimmune-disease-
and-how-to-reverse-them_4909800.html

Τα άρθρα υγείας της Epoch Times έχουν 
καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούν (ούτε και 
φιλοδοξούν) να υποκαταστήσουν την 
επαγγελματική ιατρική διάγνωση, θερα-
πεία και συμβουλή.

*Ο Μάικλ Ρούσιο είναι γιατρός, ερευνη-
τής και συγγραφέας. Με την ερευνητική του 
ομάδα, προσπαθούν να βελτιώσουν το πεδίο 
της Ολιστικής και της Λειτουργικής Ιατρικής, 
εστιάζοντας στην υγεία του πεπτικού συστή-
ματος και την επίδραση που αυτό έχει σε άλ-
λους τομείς της υγείας, όπως η ενέργεια του 
ατόμου, η ψυχολογία και η λειτουργία του 
θυρεοειδούς αδένα. Τα αποτελέσματα των 
ερευνών του έχουν δημοσιευτεί σε ιατρικά 
περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής 
σε πολλά συνέδρια Ολιστικής Ιατρικής ανά 
τον κόσμο.

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 20 mars au dimanche 26 mars 2023 · from monday march 20th to sunday march 26th 2023

BÂTONNETSBÂTONNETS
SFORNATINI ILIOSSFORNATINI ILIOS

BreadsticksBreadsticks
120g120g

THON PÂLE THON PÂLE 
ENTIER DANS ENTIER DANS 
L’HUILE D’OLIVE L’HUILE D’OLIVE 
PURE ILIOSPURE ILIOS
Solid Light Tuna in Solid Light Tuna in 
Pure Olive OilPure Olive Oil
99g99g

HARICOTS DE LIMAHARICOTS DE LIMA
JUMBO 3 ALPHAJUMBO 3 ALPHA

Jumbo Lima BeansJumbo Lima Beans
500g500g

MORUE SALÉE DÉSOSSÉEMORUE SALÉE DÉSOSSÉE
Boneless Salted CodBoneless Salted Cod
24.23/kg24.23/kg

CREVETTES CUITESCREVETTES CUITES
Cooked ShrimpsCooked Shrimps

61/7061/70

SAC DE 1LB

PETITS GOMBOS PETITS GOMBOS 
ILIOSILIOS

Small OkraSmall Okra
450g450g

POIS CHICHES, POIS CHICHES, 
FÈVES TORTUE OU FÈVES TORTUE OU 

HARICOTS ROUGES HARICOTS ROUGES 
NUPAK LegumesNUPAK Legumes

540ml540ml

HUILE DE TOURNESOL ILIOSHUILE DE TOURNESOL ILIOS
Sunflower OilSunflower Oil
3L3L

FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL 
FRAÎCHEFRAÎCHE

Fresh Rainbow Trout FilletFresh Rainbow Trout Fillet
19.82/kg19.82/kg

CÔTELETTES DE CÔTELETTES DE 
VEAU DE LAIT VEAU DE LAIT 
FRAISFRAIS
Fresh Milk-Fed Fresh Milk-Fed 
Veal ChopsVeal Chops
22.02/kg22.02/kg

PALETTE DE BOEUF PALETTE DE BOEUF 
FRAIS DÉSOSSÉEFRAIS DÉSOSSÉE

Fresh Boneless Beef Fresh Boneless Beef 
Blade RoastBlade Roast

12.10/kg12.10/kg

CANADA AA

FROMAGE FETAFROMAGE FETA
DOUBLE CRÈMEDOUBLE CRÈME

CheeseCheese
11.00/kg11.00/kg

ORANGESORANGES
gr.113gr.113

RAISINS ROUGES OURAISINS ROUGES OU
VERTS SANS PÉPINSVERTS SANS PÉPINS
Red or Green Seedless GrapesRed or Green Seedless Grapes
3.28/kg3.28/kg

POIVRONS ROUGESPOIVRONS ROUGES
Red PeppersRed Peppers
4.39/kg4.39/kg

ASPERGES VERTESASPERGES VERTES
Green AsparagusGreen Asparagus

botte de 1lbbotte de 1lb

JUMBO

PÊCHES ENPÊCHES EN
CONSERVE OROS CONSERVE OROS 

Canned Peaches Canned Peaches 
850ml850ml
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Κεμπέκ: Το μεσαίο δάχτυλο δεν 
είναι έγκλημα αλλά… δικαίωμα!
Η απόφαση ανήκει στον ελληνικής 
καταγωγής δικαστή, Ντένις Γαλιατσάτο

Το να δείξεις το μεσαίο σου δάχτυ-
λο στο γείτονα μπορεί να μην είναι 

ευγενικό αλλά αν το κάνεις στο Κεμπέκ, 
είναι καλό να γνωρίζεται ότι προστα-
τεύεται από το σύνταγμα!
Μπορεί από πέρσι το καλοκαίρι οι Έλ-

ληνες οδηγοί να τιμωρούνται με πρόστι-
μο 100 ευρώ αν προβούν σε απρεπείς 
χειρονομίες (μούντζα), στο Κεμπέκ όμως 
ένας Ελληνικής καταγωγής δικαστής 
αποφάσισε ότι οι χειρονομίες είναι καθ’ 
όλα νόμιμες! 
Η ενδιαφέρουσα απόφαση ανακοινώ-

θηκε στο πλαίσιο δίκης για αστική υπό-
θεση. 
Ο κατηγορούμενος, Νιλ Έπσταϊν, δά-

σκαλος και πατέρας δύο παιδιών, συνε-
λήφθη το Μάιο του 2021 επειδή απείλη-
σε και έκανε τη γνωστή χειρονομία με το 
μεσαίο δάχτυλο σε γείτονά του στο Μπί-
κονσφιλντ του Κεμπέκ.
Ο δικαστής Ντένις Γαλιατσάτος αθώω-

σε τον κατηγορούμενo στις 24 Φεβρου-
αρίου 2023, εξηγώντας το σκεπτικό τής 

απόφασής του σε ένα κείμενο 30 σελί-
δων. 

Όπως αναφέρει, μπορεί οι χειρονομίες 
προς τους γείτονες να είναι μια αγενής 
κίνηση, αλλά «για να είμαι εντελώς ξε-
κάθαρος, δεν αποτελεί έγκλημα». Μά-
λιστα, όχι μόνο δεν είναι έγκλημα, αλλά 
είναι «δικαίωμα κατοχυρωμένο από τη 
χάρτα που ανήκει σε κάθε καθαρόαι-
μο Καναδό», σημειώνει ο Γαλιατσάτος, 
αναφερόμενος στην καναδική χάρτα δι-
καιωμάτων και ελευθεριών.
Τέλος, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο 

Ελληνικής καταγωγής δικαστής σημειώ-
νει ότι «σε αντίθεση με αυτό που πιστεύ-
ει η κοινή γνώμη, τα δικαστήρια δεν πε-
τάνε έξω τις υποθέσεις», αν και στη δική 
του περίπτωση «το δικαστήριο τείνει να 
πάρει τη δικογραφία και να την πετάξει 
από το παράθυρο».
«Δυστυχώς, οι αίθουσες στα δικαστή-

ρια του Μόντρεαλ δεν έχουν παράθυ-
ρα», καταλήγει ο δικαστής Ντένις Γαλα-
τσιάτος.

30χρονος προσφέρει 10.000  
ευρώ ως αμοιβή σε όποιον  
του βρει... σύζυγο!

To γύρο του διαδικτύου κάνει μια αγγελία στον ιστότο-
πο Craigslist, στην οποία αναφέρεται ότι ένας άντρας 

30 ετών προσφέρει 10.000 ευρώ αμοιβή σε εκείνον που 
μπορεί να τον βοηθήσει να βρει σύζυγο.
Ο άντρας ισχυρίζεται ότι θέλει να βρει τη μία και μοναδι-

κή, αλλά χρειάζεται κάποιον να κάνει την… ψιλοκουβεντού-
λα για λογαριασμό του, παραδεχόμενος ότι δεν είναι το 
φόρτε του. «Αναζητώ μια αδελφή ψυχή», ξεκινά την ανώ-
νυμη αγγελία του. «Αλλά πρώτα, αναζητώ έναν Σιρανό ντε 
Μπερζεράκ». Ο επίδοξος μνηστήρας συνέχισε στο κάλεσμά 
του: «Εγώ: ένας άντρας γύρω στα 30 με καλό προφίλ στο 
Hinge, αλλά χαμηλό μοτέρ για ανταλλαγή μηνυμάτων». 
«Εσύ: ένας πνευματώδης πλακατζής που λατρεύει τις εφαρ-
μογές», περιέγραψε για τον ιδανικό του συγγραφέα – φά-
ντασμα. «Εμείς: η πιο ασταμάτητη δύναμη στον κόσμο των 
ραντεβού της Νέας Υόρκης».
Η αγγελία αναρτήθηκε αργότερα και στο Twitter, με τους 

χρήστες να εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για την ανάρτη-
ση, σύμφωνα με τη New York Post.
«Το όλο νόημα του Σιρανό ντε Μπερζεράκ ήταν ότι ερωτεύ-

τηκε τον τύπο που έλεγε όλα τα ωραία λόγια, όχι το όμορφο 
πρόσωπο», έγραψε ένας.
«Θα είναι πραγματικά χάλια για την κοπέλα που νομίζει ότι 

συναντά έναν πνευματώδη τύπο και αποδεικνύεται ότι ο τύ-
πος είναι άνοστος σαν άσπρο ρύζι», ήταν ένα άλλο σχόλιο.

Βρήκε νεκρό τον αγνοούμενο επί 8 μήνες σύζυγό της 
στη ντουλάπα με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Μια γυναίκα από το Ιλινόις 
των ΗΠΑ βρήκε τον αγνο-

ούμενο σύζυγο της στη ντου-
λάπα με τα Χριστουγεννιάτικα 
στολίδια. 
Η Τζένιφερ Μάεντζ ανέφερε 

τον άνδρα της, Ρίτσαρντ Μάε-
ντζ, αγνοούμενο στις 27 Απριλί-
ου του περασμένου χρόνου. Εί-
χαν μιλήσει την προηγούμενη 
μέρα και της είχε πει ότι θα 
έφευγε νωρίς από τη δουλειά.
Όταν εκείνη γύρισε δεν τον 

βρήκε πουθενά, παρότι το πορ-
τοφόλι του ήταν μέσα στο αμάξι 
του, στο πάρκινγκ του σπιτιού 
τους. Η αστυνομία όταν έφτασε 
στην οικία τους την έκανε φύλο 
και φτερό, αλλά δε βρήκε ούτε 
το σύζυγο της, ούτε κάποιο στοι-
χείο που να εξηγεί την εξαφάνι-
ση του.
Τελικά, τον ανακάλυψε η ίδια, 

γράφει ο Independent, όταν 
πήγε σε μια ντουλάπα που δε 
χρησιμοποιούσαν συχνά και 
στην οποία έκρυβαν τα χριστου-

γεννιάτικα στολίδια.
«Αποφάσισα να στολίσω το 

δέντρο και ψάχνοντάς το βρήκα 
τον Ρίτσαρντ. Είχε αυτοκτονή-
σει», δήλωσε η σύζυγός του. Την 
αυτοκτονία του 53χρονου άν-
δρα, επιβεβαίωσε και η ιατροδι-
καστική έκθεση.
Η Κέλι Ρότζερς, γενική αναπλη-

ρώτρια ιατροδικαστής της κομη-
τείας, είπε ότι το σώμα ήταν σε 
μουμιοποιημένη κατάσταση και 

δικαιολόγησε την αργοπορία 
του εντοπισμού του στο γεγονός 
ότι η σορός δεν είχε έντονη μυ-
ρωδιά.
Η σύζυγός του επιβεβαίωσε 

πως η μυρωδιά δεν ήταν έντονη 
και σημείωσε ότι δεν μπορούσε 
ποτέ να φανταστεί πως ο επί 
οκτώ μήνες αγνοούμενος άντρας 
της θα βρισκόταν τελικά στην 
κρυψώνα πίσω από την ντουλά-
πα.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
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ΚΕΜΠΕΚ|AMQUI

Ο Bonnardel συζητά την αναστολή της άδειας 
οδήγησης για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 
Μετά το τραγικό συμβάν στο Amqui

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας 
Φρανσουά Μποναρντέλ επικαλεί-

ται το ενδεχόμενο αναστολής της άδειας 
οδήγησης ορισμένων ατόμων που έχουν 
διαγνωστεί με διαταραχή ψυχικής υγεί-
ας για την προστασία του πληθυσμού 
από περιπτώσεις «δολοφονικής τρέλας», 
όπως αυτή που έλαβε χώρα στο Amqui 
τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

«Υπάρχει μια σκέψη, σκέφτομαι φωνα-
χτά, εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν διατα-
ραχές ψυχικής υγείας, η παρακολούθηση 
έγινε καλά από τους γιατρούς; Και μετά, 
αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βγάλουν 
δίπλωμα οδήγησης;», είπε σε συνέντευξή 
του. «Πρέπει να το δεις ψυχρά. Είναι κάτι 
εφικτό αυτό; Αντιμέτωποι με μια διάγνω-
ση Χ, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να 
προστατεύσουμε τον πληθυσμό;», είπε ο 
κ. Bonnardel.
«Δε θέλω να πάω πολύ μακριά στη σκέ-

ψη μου, αλλά όταν έχεις ένα όχημα στα 
χέρια σου, αν είσαι υπό την επήρεια αλκο-
όλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων X, όλα αυτά 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα δημι-
ουργήσουν πρόβλημα και να οδηγήσουν 
σε αυτή την τρέλα όπως είδαμε τη Δευτέ-
ρα 13/3. Μπορεί να καταστεί απαραίτητο 
να εξετάσουμε ορισμένες καταστάσεις για 
να δούμε πώς και με ποιον τρόπο μπο-
ρούμε να το αποτρέψουμε», εξήγησε.

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δολο-

φονίες θα ήταν προμελετημένες και τα 
θύματα επιλέχθηκαν τυχαία. «Ήταν πε-
ζοί που περπατούσαν στην άκρη του 132 
και στις δύο πλευρές του δρόμου, για μια 
συγκεκριμένη απόσταση», είπε ο λοχίας 
Claude Doiron, εκπρόσωπος του SQ.
Ο υπουργός Μποναρντέλ έκανε έναν 

παραλληλισμό μεταξύ της επίθεσης της 
Δευτέρας 13/3 και του λεωφορείου στο 
Λαβάλ που σκότωσε παιδιά. «Θα πρέ-
πει να κάνουμε έναν έλεγχο μετά για να 
προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και να 
προσπαθήσουμε να καθησυχάσουμε τον 
πληθυσμό. Ανησυχώ για δύο τέτοιες περι-
πτώσεις» είπε. Αναρωτήθηκε επίσης εάν 
η πανδημία έχει «επιτείνει» τα κρούσμα-
τα ψυχικής υγείας. «Έτσι νομίζω. Δε θέλω 
να πω ότι φταίει η πανδημία, αλλά φαίνε-
ται ότι έχει επιδεινώσει αρκετά κρούσμα-
τα», είπε.

Ως προς την αναστολή της άδειας, ο κ. 
Μποναρντέλ παραμένει επιφυλακτικός. 
«Μπορεί αυτή η συγκεκριμένη περίπτω-
ση να μας οδηγήσει σε τέτοιου είδους 
προβληματισμό; Είναι όμως πρόωρο να 
το αποκαλύψουμε δημόσια. Η πρώτη μου 
ερώτηση είναι γιατί αυτό το άτομο είχε 
άδεια;» είπε.

Μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τη 
Δευτέρα 13/3 στο Amqui, έξι άτομα μετα-
φέρθηκαν στο CHU de Québec-Université 
Laval τις τελευταίες ώρες μέσω της αερο-
ϊατρικής υπηρεσίας εκκένωσης του Κε-
μπέκ (EVAQ). Τα έξι άτομα νοσηλεύονται 
στο Hôpital de l’Enfant-Jésus, ένα κέντρο 
τριτοβάθμιας κατάστασης τραυμάτων στο 
ανατολικό Κεμπέκ. Σύμφωνα με δήλωση 
που κυκλοφόρησε γύρω στις 8:30 π.μ. την 
Τρίτη 14 Μαρτίου το πρωί, ακολουθεί η 
αναφορά κατάστασης:

-3 σταθεροί ασθενείς, υπό παρακολού-
θηση, συμπεριλαμβανομένων 2 παιδια-
τρικών ασθενών.
-3 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.
Παράλληλα κινητοποιήθηκαν ομάδες 

για να παρέχουν την καλύτερη φροντίδα 
στους ασθενείς και αναπτύσσεται μια ψυ-
χοκοινωνική υπηρεσία για την υποστήρι-
ξη των οικογενειών και των αγαπημένων 
προσώπων. Νωρίτερα την Τρίτη 15/3, το 
Sûreté du Québec αποκάλυψε την ταυτό-
τητα των δύο ανδρών που έχασαν τη ζωή 
τους μία ημέρα νωρίτερα. Πρόκειται για 
τον Gérald Charest, 65 ετών, και τον Jean 
Lafrenière, 73 ετών, κάτοικοι του Amqui. 
Ο ύποπτος, ο οποίος παραδόθηκε στην 
αστυνομία, έδρασε μόνος του, σύμφωνα 
με την αστυνομία.
Το χρονικό τού περιστατικού έχει ως 

εξής: Το απόγευμα της Δευτέρας 13 Μαρ-
τίου, ένας 38χρονος άνδρας οδηγώντας 
το βαν του χτύπησε επίτηδες πεζούς που 
βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία στο 
πεζοδρόμιο της λεωφόρου Saint-Benoît 
Ouest. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκο-
τώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Πηγές: Ici Radio Canada,  
Journal de Montreal, La presse

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, 
Φρανσουά Μποναρντέλ (φωτ.), 

επικαλείται το ενδεχόμενο αναστολής 
της άδειας οδήγησης ορισμένων ατόμων 
που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή ψυ-
χικής υγείας για την προστασία του πλη-
θυσμού από περιπτώσεις «δολοφονικής 
τρέλας», όπως αυτή που έλαβε χώρα στο 
Amqui τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
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ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Ντάριο Λο Μπόσκο: Ο μάνατζερ Χάρος  
με τα τρένα – καρμανιόλες!
Προσβλητική, απάνθρωπη και άκρως εξοργιστική η στάση της ιταλικής κρατικής εταιρίας,  
που απέκτησε με ψίχουλα την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη

Η Hellenic Train δε θα ξανακερδί-
σει ποτέ την εμπιστοσύνη του 

ελληνικού κοινού. Είναι ένα καμένο 
χαρτί μετά τα Τέμπη. Η θυγατρική των 
κρατικών ιταλικών σιδηρόδρομων έχει 
μπροστά της ένα «Γολγοθά» από δικα-
στικές διερευνήσεις για τυχόν ευθύνες 
της και αποζημιώσεις εκατομμυρίων 
ευρώ που θα πρέπει να καταβάλει στις 
οικογένειες των θυμάτων.

Από τον Βασίλη Γαλούπη 
© newsbreak.gr

Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι η αποκρουστι-
κή της στάση μετά το δυστύχημα. Η εται-
ρία, στην οποία είναι πρόεδρος ο Ντάριο 
Λο Μπόσκο (φωτ.), επέδειξε απάνθρωπη 
συμπεριφορά. Ακόμα και σήμερα δε γνω-
ρίζουμε καν πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες 
στο μοιραίο τρένο και, το βασικότερο, η 
Hellenic Train βρίσκει φτηνές δικαιολογί-
ες μιλώντας με κατά προσέγγιση εκτιμή-
σεις για τον αριθμό των επιβατών.

Αμέσως μετά το δυστύχημα, η Hellenic 
Τrain κρυβόταν ενοχικά από παντού. Στη 
Θεσσαλονίκη έφταναν επιζήσαντες, αλλά 
δεν υπήρχε κανείς από την εταιρία για να 
τους καταγράψει, έτσι ώστε να διευκο-
λυνθούν οι συγγενείς και οι αστυνομικές 
Αρχές.

Όπως κατήγγειλε το υπουργείο Υγείας, η 
Hellenic Train απουσίαζε και από τα νοσο-
κομεία: «Ως Υπουργείο Υγείας δεν είχαμε 
καμία βοήθεια από την εταιρία. Όλα έγι-
ναν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, αυτοί 
κατέγραψαν τους τραυματίες, δεν υπήρξε 
καμία βοήθεια από την εταιρία. Δεν ήρθε 
κανένας άνθρωπος της εταιρίας στα νοσο-
κομεία για να μας βοηθήσει».

Η ανακοίνωση του Λο Μπόσκο έγινε 
ώρες μετά την τραγωδία, σχεδόν με αρ-
γοπορία μίας ολόκληρης ημέρας, και δεν 

περιλάμβανε καμία απάντηση. Ήταν τυ-
πική και αποστασιοποιημένη, ενώ όλη η 
Ελλάδα είχε βυθιστεί στο πένθος.
Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά. Η εταιρία 

που εκπροσωπεί ο Λο Μπόσκο δέχτηκε 
από το 2017 να κάνει δρομολόγια σε δι-
αδρομές – καρμανιόλες που δεν είχαν 
ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας, αν και 
ήταν απόλυτα ενήμερη για όλους τους 
κινδύνους. 

Η Hellenic Train είχε, ως επενδύτρια, τη 
μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άλλον ορ-
γανισμό ή φορέα για να πιέσει για τη λει-
τουργία όλων των απαραίτητων συστημά-
των που θα απέτρεπαν την τραγωδία. Δεν 
το έπραξε.

ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Από το 2017 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πέρασε, αντί 

ευτελούς τιμήματος 45.000.000 ευρώ, 
στα χέρια της κρατικής ιταλικής εταιρίας 
σιδηροδρόμων FSItaliane Group. Η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ μετονομάστηκε σε Hellenic Train. 
Αυτά, όμως, που ακολούθησαν από το 

βράδυ της Τρίτης 28/2 αποδεικνύουν 
ότι πρόκειται για μια τυχάρπαστη εταιρία, 
που πλέον δεν έχει καμία θέση στη χώρα 
μας.
Η ραδιοφωνική υπηρεσία της DW με-

τέδωσε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με το 
οποίο «τα τρένα που παρουσιάστηκαν 
ως υπερσύγχρονα στην Ελλάδα από τη 
Hellenic Train είχαν χρησιμοποιηθεί από 
τους Ελβετούς και είχαν εμφανίσει πολλά 
περιστατικά πυρκαγιών». 
Ο πρόεδρος των ελβετικών σιδηροδρό-

μων είχε δηλώσει ότι το 50% των παραπό-
νων αφορούσε τέτοια περιστατικά με φω-
τιές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Ελβετοί 
τα έδωσαν για παλιοσίδερα το 2015, αλλά 
πέντε από τα τρένα πήγαν στην Ελλάδα. 
Όταν το έμαθε ο επικεφαλής των ελβετι-
κών σιδηροδρόμων είχε πει «καλή τύχη 
στους Έλληνες».

Από τη μέρα που ανέλαβε τις τύχες των 
ελληνικών τρένων η εταιρία, τα προβλή-
ματα με βλάβες, έλλειψη προσωπικού, 
καταργήσεις και καθυστερήσεις δρομολο-
γίων, αυξήθηκαν δραματικά. 
Τον Ιούλιο του 2022, από τα συνολικά 

2.940 προγραμματισμένα δρομολόγια 
προαστιακού Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
τα 246 καταργήθηκαν ή ακυρώθηκαν 
(8,3%), με ένα μέρος να οφείλεται σε ελ-
λείψεις σε μηχανοδηγούς λόγω ασθενεί-
ας.

Πέρυσι τον Ιανουάριο, 820 επιβάτες 
παρέμεναν εγκλωβισμένοι εν μέσω της 
κακοκαιρίας «Ελπίδα», χωρίς να έχουν 

έγκαιρη, πλήρη και σαφή ενημέρωση για 
την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Επε-
βλήθη πρόστιμο στη Hellenic Train ύψους 
300.000 ευρώ.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίπο-

τα για να διορθώσει αυτή την κατάστα-
ση. Και όλα αυτά, όταν η κρατική επιδό-
τηση για τις άγονες γραμμές αποτελεί την 
κυριότερη πηγή εσόδων της εταιρίας. 

Όμως, κατά την απαράδεκτη και αποικι-
ακού τύπου σύμβαση που έχει υπογραφεί 
από το Ελληνικό Δημόσιο, άγονη γραμμή 
θεωρείται ακόμα και το πλέον κερδοφόρο 
δρομολόγιο… Αθήνας – Θεσσαλονίκης!!!

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΤΕ
Στον ισολογισμό για το 2021, τα 

50.000.000 ευρώ της αποζημίωσης του 
Δημοσίου για την άγονη γραμμή αποτε-
λούσαν το 44% των εσόδων της Hellenic 
Train. Κι όλα αυτά, ενώ οι επενδύσεις 
450.000.000, για τις οποίες είχε δεσμευ-
θεί, δεν έγιναν ποτέ.
Στον ίδιο ισολογισμό, η εταιρία ανέφερε 

ότι έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σύνολο 
ενεργειών, που θα λειτουργούσε από το 
2022, για να διαχειρίζεται με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο κρίσιμες καταστάσεις με 
κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης 
και ελέγχου – κάτι που αποδείχθηκε ψευ-
δές.

Ακόμα και από τα τρένα που αγοράζει 
βγάζει κέρδη! Το 2021 απέκτησε πέντε 
αμαξοστοιχίες κόστους 47.500.000 ευρώ. 

Όμως, αυτά τα τρένα αγοράστηκαν από 
τη μητρική εταιρία στην Ιταλία. Συνε-
πώς, από τη μια τσέπη βγήκαν και στην 
άλλη τσέπη μπήκαν τα εκατομμύρια ευρώ. 
Οι επενδύσεις της θυγατρικής εταιρίας 
έγιναν έσοδα για τη μητρική.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις έκλειναν τα 

μάτια σε όλα αυτά επί έξι χρόνια και εί-
ναι συνένοχες για όλα όσα έκανε ως τώρα 
η Hellenic Train. Μετά την τραγωδία των 
Τεμπών, κάθε Έλληνας είδε το αληθινό 
πρόσωπο των Ιταλών ψευτοεπενδυτών, 
που κινούνται μόνο από τις επιδοτήσεις 
του Ελληνικού Δημοσίου.
Το μοιραίο βράδυ της Τρίτης 28/2, που 

βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα, απο-
κάλυψε ένα σάπιο σκηνικό που ζέχνει απ’ 
όπου κι αν το πιάσεις.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Ιταλός Ντάριο Λο Μπόσκο είναι τα-

κτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Mediterranean της Ρέτζιο Καλάμπρια 
και πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών 
«Diceam». Είναι διευθυντής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών σε Οικονομικά, Μηχανική 
και Logistic. 
Διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος πολλών εταιριών και δημόσιων 
φορέων της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων 
και το ιταλικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Από 
το 2017 είναι πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου της Hellenic Train – FSItaliane 
Group. ■
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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!

Η ιδιωτικοποίηση σε αρκετές περι-
πτώσεις παρουσιάζεται ως μια 

αυτονόητη περίπου διαδικασία. Το σχή-
μα είναι γνωστό: η κρατική ιδιοκτησία – 
ακόμη χειρότερα το κρατικό μονοπώλιο 
– ταυτίζονται με την κακοδιαχείριση, τις 
κακές υπηρεσίες, τα ακριβά κόστη και 
την έλλειψη κινήτρου για βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Γράφει ο 
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Αντιθέτως, το ίδιο αφήγημα (που θυμίζει 
επανάληψη ινδικού μάντρα) υποστηρίζει 
ότι εάν ένας κλάδος «απελευθερωθεί», 
δηλαδή ιδιωτικοποιηθεί, τότε θα υπάρξει 
ανταγωνισμός, καλύτερες τιμές, υψηλό-
τερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Ωστόσο, μια ματιά στην ιστορία των σι-
δηροδρόμων, εκεί που ιδιωτικοποιήθη-
καν και εκεί που δεν ιδιωτικοποιήθηκαν, 
δείχνει ότι τα πράγματα είναι κάπως πιο 
σύνθετα. 

ΟΙ ΗΠΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ 
ΣΤΟΝ… ΚΡΑΤΙΣΜΟ
Ένα από τα πιο ιδιότυπα παραδείγματα 

στο τοπίο των σιδηροδρόμων παγκοσμίως 
είναι οι ΗΠΑ. Εκεί οι σιδηρόδρομοι σε με-
γάλο βαθμό αναπτύχθηκαν από μεγάλες 
ιδιωτικές εταιρείες και έτσι λειτουργού-
σαν και σε μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα. 

Όμως, οι μεγάλες επενδύσεις της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης στους αυτοκινη-
τοδρόμους στον 20ο αιώνα και ο τρόπος 
που κυριάρχησε το αυτοκίνητο ως μέσο 
μεταφοράς, είχαν ως αποτέλεσμα οι πε-
ρισσότερες επιβατικές γραμμές να κα-
ταστούν ασύμφορες, εξαιτίας μειωμένη 
ζήτησης. 
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση δια-

μορφώθηκε η Amtrak που παρότι τυπικά 
είναι μια εταιρεία που επιδιώκει να έχει 
κέρδος, ανήκει ουσιαστικά στο αμερικα-
νικό κράτος και διαχειρίζεται τις μεγάλες 
επιβατικές συγκοινωνιακές γραμμές στις 
ΗΠΑ. 
Η Amtrak, που ουσιαστικά είναι ο διά-

δοχος των προηγούμενων εταιρειών που 
λειτουργούσαν υπεραστικές επιβατικές 
γραμμές, έχει δικό της τροχαίο υλικό αλλά 
και δικές της γραμμές, αν και σε ορισμέ-
νες περιοχές χρησιμοποιεί τις γραμμές 
των ιδιωτικών σιδηροδρόμων που δρα-
στηριοποιούνται στις εμπορευματικές 
μεταφορές. 

Κατά καιρούς έχουν ακουστεί ιδέες για 
ιδιωτικοποίησή τους, όμως δεν έχουν 
προχωρήσει. 

ΟΙ – ΔΗΜΟΣΙΟΙ – ΕΛΒΕΤΙΚΟΙ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Σε διάφορες έρευνες για την κατάστα-

ση των σιδηροδρόμων οι Ελβετικοί σιδη-
ρόδρομοι τοποθετούνται πολύ ψηλά, ως 
προς την απόδοση και ως προς την ποι-
ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και 
στην περίπτωση της Ελβετίας, όπως και 
σε άλλες χώρες, ο σιδηρόδρομος αναπτύ-
χθηκε το 19ο αιώνα από ιδιωτικές εταιρίες. 
Όμως, στις 20 Φεβρουαρίου 1898, οι Ελ-

βετοί αποφάσισαν με δημοψήφισμα ότι 
ήθελαν να υπάρχει ένα δημόσιος σιδηρό-
δρομος. Αυτό οδήγησε σε εθνικοποιήσεις 
των ιδιωτικών εταιριών που λειτουργού-
σαν μέχρι τότε και τη διαμόρφωση των 
Ομοσπονδιακών Ελβετικών Σιδηροδρό-
μων (FBB).
Μέχρι το 1999 ήταν ένας κυβερνητικός 

οργανισμός. Από το 1999 είναι μια δημό-
σια επιχείρηση, πλήρως ελεγχόμενη από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα Κα-
ντόνια. Η εταιρεία κατορθώνει να έχει μι-
κρότερα κόστη από άλλες αντίστοιχες γει-
τονικών χωρών (για παράδειγμα το 2020 
είχε το ένα τρίτο του κόστους ανά επιβάτη 
ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τη Γερμανία, 
την ώρα που είχε πολύ μεγαλύτερη κατά 
κεφαλή επένδυση στο σιδηροδρομικό δί-
κτυο). Γι’ αυτό και συχνά αναφέρεται ως 
παράδειγμα δημόσιας επιχείρησης σιδη-
ροδρόμων.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Και στη Βρετανία οι σιδηρόδρομοι κρα-

τικοποιήθηκαν μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και ιδιωτικοποιήθηκαν στη δεκαετία 
του 1990, ως τμήμα του μεγάλου κύμα-
τος ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησαν οι 
κυβερνήσεις της Μάργκαρετ Θάτσερ και 
ολοκλήρωσαν αυτές του Τζον Μέιτζορ. 
Όμως, εδώ η ιδιωτικοποίηση συνδέθηκε 
με μια σειρά δυστυχημάτων ανάμεσα στο 
1997 και το 2002, που σε μεγάλο βαθμό 
αποδόθηκαν στα προβλήματα με τη συ-
ντήρηση των γραμμών που έφερε η ιδιω-
τικοποίηση. Το αποτέλεσμα ήταν η μερική 
από-ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων 
από την κυβέρνηση των Εργατικών υπό 
τον Τόνι Μπλερ. Ειδικότερα, επανήλ-
θε στον έλεγχο του κράτους η εταιρεία 
που είχε την ευθύνη των υποδομών, των 
γραμμών, των σηματοδοτών κλπ. 

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Η Νέα Ζηλανδία υπήρξε πρωτοπόρα 

στην ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρό-
μων της. Και ενώ αρχικά φάνηκε ότι το 
όλο σύστημα λειτουργούσε, σύντομα φά-
νηκε ότι οι ιδιώτες που είχαν πάρει τους 
σιδηροδρόμους δεν μπορούσαν να αντα-
πεξέλθουν και άρχισαν διαπραγματεύ-
σεις, που κατέληξαν στην εκ νέου αγορά 
των σιδηροδρόμων από το κράτος. 

Και ενώ θεωρήθηκε ότι με την ιδιωτικο-
ποίηση το νεοζηλανδικό δημόσιο θα ήταν 
κερδισμένο, τελικά βρέθηκε να καταβάλει 
υψηλότερο τίμημα για την επανεθνικο-
ποίηση των σιδηροδρόμων. Ουσιαστικά, 
η εθνικοποίηση οδήγησε σε μεγαλύτερες 
και όχι μικρότερες ανάγκες κρατικών ενι-
σχύσεων.

Αλλά και στην Αυστραλία, η διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησε στο δεύ-
τερο μισό της δεκαετίας του 1990, πάλι 
συνάντησε προβλήματα, κυρίως γιατί οι 
ιδιώτες δεν επιθυμούσαν να κάνουν τις 
μεγάλες επενδύσεις για τη συντήρηση 
του υλικού που ήταν απαραίτητες. Και 
εδώ αυτό οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα 
σε αναίρεση των ιδιωτικοποιήσεων, του-
λάχιστον για τις επιβατικές μεταφορές. 

Η ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Η γερμανική περίπτωση είναι αρκετά 

σύνθετη. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 
ξεκίνησαν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης, σε 
πρώτη φάση με τη διαμόρφωση μιας νέας 
εταιρείας που θα αναλάμβανε τους σιδη-
ροδρόμους. Βεβαίως, παρά την τυπική 
μορφή μιας εταιρείας, η Deutsche Bahn 
(BN) παρέμεινε μια εταιρεία υπό τον πλή-
ρη έλεγχο του γερμανικού δημοσίου. 
Το 1999 έγινε μια αλλαγή που αφορού-

σε τον κατακερματισμό ανάμεσα σε δια-
φορετικές θυγατρικές του παρεχόμενου 
έργου. Αυτό, εκτός των άλλων, έγινε και 
για την προσαρμογή στις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για απελευθέρωση 
των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και 
δυνατότητα και άλλων εταιρειών να χρη-
σιμοποιούν τις γραμμές (κάτι που συμ-
βαίνει πλέον στη Γερμανία, δηλαδή υπάρ-
χουν τρένα που τα διαχειρίζονται αμιγώς 
ιδιωτικές εταιρείες).

Η επόμενη προσπάθεια ήταν να υπάρξει 
μια δημόσια προσφορά μέρους του μετο-
χικού κεφαλαίου της εταιρείας που προ-
ωθήθηκε ανάμεσα στο 2005 και το 2008, 
αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε, εκτός των 

άλλων και εξαιτίας της μεγάλης οικονομι-
κής κρίσης του 2008, ενώ είχαν υπάρξει 
και μεγάλες αντιδράσεις στην ίδια την 
κοινωνία.
Το πρόβλημα ήταν ότι η τυπικά ιδιωτι-

κή, επί της ουσίας πλήρως δημόσια DB, 
να οδηγηθεί σε περικοπές και του έργου 
που προσφέρει. Ανάμεσα στο 1994 και 
το 2020 το δίκτυο της εταιρείας μειώθηκε 
κατά 17%, ενώ οι περικοπές σε κλειδιά και 
παρακαμπτήριους οδήγησαν και σε συχνά 
φαινόμενα καθυστερήσεων των τρένων. 
Εν τω μεταξύ αυξάνεται διαρκώς ο όγκος 
των υποδομών που χρειάζονται συντήρη-
ση ή και αντικατάσταση, ξεκινώντας από 
μεγάλο αριθμό γεφυρών.
Γι’ αυτό το λόγο και υπάρχουν αρκετές 

φωνές στη Γερμανία, που επιμένουν ότι 
αυτό που χρειάζεται είναι να αντιστραφεί 
η τυπική ιδιωτικοποίηση και να αποκτήσει 
η εταιρεία ξανά το χαρακτήρα ενός πλή-
ρως δημόσιου οργανισμού.

ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
Όλα αυτά δείχνουν ότι η ιδιωτικοποίηση 

των σιδηροδρόμων δεν είναι μια αυτονό-
ητη επιλογή. Αντιθέτως, υπάρχουν αρκε-
τές περιπτώσεις, όπου τα πράγματα δεν 
πήγαν και τόσο καλά. 
Ακόμη και στην περίπτωση της Ιαπωνίας, 

όπου το 1987 αποφασίστηκε η διάσπαση 
και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων 
και που συνήθως αναφέρεται ως παρά-
δειγμα πετυχημένης ιδιωτικοποίησης των 
σιδηροδρόμων (αν και ορισμένες εταιρεί-
ες παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο), η 
Hokkaido Railway Company, μία από τις 
εταιρείες που προέκυψαν, είχε την περα-
σμένη δεκαετία αρκετά προβλήματα και 
ελλείμματα, έκανε περικοπές δαπανών 
που δημιουργούσαν και ανησυχίες για ζη-
τήματα ασφάλειας.

Όλα αυτά κατατείνουν στο ίδιο συμπέ-
ρασμα: οι σιδηρόδρομοι αποτελούν μια 
κατεξοχήν δημόσια υποδομή, με μεγάλες 
απαιτήσεις επένδυσης. Ακόμη και σε πε-
ριπτώσεις διαχωρισμού, ανάμεσα στη δι-
αχείριση του δικτύου και των υποδομών 
και τη διαχείριση των συρμών, πάλι δεν 
είναι δεδομένο ότι το σύστημα μπορεί να 
λειτουργήσει συνδυάζοντας απόδοση και 
ασφάλεια. 
Το ίδιο το γεγονός ότι ως παράδειγμα σι-

δηροδρόμων στην Ευρώπη αναφέρονται 
οι ελβετικοί, που παραμένουν υπό πλήρη 
έλεγχο του δημοσίου, είναι από αυτή την 
άποψη ενδεικτικό. ■

Οι ιδιωτικοποιήσεις των σιδηροδρόμων  Οι ιδιωτικοποιήσεις των σιδηροδρόμων  
δε θεωρήθηκαν αυτονόητες σε όλες τις χώρεςδε θεωρήθηκαν αυτονόητες σε όλες τις χώρες
Η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων των σιδηροδρόμων  Η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων των σιδηροδρόμων  
είναι πιο σύνθετη από ό,τι πιστεύουμεείναι πιο σύνθετη από ό,τι πιστεύουμε
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Πόρος: Πευκοδάση, γραφικά  
καλντερίμια και νεοκλασικά
Σε απόσταση αναπνοής από την Αθή-

να, το καταπράσινο νησί του Πόρου 
είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προ-
ορισμούς στον Αργοσαρωνικό, αφού 
μπορεί κάποιος να τον προσεγγίσει και 
οδικώς από τον Γαλατά.
Ο Πόρος από την αρχαιότητα αποτελεί-

ται από δύο νησιά, τη Σφαιρία και την Κα-
λαβρία, που σημαίνει καλή αύρα. Σήμερα 
τα δύο αυτά νησάκια ενώνονται μεταξύ 
τους με μια μικρή γέφυρα και το πρώτο 
φιλοξενεί την πόλη του Πόρου.
Ιστορικά το νησί έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην Επανάσταση του 1821 αλλά και με-
τέπειτα. Υπήρξε έδρα της κυβέρνησης 
από τις 15 Απριλίου έως τις 16 Ιουνίου 
1827, ενώ τον Οκτώβριο του 1828 έγινε 
στον Πόρο η σύσκεψη των τριών Δυνάμε-
ων, οι οποίες καθόρισαν τα σύνορα του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του νησιού 

είναι τα πευκοδάση, που καλύπτουν τους 
λόφους του και φτάνουν μέχρι τις αμμώ-
δεις παραλίες του. 
Η πόλη και λιμάνι του νησιού αποπνέει 

μια νεοκλασική γοητεία. Είναι χτισμένη 
αμφιθεατρικά, στολισμένη με όμορφα 

νεοκλασικά κτίρια και παλιές γειτονιές, 
που σε ταξιδεύουν σε εποχές πιο ήρε-
μες και ξέγνοιαστες. Από τα ωραιότερα 
σπίτια του νησιού είναι η Βίλα Γαλήνη. 
Χτισμένη το 1892, φιλοξένησε μεγάλες 
προσωπικότητες της Τέχνης.
Το σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το 

Ρολόι, που δεσπόζει από το 1927 στο ψη-
λότερο σημείο του λόφου, αγναντεύο-
ντας το φυσικό κανάλι, που έχει δημιουρ-
γηθεί μεταξύ του Πόρου και του Γαλατά, 
αλλά και το περίφημο Λεμονοδάσος στην 
απέναντι ακτή. Η θέα από το σημείο είναι 
μαγευτική και αξίζει την επίσκεψη.
Περπατώντας στα στενά δρομάκια της 

πόλης, στην καρδιά του οικισμού θα ανα-
καλύψετε όμορφα μαγαζάκια τέχνης, πα-
ραδοσιακά ταβερνάκια και καφετέριες. 
Η καρδιά του νησιού όμως χτυπά στην 
όμορφη περαντζάδα του λιμανιού. Φιλό-
ξενα στέκια για όλες τις ώρες της ημέρας 
και όλα τα γούστα βρίσκονται παρατε-
ταγμένα εδώ, ενώ κάτοικοι και τουρίστες 
απολαμβάνουν την παραθαλάσσια βόλτα 
τους.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου 

βρίσκεται στην πλατεία Κορυζή και δια-

θέτει μια συλλογή από ευρήματα, που 
χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή έως 
τη ρωμαϊκή εποχή. Στον όρμο της Μο-
νής, κοντά στις ακτές της Πελοποννήσου, 
στην ανατολική πλευρά του λιμανιού του 
Πόρου, θα δείτε το Μπούρτζι, ένα μικρό 
νησάκι, που φιλοξενεί ένα μικρό κάστρο 
του 1827. Χτίστηκε για την προστασία 
του λιμανιού και σήμερα είναι ακατοίκη-
το.

Ο φάρος του Πόρου αποτελεί ένα ακό-
μα μνημείο του νησιού, που κουβαλά τη 
δική του ιστορία. Βρίσκεται στο ακρωτή-
ριο Ντάνα και θα τον δείτε λίγο πριν φτά-
σετε με το πλοίο στο λιμάνι του νησιού.
Τέλος, αξίζει μια επίσκεψη στο Μητρο-

πολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου, που 
βρίσκεται στη Σφαιρία και ξεχωρίζει για 
τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες του Κων-
σταντίνου Παρθένη.

Καρυά: Το γραφικό χωριουδάκι της Αργολίδας
Ένα από τα 

πιο όμορ-
φα και γραφι-
κά χωριά της 
Αργολίδας εί-
ναι η Καρυά, 
χτισμένη αμ-
φιθεατρικά σε 
υψόμετρo 682 
μέτρων, με 
το Αρτεμίσιο 
πίσω της και 
το Ξεροβούνι 
δεξιά της.

Ο οικισμός χτίστηκε αρχικά στην κορυ-
φή του Προφήτη Ηλία, σκαρφαλωμένος 
ψηλά, στο σημείο που σήμερα υπάρχουν 
ερείπια του ναού του Αγίου Δημητρίου 
αλλά και ίχνη οικισμού. Το μεγαλοχώρι 
της Καρυάς είχε κάποτε περίπου 1.300 
κατοίκους, που ασχολούνταν με την κτη-
νοτροφία, τα αμπέλια, τα χωράφια και τις 
ελιές. Σήμερα το χωριό έχει εκσυγχρονι-
στεί, διατηρώντας το παραδοσιακό χρώ-

μα, με τις παλιές γειτονιές και τα όμορφα 
πέτρινα κτίρια με τα χαγιάτια και τις αυ-
λόπορτες.
Σε περίοπτη θέση θα δείτε το ναό του 

Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τη Μη-
τρόπολη της Καρυάς, ενώ στη φιλόξενη 
πλατεία στο κέντρο του χωριού θα βρείτε 
μαγαζάκια και το ιδανικό σημείο χαλάρω-
σης.
Λίγα μέτρα μακριά από τον οικισμό, 

ανάμεσα σε πλατάνια, υπάρχουν τα ερεί-
πια των παλιών νερόμυλων της Καρυάς, 
όπου οι κάτοικοι δούλευαν κάποτε με τα 
νερά από τις φυσικές πηγές του Αρτεμι-
σίου.
Το χωριό της Καρυάς θα αποτελέσει 

την ιδανική βάση για να εξερευνήσε-
τε τις ομορφιές της περιοχής, ανα-
καλύπτοντας θρησκευτικά μνημεία 
και υπέροχα χωριά μέσα στη φύση. 
Να σημειωθεί τέλος, ότι στην Καρυά έγι-
ναν τα εξωτερικά γυρίσματα της γνωστής 
τηλεοπτικής σειράς «Το Καφέ της Χα-
ράς», υποτίθεται στο… Κολοκοτρονίτσι!

© NEWSBEAST.GR© NEWSBEAST.GR

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 19 Μαρτίου: 

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

Δευτέρα 20 Μαρτίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 21 Μαρτίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 22 Μαρτίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 23 Μαρτίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 24 Μαρτίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 25 Μαρτίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 26 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 εβδομάδα

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

Στιγμιότυπα από τον ΡΑΔΙΟ ΕΡΑΝΟ 2023

Κερδίζοντας τις 7 από τις 11 υπο-
ψηφιότητες, η ταινία Everything 

Everywhere All at Once (Τα Πάντα Όλα) 
είναι ο μεγάλος νικητής των Όσκαρ 2023 
και σίγουρα μπορεί να αποκαλεστεί η ται-
νία της χρονιάς αλλά να θεωρηθεί ως μία 
εκ των σημαντικότερων ταινιών όλων των 
εποχών.
Το φετινό φαβορί των Όσκαρ απέσπα-

σε, μεταξύ άλλων, Βραβείο Καλύτερης 
Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Α’ 
Γυναικείου Ρόλου, Β’ Ανδρικού και Β’ Γυ-
ναικείου.

Για τους λάτρεις των αριθμών, είναι η κα-
λύτερη ταινία με τα περισσότερα βραβεία 
(7) μετά το Slumdog Millionaire του 2008 
που είχε αποσπάσει 8 βραβεία.
Πολύ καλή ήταν και η πορεία του All 

Quiet on the Western Front, η οποία δεν 
αρκέστηκε στο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, 
φεύγοντας από τη φετινή απονομή με 
τέσσερα συνολικά βραβεία.

Η 95η τελετή απονομής των βραβείων 
Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby 
Theatre του Λος Άντζελες, με τον Τζίμι Κί-
μελ σε ρόλο οικοδεσπότη για τρίτη φορά. 
Φέτος, είχαμε μια ήρεμη τελετή, χωρίς 
πολλές εκπλήξεις και με λίγες δυνατές 
συγκινήσεις. Κατά την έναρξη της βρα-
διάς και πριν ξεκινήσει με την ανακοίνωση 
των πρώτων βραβείων για φέτος, ο Κίμελ 
– αφού προσγειώθηκε στη σκηνή… ουρα-
νοκατέβατος – δεν παρέλειψε να καυτηρι-
άσει το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις 
Ροκ, το γεγονός που επισκίασε τα περσινά 
βραβεία, λέγοντας πως «εάν κάποιος σε 
αυτό το θέατρο διαπράξει βία σε οποιο-
δήποτε σημείο του σόου, θα σας απονε-
μηθεί το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και θα 
σας επιτραπεί να εκφωνήσετε μια ομιλία 
διάρκειας 19 λεπτών».
Ο Brendan Fraser δεν κέρδισε μόνο κοι-

νό και κριτικούς για την ερμηνεία του στη 
Φάλαινα αλλά και το Όσκαρ Α’ Ανδρικού 
Ρόλου, το οποίο απέσπασε επίσης και το 
Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώ-
σεις.

Η Michelle Yeoh κέρδισε το Όσκαρ 
Α’ Γυναικείου Ρόλου για το Everything 
Everywhere All at Once, γράφοντας ιστο-
ρία ως η πρώτη Ασιάτισσα που βρέθηκε 
νικήτρια στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ση-
μειώνεται ότι τα προγνωστικά έδιναν ως 
φαβορί την Cate Blanchett (Tár).

Οι Daniel Kwan και Daniel Scheinert 
κέρδισαν το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το 
Everything Everywhere All at Once, αφή-
νοντας πίσω τους τα φαβορί Martin 
McDonagh και Steven Spielberg.
H Jamie Lee Curtis επίσης για το 

«Everything Everywhere All at Once» τα 
κατάφερε και κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ 
στην κατηγορία Β’ γυναικείου ρόλου, ενώ 
την αντίστοιχη ανδρική κατηγορία κέρδι-
σε ο Ke Huy Quan.

Η Ruth E. Carter έγραψε επίσης ιστορία, 
ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει 
δύο Όσκαρ. Το 2019 έγινε η πρώτη μαύ-
ρη που κέρδισε το Όσκαρ ενδυματολογίας 
για τη δουλειά της στο «Black Panther» 
της Marvel. Το 2023 αναγνωρίζεται για 
άλλη μια φορά για το σίκουελ της ταινίας, 
«Wakanda Forever».

Ένα Όσκαρ που ήταν δίκαιο και έγινε 
πράξη ήταν αυτό των Καλύτερων Οπτικών 
Εφέ που πήγε φυσικά στο Avatar: The Way 
of the Water του Τζέιμς Κάμερον.
Από την άλλη πλευρά, Rihanna και Lady 

Gaga είδαν το Όσκαρ Καλύτερου Τραγου-
διού να πηγαίνει πανηγυρικά στο ινδικό 
Naatu Naatu.
Η Apple TV+ έφυγε από την τελετή με το 

μοναδικό της Όσκαρ για φέτος, για το μι-
κρό μήκους animation, The Boy, the Mole, 
the Fox and the Horse. Θυμίζουμε ότι πέρ-
σι η πλατφόρμα ήταν η μεγάλη νικήτρια 
της βραδιάς, με το CODA, που κέρδισε το 
Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Το The Boy, the 
Mole, the Fox and the Horse είναι βασι-
σμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Βρετανού 
Charlie Mackesy. Η ταινία κυκλοφόρησε 
στο Apple TV+ ανήμερα των Χριστουγέν-
νων του 2022.

Μεγάλoι χαμένοι της φετινής Απονομής, 
οι ταινίες The Banshees of Inisherin (Tα 
πνεύματα του Ινίσεριν) και Elvis που εί-
χαν συγκεντρώσει 9 και 8 υποψηφιότητες 
αντίστοιχα, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια 
τελικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ:
Καλύτερη Ταινία:  
Everything Everywhere All at Once
Σκηνοθεσία: Daniel Kwan,  
Daniel Scheinert  
[Everything Everywhere All at Once]
Α’ Ανδρικός Ρόλος: Brendan Fraser,  
The Whale
Α’ Γυναικείος Ρόλος: Michelle Yeoh, 
Everything Everywhere All at Once
Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ke Huy Quan, 
Everything Everywhere All at Once
Β’ Γυναικείος Ρόλος: Jamie Lee Curtis, 
Everything Everywhere All at Once
Πρωτότυπο Σενάριο:  
Everything Everywhere All at Once
Διασκευασμένο Σενάριο: Women Talking
Καλύτερη Διεθνής Ταινία:  
All Quiet on the Western Front
Καλύτερη Φωτογραφία:  
All Quiet on the Western Front
Καλύτερο Μοντάζ:  
Everything Everywhere All at Once
Καλύτερη Σκηνογραφία:  
All Quiet on the Western Front
Καλύτερα Κοστούμια:  
Black Panther: Wakanda Forever
Καλύτερο Μακιγιάζ/Κομμώσεις:  
The Whale
Καλύτερη Μουσική:  
All Quiet on the Western Front
Καλύτερο Τραγούδι: Naatu Naatu – RRR
Καλύτερος Ήχος: Top Gun: Maverick
Καλύτερα Οπτικά Εφέ:  
Avatar: The Way of the Water
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: 
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Navalny
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: 
The Elephant Whisperers
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων 
Μικρού Μήκους:  
The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους:  
An Irish Goodbye

ΟΣΚΑΡ 2023
«Σάρωσε» με 7 Όσκαρ  

η Καλύτερη ταινία  
«Τα Πάντα Όλα»

Μεγάλος νικητής  
ο Μπρένταν Φρέιζερ  
με την ερμηνεία του 

στη «Φάλαινα»
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GOSS!P

Adriana Hughes: Το «φλογερό»  Adriana Hughes: Το «φλογερό»  
μοντέλο από το Μπαλί! μοντέλο από το Μπαλί! 
Η Adriana Hughes κάνει θραύση στα social media, καθώς «κολάζει» 

τους ακολούθους της με τις «καυτές» της αναρτήσεις. Το μοντέλο 
από το Μπαλί έχει αδυναμία στις σέξι πόζες και φροντίζει να το δείχνει 
σε κάθε φωτογραφία της που ανεβάζει στο λογαριασμό της. Η εξωτική 31 
ετών Adriana, εκτός από μοντέλο είναι και travel girl, ταξιδεύοντας σε όλο 
τον κόσμο, όπου συνδυάζει «το τερπνόν μετά του ωφελίμου». Κάνει δη-
λαδή και τις διακοπές της αλλά και δουλεύει διαφημίζοντας μαγιό, αφού 
συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες. 

Ο αγώνας της Ντρου Μπάριμορ με το αλκοόλ  
και η φιλία της με την Κάμερον Ντίαζ
Σε μία εξομολόγηση καρδιάς προχώ-

ρησαν η Κάμερον Ντίαζ (Cameron 
Diaz) και η Ντρου Μπάριμορ (Drew 
Barrymore) στους «Los Angeles Times». 
Η φιλία τους ξεκίνησε όταν η Κάμερον 
Ντίαζ σύχναζε σ΄ ένα καφέ που η 14χρο-
νη τότε Μπάριμορ εργαζόταν.
Η Ντίαζ μίλησε για τον αγώνα της καλύ-

τερης της φίλης να απεξαρτηθεί από το 
αλκοόλ. 
Ήταν «δύσκολο να το βλέπεις» είπε χα-

ρακτηριστικά η ίδια και πρόσθεσε. 
«Ηξερα ότι αν μέναμε δίπλα της και της 

δίναμε την υποστήριξη που χρειαζόταν, 
θα έβρισκε το δρόμο της. Είχα απόλυτη 
πίστη σε εκείνη».

Με τη σειρά της η Ντρου Μπάριμορ 
παραδέχθηκε ότι στράφηκε στο αλκοόλ 
μετά το διαζύγιό της με το σύμβουλο τέ-
χνης Γουίλ Κόπελμαν το 2016. 
Η κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο πολύ, 

που ο θεραπευτής της Μπάρι Μίτσελς 
(Barry Michels) παραιτήθηκε μετά από 
δέκα χρόνια συνεδριών.

Η Σάρον Στόουν μετά το «Βασικό Ένστικτο»  
έχασε την επιμέλεια του γιου της
Η Σάρον Στόουν (Sharon Stone), σε 

μία εκ βαθέων συζήτηση στο επει-
σόδιο του podcast «Table for Two with 
Bruce Bozzi», μίλησε για τον αντίκτυπο 
που είχε στη ζωή της ως μητέρα ο ρόλος 
της στην ταινία «Βασικό Ένστικτο».
«Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου», 

είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. 

«Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου, 
το μικρό μου αγοράκι, «ξέρεις ότι η μητέ-
ρα σου γυρίζει ταινίες σεξ;». 
Ήταν μία μορφή κακοποίησης από το 

σύστημα επειδή έκανα αυτή την ταινία. 
Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σχε-
δόν γυμνοί στην τηλεόραση και εγώ έχα-
σα την επιμέλεια του παιδιού μου γιατί 

εσείς ίσως είδατε ένα δέκατο έκτο του 
δευτερολέπτου πιθανού γυμνού από 
εμένα». 
Η Σάρον Στόουν, η οποία είναι μητέρα 

τριών παιδιών, σημείωσε ότι «κατέληξα 
σε κλινική με ταχυπαλμία. Είχε ραγίσει η 
καρδιά μου».

Τα παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν θα φέρουν  
τους τίτλους «πρίγκιπας» και «πριγκίπισσα»
Τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της 

συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ θα 
αποκαλούνται «πρίγκιπας» και «πριγκί-
πισσα» και το ζεύγος χρησιμοποίησε για 
πρώτη φορά δημοσίως τον τίτλο αυτόν, 
για να ανακοινώσει τη βάπτιση της κό-
ρης του.
Με βάση το βασιλικό πρωτόκολλο, τα 

εγγόνια τού μονάρχη μπορούν να πάρουν 
τους τίτλους τού πρίγκιπα και της πριγκί-
πισσας, κάτι που σημαίνει ότι ο 3χρονος 

Άρτσι και η ενός έτους Λίλιμπετ δικαιού-
νταν να τους χρησιμοποιήσουν αφότου ο 
Κάρολος, ο πατέρας του Χάρι, έγινε βασι-
λιάς τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο κανό-
νας τέθηκε το 1917 από τον τότε βασιλιά 
Γεώργιο Ε΄ και ορίζει ότι τους τίτλους αυ-
τούς μπορούν να τους φέρουν τα εγγόνια 
του μονάρχη αλλά όχι και τα δισέγγονά 
του. 
Μέχρι και σήμερα δεν ήταν γνωστό αν 

το ζευγάρι, που αποποιήθηκε τα βασιλι-

κά του καθήκοντα το Μάρτιο του 2020 
και σήμερα ζει στην Καλιφόρνια, ήθελε 
να αποκαλούνται με τους τίτλους αυτούς 
τα δύο νήπια. 
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η πριγκί-

πισσα Λίλιμπετ Νταϊάνα βαπτίστηκε την 
Παρασκευή 3 Μαρτίου, από τον αρχιεπί-
σκοπο του Λος Άντζελες, αιδεσιμώτατο 
Τζον Τέιλορ» ανέφερε ένας εκπρόσωπος 
του ζεύγους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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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.
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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.

A-Καλημέρα Μάγδα μου, πως είσαι;
Μ-Καλά, αλλά απογοητευμένη διπλά.
Α-Απογοητευμένη, και μάλιστα διπλά, 

γιατί;
Μ-Η πρώτη απογοήτευση προέρχεται 

από το αποτέλεσμα του Εράνου για τα 
σχολεία μας και η δεύτερη για τον ερ-
χομό του Δένδια στο Μόντρεαλ.
Α-Λοιπόν, επειδή μάλλον είσαι μπερ-

δεμένη για εξήγα να καταλάβω κι 
εγώ προς τι αυτές οι απογοητεύσεις;  
Απ’ ότι ξέρω ο έρανος ξεπέρασε τις 
$125.000 και το ταξίδι του Δένδια είχε 
και αυτό επιτυχία.

Μ-Θα σου κάνω μία και μοναδική 
ερώτηση για το θέμα του εράνου και 
θα καταλάβεις κι εσύ την απογοήτευ-
ση μου.

Α-Ακούω…
Μ-Λοιπόν, εφόσον όλοι ξέρουμε την 

οικονομική ευρωστία που έχει η πα-
ροικία μας, πως εξηγείται οι δωρεές να 
είναι μόνο $125.000; Γι’ αυτό και είμαι 
απογοητευμένη…

Α-Τώρα σε καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο… 
Μ-Εδώ υπάρχουν σύλλογοι που μόνο 

τους βλέπουμε στην παρέλαση χωρίς 
καμιά δραστηριότητα, που έχουν δε-
κάδες χιλιάδες λεφτά στα ταμεία και 
εξακολουθούν να μη δίνουν δεκάρα 
για τα Ελληνικά μας σχολεία.
Α-Συμφωνώ. Αλλά το άλλο με τον 

Δένδια, δε βρισκω τα αίτια απογοή-
τευσης. Εσύ Νεοδημοκράτισα, τι σου 
έφταιξε η επίσκεψη του ανθρώπου;

Μ-Μου έφταιξε, διότι δε μου δόθηκε 
η ευκαιρία να πάω κι εγώ όπως πολλοί 
άλλοι που ξέρω να τον ακούσουμε, να 
τον χαιρετήσω.

Α-Αφού ήταν στο κοινοτικό κέντρο 
νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης.

Μ-Σιγά τα λάχανα. Την ώρα που ήρθε, 
ο περισσότερος κόσμος δουλεύει και 
έχει άλλες ασχολίες. Μόνο λίγοι έχουν 
τη δυνατότητα να πάνε σε συναντήσεις 
αυτή την ώρα. Θα μπορούσε για μένα, 
έστω που ήταν και καθημερινή, να είχε 
συνάντηση με την παροικία μετά τις 6 
το απόγευμα. Φυσικά το καλύτερο θα 
ήταν να ερχόταν Σάββατο ή Κυριακή.
Α-Και εφόσον θα ερχόταν, γιατί δε 

μας ήρθε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
της ερχόμενης εβδομάδας;

Μ-Δίκιο έχεις. Θα μπορούσε να ήταν 
στο δείπνο που θα γίνει την ερχόμενη 
Παρασκευή 24 Μαρτίου το βράδυ ή 
ακόμα και στην Παρέλαση μας την Κυ-
ριακή 26 Μαρτίου.
Α-Να σου πω, αν ήμουν εγώ στη θέση 

του, θα προτιμούσα να ερχόμουν στο 
δείπνο παρά στην παρέλαση.

Μ-Γιατί;
Α-Διότι θα μπορούσαν κάποιοι να του 

επιτεθούν με γιαούρτια και ντομάτες.
Μ-Και γιατί να το κάνουν αυτό; Τι 

τους έφταιξε;

Α-Για να τον αποδοκιμάσουν ως μέ-
λος της κυβέρνησης για τα γεγονότα 
στα Τέμπη…

Μ-Λες;
Α-Λέω.
Μ-Πάντως… θα πέταγαν ντομάτες και 

όχι γιαούρτια!
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Τα γιαούρτια είναι ακριβά, ενώ οι… 

σάπιες ντομάτες είναι φτηνές!
Α-Άραγε σωστά έπραξαν οι σύμβου-

λοι του Δένδια να μην έρθει στην πα-
ρέλαση.
Μ-Θα μπορούσε όμως να ερχόταν 

στο δείπνο που θα ήταν φίσκα από κό-
σμο.

Α-Θα μπορούσε αλλά…
Μ-Ακριβώς. 
Α-Και πάλι, για άλλη μια φορά η πα-

ρέλαση μας δε θα έχει κανένα εκπρό-
σωπο από την Ελλάδα λες και οι Έλλη-
νες του Μόντρεαλ είμαστε απόδημοι 
δεύτερης κατηγορίας.

Μ-Πες το ψέματα. Πάνε στην Αμερική 
όπου δε μιλούν γρι ελληνικά και εδώ 
που κρατάμε σχεδόν «Θερμοπύλες» 
για να διαφυλάξουνε την Ελληνική μας 
γλώσσα όσο μπορούμε, μας… γρά-
φουν κανονικά.

Α-Έμαθα ότι υπάρχει περίπτωση να 
έρθει στην παρέλαση ο Γιώργος Πα-
πανδρέου.
Μ-Δεν ξέρω αν είναι σωστό και πως 

θα αντιδράσει η παροικία.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Διότι εκατοντάδες Έλληνες ξενι-

τεύτηκαν στο Μόντρεαλ λόγω της οι-
κονομικής κρίσης που δημιούργησε 
ως πρωθυπουργός υπογράφοντας τα 
μνημόνια, που έφεραν την καταστρο-
φή στην Ελλάδα.

Α-Κατάλαβα…
Μ-Τι κατάλαβες;
Α-Ανάρπαστες θα γίνουν οι σάπιες 

ντομάτες!
Μ-Μα και τα γιαούρτια…
Α-Αφού είπες που είναι ακριβά.
Μ-Είναι. Αλλά ένας που έχασε τη 

δουλειά του, καταστράφηκε οικονομι-
κώς και ξενιτεύτηκε στο Μόντρεαλ, δε 
θα διστάσει να αγοράσει ακόμα και… 
γιαούρτια για να «καλωσορίσει» τον 
Παπανδρέου.
Α-Τότε καλό θα ήταν να μη σκέφτο-

νται μερικοί να τον καλέσουν στην πα-
ρέλαση.
Μ-Αλλιώς θα γεμίσει ο τόπος ντο-

μάτες και γιαούρτια. Και καλά αυτός, 
αλλά τι φταίνε όσοι θα βρίσκονται 
στην εξέδρα των επισήμων;

Α-Φαντάσου κάποιες κυρίες με άσπρο 
παλτό να δεχτούν ντομάτες. Δύσκολος 
λεκές για το καθαριστήριο…
Μ-Πω πω, ξεχάστηκα! Τρέχω στο 

καθαριστήριο να πάρω τα ρούχα του 
Αγαμέμνονα. Τα λέμε…
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Κηφισιά και Πανσερραϊκός  
οδηγούν τις... δύο κούρσες 
Πανσερραϊκός και 

Κηφισιά συνέχι-
σαν από εκεί που... 
είχαν μείνει! 
Στην επανέναρξη του 

πρωταθλήματος της 
Σούπερ Λιγκ 2, οι δύο 
πρωτοπόροι σε Βό-
ρειο και Νότιο όμιλο 
νίκησαν τη Νίκη Βό-
λου και την Καλαμάτα 
αντίστοιχα, για τη 14η 
αγωνιστική, και παρα-
μένουν φαβορί για τις 
δύο κορυφές των ομί-
λων τους. 
Ήττα-σοκ για τη Λά-

ρισα στην έδρα της 
από την Αναγέννηση, 
ενώ σε ματς-παρωδία, 
ο Ηρακλής στο «Καυ-
ταντζόγλειο» νικούσε 
ήδη από το πρώτο 
ημίχρονο με... 6-0 
τον αποδεκατισμένο 
από παίκτες Απόλλω-
να Λάρισας, ο οποίος 
στο 2ο ημίχρονο έπε-
φταν... κάτω οι παί-
κτες του, επικαλού-
μενοι τραυματισμό, 
με το διαιτητή τελικά 
να διακόπτει το παι-
χνίδι στο 54’, εφόσον 
οι φιλοξενούμενοι εί-
χαν μείνει στο γήπεδο 
με... 6 παίκτες!
Οι γηπεδούχοι ασφα-

λώς και θα πάρουν 
τους τρεις βαθμούς, 
ενώ οι φιλοξενούμε-
νοι ανακοίνωσαν ότι 
αποχωρούν άμεσα από το πρωτάθλημα! Στον όμιλο του Νότου, η Κηφισιά δείχνει να μην έχει αντίπαλο. 
Πέρασε και από την έδρα της Καλαμάτας, η οποία έμεινε οριστικά εκτός διεκδίκησης, και πλέον, κυρίως η 

Καλλιθέα (παρά το σοκ της ισοπαλίας με το Αιγάλεω) και η Παναχαϊκή (νίκησε τον Ολυμπιακό Β’), συνεχίζουν 
να καταδιώκουν την Κηφισιά, η οποία παραμένει αήττητη μετά από 13 παιχνίδια, ενώ έχει δεχτεί μόλις 2 
τέρματα!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (β’ αγώνες) 
14/3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΛΕΙΨΙΑ 7-0  
(α’ αγ. 1-1) 
14/3 ΠΟΡΤΟ-ΙΝΤΕΡ 0-0 
(α’ αγ. 0-1) 
15/3 ΝΑΠΟΛΙ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3-0 
(α’ αγ. 2-0) 
15/3 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1-0 
(α’ αγ. 5-2) 

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ  
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» [β’ αγώνες]
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒ. 0-2 (0-2)  
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3-0 (3-3)  
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΡΟΜΑ 0-0 (0-2) 
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 1-1 (2-2) | 3-5 πέναλτι 
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0-2 (0-1) 
ΜΠΕΤΙΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 0-1 (1-4) 
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 7-1 (1-1)  
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΣΕΒΙΛΛΗ 1-0 (0-2)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ  
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» [β’ αγώνες]
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΓΑΝΔΗ 1-4 (1-1)
ΑΛΚΜΑΑΡ-ΛΑΤΣΙΟ 2-1 (2-1)  
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 0-1 (1-1) 
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4-0 (2-0) 
ΝΙΣ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 3-1 (1-0) 
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2-2 (2-2) | 1-4 πέναλτι  
ΝΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 0-3 (0-2) 
ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1-4 (0-1)
* με έντονα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν 
** σε παρένθεση τα σκορ των α’ αγώνων

MLS: 3Χ3 το St. Louis στη Δύση,  
τριπλέτα κορυφής στην Ανατολή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
CHARLOTTE - ATLANTA UTD 0-3 
VANCOUVER - FC DALLAS 1-1 
DC UNITED - ORLANDO CITY 1-1 
FC CINCINNATI - SEATTLE SOUNDERS 1-0 
NY CITY - INTER MIAMI 1-0 
PHILADELPHIA UNION - CHICAGO FIRE 1-0 
TORONTO FC - COLUMBUS CREW 1-1 
MINNESOTA UTD - NY RED BULLS 1-1 
NASHVILLE SC - CF MONTREAL 2-0 
SPORTING KANSAS CITY - LA GALAXY 0-0 
REAL SALT LAKE - AUSTIN FC 1-2 
PORTLAND TIMBERS - ST. LOUIS CITY 1-2 
SAN JOSE EARTHQUAKES - COLORADO RAPIDS 1-0 
LOS ANGELES FC - NEW ENGLAND REVOLUTION 4-0

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (18/3/2023) 
SEATTLE-LAFC, ATLANTA-PORTLAND, MONTREAL-
PHILADELPHIA, NEW ENGLAND-NASHVILLE, NY CITY-DC 
UNITED, RED BULLS-COLUMBUS, ORLANDO-CHARLOTTE, 
TORONTO-MIAMI, CHICAGO-CINCINNATI, DALLAS-KANSAS 
CITY, HOUSTON-AUSTIN, ST. LOUIS-SAN JOSE, COLORADO-
MINNESOTA, LA GALAXY-VANCOUVER 
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Ήττα-σοκ για ΠΑΟ στην Πυλαία! 
Νίκη-παραμονή της Καρδίτσας επί του Άρη 

Την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και 
το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας «κλείδωσε» 

ο Ολυμπιακός, μετά τα παιχνίδια της 18ης αγωνι-
στικής της ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, μετά την 
απρόσμενη ήττα του Παναθηναϊκού στην Πυλαία!
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακόςσυνέχισε τη αήτ-

τητο σερί του, αν και δυσκολεύτηκε από τον σκληρο-
τράχηλο Προμηθέα, ενώ μεγάλη νίκη σημείωσε επί 
του Άρη η Καρδίτσα, που της δίνει το δικαίωμα να 
«ονειρεύεται» παραμονή...

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΙΩΝΙΚΟΣ  93-66 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΥΡΙΟ                 77-66
ΑΕΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ        95-89 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 89-77
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ   78-77 
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  81-73
   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 18 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  34 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31 

03] ΑΕΚ    29 
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   29 
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.  28  
06] ΠΑΟΚ   28 
07] ΑΡΗΣ  27 
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  25 
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  22 
10] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 
11] Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  22  
12] ΛΑΥΡΙΟ   21

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
00:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΕΚ      [ΑΝΑΒΟΛΗ]
10:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΡΗΣ   ΕΡΤ3 
13:15 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
09:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ3 
10:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. ERT S1 
11:00 ΠΑΟΚ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ERT S2 

Εξ αναβολής 15η αγωνιστική
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
13:15 ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΕΡΤ3

ΔΥΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 3 αγώνες)

01] ST. LOUIS  9 (8-4)  
02] LAFC  6 (7-2)
03] SEATTLE 6 (6-1)
04] AUSTIN FC 6 (5-4)
05] SAN JOSE 6 (4-3)
06] FC DALLAS 4 (4-3)
07] MINNESOTA 4 (2-1)
08] PORTLAND 3 (4-5)
09] SALT LAKE 3 (3-5)
10] KANSAS CITY 2 (0-1)
11] VANCOUVER 1 (3-5)
12] LA GALAXY 1 (1-3)
13] COLORADO 1 (0-5)
14] HOUSTON 0 (1-5)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 3 αγώνες)

01] ATLANTA    7 (6-2)  
02] NASHVILLE     7 (4-0) 
03] CINCINNATI    7 (3-1)
04] INTER MIAMI    6 (4-1)
05] PHILADELPHIA  6 (5-3)
06] NEW ENGLAND6 (4-4)
07] ORLANDO     5 (2-1)
08] DC UNITED    4 (4-5)
09] COLUMBUS    4 (4-5)
10] NY CITY    4 (2-3)
11] TORONTO     2 (4-5)
12] RED BULLS    2 (1-2)
13] CHICAGO     1 (1-2)
14] MONTREAL    0 (0-5)
15] CHARLOTTE     0 (1-7)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΠΑΟΚ Β’ 1-4 
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 0-1 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2-0 
ΒΕΡΟΙΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 0-2 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 6-0 [διακοπή] 

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-1 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2-3
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 14 αγώνες)

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

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
18&19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 
ΠΑΟΚ Β’-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝ. 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ [αναβολή] 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΕΠΟ: ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΕΚ Β’ 1-0 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-1 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1-1 
ΧΑΝΙΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0-0 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 2-1 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1-1
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΡΟΥΦ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 14 αγώνες)

01] ΚΗΦΙΣΙΑ  37 (32-2)
02] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  30 (23-8)
03] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  30 (18-8)
04] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 (16-6)
05] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  26 (21-9)
06] ΧΑΝΙΑ  21 (13-7)
07] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  19 (13-12)
08] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  19 (14-8)
09] ΑΙΓΑΛΕΩ  16 (9-10)
10] ΑΕΚ Β’  11 (13-18)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 11 (6-19)
12] ΕΠΙΣΚΟΠΗ    5 (3-21)
13] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’   4 (11-16)
14] ΗΡΟΔΟΤΟΣ    4 (3-24)
15] ΠΑΟ ΡΟΥΦ    0 (6-33)

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
17-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΕΚ Β’-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΧΑΝΙΑ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
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26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3
81’ Τσούμπερ - 50’ αυτ. Μουκουντί,  
53’ Μπακαμπού, 67’ Κανός 
ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-1
26’ Νταρίντα, 43’ Γκαρσία, 58’ Καμαρά 
- 7’ Λιάσος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2
49’,63’ πέν. Ιωαννίδης 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΟΚ 0-1
30’ Τόμας 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1-0
7’ Μάντζης 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ 2-0
21΄αυτ. Διαμαντής, 27’ Νίκας 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-1
51’ Καρέλης - 71’ Ντε Βινσέντι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

(σε 26 αγώνες)
01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 61 (38-12) 
02] ΑΕΚ   59 (51-14) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 56 (53-14) 
04] ΠΑΟΚ  54 (43-15) 
05] ΑΡΗΣ   40 (38-24) 
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  39 (31-38) 
07] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  29 (26-38) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  29 (25-29) 
09] ΟΦΗ  26 (23-34) 
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 (19-30) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 (24-41) 
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 18 (16-42) 
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  17 (13-45) 
14] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17 (14-38) 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ  
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΙΚΤΗΣ      ΟΜΑΔΑ         ΓΚ. ΑΓ. 
ΜΠΑΚΑΜΠΟΥ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    13   22
ΚΑΡΕΛΗΣ           ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12   22 
ΓΚΑΡΣΙΑ             ΑΕΚ           11   23

ΠΛΕΪ-ΑΟΥΤ (1η αγωνιστική)
18/3 ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ [11:00] 
18/3 ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ [11:30]
18/3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ [13:30] 
18/3 ΛΑΜΙΑ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ [15:00]

ΠΛΕΪ-ΟΦ (1η αγωνιστική)
19/3 ΒΟΛΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ [11:30] 
19/3 ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ [13:00] 
19/3 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ [15:30]

SUPER LEAGUESUPER LEAGUE  

Πρώτος στη... στροφή ο Παναθηναϊκός!
Με τη νίκη του στο Περιστέρι με 0-2 και σε συνδυασμό με το θρίαμβο του Ολυμπιακού με 1-3 επί της ΑΕΚ 
στη Ν. Φιλαδέλφεια, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκοψε πρώτη το... νήμα της κανονικής περιόδου 
• Γερά στο «κόλπο» του τίτλου ο Ολυμπιακός, μετά το θρίαμβο στην OPAP ARENA επί της ΑΕΚ, ενώ έχει 
και βατό πρόγραμμα στο ξεκίνημα των πλέι-οφ • Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο Βόλο που διατηρεί ακέραιες 
τις ελπίδες του τουλάχιστον για τη 2η θέση που οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ

✔ Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε μόλις 
12 γκολ στις 26 αναμετρήσεις της Su-
per League και είναι τα λιγότερα σε 
απόλυτο αριθμό για μια σεζόν στην 
ιστορία του από την καθιέρωση τού 
ελληνικού πρωταθλήματος το 1959-
60. Μέχρι τώρα ήταν τα 14 που είχε 
ως παθητικό το 1983-84, αλλά σε 
σεζόν με 30 αγώνες, ενώ το 1969-70 
είχε δεχθεί 15 γκολ σε 34 αγώνες.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΟΚ 0-1

Έκ α ν ε 
το κα-

θήκον του, 
πέρασε από 
το Βόλο 
με 1-0 και 
μπαίνει στα 
πλέι οφ για 
το καλύτε-
ρο δυνατό ο 

ΠΑΟΚ. Είναι στο -7 από την κορυφή και 
στο -5 από τη δεύτερη θέση που οδηγεί 
στο Champions League. Οι «ασπρόμαυ-
ροι» ήταν σοβαροί στην πρωτεύουσα 
της Μαγνησίας και μπήκαν δυνατά από 
το πρώτο ημίχρονο. Έχασαν φάσεις με 
τους Τόμας, Νάρεϊ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς 
και Κωνσταντέλια και τελικά στο 30’ 
έκαναν το 0-1 με τον Ισπανό επιθετικό. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπε-
σε. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε το προβάδι-
σμά του και κινδύνεψε ουσιαστικά μία 
φορά, στο 68’ με τη φάση του Οζέγκο-
βιτς. Εκείνος είχε φάσεις με τους Αου-
γκούστο και Ολιβέιρα αλλά το 0-1 έμει-
νε έως το τέλος. Έτσι έπεσε και από την 
πεντάδα ο Βόλος, ο οποίος είδε τον Άρη 
να τον προσπερνάει.
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, 

Άλχο, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα, Σι, Τσο-
κάνης (90’ Καρτάλης), Ντέλετιτς, Πιρές 
(87’ Κάτσε), Τσιρίνος (81’ Ταχάτος), Οζέ-
γκοβιτς 
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρ-

σκι, Σάστρε, Κάργας, Κουλιεράκης, Ρ. Σο-
άρες, Σβαμπ (75’ Ντάντας), Ντάγκλας, 
Νάρεϊ (75’ Ελ Καντουρί), Κωνσταντέλιας 
(66’ Τάισον), Α. Ζίβκοβιτς, Μπράντον 
(66’ Ολιβέιρα)

ΑΛΛΟΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ ΚΑΙ… ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
Ήρθε η στιγμή των πλέι οφ! Εκεί που 

θα κριθούν τα πάντα. Το πρόγραμ-
μα βγήκε και ο καθένας μπορεί να κάνει 
τις αναγνώσεις του έστω και εάν όλοι θα 
παίξουν με όλους. 

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ξεκινάει με βατά ματς. 
Πρώτα παίζει έξω με Βόλο και μετά μέσα 
με Άρη. Ακόμη και την τρίτη αγωνιστική το 
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι εντός. Έτσι μπο-
ρεί να μπει γερά στη μάχη του τίτλου δε-
δομένου ότι υπάρχει ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 
στην πρεμιέρα των πλέι οφ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ η πρεμιέρα είναι δίκοπο 

μαχαίρι. Εάν νικήσει, θα πάρει μεγάλη ψυ-
χολογική ώθηση και θα περάσει πρώτη, εάν 
χάσει, ίσως καταρρεύσει. Αμέσως μετά πη-
γαίνει Τούμπα, ενώ στα αρνητικά είναι πως 
μετά το Πάσχα αντιμετωπίζει μέσα σε μία 
εβδομάδα Ολυμπιακό εκτός (23/4), ΠΑΟΚ 
εντός (26/4) και Παναθηναϊκό εκτός (30/4). 

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ είναι το πρόγραμμα του 
Παναθηναϊκού. Έχοντας βαθμολογικό προ-
βάδισμα, ακόμη και αρνητικό αποτέλεσμα 
απέναντι στην ΑΕΚ στην αρχή δεν είναι 
καταστροφή. Μετά παίζει με Βόλο εντός 
και Άρη έξω πριν υποδεχτεί τον Ολυμπια-

κό. Θετικό για εκείνον και το γεγονός πως 
κλείνει μέσα με Άρη, σε ένα ματς που ίσως 
είναι αδιάφοροι οι Θεσσαλονικείς. 

ΤΕΛΟΣ, Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με το -7 στην 
πλάτη και έχει πρώτα έξω τον Άρη, μετά 
μέσα την ΑΕΚ και στη συνέχεια Ολυμπια-
κό εκτός. Εάν δεν κάνει την τέλεια εκκίνη-
ση, κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης 
πρωταθλήματος. Συν τοις άλλοις, στις τρεις 
μεσοβδόμαδες αγωνιστικές (Τετάρτες) 
παίζει εκτός έδρας ντέρμπι κατά σειρά, με 
Ολυμπιακό, ΑΕΚ & Παναθηναϊκό.

© SPORTIME.GR

ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3

Μην τον ξεγράφετε! Ο Ολυμπιακός 
έστειλε το μήνυμα σε όλους. Βρο-

ντοφώναξε παρών, έγινε η πρώτη ομά-
δα που νικάει στην Opap Arena και πα-
ρέμεινε σε τροχιά τίτλου. Με 3-1 έκαμ-
ψε την αντίσταση της ΑΕΚ, την οποία 
γκρέμισε από την κορυφή. Το ματς είχε 
ρυθμό και φάσεις. Οι γηπεδούχοι μπή-
καν καλύτερα και στο 19’ έχασαν την 
πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Αραού-
χο και τρία λεπτά μετά ο Πινέδα σκόρα-
ρε και το γκολ του (σωστά) ακυρώθηκε. 
Ο Μεξικανός είχε μεγάλη ευκαιρία και 

στο 33’, ενώ ένα λεπτό μετά ο Μπακα-
μπού άγγιξε το 0-1. Το πρώτο μέρος 
έκλεισε με καλή στιγμή για τον Αραού-
χο. 
Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με ευκαι-

ρία του Γκατσίνοβιτς και αμέσως μετά 
έγινε το 0-1. Ο Μπιέλ σούταρε, η μπάλα 
κόντραρε στον Μουκουντί και κατέληξε 
στα δίχτυα. Τρία λεπτά μετά ο Ολυμπι-
ακός έκανε το 0-2 με τον Μπακαμπού 
και στο 67’ ο Κανός ανέβασε το δείκτη 
του σκορ στο 0-3. Στο 70’ αποβλήθηκε ο 
Μπιέλ και στο 81’ ο Τσούμπερ διαμόρ-
φωσε το τελικό 1-3.
ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, 

Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί (73’ 
Φερνάντες), Άμραμπατ (66’ Ελίασον), 
Γιόνσον (65’ Τσούμπερ), Σιμάνσκι, Γκα-
τσίνοβιτς (65’ Γκαρσία), Πινέδα, Αραού-
χο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, 

Ροντινέι, Ντόη, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, 
Χουάνγκ (90’+1 Ρέτσος), Σαμασέκου, 
Μπιέλ, Φορτούνης (72’ Βρουσάι), Κα-
νός (80’ Μασούρας), Μπακαμπού (72’ 
Ελ Αραμπί)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟ 0-2

Άλωσε το Περιστέρι και έπιασε κο-
ρυφή! Με μεγάλο πρωταγωνιστή 

τον Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός νίκησε 
2-0 τον Ατρόμητο και σε συνδυασμό με 
το αποτέλεσμα του ντέρμπι, ανέβηκε 
πρώτος. Μπαίνει έτσι στα πλέι οφ με 
την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. 
Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την 

εισβολή οπαδών των γηπεδούχων στο 
10ο λεπτό, γεγονός που επέφερε περί-
που ημίωρη διακοπή. Αυτό επηρέασε 
τις δύο ομάδες, αφού μετά την επανέ-
ναρξη του αγώνα, έψαχναν τα πατήμα-
τά τους. Έχασε μία μεγάλη ευκαιρία ο 
Παναθηναϊκός με τον Μαντσίνι, και είχε 
άλλη μία καλή στιγμή με τον Ιωαννίδη. 
Στο δεύτερο ημίχρονο «μίλησε» ο Έλ-

ληνας επιθετικός. Πρώτα στο 49’, όταν 
έβαλε ένα τρομερό γκολ με δυνατό 
σουτ εκτός περιοχής. Στη συνέχεια στο 
63’. Κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε εύστο-
χα και κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε 
τέλος. Μόνο αρνητικό για τους «πράσι-
νους», που είχαν προς το τέλος μία ευ-
καιρία με τον Κλέινχεϊσλερ, ο τραυματι-
σμός του Σάρλια.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαν-

νιώτης, Κεσχρίντα, Μαυρομμάτης, Χα-
τζησαΐας, Ντε Μποκ, Έντερ Γκονσάλες, 
Κουέν (79’ Φρίντγιονσον), Αγκιμπού 
Καμαρά, Κλωναρίδης (71’ Ροτάριου), 
Ρομπάιγ (71’ Τζοβάρας), Τζαβίδας (46’ 
Κιάρτανσον)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): 

Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια (59’ Πούγ-
γουρας), Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (76’ 
Πούχατς), Πέρεθ (76’ Τσόκαϊ), Κουρμπέ-
λης, Κλέινχέισλερ (68’ Τσέριν), Μαντσί-
νι, Παλάσιος, Ιωαννίδης (76’ Βέρμπιτς)

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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Όλα έτοιμα για την 25η ΜαρτίουΌλα έτοιμα για την 25η Μαρτίου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ελλάδας και Καναδά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 10 Μαρτίου, η ημερίδα της ΕΚΜΜ, 
με θέμα: ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Επιλογές, θρίαμβοι και διδάγματα. 

Οι προσκεκλημένες ομιλήτριες Δρ Έφροσύνη Διαμαντούδη, Δρ. Παναγιώτα Τσι-
φουρντάρη και Ευρυδίκη Σπηλιάδη, ενέπνευσαν το κοινό, μιλώντας  για την πορεία 
τους προς την επιτυχία και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία τους, η Υφυπουργός Μεταφορών Άννυ Κουτράκη, η Βου-
λευτής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, η Δημοτική 
Σύμβουλος Μαίρη Ντέρος, και ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας. Τη 
Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ Κατερίνα Βαρβαρήγου εκπροσώπησε 
η Κα Παγώνα Λαμπροπούλου.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος-εκπαιδευτικός Μάνια Σαμπά Χαλβα-
τζή. Την έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, 
οι οποίοι εμπνεύστηκαν από έργα τέχνης διάσημων γυναικών-ζωγράφων, παρου-
σίασε η Γεωργία Τσάκαλη.

Με επιτυχία στέφθηκε ο “Ραδιομαραθώνιος 2023”, που οργάνωσε η Επιτροπή 
Εράνου της ΕΚΜΜ σε συνεργασία με τα τοπικά ελληνικά μέσα ενημέρωσης, το 

Σάββατο, 11 Μαρτίου. Όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τάσσος Ξυπολιτάκης 
η φετινή προσπάθεια είχε ως στόχο τη συγκέντρωση  χρημάτων για την αποπλη-
ρωμή των 60 Smart TVs για τα σχολεία του Οργανισμού και είναι ευγνώμων για τις 
γενναιόδωρες προσφορές όλων των δωρητών. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας, αφού αναφέρθηκε σε όλα τα μέλη 
της Επιτροπής Εράνου, που με τις σκληρές τους προσπάθειες λάμπουν σαν ήλιοι, 
προέτρεψε όλους να συμμετάσχουν με τις χρηματικές τους προσφορές. “Αυτοί που 
έχουν λίγα να δώσουν λίγα και αυτοί που έχουν πολλά να δώσουν πολλά! Πρέπει 
όσοι έχουν πολλά χρήματα να προσφέρουν γενναιόδωρα” τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, 
ο Πρόεδρος, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στους αφανείς ήρωες, που κάθε χρό-
νο δίνουν μεγάλα ποσά, προκειμένου να αναβαθμίζονται συνεχώς τα σχολεία της 
Κοινότητας. 
 
Τέλος, η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ, ευχαριστήσει θερμά όλους τους εθελοντές, 
που εργάστηκαν ακούραστα στην παραγωγή, στο τηλεφωνικό κέντρο και στην ομα-
λή πετυχημένη διεξαγωγή του Ραδιομαραθωνίου 2023.

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου $120.000. Ο έρανος συνεχίζεται. Για τις 
προσφορές σας τηλεφωνήστε στο 514 738-2421 εσωτ. 114 ή ηλεκτρονικά hcgm.org

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας και του Καναδά, Mélanie 
Joly, επισκέφθηκαν, την περασμένη Τετάρτη, το συγκρότημα της ΕΚΜΜ στη 

Wilderton. Τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. Γεώργιος Τσούκας. Οι 
δύο υπουργοί έκαναν πρώτα στάση στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, όπου 
είχαν σύντομη συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Σωτήριο. Άναψαν 
κεριά και προσευχήθηκαν στη μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας 
στα Τέμπη.

Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το παράρτημα ΙΙ του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης», όπου οι μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης τάξης, αφού τους καλωσόρισαν, τραγού-
δησαν τον «Τσάμικο» των Γκάτσου-Χατζιδάκη, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Ηλία, 
και πρόσφεραν παραδοσιακά, ελληνικά και καναδικά δώρα.

Ακολούθως, οι δύο υπουργοί κατευθύνθηκαν στην αίθουσα δεξιώσεων του Κοινο-
τικού Κέντρου, όπου μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιο Τσούκα, απηύ-
θυναν χαιρετισμό στον ελληνισμό του Μοντρεάλ που παρευρέθηκε στην εκδήλωση. 
Αμέσως μετά, υπέγραψαν το βιβλίο επισκεπτών και αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.

Τον Υπουργό Νίκο Δένδια συνόδευαν η Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, Κων-
σταντίνα Αθανασιάδου και η Γενική Πρόξενος στο Μοντρεάλ, Κατερίνα Βαρβαρή-
γου. 

Η Υπουργός Mélanie Joly συνοδευόταν από την Υφυπουργό Μεταφορών Άννυ Κου-
τράκη και τους Ομοσπονδιακούς Βουλευτές, Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Rachel 
Bendayan και Fayçal El-Khury.

Η ΕΚΜΜ ανακοινώνει με υπερηφάνεια την παρέλα-
ση για την Ημέρα της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας, 

η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 
2023, στην καρδιά του Parc-Extension με Τελετάρχη 
τον αξιότιμο Christopher Skeete, Υφυπουργό Οικονο-
μίας του Κεμπέκ, αρμόδιο Υπουργό στην καταπολέμη-
ση του ρατσισμού και αρμόδιο Υπουργό στην περιοχή 
του Λαβάλ. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στη 1:00 μ.μ., 
από τη γωνία Hutchison, κατά μήκος της Jean-Talon, 
με κατεύθυνση την εξέδρα των επισήμων, στη γωνία 
Bloomfield, και θα καταλήξει στην Birnam.

Τιμούμε την εξέγερση που έγινε, στις 25 Μαρτίου 
1821, με σκοπό την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού 
και την ελευθερία της Ελλάδας μετά από 400 χρόνια 
δουλείας. Η παρουσία σας θα αποτελέσει μια εντυπω-
σιακή έκφραση πατριωτισμού, με τους κατοίκους της 
πόλης να ανεμίζουν με υπερηφάνεια τις σημαίες, της 
Ελλάδας, του Καναδά και του Κεμπέκ. Στην παρέλαση 

θα συμμετάσχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των 
σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρε-
άλ καθώς και των τμημάτων άλλων Υπηρεσιών του 
Οργανισμού, εθνικοτοπικοί σύλλογοι του Μοντρεάλ, 
σωματεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ομάδες από άλ-
λες κοινότητες του Μοντρεάλ.

Επίσης, η ΕΚΜΜ έχει προγραμματίσει μια σειρά επε-
τειακών εκδηλώσεων, που προηγούνται της παρέλα-
σης, οι οποίες θα κάνουν τη φετινή γιορτή ακόμη πιο 
ξεχωριστή. Την Παρασκευή 24 Μαρτίου, στις 7:00 μ.μ., 
θα παρατεθεί επίσημο δείπνο στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός 
Μαρής», 5757 Wilderton. Κατά τη διάρκεια του δεί-
πνου, θα απονεμηθεί το βραβείο «Έλληνας της Χρο-
νιάς» σε έναν Έλληνα υποψήφιο, σε αναγνώριση της 
κοινωνικής του προσφοράς και των επιστημονικών ή 
επιχειρηματικών του επιτυχιών. Είσοδος με φαγητό 
$40. Κρατήσεις στο 514-738-2421, εσωτ. 231.

Το Σάββατο, 25 Μαρτίου, στη 1:00 μ.μ., θα συγκε-
ντρωθούμε για την τελετή κατάθεσης στεφάνου μπρο-
στά από το Κενοτάφιο του Δήμου Laval, 1 Place du 
Souvenir. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή, 26 Μαρτίου, 
στις 10:30 το πρωί, θα τελεστεί Επίσημη Δοξολογία 
στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 777 St-Roch 
στο Parc-Extension. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν 
την ίδια ημέρα, στη 1:00 μ.μ. με την εκκίνηση της πα-
ρέλασης για την Ημέρα της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. 

Τη σημαντική αυτή επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 θα 
τιμήσουν, μαζί μας, πολυάριθμοι φιλέλληνες, άνθρω-
ποι των γραμμάτων και των τεχνών και αξιωματούχοι 
της ομοσπονδιακής, επαρχιακής και δημοτικής κυβέρ-
νησης. 

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η 25η Μαρτίου!

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»
Ομιλίες που ενέπνευσαν το κοινό

ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Με επιτυχία στέφθηκε η φετινή διεξαγωγή
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

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. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 : / / w w w . y p e s . g r / e k l o g e s / a i t i s e i s - e k l o g e o n - e k s o t e r i k o u 
Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας 
υποβολής της αίτησης, με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα. Δεδομένου 
ότι επίκειται η προκήρυξη των εκλογών, σκόπιμο είναι οι ενδιαφερόμενοι να 
ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ενωρίτερο δυνατό.

 
Σελίδα 1 από 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

     

   
   
  

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

  

   
 

 
 

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

HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY’S

NOW REGISTERING!
HLBS HELPS LOW INCOME FAMILIES SEND THEIR CHILDREN

TO A DAY OR OVERNIGHT CAMP. 

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

HLBS  HELP  LINE  514-344-1666

SEASONAL CAMP PROGRAMS OFFERING 
THESE ACTIVITIES:

Ili   s
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Η απασχόληση μεταβλήθηκε ελάχιστα το Φεβρουά-
ριο (+22.000, +0,1%), έπειτα από δύο διαδοχικές 

μηνιαίες αυξήσεις το Δεκέμβριο (+69.000, +0,3%) και 
τον Ιανουάριο (+150.000, +0,8%). Η απασχόληση έχει 
ανοδική τάση από το Σεπτέμβριο του 2022 και υπήρχαν 
348.000 (+1,8%) περισσότεροι απασχολούμενοι στον 
Καναδά το Φεβρουάριο του 2023 από ό,τι τον Αύγου-
στο του 2022.
Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 15 ετών 

και άνω που απασχολούνται ήταν 62,4% το Φεβρουάριο, 
μειωμένο κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες από το πρόσφα-
το υψηλό που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο. Το ποσοστό 
τον Ιανουάριο ήταν το υψηλότερο από το Μάιο του 2019 
(62,5%).

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε σταθερό στο 5% το 

Φεβρουάριο, λίγο πριν από το χαμηλό ρεκόρ του 4,9% 
που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022. 
Το Φεβρουάριο του 2023, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
για τους άνδρες ηλικίας 55 ετών και άνω (-0,4 ποσοστιαί-
ες μονάδες σε 4,2%) και για τις γυναίκες της ίδιας ηλικι-
ακής ομάδας (-0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 4%). Ταυτό-
χρονα, αυξήθηκε μεταξύ των γυναικών βασικής ηλικίας 
στο 4,3%, από το ιστορικό χαμηλό του 4% που παρατη-
ρήθηκε τον Ιανουάριο. Υπήρξε μικρή αλλαγή μεταξύ των 
άλλων μεγάλων δημογραφικών ομάδων.
Υπήρχαν λίγο περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνεργοι 

στον Καναδά το Φεβρουάριο (στα περίπου 39,5 εκ. του 
συνολικού πληθυσμού), σχεδόν αμετάβλητοι από τον Ια-
νουάριο. Οι περισσότεροι άνεργοι (67,6%) το Φεβρουά-
ριο ήταν άνεργοι για 13 εβδομάδες ή λιγότερο. Το ποσο-
στό των ανέργων για 27 εβδομάδες ή περισσότερο από 
μακροχρόνια ανέργους, ήταν 14,4% το Φεβρουάριο, από 
18,3% ένα χρόνο νωρίτερα.
Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό πα-

ρέμεινε επίσης σταθερό στο 65,7% το Φεβρουάριο και 
αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση 

με το Σεπτέμβριο του 2022. Η συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ των γυναικών της 
βασικής ηλικίας (+0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 85,7%) και 
των γυναικών ηλικίας 55 έως 64 ετών (+1,8 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 63,3%) από το Σεπτέμβριο έως το Φεβρουά-
ριο, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του συνολικού 
ποσοστού συμμετοχής τους τελευταίους μήνες και αντι-
στάθμισε τις καθοδικές πιέσεις της γήρανσης του πληθυ-
σμού στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Η απασχόληση αυξήθηκε στο Νησί του Πρίγκιπα Εδου-

άρδου, στη Νέα Γη και στο Λαμπραντόρ, το Νιου Μπράν-
σγουικ και τη Μανιτόμπα το Φεβρουάριο αλλά μειώθηκε 
στη Νέα Σκωτία. Μικρή ήταν η αλλαγή στις άλλες επαρ-
χίες. 
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2% (+1.700) στο Νησί του 

Πρίγκιπα Εδουάρδου το Φεβρουάριο, η δεύτερη αύξη-
ση σε τρεις μήνες. Περισσότεροι νησιώτες του Πρίγκιπα 
Εδουάρδου απασχολήθηκαν με πλήρη απασχόληση το 
Φεβρουάριο (+2.400). Το ποσοστό ανεργίας της επαρχί-
ας ήταν 7,3%.
Το Φεβρουάριο, η Νέα Γη και το Λαμπραντόρ κατέγρα-

ψαν δεύτερη αύξηση της απασχόλησης μέσα σε τρεις μή-
νες (+3.800, +1,6%) και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
στο 9,9% (-1,9 ποσοστιαίες μονάδες). Στη μητροπολιτική 
περιοχή απογραφής του Αγίου Ιωάννη (CMA), το ποσο-
στό ανεργίας ήταν 6,2% (κινητός μέσος όρος τριών μη-
νών).
Το Φεβρουάριο, η απασχόληση στο New Brunswick αυ-

ξήθηκε κατά 1,3% (+5.100), επίσης η δεύτερη μηνιαία 
αύξηση της απασχόλησης σε τρεις μήνες. Σε ετήσια βάση, 
η απασχόληση στην επαρχία αυξήθηκε κατά 17.000 
(+4,7%). Τους 12 μήνες έως το Φεβρουάριο, το ποσοστό 
απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 56,8% και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,2 
ποσοστιαίες μονάδες στο 6,3%.
Μετά από τρεις μήνες μικρής αλλαγής, η απασχόληση 

αυξήθηκε κατά 4.900 (+0,7%) το Φεβρουάριο στη Μα-
νιτόμπα, λόγω της πλήρους απασχόλησης. Το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 
4,7% και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 
αυξήθηκε σε 67,1% (+0,7 ποσοστιαίες μονάδες). Το πο-
σοστό ανεργίας στο Winnipeg CMA ήταν 4,5% (κινητός 
μέσος όρος τριών μηνών).
Η Νέα Σκωτία ήταν η μόνη επαρχία που κατέγραψε μεί-

ωση της απασχόλησης το Φεβρουάριο (-4.700, -0,9%). 
Ωστόσο, τους 12 μήνες έως το Φεβρουάριο, η απασχό-
ληση στην επαρχία αυξήθηκε κατά 16.000 (+3,2%). Το 
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,7 της ποσοστιαίας 
μονάδας το Φεβρουάριο στο 5,7%.
Η απασχόληση στο Κεμπέκ άλλαξε ελάχιστα το Φεβρου-

άριο και το ποσοστό ανεργίας (4,1%) παρέμεινε κοντά 
στο ιστορικό χαμηλό του 3,9% που επιτεύχθηκε τον Ια-
νουάριο του 2023 και το Νοέμβριο του 2022. Το ποσοστό 
ανεργίας στη CMA του Κεμπέκ ήταν 1,9% το Φεβρουά-
ριο, το χαμηλότερο από όλα τα CMAs στον Καναδά και 
μειωμένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το μήνα (κινητοί 
μέσοι όροι τριών μηνών). Στη CMA του Μόντρεαλ, η απα-
σχόληση μεταβλήθηκε ελάχιστα και το ποσοστό ανεργίας 
αυξήθηκε σε 5% (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Η απασχόληση στο Οντάριο παρέμεινε σταθερή το 
Φεβρουάριο μετά από κέρδη σε τρεις από τους προη-
γούμενους τέσσερις μήνες. Το ποσοστό ανεργίας (5,1%) 
μεταβλήθηκε ελάχιστα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. 
Η CMA του Τορόντο είδε την απασχόληση να αυξάνε-
ται κατά 57.000 (+1,6%) το Φεβρουάριο και το ποσοστό 
ανεργίας ήταν 5,6%. 
Τα ποσοστά ανεργίας στις 10 Επαρχίες το Φεβρουά-

ριο 2023 είναι τα εξής (σε παρένθεση ο Ιανουάριος): 
NEWFOUNDLAND/LABRADOR 9,9% (11,8%), PRINCE 
EDWARD ISLAND 7,3% (7,7%), NOVA SCOTIA 5,7% 
(5%), NEW BRUNSWICK 6,3% (7,5%), QUEBEC 4,1% 
(3,9%), ONTARIO 5,1% (5,2%), MANITOBA 4,7% (4,2%), 
SASKATCHEWAN 4,3% (4,3%), ALBERTA 5,8% (6%), 
BRITISH COLUMBIA 5,1% (4,4%)    
   © ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Καναδάς: Σταθερά χαμηλό το ποσοστό ανεργίας  Καναδάς: Σταθερά χαμηλό το ποσοστό ανεργίας  
το Φεβρουάριο, μικρή αύξηση της απασχόλησηςτο Φεβρουάριο, μικρή αύξηση της απασχόλησης  
•Στο Quebec το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (4,1%)•Στο Quebec το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (4,1%)  
•Στο Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (9,9%) •Στο Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (9,9%) 
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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:  
Μπέτυ, Μπέτυ

Οι ανιψιοί:  
Βασίλης, Παναγιώτης, 
Δημήτριος, Αποστόλης

Τα εγγόνια:  
Οδυσσέας, Μπέσσυ,  

Νικόλαος, Αλέξανδρος, 
Όμηρος και Νικόλαος

Τα δισέγγονα:  
Jenny, Marios

Τα ξαδέλφια, 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. ΜΑΡΙΑΣ 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ 
(το γένος Πετσίνη, ετών 67, 

από Αμπελακιώτισσα Ναύπακτος)

Ο σύζυγος: 
Ιωάννης

Τα παιδιά:  
Λάζαρος Αμανατίδης, 

Κυριακή και Ιωάννης Καμίνης, 
Γιώργος και Θεοδώρα Αμανατίδης 

Τα αδέλφια: 
Κωνσταντίνος και Ελένη

Τα εγγόνια:  
Γιάννης, Παναγιώτης και Κυριάκος

Νικόλας, Ειρήνη, Χρήστος
Ιωάννης και Μαρία

Τα κουνιάδια, τα εξαδέλφια, 
τα ανίψια, οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  

(3780 Souvenir Chomedey Laval) 
θα τελεστεί δεκαετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της αειμνήστου και λατρευτής συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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
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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!  

ΟI ΛΑΟI ΚΑI ΟI ΠΟΛIΤIΣΜΟI ΤΗΣ ΕΓΓYΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΟΙ ΛΑΟΙ  
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Από τη Μεσοποταμία, με τους Σου-
μέριους, τον πρώτο λαό στον κό-

σμο ο οποίος ανέπτυξε υψηλό πολιτι-
σμό, αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία. 
Λαός πιθανώς ινδοευρωπαϊκής καταγω-

γής, εγκατεστημένος στη Μεσοποταμία 
από τα μέσα της 4ης χιλιετίας, εφευρί-
σκει τον τροχό, το άροτρο, την επεξερ-
γασία των μετάλλων, μία μορφή γρα-
φής, τη σφηνοειδή, και πρώτος ιδρύει 
απόλυτα συγκροτημένες πόλεις, με κυρι-
ότερη την Ουρ.
Κατά την 3η χιλιετία, σημιτικοί λαοί 

αναμειγνύονται με τους Σουμέριους, πα-
ραλαμβάνουν από αυτούς πολιτισμικά 
στοιχεία και κατορθώνουν να δημιουρ-
γήσουν ένα μεγάλο ενιαίο κράτος. Τη 2η 
χιλιετία, με κέντρο την πόλη της Βαβυλώ-
νας, ολόκληρη η Μεσοποταμία αποτελεί 
ένα ισχυρότατο κράτος, το οποίο κατά 
την περίοδο της βασιλείας του Χαμουρα-
μπί (1730-1695 π.Χ.) φθάνει στο ύψιστο 
σημείο της ακμής του. 
Στον Χαμουραμπί οφείλεται η αρχαιό-

τερη γραπτή νομοθεσία, η οποία σώθηκε 
χαραγμένη σε μία πέτρινη στήλη (Κώδι-
κας Χαμουραμπί). Οι νόμοι του Χαμου-
ραμπί είναι αυστηρότατοι και μας δίνουν 
μια παραστατική εικόνα της κοινωνίας 
της εποχής. Το βαβυλωνιακό κράτος βοή-
θησε ιδιαίτερα την ανάπτυξη των επιστη-

μών και των γραμμάτων. Η επιστήμη της 
αστρονομίας οφείλει στους Βαβυλώνιους 
τα πρώτα της βήματα, ενώ το έπος Γιλγα-
μές είναι ο πολυτιμότερος καρπός της 
πνευματικής τους ανάπτυξης.
Προς το τέλος της Εποχής του Χαλκού 

ένας άλλος λαός, οι Ασσύριοι, που κατοι-
κούσαν στη Βόρεια Μεσοποταμία, κατορ-
θώνουν να καταλύσουν το βαβυλωνιακό 
κράτος και να καταλάβουν ολόκληρη τη 
Μεσοποταμία. Η πόλη Νινευί, στα βό-
ρεια, αναδεικνύεται ως νέο κέντρο.

ΟΙ ΧΕΤΤΑΙΟΙ
Η Μικρά Ασία, κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., 

γίνεται η έδρα ενός λαού ινδοευρωπαϊ-
κής καταγωγής, των Χετταίων. Στην αρχή 
ήταν ανοργάνωτοι και χωρισμένοι σε αλ-
ληλομαχόμενες φυλές, αργότερα όμως 
ενώθηκαν και ίδρυσαν ένα ισχυρότατο 
κράτος με πρωτεύουσα τη Χαττούσα. 
Οι Χετταίοι είχαν γραφή, ενώ πινακίδες 

που βρέθηκαν στη Χαττούσα μας δίνουν 
ένα πλήθος ιστορικών πληροφοριών. 
Η μεγάλη ακμή του κράτους των Χετταί-

ων σημειώνεται στα μέσα της 2ης χιλιε-
τίας, οπότε έχουν υπό την εξουσία τους 
σχεδόν ολόκληρη τη Μικρά Ασία, τη Βό-
ρεια Μεσοποταμία και τη Βόρεια Συρία. 
Κατά την περίοδο αυτή αναπτύσσουν 

διπλωματικές σχέσεις με τους Μυκηναί-
ους, τους Αχιγιάβα (Αχαιούς) των πινα-
κίδων της Χαττούσα. Προς τα τέλη του 
13ου αιώνα π.Χ. οι επιδρομές των «λαών 
της θάλασσας», που κυριολεκτικά ανέ-

τρεψαν την πολιτική και εμπορική τάξη 
στην ανατολική Μεσόγειο, διέλυσαν το 
κράτος των Χετταίων.

ΟΙ ΛΑΟΙ  
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΕΣ
Στα παράλια της Παλαιστίνης, ήδη από 

την 3η χιλιετία, έχουν εγκατασταθεί 
οι Φοίνικες, λαός σημιτικής καταγωγής. Η 
εγκατάστασή τους σε παραλιακή περιοχή 
και η ανυπαρξία εύφορων και εκτεταμέ-
νων πεδιάδων, τούς έκαναν να στραφούν 
προς τη θάλασσα και να γίνουν άριστοι 
ναυτικοί και έμποροι. 
Οι Φοίνικες δε σχημάτισαν ενιαίο κρά-

τος. Κάθε πόλη τους, ανάμεσα στις οποί-
ες, αρχικά, πρωτεύουσα θέση είχε η 
Βύβλος, αποτελούσε κρατική οντότητα. 
Κατά τη 2η χιλιετία οι φοινικικές πόλεις 
Σιδώνα και Τύρος έγιναν εμπορικά κέντρα 
ολόκληρης της Μεσογείου και ανέπτυξαν 
εμπορικές σχέσεις με τους Μυκηναίους. 
Οι Φοίνικες, πολιτιστικά, επηρεάστηκαν 

από τους γύρω λαούς, αλλά η μεγάλη 
συμβολή τους στην εξελικτική πορεία 
της ιστορίας ήταν η επινόηση ενός αλ-
φαβήτου, το οποίο σχηματιζόταν από 22 
σύμφωνα. Εξέλιξη αυτού του αλφάβητου 
αποτελεί το ελληνικό αλφάβητο.

ΕΒΡΑΙΟΙ
Οι Εβραίοι, σημιτικής καταγωγής και 

αυτοί, αφού έζησαν ως νομάδες για με-
γάλο χρονικό διάστημα, εγκαταστάθηκαν 
τελικά στο εσωτερικό της Παλαιστίνης 
(Χαναάν). Κατά τα μέσα της 2ης χιλιετίας, 
ένα μεγάλο μέρος των Εβραίων βρίσκεται 
στην Αίγυπτο. 
Γύρω στα 1300 π.Χ. οι Εβραίοι της Αιγύ-

πτου, με ηγέτη τον Μωυσή, αναχωρούν 
από την Αίγυπτο και εγκαθίστανται και 
αυτοί στην Παλαιστίνη. Προς το τέλος της 
2ης χιλιετίας, οι Εβραίοι, με πρωτεύου-
σα την Ιερουσαλήμ, ιδρύουν ένα ισχυρό 
κράτος με διαδοχικούς βασιλείς τον Σα-
ούλ, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. 
Γρήγορα, όμως, το κράτος διασπάται και 

στο τέλος καταλύεται από τους Ασσύρι-
ους. Οι Εβραίοι είναι ο πρώτος μονοθε-
ϊστικός λαός της ανθρώπινης ιστορίας. 
Πιστεύουν σε έναν παντοδύναμο θεό. 
Κατά τους Εβραίους ο Θεός απευθύνεται 
σε αυτούς με τους προφήτες. 
Οι προφήτες έχουν ως έργο τους να με-

ταφέρουν το λόγο του Θεού στο λαό και 
να τον κρατούν στο δρόμο της αληθινής 
θρησκείας. Από τότε που οι Εβραίοι έχα-
σαν την ανεξαρτησία τους, οι προφήτες 
αναγγέλλουν την έλευση ενός Μεσσία, 
σταλμένου από το Θεό για να τους απε-
λευθερώσει. Το ιερό βιβλίο των Εβραίων 
είναι η Εβραϊκή Βίβλος ή Παλαιά Διαθή-
κη. Γράφτηκε σταδιακά κατά την 1η χιλι-
ετία, από τον 10ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. 
Διηγείται την ιστορία του εβραϊκού λαού 
και εκθέτει τα στοιχεία της θρησκευτικής 
του πίστης.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 

ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ

Για έναν άνδρα, ο γάμος σήμαινε 
ουσιαστικά αγορά της γυναίκας, 

ακριβώς το ίδιο όπως η αγορά ενός 
οικοπέδου ή ενός εμπορεύματος. Η 
οικογένεια του μέλλοντος γαμπρού 
λαμβάνει την πρωτοβουλία και, 
αφού επιλέξει τη μέλλουσα σύζυγο, 
προσφέρει στον πατέρα της ένα ση-
μαντικό ποσό, το οποίο επισφραγίζει 
τη μεταβίβαση. Στη συνέχεια η κόρη, 
με την τελετή του γάμου, μετέβαι-
νε στο σπίτι του συζύγου της όπου, 
εκτός απροόπτου, παρέμενε μέχρι το 
τέλος της ζωής της. Ουσιαστικά ο σύ-
ζυγος είναι ιδιοκτήτης της συζύγου, 
όπως και της περιουσίας της, κινητής 
και ακίνητης.
J. Bottero, Initiation a l’ Orient 

ancien, σ. 157 (μετ. Β.Σ.)

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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1821: Οι πρόκριτοι της Μάνης, υπό την αρχηγία 
του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, υψώνουν τη ση-
μαία της επανάστασης στο χωριό Τσίμοβα (ση-
μερινή Αρεόπολη) της Λακωνίας.

1821: Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτήρη Χα-
ραλάμπη και τους Πετμεζαίους πολιορκούν τους 
Πύργους των Καλαβρύτων, που θα παραδοθούν 
έπειτα από λίγες μέρες (21 Μαρτίου). Αυτή η 
ενέργεια αποτελεί την πρώτη επαναστατική 
πράξη στη νότια Ελλάδα.

1861: Τα διάφορα βασίλεια και ανεξάρτητες 
περιοχές στην επικράτεια της σημερινής Ιταλίας 
ενώνονται για πρώτη φορά σε εθνικό κράτος, 
κάτω από το στέμμα του βασιλιά Βίκτωρα Εμ-
μανουήλ Β’ του Οίκου της Σαβοΐας, μονάρχη της 
Σαρδηνίας και του Πεδεμοντίου.

1988: Οι φίλαθλοι της Λάρισας κλείνουν την 
εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και αποκλεί-
ουν την πόλη για 36 ώρες. Διαμαρτύρονται για 
την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την ομά-
δα τους, λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ του ποδο-
σφαιριστή Τσίνγκοφ. Τελικά, η θεσσαλική ομάδα 
θα πάρει πίσω τους βαθμούς και θα κατακτήσει 
το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 0 / 3 / 2 0 2 3  –  2 6 / 3 / 2 0 2 3

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
882

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 881

17 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Είστε τώρα σε πολύ καλύτερη 
θέση για να ξεκινήσετε μια νέα ζωή. Θέστε 
νέους στόχους – χάρη στη νέα Σελήνη και 
την Αφροδίτη στον Κριό, η οποία θα βρί-
σκεται στο ζώδιό σας στα μέσα του μήνα 
– και καθορίστε τον ερωτικό και τον επαγ-
γελματικό σας προορισμό, κάντε γνωστές 
τις μακροπρόθεσμες επιθυμίες σας.

Μετά από μια χρονική περίο-
δο εσωτερικής έντασης νιώθετε μεγάλη 
δύναμη και ενέργεια για να υλοποιήσετε 
τα μεγάλα οράματά σας, η ηλιοφάνεια 
επανέρχεται στη ζωή σας χάρη στη νέα 
Σελήνη και την Αφροδίτη στον Κριό, στον 
επεκτατικό ένατο οίκο σας. Βγαίνετε από 
τις δυσκολίες και επιτέλους μπορείτε να 
δείτε τη μεγάλη εικόνα. 

Η ζωή είναι για σας περιπέ-
τεια και πάθος! Με τη νέα Σελήνη και 
την Αφροδίτη στον Κριό, στον ερωτικό 
πέμπτο οίκο σας, φλερτάρετε και δια-
σκεδάζετε, με τόλμη και ενθουσιασμό 
εξορμάτε για να ζήσετε νέες περιπέτει-
ες. Είστε παιχνιδιάρικοι, ρομαντικοί και 
παθιασμένοι, οι καλύτεροι στο παιχνίδι 
της αγάπης! 

Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος ζωής 
που ακολουθείτε δεν είναι υπερβολικά 
αυστηρός ή στερητικός, καθώς αργότε-
ρα θα επαναστατήσετε. Από τα μέσα του 
μήνα, η Αφροδίτη κινείται στο ζώδιό σας 
και πραγματικά θα αισθάνεστε πολύ κα-
λύτερα, είναι σίγουρο ότι σας περιμένει 
μια χρονική περίοδος έντονης ερωτικής 
ή/και οικονομικής δραστηριότητας. 

Εμπιστευθείτε τη διαίσθησή 
σας και θα βγείτε κερδισμένοι. Στα μέσα 
του μήνα διερευνάτε σε βάθος τα πράγ-
ματα, τα συναισθήματά σας γίνονται 
ακόμη πιο έντονα από το κανονικό, κα-
θώς η νέα Σελήνη και η Αφροδίτη στον 
Κριό ενεργοποιούν τον έντονα συναισθη-
ματικό όγδοο οίκο σας.

Με τη νέα Σελήνη και την Αφρο-
δίτη στον Κριό, στον τέταρτο οίκο σας, 
του σπιτιού, θα μπορούσατε να αλλάξε-
τε εντελώς τη διακόσμηση του σπιτιού 
σας ή ακόμα και τη διαρρύθμισή του, 
έτσι ώστε να νιώθετε ήρεμα και άνετα. 
Το να έχετε ένα λειτουργικό σπίτι είναι 
τώρα πρωταρχικής σημασίας για σας. 

Με τη νέα Σελήνη και την 
Αφροδίτη στον Κριό, στο φιλικό ενδέκατο 
οίκο σας, είστε οι αισιόδοξοι και οι χαρού-
μενοι στην παρέα, ίσως και να ενεργείτε 
ως πρεσβευτής καλής θέλησης. Η δύναμη 
και η τόλμη σας μπορούν να εμπνεύσουν 
τους γύρω σας να πάρουν τη ζωή στα χέ-
ρια τους.

Με τη νέα Σελήνη και την 
Αφροδίτη στον Κριό, στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
ανυπομονείτε να κάνετε επίσημη τη σχέ-
ση σας ή μια συνεργασία σας, ανοίγετε 
ένα νέο κεφάλαιο ζωής με τον αγαπημέ-
νο σας ή ένα στενό επιχειρηματικό συ-
νεργάτη.

Η νέα Σελήνη και η Αφροδίτη 
στον Κριό, στον τρίτο σας οίκο, της επι-
κοινωνίας, σας φέρνουν πολλές ευκαιρί-
ες για νέες γνωριμίες και έναν καταιγι-
σμό ιδεών. Η έξυπνη ανάπτυξη των ιδε-
ών σας και η ισχυρή επιχειρηματολογία 
σας φέρνουν κοντά σας άτομα ισχυρά 
κοινωνικά που θα σας φανούν χρήσιμα.

Με τη νέα Σελήνη και την Αφρο-
δίτη στον Κριό, στα μέσα του μήνα, στο 
φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, στόχος σας εί-
ναι ένα νέο ξεκίνημα που θα υλοποιήσει 
τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες και θα 
σας φέρει φήμη. Ένα ισχυρό πρόσωπο θα 
μπορούσε να σας ανοίξει τις πόρτες της 
επιτυχίας.

Με τη νέα Σελήνη και την Αφρο-
δίτη στον Κριό, στα μέσα του μήνα και 
στον έκτο οίκο σας, της εργασίας, αισθά-
νεστε χαρούμενοι όταν καταφέρνετε να 
βάλετε τάξη και σύστημα στο γραφείο 
σας. Μπορείτε τώρα χάρη στη δύναμη 
και την αυτοπεποίθησή σας να αντιμε-
τωπίσετε ένα δύσκολο έργο, αυξάνεται η 
αποτελεσματικότητά σας. 

Μπορείτε να προχωρήσετε σε 
ένα νέο οικονομικό κεφάλαιο στη ζωή 
σας, να βάλετε επιτέλους τάξη στα οικο-
νομικά σας χάρη στη νέα Σελήνη και την 
Αφροδίτη στον Κριό, στο δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων. Είναι ένα σημαντικό 
σημείο καμπής για την οικονομική σας 
κατάσταση, γυρίζει μια νέα σελίδα για 
τα μακροπρόθεσμα οικονομικά σας.

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

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

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

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

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

Δύο συνέταιροι σε δικηγορικό 
γραφείο φεύγουν και πηγαίνουν 

για μεσημεριανό. 
Στη μέση του γεύματος, ο ένας συ-
νέταιρος λέει: Να πάρει! Ξέχασα 
ανοιχτό το χρηματοκιβώτιο του γρα-
φείου! 
Ο συνέταιρος του απαντάει: Και τι 
ανησυχείς; Και οι δύο εδώ είμαστε…
 

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Το αυτοκίνητο ενός δικηγόρου και 
ενός γιατρού συγκρούστηκαν 

μεταξύ τους. Ο δικηγόρος, βλέπο-
ντας ότι ο γιατρός σοκαρίστηκε λίγο, 
τον βοήθησε να βγει από το αμάξι 
του και του δίνει να πιει από ένα 
μπουκάλι ουίσκι που είχε στο αμάξι 
του.  Ο γιατρός πίνει και δίνει πάλι το 
μπουκάλι στο δικηγόρο. 
-Εσύ δε θα πιείς; ρωτάει ο γιατρός. 
-Φυσικά, αφού φύγει η αστυνομία, 
απαντάει ο δικηγόρος.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένας άντρας μπαίνει μέσα σε ένα 
δικηγορικό γραφείο και ζητάει 

να μάθει για τις χρεώσεις. 
– Χίλια ευρώ για τρεις ερωτήσεις, 
απαντάει ο δικηγόρος.
– Μήπως είναι κάπως υπερβολικό 

το ποσό; 
– Δε νομίζω κύριε. Ποια είναι  
η… τρίτη σας ερώτηση;
 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

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

at competitive prices

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

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

materials for your project

551144  551133  00335555

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

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

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

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

6 ghost kitchens  |  Good location  |  Good lease

only

$55,000

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

SOLD
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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


