
Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

450 978-9999  |  www.tanea.ca  |  info@newsfirst.caVol. 17-03 27 Ιανουαριου, 2023 / January 27, 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
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 10 ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ C-13ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ C-13  

Εκλογές στον Καναδά  Εκλογές στον Καναδά  
το 2023 «βλέπει»  το 2023 «βλέπει»  

ο Tom Mulcairο Tom Mulcair    
Σε ομιλία του στο Concordia, ο πρώην αρχηγός του NDP  Σε ομιλία του στο Concordia, ο πρώην αρχηγός του NDP  

και βουλευτής του Chomedey υπογράμμισε  και βουλευτής του Chomedey υπογράμμισε  
ότι ο Legault δε σέβεται το Σύνταγμα αλλά  ότι ο Legault δε σέβεται το Σύνταγμα αλλά  

και ο Trudeau δεν κάνει κάτι γι’ αυτό…και ο Trudeau δεν κάνει κάτι γι’ αυτό…

ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Σε «τοξικό»  Σε «τοξικό»  
περιβάλλον  περιβάλλον  
η προεκλογική  η προεκλογική  
περίοδος περίοδος 
Ποιος είναι ο σχεδιασμός τωνΠοιος είναι ο σχεδιασμός των  
τριών βασικών αντιπάλων και τριών βασικών αντιπάλων και 
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Σε υψηλά Σε υψηλά 
επίπεδα  επίπεδα  

το διοξείδιο  το διοξείδιο  
του άνθρακα  του άνθρακα  
στις τάξειςστις τάξεις

Ποια είναιΠοια είναι    
η ατζέντα  η ατζέντα  
της παγκόσμιας της παγκόσμιας 
ελίτ για το 2023ελίτ για το 2023
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Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
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514 739-6838
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514 887-7784
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Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
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450 373-2335
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Châteauguay
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Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE
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1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers
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Ο Tom Mulcair βλέπει το νομοσχέδιο C-13  
της Οτάβα να γίνεται εκλογικό θέμα του 2023
Ο πρώην ηγέτης του NDP διαφωνεί με το νόμο περί επίσημων γλωσσών  
από την Οτάβα, διότι θα κινδυνέψουν τα δικαιώματα των αγγλόφωνων

Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο 
Concordia την περασμένη εβδομάδα, 

ο πρώην ηγέτης του NDP, Tom Mulcair, 
είπε ότι στις εκλογές που αναμένει πριν 
το τέλος του 2023, η αγγλόφωνη κοινό-
τητα του Κεμπέκ θα πρέπει να «εκφράζει 
ξεκάθαρα ποιες είναι οι απόψεις της» 
για το νομοσχέδιο C-13 της κυβέρνησης 
Trudeau, καθώς και για «την παταγώδη 
αποτυχία» του πρωθυπουργού Τζάστιν 
Τρουντό και του ομοσπονδιακού υπουρ-
γού Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λαμέτι «να κά-
νουν οτιδήποτε για να υπερασπιστούν» 
τα συνταγματικά δικαιώματα των Άγγλων 
Κεμπεκιωτών.

MULCAIR: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ»
«Δε θα πρότεινα ποτέ – επειδή δεν είμαι 

πια σε αυτό το παιχνίδι, δεν ασχολούμαι 
με την πολιτική – σε κανέναν πώς πρέπει 
να ψηφίσει», είπε ο πρώην βουλευτής 
του Chomedey και πολιτικός αναλυτής. 
«Αλλά μπορώ να σας πω ότι εάν θέλετε 

ένα αποτέλεσμα, αφήστε τους ανθρώ-
πους που θέλουν την ψήφο σας να γνω-
ρίζουν ότι είστε δυσαρεστημένοι με όσα 
έχουν κάνει μέχρι τώρα», είπε ο Mulcair.

ΤΟ C-13 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙ
Το νομοσχέδιο C-13, το οποίο εισήχθη το 

Μάρτιο του 2022, βρίσκεται επί του πα-
ρόντος ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής 
για τις Επίσημες Γλώσσες της Βουλής των 
Κοινοτήτων. 
Σύμφωνα με το Δίκτυο Κοινοτικών Ομά-

δων του Κεμπέκ (QCGN), το οποίο παρα-
κολουθεί στενά την πρόοδο της νομοθε-
σίας, η επιτροπή είναι απίθανο να στείλει 
την έκθεσή της για το C-13 στη Βουλή 
πριν από τα μέσα Μαρτίου. 
Επίσης, εάν το νομοσχέδιο C-13 εγκριθεί 

μετά την τρίτη ανάγνωση στη Βουλή, θα 
σταλεί για πρόσθετη εξέταση από τη Γε-
ρουσία, καθυστερώντας περαιτέρω. 
Ως εκ τούτου, το νομοσχέδιο C-13 δεν 

αναμένεται να ψηφιστεί, το νωρίτερο μέ-
χρι τα τέλη της άνοιξης.

«ΑΠΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»
Αποκαλώντας το νομοσχέδιο 96 της κυ-

βέρνησης του Κεμπέκ ένα «μαζικό, περί-
πλοκο νομοσχέδιο, που καταρρίπτει τους 
υπάρχοντες κανόνες και συμφωνίες που 
ίσχυαν» από την εισαγωγή του νομοσχε-
δίου 101 το 1977, ο Mulcair είπε «παρά 
τις διαμαρτυρίες για το αντίθετο από την 
κυβέρνηση του Κεμπέκ , είναι απλώς αλή-
θεια ότι [το Νομοσχέδιο 96] περιορίζει 
την πρόσβαση σε αγγλόφωνες υπηρεσίες 
υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών», ανέ-
φερε για να συμπληρώσει: «Όταν κοιτάς 
αυτά τα μεγάλα ερωτήματα – και αυτά 
είναι μνημειώδη ερωτήματα για τα οποία 
μιλάμε εδώ, πρόκειται για μεγάλους αγώ-
νες με την πάροδο του χρόνου – πρέπει 
να συνεχίσεις να αναρωτιέσαι ποιος απο-
φασίζει και πώς επιβάλλεις κάτι…».

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
«Επειδή, βλέπετε, τόσα πολλά στον κό-

σμο των δικαιωμάτων αφορούν τη διακή-
ρυξή τους, αλλά μετά δε συμβαίνει τίπο-
τα. Ή απλά λέγοντας ότι έχουμε δηλώσει 
όλα αυτά τα δικαιώματα, αλλά τώρα θα 

θέλαμε να το ερμηνεύσετε με τέτοιο τρό-
πο ώστε, παρόλο που τα παραβιάζουμε, 
αυτό στην πραγματικότητα δε συμβαίνει. 
Αυτή είναι η προσέγγιση του Μάγου του 
Οζ: «Μη δίνεις σημασία στον άνθρωπο 
πίσω από αυτήν την οθόνη».
Ο Mulcair, ο οποίος εργάστηκε για την 

τροποποίηση του νομοσχεδίου 101 στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν ήταν 
διευθυντής νομικών υποθέσεων στην 
Alliance Quebec, είπε ότι μια λεπτομερής 
ανάγνωση του νομοσχεδίου 96 αποκα-
λύπτει, μεταξύ άλλων, μια διάταξη που 
λέει, ότι εάν ένα πιστοποιητικό γέννησης 
στην αγγλική γλώσσα από επαρχία όπως 
η Βρετανική Κολομβία χρησιμοποιείται 
στο Κεμπέκ, τότε πρέπει να μεταφραστεί 
επαγγελματικά στα γαλλικά για να επικυ-
ρωθεί.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΜΕΤΙ;
«Αυτό δεν είναι σωστό», είπε. «Τα δικα-

στήρια μας υποτίθεται ότι λειτουργούν 
και στις δύο γλώσσες. Και όμως ο Γενικός 
Εισαγγελέας μας, Ντέιβιντ Λαμέτι, του 
οποίου η έδρα είναι στο Μόντρεαλ και 
ήταν καθηγητής στο ΜακΓκιλ, απλώς μέ-
νει με τα χέρια σταυρωμένα πάνω από 
αυτό το πράγμα». Ο Mulcair είπε ότι η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση «απουσιάζει 
εντελώς από αυτό, καθώς η κυβέρνηση 
του Κεμπέκ λέει ότι μπορεί να τροπο-
ποιήσει μονομερώς το νόμο BNA για να 
αφαιρέσει τα υφιστάμενα γλωσσικά δι-
καιώματα». Είπε επίσης ότι «Αυτό που 
κάνει ο Legault δε σέβεται το σύνταγμα. 
Ο Τρουντό το ξέρει, ο υπουργός Δικαιο-
σύνης του, ο Λαμέτι το γνωρίζει, αλλά δε 
θα κάνουν τίποτα γι› αυτό… Πού είναι ο 
Γενικός Εισαγγελέας του Καναδά σε σχέ-
ση με αυτήν την αρπαγή εξουσίας για την 
άρση των δικαιωμάτων που εγγυώνται το 
Άρθρο 133 του Νόμου BNA;…».

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ  
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ C-13
Ο Mulcair είπε ότι το εκκρεμή νομοσχέ-

διο C-13 της κυβέρνησης Trudeau [ένας 
νόμος για την τροποποίηση του νόμου 
περί επίσημων γλωσσών] «θα θέσει σε 
κίνδυνο την ικανότητα της αγγλόφωνης 
κοινότητας να συνεχίσει να λέει ότι έχου-
με συνταγματική εγγύηση για τον έλεγχο 
και τη διαχείριση των σχολικών συμβου-
λίων μας…».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένοι Φι-
λελεύθεροι βουλευτές της περιοχής του 
Μόντρεαλ, συμπεριλαμβανομένων των 
Anthony Housefather (Mount Royal) και 
Marc Garneau (Notre-Dame-de-Grâce-
Westmount), «πολέμησαν πολύ σκληρά 
ενάντια σε ορισμένες πτυχές του νομο-
σχεδίου C-13 και υπάρχουν μερικοί άλλοι 
εκπρόσωποι των ομοσπονδιακών Φιλε-
λευθέρων από το ευρύτερο Μόντρεαλ 

που πιέζουν πολύ σκληρά ενάντια στο 
C-13».

ΤΟ «NOTWITHSTANDING CLAUSE»  
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ

Παρά την κριτική του για το 
«Notwithstanding clause του Καναδικού 
Συντάγματος, ο Mulcair είπε πως «Δεν 
είναι αλήθεια ότι το «Notwithstanding 
clause» πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. 
Γιατί αυτή η συζήτηση στο ποιος θα απο-
φασίσει θα γίνεται πάντα. Όμως όσο πιο 
θεμελιώδες είναι το δικαίωμα – και αυτό 
είναι ενσωματωμένο στο σύνταγμα του 
1982 – τόσο πιο δύσκολο είναι να το αλ-
λάξεις ή να το αφαιρέσεις. Τα άρθρα που 
σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση, 
ξεφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής του 
«Notwithstanding clause», κατέληξε ο 
πρώην αρχηγός του NDP.

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca Σε μια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο 

Concordia την περασμένη εβδομάδα, ο 
πρώην αρχηγός του NDP και πρώην βου-
λευτής του Chomedey, Tom Mulcair, προέ-
τρεψε τους αγγλόφωνους Κεμπεκιώτες να 
εκφράσουν τις απόψεις τους για το νομο-
σχέδιο C-13 της Οτάβας στις ομοσπονδι-
ακές εκλογές που αναμένει ότι θα διεξα-
χθούν πριν από το τέλος του έτους 
(Φωτογραφία: Martin C. Barry,  
Newsfirst Multimedia)
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Πρόσχημα για απόσχιση;

Νέα ένταση και λεκτικές αψιμαχίες σημειώθηκαν και πάλι 
μεταξύ του Καναδού πρωθυπουργού Justin Trudeau και του 

ομολόγου του στο Κεμπέκ Francois Legault, όταν ο τελευταίος 
κατηγόρησε τον Trudeau ότι επιτίθεται κατά της Κεμπεκιώτικης 
δημοκρατίας και του λαού του. 

Η εφαρμογή του γλωσσικού νόμου 96 έφερε και πάλι στο προσκή-
νιο την ενδεχόμενη «έξοδο» μη γαλλόφωνων από το Κεμπέκ και το 
πιθανό σενάριο απόσχισής του από τον Καναδά. 
Ο «χωρισμός» του Κεμπέκ είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ένα 

σημαντικό ποσοστό, κυρίως γαλλοκεμπεκιωτών, πιστεύει ότι το 
Κεμπέκ πρέπει να αποσχιστεί από την υπόλοιπη χώρα. Θεωρεί ότι 
η επαρχία θα είχε περισσότερα οφέλη ως ανεξάρτητο κράτος. Ένα 
άλλο ποσοστό, προερχόμενο κυρίως από ορατές μειονότητες, πι-
στεύει ότι το Κεμπέκ πρέπει να παραμείνει στην Καναδική Συνο-
μοσπονδία. 
Γεγονός πάντως είναι, ότι εάν το Κεμπέκ τελικά παραμείνει, ο Κα-

ναδάς θα διατηρήσει στο χάρτη το μεγάλο κομμάτι γης του, την 
ιστορία που τον συνοδεύει και τα εκατομμύρια ανθρώπων που 
ζουν εδώ. 
Κατά ένα σκεπτικό, εάν το Κεμπέκ αποσχιστεί, ο Καναδάς θα απω-

λέσει μεν εδάφη, θα απαλλαγεί όμως από ένα μεγάλο μέρος του 
χρέους του, το οποίο θα αναλάβει το Κεμπέκ. Αυτό εγείρει θέματα 
που θα κληθούν να διαπραγματευτούν οι δύο πλευρές. 
Υπάρχουν ωστόσο και κάποια οφέλη από ένα ανεξαρτητοποιημέ-

νο Κεμπέκ. 
Σε περίπτωση που το Κεμπέκ «έφευγε», δε θα υπήρχαν πλέον δι-

αφωνίες όσον αφορά τη χρήση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας. 
Ο Καναδάς θα μπορούσε να διατηρήσει τη διγλωσσία του και το 
Κεμπέκ θα αποτελούσε ένα δικό του αυστηρά γαλλικό έθνος, χω-
ρίς τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Καναδάς 

θεωρείται δίγλωσση χώρα. Τα γαλλικά διδάσκονται στα αγγλικά 
σχολεία ως δευτερεύουσα γλώσσα όπως και τα αγγλικά στα γαλ-
λικά σχολεία. 
Με εξαίρεση ορισμένων ομοσπονδιακών δικαιοδοσιών, το Κε-

μπέκ ουσιαστικά είναι αποσπασμένο από τον υπόλοιπο Καναδά. 
Έχει δικούς του αστικούς νόμους και οι επίσημες συναλλαγές γίνο-
νται στα γαλλικά. 

Παρά το γεγονός ότι το Κεμπέκ αρέσκεται να αυτοαποκαλείται 
αμιγώς γαλλικό, ένα σημαντικό μέρος της διγλωσσίας του εξακο-
λουθεί να διατηρείται ανέπαφη. Σχεδόν κάθε άτομο που ζει στο 
Κεμπέκ έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής, ενώ τα 
υπόλοιπα θα αποκτήσουν στην πορεία. 
Ο Καναδάς είναι επίσης μία χώρα με έναν πληθυσμό 38 εκατομ-

μυρίων συν, με τον αριθμό να αυξάνεται συνεχώς. Και είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη χώρα σε έκταση στον κόσμο. Σε περίπτωση που 
το Κεμπέκ αποκοπτόταν από τον Καναδά, η συρρίκνωση θα ήταν 
δραματική. 
Ο πληθυσμός θα μειωνόταν κατά 8,7 εκατομμύρια κατοίκους και 

το μέγεθος της χώρας σχεδόν κατά 16%. Σκεφτείτε να αφαιρούσα-
με το Κεμπέκ από το χάρτη, ο Καναδάς θα καταλάμβανε την τρίτη 
θέση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ήταν άραγε δυνα-
τόν να επιβιώσει ως χώρα; Θα μπορούσαν οι 9 επαρχίες και οι 3 
περιφέρειες να επιβιώσουν ή θα αναγκάζονταν να ενταχθούν στις 
ΗΠΑ;

Προφήτες της λογοτεχνίας
Όταν ο καθηγητής μου της Φιλοσοφίας στο 

κολλέγιο Stanislas, ανακοίνωσε την πρώτη 
μέρα της σχολικής χρονιάς ότι θα αναλύσουμε 
τη λογοτεχνία της επιστημονικής φαντασίας των 
George Orwell και Aldus Huxley, δε γνώριζα, όπως 
και οι συμμαθητές μου, τι θα μαθαίναμε. 
Πάντως επέμενε πολύ ο καθηγητής Thurber να με-

λετήσουμε τα βιβλία των δύο συγγραφέων. Τότε κα-
νείς μας στην τάξη δεν είχε καταλάβει την πρόθεση 
του. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, άρχισα καλύτερα 
να καταλαβαίνω τα γραφόμενα των δύο συγγραφέ-
ων, που ήταν προφητικά για την περίοδο που έγρα-
φαν τα βιβλία τους.

Όπως ο Ιούλιος Βερν έγραψε το «Από τη Γη στη 
Σελήνη» (1865) όπου προφήτευσε ταξίδια στη σε-
λήνη, και το «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα» 
(1869) όπου προφήτευσε την κατασκευή των υπο-
βρυχίων, οι Orwell και Huxley προφήτευσαν το σή-
μερα.

«Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
Το περίφημο προφητικό μυθιστόρημα του Χάξλεϊ 

«Ο Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος» – που έγραψε 
το 1932 – περιγράφει έναν ουτοπικό κόσμο το έτος 
2540. Οι άνθρωποι ζουν υπό μια απόλυτη αυταρ-
χική, πανίσχυρη κυβέρνηση με επιτεύγματα τεχνο-
λογίας, γενετικής, μηχανικής, φαρμακοβιομηχανίας 
και εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Υπάρχει απόλυτη 
ευημερία, ασφάλεια, μα όχι ελευθερία. 
Οι άνθρωποι αναπαράγονται τεχνητά και μαζικά 

σε κρατικά κέντρα και αναπτύσσονται μέσα σε φι-
άλες. Χωρίζονται από τη στιγμή της γονιμοποίησης 
σε τάξεις (Α, Β, Γ, Δ, Ε), ανάλογα με τον τελικό κοινω-
νικό και επαγγελματικό προορισμό τους. Τα ωάρια 
που ανήκουν στις τρεις κατώτερες τάξεις (Γ, Δ και 
Ε) κλωνοποιούνται, δημιουργώντας φουρνιές ομοι-
όμορφων ανθρώπων, που θα χρησιμοποιηθούν ως 
εργάτες σε εργοστάσια. Όλοι λοιπόν είναι κλώνοι, 
ανατρέφονται αναλόγως, έχουν πλήρη ελευθερία 
στο σεξ και στα ναρκωτικά, δεν πιστεύουν σε θεούς, 
οικογένειες κλπ.

«1984»
Το 1949 ο Όργουελ στο «1984» παρουσιάζει μια 

κοινωνία που ελέγχετε από το ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΕΛΦΟ, 
όπου οι κυβερνήτες έχουν τοποθετήσει παντού 
οθόνες επίβλεψης ακόμα και μέσα στα σπίτια των 
κατοίκων.
Υπάρχουν τρία σλόγκαν σε αυτή την κοινω-

νία: «Ο πόλεμος είναι ειρήνη», «Η άγνοια εί-
ναι δύναμη» και «Η Ελευθερία είναι σκλαβιά»…  
Στο Υπουργείο της Αλήθειας η ιστορία ξαναγράφε-
ται σύμφωνα με τα γούστα των κυβερνητών. 

Όποιοι τολμούν να έχουν αντίθετη γνώμη και ακό-
μα να σκέφτονται αντίθετα της κυβέρνησης, συλ-
λαμβάνονται και κατηγορούνται από την Αστυνο-
μία της Σκέψης, ως «εγκληματίες της σκέψης» και 
στέλνονται στο Υπουργείο Αγάπης για επανεκπαί-
δευση με βασανιστήρια. 

ΟΙ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΙΤ
Εδώ και πολλά χρόνια, μια αυτοαποκαλούμενη 

«αξιοκρατική ελίτ» έχει βάλει στόχο να ανακατεύ-
εται στις ζωές όλων μας. Κάθε χρόνο λοιπόν, συνα-
ντιέται στις Άλπεις της Ελβετίας και παίρνει αποφά-
σεις για το σήμερα και το αύριο. Ακολουθούν πολύ 

πιστά αυτά που έγραψαν, σχεδόν σαν προφητείες, 
οι Χάξλεϊ και Όργουελ…

Έχοντας ως εγχειρίδια τα όργανα της τάξης, επι-
βάλουν το πρόγραμμα τους όπου μπορούν. Σε αυτό 
βοηθούν και τα γνωστά μεγάλα μέσα ενημέρωσης, 
που τα τελευταία χρόνια από την ενημέρωση το… 
έριξαν στην καθοδήγηση. Κάνουν το άσπρο μαύρο 
και αντίστροφα, όπως οι υπάλληλοι στο Υπουργείο 
της Αλήθειας του Όργουελ.

Η ομάδα των ελίτ – πιστεύοντας ότι είναι οι «θεοί» 
επί τη γης, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα και τους 
πάντες. Σε αυτό βοηθά η εξάρτηση μας απ’ ότι είναι 
προσβάσιμο για παρακολούθηση.

Όπως στο μυθιστόρημα του George Orwell «1984», 
όπου οι κυβερνήτες είχαν τοποθετήσει παντού οθό-
νες επίβλεψης ακόμα και μέσα στα σπίτια των κατοί-
κων, σήμερα σχεδόν ότι κάνουμε παρακολουθείτε. 
Ας είναι καλά τα κοινωνικά δίκτυα των σημερινών 
ναρκισσιστών αλλά και η πρόσβαση που έχουν στη 
ζωή μας, χάρις στα ίχνη που αφήνουν οι εμπορικές 
μας συναλλαγές με κάρτες και κινητά, καθώς και την 
τεχνολογία, που μόνοι μας βάλαμε να μας παρακο-
λουθεί όπως οι οθόνες του ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ.
Στα συνέδρια τους πολλές φορές οι ελιτιστές μί-

λησαν για τυποποίησή των εμβρύων σε κοινωνικές 
τάξεις, κάτι παρόμοιο με τον κόσμο του Χάξλεϊ.

Στο τελευταίο συνέδριο των ελίτ, ο πρώην πρωθυ-
πουργός της Αγγλίας, Τόνι Μπλερ, αναφέρθηκε σε 
μια «ψηφιακή υποδομή» που ως αρχή θα ελέγχει 
ποιοι είναι οι εμβολιασμένοι και ποιοι δεν είναι… 
Ενώ μια άλλη ομιλήτρια αναφέρθηκε σε χρήση συ-
σκευών ανάγνωσης του μυαλού των ανθρώπων… 
Με άλλα λόγια, προσεχώς η Αστυνομία της Σκέψης 
του «1984» θα γίνει πραγματικότητα.

Εν τω μεταξύ, χρόνο με χρόνο, μειώνονται οι θε-
σμοί οικογένειας, θρησκείας κ.λπ.… πλησιάζοντας 
τον «Κόσμο» του Χάξλεϊ. Σε αυτό βοηθούν οι λεγό-
μενοι νέοι νόμοι περί «ελευθερίας», που αποτρέ-
πουν σιγά σιγά τους γονείς να έχουν λόγο στη δια-
παιδαγώγηση των παιδιών τους. 
Η πώληση προϊόντων κάνναβης από τις κυβερ-

νήσεις – που σκοπεύει να κυριαρχήσει σε αυτό το 
εμπόριο – δεν είναι μακριά από τα ναρκωτικά που 
παίρνουν όλοι στον «Κόσμο» του Χάξλεϊ. Μετά την 
κάνναβη θα έρθει και η επίσημη πώληση άλλων 
ουσιών, όπως η κοκαΐνη. Είναι εύκολο να κυριαρχή-
σουν οι κυβερνήσεις σε αυτό το εμπόριο. Έχοντας 
τη δύναμη της αστυνομίας για πάταξη του λαθρε-
μπορίου ναρκωτικών, όπως γίνεται με τα λαθραία 
ποτά και τσιγάρα, κάποτε θα καταφέρει το μονοπώ-
λιο των πρώην απαγορευμένων ουσιών, με διπλό 
κέρδος. Έσοδα στα ταμεία και «αποβλάκωση και 
νάρκωμα» της νεολαίας. Ρωτήστε κάνα ψυχολόγο 
να σας πει για την αύξηση ποσοστού νεολαίας που 
είναι εξαρτημένοι από ναρκωτικά και θα με θυμη-
θείτε...

Άφησα για τέλος την επιθυμία των ελίτ να τρώμε… 
έντομα και κατσαρίδες για πρωτεΐνη και όχι κρέατα, 
για το… καλό του πλανήτη. 
Δε θα εκπλαγώ αν στο μέλλον αναφερθούν και στη 

μεταποίηση των σορών ανθρώπων σε τροφή. Στην 
ταινία του 1973 «Soylent Green» η Νέα Υόρκη του 
2022 έχει 40 εκατομμύρια κάτοικους που φορούν 
μάσκες όταν βγαίνουν έξω. Στο τέλος αποκαλύπτε-
ται ότι όλα τα συμπυκνωμένα τρόφιμα δεν ήταν 
παρά ανθρώπινοι σοροί… Θεός φυλάξοι!!!
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Follow us!

As the only bilingual school in Park Extension, Sinclair Laird 
offers Makerspace and STEAM initiatives, math concentration, 
dog and play therapy, and extensive extra-curriculars that are 

sure to help your child discover themselves!

Registration 
for the 

2023-2024 year 
now open. 

Ο Βασιλεύς των Ελλήνων  
Ζωτικό μέρος της Σύγχρονης Ιστορίας

Το αναφυόμενο ερώτημα, ως προς 
τις τελευταίες καταιγιστικές εξελί-

ξεις με την απρέπεια και το πολιτικό 
ατόπημα εκ μέρους της κυβερνήσεως 
ως προς τη μνήμη του αποβιώσαντος 
πάλαι ποτέ Βασιλέως των Ελλήνων, 
συνιστά μία ιταμή πρόκληση προς την 
Ιστορία.

Χαράλαμπος Β.  Κατσιβαρδάς*

Πρόκειται για μία ακατάληπτη ενέρ-
γεια εκ μέρους του κ. Πρωθυπουργού, 
καθόσον αφορά τα αντανακλαστικά της 
πολιτικής αντίληψης δια την πορεία του 
έθνους αλλά και το διαμέτρημα περί του 
λαμβάνειν, θεσμικές αποφάσεις για ζη-
τήματα πολιτικής ηθικής αλλά και ιστο-
ρικής ανταπόδοσης.
Ο κ. Μητσοτάκης ουχί μόνον περιφρο-

νεί την ιστορία κατά τον πιο αισχρό και 
χυδαίο τρόπο δια της αποτρόπαιης και 
από πάσης φύσεως ιδωμένης, απαράδε-
κτης τοιαύτης απόφασης, αλλά φέρεται 
πέραν της έλλειψης ιστορικής επίγνω-
σης ή εθνικής συνειδήσεως, να σύρεται 
από τις συμμορίες, της ψευδώνυμης 
Σταλινογενούς ανθελληνικής Αριστεράς.
Η εν λόγω απόφαση ουχί  μόνον αντί-

κεται προς θεμελιώδεις ηθικές, θρη-
σκευτικές αρχές αλλά πολλώ μάλλον 
και εις θεμελιώδεις πολιτικές, διότι 
προφανώς ο πρωθυπουργός φέρεται 
ωσάν να πάσχει από τρικυμία εν κρανίω, 
υπολαμβάνων ότι καθίσταται πρόεδρος 
ετέρου τινός κόμματος και όχι μίας πα-
ράταξης, όπου ένα μέρος εξ ιδρύσεως 
του Ελλαδικού Κράτους, τίμησε το Θε-
σμό της Βασιλείας, όπως περαιτέρω ένα 
μέρος των προγόνων μας συστρατεύτη-
καν εις το όραμα διασφαλίσεως και επε-
κτάσεως της εθνικής μας κυριαρχίας, εις 
τους Βαλκανικούς πολέμους και κατά το 

όραμα της διεκδικήσεως της Μεγάλης 
Ελλάδας, ανεξαρτήτως των εν πορεία 
σφαλμάτων, της πολυτάραχης τοιαύτης 
εποχής, η οποία πλέον έχει εναποτεθεί 
εις τους ιστοριοδίφες και εμβριθούς με-
λετητές της ιστορικής αλήθειας.
Εν άλλοις λόγοις, ο θεσμός της Βασιλεί-

ας συνιστά εκ των ων ουκ άνευ, ένα ανα-
πόσπαστο μέρος της Ελληνικής ιστορίας, 
εξ ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους, 
πλέον της σημερινής προεδρευομένης 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, δίχως 
να θέτω ζήτημα σύγκρισης, πλην όμως 
πανθομολογουμένως, αποτελεί μία 
αντικειμενική πραγματικότητα, η οποία 
ουδείς νομιμοποιείται να ακρωτηριάσει 
βιαίως, διότι η ιστορία και ο πολιτικός 
πολιτισμός επιβάλλει το δέοντα σεβα-
σμό προς αυτό. 

Σήμερον, έλαβε χώρα ακριβώς το αντί-
θετο, άνευ αιτιολογίας, ωσάν η σημερι-
νή Δημοκρατία της διαφθοράς και του 
σφετερισμού κορυφαίων θεσμών να 
καθίσταται δήθεν άμεμπτη, μία ανα-
δρομή εις το πρόσφατο παρελθόν απο-
δεικνύει τη φενάκη: αρχομένης  της χει-
ραγώγησης της δικαιοσύνης ως προς τα 
μνημόνια, της εκούσιας υπαγωγής υπό 
δημοκρατών δήθεν πολιτικών, εις τους 
επαχθείς όρους αυτών, η αλλοίωση του 
δημοψηφίσματος, η εξωφρενική μετα-
τροπή του «όχι» σε ναι, υπό της πολύ-
φερνης  αριστεράς του Τσίπρα, και εξι-
κνουμένης, δια της καταδήλου ποδοπα-
τήσεως, παντός ψήγματος νομιμότητας 
δια των υποκλοπών αλλά και την ωμή 
και ανενδοίαστη κατάργηση της διάκρι-
σης των εξουσιών υπό της Προέδρου 
της Δημοκρατίας.

Άρα, πως δικαιολογείται η προσωπική 
τοιαύτη εμπάθεια και ανιστόρητη συ-
μπεριφορά του Πρωθυπουργού προς 
τον τέως Βασιλέα τον Ελλήνων, ένα θε-

σμικό πρόσωπο, μετά του οποίου έχει 
συνδεθεί ουχί μόνον η Ιστορία αλλά και 
ο Ελληνικός λαός.

Η φερόμενη κεντροδεξιά πνέει τα λοί-
σθια και αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται 
καμία αναγνώριση προς τη συμβολή της 
συντηρητικής ιδεολογίας των εθνικών 
κομμάτων, των ηρώων του ΕΔΕΣ, αλλά 
μόνο η αμετανόητη αριστερά, η οποία 
ομνύει πίστη στο Σιδηρούν Παραπέτα-
σμα και στη δικτατορία του προλεταρι-
άτου, μία εν γένει αριστερά μετά των 
παραφυάδων της, οποία ουδέποτε έχει 
μεταμεληθεί δια τα πολιτικά ανοσιουρ-
γήματα και εγκλήματα τα οποία έχει 
ασμένως διαπράξει κατά των αδελφών 
Ελλήνων.
Μια αριστερά που καταλαμβάνει το 

παρακράτος της βίας αλλά και το κρά-
τος, μία αριστερά η οποία συνιστά τη 
θεραπαινίδα του ολετήρα της νεοφιλε-
λεύθερης παγκοσμιοποιήσεως και της 
οντολογικής αλλοίωσης του ανθρώπι-
νου προσώπου, με τις επιστημονικές 
φληναφηματολογίες (= φλυαρίες, σα-
χλαμάρες) περί καταργήσεως των φύ-
λων.
Η Ν.Δ. το όντι θνήσκει, ως κόμμα, ενερ-

γούσα ως παράρτημα του Σύριζα και του 
Κ.Κ.Ε, άνευ πολιτικού ήθους, βρίθουσα 
ανθελληνισμού, όζουσα αντιδημοκρατι-
κών σκανδάλων και βλάπτουσα το έθνος 
και την Ιστορία.
Την ίδια στιγμή ο Χαρίλαος Φλωράκης, 

παρά τα εγκλήματα και την ανθελληνι-
κή πολιτική κατά της Μακεδονίας μας, 
τιμήθηκε δεόντως δημοσία δαπάνη, ο 
τέως Βασιλιάς εξοστρακίστηκε από την 
Ιστορία εις την οποία ανήκει, παρά το 
γεγονός ότι διαδοχικά οι πρόγονοι του, 
συνεισέφεραν δια την προάσπιση των 
ιδεωδών του έθνους.

Ποιος άραγε κυβερνάει αυτόν τον τόπο, 

ποιος κατευθύνει σε στοιχειώδη ιστο-
ρικά ζητήματα, τα οποία και ένα νήπιο 
δύναται να απαντήσει, την παράταξη 
αυτή προς τον όλεθρο, τηρουμένων των 
αναλογιών, ακολουθείται η ίδια σιωπή 
όπως με την κατάπτυστη συμφωνία των 
Πρεσπών εν συνδυασμώ προς την όλως 
ενδοτική στάση προς την τουρκική πρό-
κληση και εν γένει τον καθολικό επικίν-
δυνο αναθεωρητισμό της Τουρκίας εις 
βάρος των Ελλήνων.
Η Πατρίς εάλω, η Ιστορία κιδηλοποιεί-

ται χάριν μίας «πολύχρωμης» πραγμα-
τικότητας μίας αριστερής Νέας Δημο-
κρατίας, τείνουσας, ανεκκλήτως, ανυ-
περθέτως και εσχάτως, εις τα όρια της 
παρακμιακής αποσυνθέσεως.

*Ο Χαράλαμπος Β.  
Κατσιβαρδάς είναι δικη-
γόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο 
Εργαστήρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφίας 
και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαί-
ου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμο-
γή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμο-
γή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
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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 

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ανοίγματα του Κυριάκου, οι εμμονές  
του Αλέξη και τα «κολλήματα» του Νίκου
Αυτός είναι ο σχεδιασμός της προεκλογικής επικοινωνιακής τακτικής των τριών μεγάλων κομμάτων

Είναι γνωστό τοις πάσι, ότι στην πο-
λιτική επικοινωνία σπάνια βρίσκεις 

κάτι εντελώς νεωτεριστικό. Κάτι που θα 
τρελάνει τον κόσμο. Τουναντίον, όλοι οι 
επικοινωνιολόγοι του κόσμου ακολου-
θούν κάποιες σταθερές, που έχουν σαν 
στόχο να κρατήσουν ζεστή τη βάση του 
κάθε κόμματος, να αναδείξουν τις ηγετι-
κές ικανότητες του αρχηγού και φυσικά 
να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι αυτά 
που υπόσχονται θα υλοποιηθούν.

Του Μιχάλη Κωτσάκου*

Πάνω σε αυτό τον μπούσουλα βαδίζουν 
όλα τα κόμματα σε όλο το δυτικό κόσμο 
και απλά προσπαθούν να αφουγκρα-
στούν τις κοινωνίες και να εκμεταλλευ-
τούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
Όπως για παράδειγμα έγινε στη Γαλλία 
το 2017, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν – αν 
και υπηρέτησε την κυβέρνηση Ολάντ – εν 
τούτοις όταν παραιτήθηκε δεν είχε ούτε 
αμυχή. Σε αντίθεση με τον Ολάντ, αλλά 
και με τον προκάτοχο του, τον Σαρκοζί, 
οι οποίοι ήταν βαριά πληγωμένοι και τα 
κόμματα τους σε αποδρομή. Έτσι ο «φρέ-
σκος» Μακρόν κέρδισε όλες τις εκλογικές 
μονομαχίες, σχεδόν χωρίς κόμμα, καθώς 
το «Εμπρός» ακόμη και σήμερα, επτά χρό-
νια μετά την ίδρυση, παρουσιάζει τερά-
στιες δυσλειτουργίες.

Η προεκλογική παρουσία του Μα-
κρόν και ο τρόπος που επικοινώνησε με 
τους Γάλλους ήταν κάτι που κατέγραψαν 
οι σύμβουλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη 
και πέρασαν πολλά στοιχεία στην τακτι-
κή που ακολούθησε ο πρωθυπουργός 
κατά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 
2019. Στην προεκλογική εκστρατεία η Νέα 
Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, σύμφωνα με το πλάνο του 
Μαξίμου, θα χρησιμοποιήσει στοιχεία της 
προεκλογικής εκστρατείας του Μακρόν, 
αλλά και το αφήγημα των επιτυχιών της 
κυβέρνησης του κατά τη διάρκεια της τε-
τραετίας, αλλά και τους στόχους της επό-
μενης τετραετίας.
Κάτι ανάλογο είχαμε δει και στην προε-

κλογική εκστρατεία του Κώστα Σημίτη το 
2000. Τότε όπου στο θετικό αφήγημα 

είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «πετύχαμε», 
όπως επίσης και το θετικό αφήγημα του 
μεγάλου εθνικού στόχου της εισόδου της 
χώρας στην ευρωζώνη. Και όπως αναφέ-
ρουν οι εκλογολόγοι, αυτό τελικά ήταν 
που μέτρησε και του έδωσε τη νίκη πάνω 
στο νήμα, σε ένα τεράστιο πολωτικό κλί-
μα. Ας μην ξεχνάμε, ότι το 2000 το ΠΑΣΟΚ 
υπό τον Κώστα Σημίτη, κατέγραψε ένα 
από τα μεγαλύτερα ποσοστά με 43,79%, 
ενώ η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κώστα 
Καραμανλή ήταν δεύτερη με 42,74%.
Μάλιστα κάποιοι, θυμούνται πολλές 

ομοιότητες και στο θέμα των γλυπτών 
του Παρθενώνα. Τότε είχε προηγηθεί συ-
νάντηση του Κώστα Σημίτη με τον Τόνι 
Μπλερ, ενώ τώρα έχει γίνει σαφώς καλύ-
τερη προεργασία από την κυβέρνηση.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ηγείται ενός λαϊκού κεντρο-
δεξιού κόμματος, εν τούτοις οι συνεργά-
τες του και όλο το επικοινωνιακό επιτε-
λείο του Μαξίμου αναδεικνύουν την πολι-
τική καταγωγή του πρωθυπουργού, αλλά 
και την οικογενειακή κληρονομιά. 

Έτσι πυκνώνουν οι αναφορές στα ανοίγ-
ματα που έκανε το 1990 ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης – ως πρόεδρος της Ν.Δ. –  
στο Κέντρο και την Αριστερά.

Στη φετινή προεκλογική περίοδο, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να συ-
νεχίσει τα δικά του ανοίγματα προς το κε-
ντρώο ακροατήριο, το οποίο θεωρείται ως 
αυτό που θα δώσει το κάτι παραπάνω για 
την αυτοδυναμία, έχοντας ως δεδομένο 
ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι θα παραμείνουν 
πιστοί στην παράταξη. Κάτι που σύμφωνα 
με τις δημοσκοπήσεις δείχνει σχεδόν δε-

δομένο, με βάση και το υψηλό ποσοστό 
συσπείρωσης αρκετό διάστημα πριν από 
την επίσημη προεκλογική περίοδο.

Σε αυτή τη ρότα κινείται και Εμανουέλ 
Μακρόν στη Γαλλία και να σημειωθεί, ότι 
ο Γάλλος πρόεδρος έχει πολλούς θαυμα-
στές στην Ελλάδα, οπότε κάθε αναφορά 
του πρωθυπουργού στην ελληνογαλλική 
συνεργασία προσθέτει πόντους, οι οποίοι 
θα είναι κρίσιμοι στο τέλος της διαδρομής, 
το βράδυ των εκλογών. Εξάλλου, η στήρι-
ξη του Μακρόν προς την Ελλάδα σε όλες 
τις τουρκικές προκλήσεις είναι εξόχως ση-
μαντική.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΑΣΟΚ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσί-

πρας αντιγράφει ολοένα και περισσότερο 
την οικογένεια Παπανδρέου. Και τον Αν-
δρέα και τον Γεώργιο. Και προσπαθεί να 
κλείσει το μάτι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέ-
χεια του παλιού ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρουν 
συνεργάτες τού αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ο βασικός του στόχος εί-
ναι οι άστεγοι πολιτικά κεντροαριστεροί, 
που έχουν μείνει πιστοί στα περασμένα 
μεγαλεία του παρελθόντος.
Οι διάφορες περίοδοι Παπανδρέου 

εναλλάσσονται και επανέρχονται στο 
αφήγημα της Κουμουνδούρου. Έτσι στο 
ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα 
πρόβαλε τη θέση της Μελίνας Μερκού-
ρη, στο θέμα της Δικαιοσύνης κηρύσσει 
«ανένδοτο» στα πρότυπα του Γεωργίου 
Παπανδρέου, ζητώντας συσπείρωση της 
Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης, 
ενώ υπάρχει και αντιγραφή της διαφημι-
στικής καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ το 1993 για 

την ακρίβεια. Προφανώς το σκεπτικό της 
ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι «ότι αυ-
τός είναι ο δρόμος για να κερδίσουμε τον 
Μητσοτάκη στις εκλογές. 
Όπως, δηλαδή, νίκησε ο Ανδρέας Πα-

πανδρέου τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 
έτσι θα γίνει και τώρα». Μόνο που το 
1993 ήταν μία άλλη περίοδος. Άλλες οι 
πολιτικές αναφορές της τότε εποχής. Και 
φυσικά είναι διαφορετικές οι ανάγκες της 
τωρινής εποχής.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κοι-
τάζει προς την πλευρά της Ισπανίας για τις 
μετεκλογικές συνεργασίες, προς το μέρος 
του Πέδρο Σάντσεθ, που κατάφερε να 
«δέσει», παρά τα προβλήματα, τους Σοσι-
αλιστές με τους Podemos σε ένα κυβερνη-
τικό σχήμα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξαν και 
το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο, αντί 
να μοιράζει επιδόματα, η κυβέρνηση Σά-
ντσεθ διαχειρίζεται την ακρίβεια και τις 
παρεμβάσεις στην οικονομία.

ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΗΜΙΤΗ Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Όπως είναι γνωστό, ο Νίκος Ανδρουλά-

κης είναι πολιτικό τέκνο του Κώστα Σημί-
τη. Στη μεγάλη κόντρα μετά το θάνατο του 
Ανδρέα Παπανδρέου το 1996, μεταξύ των 
«προεδρικών» του Τσοχατζόπουλου και 
των «εκσυγχρονιστών» του Σημίτη, ο Μα-
ρίνος Ανδρουλάκης (πατέρας του νυν προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ) τάχθηκε με τον πρώην 
πρωθυπουργό. Ήταν και κομματάρχης του 
στην Κρήτη. Και ο νυν πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ από την εποχή της νεολαίας τάχθηκε 
στους εκσυγχρονιστές.

Η επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη στην 
αυτονομία του κόμματος, του ανοίγει μια 
ευρεία δεξαμενή επιρροών από την κλη-
ρονομιά του ΠΑΣΟΚ. Η θεσμική προσέγγι-
ση του προέδρου του κόμματος σε θέμα-
τα Δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας, 
θυμίζει Κώστα Σημίτη. 
Ακόμη και όταν ρωτήθηκε το πώς μπορεί 

να μην είναι πρωθυπουργός ο νικητής των 
εκλογών σε μία κυβέρνηση συνεργασίας, 
χρησιμοποίησε μία φράση του μέντορα 
του: «Δεν υπάρχουν μόνιμοι διαχειριστές 
της εξουσίας».

*αναδημοσίευση από την εβδομαδιαία  
εφημερίδα της Ελλάδας «Η ΑΠΟΨΗ»
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Τα πιο νόστιμα και παραδοσιακά πιάτα 
σας περιμένουν να τα δοκιμάσετε!

* Ειδικές τιμές και σπέσιαλ για μικρές, μεγάλες εκδηλώσεις και για τις γιορτές.

Τηλεφωνήσετε για τις παραγγελίες σας στο 514-446-1821514-446-1821
και θα είναι έτοιμες για παραλαβή στο 221 St-Viateur Ouest

Οικογενειακό σπέσιαλ για 4 άτομα:
($89.00$89.00 συν τους φόρους)

• 1 ολόκληρη πίτα (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 2: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί
• 1 λίτρο σούπα της ημέρας ή 1 σαλάτα
• 1 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 2 γλυκά της επιλογής σας

Μεγάλο οικογενειακό σπέσιαλ για 8 άτομα:

• 2 ολόκληρες πίτες (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 4: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί   
• 2L σούπα της ημέρας ή 2 σαλάτες                                                   
• 2 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 1 μερίδα κεφτεδάκια 
• 4 γλυκά της επιλογής σας

($175.00$175.00 συν τους φόρους)

www.kouzinaniata.comwww.kouzinaniata.com

Με την αμφιλεγόμενη κίνηση να 
καταθέσει πρόταση μομφής λί-

γους μήνες πριν τις εκλογές, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει 
να ανεβάσει τους τόνους της πολιτικής 
αντιπαράθεσης, να πολώσει το πολιτι-
κό κλίμα, να αποκόψει το τμήμα εκείνο 
του κεντρώου χώρου που κοιτάζει ακόμη 
προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και να δημιουργήσει εσωκομματικό 
ζήτημα στο εσωτερικό της ΝΔ.

Σπύρος Γκουτζάνης* 
© slpress.gr

Η λογική είναι ότι η πόλωση στην πορεία 
προς τις εκλογές, ιδιαίτερα σε ένα προνο-
μιακό ζήτημα, ευνοεί την αντιπολίτευση. 
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θύμιζαν ότι παρόμοια 
τακτική, που ανέβαζε τους τόνους πριν τις 
εκλογές, ακολουθούσε παλαιότερα ο Αν-
δρέας Παπανδρέου. 

Μέσα από αυτό το πρίσμα δεν είναι έξω 
από τους υπολογισμούς του επιτελείου 
της Κουμουνδούρου το ότι ο πρωθυπουρ-
γός από την πλευρά του θα διευρύνει το 
πεδίο της τριήμερης συζήτησης σε εφ’ 
όλης της ύλης αντιπαράθεση για τα κυ-
βερνητικά πεπραγμένα της ΝΔ, έναντι της 
αντίστοιχης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Φυσικά θα συμπεριλάβει τα «ατοπήμα-
τα» του ΣΥΡΙΖΑ, την υπόθεση Παππά και 
τις καταγγελίες Καλογρίτσα, ενώ θα γυρί-
σει μέχρι και στο δημοψήφισμα του 2015. 
Το υπογράμμισε άλλωστε ο Γιώργος Γε-

ραπετρίτης λέγοντας ότι «ένοχος ένοχω 
ου ποιεί» και θύμισε ότι στελέχη του κόμ-
ματός του είναι κατηγορούμενοι σε δύο 
υποθέσεις στο Ειδικό Δικαστήριο.
Ο Αλέξης Τσίπρας κλιμάκωσε τη μεθό-

δευσή του για το ζήτημα των υποκλο-
πών και βασίστηκε στην παράλληλη έρευ-
να της ΑΔΑΕ και του προέδρου της Χρή-
στου Ράμμου, που κατέληξε στο πόρισμα 
για τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ. 
Με το επίσημο πόρισμα της ΑΔΑΕ καταρ-

ρέει η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης 
ότι τα όσα έχουν δει μέχρι τώρα το φως 
της δημοσιότητας ήταν «ανυπόστατα δη-
μοσιεύματα και μυθεύματα από τις διαρ-
ροές ρυπαρών δικτύων».
Από το πόρισμα της ΑΔΑΕ επιβεβαιώθη-

κε ότι η ΕΥΠ, που ήταν στην αρμοδιότητα 
του πρωθυπουργού, παρακολουθούσε 
υπουργούς, δημοσιογράφους και την ηγε-
σία των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Το τελευταίο επιχείρημα της κυβέρνησης 

είναι ότι «ο πρωθυπουργός δε γνώριζε τι 
έπραττε η ΕΥΠ με τις εντολές του διοικητή 
Παναγιώτη Κοντολέοντα και την πολιτική 
κάλυψη του Γρηγόρη Δημητριάδη».

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
Δεν είναι δίχως σημασία, ότι η πρωτο-

βουλία του Αλέξη Τσίπρα εξελίσσεται σε 
μία συγκυρία κατά την οποία στο επίπε-
δο του δημοσίου διαλόγου αποστάσεις 
από τις μεθοδεύσεις του πρωθυπουργού, 
τόσο στις υποκλοπές, όσο και στην συγκά-
λυψή τους, έχουν πάρει προσωπικότητες, 
όπως ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Νίκος 
Αλιβιζάτος. Στόχευση του Αλέξη Τσίπρα 
είναι, με αφετηρία το ζήτημα της δημο-
κρατίας, να προκαλέσει συσπείρωση ή 
προσέγγιση της ευρύτερης κεντροαριστε-
ράς απέναντι στο σύστημα Μητσοτάκη. 
Με την κίνησή του δημιουργεί συνθήκες 

περαιτέρω προσέγγισης με τον Νίκο Αν-
δρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.

Στα κέρδη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι για τρεις 
ημέρες το θέμα θα παίζει αναγκαστικά σε 
όλα τα Μέσα Ενημέρωσης. 
Φυσικά δεν ελπίζει σε καταψήφιση της 

κυβέρνησης, ωστόσο ήδη έχει προκαλέσει 
εκνευρισμό στο εσωτερικό της ΝΔ. 
Οι βουλευτές βέβαια δεν πείθονται ότι ο 

πρωθυπουργός δε γνώριζε και ούτε τους 
καλύπτει ότι η πολιτική ευθύνη αποδό-
θηκε διά της απομάκρυνσης του Γρηγό-
ρη Δημητριάδη. Το να υπερασπίζονται το 
«δικαίωμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη να 
κάνει υποκλοπές, τους φέρνει σε δύσκολη 
θέση.

Η μεν πόλωση της πολιτικής ζωής είναι 
βέβαιη, το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα αποκο-
μίσει κέρδη στην πορεία προς τις εκλογές 
μένει να αποδειχθεί. 
Ωστόσο, υποχρεώνοντας τη ΝΔ να ταυ-

τιστεί με την αντιδημοκρατική μεθόδευση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει μία βρα-
δυφλεγή βόμβα στο εσωτερικό της ΝΔ, 
που ενδεχομένως εκραγεί την επομένη 
των εκλογών, εάν η ΝΔ χάσει τις εκλογές. 
Κάνει συνυπεύθυνη την όλη ΝΔ, κατά τρό-
πο που να μην μπορούν να διαχωρίσουν 
τη θέση τους. 
Το εάν υπάρξουν διαρροές, ενδεχομένως 

με «διπλωματικές ασθένειες» είναι επί-
σης κάτι που μένει να αποδειχθεί.

*Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιο-
γράφος. 
Από το 1990 έχει εργαστεί σε περισσό-

τερα από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων, 
90,2 Αριστερά στα fm, Φλας 9,61, Καθη-
μερινή, Επενδυτής, Πρώτο Θέμα, Επίκαι-
ρα, Δημοκρατία, ΕΡΤ, Star Chanell. 
Από το 2000 είναι πολιτικός και κυβερ-

νητικός συντάκτης. 
Από το 2004 εργάζεται στο ΑΠΕ και από 

το 2016 μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 πα-
ρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή «Επί 
του Πιεστηρίου», στο Kontra Channel.

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Που αποσκοπεί ο Τσίπρας  Που αποσκοπεί ο Τσίπρας  
με την πρόταση μομφήςμε την πρόταση μομφής
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Περί προσανατολισμού  
της Τουρκίας

 

Ακούγονται και γράφονται πολλά, και στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, για 
το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Τουρκίας. Δυστυχώς, πολλά από 

αυτά που λέγονται στην Ελλάδα για το θέμα, είναι ακολούθημα της επικρα-
τούσας άποψης στην Ουάσιγκτον. 

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Η Τουρκία στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου υποτίθεται ότι τηρούσε 
ουδέτερη στάση, πλην όμως οι συμφωνίες που υπέγραψε και η υποστήριξη που 
παρείχε στη ναζιστική Γερμανία, την τοποθετούν στις συμμάχους του Χίτλερ, 
χωρίς θερμή συμμετοχή στον πόλεμο. Η Τουρκία, κινούμενη από το ένστικτο 
της «ύαινας», εισήλθε στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων την τελευταία 
μέρα, για να συμμετάσχει στη διανομή της «λείας» των ηττημένων.
Όταν δε το 1945 ο Στάλιν διεκδίκησε την επιστροφή στη Σοβιετική Ένωση των 

νομών Καρς, Αρνταχάν και Αρτβίν, η Τουρκία αναγκάστηκε να προσεγγίσει κυ-
ρίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, για να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους και να 
διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Υπήρχε όμως ένα ζήτημα. Οι χώρες 
αυτές είχαν ως πρόταγμα της διεθνούς τους πολιτικής τρεις βασικές αρχές – τις 
δημοκρατικές αξίες, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος 
δικαίου – τις οποίες συμπεριέλαβαν και στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και 
στο Προοίμιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που ακολούθησε.

Όμως από τις τρεις προαναφερθείσες αρχές, η Τουρκία δεν τηρούσε ούτε μία. 
Έτσι, για να γίνει αποδεκτή στις υπό διαμόρφωση συμμαχίες της Δύσης, ανα-
γκαστικά προχώρησε σε οριοθετημένες μεταρρυθμίσεις, όπως η λειτουργία 
άλλων κομμάτων εκτός από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), το οποίο 
μάλιστα είχε ιδρύσει την Τουρκική Δημοκρατία, και θεωρούσε ότι του ανήκε 
και η χώρα και το κράτος. Άρα, η στροφή της Τουρκίας ήταν και παραμένει υπο-
κριτική. Η Τουρκία ποτέ δε στράφηκε προς τη Δύση – ούτε επί Μουσταφά Κε-
μάλ – και όλες οι υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις έγιναν σκόπιμα, χωρίς ποτέ να 
περάσουν στην τουρκική κοινωνία και στις δομές του τουρκικού κράτους. Τρα-
νή απόδειξη όχι μόνο η άρνηση αναγνώρισης των γενοκτονιών που διέπραξαν 
Νεότουρκοι και κεμαλικοί, αλλά η εμμονή στις ίδιες πολιτικές έναντι Ελλήνων, 
Αρμενίων και Ασσυρίων, όπως και εναντίον των Κούρδων, όποτε ο λαός αυτός 
τολμούσε να διεκδικήσει βασικά δικαιώματα.

Ναι, η Τουρκία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ αποκλειστικά για τα δικά της συμφέροντα, 
χρησιμοποίησε τη συμμετοχή της στη συμμαχία, καθιστώντας τη συνένοχη, για 
να συνεχίσει τις γενοκτόνες και εθνοκτόνες πολιτικές της εναντίον οτιδήποτε δι-
αφορετικού, και η όποια συνεισφορά της δεν ήταν χωρίς ισχυρά ανταλλάγματα.

Η Κύπρος και οι παράνομες και παράλογες διεκδικήσεις της εναντίον της Ελλά-
δας, το εξωφρενικό για μια σύμμαχο χώρα Casus Beli, είναι μόνο μερικά από τα 
παραδείγματα. Για να έλθουμε στα τελευταία, με τη σύμπλευση και σύμπραξη 
της Τουρκίας με Ρωσία, Ιράν και Κίνα σε κρίσιμους τομείς, που αντιστρατεύο-
νται τα συμφέροντα και της συμμαχίας και των ΗΠΑ, μια στροφή στην εξωτε-
ρική πολιτική της Άγκυρας που είναι τραγικό λάθος να τη «χρεώσουμε» στον 
Ερντογάν.
Η στροφή αυτή ξεκίνησε με τη δημόσια δήλωσή του στις αρχές της προηγού-

μενης δεκαετίας, που καταλήγει ως εξής: «Η ένταξη της Ινδίας και του Πακιστάν, 
που έχει υψηλές δυνατότητες, καθώς και των περιφερειακών χωρών του Εύξει-
νου Πόντου και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα της Ρωσίας, της Κίνας, 
της Τουρκίας και του Ιράν, στον ευρασιατικό οργανισμό, είναι εξαιρετικά ευερ-
γετική. Μια τέτοια αλληλεγγύη στην περιοχή δε θα επιτρέψει να πετύχουν οι 
πιθανές προσπάθειες όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και άλλων «επεκτατικών» χωρών 
που επιδιώκουν να γίνουν «υπερδύναμη», κάτι που μπορεί να δημιουργήσει 
δυσκολίες στην ανθρωπότητα».
Τώρα ο Ερντογάν απλώς υλοποιεί τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό του τουρ-

κικού βαθέως κράτους. Άρα, είναι καιρός να πέσουν οι μάσκες και να σταμα-
τήσουν ορισμένοι στην Ουάσιγκτον τις κοντόφθαλμες και άστοχες αναλύσεις. 

Η Τουρκία θέλει να ανήκει στον εαυτό της και απλώς χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ, 
για τους δικούς της επεκτατικούς εθνοκτόνους στόχους. 

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός εν απο-
στρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός 
αναλυτής

«Η Τουρκία δεν είναι σημαντικό 
μέλος του ΝΑΤΟ – Σταματήστε  

να προσποιείστε ότι είναι»
Γράφει ο Michael Rubin*

Ο Λευκός Οίκος προωθεί την πώληση 
των F-16 στην Τουρκία ως παρηγορητι-

κό έπαθλο, αφού το Κογκρέσο απομάκρυνε 
τη χώρα από το πιο προηγμένο πρόγραμμα 
F-35 Joint Strike Fighter λόγω της συμμαχίας 
της Τουρκίας με τη Ρωσία. Ο Λευκός Οίκος 
κινείται με βάση την εξής λογική:

Πρώτον, με τα F-16 θέλει να δελεάσει την 
Άγκυρα να απορρίψει τις αντιρρήσεις για 
την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ.

Δεύτερον, οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλεί-
ας του Μπάιντεν υποστηρίζουν ότι η Τουρ-
κία είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ επειδή 
έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό ανδρών 
υπό τα όπλα στη συμμαχία μετά τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες.

Παραχωρήσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία ή 
καταναγκασμός;
Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίν-

κεν και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέ-
ικ Σάλιβαν κάνουν λάθος και στα δύο θέμα-
τα. Η προσχώρηση στον τουρκικό εκβιασμό 
γίνεται απλώς για να τον δικαιολογήσει.
Επειδή το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που 

καθοδηγείται από τη συναίνεση, η Τουρκία 
μπορεί να εξασφαλίσει τα F-16 ως αντάλ-
λαγμα για να εγκαταλείψει το βέτο της στην 
ένταξη, αλλά στη συνέχεια θα έχει τη δυνα-
τότητα να εγείρει τα αιτήματά της την επό-
μενη μέρα της ένταξής τους, υπό την απειλή 
να παραλύσει τις καθημερινές λειτουργίες 
του ΝΑΤΟ. Οι πολιτικές ελευθερίες της Σουη-
δίας, εν τω μεταξύ, θα είναι ένα θύμα αυτής 
της διαδικασίας.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, όπως και κάθε 
προκάτοχός της που χρονολογείται από την 
εποχή του Αϊζενχάουερ, επιθυμούσε την 
ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ εξαιτίας αυ-
τού που θα μπορούσε να φέρει στο τραπέ-
ζι: η Τουρκία έχει 355.000 ενεργούς άνδρες 
υπό τα όπλα. Συγκρίνετε αυτό με τη Γαλλία, 
με λίγο περισσότερο από 200.000 ενεργούς 
άνδρες στις ένοπλες δυνάμεις της, ή με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει μόλις λιγότε-
ρους από 200.000. Το να συμπεριλάβουμε 
το σύνολο του στρατιωτικού –ενεργού καθή-
κοντος, εφεδρικές δυνάμεις και παραστρα-
τιωτικούς– σημαίνει ότι διογκώνουμε ακό-
μη περισσότερο τον αριθμό των δυνάμεων 
της Τουρκίας. Η Τουρκία φέρνει τότε σχεδόν 
900.000 άνδρες στην εξίσωση, περισσότε-
ρους από τα 19 μικρότερα μέλη του ΝΑΤΟ 
μαζί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
Στις Βρυξέλλες, το σαββατοκύριακο 14&15 

Ιανουαρίου, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με 

έναν πρώην στρατιωτικό επιτελή που είχε 
εργαστεί σε επιχείρηση του ΝΑΤΟ. 

Έκανε μια καλή επισήμανση: Τα στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με το μέγεθος των ενόπλων 
δυνάμεων των μελών του ΝΑΤΟ είναι συχνά 
άσχετα. 

Όταν σχεδιάζουν μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ, 
οι ηγέτες του πηγαίνουν σε κάθε χώρα και 
ρωτούν τι είναι διατεθειμένοι να συνεισφέ-
ρουν. 
Μια χώρα μπορεί να έχει δυνάμεις 100.000 

ανδρών, αλλά αν η πολιτική ηγεσία δεν είναι 
διατεθειμένη να συνεισφέρει έστω και 5% 
σε μια αποστολή του ΝΑΤΟ, τότε το συνολικό 
μέγεθος είναι άσχετο.
Με άλλα λόγια: Εάν η Τουρκία υπόσχεται 

5.000 στρατιώτες, αλλά η Πολωνία προσφέ-
ρει 10.000, τότε είναι σωστό να υποστηρί-
ζουμε ότι η Τουρκία είναι περισσότερο από 
τέσσερις φορές πιο σημαντική για τη συμ-
μαχία;
Αυτό συνέβη με την Υποστήριξη Επιχειρή-

σεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. 
Το Φεβρουάριο του 2021, οι Ηνωμένες Πο-

λιτείες συνεισέφεραν 2.500 στρατιώτες, η 
Τουρκία μόλις 600, δηλαδή λιγότερους από 
την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και τη Γεωργία 
που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα 
που έχει μόλις το 1/23 του πληθυσμού της 
Τουρκίας. 

Ακόμη και όταν η συνεισφορά της Τουρκίας 
ήταν μεγαλύτερη, συχνά χρησιμοποιούσε 
τις δυνάμεις της για αποστολές πέρα από τις 
παραμέτρους του ΝΑΤΟ.
Όταν περπατούσα στους δρόμους της Κα-

μπούλ, για παράδειγμα, έβλεπα διαφημιστι-
κές πινακίδες μακριά από τα κεντρικά γρα-
φεία του ΝΑΤΟ που προωθούσαν διμερείς 
διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας-Αφγανιστάν 
και επιχειρηματικούς δεσμούς που δε βα-
σίζονται στις αρχές του ΝΑΤΟ αλλά μάλλον 
στην ισλαμική αλληλεγγύη.

Με απλά λόγια, οι επίσημες στατιστικές 
της Τουρκίας δε μεταφράζονται απαραίτητα 
σε όφελος και σημασία για το ΝΑΤΟ. 

Η χώρα απλώς δεν είναι τόσο ζωτικής ση-
μασίας όσο ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυ-
χρού Πολέμου, όταν ήταν κράτος πρώτης 
γραμμής με τη Σοβιετική Ένωση, συνεισέφε-
ρε στον πόλεμο της Κορέας και είχε Δυτικό 
προσανατολισμό. Ήρθε η ώρα να ανατρέ-
ψουμε τη μπλόφα της Τουρκίας.

*Ο δρ Μάικλ Ρούμπιν, πρώην αξιωματού-
χος του Πενταγώνου, είναι ανώτερος συ-
νεργάτης στο American Enterprise Institute 
και ανώτερος λέκτορας στη Ναυτική Με-
ταπτυχιακή Σχολή. Αρθρογραφεί στο 
19FortyFive.com.
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ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΕΕ; 
Η Φον ντερ Λάιεν έκλεισε συμφωνία για 1,8 δισ. 
δόσεις εμβολίων με sms και κλήσεις στην Pfizer!
Την ίδια στιγμή για τις κοινωνίες «μοίραζαν» lockdown

Εξηγήσεις για τις θηριώδεις συμβά-
σεις που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με τη φαρμακευτική εταιρεία 
Pfizer καλείται να δώσει ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος 
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
(φωτ.).
Μάλιστα, τις συμφωνίες για 1,8 δισ. 

δόσεις μόνο από την Pfizer τις έκλεινε 
με sms! Και την ίδια στιγμή μοίραζαν τα 
lockdown περιμένοντας τα εμβόλια, με 
σκοπό όπως φαίνεται να δημιουργήσουν 
άγχος και ψυχολογικό αντίκτυπο, ώστε 
οι πολίτες να ζητούν να έρθουν για να τα 

κάνουν και να ξαναβρούν την ελευθερία 
τους.

Έτσι, στον απόηχο του σκανδάλου 
Qatargate, τα μέλη της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής για την Covid-19 ζητούν περισ-
σότερη διαφάνεια στις αποφάσεις της 
ΕΕ, και γι’ αυτό το λόγο ζητούν από την 
πρόεδρο φον ντερ Λάιεν να απαντήσει 
δημοσίως στα ερωτήματά τους, αναφορι-
κά με την τρίτη και μεγαλύτερη σύμβαση 
για την προμήθεια εμβολίων, αλλά και για 
τα γραπτά μηνύματα που αντάλλαξε με το 
διευθύνοντα σύμβολο της Pfizer, Άλμπερτ 
Μπουρλά.
Μέχρι στιγμής, ούτε η Ευρωπαία διαμε-

σολαβήτρια, ούτε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτι-
κό Συνέδριο, κατάφεραν να εξετάσουν 
τις εν λόγω συμβάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, η οποία είναι οπλισμένη με 
νομικές εξουσίες που στερούνται οι άλλες 
υπηρεσίες εποπτείας, έχει ξεκινήσει έρευ-
να για τις συμβάσεις εμβολίων, χωρίς να 
αναφέρει εάν η Πρόεδρος της Επιτροπής 
αποτελεί στόχο.

Σύμφωνα ωστόσο με τον κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο η πρόε-
δρος του Σώματος μπορεί να καλέσει επι-
σήμως την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και 
η πρόσκληση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα 
στην Κομισιόν.

Σε αυτό το σημείο, η μπάλα περνάει 
στη Ρομπέρτα Μετσόλα, πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρί-
σκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα αν θα 
συμμορφωθεί με το αίτημα των ευρω-
βουλευτών και θα καλέσει την πρόεδρο ή 
θα «προστατεύσει» από την ακρόαση την 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανήκει 
στην ίδια πολιτική οικογένεια με τη Με-
τσόλα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Το ζήτημα με τις συμβάσεις για την πα-

ραλαβή εμβολίων ξεκίνησε τον Απρίλιο 
του 2021, όταν η αμερικανική εφημερίδα 
New York Times αποκάλυψε, ότι η πρόε-
δρος της Επιτροπής και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Pfizer είχαν διαπραγματευτεί 
μέσω «κλήσεων και μηνυμάτων» την προ-
μήθεια 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων του 
εμβολίου κατά της Covid -19.

Η Κομισιόν δεν έδωσε καμία διευκρίνιση 
σχετικά με τα μηνύματα, κάτι που ανάγκα-
σε την Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια, Έμιλυ 
Ο’ Ράιλι, να ζητήσει πρόσβαση στις εμπι-
στευτικές αυτές συνομιλίες.

Στα τέλη Ιουνίου, η Επιτροπή δήλωσε 
ότι δεν μπορεί να εντοπίσει τα γραπτά 
μηνύματα που αντάλλαξαν η πρόεδρος 
φον ντερ Λάιεν και ο κ. Μπουρλά, ενώ ο 
διευθύνων σύμβουλος της Pfizer αρνήθη-
κε να παραβρεθεί σε ακρόαση ενώπιον 
της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την 
Covid-19 στην οποία είχε προσκληθεί.
Μια επιλογή που έχει εξοργίσει αρκε-

τούς ευρωβουλευτές, οι οποίοι εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν την 
πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όλων των εκπροσώπων της αμερικανι-
κής φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer, κάτι 
που είχε συμβεί το 2017, όταν η επιτροπή 
περιβάλλοντος (ENVI) ψήφισε την απα-
γόρευση της παρουσίας αξιωματούχων 
της αμερικανικής αγροχημικής εταιρεί-
ας Monsanto, μετά την άρνησή της να 
συμμετάσχει σε δημόσια ακρόαση.

Σουηδία: Ξεκινάει διεθνή εκστρατεία 
κατά της μετανάστευσης!

Η Σουηδία θα ξεκινήσει μια εκστρα-
τεία ευαισθητοποίησης, με στόχο 

να αποθαρρύνει τους μετανάστες να 
έρθουν στη χώρα, δήλωσαν η υπουργός 
Μετανάστευσης Μαρία Μάλμερ Στένερ-
γκαρντ και ο ακροδεξιός ηγέτης των Σου-
ηδοδημοκρατών στο κοινοβούλιο Χένρικ 
Βίνγκε σε συνέντευξη Τύπου, νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα.

Συντάκτης: Charles Szumski 
© EurActiv.com 
Μετάφραση: Σπύρος Σιδέρης

Στο πλαίσιο της πρόθεσής της να μειώ-
σει τη μετανάστευση προς τη Σουηδία, η 
κυβέρνηση, υποστηριζόμενη από τους 
ακροδεξιούς Σουηδούς Δημοκράτες (SD), 
δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να επενδύσει 

περισσότερο στις προσπάθειες ενημέρω-
σης στο εξωτερικό.

Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει στοχευ-
μένη επικοινωνία με ξένες εκδόσεις και 
πρακτορεία ειδήσεων, καθώς και ενημέ-
ρωση των ξένων πρεσβειών στη Σουηδία.
«Αυτή η κυβέρνηση εξελέγη, μεταξύ άλ-

λων, με εντολή να δημιουργήσει μια αλ-
λαγή παραδείγματος στη μεταναστευτική 
πολιτική. Αυτό απαιτεί πολλές και σημα-
ντικές αλλαγές», υπενθύμισε η Μάλμερ 
Στένεργκαρντ στη συνέντευξη Τύπου.

Ως αποτέλεσμα των εκλογών του Σε-
πτεμβρίου, το κεντροδεξιό μετριοπαθές 
κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες και το Φι-
λελεύθερο κόμμα, σχημάτισαν κυβέρνη-
ση συνασπισμού, με την υποστήριξη του 
ακροδεξιού SD, το οποίο σημείωσε ένα 
ιστορικό ποσοστό 20%. 

Το ακροδεξιό κόμμα έμεινε εκτός κυβέρ-
νησης, με αντάλλαγμα να περάσει μεγά-
λα τμήματα της σκληρής μεταναστευτικής 
πολιτικής του.
Σύμφωνα με τη μετριοπαθή υπουργό 

Μετανάστευσης, Μάλμερ Στένεργκαρντ, 
η καλύτερη ενημέρωση θα μπορούσε να 
αποτρέψει ανθρώπους χωρίς προστασία 
από το να έρθουν στη Σουηδία και να 
μειώσει τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες.
«Σήμερα, τα δύο τρίτα όσων έρχονται 

στην Ευρώπη δεν έχουν λόγους προστασί-
ας. Αφήνουν τη ζωή τους στα χέρια των δι-
ακινητών προσφύγων και εξακολουθούν 
να τους επιτρέπεται να επιστρέψουν. Εάν 
ενημερωθούν για τους κανόνες, μειώνου-
με τον κίνδυνο να υποφέρουν αυτοί οι 
άνθρωποι», πρόσθεσε η Μάλμερ Στένερ-
γκαρντ.
Σύμφωνα με την ίδια, η περισσότερη 

ενημέρωση θα βοηθήσει, ώστε να διαλυ-
θεί το πώς ο κόσμος βλέπει τη Σουηδία, 
δηλαδή ως μια χώρα που προσφέρει γεν-
ναιόδωρες παροχές.
«Οι άνθρωποι είναι συχνά καλά ενημε-

ρωμένοι και υπάρχει λόγος που 163.000 
άνθρωποι ταξίδεψαν από όλη την Ευρώ-
πη στη μικρή κρύα Σουηδία του βορρά το 
2015. Ήταν επειδή γνώριζαν ότι υπήρχαν 
πιο γενναιόδωροι κανονισμοί», δήλωσε η 
ίδια.

Η χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων 
είδε κατά μέσο όρο 121.000 μετανάστες 
να καταφθάνουν κάθε χρόνο από το 2016, 
ενώ το 20% του πληθυσμού γεννήθηκε 
στο εξωτερικό το 2021, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία.
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Ο αριθμός των τάξεων στο Κεμπέκ 
όπου τα επίπεδα CO2 υπερβαίνουν 

τις τιμές που έχουν δοθεί ως ασφαλείς 
από το Health Canada και τις συστάσεις 
του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του 
Κεμπέκ (INSPQ) φαίνεται να είναι υψη-
λότερος από αυτόν που ανακοίνωσε ο 
υπουργός Παιδείας.

Τα δεδομένα στον ιστότοπο του Κεμπέκ 
δείχνουν, ότι την εβδομάδα που αρχίζει 
στις 19 Δεκεμβρίου το 33,2 τοις εκατό των 
τάξεων που παρακολουθήθηκαν είχαν 
επίπεδα CO2 πάνω από 1.000 μέρη ανά 
εκατομμύριο (PPM).

Εκείνη την εβδομάδα, το Κεμπέκ πα-
ρακολούθησε 3.246 σχολεία και 76.122 
αίθουσες διδασκαλίας, διαπιστώνοντας 
ότι 20.177 (26,5 τοις εκατό) είχαν μεταξύ 
1.000 και 1.500 PPM και 3.892 (5,1 τοις 
εκατό) είχαν μεταξύ 1.500 και 2.010 PPM. 
Από τα τέλη Οκτωβρίου, τουλάχιστον το 
20,5 τοις εκατό των τάξεων έχουν επίπεδα 
CO2 πάνω από 1.000 PPM.
Ωστόσο, ο υπουργός Παιδείας Bernard 

Drainville έγραψε στο Twitter το Σάββατο 
21/1 ότι τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά σε 

μόλις 1,2 τοις εκατό των σχολείων (829), 
προσθέτοντας ότι το INSPQ έκρινε ότι τα 
1.500 PPM είναι επαρκής αριθμός. «Ακό-
μα πάρα πολύ, αλλά έχουμε ένα 98,8 τοις 
εκατό με ένα επαρκές ποσοστό», έγραψε.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ CO2
Ωστόσο, πληροφορίες για το Health 

Canada και τους ιστότοπους INSPQ λένε 
ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι η απόδο-
ση μειώνεται όταν τα επίπεδα CO2 είναι 
πάνω από 1.000 PPM. 
Η Health Canada λέει ότι επίπεδα άνω 

των 984 PPM έχουν «σχετιστεί με έλλειψη 
συγκέντρωσης».
«Έχουν επίσης παρατηρηθεί συσχετί-

σεις μεταξύ της αύξησης της συγκέντρω-
σης CO2, ξεκινώντας από τα 1.000 ppm 
(ή του μειωμένου ρυθμού εξαερισμού 
όπου ήταν η μέτρηση) και της μειωμένης 
απόδοσης στο σχολείο ή το γραφείο (π.χ. 
λήψη αποφάσεων, απόδοση εργασιών, 
τυποποιημένες βαθμολογίες δοκιμών)» 
γράφει το κυβερνητικό site.
Το INSPQ δίνει μια παρόμοια προειδο-

ποίηση, δηλώνοντας: «Τα αποτελέσματα 
πολλών μελετών υποδηλώνουν επίσης ότι 
η έκθεση σε CO2 ακόμα και σε πολύ χα-
μηλότερες συγκεντρώσεις (περίπου 1.000 
ppm) μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς 

επιπτώσεις σε ορισμένα άτομα (ζάλη, κό-
πωση, πονοκεφάλους κ.λπ.). 
Πώς το διοξείδιο του άνθρακα επηρεά-

ζει τις αποφάσεις μας; Μία έρευνα από 
το Πανεπιστήμιο του Colorado, που πα-
ρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της 
Αμερικάνικης Γεωφυσικής Ένωσης, επικε-
ντρώθηκε στις συνθήκες που επικρατούν 
εντός των μαθητικών τάξεων, με τους 
μαθητές να κινδυνεύουν ακόμα περισσό-
τερο στο μέλλον από την αύξηση των συ-
γκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα 
στον αέρα της σχολικής αίθουσας.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Προηγούμενες έρευνες έχουν εξετάσει 

τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης στους εσωτερικούς χώρους, όπως και 
τα επίπεδα συγκέντρωσης του διοξειδίου 
του άνθρακα, τα οποία τείνουν να συσ-
σωρεύονται σε αυτούς, ειδικά σε χώρους 
με ανεπαρκή εξαερισμό, διότι όλοι εκπνέ-
ουμε. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στη 
νέα μελέτη, στην οποία ανέπτυξαν ένα 
μοντέλο για να δουν τι μπορούμε να πε-
ριμένουμε στο μέλλον. 
Το εν λόγω μοντέλο περιλαμβάνει τον 

τυπικό αριθμό μαθητών σε μια τάξη, τα 
συνηθισμένα ποσοστά εξαερισμού και 
την επίδραση που έχει στη γνωστική τους 
λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 25% ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Οι ερευνητές στη συνέχεια «έτρεξαν» το 

πείραμα σε δύο πιθανά μελλοντικά σενά-
ρια, όπου στο ένα περικόπτονται οι εκπο-
μπές άνθρακα και στο άλλο αυξάνονται 
δραματικά, με τα ευρήματα να υπογραμ-
μίζουν ότι η ικανότητα λήψης αποφάσεων 
σε άτομα εντός τάξεων ενδεχομένως να 
μειωθεί κατά 25% έως το 2100 λόγω της 
αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στον 
αέρα. 
«Η νεολαία είναι το μέλλον και το γεγο-

νός ότι θα δυσκολεύονται πιθανότατα να 
πάρουν τη σωστή απόφαση εξαιτίας του 
διοξειδίου του άνθρακα δεν αποτελεί μια 
θετική έκβαση» αναφέρει χαρακτηριστικά 
η συγγραφέας της μελέτης Shelly Miller 
και καθηγήτρια περιβαλλοντικής μηχανι-
κής στο Πανεπιστήμιο του Colorado στο 
Boulder.

ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
«Αυτά θα μπορούσαν να παραμείνουν 

υποθετικά σενάρια και να αποφευχθούν 
αν μειώσουμε τις εκπομπές του διοξειδίου 
του άνθρακα» επισημαίνουν οι ερευνητές. 
Πέραν της μείωσης των εκπομπών του δι-
οξειδίου του άνθρακα, καλό θα ήταν, ειδι-
κά για τους μικρούς εσωτερικούς χώρους, 
να υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός που 
θα λειτουργεί σωστά, φέρνοντας καθαρό 
αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, μη-
χανισμός που θα βοηθήσει κατά πολύ και 
τους μαθητές.

Ο οδηγός του Κεμπέκ με τίτλο «Ποιότη-
τα αέρα και εγκατάσταση αισθητήρων 
παραμέτρων άνεσης σε όλες τις τάξεις 
στο Κεμπέκ» λέει ότι μεταξύ 1.000 και 
1.500 PPM, οι εκπαιδευτικοί πρέπει «να 
ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες της 
τάξης ευρύτερα ή πιο συχνά με βάση τη 
θερμοκρασία».
«Μια ημερήσια μέση συγκέντρωση CO2 

μικρότερη από 1.500 ppm μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως κατάλληλη παράμετρος 
άνεσης. Το ιδανικό όριο είναι ένα επίπε-
δο CO2 εσωτερικού χώρου που δεν είναι 
περισσότερο από 700 ppm υψηλότερο 
από τη συγκέντρωση CO2 στον εξωτερικό 
αέρα. Για νέα κτίρια, το μέσο ημερήσιο 
επίπεδο CO2 δεν πρέπει να είναι μεγαλύ-
τερο από 1.000 ppm», αναφέρει.

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ…
Ο Ντρέινβιλ είπε ότι η κυβέρνηση δα-

πάνησε 400 εκατομμύρια δολάρια για να 
εγκαταστήσει 90.000 μονάδες παρακο-
λούθησης αέρα και το Κεμπέκ θα δαπανή-
σει 225 εκατομμύρια δολάρια το 2023 για 
τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία.

Μιλώντας στα Μέσα Μαζικής ενημέρω-
σης την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, η 
βουλευτής Marwah Rizqy από το Φιλε-
λεύθερο Κόμμα του Κεμπέκ αμφισβήτησε 
αυτά τα στοιχεία. Είπε ότι 400 εκατομμύ-
ρια δολάρια διατέθηκαν σε μια ποικιλία 
δαπανών ανακαίνισης, όχι μόνο σε μονά-
δες παρακολούθησης αέρα. «Κανείς δεν 
ξέρει, στο Κεμπέκ, πού πήγαν τα χρήματα 
για αερισμό», είπε. Η Rizqy, η οποία είναι 
η επικριτής της αντιπολίτευσης για την εκ-
παίδευση, είπε ότι το κόμμα της κατέθεσε 
νομοσχέδιο για μείωση στο σημείο ανα-
φοράς CO2 στα 800 ppm.
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ΜΟΝΤΡΕΑΛ
565 εκατομμύρια δολάρια ρέουν 
στη μπλε γραμμή του μετρό 
Το νέο σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχίας πρέπει να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
του μετρό στη μπλε γραμμή και πιθανώς στις άλλες γραμμές του δικτύου STM

Σε μια εποχή που οι δημόσιες συ-
γκοινωνίες δυσκολεύονται να ξεπε-

ράσουν την περιοχή του Μόντρεαλ, το 
Κεμπέκ ανακοινώνει κοινή επένδυση 
565,9 εκατομμυρίων δολαρίων για τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου 
τρένων στη μπλε γραμμή του μετρό του 
Μόντρεαλ.

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε από 
κοινού τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου από 
την Υπουργό Μεταφορών και Βιώσιμης 
Κινητικότητας, Geneviève Guilbault, και 
τη δήμαρχο του Μόντρεαλ, Valérie Plante, 
στοχεύει στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας 
που θα διαχειριστεί αποτελεσματικότερα 
την απόσταση μεταξύ των τρένων και θα 
εξασφαλίσει καλύτερο έλεγχο της ταχύτη-
τας των τρένων, εκτός από την πραγματο-
ποίηση ομαλότερων και ασφαλέστερων 
αλλαγών λωρίδας.
Το νέο σύστημα ελέγχου τρένων σε 

πραγματικό χρόνο CBTC (Communications 
Based Train Control) θα πρέπει να βελτι-
στοποιήσει τη διαχείριση της κυκλοφορί-
ας του μετρό στη μπλε γραμμή και πιθα-
νώς στις άλλες γραμμές του δικτύου STM. 
Το τρέχον σύστημα διαχείρισης είναι σχε-
δόν 50 ετών. 

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών 
ξεκίνησε τη Δευτέρα 23/1 το πρωί, επι-
βεβαίωσε η Guilbault. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος του έργου χρηματοδοτείται από την 

κυβέρνηση του Κεμπέκ με ποσό 296,6 
εκατομμυρίων δολαρίων. Η πόλη του Μό-
ντρεαλ, μέσω του STM, θα συνεισφέρει 
65,6 εκατομμύρια δολάρια. Ένα αίτημα 
για χρηματοδότηση από την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση για τα υπόλοιπα 202 
εκατομμύρια δολάρια, είναι επί του πα-
ρόντος αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
μεταξύ του Κεμπέκ και της Οτάβας, εξήγη-
σε η Geneviève Guilbault.

Αυτή η τεχνολογική αλλαγή θα βελτιώσει 
την αξιοπιστία, τη συχνότητα και την άνε-
ση του τρένου κατά τις αναχωρήσεις και 
τις στάσεις. Πρώτα εγκατεστημένη στη 
μπλε γραμμή, η τεχνολογία θα πρέπει στη 
συνέχεια να εφαρμοστεί σε όλο το δίκτυο.
«Είναι μια δυναμική χειρονομία που κά-

νουμε για να υποστηρίξουμε τη δημόσια 
συγκοινωνία στη Μητρόπολη και να αυξή-
σουμε τη βιώσιμη κινητικότητα στα ανα-
τολικά του Μόντρεαλ» είπε Geneviève 
Guilbault, Υπουργός Μεταφορών και Βιώ-
σιμης Κινητικότητας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η εφαρμογή αυτού του νέου συστήμα-

τος διαχείρισης τρένων είναι σύμφωνη με 
την επέκταση σχεδόν έξι χιλιομέτρων της 
μπλε γραμμής που πρέπει να ολοκληρω-
θεί έως το 2029. Η εφαρμογή ολόκληρου 
του συστήματος σε αυτή τη γραμμή – η 
οποία θα έχει πέντε περισσότερους σταθ-
μούς – πρέπει να ολοκληρωθεί το 2028.
«Εκμεταλλευόμαστε την επέκταση της 

μπλε γραμμής, γιατί σε κάθε περίπτωση 
στους πέντε νέους σταθμούς της μπλε 

γραμμής θα χρειαστούμε ένα σύστημα 
ελέγχου αμαξοστοιχίας, για να εγκατα-
στήσουμε ένα νέο και σύγχρονο, που να 
μοιάζει με αυτό που χρησιμοποιείται 
σε άλλα μέρη του κόσμου», εξήγησε η 
Geneviève Guilbault.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για 

την κατασκευή της σήραγγας και την προ-
ετοιμασία του οικοπέδου που θα στεγά-
σει τους μελλοντικούς σταθμούς της μπλε 
γραμμής, ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμ-
βριο. «Αυτό το έργο θα εξασφαλίσει την 
τεχνολογική βιωσιμότητα του δικτύου του 
μετρό για τις επόμενες δεκαετίες», είπε 
η γενική διευθύντρια του STM, Marie-
Claude Léonard, ενώ η Valérie Plante 
δήλωσε ότι «Αυτή η υποστήριξη από τις 
κυβερνήσεις θα είναι απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της επιβίωσης των εταιρειών 
δημόσιας συγκοινωνίας στο Κεμπέκ τα 
επόμενα χρόνια».
Αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολά-

ρια που δαπανήθηκαν για τον εκσυγχρονι-

σμό του μετρό του Μόντρεαλ είναι σίγου-
ρα καλά νέα για τη Société de Transport 
de Montréal, η οποία αγωνίζεται να ανα-
κάμψει από τη μείωση της επισκεψιμότη-
τας που γνώρισε μετά την πανδημία.

Μια κατάσταση που είχε επιπτώσεις στα 
οικονομικά της εταιρείας μεταφορών η 
οποία έκλεισε το έτος 2022 με έλλειμμα 
43 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμενό-
μενο έλλειμμα σχεδόν 78 εκατομμυρίων 
για το έτος 2023. 
Ελλείμματα που έχουν ήδη αναγκάσει 

την STM να μειώσει μάλλον την προσφο-
ρά υπηρεσιών της παρά να την αυξήσει 
για να προσελκύσει περισσότερους χρή-
στες.
«Το τελευταίο πράγμα που θέλει να κά-

νει μια εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών 
είναι να κόψει υπηρεσίες. Θέλουμε να 
προσελκύσουμε κόσμο στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς για να μην αναγκαζόμαστε να 
κόψουμε τις υπηρεσίες» πρόσθεσε η δή-
μαρχος του Μόντρεαλ Valérie Plante.

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Υγεία και Διατροφή
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

Φαίνεστε μικρότεροι από την ηλικία σας; 
Πόσο κερδισμένοι είναι όσον αφορά την υγεία τους όσοι φαίνονται μικρότεροι από 

την ηλικία τους – Και πόσο δίκιο έχουν οι γιατροί που λαμβάνουν υπόψη τους και την 
εμφάνιση του ασθενή ως διαγνωστικό δείκτη υγείας; Πρόσφατη έρευνα απαντά

Συναντάτε ένα συμμαθητή σας και όση ώρα εκείνος σας μιλά-
ει εσείς σκέφτεστε ότι μοιάζει πολύ μεγαλύτερος για την 

ηλικία του, ενώ εσείς «ξεγελάτε»; Αν ανήκετε στους τυ-
χερούς που φαίνονται μικρότεροι από την ηλικία τους, 
αν όταν συναντάτε συμμαθητές αισθάνεστε ότι είναι 
πολύ μεγαλύτεροί σας, τα νέα είναι καλά και για την 
υγεία σας, σύμφωνα με Ολλανδούς ερευνητές.

Νίκη Ψάλτη
© ygeiamou.gr

Οι επιστήμονες μάντεψαν την ηλικία περίπου 2.700 
ανθρώπων 50-90 ετών με βάση τις φωτογραφίες του 
προσώπου τους. Εν συνεχεία αξιολόγησαν τα ιατρι-
κά τους αρχεία, για να διαπιστώσουν τυχόν τάσεις 
στην κατάσταση της υγείας τους. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν, ότι όσοι φαίνονται πέντε χρόνια νεότεροι 
από την πραγματική τους ηλικία είχαν καλύτερες 
αντιληπτικές ικανότητες. Επίσης, είχαν 25% λι-
γότερες πιθανότητες να υποφέρουν από ιατρι-
κά προβλήματα όπως καταρράκτη.
Για τον επικεφαλής ερευνητή καθηγητή Tamar 

Nijsten δερματολόγο στο ιατρικό κέντρο του 
Ρότερνταμ στο Πανεπιστήμιο Erasmus το συ-
μπέρασμα της μελέτης είναι απλό: 
«Όταν φαίνεσαι νεότερος από όσο είσαι τότε 

η υγεία των οργάνων, του σώματος και του μυα-
λού θα το αντανακλούν… Διαπιστώσαμε ότι η 
νεανική εμφάνιση σχετίζεται με χαμηλούς δείκτες 
γήρανσης των συστημάτων του οργανισμού».
Αν και η έρευνα δεν είναι 

πλήρης και καταλη-
κτική, εντούτοις 
θεωρείται ότι 
παρέχει τα κα-
λύτερα μέχρι 
στιγμής στοι-
χεία, ότι η 
ηλικία που 
«φαίνεται» ότι 
είμαστε, αντα-
νακλά επίσης 

την εσωτερική γήρανση του οργανισμού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε από μια ανεξάρτητη 

ομάδα 27 ατόμων να αξιολογήσουν την ηλικία 2.679 
ατόμων μέσου όρου ηλικίας 66 ετών βάσει φωτογρα-

φιών του προσώπου ανφάς και προφίλ.
Στη συνέχεια, σε κάθε εθελοντή δόθηκε ένα σκορ 
που υπολογίστηκε από τη διαφορά ανάμεσα στην 
πραγματική ηλικία και τη φαινομενική ηλικία. 

Εάν κάποιος λόγου χάρη φαινόταν επτά χρόνια 
νεότερος είχε σκορ 7. Όσο υψηλότερο το σκορ 
τόσο νεότερος φαινόταν ο φωτογραφιζόμενος 
ενήλικας.
Στη συνέχεια αξιολογήθηκε το βάρος, οι καπνι-

στικές τους συνήθειες και η κατάσταση της υγεί-
ας τους.
Τα συμπεράσματα που δημοσιεύθηκαν στη 

British Journal of Dermatology ήταν αποκαλυπτι-
κά. Όσοι έμοιαζαν μια πενταετία νεότεροι είχαν 

καλύτερες επιδόσεις στα τεστ αντίληψης, ήταν 
15% λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από ΧΑΠ (Χρό-

νια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) και 24% λιγότερο 
από οστεοπόρωση. Επίσης, ήταν κατά 16% λιγότερο 
πιθανό να χρειαστούν επέμβαση καταρράκτη και κατά 
24% να έχουν βαρηκοΐα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν, ότι το υψηλότερο σκορ 
είχαν συνήθως άνδρες (61% των συμμετεχόντων), μη 
καπνιστές και ελαφρώς στρουμπουλοί, γεγονός που 
«γέμιζε» το πρόσωπό τους και το έκανε να φαίνε-

ται πιο νεανικό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα 
συμπεράσματα της έρευνας 

δικαιώνουν τους για-
τρούς που, μεταξύ 

άλλων, βασίζο-
νται και στη 

νεανική εμ-
φάνιση των 
α σ θ ε ν ώ ν , 
ως προ-
γ ν ω σ τ ι κό 
και διαγνω-
στικό δεί-
κτη υγείας.

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 30 janvier au dimanche 5 février 2023 · from monday january 30th to sunday february 5th 2023

PAINS ST. MÉTHODE PAINS ST. MÉTHODE 
Breads Breads 
500 à 675g500 à 675g

DE RABAIS · OFF

FROMAGE RÂPÉ AU LAIT DE BREBIS FROMAGE RÂPÉ AU LAIT DE BREBIS 
ET CHÈVRE MIZITHRAET CHÈVRE MIZITHRA
Grated CheeseGrated Cheese

PÂTES AUX OEUFS PÂTES AUX OEUFS 
HILOPITAKIA KANDY’SHILOPITAKIA KANDY’S

Egg PastaEgg Pasta
500g500g

PITA ANDALOSPITA ANDALOS
225g225g

HUILE D’OLIVE EXTRA HUILE D’OLIVE EXTRA 
VIERGE OROSVIERGE OROS

Extra VirginExtra Virgin
Olive OilOlive Oil

3L3L

GRÈCE

FROMAGE KASSERI FROMAGE KASSERI 
AU LAIT DE BREBIS ET AU LAIT DE BREBIS ET 

CHÈVRECHÈVRE
CheeseCheese

VEAU FRAIS HACHÉVEAU FRAIS HACHÉ
Fresh Ground VealFresh Ground Veal

15.41/kg15.41/kg

CÉRÉALESCÉRÉALES
JORDANSJORDANS

CerealsCereals
500g*500g*

MIEL DE FLEURS MIEL DE FLEURS 
SAUVAGES AURORA SAUVAGES AURORA 

Wildflower HoneyWildflower Honey
1kg1kg

*Variétés en magasin*Variétés en magasin

PALETTE DE VEAU DE PALETTE DE VEAU DE 
LAIT FRAISLAIT FRAIS

Fresh Milk-Fed Veal Fresh Milk-Fed Veal 
Blade RoastBlade Roast

12.10/kg12.10/kg

FILETS DE SAUMON FILETS DE SAUMON 
ATLANTIQUE FRAISATLANTIQUE FRAIS

Fresh AtlanticFresh Atlantic
Salmon FilletsSalmon Fillets

24.23/kg24.23/kg

FILLETS DE PANGASIUS CONGELÉSFILLETS DE PANGASIUS CONGELÉS
Frozen Basa FilletsFrozen Basa Fillets

400g400g

FROMAGE EMMENTALFROMAGE EMMENTAL
CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg

CANADA

POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉSPOIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse PeppersMixed Greenhouse Peppers
pqt. de 4pqt. de 4

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

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

5.49/kg5.49/kg

TOMATES ITALIENNESTOMATES ITALIENNES
Roma TomatoesRoma Tomatoes
2.18/kg2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Μετέτρεψε σε σπίτι το Boeing  Μετέτρεψε σε σπίτι το Boeing  
της Ολυμπιακής που μετέφερε  της Ολυμπιακής που μετέφερε  
τη σορό του Ωνάσητη σορό του Ωνάση
Ένα Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που αποσύρθηκε το 1969, αγοράστηκε Ένα Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που αποσύρθηκε το 1969, αγοράστηκε 
σχεδόν 30 χρόνια μετά από έναν Αμερικανό. Το αεροσκάφος αυτό δεν ήταν τυχαίο, σχεδόν 30 χρόνια μετά από έναν Αμερικανό. Το αεροσκάφος αυτό δεν ήταν τυχαίο, 
καθώς ήταν εκείνο που μετέφερε τη σορό του Αριστοτέλη Ωνάση από το Παρίσι για  καθώς ήταν εκείνο που μετέφερε τη σορό του Αριστοτέλη Ωνάση από το Παρίσι για  
να ταφεί στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός Bruce Campbell αγόρασε το σιδερένιο  να ταφεί στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός Bruce Campbell αγόρασε το σιδερένιο  
θωρηκτό το 1999 έναντι 100.000 δολαρίων κι έκτοτε το μετέτρεψε σε κατοικία.θωρηκτό το 1999 έναντι 100.000 δολαρίων κι έκτοτε το μετέτρεψε σε κατοικία.
Το αεροπλάνο πέταξε τελικά μέχρι τις ΗΠΑ, όπου ακολούθως χωρίστηκε σε τέσσερα Το αεροπλάνο πέταξε τελικά μέχρι τις ΗΠΑ, όπου ακολούθως χωρίστηκε σε τέσσερα 
κομμάτια και μεταφέρθηκε οδικώς στις ΗΠΑ σε ένα προάστιο του Πόρτλαντ,  κομμάτια και μεταφέρθηκε οδικώς στις ΗΠΑ σε ένα προάστιο του Πόρτλαντ,  
το Χίλσμπορο, σε χώρο ιδιοκτησίας του Campbell ο οποίος βρίσκεται σε δασική  το Χίλσμπορο, σε χώρο ιδιοκτησίας του Campbell ο οποίος βρίσκεται σε δασική  
έκταση, αφού πρώτα αφαίρεσαν τους κινητήρες και το διαμόρφωσαν έτσι ώστε  έκταση, αφού πρώτα αφαίρεσαν τους κινητήρες και το διαμόρφωσαν έτσι ώστε  
να είναι κατοικήσιμο. Η διαδικασία αυτή κόστισε παραπάνω από το ίδιο  να είναι κατοικήσιμο. Η διαδικασία αυτή κόστισε παραπάνω από το ίδιο  
το αεροπλάνο, αφού έφτασε τα 120.000 δολάρια!το αεροπλάνο, αφού έφτασε τα 120.000 δολάρια!
Ακολούθησε η ανακαίνιση που διήρκησε 2 χρόνια. Ο Campbell ξόδεψε άλλα 15.000 Ακολούθησε η ανακαίνιση που διήρκησε 2 χρόνια. Ο Campbell ξόδεψε άλλα 15.000 
δολάρια για να μετατρέψει το αεροπλάνο σε σπίτι. Πρόσθεσε ένα αυτοσχέδιο ντους, δολάρια για να μετατρέψει το αεροπλάνο σε σπίτι. Πρόσθεσε ένα αυτοσχέδιο ντους, 
νιπτήρα, φορητό πλυντήριο, ψυγείο και καρότσι σερβιρίσματος από άλλο αεροπλάνο,  νιπτήρα, φορητό πλυντήριο, ψυγείο και καρότσι σερβιρίσματος από άλλο αεροπλάνο,  
το οποίο χρησιμοποιεί σαν ντουλάπι για τα τρόφιμά του. Ωστόσο, κάθε μήνα πρέπει να το οποίο χρησιμοποιεί σαν ντουλάπι για τα τρόφιμά του. Ωστόσο, κάθε μήνα πρέπει να 
δίνει συνολικά 370 δολάρια, 220 σε φόρους και άλλα 150 περίπου σε ρεύμα και νερό.δίνει συνολικά 370 δολάρια, 220 σε φόρους και άλλα 150 περίπου σε ρεύμα και νερό.

Πήγε για ποτό με  
το… άλογο του!!!

Η διευθύντρια  της  Pub 116  στο  Lyster,  κοντά 
στο  Val-Alain  του  Κεμπέκ, 
βρήκε έναν πολύ πρωτότυ-
πο τρόπο να κάνει τους αν-
θρώπους να μιλάνε για το 
κατάστημά  της,  όταν  επέ-
τρεψε  σε  έναν  πελάτη  να 
φέρει το… άλογό του μέσα 
και  να  το  βάλει  μπροστά 
από  τον  πάγκο  του  μπαρ 
(φωτ.)!!! 
Το Σάββατο 14/1 γύρω 

στην ώρα του δείπνου, οι 
πελάτες ανέφεραν χαριτο-
λογώντας ότι ένα άλογο δεν 
είχε μπει ποτέ στο μπαρ, 
όταν συχνά είχαν ήδη εισα-
χθεί μοτοσικλέτες, σκυλιά 
και ακόμη και ένα… αλπακά. 
«Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άνδρας έφτασε με το φορτηγό του και ένα ρυμουλ-

κούμενο που μετέφερε άλογα, κοιταχτήκαμε και είπαμε ο ένας στον άλλο: το κάνου-
με», λέει η Manon Laliberté, διευθύντρια της Pub 116. 
Η στιγμή απαθανατίστηκε και μια φωτογραφία του υπέροχου αλόγου με τον αφέ-

ντη του Pier-Rick Montreuil αναρτήθηκε στη σελίδα του ιδρύματος στο Facebook. 
Η δημοσίευση, που κοινοποιήθηκε περισσότερες από 340 φορές, έγινε γρήγορα 

πολύ δημοφιλής. Μια πελάτισσα, η Élise Tardif-Fournier, δημοσίευσε επίσης ένα βί-
ντεο στο λογαριασμό της στο TikTok.
Σύμφωνα με τον μάνατζερ, το άλογο, με το όνομα Lucky, πέρασε από την κεντρική 

πύλη και παρέμεινε πολύ ήρεμο. «Είναι σαν να το κάνει αυτό σε όλη του τη ζωή», 
αναφέρει… γελώντας η διευθύντρια του μπαρ. Η Manon Laliberté λέει ότι πολλοί 
πολίτες έχουν άλογα και ακολουθούν τον καουμπόικο τρόπο ζωής. 

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΗΠΟ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Αλεπού με… δύο πόδια!

Σύμφωνα  με  το  BBC,  μια  οικογένεια 
έμεινε  άναυδη  όταν  βρήκε  στον 

κήπο της μια αλεπού με μόνο δύο πόδια! 
Ο Phil και η Jane Carter, από το Ilkeston 

στο Derbyshire,  δέχονται  συχνά  επισκέ-
ψεις από αλεπούδες και η συγκεκριμένη 
έμεινε για περίπου 5 λεπτά.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είπε: «Η σύζυ-

γός μου φώναξε, «γρήγορα, πιάσε το τη-
λέφωνό σου, έχουμε μια αλεπού με δύο 
πόδια στο γκαζόν»». 
«Για περίπου πέντε λεπτά τη βλέπαμε να 

τριγυρνάει στο γκαζόν μυρίζοντας και μα-
ζεύοντας λίγο κρέας και μετά έφυγε σαν 
πύραυλος», πρόσθεσε. Ένας εκπρόσω-
πος του Derbyshire Wildlife Trust δήλω-
σε: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στη 
φύση, αλλά το ζώο φαίνεται σχετικά υγιές 
και φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στη 
ζωή στα δύο πόδια».

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
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κάθε Παρασκευή στο γνωστότατο εστιατόριο - πιτσαρία
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
Αγαπητοί αναγνώστες, θα μπορείτε να βρείτε
ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του εστιατορίου για την προθυμία  
να εξυπηρετήσει τους αναγνώστες μας της περιοχής Ville St-Laurent

Ένα – ένα καταρρίπτονται τα αφηγή-
ματα που στήριξαν όλη την πολιτική 

των περιορισμών για την μετάδοση της 
πανδημίας, με τελευταίο το αφήγημα 
του μαζικού εμβολιασμού, που τελικά 
επιδείνωσε την πανδημία όπως αποδει-
κνύει μελέτη*.
1. Μια αρχή των μολυσματικών ασθε-

νειών είναι η «αντιμικροβιακή διαχείρι-
ση» που περιλαμβάνει την επιλογή του 
σωστού αντιβιοτικού για τον κατάλληλο 
ασθενή και ποτέ την υπερβολική συντα-
γογράφηση ή την κάλυψη ασθενών που 
δε χρειάζονται θεραπεία.
2. Μια άλλη αρχή είναι ο «περιορισμός 

του φάσματος» ενός φαρμάκου από τη 
στιγμή που ο οργανισμός ταυτοποιηθεί 
με καλλιέργεια ή άλλες μεθόδους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Αυτές οι θεμελιώδεις προσεγγίσεις στη 
χρήση των αντιβιοτικών λειτουργούν 
για να περιορίσουν το πρόβλημα της 
βακτηριακής αντοχής και την ανάπτυξη 
«υπερμικροβίων». Κάθε χρόνο, το καθέ-
να από τα νοσοκομεία παράγει το αντιβι-
όγραμμά του ή την αναφορά των κοινών 
λοιμώξεων που αντιμετωπίζουν και ποια 
αντιβιοτικά είναι είτε αποτελεσματικά (ο 
οργανισμός είναι ευαίσθητος), είτε ανα-
ποτελεσματικά (ο οργανισμός είναι ανθε-
κτικός).

Στην πανδημία SARS-CoV-2 αυτές οι αρ-
χές έχουν εφαρμοστεί στη χρήση μονο-
κλωνικών αντισωμάτων και η διαδικασία 
εξηγεί γιατί διάφορα προϊόντα EUA (π.χ. 
το bamlanivimab) αποσύρθηκαν από την 

αγορά, όταν θεωρήθηκε ότι δεν ήταν 
πλέον αποτελεσματικά στην εξουδετέ-
ρωση του SARS- CoV-2.
Ολόκληρη αυτή η διαδικασία σκέψης 

έχει πεταχτεί από το παράθυρο για τα 
εμβόλια COVID-19.

Για 18 μήνες το προγονικό στέλεχος 
Wuhan Institute of Virology πρωτεΐνη 
Spike ήταν το χαρακτηριστικό αντιγόνο 
για τα εμβόλια Pfizer, Moderna, Janssen, 
AstraZeneca και Novavax.

Μέσα σε λίγους μήνες, υπήρχαν αυξα-
νόμενες ενδείξεις ότι ο SARS-CoV-2 με-
ταλλάχθηκε εύκολα για να ξεφύγει από 
την εμβέλεια των αντισωμάτων που δη-
μιουργούνται από τα εμβόλια που θα 
ίσχυαν για σοβαρές επεμβατικές ασθέ-
νειες (IgG και IgM).

Επειδή τα εμβόλια COVID-19 δεν έχουν 
ποτέ αποδειχθεί ότι εξουδετερώνουν τον 
SARS-CoV-2 στο ρινοφάρυγγα, το μόνο 
θεωρητικό όφελος θα ήταν για συστημα-
τική νόσο. Έχει γίνει πλέον προφανές, ότι 
η φύση έχει το πάνω χέρι έναντι των κα-
τασκευαστών εμβολίων, καθώς ο SARS-
CoV-2 έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία.
Επειδή η αντιγραφή μπορεί να επιτρέ-

ψει αλλαγές στο γενετικό κώδικα που 
επιτρέπουν γρήγορα τη συνέχιση της επι-
βίωσης, ο SARS-CoV-2 απολαμβάνει μια 
βιβλιοθήκη ~28k μεταλλάξεων από τις 
οποίες ~4,5K βρίσκονται στον τομέα δέ-
σμευσης υποδοχέα της πρωτεΐνης Spike 
ή στην άκρη του δόρατος.

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Ο Wang και οι συνεργάτες του, χρησι-

μοποιώντας λεπτομερείς τεχνικές μο-
ντελοποίησης των μεταλλάξεων που επι-
κρατούν στις πιο έντονα εμβολιασμένες 
χώρες, έχουν δείξει ότι ο μαζικός εμβολι-
ασμός είναι αντίστροφος και τροφοδοτεί 
μεγαλύτερη ιϊκή αντίσταση στην περιο-
ρισμένη βιβλιοθήκη αντισωμάτων που 
θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τα 
εμβόλια.

Η ανάλυση του Wang υποδηλώνει ότι η 
μελλοντική ανάπτυξη εμβολίου κατά του 
SARS-CoV-2 είναι απογοητευτική σε βαθ-
μό… απελπιστικό. 
Ο ιός είναι απλώς πολύ ευκίνητος και 

μπορεί να χειριστεί τη «δεσμευτική ελεύ-
θερη ενέργεια» μεταξύ του RBD και του 
ανθρώπινου στόχου του, του υποδοχέα 
ACE2.

Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότεροι 
εμβολιασμοί γίνονται τόσο μεγαλύτε-
ρος είναι ο αριθμός των μεταλλαγμένων 
στελεχών και τόσο περισσότερο ο ιός θα 
διαδοθεί και θα επεκτείνει την πανδη-
μία.

Έτσι, ένα βασικό βήμα για τον τερματι-
σμό της πανδημίας θα είναι ο τερματι-
σμός του μαζικού εμβολιασμού. Ο ιός δε 
σταματά μέχρι να σταματήσει η ανθρω-
πότητα… / © primenews.press

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ: pubs.
acs.org/doi/full/10.1021/

acsinfecdis.1c00557

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

H επιστήμη εξηγεί γιατί H επιστήμη εξηγεί γιατί 
ο αδιάκριτος μαζικός ο αδιάκριτος μαζικός 

εμβολιασμός έχει επιδεινώσει εμβολιασμός έχει επιδεινώσει 
την πανδημίατην πανδημία

• Ένα – ένα καταρρίπτονται τα αφηγήματα  • Ένα – ένα καταρρίπτονται τα αφηγήματα  
• Ο SARS-CoV-2 μεταλλάσσεται εύκολα και • Ο SARS-CoV-2 μεταλλάσσεται εύκολα και 

ευδοκιμεί στους εμβολιασμένουςευδοκιμεί στους εμβολιασμένους

Melt her heart

450-625-4744 | bijouteriegemeaux.com
199c, Curé-Labelle Blvd., Ste-Rose, Laval  H7L 2Z9
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UP TO50%
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We buy Gold, Silver, Diamonds and Coins FOR CASH!
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• Jewellery appraisal
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• Necklace restringing
• Ear Piercing
• Lay away plan (3 months)
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Μετά από τρία χρόνια πανδημίας 
έχουμε ξεχάσει την κανονικότητα. 

Όμως, έχουμε σχεδόν εμπεδώσει τη νέα 
κανονικότητα της ψηφιακής επιτάχυν-
σης. Ας αφήσουμε τους φόβους, τα συμ-
φέροντα, τις συνωμοσίες, τις προπαγάν-
δες και ας επικεντρωθούμε στη σκοτεινή 
πλευρά της παγκόσμιας ελίτ για το 2023. 
Ποιον κόσμο ετοιμάζουν; Ποια είναι τα 
σχέδιά τους; Ποια είναι η νέα κανονικό-
τητα;

Επαμεινώνδας Πανάς* 
© slpress.gr

Στις 16-20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθη-
κε στο Νταβός η συνάντηση του Παγκό-
σμιου Οικονομικού Φόρουμ, στην οποία 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το 
2023 και όχι μόνο. Ο τίτλος του συγκε-
κριμένου συνεδρίου ήταν «Συνεργασία 
σε έναν κατακερματισμένο κόσμο» και η 
ατζέντα περιλάμβανε θέματα όπως:
-Αντιμετώπιση των τρεχουσών ενεργεια-

κών και επισιτιστικών κρίσεων, στο πλαί-
σιο ενός νέου συστήματος για την ενέρ-
γεια, το κλίμα και τη φύση.
-Η τρέχουσα οικονομία υψηλού πληθω-
ρισμού, χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού 
χρέους, στο πλαίσιο ενός νέου συστήμα-
τος επενδύσεων, εμπορίου και υποδομών.
-Αντιμετώπιση των σημερινών αντίξοων 

βιομηχανικών ανέμων, στο πλαίσιο ενός 
νέου συστήματος για την αξιοποίηση τε-
χνολογιών αιχμής για την καινοτομία και 
την ανθεκτικότητα του ιδιωτικού τομέα.
-Αντιμετώπιση των τρωτών κοινωνικών 

σημείων, στο πλαίσιο ενός νέου συστήμα-
τος εργασίας, δεξιοτήτων και φροντίδας.
-Αντιμετώπιση τρεχόντων γεωπολιτικών 

κινδύνων, στο πλαίσιο ενός νέου συστή-
ματος διαλόγου και συνεργασίας σε έναν 
πολυπολικό κόσμο.
Πλούσια η θεματολογία, με βασική αιτι-

ολογία την πανδημία και τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, με στόχο τη διαχείριση της 
αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών προ-
κλήσεων που δημιουργούν οι αλυσιδωτές 
σημερινές κρίσεις. 
Τί όμως προτείνει το Φόρουμ για την 

αντιμετώπιση των ενεργειακών και επισι-
τιστικών κρίσεων; Ευθύνεται η πανδημία 
και ο Πούτιν, για την ανάπτυξη του πλη-

θωρισμού και του χρέους; Κανείς δεν εί-
ναι κατά της τεχνολογικής προόδου, αλλά 
ποιοι θα αποκτήσουν τον έλεγχό της; Τί 
θα αναπτυχθεί όσον αφορά την εργασία 
και τις δεξιότητες; Έχει βάση ο ισχυρισμός 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι «πε-
ριττοί» και ότι το μέλλον θα καθοδηγείται 
από «έξυπνους»;

ΕΛΙΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Το Φόρουμ συνιστά ό,τι η επιστήμη και 

κυρίως η ψηφιακή τεχνολογία ανακαλύ-
πτει, οι μεγάλες επιχειρήσεις αξιοποιούν 
τις καινοτομίες, οι συσχετιζόμενες κυβερ-
νήσεις με την παγκόσμια ελίτ συμφωνούν 
και οι πολίτες υπακούουν. Οι προτάσεις 
αυτές δεν είναι ανεξάρτητες από τους 
influencers του Φόρουμ. Αξίζει να μελε-
τήσουμε τις απόψεις και τις σκέψεις τους. 
Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από όσο 
νομίζουμε.

Σύμφωνα με τον Philip Mirowski (καθη-
γητής ιστορικός και φιλόσοφος της οικο-
νομικής σκέψης) «η κόλαση είναι η αλή-
θεια που την ανακαλύπτεις πολύ αργά». 
Συνεπώς, αξίζει να μελετήσουμε τις από-

ψεις του Yuval Harari (φωτ. πάνω) συμ-
βούλου του Φόρουμ, ο οποίος συμμετέχει 
και δίνει διαλέξεις στις ετήσιες συναντή-
σεις. Έτσι, θα καταλάβουμε τη φιλοσοφι-
κή προσέγγιση του WEF. Για να κατανοή-

σουμε την «Ατζέντα 2023» ας κοιτάξουμε 
το παρελθόν.
Το Φόρουμ, που είναι ΜΚΟ, αναδεικνύει 

πολιτικές για το «καλό της ανθρωπότη-
τας». Ο Χαράρι μιλώντας στον Κρις Άντερ-
σον (9.8.2022) είπε ότι το μέλλον θα κα-
θοδηγείται από «έξυπνους ανθρώπους», 
καθώς οι νέες τεχνολογίες θα παραγκω-

νίσουν διάφορες κατηγορίες εργασιών: 
«Τώρα, όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν τις 
αφίσες στους τοίχους ή ακούν τις ομιλί-
ες του TED, ακούνε πολλές από αυτές τις 
μεγάλες ιδέες, μεγάλα λόγια για τη μη-
χανική μάθηση και τη γενετική μηχανική, 
το blockchain και την παγκοσμιοποίηση 
και δεν είναι εκεί. Δεν είναι πλέον μέρος 
της ιστορίας του μέλλοντος. Νομίζω ότι –
αυτή είναι μια υπόθεση όταν προσπαθώ 
να κατανοήσω τη βαθιά δυσαρέσκεια των 
ανθρώπων σε πολλά μέρη στον κόσμο– οι 
άνθρωποι αναγνωρίζουν και έχουν δίκιο 
όταν το σκέφτονται, ότι “το μέλλον δε με 
χρειάζεται”. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι έξυ-
πνοι άνθρωποι στην Καλιφόρνια, τη Νέα 
Υόρκη και το Πεκίνο, που σχεδιάζουν αυτό 
το φανταστικό μέλλον με τεχνητή νοημο-
σύνη και βιομηχανική και παγκόσμια συν-
δεσιμότητα και δε με χρειάζονται».

Στο Νταβός το 2020, ο Χαράρι είχε τονί-
σει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρο-

μπότ θα είναι αποτελεσματικότερα από 
την πλειονότητα των ανθρώπων. Το απο-
τέλεσμα θα είναι η εμφάνιση μιας νέας 
άχρηστης τάξης για την οικονομική και πο-
λιτική τάξη. Δηλαδή, θα έχουμε μια νέα 
κατηγορία ανέργων, τους «άχρηστους». 
Κατά τον Χαράρι, δε χρειάζεται η συ-

ντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού. 
Στο Φόρουμ του 2020 αναφέρθηκε ότι 
το μόνο που χρειάζεται σήμερα είναι να 
χακάρεις τα δεδομένα εκατομμυρίων αν-
θρώπων. «Ο άνθρωπος είναι πλέον ένα 
ζώο που μπορεί να χακαριστεί».
Μιλώντας στην India Today (2018) ο 

Χαράρι αναφέρθηκε σ’ αυτό: «Αποκωδι-
κοποιούμε πώς λειτουργεί το σώμα, πώς 
λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς οι άνθρωποι 
παίρνουν αποφάσεις και πολύ σύντομα οι 
κυβερνήσεις και οι εταιρείες μπορεί να εί-
ναι σε θέση να καταλάβουν τι συμβαίνει 
μέσα μας καλύτερα από ό,τι το καταλα-
βαίνουμε εμείς και επομένως μπορούν να 
χειριστούν και να ελέγξουν. Και δε θα το 
μάθουμε καν αν δεν είμαστε προσεκτικοί. 
Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία ψηφι-
ακών δικτατοριών, καθεστώτων πλήρους 
παρακολούθησης, όπου η αντίσταση εί-
ναι απολύτως αδύνατη, γιατί αν σκεφτείς 
απλώς να αντισταθείς, το ξέρουν».

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Οι εταιρείες ή οι κυβερνήσεις που θα 

έχουν τα δεδομένα, θα έχουν δημιουργή-
σει καθεστώς επιτήρησης. Ο Χαράρι ισχυ-
ρίζεται ότι τον 21ο αιώνα δε χρειάζεται η 
πλειονότητα του πληθυσμού, επειδή το 
μέλλον βρίσκεται στις ψηφιακές τεχνολο-
γίες. Προβάλει ένα σχέδιο της παγκόσμιας 
ελίτ, για μια μετά – ανθρώπινη κοινωνία, 
χωρίς αληθινούς ανθρώπους! 
Όπως είναι γνωστό και από το πόνημα 

του Φόρουμ «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση», 
η Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρείται το εργα-
λείο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
Στην πραγματικότητα, είναι ο μοχλός του 

Φόρουμ για το μετασχηματισμό του αν-
θρώπου σε ένα cyborg (ανθρωπορομπότ) 
ή σε έναν άνθρωπο με τεχνολογικά μο-
σχεύματα. Αυτό συνεπάγεται και απόλυτο 
έλεγχο. Το Φόρουμ προωθεί οι άνθρωποι 
να μετασχηματίζονται σε cyborg. 

Η ατζέντα της Η ατζέντα της 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΙΤΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΙΤ    

για το 2023για το 2023

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  17
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FRUITS ET LÉGUMES
A value of$70+at the supermarketYou pay only $39

Reserve yours TODAY

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com                            @panierdufermier

2 EASY STEPS:
Book your basket online or by phone 
from Monday to Thursday

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

Fresh products! Nice variety! Excellent value!Fresh products! Nice variety! Excellent value!

Στις 24-1-2020, η συντονίστρια Hiromi 
Ozaki (φωτ. δεξιά) ανέφερε μετά χαράς: 
«πάντα ήθελα να γίνω cyborg και περιμέ-
νω την ημέρα να γίνω ένα», προσθέτοντας 
ότι ήθελε να μπει στο Ebay για να βρει το 
διεγέρτη του εγκεφάλου.
Το κουτί της Πανδώρας έχει ήδη ανοίξει. 

Τα ελευθερωμένα κακά και τα απροσδό-
κητα των Μαύρων Κύκνων δεν μπορεί 
εύκολα να τα τιθασεύσει η ανθρωπότητα 
του 2023. Οι παγκόσμιες ελίτ είναι φαίνε-
ται αποφασισμένες να μετασχηματίσουν 
τον κόσμο σε μια ψηφιακή φυλακή. Όπως 
επεσήμανε ο Elon Musk, έχουμε ήδη 
μετατραπεί σε cyborg χάρη στους υπο-
λογιστές και στα κινητά τηλέφωνα, που 
δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς 
αυτά. Τί μένει; Να εγκατασταθούν οι ψη-
φιακές τεχνολογίες κάτω από το δέρμα. Ο 
Χαράρι τονίζει ότι «τώρα μαθαίνουμε να 
παράγουμε σώματα και μυαλά».

Ένας διαφορετικός τρόπος ελέγχου των 
ανθρώπων είναι μέσω της οπτικογενετι-
κής, με επιχείρημα ότι γενετικά τροποποι-
ημένα κύτταρα του εγκεφάλου θα θερα-
πεύουν ασθένειες όπως το Πάρκινσον. 
Στον ιστότοπο του Φόρουμ WEF σχετικό 

βίντεο του νομπελίστα (1987) καθηγητή 
στο ΜΙΤ Susumu Tonegawa εξηγεί: «Μπο-
ρούμε να τροποποιήσουμε γενετικά ορι-
σμένα κύτταρα στον εγκέφαλο των ζώων 
και στη συνέχεια με τη χρήση του φωτός 
να χειραγωγηθεί η μνήμη, τα συναισθή-
ματα και ακόμη και οι σκέψεις τους. Εί-
ναι μια ιδέα που μέχρι πρόσφατα υπήρχε 
μόνο στη σφαίρα της επιστημονικής φα-
ντασίας».

Η φωτογραφία, η φωνητική έκφραση, 
τα δακτυλικά αποτυπώματα, το DNA, οι 
αιματολογικές αναλύσεις, οι οικονομικοί 
λογαριασμοί, ο τραπεζικός λογαριασμός 
σας, όλα είναι καταγεγραμμένα στις ψη-
φιακές τράπεζες δεδομένων. Και τώρα ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος με την οπτικογε-
νετική, θα μπορεί να είναι σε ομηρία από 
την παγκόσμια ελίτ. 

Μπορεί υποκριτικά το Φόρουμ να επι-
καλείται τη θεραπεία ασθενειών, αλλά το 
WEF ενεργώντας ως ένα παγκόσμιο βιο-
εξουσιαστικό κέντρο, επιδιώκει όχι τις θε-
ραπείες αλλά τον ολοκληρωτικό έλεγχο 

της κοινωνίας, αφού θα μπορεί να χειρα-
γωγεί το μυαλό και τα συναισθήματα των 
ανθρώπων.

ΟΠΤΙΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Η οπτικογενετική για το WEF μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα στοιχείο της τεχνολογί-
ας που θα βελτιώσει την ανθρωπότητα. 

Όμως, ο ίδιος ο Χαράρι, επεσήμανε τη 
βιολογική ανισότητα που θα προκύψει: 
«…θα είμαστε μάρτυρες μιας διαδικασί-
ας μεγαλύτερης ανισότητας τις επόμενες 
δεκαετίες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή 
στην ιστορία, καθώς για πρώτη φορά θα 
υπάρξει πραγματική βιολογική ανισότητα. 
Εάν οι νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες 
μόνο στους πλούσιους ή μόνο σε ανθρώ-
πους από μια συγκεκριμένη χώρα, τότε ο 
Homo Sapiens θα χωριστεί σε διαφορετι-
κές βιολογικές κάστες, επειδή έχουν πραγ-
ματικά διαφορετικά σώματα – και διαφο-
ρετικές ικανότητες».

Όλα αυτά είναι πιθανόν να συμβούν 
μέσα στην επόμενη δεκαετία, το βέβαιο 
είναι ότι το ξεκίνημα έχει αρχίσει ήδη και 
γι’ αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι 
έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία με 
σημαντικά ψηφιακά άλματα. Για τον Χα-
ράρι και την παγκόσμια ελίτ τα επιτεύγ-
ματα της νευροεπιστήμης και της οπτι-

κογενετικής δείχνουν ότι οι ανθρώπινες 
σκέψεις, οι προθέσεις και οι πράξεις τους, 
είναι αποτέλεσμα ηλεκτροχημικών διερ-
γασιών στον εγκέφαλο. Και όπως αναφέ-
ρει ο Χαράρι «τα ευρήματα αυτά οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η εικόνα της ελεύθε-
ρης επιλογής του ατόμου είναι πλάνη».
Στην 21η ετήσια Σύνοδο Οικονομικής 

Κορυφής του Warwick (Φεβρουάριος 
2022) συμμετείχε και ο Χαράρι, ο οποίος 
αποκάλυψε ότι οι ηγέτες της παγκόσμιας 
ελίτ σχεδιάζουν να «ξεφύγουν» μέσω της 
σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας! Όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε: «η ανθρωπό-
τητα μπορεί να χωρισθεί σε μια πλειοψη-
φία ανθρώπων που θα υποφέρουν και σε 
μια μειοψηφία, η οποία θα έχει πόρους, 
πλούτο και την τεχνολογία, για να προστα-
τευθεί με ένα είδος τεχνολογικής Κιβωτού 
του Νώε».

Η πλανητική ελίτ, η οποία δημιούρ-
γησε και δημιουργεί πλήθος προ-
βλημάτων στην ανθρωπότητα, φρο-
ντίζει για τον εαυτόν της να σωθεί 
με μια τεχνολογική Κιβωτό του Νώε! 
Σκέψεις, προθέσεις ψυχρής λογικής, χω-
ρίς κανένα ίχνος αγάπης για τον πλησίον 
και την ανθρωπότητα. Αυτή τη δήλωση 
του Χαράρι δεν πρέπει να την πάρουμε 
επιπόλαια.

Από την άλλη πλευρά, στους περισσό-
τερους ανθρώπους, λόγω της πανδημί-
ας, ενισχύθηκε ο φόβος ότι ζει σε μια 
εύθραυστη κοινωνία του κινδύνου, όπου 
στο βάθος του τούνελ φαίνεται να έρχεται 
σιγά-σιγά η συμφορά. Η καταστροφή, ή η 
κατάρρευση, δε μας προβληματίζει έντο-
να, αφού ζούμε στον Τιτανικό. Έτσι, ανέ-
τοιμοι και ανήμποροι ακολουθούμε σιω-
πηλά «το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον». 
Μήπως και στο 2023 θα φανεί ότι όλα 

σχεδόν είναι τελειωμένα; Όλη αυτή την 
ατμόσφαιρα κατάφερε να απεικονίσει 
πριν από 112 χρόνια ο μεγάλος Καβάφης 
στο «Τελειωμένα»:

«Τελειωμένα 
Μέσα στο φόβο και στις υποψίες, 

με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια, 
λιώνουμε και σχεδιάζουμε  

το πώς να κάμουμε 
για ν’ αποφύγουμε το βέβαιο 

τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί. 
Κι όμως λανθάνουμε,  

δεν είν’ αυτός στο δρόμο 
ψεύτικα ήταν τα μηνύματα 

(ή δεν τ’ ακούσαμε,  
ή δεν τα νοιώσαμε καλά). 

Άλλη καταστροφή,  
που δεν τη φανταζόμεθαν, 

εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας, 
κι ανέτοιμους –πού πια καιρός–  

μας συνεπαίρνει»

*Ο Επαμεινώνδας Πανάς είναι καθηγη-
τής Οικονομετρίας. Αποφοίτησε από το 
Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και συνέχισε με υποτροφία τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές στην Οικο-
νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Μπρίστολ της Αγγλίας από την οποία 
πήρε το M.Sc. στα Οικονομικά. Επίσης 
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανε-
πιστήμιο της Ουψάλα Σουηδίας, από το 
οποίο πήρε διδακτορικό στα Οικονομικά. 
Εργάσθηκε σε επιστημονικά Προγράμ-
ματα της Σουηδίας και παράλληλα είναι 
επιστημονικός συνεργάτης του Ινστι-
τούτου Εργασιακών Μελετών της Στοκ-
χόλμης. Το συγγραφικό του έργο, στα 
ελληνικά και αγγλικά, καλύπτει θέματα 
Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Οικονο-
μετρίας και Στατιστικής.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
© newsbeast.gr/travel

Άγιος Αθανάσιος: Το χωριό-«διαμάντι»  
της Πέλλας με την Αλπική ομορφιά!

Σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την 
πόλη της Έδεσσας και πολύ κοντά 

στο χιονοδρομικό κέντρο Bόρας, βρίσκε-
ται ο παραδοσιακός διατηρητέος οικι-
σμός του Aγίου Aθανασίου (ή Tσέγανη). 
Το χωριό κτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώ-

να στους πρόποδες του βουνού Bόρας (ή 
Kαϊμακτσαλάν), στην κορυφή Πιπερίτσα 
στα 1.200 μ. και ήταν κάποτε μια κτηνο-
τροφική κοινότητα, που άνθησε μέχρι τη 
δεκαετία του ’70.
Μέχρι το 1995 το χωριό ερήμωσε σε 

σημείο που έμεναν εκεί μόνο δύο οικογέ-
νειες. Oι υπόλοιπες μετοίκησαν χαμηλό-
τερα στο Νέο Άγιο Aθανάσιο. 
Με την κατασκευή του χιονοδρομικού 

κέντρου το 1995 ο Παλαιός Άγιος Αθανά-
σιος έχει μετατραπεί σε ένα πανέμορφο 
τουριστικό χωριό με κεραμοσκεπή κτίρια, 
δείγματα της πολύ ενδιαφέρουσας πα-
ραδοσιακής μακεδονικής αρχιτεκτονικής, 

που συνδυάζεται απόλυτα με το φυσικό 
τοπίο της περιοχής.
Εδώ θα τα βρείτε όλα: παραδοσιακή 

φιλοξενία, σκι, τρέκινγκ, περιηγήσεις, 
ιππασία, τοξοβολία και άλλα πολλά και 
όμορφα για να απολαύσετε τη φύση και 
τη διαμονή σας. 
Θα σας θυμίσει έντονα τουριστικά χω-

ριά της Γερμανίας ή της Αυστρίας, που 
βρίσκονται κοντά σε χιονοδρομικά κέ-
ντρα. 
Όλα είναι πετρόχτιστα, ομοιόμορφα και 

περιποιημένα, με παρτέρια για λουλού-
δια και για δέντρα.
Σημαντικό αξιοθέατο του χωριού είναι 

η εκκλησία της Αναλήψεως, η οποία κτί-
στηκε στα τέλη του 1700.
Τα γραφικά πέτρινα σοκάκια του χωριού 

θα σας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές, ενώ 
η γύρω περιοχή θα σας μαγέψει με τα 
υπέροχα τοπία της.

Βυτίνα: Κορυφαίος ορεινός  
προορισμός της Αρκαδίας
Χτισμένη σε υψόμετρο 1.033μ. σε 

μια κοιλάδα στους πρόποδες του 
Μαίναλου, η Βυτίνα έχει χαρακτηρι-
στεί ως το «στολίδι του Μαίναλου» και 
πράγματι ο επισκέπτης θα ανακαλύψει 
ένα χωριό γαλήνιο και φιλόξενο, που θα 
τον υποδεχθεί στην αγκαλιά του, προ-
σφέροντας του ηρεμία και χαλάρωση.
Τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια της έχουν 

μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνω-
μία, στην οποία δεσπόζει το περίφημο 
μαύρο μάρμαρο της περιοχής. 
Μέσα από μια βόλτα στα όμορφα στε-

νά της και τα δεντροσκέπαστα δρομάκια 
της, θα δείτε από κοντά τις ομορφιές που 
συναντά κανείς στην ελληνική ύπαιθρο.
Επαναστατική, εκτός των άλλων, η Βυτί-

να αποτέλεσε την πατρίδα πολλών άξιων 
οπλαρχηγών και καπεταναίων, παίζοντας 
ενεργό ρόλο στην ελληνική επανάσταση. 
Μάλιστα, ο οικισμός της πυρπολήθηκε 

από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ επτά 
φορές. Πολλά χρόνια αργότερα υπήρξε 
αξιόλογο κέντρο ξυλογλυπτικής και υφα-

ντουργίας και ακόμα και σήμερα θα βρεί-
τε πολλά τουριστικά μαγαζάκια στους 
δρόμους γύρω από την κεντρική πλα-
τεία, με ξυλόγλυπτα και τοπικά προϊόντα, 
όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, μέλι, βό-
τανα, καρύδια και όσπρια.
Σημείο αναφοράς για τις εξορμήσεις 

σας θα είναι η «ζωντανή» πλατεία της 
Βυτίνας με την πετρόκτιστη εκκλησία του 
Αγίου Τρύφωνα, που είναι φτιαγμένη 
από εντυπωσιακό μαύρο μάρμαρο. 
Γύρω της είναι συγκεντρωμένη η πλειο-

ψηφία των καφέ και των παραδοσιακών 
εστιατορίων, που προσφέρουν νόστιμες 
τοπικές συνταγές. 
Κοντά στην κεντρική πλατεία βρίσκεται 

η Βιβλιοθήκη της Βυτίνας, με αξιόλογο 
ιστορικό αρχείο για την περιοχή, καθώς 
και το ιστορικό πετρόκτιστο κτίριο του 
Ελληνικού Σχολείου. 
Η Βυτίνα είναι ιδανικός προορισμός για 

ατέλειωτους περιπάτους. Ένα από τα 
πιο δημοφιλή σημεία είναι ο Δρόμος της 
Αγάπης, μια ρομαντική διαδρομή ανά-

μεσα σε ψηλά δέντρα. Παράλληλα, σε 
μικρή απόσταση από το χωριό, θα βρείτε 
οικισμούς εκπληκτικής ομορφιάς, αλλά 
και ποτάμια, πηγές, ιστορικά μνημεία και 
μοναστήρια, που αξίζει να επισκεφθείτε. 
Ανεβείτε στο λόφο του Αι – Λιά για να 
απολαύσετε την υπέροχη θέα και κάντε 

μια βόλτα στα ιστορικά μοναστήρια της 
Κερνίτσας και των Αγίων Θεοδώρων. 
Τοποθετημένη σε στρατηγικό σημείο, η 

Βυτίνα συνδυάζει εύκολη πρόσβαση στο 
δημοφιλές χιονοδρομικό του Μαίναλου 
αλλά και στα πανέμορφα χωριά Στεμνί-
τσα, Δημητσάνα και Λαγκάδια.

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 29 Ιανουαρίου: 

7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 31 Ιανουαρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου: 7:30 το πρωί

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

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

514 437-0898 • kalimerapatrida@gmail.com

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 29 Ιανουαρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με τον κ. Φρανκ Αντωνίου
Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ για το 

φιλανθρωπικό έργο του οργανισμού και 
τη χοροεσπερίδα του Αγίου Βαλεντίνου

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

ΚΑΝΑΔΑΣ

Οι Καναδοί στα χέρια  
της Κίνας μέσω TikTok
Καθώς το TikTok κατηγορείται για συλλογή 
δεδομένων, η υπηρεσία κατασκοπείας 
προειδοποιεί τους Καναδούς να προστατευτούν

Ο υπεύθυνος για την κυβερνοασφά-
λεια στην ομοσπονδιακή κυβέρ-

νηση λέει ότι οι Καναδοί θα πρέπει να 
είναι προσεκτικοί με εφαρμογές που 
θα μπορούσαν να αφήσουν τα δεδομέ-
να τους σε «λάθος χέρια» – μια προει-
δοποίηση που έρχεται, καθώς η εξαιρε-
τικά δημοφιλής κινεζική εφαρμογή κοι-
νωνικής δικτύωσης TikTok κατηγορείται 
ότι έχει κατασκοπεύσει χρήστες του.

Ο Sami Khoury, επικεφαλής του Κανα-
δικού Κέντρου για την Ασφάλεια στον 
Κυβερνοχώρο του Communications 
Security Establishment (CSE), είπε ότι οι 
χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τι συμφω-
νούν όταν κάνουν λήψη μιας εφαρμογής 
και θα πρέπει να ρωτήσουν εάν επιτρέ-
πει την πρόσβαση στα προσωπικά τους 
δεδομένα.
«Πρέπει να αναρωτηθείτε, χρειάζεται 

να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληρο-
φορίες; Γιατί μια εφαρμογή πρέπει να 
έχει πρόσβαση σε όλη τη λίστα επαφών 
μου; Γιατί χρειάζεται να έχει πρόσβαση 
στο ημερολόγιό μου, στο email μου, στα 
αρχεία του τηλεφώνου μου, στα κείμενά 
μου;».
Η TikTok, της οποίας η μητρική εται-

ρεία ByteDance εδρεύει στην Κίνα, έχει 
κατηγορηθεί για επιθετική συλλογή δε-
δομένων. Η υπηρεσία επιτήρησης δε-
δομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευ-
νά αυτό που αποκάλεσε «μεταφορές 
προσωπικών δεδομένων από την TikTok 
στην Κίνα». Το CSE είπε ότι οι Καναδοί με 
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες στις 
συσκευές τους θα πρέπει να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί όταν παρέχουν πρό-
σβαση στις συσκευές τους.
«Ορισμένες πλατφόρμες είναι υπεύ-

θυνες πλατφόρμες όπου δυνητικά δε 
χρειάζεται να ανησυχείτε για τα δεδο-
μένα που πέσουν στα χέρια ενός άλλου 
κράτους. Αλλά άλλες πλατφόρμες είναι 
πολύ κοντά σε αυτή τη γραμμή», είπε ο 
Khoury.
«Νομίζω ότι οι άνθρωποι ανησυχούν 

για το TikTok. Νομίζω ότι οι άνθρωποι 
προφανώς παρακολουθούν πολύ προσε-
κτικά», είπε. «Το CSE είναι ένας από τους 
καλύτερους οργανισμούς κυβερνοασφά-
λειας στον κόσμο και παρακολουθούν 
πολύ προσεκτικά».
Μέχρι στιγμής, το CSE δεν έχει εκδώσει 

καμία συμβουλή κατά της χρήσης του 
TikTok – το οποίο κομπάζει για ένα δισε-

κατομμύριο επισκέψεις το μήνα. Αντίθε-
τα, προσφέρει γενικές συμβουλές στους 
Καναδούς σχετικά με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απαγορεύσει στους 

ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να χρη-
σιμοποιούν την εφαρμογή σε συσκευές 
που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, 
επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική 
ασφάλεια. Ένας αυξανόμενος αριθμός 
πανεπιστημίων στις ΗΠΑ έχουν επίσης 
απαγορεύσει την πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης σε συσκευές και δίκτυα που 
ανήκουν στα σχολεία.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Ρε-
πουμπλικάνος γερουσιαστής Marco 
Rubio παρουσίασε ένα νομοσχέδιο για 
την πλήρη απαγόρευση του TikTok στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Εβαν Κορονέφσκι, εκπρόσωπος του 

CSE, είπε ότι παρακολουθεί στενά τι κά-
νουν οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι. «Συνε-
χίζουμε να παρακολουθούμε την κατά-
σταση και να ενημερώνουμε την κυβέρ-
νηση του Καναδά για τις πιο σχετικές και 
εφαρμόσιμες συμβουλές και οδηγίες για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», είπε.
«Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με 

τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας στη 
Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομι-
κών και στο Shared Services Canada για 
να διασφαλίσουμε ότι τα κυβερνητικά 
συστήματα και τα δίκτυα πληροφοριών 
παραμένουν ασφαλή και προστατευμέ-
να».

Σε μια δήλωση, ένας εκπρόσωπος του 
TikTok επέμεινε ότι το Κινεζικό Κομμου-
νιστικό Κόμμα δεν έχει κανένα έλεγχο 
στο ByteDance, ότι ποτέ δεν παρείχε δε-
δομένα καναδών χρηστών στην κινεζική 
κυβέρνηση και ότι δε θα το έκανε αν του 
ζητηθεί.
«Συνεχίζουμε να έχουμε μια εποικοδο-

μητική σχέση με την καναδική κυβέρ-
νηση και να δεσμευόμαστε σε όλες τις 
υπηρεσίες για να δείξουμε πως προστα-
τεύουμε την ασφάλεια και το απόρρητο 
των Καναδών χρηστών και να απαντάμε 
σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν 
οι αξιωματούχοι», είπε ο εκπρόσωπος. 

Όταν ρωτήθηκαν αν θα συνιστούσαν 
στα μέλη της οικογένειάς τους να κατε-
βάσουν το TikTok, ο Khoury και ο Rajiv 
Gupta, συνεργάτης επικεφαλής του 
Καναδικού Κέντρου για την Κυβερνοα-
σφάλεια, σύστησαν προσοχή. «Απενερ-
γοποιώ τα πάντα σε οποιαδήποτε από 
τις εφαρμογές που χρησιμοποιώ, γιατί 
αυτή είναι η προσωπικότητά μου», είπε 
ο Gupta.

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

Η Ρωσίδα με  
τις καμπύλες 

«όνειρο»
Η Ρωσίδα Kseniya Belousova μπορεί να κάνει 

θραύση στο μόντελινγκ, ωστόσο και στο 
Instagram δεν πάει πίσω, καθώς κάθε φορά 
που αναρτά μια φωτογραφία της τα σχόλια και 
τα likes «πέφτουν βροχή». 
Ξανθιά, πληθωρική, με κορμί που «σπάει», 

όμορφη και βλέμμα που μαγνητίζει, 
η Kseniya Belousova είναι από τα πιο πετυχημέ-
να και σέξι μοντέλα. 

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά 
το κεντρικό πρόσωπο στις καμπάνιες γνω-
στής εταιρείας ένδυσης. 
Στο δε προφίλ της στο Instagram, το 

35χρονο μοντέλο ανεβάζει συχνά σέξι 
φωτογραφίες της που προκαλούν… 

αναστάτωση.

Βασιλιάς Κάρολος: Όσα θα δούμε  
στην τελετή στέψης του 
Ο βασιλιάς Κάρολος θα τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στις 6 Μαΐου και όλες 
οι λεπτομέρειες δόθηκαν στη δημοσιότητα – Τι θα γίνει με Μέγκαν και Χάρι

Τέσσερις μήνες πριν τη μεγάλη ημέρα, το Σάββατο 
6 Μαΐου, και το παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη 

δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες που θα δούμε στην 
τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου. 
Ο 74χρονος θα στεφθεί με κάθε επισημότητα βασιλιάς 

οκτώ μήνες μετά το θάνατο της μητέρας του, η οποία 
απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών. Η τελε-
τή θα λάβει χώρα στο αβαείο του Ουέστμινστερ, ενώ θα 
ακολουθήσουν τις επόμενες 48 ώρες συναυλίες, φωταγώ-
γηση μνημείων και πρωτοβουλίες για την προώθηση του 
εθελοντισμού.
Η στέψη θα πραγματοποιηθεί προεξάρχοντος του αρχιε-

πισκόπου του Καντέρμπουρι, Τζάστιν Ουέλμπι, του προκα-
θήμενου της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Στέμμα θα φορέσει 
και η βασιλική σύζυγος Καμίλα, όπως έχει γίνει γνωστό.
Ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα θα φτάσουν στο αβα-

είο του Ουέστμινστερ με τη βασιλική πομπή και αφότου 
ολοκληρωθεί η τελετή στέψης θα επιστρέψουν στο παλά-
τι για να χαιρετήσουν από το μπαλκόνι το πλήθος.
Την Κυριακή 7/5 έχει διοργανωθεί συναυλία στο κάστρο 

του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, με τη συμμετοχή αστέ-
ρων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η συναυλία θα με-
ταδοθεί τηλεοπτικά από το BBC. Τα ανάκτορα του Μπά-
κιγχαμ δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των 
καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν.

Αργότερα, το βράδυ, θα 
φωταγωγηθούν εμβλη-
ματικά μνημεία σε όλο 
το Ηνωμένο Βασίλειο και 
υπαίθριες εορταστικές 
εκδηλώσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν σε διάφορα 
σημεία. Ο εορτασμός θα 
θυμίζει εκείνον του Ιου-
νίου για το «Πλατινένιο 
Ιωβηλαίο» της βασίλισσας 
Ελισάβετ Β’.
Η Δευτέρα 8/5 θα είναι 

αργία για τους Βρετανούς και τα ανάκτορα του Μπάκιγ-
χαμ ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε πρω-
τοβουλίες φιλανθρωπικών οργανώσεων για την προώθη-
ση του εθελοντισμού.
Η λίστα των καλεσμένων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί 

αλλά ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η πριγκίπισσα Σαρλίν του 
Μονακό θεωρείται δεδομένο ότι θα ταξιδέψουν μέχρι τη 
Βρετανία. Τα μεγαλύτερα ερωτηματικά παραμένουν για 
το Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ (Μέγκαν και Χάρι), 
με την ίδια τη στέψη να συμπίπτει με τα τέταρτα γενέθλια 
του γιου τους Άρτσι.

© Hello.gr Team

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Παντρεύτηκε στα 93α 
γενέθλιά του ο Μπαζ 
Όλντριν!

Ο θρυλικός Αμερικανός αστροναύτης, Μπαζ 
Όλντριν, μέλος της αποστολής Απόλλων 11 και 

ο δεύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη, 
παντρεύτηκε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, 
την από χρόνια σύντροφό του Άνκα Φορ. Ο Ολντριν 
και η Άνκα Φορ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Buzz 
Aldrin Ventures, επισημοποίησαν την ένωσή τους με 
μια ιδιωτική τελετή.

«Για τα 93α γενέθλιά μου (...) με χαρά μου ανακοι-
νώνω ότι η εδώ και χρόνια αγαπημένη μου, η δρ Άνκα 
Φορ και εγώ, παντρευτήκαμε», έγραψε στο Twitter ο 
αστροναύτης αναρτώντας μια φωτογραφία του ιδίου 
και της Φορ, η οποία είναι 63 ετών, σύμφωνα με τα 
αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. «Ενωθήκαμε με τα 
ιερά δεσμά του γάμου στη διάρκεια μιας μικρής ιδιω-
τικής τελετής στο Λος Άντζελες και είμαστε ενθουσια-
σμένοι σαν έφηβοι».

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Άνκα Φορ 
πήρε διδακτορικό ως χημικός μηχανικός το 1996 από 
το πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ. Πριν προσληφθεί 
στη Buzz Aldrin Ventures, είχε εργασθεί στις χημικές 
επιχειρήσεις Union Carbide και Johnson Matthey. Έχει 
διατελέσει επίσης ταμίας ενός λόμπι του υδρογόνου, 
του «California Hydrogen Business Council».

Οι τρεις προηγούμενοι γάμοι του Μπαζ Όλντριν είχαν 
καταλήξει σε διαζύγιο.

Ο Αμερικανός αστροναύτης είναι ο τελευταίος επιζών 
της αποστολής Απόλλων 11, στη διάρκεια της οποίας ο 
ίδιος και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι 
που πάτησαν στη Σελήνη, στις 20 Ιουλίου 1969.

Ο Μάικλ Κόλινς, το τρίτο μέλος της αποστολής και 
κυβερνήτης του διαστημοπλοίου που παρέμεινε σε 
τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ενώ οι συνάδελφοί του 
περπατούσαν στην επιφάνειά της, απεβίωσε τον Απρί-
λιο 2021 και ο Άρμστρονγκ το 2012.

Αφού αποχώρησε από την αμερικανική διαστημική 
υπηρεσία (NASA) το 1971, ο Μπαζ Όλντριν παρέμει-
νε ένθερμος υποστηρικτής των διαστημικών ταξιδιών. 
Ένας κρατήρας της Σελήνης, ο οποίος βρίσκεται κοντά 
στο σημείο που προσγειώθηκε η αποστολή Απόλλων 
11, φέρει το όνομά του.|                               © 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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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*
ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΩ  
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ο σκοπός του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
Ελληνίδων Κύριων (ΦΟΕΚ) είναι να παρέχει 

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

Εάν προσωρινά βρισκόσαστε σε οικονομική 
δυσχέρεια, σε κρίσιμη κατάσταση η έκτακτη 
ανάγκη το ΦΟΕΚ μπορεί να σας βοηθήσει.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

• Τρόφιμα, ενοίκιο, 
ρουχισμό, έπιπλα, 
ηλεκτρισμό, φάρμακα και 
αλλά έξοδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ  
ΤΩΝ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ελληνικό ελαιόλαδο  
με φύλλα χρυσού 

Ένα ελληνικό ελαιόλαδο βρίσκεται 
στην πρώτη θέση της λίστας με τα 

ακριβότερα ελαιόλαδα του κόσμου. Ο 
λόγος για το λάδι της εταιρείας Ε-LA-
WON με φύλλα χρυσού, το οποίο βρίσκε-
ται στην κορυφή των προτιμήσεων από 
αραβικές βασιλικές οικογένειες στην 
Αραβική Χερσόνησο.
«Το ελαιόλαδο με βρώσιμο χρυσό πωλεί-

ται σε ένα πολυτελές κουτί το οποίο είναι 
κατασκευασμένο από χαρτόπανο, χειρο-
ποίητο, και προσφέρεται σε συσκευασία 
των 250ml» είπε στο Αθηναϊκό – Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Εταιρίας, Γιάννης Καμπού-
ρης, και πρόσθεσε ότι «όλο το concept 
όμως είναι εκείνο το οποίο δίνει την αίγλη 
και χαρακτηρίζεται Ultra premium εξαιρε-
τικά παρθένο ελαιόλαδο», με το κόστος 
ανά συσκευασία να αγγίζει τα 1.050 ευρώ.
Το 70% του καταναλωτικού κοινού βρί-

σκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα 
στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, την 
Αμερική, τον Καναδά, τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα και την Κορέα, ενώ πλέον 
η εταιρία προσπαθεί να κάνει «άνοιγμα» 
στην ανερχόμενη αγορά της Ταϊβάν.

Όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης «το ελαιό-
λαδο το οποίο προσφέρουμε είναι πρώι-
μης συγκομιδής, έχει υψηλές φαινολικές 
ουσίες, είναι δηλαδή ωφέλιμο για τον ορ-
γανισμό».

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που έχει 
διενεργήσει το Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών τα ελαιόλαδα διακρί-
νονται για τη θεραπευτική ιδιότητα για 
τη σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν υψηλό 
φαινολικό δείκτη, αυξημένες πολυφαινό-
λες, οι οποίες είναι θεραπευτικές, καρδι-
οαγγειοπροστατευτικές.
Το εν λόγω προϊόν έχει καταφέρει να 

«κλέψει» τις εντυπώσεις σε όσες διεθνείς 
εκθέσεις έχει παρουσιαστεί, με τον κ. Κα-
μπούρη να υπογραμμίζει ότι «κάνει την 
Ελλάδα μας περήφανη, είναι εκείνο το 
οποίο ελκύει πελάτες, είναι κάτι διαφορε-
τικό συγκριτικά με τους άλλους».

Όπως τόνισε, όταν είχε πάει ο ίδιος να 
λανσάρει το ελαιόλαδο στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, σε ένα event ήταν και 
ο υπουργός Ευτυχίας του Αμπού Ντάμπι. 
«Του δωρίσαμε το ελαιόλαδο και όταν το 

δοκίμασε με την οικογένειά του, το μή-
νυμα που μας έστειλε έλεγε: «εξαιρετικό, 
συγκινητικό», είπε ο κ. Καμπούρης.

 
ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ  
ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΒΡΩΣΙΜΟ ΧΡΥΣΟ
Το ελαιόλαδο με βρώσιμο χρυσό αποτε-

λεί την «αιχμή του δόρατος» για την Ε-LA-
WON ωστόσο η εταιρία παράγει και άλλα 
καινοτόμα προϊόντα. «Δημιουργήσαμε 
γλυκό τριαντάφυλλο με βρώσιμο χρυσό, 
ελιές με βρώσιμο χρυσό, και μέλι με την 
προσθήκη βρώσιμου χρυσού, το οποίο 
μάλιστα προσφέρεται σε χειροποίητα μο-
ναδικά βαζάκια με κρύσταλλα Swarovski» 
είπε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας.

Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, φέτος στη 
διεθνή έκθεση Τροφίμων SIAL, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Παρίσι, παρουσιάστη-
κε μια κολόνια που ήταν από εκχύλισμα 
ελιάς και απευθύνεται σε άνδρες και γυ-
ναίκες και «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Η Ε-LA-WON διαθέτει συνολικά 34 κωδι-
κούς ελαιόλαδου, ενώ πρόσφατα στους 
κωδικούς αυτούς εντάχθηκε και το ελαι-
όλαδο από ελιές με χαμηλή αλατότητα, 
ειδικά για την αγορά των Αραβικών Εμι-
ράτων.

ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Για τη δημιουργία και τη διαφοροποίηση 

των ελαιόλαδων και γενικά των προϊόντων 
της εταιρίας, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Ε-LA-WON στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 
«γίνεται έγκυρη συγκομιδή η οποία έχει 
πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα Οκτω-
βρίου» ενώ τα μέλια προέρχονται από την 
Πελοπόννησο και είναι μονοποικιλιακά.

Μετά τη συγκομιδή ακολουθεί η απο-
θήκευση η οποία γίνεται υπό πίεση σε 
δεξαμενές αζώτου, όπου κάθε μπουκά-
λι «περιέχει μια «ανάσα» αζώτου για να 
μη δημιουργεί το οξυγόνο ελάττωμα στο 
προϊόν» κάτι που έχει ως αποτέλεσμα «η 
εταιρεία να μετρά πάνω από 115 βραβεία 
διεθνώς» σημείωσε.
Τέλος, όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης, στό-

χος της εταιρίας είναι το «άνοιγμα» των 
νέων αγορών αλλά και ο εμπλουτισμός 
της γκάμας της εταιρείας με νέα προϊόντα.
                             Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ.-ΠΑΟΚ Β’ 1-0 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 0-0 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ. 4-2 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4-0 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2-2 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 6-0 
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2-0
ΡΕΠΟ: Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 12 αγώνες)

01] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  28 (19-5)
02] ΠΑΟΚ Β’  22 (19-9) 
03] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  22 (17-8)
04] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  20 (18-8) 
05] ΗΡΑΚΛΗΣ  20 (16-9)
06] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 19 (10-7) 
07] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 17 (21-15)
08] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 15 (11-11)
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 15 (8-9)
10] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 13 (17-17)
11] ΒΕΡΟΙΑ  13 (12-13)
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 10 (8-17)
13] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   7 (3-18)
14] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ    6 (13-20)
15] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   6 (8-34)

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
28 & 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΑΟΚ Β’-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1-1 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΑΕΚ Β’ 4-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 4-0 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0-3 
ΧΑΝΙΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ 0-0 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ 3-1 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-1
ΡΕΠΟ: ΑΙΓΑΛΕΩ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 12 αγώνες)

01] ΚΗΦΙΣΙΑ  25 (18-1)
02] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  24 (14-7)
03] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 24 (12-5)
04] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 24 (20-8)
05] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  20 (13-7)
06] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  18 (12-8)
07] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  18 (13-6)
08] ΧΑΝΙΑ  17 (12-7)
09] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 14 (10-8)
10] ΑΙΓΑΛΕΩ  12 (5-8)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 10 (5-15)
12] ΑΕΚ Β’    8 (10-16)
13] ΕΠΙΣΚΟΠΗ    2 (2-12)
14] ΗΡΟΔΟΤΟΣ    0 (3-16)
15] ΠΑΟ ΡΟΥΦ    0 (5-30)

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
21,22 & 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΑΕΚ Β’-ΧΑΝΙΑ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΑΙΓΑΛΕΩ
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’

Η Κηφισιά έμεινε στο 0-0 με τα Χα-
νιά εκτός έδρας, για τη 12η αγω-

νιστική της Σούπερ Λιγκ 2, και δεν μπό-
ρεσε να δώσει συνέχεια στις νίκες μετά 
το 3-0 επί της 2ης της βαθμολογίας Πα-
ναχαϊκής. Οι φιλοξενούμενοι λίγο έλει-
ψε να ανοίξουν το σκορ στο 64ο λεπτό, 
με τον Ταλάλ να πιάνει μακρινό σουτ, 
με το οποίο έστειλε τη μπάλα στο ορι-
ζόντιο δοκάρι.
Με επιβλητική νίκη (4-0) απέναντι 

στην ΑΕΚ Β’ επέστρεψε στις νίκες η Πα-
ναχαϊκή. Οι Αχαιοί κράτησαν την επαφή 
τους με τις πρώτες θέσεις της βαθμο-
λογίας, «πιάνοντας» στους 24 βαθμούς 
την Κηφισιά, η οποία, όμως, έχει δώσει 
τέσσερα (!) ματς λιγότερα. 
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγά-

λο παιχνίδι για το Νότιο Όμιλο, με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης και την Καλλιθέα 
να μένουν στο 1-1 στο Δημοτικό γήπε-
δο της Νέας Σμύρνης. Ένα αποτέλεσμα 
που έφερε τους «κυανόλευκους» στην 
τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 
24 πόντους, ισόβαθμους με τη δεύτερη 
Παναχαϊκή και τον τέταρτο ΟΦ Ιερά-
πετρας, ενώ από την άλλη, η Καλλιθέα 
παρέμεινε στην πέμπτη θέση με 20 βαθ-
μούς.
Τέλος, Καλαμάτα και Προοδευτική 

έμειναν στο 1-1, με τον κόουτς της Κ19 
Νίκο Κακαλέτρη να διαδέχεται στον πά-
γκο της Καλαμάτας το Νίκο Αναστόπου-
λο που αποχώρησε, λόγω της άσχημης 
πορείας της «Μαύρης Θύελλας».

ΟΗ άνετη νίκη του Πανσερραϊκού 
με 4-0 επί του Ηρακλή Λάρισας,   

στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της 
Σούπερ Λιγκ 2, σε συνδυασμό με την 
ήττα του ΠΑΟΚ Β’ από τον Ηρακλή (1-
0), έφερε την ομάδα των Σερρών στο 
+6 από το «δικέφαλο του βορρά» αλλά 
και από τη Λάρισα, η οποία είχε ρεπό 
και δεν αγωνίστηκε.
Η ομάδα των Σερρών μπορεί να μην 

καρδιοχτύπησε αλλά δεν έφτασε στο 
στόχο της όσο άνετα μαρτυράει το τε-
λικό σκορ. Το σουτ του Σαΐντ της έδωσε 
προβάδισμα στο 51’, ενώ δύο γκολ πέ-
τυχε ο Μούργος (73’, 87’), ενδιάμεσα 
σκόραρε και ο Σοφιανός (80’).
 Πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και 

κοιτάζει στα… ψηλά της βαθμολογίας ο 
Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε 1-0 του 
ΠΑΟΚ Β’. Οι «κυανόλευκοι» πανηγύρι-
σαν την πέμπτη τους νίκη στα τελευταία 
έξι παιχνίδια και έφτασαν στην 5η θέση 
με 20 βαθμούς, ισόβαθμοι με τη Νίκη 
Βόλου. Ο «δικέφαλος του Βορρά» έμει-
νε στη δεύτερη με 22, τρεις πίσω από 
τον πρωτοπόρο Πανσερραϊκό, τον οποίο 
υποδέχεται στην Τούμπα την επόμενη 
αγωνιστική! Ήρωας του ματς για το «Γη-
ραιό» έγινε ο Γιουμπιτάνα, ο οποίος στο 
πέμπτο μόλις λεπτό έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα με πανέμορφη κεφαλιά.
Μετά από 11 ανεπιτυχή αποτελέσματα 

ο Θεσπρωτός επέστρεψε στις νίκες με 
θριαμβευτικό τρόπο, συντρίβοντας με 
6-0 τον Απόλλωνα Λάρισας!

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Οκτώ νίκες σερί για τις Σέρρες, Οκτώ νίκες σερί για τις Σέρρες, 
πρώτη «γκέλα» για την Κηφισιά!πρώτη «γκέλα» για την Κηφισιά!

BASKET LEAGUE 

Ουόκαπ και Λι γλίτωσαν  
από ήττα τους «αιώνιους»! 
• Νίκη στον πόντο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό  
• Ο ΑΡΗΣ νικητής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 
τα… χρειάστηκαν μέχρι να φτά-

σουν στη νίκη, στο πλαίσιο της 13ης 
αγωνιστικής της ελληνικής λίγκας 
του μπάσκετ, με αντιπάλους το Πε-
ριστέρι και το Λαύριο αντίστοιχα. 

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από πολύ και-
ρό έφτασαν στο φάσμα της ήττας, εφό-
σον το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη 
αποδείχτηκε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό, 
όμως ο Τόμας Ουόκαπ είχε την απάντηση 
στο 1,4’’ πριν το τέλος, δίνοντας τη νίκη 
στην ομάδα του με 86-87 στο κλειστό 
«Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερί-
ου.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 44-42, 62-63, 
86-87

Κάτι ανάλογο κόντεψε να πάθει και ο 
Παναθηναϊκός στο Λαύριο, με τους γη-
πεδούχους να βάζουν… δύσκολα στο 
«τριφύλλι», που ως γνωστόν τελευταία 
βρίσκεται σε παρατεταμένο ντεφορμά-
ρισμα και γενικά σε κακή αγωνιστική 
κατάσταση. Ο Πάρις Λι όμως, με το σκορ 
στο 84-84, βρήκε στα 0,6’’ το… διάδρομο 
που τον οδήγησε κατευθείαν στο καλάθι 
των γηπεδούχων και με λέι-απ σκόραρε 
για το 84-86 που ήταν και το τελικό σκορ.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 42-39, 67-67, 
84-86

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 13ης αγω-
νιστικής, ο ΑΡΗΣ ήταν ο νικητής στο 
ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ 
(77-70), έχοντας κορυφαίους τους Αμε-
ρικάνους Νότα (26π.), Χάγκινς (12π.) και 
Σανόγκο (12π., 9ρ.), ενώ για το δικέφαλο 
ο Χαντς είχε 17 πόντους.

Η ΑΕΚ πέρασε με δυσκολία το εμπόδιο 
του Απόλλωνα στην Πάτρα, έχοντας κο-
ρυφαίο τον Αμερικάνο Μάιλς με 19 πό-
ντους, και τέλος τόσο ο Προμηθέας όσο 
και ο Κολοσσός επιβλήθηκαν αντίστοιχα 
του Ιωνικού και της ουραγού Καρδίτσας.   

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. 66-74 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 73-62 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ 61-69
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 77-70 
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 84-86
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 86-87

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 13 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  26 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 24 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 21 
04] ΑΕΚ   21  
05] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  21 
06] ΠΑΟΚ  20  
07] ΑΡΗΣ  20
08] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 20
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 16 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 16 
11] ΛΑΥΡΙΟ  15
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   14

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΑΕΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΑΟΚ-ΛΑΥΡΙΟ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

*Τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δίκαια στους «4» ο ΠΑΟΚ 
• Το 1-1 στη Λεωφόρο έστειλε στα ημιτελικά του Κυπέλλου  
    το «δικέφαλο του βορρά» που παίζει με τη Λαμία  
• ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ το άλλο ζευγάρι

Παρά το γρήγορο γκολ του Παναθη-
ναϊκού (18΄Τσέριν) ο ΠΑΟΚ, που 

είχε «μαξιλάρι» το 2-0 του πρώτου 
αγώνα, άντεξε στη συνέχεια, χωρίς οι   
«πράσινοι» να απειλήσουν ιδιαίτερα 
την εστία του Κοτάρσκι, και βρήκε το 
γκολ της ισοφάρισης στο 78’ με το πέ-
ναλτι του Ολιβέιρα (χέρι του Τσέριν), 
με το τελικό 1-1 να δίνει την πρόκριση 
στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. 

ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ θα βρει αντίπαλο 
τη Λαμία, η οποία νίκησε για 2η φορά 
τον Απόλλωνα Παραλιμνίου με 4-2 
(20΄Ασκόφσκι, 25΄Παούλεβατς, 39’ αυτ. 
Γκέκας, 93΄Τσιλούλης - 8’ Κουτζαβασί-
λης, 86΄Ελέζι), με την ομάδα της Φθιώ-
τιδας να προκρίνεται στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου για 2η συνεχόμενη χρονιά!

ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ προέκυ-
ψε στο άλλο ζευγάρι του ημιτελικού, με 
το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην «ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ» και τη ρεβάνς στο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ-
ΡΑΪΣΚΑΚΗΣ».

Η ΕΝΩΣΗ νίκησε και στις Σέρρες τον 
πρωτοπόρο του βορείου ομίλου της Σού-
περ Λιγκ 2 Πανσερραϊκό με 1-3, χωρίς να 
πιεστεί ιδιαίτερα. 
Σκόρερ για την ΑΕΚ οι Μάντα-

λος (21’, 51’) και Μαχαίρας στο 80’. 
Ο Κατσαντώνης των γηπεδούχων 
είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 49’. 

ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ του ΑΡΗ με 
τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης», στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ του Ολυ-
μπιακού, το πρόσωπο του παιχνιδιού 
ήταν αναμφίβολα ο 20χρονος γκολκίπερ 
των «ερυθρόλευκων», Κωνσταντίνος 
Τζολάκης.
Ο πορτιέρε του Ολυμπιακού έδωσε κυ-

ριολεκτικά την πρόκριση στην ομάδα του 
(0-1) κάνοντας σωρεία αποκρούσεων, 
ενώ στο 83’ έπιασε και το πέναλτι που 
εκτέλεσε ο Γκρέϊ κρατώντας το 0-0. 
Στη συνέχεια του παιχνιδιού, ο Ελ Αρα-

μπί στο 89’ σκόραρε για τον Ολυμπιακό 
δίνοντας (με δύο νίκες) την πρόκριση 
στην ομάδα του.
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Οι αριθμοί της 19ης αγωνιστικής
✔ Ο Ροντρίγκο Εραμούσπε σημείωσε 

το 7ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα 
και έσπασε την περσινή του επίδοση που 
ήταν τα 6 γκολ. Συνολικά έχει σημειώσει 
15 τέρματα με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάν-
νινα στη Super League και ήδη βρίσκεται 
στη 13η θέση των σκόρερ όλων των επο-
χών της ομάδας της Ηπείρου στη μεγάλη 
κατηγορία.

✔ Η ΑΕΚ κατάφερε στο τελευταίο δεκά-
λεπτο της αναμέτρησης με τον Ιωνικό να 
σημειώσει δύο γκολ και να πάρει τη νίκη. 
Τα γκολ των Βίντα στο 82ο λεπτό και του 

Τσούμπερ στο 92ο ήταν εκείνα που δημι-
ούργησαν την ανατροπή. 
Η ακριβώς προηγούμενη ανατροπή για 

τους Κιτρινόμαυρους ήταν στις 4 Φε-
βρουαρίου 2018, όταν στην εκτός έδρας 
αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έκαναν 
το ίδιο με τα γκολ των Τσιγκρίνσκι (87’) 
και Γιακουμάκη (94) και πήραν τη νίκη με 
2-1.
✔ Δεν έχει καταφέρει να φύγει με νίκη 

από το γήπεδο του Περιστερίου ο Μί-
τσελ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει 
δημιουργήσει αρνητική παράδοση, αφού 
στις πέντε επισκέψεις του εκεί έχει τέσ-
σερις ισοπαλίες και μια ήττα. 
Το 2013-14 είχε δύο ισοπαλίες, 0-0 για 

τη Super League και 1-1 για το Κύπελλο 
Ελλάδος. Το 2014-15 υπήρξε ήττα με 1-0 
για το πρωτάθλημα, ενώ αυτή τη σεζόν 
έχει μια ισοπαλία (2-2) για το Κύπελλο 
Ελλάδος και μια ισοπαλία (1-1) για τη 
Super League.

✔ Οι έξι από τις δέκα συνολικά νίκες 
που έχει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα απέναντι 
στον Παναθηναϊκό είναι στα τελευταία 
20 παιχνίδια, ενώ στα προηγούμενα 54 
είχε μόλις τέσσερις νίκες. Σε αυτές τις 
αναμετρήσεις υπάρχουν και 17 ισοπαλί-
ες.

✔ Τις 200 επαγγελματικές συμμετοχές 
έφτασε ο Γιώργος Μύγας στην αναμέτρη-
ση του Ιωνικού με την ΑΕΚ. Ο 29χρονος 

αμυντικός έκανε ντεμπούτο με τον Πα-
ναιτωλικό στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνι-
κής στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην εντός 
έδρας ήττα από την Καλλονή με 1-0 και 
ένα χρόνο αργότερα έπαιξε το πρώτο του 
παιχνίδι στη Super League (Παναθηναϊ-
κός-Παναιτωλικός 2-0). 
Οι 126 από τις συμμετοχές του αφορούν 

τη Super League, ενώ έχει σημειώσει και 
ένα γκολ, πέρσι στην αναμέτρηση ΟΦΗ – 
Ιωνικός 2-3.

✔ Στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ ακόμη 
δύο ποδοσφαιριστές του Ιωνικού έφτα-
σαν σε σημαδιακό αριθμό συμμετοχών, 
ο Λευτέρης Χουτεσιώτης και ο Εμάνουελ 
Σάκιτς. 
Ο Χουτεσιώτης έφτασε τα 100 παιχνίδια 

σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε κάνει το 
ντεμπούτο του με τα χρώματα του Ολυ-
μπιακού απέναντι στον Πανθρακικό στις 
3 Απριλίου 2016. 
Ο Σάκιτς πλέον έχει 100 παιχνίδια στη 

Super League με αυτές να μοιράζονται σε 

τρεις ομάδες, τον Ατρόμητο (28), τον Άρη 
(49) και τον Ιωνικό (13). Το ντεμπούτο του 
έγινε στις 8 Ιανουαρίου 2018 στην ανα-
μέτρηση Απόλλων Σμύρνης – Ατρόμητος 
0-3.

✔ Τις 100 συμμετοχές στη Super League 
έφτασε ο Διαμαντής Χουχούμης, ο οποί-
ος έχει αγωνιστεί στην κατηγορία με τρεις 
ομάδες, τον Παναθηναϊκό (39), τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης (25) και τον Παναιτωλικό 
(36). Το ντεμπούτο του είχε γίνει στις 29 
Οκτωβρίου 2012 στην ισοπαλία (2-2) του 
Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1 
82’ Ντουάρτε - 89’ Εραμούσπε 
ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0
88’ Περέα
ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3-0 
47’, 60’, 74’ Γκαρθία 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ 1-2 
38’ Σεμπά - 82’ Βίντα, 92’ Τσούμπερ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 0-3
44’ αυτ. Πέρεθ, 46’ Ζίβκοβιτς,  
52’ Κωνσταντέλιας 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
64’ Φριντγιόνσον - 54’ Μπακαμπού

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 19 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  45 (28-10) 
02] ΑΕΚ    44 (38-09) 
03] ΠΑΟΚ  39 (29-11) 
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39 (33-11) 
05] ΑΡΗΣ   31 (28-14) 
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  29 (22-30) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  24 (20-20) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  20 (20-27) 
09] ΟΦΗ   19 (16-23) 
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 18 (21-35) 
11] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 18 (14-23) 
12] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 (10-22) 
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   12 (08-31) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  08 (12-33)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

12:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
13:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
09:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ  
12:30 ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
11:00 ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
14:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
Καρέλης        ΠΑΝΑΙΤ. 10 16 
Γκαρσία         ΑΕΚ  10 18
Αϊτόρ              ΠΑΟ 8 9
Μπακαμπού ΟΛΥ 8 15

ΕΛΛΑΔΑ|SUPER LEAGUE 

Ο ΠΑΟΚ έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα! 
«Αέρας» ο δικέφαλος στη Λεωφόρο, 0-3 τον Παναθηναϊκό! • Στο -1 από την 
κορυφή η ΑΕΚ με ανατροπή στο 92’! • Έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει  
την κορυφή ο Ολυμπιακός, 0-0 στο  Περιστέρι…

Κερδισμένη η ΑΕΚ μετά τη 19η αγωνι-
στική, μείωσε στον ένα βαθμό από 

τον Παναθηναϊκό. Στο κόλπο για τον τίτ-
λο ο θριαμβευτής στη Λεωφόρο ΠΑΟΚ, 
έπιασε τον Ολυμπιακό που γκέλαρε με 
τον Ατρόμητο.
Ο ΠΑΟΚ πέρασε με τρομερή εμφάνιση 

και σπουδαία νίκη με 3-0 από τη Λεωφό-
ρο. Έκοψε τα φτερά του Παναθηναϊκού 
κι έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα, αφού 
η ΑΕΚ με την τεράστια  ανατροπή με 2-1 
στη Νίκαια επί του Ιωνικού, μείωσε στον 
ένα βαθμό τη διαφορά. 
Ο ΠΑΟΚ με το τρίποντο έπιασε τον Ολυ-

μπιακό στην τρίτη θέση και είναι στο -6 
από την κορυφή. 
Μαζί του και οι Πειραιώτες, οι οποίοι 

έμειναν στο 1-1 με τον Ατρόμητο κι έχα-
σαν την ευκαιρία να μειώσουν στους 4 
βαθμούς τη διαφορά.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Λεβαδειακός 

και η Λαμία έμειναν στην ισοπαλία κι 
έτσι έχασαν την ευκαιρία να πάρουν ανά-
σα, ο Άρης έκανε… περίπατο με το Βόλο, 
ο ΟΦΗ απέδειξε και με τον Αστέρα Τρί-
πολης ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία (5 
ματς αήττητος), ενώ τέλος ο ΠΑΣ Γιάννινα 
πήρε τη… μπουκιά από το «στόμα» του 
Παναιτωλικού, σκοράροντας για το 1-1 
στο 89ο λεπτό. 

Πιο αναλυτικά τα παιχνίδια των 4 ομά-
δων της κορυφής:

Ο ΠΑΟΚ ΕΚΑΝΕ... ΦΥΛΛΟ 
ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
Σε... πάρτι μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ το παιχνί-

δι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος 
Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 19ης αγωνι-
στικής της Super League, φτάνοντας σε 
μία εμφατική νίκη με 3-0 και ξαναμπήκε 
(κι αυτός) στη διεκδίκηση του φετινού 
τίτλου. 
Το αυτογκόλ του Ρουμπέν στο 44’ και 

τα «χτυπήματα» της... κόμπρας από τους 
Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα 
του δευτέρου ημιχρόνου, χάρισαν μία 
τεράστιας αξίας και σημασίας νίκη στον 
ΠΑΟΚ, που μείωσε στους 6 βαθμούς την 
απόστασή του από την κορυφή. 
Μόλις στο +1 πλέον το προβάδισμα του 

Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ, με το πρω-
τάθλημα να παίρνει... φωτιά.

* Στο ημίχρονο του αγώνα ο Δημήτρης 
Σαραβάκος βράβευσε τους Τζιμπρίλ Σισέ 
και Μάρκους Μπεργκ για την προσφορά 
τους στο σύλλογο, με τους δύο μεγάλους 
«κανονιέρηδες» του παρελθόντος να 
γνωρίζουν την αποθέωση από την εξέ-
δρα.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΣΤΟ 92΄ 
Η ΑΕΚ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ
Με ανατροπή και το «χρυσό» γκολ του 

Τσούμπερ στο δεύτερο λεπτό των καθυ-
στερήσεων, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη (όπως 
εξελίχθηκε το ματς) νίκη με 2-1 επί του 
Ιωνικού στη Νεάπολη. Οι ουραγοί Νικαι-
ώτες προηγήθηκαν στο 38΄ με τον Σεμπά 
και ως το τελευταίο δεκάλεπτο άντεχαν 
και έδειχναν ικανοί να πανηγυρίσουν 
την πρώτη φετινή εντός έδρας νίκη τους. 
Ο Βίντα όμως ισοφάρισε στο 82΄ και το 
γκολ του Τσούμπερ έδωσε στην Ένωση 
τους τρεις βαθμούς, που την έφεραν στο 
-1 από την κορυφή.

ΝΕΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
Ατρόμητος και Ολυμπιακός αναδείχθη-

καν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι ύστερα 
από εξαιρετικό παιχνίδι, με το οποίο 
έκλεισε η αυλαία της 19ης αγωνιστικής 
στη Σούπερ Λίγκα. Με προβλήματα στην 
ανασταλτική και αμυντική λειτουργία, οι 
«ερυθρόλευκοι» αν και προηγήθηκαν, 
δεν κατάφεραν να επωφεληθούν από 
την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι 
στον ΠΑΟΚ και να μειώσουν τη διαφορά 
στους 4 βαθμούς από τους πρωτοπόρους 
«πράσινους».

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
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ΑΣΚΗΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ, ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΑ
Για τους ηλικιωμένους μας

Ολόκληρη η ελληνική παροικία είναι υπερήφανη για τη λαμπρή δουλειά που 
προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας στη μεταλαμπάδευση της 

ελληνικής σπίθας στα παιδιά μας. Όταν οι μαθητές μας επιβεβαιώνουν αυτή 
την προσπάθεια με τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, μέσα και έξω από τις τάξεις, 
στις τέχνες, στον αθλητισμό, στον εθελοντισμό, στη φιλανθρωπία, η υπερηφά-
νεια μας απογειώνεται. 

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η Κατερίνα Σταθοπούλου, απόφοιτος του Δη-
μοτικού μας σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», μαθήτρια πλέον του κολλεγί-
ου «Regina Assumpta» και του Σαββατιανού Γυμνασίου της ΕΚΜΜ, «Αριστο-
τέλης».

Γνωρίσαμε την Κατερίνα, το 2019, μαθήτρια της έκτης τάξης, όταν παρουσία-
ζε το εβδομαδιαίο ενημερωτικό video podcast «Τα Νέα του Σχολείου Σωκρά-
της-Δημοσθένης», παρέα με τον συμμαθητή της, Νίκο Μπρα. Τα video αυτά 
παραμένουν διαθέσιμα στο κανάλι της ΕΚΜΜ στο YouTube. 

Πέρα από τις σημαντικές επιδόσεις της στα μαθήματα, η Κατερίνα συνεχίζει 
την ανοδική της πορεία στα αθλήματα του στίβου. Η νεαρή Σταθοπούλου, 
αθλήτρια του συλλόγου στίβου Areus, θα εκπροσωπήσει την ομάδα του Κε-
μπέκ στον καναδικό αγώνα Κεμπέκ - Οντάριο. Αυτός θα είναι ο δεύτερος μεγά-
λος της αγώνας σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, επιλέχθηκε από την περιοχή Lac St-Louis για 
να συμμετάσχει στους Αγώνες του Κεμπέκ (Jeux du Québec). Για να το πετύ-
χει αυτό, έφτασε εύκολα το επίπεδο επιλογής στη δισκοβολία, τη σφαιροβολία 
και τη σφυροβολία. Αυτό που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι πέτυχε να 
φτάσει σε αυτό το επίπεδο σε ηλικία μόλις 14 ετών! Ο αγώνας αυτός απευθύ-
νεται κανονικά σε αθλητές 16 και 17 ετών.

Οι νεαροί αθλητές του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» που ανήκουν στο 
σύλλογο στίβου Areus, τη θαυμάζουν. Αποτελεί πρότυπο γι’ αυτούς.

«Η Κατερίνα είναι μια θετική, αεικίνητη και πολύ σχολαστική αθλήτρια. Στην 
προπόνηση, θέλει να δουλεύει και την παραμικρή λεπτομέρεια στις τεχνικές 
της. Είτε πρόκειται για το συρτό της βήμα στη σφαιροβολία, είτε για την περι-
στροφή της στη δισκοβολία, θέλει πάντα να τελειοποιεί την τεχνική της, για να 
πάει στο επόμενο επίπεδο. Πάντα στοχεύει ψηλότερα και αυτό είναι ένα χαρα-
κτηριστικό που μου αρέσει», λέει ο προπονητής της Eric Bouchard.

Μετά την απόκτηση του μεταλλίου στο πρωτάθλημα του Κεμπέκ, το περα-
σμένο καλοκαίρι, στο Λαβάλ, στη δισκοβολία, η Κατερίνα θα είναι μία από τα 
φαβορί της σφαιροβολίας για την ομάδα του Κεμπέκ, στον αγώνα του Κεμπέκ 
με το Οντάριο, στο Τορόντο, στις 11 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι 
οι εργαζόμενοι και εθελοντές της Κοινότητας και σύσσωμη η ελληνική παροικία 
συγχαίρουμε την Κατερίνα Σταθοπούλου για τις επιτυχίες της και της ευχόμα-
στε, ολόψυχα, καλή επιτυχία στον αγώνα του Τορόντο και σε κάθε αγώνα της 
ζωής της. Στεκόμαστε στο πλευρό της με υπερηφάνεια! 

Όλοι γνωρίζουμε την ευεργετική επίδραση που έχει η άσκηση αλλά και η κοι-
νωνικοποίηση στη σωματική και ψυχική υγεία της τρίτης ηλικίας.

Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
και επιθυμίες των ηλικιωμένων της κοινότητας μας, πραγματοποιεί δύο δραστη-
ριότητες, που ανταποκρίνονται σε αυτές ακριβώς τις ανάγκες, κάθε Πέμπτη από 
τις 10 έως τις 12.00 μ.μ.

Η σειρά μαθημάτων “Άσκηση και Ευεξία”, στις 10.00 -11.00 το πρωί, περιλαμ-
βάνει ασκήσεις ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας, που 
συμβάλλουν στην καλή υγεία και ποιότητα ζωής, και βελτιώσουν την ισορροπία 
και ευελιξία σας.

Η έμπειρη εκπαιδεύτρια υγείας και φυσικής κατάστασης, Ελευθερία Νίκα, θα σας 
καθοδηγήσει κατάλληλα ώστε να ασκηθείτε με ασφαλή και αποτελεσματικό τρό-
πο, να μείνετε γεροί και δυνατοί ή και να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε προβλή-
ματα υγείας χωρίς καν να σηκωθείτε από την καρέκλα σας!

Εγγραφείτε στα μαθήματά μας, τεντώστε και δυναμώστε το σώμα σας, και απο-
κτήστε την ενέργεια και την ικανότητα να κάνετε πράγματα που θέλετε καθώς και 
να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες που αγαπάτε.

Γίνετε μέλος της ομάδας μας και την ίδια μέρα, μετά από τη γυμναστική, στις 
11.00-12.00 μ.μ., ελάτε στην κοινωνική μας εκδήλωση “Καφές και Κουβεντούλα”. 
Όπως μας λένε οι συμμετέχοντες: “Είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα, απολαμβά-
νουμε φρέσκο καφέ και σνακ και έχουμε το χρόνο και την ευκαιρία να κάνουμε 
όμορφες συζητήσεις, να συναντήσουμε τους φίλους μας ή να κάνουμε καινού-
ριους”! 

Διεκδικήστε το δικαίωμα να έχετε μια δραστήρια κοινωνική ζωή και μια υγιή γή-
ρανση.
Οι δύο δραστηριότητες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Μοντρεάλ. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 514-738-2421 εσωτ. 
121-135 ή ηλεκτρονικά στο infosshq@hcgm.org

Την περασμένη Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου, εκοιμήθη ο 
Αιδεσιμολογιότατος π. Παναγιώτης Σαλατέλλης, ο 

οποίος υπηρέτησε για 37 χρόνια ως Ιερατικώς Προ-
ϊστάμενος του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου. 
Νωρίτερα, είχε υπηρετήσει στον Ι. Ναό Κοίμησης της 
Θεοτόκου. 

Σε μήνυμά του, στα κοινωνικά δίκτυα, ο Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως Ιάκωβος Αντωνόπουλος, 
έγραψε σχετικά: Με βαθύτατη θλίψη αλλά και με την ελ-
πίδα και την αλήθεια της Αναστάσεως πληροφορηθήκαμε την κοίμηση του π. 
Παναγιώτη Σαλατέλλη, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα με την παρουσία του, την 
ιεροπρέπεια του, τη μελωδικότητα της φωνής του, τις γνώσεις του και γενικότερα 
με ολόκληρη τη λειτουργική του ζωή και διακονία, την τοπική Εκκλησία της Ελ-
ληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Καναδά και την Ελληνική Παροικία του Μόντρεαλ. 
Η καρτερία του, τους τελευταίους μήνες, στη δύσκολη δοκιμασία της ασθένειας 
υπήρξε υποδειγματική, παροιμιώδης, ιώβεια αλλά και σωτήρια! 

Ο Άγιος Θεός να τον αναπαύει εν χώρα ζώντων και ας εύχεται για όλους εμάς εις 
το επουράνιο θυσιαστήριο λειτουργών αενάως πλέον μετά του Αρχιθύτου Χρι-
στού! 

Σε ευχαριστούμε πολύ π. Παναγιώτη! Καλό παράδεισο και καλή αντάμωση!

ΜπράβοΜπράβο
Κατερίνα!Κατερίνα!

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΤΕΛΛΗΣ
Τον αποχαιρετούμε με βαθύτατη θλίψη
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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
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 ΟΔΗΓΟΣ
Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» ζητεί οδηγό για διανομή 

γευμάτων σε ηλικιωμένους κατ’οίκον, 11.30 με 13.30,
τρεις φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες τη φορά.

Θα πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο.
Πληρώνεται η βενζίνη.

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021

Ç Íåïëáßá 
 ôçò ÅëëçíéêÞò Ïñèïäüîïõ  

  Êïéíüôçôáò ôïõ West Island

óáò ðñïóêáëåß óôüí 
ÁðïêñéÜôéêï ÷ïñü ðïõ äéïñãáíþíåé

óôÞí áßèïõóá ôçò åêêëçóßáò ôùí Áãßùí óôÞí áßèïõóá ôçò åêêëçóßáò ôùí Áãßùí 
Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò, 

20 BLVD. BRUNSWICK, DOLLARD-DES-ORMEAUX.

ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ×ÏÑÏÓ

Ðëçñïöïñßåò:
514-684-6462

ÓÜââáôï  
11 Öåâñïõáñßïõ 2023   

7 ì.ì.

Είσοδος  $30.00

ÌïõóéêÞ áðü ôï 
Óõãêñüôçìá ôçò 

Íåïëáßáò

Του Αρχιεπισκόπου
Καναδά κ.κ. Σωτηρίου

Με τι γεμίζουμε την ψυχή του παιδιού;
Είναι φυσικός νόμος. Όπου υπάρχει κενό γεμίζει. Τίποτε δεν μένει αδειανό.
Η ψυχή του κάθε παιδιού είναι κενή, αδειανή. Πρέπει να γεμίσει. Εάν δεν γε-
μίσει με σωστά πράγματα, τότε θα γεμίσει με βλαβερά πράγματα.
Ο άνθρωπος «φύσει του οιδέναι ορέγεται». Η φύση του ανθρώπου ζητάει, δι-
ψάει την μάθηση. Την απάντηση σ΄ αυτή την όρεξη, την ζήτηση, την δίψα του 
ανθρώπου για μάθηση, την δίδει η παιδεία. Η σωστή παιδεία γεμίζει το κενό 
στο νου, στην ψυχή, στην καρδιά του ανθρώπου με γνώσεις και με χαρακτή-
ρα. Ποτέ η παιδεία δεν πρέπει να είναι ξερή μετάδοση γνώσεων. Πρέπει να 
διαμορφώνει χαρακτήρα.
Ειδικότερα να μιλήσουμε για την Ελληνική Παιδεία, την Ελληνορθόδοξη Παι-
δεία και μάλιστα εδώ στον Καναδά. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα στο οποίο 
πρέπει να δώσουμε απάντηση. Το ερώτημα είναι. Η Ελληνική Παιδεία στον 
Καναδά είναι πλήρης; Μήπως αφήνει κενά στην ψυχή και στο νου των παι-
διών; Δυστυχώς πιστεύω, ναι.  Αφήνει κενά στο νου και στην ψυχή των παι-
διών. Θα περιοριστώ μόνο σε ένα.
Διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία του Καναδά, ημερήσια, απογευματινά, 
σαββατιανά, σωστά η ορθόδοξη πίστη μας; Εάν ναι, τότε γιατί τα παιδιά μας 
δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται; 
Για να είμαστε ειλικρινείς, στα σχολεία μας εδίδαξαν και διδάσκουν άνθρω-
ποι ακέραιοι, χριστιανοί ορθόδοξοι. Εδίδαξαν όμως, και ίσως και ακόμη δι-
δάσκουν και δάσκαλοι άθεοι ή με διάφορες μη χριστιανικές φιλοσοφίες. Και 
πολλοί δάσκαλοι έδειξαν αδιαφορία για την ορθόδοξη πίστη και άφησαν με-
γάλο κενό στο νου και στη ψυχή των μαθητών.
Εφ’ όσον ο φυσικός νόμος είναι κάθε τι που είναι αδειανό να γεμίζει, δεν θα 
γεμίσουν και οι ψυχές και ο νους των παιδιών αυτών με κάτι άλλο στη θέση 
που έπρεπε να είναι η ορθόδοξη πίστη; 
Σκεφθήκαμε ποτέ με τι θα γεμίσουμε τον νου και τις ψυχές των παιδιών αν 
δεν τις γεμίσουμε με την ορθόδοξη πίστη μας; Μήπως με τον αθεϊσμό; Με τις 
θεωρίες του Μάρξ; Με τις διδασκαλίες άλλων θρησκειών; Πως συγκρίνονται 
οι διδασκαλίες των άλλων θρησκειών με την ορθόδοξη πίστη μας; Η πίστη 
μας είναι η απόλυτη αλήθεια. Με τίποτε δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί. 
Και όσο κι αν φαίνεται, ότι επικρατούν άλλες ιδεολογίες, στο τέλος  η αλήθεια 
του χριστιανισμού θα επικρατήσει.
Μη ρίξουμε όλη την ευθύνη στα ελληνικά σχολεία, στους δασκάλους και σε 
όλους τους υπευθύνους. Τη μεγαλύτερη ευθύνη να γεμίζει ο νους και οι ψυχές 
των παιδιών με την ορθόδοξη πίστη και με σωστές ιδέες, ώστε να αποκτήσουν 
σωστό χαρακτήρα, την έχει η οικογένεια, οι γονείς και ύστερα οι δάσκαλοι, οι 
κατηχητές και οι ιερείς μας.
Ο χριστιανικός κόσμος αμαρτάνει. Εχει την πίστη της απόλυτης αγάπης. Την 
πίστη της απόλυτης αλήθειας. Την αληθινή πίστη. Το μεγαλύτερο αμάρτημα 
του χριστιανικού κόσμου είναι, ότι δεν ζει αυτή του την πίστη. Δεν γεμίζει 
τον νου και τις ψυχές των παιδιών με αυτή την αληθινή πίστη. Και δεν κατα-
λαβαίνει, ότι αυτοκαταστρέφεται. Ο κάθε γονιός, ο κάθε δάσκαλος, ο κάθε 
κατηχητής, ο κάθες ιερεύς που δεν γεμίζει τον νου και την ψυχή του παιδιού 
με την ορθόδοξη πίστη, επιθυμεί πράγματι να γεμίσει ο νους και η ψυχή του 
παιδιού με την παντός είδους αντιχριστιανική φιλοσοφία; Με τις ημιαλήθειες 
των άλλων θρησκειών; Χωρίς αμφιβολία, όχι. Όλοι θέλουν το καλό του παι-
διού τους, αλλά πολλές φορές το αμελούν στην πράξη. Αδιαφορούν. Οι ίδιοι 
δεν ζουν την χριστιανική τους πίστη. 
Σε σύναξη, εφέτος, με τους Επισκόπους και τους Ιερείς Τορόντο και περιχώ-
ρων αποφασίσαμε, ότι όλοι Αρχιερείς, Ιερείς, γονείς, κατηχητές, κατηχήτριες, 
δάσκαλοι και δασκάλες θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να πλησιάσουμε 
κάθε ορθόδοξο χριστιανό και κάθε παιδί και να εμπεδώσουμε σ΄αυτούς την 
ορθόδοξη πίστη μας, την ελληνοχριστιανική μας συνείδηση και τη διατήρηση 
της γλώσσας μας. Όσο κι αν ζούμε άνετα στον Καναδά χωρίς ελληνορθόδοξη 
πίστη και ελληνοχριστιανική παιδεία θα χάσουμε το τρένο. Δεν θα μπορέ-
σουμε να μείνουμε ελληνορθόδοξοι στην ψυχή και στην καρδιά. Το εκκλησία-
σμα θα μικραίνει. Τα σχολεία μας θα γίνονται λιγότερα και τα παιδιά μας θα 
απομακρύνονται από τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Να τα σκεφθούμε 
αυτά πολύ καλά και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη διδαχή και 
την εμπέδωση του Ευαγγελίου και της πίστης μας σε όλους, μικρούς και με-
γάλους. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό περιμένει η 
ελληνική πατρίδα.
Καιρός να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας και να ρωτήσουμε. Φοιτούν όλα τα 
παιδιά στα ελληνικά και κατηχητικά σχολεία; Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά τα 
οποία δεν φοιτούν στα ελληνικά και στα κατηχητικά σχολεία; Ποιος έχει την 
ευθύνη; Ο παπάς, ο δάσκαλος, ο πρόεδρος, οι γονείς; Κανείς δεν πρέπει να 
ξεχνά τον φυσικό νόμο. Ό,τι είναι αδειανό, γεμίζει.
Γονείς. Γεμίστε τις ψυχές των παιδιών σας με την ορθόδοξη πίστη. Γράψτε τα 
στα ελληνικά και τα κατηχητικά σχολεία. Φροντίστε να φοιτούν ανελλιπώς. 
Ενδιαφερθείτε να μαθαίνετε τι μαθαίνουν τα παιδιά σας στα ελληνικά και 
κατηχητικά σχολεία. Διαμορφώστε τον χαρακτήρα των παιδιών σας, σεις οι 
δάσκαλοι και οι κατηχητές και όχι οι κακές παρέες.
Συγχαίρω τις κοινότητές μας που έχουν ημερήσια, απογευματινά, σαββα-
τιανά και κατηχητικά σχολεία. Ευχαριστώ τους δασκάλους, τις δασκά-
λες, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες που ευσυνείδητα προσπαθούν 
να γεμίζουν τις ψυχές των παιδιών με μάθηση, αλλά και με την ορθόδοξη 
πίστη και να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους σωστά. Ευχαριστώ και 
ευγνωμονώ τους γονείς που φροντίζουν για την Ελληνορθόδοξη Παιδεία 
των παιδιών τους. Όλοι πρέπει να δείξουμε περισσότερο ενδιαφέρον για 
την Ελληνική Παιδεία, η οποία για να είναι σωστή και να μην αφήνει 
κενά, πρέπει να είναι Ελληνορθόδοξη. 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
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Μήνυσαν το ESPN για τις εντολές  
του υποχρεωτικού εμβολιασμού 

Δύο πρώην υπάλληλοι του ESPN μήνυσαν το δίκτυο 
και τη μητρική του εταιρεία, Walt Disney, για την 

απόλυσή τους το 2021, αφού αρνήθηκαν να κάνουν 
το εμβόλιο για τον COVID-19. Σε μια καταγγελία που 
κατατέθηκε σε δικαστήριο του Κονέκτικατ την Τετάρτη 
11/1/2023, η πρώην ρεπόρτερ του ESPN, Άλισον Γουί-
λιαμς (φωτ. αριστερά) και η μακροχρόνια παραγωγός 
Μπεθ Φάμπερ, ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία δεν έκανε 
«καμία σοβαρή προσπάθεια» να ικανοποιήσει τα αιτή-
ματά τους για εξαίρεση από τον COVID-19.
Σύμφωνα με τη μήνυση, η Faber, η οποία εργαζόταν 

στην εταιρεία για περισσότερα από 30 χρόνια, ζήτησε 
εξαίρεση από την εντολή εμβολίων της εταιρείας τον 
Ιούνιο του 2021 με βάση τις θρησκευτικές της πεποιθή-
σεις, λέγοντας ότι το εμβόλιο είναι «ΕΝΑΝΤΙΑ σε αυτό 
που θέλει ο Θεός» να κάνει το σώμα της.
Το ESPN απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης της Faber για 

τον COVID-19, δηλώνοντας ότι δεν παρείχε «επαρκή τεκ-
μηρίωση» για να υποστηρίξει το αίτημά της. Η Faber πη-
γαινοερχόταν με στελέχη της εταιρείας για το θέμα έως 
ότου το δίκτυο τερμάτισε επίσημα το συμβόλαιό της το 
Σεπτέμβριο 2021, αναφέρει η καταγγελία.

Η Faber, η οποία ήταν απομακρυσμένος ραδιοφωνικός 
παραγωγός για το δίκτυο, ισχυρίστηκε επίσης ότι η Julie 
Walden, ανώτερο στέλεχος στο ανθρώπινο δυναμικό της 
εταιρείας, της είπε σε μια συνάντηση ότι «ίσως ο Θεός 
να σε οδήγησε σε μια νέα καριέρα, όταν ο Θεός κλείνει 
μία πόρτα, ανοίγει μία άλλη…».
Η Γουίλιαμς, η οποία πέρασε 10 χρόνια ως οικοδεσπό-

της και παρασκηνιακή ρεπόρτερ για το ESPN, ζήτησε 
επίσης εξαίρεση εμβολίου τον Αύγουστο του 2021 για 
θρησκευτικούς λόγους, επικαλούμενη τις χριστιανικές 
της πεποιθήσεις και διαφωνώντας με την «εξάρτηση των 
εμβολίων από εμβρυϊκές κυτταρικές σειρές για την ανά-
πτυξή τους». Είπε επίσης στην εταιρεία ότι υποβαλλό-
ταν σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ανησυχούσε για 
τις επιπτώσεις που θα είχε το εμβόλιο σε ένα έμβρυο.

Η Γουίλιαμς συγκέντρωσε πρωτοσέλιδα το Σεπτέμβριο 
του 2021 όταν παραιτήθηκε από τη θέση της λόγω της 
εντολής του εμβολίου. Το ESPN έλυσε επίσημα το συμ-
βόλαιο της Γουίλιαμς τον Οκτώβριο του 2021.
Η αγωγή της ισχυρίζεται ότι το δίκτυο δεν κάνει καμία 

προσπάθεια για να ικανοποιήσει την άρνησή της να εμ-
βολιαστεί.
Και οι δύο ενάγοντες κατηγορούν το ESPN και τη μητρι-

κή του εταιρεία για παραβίαση του Τίτλου VII του Νόμου 
για τα Πολιτικά Δικαιώματα, ο οποίος προστατεύει τους 
εργαζόμενους από διακρίσεις με βάση τις θρησκευτικές 
τους πεποιθήσεις.
«Οι κατηγορούμενοι απέτυχαν να ανταποκριθούν εύ-

λογα στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των εναγόντων, 
όπως απαιτούνται από το νόμο και απέλυσαν τους Ενά-
γοντες υπό συνθήκες που συνεπάγονταν διακρίσεις σε 
φύση», αναφέρει η αγωγή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ESPN
Η τελευταία μήνυση ακολουθεί μια καταγγελία που 

υποβλήθηκε από την τρέχουσα προσωπικότητα του 
ESPN, Sage Steele (φωτ. πάνω), τον Απρίλιο 2021, ισχυ-
ριζόμενη ότι το δίκτυο παραβίασε τα δικαιώματα της 
ελευθερίας του λόγου και αντεπιτέθηκε εναντίον της για 
τα σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης 
στο podcast του πρώην στρατηγού του NFL Jay Cutler 
«Uncut with Jay Cutler».

Η Steele αναφέρθηκε στην εντολή του εμβολίου της 
εταιρείας ως «άρρωστη» και είπε στον Cutler ότι βρίσκει 
τον πρώην Πρόεδρο Ομπάμα να ταυτίζεται ως Μαύρος 
«συναρπαστικό» επειδή μεγάλωσε από τη λευκή μητέρα 
και τη γιαγιά του.
Τόσο το ESPN όσο και η Disney υπέβαλαν αγωγές για 

απόρριψη από αυτή τη μήνυση, με την Disney να κερ-
δίζει την κίνησή της τον Οκτώβριο, αφού ένας δικαστής 
του Κονέκτικατ αποφάσισε υπέρ της, σύμφωνα με το 
Yahoo Sports.

Honourary Chairpersons Co-Chairpersons of the Ball

Entertainment by:
SOPHISTOCCASION
                SHOWBAND

Absolut Disco

For information and tickets:
James Hutchison 514.715.0960

Zambetoula Drakontaidis 514.996.2317
ahepavball@gmail.com

Tickets:
Adults $225

MOA/SOP $150
Students under 25 $175

FRIDAY, 
FEBRUARY 10TH

2023

Palace Reception Hall
1717 Boul. le Corbusier

 Laval, QC  H7S 2K7

Cocktails  6:30 pm 
Ball opening  8:00 pm  

Open Bar

The Montreal AHEPA Family in collaboration with the 
AHEPA Family Charitable Foundation of Canada

invites you to the

22nd Annual
St. Valentine’s BallSt. Valentine’s Ball

In support of

Hon. Consul of Cyprus, Vivian Cyriacopoulos
James HutchisonMP Saint-Laurent,  Emmanuella  Lambropoulos

Zambetoula Drakontaidis

FEBRUARY 10
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ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 
ΠΑΠΑΜΟΝΊΏΔΗ

(από Θολοποτάμι Χίου, ετών 83)

Η σύζυγος: 
Στυλιανή Παπαμονιώδη 

Τα παιδιά: 
Γεώργιος - Βίκυ Παπαμονιώδη, 

Ευάγγελος Μαρδάς 
Τα εγγόνια: 

Νεκταρία, Βασίλης, 
Ιωάννα, Δημήτρης 

Τα αδέλφια: 
Ιωάννης - Χρυσούλα Τσαμπλάκος, 

Ελένη Παπαμονιώδη 
Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί 

συγγενείς και φίλοι από εδώ 
και την Ελλάδα.

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir, Laval H7W 1Ε1)

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μετά το Ιερό Μνημόσυνο, θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλούνται 

οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΙΚΟΣΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΙΚΟΣΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελούμε Εικοσαετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

λατρευτής μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς

 

ΜΑΡΊΑΝΘΗ 
ΒΕΝΊΕΡΗ

Το Γένος Ανδρέου

Ο σύζυγος: 
Νίκος Βενιέρης

Τα παιδιά: 
Ελένη και Γιώργος Γκρούτσης
Πήτερ και Ευαγγελία Βενιέρη

Τα έξι εγγόνια

Μετά το τέλος της Εκκλησίας 
θα προσφερθούν κόλλυβα 

στην έξοδο του ναού

Δεν υπάρχουν λόγια 
να περιγράψουν  

την ευγνωμοσύνη μας 
απέναντι σε όλους 
που παρευρέθηκαν  
και μοιράστηκαν 
το πένθος μας.

 
Για τις θερμές αγκαλιές, 

για την αγάπη  
και το σεβασμό τους 
προς τον αείμνηστο 

Πατέρα Παναγιώτη μας.

Η Πρεσβυτέρα Πόπη 
Τα παιδιά Γιάννης & Νίκη, 

Γιώργος & Φαίη 
Τα εγγόνια Παναγιώτης,  
Χαραλάμπης, Ηλιάννα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Ίανουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπερ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΘΕΟΔΏΡΟΣ 
ΓΑΛΊΑΤΣΑΤΟΣ

(από Ραζάτα Κεφαλονιάς)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Ίανουαρίου 2023

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΓΕΏΡΓΊΑ
ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ

(από Αι-Γιάννη Σπάρτης)

Διονυσίου,  
(7707 Boulevard LaSalle, 

LaSalle), 
τελείτε

στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας,  

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

τελείτε
 

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

λάντου,  
(5390 St Urbain St, 

Montreal), 
τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νεκταρίου,  

(4585 Rue Hutchison, 
Montreal), 

τελείτε

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Ίανουαρίου 2023

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΊΤΗ

(από Βαλτέτσι Τριπόλεως, Αρκαδίας)
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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...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Ίανουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΊΏΑΝΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

(από Κολλίνες Τρίπολης, Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Ίανουαρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΤΣΑΤΑ

(από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Ίανουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  

(810 Ogilvy Avenue, Montreal) 
τελείτε Εννεάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 
ΚΑΤΑΓΑ

(από Νεάπολη Λακωνίας)

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  
(810 Ogilvy Ave. Park-Extension) στις 9:30 π.μ. 

τελούμε ΠενταετέςΜνημόσυνο υπερ αναπαύσεως της ψυχής  
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου.

ΔΙΟΝΥΣΗ  ΠΟΛΛΑΤΟΥ
(από Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ετών 76)

Η σύζυγος: Παναγιώτα
Τα παιδιά: Αλέξανδρος και Κάρλα, Μαρία-Κατερίνα και Ιάκωβος

Τα εγγόνια: Χριστιανός και Παύλος
Τα αδέλφια: Μαρία, Ευθαλία και Χρήστος, Κρυσταλλία και Αριστοφάνης

Ανίψια από Κύπρο και Αγγλία
Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα 

και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλούνται  
οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αείμνηστου συζύγου,  
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου, Διονύση Πολλάτου.

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ιστορική αναδρομή: Από τα προϊστορικά  
χρόνια έως τον 21ο αιώνα!
(συνέχεια από το προηγούμενο)

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Σε αντίθεση με την Παλαιολιθική, οπό-

τε υπήρχαν περισσότερα ανθρώπινα 
είδη, μέχρι τη Νεολιθική έφθασε μόνο 
ένα είδος (ο Homo sapiens). Ο Homo 
floresiensis μπορεί να είχε επιβιώσει 
μέχρι την αυγή της νεολιθικής εποχής, 
πριν 12.200 χρόνια. Ήταν μια περίοδος 
πρωτόγονης τεχνολογικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. 
Άρχισε περίπου το 10.200 π.Χ. σε μερικά 

μέρη της Μέσης Ανατολής και αργότερα 
σε άλλα μέρη του κόσμου. και τελείωσε 
μεταξύ 4.500 και 2.000 π.Χ. 
Η Νεολιθική αποτελεί εξέλιξη των συ-

μπεριφορικών και των πολιτιστικών χα-
ρακτηριστικών και αλλαγών, περιλαμβα-
νομένης της χρήσης άγριων και καλλιερ-
γημένων προϊόντων και εξημερωμένων 
ζώων.
Η πρώιμη νεολιθική γεωργία περιοριζό-

ταν σε μικρό εύρος φυτών, τόσο άγριων 
όσο και καλλιεργούμενων, που περιλάμ-
βαναν μονόκοκκο σιτάρι, κεχρί και αγριο-
σίταρο και στην εκτροφή σκύλων, προβά-
των και αιγών. 
Περίπου από το 6.900 ως το 6.400 

π.Χ. περιλάμβανε εξημερωμένα βοοει-
δή και χοίρους και τη δημιουργία μόνι-
μων ή εποχιακά κατοικημένων οικισμών 
και τη χρήση αγγειοπλαστικής. 
Στη Νεολιθική περίοδο αναπτύχθηκαν 

τα πρώτα χωριά, η γεωργία, η εξημέρωση 
των ζώων, εργαλείων και εμφανίσθηκαν 
τα πρώτα καταγεγραμμένα περιστατικά 
πολέμου. Η Νεολιθική εποχή άρχισε με 
την έναρξη της γεωργίας, που προκάλεσε 
τη Νεολιθική Επανάσταση. 
Τελείωσε όταν τα μεταλλικά εργαλεία 

διαδόθηκαν ευρέως (στην Εποχή του Χαλ-
κού ή την Εποχή του Ορείχαλκου, ή, σε 
μερικές γεωγραφικές περιοχές, την Επο-
χή του Σιδήρου). Ο όρος νεολιθική επο-
χή χρησιμοποιείται κυρίως στον Παλαιό 
Κόσμο, καθώς η εφαρμογή του σε πολιτι-
σμούς στην Αμερική και την Ωκεανία που 
δεν ανέπτυξαν πλήρως τεχνολογία με-
ταλλοτεχνίας δημιουργεί προβλήματα.
Η μετάβαση από την τροφοσυλλογή 

στην τροφοπαραγωγή συνέβη σταδιακά, 
εκκινώντας από την Εύφορη Ημισέληνο. 
Στη ΝΔ η εξημέρωση των ζώων φαίνεται 

ότι έγινε περί το 9000 ΠΚΕ, και ότι μέχρι 
το 7000 ΠΚΕ οι κοινωνίες υιοθέτησαν 
σταδιακά τη μόνιμη εγκατάσταση και 
τη γεωργία, τουλάχιστον στις εύφορες 
κοιλάδες μεταξύ του Τίγρη και του Ευ-
φράτη. 

Οι γνώσεις και οι καινοτομίες τους στα-
διακά μεταβιβάστηκαν από τη Μέση 
Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω δύο 
οδών, της Τουρκίας και της Ελλάδας στην 
κεντρική Ευρώπη και κατά μήκος της βό-
ρειας Αφρικής στην Ισπανία Στην Ελλάδα 
καλλιεργητικές κοινότητες εμφανίστηκαν 
το 7000 ΠΚΕ. Η μετάβαση ολοκληρώθηκε 
στη Βρετανία και τη Σκανδιναβία περί το 
3000 ΠΚΕ. Οι οικισμοί έγιναν μονιμότεροι 
με μερικούς να έχουν κυκλικά σπίτια με 
μονά πλινθόκτιστα δωμάτια. Οι οικισμοί 
μπορεί να περιβάλλοντο από τείχος από 
πέτρα για να περιορίζονται τα εξημερω-
μένα ζώα και για να προστατεύουν τους 
κατοίκους από άλλες φυλές. Μεταγενέ-
στεροι οικισμοί έχουν ορθογωνικά πλιν-
θόκτιστα σπίτια, όπου ζούσε μαζί η οικο-
γένεια σε ένα ή περισσότερα δωμάτια. 
Ταφικά ευρήματα φανερώνουν λατρεία 

των προγόνων, όπου οι άνθρωποι διατη-
ρούσαν κρανία των νεκρών. Ο Πολιτισμός 
Βίντσα πιθανόν δημιούργησε το πρώτο 
σύστημα γραφής. Τα μεγαλιθικά συγκρο-
τήματα ναών της Τζαντίγια (Μάλτα) ξεχω-
ρίζουν για τη γιγαντιαία κατασκευή τους. 
Αν και μερικές ύστερες Ευρασιατικές νε-

ολιθικές κοινωνίες σχημάτισαν σύνθετες 
στρωματοποιημένες δομές ή ακόμη και 
κράτη, τα κράτη εξελίχθηκαν στην Ευρα-
σία μόνο με την άνοδο της μεταλλουργί-
ας και οι περισσότερες νεολιθικές κοινω-
νίες ήταν συνολικά σχετικά απλές και εξι-
σωτικές. Τα περισσότερα ρούχα φαίνεται 
να κατασκευάζονταν από δέρματα ζώων, 
όπως φαίνεται από τα ευρήματα μεγά-
λων αριθμών οστέινων και κεράτινων 
καρφιτσών, που είναι ιδανικές για στε-
ρέωση σε δέρμα. μάλλινα και λινά ρούχα 
υπήρχαν ίσως κατά την ύστερη Νεολιθι-
κή, όπως φαίνεται από ευρήματα διάτρη-
των πετρών, που (ανάλογα με το μέγεθός 
τους) μπορεί να χρησίμευαν ως σφονδύ-
λια ή αγνύθες (υφαντικά βάρη).

ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Στην αρχαιολογία του Παλαιού Κόσμου, 

η Χαλκολιθική περίοδος ή Εποχή του Χαλ-
κού αναφέρεται στη μεταβατική περίοδο, 
κατά την οποία η πρώιμη μεταλλουργία 
του χαλκού εμφανίστηκε μαζί με τη δια-
δεδομένη χρήση λίθινων εργαλείων. 
Η περίοδος αυτή είχε σε μεγάλο βαθμό 

ακόμη χαρακτήρα Νεολιθικό. Είναι μια 
φάση της Εποχής του Ορείχαλκου, πριν 
ανακαλυφθεί ότι η προσθήκη κασσί-
τερου στο χαλκό σχημάτιζε το σκληρό-
τερο κρατέρωμα. Η Εποχή του Χαλκού 
ορίσθηκε αρχικά ως η μετάβαση από τη 
Νεολιθική στην Εποχή του Ορείχαλκου. 

Εντούτοις, επειδή χαρακτηρίζεται από 
τη χρήση μετάλλων, η Εποχή του Χαλκού 
θεωρείται τμήμα μάλλον της Εποχής του 
Ορείχαλκου παρά της Λίθινης Εποχής.
Ενας αρχαιολογικός χώρος στη Σερ-

βία περιέχει την παλαιότερη με ασφά-
λεια χρονολογημένη απόδειξη κατεργα-
σίας χαλκού σε υψηλή θερμοκρασία, πριν 
από 7.500 χρόνια. Το εύρημα του Ιουνίου 
2010 επεκτείνει τη γνωστή καταγεγραμ-
μένη τήξη χαλκού 800 χρόνια νωρίτερα 
και δείχνει, ότι η τήξη του χαλκού είχε 
μάλλον εφευρεθεί σε ξεχωριστά μέρη της 
Ασίας και της Ευρώπης εκείνη την εποχή, 
παρά διαδόθηκε από μια μοναδική πηγή. 
Η εμφάνιση της μεταλλουργίας πρέπει 

να συνέβη πρώτα στην Εύφορη Ημισέλη-
νο, όπου οδήγησε στην Εποχή του Ορεί-
χαλκου την 4η χιλιετία π.Χ. (η παραδοσια-
κή άποψη), ενώ ευρήματα από τον Πολι-
τισμό Βίντσα στην Ευρώπη έχουν τώρα με 
ασφάλεια χρονολογηθεί λίγο αρχαιότερα 
από εκείνα της Εύφορης Ημισελήνου. 
Η Κοιλάδα Τίμνα περιέχει μαρτυρίες 

εξόρυξης χαλκού πριν από 9.000 ως 7.000 
χρόνια. Η διαδικασία της μετάβασης από 
τη Νεολιθική στη Χαλκολιθική περίοδο 
χαρακτηρίζεται σε αρχαιολογικά σύνολα 
εργαλείων από πέτρα, από μείωση της 
προμήθειας και χρήσης υψηλής ποιότη-
τας πρώτων υλών. 
Η Βόρεια Αφρική και η Κοιλάδα του Νεί-

λου εισήγαγαν την τεχνολογία του σιδή-
ρου από την Εγγύς Ανατολή και ακολού-
θησαν τη δική της πορεία εξέλιξης των 
Εποχών του Ορείχαλκου και του Σιδήρου. 
Όμως οι Εποχές του Ορείχαλκου και του 
Σιδήρου συνέβησαν ταυτόχρονα στο με-
γαλύτερο μέρος της Αφρικής.

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ 
Η Εποχή του Ορείχαλκου είναι η αρχαι-

ότερη περίοδος, κατά την οποία μερικοί 
πολιτισμοί έφθασαν στο τέλος της προ-
ϊστορίας, με την εισαγωγή γραπτών πη-
γών. Η Εποχή του Ορείχαλκου ή τμήματά 
της θεωρούνται έτσι μέρος της προϊστο-
ρίας μόνο για τις περιοχές και τους πο-
λιτισμούς, που υιοθέτησαν ή ανέπτυξαν 
ένα σύστημα τήρησης γραπτών αρχείων 
σε μεταγενέστερες περιόδους.
Η επινόηση της γραφής συμπίπτει με τις 

αρχές της Εποχής του Ορείχαλκου. Λίγο 
μετά την εμφάνιση της γραφής οι άνθρω-
ποι άρχισαν να δημιουργούν γραπτές πε-
ριγραφές των γεγονότων και να «τηρούν 
βιβλία» διοικητικών υποθέσεων.
Ο όρος Εποχή του Ορείχαλκου αναφέρε-

ται σε εκείνη την περίοδο της ανθρώπινης 
πολιτισμικής ανάπτυξης, κατά την οποία 

η πιο προηγμένη μεταλλοτεχνία περι-
λάμβανε τεχνικές για την τήξη χαλκού και 
κασσίτερου, από απαντημένα στη φύση 
μεταλλεύματα και την ανάμειξή τους στη 
συνέχεια για την παραγωγή κρατερώμα-
τος. Αυτά τα φυσικώς απαντημένα με-
ταλλεύματα περιλάμβαναν κατά κανόνα 
αρσενικό ως συνήθη πρόσμειξη. 

Τα κοιτάσματα χαλκού/κασσίτερου είναι 
σπάνια και απαιτούν προηγμένα συστή-
ματα εντοπισμού και γνώσεις εξόρυξης 
μη διαθέσιμες στις λίθινες περιόδους. 
Αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν ορειχάλκινα τέχνεργα στη δυ-
τική Ασία το 3000 ΠΚΕ. 
Η εποχή του ορείχαλκου είναι τμήμα 

του συστήματος τριών εποχών για τις 
προϊστορικές κοινωνίες. Σε αυτό το σύ-
στημα ακολουθεί τη νεολιθική περίοδο 
σε ορισμένες -όχι όλες- περιοχές του κό-
σμου. Οι χρονικές περίοδοι στις οποίες 
ξεκίνησε η ορειχάλκινη εποχή ποικίλουν 
ανάλογα την περιοχή. Στην αρχαία Ελλά-
δα και την Κίνα, η εποχή του ορείχαλκου 
ξεκίνησε πριν το 3000 ΠΚΕ, ενώ στη Βρε-
τανία ξεκίνησε περί το 1900 ΠΚΕ.

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 
Στην αρχαιολογία, ως εποχή του σιδή-

ρου αναφέρεται εκείνη η φάση της πο-
λιτισμικής ανάπτυξης στην οποία χρησι-
μοποιείται ο σίδηρος στη μεταλλουργία 
(φωτ. πάνω). 
Η υιοθέτηση του σιδήρου συνέπεσε με 

άλλες αλλαγές, στις οποίες περιλαμβάνο-
νται σύνθετες και εξειδικευμένες γεωργι-
κές πρακτικές, θρησκευτικές πίστεις και 
καλλιτεχνικά στιλ. 
Η περιοδολόγηση της εποχής του σι-

δήρου, σε πολιτισμούς στους οποίους 
αντικαταστάθηκε ως επί το πλείστων ή 
ολοκληρωτικά ο ορείχαλκος διαφέρει γε-
ωγραφικά, εκκινώντας από τη Μέση Ανα-
τολή και τη ΝΑ Ευρώπη περί το 1200 ΠΚΕ, 
για να φθάσει στην Κίνα περί το 600 ΠΚΕ.        
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1593: Το Βατικανό οδηγεί σε δίκη το φιλό-
σοφο Τζορντάνο Μπρούνο για τις αιρετικές 
απόψεις του.
1827: Ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό 

τους Διονύσιο Βούρβαχη, Πανούτσο Νοτα-
ρά και Βάσο Μαυροβουνιώτη, δέχονται επί-
θεση 2.000 πεζών και 600 ιππέων υπό τον Κι-
ουταχή, στο Καματερό Αττικής. Στη μάχη που 
επακολουθεί πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης 
μαζί με 300 μαχητές.
1880: Ο εφευρέτης Τόμας Έντισον πατεντά-

ρει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα.
1975: Η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή 

του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία απορ-
ρίπτει την ελληνική πρόταση.
1996: Κρίση των Ιμίων: Δύο δημοσιογράφοι 

της εφημερίδας «Χουριέτ» μεταβαίνουν με 
ελικόπτερο από τη Σμύρνη στη Μεγάλη Ίμια. 
Υποστέλλουν την ελληνική σημαία και υψώ-
νουν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεο-
σκοπείται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό 
κανάλι της Χουριέτ.

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  3 0 / 1 / 2 0 2 3  –  5 / 2 / 2 0 2 3

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
875

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 874
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Κάντε μια συζήτηση σε βάθος 
με τον εαυτό σας, για να μάθετε τους 
φόβους σας και να τους ξεπεράσετε, 
χωρίς να εμποδίζετε την εξέλιξή σας. Οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίσατε άρχισαν 
να υποχωρούν, αφήνοντας σας να ηρε-
μήσετε και να χαλαρώσετε, αν και θα 
υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες στο συ-
ναισθηματικό τομέα.

Στις 5 με την Πανσέληνο στο 
ζώδιό σας, μην ανακατευτείτε σε ξένες 
υποθέσεις χωρίς λόγο, για να διατηρή-
σετε τις σχέσεις με τους συνεργάτες 
σας ανέπαφες. Αποδεχθείτε προσκλή-
σεις που θα σας κάνουν για διασκέδα-
ση και θα διαπιστώσετε πως η παρου-
σία σας δε θα περάσει απαρατήρητη.

Με το να αφήνετε το παρελθόν 
να αναμιγνύετε με το παρόν, θα κατα-
φέρετε να προκαλέσετε κλυδωνισμούς 
στη σχέση σας. Συζητήστε και προσπα-
θήστε να έρθετε ο ένας πιο κοντά στον 
άλλο. Κατανοήστε πως καλώς ή κακώς 
δεν παρέχονται εξαρχής εγγυήσεις για 
το μέλλον. Μετριάστε κάπως τις προσ-
δοκίες σας που είναι αρκετά υψηλές.

Θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες 
για να αυξήσετε τα έσοδά σας και να σταθε-
ροποιήσετε τα έξοδά σας. Οι ευκαιρίες θα 
σας παίζουν κρυφτούλι και οι περισσότερες 
θα έχουν διφορούμενο χαρακτήρα. Για να 
μην προκύψουν παγίδες και να αποφευ-
χθούν τα δυσάρεστα, φροντίστε για σωστή 
πληροφόρηση από όλες τις κατευθύνσεις.

Θα καλυτερέψουν οι σχέσεις 
με τους συνεργάτες σας, ώστε να ανα-
πτύξετε τις ιδέες σας και να γίνουν πιο 
εύκολα κατανοητές. Προωθήστε πιο εύ-
κολα τα σχέδιά σας, αρκεί να κάνετε τις 
σωστές επιλογές και κινήσεις. Βέβαια, δε 
θα λείψουν οι εντάσεις στον οικογενεια-
κό σας χώρο και αρκετές προστριβές.

Προτιμήστε μια ενδοσκόπηση 
που δε θα βλάψει κανέναν, μια που τα 
σενάρια θα είναι αρκετά και τα περισ-
σότερα δε θα έχουν να σας προσφέ-
ρουν τίποτα. Κάντε ένα τεστ που πρέ-
πει στον εαυτό σας και στους άλλους 
για να δείτε που φτάνουν τα όρια στη 
συναισθηματική σας ζωή.

Κρατήστε την ψυχραιμία σας 
στα δύσκολα, για να μπορέσετε να απο-
τινάξετε ότι σας βαραίνει και σας ενο-
χλεί και να μην το κουβαλάτε. Οι εντά-
σεις και οι παρεξηγήσεις δε θα λείψουν, 
γι’ αυτό φροντίστε να είστε εγκρατείς 
σε αυτά που θα ακούσετε ή θα πείτε.

Πραγματοποιήστε ότι εσείς 
θέλετε και να είστε σίγουροι πως όλα 
θα είναι πιθανά ακόμα και τα πιο τρελά 
όνειρά σας. Μνήμες του παρελθόντος 
έρχονται να ταράξουν την ησυχία σας 
και σας κάνουν να αναπολείτε κάποιο 
παλιό σας έρωτα, σκεπτόμενοι τις κα-
λές στιγμές που υπήρχαν.

Το άγχος και το στρες δεν ήταν 
ποτέ οι καλύτεροι σύμβουλοι για θέμα-
τα αγάπης και έρωτα. Μην αφήσετε το 
φόβο ή τη θλίψη που σας προκαλούν 
εξωτερικά γεγονότα να σας κυριεύσουν. 
Ελιχθείτε δυναμικά στον εργασιακό 
χώρο και φτάστε ακόμα πιο κοντά στους 
στόχους σας με απόλυτη επιτυχία.

Μπορεί να μη σας αρέσει να 
νιώθετε έξω από τα νερά σας, αλλά θα 
πρέπει να μάθετε να είστε ανεκτικοί 
με κάποια πράγματα, αν θέλετε να μη 
γίνουν κάποιες μικρές σας αδυναμίες 
μεγάλες. Οι καθυστερήσεις στα εργασι-
ακά σας θέματα και σχέδια είναι αναμε-
νόμενες.

Κάντε συζητήσεις με το σύ-
ντροφό σας που θα αφορούν την κοι-
νή σας πορεία σε ήσυχο περιβάλλον, 
χωρίς πολλές προστριβές. Τολμήστε να 
κάνετε τα βήματα που μέχρι τώρα δεν 
τολμούσατε, από φόβο για αποτυχία 
και να είστε σίγουροι ότι δε θα  απογο-
ητευθείτε. Βάλτε καινούριες βάσεις στη 
σχέση σας για να ανανεωθεί.

Ανανεώστε τη συναισθηματι-
κή σας σχέση και δώστε της καινούρια 
ερεθίσματα για να προχωρήσει με πιο 
σίγουρα βήματα. Βάλτε προτεραιότη-
τες και ανάλογα με το ποιος σημαίνει 
τα περισσότερα για εσάς, αποφασίστε 
και την τακτική που θα ακολουθήσετε. 
Μη βιαστείτε να αρχίσετε τις συναισθη-
ματικές επενδύσεις όσοι είστε μόνοι.
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ΣΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
Πάει ένας νεαρός στον ψυχολόγο και του λέει: 

«Γιατρέ μου, το τελευταίο διάστημα βλέπω κάθε 
βράδυ τον ίδιο εφιάλτη, αλλά είναι πολύ τρομακτι-
κός και μου χαλάει τη διάθεση γιατί δεν ξέρω τι να 
κάνω…».
«Για πείτε μου τι βλέπετε…» του λέει ο ψυχο-

λόγος. «Με κυνηγάει κάποιος με ένα μαχαίρι και 
θέλει να με σκοτώσει. Εγώ τρέχω για να ξεφύγω 
αλλά κάθε φορά πέφτω πάνω σε μια πόρτα με μια 
γιγάντια κόκκινη επιγραφή… Σπρώχνω για να την 
ανοίξω αλλά δεν ανοίγει ποτέ κι ο δολοφόνος με 
φτάνει. Ξανασπρώχνω αλλά τίποτα, κι έτσι ξυπνάω 
κάθε φορά ταραγμένος και αγχωμένος από το όνει-
ρο…». «Μάλιστα! Μπορείτε να μου πείτε τι γράφει 
η επιγραφή στην πόρτα;». «Γράφει… ΕΛΞΑΤΕ».

ΠΑΤΕΡ… ΓΛΙΣΤΡΗΣΑ!
Ήταν ένας παπάς χρόνια σε 

ένα χωριό. Στην εξομολό-
γηση των γυναικών που πήγαι-
ναν με άντρες, τους είχε πει 
να λένε τη λέξη «γλίστρησα», 
για να μη λερώνουν το στόμα 
τους μέσα στην εκκλησία. Κάθε 
φορά πήγαιναν οι γυναίκες του 
χωριού και του έλεγαν π.χ.: 
Πάτερ, γλίστρησα αυτή τη βδο-
μάδα μία φορά στο παρκάκι… 
Πάτερ, γλίστρησα αυτή τη βδο-
μάδα δύο φορές στη γέφυρα 
από κάτω, κ.τ.λ.
Ο παπάς όμως κάποια μέρα 

πέθανε και ο πρόεδρος, που 

ήταν ο μόνος άνδρας που ήξε-
ρε τη μυστική φράση, ξέχασε 
να την πει στο νέο παπά.
Κάποια στιγμή παίρνει τη-

λέφωνο ο νέος παπάς τον 
πρόεδρο και του λέει: «Πρόε-
δρε, φτιάξε τα πλακόστρωτα 
τώρα που χειμωνιάζει! Οι γυ-
ναίκες γλιστράνε καθημερινά 
στους δρόμους σου…».
Ο πρόεδρος που γνώριζε άρ-

χισε να… γελάει και του λέει ο 
πάτερ: «Μη γελάς πρόεδρε… 
Η γυναίκα σου αυτό το μήνα 
έχει γλιστρήσει πάνω από 20 
φορές!!!».

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  27 Ιανουαριου, 2023 / January 27, 2023  •  31

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

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



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Μπουτάκια κοτόπουλο 
στο φούρνο 
(Μεσογειακή συνταγή)

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 400°F και αλατοπιπερώνουμε 
 τα μπούτια.

2. Ζεσταίνουμε σε φαρδιά, πυρίμαχο τηγάνι το λάδι σε μέτρια φωτιά και 
 ροδίζουμε το κοτόπουλο για περίπου 4 λεπτά από την κάθε μεριά. 
 Τα βγάζουμε απ’ τo τηγάνι και τα φυλάμε στην άκρη. Πετάμε όλο 
 το λίπος απ’ τo τηγάνι εκτός από 2 κουτ. της σούπας και επιστρέφουμε 
 το κοτόπουλο στο τηγάνι με την πέτσα προς τα επάνω.

3. Τοποθετούμε τις πατάτες, λιαστές ντομάτες και το σκόρδο γύρω 
από το κοτόπουλο. Στην συνέχεια, γεμίζουμε το τηγάνι με το ζωμό 

 και πασπαλίζουμε με ρίγανη. Ψήνουμε στο φούρνο για 25 λεπτά. 
 Πασπαλίζουμε με ελιές και φέτα και επιστρέφουμε στο φούρνο για 
 ακόμα 10-15 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο.

Μπορεί να σερβιριστεί με κριθαράκι ή ρύζι , με λαχανικά 
ή και με μια φρέσκια σαλάτα.

• 8 μπούτια κοτόπουλο 
 (το επάνω μέρος μόνο), 
 με κόκαλο και τη πέτσα του

• Αλάτι & φρέσκο τριμμένο πιπέρι

• 1 κουτ. της σούπας έχτρα παρθένο
 ελαιόλαδο Krinos 

• 500γρ. πατάτες baby, πλυμένες και  
 κομμένες στη μέση

• 6 κομμάτια λιαστές ντομάτες Krinos,
 στραγγισμένες και κομμένες σε 
 λεπτές λωρίδες

• 4 σκελίδες σκόρδο,
 ξεφλουδισμένες ολόκληρες

• 2 ½ κούπες ζωμό κότας ή 1 κύβος 
 κότας διαλυμένος σε αντίστοιχο 
 νερό.

• 1 ½ κουτ. του γλυκού ρίγανη Krinos

• 12 ελιές Καλαμών Krinos, χωρίς 
 κουκούτσια

•  100 γρ Φέτα Krinos, τριμμένο

Υλικά

ΣΥΝΤΑΓΗ


