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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

ΣΕΛΙΔΑ 19

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Οι κυρώσεις της Οτάβας Οι κυρώσεις της Οτάβας 
πλήττουν τους Καναδούς!πλήττουν τους Καναδούς!

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Τα σενάρια των Τα σενάρια των 
τριών αρχηγών για τριών αρχηγών για 
την επόμενη μέρα την επόμενη μέρα 

των εκλογώντων εκλογών

ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

Αυξήθηκαν τα κενά Αυξήθηκαν τα κενά 
γραφεία την περίοδο  γραφεία την περίοδο  

της πανδημίας της πανδημίας 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

«Βασιλιάς»  «Βασιλιάς»  
του Real Estate!του Real Estate!
Πληροφορίες αναφέρουν Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ψάχνει σπίτι για ότι ψάχνει σπίτι για 
μόνιμη διαμονή  μόνιμη διαμονή  
στην Ελλάδαστην Ελλάδα

Η 2η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά  Η 2η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά  
αγωνίζεται να ανακάμψει  αγωνίζεται να ανακάμψει  

την ώρα που όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι την ώρα που όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι 
επιστρέφουν στις θέσεις τους επιστρέφουν στις θέσεις τους 

Οι πολιτικές προκλήσεις  Οι πολιτικές προκλήσεις  
που δημιουργεί ο σεισμός  που δημιουργεί ο σεισμός  

σε Τουρκία - Συρίασε Τουρκία - Συρία
• Γιατί ο σεισμός ήταν τόσο καταστροφικός• Γιατί ο σεισμός ήταν τόσο καταστροφικός
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ΚΕΜΠΕΚ: Παροξυσμός βίας στα σχολεία
Το PLQ ζητά να μελετηθεί η κατάσταση στην Εθνοσυνέλευση με εντολή πρωτοβουλίας

Πέρυσι, τα σχολικά κέντρα στο Κεμπέκ ανέφεραν 
διπλάσιες βίαιες πράξεις από ό,τι το 2018-2019, 

πριν από την πανδημία. Αντιμέτωπο με αυτά τα «πολύ 
ανησυχητικά» δεδομένα, το Φιλελεύθερο Κόμμα του 
Κεμπέκ (PLQ) ζητά από την κυβέρνηση να διεξαγάγει 

μια εις βάθος εξέταση της κατάστασης.
«Βλέπω τους αριθμούς και είμαι μπερδεμένη», λέει η 

Φιλελεύθερη κριτικός της Εκπαίδευσης Marwah Rizqy. 
Στο Centre de services scolaire des Mille-Îles, στο Lower 
Laurentians, οι περιπτώσεις βίας αυξήθηκαν από 2.516 
πριν από τέσσερα χρόνια σε περισσότερες από 4.000 πέ-
ρυσι. Στο Affluents School Service Center στο Lanaudière, 
οι αναφερόμενες περιπτώσεις σωματικής και λεκτικής 

βίας υπερδιπλασιάστηκαν κατά την ίδια περίοδο, από 
757 σε περισσότερες από 2.000. Πρόκειται για αύξηση 
164%.

Συγκρίσιμη αύξηση (141%) σημειώθηκε στις περιπτώ-
σεις που αναφέρθηκαν στο Centre de services scolaire 
de la Beauce-Etchemin. Λίγο περισσότερες από 400 
πράξεις βίας καταγράφηκαν το 2018-2019 σε σύγκριση 
με 979 πέρυσι.

Ήταν η ίδια η Marwah Rizqy που απέκτησε αυτά τα δε-
δομένα, χάρη στο νόμο για την πρόσβαση σε έγγραφα 
δημόσιας υπηρεσίας, αφού συγκλονίστηκε από διάφο-
ρα μέσα ενημέρωσης για βία στα σχολεία του Κεμπέκ 
τους τελευταίους μήνες.
«Μόλις λάβω τις απαντήσεις, σαφώς μεταφράζεται στα 

δεδομένα. Πραγματικά υπάρχει αύξηση των πράξεων 
βίας στα σχολεία μας». 
Εμφανώς ανήσυχη, η κ. Rizqy ζήτησε από την Επιτροπή 

Πολιτισμού και Παιδείας της Εθνοσυνέλευσης να υιο-
θετήσει εντολή πρωτοβουλίας, προκειμένου να διεξα-
χθούν διαβουλεύσεις με βασικούς παράγοντες του σχο-
λικού δικτύου. Κατά τη γνώμη της, η κυβέρνηση Legault 
δεν μπορεί να αρνηθεί να πραγματοποιήσει μια τέτοια 
άσκηση. 
«Τώρα δεν είναι ώρα για κομματισμό. Είναι πολύ ανη-

συχητικό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβουμε 
τι συμβαίνει στα σχολεία μας», είπε.

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ωστόσο, το Centre de services scolaire de la Beauce-

Etchemin προτρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι παρά 
τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία, τα κρούσματα βίας 
δεν έχουν υπερδιπλασιαστεί στις εγκαταστάσεις του. 

Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αυτή η πραγματικό-
τητα, προειδοποιεί η βοηθός διευθύντρια εκπαιδευτι-
κών υπηρεσιών, Catherine Giguère. 
Ο τρόπος συγκέντρωσης πράξεων βίας και εκφοβισμού 

άλλαξε πέρυσι, λέει η κ. Giguère, επειδή η παλιά μέθο-
δος δεν ήταν πολύ φιλική προς το χρήστη, κάτι που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκείς αναφορές.
Συγκριτικά, το Center de services scolaire de la Capitale 

απαριθμεί μόνο βίαια γεγονότα που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο αναφοράς καταγγελίας στη Γενική Γραμμα-
τεία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αντιστοιχούν από κάθε 
άποψη στον ορισμό της βίας που ορίζεται στο νόμο για 
την εκπαίδευση.

Για να εξηγήσει τον πολύ υψηλό αριθμό αναφερόμε-
νων περιπτώσεων βίας, το Σχολικό Κέντρο Υπηρεσιών 
Mille-Îles υπενθυμίζει, ότι η πελατεία του στα σχολεία 
του έχει αυξηθεί κατά περισσότερους από 3.000 μαθη-
τές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Ο συντονιστής στη γενική γραμματεία, Éric Ladouceur, 
αναφέρει μέσω email ότι τα σχολεία διαθέτουν περισ-
σότερα εργαλεία καταγγελίας και ότι τα προωθούν. 

Ο κώδικας δεοντολογίας των σχολείων εφαρμόζεται 
επίσης αυστηρά. 
«Πιστεύουμε ότι αυτή η αυστηρότητα διασφαλίζει ότι 

τα σχολεία στέλνουν ένα σαφές μήνυμα, ότι αυτές οι 
καταστάσεις λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και ότι 
αυτό ενθαρρύνει την αναφορά», λέει.

Αν και τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να αναλύονται 
προσεκτικά, τα σχολικά κέντρα εξυπηρέτησης αναγνω-
ρίζουν ότι οι πράξεις βίας εξακολουθούν να είναι περισ-
σότερες από ό,τι πριν από μερικά χρόνια.

Αντιμέτωπη με όλα τα ερωτήματα που εγείρονται από 
τα στοιχεία, η Φιλελεύθερη Marwah Rizqy πιστεύει ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη να μελετηθεί σοβαρά η κατά-
σταση, προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα οι μα-
θητές και το προσωπικό στο Κεμπέκ.

Μεταξύ άλλων, ανησυχεί για την έλλειψη συνέπειας 
στη συλλογή δεδομένων και τις επιπτώσεις που μπορεί 
να είχε η πανδημία στους νέους. 
«Είχα ήδη πει στην κυβέρνηση ότι έπρεπε να προσέξου-

με να μην έχουμε μια γενιά του COVID, επειδή αρκετοί 
νέοι έχουν απομονωθεί, χωρίς σχολείο, φίλους, αθλή-
ματα κ.λπ. και μπορεί να είχε συνέπειες αυτό».
Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Journal de Québec ανέ-

φερε ότι ο αριθμός των δασκάλων που αποζημιώθηκαν, 
αφού υπέστησαν βία στο σχολείο, αυξήθηκε κατά 65% 
μέσα σε μόλις ένα χρόνο.

Πηγές: Journal de Québec, Ici Radio Canada

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

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

Adrian-Maris: 5757, avenue Wilderton, Montréal

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

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

Dancing • Vocal Training
Acting • Masterclasses

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

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

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

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

F E A T U R I N G

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Οι άδειοι ουρανοξύστες του Μόντρεαλ
Το ποσοστό των κενών γραφείων αυξήθηκε στο 16% λόγω τηλε–εργασίας

Το Μόντρεαλ άκμασε για χρόνια ως 
πολυσύχναστη αγορά ακινήτων, 

hotspot εταιρειών τεχνολογίας και 
καλλιτεχνικό κέντρο, με νέους ουρανο-
ξύστες γραφείων και διαμερισμάτων 
να υψώνονται όσο ποτέ άλλοτε για να 
συμβαδίζουν με τη ζήτηση.

Καθώς μεγάλο μέρος του κόσμου επι-
στρέφει στην κανονικότητα μετά την 
COVID-19, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
του Καναδά αγωνίζεται να ανακάμψει. 
Το ποσοστό των κενών γραφείων του 

έχει εκτοξευθεί στο 16%, σύμφωνα με 
την CBRE Group Inc., με μόνο το Κάλγκα-
ρι να τα πηγαίνει χειρότερα, μεταξύ των 
πέντε μεγαλύτερων μητροπολιτικών πε-
ριοχών της χώρας. 
Περισσότερη προσφορά έρχεται φέτος, 

καθώς η Εθνική Τράπεζα του Καναδά 
ανοίγει μια έδρα 40 ορόφων, το ψηλό-
τερο νέο κτίριο του Μόντρεαλ από τη 
δεκαετία του 1990.

Ενώ οι πολιτικές ευέλικτης εργασίας 
αναδιαμορφώνουν τα κέντρα σε όλο τον 
κόσμο, το Μόντρεαλ έχει τις δικές του 
ειδικές συνθήκες. Η επαρχία του Κεμπέκ 
ανάγκασε τους κατοίκους να μένουν σπί-
τι περισσότερο από οπουδήποτε σχεδόν 
στη Βόρεια Αμερική – επιβάλλοντας ακό-
μη και απαγόρευση κυκλοφορίας που δι-
ήρκεσε για μήνες, κατά τη διάρκεια των 
χειρότερων εποχών του COVID. 
Πολλοί εργαζόμενοι απλώς δε θέλουν 

να επιστρέψουν στην παλιά τους ρου-
τίνα, μια κατάσταση που επιδεινώθηκε 
από τεράστια κατασκευαστικά έργα που 
συνωστίζουν τους δρόμους του Μόντρε-
αλ και δυσκολεύουν τις μετακινήσεις 
προς τη νησιωτική πόλη.
Η στροφή στην υβριδική εργασία ση-

μαίνει ότι εταιρείες όπως η Cossette, 
μια εταιρεία μάρκετινγκ με σχεδόν 300 
υπαλλήλους, να μη χρειάζονται πλέον 
τόσο χώρο. Όταν ολοκληρώθηκε η μί-
σθωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
η εταιρεία μείωσε το εμβαδόν των γρα-
φείων της κατά περισσότερο από 60 τοις 
εκατό και μετέφερε το προσωπικό σε 
μια τοποθεσία WeWork στην οδό Sainte-
Catherine, στην καρδιά του κέντρου της 
πόλης. «Αντί να επιλέγουμε μόνιμα γρα-
φεία και να επενδύουμε σημαντικά ποσά 
σε κεφάλαια, αποφασίσαμε να δοκιμά-

σουμε αυτούς τους χώρους του WeWork 
– ήδη πλήρως εξοπλισμένους – για να 
εγκατασταθούμε γρήγορα, να δούμε τι 
λειτουργεί και να μάθουμε», δήλωσε ο 
Louis Duchesne, πρόεδρος του τμήματος 
της Cossette στο Κεμπέκ και τον Ανατο-
λικό Καναδά. «Σίγουρα δε μετανιώνουμε 
που μειώσαμε τους χώρους μας».
Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτε-

ρους εργοδότες του Μόντρεαλ έχουν 
πολιτικές ευέλικτης εργασίας. Μεταξύ 
αυτών, η Canadian National Railway Co., 
η μεγαλύτερη εταιρεία της πόλης σε 
χρηματιστηριακή αξία, νοικιάζει τώρα 
το 20 τοις εκατό του κτιρίου της σε άλ-
λους ενοικιαστές. Το Caisse de Depot et 
Placement du Quebec, το δεύτερο μεγα-
λύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Κανα-
δά, θέλει οι περισσότεροι υπάλληλοι να 
είναι στο γραφείο, αλλά ακόμη και αυτό 
είναι μόνο για τρεις ημέρες την εβδομά-
δα. Είναι βάρος για την πόλη. Η επιβα-
τική κίνηση στους κεντρικούς σταθμούς 
του μετρό είναι μόνο το 70 τοις εκατό 
του επιπέδου πριν από τρία χρόνια, σύμ-
φωνα με την υπηρεσία δημόσιας συγκοι-
νωνίας του Μόντρεαλ. Η Groupe Mach, η 
οποία κατέχει κορυφαία ακίνητα στο κέ-
ντρο της πόλης, όπως το Sun Life Building, 
παρατηρεί τυπικές πληρότητες κτιρίων 
45 τοις εκατό και μόνο 20 τοις εκατό τη 
Δευτέρα και την Παρασκευή, δήλωσε ο 
πρόεδρος της Vincent Chiara.
Μια προσπάθεια να προσελκύσει τους 

ανθρώπους στο κέντρο της πόλης, ένα 
ατσάλινο δαχτυλίδι 50.000 λιβρών που 
στήθηκε ως εγκατάσταση τέχνης, έχει 
κάνει ελάχιστα για να προσελκύσει ερ-
γαζόμενους και στην πραγματικότητα 
έχει οδηγήσει σε κάποιο χλευασμό στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα έργα υποδομής δυσχεραίνουν τις 

μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Η σήραγ-
γα Louis-Hippolyte Lafontaine, η οποία 
συνδέει τον πυρήνα με τα προάστια στα 
ανατολικά και νότια, είναι κλειστή για 
επισκευές και πολλοί δρόμοι στο κέντρο 
της πόλης έχουν αποκλειστεί για κατα-
σκευή του REM. Οι πορτοκαλί κώνοι κυ-
κλοφορίας είναι τόσο πια διαδεδομένοι, 
που τα καταστήματα με σουβενίρ πω-
λούν μικρά αντίγραφα στους τουρίστες. 
Το περασμένο φθινόπωρο, το ένα τρί-

το των μεγάλων δρόμων στο κέντρο της 
πόλης ήταν μερικώς ή πλήρως κλειστό, 
σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο 
του Μητροπολιτικού Μόντρεαλ.

Ο χρόνος των έργων είναι δύσκολος, 
αλλά τελικά θα κάνουν το Μόντρεαλ πιο 
ελκυστικό για τους επισκέπτες και τις 
επιχειρήσεις, δήλωσε ο Michel Leblanc, 
διευθύνων σύμβουλος του επιμελητηρί-
ου. Ωστόσο, εξέφρασε την απογοήτευσή 
του που οι εταιρείες δεν κάνουν περισ-
σότερα για να επαναφέρουν το προσω-
πικό. «Φαίνεται να υπάρχει, μερικές φο-
ρές, μια παρανόηση της δυναμικής των 
κεντρικών γραφείων», είπε. «Αν θέλετε 
να έχετε μια επιχείρηση λήψης αποφά-
σεων, πρέπει να έχετε τους εργαζόμε-
νους τον έναν απέναντι στον άλλον».
Το ποσοστό κενών θέσεων γραφείων 

του Μόντρεαλ έχει διπλασιαστεί από 
το 2019, με περισσότερα από 7,4 εκα-
τομμύρια τετραγωνικά πόδια (687.000 
τετραγωνικά μέτρα) διαθέσιμα προς 
ενοικίαση, δηλαδή το ισοδύναμο με δύο 
πύργους One World Trade Center του 
Μανχάταν.

Μέρος αυτής της νέας προσφοράς 
συνδέεται με τα νέα κεντρικά γραφεία 
ενός εκατομμυρίου ποδιών για την Εθνι-
κή Τράπεζα του Καναδά. Η τράπεζα θα 
ενοποιήσει χώρο από έξι τοποθεσίες, σε 
ένα έργο που ξεκίνησε το 2018. Μεταξύ 
των ακινήτων που θα αφήσει είναι ένας 
ουρανοξύστης 700.000 τετραγωνικών 
ποδιών όπου είναι ο κύριος ενοικιαστής.
Τέτοιοι ουρανοξύστες μπορεί να είναι 

οι τελευταίοι σε κατασκευή για λίγο, 
δήλωσε ο Roger Plamondon, πρόεδρος 
του ομίλου ακινήτων της Broccolini 
Construction Inc., του κατασκευαστή του 
ουρανοξύστη της Εθνικής Τράπεζας. «Η 
δημιουργία ενός νέου πύργου γραφείων 
βραχυπρόθεσμα, δεν το βλέπω να συμ-
βαίνει», είπε. «Με την υβριδική εργασία, 
μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες για την 
ανάπλαση των υφιστάμενων παλαιότε-
ρων κτιρίων γραφείων με διαφορετική 
χρήση».| Πηγή: Bloomberg News

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 35 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece



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

Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Entire Contents Copyright 2023

Publishers’ Liability for Error: The publishers shall not be liable for slight changes or typographical errors that do not lessen the value of an advertisement. The publishers’ liability for other errors or omissions in connection with any advertise-
ment is strictly limited to publication of the advertisement in any subsequent issues or the refund of any monies paid for the advertisement. Articles published reflect writers’ opinions, but not necessarily the opinion of this newspaper.

Eκδότες / Publishers:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis
Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

Γενικός Διευθυντής / General Director:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

Διευθυντής Διαφήμισης / Αdvertising Director:
Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

Δημόσιες Σχέσεις / Public Relations:
Δημήτριος Ι. Γιαντσούλης • Demetris J. Yantsulis

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

Lareine Zakhour

Elena Molter

Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Jean Paul Chamberland Οι γνώμες αυτής της σελίδας αντιπροσωπεύουν την ολομέλεια των συντακτών.

The opinions on THIS PAGE reflect the consensus of Editorial Board.

Συντάκτες / Editorial Staff:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas
Δημήτρης Ηλίας
Μιχάλης Τελλίδης • Michael Tellides
Martin C. Barry

Μακέτα / Layout: Media-Trek

Διανομή / Distribution: MediaTrek•Canada Post

Εκτύπωση / Printing: TC. TRANSCONTINENTAL

w w w . t a n e a . c a / w w w . g r e e k n e w s . c a
Deadline: Monday at 1 p.m.

National Representatives:

ISSN number : 1923-0621 Annual subscription : $165 TX Incl. Per copy : $1MeMber

3860, boul. Notre-Dame, # 304, 
Laval, QC H7V 1S1

Tel: (450) 978-9999 • Fax: (450) 687-6330
E-mail: info@newsfirst.ca

inforeseauselect@tc.tc

Project funded in part by

Ξαφνικά ένα βράδυ…
Τελικά τα έφερε η μοίρα έτσι ώστε να προλάβουμε τους Τούρ-

κους και να πάμε εμείς πρώτοι «ξαφνικά ένα βράδυ» στη γεί-
τονα με τα C-130 της πολεμικής μας αεροπορίας... Όχι όμως για να 
πλήξουμε ή να καταλάβουμε εδάφη, αλλά για να προσφέρουμε 
βοήθεια στους πονεμένους συνανθρώπους μας που επλήγησαν 
από τον καταστρεπτικό σεισμό που έπληξε Τουρκία και Συρία αυτή 
την εβδομάδα. 

Οι Έλληνες διασώστες, μία αποστολή από 21 έμπειρους πυρο-
σβέστες, χωρίς διακοπή, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες 
και δριμύ ψύχος, κατόρθωσαν να σώσουν από τα ερείπια, μέχρι 
τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δύο κοριτσάκια και 
έναν 50χρονο. 
Οι εικόνες με τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών, η συ-

γκίνησή τους μόλις έσωσαν τα παιδιά, έχουν κάνει το γύρω του 
κόσμου και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων 
ενημέρωσης. 
Ταυτόχρονα, ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
για να του εκφράσει τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό 
και του μετέφερε τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια του ελ-
ληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. 
Και στους προγενέστερους όμως, άλλους δύο καταστροφικούς 

σεισμούς στην Τουρκία, το 1999 και το 2020, με χιλιάδες θύματα, 
η Ελλάδα συμπαραστάθηκε έντονα, ηθικά και υλικά. Και στις δύο 
περιπτώσεις η αγνωμονούσα Τουρκία δεν άργησε να εξαπολύσει 
εκ νέου υβριδικές απειλές κατά της πατρίδας μας… 

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία, αφού συνέλθει από το 
ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου, θα συνεχίσει, μέσω του προέδρου 
της, την επεκτατική και πολεμοχαρή τακτική, τη διεκδίκηση εδα-
φών και την αμφισβήτηση των διεθνών συνθηκών.

Η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική 
και υπαρξιακή κρίση και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη μελ-
λοντική πορεία της χώρας. Στις αρχές του 21ου αιώνα αποτελούσε 
υπόδειγμα για τις μουσουλμανικές χώρες και ήταν υποψήφια για 
να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. 

Η αποτυχία της ευρωπαϊκής της πορείας ήταν προάγγελος μιας 
εκτροπής από τη Δύση. Γίνεται πολεμοχαρής στην εσωτερική και 
εξωτερική της πολιτική, ενώ οι χώρες της Δύσης, συμπεριλαμβα-
νομένης της Ελλάδας,  προσπαθούν να διαχειριστούν την «τουρ-
κική κρίση» χωρίς ωστόσο να έχουν κατανοήσει την ανατολίτικη 
νοοτροπία. 

Ο Τούρκος Σουλτάνος ονειρεύεται την ανασύσταση της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας και εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα γίνει ο 
μεγάλος χαλίφης στον κόσμο των σουνιτών μουσουλμάνων. 
Θέλει να επικρατήσει παντού, όπου κυριαρχούσε παλαιότερα 

η Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει την απαίτηση να ελέγξει τις 
απανταχού τουρκικές κοινότητες, απαγορεύοντας τες να αφομοι-
ωθούν. 

Η Τουρκία, με την ανοχή της δύσης αλλά και της ανατολής, επι-
τίθεται σε γειτονικά κράτη και καταλαμβάνει εδάφη πιστεύοντας 
ότι της ανήκουν. 
Υπάρχει όμως και η ανοχή. Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον πολιτι-

κές ιδεολογίες ή φιλίες μεταξύ των κρατών, παρά μόνο οικονομικά 
συμφέροντα. Και εν ονόματι των συμφερόντων, εχθροί γίνονται 
φίλοι και φίλοι εχθροί.

Εάν η γείτονα δεν το αντιληφθεί εγκαίρως, ο βίος της προβλέπε-
ται μάλλον βραχύς…

Άβυσσος ο ψυχικός μας κόσμος
Το πρόσφατο τραγικό επεισόδιο στο Λαβάλ,  

φέρνει τον καθένα από εμάς μπροστά σε ένα 
γεγονός που ο νους μας δεν μπορεί να συλλάβει. 
Το ερώτημα παραμένει: Ποιος μπορεί να είναι 

ικανός να πράξει κάτι τέτοιο; 
Πως μπορεί ένας πατέρας με δύο μικρά παιδιά, 

να ρίξει ως οδηγός το λεωφορείο της αστικής συ-
γκοινωνίας του Λαβάλ, που ζυγίζει περίπου 22 τό-
νους, πάνω σε ένα παιδικό σταθμό, σκοτώνοντας 
2 αθώα πλάσματα και τραυματίζοντας άλλα έξι;

Κι όμως, αν ρωτήσετε ειδικούς, που κάθε μέρα 
αντιμετωπίζουν άτομα με διάφορες ψυχώσεις, 
κάνεις δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να κά-
νει ένα άτομο από τη μια στιγμή στην άλλη. 
Φυσικά, όλοι οι ειδικοί ψυχολόγοι και ψυχίατροι 

αναγνωρίζουν, ότι αυτό που ζήσαμε σαν άνθρω-
ποι τα τελευταία δύο χρόνια με την απομόνωση 
και την κλεισούρα, δημιούργησε τρομακτική αύ-
ξηση των γεγονότων, ατόμων που «έχασαν» τα 
λογικά τους και προέβησαν σε ακαταλαβίστικες 
ενέργειες.

Επιπλέον, η έλλειψη αριθμού ψυχολόγων, επι-
δεινώνει την όλη κατάσταση. 

Η επαρχιακή κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να επεν-
δύσει τα επόμενα πέντε χρόνια 1,5 δις $ σε προ-
γράμματα ψυχολογικής βοήθειας. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αρμόδιου υπουρ-

γού, μια ομάδα ατόμων επισκέφτηκε πάνω από 
70 χιλιάδες άτομα στο Λαβάλ ρωτώντας τους πως 
αισθάνονται ψυχολογικά… Εσείς είδατε κανέναν 
από δαύτους; Εγώ πάντως όχι, ούτε άκουσα τίπο-
τα ως τώρα…

ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΣΤΡΙΨΕΙ Η ΒΙΔΑ…
Κανείς ειδικός δεν μπορεί να προσδιορίσει τη 

στιγμή που θα χάσουμε τα λογικά μας ή όπως 
λέμε: «Μας έστριψε η βίδα». 
Στην ψυχική διαταραχή το άτομο χάνει την επα-

φή με την πραγματικότητα. Χάνει την ικανότητα 
του να σκεφτεί καθαρά, να κάνει σωστές κρίσεις, 
να ανταποκριθεί συναισθηματικά, να επικοινω-
νήσει αποτελεσματικά, και να συμπεριφερθεί 
κατάλληλα με τις περιστάσεις. Εκείνη τη στιγμή 
κάτι μας κυριεύει σαν στοιχειό από σκοτεινές δυ-
νάμεις. Μας καταρρέει από το συναισθηματικό 
βάρος, μην έχοντας την ανοχή που χρειάζεται για 
να αντέξουμε κάποια πίεση που δεχόμαστε ψυ-
χολογικά. 
Αυτό θα οδηγήσει να «εκραγούμε» σαν… ηφαί-

στειο που ξυπνά, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Το λιγότερο θα νευριάσουμε, θα αγριοφωνάξου-

με, θα χάσουμε την ψυχραιμία μας, θα κτυπή-
σουμε το χέρι στο τραπέζι (συνηθίζετε στην τρα-
πεζαρία εν ώρα φαγητού ή ακόμα και σε συνεδρι-
άσεις συλλόγων και κοινοτήτων). Μπορεί και να 
σπάσουμε διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται 
μπροστά μας. 
Σε αυτή την ψυχική φάση, το άτομο μπορεί και 

να μεταμορφωθεί σε στυγνό δολοφόνο. 
Πράγμα που συμβαίνει πολύ συχνά στις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες, όταν κάποιοι πυροβολούν και σκο-
τώνουν αθώους περαστικούς στους δρόμους, στα 
κέντρα και σε άλλους δημόσιους χώρους.

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΒΑΛΙΩΤΗ
Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που οδήγησαν 

τον Λαβαλιώτη οδηγού λεωφορείου, να ρίξει το 
όχημα του στον παιδικό σταθμό. Το παράξενο εί-
ναι ότι ο δράστης Pierre Ny St-Amand έβγαλε το 
παντελόνι του και τα… εσώρουχά του! Και ούρ-
λιαζε βγαίνοντας από το όχημα. Σύμφωνα με μαρ-
τυρίες γειτόνων, έπρεπε να τον χτυπήσουν για να 
τον υποτάξουν, πριν αστυνομικοί του περάσουν 
χειροπέδες. 
Εδώ δύο πράγματα εξηγούν το «ξεβράκωμα» 

του: Ο δράστης πολύ πονηρός, ξέροντας τη νομο-
θεσία και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 16 του ποι-
νικού κώδικα «περί μη ευθύνης των πράξεων του 
λόγω ψυχικής διαταραχής» το έπαιξε «τρελός». Ή 
πραγματικά δεν ήταν στα λογικά του. Θα φανεί τι 
από τα δύο ισχύει…

Σίγουρα ο δικηγόρος του θα διεκδικήσει την 
υπεράσπιση του πελάτη του, ως μη ποινικά υπεύ-
θυνος λόγω ψυχικής διαταραχής: ότι όταν μπήκε 
ορμητικά στον παιδικό σταθμό με το λεωφορείο, 
δεν ήταν σε θέση να διακρίνει το σωστό από το 
λάθος. Πάσχει, δηλαδή, από μια ψυχική διαταρα-
χή τέτοιας έντασης, που δεν αντιλαμβάνεται ότι 
η χειρονομία του είναι κακή ή ότι δε μετράει τη 
φύση και την ποιότητα των χειρονομιών του, είτε 
ότι δεν ελέγχει τις κινήσεις του. Αυτό όμως είναι 
πολύ δύσκολο να αποδειχτεί.
Προς το παρόν, ο δράστης κατηγορείται για δύο 

φόνους εκ προμελέτης, μία απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας και πολλές επιθέσεις. Σύμφωνα με εξα-
κριβωμένες πληροφορίες, ο δράστης δεν είχε 
ζητήσει ποτέ βοήθεια από ψυχολόγο. Μόνο μια 
κλινική εξέταση του δράστη θα φωτίσει μελλοντι-
κά τις σκοτεινές όψεις του ψυχισμού του. Έπεται 
συνέχεια… 

Προς το παρόν, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, 
δημοτικοί σύμβουλοι ακόμα και ο πρωθυπουργός 
του Κεμπέκ, μετέβησαν στο χώρο του συμβάντος 
για να δείξουν τη συμπαράσταση τους, φυσικά 
υπό το… φακό φωτογράφων και τηλεοράσεων.

ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ξέρουμε ότι δύο αθώα μικρά παιδιά έχασαν τη 

ζωή τους από την πράξη του Λαβαλιώτη Pierre 
Ny St-Amand. Αναρωτηθήκαμε ποτέ, πόσα μικρά 
παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέμους, όπως στον πρό-
σφατο στην Ουκρανία; Πόσα παιδιά σφαγιάστη-
καν στη γενοκτονία των Ποντίων, των Αρμενίων, 
στην καταστροφή της Σμύρνης; Πόσα κάηκαν και 
έλιωσαν στους φούρνους των Ναζί και πόσα άλλα 
πέθαναν από την πείνα στην Κατοχή; Πόσα σκο-
τώθηκαν στο Βιετνάμ από τις βόμβες ΝΑΠΑΛΜ 
των ΗΠΑ; Πόσα άλλα στους βομβαρδισμούς στο 
Ιράκ και στη Σερβία, και πάλι από βόμβες των 
ΗΠΑ; Πόσα βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν από 
τους ποιμένες της καθολικής εκκλησίας; Πόσα 
αποκεφαλίζονται από τους εμφύλιους σε αφρικα-
νικές χώρες; 

Όλοι αυτοί που σκοτώνουν παιδιά είναι στυγνοί 
φονιάδες, και αν υπάρχει δικαιοσύνη πρέπει να 
τιμωρούνται για τις πράξεις τους. Υπάρχει όμως 
δικαιοσύνη;
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ΗΠΑ: Τέλος η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
Η Βουλή των ΗΠΑ που ελέγχεται πλέον από τους Ρεπουμπλικάνους «τελείωσε» την κατάσταση 
έκτακτου ανάγκης για τον Covid-19! • «Καταργούμε το κράτος επιτήρησης COVID»

Παρά την ανακοίνωση του προέ-
δρου Τζο Μπάιντεν, ότι οι δηλώ-

σεις έκτακτης ανάγκης σχετικά με τον 
COVID-19 θα λήγουν το Μάιο, οι Ρεπου-
μπλικάνοι της Βουλής ψήφισαν τον άμε-
σο τερματισμό τής έκτακτης ανάγκης για 
τη δημόσια υγεία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ρεπουμπλι-
κάνοι που ελέγχουν τη Βουλή, ενέκριναν 
την Τρίτη 31/1 ένα μέτρο για τον τερμα-
τισμό του χαρακτηρισμού έκτακτη ανά-
γκη για τη δημόσια υγεία αναφορικά 
με τον COVID-19, παρά την ανακοίνωση 
μια ημέρα νωρίτερα, ότι ο πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν θα τερματίσει τις δηλώσεις 
έκτακτης ανάγκης σε λίγους μήνες και 
μάλιστα πετώντας τη φράση «Η έκτακτη 
κατάσταση θα τερματιστεί όταν το πει το 
Ανώτατο Δικαστήριο» αλλά η αντιπολί-
τευση εδώ και τώρα έκλεισε το θέμα, θέ-
λοντας όπως είπαν να βάλουν «τέλος στο 
κράτος επιτήρησης Covid».
Δηλαδή τερματισμός των περιοριστικών 

μέτρων και το κυριότερο, η υποχρέωση 
εμβολιασμού σε ολόκληρες ομάδες ερ-
γαζομένων.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Μετά από μακρά συζήτηση, όπου οι νο-

μοθέτες κατά καιρούς διαφωνούσαν για 
βασικά γεγονότα σχετικά με τον ιό και 
τους εμβολιασμούς, οι Ρεπουμπλικάνοι 
ψήφισαν ως μπλοκ για τον τερματισμό 
της κήρυξης έκτακτης ανάγκης σε θέμα-
τα covid-19, μαζί με ένα άλλο μέτρο που 
θα τερμάτιζε την απαίτηση εμβολίου για 
τους εργαζόμενους στον τομέα της υγεί-
ας σε ορισμένες εγκαταστάσεις, καθώς 
ξεκίνησε το GOP να γέρνει στην πλατ-
φόρμα πολιτικής που σχετίζεται με την 
πανδημία αυτή την εβδομάδα, παρά τις 
αμυδρές προοπτικές για τη νομοθεσία 
στη Γερουσία.
«Σήμερα, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλι-

κάνων ξεκινά τη μακρά διαδικασία αντι-
στροφής των αποτυχιών της πολιτικής 
του Προέδρου Μπάιντεν και της προη-
γούμενης πλειοψηφίας των Δημοκρατι-
κών», δήλωσε ο βουλευτής Μάικλ Μπέρ-
τζες από το Τέξας στο βήμα της Βουλής 
την Τρίτη 31/1. «Καταργούμε το κράτος 
επιτήρησης COVID».

Η έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία 
τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά από 
την κυβέρνηση Τραμπ το 2020 και μαζί με 
άλλες δηλώσεις έκτακτης ανάγκης, έδω-

σε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ευ-
ρεία εξουσία να επεκτείνει τις υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, βοηθώντας 
παράλληλα να εγκριθούν θεραπείες και 
εμβόλια για τον COVID-19 με ταχύτητες 
ρεκόρ.
Τη Δευτέρα 30/1, η κυβέρνηση Μπάιντεν 

ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι σχεδιάζει να 
αφήσει τις δηλώσεις έκτακτης ανάγκης 
να λήξουν στις 11 Μαΐου. Όμως, ενώ οι 
Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι φαι-
νόταν να συμφωνούν ότι η κήρυξη έκτα-
κτης ανάγκης θα έπρεπε να τελειώσει, δι-
αφώνησαν ως προς το χρονοδιάγραμμα.

Οι Δημοκρατικοί ήταν ανένδοτοι, ότι η 
νομοθεσία για τον τερματισμό της έκτα-
κτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία ήταν 
βιαστική και ότι επιπλέον χρόνος θα 
επέτρεπε μια χρήσιμη περίοδο προσαρ-
μογής. Ο εκπρόσωπος Frank Pallone του 
Νιου Τζέρσεϋ υποστήριξε, ότι το χρονο-
διάγραμμα του Μπάιντεν θα επιτρέψει 
στο έθνος να τερματίσει «υπεύθυνα» τα 
προγράμματα του COVID-19.
«Μια πανδημία αυτού του μεγέθους 

δεν μπορεί να ξετυλιχτεί από τη μια μέρα 
στην άλλη», είπε ο Pallone. «Δεν μπορού-
με να γυρίσουμε ένα διακόπτη και να κά-
νουμε το COVID-19 να τελειώσει με ένα 
πάτημα ενός δακτύλου».
Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν, 

ότι το χρονοδιάγραμμα του Μπάιντεν 
ήταν αυθαίρετο, επικρίνοντας τον πρό-
εδρο ότι ισχυρίστηκε νωρίτερα αυτό το 
έτος ότι η πανδημία είχε τελειώσει, ενώ 
διατήρησε τις δηλώσεις έκτακτης ανά-
γκης.
«Αντί να περιμένουμε μέχρι τις 11 Μα-

ΐου, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει 
να συμμετάσχει τώρα μαζί μας για να 
τερματίσουμε αμέσως αυτή τη δήλωση», 
δήλωσε ο ηγέτης της πλειοψηφίας της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, Στιβ Σκαλίζ 
από τη Λουϊζιάνα.
«Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής καθι-

στούν σαφές ότι οι μέρες που η κυβέρνη-
ση Μπάιντεν μπορούσε να κρυφτεί πίσω 
από τον COVID για να σπαταλήσει δισε-
κατομμύρια δολάρια φορολογουμένων 
στην άσχετη, ριζοσπαστική ατζέντα τους, 
έχει τελειώσει».
Αλλά το GOP φαινόταν να αντιμετωπίζει 

ένα σημείο κόλλησης σχετικά με τον Τίτ-
λο 42, μια πολιτική δημόσιας υγείας, που 
επιτρέπει στους συνοριακούς πράκτορες 
να εκδιώκουν γρήγορα τους μετανάστες 
λόγω της απειλής του COVID-19.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο τερμα-
τισμός της έκτακτης ανάγκης για τη δη-
μόσια υγεία θα έδινε επίσης τέλος στην 
αμφιλεγόμενη μεταναστευτική πολιτική, 
την οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να 
τερματίσει, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν 
συσπειρωθεί για τη συνέχισή της.

Ακόμα κι έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι υπο-
στήριξαν ότι η νομοθεσία που εγκρίθηκε 
την Τρίτη 31/1 δε θα έδινε τέλος στον 
Τίτλο 42. Οι Δημοκρατικοί έσπευσαν να 
επισημάνουν μια ασυμφωνία στη στά-
ση τους για τον τερματισμό της έκτακτης 
ανάγκης για τη δημόσια υγεία και την 
πρόληψη της μετανάστευσης για λόγους 
δημόσιας υγείας.
«Ενώ οι συνάδελφοί μου λένε ότι δεν 

υπάρχει ανάγκη για έκτακτη ανάγκη για 
τη δημόσια υγεία, θέλουν να διατηρή-
σουν τον Τίτλο 42 στα σύνορα, λόγω 
των επιπτώσεων έκτακτης ανάγκης για 

τη δημόσια υγεία», είπε ο εκπρόσωπος 
Λου Κορέα, Δημοκρατικός στην Καλιφόρ-
νια. «Αν πιστεύετε πραγματικά ότι η παν-
δημία έχει τελειώσει, τότε δεν μπορείτε 
να πείτε ότι ο Τίτλος 42 εξακολουθεί να 
χρειάζεται στα σύνορα, λόγω μιας κρίσης 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλ-
ψης».

Ο χορηγός του νομοσχεδίου, που ονο-
μάστηκε «Η Πράξη για την πανδημία τε-
λείωσε», απάντησε υποστηρίζοντας ότι 
«δεν παραδεχόμαστε ότι ο COVID-19 έχει 
τελειώσει σε αυτή τη χώρα».
«Σίγουρα δε θέλουμε να περάσει από τα 

νότια σύνορά μας», δήλωσε ο εκπρόσω-
πος του GOP Brett Guthrie από το Κεντάκι.
«Έτσι υποστηρίζουμε τη διατήρηση του 

Τίτλου 42 στη θέση του». Το νομοσχέ-
διο θα κατευθυνθεί τώρα στη Γερουσία, 
όπου είναι απίθανο να περάσει από το 
σώμα που ηγούνται οι Δημοκρατικοί.

514 334 1579
1805, BOULEVARD O’BRIEN MONTRÉAL

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

Melt her heart

450-625-4744 | bijouteriegemeaux.com
199c, Curé-Labelle Blvd., Ste-Rose, Laval  H7L 2Z9

At your service since 1987!

UP TO50%
DISCOUNT

We buy Gold, Silver, Diamonds and Coins FOR CASH!
• On site repairs of  jewellery, 
 watches, clocks and glasses 
• Exclusive creations
• Manufacturing & remodeling 
 of your jewellery

• Jewellery appraisal
• Watch water-resistance testing
• Necklace restringing
• Ear Piercing
• Lay away plan (3 months)
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Το «σκάκι» με τις διερευνητικές
Ποια σενάρια μελετούν στο παρασκήνιο για τις εντολές της πρώτης κάλπης Μητσοτάκης, Τσίπρας και 
Ανδρουλάκης • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να συναντηθεί με αρχηγούς με τους οποίους  
δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, ακόμη και μετά τις δεύτερες εκλογές

Με διαφορετικά προτάγματα ενόψει της πρώτης 
κάλπης της απλής αναλογικής, αλλά και εναλ-

λακτικές στρατηγικές για τον τρόπο διαχείρισης της 
διερευνητικής εντολής που θα λάβουν την «επόμενη 
ημέρα» των εκλογών από την Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εισέρχονται στην τελική 
ευθεία της προεκλογικής περιόδου οι κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης.

ΚΩΣΤΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επί της ουσίας, μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο προσεγ-
γίζουν τη μάχη των πρώτων εκλογών οι τρεις πολιτικοί 
αρχηγοί «προδιαγράφει» και τις κινήσεις τους στο «σκά-
κι» των διερευνητικών εντολών, προτού η χώρα οδηγη-
θεί –με σχετική βεβαιότητα–, περίπου ένα μήνα αργό-
τερα, στις δεύτερες εκλογές με τον εκλογικό νόμο που 
ψήφισε η Ν.Δ.:
• Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει λόγο για «ενιαία» εκλογι-

κή αναμέτρηση με στόχο την αυτοδυναμία, με τις πρώτες 
κάλπες να αποτελούν ουσιαστικά εργαλείο απενεργοποί-
ησης της νάρκης της απλής αναλογικής, που όπως τονίζει 
αποτελεί πηγή αστάθειας για τη χώρα.
• Ο κ. Τσίπρας αναφέρεται σε «κυβέρνηση των νικητών», 

θέση η οποία ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι θα αξιοποιήσει 
τη διερευνητική εντολή του στην περίπτωση κατά την 
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα.
• Ο κ. Ανδρουλάκης φωτογραφίζει σχηματισμό κυβέρ-

νησης από τις πρώτες κάλπες της απλής αναλογικής βά-
σει προγραμματικής συμφωνίας.

Όμως, οι ανωτέρω «αφετηριακές» θέσεις των πολιτικών 
αρχηγών δεν προδιαγράφουν πλήρως τον τρόπο με τον 
οποίο θα κινηθούν όταν λάβουν τις τριήμερες διερευνη-
τικές εντολές από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πόσο 
μάλλον που οι χειρισμοί τους θα αξιολογηθούν σοβα-
ρά από το σώμα των ψηφοφόρων, ενόψει της δεύτερης 
εκλογικής αναμέτρησης.

Ν.Δ. ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
Από το Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδεται πως είναι πρώιμη 

κάθε συζήτηση για την «επόμενη ημέρα» της κάλπης και 
ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ανοίγει τα χαρτιά του επί του 
συγκεκριμένου ζητήματος. Όμως, κυβερνητικά στελέχη 
εκτιμούν, πως στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής 
που θα λάβει πρώτος –εάν όπως προκύπτει απ’ όλες τις 
δημοσκοπήσεις η Ν.Δ. είναι πρώτο κόμμα– δεν πρόκειται 
να συναντηθεί με αρχηγούς με τους οποίους δεν υπάρ-
χει περιθώριο συνεργασίας, ακόμη και μετά τις δεύτερες 
εκλογές: δηλαδή με τους κ. Τσίπρα, Κουτσούμπα, Βελό-
πουλο και Βαρουφάκη. Όπως προσθέτουν, μόνο ανοικτό 
ζήτημα μπορεί να αποτελέσει η πιθανότητα συζήτησης 

με τον κ. Ανδρουλάκη. Αυτή, δε, θα κριθεί εν πολλοίς από 
τη «σύνθεση» του εκλογικού αποτελέσματος. Εάν η Ν.Δ. 
κινηθεί σε ποσοστά πέριξ του 36%, όπως δείχνουν αρ-
κετές έρευνες της κοινής γνώμης, τυχόν συνάντηση του 
πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δε θα έχει 
πρακτική πολιτική σημασία, καθώς το κυβερνών κόμμα 
θα βρίσκεται μια ανάσα από την αυτοδυναμία στις δεύ-
τερες κάλπες.

Αντιθέτως, εάν η Ν.Δ. κινηθεί χαμηλότερα, τα δεδομένα 
μπορεί να αλλάξουν: εκεί θα αξιολογηθεί όχι μόνο το πο-
σοστό της Ν.Δ. αλλά και η δύναμη των λοιπών κομμάτων 
– εάν και από πού δηλαδή το κυβερνών κόμμα μπορεί 
να αντλήσει πρόσθετους ψηφοφόρους κατά τη δεύτερη 
εκλογική αναμέτρηση. Οπότε μια συνάντηση με τον κ. 
Ανδρουλάκη δε θα μπορούσε να αποκλειστεί ακόμη και 
με ορίζοντα την επαύριον των δεύτερων εκλογών.

ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ «ΝΙΚΗΤΕΣ»
Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της δικής του διερευ-

νητικής εντολής διαθέτει όμως και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε «προοδευτική δι-
ακυβέρνηση» των «νικητών», καθώς ευλόγως επιδιώκει 
να εκφράσει όλο το «αντι-Ν.Δ. μέτωπο»: θέση που ερ-
μηνεύεται ως πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25, 
ακόμη και το ΚΚΕ για το σχηματισμό κυβέρνησης, εάν ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα.

Όμως, πολλοί θεωρούν πως ο κ. Τσίπρας μπορεί να παί-
ξει το χαρτί της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης 
ακόμη και εάν η Ν.Δ. έχει μικρό προβάδισμα της τάξης 
του 1,5%-2,5% στην κάλπη της απλής αναλογικής. «Όταν 
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Ν.Δ. να προηγείται με 6 ή 
7 ποσοστιαίες μονάδες και η διαφορά μειωθεί δραματι-
κά, ποιος θα είναι ο πραγματικός νικητής;», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως εάν η αριθμητική των 
εκλογών το επιτρέπει, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει 
να εξαντλήσει τα περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης 
στο πλαίσιο της δικής του διερευνητικής εντολής. 

Στον αντίποδα, άλλοι υποστηρίζουν πως εάν η διαφορά 
μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί ουσιαστικά, ο Αλέξης 
Τσίπρας θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική του και 
να επιδιώξει μέσω δεύτερης αναμέτρησης την εκλογική 
πρωτιά. Θα πρέπει να επισημανθεί, τέλος, ότι ο κ. Τσί-
πρας έχει απορρίψει εισηγήσεις να επιχειρήσει το σχη-
ματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας – δηλαδή με την ψήφο 
εμπιστοσύνης τουλάχιστον 120 βουλευτών. Σύμφωνα με 
τη συγκεκριμένη πρόταση, θα μπορούσε να επιδιωχθεί 
ένα κυβερνητικό σχήμα περιορισμένου χρονικού ορίζο-
ντα, που θα ψήφιζε μια σειρά από φιλολαϊκά νομοσχέδια 
και θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλο-
γικής της Ν.Δ. και στη συνέχεια θα οδηγούσε τη χώρα σε 
νέες εκλογές.

ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ»
Τέλος, τη δική της στρατηγική χαράσσει η Χαριλάου Τρι-

κούπη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να αξι-
οποιήσει πλήρως τη δική του διερευνητική εντολή, υπό 
την προϋπόθεση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα του δί-
νει τη δυνατότητα να διαπραγματευθεί από θέση ισχύος. 
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
έχει ένα «καθαρό» διψήφιο ποσοστό, της τάξης τουλά-
χιστον του 12%-13%, το οποίο φαίνεται να συγκεντρώνει 
με βάση τις αναγωγές στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις. 
Σε μια τέτοια περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται δι-
ατεθειμένος να συζητήσει «με όλους», δηλαδή τόσο με 
τον κ. Μητσοτάκη όσο και με τον κ. Τσίπρα, με βάση την 
προγραμματική πρόταση των 10 σημείων που έχει πα-
ρουσιάσει –και θα συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω– το 
ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, η πρόταση θα είναι διαμορφωμένη 
κατά τρόπο που θα δίνει στον κ. Ανδρουλάκη περιθώ-
ρια χειρισμών, ώστε να σταθμίσει ευρύτερα εάν και υπό 
ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μετάσχει σε 
μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Η Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μια μεταβλητή που σχετίζεται με την τροπολογία – 

μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη και στη Χρυσή Αυγή απο-
τελεί και η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία, 
εάν οι διερευνητικές εντολές που θα λάβουν οι αρχηγοί 
των τριών πρώτων κομμάτων αποβούν άκαρπες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 37, πριν από το σχηματισμό υπη-
ρεσιακής κυβέρνησης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας «κα-
λεί τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να επιβε-
βαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να 
έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής». 

Είναι προφανώς ένα κρίσιμο ερώτημα, πώς η σύσκεψη 
αυτή θα πραγματοποιηθεί, εάν η προωθούμενη νομο-
θετική ρύθμιση «παρακαμφθεί» και κάποιο από τα νε-
οναζιστικά μορφώματα επιτύχει να εκπροσωπείται στην 
επόμενη Βουλή.
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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

Η ελευθερία το ύπατο διακύβευμα  
ΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η προϊούσα αλλοίωση της σύγχρονης Ελλαδικής Κοινωνίας
«Σκλάβοι γεννηθήκαμε  
και πολεμούμε όλη μας  
τη ζωή να γίνουμε λεύτεροι» 
Νίκος Καζαντζάκης

Με τη ρήση αυτή του Νίκου Καζα-
ντζάκη, επιχειρούμε, δια του πα-

ρόντος, να οριοθετήσουμε διεκδικώντας 
ουσιαστικά την ελευθερία μας, μέσω 
μιας αφιονισμένης και καθόλα αλλοτρι-
ωμένης κοινωνίας, η οποία άγεται και 
φέρεται ασυνείδητα από τις εκάστοτε 
εξουσίες, οι οποίες επιχειρούν να μεταλ-
λάξουν το σύγχρονο άνθρωπο, δημιουρ-
γώντας τις προϋποθέσεις ενός μεταν-
θρώπου.

Χαράλαμπος Β.  
Κατσιβαρδάς*

Οι διάφορες πολι-
τικές θεωρίες, δίκην 
ενός ψευδεπίγραφου 
προοδευτισμού δογ-
ματίζουν, επιβάλλο-
ντας τη μονολιθική 

ιδικής τους αλήθειας, ως ανυπερβλήτως 
δεσπόζουσα και απαράμιλλη, η οποία 
δέον όπως εγκαθιδρυθεί δια πυρός και 
σιδήρου, χαρακτηριζόμενη λίαν αυθαιρέ-
τως ως η κυρίαρχη άνευ ετέρου τινός.

Είναι πρόδηλο, ότι εφεξής βαίνουμε εις 
κινούμενη άμμο, καθότι οι παραδοσιακές 
αρχές αμφισβητούνται ευθέως και απο-
δομούνται εκ βάθρων και άρδην, ούτως 
ώστε να προλειανθεί το έδαφος προς μία 
ουδετεροθενή Νέα Τάξη πραγμάτων, η 

οποία αφενός διατηρεί μία φαινομενική 
ελευθερία και εξ ετέρου θεσπίζει την απη-
νή δίωξη κατά οιουδήποτε αντιφρονού-
ντα, ως επικίνδυνο δια τη δημόσια τάξη 
και ασφάλεια, προβάλλοντας προσχημα-
τικά τη φενάκη της αφηγήματος του εκά-
στοτε δημοκρατικού τόξου.

Ο ολετήρας της παγκοσμιοποίησης ερεί-
δεται (= αποδεικνύεται) μεταξύ άλλων, 
επί της ολοσχερούς συνθλίψεως οιασ-
δήποτε μορφής εθνικής ταυτότητας και 
συνειδήσεως, εξ αυτού του λόγου επιδο-
τείται ευθαρσώς ο εποικισμός της Πατρί-
δας μας, δια της σωρείας των λαθραίων 
μεταναστών, ενισχύοντας το δημογραφι-
κό εκφυλισμό, και διογκώνοντας εν ταυτώ 
την υπογεννητικότητα και τις αμβλώσεις 
ως δήθεν μία μείζονα έκφανση ενός πα-
ντελώς αόριστου και μονομερούς δικαιω-
ματισμού.
Άξιο μνείας καθίσταται ποιοι μηχανισμοί 

είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν ορισμένο 
τρόπο σκέψεως και συνάμα πολιτισμού, 
τα οποία επιβάλλουν δια πυρός και σιδή-
ρου επί ποινή εξοστρακισμού, εκ του κοι-
νωνικού γίγνεσθαι, των αντιδρώντων.

Ως εκ τούτου, οι εκάστοτε θεσμικές ελίτ, 
χαράσσουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
δια των οποίων αντιμετωπίζουν τους πο-
λίτες αποκλειστικά και μόνον ως αθύρ-
ματα και άμορφη μάζα, με αποτέλεσμα 
να μη δύνανται να ανανήψουν, επιδιώ-
κοντας τυχόν την επαναστατική σκέψη 
και ρηξικέλευθη τομή προς τα πολιτικά 
τεκταινόμενα.

Η αδυναμία να διαρρήξουν τα στερεό-
τυπα κλισέ των αυτονόητων συνειρμών, 

ούτως ώστε να εναντιωθούν τελεσφόρα 
κατά των πολιτικών οι οποίοι βιάζουν κα-
θημερινά τις συνειδήσεις των, στερώντας 
τους στοιχειωδώς την οποιαδήποτε σκέ-
ψη προς διεκδίκηση της ελευθερίας και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπεια ως πολίτες, 
με αποτέλεσμα να παραιτούνται εκ προ-
οιμίου ενόψει οιασδήποτε μορφής αμ-
φισβητήσεως προς τη δοτή κατεστημένη 
εξουσία.

Η Ελλάς ευρίσκεται εις τη μέγγενη των 
διεθνών εξελίξεων, ούσα καθ’ ολοκληρίαν 
κηδεμονευόμενη υπό ξένων παραγόντων, 
οι οποίοι δια του μανδύα του Πατριώτη, 
επιχειρούν να υπονομεύουν την πορεία 
της Ελλάδας προς την ορθή κατεύθυνση 
και πρόοδο.

Η Εθνική μας συνείδηση έχει συρρικνω-
θεί σκοπίμως και πολλές φορές το επί-
σημο κράτος ταυτίζεται με τον ξένο πα-
ράγοντα, προκειμένου δήθεν να υπάρξει 
εκτόνωση, πλην όμως γεννώνται ιδιαίτα-
τα ερωτήματα, δια την ανιδιοτέλεια και 
τις προθέσεις ορισμένων πολιτικών, οι 
οποίοι δια πράξεις και παραλείψεις των, 
στρέφουν εαυτόν τα «όπλα» ίνα εξυπη-
ρετήσουν τα νοσηρά επεκτατικά τους σχέ-
δια, άνευ ουδεμίας ευαισθησίας δια την 
τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα.

Εν τοις πράγμασι ευρισκόμεθα εις ένα 
ακανθώδες σημείο της παγκόσμιας ιστο-
ρίας, ούτως ώστε να διαπλάσουμε το 
μέλλον μας, διότι πέραν της επιβολής, 
εκών άκων, προς το λαό της φαιάς προ-
παγάνδας υπό των ποικιλώνυμων μη-
χανισμών της εξουσίας, ο ψοφοδεής (= 
φοβητσιάρης) πολίτης δρα και ενεργεί ως 

ανδράποδο, άνευ ουδεμίας αυτοτέλειας 
ή συλλογικής συνειδήσεως, ούτω ώστε να 
καταστεί φορεύς οράματος δια το μέλλον, 
θέτοντας υψηλούς στόχους δια την ανά-
νηψή μας.

Εν κατακλείδι φρονώ, ότι o λαός πνέει τα 
λοίσθια (= ψυχορραγεί, είναι ετοιμοθά-
νατος) και έχουμε αυτοπαραδοθεί προς 
τους θύλακες της Νέας Τάξης πραγμάτων 
αμελλητί και άνευ ετέρου τινός.

Ως εκ τούτου λοιπόν, το ύπατο διακύ-
βευμα καθίσταται εις το να θραύσουμε 
τις αλυσίδες της εκούσιας ειρκτής μας (= 
φυλακής μας), εκδηλώνοντας μία ισχυρά 
εθνική βούληση, η οποία θα δώσει εντολή 
στις ισχυρές και ευρείες πατριωτικές δυ-
νάμεις να συγκρουσθούν με τις υπάρχου-
σες κοινοβουλευτικές ή κίβδηλα πατριω-
τικές κοινοβουλευτικές δυνάμεις, ούτως 
ώστε να ανακάμψουμε και να περιφρου-
ρήσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια και 
κύρος, διεκδικώντας την υπέρτατη έναντι 
πασών αξιών, ήτοι την ελευθερία.
Ο ελληνικός λαός δέον όπως αφυπνισθεί, 

διότι δε δύναται να συνειδητοποιήσει 
ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί του, εν 
προκειμένω τα δύο μεγάλα κόμματα, τα 
οποία τον έχουν αγάγει προς τον όλεθρο, 
δοθέντος ότι ήδη υπάρχει θετική εισήγη-
ση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
να δοθεί το πράσινο φως στα ξένα fund 
να υφαρπάξουν έναντι πινακίου φακής, 
τις περιουσίες τους. Η Ελλάς Εάλω.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω
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Πρίγκιπας Παύλος: Βασιλιάς του real estate
Scouting σε σπίτια «παλάτια» δίπλα στα πρώην ανάκτορα αλλά και στις Σπέτσες,  
στο πρώην «βασίλειο» της οικογένειας Κουτσολιούτσου

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει 
τις τελευταίες ημέρες, από μεσιτι-

κά γραφεία και τηλεοπτικές εκπομπές, 
ο πρίγκιπας Παύλος και η σύζυγός 
του Μαρί Σαντάλ (φωτ. πάνω) ψάχνουν 
να αγοράσουν στην Ελλάδα δύο μικρά 
παλάτια, για να στήσουν το «βασίλειό» 
τους, σε δύο μάλιστα περιοχές με έντο-
νους συμβολισμούς και αναμνήσεις για 
την ιστορία της τέως βασιλικής οικογέ-
νειας – στην οδό Ηρώδου Αττικού, δίπλα 
στα πρώην ανάκτορα, και στις Σπέτσες.

Αν και έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνω-
ση από το γραφείο του αείμνηστου τέως 
βασιλιά, ότι ο πρωτότοκος γιος του Παύ-
λος δε σκοπεύει να μείνει μόνιμα στην 
Ελλάδα, ο πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής 
Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων μίλησε σε 
τηλεοπτική εκπομπή και αποκάλυψε τις 
προθέσεις και τις τελευταίες κινήσεις του 
Παύλου, λίγο προτού αναχωρήσει για τη 
Νέα Υόρκη.
«Το scouting στην Ηρώδου Αττικού έχει 

ήδη ξεκινήσει και, όπως φαίνεται, το 

θέμα της αγοράς διαμερίσματος 500 
τετραγωνικών βρίσκεται στην τελική ευ-
θεία». 

Πρόκειται για ένα πολυτελέστατο ορο-
φοδιαμέρισμα στην οδό Ηρώδου Αττικού, 
με θέα στους βασιλικούς κήπους, δίπλα 
στα πρώην ανάκτορα, στο Μέγαρο Μα-
ξίμου και στο Προεδρικό, σε έναν από 
τους ακριβότερους δρόμους της Ελλάδας, 
εκεί όπου κάποτε κατοικούσαν ο βασι-
λιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρειδερί-
κη, αλλά και οι γονείς τού Παύλου, βα-
σιλιάς Κωνσταντίνος και βασίλισσα Άννα 
Μαρία. Άλλωστε, το πρώην βασιλικό 
ζεύγος της Ελλάδας απέκτησε το διάδοχο 
Παύλο στις 20 Μαΐου 1967, όταν 101 κα-
νονιοβολισμοί από το Λυκαβηττό ανήγ-
γειλαν την είδηση, αλλά δυστυχώς το 
βρέφος, μόλις επτά μηνών, ακολούθησε 
τους γονείς του στην εξορία, καθώς το 
βασιλικό κίνημα εναντίον της στρατιωτι-
κής δικτατορίας είχε αποτύχει. 
Το κόστος της αγοράς, πάντως, του δι-

αμερίσματος στην Ηρώδου Αττικού -αν 
τελικά πραγματοποιηθεί- αναμένεται να 
ξεπεράσει τα 15.000.000 ευρώ, καθώς οι 
τιμές των ακινήτων στον πιο ακριβό δρό-
μο της Ελλάδας έχουν εκτοξευτεί. 
Το σίγουρο είναι ότι το σπίτι θα ανακαι-

νιστεί με το μοναδικό και ακριβό γούστο 
της Μαρί Σαντάλ, όπως οι κατοικίες τους 
στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.

Για την ιστορία, η τελευταία φορά που 
ο Παύλος επισκέφτηκε την Ηρώδου Ατ-

τικού ήταν τη μέρα που έγινε γνωστός ο 
θάνατος του πατέρα του, για να ρυθμι-
στεί το τελετουργικό της κηδείας στο Μέ-
γαρο Μαξίμου. 
Μέσα, πάντως, από την επικείμενη αγο-

ρά στην Ηρώδου Αττικού, ο πρίγκιπας 
Παύλος φαίνεται ότι στέλνει μια σειρά 
από μηνύματα.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
Εκτός από την Αθήνα, η οικογένεια του 

πρίγκιπα Παύλου φημολογείται ότι σκο-
πεύει να προχωρήσει και στην απόκτη-
ση μιας εντυπωσιακής βίλας στις Σπέτσες, 
πάνω από την παραλία της Ξυλοκέριζας, 
με θέα στο Αιγαίο. 
Η μοναδική βίλα σε μια έκταση 50 

στρεμμάτων διαθέτει, μεταξύ άλλων, ελι-
κοδρόμιο, πισίνες ολυμπιακών διαστάσε-
ων και υπήρξε για πολλά χρόνια το «βα-
σίλειο» της επιχειρηματικής οικογένει-
ας Κουτσολιούτσου, που ήταν ιδιοκτήτες 
της Folli Follie, ενώ το τίμημα αναμένεται 
να ξεπεράσει τα 15.000.000 ευρώ.
Το θέμα, σύμφωνα με μεσιτικούς κύ-

κλους, είναι η δυσκολία της αγοραπωλη-
σίας, καθώς η βίλα φέρεται ότι έχει μετα-
βιβαστεί και έχει υποθηκευτεί από τους 
Κουτσολιούτσους σε ελβετικό fund! 
Το σίγουρο είναι, σύμφωνα με το ρεπορ-

τάζ της «Εspresso», ότι η οικογένεια του 
πρίγκιπα Παύλου γνωρίζει πολύ καλά τη 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  9
Η εξοχική κατοικία «υπερπαραγωγή» του ζεύγους Κουτσολιούτσου στις Σπέτσες

Χαρακτηριστική άποψη  
της Ηρώδου Αττικού
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βίλα και τα κατατόπια της, καθώς το περ-
σινό καλοκαίρι στις διακοπές τους, ο Παύ-
λος και η Μαρί Σαντάλ με τα παιδιά τους 
είχαν νοικιάσει τη βίλα για δέκα ημέ-
ρες. Το ερώτημα είναι ποιος εισέπραττε 
τα 15.000 ευρώ την εβδομάδα, οπότε φη-
μολογείται ότι νοικιαζόταν η βίλα.

ΤΑ ΠΑΡΤΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ
Για πολλά χρόνια, η οικογένεια Κου-

τσολιούτσου μεσουρανούσε στα πάρτι 
και στις δεξιώσεις της αθηναϊκής high 
society. Ιδιαίτερα το νέο αίμα, ο Τζώρτζης 
Κουτσολιούτσος, με τη σύζυγό του Μαρί-
ζα. 
Ακόμα και μετά το σκάνδαλο της Folli 

Follie, στην εξοχική κατοικία τους «υπερ-
παραγωγή», στις Σπέτσες, η οποία δε-
σπόζει πάνω από τον κόλπο της Ξυλοκέ-
ριζας, εξακολουθούσαν να υποδέχονται 
και να δεξιώνονται φίλους τους. 

Highlight στην περιβόητη βίλα υπήρξε 

το πάρτι που οργάνωσαν στις 18 Αυγού-
στου του 2014, για το οποίο συζητούσαν 
πολλές ημέρες και νύχτες όλη η Αθήνα, οι 
Σπέτσες και το Πόρτο Χέλι. Σε εκείνο το 
αξέχαστο πάρτι πλούτου, λάμψης και μα-
ταιοδοξίας, η Καίτη Κουτσολιούτσου και 
η νύφη της Μαρίζα γιόρταζαν τα γενέθλιά 
της η πρώτη και την ονομαστική εορτή 
της η δεύτερη.

Οι σύζυγοί τους, Δημήτρης και  Τζώρ-
τζης Κουτσολιούτσος, είχαν φροντίσει 
τα πάντα, ακόμα και να τραγουδήσουν ο 
συμπέθερος Διονύσης Σαββόπουλος -σύ-
ζυγος της αδελφής της εορτάζουσας– 
και η Δήμητρα Γαλάνη, ενώ τη χρυσή νε-
ολαία διασκέδασε η Πέννυ Μπαλτατζή με 
το γκρουπ της. 

Το μέλλον θα δείξει αν την ιστορία των 
πάρτι -με γαλαζοαίματους και jetsetters- 
αυτή τη φορά συνεχίσει η Μαρί Σαντάλ, 
αν καταφέρει και αποκτήσει την περίφη-
μη βίλα.

© espressonews.gr

Λίγα λόγια για  
το Διάδοχο Παύλο
Παρέμεινε στην υπηρεσία  
του Βρετανικού Στρατού  
για δέκα έτη

O Διάδοχος Παύλος γεννήθηκε στην 
Αθήνα στις 20 Μαΐου 1967. Όντας 

επτά μηνών, μετά την απόπειρα του 
Βασιλέως Κωνσταντίνου να ανατρέψει 
τη χούντα των συνταγματαρχών, η οι-
κογένειά του αναγκάστηκε να εγκατα-
σταθεί στη Ρώμη μέχρι το 1974, όταν η 
Βασιλική Οικογένεια εγκαθίσταται στο 
Λονδίνο.
Ο Πρίγκιπας Παύλος φοίτησε στο Ελ-

ληνικό Κολλέγιο του Λονδίνου, το οποίο 
ίδρυσαν οι γονείς του Βασιλείς Κωνστα-
ντίνος και Άννα – Μαρία, ενώ τα δύο 
τελευταία χρόνια φοίτησε στο United 
World College στις Η.Π.Α. από όπου και 
αποφοίτησε το 1986.

Ο Διάδοχος Παύλος υπηρέτησε τη 
στρατιωτική του θητεία ως Ανθυπολο-
χαγός του Βρετανικού Στρατού. Ολοκλή-
ρωσε τη στρατιωτική του εκπαίδευση 
στη Βρετανική Βασιλική Στρατιωτική 
Ακαδημία, στο Σάντχερστ, όπου του δό-
θηκε η θέση του Commandant’s Stick 
Orderly. Έπειτα από την αποφοίτησή 
του από το Σάντχερστ, του ανατέθη-
κε τριετής υπηρεσία στους Royal Scots 
Dragoon Guards, ένα σύνταγμα ιππικού, 
το οποίο εδράζεται στη Μεγάλη Βρετα-
νία και τη Γερμανία και διεξάγει στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις στον Καναδά και 
την Ιορδανία. Παρέμεινε στην υπηρεσία 
του Βρετανικού Στρατού για δέκα έτη.

Ο Πρίγκιπας Παύλος παρακολούθησε 
τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Georgetown, School of 
Foreign Service στην Ουάσιγκτον, από 
όπου αποφοίτησε το 1993 με Δίπλω-
μα Bachelor στις Διεθνείς Σχέσεις, στο 

Δίκαιο και τη Διοίκηση. Από το ίδιο 
πανεπιστήμιο το 1995 έλαβε δίπλωμα 
Masters στις Διεθνείς Σχέσεις και τα 
Οικονομικά. Το 1994 κατά τη διάρκεια 
τετράμηνων θερινών διακοπών, εργά-
στηκε στο Χονγκ Κονγκ στη ναυτιλιακή 
εταιρεία Pasific Basin, η οποία ήταν σε 
διαδικασία IPO.

Από το 1995 μέχρι το 1997, εργάστηκε 
στην εταιρεία ναύλωσης πλοίων Charles 
R. Weber Company Inc στο τμήμα Επι-
χειρήσεων και Μάρκετινγκ. Το 1997 συν-
ιδρύει την Griphon Asset Management, 
μία εναλλακτική εταιρεία επενδύσεων 
fund-of-funds.
Το 1998, συν-ιδρύει την Ivory Capital 

Group LLC, μια επενδυτική εταιρεία, 
όπου στόχο έχει τη διαχείριση ιδιωτικών 
επενδύσεων. Το 2002 συν-ιδρύει την 
Ortelius Capital Partners LLC μια εται-
ρεία διαχείρισης περιουσιακών στοι-
χείων, που ειδικεύεται στην επένδυση 
σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης 
κινδύνου. Συνεχίζει τη συνεργασία αυτή, 
έχοντας δημιουργήσει μία βάση ιδιωτι-
κών μετοχικών κεφαλαίων και μια ενερ-
γή επενδυτική δομή.

O Πρίγκιπας Παύλος παντρεύτηκε τη 
Μαρί – Σαντάλ Μίλερ (Πριγκίπισσα 
Μαρί – Σαντάλ) το 1995, στο Λονδίνο. 
Έχουν πέντε παιδιά: τη Μαρία-Ολυμπία 
(Νέα Υόρκη, 1996), τον Κωνσταντίνο 

– Αλέξιο (Νέα Υόρκη, 1998), τον Αχιλ-
λέα – Ανδρέα (Νέα Υόρκη, 1999), τον 
Οδυσσέα – Κίμωνα (Λονδίνο, 2004) και 
τον Αριστείδη – Σταύρο (Λος Άντζελες, 
2008). Ο Πρίγκιπας Παύλος και η οικογέ-
νειά του διαμένουν στο Λονδίνο.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  8

Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος με τη σύζυγό του Μαρίζα
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Υπερανθρωπισμός: Διολίσθηση σε σκοτεινή εποχή
Πέρα από τις πολυκρίσεις, η ανθρω-

πότητα βιώνει τους ασύλληπτους 
επιταχυνόμενους ρυθμούς της τεχνολο-
γικής προόδου. Η τεχνολογική πρόοδος, 
καθώς και η μεγέθυνση της γνώσης, συ-
νιστούν δυναμικές καταστάσεις. Οι διά-
φοροι οργανισμοί – επιχειρήσεις, Πανε-
πιστήμια, Συστήματα Υγείας, δημόσιοι 
οργανισμοί κ.λπ., δεν μπορούν να μέ-
νουν σε στάσιμες καταστάσεις.

Επαμεινώνδας Πανάς* 
© slpress.gr

Ο οποιοσδήποτε οργανισμός αν θέλει 
να επιβιώσει θα πρέπει να ακολουθή-
σει το νόμο του Revan σύμφωνα με τον 
οποίο: «ένας οργανισμός για να επιβιώ-
σει, θα πρέπει ο ρυθμός μάθησής του να 
είναι τουλάχιστον ίσος με το ρυθμό των 
αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντός 
του». 

Θα σημειώσουμε, ότι ο μεγάλος φου-
τουριστής και φιλόσοφος Buckminster 
Fuller (1895-1983) εκτίμησε την καμπύλη 
διπλασιασμού των γνώσεων (με προσθή-
κη της ΙΒΜ μετά το 1982): Το γεγονός του 
διπλασιασμού της γνώσης έχει σημαντι-
κές επιπτώσεις στις δεξιότητες όλων των 
επαγγελματικών κλάδων και στην οργά-
νωση όλων των πολιτικών και οικονομι-
κών τομέων. Την ίδια στιγμή, ο διπλασι-
ασμός της γνώσης μάς δίνει την ευκαιρία 
να κάνουμε πιο ανθεκτικό τον πολύπλοκο 
πολιτισμό μας. 
Ο πολιτισμός μας θα εξαρτάται πλήρως 

από τη σωστή αξιοποίηση της διαδικασί-
ας του διπλασιασμού της γνώσης. 

Γιατί αν έρθει ο καιρός και υπερβούμε 
ή αγνοήσουμε τους κανόνες της ηθικής, 
τότε ο «ο διπλασιασμός της γνώσης» εν-
δέχεται να συμβάλλει στη γέννηση ή την 
ανάδυση μιας νέας «σκοτεινής εποχής» 
για την ανθρωπότητα. 
Με φρόνηση πρέπει να σκεφθούμε τις 

προκλήσεις του διπλασιασμού της γνώ-
σης.

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτόν τον 

προβληματισμό, κάνοντας αναφορά στον 
υπερανθρωπισμό (Transhumanist). 
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί 

συγκεκριμένο κίνημα. 
O Σουηδός Nicholas Bostrom, 50 ετών, 

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξ-
φόρδης, στο άρθρο του «Transhumanist 
Values» το 2005, ορίζει τον υπερανθρω-
πισμό ως μία «Διεπιστημονική προσέγγι-
ση για την κατανόηση και την αξιολόγηση 
των ευκαιριών με στόχο την ενίσχυση της 
ανθρώπινης κατάστασης μέσω της ανα-
δύσεως της προηγμένης τεχνολογίας».

Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη των βιοϊα-
τρικών τεχνολογιών θα χρησιμοποιού-
νται για να παρέχουν σημαντικές βελ-
τιώσεις στην ανθρώπινη λειτουργία, τη 
μακροζωία και τις γνωστικές ικανότητες. 
Ο Max More θεωρεί ότι ο υπερανθρω-

πισμός ξεπερνά αυτό που σήμερα θεω-
ρείται να είσαι άνθρωπος. Με άλλα λό-
για, κατά τον Max More, οι τεχνολογίες 
θα εφαρμόζονται, ώστε οι άνθρωποι να 
μετασχηματιστούν σε υπέρ-ανθρώπους 
με βελτιωμένη σωματική ικανότητα, γνω-
στική ικανότητα και αύξηση του προσδό-
κιμου ζωής.

O Kurzweil θεωρεί και προβλέπει ότι 
σε μια εποχή που οι γνωστικές βελτιώ-
σεις αυξάνονται, τότε οι τεχνολογίες που 
σχετίζονται με το πως λειτουργεί ο εγκέ-
φαλος θα μας επιτρέψουν να επανεκτι-
μήσουμε τι πραγματικά είναι η «νοημο-
σύνη». Στο ίδιο πνεύμα, ο Sandberg προ-
τείνει τη χρήση νευρικών εμφυτευμάτων, 
ώστε οι άνθρωποι να «ξεφορτώσουν 
άσχετες εργασίες και να επικεντρωθούν 
σε πιο περίπλοκες προκλήσεις».

Ο… ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο Ramez Naam προαναγγέλλει τα απο-

τελέσματα των γνωστικών βελτιώσεων, 
ειδικά των τεχνολογιών που συνδέονται 
με τον εγκέφαλο: «…Οι άνθρωποι με κα-
λύτερες μνήμες και πιο γρήγορα μυαλά 
θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα και 
θα παράγουν περισσότερα. Οποιαδήπο-
τε τεχνική η οποία αυξάνει την ανθρώπι-
νη ικανότητα να μαθαίνει, να σκέφτεται 
ή να επικοινωνεί, πρόκειται να παράγει 
οικονομικά οφέλη… Οι επιστήμονες που 
μαθαίνουν πιο γρήγορα θα είναι σε κα-
λύτερη θέση να παρακολουθούν τις εξε-
λίξεις στον τομέα τους. Οι γιατροί και οι 
νοσηλευτές θα μπορούν να παραμείνουν 
σε εγρήγορση για μεγαλύτερο χρονικό δι-
άστημα και θα κάνουν λιγότερα λάθη στη 
θεραπεία των ασθενών…». 

Βέβαια, η αύξηση των γνωστικών βελτι-
ώσεων θα επιτευχθεί μέσω των νευρικών 
εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο.

Στο σημείο αυτό, ο Kurzweil σημειώνει 
ότι μόλις θα αρχίσει η εμφύτευση έξυ-
πνων μηχανών στον εγκέφαλό μας, η βι-
ολογική μας νοημοσύνη θα κυριαρχείται 
από την τεχνητή νοημοσύνη. 
Τα δε υψηλότερα επίπεδα νοημοσύνης 

θα σχετίζονται με υψηλότερους μισθούς, 
με αύξηση της παραγωγικότητας, και με 
υψηλότερη ποιότητα φροντίδα υγείας. 
Οι εκθέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Επι-
στημών (National Science Foundation – 
NSF) αναφέρουν ότι τέτοιες τεχνολογίες 
εμφυτεύσεως στον ανθρώπινο εγκέφα-
λο θα είναι διαθέσιμη έως το 2030 – βλ. 
Hughes, Citizen Cyborg.

Όμως, η γνωστική βελτίωση θα έχει τα 
δικά της προβλήματα. 
Ο Francis Fukuyama υποστηρίζει, ότι θα 

πρέπει να υπάρχει μια σαφής διαχωρι-
στική γραμμή μεταξύ τεχνολογιών για 
θεραπεία και τεχνολογιών για βελτίωση 
της γνώσης. 

Σχετικά ο Fukuyama στο έργο του «Our 
Posthuman Future» αναφέρει ότι «ο αρ-
χικός σκοπός της ιατρικής είναι, τελικά, 
να θεραπεύει τους αρρώστους και όχι 
να μετατρέπει τους υγιείς ανθρώπους σε 
θεούς».

Κατά τον Fukuyama η απαγόρευση των 
γνωστικών βελτιώσεων θα είναι ένα πε-
ρίπλοκο ζήτημα, αφού η απαγόρευση σε 
μια χώρα θα ωθήσει την ανάπτυξη σε μια 
άλλη περιοχή του κόσμου. Ο φόβος του 
Fukuyama, αλλά και η έντονη ανησυχία 
του, είναι ότι ο υπερανθρωπισμός θα 
ωθεί προς ένα μετά-ανθρώπινο μέλλον, 
που με πιθανότητα θα οδηγεί σε: «Μια 
μελλοντική κατάσταση πραγμάτων, στην 
οποία ο παραδοσιακός άνθρωπος μπορεί 
να μην εκτιμάται πλέον».

ΤΟ ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ
Είναι λογική η ανησυχία του Fukuyama 

για το μετά-ανθρώπινο μέλλον. Γιατί 
αναλύοντας το μυαλό των ανθρώπων, 
αλλάζουν και οι αξίες των ανθρώπων. 

Για παράδειγμα οι «βελτιωμένοι» άν-
θρωποι κρίνοντας με την ανωτερότητά 
τους, ενδέχεται με μεγάλη πιθανότητα 
να θεωρήσουν ότι οι άνθρωποι με τα μη-
βελτιωμένα μυαλά θα πρέπει να έχουν 
«λιγότερα δικαιώματα σε μια πολιτεία».

Εάν οι γνωστικές βελτιώσεις μέσω της 
τεχνολογίας μπορούν να απειλήσουν τις 
ηθικές αξίες, τότε διακινδυνεύουμε να 
βλάψουμε την κοινωνία αλλά πολύ πε-
ρισσότερο την ίδια τη φύση. Όπως γίνε-
ται κατανοητό, ο υπερανθρωπισμός συν-
δυάζει έναν αριθμό επιστημονικών κλά-
δων, όπως της Βιοτεχνολογίας, της Νανο-
τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
της Ρομποτικής και της Νευροεπιστήμης, 
με στόχο την ενίσχυση της ανθρώπινης 
ζωής και της βελτίωσης των γνωστικών 
ικανοτήτων.
Ο P. Lovecraft (1890-1937) στο έργο του 

«Το Κάλεσμα του Κθούλου» γράφει χαρα-
κτηριστικά: «…οι επιστήμες, η καθεμία 
στη δική της κατεύθυνση, μέχρι τώρα 
ελάχιστα μας έχουν βλάψει. Αλλά κάποια 
στιγμή η συνέργεια της αποσυνδεδεμέ-
νης γνώσης θα ανοίξει τρομακτικές προ-
οπτικές σε σχέση με την πραγματικότητα, 
αποσαφηνίζοντας και της δικής μας τρο-
μακτικής θέσης, ώστε είτε θα τρελαθού-
με από την αποκάλυψη, είτε θα φύγουμε 
από το φως και την ασφάλεια μιας νέας 
σκοτεινής εποχής».

Παρ’ όλα αυτά, μπροστά μας ανοίγονται 
δύσκολα και απρόβλεπτα προβλήματα. 
Και πάντα υπάρχει ο φόβος του άγνω-
στου. 

Όπως τονίζει και ο Lovecraft «το αρχαιό-
τερο και ισχυρότερο συναίσθημα της αν-
θρωπότητας είναι ο φόβος και το αρχαιό-
τερο και ισχυρότερο είδος φόβου είναι ο 
φόβος για το άγνωστο». 

Ο υπερανθρωπισμός βασικά ωθεί μέσω 
των τεχνολογιών την αλλαγή της αντίλη-
ψής μας, για το τι σημαίνει να είσαι άν-
θρωπος. 

Με άλλα λόγια, ο υπερανθρωπισμός αμ-
φισβητεί τη διαδικασία των αποτελεσμά-
των χιλιετιών εξέλιξης της ανθρώπινης 
κατάστασης.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 
Όπως σημειώνει ο J. Bridle στο βιβλίο 

του «Νέα Σκοτεινή Εποχή: Η Τεχνολο-
γία και το Τέλος του Μέλλοντος» (Εκδό-
σεις Μεταίχμιο 2019): «Ο τρόπος με τον 
οποίο κατανοούμε και σκεφτόμαστε τη 
θέση μας στον κόσμο, όπως επίσης και 
τη σχέση μας με τον Άλλο και τις μηχανές, 
θα αποφασίσει τελικά αν οι τεχνολογίες 
μας θα μας οδηγήσουν στην τρέλα ή στην 
ειρήνη. Το σκοτάδι για το οποίο γράφω 
δεν είναι ένα κυριολεκτικό σκοτάδι, ούτε 
αντιπροσωπεύει την απουσία ή τη φραγή 
της γνώσης, όπως το θέλει η δημοφιλής 
ιδέα περί σκοτεινής εποχής. Δεν είναι μια 
έκφραση νιχιλισμού ή απελπισίας. 
Τουναντίον, αναφέρεται τόσο στη φύση 

όσο και στην ευκαιρία τής παρούσας 
κρίσης, στην προφανή μας αδυναμία να 
δούμε καθαρά αυτό που βρίσκεται μπρο-
στά μας και να δράσουμε μέσα στον κό-
σμο με νόημα, με αυτενέργεια και δικαι-
οσύνη – και αφού αναγνωρίσουμε αυτό 
το σκοτάδι, να αναζητήσουμε τρόπους να 
δούμε υπό ένα άλλο φως».

*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 Πα-
νεπιστήμιο της Ουψάλα Σουηδίας, από 
το οποίο πήρε διδακτορικό στα Οικονο-
μικά. Εργάσθηκε σε επιστημονικά Προ-
γράμματα της Σουηδίας και παράλληλα 
είναι επιστημονικός συνεργάτης του 
Ινστιτούτου Εργασιακών Μελετών της 
Στοκχόλμης. Το συγγραφικό του έργο, 
στα ελληνικά και αγγλικά, καλύπτει θέ-
ματα Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Οι-
κονομετρίας και Στατιστικής.
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Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού επι-
βεβαιώθηκε από νέα μελέτη, πως 

πυροδοτεί το αυτοάνοσο σύνδρομο πα-
ράλυσης Guillain-Barré (GBS), δήλωσαν 
Αμερικανοί αξιωματούχοι των Κέντρων 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
ΗΠΑ (CDC).
Εβδομήντα τρία περιστατικά συνδρόμου 

Guillain-Barré, που προκαλεί το ανοσο-
ποιητικό σύστημα να επιτεθεί σε μέρη 
του νευρικού συστήματος, επιβεβαιώ-
θηκαν σε ενήλικες εντός 42 ημερών από 
τον εμβολιασμό με το εμβόλιο Johnson 
& Johnson, ανέφεραν τα CDC, την 1η Φε-
βρουαρίου, ενώ αναμένονταν μόνο ως 31 
περιπτώσεις, με βάση το τυπικό ετήσιο 
ποσοστό του συνδρόμου.
Περίπου 3.000 έως 6.000 περιπτώσεις 

του συνδρόμου διαγιγνώσκονται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα συνηθισμένο 
έτος.
Αυξημένες αναφορές μετά τον εμβολια-

σμό Johnson & Johnson αναφέρθηκαν το 
2021, εντός μηνών από την έγκριση του 
εμβολίου, ωθώντας τις ρυθμιστικές αρ-
χές να προσθέσουν πληροφορίες σχετικά 
με τον παρατηρούμενο αυξημένο κίνδυ-
νο στα ενημερωτικά δελτία που δίνονται 
στους λήπτες και τους παρόχους εμβολί-
ων.

Για τη νέα εργασία, οι ερευνητές ξεκίνη-
σαν με αναφορές που υποβλήθηκαν στο 
σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενερ-
γειών του εμβολίου (VAERS), το οποίο 
συνδιαχειρίζεται το CDC, και εργάστηκαν 
για να επαληθεύσουν εάν κάθε αναφο-
ρά υποστηρίζεται από ιατρικά αρχεία και 
άλλα δεδομένα.

Ανέτρεξαν σε αναφορές για το σύνδρομο 
Guillain-Barré (GBS) από τις 14 Δεκεμβρίου 
2020 έως τις 28 Ιανουαρίου 2022, μετά τον 
εμβολιασμό με τα εμβόλια των Johnson 
& Johnson, Pfizer και Moderna εκ των 
οποίων τα δύο τελευταία χρησιμοποιούν 
τεχνολογία αγγελιοφόρου RNA (mRNA). 
Συνολικά, οι ερευνητές επαλήθευσαν 295 
περιπτώσεις.
Αριθμητικά, τα περισσότερα περιστατικά 

ήταν μετά από τα εμβόλια mRNA. Αλλά 
κατά τη διάρκεια της χρονικής περιό-
δου που μελετήθηκε, χορηγήθηκαν πολ-
λές περισσότερες δόσεις των εμβολίων 
Moderna και Pfizer. Οι ερευνητές εντό-
πισαν υψηλότερο από τον αναμενόμενο 
αριθμό περιπτώσεων μετά τον εμβολια-

σμό Johnson & Johnson και χαμηλότερο 
από τον αναμενόμενο αριθμό περιπτώσε-
ων για τα εμβόλια Moderna ή Pfizer.

Είπαν ότι τα ευρήματα «υποδηλώνουν 
ότι ο εμβολιασμός Ad26.COV2.S συσχε-
τίστηκε με το GBS και ότι το GBS μετά το 
BNT162b2 και το mRNA-1273 μπορεί να 
αντιπροσωπεύει την εμφάνιση υποβά-
θρου».
Το Ad26.COV2.S είναι η εμπορική ονο-

μασία του εμβολίου Johnson & Johnson. 
Το BNT162b2 είναι η εμπορική ονομασία 
του εμβολίου της Pfizer. Το mRNA-1273 εί-
ναι η εμπορική ονομασία του εμβολίου 
της Moderna.

Καμία από τις εταιρείες δεν απάντησε 
στα αιτήματα για σχολιασμό. Οι περιορι-
σμοί της μελέτης περιλάμβαναν έλλειψη 
δοσο-ειδικών αναλύσεων.
Οι πηγές χρηματοδότησης δεν αναφέρο-

νται.
Οι ερευνητές σημείωσαν τα αποτελέ-

σματα που προστέθηκαν σε έναν αυξανό-
μενο όγκο έρευνας κρουσμάτων GBS μετά 
τον εμβολιασμό με τα εμβόλια Johnson & 
Johnson ή AstraZeneca COVID-19, όπως 
αναφέρουν οι Epoch Times.

Και τα δύο είναι βασισμένα σε φορέα 
αδενοϊού. Το εμβόλιο του AstraZeneca δεν 
εγκρίθηκε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνιστούν 

ήδη στους ανθρώπους να μην κάνουν το 
εμβόλιο της Johnson & Johnson λόγω σύν-
δεσης με θρόμβωση με σύνδρομο θρομ-
βοπενίας ή χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλί-
ων σε συνδυασμό με πήξη του αίματος.

Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι εξουσι-
οδοτημένο για διαχείριση στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 
έχουν χορηγηθεί περίπου 18,9 εκατομμύ-
ρια δόσεις.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Δέκα από τα άτομα που εμφάνισαν GBS 

μετά τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 
πέθαναν. Τέσσερις από τους θανάτους 
ήταν μετά από εμβολιασμό Pfizer, τέσσε-
ρις από τους θανάτους μετά από εμβολια-
σμό με Moderna και δύο μετά από εμβο-
λιασμό Johnson & Johnson.
Η ανάλυση των πιστοποιητικών θανάτου 

και άλλων αρχείων έδειξε ότι το GBS ανα-
φέρθηκε ως η αιτία θανάτου για επτά από 
τα άτομα, «ωστόσο, δεν υπήρχαν επιδη-
μιολογικά στοιχεία που να υποδηλώνουν 

συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου mRNA 
και του GBS», ανέφεραν οι ερευνητές του 
CDC.
Σε έναν από τους θανάτους μετά τον 

εμβολιασμό της Johnson & Johnson, ο 
νεκρός άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα 
του συνδρόμου 70 ημέρες μετά τον εμβο-
λιασμό του.
Αυτό είναι «εκτός ενός επιδημιολογικά 

αποδεκτού διαστήματος κινδύνου για να 
υποθέσουμε ότι υπάρχει συσχέτιση μετα-
ξύ του εμβολιασμού και του GBS», είπαν 
οι ερευνητές.
Το άλλο άτομο που πέθανε παρουσίασε 

συμπτώματα πέντε ημέρες μετά τον εμβο-
λιασμό. «Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 
είναι βιολογικά εύλογο ότι ο εμβολιασμός 
Ad26.COV2.S μπορεί να έχει συσχετιστεί 
με το θάνατο, αν και η οριστική διαπί-
στωση μιας τέτοιας συσχέτισης είναι δύ-
σκολη με τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 
σχετικά με την αιτιότητα σε αυτή τη μελέ-
τη παρατήρησης», είπαν οι ερευνητές.

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ερευνητές στην Ιταλία, σε ένα έγγραφο 

που κυκλοφόρησε ως προεκτύπωση στις 
19 Ιανουαρίου 2023, εντόπισαν αυξημένο 
κίνδυνο GBS τόσο μετά την πρώτη όσο και 
τη δεύτερη δόση του εμβολίου Moderna, 
καθώς και μετά την πρώτη δόση του εμβο-
λίου AstraZeneca. Δεν εντόπισαν αυξημέ-

νο κίνδυνο μετά τον εμβολιασμό Johnson 
& Johnson ή τον εμβολιασμό Pfizer, ακόμη 
και μετά από ανάλυση από υποομάδες 
όπως άντρες και γυναίκες. 

Συνολικά, οι ερευνητές βρήκαν 287 πε-
ριπτώσεις GBS μετά τον εμβολιασμό κατά 
του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων 17 
μετά τον εμβολιασμό Johnson & Johnson.
Όπως και η μελέτη των ΗΠΑ, ο κίνδυνος 

επηρεάστηκε από τον αριθμό των δόσε-
ων που χορηγήθηκαν στην Ιταλία κατά τη 
χρονική περίοδο που μελετήθηκε ή από 
τις 27 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2021.
Οι Ιταλοί ερευνητές άντλησαν από περι-

φερειακές βάσεις δεδομένων υγειονομι-
κής περίθαλψης και χρησιμοποίησαν μια 
αυτοελεγχόμενη σχεδίαση σειράς περι-
στατικών, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί 
αλλού για την παρακολούθηση της ασφά-
λειας των εμβολίων. 
Οι περιορισμοί της μελέτης, η οποία χρη-

ματοδοτήθηκε από την ιταλική ρυθμιστι-
κή αρχή φαρμάκων AIFA, περιλάμβαναν 
τη μη εξέταση κλινικών αρχείων για την 
επαλήθευση των αναφερόμενων περι-
πτώσεων.

ΠΗΓΗ: EPOCH TIMES
 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ: jamanetwork.
com/journals/jamanetworkopen/

fullarticle/2800871
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Υγεία και Διατροφή
Περπάτημα: Πόσα 
βήματα την ημέρα 

παρατείνουν τη ζωή μας

Το περπάτημα θεωρείται ένας από 
τους καλύτερους τρόπους καρδι-

αγγειακής άσκησης. Επιπλέον, μπορεί 
να βελτιώσει σημαντικά την ψυχική 
και συναισθηματική υγεία και να βο-
ηθήσει σε κάθε στόχο ευεξίας, από το 
άγχος μέχρι τον ύπνο.
Πλέον, οι περισσότεροι από εμάς 

χρησιμοποιούμε smartwatch ή κάποια 
εφαρμογή στο κινητό μας με μετρητή 
βημάτων, ώστε να παρακολουθούμε 
πόσα βήματα κάνουμε την ημέρα. Λέγε-
ται  ότι ο «χρυσός αριθμός» είναι 10.000 
βήματα την ημέρα, αν και αυτός ο στό-
χος δεν είναι τόσο εύκολος, ιδιαίτερα αν 
έχουμε ένα φορτωμένο πρόγραμμα.
Πόσα βήματα λοιπόν χρειάζεται να κά-

νουμε καθημερινά για να διατηρήσου-
με ένα υγιές σώμα και να παρατείνουμε 
το χρόνο της ζωής μας;
Μια νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε 

στην επιθεώρηση «JAMA Network in 
Nutrition, Obesity, and Exercise», μας 
προτείνει έναν πιο ρεαλιστικό στόχο: 
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με 7.000 
βήματα ημερησίως μειώνουμε τον κίν-
δυνο πρόωρου θανάτου και ανοίγουμε 
το δρόμο για μια μεγαλύτερη και πιο 
υγιή ζωή.
Οι επιστήμονες, από το Πανεπιστήμιο 

της Μασαχουσέτης, διεξήγαγαν μια 
μακροχρόνια μελέτη σε 2.110 άτομα, 
άντρες και γυναίκες, με μέσο όρο ηλικί-
ας τα 45 περίπου χρόνια, από το 2005 
έως το 2018. Μέχρι το τέλος της, το 3% 
των συμμετεχόντων είχε πεθάνει. Οι ει-
δικοί παρατήρησαν ότι εκείνοι που έκα-
ναν περίπου 7.000 βήματα την ημέρα 
διέτρεχαν 50-70% χαμηλότερο κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου από όσους δεν περ-
πατούσαν πολύ. Ο ρυθμός των βημάτων 
δε φάνηκε να συνδέεται ιδιαίτερα με 
την κατάσταση της υγείας των συμμετε-
χόντων – μόνο ο αριθμός τους.
Οι άνθρωποι όμως που έκαναν πάνω 

από 10.000 βήματα την ημέρα δεν πα-
ρατηρήθηκε να απολαμβάνουν επιπλέ-
ον οφέλη, όσον αφορά τη μακροζωία. 
Όσο περισσότερο περπατάμε λοιπόν 
καθημερινά, τόσο το καλύτερο, αλλά 
δεν υπάρχει λόγος να το «παρακάνου-
με», τουλάχιστον αν βρισκόμαστε στη 
λεγόμενη μέση ηλικία.
© primenews.press/perpatima-posa-
vimata-tin-imera-parateinoun-ti-zoi-mas

Νέο τεστ αίματος μπορεί  
να ανιχνεύσει το Αλτσχάιμερ
Έως 3,5 χρόνια πριν την κλινική διάγνωσή του

Επιστήμονες στη Βρετανία ανακοί-
νωσαν ότι ανέπτυξαν ένα νέο τεστ 

αίματος, που μπορεί να προβλέψει τον 
κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ έως και 
3,5 χρόνια προτού υπάρξει η σχετική 
κλινική διάγνωση, με βάση τα συμπτώ-
ματα.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ψυχια-

τρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης 
του Βασιλικού Κολλεγίου (King’s) του 
Λονδίνου, με επικεφαλής την καθηγήτρια 
Σαντρίν Τουρέτ και τη δρ Αλεξάντρα Μα-
ρούζακ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό Brain (Εγκέφαλος).
Οι επιστήμονες πήραν δείγματα αίμα-

τος στη διάρκεια αρκετών ετών από 56 
ανθρώπους με ήπια γνωστική εξασθέ-
νηση, μια κατάσταση που είναι πιθανώς 
πρόδρομη της άνοιας και στην οποία κά-

ποιος εμφανίζει έκπτωση της γνωστικής 
ή/και μνημονικής ικανότητάς του. 
Μολονότι δεν πρόκειται όλοι όσοι έχουν 

ήπια γνωστική εξασθένηση να διαγνω-
σθούν με Αλτσχάιμερ ή άλλη άνοια, η 
πιθανότητα είναι αυξημένη σε σχέση με 
το γενικό πληθυσμό. Από τους 56 συμμε-
τέχοντες τελικά οι 36 διαγνώσθηκαν με 
Αλτσχάιμερ.
Η μελέτη έδειξε ότι στους ασθενείς που 

τελικά εμφάνισαν Αλτσχάιμερ, ήταν δυ-
νατό να βρεθούν κυτταρικές ενδείξεις 
(αλλαγές στη νευρογένεση εγκεφαλικών 
κυττάρων στην περιοχή του ιππόκαμπου) 
στο αίμα τους έως 3,5 χρόνια πριν. 
Οι ερευνητές ανάφεραν ότι το νέο τεστ 

– που μελλοντικά θα δοκιμασθεί σε μεγα-
λύτερη ομάδα ανθρώπων – θα μπορούσε 
να συμπληρώσει άλλους βιοδείκτες με 

βάση το αίμα, όπως τη συσσώρευση των 
τοξικών πρωτεϊνών αμυλοειδούς και ταυ 
(Τ), που καταγράφουν τα τυπικά σημάδια 
της ανίατης νευροεκφυλιστικής νόσου.
Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει ήδη από 

τα πρώτα στάδιά της το σχηματισμό νέων 
εγκεφαλικών κυττάρων στον ιππόκαμπο, 
μια περιοχή που εμπλέκεται στη μάθηση 
και τη μνήμη. 
Προηγούμενες μελέτες είχαν μπορέσει 

να μελετήσουν τη νευρογένεση και πώς 
αυτή σχετίζεται με το Αλτσχάιμερ μόνο 
σε κατοπινά στάδια μέσω νεκροψίας. 
Το νέο τεστ ανιχνεύει τις πρώιμες κυτ-

ταρικές αλλαγές που σχετίζονται με τη 
νόσο.

© EPOCH TIMES
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Μικρότερος ο κίνδυνος άνοιας για τις 
ηλικιωμένες που περπατάνε περισσότερο
Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν μι-

κρότερο κίνδυνο για ήπια γνωστι-
κή εξασθένηση ή άνοια, αν κάθε μέρα 
περπατάνε περισσότερο και αν γενι-
κότερα κάνουν περισσότερη σωματική 
δραστηριότητα μέτριας έως μεγάλης 
έντασης, δείχνει μια νέα αμερικανική 
επιστημονική μελέτη.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι άνοιας (με 

συχνότερη τη νόσο Αλτσχάιμερ) και με 
συμπτώματα όπως η απώλεια της μνή-
μης, η δυσλειτουργία της σκέψης ή της 
επίλυσης προβλημάτων κ.α. Η ήπια γνω-
στική εξασθένηση είναι πιθανό πρόδρο-
μο στάδιο της άνοιας. Ο κίνδυνος άνοιας 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από 
ό,τι για τους άνδρες.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Στιβ 

Νγκουγιέν και την καθηγήτρια Αντρέα 
ΛαΚρουά της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας 
στο Σαν Ντιέγκο, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα 
Αλτσχάιμερ και άνοιας «Alzheimer’s & 
Dementia: The Journal of the Alzheimer’s 
Association», ανέλυσαν στοιχεία για 
1.277 γυναίκες άνω των 65 ετών, οι οποί-

ες φορούσαν ειδική συσκευή καταγρα-
φής των βημάτων και της δραστηριότη-
τάς τους.
Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχουσες έκα-

ναν καθημερινά 3.216 βήματα, 45,5 λε-
πτά μέτριας έως έντονης δραστηριότη-
τας (όπως το γρήγορο βάδισμα) και 10,5 
ώρες καθιστικής ζωής. Οι δουλειές του 
νοικοκυριού και του κήπου θεωρήθηκαν 
ελαφριά δραστηριότητα.
Διαπιστώθηκε, ότι κάθε επιπρόσθετο 

μισάωρο μέτριας έως έντονης σωματικής 
δραστηριότητας τη μέρα, σχετιζόταν με 
μια μείωση κατά 21% του κινδύνου διά-
γνωσης ήπιας γνωστικής εξασθένησης ή 
άνοιας. Ο κίνδυνος ήταν επίσης μειωμέ-
νος κατά 33% για κάθε έξτρα 1.865 βή-
ματα μέσα στη μέρα. Από την άλλη, δε 
βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στο συνολι-
κό χρόνο του καθισιού και στον κίνδυνο 
άνοιας.
«Δεδομένου ότι η εμφάνιση της άνοιας 

ξεκινά 20 ή περισσότερα χρόνια προτού 
εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα, η 
πρώιμη παρέμβαση για την καθυστέρηση 
ή την πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης 
και της άνοιας στους ηλικιωμένους είναι 

ουσιώδης», 
δήλωσε η δρ 
ΛαΚρουά. 
«Η σωματι-

κή δραστη-
ριότητα απο-
τελεί ανα-
γνωρισμένα 
έναν από 
τους τρεις 
πιο υποσχόμενους τρόπους για τη μεί-
ωση του κινδύνου άνοιας και Αλτσχάι-
μερ. Η πρόληψη είναι σημαντική, επειδή 
αφότου η άνοια διαγνωσθεί, είναι πολύ 
δύσκολο να επιβραδυνθεί ή να αναστρα-
φεί. Δεν υπάρχει καμία θεραπεία», πρό-
σθεσε.
Οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη «οι 

ηλικιωμένοι να ενθαρρυνθούν να αυ-
ξήσουν την κινητικότητά τους σε τουλά-
χιστον μέτριας έντασης και να κάνουν 
όσο γίνεται περισσότερα βήματα κάθε 
μέρα, προκειμένου να μειώσουν τον κίν-
δυνο ήπιας γνωστικής εξασθένησης και 
άνοιας».
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450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 13 février au dimanche 19 février 2023 · from monday february 13th to sunday february 19th 2023

FROMAGE FETA AFFINÉEFROMAGE FETA AFFINÉE
EN FÛT DE CHÊNE LAVIOGALEN FÛT DE CHÊNE LAVIOGAL
Barrel Aged FetaBarrel Aged Feta
400g400g

GRÈCE

TRAHANAS KANDY’STRAHANAS KANDY’S
500g500g

VERMICELLE OU ORZO MAKVELVERMICELLE OU ORZO MAKVEL
Vermicelli or OrzoVermicelli or Orzo

500g500g

DÎNER ORIGINAL DÎNER ORIGINAL 
KRAFT KRAFT 
DinnerDinner

225g225g

CREVETTES CRUES CREVETTES CRUES 
DÉCORTICAGE RAPIDE DÉCORTICAGE RAPIDE 
EZ Peel Raw ShrimpsEZ Peel Raw Shrimps
31/4031/40

SAC DE 2LB

CALMARS ENTIERS SANS TENTACULESCALMARS ENTIERS SANS TENTACULES
Whole Squid TubesWhole Squid Tubes

13.21/kg13.21/kg

FILETS DE TILAPIA FRAISFILETS DE TILAPIA FRAIS
Fresh Tilapia FilletsFresh Tilapia Fillets
17.61/kg17.61/kg

FROMAGE ROMANO FROMAGE ROMANO 
PECORINOPECORINO
CheeseCheese
22.02/kg22.02/kg

ITALIE

PALETTE DE BOEUFPALETTE DE BOEUF
FRAIS DÉSOSSÉEFRAIS DÉSOSSÉE

Fresh Boneless BeefFresh Boneless Beef
Blade RoastBlade Roast

11.00/kg11.00/kg

CANADA AA

FILET DE PORC FRAISFILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork TenderloinFresh Pork Tenderloin

6.59/kg6.59/kg

JUS D’ORANGE SANS PULPE JUS D’ORANGE SANS PULPE 
TROPICANATROPICANA

No Pulp Orange JuiceNo Pulp Orange Juice
2.63L2.63L

CROUSTILLES KETTLECROUSTILLES KETTLE
ChipsChips

198 à 220g198 à 220g

BOUILLONS AURORABOUILLONS AURORA
BrothsBroths
900ml900ml

ORANGESORANGES
gr.113gr.113

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

TOMATES DE SERRETOMATES DE SERRE
Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

ANANAS GOLDEN RIPEANANAS GOLDEN RIPE
PineapplesPineapples
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Μαλαισία: Παιδιά έπαιζαν κρυφτό κι ένα  
εξ αυτών βρέθηκε σε… άλλη χώρα!
Μια παρέα Μπαγκλαντεσιανών έπαιζε το αγαπη-

μένο παιχνίδι των παιδιών, το κρυφτό. Ωστόσο, 
για έναν 15χρονο, η εμπειρία του παίζοντας το παιχνί-
δι ήταν μοναδική. 
Ο έφηβος, που αναγνωρίστηκε μόνο με το μικρό του 

όνομα, Φαχίμ, έπαιζε με φίλους στο λιμάνι της πόλης 
Chittagong στις 11 Ιανουαρίου και κρύφθηκε σε ένα 
κοντέινερ, κάτι που αποδείχθηκε εξαιρετικά λανθα-
σμένο, γιατί ετοιμάζονταν να το στείλουν στη Μαλαι-
σία!
Όταν πίστεψε ότι βρήκε την τέλεια κρυψώνα, ο Φαχίμ 

ξάπλωσε στο κοντέινερ περιμένοντας να τον βρουν και 
προφανώς αποκοιμήθηκε, λόγω και του σκότους, σύμ-
φωνα με τους India Times. 
Στη συνέχεια, το κοντέινερ φορτώθηκε σε εμπορικό 

πλοίο με προορισμό τη Μαλαισία, όπου το αγόρι ανα-
καλύφθηκε στο West Port έξι ημέρες αργότερα, στις 17 
Ιανουαρίου! Δεν είχε καθόλου φαγητό και νερό. Τελι-
κώς εντοπίστηκε όταν ακούστηκαν οι φωνές του μέσα 
από το κοντέινερ και απελευθερώθηκε.

Πλάνα τον δείχνουν να βγαίνει από το κοντέινερ, απο-
προσανατολισμένος και κουρασμένος (φωτ.). Πλην των 
άλλων, αδυνατούσε και να επικοινωνήσει με τα άτομα 
που του χάρισαν και πάλι την ελευθερία του.
«Το αγόρι όταν μπήκε στο κοντέινερ για να μην τον 

βρουν οι φίλοι του στο κρυφτό, αποκοιμήθηκε και βρέ-
θηκε εδώ», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Μα-
λαισίας, Saifuddin Nasution Ismail, σύμφωνα με το μα-
λαισιανό πρακτορείο ειδήσεων Bernama.
Αρχικά οι Αρχές υποπτεύθηκαν ότι είχε πέσει θύμα 

εμπορίας ανθρώπων, αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις για 
την τέλεση του εγκλήματος. 
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθη-

καν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επαναπατρί-
στηκε στη χώρα του. 
Τον Οκτώβριο 2022, η Αστυνομία είχε βρει το σώμα 

ενός 15χρονου αγοριού σε αποσύνθεση, που είχε κλει-
δωθεί σε ένα κοντέινερ και έκανε παρόμοιο ταξίδι από 
το Chittagong στο λιμάνι Penang της Μαλαισίας, σύμ-
φωνα με τους India Times.

Ο ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στα 100 του χρόνια πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά!
«Δε θα μπορούσα να μείνω στο σπίτι. Θα βαριόμουν πολύ…»

Θα φανταζόταν κανείς, πως έχοντας 
συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, 

ο Chang Yun Chung, ιδρυτής της Pacific 
International Lines (PIL) και γηραιότε-
ρος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, 
θα απολάμβανε ήσυχος τα πλούτη οκτώ 
δεκαετιών. Ο ίδιος όμως αισθάνεται 
πως δεν ήρθε η ώρα ακόμη να… ξεκου-
ραστεί. Παρά το γεγονός ότι παρέδωσε 
το ρόλο του εκτελεστικού προέδρου στο 
γιο του, Teo Siong Seng, πριν από λίγους 
μήνες, σε ηλικία 100 ετών επιμένει να 
πηγαίνει στο γραφείο κάθε μέρα!
«Είναι η συνήθεια μου», λέει  στο CNBC 

σε πρόσφατο επεισόδιο του «Managing 
Asia». Ως επίτιμος πρόεδρος της PIL – 
τίτλος που τιμά τη συνεισφορά του επί 
51 έτη στην εταιρεία – ο Chang εξηγεί ότι 
επισκέπτεται καθημερινά τα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας στη Σιγκαπούρη 
για να παρακολουθεί τις δραστηριότητές 
της και να κάνει check-in σε κάθε τμήμα. 
«Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι. Θα βα-
ριόμουν πολύ... Κάθε μέρα, γράφω όλες 
τις δραστηριότητές μου στο ημερολόγιό 
μου, τα πάντα», λέει ο Chang. «Κάθε 
τμήμα έρχεται να με δει».
Γι’ αυτόν, είναι ένας τρόπος να διατη-

ρεί το μυαλό του ενεργό και να διατη-
ρεί επαφή με την εταιρεία που ίδρυσε 
το 1967 με δύο μεταχειρισμένα πλοία. 

Αλλά η ρουτίνα είναι μόνο μέρος της 
προσπάθειας. Ο Chang καθοδηγεί επί-
σης τον Teo, καθώς αναλαμβάνει μεγα-
λύτερη ευθύνη για μια από τις 20 κορυ-
φαίες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο 
και τους 18.000 υπαλλήλους της. Ο Teo 
εξηγεί στο CNBC πως συμβουλεύεται τον 
πατέρα του δύο φορές την ημέρα – μία 
το πρωί και μία μετά το μεσημεριανό 
γεύμα – για να αποκτήσει τις γνώσεις 
του και να μάθει περισσότερα για το 
στυλ ηγεσίας του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ
Αυτή η καθοδήγηση έχει αποδειχθεί 

ζωτικής σημασίας για τον Teo καθώς 
ανέβαινε στις τάξεις της PIL, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στη διαχείριση της ψυχραι-
μίας του σε καταστάσεις υψηλής πίεσης. 
«Όταν ήμουν νεότερος, ήμουν πιο κακό-
θυμος, άρα ήμουν πιο σκληρός ηγέτης», 
δηλώνει στο CNBC. «Αλλά ο πατέρας μου 
με δίδαξε ένα πράγμα, στα κινέζικα, εί-
ναι «yi de fu ren» — αυτό σημαίνει ότι 
θέλεις οι άνθρωποι να σε υπακούουν, 

όχι λόγω της εξουσίας σου, όχι λόγω 
της δύναμής σου, ή επειδή είσαι άγριος, 
αλλά περισσότερο χάρη στην ακεραιότη-
τά σου, την ποιότητά σου, ότι οι άνθρω-
ποι σε σέβονται και σε ακούν». 
«Λοιπόν, το yi de fu ren είναι πολύ δύ-

σκολο πράγμα, αλλά νομίζω ότι το μα-
θαίνω σιγά σιγά. Το να παραμένω ήρε-
μος είναι κάτι που έμαθα από αυτόν και 
εξακολουθώ να μαθαίνω από αυτόν».
Αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό 

το 2009, όταν, ως διευθύνων σύμβουλος, 
ο Teo έπρεπε να διαχειριστεί την πειρα-
τεία ενός από τα πλοία της εταιρείας 
στα ανοικτά των ακτών της Ανατολικής 
Αφρικής. Χρειάστηκαν 75 ημέρες και ένα 
άγνωστο ποσό, για να εξασφαλιστεί τε-
λικά η απελευθέρωση του πληρώματος.
«Σε κάθε επιχείρηση, ειδικά στη ναυ-

τιλία, υπάρχουν πολλά άγνωστα», ση-
μειώνει ο Teo. «Μπορεί να υπάρχουν 
πολιτικά (θέματα), μπορεί να υπάρχουν 
τεχνικά ζητήματα, μπορεί να υπάρξουν 
ατυχήματα. Δε σας βοηθάει να χάσε-
τε την ψυχραιμία σας. Επομένως, το να 
παραμένω ήρεμος είναι κάτι που έμαθα 
από αυτόν και εξακολουθώ να μαθαίνω 
από αυτόν».  Από την πλευρά του Chang, 
είναι αυτή η νοοτροπία που ίσως τον 
κράτησε χαρούμενο στο ρόλο του για 
τόσο καιρό.| © naftemporiki.gr

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έσπασε το «φράγμα» των 400 
δισ. ευρώ το ελληνικό χρέος!

Εκτόξευση σχεδόν 8 δισ. πάνω από το στόχο του 
υπουργείου Οικονομικών, λόγω νέου δανεισμού 
και κυβερνητικής πρεμούρας για ανάκτηση της 

επενδυτικής βαθμίδας

Το φράγμα των 400 δισ. ευρώ έσπασε το Δεκέμβριο 
του 2022 το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας. Μά-

λιστα έχει υπερβεί του επίσημου στόχου που έχει θέσει 
το υπουργείο Οικονομικών στον Προϋπολογισμό κατά 
σχεδόν 8 δισ. ευρώ!

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών, το συνολικό δημόσιο χρέος της 
χώρας στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου εκτινάχθη-
κε στο ποσό των 400,28 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,94 
δισ. ευρώ, σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021 που είχε 
διαμορφωθεί σε 388,34 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, ο στόχος 
του ΥΠΟΙΚ ήταν το συνολικό χρέος να συγκρατηθεί στο 
τέλος του 2022 στο ποσό των 392,3 δισ. ευρώ, αλλά τελι-
κά διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα κατά 7,98 δισ. 
ευρώ. Ακόμη, το ακαθάριστο χρέος της χώρας ανήλθε το 
Δεκέμβριο του 2022 στο 190,5% του ΑΕΠ, από 194,5% 
του ΑΕΠ το 2021, με τη βελτίωση να οφείλεται καθαρά 
στην ποσοτική αύξηση του ΑΕΠ στη διάρκεια του προη-
γούμενου έτους.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν στο ακαθάριστο δη-

μόσιο χρέος ή χρέος Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο δια-
φέρει από το χρέος Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο απο-
τελεί το δείκτη παρακολούθησης των δημοσιονομικών 
επιδόσεων των κρατών.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, από το συνολικό 
ακαθάριστο χρέος των κρατών αφαιρούνται:
-Τα κρατικά ομόλογα που κατέχουν ασφαλιστικά ταμεία 

και οι ΟΤΑ και άλλοι δημόσιοι φορείς, το αποκαλούμενο 
ενδοκυβερνητικό χρέος, το οποίο, σύμφωνα με την ειση-
γητική έκθεση του Προϋπολογισμού το 2022, υπολογίζο-
νται σε 21,2 δισ. ευρώ
-Τα κέρματα και οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα των 

νομικών προσώπων, το ύψος των οποίων για το 2022 
υπολογίζεται από το ΥΠΟΙΚ σε 16,1 δισ. ευρώ
-Με την αφαίρεση του ενδοκυβερνητικού χρέους προ-

κύπτει το χρέος Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο, σύμφω-
να με το στόχο του ΥΠΟΙΚ και με την προϋπόθεση ότι το 
χρέος Κεντρικής Διοίκησης θα συγκρατείτο στα επίπεδα 
των 392,3 δισ. ευρώ, θα διαμορφωνόταν στο ποσό των 
355 δισ. ευρώ ή στο 168,9% του ΑΕΠ. Ωστόσο, μετά την 
απροσδόκητη αύξηση του συνολικού χρέους κατά 8 δισ. 
ευρώ, είναι προφανές ότι έχει επηρεαστεί και το χρέος 
Γενικής Κυβέρνησης, αλλά τα οριστικά στοιχεία θα εκδο-
θούν στο προσεχές δίμηνο.

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Από τα αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους προκύπτει, πως η αύξηση του δημόσιου χρέους 
προήλθε από το νέο δανεισμό, το ύψος του οποίου ήταν 
υψηλότερο από τις εξοφλήσεις τίτλων που έληξαν. Παρά 
το γεγονός ότι τα επιτόκια αυξήθηκαν ραγδαία, ο στό-
χος της κυβέρνησης για την ανάκτηση της επενδυτικής 
βαθμίδας «πάση θυσία» πριν από τις εκλογές, είχε ως 
συνέπεια η χώρα μας να βγαίνει στις αγορές ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, με το επιχείρημα ότι μακρά απου-
σία θα έδινε το αντίθετο «σήμα», ότι δηλαδή η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Ειδικότερα, στη διάρκεια του 2022 εκδόθηκαν μακρο-
πρόθεσμοι τίτλοι αξίας 8.202 εκατ. ευρώ και εξοφλήθη-
καν ομόλογα αξίας 4.352 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να 
προστεθούν στο χρέος 3.850 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το χρέος επιβαρύνθηκε από το «ισοζύ-

γιο» νέων εκδόσεων και εξοφλήσεων, δανείων, εντόκων 
γραμματίων και repos, συν αλλαγές στην ισοτιμία, με 
αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση στο χρέος να φτά-
σει σε 11,94 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2021. Από 
το συνολικό ποσό του χρέους των 400,28 δισ. ευρώ, τα 
303,54 δισ. ευρώ αποτελούνται από δάνεια και τα υπό-
λοιπα, περίπου 97 δισ. ευρώ, είναι ομόλογα και έντοκα 

γραμμάτια. Το υπόλοιπο των δανείων του Μηχανισμού 
Στήριξης ανερχόταν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 235,57 
δισ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το τέλος του 2021, που 
ήταν 242,62 δισ. ευρώ.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ:
Χρονικό διάστημα                       Δημόσιο χρέος 
Δεκέμβριος 2022                            400,28 δισ. €
Δεκέμβριος 2021                          388,34 δισ. €
Απόκλιση 2022 / 2021                  11,94 δισ. €
Στόχος ΥΠΟΙΚ 2022                      11,94 δισ. €
Απόκλιση από στόχο ΥΠΟΙΚ          7,98 δισ. €

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους, το ποσό των κρατικών εγγυήσεων στο τέλος του 
Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε 29,63 δισ. ευρώ, μειωμένο 
σε σχέση με το ποσό των 30,66 δισ. ευρώ, που ήταν το 
Δεκέμβριο του 2021. 
Από το συνολικό ποσό των 29,63 δισ. ευρώ, τα 17,91 δισ. 

ευρώ αφορούν τις εγγυήσεις που δόθηκαν στις τράπεζες, 
στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλής.

© Newsbreak.gr
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
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400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Οι πολιτικές και γεωπολιτικές προκλήσεις  
των σεισμών σε Τουρκία και Συρία
Οι τρομακτικοί σεισμοί σε Τουρκία και Συρία δημιουργούν μεγάλες  
προκλήσεις για τις πληγείσες χώρες αλλά και για τη διεθνή κοινότητα

Οι δύο πολύ μεγάλης έντασης σει-
σμοί που έπληξαν την Τουρκία και 

τη Συρία ήδη μετρούν τραγικά μεγάλους 
αριθμούς θυμάτων, που δυστυχώς ανα-
μένεται να αυξηθούν, όσο μειώνονται οι 
ελπίδες για εύρεση επιζώντων και τερά-
στιες καταστροφές. Ταυτόχρονα, απο-
τελούν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για 
τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, άλλες 
πολιτικές δυνάμεις εντός τους, αλλά και 
συνολικότερα τη διεθνή κοινότητα.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Αυτό επιτείνεται τόσο από τις ιδιαίτερες 
συγκυρίες των δύο χωρών, αλλά και από 
το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή που 
επλήγη από τους σεισμούς είναι εδώ και 
χρόνια μία από τις βασικότερες «θερμές 
ζώνες» στον παγκόσμιο χάρτη.
Και αυτό γιατί οι σεισμοί έχουν πλήξει 

περιοχές που βρίσκονται και από τις δύο 
πλευρές της συροτουρκικής μεθορίου, 
περιοχές που περιλαμβάνουν αυτές στην 
Τουρκία όπου έχει εγκατασταθεί μεγάλος 
αριθμός Σύρων προσφύγων, αυτές που 
είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας στη 
Συρία, αυτές που είναι υπό τον έλεγχο 
ένοπλων οργανώσεων της αντιπολίτευ-
σης στη Συρία και αυτές που είναι υπό τον 
έλεγχο της κυβέρνησης της Δαμασκού.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η Τουρκία δεν είναι μόνο μια χώρα που 
όπως και η Ελλάδα είναι παραδοσιακά 
σεισμογενής. Ταυτόχρονα, είναι μια χώρα 
που γνώρισε και διαδοχικά κύματα αστι-
κοποίησης και εσωτερικής μετανάστευ-
σης, την ώρα που είχε σημαντική αύξηση 
του πληθυσμού της. Όλα αυτά μεταφρά-
στηκαν και σε διαδοχικά κύματα μαζικής 
οικοδομικής δραστηριότητας, που ακόμη 
συνεχίζεται.

Μάλιστα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι 
ιδίως στην «εποχή Ερντογάν» η οικοδο-
μική δραστηριότητα αποτέλεσε βασική 
πλευρά του αναπτυξιακού μοντέλου, με 
πολύ μεγάλες επενδύσεις και εκτεταμένες 
κατασκευές οικιών, κυρίως με τη μορφή 
μεγάλων πολυώροφων κτιρίων.
Ο σεισμός του 1999 είχε δείξει όλα τα 

προβλήματα του μεγάλου μεταπολεμικού 
κύματος κατασκευής κατοικιών και δημο-
σίων κτιρίων. 

Μάλιστα, οδήγησε και σε αλλαγές στους 
οικοδομικούς κανονισμούς, για να γίνουν 
τα κτίρια ασφαλέστερα. 

Όμως, η ανησυχία για τα κτίρια που εί-
ναι χτισμένα πριν το 1999 παραμένει στην 
Τουρκία.

Γι’ αυτό και το ζήτημα της ύπαρξης πολύ 
μεγάλου αριθμού κτιρίων, που δε θα μπο-
ρούσαν να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο 
σεισμό ήδη συζητιόταν από καιρό, σε μια 
χώρα όπου πέρσι το αρμόδιο υπουργείο 
δήλωνε ότι υπήρχαν 6,8 εκατομμύρια σπί-
τια στη χώρα που θα βρίσκονταν σε κίνδυ-
νο σε περίπτωση σεισμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το 2021 η 
Μητροπολιτική Δημαρχία της Κωνστα-
ντινούπολης είχε αναφέρει ότι η πόλη 
έχει 790.000 κτίρια που χτίστηκαν πριν το 
2000, σε ένα συνολικό αριθμό 1.160.000 
κτιρίων, εκ των οποίων 200.000 εκτιμάται 
ότι σε περίπτωση σεισμού θα υφίσταντο 
από μέτρια έως πολύ μεγάλη  ζημιά και 
48.000 θα αντιμετώπιζαν κίνδυνο κατάρ-
ρευσης. Μία έκθεση του 2019 εκτιμούσε, 
ότι σε περίπτωση σεισμού 7 βαθμών Ρί-
χτερ και πάνω στην Κωνσταντινούπολη θα 
υπήρχαν 194.000 κτίρια που θα υφίστα-
ντο σοβαρές ζημιές ή καταστροφή και θα 
υπήρχαν 12.400 έως 14.150 θύματα.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Σε αυτό το φόντο δεν είναι τυχαίο, ότι ο 
σεισμός του 1999 λειτούργησε ως ο κα-
ταλύτης για τη συνολικότερη απαξίωση 
ευρύτερων τμημάτων του κρατικού μη-
χανισμού, ανοίγοντας έτσι και το δρόμο 
για την άνοδο του AKP και την ανάδειξη 
του Ερντογάν σε κυρίαρχο του πολιτικού 
σκηνικού.
Τώρα, είναι η σειρά του Ερντογάν να δο-

κιμαστεί. Γιατί είναι προφανές, ότι όταν 
καταλαγιάσουν τα σύννεφα σκόνης από 

τα γκρεμισμένα κτίρια και σταματήσουν 
οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντο-
πισμό επιζώντων, αρκετοί θα εξετάσουν 
επικριτικά, τόσο τον τρόπο που υλοποι-
ήθηκε αυτό το τεράστιο οικοδομικό πρό-
γραμμα, αλλά και την ικανότητα ανταπό-
κρισης του κρατικού μηχανισμού σε μια 
τεράστιων διαστάσεων φυσική καταστρο-
φή. Ας μην ξεχνάμε, ότι υποστηρικτές του 
Ερντογάν είναι και οι μεγάλοι κατασκευα-
στές κτιρίων, που είχαν πολύ μεγάλη κερ-
δοφορία όλα αυτά τα χρόνια.
Την ίδια στιγμή, έχει σημασία ότι η Τουρ-

κία αντιμετωπίζει μια τόσο μεγάλη φυσι-
κή καταστροφή την ώρα που η χώρα αντι-
μετωπίζει μια σοβαρή οικονομική κρίση, 
τη σοβαρότερη της «εποχής Ερντογάν», 
με πολύ μεγάλη αύξηση του πληθωρι-
σμού και σημαντική υποχώρηση και της 
ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος.

Και η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, εάν 
αναλογιστούμε ότι βασικό στοιχείο της 
ρητορικής του Ερντογάν είναι ακριβώς ότι 
η Τουρκία έχει περάσει σε ένα άλλο επίπε-
δο κρατικής συγκρότησης και εμβέλειας, 
ως μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Και 
με αυτή την έννοια έχει ενδιαφέρον να 
εντοπίσει κανείς την ένταση, σε ιδεολο-
γικό επίπεδο, ανάμεσα σε αυτή την προ-
βολή ιδιαίτερης ισχύος από τη μεριά της 
κυβέρνησης της Τουρκίας και την ανάγκη 
καταφυγής στη διεθνή βοήθεια.

Όλα αυτά διαμορφώνουν και μια πραγ-
ματική δοκιμασία για τον Ερντογάν, που 
έχει μπροστά του και μια δύσκολη εκλο-
γική μάχη στις 14 Μαΐου. Θα κριθεί από 
την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 
των πρακτικών διάσωσης και κυρίως, για 
το εάν θα μπορέσει στο βραχύ χρόνο μέ-
χρι τις εκλογές, να προσφέρει πειστικές 

δεσμεύσεις για γρήγορη αποκατάσταση 
και επίλυση των τεράστιων στεγαστικών 
αναγκών που έφεραν οι σεισμοί και να 
απαντήσει σε όσους θα τον κατηγορή-
σουν, ότι οι καταστροφές αποτυπώνουν 
ανεπάρκειες και επιλογές και της δικής 
του ήδη μακρόχρονης διακυβέρνησης.

Ο Ερντογάν έχει προσπαθήσει το τελευ-
ταίο διάστημα να δείξει ότι τα πράγμα-
τα στην οικονομία πάνε καλύτερα, δίνο-
ντας διαρκώς προεκλογικές οικονομικές 
ενισχύσεις και αξιοποιώντας τη φτηνή 
ενέργεια από τη Ρωσία και τις «ενέσεις» 
συναλλάγματος και τις επενδύσεις από 
τις χώρες του Κόλπου. Όμως, τώρα έχει 
μπροστά του την αντιμετώπιση μιας τερά-
στιας έκτακτης ανάγκης, χιλιάδες θύματα, 
πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων με κατε-
στραμμένες οικίες και άρα την ανάγκη να 
δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Εάν 
το καταφέρει αυτό, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ΜΜΕ διά-
κειται θετικά απέναντί του, θα μπορούσε 
να είναι ο δρόμος για την επανεκλογή του. 
Εάν πάλι, η ανταπόκριση του κρατικού μη-
χανισμού υπολείπεται των αναγκών, τότε 
αυτό θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης 
για να εκφραστεί η σωρευμένη δυσαρέ-
σκεια σημαντικού μέρους της τουρκικής 
κοινωνίας απέναντί του. 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΔΗ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΑ

Ο σεισμός έπληξε ιδιαίτερα και τη Συρία. 
Μάλιστα, φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες 
καταστροφές και στις περιοχές που ελέγ-
χονται από την κυβέρνηση της Δαμασκού, 
αλλά και σε περιοχές που ελέγχονται ακό-
μη από τις ισλαμιστικές ένοπλες οργανώ-
σεις της αντιπολίτευσης όπως η Ιντλίμπ.

Μάλιστα, η τελευταία περιοχή, όπου 
υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες κα-
ταστροφές και εκατοντάδες θύματα, είναι 
ουσιαστικά ο τελευταίος μεγάλος θύλα-
κας που ελέγχεται από τις οργανώσεις της 
αντιπολίτευσης. Ειδικά στην Ιντλίμπ τον 
έλεγχο τον έχει η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, 
η μετεξέλιξη δηλαδή της Αλ Κάιντα στη 
Συρία, οργάνωση που ακόμη αντιμετωπί-
ζεται από τη διεθνή κοινότητα ως τρομο-
κρατική και η οποία παραμένει σε εμπό-
λεμη κατάσταση με την κυβέρνηση της 
Δαμασκού, γεγονός που πιθανόν να δη-
μιουργήσει προβλήματα στο πώς θα μπο-
ρέσει να φτάσει επαρκή βοήθεια. Σημειώ-
νουμε εδώ, ότι η βασική άλλη χώρα που 
μπορεί να αποτελέσει δίοδο για βοήθεια 
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FRUITS ET LÉGUMES
A value of$70+at the supermarketYou pay only $39

Reserve yours TODAY

(514) 244-9885 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

προς την Ιντλίμπ είναι η Τουρκία, η οποία 
αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τις 
καταστροφικές επιπτώσεις του σεισμού.
Από την άλλη, ο σεισμός είναι μια μεγάλη 

δοκιμασία και για την κυβέρνηση Άσαντ. 
Και αυτό γιατί δε θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η Συρία, μια χώρα με πολύ βαριές κα-
ταστροφές από τον εμφύλιο πόλεμο και 
μάλιστα και σε περιοχές που έπληξαν οι 
σεισμοί, αντιμετωπίζει ακόμη βαριές κυ-
ρώσεις και η διαδικασία ανοικοδόμησης 
ήταν ούτως ή άλλως συνδεδεμένη με την 
πολιτική λύση και την ειρηνευτική διαδι-
κασία.
Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η Ρωσία, που 

άλλωστε διαθέτει σημαντική στρατιωτική 
παρουσία στη χώρα, το Ιράν, η Σαουδική 
Αραβία και η Κίνα, με σαφήνεια μίλησαν 
για αποστολή βοήθειας και στη Συρία, 

μαζί με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και η Αλγερία, άλλες χώρες, δεν 
έχουν μιλήσει για βοήθεια προς τη Συρία 
ή έχουν μιλήσει, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, για 
υποστήριξη σε ανθρωπιστικές οργανώ-
σεις που δραστηριοποιούνται στη Συρία 
και όχι στην ίδια την κυβέρνηση της Συρί-
ας.

Ας μην ξεχνάμε, ότι η Συρία υπόκει-
ται ακόμη σε αυστηρές κυρώσεις και δε 
φαινόταν το προηγούμενο διάστημα να 
υπάρχει κάποια μεγάλη διάθεση της Δύ-
σης να υπάρξουν βήματα προς κλείσιμο 
του κύκλου της βίας.

ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ  
ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ;
Το 1999 ο σεισμός στην Τουρκία – όπως 

και λίγο μετά ο σεισμός στην Αθήνα – 
έδωσαν το έναυσμα για τη λεγόμενη 
«διπλωματία των σεισμών». Τα έντονα 

αισθήματα αλληλεγγύης και από τις δύο 
πλευρές άνοιξαν και δρόμους μεγαλύτε-
ρης διπλωματικής συνεννόησης, ανάμεσα 
σε δύο χώρες που τρεισήμισι χρόνια πριν 
είχαν φτάσει στα πρόθυρα πολέμου στην 
κρίση των Ιμίων. 

Σήμερα οι δύο χώρες είναι ξανά σε μια 
μάλλον συγκρουσιακή φάση, με ορατό 
το ενδεχόμενο και νέων «θερμών επεισο-
δίων». Μένει να δούμε εάν το νέο κύμα 
αλληλεγγύης και η αίσθηση κοινής μοίρας 
των δύο λαών που εκφράζεται και τώρα, 
θα επηρεάσει και τις διμερείς σχέσεις. 
Αυτό βέβαια θέτει και το ερώτημα, εάν η 
Τουρκία αντιμέτωπη με μια μεγάλη κατα-
στροφή, που εκτός των άλλων υπογράμ-
μισε και την ανάγκη να μπορεί να στηρί-
ζεται στην αλληλεγγύη των γειτόνων, θα 
επιλέξει από εδώ και στο εξής μια λιγότε-
ρο «συγκρουσιακή» πρακτική.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση της Συρί-

ας, οι τραγικές επιπτώσεις του σεισμού 
στο έδαφος των συνεπειών του εμφυλί-
ου πολέμου, δείχνουν και τις επιπτώσεις 
των κυρώσεων και τα προβλήματα που 
δημιουργεί η σημερινή κατάσταση «πα-
γωμένου» μετώπου, χωρίς πολιτικές πρω-
τοβουλίες άλλες από τη «Διαδικασία της 
Αστάνα». Αυτό φέρνει και όλες τις δυνά-
μεις που εμπλέκονται, από την κυβέρνη-
ση της Συρίας και τη Ρωσία, έως το Ιράν, 
την Τουρκία, αλλά και τις ΗΠΑ, που διατη-
ρούν παρουσία στις Κουρδικές περιοχές, 
αντιμέτωπες με το εάν αυτή τη στιγμή θα 
υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες για να 
κλείσει ο κύκλος της βίας και να ξεκινήσει 
ο κύκλος της ανοικοδόμησης. Και βέβαια, 
αυτό αναπόφευκτα θα θέσει και το θέμα 
ως πότε θα διατηρείται το καθεστώς των 
κυρώσεων, που σε πολύ μεγάλο βαθμό 
πλήττει πρώτα και κύρια τους Σύριους πο-
λίτες.
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Γιατί ήταν τόσο καταστροφικός ο σεισμός στην Τουρκία 
Έως και 10 μέτρα ανατολικά μετατοπίστηκε η πλάκα της Ανατολίας!

Οι δύο ισχυρές δονήσεις που έπλη-
ξαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 

6/2 την Τουρκία και τη Συρία, ενδέχεται 
να αποδειχθούν από τις καταστροφικό-
τερες των τελευταίων δέκα ετών, προει-
δοποιούν οι σεισμολόγοι, καθώς προέρ-
χονται από ένα ρήγμα μήκους άνω των 
100 χιλιομέτρων μεταξύ των Πλακών της 
Ανατολίας και της Αραβίας.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 

περίπου 26 χιλιόμετρα ανατολικά της 
τουρκικής πόλης Νουρνταγί, σε βάθος 18 
χιλιομέτρων, στο Ρήγμα της Ανατολικής 
Ανατολίας. Καθ’ όλον τον 20ό αιώνα, η 
σεισμική δραστηριότητα στο Ρήγμα αυτό 
ήταν μικρή. «Αν παρακολουθούσαμε 
μόνο τους (μεγάλους) σεισμούς που κα-
ταγράφονται από τους σεισμογράφους 
θα παρατηρούσαμε, λίγο-πολύ, το τίπο-
τα» είπε ο Ρότζερ Μάσον, επίτιμος επι-
στημονικός συνεργάτης στο Βρετανικό 
Γεωλογικό Ινστιτούτο.
Από το 1970 στην περιοχή αυτή έχουν 

καταγραφεί μόνο τρεις σεισμοί με μέγε-
θος μεγαλύτερο των 6 Ρίχτερ, σύμφωνα 
με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. 
Όμως το 1822 ένας σεισμός που υπολο-
γίζεται στα 7 Ρίχτερ σκότωσε 20.000 αν-
θρώπους.

ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΗΤΑΝ 
ΑΥΤΟΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ;

Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σημειώ-
νονται παγκοσμίως λιγότεροι από 20 
σεισμοί με μέγεθος άνω των 7 βαθμών, 
κάτι που καθιστά τις σημερινές δονήσεις 
από τις μεγαλύτερες. Σε σύγκριση με το 
σεισμό των 6,2 βαθμών που έπληξε την 
κεντρική Ιταλία το 2016 σκοτώνοντας 
περίπου 300 ανθρώπους, ο σεισμός της 
Τουρκίας απελευθέρωσε 250 φορές πε-
ρισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με την 
Τζοάνα Φορ Γουόκερ, την επικεφαλής 

του Ινστιτούτου Μείωσης Κινδύνων και 
Καταστροφών στο University College του 
Λονδίνου. Από τους σεισμούς με πολλά 
θύματα που σημειώθηκαν μεταξύ 2013-
2022, μόνο δύο είχαν το ίδιο μέγεθος με 
τον τωρινό σεισμό.

ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟΣ;
Το Ρήγμα Ανατολικής Ανατολίας είναι 

ένα ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης. Αυτό 
σημαίνει ότι οι πλάκες πιέζονται η μία 
πάνω στην άλλη κατά μήκος μιας κατακό-
ρυφης γραμμής, συσσωρεύοντας πίεση, 
μέχρι που η μία από αυτές ολισθαίνει 
με μια οριζόντια κίνηση και απελευθε-
ρώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας που 
προκαλεί το σεισμό. Ένα τέτοιο γνωστό 
ρήγμα είναι αυτό του Αγίου Ανδρέα, στην 
Καλιφόρνια, όπου οι επιστήμονες λένε 
ότι θα μπορούσε να έχει ήδη συμβεί ένας 
καταστροφικός σεισμός. Ο σεισμός προ-
ήλθε από σχετικά μικρό εστιακό βάθος 
γι’ αυτό και η δόνηση στην επιφάνεια 
ήταν εντονότερη απ’ ότι αν προερχόταν 
από μεγαλύτερο βάθος, δήλωσε ο Ντέι-

βιντ Ρόδερι, γεωεπιστήμονας στο Open 
University της Βρετανίας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ  
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ;

Έντεκα λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, 
ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 
6,7 βαθμών. Ώρες αργότερα, σημειώθηκε 
μια δόνηση 7,5 βαθμών και ακολούθησε 
το απόγευμα ένας μετασεισμός 6 βαθ-
μών. «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι 
η δραστηριότητα επεκτείνεται στα γειτο-
νικά ρήγματα. Αναμένουμε ότι η σεισμι-
κή δραστηριότητα θα συνεχιστεί για ένα 
διάστημα», είπε ο Μάσον. Μετά το σει-
σμό του 1822, οι μετασεισμοί συνεχίστη-
καν μέχρι και το επόμενο έτος.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ;

Σεισμοί παρόμοιου μεγέθους σε κατοι-
κημένες περιοχές έχουν στοιχίσει τη ζωή 
σε χιλιάδες ανθρώπους. Ένας σεισμός 7,8 
βαθμών στο Νεπάλ, το 2015, σκότωσε 
σχεδόν 9.000 ανθρώπους. 

«Δε θα είναι καλός (ο απολογισμός)», 
είπε ο Μάσον. «Τα θύματα θα είναι χιλιά-
δες, ενδεχομένως και δεκάδες χιλιάδες», 
πρόσθεσε.
Ο ψυχρός, χειμωνιάτικος καιρός, σημεί-

ωσε, σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν 
παγιδευτεί στα συντρίμμια έχουν λιγότε-
ρες πιθανότητες να επιβιώσουν.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΜΕΤΡΑ

Η πλάκα της Ανατολίας μετατοπίστηκε 
έως και 10 μέτρα ανατολικά, ως αποτέλε-
σμα των ισχυρών σεισμών που έπληξαν 
τη νότια Τουρκία, δήλωσε την Τρίτη 7/2 
ένας Ιταλός σεισμολόγος. Μιλώντας στο 
ιταλικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων 
ANSA, ο Αλεσάντρο Αμάτο του Εθνικού 
Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειο-
λογίας (INGV), είπε ότι οι σεισμοί ενερ-
γοποίησαν ένα νέο τεκτονικό ρήγμα στα 
σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, το 
οποίο προκάλεσε μετατόπιση του εδά-
φους μέχρι 10 μέτρα.
«Υπήρξε μια εγκάρσια μετατόπιση», τό-

νισε, προσθέτοντας ότι το έδαφος γλί-
στρησε οριζόντια κατά μήκος των δύο 
άκρων του τεκτονικού ρήγματος με προ-
σανατολισμό προς τα αριστερά, προς την 
κατεύθυνση του Αιγαίου Πελάγους.
Ξεχωριστά, η Τίνα Λάρσεν, ανώτερη 

ερευνήτρια στο Εθνικό Γεωλογικό Ινστι-
τούτο Δανίας και Γροιλανδίας (GEUS), 
ανέφερε ότι οι δονήσεις από το σεισμό 
καταγράφηκαν από σεισμογράφους 
στη Δανία και τη Γροιλανδία, σύμφωνα 
με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KNR της 
Γροιλανδίας. «Όταν συμβαίνει ένας τόσο 
ισχυρός σεισμός, οι δονήσεις ταξιδεύουν 
από την περιοχή όπου συνέβη η υπόγεια 
μετατόπιση, μέσα από τη συμπαγή γη και 
σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

© EPOCH TIMES
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Ιωάννινα: Μια ζωντανή πόλη με πολλά πρόσωπα και 
ιστορία αιώνων στις όχθες μιας ειδυλλιακής λίμνης

Τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της 
Ηπείρου, αναπτύσσονται γύρω 

από την υπέροχη λίμνη Παμβώτιδα. 
Η φύση, το κλίμα και ο χαρακτήρας της 

πόλης, ορίζονται από αυτήν την υδάτινη 
«κυρά». Η λίμνη, με τα ακύμαντα νερά 
και το μικρό νησάκι, αποτελεί ένα φυσι-
κό μνημείο, που γύρω του ζει και ανα-
πνέει ολόκληρη η πόλη.
Η πολιτιστική ιστορία των Ιωαννίνων, 

με τους μεγάλους πεζογράφους και ποι-
ητές, τα καλλιτεχνικά και πνευματικά 
δρώμενα, που διοργανώνονται όλο το 
χρόνο, δίνουν την ευκαιρία για μια γνω-
ριμία με τις ρίζες τής πνευματικής παρά-
δοσης της Ηπείρου.
Οι διαδρομές μέσα στην πόλη, τα πολλά 

αξιοθέατα και τα μουσεία, προσφέρουν 
την αίσθηση μιας άλλης εποχής, γεμάτης 
μυστικά και θρύλους. Θαυμαστά κτίρια, 
όπως η Οικία Χουσεΐν Ματέι, το Οθωμα-
νικό Τέμενος του Βελή Πασά και ολόκλη-
ρο το ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων, 
αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα.
Το επιβλητικό κάστρο των Ιωαννίνων 

χτίστηκε το 528 μ.Χ. από τον αυτοκράτο-
ρα Ιουστινιανό. Πρόκειται για το αρχαι-
ότερο βυζαντινό φρούριο της ελληνικής 
επικράτειας, με αδιάκοπη ιστορία. 
Με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε 

μία πραγματική πολιτεία, στα πλαίσια 
της οποίας προόδευσε σε υψηλό βαθ-
μό η πνευματική ζωή των Ιωαννίνων.
Οι περίπατοι γύρω από τη λίμνη είναι 

μια ευκαιρία για να αφεθείτε στη δύ-
ναμη του νερού και να χαρείτε τη δρο-
σιά και την ηρεμία που προσφέρουν οι 
συστάδες με τα τεράστια πλατάνια.
Όλη η παραλίμνια περιοχή αποτελεί 

μια ιδανική βόλτα, γεμάτη μικρά μα-
γαζιά και σπουδαία εστιατόρια, στα 
οποία συνδυάζονται οι εκλεκτές γεύ-
σεις με το καταπράσινο τοπίο.
Δοκιμάστε τα παραδοσιακά γλυκά της 

πόλης και μην παραλείψετε να πάρετε 
μαζί σας ένα από τα πανέμορφα γιαν-
νιώτικα κοσμήματα, σε παραδοσιακά ή 
πρωτότυπα σχέδια, που εξακολουθούν 
να αποτελούν συνώνυμο της διακριτι-
κής κομψότητας.

ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Στη βορειοδυτική πλευρά της Λίμνης 
Παμβώτιδας, βρίσκεται το πανέμορ-

φο Νησάκι (φωτ. κάτω), ένα από τα ελά-
χιστα κατοικημένα νησιά λιμνών της Ευ-
ρώπης, το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει και 
μία παγκόσμια πρωτιά! Δεν έχει όνομα! 
Για τους περισσότερους είναι το Νησί της 
Λίμνης ή το Νησί της Κυρά Φροσύνης. 
Πρόκειται για ένα μικρό φυσικό θαύμα 

απίστευτης ομορφιάς και ιστορικής ση-
μασίας. 
Το νησί είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και 

το θάνατο του Αλή Πασά. 
Ο οικισμός του νησιού, στον οποίο μέ-

νουν μόνιμα περίπου 210 κάτοικοι, ψα-
ράδες κατά κύριο λόγο, είναι χτισμένος 
σύμφωνα με την τοπική ηπειρώτικη αρ-
χιτεκτονική με τα παραδοσιακά σπίτια, 
τους όμορφους κήπους και τα στενά πλα-
κόστρωτα σοκάκια. 
Σύμφωνα με την παράδοση, οι πρώτοι 

κάτοικοι ήταν Μανιάτες που εγκαταστά-
θηκαν το 17ο αιώνα αν και οργανωμένη 
ζωή επάνω στο νησί υπάρχει από τη Βυ-
ζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.
Η δυτική του πλευρά έχει ήπια ακτή, ενώ 

το υπόλοιπο είναι βραχώδες, με εντυπω-
σιακές απολήξεις της γης μέσα στο νερό. 
Ο μικρός αυτός παράδεισος, ήταν κά-

ποτε σπουδαίο μοναστικό κέντρο και σή-
μερα διατηρεί επτά μεγάλης ιστορικής 
αξίας μοναστήρια. Το πιο σημαντικό είναι 
εκείνο της Μονής Φιλανθρωπινών. 
Οι τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στη 

Μονή, αποτελούν το πιο αξιόλογο σύνολο 
μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της Ηπεί-
ρου, με πιο ξεχωριστή, εκείνη που απει-
κονίζει τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. 
Η Μονή Αγίου Παντελεήμονα έμεινε 

γνωστή για τα γεγονότα του 1822, όταν τα 
σουλτανικά στρατεύματα πολιόρκησαν 
και σκότωσαν τον Αλή πασά. Σήμερα, στα 
νότια κελιά της, στεγάζεται το Μουσείο 
Προεπαναστατικής Περιόδου.
Τα καραβάκια συνδέουν την πόλη των 

Ιωαννίνων με το Νησάκι με δρομολόγια 
κάθε μισή ώρα, από νωρίς το πρωί μέχρι 
το βράδυ, και χιλιάδες είναι εκείνοι που 
το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

© epirusforallseasons.gr

© newsbeast.gr/travel

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου: 
7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου: 9:30 το πρωί

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου: 7:30 το πρωί

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

Κυριακή 20 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 12 Φεβρουαρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Η Ψυχολογία του πάθους,  
της αγάπης και του έρωτα

με τον ψυχολόγο Μανώλη Αλιάτα 

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

Οι Καναδικές κυρώσεις πλήττουν 
ανθρώπους που δεν έχουν σχέση 

με τον πόλεμο του Πούτιν
Οι κάτοικοι του Καναδά ζητούν από την Οτάβα 

να απελευθερώσει τα περιουσιακά στοιχεία που 
δεσμεύτηκαν μετά την επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες

Τα οικονομικά μέτρα του Καναδά 
κατά της Ρωσίας – τα οποία έχουν 

σκοπό να στοχεύσουν τα περιουσιακά 
στοιχεία πλούσιων ολιγαρχών και κυ-
βερνητικών αξιωματούχων – πλήττουν 
τα προσωπικά οικονομικά ανθρώπων, 
που δεν έχουν δεσμούς με το καθεστώς 
Πούτιν, σύμφωνα με το CBC News.

Ορισμένοι Καναδοί κάτοικοι που δεν 
έχουν διασυνδέσεις με τη ρωσική κυβέρ-
νηση και δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο 
του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην 
Ουκρανία, λένε ότι οι προσωπικές τους 
αποταμιεύσεις έχουν παγώσει λόγω του 
τρόπου με τον οποίο η Global Affairs 
Canada διαχειρίζεται τις κυρώσεις. Ενερ-
γώντας παράλληλα με άλλους δυτικούς 
συμμάχους, ο Καναδάς έχει μπλοκάρει 
όλες τις οικονομικές συναλλαγές και 
έχει παγώσει καναδικούς λογαριασμούς, 
που συνδέονται με μια λίστα ατόμων και 
επιχειρηματικών οντοτήτων που υπόκει-
νται σε κυρώσεις – μια λίστα που τώρα 
περιλαμβάνει περισσότερα από 2.100 
ονόματα.
«Όταν εξετάζουμε το σκοπό των οικο-

νομικών κυρώσεων... εφαρμόζονται για 
να αλλάξουν συμπεριφορά και σε αυ-
τήν την περίπτωση για να αλλάξουν τη 
συμπεριφορά του καθεστώτος Πούτιν, 
σχετικά με την εισβολή και το συνεχιζό-
μενο πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο 
John Boscariol, εμπορικός δικηγόρος που 
εκπροσωπεί επιχειρήσεις και άτομα που 
επηρεάζονται από τους κανονισμούς κυ-
ρώσεων. 
«Το πάγωμα αυτών των προσωπικών 

εμβασμάτων… [για παράδειγμα] που 
έτυχε να σταλούν από παππούδες και 
γιαγιάδες στα εγγόνια τους, δεν αλλά-
ζει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τη 
συμπεριφορά του καθεστώτος Πούτιν», 
είπε. «Είναι απλώς μια αβάσταχτη κα-
τάσταση και απολύτως άδικη για όσους 
έχουν παγιδευτεί σε αυτήν».
Τον περασμένο μήνα, το RCMP ανέφερε 

ότι πάνω από 122 εκατομμύρια δολάρια 
σε καναδικά περιουσιακά στοιχεία είχαν 
παγώσει από την εισβολή της Ρωσίας.
Αλλά η παρακολούθηση του RCMP δεν 

κάνει διάκριση μεταξύ του πλούτου των 
ολιγαρχών και των πιο μέτριων αποτα-
μιεύσεων Καναδών. Οι κυρώσεις του 
Καναδά κατά της Ρωσίας έχουν πιάσει 
όχι μόνο ολιγάρχες αλλά και Καναδούς 
κατοίκους, που λένε ότι έχουν παγώσει 
τα περιουσιακά τους στοιχεία, παρά το 
γεγονός ότι δεν έχουν δεσμούς με το κα-
θεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Τα ΜΜΕ ρώτησαν την Υπουργό Εξωτε-

ρικών Μελανί Τζολί τι έκανε το τμήμα 

της για να διαχειριστεί το συσσωρευμέ-
νο αίτημα εξαίρεσης από κυρώσεις.
«Στόχος μας είναι να στοχεύσουμε 

πραγματικά τον Πούτιν και τους βοη-
θούς του. Αυτή ήταν η στρατηγική μας 
για τον Καναδά και για όλους τους συμ-
μάχους μας επίσης», είπε η υπουργός.
«Όταν πρόκειται για μεμονωμένες πε-

ριπτώσεις, θα κάνουμε αυτό που θα 
λειτουργήσει κατά περίπτωση. Θέλουμε 
να βεβαιωθούμε ότι η ουσία της προσέγ-
γισής μας γίνεται σεβαστή. Και θέλουμε 
να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια αν-
θρώπινη προσέγγιση».
Σε γραπτή δήλωση που εστάλη το Δε-

κέμβριο, η Global Affairs είπε ότι, ενώ 
δεν μπορεί να μιλήσει για μεμονωμένες 
αιτήσεις, «δεν επιδιώκει να κατάσχει πε-
ριουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε μη 
εισηγμένα άτομα ή οντότητες». Αλλά 
πόσο καιρό θα χρειαστεί το τμήμα για 
να εκτελέσει τη δέουσα επιμέλεια και να 
αποδεσμεύσει τις οικονομίες που ανή-
κουν σε ανθρώπους που υπέστην κυρώ-
σεις άδικα;
«Πραγματικά αντιμετωπίζονται ως πα-

ράπλευρες ζημιές», είπε ο Μποσκαριόλ. 
Είπε ότι πιστεύει ότι το Global Affairs 
έχει τώρα ένα ανεκτέλεστο από 500 αι-
τήσεις, με περιορισμένους πόρους για 
την αντιμετώπισή του. Οι δυτικές κυ-
ρώσεις εμποδίζουν την οικονομία της 
Ρωσίας, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία 
εξακολουθούσε να μαίνεται στο τέλος 
του 2022.
Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Μποσκα-

ριόλ εμφανίστηκε ενώπιον μιας επιτρο-
πής της Γερουσίας, ως εμπειρογνώμο-
νας για τα μέτρα κυρώσεων. Έδωσε στο 
τμήμα έναν κακό βαθμό αποτυχίας για 
τη διοίκησή του, λέγοντας ότι ο Κανα-
δάς χάνει ευκαιρίες να εφαρμόσει πιο 
αποτελεσματικά μέτρα συμμόρφωσης. 
«Υπάρχουν μερικά καλά μαθήματα που 
θα μπορούσαμε να μάθουμε από τους 
συμμάχους μας, σχετικά με αυτό στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, 
έχει εξαιρέσει τα προσωπικά εμβάσματα 
για άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες εται-
ρειών που υπόκεινται σε κυρώσεις και 
δεν είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Ο Μποσκαριόλ είπε ότι πιστεύει επίσης, 

ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να εκδώ-
σει μια γενική άδεια για να μειώσει το 
ανεκτέλεστο πολύ πιο γρήγορα. «Η δια-
μάχη μας δεν είναι με το λαό της Ρωσί-
ας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Τρουντό 
την ημέρα που ανακοινώθηκαν αυτές οι 
κυρώσεις. «Είναι με τον Πρόεδρο Πούτιν 
και τη ρωσική ηγεσία, που επέτρεψε και 
υποστήριξε αυτή την περαιτέρω εισβολή 
στην Ουκρανία».

© CBC NEWS

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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GOSS!P
EKATERINA NOVIKOVA 
Η Ρωσίδα influencer που 
«κλέβει» τις εντυπώσεις
Δηλώνει fashion model, social media 

influencer και ασχολείται με τη yoga. 
Τι πιο σύνηθες να συμβεί; 
Η Ekaterina Novikova θα γίνει από σή-

μερα το αγαπημένο σου account. Γεν-
νήθηκε στις 13 Μαΐου του 1995 στη 
Μόσχα αλλά αυτή την περίοδο ζει 
στο Μπαλί της Ινδονησίας. Ταύ-
ρος στο ζώδιο, είναι υπομονετική, 
σταθερή, πεισματάρα, γοητευ-
τική, επιθυμητή, ενώ η ευγένεια 
και γλυκύτητα την κάνουν να ξε-
χωρίζει και να κλέβει τις εντυπώ-
σεις. Καλά, όχι μόνο η ευγένεια 
και η γλυκύτητα, διότι διαθέτει 
μία εξωτερική εμφάνιση που δεν 
περνάει απαρατήρητη.Εκτός από 
το προφίλ της στο Instagram 
που το ακολουθούν πάνω 
3.000.000 χρήστες, η 
Ekaterina διαθέτει λογαρια-
σμό και στο Only Fans. Εκεί 
ποστάρει premium περιεχόμε-
νο για όλους τους ακόλουθους 
του προφίλ της. 
Ως μοντέλο και influencer, η 

27χρονη προσέχει αρκετά τη δια-
τροφή και το σώμα της. Λατρεύει 
τη yoga και τα ταξίδια. Το να είναι 
κάποιος ευγενικός και γενναιόδω-
ρος είναι προαπαιτούμενα, ώστε 
να βγει ραντεβού. Στον ελεύθερο 
χρόνο της θέλει να κάθεται σπίτι, να 
απολαμβάνει πίτσα και Netflix. 
Καθόλου άσχημα…

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΧΑΛΙΝΑ ΧΑΤΣΙΝΣ

Ο Άλεκ Μπάλντουιν κινδυνεύει 
με πέντε χρόνια φυλάκιση 

Με πέντε χρόνια φυλά-
κιση κινδυνεύει ο Άλεκ 

Μπάλντουιν, μετά την επίσημη 
απαγγελία κατηγοριών για αν-
θρωποκτονία από αμέλεια, για 
το θανάσιμο πυροβολισμό 
της Χαλίνα Χάτσινς, κατά τη δι-
άρκεια πρόβας στο κινηματογρα-
φικό πλατό της ταινίας «Rust» 
στο Νέο Μεξικό.
Στο κατηγορητήριο που κατέθε-

σε σε τοπικό δικαστήριο η εισαγ-
γελία της Σάντα Φε αναφέρεται, 
ότι ο σταρ του Χόλυγουντ δεν τή-
ρησε τις διαδικασίες ασφαλείας, 
με αποτέλεσμα να πυροβολήσει 
και να σκοτώσει με το όπλο που 
κρατούσε στην πρόβα τη διευ-
θύντρια φωτογραφίας Χάτσινς, η 
οποία στεκόταν απέναντί του. 
Τα δικαστικά έγγραφα, σύμ-

φωνα με τη «Daily Mail», ανα-
φέρουν, μεταξύ άλλων, ότι ο 
Μπάλντουιν είχε «ριψοκίνδυνη» 
συμπεριφορά, δεν πήγε καθό-
λου σε ένα από τα μαθήματα για 
την εκπαίδευση στη χρήση του 
όπλου, ενώ στο δεύτερο ήταν συ-
νεχώς αφηρημένος και μιλούσε 
στο τηλέφωνό του. Επιπρόσθε-
τα κατηγορείται ότι δεν έκανε ως 
όφειλε τους δύο ελέγχους ασφα-
λείας προτού τραβήξει τη σκαν-
δάλη του όπλου στο μοιραίο περι-
στατικό. Σύμφωνα με το αμερικα-

νικό περιοδικό «People», o Άλεκ 
Μπάλντουιν λίγες ώρες μετά την 
άσκηση ποινικών διώξεων εις βά-
ρος του ήταν μαζί με τη σύζυγό 
του στο πριβέ κλαμπ Zero Bond 
της Νέας Υόρκης. Όπως αναφέ-
ρει πηγή στο «People», ο ηθοποι-
ός έδειχνε «χαλαρός και ήρεμος». 
«Δε μίλησαν με κανέναν και κα-

τευθύνθηκαν στο πίσω μέρος του 
ιδιωτικού κλαμπ όπου φιλοξενού-
σε παιχνίδια πόκερ. Αφού πέρα-
σαν περίπου 30 με 40 λεπτά, το 

ζευγάρι βγήκε από την αίθουσα 
και κάθισε στο σαλόνι» πρόσθεσε 
ο αυτόπτης μάρτυρας.
Η Χιλάρια Μπάλντουιν, από 

την πλευρά της, με ανάρτηση 
στο Ιnstagram ευχαρίστησε τους 
θαυμαστές του ηθοποιού για 
την υποστήριξη που δέχονται 
«σε αυτή την αδιανόητη στιγμή». 
                                  © espressonews.gr

Η Beyoncé  
κατέρριψε το ρεκόρ  
των βραβείων Grammy
Η Beyoncé είναι η βασίλισσα των Grammy. Στην τελετή απονομής 

των Μουσικών Βραβείων της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχο-
γράφησης των ΗΠΑ αναδείχθηκε νικήτρια σε τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ 
άλλων, Καλύτερου Χορευτικού/Ηλεκτρονικού Μουσικού Άλμπουμ, καταρ-
ρίπτοντας το ρεκόρ των περισσότερων Grammy που κέρδισε ποτέ καλλιτέ-
χνης.
Μέχρι τώρα η τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός, ήταν στη δεύτερη 

θέση, με 28 νίκες και 79 υποψηφιότητες, μαζί με το μουσικό είδωλο Κουίνσι 
Τζόουνς. Με εννέα νέες υποψηφιότητες φέτος, η Beyoncé ήταν προετοιμασμέ-
νη και έτοιμη να καταρρίψει το ρεκόρ των 31 βραβείων που κατείχε ο Ούγγρος 
μαέστρος, Γκέοργκ Σόλτι. 
Νωρίτερα κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι R&B για το 

«Cuff It». Στη συνέχεια κατέρριψε το ρεκόρ, κερδίζοντας στην κατηγορία Καλύ-
τερο Άλμπουμ Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής για το «Renaissance».

© 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

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

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

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

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

Μ-Καλημέρα φιλενάδα. Πως αισθά-
νεσαι μετά απ’ όλα αυτά;
Α-Καλημέρα φιλενάδα. Τι να σου πω. 

Σκέφτομαι τους γονείς αυτών των αγ-
γελουδιών, σε ποια ψυχολογική κατά-
σταση βρίσκονται.

Μ-Σίγουρα σε χαώδη. Το φαντάζεσαι 
να είσαι γονιός, να έχεις αφήσει το αγ-
γελούδι σου στον παιδικό σταθμό με 
ασφάλεια και το απόγευμα να σε κα-
λούν ότι κάτι σοβαρό έπαθε;
Α-Δε θα ήθελα να ήμουν στη θέση αυ-

τών των μανάδων και πατεράδων.
Μ-Ούτε κι εγώ. Καλά, τι μύγα τον τσί-

μπησε και έριξε ολόκληρο λεωφορείο 
πάνω στον παιδικό σταθμό;
Α-Ακόμα δε λένε τίποτα. Το μόνο πα-

ράξενο είναι ότι ξεβρακώθηκε μετά 
που έριξε το λεωφορείο στον παιδικό 
σταθμό και αντιστάθηκε αρκετά στους 
αστυνομικούς.

Μ-Πολύ περίεργο. Μήπως έπαιρνε 
φάρμακα, έκανε λάθος στη δόση και 
τον κτύπησαν στο κεφάλι;
Α-Ποιος ξέρει;
Μ-Πάντως όλα τα κανάλια το είχαν 

ως πρώτη είδηση, ακόμα και το CNN. 
Μόνο που άλλα έλεγαν για Μόντρεαλ 
και άλλα για περίχωρα του Μόντρεαλ. 
Τίποτα για Λαβάλ, ούτε που το ξέρουν 
που βρίσκεται…
Α-Το φαντάζομαι. 
Μ-Εύχομαι αυτή τη φορά η δικαιοσύ-

νη να λάμψει.
Α-Αυτό θα το δούμε.
Μ-Αμφιβάλεις;
Α-Όλα είναι πιθανά.
Μ-Σαν τι;
Α-Αν έχει καλό δικηγόρο ο οποίος θα 

τον βγάλει «τρελό» μπορεί και να τη… 
σκαπουλάρει.

Μ-Δηλαδή κάτι σαν την ταινία με τον 
Ψάλτη: «Τρελός είμαι και ότι θέλω 
κάνω».
Α-Ακριβώς κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάς 

μπορεί αυτή να ήταν η αιτία που ξε-
βρακώθηκε μπροστά σε τόσο κόσμο.  
Μ-Σωστά. Λίγοι είναι αυτοί που το 

έπαιξαν «τρελοί» και γλίτωσαν;
Α-Ακριβώς.  
Μ-Δε μου λες τώρα κάτι άλλο, τι γνώ-

μη έχεις για τα κουτιά;
Α-Ποια κουτιά;
Μ-Μα… αυτά της κοινότητας. Έμαθες 

τίποτα;
Α-Φυσικά. Και από πρώτο χέρι.
Μ-Δηλαδή;
Α-Να, μια και έμαθα ότι η συνεδρίαση 

θα γινόταν δύο δρόμους από το σπίτι 
μου, στο χολ της εκκλησίας του Τιμίου 
Σταυρού, είπα να πάω να δω τι γίνεται.
Μ-Και τι γίνεται; Βρήκες θέση να κα-

θίσεις;
Α-Καλά, σοβαρολογείς;
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Διότι είμασταν δεν είμασταν 40 

άτομα, εκτός από τα μέλη του συμβου-
λίου.

Μ-Καλά, υποτίθεται ότι εσείς στο Λα-
βάλ φτάνετε τους 45.000!
Α-Το είπες από μόνη σου. Υποτίθεται. 

Αν ήταν αλήθεια, έπρεπε να ήταν του-
λάχιστον 200 με 300 άτομα να παρακο-
λουθήσουν τη συνεδρίαση της Τρίτης 7 
Φεβρουαρίου αλλά που κόσμος.

Μ-Τι να πω. Λοιπόν, τι έγινε με τα 
κουτιά; Έμαθες;
Α-Ναι. Πρώτον υποτίθεται ότι σε τα-

κτικά χρονικά διαστήματα γίνεται κα-
θαρισμός των κοινοτικών εγγράφων 
και αφού αρχειοθετηθούν στα κο-
μπιούτερ…
Μ-Υποτίθεται…
Α-Ναι, υποτίθεται. Τότε λοιπόν μπαί-

νουν σε κουτιά και πάνε για ανακύκλω-
ση χάρτινου περιεχομένου.

Μ-Τότε, γιατί τόση φασαρία;
Α-Διότι όταν ανακαλύφτηκαν από 

μέλη του συμβουλίου στο διάδρομο 
των απορριμμάτων, δόθηκε εντολή 
από τον πρόεδρο να μεταφερθούν έξω 
από τον κοινοτικό χώρο.

Μ-Γιατί;
Α-Αυτό δεν το καταλάβαμε. Το κύριο 

σημείο με την υπόθεση των κουτιών εί-
ναι ότι 2 από αυτά περιείχαν έγγραφα 
της ανοικοδόμησης της ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ.

Μ-Και γιατί αυτά μεταφέρθηκαν έξω 
από την κοινότητα;
Α-Που θέλεις να ξέρω εγώ; Τα είδαν 

μετά που μεταφέρθηκαν. Αλλά δεν εί-
ναι εκεί το θέμα.

Μ-Που είναι τότε;
Α-Στο σημείο που ψηφίστηκε να γίνει 

εξωτερικός έλεγχος και με προϋπολο-
γισμό 100 χιλιάδες.
Μ-Τι εξωτερικός έλεγχος; Δε σε κατα-

λαβαίνω.
Α-Με βάση την εύρεση των κουτιών 

της ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ θα γίνει αυτός ο εξο-
νυχιστικός οικονομικός έλεγχος.

Μ-Καλά και η εξελεγκτική επιτροπή τι 
θα κάνει;
Α-Να σου πω την αλήθεια ήταν πολύ 

αργά και δεν κατάλαβα καλά. Μάλλον 
θα συμβάλει στον έλεγχο.
Μ-Εφόσον θα συμβάλει και είναι όλοι 

εθελοντές, οι 100 χιλιάδες που θα ξο-
δευτούν;
Α-Δεν μπορώ να σου απαντήσω…
Μ-Βρε φιλενάδα, δεν καθόσουν κα-

λύτερα σπίτι σου αντί που πήγες εκεί.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Σου ρωτώ το ένα, μου απαντάς με 

πιθανότητες. Σου ρωτώ το άλλο, μου 
απαντάς ότι δεν ξέρεις.
Α-Ε, πως θέλεις να σου απαντήσω; 

Αυτά άκουσα, αυτά σου λέω.
Μ-Μάλλον αυτά που κατάλαβες μου 

λες.
Α-Πες το κι έτσι. Την επόμενη συνε-

δρίαση πήγαινε εσύ. Φάε πέντε ώρες 
κι έλα να μου πεις τι κατάλαβες…
Μ-Αυτό θα κάνω. Σ’ αφήνω τώρα διό-

τι έχω και δουλειές. Τα λέμε…
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BASKET LEAGUE 

Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια  
των «αιωνίων» 
• Νίκες των γηπεδούχων στα υπόλοιπα 4 ματς  
• Ήττα-σοκ του ΠΑΟΚ στη Νίκαια

Μόνο οι τέσσερις από τους συνολι-
κά έξι αγώνες διεξήχθησαν στην 

Α1 της ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, 
στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. 

Τα παιχνίδια των «αιωνίων» αναβλήθη-
καν για διαφορετικούς λόγους.
Ειδικότερα, η αναμέτρηση στο Λαύ-

ριο ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον 
Ολυμπιακό αναβλήθηκε λόγω ακαταλ-
ληλότητας του γηπέδου. Από την ορο-
φή του γηπέδου έπεφτε νερό εντός του 
αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα το 
παρκέ να είναι ολισθηρό και επικίνδυνο 
για τη σωματική ακεραιότητα των αθλη-
τών, σύμφωνα με όσα αναγράφηκαν από 
τους διαιτητές στο φύλλο αγώνος.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον 

Κολοσσό στη Ρόδο δε διεξήχθη, λόγω 
των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι 
οποίες καθιστούσαν επισφαλή και αβέ-
βαια τη μετακίνηση της αποστολής της 
ομάδας του Παναθηναϊκού.
Στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια που έγιναν νί-

κησαν σε όλα οι γηπεδούχοι, με τον ΑΡΗ 
να επικρατεί της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, 
με την ΕΝΩΣΗ να χάνει παιχνίδι μετά τις 
τρεις συνεχόμενες νίκες που είχε.
Στο Περιστέρι οι γηπεδούχοι νίκησαν 

δύσκολα τον Απόλλωνα, ο Προμηθέας 
επιβλήθηκε της αξιόμαχης Καρδίτσας, 
ενώ ήττα-σοκ υπέστη ο ΠΑΟΚ στη Νίκαια 
από τον Ιωνικό, που είχε τρεις συνεχόμε-
νες ήττες.

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 75-69 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 76-66 
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 74-64
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ 74-71 
ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Δ.Δ.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Δ.Δ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 15 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  28 
02] ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ 26 
03] ΑΕΚ   24 
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  24  
05] ΠΡΟΜΉΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 24 
06] ΠΑΟΚ  23  
07] ΑΡΉΣ  23
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 22
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  19 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 18 
11] ΚΑΡΔΙΤΣΑ  17
12] ΛΑΥΡΙΟ   16

ΕΠΟΜΕΝΉ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (16η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

09:00 ΠΑΟΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
10:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
12:15 ΑΕΚ-ΛΑΥΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΉ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
08:45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
12:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
12:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

*Τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3

SUPER LEAGUE 2

Ομόφωνη απόφαση για 
διακοπή της Super League 2!
«Λουκέτο» στη Super League 2! Oμόφωνα οι ομάδες της 
κατηγορίας αποφάσισαν τη διακοπή του πρωταθλήματος 
μετά το «ψαλίδι» από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη 
Αυγενάκη, στα χρήματα από το Στοίχημα!

Την απόφαση να διακοπεί το πρωτά-
θλημα της Super League 2 πήραν οι 

ομάδες της Λίγκας σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας για το «ψαλίδι» από τον υφυπουρ-
γό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, στα 
χρήματα από το Στοίχημα!
Μάλιστα, η απόφαση στο διοικητικό 

συμβούλιο της Πέμπτης 2/2 ήταν ομό-
φωνη με 26-0, ενώ και οι ομάδες Β, πα-
ρότι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, στήρι-
ξαν την απόφαση να σταματήσει η δρά-
ση μέχρι να βρεθεί λύση. 
Να σημειωθεί πως προηγήθηκε ψηφο-

φορία, προκειμένου να αποφασιστεί αν 
η διακοπή θα ξεκινούσε από την Τρίτη 
(14/2), μετά, δηλαδή, από τα παιχνίδια 
της 14ης αγωνιστικής ή άμεσα. Και η από-
φαση, όπως προαναφέραμε, ήταν… εδώ 
και τώρα!
Ήδη από την Τετάρτη (1/2) οι ιδιοκτήτες 

και μεγαλομέτοχοι των ΠΑΕ είχαν ενη-
μερώσει για τις προθέσεις τους να ζητή-
σουν την άμεση διακοπή του πρωταθλή-
ματος. Η πρόταση αυτή, λοιπόν, έπεσε 
στο τραπέζι και «πέρασε», αφού άπα-
ντες συμφώνησαν ότι δεν είναι διατεθει-
μένοι να δεχθούν περικοπές σε σχέση με 
όσα έλαβαν την περσινή σεζόν και αντι-
στοιχούσαν σε 250 χιλιάδες ευρώ για 
κάθε ομάδα.
Θυμίζουμε, η απόφαση του υφυπουρ-

γού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενά-
κη, να μοιραστούν, τελικά, οι ομάδες 
της δεύτερης κατηγορίας του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου 1,7 εκατ. ευρώ από 
το Στοίχημα, έχει προκαλέσει οργή και 
απόγνωση στους συλλόγους, καθώς η 
συντριπτική τους πλειοψηφία με μαθη-
ματική ακρίβεια οδηγείται σε οικονομι-
κό μαρασμό. Να σημειωθεί εξάλλου, ότι 
από τα 30,5 εκατ. ευρώ, που θα μοιρα-
στούν από το Στοίχημα στις επαγγελμα-
τικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου, του 
μπάσκετ και του βόλεϊ, προβλεπόταν, 
σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση 
(με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα), τα 8,7 να δοθούν στη Super 
League 2, πριν από μία εβδομάδα έγιναν 
5,1 και τελικά ανακοινώθηκε πως θα εί-
ναι 1,7!
Τι σημαίνει αυτό; Ότι με εξαίρεση, φυ-

σικά, τις Β ομάδες του Big 4, όπως και 
τους Απόλλωνα Λάρισας και Ηρόδοτο 
-επειδή δεν αδειοδοτήθηκαν- που βρί-
σκονται εκτός χρηματοδότησης, οι υπό-
λοιπες ομάδες της δεύτερης κατηγορίας 
θα πάρουν η καθεμία από 70.000 ευρώ! 

Την ίδια στιγμή, αξίζει να σημειωθεί 
πως το μπάσκετ (Α1 ανδρών) θα πάρει 
κοντά στα 5 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα το 
βόλεϊ (Α1 ανδρών) 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ η 
Super League θα εισπράξει από το Στοί-
χημα 21 εκατ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα στη 

Super League 2 είναι πια πολύ οριακά, 
αφού οι περισσότερες ομάδες -αν όχι 
όλες- έκαναν τον προϋπολογισμό τους 
σύμφωνα με τα ποσοστά και τα ποσά, 
που προέβλεπε η αρχική κοινή υπουργι-
κή απόφαση. 
Έτσι, φτάσαμε στο τελευταίο ΔΣ 

της Λίγκας, που πήρε την απόφα-
ση για επ’ αόριστον «λουκέτο»! 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super 
League 2: 
Κατά τη σημερινή (σ.σ.: 2/2) συνεδρί-

αση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Super League 2, παρέστησαν οι εκπρό-
σωποι των κατωτέρω αναφερομένων 
ΠΑΕ ΑΕΚ Β, ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ Καλλιθέα, ΠΑΕ 
Αιγάλεω, ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας, ΠΑΕ 
Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΕ Απόλλων 
Πόντου, ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΕ Βέ-
ροια ΝΠΣ, ΠΑΕ Διαγόρας, ΠΑΕ Επισκοπή, 
ΠΑΕ Ηλιούπολη, ΠΑΕ Ηρακλής Λάρισας, 
ΠΑΕ Ηρόδοτος ΠΑΣΑ, ΠΑΕ Θεσπρωτός, 
ΠΑΕ Κηφισιά, ΠΑΕ Μακεδονικός, ΠΑΕ 
Νίκη Βόλου, ΠΑΕ Ολυμπιακός Β, ΠΑΕ ΟΦ 
Ιεράπετρας, ΠΑΕ Παναχαϊκή, ΠΑΕ ΠΑΟ 
Ρουφ, ΠΑΕ Παναθηναϊκός Β, ΠΑΕ Παν-
σερραϊκός, ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β, ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρα-
κλής, ΠΑΕ Προοδευτική, ΠΑΕ Χανιά, οι 
οποίες ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν:
Αναστέλλεται επ’ αόριστον η διεξαγωγή 

των επόμενων αγωνιστικών των πρωτα-
θλημάτων της Betsson Super League 2 
και της Κ19 λόγω ανωτέρας βίας, αφού 
μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η υπ’ 
αριθμ. 620241/21-12-21 ΚΥΑ που εξεδό-
θη σε εφαρμογή του Ν 4764/20 άρθρου 
79 και δεν έχει αποδοθεί το ποσό των 8,5 
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοι-
χεί στα έσοδα φορολογίας των τυχερών 
παιγνίων, έσοδο προϋπολογισμένο για 
τη βιωσιμότητα των ομάδων.
Η Super League 2 επιφυλάσσεται πα-

ντός νόμιμου δικαιώματός της και να 
προσφύγει αρμοδίως για την προάσπι-
ση των συμφερόντων της στα αστικά και 
ποινικά δικαστήρια καθ’ οιουδήποτε αυ-
θαίρετα και αναπόδεικτα προσβάλλει, 
θίγει ή δυσφημεί τόσο τη διοργανώτρια 
αλλά και τις συμμετέχουσες ΠΑΕ.

© sport-fm.gr

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με το ένα πόδι στον τελικό η ΑΕΚ!
Η Ένωση νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό στην 
«Αγιά Σοφιά» και είναι το μεγάλο φαβορί ενόψει της ρεβάνς στο 
«Γ. Καραϊσκάκης» • Αναβολή στον άλλον ημιτελικό (Λαμία-ΠΑΟΚ) 
εφόσον το «Αθανάσιος Διάκος» είχε σκεπαστεί με χιόνι

Ή ΑΕΚ υποδέχτηκε μετά από 20 και 
πλέον χρόνια τους Πειραιώτες 

στη φυσική της έδρα, στην OPAP Arena 
στη Νέα Φιλαδέλφεια, και επικρατώ-
ντας με 3-0 πραγματοποίησε τεράστιο 
βήμα ενόψει και του δεύτερου ημιτε-
λικού του Κυπέλλου Ελλάδος Novibet. 
Ταυτόχρονα πήρε την πρώτη της νίκη 
επί των «ερυθρολεύκων» ύστερα από 
το 2018.
Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα – παρό-

τι κατέβηκε με μαζικό ροτέσιον (σε μι-
κρότερο βαθμό και εκείνη του Μίτσελ) 
– έδειξε την ποιότητά της, αξιοποιώντας 
και τα λάθη του Ολυμπιακού στα δύο 
πρώτα τέρματα. 
Ο Λιβάι το 1-0 στο 3’, αυτογκόλ του Σα-

μασέκου για το 2-0 στο 28’ και το τελικό 
3-0 και πάλι από τον Λιβάι με εκτέλεση 
πέναλτι στις καθυστερήσεις. 
Δύο δοκάρια ο Γκάρι Ροντρίγκες για 

τους Πειραιώτες (στο 1-0 και στο 2-0) 
που είχαν και εκείνοι τις ευκαιρίες 
τους, ένα ο Μάνταλος για τους γηπεδού-
χους (στο 2-0). Ακυρώθηκε σωστά γκολ 
του Εμβιλά επίσης στο 2-0.
Τεράστια ένταση στο φινάλε, αρχι-

κά ύστερα από αντεπίθεση της ΑΕΚ 
που ανακόπηκε (έβγαινε ολομόναχος 

ο Πινέδα) επειδή ο Βαλμπουενά επέ-
στρεψε χωρίς άδεια στο γήπεδο, κι εν 
συνεχεία (σε μικρότερο βαθμό) για τη 
φάση του πέναλτι που δε δόθηκε αμέ-
σως, παρότι ήταν εμφανής παράβαση. 
MVP: Η διάκριση θα πάει στον Τσού-
μπερ που είχε συμμετοχή και στα δύο 
πρώτα γκολ, γνωρίζοντας την αποθέ-
ωση από τον κόσμο. Από κοντά φυσι-
κά και ο Γκαρσία με τα δύο τέρματα, 
όπως και οι Μήτογλου και Σιντιμπέ. 
Ή ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ: Σωστά ακυρώθηκε το τέρ-
μα του Εμβιλά, αφού ήταν εκτεθειμένος. 
Σωστά δόθηκε το πέναλτι της ΑΕΚ, αλλά 
ήταν αρκετά εύκολη φάση για να χρεια-
στεί VAR. Η «Ένωση» διαμαρτυρήθηκε 
και για περίπτωση πέναλτι στον Λιβάι. 
Κάποια λάθη και στο πειθαρχικό κομμά-
τι.
Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς  
(Μαυροβούνιο) 
Α’ βοηθός: Βλάνταν Τοντόροβιτς  
(Μαυροβούνιο) 
Β’ βοηθός: Σρνταν Γιοβάνοβιτς  
(Μαυροβούνιο) 
4ος διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς  
(Πέλλας) 
VAR: Κριστόφ Γιάκουμπικ (Πολωνία)

© sport-fm.gr
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21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΚ [Δ.Δ.] 
ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ 1-0 
61’ πέν. Λοβέρα 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2-0 
14’ Κλέϊνχέϊσλερ, 92’ Σπόραρ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 0-0 
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0-3
61’ Πιρές, 69’ Ντέλετιτς, 90’ Κούτσιας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 21 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  48 (30-11) 
02] ΑΕΚ   47 (41-9) 
03] ΠΑΟΚ  43 (32-13) 
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43 (35-12) 
05] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   32 (27-33) 
06] ΑΡΗΣ  31 (28-18) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  25 (21-21) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  24 (23-29) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22 (15-23) 
10] ΟΦΗ  20 (17-25) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 20 (22-36) 
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 (15-33) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 (12-28) 
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   12 (8-35)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

13:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

09:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.   
13:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
10:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΦΗ 
11:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ 
11:30 ΑΕΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
14:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
Καρέλης        ΠΑΝΑΙΤ. 10 17 
Γκαρσία         ΑΕΚ  10 19
Μπακαμπού ΟΛΥ 9 17
Αϊτόρ              ΠΑΟ 8 9

✔ Τρεις λευκές ισοπαλίες είχε η αγωνιστι-
κή, στην οποία έχουν σημειωθεί έξι τέρματα 
και αυτό έχει να συμβεί από τις 11 Σεπτεμ-
βρίου 2021. Τότε ήταν πάλι το Παναιτωλι-
κός – Αστέρας Τρίπολης, ενώ τα άλλα δύο 
παιχνίδια ήταν το Ολυμπιακός – Ατρόμητος 
και Άρης – ΟΦΗ. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 
είχαν σημειωθεί τέσσερις λευκές ισοπαλίες 
σε σύνολο οκτώ αγώνων, με το ΠΑΣ Γιάννινα 
– Πλατανιάς, Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, 
ΠΑΟΚ – Ξάνθη, ΑΕΚ – Ηρακλής. 

✔ Για έβδομο διαδοχικό αγώνα ανάμεσα 
στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει 
νίκη γηπεδούχου. Οι δύο ομάδες στις αναμε-
τρήσεις τους για όλες τις διοργανώσεις δεν 
έχουν αξιοποιήσει την έδρα τους και η τελευ-
ταία φορά που νίκησε γηπεδούχος ήταν στις 
24 Οκτωβρίου 2021 με τον Ολυμπιακό να 
επικρατεί 2-1. Ο ΠΑΟΚ τελευταία φορά είχε 
επικρατήσει στις 18 Απριλίου 2021 με 2-0.

Σούπερ Λιγκ 1: Τα δοκάρια… άναψαν φωτιές
Εν μέσω τοξικότητας, το Ατρόμητος – ΑΕΚ ακολουθεί τη δικαστική οδό • Σε δέκα σημεία η Ένωση 
εξήγησε την κίνησή της για την ένσταση • Οργισμένες ανακοινώσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Χαμηλωμένα δοκάρια, μεζούρες, με-
τρημένα εκατοστά με αποκλίσεις, 

σκαψίματα με αξίνες, φωνές, ανακοι-
νώσεις, ενστάσεις… Το ελληνικό ποδό-
σφαιρο για μία ακόμη φορά πνίγεται 
από την τοξικότητα που παράγει το ίδιο 
μέρα με τη μέρα. Η τύχη του παιχνιδιού 
του Ατρόμητου με την ΑΕΚ θα κριθεί – 
όπως όλα δείχνουν – στα δικαστικά γρα-
φεία, με αποτέλεσμα το πρωτάθλημα 
της Σούπερ Λιγκ 1 να οδηγηθεί μοιραία 
το επόμενο τρίμηνο σε ένα φαύλο κύ-
κλο αμφισβητήσεων και εντάσεων.
Μία από τις πιο καθοριστικές αναμετρή-

σεις για την έκβαση του πρωταθλήματος 
ματαιώθηκε λόγω «αντικανονικότητας 
του αγωνιστικού χώρου», όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο διαιτητής Ευάγγελος 
Μανούχος, κλείνοντας το φύλλο αγώνος, 
με την ΠΑΕ ΑΕΚ να καταθέτει σχετική έν-
σταση πριν από την προγραμματισμένη 
έναρξη του ματς. Αιτία, οι αντικανονικές 
διαστάσεις και στις δύο εστίες του γηπέ-
δου από 4 μέχρι και 7 εκατοστά. Η συνέ-
χεια θα παιχτεί στα δικαιοδοτικά όργανα, 
καθώς, ο αθλητικός δικαστής κάλεσε σε 
απολογία τον Ατρόμητο για την Πέμπτη 
9/2, με το γνωστό ποινικολόγο Αλέξη 
Κούγια να έχει αναλάβει την υπεράσπιση 
της ομάδας του Περιστερίου!
Βάσει του ΚΑΠ, ο Ατρόμητος κινδυνεύει 

να χάσει το ματς στα χαρτιά με 3-0, από 
τη στιγμή που ως γηπεδούχος θεωρηθεί 
υπαίτιος για τη μη τέλεση του αγώνα. 
Επίσης, σε μια τέτοια περίπτωση, θα του 
επιβληθεί χρηματική ποινή από 8.000 
έως 40.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ένα από τα επιχειρήματα που θα 
επικαλεστεί η περιστεριώτικη ΠΑΕ είναι 
πως λόγω της κακοκαιρίας υπήρχε καθί-
ζηση των κάθετων δοκαριών στο έδαφος.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε θέση, παρουσιάζοντας 

δέκα σημεία με τα οποία εξηγεί πως η κί-
νηση να κάνει ένσταση δεν έγινε για να 
πάρει τους βαθμούς στα χαρτιά, αλλά για 
να υποδείξει το πρόβλημα. Παράλληλα, 
έθεσε κάποια ανάλογα περιστατικά του 
παρελθόντος, ένα εκ των οποίων προκά-
λεσε την έντονη αντίδραση του Παναθη-
ναϊκού. Αυτό είχε να κάνει με την κροτίδα 
που έσκασε στο πρόσφατο παιχνίδι της 
με τον Παναθηναϊκό και έθεσε σε κίνδυ-
νο τη σωματική ακεραιότητα του τερμα-

τοφύλακα των «πράσινων», Αλμπέρτο 
Μπρινιόλι. «Ξεπερνάει κάθε όριο η ανα-
φορά της “για μια κροτίδα που έσκασε 
15 μέτρα μακριά από τον πλησιέστερο 
ποδοσφαιριστή”, όταν όλη η Ελλάδα είδε 
πόσο κοντά στον τερματοφύλακα της 
ομάδας μας, Αλμπέρτο Μπρινιόλι έπεσε 
η κροτίδα από την κερκίδα της ΑΕΚ (όπως 
φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φω-
τογραφίες από την τηλεοπτική μετάδοση 
του αγώνα), εξαιτίας της οποίας ο γκολκί-
περ μας έπεσε στο έδαφος και χρειάστη-
κε ιατρική φροντίδα για να συνεχίσει την 
αναμέτρηση. Προκαλεί, δε, εντύπωση, 
πώς μία ομάδα που έχει ανθρώπους με 
τόση παρατηρητικότητα, ώστε να διακρί-
νουν διαφορά εκατοστών σε δοκάρια, 
χάνει τόσα μέτρα στη θέση ρίψης μιας 
κροτίδας. Είναι φανερό ότι η διοίκηση 
της ΠΑΕ ΑΕΚ ψεύδεται ασυστόλως, προ-
κειμένου να καλύψει τους ύπουλους τρό-
πους που χρησιμοποιεί ώστε να κερδίσει 
στα χαρτιά έναν αγώνα, αποδεικνύοντας 
πόσο υποκριτικές ήταν οι μέχρι πρότινος 
ηθικολογικές διακηρύξεις της για να κερ-
δίζονται οι αγώνες μόνο στο γήπεδο», 
ανέφερε χαρακτηριστικά η «πράσινη» 
ΠΑΕ.
Όμως, «επίθεση» στην ΑΕΚ έκανε και 

η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με την «ερυθρόλευ-
κη» ΠΑΕ να εκδίδει μακροσκελή ανακοί-
νωση, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- τα 
εξής: «Τα όσα θλιβερά είδαμε στο γήπε-
δο του Περιστερίου με τις μεζούρες, τους 
τραμπουκισμούς των διαιτητών για να 
διακόψουν τον αγώνα, από τα μέλη της 
εγκληματικής οργάνωσης που λυμαίνε-
ται το ελληνικό ποδόσφαιρο και το χυ-
δαίο σχέδιο της ΠΑΕ ΑΕΚ να μην αγωνι-
στεί και να πάρει τον αγώνα στα χαρτιά, 
φέρνουν δυστυχώς το Πρωτάθλημα μας 
στα μέτρα της Γ’ Εθνικής και σε δεκαετί-
ες που έκλειναν φώτα στα γήπεδα για να 
διακόπτουν αγώνες. Τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα και οι έντονες βροχοπτώσεις 
που έπληξαν την Αττική είναι λογικό να 
δημιουργήσουν ζητήματα στα γήπεδα, 
όπως μια καθίζηση, αλλά κανείς δεν 
μπορούσε να προβλέψει ότι κάποιοι θα 
έπαιρναν τη μεζούρα για να πνίξουν με 
αυτή το δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο!
Ούτε χρόνο έδωσαν να διορθωθεί το 

πρόβλημα, ούτε φυσικά άφησαν καμιά 
αμφιβολία ότι όλο το σκηνικό ήταν στη-
μένο και δεν έγιναν ξαφνικά… άσοι της 
παρατήρησης. Καταλαβαίνουμε την πρό-

θεση της ΑΕΚ να φτάσει με κάθε αθέμι-
το τρόπο στο δεύτερο πρωτάθλημα με 
το νέο της ΑΦΜ αλλά δε χρειάζεται να 
ρίξει στη Γ’ Εθνική όλο το ποδόσφαιρο, 
ακριβώς όπως κάποιοι έριξαν την ΑΕΚ 
στη Γ’ Εθνική για να γλιτώσουν τα χρέη, 
ούτε και να έχει το πρωτάθλημα μας μοί-
ρα όπως αυτή της SL2 που τη διέλυσαν. 
Ας προσπαθήσει να πάρει το δεύτερο 
πρωτάθλημα με το νέο της ΑΦΜ στα 
γήπεδα, χωρίς λιποθυμίες εντός αγωνι-
στικού χώρου, χωρίς δακρυγόνα, χωρίς 
κατεβασμένους διακόπτες της ΔΕΗ. Θεω-
ρούμε ότι θα γίνει ΕΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ. και 
έρευνα από τις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές, για να μάθουμε πως επέτρεψε η 
Αστυνομία να σουλατσάρουν στα αποδυ-
τήρια άνθρωποι μη διαπιστευμένοι και 
τι ακριβώς έκανε ο υπεύθυνος μέτρων 
τάξης, όταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος 
που ήταν πρωταγωνιστής στις αθλιότη-
τες και τις παρανομίες στις εκλογές των 
ΕΠΣ, που μιλάει όλη μέρα με διαιτητές, 
με όλο το παραποδόσφαιρο, που έχει κε-
ντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση 
που λυμαίνεται το ποδόσφαιρο, αλώνιζε 
στα αποδυτήρια και απειλούσε τους δι-
αιτητές. Θεωρούμε τέλος αυτονόητο ότι 
ο αγώνας θα γίνει κανονικά και δε θα 
αλλοιωθεί το πρωτάθλημα λόγω των δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών με τις οποίες 
κανείς δεν μπορεί να τα βάλει και δε θα 
αφήσουν τα πειθαρχικά όργανα να κηλι-
δωθεί ανεξίτηλα το ποδόσφαιρο από τη 
«ντροπή της μεζούρας».

«ΠΑΤΗΣΕ» ΚΟΡΥΦΗ» Ο ΠΑΟ,  
«Χ» ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
Το γεγονός της αναβολής του αγώνα 

στο Περιστέρι εκμεταλλεύτηκε ο Πανα-
θηναϊκός, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες 
(2-0 στη Λεωφόρο τη Λαμία) και ανέβη-
κε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, 
ενώ στην Τούμπα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 
έμεινα στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν ευ-
χαριστεί κανέναν από τους δύο. Από ένα 
δοκάρι οι δύο ομάδες, με τον Πασχαλάκη 
να είναι πρωταγωνιστής του παιχνιδιού 
κάνοντας σωτήριες επεμβάσεις στα δια-
στήματα που είχε την υπεροχή ο ΠΑΟΚ.  
*Ο ΠΑΟΚ τίμησε πριν την έναρξη του 
αγώνα τον Λέο Μάτος, ο οποίος προ ημε-
ρών ανακοίνωσε την αποχώρησή του από 
την ενεργό δράση, δια χειρός Νέτο Γκου-
ερίνο.  
**Με καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών 

ξεκίνησε το ντέρμπι, καθώς ο Ολυμπιακός 
ζήτησε να κατέβει πανό που είχαν αναρ-
τήσει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στο οποίο 
γινόταν αναφορά στο Βαγγέλη Μαρινά-
κη. Ο Ιβάν Κρούσλιακ και οι βοηθοί του 
πήγαν στα αποδυτήρια και βγήκαν αφού 
είχε αποσυρθεί το πανό.

Στην προσπάθειά τους να φέρουν στο κανονικό 
τους ύψος τα δοκάρια, οι άνθρωποι του γηπέ-
δου αποφάσισαν να σκάψουν τη γραμμή τέρ-
ματος. Για μία ακόμη φορά εικόνες που δεν τι-
μούν το ελληνικό ποδόσφαιρο έκαναν το γύρο 
όλου του κόσμου. 

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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Την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιή-
θηκε η τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, στην αίθουσα του Ι. 
Ναού Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ, παρουσία κοινού, 
και των παροικιακών μέσων ενημέρωσης. Τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ είχαν δια-
μορφώσει κατάλληλα τον χώρο για να φιλοξενήσει 
άνετα τους παρευρισκομένους, με συνοδεία καφέ και 
λουκουμάδων από το τοπικό κατάστημα Mr. Puffs, 
το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική προ-
σφορά. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας ξεκί-
νησε την αναφορά του, καλωσορίζοντας τα νεοεκλε-
γέντα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Μοντρεάλ 
με Πρόεδρο τον κ. Γιώργο Κατσαρό. Το Περιφερεια-

κό Συμβούλιο απο-
τελείται από τους  
Δημήτριο Ιωαννίδη, 
Ανδρέα Κοτρότσιο, 
Ευαγγελία Παντα-
ζάκου, Αντώνιο 
Π α π α γ ι α ν ν ά κ η , 
Κωνσταντίνο Πα-
παφίλη, Πολυχρόνη 
Ρεκατσίνα, Γεώρ-
γιο Ρουμελιώτη και 
Νικόλαο Ρούσσο. 

“Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Πιστεύω ότι ως 
εθελοντές θα κάνετε το καθήκον σας για να προχω-
ρήσουμε μπροστά”, είπε ο Πρόεδρος. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρουσίασε τα υπόλοιπα 
θέματα της αναφοράς του, λέγοντας: 

“Σήμερα, η ΕΚΜΜ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης 
στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τον κα-
ταστροφικό σεισμό που έγινε στην περιοχή. Είπαμε 
ότι λυπούμαστε για τον γεγονός και ότι θα τους συ-
μπαρασταθούμε ηθικά. 

Σήμερα είχαμε μια καταπληκτική συνάντηση σχετικά 
με την οικοδόμηση του νέου Κοινοτικού Κέντρου στο 
Λαβάλ. Θέλω να σημειώσω ότι όταν η διοίκηση Μαρή 
έκανε τα σχέδια για το κτίσιμο της Αγίας Τριάδας ξό-
δεψε $100,000. Όταν η διοίκηση Παγώνη έκανε τα 
σχέδια για την Παναγίτσα ξόδεψαν $220,000. Εμείς 
κάνουμε ένα τεράστιο έργο για το οποίο θα είναι υπε-
ρήφανο όλο το Κεμπέκ. Ξέρετε πόσο θα στοιχίσουν 
τα σχέδια του; Αντί για $450,000 θα μας στοιχίσει 
μηδέν δολάρια. Έχουμε τους καλύτερους αρχιτέκτο-
νες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Βάθη, που μας 
έφερε σε επαφή. 

Παράλληλα, ο καθηγητής και μέλος του Συμβουλίου 
μας, κ. Αθηαινίτης, έβαλε στη δουλειά και τους φοι-
τητές του τμήματος, ώστε να κτίσουμε ένα υπέροχο 
κτίριο με μηδενικές εκπομπές άνθρακα (zero carbon 
emissions). Είδαμε τα αρχικά σχέδια σήμερα. Πίσω 
από αυτό το κτίριο θα κτίσουμε κι ένα μεγάλο σχολείο 
για όλους τους μαθητές των τριών παραρτημάτων 
που υπάρχουν σήμερα στο Λαβάλ. 

Για να γίνουν όλα αυτά θα χρειαστούμε τη βοήθεια 
όλων σας, να μας υποστηρίξετε, να μας ακολουθή-
σετε, ώστε, όλοι μαζί, να κάνουμε αυτό το όραμα 
πραγματικότητα. Το όραμα αυτό δεν αφορά μόνο στα 

σχολεία. Το όραμα που έχουμε είναι να περάσουμε 
την ιδέα του ελληνισμού στα παιδιά μας. Να έχουν 
ελληνική ψυχή. Η ψυχή αυτή διαθέτει όλα αυτά που 
μας διακρίνουν, το φιλότιμο, την ελευθερία, τις ηθικές 
αρχές. 

Αυτή τη στιγμή, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια μέσα 
από ένα πρόγραμμα με επικεφαλής τον κ. Χρήστο 
Αδαμόπουλο και επιτελείο ανθρώπων που εργάζο-
νται μέσα στην Κοινότητα, όπως τον κ. Κότσορο, και 
τους Συμβούλους μας, τον κ. Βάθη και τον κ. Αθηαι-
νίτη, για να υποβάλουμε αίτηση στην Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση για $10,000,000. Είμαστε πολύ αισιόδο-
ξοι ότι κάτι θα πάρουμε από αυτό. Όπως είπε ο Αρι-
στοτέλης, το ήμισυ του παντός είναι η αρχή. Η αρχή 
έχει γίνει. Μάλιστα, ετοιμάζουμε την πρώτη ερανική 
προσπάθεια, στις 17 Μαρτίου, στο Chateau Royal. 
Μια εκδήλωση στην οποία θα τιμήσουμε τους Έλλη-
νες αθλητές που έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες και μερικούς άλλους, που έκαναν άθλους 
στη ζωή τους. Πιστεύουμε ότι εκείνη τη βραδιά θα 
συγκεντρώσουμε αρκετά χρήματα, γιατί ο κ. Ζανής, 
ως γνήσιος ευεργέτης, θα μας προσφέρει την αίθου-
σα και το φαγητό δωρεάν. Πιστεύω ότι κάνουμε μια 
πολύ καλή αρχή σήμερα. Είμαι πολύ ικανοποιημέ-
νος. Θα δείτε σύντομα στο Λαβάλ μια ριζική αλλαγή.  

Η αλλαγή έχει αρχίσει να γίνεται και στα σχολεία. Αν 
κοιτάξετε στα σχολεία μας, στο Λαβάλ, έχουν εξο-
πλιστεί με τις πιο σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευ-
ές. Διαθέτουν Smart TVs και tablets, ενώ έχει ανα-
βαθμιστεί και το διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον, 
ξεκινηνάμε τη διαδικασία πρόσληψης νέου Γενικού 
Διευθυντή, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιού-
λιο, έχουμε καινούργια βιβλία, χρήση των βιβλίων 
ελληνομάθειας και ένας λόγος για τον οποίο πίεσα 
να ενταχθούν και λίγα κλασικά ελληνικά, όπως είναι 
τα αρχαία, είναι για να καταλάβουν τα παιδιά, ότι είναι 
Έλληνες, να είναι υπερήφανοι για τον Ηρακλή, για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να καταλαβαίνουν όταν 
προσεύχονται με το “Πάτερ Ημών”, όταν ακούνε το 
Ευαγγέλιο. Γίνονται πολλές αλλαγές. 

Μια άλλη καλή είδηση που πρέπει να σας αναφέρω, 
επιγραμματικά, είναι αυτή του γηροκομείου. Δε νομί-
ζετε ότι ήρθε ο καιρός να αποκτήσουμε το δικό μας 
γηροκομείο; Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο σ’ 
αυτό το θέμα αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα 
ακόμη. 

Άλλη ριζική αλλαγή, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην 
Κοινότητα, είναι στις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Έχουν 
αναβαθμιστεί σημαντικά. Η Δρ. Βίκυ Μπάφη ξεκίνη-
σε από το μηδέν και έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό 
έργο. Έχει ήδη πάρει μια επιδότηση και πρόκειται να 
πάρει μερικές ακόμη. Το τμήμα αποσπάστηκε επί-
σημα από την Κοινότητα, ώστε να ακολουθήσουν κι 
άλλες κυβερνητικές επιχορηγήσεις. 

Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όλο αυτό 
το τεράστιο έργο, αναβαθμίσαμε και το Τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ. Προσλάβαμε έναν 
νέο υπάλληλο, ο οποίος βοηθάει τον κ. Πάρι Πέτρου 
στις ψηφιακές ανάγκες του τμήματος. Έχουμε και 
μια άλλη ιδέα, την οποία έφερε η Κα Κία Νικολά-
ου, η οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων (σ.σ. 
world cafe) ώστε να έχουμε άμεση επαφή με τους 
συμπάροικους, να ακούμε τις ανάγκες και τις ανησυ-
χίες τους, ειδικά των γονέων και να προσαρμόζουμε 
κατάλληλα την πορεία των έργων μας.   

Επίσης, για να εκσυγχρονίσουμε όλων των ειδών τις 
συναλλαγές του κοινού με την Κοινότητα, που χρονο-
λογούνται από τη δεκαετία του 70, η Γραμματέας μας 
Παναγιώτα Τσιούτρα δουλεύει πάνω σε μια εφαρμο-
γή (app), η οποία θα μπορεί να προσφέρει πολλά 
πράγματα, μεταξύ των οποίων, ηλεκτρονικές εγγρα-
φές και ανανέωση συνδρομών, δωρεές με απόδειξη, 
έκδοση πιστοποιητικών γάμου και βαπτίσεων κλπ. 
Πρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη στις προσφερόμε-
νες υπηρεσίες της Κοινότητας μας γιατί έτσι ανεβαί-
νει και ο πήχης της υπερήφανης παροικίας μας”.

Ακολούθησαν οι αναφορές των Γραμματέων και των 
Περιφερειακών Συμβουλίων. Η συνεδρίαση ολο-
κληρώθηκε με τις ερωτήσεις των μελών του ΔΣ, της 
ΕΚΜΜ και των μέσων ενημέρωσης.    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοΑπό το Διοικητικό Συμβούλιο
Η αναφορά του ΠροέδρουΗ αναφορά του Προέδρου

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ, σε ανα-
γνώριση της προσφοράς διαφόρων ατόμων στη 

ζωή της Παροικίας και στον Ελληνισμό, συνεχίζει την 
απονομή της τιμητικής διάκρισης «Ο Έλληνας της 
Χρονιάς».

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων είναι η 
εξής: το κοινό της Παροικίας μας προσκαλείται να 
προτείνει υποψηφιότητες ατόμων, που με την κοινω-
νική προσφορά τους, την επιστημονική και επιχειρη-
ματική επιτυχία τους, τη διάκριση στα γράμματα και 
στις τέχνες και γενικά με τη συμπεριφορά τους στον 
εδώ Ελληνισμό, ως κοινωνικό σύνολο, αποτελούν 
παραδείγματα προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας 
και προβολής. Μια τριμελής επιτροπή θα επιλέξει 
από τις κατατεθειμένες προτάσεις και θα ονομάσει 
τους αποδέκτες της τιμητικής αυτής διάκρισης.

Οι επιστολές πρότασης, όπου πρέπει να περιλαμ-
βάνεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (C.V.), θα 
γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 17 Φεβρουά-
ριου 2023, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Έλληνας της Χρονιάς», ανάλογα με το προτεινό-
μενο άτομο, στη διεύθυνση: “Hellene of the Year” 
Selection Committee, 5777 Wilderton Ave., Montreal 
Qc, H3S 2V7.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Προθεσμία μέχρι Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου
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 «[…]Για κοιτάξετε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως, 
από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε 
και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα…[…]
 
Αληθή τα λόγια του σπουδαίου μας Σεφέρη…
 
Από τις «πολύχρυσες Μυκήνες» και τη Γραμμική Β’, το λόγο του Ομήρου 
και τους μεγάλους Τραγικούς, μέχρι σήμερα, την εποχή της πληροφορίας, 
της ψηφιακής τεχνολογίας και των κοινωνικών μέσων, η ελληνική γλώσσα 
ζωντανή και ενεργή, παράγει ιστορία, πολιτισμό και επιστήμη.
 
Κατά το μακραίωνο ταξίδι της, η γλώσσα μας υπήρξε παρούσα όταν οι 
Ευαγγελιστές διακήρυσσαν στα ελληνικά τον ερχομό του Χριστού στον 
κόσμο, όταν η μακρινή Ωκεανία έπαιρνε το όνομά της από τον Τιτάνα 
γιο το Ουρανού και της Γαίας. Ήταν παρούσα και όταν τα Στοιχεία του 
Αλεξανδρινού Ευκλείδη μεταφράζονταν ως το πρώτο δυτικό βιβλίο στα 
κινεζικά αλλά και όταν η ελληνική φωνή γινόταν «phone»…
 
Είναι η ελληνική λοιπόν μια γλώσσα οικουμενική, που ακολούθησε 
δρόμο συνθετικό και γόνιμο και πορεύεται -διαρκώς εμπλουτιζόμενη- 
στο σύγχρονο κόσμο. Ιατρική αλλά και θεολογία, τεχνολογία αλλά και 
φιλοσοφία, όλοι οι καρποί της ανθρώπινης διανόησης χωρούν εντός της.
 
Είναι η γλώσσα μας εκείνη η νοητή γραμμή που ενώνει τη μακραίωνη 
ελληνική σκέψη με τους προβληματισμούς του σήμερα. Είναι το κλειδί 
για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου. Είναι ένα παγκόσμιο 
αγαθό, υψηλής πολιτισμικής αξίας, που ανήκει σε όλους μας. Και εμείς 
προνομιούχοι, ως κοινωνοί μιας γλώσσας με αξιοθαύμαστη διαχρονικότητα 
και παγκόσμια ηχώ.
 
Έλληνες του εξωτερικού,
 
Φίλοι της Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης,
 
Η γλώσσα μας είναι ο κόσμος μας. Και εμείς φύλακες και υπερήφανοι 
προστάτες του, αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να μιλάμε, να σκεπτόμαστε 
αλλά, ναι, και να ονειρευόμαστε στα ελληνικά...
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ»

Προσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ
Όι μαθητές του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης γράφουν για τις εμπειρίες 

τους και τις σκέψεις τους

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

SOC II
Γαβριήλ Λαζάνης

SOC III
Μάρκος Forte

SOC IV
Βασιλική Μελλίδη

SOC V
Έμμανουήλ Κιμπάρης

DEMOSTHENES
Ανθή Παπαγιαννάκη

Σχολείο Σωκράτης II «Γνωμικά 
των Τρειών Ιεραρχών»
Ένα γνωμικό των Τριών Ιεραρχών που μου 
έκανε εντύπωση είναι αποτελεσματικότερη 
είναι η παιδαγωγία που γίνεται με λογική και 
ήπιο τρόπο παρά εκείνη που έχει ως αιτία το 
θυμό και την οργή. Μου αρέσει αυτό το γνω-
μικό που είπε ο Μέγας Βασίλειος γιατί αν 
μαλώνεις με τα παιδιά σου και φωνάζεις, θα 
κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνεις εσύ για-
τί θα νομίζεις ότι δεν είναι κακό να το κάνουν 
αφού το κάνεις κι εσύ. Δε θα καταλάβουν και 
θα κρύβονται και θα φωνάζουν τα ίδια που 
λες εσύ. Αλλά αν τους μιλάς με έναν τρόπο 
πιο ήπιο και τους εξηγήσεις τι είναι καλό και 
τι είναι κακό, τι είναι σωστό και τι δεν είναι 
σωστό, τα παιδιά θα καταλάβουν ότι αυτά τα 
λόγια είναι πολύ σπουδαία. 

Κατερίνα King, Στ΄τάξη
Το γνωμικό που μου έκανε πιο πολλή εντύπω-
ση από αυτά των Τριών Ιεραρχών ήταν αυτό 
του Μεγάλου Βασιλείου: «Να προσέχουν τα 
παιδιά ποιους συναναστρέφονται, να προσέ-
χουν ποιους κάνουν φίλους. Όπως ο μολυσμέ-
νος αέρας, όταν τον εισπνεύσουμε, αφήνει 
μέσα μας χωρίς να τα βλέπουμε μικρόβια της 
αρρώστιας, έτσι και το κακό περιβάλλον αφή-
νει μέσα στην ψυχή του παιδιού τη μόλυνσή 
του». Μου αρέσει αυτό το γνωμικό γιατί ήξε-
ρα στα 300-350 μ.Χ. πως τα παιδιά πρέπει να 
έχουν καλούς φίλους. Αν έχουν κακούς φί-
λους, θα αρχίσουν να νομίζουν ότι τα άσχημα 
πράγματα είναι κανονικά και μετά θα κάνουν 
ό,τι κάνουν οι φίλοι τους. Και μου αρέσει αυτό 
που είπε ότι οι κακές παρέες είναι σαν τον 
μολυσμένο αέρα που σιγά σιγά αρρωσταίνει. 
Έτσι μπορούν να κάνουν και οι κακοί φίλοι. 

Νίκος Ψύλλος, Στ΄τάξη
Εμένα πιο πολύ μου άρεσε το γνωμικό «Ο άρ-
τος που παρακρατείς ανήκει στον πεινασμένο. 
Τα ρούχα που εσύ φυλάγεις στις αποθήκες σου 
ανήκουν σ›αυτούς που δεν έχουν. Τα παπού-
τσια που μένουν στο σπίτι σου ανήκουν στους 
ξυπόλυτους». Μου άρεσε αυτό που έγραψαν 
γιατί στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολλοί 
φτωχοί που δεν έχουν ρούχα και περπατούν 
ξυπόλυτοι. Ό,τι ρούχα και παπούτσια δεν φο-
ράμε ή δε μας κάνουν άλλο μπορούμε να τους 
τα δώσουμε. 

Πηνελόπη Σαϊτάνη, Στ΄τάξη
Το γνωμικό που μου έκανε πιο πολλή εντύπω-
ση από αυτά που είπαν οι Τρεις Ιεράρχες ήταν 
αυτό: «Δεν είναι φτωχός εκείνος που δεν έχει 
τίποτε, φτωχός είναι όποιος επιθυμεί πολλά. 
Δεν είναι πλούσιος αυτός που έχει πολλά, 
αλλά αυτός που δεν έχει ανάγκη». 
Μου αρέσει αυτό το γνωμικό γιατί μας λέει ότι 
τα λεφτά δε νικούν την αγάπη και πως αυτός 
με λίγα λεφτά δεν είναι πάντα λυπημένος. 

Αργυρώ Μπαλαούρα, Στ΄τάξη

Σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ «Πώς πέρα-
σα τις διακοπές μου»
Στις διακοπές μου πέρασα πολύ ωραία. 
Μου άρεσε πολύ η μέρα των Χριστουγέννων, 

ξυπνήσαμε όλοι το πρωί, φάγαμε το πρωινό 
μας και μετά ανοίξαμε τα δώρα μας. Είμαστε 
όλοι χαρούμενοι με αυτά που πήραμε. Μετά 
ετοιμαστήκαμε και πήγαμε στο σπίτι των θεί-
ων μου για να περάσουμε την μέρα όλοι μαζί. 
Φάγαμε, μιλήσαμε, παίξαμε, ήταν μια όμορ-
φη μέρα. 
Στις 28 Δεκεμβρίου ήταν τα γενέθλιά μου και 
κάναμε ένα πάρτυ στο σπίτι. Ήρθαν μερικοί 
φίλοι και  φίλες και περάσαμε φανταστικά. 
Πήρα πάλι αρκετά δώρα και έπαιξα πολύ. 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πήγα σ’ ένα 
εστιατόριο με την Μαρίνα και μετά πήγαμε 
στο ΜΥΘΟΣ που περάσαμε πολύ καλά. Είχε 
καλή μουσική και χορέψαμε. 
Μετά την Πρωτοχρονιά πήγαμε με την οικο-
γένειά μου στην Νέα Υόρκη για πέντε ημέρες. 
Μου άρεσε πολύ η πόλη, ήταν πολύ όμορφα 
στολισμένη για τις γιορτές. Εμείς περπατήσα-
με πολύ, είδαμε το Σέντραλ πάρκ, πήραμε το 
μετρό, πήγαμε σε διάφορα εστιατόρια, ήταν 
πολύ ωραία. 
Όταν γυρίσαμε πήγα στο πάρτυ των γενεθλί-
ων της φίλης μου της Θεοδώρας που περάσα-
με και πάλι πολύ ωραία. 
Αυτές οι διακοπές θα μου μείνουν αξέχαστες. 

Νικολένα Καριοτόγλου, Στ΄τάξη
Οι διακοπές των Χριστουγέννων ξεκίνησαν 
λίγο πιο νωρίς καθώς την τελευταία μέρα δεν 
πήγαμε στο σχολείο επειδή είχαμε μια χιονο-
θύελλα. Έτσι την πρώτη μέρα, ξύπνησα αργά, 
τάισα τα λαγουδάκια μου, έπαιξα έξω με τον 
αδελφό μου και αργότερα είδαμε όλοι μαζί 
μια χριστουγεννιάτικη ταινία.  
Την παραμονή των Χριστουγέννων πήγαμε 
στην εκκλησία να γιορτάσουμε την γέννηση 
του Χριστού. Την ημέρα των Χριστουγέννων 
ανταλλάξαμε τα δώρα μας και περάσαμε μια 
όμορφη οικογενειακή μέρα. Την επόμενη πή-
γαμε σ’ ένα εστιατόριο να γιορτάσουμε την 
γιορτή του μπαμπά μου και τα γενέθλια του 
ξάδερφού μου, ήταν ωραία.  
Στις 31 Δεκεμβρίου πήγαμε στο θέατρο να 
δούμε τον «ήχο της μουσικής», ήταν πολύ 
όμορφη παράσταση. Μετά γυρίσαμε στο σπίτι 
και περάσαμε το βράδυ με την οικογενειά μου. 
Στη διάρκεια των διακοπών κάναμε συχνά πα-
τινάζ, έκληθρο και πολλά άλλα παιχνίδια με το 
χιόνι. 
Ήταν πολύ όμορφες οι διακοπές μου.   

Σταυρούλα Ρούφου, Στ΄τάξη
Εγώ και η οικογένειά μου περάσαμε τις διακο-
πές των γιορτών στο Μεξικό. Ο θείος μου νοί-
κιασε ένα σπίτι για την οικογένειά μας. Όταν 
φτάσαμε εκεί ήταν πολύ όμορφα, στον γύρω 
χώρο υπήρχαν τρεις πισίνες, δυο με κρύο νερό 
και μια θερμαινόμενη. Μας περίμενε και μια 
μεγάλη έκπληξη με ένα σκυλάκι που ονομα-
ζόταν Μόκα. 
Κάθε μέρα τρώγαμε πολύ ωραίο πρωινό και 
μετά πηγαίναμε στην παραλία που περνούσα-
με το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ο καιρός 
ήταν καλός και χαιρόμαστε τον ήλιο και την 
θάλασσα. Τα βράδια πηγαίναμε σε κάποιο 
εστιατόριο, τρώγαμε νόστιμα φαγητά και κά-
ναμε καλή παρέα. 

Μου άρεσαν πολύ οι διακοπές μου στο Με-
ξικό. 

Χλόη Γιαγκούση, Στ΄τάξη
Στις διακοπές των Χριστουγέννων έκανα πολ-
λά όμορφα πράγματα. Ακόμα πριν αρχίσουν 
οι διακοπές πέρασα πάρα πολύ ωραία την 
ημέρα που κάναμε την χριστουγεννιάτικη σχο-
λική μας γιορτή. 
Την παραμονή των Χριστουγέννων πήγαμε 
στο σπίτι των ξαδερφών μου, φάγαμε ωραία 
φαγητά, παίξαμε και περάσαμε πολύ ωραία οι 
δυο οικογένειες. 
Την ημέρα των Χριστουγέννων, ανοίξαμε τα 
δώρα μας που μας άρεσαν πολύ και μετά 
κάναμε ετοιμασίες γιατί το βράδυ ήρθε όλη 
η οικογένεια να γιορτάσουμε τα Χριστούγεν-
να, φάγαμε όλοι μαζί, παίξαμε και περάσαμε 
πολύ φανταστικά. 
Μετά από δυο μέρες ήταν η γιορτή μου και 
γιορτάσαμε οικογενειακά. Την άλλη μέρα 
ήταν τα γενέθλια της Νικολένας, πήγαμε όλα 
τα κορίτσια της τάξης, ήταν ένα καταπληκτικό 
πάρτυ. 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήρθαν πάλι 
οι συγγενείς μας στο σπίτι και γιορτάσαμε όλοι 
μαζί τον ερχομό του νέου χρόνου. Είχαμε πολύ 
ωραία, φαγητά, γλυκά, παιχνίδια και μουσική 
και περάσαμε υπέροχα. Ανήμερα την Πρωτο-
χρονιά πήγαμε στο σπίτι του παππού μου, φά-
γαμε όλοι μαζί, πάλι περάσαμε ωραία. 
Στις 7 Ιανουαρίου είχαμε πάλι οικογενειακή 
συγκέντρωση, μαζευτήκαμε όλοι στο σπίτι 
της γιαγιάς μου για την γιορτή της, περάσαμε 
πάρα πολύ ωραία. 
Τις άλλες μέρες έπαιξα πολύ, μίλησα με τις 
φίλες μου και βγήκα έξω για βόλτες και παι-
χνίδια με το χιόνι. 
Γιατί οι όμορφες διακοπές κρατάνε λίγο;   

Στεφανία Τοπαλίδη, Στ΄τάξη

Σχολείο Σωκράτης IV «Όι στόχοι 
μου για τη νέα χρονιά...»
Φέτος θα ήθελα πολύ να έχω καλύτερους βαθ-
μούς. Θα μου άρεσε να πάω διακοπές στην 
Ελλάδα για να επισκεφτώ την οικογένειά μου. 
Επίσης, θα ήθελα να δοκιμάσω ένα καινού-
ριο άθλημα και να γίνω πιο δυνατός. Εύχομαι 
αυτή η χρονιά  να φέρει χαρά σε όλο τον κό-
σμο. Εύχομαι πως  όλα τα παιδιά του κόσμου 
έχουν φαγητο να φάνε. Η τελευταία μου ευχή 
είναι να τελειώσει επιτέλους ο κορονοϊός.

Αλέξανδρος Μακρής, Στ’ τάξη
Αυτή τη χρονιά θέλω να πάω διακοπές στην 
Ελλάδα για να δω τα ξαδέρφια μου. Θέλω να 
διαβάζω περισσότερο για να είμαι έτοιμη για 
τις εξετάσεις στο τέλος  της  χρονιάς . Επίσης, 
θα ήθελα πολύ να έχω καλύτερους βαθμούς 
στα μαθηματικά. Εύχομαι για το 2023 να 
έχουν όλοι μια καλή χρονιά, Εύχομαι αγάπη, 
ειρήνη και υγεία σε όλους. 

Καλλίστα Παρωτίδη, Στ’ τάξη
Φέτος θέλω να προσπαθήσω να τελειώνω τις  
εργασίες  μου πιο γρήγορα. Θέλω να διαβάζω 
πιο πολύ κάθε μέρα ώστε να μάθω πιο πολλά. 
Θα κάνω πολλές προσπάθειες αυτή τη χρο-
νιά για να γίνω καλύτερη. Εύχομαι σε όλα τα 

παιδιά του κόσμου υγεία και χαρά. Να είναι 
όλα τα παιδάκια καλά και ευτυχισμένα για το 
2023. 

Μαρία Βαφοπούλου, Ε’ τάξη

Σχολείο Σωκράτης V «Η ιστορία 
του παππού μου»
Ο παππούς μου, Σάββας Αντωνάς γεννήθηκε 
στις 22 Ιουνίου το 1940 σε ένα μικρό χωριό 
της Ρόδου. Παρόλου που βρισκόταν σε έναν 
παράδεισο, τα παιδικά του χρόνια ήταν πολύ 
δύσκολα και φτωχικά διότι γεννήθηκε στην 
περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν ο κόσμος δεν είχε καν να φάει. Ήταν μα-
θητής δημοτικού, εκείνα τα χρόνια το γυμνά-
σιο ήταν για λίγους. Το όνειρό του ήταν να 
γίνει χτίστης και έτσι όταν ήταν 14 χρονών, ο 
πατέρας του τον έστειλε να μάθει την τέχνη με 
έναν μάστορα του χωριού.
Δυστυχώς, η ζωή στην Ελλάδα ήταν πολύ ακρι-
βή και τα λεφτά που κέρδιζε ήταν λίγα. Για 
αυτό, λοιπόν, αποφάσισε να φύγει στο εξω-
τερικό αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ο 
προορισμός του ήταν ο Καναδάς, αλλά επειδή 
δεν είχε κανέναν να του κάνει πρόσκληση δεν 
μπόρεσε να πάει κατευθείαν από την Ελλάδα. 
Το ταξίδι προς τον Καναδά ήταν μακρινό και 
δύσκολο. Ταξίδεψε πρώτα στη Γερμάνια. Έπει-
τα πήρε το τρένο για το Άμστερνταμ και από 
εκεί ταξίδεψε με πλοίο για 9 μέρες μέχρι να 
φτάσει στο λιμάνι του Μόντρεαλ.
Το κλίμα του Καναδά δεν του φάνηκε πολύ δι-
αφορετικό σε σύγκριση με τη Γερμανία αλλά 
διέφερε πολύ από το νησί του. Ο κόσμος του 
φάνηκε πολύ ευγενικός και αυτό τον βοήθησε 
να προσαρμοστεί εύκολα στη νέα του πατρί-
δα. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συνάντησε 
ήταν ότι δεν μιλούσε τη γλώσσα και αναγκά-
στηκε να κάνει πολλές και διαφορετικές δου-
λειές για να ζήσει. Δοκίμασε την τύχη του στα 
ορυχεία της Μανιτόβα, αλλά αποφάσισε να 
επιστρέψει στο Μόντρεαλ επειδή  ήταν πιο 
οικείο, μιας και έμοιαζε με ευρωπαϊκή πόλη.
Εργάστηκε ως πιατάς, βοηθός σερβιτόρου, 
γαλατάς, χασάπης, οδηγός ταξί και στα λεω-
φορεία των σχολείων μας! Από όλα αυτά τα 
επαγγέλματα, χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι 
δούλεψε στο επάγγελμα που αγαπούσε τόσο 
πολύ. Δούλεψε και ως χτίστης εδώ στο Μό-
ντρεαλ και μάλιστα στο χτίσιμο του Ολυμπια-
κού σταδίου μας!
Η ζωή στον Καναδά δεν ήταν εύκολη, προπα-
ντός σε μια ξένη χώρα μακριά από τους γονείς 
τους και τη μοναδική του αδερφή. Μετά από 
5 χρόνια μπόρεσε να επιστρέψει στη Ελλάδα 
για διακοπές και τότε γνώρισε τη γιαγιά μου. 
Γνωριστήκανε και παντρευτήκανε σε δυο μή-
νες και επέστρεψαν μαζί στον Καναδά. Τους 
ευλόγησε ο Θεός και έκαναν 4 παιδιά. Στα 52 
χρόνια έγγαμου βίου ζήσανε πολλές χαρές 
μαζί με τα 8 εγγονάκια τους.
Αν και δεν είναι πια μαζί μας, τον κρατάω κο-
ντά στην καρδιά μου και είμαι πολύ ευγνώμων 
για όλες τις θυσίες που έκανε για την οικογέ-
νειά μου και μας έδωσε την ευκαιρία να ζή-
σουμε την όμορφη  ζωή που ζούμε σήμερα.

Αντώνης Μαστρονικόλας, Στ τάξηΠροσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ
Όι μαθητές του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης γράφουν για τις εμπειρίες 

τους και τις σκέψεις τους

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

SOC II
Γαβριήλ Λαζάνης

SOC III
Μάρκος Forte

SOC IV
Βασιλική Μελλίδη

SOC V
Έμμανουήλ Κιμπάρης

DEMOSTHENES
Ανθή Παπαγιαννάκη

Σχολείο Σωκράτης II «Γνωμικά 
των Τρειών Ιεραρχών»
Ένα γνωμικό των Τριών Ιεραρχών που μου 
έκανε εντύπωση είναι αποτελεσματικότερη 
είναι η παιδαγωγία που γίνεται με λογική και 
ήπιο τρόπο παρά εκείνη που έχει ως αιτία το 
θυμό και την οργή. Μου αρέσει αυτό το γνω-
μικό που είπε ο Μέγας Βασίλειος γιατί αν 
μαλώνεις με τα παιδιά σου και φωνάζεις, θα 
κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνεις εσύ για-
τί θα νομίζεις ότι δεν είναι κακό να το κάνουν 
αφού το κάνεις κι εσύ. Δε θα καταλάβουν και 
θα κρύβονται και θα φωνάζουν τα ίδια που 
λες εσύ. Αλλά αν τους μιλάς με έναν τρόπο 
πιο ήπιο και τους εξηγήσεις τι είναι καλό και 
τι είναι κακό, τι είναι σωστό και τι δεν είναι 
σωστό, τα παιδιά θα καταλάβουν ότι αυτά τα 
λόγια είναι πολύ σπουδαία. 

Κατερίνα King, Στ΄τάξη
Το γνωμικό που μου έκανε πιο πολλή εντύπω-
ση από αυτά των Τριών Ιεραρχών ήταν αυτό 
του Μεγάλου Βασιλείου: «Να προσέχουν τα 
παιδιά ποιους συναναστρέφονται, να προσέ-
χουν ποιους κάνουν φίλους. Όπως ο μολυσμέ-
νος αέρας, όταν τον εισπνεύσουμε, αφήνει 
μέσα μας χωρίς να τα βλέπουμε μικρόβια της 
αρρώστιας, έτσι και το κακό περιβάλλον αφή-
νει μέσα στην ψυχή του παιδιού τη μόλυνσή 
του». Μου αρέσει αυτό το γνωμικό γιατί ήξε-
ρα στα 300-350 μ.Χ. πως τα παιδιά πρέπει να 
έχουν καλούς φίλους. Αν έχουν κακούς φί-
λους, θα αρχίσουν να νομίζουν ότι τα άσχημα 
πράγματα είναι κανονικά και μετά θα κάνουν 
ό,τι κάνουν οι φίλοι τους. Και μου αρέσει αυτό 
που είπε ότι οι κακές παρέες είναι σαν τον 
μολυσμένο αέρα που σιγά σιγά αρρωσταίνει. 
Έτσι μπορούν να κάνουν και οι κακοί φίλοι. 

Νίκος Ψύλλος, Στ΄τάξη
Εμένα πιο πολύ μου άρεσε το γνωμικό «Ο άρ-
τος που παρακρατείς ανήκει στον πεινασμένο. 
Τα ρούχα που εσύ φυλάγεις στις αποθήκες σου 
ανήκουν σ›αυτούς που δεν έχουν. Τα παπού-
τσια που μένουν στο σπίτι σου ανήκουν στους 
ξυπόλυτους». Μου άρεσε αυτό που έγραψαν 
γιατί στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολλοί 
φτωχοί που δεν έχουν ρούχα και περπατούν 
ξυπόλυτοι. Ό,τι ρούχα και παπούτσια δεν φο-
ράμε ή δε μας κάνουν άλλο μπορούμε να τους 
τα δώσουμε. 

Πηνελόπη Σαϊτάνη, Στ΄τάξη
Το γνωμικό που μου έκανε πιο πολλή εντύπω-
ση από αυτά που είπαν οι Τρεις Ιεράρχες ήταν 
αυτό: «Δεν είναι φτωχός εκείνος που δεν έχει 
τίποτε, φτωχός είναι όποιος επιθυμεί πολλά. 
Δεν είναι πλούσιος αυτός που έχει πολλά, 
αλλά αυτός που δεν έχει ανάγκη». 
Μου αρέσει αυτό το γνωμικό γιατί μας λέει ότι 
τα λεφτά δε νικούν την αγάπη και πως αυτός 
με λίγα λεφτά δεν είναι πάντα λυπημένος. 

Αργυρώ Μπαλαούρα, Στ΄τάξη

Σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ «Πώς πέρα-
σα τις διακοπές μου»
Στις διακοπές μου πέρασα πολύ ωραία. 
Μου άρεσε πολύ η μέρα των Χριστουγέννων, 

ξυπνήσαμε όλοι το πρωί, φάγαμε το πρωινό 
μας και μετά ανοίξαμε τα δώρα μας. Είμαστε 
όλοι χαρούμενοι με αυτά που πήραμε. Μετά 
ετοιμαστήκαμε και πήγαμε στο σπίτι των θεί-
ων μου για να περάσουμε την μέρα όλοι μαζί. 
Φάγαμε, μιλήσαμε, παίξαμε, ήταν μια όμορ-
φη μέρα. 
Στις 28 Δεκεμβρίου ήταν τα γενέθλιά μου και 
κάναμε ένα πάρτυ στο σπίτι. Ήρθαν μερικοί 
φίλοι και  φίλες και περάσαμε φανταστικά. 
Πήρα πάλι αρκετά δώρα και έπαιξα πολύ. 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πήγα σ’ ένα 
εστιατόριο με την Μαρίνα και μετά πήγαμε 
στο ΜΥΘΟΣ που περάσαμε πολύ καλά. Είχε 
καλή μουσική και χορέψαμε. 
Μετά την Πρωτοχρονιά πήγαμε με την οικο-
γένειά μου στην Νέα Υόρκη για πέντε ημέρες. 
Μου άρεσε πολύ η πόλη, ήταν πολύ όμορφα 
στολισμένη για τις γιορτές. Εμείς περπατήσα-
με πολύ, είδαμε το Σέντραλ πάρκ, πήραμε το 
μετρό, πήγαμε σε διάφορα εστιατόρια, ήταν 
πολύ ωραία. 
Όταν γυρίσαμε πήγα στο πάρτυ των γενεθλί-
ων της φίλης μου της Θεοδώρας που περάσα-
με και πάλι πολύ ωραία. 
Αυτές οι διακοπές θα μου μείνουν αξέχαστες. 

Νικολένα Καριοτόγλου, Στ΄τάξη
Οι διακοπές των Χριστουγέννων ξεκίνησαν 
λίγο πιο νωρίς καθώς την τελευταία μέρα δεν 
πήγαμε στο σχολείο επειδή είχαμε μια χιονο-
θύελλα. Έτσι την πρώτη μέρα, ξύπνησα αργά, 
τάισα τα λαγουδάκια μου, έπαιξα έξω με τον 
αδελφό μου και αργότερα είδαμε όλοι μαζί 
μια χριστουγεννιάτικη ταινία.  
Την παραμονή των Χριστουγέννων πήγαμε 
στην εκκλησία να γιορτάσουμε την γέννηση 
του Χριστού. Την ημέρα των Χριστουγέννων 
ανταλλάξαμε τα δώρα μας και περάσαμε μια 
όμορφη οικογενειακή μέρα. Την επόμενη πή-
γαμε σ’ ένα εστιατόριο να γιορτάσουμε την 
γιορτή του μπαμπά μου και τα γενέθλια του 
ξάδερφού μου, ήταν ωραία.  
Στις 31 Δεκεμβρίου πήγαμε στο θέατρο να 
δούμε τον «ήχο της μουσικής», ήταν πολύ 
όμορφη παράσταση. Μετά γυρίσαμε στο σπίτι 
και περάσαμε το βράδυ με την οικογενειά μου. 
Στη διάρκεια των διακοπών κάναμε συχνά πα-
τινάζ, έκληθρο και πολλά άλλα παιχνίδια με το 
χιόνι. 
Ήταν πολύ όμορφες οι διακοπές μου.   

Σταυρούλα Ρούφου, Στ΄τάξη
Εγώ και η οικογένειά μου περάσαμε τις διακο-
πές των γιορτών στο Μεξικό. Ο θείος μου νοί-
κιασε ένα σπίτι για την οικογένειά μας. Όταν 
φτάσαμε εκεί ήταν πολύ όμορφα, στον γύρω 
χώρο υπήρχαν τρεις πισίνες, δυο με κρύο νερό 
και μια θερμαινόμενη. Μας περίμενε και μια 
μεγάλη έκπληξη με ένα σκυλάκι που ονομα-
ζόταν Μόκα. 
Κάθε μέρα τρώγαμε πολύ ωραίο πρωινό και 
μετά πηγαίναμε στην παραλία που περνούσα-
με το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ο καιρός 
ήταν καλός και χαιρόμαστε τον ήλιο και την 
θάλασσα. Τα βράδια πηγαίναμε σε κάποιο 
εστιατόριο, τρώγαμε νόστιμα φαγητά και κά-
ναμε καλή παρέα. 

Μου άρεσαν πολύ οι διακοπές μου στο Με-
ξικό. 

Χλόη Γιαγκούση, Στ΄τάξη
Στις διακοπές των Χριστουγέννων έκανα πολ-
λά όμορφα πράγματα. Ακόμα πριν αρχίσουν 
οι διακοπές πέρασα πάρα πολύ ωραία την 
ημέρα που κάναμε την χριστουγεννιάτικη σχο-
λική μας γιορτή. 
Την παραμονή των Χριστουγέννων πήγαμε 
στο σπίτι των ξαδερφών μου, φάγαμε ωραία 
φαγητά, παίξαμε και περάσαμε πολύ ωραία οι 
δυο οικογένειες. 
Την ημέρα των Χριστουγέννων, ανοίξαμε τα 
δώρα μας που μας άρεσαν πολύ και μετά 
κάναμε ετοιμασίες γιατί το βράδυ ήρθε όλη 
η οικογένεια να γιορτάσουμε τα Χριστούγεν-
να, φάγαμε όλοι μαζί, παίξαμε και περάσαμε 
πολύ φανταστικά. 
Μετά από δυο μέρες ήταν η γιορτή μου και 
γιορτάσαμε οικογενειακά. Την άλλη μέρα 
ήταν τα γενέθλια της Νικολένας, πήγαμε όλα 
τα κορίτσια της τάξης, ήταν ένα καταπληκτικό 
πάρτυ. 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήρθαν πάλι 
οι συγγενείς μας στο σπίτι και γιορτάσαμε όλοι 
μαζί τον ερχομό του νέου χρόνου. Είχαμε πολύ 
ωραία, φαγητά, γλυκά, παιχνίδια και μουσική 
και περάσαμε υπέροχα. Ανήμερα την Πρωτο-
χρονιά πήγαμε στο σπίτι του παππού μου, φά-
γαμε όλοι μαζί, πάλι περάσαμε ωραία. 
Στις 7 Ιανουαρίου είχαμε πάλι οικογενειακή 
συγκέντρωση, μαζευτήκαμε όλοι στο σπίτι 
της γιαγιάς μου για την γιορτή της, περάσαμε 
πάρα πολύ ωραία. 
Τις άλλες μέρες έπαιξα πολύ, μίλησα με τις 
φίλες μου και βγήκα έξω για βόλτες και παι-
χνίδια με το χιόνι. 
Γιατί οι όμορφες διακοπές κρατάνε λίγο;   

Στεφανία Τοπαλίδη, Στ΄τάξη

Σχολείο Σωκράτης IV «Όι στόχοι 
μου για τη νέα χρονιά...»
Φέτος θα ήθελα πολύ να έχω καλύτερους βαθ-
μούς. Θα μου άρεσε να πάω διακοπές στην 
Ελλάδα για να επισκεφτώ την οικογένειά μου. 
Επίσης, θα ήθελα να δοκιμάσω ένα καινού-
ριο άθλημα και να γίνω πιο δυνατός. Εύχομαι 
αυτή η χρονιά  να φέρει χαρά σε όλο τον κό-
σμο. Εύχομαι πως  όλα τα παιδιά του κόσμου 
έχουν φαγητο να φάνε. Η τελευταία μου ευχή 
είναι να τελειώσει επιτέλους ο κορονοϊός.

Αλέξανδρος Μακρής, Στ’ τάξη
Αυτή τη χρονιά θέλω να πάω διακοπές στην 
Ελλάδα για να δω τα ξαδέρφια μου. Θέλω να 
διαβάζω περισσότερο για να είμαι έτοιμη για 
τις εξετάσεις στο τέλος  της  χρονιάς . Επίσης, 
θα ήθελα πολύ να έχω καλύτερους βαθμούς 
στα μαθηματικά. Εύχομαι για το 2023 να 
έχουν όλοι μια καλή χρονιά, Εύχομαι αγάπη, 
ειρήνη και υγεία σε όλους. 

Καλλίστα Παρωτίδη, Στ’ τάξη
Φέτος θέλω να προσπαθήσω να τελειώνω τις  
εργασίες  μου πιο γρήγορα. Θέλω να διαβάζω 
πιο πολύ κάθε μέρα ώστε να μάθω πιο πολλά. 
Θα κάνω πολλές προσπάθειες αυτή τη χρο-
νιά για να γίνω καλύτερη. Εύχομαι σε όλα τα 

παιδιά του κόσμου υγεία και χαρά. Να είναι 
όλα τα παιδάκια καλά και ευτυχισμένα για το 
2023. 

Μαρία Βαφοπούλου, Ε’ τάξη

Σχολείο Σωκράτης V «Η ιστορία 
του παππού μου»
Ο παππούς μου, Σάββας Αντωνάς γεννήθηκε 
στις 22 Ιουνίου το 1940 σε ένα μικρό χωριό 
της Ρόδου. Παρόλου που βρισκόταν σε έναν 
παράδεισο, τα παιδικά του χρόνια ήταν πολύ 
δύσκολα και φτωχικά διότι γεννήθηκε στην 
περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν ο κόσμος δεν είχε καν να φάει. Ήταν μα-
θητής δημοτικού, εκείνα τα χρόνια το γυμνά-
σιο ήταν για λίγους. Το όνειρό του ήταν να 
γίνει χτίστης και έτσι όταν ήταν 14 χρονών, ο 
πατέρας του τον έστειλε να μάθει την τέχνη με 
έναν μάστορα του χωριού.
Δυστυχώς, η ζωή στην Ελλάδα ήταν πολύ ακρι-
βή και τα λεφτά που κέρδιζε ήταν λίγα. Για 
αυτό, λοιπόν, αποφάσισε να φύγει στο εξω-
τερικό αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ο 
προορισμός του ήταν ο Καναδάς, αλλά επειδή 
δεν είχε κανέναν να του κάνει πρόσκληση δεν 
μπόρεσε να πάει κατευθείαν από την Ελλάδα. 
Το ταξίδι προς τον Καναδά ήταν μακρινό και 
δύσκολο. Ταξίδεψε πρώτα στη Γερμάνια. Έπει-
τα πήρε το τρένο για το Άμστερνταμ και από 
εκεί ταξίδεψε με πλοίο για 9 μέρες μέχρι να 
φτάσει στο λιμάνι του Μόντρεαλ.
Το κλίμα του Καναδά δεν του φάνηκε πολύ δι-
αφορετικό σε σύγκριση με τη Γερμανία αλλά 
διέφερε πολύ από το νησί του. Ο κόσμος του 
φάνηκε πολύ ευγενικός και αυτό τον βοήθησε 
να προσαρμοστεί εύκολα στη νέα του πατρί-
δα. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συνάντησε 
ήταν ότι δεν μιλούσε τη γλώσσα και αναγκά-
στηκε να κάνει πολλές και διαφορετικές δου-
λειές για να ζήσει. Δοκίμασε την τύχη του στα 
ορυχεία της Μανιτόβα, αλλά αποφάσισε να 
επιστρέψει στο Μόντρεαλ επειδή  ήταν πιο 
οικείο, μιας και έμοιαζε με ευρωπαϊκή πόλη.
Εργάστηκε ως πιατάς, βοηθός σερβιτόρου, 
γαλατάς, χασάπης, οδηγός ταξί και στα λεω-
φορεία των σχολείων μας! Από όλα αυτά τα 
επαγγέλματα, χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι 
δούλεψε στο επάγγελμα που αγαπούσε τόσο 
πολύ. Δούλεψε και ως χτίστης εδώ στο Μό-
ντρεαλ και μάλιστα στο χτίσιμο του Ολυμπια-
κού σταδίου μας!
Η ζωή στον Καναδά δεν ήταν εύκολη, προπα-
ντός σε μια ξένη χώρα μακριά από τους γονείς 
τους και τη μοναδική του αδερφή. Μετά από 
5 χρόνια μπόρεσε να επιστρέψει στη Ελλάδα 
για διακοπές και τότε γνώρισε τη γιαγιά μου. 
Γνωριστήκανε και παντρευτήκανε σε δυο μή-
νες και επέστρεψαν μαζί στον Καναδά. Τους 
ευλόγησε ο Θεός και έκαναν 4 παιδιά. Στα 52 
χρόνια έγγαμου βίου ζήσανε πολλές χαρές 
μαζί με τα 8 εγγονάκια τους.
Αν και δεν είναι πια μαζί μας, τον κρατάω κο-
ντά στην καρδιά μου και είμαι πολύ ευγνώμων 
για όλες τις θυσίες που έκανε για την οικογέ-
νειά μου και μας έδωσε την ευκαιρία να ζή-
σουμε την όμορφη  ζωή που ζούμε σήμερα.

Αντώνης Μαστρονικόλας, Στ τάξη

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

Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη, με αφορμή τον 
εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου 2023)
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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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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της 

ΑΣΠΑΣΊΑ
 ΚΟΚΟΝΑΚΗ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΓΑΡΊΦΑΛΊΑΣ 
ΠΡΊΦΤΑΚΗ

(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΊΟΣ

(από Βαλτεσινίκο Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ

(από Πεταλίδι Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΥΡΊΤΊΔΗΣ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΔΗΜΑΚΟΥ

(από Αστέρι Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΜΑΡΊΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

(Πήδασο Πυλίας Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ

αναπαύσεως της ψυχής της

ΜΑΡΊΑΣ
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ

(από Κρήτη)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΟΥΛΟΣ

(από Κολλίνες Αρκαδίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

(20 Brunswick Blvd., D.D.O.)
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΊΩΑΝΝΗΣ 
ΡΟΥΜΕΛΊΩΤΗΣ

(από Αφυσσού Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

(20 Brunswick Blvd., D.D.O.)
τελείτε Τρίμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 
ΚΟΛΟΒΟΥ

(από Χρύσαφα Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΊΑΝΝΑΚΗ

(από Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΟΡΦΑΝΟΣ

(από Δράμα)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

[συνέχεια από το προηγούμενο]

Δεν είναι γνωστό ποιοι λαοί κατοι-
κούσαν την Ευρώπη πριν από τη 

μετανάστευση των ινδοευρωπαϊκών φύ-
λων. Γνωρίζουμε μόνο τους Ίβηρες, τους 
πρόγονους δηλ. των σημερινών Βάσκων 
της Ισπανίας, και τους Αιγαίους, που 
κατοικούσαν σε ελληνικές περιοχές και 
ανάπτυξαν σημαντικότατο πολιτισμό, τον 
κρητικό, πριν από την κάθοδο των Δωριέ-
ων.
Επίσης δεν είναι με βεβαιότητα γνωστή 

η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Οι επιστη-
μονικές έρευνες απόδειξαν ότι κοιτίδα 
των Ινδοευρωπαίων ήταν οι στέπες της 
Ευρασίας. Νεότερες έρευνες τους τοπο-
θετούν κάπου στην Ευρώπη, όχι όμως 
στη Νότια Ευρώπη.
Πολύ πιθανό η αρχική κοιτίδα των Ινδο-

ευρωπαίων να ήταν η Δυτική Ασία, ανά-
μεσα στον Εύξεινο Πόντο, την ανατολική 
Περσία και την κεντρική Ασία. Από εκεί 
χωρίστηκαν σε δύο ρεύματα. Το ένα προ-
χώρησε προς την Ινδία και το δεύτερο 
εγκαταστάθηκε στη βορειοκεντρική Ευ-
ρώπη.
Οι πρώτες διεισδύσεις στη Δύση άρχι-

σαν τους τελευταίους αιώνες της 3ης χι-
λιετηρίδας. Πρώτοι έφτασαν οι λαοί του 
πολιτισμού «γιαμνάγια» (γνωστοί από 
τους τάφους Κουργκάν), που γνώριζαν 
το άρμα με τροχούς και ξέρουμε ότι ήδη 
βρίσκονταν στην Ολλανδία το 2.100 π.Χ. 
Γνώριζαν ακόμη την κατεργασία του χαλ-
κού και του ορείχαλκου. Αυτή ήταν και η 
αρχή του χαλκού στην Ευρώπη.
Η προέλαση των ινδοευρωπαϊκών φύ-

λων δε σταμάτησε. Με αργό αλλά συνεχή 
ρυθμό κυριαρχούν, προχωρώντας στους 
νεολιθικούς πληθυσμούς της Δύσης. 
Ένα νέο κύμα λαών προς το τέλος της 

εποχής του χαλκού φτάνει στην Ελλάδα 
(μόλις προς τα μέσα ή λίγο μετά τη 2η χι-
λιετηρίδα) και στην Εγγύς Ανατολή, όπου 
καταστρέφει τον πολιτισμό των Χετταί-
ων, που ήταν κι αυτοί Ινδοευρωπαίοι.
Οι κατακτήσεις των Ινδοευρωπαίων 

σταθεροποιήθηκαν από τις διάφορες φυ-
λές που εγκαταστάθηκαν αργότερα στην 
Ευρώπη (Θράκες, Ιλλυριοί, Ιταλιώτες, 
Κέλτες, Γερμανοί). Έτσι μπήκαν οι βάσεις 
των σημερινών ευρωπαϊκών εθνών.

Η κοινή καταγωγή των Ευρωπαίων απο-
δεικνύεται με τη γλωσσική συγγένεια και 
με τη συγγένεια των πολιτισμών όλων 
των ευρωπαϊκών λαών, που είναι φανε-
ρή μέχρι σήμερα, κυρίως στις γεωργικές 
περιοχές, που πάντα είναι συντηρητικό-
τερες.
Για τον πολιτισμό και τη διάρθρωση της 

κοινωνίας των Ινδοευρωπαίων, όταν ζού-
σαν όλοι στο ίδιο μέρος και μιλούσαν την 
άρια ή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα (η εποχή 
αυτή τοποθετείται γύρω στο 5000 π.Χ.) 
δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα.
Από τις γλωσσολογικές έρευνες υποθέ-

τουμε ότι ήταν λαός νομαδικός. Ασχολού-
νταν κυρίως με την κτηνοτροφία. Γνώρι-
ζαν να κατασκευάζουν αμάξια καθώς και 
αγγεία και χρησιμοποιούσαν το δεκαδικό 
σύστημα αρίθμησης. Στην πατριαρχική 
κοινωνία των Ινδοευρωπαίων οι δεσμοί 
της «εξ αίματος» συγγένειας ήταν πολύ 
δυνατοί.
Για τη θρησκεία τους, από τις συγκριτι-

κές μελέτες που έγιναν, με τις θρησκείες 
των διάφορων ινδοευρωπαϊκής προέλευ-
σης λαών, οι επιστήμονες κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι θεότητες των Ινδοευ-
ρωπαίων αντιστοιχούσαν σε τρεις βασι-
κές λειτουργίες της ζωής. Στη σχέση του 
ανθρώπου με το θείο, στη φυσική δύνα-
μη και στη γονιμότητα και αναπαραγωγή.
Οι άνθρωποι δηλαδή κατατάσσονταν σε 

τρεις τάξεις: ιερείς, πολεμιστές, παραγω-
γοί. Οι ιερείς αντιπροσώπευαν τη σχέση 
του ανθρώπου με το θείο, οι πολεμιστές 
τη φυσική δύναμη και οι παραγωγοί τις 
καθημερινές αξίες και τη γονιμότητα. 
Έτσι χωρίζονταν και οι ινδοευρωπαϊ-

κές θεότητες. Το χωρισμό αυτό τον βρί-
σκουμε και στους Ινδούς, στους Έλληνες, 
στους Σκανδιναβούς κ.λπ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες είναι οι πιο 

γνωστές και οι περισσότερες γλώσσες 
που μιλιούνται στην Ευρώπη και την Ασία 
και έχουν κοινή προέλευση και κοινή κα-
ταγωγή. Η ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία 
περιλαμβάνει έντεκα γλώσσες, μερικές 
από τις οποίες έχουν ήδη εξαφανιστεί. 
Αυτές είναι:
1) Η τοχαρική, που μιλιόταν άλλοτε στο 

κινεζικό Τουρκεστάν και έχει πάψει  
να μιλιέται πια.
2) Η ινδοαριανή, που μιλιέται κυρίως 
στην Ινδία και χωρίζεται στη βεδική,  
σανσκριτική, βεγγαλική, σιγκαλική,  
μαχρατική κ.ά.
3) Η ιρανική που περιλαμβάνει τις:  
αρχαία περσική (ή Φαρσί), μηδική,  
πεχλεβική, σύγχρονη περσική, κουρδική 
κ.ά.
4) Η αρμενική που μιλιέται  
από τους Αρμένιους.
5) Η ελληνική που περιλαμβάνει τις  
διαλέκτους: μυκηναϊκή, ομηρική, ιωνική, 
αττική και νεοελληνική (δημοτική).
6) Η χεττιτική, που έπαψε να μιλιέται, 
εκτός υπό ένα ορισμένο τμήμα  
της Ινδίας.
7) Η κελτική στην οποία ανήκουν  
η ουαλική, ιρλανδική και η βρετανική.
8) Η ιταλική που περιλαμβάνει τις:  
λατινική, σύγχρονη ιταλική, ισπανική, 
πορτογαλική, γαλλική, ρουμανική  
και προβηγκιανή,
9) Η βαλτική που περιλαμβάνει  
τη λιθουανική και τη λετονική.
10) Η γερμανική που περιλαμβάνει τις: 
σουηδική, δανική, νορβηγική, ισλανδική, 
αγγλική και τη σημερινή γερμανική, και 
11) Η σλαβική που περιλαμβάνει τις: 
πολωνική, ρωσική, βουλγαρική, τσεχική, 
σερβική, κροατική κ.λπ.
Οι γλώσσες αυτές έχουν πολλές ομοι-

ότητες που αποδεικνύουν τη συγγένεια 
τους. Οι γλώσσες αυτές αναπτύχθηκαν, 
αναμείχτηκαν με άλλες, που προϋπήρχαν 
στις περιοχές όπου έκαναν την εγκατά-
στασή τους οι αρχαίοι λαοί, και εξελίχτη-
καν στις μορφές που υπάρχουν σήμερα. 
Μερικές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες με-

ταδόθηκαν στην Αμερική, Αφρική και Αυ-
στραλία από τις αποικιακές ευρωπαϊκές 
δυνάμεις.
Δεν υπάγονται στις ινδοευρωπαϊκές 

γλώσσες η φιλανδική, η εσθονική, η ουγ-
γρική, η τουρκική, η βασκική, η αραβική 
και η εβραϊκή.

ΣΗΜΙΤΙΚΗ ΦΥΛΗ
Σύνολο λαών της Μέσης Ανατολής και 

της Αραβικής χερσονήσου, που στα προ-
ϊστορικά χρόνια εξαπλώθηκαν προς τη 

Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία 
κ.λπ. και «εκσημίτισαν» τους λαούς που 
υπήρχαν ήδη εκεί. 
Σημιτικοί λαοί είναι οι Άραβες, οι Εβραί-

οι, οι Αιθίοπες, οι Φοίνικες, οι Ασσύριοι, 
οι Βαβυλώνιοι κ.ά.
Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, οι Σημιτι-

κοί λαοί κατάγονται από τον Σημ, γιο του 
Νώε (Γένεση 10,21-31). Ο Αβραάμ θεω-
ρούσε τον εαυτό του απόγονο του Σημ. 
Για το λόγο αυτό, κατά τη βιβλική εποχή, 
όλοι οι λαοί της Εγγύς Ανατολής που θε-
ωρούνταν απόγονοι του Νώε ονομάζο-
νταν «Γιοι του Σημ».
Κύρια σωματικά χαρακτηριστικά του 

σημιτικού τύπου είναι: μέτριο ανάστημα, 
δολιχοκεφαλία, μικροπροσωπία, κυρτή 
μέτρια μύτη, λευκό δέρμα, μαύρα μαλλιά 
και μάτια. Τα ψυχικά του γνωρίσματα εί-
ναι: επιμονή, ενεργητικότητα, σκληρότη-
τα, εξυπνάδα και θρησκευτικότητα.
Η ανθρωπολογική συγγένεια ανταπο-

κρίνεται και στη γλωσσική συγγένεια των 
σημιτικών λαών, πράγμα που βεβαιώ-
νει μία κοινή κοιτίδα πολιτισμού και μία 
αρχικά κοινή γλώσσα. Η γλωσσολογική 
έρευνα ανακάλυψε την ύπαρξη σημιτι-
κών φύλων στις χώρες του Ευφράτη και 
του Τίγρη μέχρι το Ελάμ (4000 π.Χ.), στη 
Συρία (3000 π.Χ.), στην Παλαιστίνη (Αμ-
μωνίτες, Μωαβίτες κ.ά.) και στην Αραβία 
(Μιναίοι, Σαβαίοι, Χιμιαρίτες). Διαμέσου 
των Αράβων οι Σημίτες επεκτάθηκαν σε 
όλη τη Βόρεια Αφρική και έφτασαν ως 
την Ισπανία. Δείγματα (γλωσσικά κυρίως) 
αυτής της πολιτιστικής επαφής διατη-
ρούνται μέχρι σήμερα.
Οι γλώσσες που μιλιούνται στη νοτιο-

δυτική Ασία και στην κεντρική και βόρεια 
Αφρική, προέρχονται από τη διαφορετι-
κή κατά τόπους εξέλιξη της ίδια γλώσσας, 
της «αρχικής σημιτικής». Διαιρούνται σε 
δύο μεγάλες τάξεις: 
α) Την ανατολική σημιτική, με κυριότε-

ρο εκπρόσωπο την ακκαδική ή ασσυρο-
βαβυλωνιακή, που μας είναι γνωστή από 
τις σφηνοειδείς επιγραφές της 3ης π.Χ. 
χιλιετίας· 
β) Τη δυτική σημιτική, που υποδιαιρεί-

ται σε βόρεια και νότια. Στη βόρεια ανή-
κουν η χαναναϊκή (όπως η εβραϊκή και η 
φοινικική) και η αραμαϊκή, που η εξάπλω-
σή της βασικά κράτησε από το 300 π.Χ. 
ως το 700 μ.Χ. Στη νότια ομάδα ανήκουν 
η αιθιοπική ή γεεζική (που μιλιέται στην 
Αιθιοπία) και η αραβική, που διαδόθηκε 
από τη Μεσοποταμία ως τον Ατλαντικό 
και έπαιξε σημαντικό πολιτιστικό ρόλο.
Οι σημιτικές γλώσσες έχουν μεγαλύτερη 

ομοιότητα μεταξύ τους από τις ινδοευ-
ρωπαϊκές. Η συγγένεια αυτή πρέπει να 
αποδοθεί στην αργή τους εξέλιξη και στη 
συντηρητικότητά τους ως προς τις μετα-
βολές.

[συνεχίζεται στο επόμενο]
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1355: Ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολα-
στικής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μετα-
ξύ φοιτητών και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της 
μπύρας σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχόλια 
κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι ταρα-
χές θα λήξουν την επόμενη μέρα, με 63 νεκρούς 
φοιτητές και 30 πολίτες.
1904: Ξεσπά ο ρωσο-ιαπωνικός πόλεμος για τις 

διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας και της 
Μαντζουρίας.
1942: Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην 

ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μίλερ, για την 
επιτυχία του «Chattanooga Choo Choo».
1947: Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλά-

δα με τη Συνθήκη των Παρισίων.
1956: Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, 

με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευγέ-
νιου Ευγενίδη και σκοπό «να συμβάλλει εις την 
εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθαγενείας εν τω 
επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω».
2008: Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος Πρόε-

δρος του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων 
του 5ου Συνεδρίου του κόμματος.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

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

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
877

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 876

10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ

Προβάλετε τις σκέψεις και τις 
ιδέες σας στα κοινωνικά δίκτυα, θα γίνουν 
ανάρπαστες. Τώρα αναζητάτε την ανάλα-
φρη επικοινωνία με πρόσωπα που διεγεί-
ρουν το μυαλό σας. Υπάρχουν αυξημένες 
πιθανότητες αυτές οι νέες διαπροσωπικές 
γνωριμίες να είναι η αρχή για κάτι μεγάλο! 
Η κούραση των τελευταίων ημερών απαιτεί 
λιγότερη δουλειά και περισσότερο ύπνο.

Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε 
το δικό σας ιστολόγιο και να κατακτή-
σετε τον ψηφιακό κόσμο. Με τον Άρη 
να ζεσταίνει αυτόν τον αυθεντικό και 
καινοτόμο τομέα του χάρτη σας, δεν 
πρέπει μόνο να αποδεχτείτε τις ιδιορ-
ρυθμίες σας, αλλά και να τις αξιοποιή-
σετε. Προβάλλοντας το μοναδικό εαυ-
τό σας θα κάνετε φίλους. 

Θα μπορούσαν να υπάρχουν 
διαφορές απόψεων με τον αγαπημένο 
σας, καθώς κάποιος από τους δυο σας 
αναζητά την ελευθερία του ή ασχολεί-
ται με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα 
παραμελώντας τον άλλον. Ίσως και να 
συγκρουστείτε με ένα συνεργάτη σας 
για μια ρύθμιση, είτε για τον τρόπο με 
τον οποίο εκτυλίσσεται ένα έργο. 

Αναλύστε τα πάντα και θέστε μι-
κρότερους στόχους για να φτάσετε στον 
προορισμό σας. Μπορεί να υπάρξει έντα-
ση, καθώς ένα έργο στην εργασία σας θα 
μπορούσε να γίνει απαιτητικό ή γρήγορο, 
οι προθεσμίες σας πιέζουν και χάνετε την 
ψυχραιμία σας. Ωστόσο, μπορεί να κερ-
δίσετε μια υπέροχη αποπληρωμή για τις 
προσπάθειές σας. 

Προσπαθήστε να αντιμετωπίσε-
τε αυτόν τον ανταγωνισμό όσο καλύτερα 
μπορείτε, αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος 
θα ανταμειφθείτε. Μη χάνετε χρόνο με 
όλο αυτό το δράμα στην εργασία σας, να 
ξέρετε ότι ο πραγματικός ανταγωνισμός 
είναι με τον εαυτό σας. Λάβετε υπόψη 
σας ότι όλα αυτά θα είναι περαστικά.

Ο ενθουσιασμός σας πυροδοτεί 
πραγματικά μεγάλα επιτεύγματα στην 
υγεία και την εργασία σας. Η τακτική γυ-
μναστική και το καλό φαγητό μπορούν να 
σας βοηθήσουν να έχετε έναν πιο ενεργό 
τρόπο ζωής σας. Μπορεί να αυξηθεί ο 
φόρτος εργασίας σας και το πιθανότερο 
είναι ότι θα χρειαστείτε άτομα για βοή-
θεια για να αναθέσετε καθήκοντα.

Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε 
να είναι ευκαιρία, αφού ο Άρης είναι συ-
νολικά στο ζώδιό σας πέντε μήνες, οπότε 
αδράξτε την ευκαιρία! Προσέξτε μόνο να 
μην είστε τόσο δυνατοί και εγωιστές που 
να φαίνεστε στους άλλους εριστικοί και 
ανυποχώρητοι. Προβάλετε τη μοναδική 
προσωπικότητά σας, είναι το μυστικό συ-
στατικό της επιτυχίας σας!

Έχετε το θάρρος και την τόλμη 
να πείτε τη δική σας αλήθεια, απλά προ-
σέξτε καθώς η υπερβολική ειλικρίνεια 
μπορεί να προκαλέσει προστριβές με 
τον αγαπημένο σας ή κάποιο προσφιλές 
σας πρόσωπο. Αποφύγετε τις πολιτικές 
και θρησκευτικές συζητήσεις ή να κάνετε 
αδιάκριτες προσωπικές συζητήσεις. Πε-
ράστε χρόνο στη φύση.

Είστε σαν ένα μικρό παιδί που 
θέλει να ζήσει την περιπέτεια, θέλει να 
γελάσει και να χαρεί τον έρωτα και τη 
ζωή. Δεν υπολογίζετε τώρα τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν στην αναζήτηση 
της αγάπης, ζείτε για το πάθος και την 
περιπέτεια του σήμερα, δε σκέφτεστε 
το μέλλον. 

Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη 
να αφήσετε πίσω σας ορισμένα πρόσωπα 
και δραστηριότητες, καθώς τώρα συνει-
δητοποιείτε ότι δεν εξυπηρετούν σε τίπο-
τα την προσωπική σας ανάπτυξη. Χρησι-
μοποιήστε αυτή την ενδοσκοπική χρονική 
περίοδο για να στοχαστείτε και να καθαρί-
σετε την ψυχή σας από τα συντρίμμια του 
πόνου και της θλίψης, για μια νέα αρχή.

Μπορεί ένας παλιός αντίπα-
λος να γίνει ο νέος καλύτερος σύμμα-
χός σας; Θα μπορούσε να γίνει αν είναι 
προς το συμφέρον σας και μπορείτε να 
δουλέψετε μαζί για κοινά οικονομικά 
οφέλη. Η δύναμη της θέλησής σας εί-
ναι τόσο δυνατή, γι’ αυτό χρησιμοποι-
ήστε την για καλούς σκοπούς. Ευκαιρία 
για έξυπνες επενδύσεις.

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

Ένας πρώην Δήμαρχος, παπ-
πούς πλέον, είναι ξαπλωμέ-

νος στο κρεβάτι στα… τελευταία 
του και ρωτάει τη γιαγιά: 
-Γυναίκα μου, τώρα που πηγαί-

νω στον άλλο κόσμο, θα ήθελα 
να ξέρω αν με έχεις απατήσει. 
-Συγχώρα με Μήτσο μου, τρεις 

φορές σε έχω απατήσει…
-Θέλω να μου πεις πότε, λέει 

εκείνος.
-Εντάξει Μήτσο μου. Θυμάσαι 

όταν σε έβαλε στο δημόσιο ο Νί-
κος; Εγώ έβαλα το χεράκι μου για 
να βοηθήσω! 
Μένει άναυδος ο παππούς αλλά 

τι να κάνει τώρα… Ότι έγινε, έγι-
νε... Μετά τη ρωτάει, ποια ήταν η 
δεύτερη φορά.
-Θυμάσαι Μήτσο μου που είχες 

πάρει εκείνη την προαγωγή; Εγώ 
έβαλα το χεράκι μου και έπεισα 
τον διευθυντή! 
Μένει άναυδος ο παππούς! 

Αλλά τι να κάνει; Ότι έγινε, έγι-
νε…
-Και ποια ήταν η τρίτη φορά; 

της λέει. 
-Θυμάσαι Μήτσο μου όταν 

ήσουν υποψήφιος για δήμαρχος 
και ήθελες… τετρακόσιους ψή-
φους;

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΤΑ ΛΕΩ ΧΥΜΑ

Είναι δύο φίλοι που συζητάνε: 
-Ρε συ, όταν θέλεις να βγεις με φίλους 

πως το λες στη γυναίκα σου;
-Της τα λέω χύμα και τσουβαλάτα και μετά ότι 

μου έρθει στο κεφάλι.
-Δηλαδή τι εννοείς;
-Tης λέω: «Αγάπη μου θα βγω με τους φίλους 

μου σήμερα το βράδυ» και μετά τρώω καμιά 
παντόφλα ή πιάτο στο κεφάλι…

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

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

at competitive prices

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

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

materials for your project

551144  551133  00335555

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

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

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

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

6 ghost kitchens  |  Good location  |  Good lease

only

$55,000

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



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Τηγανιτές Μελιτζάνες 
µε Φέτα και Πιπεριές 

ΣΥΝΤΑΓΗ

Υλικά

Εκτέλεση
1. Αφαιρούμε το κοτσάνι της μελιτζάνας και την κόβουμε, κατά μήκος, σε 
 8 μακρόστενες φέτες με πάχος περίπου ½ ιντσα και αλατοπιπερώνουμέ 
 τις δύο πλευρές.

2. Σε ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. 
 Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες μέχρι να ροδίσουν από τις δύο πλευρές. Τις 
 τοποθετούμε σε πιάτο που έχουμε βάλει απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

3. Προσθέτουμε στο τηγάνι το υπόλοιπο ελαιόλαδο να ζεσταθεί.

4. Σε 4 από τις φέτες μελιτζάνας, τοποθετούμε μια ψητή πιπεριά, 
 πασπαλίζουμε με φέτα και τις σκεπάζουμε τις υπόλοιπες φέτες 
 μελιτζάνας. Βουτάμε κάθε σάντουιτς στο χτυπητό αυγό και τα 
 πασπαλίσουμε με την φρυγανιά.

5. Τηγανίζουμε απαλά τα σάντουιτς μελιτζάνας για περίπου 2-3 λεπτά 
 από την κάθε πλευρά. Τα τοποθετούμε σε πιάτο που έχουμε βάλει
 απορροφητικό χαρτί κουζίνας μέχρι να κρυώσουνε λίγο. 
 Σερβίρουμε ζεστά.

• 1 μελιτζανα, μεγάλη
• ½ κούπα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Krinos
• 4 ψητές πιπεριές κόκκινες Krinos
• 150 γρ Φέτα Krinos, τριμμένη

• 2 μεγάλα αυγά, χτυπητά
• 1 κούπα φρυγανιά τριμμένη
•  Άλατι & πιπέρι


