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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 4

ΣΕΛΙΔΑ 3 ΣΕΛΙΔΑ 9 ΣΕΛΙΔΑ 15

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΗ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΗ 
HYDRO-QUEBEC ΣΤΟ HYDRO-QUEBEC ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ  

ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΠΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗΠΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
COVID: Πιθανότητα  COVID: Πιθανότητα  
διαρροής εργαστηρίου!διαρροής εργαστηρίου!  
Λευκός Οίκος: «Δεν υπάρχει Λευκός Οίκος: «Δεν υπάρχει   
οριστικό συμπέρασμα…» οριστικό συμπέρασμα…» 

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Αύξηση  Αύξηση  
εισαγωγών  εισαγωγών  
από την Κίνα  από την Κίνα  
το 2022! το 2022! 

ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗ    
για την τραγωδία  για την τραγωδία  
στα Τέμπηστα Τέμπη  

Ένα διαρκές έγκλημα  Ένα διαρκές έγκλημα  
χωρίς τιμωρία… χωρίς τιμωρία… 
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Get Galaxy S23

$0/mo

 from

(After bill credits) for 24 months 
with eligible trade-in1 or with $720 
down on financing2 and select 
plans with Upfront Edge 
(return device within 2 years)3. 

$1,457
Full price:

Unleash the epic of 
Rogers 5G Network

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

Centre Valleyfield
50, Dufferin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca  
to see all current offers

Offer subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1.Not available at all locations. $720 trade-in credit available when trading the Samsung Galaxy S21 Ultra. Value of trade-in device, if any, determined using a third-party tool provided by Likewize Telecom Solutions Ltd; trade-in value is final and non-negotiable. Credit will be applied in-store to 
total cost of your purchase. If new device price is lesser than credit amount, remaining credit must be used on concurrent purchase of accessories and/or another new device for the same account or credit will be lost. Limit of 1 trade-in device per transaction. Trade-in device must be owned by customer in order to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for deleting/backing up all personal data on the 
trade-in device, Rogers and/or Likewize Telecom Solutions Ltd; is not responsible for any loss and recovery of personal data. 2. Financing: 0% APR on approved credit with a financing agreement (FA) and a Rogers Infinite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied 
monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated and or if your wireless plan is cancelled your outstanding financing balance becomes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit (if applicable) will end in both cases. 3. Upfront Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infinite plans with financing; Upfront Edge amount is applied after taxes to lower 
monthly financing program payments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots, blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts and passwords must be removed and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) during month 
24 (or in months 2-24 while upgrading to a new phone with financing), otherwise Upfront Edge Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding financing balance. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an affiliate used under license. 
© 2023 Rogers Communications.
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HYDRO-QUEBEC ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

Όχι στις απότομες αλλαγές ενέργειας
«Κρατήστε το φυσικό αέριο»

Η Hydro-Québec προειδοποιεί την 
πόλη του Μόντρεαλ, για τις συνέ-

πειες της πολύ απότομης αλλαγής κτιρί-
ων από φυσικό αέριο σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια. Η κρατική εταιρεία προειδοποιεί, 
ότι δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη 
ζήτηση, εάν οι νέοι κανονισμοί κλείσουν 
την πόρτα στην προσέγγιση της διπλής 
ενέργειας που υποστηρίζει.

Αν πηγαίναμε με μια πλήρη ηλεκτρική 
πολιτική (θέρμανση, μεγάλα κτίρια κ.λπ.), 
αυτό θα δημιουργούσε τεράστια ζήτηση. 
Δεν είναι ρεαλιστικό: θα υπήρχε έλλει-
ψη ηλεκτρικών γραμμών και σταθμών, 
προειδοποιεί ο εκπρόσωπος της Hydro-
Québec, Maxence Huard-Lefebvre.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2023, οι αιρετοί 

αξιωματούχοι της Επιτροπής για το νερό, 
το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
τα μεγάλα πάρκα της πόλης του Μόντρε-
αλ, συνέστησαν να απαγορευτεί κάθε 
σύνδεση νέων κτιρίων στο δίκτυο φυσι-
κού αερίου το συντομότερο δυνατό.

Η Επιτροπή συνιστά επίσης τη σταδιακή 
απόσυρση των συστημάτων θέρμανσης 
που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα σε 
υφιστάμενα κτίρια. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, 
η μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια όλων 
των συστημάτων θέρμανσης φυσικού 
αερίου στα κτίρια του Μόντρεαλ, θα 
αντιπροσώπευε μια πρόσθετη απαίτη-
ση ισχύος 4.500 μεγαβάτ (MW) για τη 
Hydro-Québec.
Πρόκειται για μια σημαντική ισχύ που 

θα προστεθεί στα 23.000 MW αιτημάτων 
βιομηχανικής προμήθειας στο τραπέζι 
του Υπουργού Οικονομίας, Καινοτομίας 
και Ενέργειας, Pierre Fitzgibbon. Ο τελευ-
ταίος είναι επίσης Υπουργός αρμόδιος 
για τη Μητρόπολη και την περιοχή του 
Μόντρεαλ.
Η ζήτηση θα μπορούσε να είναι ακόμη 

μεγαλύτερη, εάν άλλοι δήμοι αποφασί-
σουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
του Μόντρεαλ. Αυτή είναι η περίπτω-
ση των Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 
Park, Petit-Saguenay, Prévost και Saint-
Cuthbert, τα οποία καλούν την κυβέρνη-
ση του Κεμπέκ να απαγορεύσει τη θέρ-
μανση με φυσικό αέριο σε όλες τις νέες 
κατασκευές.

Η ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
Η Επιτροπή του δήμου του Μόντρεαλ 

συνιστά επίσης τον περιορισμό της χρή-
σης φυσικού αερίου στο 15% στην πε-
ρίπτωση της διπλής ενέργειας και μόνο 
κατά τις περιόδους αιχμής. Ωστόσο, με τη 
διπλή ενέργεια, το 30% της ενεργειακής 

πρόσληψης των οικιακών πελατών προ-
έρχεται από φυσικό αέριο και το 70% από 
ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με τη Hydro-Québec, χωρίς τη 
διπλή παροχή ενέργειας δεν είναι εφικτή 
τροφοδοσία για τη Hydro. «Προειδοποι-
ούμε τον Δήμο για τις συνέπειες ενός 
κανονισμού που δεν επιτρέπει την ανά-
πτυξη της προσφοράς διπλής ενέργειας» 
είπε ο Maxence Huard-Lefebvre. Το θέμα 
είναι η χειμερινή αιχμή, υπενθυμίζει η 
Hydro-Québec, όταν οι χαμηλές θερμο-
κρασίες αυξάνουν τη ζήτηση και ασκούν 
πίεση στο δίκτυο.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
«Στην πόλη του Μόντρεαλ παραμένου-

με προσεκτικοί. Θα αφιερώσουμε χρόνο 
για να αναλύσουμε όλες τις συστάσεις 
και θα τις ακολουθήσουμε τους επόμε-
νους μήνες», εξηγεί η γραμματέας Τύπου 
της εκτελεστικής επιτροπής, Marikym 
Gaudreault. «Θα αφιερώσουμε χρόνο για 
να τα αναλύσουμε και αυτό θα γίνει επί-
σης σε συνεργασία με τη Hydro-Québec 
και την Énergir». 
Οι κανονισμοί δεν έχουν γραφτεί ακό-

μη και ο Δήμος θα μπορούσε κάλλιστα 
να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο από 
τα εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής του. Η 
εκπρόσωπος της εκτελεστικής επιτροπής 
του Μόντρεαλ είναι ωστόσο ενθουσια-
σμένη με το ενδιαφέρον που εκδηλώθη-
κε κατά τις διαβουλεύσεις.
«Μπορούμε τώρα να δούμε ότι η προ-

σπάθεια δημόσιας διαβούλευσης σχετι-
κά με τον οδικό μας χάρτη προς τα κτίρια 
μηδενικών εκπομπών ήταν επιτυχής» 
λέει η κ. Gaudreault. «Περίπου πενήντα 
οργανισμοί, επιχειρήσεις και πολίτες 
συμμετείχαν στη συζήτηση, γεγονός που 
δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το 
θέμα για τους κατοίκους του Μόντρεαλ».

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Το Μάιο του 2022, η Δήμαρχος του 

Μόντρεαλ, Valérie Plante, ήταν ενθου-
σιασμένη με την υπογραφή συμφωνίας 
συνεργασίας με τη Hydro-Québec για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου (GHG) στον κτιριακό τομέα. 
«Όσο και αν πρέπει να μειώσουμε τη 

χρήση ορυκτών καυσίμων, είναι σημα-
ντικό να το κάνουμε με το καλύτερο δυ-
νατό κόστος», δήλωσε η διευθύνουσα 
σύμβουλος Sophie Brochu. Ο Δήμος του 
Μόντρεαλ θέλει τα κτίρια που χτίστηκαν 
στην επικράτειά του να γίνουν ουδέτερα 
από άνθρακα έως το 2040.

Για τον Patrick Bonin, επικεφαλής 
της εκστρατείας Climate-Energy της 
Greenpeace Canada, οι συστάσεις των 
εκλεγμένων αξιωματούχων του Μόντρε-
αλ επιβεβαιώνουν την ηγεσία της πόλης 

και υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση του Κεμπέκ τεμπελιάζει στο 
θέμα του φυσικού αέριου, όταν θα έπρε-
πε να ρυθμίσει την εξάλειψη των ορυ-
κτών καυσίμων στα κτίρια.

1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 
ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ GNR
Το Μάιο του 2022, η Hydro-Québec και η 

Énergir έλαβαν έγκριση από το Régie de 
l›énergie για τη μετατροπή των συστημά-
των θέρμανσης αερίου σε διπλή ενέργεια, 
προκειμένου να μειωθούν τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Ωστόσο, στην απόφαση ασκήθηκε έφε-
ση. Την περασμένη εβδομάδα, το Régie 
άλλαξε γνώμη και δε θα επιτρέψει στη 
Hydro-Québec να αυξήσει τα επιτόκια, 
για να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με 
την Énergir. Η κρατική εταιρεία, ωστόσο, 
λέει ότι η συνεργασία θα προχωρήσει, 
αλλά πιθανότατα θα πρέπει να περικόψει 
τα κέρδη της. 

Η Hydro εκτιμά ότι η διπλή ενέργεια 
θα μειώσει τα GHG στο Κεμπέκ κατά 
540.000 τόνους ισοδύναμου CO2 έως το 
2030 και θα εξοικονομήσει περίπου 1,7 
δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 
την πλήρη ηλεκτροδότηση.

Στη συνέντευξή της, η Hydro ζήτησε επί-
σης από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
θέση που αναγνωρίζει το ανανεώσιμο 
φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας που δεν 
παράγει εκπομπές GHG. 
Οι πολέμιοι της συμφωνίας για τη διπλή 

ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων περι-
βαλλοντικών και καταναλωτικών ομάδων, 
πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι 
αντιμετώπισης της χειμερινής αιχμής. 
Υποστηρίζουν περισσότερο τη χρήση 

αντλιών θερμότητας και συσσωρευτών 
θερμότητας, που θα επέτρεπαν την απε-
ξάρτηση από ρυπογόνες μορφές παρα-
γωγής ενέργειας στα κτήρια. 

© Ici Radio Canada

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
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Δωρεάν εκτίμηση
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Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca

Andreas

Michalopoulos
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30
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over YEARS
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- 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
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Η Καναδική κυβέρνηση εισήγαγε πρόσφατα νομοθεσία, 
σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 17 Μαρτίου 

2024 η εκούσια ευθανασία, για όσους πάσχουν από ψυχικά νο-
σήματα. Από τις 18 Μαρτίου 2023 θα επιτρέπονται οι αιτήσεις 
ατόμων με ψυχική διαταραχή ως μοναδική υποκείμενη ιατρική 
πάθηση.
Στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης αναφέρεται, ότι για να είναι 

κάποιος επιλέξιμος για ευθανασία πρέπει να είναι άνω των 18 
ετών και να έχει σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση στο πρό-

γραμμα Medical Assistance In Dying, πρέπει να είναι δικαιούχοι 
του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, να είναι σε θέση να 
λαμβάνουν αποφάσεις και να είναι απαλλαγμένοι από εξωτερι-
κές πιέσεις. 

Πέρυσι, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι στον Καναδά τερ-
μάτισαν τη ζωή τους μέσω ευθανασίας.
Το θέμα του θανάτου είναι ένα θέμα πολυσύνθετο, πολυδιά-

στατο και ευαίσθητο, και εξακολουθεί να θεωρείται ταμπού στις 
περισσότερες κοινωνίες. Γεγονός είναι ότι είμαστε μια κοινωνία 
όπου αρνούμαστε να συζητήσουμε την οδύνη, τον πόνο, το θά-
νατο και τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, ενώ η καλύτερη σπουδή 
του θανάτου είναι αναμφισβήτητα η ίδια η ζωή. 

Πως ζούμε την καθημερινότητα μας, πως εκφράζουμε τα συναι-
σθήματά μας στους γύρω μας και πώς ακόμη βλέπουμε το θέμα 
του τέλους. Το ζήτημα της ευθανασίας σίγουρα αφορά εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, όπου ο ασθενής έχει μία καταληκτική πορεία, 
με το γιατρό να πιστοποιεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα φαρμα-
κευτικά και ιατρικά μέσα. 

Πρόκειται για μία προαιρετική απόφαση, κάτω από πολύ αυστη-
ρές προδιαγραφές και κριτήρια, με πλήρη βούληση του ασθενή 
και με την απόλυτη συγκατάθεσή του κατόπιν έγκυρης και έγκαι-
ρης ενημέρωσης. Και υπάρχει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο 
με ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να προστατευτεί ο ασθενής από 
οποιουσδήποτε εξωτερικούς παράγοντες.

Σε εκτεταμένη Αμερικανική έρευνα, η πλειοψηφία των συμμετε-
χόντων αναγνωρίζει ότι είναι δικαίωμα του ασθενή που υποφέρει 
από μία ανίατη αρρώστια να επιλέξει την ευθανασία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιτίθεται στην ενεργητική ευθανασία 
και την υποβοηθούμενη από γιατρούς αυτοκτονία, με το σκεπτι-
κό ότι η ζωή είναι δώρο από το Θεό και δεν πρέπει να συντομεύε-
ται πρόωρα. Ωστόσο, επιτρέπει στους ετοιμοθάνατους την επιλο-
γή να αρνηθούν την υπερβολική θεραπεία που τους παρατείνει 
ελάχιστα τη ζωή. 
Υποστηρίζει ακόμη ότι ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να τερ-

ματίσει τη ζωή του ή να ζητάει τον τερματισμό της από κάποιον 
άλλον. Η ευθανασία, η αυτοκτονία όπως και η ανθρωποκτονία, 
αποτελούν άρνηση της κυριαρχίας του Θεού και του σχεδίου της 
αγάπης του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, η ιατρική βοήθεια στο θά-
νατο ή η ευθανασία δεν υπάρχει και δεν επιτρέπεται. 

Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων, η ευθανασία υποκριτικά 
καλύπτει την ανάγκη των κρατών να υπερασπιστούν, όχι το δικαί-
ωμα των πολιτών τους στην αξιοπρέπεια του θανάτου, αλλά την 
αδυναμία του συστήματος περίθαλψης να επωμιστεί το κόστος 
των μακροχρόνιων δαπανηρών θεραπειών, για τη συντήρηση 
μιας «ασήμαντης» για το κράτος ζωής…

Οργή: Ζούμε σε μια μπανανία που παρακολουθείται 
η μισή χώρα αλλά δεν έχουμε υποδομές να 

εντοπίζουμε ένα τρένο 350 ανθρώπων!
• Για παρακολουθήσεις και πλειστηριασμούς  
είμαστε η επιτομή της αποτελεσματικότητας 

• Για να προστατευτούν ζωές πολιτών  
είμαστε η επιτομή του τρίτου κόσμου

Γράφει ο συντάκτης  
του SPORTIME.GR 
Ελευθέριος Ανδρώνης

Η ανείπωτη τραγωδία με τη σύγκρουση τρένων 
στα Τέμπη, έπνιξε την Ελλάδα στο αίμα, τη θλί-

ψη και τη βουβή οργή. Γι’ αυτή τη φρίκη, σε ανθρώ-
πινο επίπεδο δεν υπάρχουν λόγια. Είναι ασύλληπτο 
και μόνο να σκεφτείς πως το (υποτίθεται) ασφα-
λέστερο μέσο κυκλοφορίας έγινε καρμανιόλα για 
δεκάδες νέα παιδιά, μόνο και μόνο επειδή αυτή η 
χώρα λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο.

Να αφήνεις αμέριμνος το παιδί σου να ταξιδέψει με 
το τρένο και λίγες ώρες μετά να σε καλούν να το νε-
κροφιλήσεις ή ακόμα χειρότερα να μην υπάρχει καν 
η δυνατότητα να αναγνωριστεί. Φρίκη. Φρίκη ανεί-
πωτη!

Βουβή οργή για ένα εγκληματικό κράτος του «πάμε 
και όπου βγει», αυτό δηλαδή που άκουσε ένας επι-
βάτης στον ασύρματο, σε μια συνομιλία μεταξύ του 
οδηγού του μοιραίου τρένου και του υπεύθυνου ει-
σιτηρίων. 

Ολόκληρη η χώρα είναι ένας χαοτικός συρφετός του 
«πάμε και όπου βγει». Κάνε το κορόιδο και ό,τι γίνει. 
Ασ’ το να περάσει και ας αναλάβει τα σπασμένα ο 
επόμενος. Η ίδια ιστορία δεκαετίες τώρα.

Λίγο – λίγο ξεπουλήθηκαν όλες οι μεγάλες υποδο-
μές της χώρας και αφέθηκαν στο έλεος των εργολα-
βικών συμφερόντων. Η ασφάλεια των πολιτών έγινε 
θυσία στο βωμό της ρεμούλας, της λαμογιάς, της μί-
ζας και των επενδυτικών συμποσίων στις σάρκες του 
λαού.

ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΡΩΤΟΙ – ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
Ζούμε σε μια χώρα που διαθέτει ένα απαρχαιωμέ-

νο, σχεδόν παλαιολιθικό σιδηροδρομικό δίκτυο και 
ο ΟΣΕ παραμένει για δεκαετίες μια ανοιχτή πληγή. 
Κρατικές επιχειρήσεις βαφτίζονται ως «προβλημα-
τικές» αφού αφεθούν να γίνουν τέτοιες, πωλούνται 
για ένα κομμάτι ψωμί και στη συνέχεια μετατρέπο-
νται σε ένα τριτοκοσμικό ρημάδι που «κόβει» από 
παντού τα λειτουργικά κόστη για να θησαυρίζουν οι 
«επενδυτές». 

Σήμερα υπάρχουν σταθμοί του οργανισμού που δεν 
υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος του ΟΣΕ για την επιτή-
ρηση τους, ενώ δίνεται μόνο το 1/10 των απαιτούμε-
νων πόρων για την ετήσια συντήρηση του δικτύου.

Ζούμε σε μία χώρα στην οποία ο Άρειος Πάγος βγά-
ζει απόφαση – express μέσα σε μερικές βδομάδες για 
να πλειστηριάζονται ελεύθερα οι πρώτες κατοικίες, 
αλλά τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για το 
σιδηροδρομικό δίκτυο μπορούν να παραμένουν στα 
αζήτητα για παραπάνω από δύο δεκαετίες. Και καμία 
κυβέρνηση, κανένα υπουργείο, κανένας εισαγγελέας, 
κανένας υπεύθυνος φορέας δεν ασχολήθηκε με τις 
εκκλήσεις των εργαζομένων που προειδοποιούσαν 
για επερχόμενο δυστύχημα, επειδή βίωναν καθημε-
ρινά το μπάχαλο στη λειτουργία του δικτύου.

Όλα είναι θέμα προτεραιότητας, και σε αυτή τη 
μπανανία των Βαλκανίων η ευημερία των funds και 
των επενδυτών έχει μεγαλύτερη αξία από τις ζωές 
των πολιτών, είτε αυτές χάνονται σε μια κατοικία που 
εκπλειστηριάζεται, είτε σε ένα τρένο που μετατρέπε-
ται σε ένα φέρετρο από παλιοσίδερα.

Ζούμε σε μια χώρα που εν έτει 2023 μπορούμε να 
βλέπουμε μέσω GPS το που βρίσκεται η παραγγελία 
με τα… σουβλάκια μας, αλλά δεν έχουμε εξασφαλί-
σει τα μέσα ώστε να εντοπίζουμε την ακριβή θέση 
μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας 352 ατόμων. Γιατί 
«πάμε και όπου βγει».

Ζούμε σε μια εποχή που παρακολουθείται από τε-
λευταίας τεχνολογίας κακόβουλα λογισμικά η μισή 
Ελλάδα, μέχρι και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, αλλά δεν έχουμε τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συ-
στήματα κυκλοφορίας για να μας προειδοποιούν ότι 
δύο αμαξοστοιχίες κινούνται σε αντίθετη κατεύθυν-
ση πάνω στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

Σε αυτή τη χώρα ζούμε, ας το πάρουμε είδηση πως 
τα συντρίμμια του κρατικού μηχανισμού μεταφράζο-
νται σε συντρίμμια πραγματικά, που μέσα τους χάνο-
νται ανθρώπινες ζωές.

ΘΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΠΑΛΙ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΤΟΥΣ
Με επικοινωνιακά μαγειρέματα και κροκοδείλια 

δάκρυα από τους ανευθυνοϋπεύθυνους, πάνε να 
ρίξουν όλες τις ευθύνες σε ένα σταθμάρχη, ενώ αν 
είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα ασφαλείας θα 
επέτρεπαν στον υπεύθυνο κάθε σταθμού να παρακο-
λουθεί σε ζωντανό χρόνο ποια τρένα υπάρχουν πάνω 
στη γραμμή και προς τα πού κινούνται.

Ένας υπάλληλος, ένα «ανθρώπινο λάθος», μια 
«αμέλεια», ένας αποδιοπομπαίος τράγος θα επω-
μιστεί όλες τις ευθύνες γι’ αυτή την ανείπωτη τρα-
γωδία και οι – πολιτικά – υπεύθυνοι θα κρύβονται 
πίσω από το δάχτυλο τους, γι’ αυτό το χάλι που πα-
ρέδωσαν στην υπηρεσία των πολιτών. Το είδαμε στην 
Ηλεία, στο Μάτι, στη Μάνδρα, το βλέπουμε να γίνε-
ται και τώρα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας 
Καραμανλής, είχε αρχικά την εντύπωση πως μερικά 
σφιγμένα δάκρυα είναι αρκετά για να καμουφλά-
ρουν τις τραγικές ευθύνες του. 

Είναι ο ίδιος πολιτικός που πριν από μία εβδομάδα 
παρουσιαζόταν ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπεί-
ας ως εγγυητής της ασφάλειας των επιβατών στα 
τρένα και δήλωνε ότι «δεν παίζουμε με την ασφάλεια 
των επιβατών στα τρένα».

Στη συνέχεια, υπό το βάρος των καταιγιστικών εξε-
λίξεων, ο κ. Καραμανλής υπέβαλε την παραίτηση του 
μιλώντας για… «πολιτική ευθύνη», και μένει να δού-
με πως θα χειριστεί αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, γιατί στο κάτω – κάτω έρχονται και… εκλογές, 
οπότε δεν είναι ώρα για επικοινωνιακές απώλειες 
που θα μας χαλάσουν τη… συσπείρωση, ε;

Στη Μάνδρα και στο Μάτι έφταιγε η… άναρχη δό-
μηση. Στην Ηλεία έφταιγε ο στρατηγός άνεμος. Στα 
Τέμπη θα φταίει κάποιος σταθμάρχης ή – ποιος ξέ-
ρει – τι άλλο θα σκαρφιστούν, γι’ αυτό το διαχρονικό 
έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού…

Και αν έφυγαν δεκάδες ψυχές τόσο άδικα, τίποτε 
δεν αλλάζει γι’ αυτούς. Θα προβάρουν το ύφος της 
συντριβής για λίγες μέρες και μετά πάλι θα αντιμετω-
πίζουν την ασφάλεια των πολιτών ως «κόστος». 

Στα σιδηροδρομικά δίκτυα, στα νοσοκομεία, στα 
αστικά ΜΜΜ, στις φυσικές καταστροφές, στην 
εγκληματικότητα, σε δημόσια έργα, παντού υπάρχει 
«κόστος» που πρέπει να περιοριστεί.

Ένα διαρκές έγκλημα χωρίς τιμωρία…
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FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling or Downsizing?
I CAN HELP!

Call me today for a 
FREE evaluation 

with no obligation.

Oι Φιλήκοοι των ξένων
Είναι πρόδηλο, ότι το Ελλαδικό Κρά-

τος, εκ της ιδρύσεως του και εντεύ-
θεν, κατόπιν του εθνικοαπελευθερω-
τικού αγώνα των οπλαρχηγών υπέρ 
Πίστεως και Πατρίδας, οι σύμμαχες εκά-
στοτε προστάτιδες δυνάμεις έσπευσαν 
καθοιονδήποτε τρόπο να το κηδεμονεύ-
σουν, σφετεριζόμενες τον άδολο αγώνα 
των αγωνισαμένων υπέρ της ζωτικής 
ελευθερίας, ολοτρόπως την Πατρίδα 
μας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Η ως άνω  αντίληψη των Μ. Δυνάμεων 
δια την εθνική μας ανεξαρτησία (η οποία 
δηλαδή τους αιφνιδίασε δυσμενώς), δη-
μιούργησε ένα κράτος, μη αυτοδύναμο, 
ουχί ανεξάρτητο, με ιδιαίτερες ακαμψί-
ες και ανυπέρβλητες αντιφάσεις, προ-
σανατολισμένο αμιγώς επί τη βάσει της 
πεπολιτισμένης Δύσεως, των Φωτών 
της Εσπερίας και της εν γένει καθολικής 
επαναστάσεως του Διαφωτισμού, συ-
νεπαγομένης της κατίσχυσης δήθεν του 
Ορθολογισμού και της Επιστήμης έναντι 
των Θρησκειών. Το αφήγημα αυτό και οι 
επιρροές εκ της Δυτικής Εκκλησίας, συ-
νέβαλαν άρδην επί της δημιουργίας και 
δόμησης ενός έθνους κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωση των κρατικών δομών και αρχών 
της Δύσεως, η επιρροή εξάλλου τοιαύτη 
αποτυπώνεται εν μέρει απτώς και εις τα 
πρώτα Συνταγματικά κείμενα της Α, Β, και 
Γ εθνοσυνελεύσεων, ήτοι της Επιδαύρου, 
του Άστρους και της Τροιζήνας, κατά τα 
προτάγματα του Γαλλικού Διαφωτισμού 
(πλην όμως ο εθνικοαπελευθερωτικός 
αγώνας διαφοροποιείτο από το Γαλλικό 
Διαφωτισμό και την Αμερικανική επανά-
σταση, λόγω του ηθικής υποστάσεως του 
εθνικού χαρακτήρα της Ελληνικής επανα-
στάσεως).

Η ως άνω κατάσταση θεμελίωσε, ιδίως 
μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια, 
ένα καχεκτικό κράτος, επαρχίας της Δύ-
σης, ένα οιονεί προτεκτοράτο, το οποίο 
διοικείται από απόλυτα ελεγχόμενους 
επιτετραμμένους των αντιπροσώπων 
των προστάτιδων δυνάμεων, δια μέσου 
των δυτικών επινοήσεως κομμάτων (Δε-
ξιάς, Αριστεράς κ.λπ.), η ως άνω δε κατά-
σταση πυροδοτήθηκε έτι περαιτέρω με 
την εξέγερση των Μπολσεβίκων και τη 
δημιουργία δομών εξουσίας ανά τον κό-
σμο, με το αφήγημα της εργατικής τάξης 
και το δήθεν πρόκριμα του Μαρξισμού, ο 
οποίος πρέσβευε την άλλη όψη του ίδιου 
νομίσματος, της ιδεολογικής δήθεν μή-
τρας της πολύφερνης Δύσεως, το δίπολο 
καπιταλισμού – μαρξισμού.
Τηρουμένων των αναλογιών, η ως άνω 

ιστορική πραγματικότητα, μετά την πά-
ροδο των χρόνων, διαρκούντος του πρώ-
του, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου 
και των νέων διεθνών συσχετισμών με 
την ενδυνάμωση του Κράτους του Ισραήλ 
και την πτώση των κρατών του Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού, δημιούργησε την προοπτι-
κή μίας Ελλάδας με μεγαλύτερη αυτό-
νομη πορεία, πλην όμως τούτο, παρά το 
διπλασιασμό της εκ των Βαλκανικών πο-
λέμων και εν συνεχεία μετά τη συντριπτι-
κή ήττα εις τη Μικρασιατική καταστροφή, 
δια πρώτη φορά, με τη συνθήκη της Γιάλ-
τας και το σχέδιο Μάρσαλ, μέχρι το 1990, 
υπήρξε εν ψήγματι, μια διαφορετική πο-
ρεία της Πατρίδας μας, πλην όμως απε-
δείχθη μία φενάκη, διότι η νέα Προστά-
τιδα δύναμη, οι Η.Π.Α, μαζί με την Ευρώ-
πη, ουδόλως επέτρεψαν την πολιτισμική 
ανάταση και οικονομική αναδιάταξη της 
πατρίδας άνευ της χορηγηθείσης αδείας 
και λογοδοσίας ως προς τους οιονεί επι-
τρόπους μας άχρι σήμερον.
Τα αποτελέσματα της ως άνω πολιτικής 

τα βιώσαμε, λίαν συντόμως με τα τεκται-
νόμενα των επαχθών μνημονίων, με τον 
ολοκληρωτισμό της Υγειονομικής κρίσε-
ως, με τη Συνθήκη των Πρεσπών αλλά και 
με τη διπλωματική αδράνεια δια τη δι-
εκδίκηση των κεκτημένων δικαιωμάτων 
μας, δυνάμει του Δικαίου της Θαλάσσης, 
ως διεκδικούμενη συνιστώσα διπλωμα-
τικής διεκδικήσεως μας έναντι της γείτο-
νος Τουρκίας, αλλά και λίαν προσφάτως 
εκ της εκρήξεως του πολέμου Ρωσίας – 
Ουκρανίας όπου συρθήκαμε ηττοπαθώς 
απεμπολώντας οιαδήποτε διπλωματική 
διεκδίκηση δια τη γεωπολιτική διασφάλι-
ση  των συμφερόντων της Ελλάδας αλλά 
και της Κύπρου.

Η εκχώρηση των εξωτερικής μας πολι-
τικής εις τις βουλές των πρεσβειών των 
Προστάτιδων δυνάμεων, καθώς και η 
χάραξη της Κρατικής Παιδείας μας, εις 
τρίτα υπερεθνικής προελεύσεως πρόσω-
πα τα οποία μας φθονούν θανάσιμα δια 
την αναντίλεκτη πρωτοκαθεδρία μας ως 
Ελλάδα, σχετικώς προς την ίδρυση της 
μήτρας του παγκόσμιου πολιτισμού, δι-
καιολογεί, κατά το μάλλον ή ήττον, την, 
εν προκειμένω, διαχρονική κηδεμονία 
της Πατρίδας μας, όπως σήμερον κυβερ-
νάται από δοτούς ανθέλληνες, τελούντες 
εν πλήρη διατεταγμένη υπηρεσία, τρίτων, 
εξυπηρετώντας πρωτίστως, καίτοι αυτοί 
φέρονται ως ωσεί κυβερνήτες της Ελλά-
δας, αποκλειστικά αυτά τα συμφέροντα 
των προρρηθέντων διευθυντηρίων, ού-
τως δε ερμηνεύεται, καταδεικνύεται και 
υποδηλώνεται, το μέγεθος της ανελευ-
θερίας μας και η απόλυτη αδυναμία μίας 
καθόλα αυτόνομης πορείας εξέλιξης και 
προόδου της Πατρίδας μας, η οποία κα-
θίσταται, μετά ταύτα, μυωπικά προσκολ-
λημένη προς τα κελεύσματα των εκάστο-
τε και εκασταχού Ισχυρών.

Σήμερον η Ελλάς είναι εγκιβωτισμένη 

εις την ειρκτή της προελαυνούσης πα-
γκοσμιοποιήσεως και των υπερεθνικών 
ταγών, οι οποίοι ευαγγελίζονται τη μεγά-
λη επανεκκίνηση δια της παγκόσμιας δια-
κυβερνήσεως, όπου η Ελλάς θα είναι μία 
αποικία των Μεγάλων δυνάμεων, ένα 
ετερόνομο προτεκτοράτο, το οποίο θα 
υφίσταται αδιαμαρτύρητα ένα ιδεολογι-
κό απαρτχάιντ, κατασυκοφαντώντας και 
εξοστρακίζοντας οιονδήποτε ανιδιοτελή 
αγωνιστή του έθνους και της Πατρίδας.

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπού-
δασε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δημο-
σιογραφία στο Ερ-
γαστήρι Επαγγελ-
ματικής Δημοσιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην 
Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης στο μεταπτυχια-
κό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός 
Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, 
Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και 
το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη 
Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο 
της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς 
ως διαμεσολαβητής στην επίλυση 
ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστι-
κού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 
(Α’211).
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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 

«Πέντε συν ένα» είναι τα σενά-
ρια για το σχηματισμό κυβέρ-

νησης, είτε μετά τις επερχόμενες εκλο-
γές της απλής αναλογικής που «κλειδώ-
νουν» για τις 9 Απριλίου, είτε, το πιθα-
νότερο, στις δεύτερες εκλογές, οι οποίες 
θα διεξαχθούν με τον εκλογικό νόμο της 
Ν.Δ. Η «Κ» καταγράφει όλα τα πιθανά 
και λιγότερο πιθανά σενάρια που συζη-
τούνται για το σχηματισμό κυβερνητι-
κής πλειοψηφίας 151 βουλευτών, υπό 
το πρίσμα και των τρεχουσών δημοσκο-
πήσεων αλλά και δημόσιων τοποθετή-
σεων των κομμάτων. 

Ρεπορτάζ: Σταύρος Παπαντωνίου,  
Αντώνης Αντζολέτος, Δώρα Αντωνίου
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί ότι η Ν.Δ. 
προτάσσει το στόχο της αυτοδυναμίας 
μετά τις δεύτερες εκλογές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
αναφέρεται σε προοδευτική κυβέρνηση 
μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, 
παρότι η «αριθμητική» για το σχηματι-
σμό της εμφανίζεται στην πράξη μάλλον 
εξαιρετικά δύσκολη. 

ΤΑ 5+1 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΜΑΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ» 151 

Του Σταύρου Παπαντωνίου

Με τις εκλογές να είναι πλέον προ των 
πυλών η «Κ» επιχειρεί να φωτίσει όλα 
τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προ-
κύψουν μετά τις πρώτες και τις δεύτερες 
κάλπες, καθώς τα κόμματα – δικαιολο-

γημένα – δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους 
για όλα τα ενδεχόμενα, επιδιώκοντας 
ευλόγως επί του παρόντος το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση 
της απλής αναλογικής που έχει «κλει-
δώσει» για τις 9 Απριλίου.

Σενάριο 1: Η Ν.Δ. να καταφέρει, όπως 
επιδιώκει, στις δεύτερες εκλογές να πά-
ρει την αυτοδυναμία και να σχηματίσει 
κυβέρνηση, αφού οι διερευνητικές εντο-
λές της κάλπης της απλής αναλογικής θα 
έχουν αποβεί άκαρπες. Για να επιτευ-
χθεί αυτό το σενάριο η Ν.Δ. θα πρέπει 
στις δεύτερες εκλογές να λάβει ποσοστό 
άνω του 37%, ίσως και 37,5%. Το ακρι-
βές ποσοστό θα εξαρτηθεί από το πόσα 
κόμματα θα μείνουν εκτός Βουλής, κα-
θώς το ποσοστό τους αθροιστικά, όσο 
μεγαλύτερο είναι, «ρίχνει» το ποσοστό 
της αυτοδυναμίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου 
θεωρούν πως για να επιτευχθεί αυτό το 
σενάριο θα πρέπει η Ν.Δ. στις πρώτες 
εκλογές να πάρει πάνω από 33%-34%, εξ 
ου και η κυβέρνηση μιλάει διαρκώς για 
την κρισιμότητα της πρώτης κάλπης «που 
θα παράξει πολιτικό αποτέλεσμα».

Σενάριο 2: Η Ν.Δ. να μην καταφέρει να 
πάρει την αυτοδυναμία στις δεύτερες 
εκλογές. Εκεί τα πράγματα περιπλέκο-
νται, καθώς τότε είτε θα πρέπει να πάει 
σε τρίτες εκλογές – κάτι πολύ δύσκο-
λο – είτε να αναζητήσει συμμάχους. Ο 
πιθανότερος σύμμαχος σε αυτή την πε-
ρίπτωση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, με 
τον οποίο ωστόσο για να έχουμε φτάσει 
σε δεύτερες εκλογές, θα έχει απορριφθεί 
συνεργασία στις πρώτες. Εκείνος που θα 
έχει απορρίψει τη συνεργασία στις πρώ-
τες θα πρέπει να εξηγήσει πειστικά γιατί 

την αποδέχεται ένα μήνα μετά, κάτι που 
μόνο εύκολο δεν είναι.
Σενάριο 3: Συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ 

από τις πρώτες εκλογές. Οι συσχετισμοί 
που θα βγάλει η κάλπη στις πρώτες εκλο-
γές θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εάν, 
λοιπόν, στις πρώτες κάλπες το ποσοστό 
του ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαίτερα υψηλό και της 
Ν.Δ. δεν είναι το προσδοκώμενο – δη-
λαδή κινηθεί πέριξ του 30%-31% – τότε 
μπορεί να ανοίξει συζήτηση για συγκυ-
βέρνηση των δύο κομμάτων εξαρχής. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ 
να έχει λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 
κοντά στο 15%, για να δικαιολογήσει την 
είσοδό του στην κυβέρνηση, αλλά και 
προκειμένου τα δύο κόμματα να «αθροί-
ζουν» το απαιτούμενο ποσοστό, ώστε να 
έχουν αθροιστικά περισσότερους από 
151 βουλευτές. «Αγκάθι» για την υλοποί-
ηση του συγκεκριμένου σεναρίου το ότι 
ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει κατά 
το παρελθόν πως θα συνεργαστεί χωρίς 
πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή Τσίπρα, κάτι 
ωστόσο που τελευταία έχει σταματήσει 
να αναφέρει με την ίδια ένταση, προτάσ-
σοντας τη «σύγκλιση» πάνω σε προγραμ-
ματικές θέσεις.
Σενάριο 4: Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑ-

ΣΟΚ και λοιπών δυνάμεων, επί της ουσί-
ας του ΜέΡΑ25 του Γ. Βαρουφάκη. Για να 
συμβεί αυτό θα πρέπει να ισχύσουν δύο 
προϋποθέσεις: Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι 
πρώτο κόμμα, καθώς ο κ. Τσίπρας έχει 
αποκλείσει «κυβέρνηση ηττημένων» και, 
δεύτερον, τα κόμματα να συγκεντρώσουν 
άνω του 45% έως το 47% για να μπορεί να 
ευοδωθεί αυτό το σενάριο. Δηλαδή χρει-
άζεται οπωσδήποτε να μπει στην επόμε-

νη Βουλή ο κ. Βαρουφάκης και ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ να πάρουν μαζί περίπου από 42% 
έως 44%. Η κυβέρνηση αυτή – με τη Ν.Δ. 
να τη χαρακτηρίζει «φρανκενστάιν» – εκ 
των πραγμάτων θα είναι και πολύ αστα-
θής, αφού δεν αναμένεται να έχει πάνω 
από 151 το πολύ 152 βουλευτές.

Σενάριο 5: «Κυβέρνηση ηττημένων». 
Πρόκειται για σενάριο όπου ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25 θα 
κάνουν συγκυβέρνηση από τις πρώτες 
εκλογές, χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο 
κόμμα. Αυτό είναι που ονομάζει η Νέα 
Δημοκρατία «κυβέρνηση των ηττημέ-
νων» και κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου, ζητώντας από τους ψηφοφόρους να 
είναι τέτοιο το αποτέλεσμα των πρώτων 
εκλογών, που δε θα αφήνει περιθώρια να 
πραγματωθεί αυτό. Το ποσοστό που θα 
χρειαστούν τα κόμματα είναι πάλι άνω 
του 45% και επειδή είναι πιθανότερο ο 
ΣΥΡΙΖΑ να είναι δεύτερο κόμμα, στο Μα-
ξίμου το θεωρούν και πιο «επικίνδυνο» 
να υλοποιηθεί, παρότι, όπως προανα-
φέρθηκε, ο κ. Τσίπρας δημοσίως το απο-
κρούει.
+1: Υπάρχει και ένα ακόμα σενάριο: η 

Ν.Δ. μετά τις δεύτερες εκλογές να είναι 
τόσο κοντά στο σχηματισμό κυβέρνησης 
που να χρειάζεται μόνο μερικούς βου-
λευτές ώστε να υπερβεί το «μαγικό αριθ-
μό» 151. Εκεί κάποιοι υποστηρίζουν πως 
μπορεί να λάβει ψήφους μεμονωμένων 
βουλευτών, ενδεχομένως από την Ελλη-
νική Λύση, παρότι το σενάριο «κεντρικής 
συνεργασίας» των δύο κομμάτων απορ-
ρίπτεται με τον πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο.

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο κάλπες και έξι σενάρια 
για σχηματισμό κυβέρνησης
• Πώς μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση  
από την κάλπη της απλής αναλογικής  
ή μετά τη δεύτερη αναμέτρηση 

• Κρίσιμης σημασίας το συνολικό  
ποσοστό των κομμάτων που  
θα μείνουν εκτός Βουλής

• Η «Κ» καταγράφει όλα τα πιθανά  
και λιγότερο πιθανά σενάρια

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  7
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Της Δώρας Αντωνίου

Η πραγματικότητα των αριθμών θέτει το πλαίσιο των πιθανών εξελίξεων της επομέ-
νης των εκλογών, βάζοντας περιορισμούς στις πολιτικές επιλογές και χειρισμούς που 

μπορούν να γίνουν από τα κομματικά επιτελεία. Ο γενικός διευθυντής της PULSE, Γιώργος 
Αράπογλου, αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα αποτυπώνεται μια σταθεροποίηση της 
εικόνας που δίνουν οι δημοσκοπήσεις διαφορετικών εταιρειών, όσον αφορά την εκτίμηση 
εκλογικού αποτελέσματος. Γεγονός που κάνει πιο εύκολες τις υποθέσεις για την επόμενη 
ημέρα. 

• Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της PULSE, με αναλογική κατανομή των αναποφάσι-
στων και σενάριο πεντακομματικής Βουλής, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως 
εξής: Ν.Δ. 37%, ΣΥΡΙΖΑ 28,5%, ΠΑΣΟΚ 12%, ΚΚΕ 6,5% και Ελληνική Λύση 4,5%, με το ποσοστό 
των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής να ανέρχεται σε 11,5%. Με αυτά τα ποσοστά, στις 
εκλογές απλής αναλογικής η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει 125 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 97, το ΠΑΣΟΚ 
41, το ΚΚΕ 22 και η Ελληνική Λύση 15. 
Τα βασικά σενάρια που προκύπτουν είναι: 
1) Συνεργασία Ν.Δ. με ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνουν 166 έδρες. 
2) Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ. Τα τρία κόμματα συγκεντρώνουν 160 έδρες. 
3) Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνικής Λύσης. Μαζί συγκεντρώνουν 153 έδρες. 
4) Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης. Μαζί συγκεντρώνουν 175 έδρες. 
Είναι προφανές, ότι τα τρία τελευταία σενάρια δεν μπορούν πρακτικά να υλοποιηθούν, 

επειδή το ΚΚΕ δεν πρόκειται να μετάσχει σε κυβέρνηση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται 
να συζητήσουν με τον κ. Βελόπουλο. 

• Εάν καταφέρει να πιάσει το κατώφλι της Βουλής και το ΜέΡΑ25, το ποσοστό των εκτός 
Βουλής κομμάτων διαμορφώνεται στο 8,5% και λαμβάνουν: Ν.Δ. 121 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 94 έδρες, 
ΠΑΣΟΚ 39 έδρες, ΚΚΕ 21 έδρες, Ελληνική Λύση 15 έδρες και 10 έδρες το ΜέΡΑ25. 
Τα πιθανά σενάρια σε αυτή την περίπτωση είναι: 
1) Συνεργασία Ν.Δ. με ΠΑΣΟΚ. Τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν 160 έδρες. 
2) Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ. Τα τρία κόμματα συγκεντρώνουν 154 έδρες. 
3) Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνικής Λύσης, ΜέΡΑ25. Συγκεντρώνουν 158 έδρες. 
4) Συνεργασία Ν.Δ., ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης. Συγκεντρώνουν 157 έδρες. 
Και εδώ «σκόπελο» για τα τρία τελευταία σενάρια αποτελούν ΚΚΕ και Ελλ. Λύση. 

• Με ενισχυμένη αναλογική και πεντακομματική Βουλή, η Ν.Δ. εξασφαλίζει οριακή αυτοδυ-
ναμία με 151 έδρες. Με εξακομματική Βουλή, ωστόσο, η Ν.Δ. λαμβάνει 148 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 
80, το ΠΑΣΟΚ 34, το ΚΚΕ 18, η Ελληνική Λύση 12 και 8 έδρες το ΜέΡΑ25. 
Τα πιθανά σενάρια σε αυτή την περίπτωση είναι: 
1) Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ με 182 έδρες και 
2) ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 με 152 έδρες.

Ο κ. Αράπογλου εκτιμά, ότι δε φαίνεται να υπάρχουν συνθήκες για δραματικές διαφορο-
ποιήσεις. Προσθέτει, ωστόσο, ότι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι καθοριστικό. Και 
αυτό διότι, όπως αναφέρει, το κόμμα εμφανίζει διακυμάνσεις στα ποσοστά του. Μια άλλη 
παράμετρος έχει να κάνει με την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη και το εάν οι δυνητι-
κοί ψηφοφόροι θα μετακινηθούν μαζικά προς κάποιο κόμμα που μπαίνει στη Βουλή.

ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα πολλά σενάρια των εκλογών προκαλούν έντονες συζητήσεις στο εσω-
τερικό του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς το μετεκλογικό τοπίο είναι θολό 

και οι γραμμές σε πολλές περιπτώσεις σε Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρι-
κούπη έχουν μπερδευτεί.
Η στρατηγική της Κουμουνδούρου για «κυβέρνηση των νικητών», όπως τη 

χάραξε ο Αλέξης Τσίπρας στο Ζάππειο, διαφοροποιώντας την από τη ΔΕΘ όπου 
είχε βάλει απλά φρένο στην «κυβέρνηση των ηττημένων» δεν έχει αλλάξει. 
Κανένα άλλο πλάνο δε γίνεται αποδεκτό στην αξιωματική αντιπολίτευση, όσο 
και αν στελέχη από την αριστερή πτέρυγα θεωρούν πως το αυστηρό πλαίσιο 
που μπαίνει από την ηγεσία αφήνει ανεκμετάλλευτους τους «ορίζοντες» που 
ανοίγει η απλή αναλογική. Η κόντρα «Προεδρικών» και «Ομπρέλας» αναβίωσε 
εν μέρει μετά τη δήλωση του Πάνου Σκουρλέτη στον ΣΚΑΪ. Ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε τη γνώμη, πως σε 
περίπτωση ήττας μισής μονάδας από τη Ν.Δ. όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. 
Η στρατηγική της νίκης, χωρίς αστερίσκους, θα ξεδιπλωθεί σε όλη την προε-
κλογική περίοδο.
Από τη στιγμή που η γαλάζια παράταξη έχει ως προτεραιότητα την αυτοδυ-

ναμία, από την Κουμουνδούρου με ακόμα πιο εμφατικό τρόπο το επόμενο δι-
άστημα θα τονίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να βάλει τη χώρα σε 
περιπέτειες με συνεχόμενες εκλογικές μάχες. Όσον αφορά τα σενάρια για σύ-
μπλευση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές, θεωρούν 
δεδομένο πως η υπόθεση των υποκλοπών δε δίνει κανένα περιθώριο στο Νίκο 
Ανδρουλάκη να κάνει οποιουσδήποτε «ελιγμούς» με τη σημερινή κυβέρνηση.

Στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στοιχισμένοι πίσω από τη γραμμή που έχει βάλει ο 
Νίκος Ανδρουλάκης και διατυπώθηκε με σαφήνεια στην «Κ» την Κυριακή 19/2. 
«Μία είναι η προϋπόθεση για να μπούμε στη συζήτηση για σχηματισμό κυ-
βέρνησης: να έχουμε ισχυρό ποσοστό ώστε να μπορούμε να επιβάλουμε τις 
προγραμματικές μας προτεραιότητες ως πεδίο συγκλίσεων, όπως συμβαίνει 
στα κράτη με ισχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία». Τι βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ; Μια 
προσπάθεια υφαρπαγής ψηφοφόρων από τους δύο «μεγάλους» που δε θα 
σταματήσει όσες «επιθέσεις φιλίας» και αν κάνουν στη Χ. Τρικούπη.

Όσοι δεν επιθυμούν επανάληψη της περιόδου 2012-2014 θυμίζουν πως το 
κόμμα, εξαιτίας της συνεργασίας με τη Ν.Δ., έφτασε στα χειρότερα ποσοστά 
της ιστορίας του. Η συνεύρεση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γιώργο Παπανδρέ-
ου σε εκδήλωση προκάλεσε «πονοκεφάλους» σε όσα στελέχη εκτιμούν πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που επενδύει στο αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης, δε θα 
αφήσει ανεκμετάλλευτο το γεγονός. Η αποκήρυξη του πολιτικού χαρακτήρα 
της συνάντησης ηρέμησε την πτέρυγα του κόμματος, που εκτιμά ότι με οδη-
γό το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης η συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία 
δεν πρέπει να αποκλειστεί προκειμένου να αποφευχθούν οι δεύτερες εκλογές. 
Θυμίζοντας παράλληλα πως η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι κατά πλειοψηφία δε-
ξιόστροφη. Στην πιθανότητα οποιασδήποτε συγκυβέρνησης αντιδρά μερίδα 
στελεχών, που προειδοποιούν για «εξαΰλωση» του χώρου αν προσφερθεί για 
άλλη μια φορά ανοιχτό όλο το «γήπεδο» του Κινήματος προς κάποιο από τα 
δύο μεγάλα κόμματα.
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Η Ελληνίδα δισεκατομμυριούχος: 
Μια γυναίκα είναι πλουσιότερη 
από όλους τους εφοπλιστές

Στη χώρα όπου η ναυτιλία είναι 
ο «βασιλιάς», ο πλουσιότερος 

εφοπλιστής είναι γυναίκα, γράφει 
το Bloomberg, καθώς υπολογίζει 
την προσωπική περιουσία της Μα-
ρίας Αγγελικούση στα 5,3 δισ. δο-
λάρια. Αυτό σημαίνει, ότι τα δύο 
πλουσιότερα άτομα στην Ελλάδα 
είναι γυναίκες, σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, καθώς την πρωτιά 
κατέχει η Vicky Safra (φωτ. κάτω 
δεξιά), κληρονόμος της ομώνυμης 
τραπεζικής δυναστείας, η οποία 
έχει ελληνικό διαβατήριο. 

Η 40χρονη Αγγελικούση (στη φωτ. 
με τον πατέρα της), επικεφαλής της 
Angelicoussis Shipping Group, μιας 
από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές 
εταιρείες του κόσμου, κληρονό-
μησε την οικογενειακή επιχείρηση 
μετά το θάνατο του πατέρα της, 
Γιάννη, το 2021, σε ηλικία 72 ετών. 
Πρόκειται για την τρίτη γενιά στα 
ηνία της εταιρείας και μία από τις 
νεότερες γυναίκες δισεκατομμυρι-
ούχους του κόσμου. 
Το Bloomberg περιγράφει τη Μα-

ρία Αγγελικούση σαν μέλος ενός μι-
κρού, αλλά διευρυνόμενου κλαμπ 
ισχυρών γυναικών στην ελληνική 
ναυτιλία, σε έναν κλάδο που είναι 
βαθιά ριζωμένος στην ελληνική 
κουλτούρα, αλλά και άρρηκτα συν-
δεδεμένος έως τώρα με την εικόνα 
των ισχυρών ανδρών του. Εκκεντρι-

κοί, θρασείς μεγιστάνες, όπως ο 
Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος 
Νιάρχος, ήταν το πρότυπο του δισε-
κατομμυριούχου της Ελλάδας. 
Οι γυναίκες, αντίθετα, αποτελούν 

μόλις το ένα τρίτο του εργατικού 
δυναμικού στις ναυτιλιακές εται-
ρείες και το 2% των πληρωμάτων 
στα πλοία. 
«Η ναυτιλία πάντα θεωρούνταν 

μια ανδρική βιομηχανία, αλλά εάν 
κοιτάξει κανείς τριγύρω σήμερα, 
του προκαλεί έκπληξη πόσες γυναί-
κες βρίσκονται σε πολύ υψηλές θέ-
σεις ή πρόκειται να γίνουν ισχυρές», 
λέει στο Bloomberg ο Nigel Lowry, 
του Lloyd’s List.

Πραγματικά, γυναίκες βρίσκονται 
στο τιμόνι των δύο μεγαλύτερων 
ναυτιλιακών της Ελλάδας: Η Αγ-
γελικούση στην εταιρεία που φέ-
ρει το όνομά της και η Αγγελικού 
Φράγκου, CEO της Navios Maritime 
Holdings. Η Ενωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών εξέλεξε μία γυναίκα, τη 
Μελίνα Τραυλού, για πρόεδρό της, 
για πρώτη φορά στον έναν αιώνα 
της ιστορίας της. 

Η διαδοχή έχει παίξει σημαντι-
κό ρόλο στην άνοδο των γυναικών 
στην ελληνική ναυτιλία, καθώς όλο 
και περισσότερο, τα ηνία των εται-
ρειών περνούν στις κόρες. 
Η Μαρία Αγγελικούση μπορεί να 

ήταν το μοναχοπαίδι της οικογέ-

νειάς της, όμως η άνοδός της στην 
εταιρεία δεν ήταν αυτονόητη. Με 
σπουδές στο Cambridge, δούλευε 
σαν γιατρός στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας στη Βρετανία, όταν ο πατέ-
ρας της την κάλεσε να επιστρέψει 
στην Ελλάδα και να μαθητεύσει 
πλάι του, τον καιρό της κρίσης. 
Ο πατέρας της, που χαρακτηρίζε-

ται από τον Lowry ως «ο καλύτε-
ρος δάσκαλος», φημισμένος για το 
ένστικτό του στην αγορά, βοήθησε 
την εταιρεία να ξεπεράσει την ύφε-
ση και να αναπτύξει το στόλο της 
στα 134 πλοία, διπλασιάζοντας την 
οικογενειακή περιουσία τα τελευ-
ταία επτά χρόνια. 

Με το θάνατό του, η Μαρία Αγγε-
λικούση βρέθηκε στη θέση του CEO, 
με την πρώτη της δοκιμασία να έρ-
χεται γρήγορα, όταν η Ρωσία εισέ-
βαλε στην Ουκρανία, κλονίζοντας 
το ναυτιλιακό κλάδο, την ώρα που 
ήδη αντιμετώπιζε την αναταραχή 
του κορωνοϊού.  

Αμέσως, η Αγγελικούση, που είχε 
πλοία στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε 
ότι δε θα αναλάμβανε ρωσικά φορ-
τία, κερδίζοντας το σεβασμό των 
άλλων στην αγορά.

© moneyreview.gr 

Μοντ Μπόνεϊ: Η πρώτη 
γυναίκα πιλότος που 
πέταξε σόλο από  
την Αυστραλία  
στην Αγγλία
Νοτιοαφρικανή αεροπόρος,  
η πρώτη γυναίκα που πέταξε 
μόνη της από την Αυστραλία  
στην Αγγλία

Η Μοντ Μπόνεϊ (Maude Bonney) είναι η πρώτη 
γυναίκα αεροπόρος που πέταξε σόλο από την 

Αυστραλία στην Αγγλία. Γεννημένη στις 20 Νοεμβρί-
ου 1897 στη Νότιο Αφρική, περιπλανήθηκε με την οι-
κογένειά της στην Αγγλία, την Αυστραλία και τη Γερ-
μανία, προτού εγκατασταθεί οριστικά στο Μπρίσμπεϊν 
της Αυστραλίας το 1917, μετά το γάμο της με το δερμα-
τέμπορο Χάρι Μπόνεϊ.

Το ενδιαφέρον 
της για την αερο-
πορία ξεκίνησε το 
1928, με την προ-
τροπή ενός εξα-
δέλφου του συζύ-
γου της. Απέκτησε 
δίπλωμα πιλότου 
και το 1931 πέτα-
ξε μόνη της με ένα 
διπλάνο τύπου 

deHaviland 60G VH-UPV, με την ονομασία «My Little 
Ship», από το Μπρίσμπεϊν στο Γουανγκαράτα, προκει-
μένου να συναντήσει τον πατέρα της. Το ταξίδι της σε 
απόσταση 1.600 χιλιομέτρων διάρκεσε 15 ώρες κι έγρα-
ψε ιστορία.
Το 1933 έγινε η πρώτη γυναίκα που πέταξε σόλο από 

την Αυστραλία στην Αγγλία. Το ταξίδι της διάρκεσε 157 
ώρες και ήταν αρκετά επικίνδυνο, αφού αντεπεξήλθε με 
επιτυχία τα κατά διαστήματα έντονα καιρικά φαινόμε-
να, ενώ επέζησε από δύο βαριές προσγειώσεις και ήλθε 
αντιμέτωπη με ένα κοπάδι νεροβούβαλων.

Η ατρόμητη αεροπόρος συνέχισε να θέτει νέους στό-
χους και το 1937 πραγματοποίησε ένα ακόμη διηπειρω-
τικό ταξίδι, αφού πέταξε σόλο από την Αυστραλία στη 
γενέτειρά της Νότιο Αφρική.
Το 1939 το αεροπλάνο της υπέστη μεγάλες ζημιές από 

φωτιά και αφού το επισκεύασε χρησιμοποιήθηκε ως 
εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου.
Η Μοντ Μπόνεϊ τιμήθηκε με πλήθος βραβείων και 

παρασήμων μεταπολεμικά. Έφυγε από τη ζωή, πλήρης 
ημερών, σε ηλικία 100 ετών, στις 24 Φεβρουαρίου 1997.  
                                                                             © SanSimera.gr
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ THE WALL STREET JOURNAL

Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ: Πιθανότατα από διαρροή 
εργαστηρίου η πανδημία του COVID!
Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα, ότι η πανδημία 
του Covid πιθανότατα προήλθε από διαρ-
ροή εργαστηρίου, σύμφωνα με μια απόρ-
ρητη  έκθεση  πληροφοριών  που  δόθηκε 
πρόσφατα  στο  Λευκό  Οίκο  και  βασικά 
μέλη του Κογκρέσου. To σχετικό ρεπορτάζ 
δημοσιεύει η The Wall Street  Journal* με 
τις υπογραφές των Michael R. Gordon και 
Warren P. Strobel.

Η αλλαγή του Υπουργείου Ενέργειας, το 
οποίο προηγουμένως ήταν αναποφάσιστο 
για το πώς εμφανίστηκε ο ιός, βασίζεται σε 
μια ενημέρωση σε έγγραφο του 2021 από 
το γραφείο της Διευθύντριας της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών Avril Haines. Η 
νέα έκθεση υπογραμμίζει, πώς διαφορετι-
κά τμήματα της κοινότητας πληροφοριών 
έχουν καταλήξει σε διαφορετικές κρίσεις 
σχετικά με την προέλευση της πανδημί-
ας. Το υπουργείο Ενέργειας προσχωρεί 
τώρα στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, 
λέγοντας ότι ο ιός πιθανότατα εξαπλώθηκε 
μέσω ατυχήματος σε κινεζικό εργαστήριο.
Το συμπέρασμα του Υπουργείου Ενέργει-

ας είναι το αποτέλεσμα νέων πληροφοριών 
και είναι σημαντικό, επειδή ο οργανισμός 
διαθέτει σημαντική επιστημονική τεχνο-
γνωσία και επιβλέπει ένα δίκτυο εθνικών 
εργαστηρίων των ΗΠΑ, μερικά από τα 
οποία διεξάγουν προηγμένη βιολογική 
έρευνα. Το Υπουργείο Ενέργειας έκανε την 
κρίση του με «χαμηλή εμπιστοσύνη», σύμ-
φωνα με άτομα που έχουν διαβάσει την 
απόρρητη έκθεση.
Το FBI είχε προηγουμένως καταλήξει στο 

συμπέρασμα, ότι η πανδημία ήταν πιθανό-
τατα αποτέλεσμα διαρροής εργαστηρίου 
το 2021 με «μέτρια εμπιστοσύνη» και εξα-
κολουθεί να διατηρεί αυτήν την άποψη. Το 
FBI απασχολεί μια ομάδα μικροβιολόγων, 
ανοσολόγων και άλλων επιστημόνων και 
υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Βιοε-
γκληματολογικής Ανάλυσης, το οποίο ιδρύ-
θηκε στο Fort Detrick, Md., το 2004 για την 

ανάλυση του άνθρακα και άλλων πιθανών 
βιολογικών απειλών.
Οι αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν 

να δώσουν λεπτομέρειες, σχετικά με τις 
νέες πληροφορίες και τις αναλύσεις που 
οδήγησαν το Υπουργείο Ενέργειας να αλ-
λάξει τη θέση του. Πρόσθεσαν ότι ,ενώ το 
Υπουργείο Ενέργειας και το FBI μιλάνε για 
εργαστηριακό ιό, κατέληξαν σε αυτά τα συ-
μπεράσματα για διαφορετικούς λόγους.
Ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών 

υπηρεσιών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε, ότι η 
κοινότητα των πληροφοριών είχε πραγμα-
τοποιήσει την ενημέρωση, η ύπαρξη της 
οποίας δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν. 
Αυτός ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι έγινε 
υπό το φως των νέων πληροφοριών, περαι-
τέρω μελέτης της ακαδημαϊκής βιβλιογρα-
φίας και διαβουλεύσεων με ειδικούς εκτός 
κυβέρνησης.

Η ενημέρωση, η οποία είναι λιγότε-
ρο από πέντε σελίδες, δε ζητήθηκε από 
το Κογκρέσο. Αλλά οι νομοθέτες, ιδιαί-
τερα οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής και 
της Γερουσίας, συνεχίζουν τις δικές τους 
έρευνες για την προέλευση της πανδη-
μίας και πιέζουν την κυβέρνηση Biden 
και την κοινότητα των πληροφοριών για 
περισσότερες πληροφορίες. Οι αξιωμα-
τούχοι δεν είπαν εάν θα εκδοθεί μια μη 
ταξινομημένη έκδοση της ενημέρωσης. 
Ο ιός Covid-19 κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά στη Wuhan της Κίνας, το αργότερο 
το Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με την 
έκθεση πληροφοριών των ΗΠΑ του 2021. Η 
προέλευση της πανδημίας αποτέλεσε αντι-
κείμενο έντονης, μερικές φορές κομματικής 
συζήτησης μεταξύ ακαδημαϊκών, ειδικών 
πληροφοριών και νομοθετών.
Ο David Relman, μικροβιολόγος του 

Stanford University, ο οποίος έχει υπο-
στηρίξει μια αντικειμενική έρευνα για τις 
απαρχές της πανδημίας, χαιρέτισε τα ενη-
μερωμένα ευρήματα.
«Συγχαρητήρια σε όσους είναι πρόθυ-

μοι να παραμερίσουν τις προκαταλήψεις 
τους και να επανεξετάσουν αντικειμενικά 
όσα γνωρίζουμε και δε γνωρίζουμε για την 
προέλευση του Covid», είπε ο Δρ Relman, 
ο οποίος έχει υπηρετήσει σε πολλά ομο-
σπονδιακά επιστημονικά συμβουλευτικά 
συμβούλια. «Η έκκλησή μου είναι να μη δε-
χθούμε μια ελλιπή απάντηση ή να παραιτη-
θούμε λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Ενέρ-
γειας αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρει-
ες της αξιολόγησής του, αλλά έγραψε σε 
μια δήλωση ότι η υπηρεσία «συνεχίζει να 
υποστηρίζει την ενδελεχή, προσεκτική και 
αντικειμενική εργασία των επαγγελματι-
ών πληροφοριών μας στη διερεύνηση της 
προέλευσης του COVID-19, όπως διέταξε ο 
Πρόεδρος». 
Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει. 

Η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ αποτε-
λείται από 18 υπηρεσίες, συμπεριλαμβανο-
μένων γραφείων στα Υπουργεία Ενέργειας, 
Πολιτείας και Οικονομικών. Οκτώ από αυ-
τές συμμετείχαν στην αναθεώρηση Covid-
origins, μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Πλη-
ροφοριών.

Πριν από αυτήν την έκθεση, το Εθνικό Ερ-
γαστήριο Lawrence Livermore του υπουρ-
γείου Ενέργειας εκπόνησε μια μελέτη το 
Μάιο του 2020, καταλήγοντας στο συμπέ-
ρασμα ότι μια υπόθεση διαρροής εργα-
στηρίου ήταν εύλογη και άξιζε περαιτέρω 
έρευνα.

Η συζήτηση για το εάν ο Covid-19 θα μπο-
ρούσε να είχε δραπετεύσει από ένα εργα-
στήριο έχει τροφοδοτηθεί από τις πληρο-
φορίες των ΗΠΑ, ότι τρεις ερευνητές από το 
Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan αρρώστη-
σαν βαριά το Νοέμβριο του 2019 και ανα-
ζήτησαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

*ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ WALL STREET JOURNAL  
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΔΩ:
www.wsj.com/articles/covid-origin-china-lab-leak-
807b7b0a

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

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

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

Samedi 11 mars 2023Samedi 11 mars 2023

PALACE CONVENTION CENTRE 
(Ευγενή προσφορά του κ. Νίκου Τσατά)

Λαμβανουν μέρος οι  ραδιοφωνικοι ςταθμοιΛαμβανουν μέρος οι  ραδιοφωνικοι ςταθμοι

• CFMB 1280 AM    9 a.m. - 2 p.m.
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM   2 p.m. - 3 p.m.
• CJLV 1570 AM Ράδιο Ακρίτες  3 p.m. - 5 p.m.
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM   5 p.m. - 6 p.m.

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

ςυμβαΛΛομένα ένημέρωτικα μέςα ςυμβαΛΛομένα ένημέρωτικα μέςα 
• Ελληνοκαναδικό Βήμα
• Ελληνοκαναδικά Νέα
• Ελληνικά Χρονικά
• CFMB 1280 AM 
• CKDG 105.1 MIKE FM
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM
• CJLV 1570 AM Ράδιο Ακρίτες

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

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

For the educational media For the educational media 
upgrade projectupgrade project

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

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

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

ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ή μας δουλεύουν ή απλώς φοβού-
νται να μας πούνε την αλήθεια, 

καθώς, για μια ακόμη φορά, η αμερικα-
νική κυβέρνηση έρχεται να διαψεύσει 
δημοσιεύματα που αναφέρονται στην 
«πηγή» της πανδημίας Covid-19, η οποία 
έχει στείλει στον άλλο κόσμο σχεδόν 
7.000.000 ανθρώπους μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε την Τρίτη 
28/2, ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας 
του Λευκού Οίκου, Τζον Κίλμπυ, απα-
ντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
σχετικά με δημοσιεύματα μέσων ενη-
μέρωσης, «δεν έχει υπάρξει οριστικό 
συμπέρασμα και ομοφωνία στην αμερι-
κανική κυβέρνηση, σχετικά με την προέ-
λευση του νέου κορωνοϊού».

Ως γνωστό, η έγκυρη αμερικανική εφη-
μερίδα «Wall Street Journal» ανέφερε 
πρώτη ότι το αμερικανικό Υπουργείο 
Ενέργειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η πανδημία πιθανότατα προήλθε από 
μια διαρροή από κινεζικό εργαστήριο, 
μια εκτίμηση που το Πεκίνο -φυσικά- αρ-
νείται. 

Σύμφωνα με την «WSJ», η διαπίστω-
ση του αμερικανικού υπουργείου, η 
οποία αποκλίνει από προηγούμενες με-
λέτες για την προέλευση του εξαιρετικά 
φονικού ιού, σημειώνεται σε μια ενημέ-
ρωση σε έγγραφο του γραφείου της δι-
ευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών των ΗΠΑ, Αβρίλ Χέινς.

Η συγκεκριμένη σημείωση έρχεται 
μετά από ένα πόρισμα του FBI, το οποίο 
φέρεται να έχει «χαμηλά ποσοστά εμπι-
στοσύνης» και το οποίο αναφέρει ότι ο 
ιός εξαπλώθηκε μετά από διαρροή σε 
κινεζικό εργαστήριο.
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

514 743-8799514 743-8799

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Το στήριγμα των Ελλήνων φοιτητών του Κεμπέκ

Για 34η χρονιά, στις 24 Φεβρουα-
ρίου 2023, στις 7 μ.μ., στο Faculty 

Club του πανεπιστημίου McGill (3450 
McTavish Street, Montreal) το Ελληνικό 
Ίδρυμα Υποτροφιών απένειμε σε 11 νέ-
ους υποτροφίες, οι οποίοι προέρχονται 
από τη φοιτητική νεολαία της Ελληνι-
κής Ομογένειας του Κεμπέκ. Είναι μία 
επιβράβευση, με αντικειμενικά ακαδη-
μαϊκά κριτήρια, στους νέους επιστήμο-
νες της Ελληνοκαναδικής Παροικίας, οι 
οποίοι / οποίες αρίστευσαν το περσινό 
ακαδημαϊκό έτος.

Είναι αυτοί, όπως τόνισε ο πρόεδρος του 
Ιδρύματος, Δρ. Γιάννης Χατζηνικολάου, 
«που θα είναι οι αυριανοί πρωτοπόροι 
στον επιστημονικό, ακαδημαϊκό και επαγ-
γελματικό χώρο και που θα μας εκπρο-
σωπούν σαν ηγήτορες της κοινωνίας τού 
αύριο, επάξιοι συνεχιστές της Ελληνικής 
κληρονομιάς». 

Η εκδήλωση έγινε σε ένα λαμπερό πε-
ριβάλλον και την τίμησαν με την παρου-
σία τους πολύς κόσμος, ενώ έδωσαν το 

παρών και αρκετοί επίσημοι που είχαν 
προσκληθεί, όπως η κα Κατερίνα Βαρ-
βαρήγου [Γενική Πρόξενος της Ελλάδος 
στο Μόντρεαλ], ο κ. Λεωνίδας Χουσάκος 
[Γερουσιαστής Καναδά], ο κ. Κυριάκος 
Πολυμενάκος [Εκπρόσωπος του προέ-
δρου της ΕΚΜΜ Δρ. Γεωργίου Τσούκα], η 
κα Σόνα Λακογιάν (Sona Lakhoyan) [Βου-
λευτής Κεμπέκ της περιοχής Chomedey], 
η κα Μαρία Σαράντη [Πρέσβης της μόνι-
μης ελληνικής αντιπροσωπείας στον ορ-
γανισμό πολιτικής αεροπορίας ICAO] και 
η Δρ. Μαριέττα Βαρβαρίκος [Πρόεδρος 
του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κε-
μπέκ]. 
Μεταξύ άλλων, διακρίναμε και το διευ-

θυντή των σχολείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ. Χρήστο 
Αδαμόπουλο αλλά και τον πρώην πρόε-
δρο της ΕΚΜΜ, κ. Ανδρέα Κριλή.

Πριν την απονομή των φετινών υποτρο-
φιών, μίλησε για λίγα λεπτά ο Αλέξης 
Λυμπερίου, ένας εκ των περσινών βρα-
βευθέντων (έλαβε το 2022 την υποτρο-
φία «Pink in the City») εξαίροντας την 
ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα βραβεία 
υποτροφιών του ιδρύματος. 

Στη συνέχεια, έγινε φυσικά η απονομή 

των βραβείων, τα οποία δόθηκαν στους 
εξής 11 που επελέγησαν:
1] ANNA – MARIA SIGOUNIS / ΑΝΝΑ – 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΚΟΥΝΗΣ: Φοιτήτρια διδακτο-
ρικού στο τμήμα Μηχανικών Κατασκευής 
του πανεπιστημίου Concordia. Εντεταλ-
μένη υποτροφία: Οικογένειας Sam and 
Mary Haralambakis. 
2] MARIA GIANNOUMIS / ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΑΝΝΟΥΜΗΣ: Γιατρός, φοιτήτρια ειδι-

κότητας οικογενειακού γιατρού στο πανε-
πιστήμιο McGill. Ονομαστική υποτροφία: 
Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ.

3] ANNA KATALIFOS / ΑΝΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΦΟΥ: Δευτεροετής μεταπτυχι-

ακή φοιτήτρια του τμήματος Νεύρο-επι-
στημών του πανεπιστημίου McGill. Ονο-
μαστική υποτροφία: Οικογένειας Λάζα-
ρου Καλλιπολίτη.

4] ROSIE FOUNTOTOS / ΡΟΖΙ 
ΦΟΥΝΤΟΤΟΥ: Φοιτήτρια διδακτορικού 

στο τμήμα Πειραματικής Ιατρικής του πα-
νεπιστημίου McGill. Ονομαστική υποτρο-
φία: Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του 
Κεμπέκ.

5] DIONYSSIA PILARINOS / ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ: Δευτεροετής φοιτήτρια 

Σωματικής Αγωγής του πανεπιστημίου 
McGill. Εντεταλμένη υποτροφία: Pink in 
the City – Οικογενείας Βουρτζούμη.

6] LUKAS TSIPTSIOS / ΛΟΥΚΑΣ 
ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ: Δευτεροετής φοιτητής δι-

δακτορικού στον τομέα της Σύγχρονης 
Ιστορίας του πανεπιστημίου McGill σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο της 
Rouen-Normandie της Γαλλίας. Εντεταλ-
μένη υποτροφία: Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ.
7] MICHAELA MICHALOPULOS / 
ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ: Φοιτήτρια 

διδακτορικού στο τμήμα Κοινωνιολογίας 
του πανεπιστημίου McGill. Εντεταλμένη 
υποτροφία: Ίδρυμα Βασιλείου Τσιόλη.

8] MILTIADIS MOREAU / ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΜΟΡΩ: Ειδικευόμενος γιατρός στην Ψυ-
χιατρική του πανεπιστημίου Μόντρεαλ. 
Εντεταλμένη υποτροφία: Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

9] ALEXANDROS HADJINICOLAOU / 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δευ-
τεροετής μεταπτυχιακός φοιτητής Νεύ-
ρο-Επιστημών του πανεπιστημίου του 
Μόντρεαλ και συγχρόνως προπτυχιακός 
φοιτητής Βιοχαρτικής Μηχανικής του 
πανεπιστημίου Concordia. Εντεταλμένη 
υποτροφία: Οικογενείας Πάρι Ανθόπου-
λου.
10] STAVROULA THEODORAKOPOULOU 

/ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τρι-
τοετής φοιτήτρια διδακτορικού στο τμή-
μα Φιλοσοφίας και Κλασικών Σπουδών 
και ειδικότερα της Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο McGill. 
Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογένειας 
Κωνσταντίνας Ν. Φραγκούλη.
11] SANDRA DAHER / ΣΑΝΤΡΑ ΝΤΑΧΕΡ: 

Δευτεροετής φοιτήτρια του τμήματος 
Φυσιοθεραπείας της Ιατρικής Σχολής του 
πανεπιστημίου McGill. Εντεταλμένη υπο-
τροφία: Εις μνήμην της αείμνηστης Ελέ-
νης Παλαιοκώστα – Saying.

Του Αντώνη Μπότσικα
antonis@newsfirst.ca

Στην πάνω σειρά διακρίνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Υ. και στην κάτω σειρά  
οι φετινοί βραβευθέντες με τη βουλευτή του Κεμπέκ (Chomedey), κα Sona Lakhoyan (μέσον)  (ΦΩΤΟ: HB PHOTO)

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Ο πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Ιδρύματος Υποτροφιών Ιδρύματος Υποτροφιών 
του Κεμπέκ, Δρ. Ιωάννης του Κεμπέκ, Δρ. Ιωάννης 
ΧατζηνικολάουΧατζηνικολάου
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DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

WWIINNTTEERR  22002233
CENTRE ACTIVITIES

Sign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 

MEMBERSHIP FEES:

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

Annual membership fee: $15 per year

Από την αρχή του έτους, τρεις μελέ-
τες στο Κεμπέκ απέδειξαν το βαθ-

μό στον οποίο οι οθόνες – και ιδιαίτερα 
τα κοινωνικά δίκτυα – έχουν επιβλα-
βείς επιπτώσεις στους νέους. Αυτές οι 
πλατφόρμες μπορεί να είναι «εξαιρε-
τικά επικίνδυνες», λέει ένας ερευνητής, 
που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
και ζητά καλύτερη επίβλεψη. Η Patricia 
Conrod είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυ-
χιατρικής και Εξάρτησης στο Πανεπιστή-
μιο του Μόντρεαλ και ερευνήτρια στο 
CHU Sainte-Justine.  
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη 

του, που δημοσιεύθηκε φέτος τον Ιανου-
άριο, τα κοινωνικά δίκτυα ευθύνονται εν 
μέρει για την αύξηση των προβλημάτων 
ψυχικής υγείας που ταλαιπωρούν τους 
νέους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του, 
που συλλέχθηκαν από 3.800 εφήβους 
από το Μόντρεαλ σε μια περίοδο πέντε 
ετών, δείχνουν ότι η αυξημένη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των 
νέων συνδέεται άμεσα με χαμηλότερη 
αυτοεκτίμηση και αυξημένα συμπτώματα.
«Οι νέοι περνούν κρίση ψυχικής υγείας, 

αναφέρουν αγχώδεις διαταραχές, κατά-
θλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό, σε εξαι-
ρετικά υψηλά ποσοστά. Μπορούμε να 
αποδώσουμε τουλάχιστον ένα μέρος αυ-
τής της κρίσης στα κοινωνικά δίκτυα, τα 
οποία δεν εποπτεύονται καθόλου», λέει η 
κ. Conrod. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην ψυχική υγεία συμβαίνουν σε μια 
κομβική περίοδο για την ανάπτυξη των 
νέων, προσθέτει ο ερευνητής. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ακόμη 
και αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών 
μεταξύ των έφηβων κοριτσιών. «Είναι η 

πραγματικότητα, δεν είναι μόνο οι νέοι 
που αναφέρουν ότι βιώνουν περισσότερη 
αγωνία», λέει.
Το TikTok, το Instagram και το Snapchat 

έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στους εφή-
βους από ό,τι η τηλεόραση ή τα βιντεο-
παιχνίδια, επειδή το περιεχόμενο σε αυτά 
μοιράζεται από φίλους, κάτι που το καθι-
στά πιο ρεαλιστικό γι’ αυτούς, προσθέτει 
η κ. Conrod.
«Αυτοί οι νέοι μπορεί να εκτεθούν σε 

μια πραγματικότητα που είναι εξαιρετικά 
λοξή, η οποία τούς θέτει σε κίνδυνο να κα-
ταλήξουν στο συμπέρασμα, ότι η ζωή και 
η φυσική τους εμφάνιση είναι χειρότερα 
από οτιδήποτε βλέπουν στα social media», 
εξηγεί.

«Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ»
Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι επιβλα-

βείς επιπτώσεις αυτών των πλατφορμών 
στους νέους υπερβαίνουν τα όσα έχουν 
τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα, προσθέτει 
αυτός ο ειδικός. «Είναι απλώς η κορυφή 
του παγόβουνου. Δεν έχουμε ακόμη αρχί-
σει να μετράμε τον αντίκτυπο της έκθεσης 
σε ψεύτικες ειδήσεις, μεροληπτικό περιε-
χόμενο και πώς αυτή η έκθεση επηρεάζει 
τους νέους στην κατανόησή τους για τον 
κόσμο γύρω τους». 

Με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύ-
νης, που καθιστά δυνατή την παραγωγή 
περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, χω-
ρίς πραγματικά να μπορούμε να διακρί-
νουμε το αληθινό από το ψεύτικο, γίνεται 
«εξαιρετικά επικίνδυνο να αλληλοεπιδρά-
σουμε τρεις ώρες την ημέρα με αυτές τις 
πλατφόρμες», επιβεβαιώνει η Patricia 
Conrod. 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι 

επείγον να «επανεξεταστεί ο τρόπος με 
τον οποίο οι νέοι αλληλοεπιδρούν με το 
περιεχόμενο αυτών των πλατφορμών», 
επιβεβαιώνει αυτός ο ειδικός, αντλώντας 
έμπνευση από πρόσφατες πρωτοβουλίες 
που δρομολογήθηκαν στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, όπου κατατέθηκε ένα δικομματικό 
νομοσχέδιο στη Γερουσία για την προστα-
σία των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. 
«Πρέπει να αναγκάσουμε τις πλατφόρ-

μες να ελέγχουν καλύτερα το περιεχόμενο 
που παρουσιάζεται θέτοντας πιο αποτελε-
σματικά εμπόδια», λέει η Patricia Conrod. 
Οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει επίσης 
να είναι πιο σαφείς, ώστε οι άνθρωποι να 
μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επι-
λογές «αφού καταλάβουν πώς μπορεί να 
επηρεαστούν από αυτό το περιεχόμενο», 
λέει. «Γνωρίζουμε ότι στους νέους δεν 
αρέσει η ιδέα να χειραγωγούνται. Πρέπει 
να τους δώσουμε τον έλεγχο του τρόπου 
με τον οποίο αλληλοεπιδρούν με αυτό το 
περιεχόμενο, παρέχοντάς τους πληροφο-
ρίες σχετικά με την πιθανή επιρροή που 
μπορούν να έχουν αυτές οι πλατφόρμες 
στον τρόπο σκέψης τους. 

ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ
Από την αρχή του έτους, δύο άλλες με-

λέτες στο Κεμπέκ έχουν τεκμηριώσει 
τις βλαβερές επιπτώσεις των οθονών 
στους νέους. Το Φεβρουάριο φέτος, μια 
άλλη μελέτη που διεξήχθη από τη Δρ 
Mélissa Généreux του Πανεπιστημίου του 
Sherbrooke έδειξε ότι οι νεαροί κάτοικοι 

του Κεμπέκ που περνούν τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες την ημέρα στα κοινωνικά 
δίκτυα, ισχυρίζονται ότι υποφέρουν από 
διπλάσια συμπτώματα άγχους ή κατάθλι-
ψης, από εκείνους που αφιερώνουν λιγό-
τερα από δύο ώρες σε αυτό καθημερινά.

Η καθηγήτρια Caroline Fitzpatrick, η 
οποία είναι επίσης στο Πανεπιστήμιο του 
Sherbrooke, έχει τεκμηριώσει τις αρνη-
τικές επιπτώσεις των οθονών στα μικρό-
τερα παιδιά. Σύμφωνα με έρευνα που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, κάθε ώρα που 
περνάει κανείς μπροστά σε μια οθόνη 
στην ηλικία των 3,5 ετών, αυξάνει τις εκ-
δηλώσεις θυμού και απογοήτευσης στην 
ηλικία των 4,5 ετών.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Παρατηρείται προβληματική συμπερι-

φορά σε μαθητές από τα πρώτα χρόνια 
εφηβικής ηλικίας: Τα νεαρά κορίτσια στε-
ρούνται το φαγητό για να μην πάρουν βά-
ρος. Οι έφηβοι καταναλώνουν για να είναι 
cool. Τα έφηβα κορίτσια κάνουν σεξ νωρίς, 
μερικές φορές ακόμη και 12 ετών, με πε-
ρισσότερους από ένα συντρόφους.
Δημιουργείται μια έντονη έλλειψη αυ-

τοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, ειδικά 
από τη στιγμή που οι έφηβοι περνούν 
πολλές ώρες με τη μύτη τους καρφωμένη 
στις οθόνες τους, στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι σημερινοί  νέοι συγκρίνονται με μο-
ντέλα (διάσημα μοντέλα, σταρ του κινη-
ματογράφου) που είναι ανέφικτα, ιδιαίτε-
ρα λόγω της χρήσης πολλών φίλτρων που 
εφαρμόζονται στις φωτογραφίες που κυ-
κλοφορούν στο Instagram. Και αυτό έχει 
ψυχολογικά, αρνητικά αποτελέσματα στη 
ζωή των νέων.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ… ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ… 

«Εξαιρετικά επικίνδυνα» για τους νέους«Εξαιρετικά επικίνδυνα» για τους νέους
Ένας ειδικός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου  Ένας ειδικός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου  
και ζητά καλύτερη επίβλεψη αυτών των πλατφορμώνκαι ζητά καλύτερη επίβλεψη αυτών των πλατφορμών
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Υγεία και Διατροφή
Γιατί πρέπει να καταναλώνουμε φυτικές ίνες
Μεταβάλλουν το μικροβίωμα και ενισχύουν τη θεραπεία του καρκίνου • Η σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος 
φαίνεται να επηρεάζει την επιτυχία μιας αντικαρκινικής θεραπείας που ονομάζεται ανοσοθεραπεία

Οι ερευνητές του καρκίνου πιστεύουν 
ότι έχουν βρει μια εξήγηση για το 

γιατί ορισμένα φάρμακα για τον καρκίνο 
δε λειτουργούν πάντα. Η απάντηση – και 
μια πιθανή λύση – μπορεί να βρεθεί στο 
μικροβίωμα του εντέρου.

Συντάκτης: Αναχάντ Ο’Κόνορ  
(Anahad O’Connor)
© washingtonpost.com/wellness

Η σύνθεση του εντερικού μικροβιώμα-
τος ενός ατόμου, το οποίο αποτελείται από 
τρισεκατομμύρια βακτήρια και άλλα μικρό-
βια, φαίνεται να επηρεάζει το κατά πόσον 
μια πρωτοποριακή θεραπεία του καρκίνου, 
που ονομάζεται ανοσοθεραπεία, είναι επι-
τυχής σε ορισμένους ασθενείς. Οι επιστή-
μονες έχουν διαπιστώσει, ότι οι ασθενείς 
που φιλοξενούν ορισμένα βακτήρια του 
εντέρου έχουν καλύτερες αποκρίσεις στην 
ανοσοθεραπεία από τους ασθενείς που 
τους λείπουν.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό: οι επιστήμονες 
πιστεύουν, ότι η παροχή στους ασθενείς 
μιας πλούσιας σε φυτικές ίνες διατροφής 
φρούτων, λαχανικών, φασολιών, ξηρών 
καρπών και δημητριακών ολικής αλέσεως, 
για τη θρέψη του μικροβιώματος, μπορεί 
να βελτιώσει τις πιθανότητες ότι η θερα-
πεία του καρκίνου είναι αποτελεσματική.

Μια κλινική δοκιμή που δοκιμάζει τη θεω-
ρία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο 
του Τέξας MD Anderson Cancer Center στο 
Χιούστον, το μεγαλύτερο κέντρο καρκίνου 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιλαμβάνει 
συμμετέχοντες όπως ο Hector Facton, παι-
δίατρος στο San Angelo που υποβάλλεται 
σε ανοσοθεραπείες για μελάνωμα Σταδίου 
4.

«Τρώω τριπλάσια ποσότητα φρούτων και 
λαχανικών που έτρωγα», είπε ο Facton. 

«Τρώω υγιεινά, αλλά όχι στα επίπεδα που 
είμαι τώρα. Ένα τεράστιο μέρος του πιάτου 
μου είναι πάντα λαχανικά, πολλή κινόα – 
οτιδήποτε μπορώ να βρω που έχει φυτικές 
ίνες σε αυτό».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι αυτή 
η στρατηγική της χρήσης μιας διατροφής 
πλούσιας σε φυτικές ίνες – ή οποιασδήποτε 
δίαιτας για αυτό το θέμα – για την ενίσχυση 
της ανοσοθεραπείας, παραμένει αναπόδει-
κτη. Αλλά η έρευνα που κάνουν ρίχνει νέο 
φως, στο πώς το μικροβίωμα του εντέρου 
επηρεάζει την ικανότητά μας να καταπολε-
μήσουμε τις ασθένειες.

«Οι ασθενείς μου που ξεκινούν θεραπεία 
συχνά ρωτούν αν υπάρχει κάτι άλλο που 
θα μπορούσαν να κάνουν για να αυξήσουν 
τις πιθανότητές τους να ανταποκριθούν 
στην ανοσοθεραπεία», δήλωσε η Jennifer 
McQuade, επίκουρη καθηγήτρια και ιατρός 
επιστήμονας στην ιατρική ογκολογία μελα-
νώματος στο MD Anderson. 

«Προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αυτή τη 
δίαιτα με την ίδια αυστηρότητα που χρησι-
μοποιούμε για να δοκιμάσουμε φάρμακα».

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ
Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και καιρό 

ότι το μικροβίωμα είναι ένα κρίσιμο μέ-
ρος του ανοσοποιητικού μας συστήμα-
τος. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, 
μεταξύ 60 και 80 τοις εκατό των κυττά-
ρων του ανοσοποιητικού συστήματος στο 
σώμα μας κατοικούν στο έντερο. Αλλά μό-
λις πρόσφατα έγινε εμφανές, ότι αυτά τα 
μικρόβια μπορεί να επηρεάσουν τα αποτε-
λέσματα του καρκίνου. 

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Σι-
κάγο ανακάλυψαν, ότι τα ποντίκια με ένα 
στέλεχος βακτηρίων του εντέρου γνωστό 
ως Bifidobacterium είχαν ισχυρότερη ανο-
σοαπόκριση κατά των όγκων του μελανώ-
ματος από τα ποντίκια που δεν είχαν τα 
βακτήρια. Διαπίστωσαν ότι η χορήγηση 
Bifidobacterium στα ελλιπή ποντίκια επι-
βράδυνε την ανάπτυξη του όγκου. Επιπλέ-
ον, ο συνδυασμός των βακτηρίων με ένα 
φάρμακο ανοσοθεραπείας, γνωστό ως ανα-
στολέας σημείων ελέγχου, σχεδόν κατάργη-
σε τους όγκους.

Ανθρώπινες μελέτες έδειξαν, ότι αυτοί οι 
αναστολείς σημείων ελέγχου ήταν επίσης 
πιο αποτελεσματικοί σε ασθενείς με καρκί-
νο των οποίων τα έντερα είχαν μεγαλύτε-
ρη μικροβιακή ποικιλομορφία, καθώς και 
μεγαλύτερη αφθονία αρκετών μικροβίων, 
συμπεριλαμβανομένων των Akkermansia 

muciniphila και Bifidobacterium longum. 
Οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα αυτών και 
άλλων μικροβίων ήταν λιγότερο πιθανό να 
ανταποκριθούν στη θεραπεία.

Μερικοί ερευνητές προσπαθούν να ξεπε-
ράσουν την αντίσταση στην ανοσοθερα-
πεία, κάνοντας μεταμοσχεύσεις κοπράνων. 
Παίρνουν δείγματα κοπράνων γεμάτα με 
μικρόβια του εντέρου από ασθενείς που 
ανταποκρίθηκαν στα φάρμακα και τα με-
ταφέρουν μέσω κολονοσκόπησης σε άλ-
λον ασθενή. Σε μια πρόσφατη δοκιμή, 
οι επιστήμονες έδωσαν μεταμοσχεύσεις 
κοπράνων σε 15 άτομα με προχωρημένο 
μελάνωμα που δεν ανταποκρίθηκαν στην 
ανοσοθεραπεία.

Με βάση το ιστορικό τους, οι 15 ασθενείς 
είχαν λιγότερο από 10 τοις εκατό πιθανότη-
τα να ανταποκριθούν στην ανοσοθεραπεία. 
Αλλά αφού υποβλήθηκαν σε μεταμοσχεύ-
σεις κοπράνων, έξι ασθενείς άρχισαν να 
ανταποκρίνονται στα φάρμακα. Ο Hassane 
Zarour, ανοσολόγος του καρκίνου που ηγή-
θηκε της μελέτης, το χαρακτήρισε «ενθαρ-
ρυντική απόδειξη αρχής» και είπε ότι τώρα 
στρατολογεί ασθενείς με μελάνωμα και 
καρκίνο του πνεύμονα για μια μεγαλύτερη 
μελέτη.

«Δε θέλουμε να πούμε ότι το μικροβίωμα 
είναι ο μόνος μηχανισμός», δήλωσε ο Ζα-
ρούρ, συν-επικεφαλής του Προγράμματος 
Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρ-
κίνου στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημί-
ου του Πίτσμπουργκ. «Αλλά μάθαμε ότι το 
μικροβίωμα θα μπορούσε σίγουρα να είναι 
υπεύθυνο για την αδυναμία ορισμένων 
ασθενών να ανταποκριθούν».

Ο Ζαρούρ είπε, ότι ο στόχος της δουλειάς 
του είναι να καταλάβει, ποια μικρόβια του 
εντέρου εμπλέκονται και στη συνέχεια να 
τα συσκευάσει σε χάπια που θα μπορού-
σαν να πάρουν οι ασθενείς για να αλλάξουν 
τα μικροβιώματά τους. «Το τελικό παιχνίδι 
δεν είναι οι μεταμοσχεύσεις κοπράνων», 
πρόσθεσε. «Δίνοντας στους ασθενείς ένα 
κοκτέιλ προβιοτικών μπορεί να είναι η κα-
λύτερη επιλογή».

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Εν τω μεταξύ, στο MD Anderson, η 
McQuade και η συνάδελφός της Jennifer 
Wargo, χειρουργός καρκίνου, διερεύνησαν 
μια διαφορετική διαδρομή: γιατί να μην 
αλλάξουν τα μικροβιώματα των ασθενών 
αλλάζοντας αυτό που τρώνε;

Ο McQuade επεσήμανε, ότι μερικά από 

τα μικρόβια του εντέρου που φαίνεται 
να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
ασθενείς ανταποκρίνονται στην ανοσοθε-
ραπεία, είναι γνωστό ότι ευδοκιμούν στις 
φυτικές ίνες. «Αυτά είναι βακτήρια που μας 
βοηθούν να διασπάσουμε και να χρησιμο-
ποιήσουμε άμυλο και φυτικές ίνες», είπε.

Η ομάδα εξέτασε τις δίαιτες 128 ασθενών 
με μελάνωμα και διαπίστωσε ότι εκείνοι 
που έτρωγαν τακτικά μεγάλες ποσότητες 
φυτικών ινών από φρούτα, λαχανικά και 
άλλες φυτικές τροφές, είχαν καλύτερα 
αποτελέσματα στην ανοσοθεραπεία, από 
τους ασθενείς που έτρωγαν τη λιγότερη 
ποσότητα φυτικών ινών. Τα ευρήματά 
τους, που δημοσιεύθηκαν στο Science το 
Δεκέμβριο 2022, έδειξαν ότι κάθε αύξηση 
πέντε γραμμαρίων στην ημερήσια πρόσλη-
ψη φυτικών ινών συσχετίστηκε με 30% χα-
μηλότερο κίνδυνο θανάτου ή εξέλιξης του 
καρκίνου.

Στη νέα μελέτη, οι ασθενείς λαμβάνουν 
καθημερινά γεύματα που περιλαμβάνουν 
έως και 50 γραμμάρια ημερήσιων ινών από 
τρόφιμα όπως φασόλια, φακές, farro, κα-
στανό ρύζι, φρούτα και λαχανικά – περίπου 
διπλάσια από τη συνιστάμενη ποσότητα 25 
έως 30 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. 
Συγκριτικά, ο μέσος Αμερικανός τρώει πε-
ρίπου 15 γραμμάρια την ημέρα (μια ομάδα 
ελέγχου θα φάει μια υγιεινή διατροφή που 
ακολουθεί τις οδηγίες της Αμερικανικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας).

Ο Facton στο Σαν Άντζελο διαγνώστηκε το 
Νοέμβριο του 2021 με μελάνωμα που είχε 
εξαπλωθεί στους λεμφαδένες του, αφού η 
σύζυγός του παρατήρησε ένα κομμάτι με-
γέθους μπάλας του γκολφ στην πλάτη του. 
Ξεκίνησε ανοσοθεραπεία και εντάχθηκε 
στην τρίμηνη δοκιμή διατροφής.

«Ήταν τεράστιες μερίδες, όπως ένα πιά-
το γεμάτο μπρόκολο ή κινόα ή ανάμεικτα 
λαχανικά», είπε. «Ήταν μια εντυπωσιακή 
ποσότητα – περισσότερο από ό,τι έχω φάει 
ποτέ σε μία μερίδα».

Τον Ιανουάριο 2022 υποβλήθηκε σε χει-
ρουργική επέμβαση και έμαθε ότι ο όγκος 
είχε φύγει. «Υπήρχε μόνο ένα μάτσο ουλώ-
δης ιστός εκεί», είπε. «Δε βρέθηκε καρκί-
νος».

Ο Facton συνεχίζει την ανοσοθεραπεία για 
εννέα μήνες και αποφάσισε να συνεχίσει 
το νέο του τρόπο διατροφής. «Αισθάνομαι 
καλύτερα και δε βλέπω κανένα μειονέκτη-
μα σε αυτό», είπε. «Με κάνει ένα πιο υγιές 
άτομο συνολικά – και τώρα, χωρίς καρκίνο. 
Τι τεράστιο μπόνους».

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 6 mars au dimanche 12 mars 2023 · from monday march 6th to sunday march 12th 2023

PIZZA ILIOSPIZZA ILIOS
330 à 410g330 à 410g

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

FROMAGE KASSERI AU LAITFROMAGE KASSERI AU LAIT
DE BREBIS ET CHÈVREDE BREBIS ET CHÈVRE
CheeseCheese

GRÈCEGRÈCE

CONFITURESCONFITURES
OROSOROS
JamsJams
285ml285ml

SIROP D’ÉRABLE PURSIROP D’ÉRABLE PUR
Pure Maple SyrupPure Maple Syrup
540ml540ml

GROS OEUFS BLANCS EXCELLENT GROS OEUFS BLANCS EXCELLENT 
NUTRINUTRI
Large White EggsLarge White Eggs
dzdz

MAQUEREAUMAQUEREAU
MackerelMackerel
8.80/kg8.80/kg

POISSON SAUVAGE

YOGOURTSYOGOURTS
ACTIVIAACTIVIA
YogurtsYogurts

650g650g

AMANDES NATURELLESAMANDES NATURELLES
Natural AlmondsNatural Almonds
454g454g

BISCUITS AVEC CHOCOLATBISCUITS AVEC CHOCOLAT
CHOCO BISCUIT ILIOSCHOCO BISCUIT ILIOS
Cookies with ChocolateCookies with Chocolate

102 à 106g102 à 106g

FILETS DE VIVANEAU FRAIS DE LA FILETS DE VIVANEAU FRAIS DE LA 
COLOMBIE- BRITANNIQUECOLOMBIE- BRITANNIQUE

Fresh BC Snapper FilletsFresh BC Snapper Fillets
17.61/kg17.61/kg

RÔTI D’ÉPAULE DE PORC FRAISRÔTI D’ÉPAULE DE PORC FRAIS
Fresh Pork Shoulder RoastFresh Pork Shoulder Roast

7.69/kg7.69/kg

FILET MIGNON DE BOEUF FRAISFILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef TenderloinFresh Beef Tenderloin

26.43/kg26.43/kg

HARICOTS VERTSHARICOTS VERTS
Green BeansGreen Beans

2.18/kg2.18/kg

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

4.39/kg4.39/kg

FRAISESFRAISES
StrawberriesStrawberries

ORANGESORANGES
gr.113gr.113
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Απίστευτο: Ζευγάρι, γονείς επτά παιδιών, απέκτησε... πεντάδυμα! 

Ένα ζευγάρι Πολωνοβρετα-
νών, που ήταν ήδη γονείς επτά 

παιδιών, απέκτησαν άλλα… πέντε, που 
ήρθαν στη ζωή εγκαίρως για να γιορτά-
σουν τον Άγιο Βαλεντίνο.

Η μητέρα, η Ντομίνικα Κλαρκ, γέν-
νησε την Κυριακή 12/2 πεντάδυμα σε 
ένα νοσοκομείο της Κρακοβίας, στη νό-
τια Πολωνία. Η Ντομίνικα, που έχει ήδη 
επτά παιδιά ηλικίας από 10 μηνών μέχρι 
12 ετών, είπε ότι αισθάνεται «καλύτερα 
απ’ όσο περίμενε», έπειτα από αυτή τη 
δύσκολη εγκυμοσύνη. «Θέλαμε να απο-
κτήσουμε και όγδοο παιδί αλλά αποδεί-
χτηκαν περισσότερα», είπε στους δημο-
σιογράφους, έχοντας στο πλευρό της το 
Βρετανό σύζυγό της, τον Βινς.

Τα μωρά γεννήθηκαν με καισαρική, 
στην 29η εβδομάδα της κύησης και χρει-
άστηκε να μπουν σε αναπνευστήρα. «Ελ-
πίζουμε ότι θα φτάσουμε στην ευτυχή 
κατάληξη, να πάρουν εξιτήριο», είπε ο 
Ρίσαρντ Λάουτερμπαχ, ο επικεφαλής της 
μονάδας νεογνών του νοσοκομείου. 
Η Ντομίνικα Κλαρκ χαρακτήρισε «θαύ-
μα» την πολλαπλή εγκυμοσύνη της αφού, 
σύμφωνα με το νοσοκομείο, οι πιθανότη-
τες να αποκτήσει κανείς πεντάδυμα είναι 
1 στα 52 εκατομμύρια.  «Επειδή είμαι 
και μαθηματικός, μου αρέσουν αυτές οι 
στατιστικές. Είχαμε περισσότερες πιθα-
νότητες να κερδίσουμε το λαχείο, παρά 
να αποκτήσουμε ένα λόχο μωρών», χαρι-
τολόγησε η πολύτεκνη μητέρα.

Ερευνητές «συνέλαβαν» σήμα από 
γαλαξία που χρονολογείται 8,8 δις χρόνια!

Ερευνητές από το Μόντρεαλ και την Ινδία έχουν σχεδόν καταφέρει να γυρί-
σουν το χρόνο πίσω, συλλαμβάνοντας ένα ραδιοφωνικό σήμα που χρονολο-

γείται πριν από 8,8 δισεκατομμύρια χρόνια, από τον πιο μακρινό γαλαξία που 
είναι γνωστός μέχρι σήμερα! 
Το σήμα που έλαβε η ομάδα εκδόθηκε από αυτόν τον γαλαξία, όταν το σύμπαν 

ήταν μόλις 4,9 δισεκατομμυρίων ετών, δίνοντας στους ερευνητές μια ματιά στο 
πρώιμο σύμπαν, δήλωσε το Πανεπιστήμιο McGill, σε δήλωση την Πέμπτη 16/2.
Χάρη στο γιγάντιο ραδιοτηλεσκόπιο Metrewave, που βρίσκεται στην Ινδία, οι 

ερευνητές κατάφεραν να συλλάβουν αυτό το ραδιοφωνικό σήμα που προερχόταν 
από τον πιο απομακρυσμένο γαλαξία από τη Γη που είναι γνωστός μέχρι σήμερα. 
Προηγουμένως, οι αστρονόμοι έπρεπε να περιοριστούν σε κοντινούς γαλαξίες, κα-
θώς τα σήματα από μακρινούς γαλαξίες ήταν αδύναμα και επομένως δύσκολο να 
ανιχνευθούν.
«Αλλά χάρη σε ένα φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται βαρυτικός φακός, μπορέ-

σαμε να πάρουμε ένα αδύναμο σήμα από απόσταση ρεκόρ. Αυτό θα μας επιτρέ-
ψει να κατανοήσουμε τη σύνθεση των γαλαξιών που βρίσκονται πολύ μακριά από 
τη Γη», δήλωσε ο Arnab Chakraborty, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστή-
μιο McGill, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Matt Dobbs. Αυτή η ανακάλυψη θα 
μπορούσε έτσι να ανοίξει ένα παράθυρο στη δημιουργία του Σύμπαντος.
«Είναι σαν να πηγαίναμε πίσω στο χρόνο, πριν από 8,8 δισεκατομμύρια χρόνια», 

είπε ο ερευνητής, ο οποίος μελετά την κοσμολογία στο Τμήμα Φυσικής του Πανε-
πιστημίου McGill. 
Αυτά τα αποτελέσματα ανοίγουν επίσης το δρόμο σε συναρπαστικές δυνατότη-

τες, για εξερεύνηση της κοσμικής εξέλιξης των άστρων και των γαλαξιών, χρησιμο-
ποιώντας υπάρχοντα ραδιοτηλεσκόπια χαμηλής συχνότητας, κατέληξε η δήλωση.

Το πιο ήσυχο δωμάτιο στον κόσμο – Γιατί 
κανείς δε μένει μέσα πάνω από μία ώρα

Για όσους έχουν κουραστεί από τη 
βαβούρα των μεγάλων πόλεων, 

μοιάζει με όαση. Επιστήμονες έφτια-
ξαν το πιο ήσυχο δωμάτιο του κόσμου. 
Είναι τόσο ήσυχο, ώστε όποιος βρίσκε-
ται μέσα σε αυτό, μπορεί να ακούσει 
ακόμα και τον ήχο του αίματός του 
που ρέει στις φλέβες. Όμως μέχρι στιγ-
μής, κανείς δεν έχει καταφέρει να μεί-
νει για περισσότερο από μία ώρα.
Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να σχε-

διαστεί το δωμάτιο, το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε το 2015 και είναι χτισμένο 
στο Κτήριο 87 στα κεντρικά γραφεία 
της Microsoft στο Ρέντμοντ της Ουά-
σιγκτον. Η δομή του δωματίου θυμίζει 
ένα κρεμμύδι, καθώς διαθέτει έξι στρώ-
ματα τσιμέντου και χάλυβα, απομονώ-
νοντάς το από το υπόλοιπο κτίριο και 
τον έξω κόσμο. Γνωστός ως «ανηχοϊ-
κός θάλαμος», χρησιμοποιείται για να 
μετρηθούν οι ήχοι και οι θόρυβοι από 
τους υπολογιστές, τα ακουστικά, τα 
ηχεία, τα μικρόφωνα και τα άλλα προϊ-
όντα που αναπτύσσει η Microsoft.
Το τσιμεντένιο δωμάτιο κατέχει μάλι-

στα το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το 
πιο ήσυχο μέρος του κόσμου, καθώς 
το επίπεδο του θορύβου μετρήθηκε σε 
αρνητικά ντεσιμπέλ (-20,3 dB), δηλαδή 
20,3 ντεσιμπέλ κάτω από το όριο της 
ανθρώπινης ακοής.
Για να καταλάβει κανείς πόσο ήσυχο 

είναι αυτό το δωμάτιο, αρκεί να σκε-
φτεί ότι η κανονική αναπνοή του αν-
θρώπου σε ηρεμία ακούγεται στα 10dB 
σε ένα κανονικό δωμάτιο και ένας απα-
λός ψίθυρος στα 30dB. Αυτό σημαίνει, 
πως όποιος μπαίνει μέσα στο δωμάτιο 
μπορεί να ακούσει τον παλμό της καρ-
διά του, το αίμα του να κυλά, ακόμα και 
τον ήχο που κάνουν τα οστά του καθώς 
κινείται. Σε λίγη ώρα, η ησυχία γίνε-
ται εκκωφαντική και ένα κουδούνισμα 
αντηχεί στα αυτιά του. Τελικά, χάνει την 
ισορροπία του, καθώς η απόλυτη έλλει-
ψη αντήχησης σαμποτάρει την αίσθηση 
του χώρου. Όπως είχε πει ο σχεδιαστής 
του δωματίου στο CNN, το μεγαλύτερο 
συνεχόμενο διάστημα που κάποιος έχει 
περάσει μέσα σε αυτό είναι περίπου 55 
λεπτά.\ © moneyreview.gr

www.lanvac.com
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Ο Καναδάς εισήγαγε περισσότερα από 100 
δισεκατομμύρια κινεζικά προϊόντα το 2022

Το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Καναδά 
έφτασε σε υψηλά ρεκόρ το 2022, με 

τις εισαγωγές από την Κίνα να ξεπερ-
νούν το όριο των 100 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για πρώτη φορά, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του 
Καναδά. 
Οικονομολόγοι και άλλοι παρατηρητές 

λένε, ότι οι εταιρείες δεν εξετάζουν το πα-
ρελθόν και τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ 
των δύο χωρών, καθώς η ζήτηση αυξάνε-

ται και οι αλυσίδες εφοδιασμού επιστρέ-
φουν στην κανονική λειτουργία σε έναν 
κόσμο μετά την πανδημία.
Ο Τζέιμς Μπράντερ, καθηγητής οικονο-

μικών στο Sauder School of Business στο 
Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, 
επεσήμανε ότι ελλείψει κυβερνητικών πο-
λιτικών για το αντίθετο – όπως αυτές που 
περιορίζουν επί του παρόντος το εμπόριο 
με τη Ρωσία – οι επιχειρήσεις δε θα δώ-
σουν προτεραιότητα στην πολιτική. 
«Φυσικά, ναι, υπάρχουν εντάσεις. Αλλά 

οι οικονομικές ή εμπορικές ροές και η οι-
κονομική δραστηριότητα γενικά, δεν επη-
ρεάζονται πολύ από τις πολιτικές εντά-

σεις, εκτός εάν υπάρχει μια ρητή πολιτι-
κή», εξήγησε ο Brander.
Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 

του Καναδά δείχνουν, ότι ο Καναδάς εισή-
γαγε αγαθά αξίας ρεκόρ 100.027.968.000 
δολαρίων από την Κίνα πέρυσι, τα οποία 
αυξήθηκαν κατά 16%, από 86 δισεκατομ-
μύρια δολάρια το 2021. Η μεγαλύτερη 
κατηγορία εισαγωγών το 2022 ήταν τα 
καταναλωτικά αγαθά, με 31 δις, ακολου-
θούμενη από ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό 
εξοπλισμό, αξίας 28 δις.
Τα στοιχεία δείχνουν, ότι οι καναδικές 

εξαγωγές στην Κίνα έφτασαν επίσης στο 
ιστορικό υψηλό των 27,9 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων, ανακάμπτοντας από την 
ύφεση που ακολούθησε τη σύλληψη του 
Κινέζου στελέχους της Huawei, Μενγκ 
Γουάντζου, το 2018 και την κράτηση των 
Καναδών Michael Spavor και Michael 
Kovrig από την Κίνα. 
Πέρυσι, η Κίνα ήρε την τριετή απαγόρευ-

ση της καναδικής canola που επιβλήθη-
κε μετά τη σύλληψη της Meng, η οποία 
έκτοτε επέστρεψε στην Κίνα. Ωστόσο, 
οι εντάσεις μεταξύ της Οτάβας και του 
Πεκίνου παραμένουν υψηλές, εν μέσω 
ισχυρισμών για κινεζική παρέμβαση στις 
καναδικές εκλογές και την επιβεβαίωση 
της κυβέρνησης για κινεζικές επιχειρήσεις 
επιτήρησης.

Η Αναστασία Ουφίμτσεβα, διευθύντρια 
προγράμματος στο Ίδρυμα Ασίας – Ειρη-
νικού του Καναδά, σημείωσε ότι παρό-
λο που η οικονομία και η πολιτική είναι 
«πολύ αλληλένδετες», θα μπορούσε να 
χρειαστεί πολύς χρόνος για να ευθυγραμ-
μιστούν. Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις θα 
σεβαστούν τη δυναμική του παγκόσμιου 
εμπορίου και θα αναζητήσουν οικονομι-
κά αποδοτικές λύσεις, εξήγησε. «Δυνητι-
κά στο μέλλον θα μπορούσαμε να δούμε 
τις αλλαγές στο εμπόριο, θα μπορούσαν 

να υπάρχουν διακυμάνσεις, αλλά πρέπει 
ακόμα να είμαστε προσεκτικοί με όλους 
τους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη 
οι εταιρείες όταν λαμβάνουν την απόφα-
σή τους».

Η κ. Ufimtseva πρόσθεσε, ότι δεν ήταν 
εύκολο για τις εταιρείες να βρουν εναλ-
λακτικές λύσεις από την Κίνα, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. «Αν 
και πολλές χώρες λένε ότι μετά την παν-
δημία θέλουν να δημιουργήσουν μια 
εναλλακτική δομή αλυσίδας εφοδιασμού, 
είναι ακριβό και δύσκολο να αλλάξει κάτι, 
όταν μια εταιρεία έχει ιδρυθεί και έχει 
τους προμηθευτές της. Θα χρειαστεί πο-
λύς χρόνος για να βρεθούν εναλλακτικές 
λύσεις για την κατασκευή αυτής της υπο-
δομής», είπε η κ. Ufimtseva.

Πρόσθεσε ότι οι υπάρχουσες αλυσίδες 
εφοδιασμού είχαν σταθεροποιηθεί μετά 
τις διακοπές της πανδημίας. Ο οικονομο-
λόγος Daniel Trefler του Πανεπιστημίου 
του Τορόντο, είπε ότι οι αλυσίδες εφοδι-
ασμού παραγωγής δεν μπορούν να τρο-
ποποιηθούν εύκολα. «Φυσικά, αυτό εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει», είπε ο 
Trefler. Είναι αδύνατο να γίνει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα δύο, τριών, τεσσάρων 
ετών».
Το κινεζικό προξενείο στο Βανκούβερ την 

περασμένη εβδομάδα απέρριψε ένα άρ-
θρο της εφημερίδας Globe and Mail που 
περιγράφει υποτιθέμενες προσπάθειες 
εκδίωξης υποψηφίων που θεωρούνται 
εχθρικοί προς το Πεκίνο. Το προξενείο 
είπε ότι η έκθεση «δυσφήμησε» την Κίνα.
Το Υπουργείο Άμυνας και οι Καναδικές 

Ένοπλες Δυνάμεις, από την πλευρά τους, 
επιβεβαίωσαν την περασμένη εβδομάδα 
ότι γνωρίζουν τις πρόσφατες προσπάθει-
ες της Κίνας να διεξάγει επιχειρήσεις επι-
τήρησης στον καναδικό εναέριο χώρο και 
στα ύδατα. \ © Meta Exchanges, La Presse

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

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Το «Νταβός» και η νέα εργατική  
τάξη των «άχρηστων»!

Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή που 
συνδυάζονται διάφορες πολύπλο-

κες καταστάσεις, οι οποίες κινούνται 
με την ταχύτητα της ψηφιακής τεχνο-
λογίας και της επιστήμης. Οι κυβερνή-
σεις δεν μπορούν να ακολουθήσουν 
την ταχύτητα της επιστήμης. Ενώ οι με-
γάλες επιχειρήσεις που ανήκουν στην 
οικονομική ελίτ, αξιοποιούν τις καινο-
τομίες της νέας ταχύτατης ψηφιακής 
τεχνολογίας. Και εδώ αρχίζουν να κτυ-
πούν οι καμπάνες των μεγάλων κινδύ-
νων, όπως έγινε σαφές στο «Νταβός». 

Επαμεινώνδας Πανάς* 
© slpress.gr

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
(WEF) εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα 
προωθεί ένα ζήτημα που σχετίζεται με 
την ιδέα των «περιττών» ή «άχρηστων» 
ανθρώπων. Εξάλλου, ο σύμβουλος του 
WEF Γιουβάλ Χαράρι διατυμπανίζει πα-
ντού με στεντόρια φωνή: «γιατί δε χρει-
αζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους». 

Μιλώντας ως εκπρόσωπος της ελίτ, ο 
Χαράρι είπε ότι οι λεγόμενοι «κοινοί άν-
θρωποι» έχουν δίκιο να φοβούνται ένα 
μέλλον στο οποίο θα είναι «άχρηστοι» 
(περιττοί ή ανώφελοι). Όπως τονίσαμε 
στο άρθρο μας «Υπερανθρωπισμός: ο 
οδικός χάρτης φόβων και σκοτεινών 
καιρών;» [σ.σ.: έχει δημοσιευτεί στα 
ΝΕΑ] όλα αυτά έχουν σχέση με τη φιλο-
σοφία του υπερανθρωπισμού (μεταν-
θρωπισμού). Με τον «υπερανθρωπισμό 
– μετανθρωπισμό» εννοούμε το συνδυ-
ασμό ενός αριθμού επιστημονικών κλά-
δων όπως της Βιοτεχνολογίας, της Νανο-
τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
της Ρομποτικής και της Νευροεπιστήμης, 
με στόχο την ενίσχυση και την επέκταση 
της ανθρώπινης ζωής καθώς και της βελ-
τίωσης των γνωστικών ικανοτήτων.

Ο υπερανθρωπισμός (μετανθρωπισμός) 
θεωρεί ότι μέσα από τις εξελιγμένες τε-
χνολογικές παρεμβάσεις – εμφυτεύσεις 
τσιπ και του ελέγχου του μυαλού – μπο-
ρούν να ενισχυθούν βασικά χαρακτη-
ριστικά των ανθρώπων. Με βάση την 
Τεχνητή Νοημοσύνη, θα γίνεται και ο 
προσδιορισμός του τι σημαίνει να είσαι 
άνθρωπος.

Δηλαδή, ο υπερανθρωπισμός εννοείται 
ότι υπερβαίνει αυτό που σήμερα κατανο-
ούμε ως ανθρώπινο όν, το υπερανθρώπι-
νο άτομο μπορεί να είναι ένα cyborg. 

Επομένως, η χρήση και ο συνδυασμός 
όλων των επιστημονικών κλάδων που 
προαναφέραμε δεν είναι μόνο για εκπαι-
δευτικούς ή και πολιτισμικούς σκοπούς, 
αλλά για τη χρήση των τεχνολογιών στη 

βιοιατρική, με σκοπό την υπέρβαση των 
βιολογικών ορίων της ανθρώπινης ζωής. 
Η ανθρωπότητα σήμερα έχει αρχίσει 

να νιώθει τη διαδικασία της ταχύτατης 
ψηφιοποίησης του κόσμου. Όπου και αν 
βρίσκεται ένα άτομο μπορεί όχι μόνο να 
παρακολουθείται αλλά και να αναλύεται 
η συμπεριφορά του.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΧΑΡΑΡΙ

Εξάλλου, ο Χαράρι (φωτ.) το διατύπωσε 
συνοπτικά: Η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν 
ελεύθερη βούληση έχει εξαφανιστεί. 

Η παγκόσμια ελίτ απλά δε θέλει να με-
τατρέψει τον άνθρωπο σε ρομπότ αλλά 
να μπορεί να ελέγχει τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα. Ο Χαράρι μας δίνει ακρι-
βώς τι σκέπτονται οι άνθρωποι της ελίτ 
για την ελεύθερη βούληση: «Η ιδέα ότι οι 
άνθρωποι έχουν ψυχή ή πνεύμα ή ελεύ-
θερη βούληση και ότι κανείς δεν ξέρει τι 
συμβαίνει μέσα του και ότι είναι ελεύθε-
ρη η βούλησή του να επιλέξει είτε στις 
εκλογές είτε στο Σούπερ Μάρκετ… Αυτό 
τελείωσε».
Τι σημαίνει αυτό; Μας το εξηγεί ο ίδιος 

ο Χαράρι, σύμβουλος του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ: «Χακάροντας αν-
θρώπινους οργανισμούς, οι ελίτ θα μπο-
ρούσαν να αποκτήσουν τη δύναμη να 
αναδιαμορφώσουν οι ίδιες το μέλλον 
της ζωής, γιατί αν μπορείς να χακάρεις 
κάτι, συνήθως μπορείς και να το χειρι-
στείς… Ορισμένες εταιρείες και κυβερ-
νήσεις θα είναι σε θέση να χακάρουν συ-
στηματικά τους πάντες». 
Το γεγονός αυτό θεωρεί ο Χαράρι ως «τη 

μεγαλύτερη επανάσταση στη βιολογία, 
από τότε που ξεκίνησε η ζωή πριν από 4 
δισεκατομμύρια χρόνια».

Μήπως τελικά η ανθρωπότητα οδη-
γείται σε ένα Παγκόσμιο Γκουλάγκ των 
Εθνών; Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φό-
ρουμ έχει αγκαλιάσει τη φιλοσοφία του 
υπερανθρωπισμού και της εκρηκτικής 
ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
της τεχνολογίας 6G. Η συμβολή του WEF 
είναι ότι όσοι άνθρωποι θέλουν να ζή-
σουν θα πρέπει να υποταχθούν στις μη-
χανές και να γίνουν μπαταρίες για την τε-
χνητή νοημοσύνη: Για τον WEF αυτοί που 

θα ελέγχουν την ψηφιακή τεχνολογία θα 
ελέγχουν τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Schwab, Πρόεδρο του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η ελίτ 
δε θα ελέγχει μόνο τον κόσμο αλλά και το 
μέλλον: «Θα πρέπει επίσης να το γνω-
ρίζουμε. Το μέλλον δεν είναι κάτι που 
απλά συμβαίνει. Το μέλλον διαμορφώ-
νεται από εμάς, από μια ισχυρή κοινότη-
τα όπως εσείς σε αυτό το δωμάτιο».

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΟΤΟΛΟΓΙΑΣ
Οι προσεγγίσεις αυτές δεν είναι και-

νούργιες. Όμως οφείλουμε να τις διερευ-
νήσουμε με φρόνηση. Οφείλουμε να μην 
αγνοούμε τις ρίζες των καινούργιων ιδε-
ών. Συνήθως θεωρούμε ότι η άγνοια δε 
μας στερεί προσοχή και γνώση. Κάτι με 
το οποίο δε συμφωνεί ο Καθηγητής ιστο-
ρικός της επιστήμης, Robert Proctor. 
Λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολο-

γικής προόδου έχουμε την αίσθηση ότι 
ζούμε σε έναν κόσμο αρκετά ενημερω-
μένο. Όμως, σε αυτόν τον τεχνολογικό 
κόσμο φαίνεται ότι και η άγνοια παίζει 
ουσιαστικό ρόλο και κερδίζει σημαντικό 
έδαφος. 

Εξάλλου, αυτήν την άγνοια εκμεταλλεύ-
εται η παγκόσμια ελίτ σε μέγα επίπεδο, 
ενώ σε μικρό επίπεδο αξιοποιείται από 
το όποιο πολιτικό σύστημα.

Ο Καθηγητής Proctor, ιστορικός της επι-
στήμης, μελετώντας τον κόσμο της άγνοι-
ας (=έλλειψη γνώσεων ή ενημέρωσης) ο 
οποίος δημιουργεί το ξεχασμένο και λη-
σμονημένο, εδώ και καιρό επινόησε ένα 
νέο επιστημονικό όρο την αγνοιοτολογία 
(ή αγνωσιολογία) – «agnotology» – : «το 
δόγμα των γεγονότων τα οποία αναγκα-
στικά τα αγνοούμε».

Η αγνοιοτολογία κατά τον Proctor είναι 
η μελέτη της άγνοιας και της πολιτιστι-
κής της παραγωγής. Συνεπώς, η άγνοια 
ενισχύει τη δυνατότητα μεγένθυσης της 
εξουσίας, είτε της ελίτ είτε του πολιτικού 
συστήματος, επάνω στους ανθρώπους. 

Η έκταση της άγνοιας είναι μεγάλη και 
εμφανίζεται παντού στη ζωή μας. Ξεκινά 
από την ιστορία που αφορά τις μεγάλες 
φαρμακευτικές εταιρείες και φθάνει μέ-
χρι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις 
αποφάσεις των κυβερνήσεων.
Τα παραδείγματα είναι πολλά. Το πιο 

πρόσφατο είναι η πανδημία του κορω-
νοϊού. Είτε πρόκειται για την προέλευση 
του ιού SARS-COV-2 είτε πρόκειται για τα 
εμβόλια, ή την αποτελεσματικότητά τους, 
ή τις παρενέργειές τους ή αν οι βλάβες 
που προκλήθηκαν από τα εμβόλια μπο-
ρούν να αντιστραφούν, το αποτέλεσμα 
είναι ότι το κοινό είναι ζαλισμένο και 
μπερδεμένο από την έκταση της άγνοιας.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ COVID
Επιπλέον, πως ερμηνεύεται η υπερβάλ-

λουσα θνησιμότητα, η οποία ήταν πολύ 
μεγαλύτερη σχεδόν σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης; 
Ποιοι είναι οι λόγοι που αγνοείται; 
Ποια είναι η πραγματική θνησιμότητα 

του SARS-COV-2; 
Πως δικαιολογείται ο μεγάλος αριθμός 

ξαφνικών θανάτων νέων σε ηλικία; 
Τι μας λένε τα στοιχεία των αυτοψιών 

θανάτων μετά από εμβολιασμούς; 
Τελικά, μήπως ο Covid-19 είναι η μεγα-

λύτερη επιχείρηση πολύπλοκης και απα-
ράμιλλης κλίμακας άγνοιας των πολιτών 
στη νεότερη ιστορία, με σκοπό τη χειρα-
γώγηση των βασικών τους ενστίκτων; 

Όλα αυτά τα ερωτήματα ασφαλώς και 
είναι άκρως ανησυχητικά. Τεκμηριωμέ-
νες απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα 
δεν υπάρχουν.
Το καθένα ξεχωριστά ερώτημα δημιουρ-

γεί μια ρευστή προβληματική κατάσταση. 
Ο συνδυασμός ή η από κοινού διερεύ-

νηση των ερωτημάτων αυτών μας οδηγεί 
στη μεγάλη εικόνα της ιατρογένεσης του 
Ιβάν Ίλιτς. 
Στο έργο του «Ιατρική Νέμεση. Η Απαλ-

λοτρίωση της Υγείας» (Εκδ. Νησίδες, 
2010), ο Ιβάν Ίλιτς υποστηρίζει: «Το ια-
τρικό κατεστημένο έχει γίνει σημαντι-
κότατη απειλή για την υγεία. Το ιατρικό 
επάγγελμα εξουσιάζει την ιατρική. Το 
αποτέλεσμα είναι ολέθριο και έχει πά-
ρει διαστάσεις επιδημίας. Τη νέα αυτή 
επιδημία ονομάζω Ιατρογένεση, από τις 
ελληνικές λέξεις ιατρός και γένεσις…».
Το πρόβλημα με την άγνοια σ’ αυτή την 

περίπτωση είναι η εσκεμμένη ελλιπής και 
μονόπλευρη γνώση, χωρίς να αφήνεται 
το ελάχιστο περιθώριο για οποιαδήποτε 
άλλη γνώση. Ακριβώς αυτό το γεγονός 
ισχύει στους τομείς της πολεμικής βιομη-
χανίας, της ιατρικής και υγείας και της Big 
Pharma.

*Ο Επαμεινώνδας Πανάς είναι καθηγητής 
Οικονομετρίας. Αποφοίτησε από το Μαθη-
ματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και συνέχισε με υποτροφία τις μεταπτυχια-
κές του σπουδές στην Οικονομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Μπρίστολ της Αγγλίας 
από την οποία πήρε το M.Sc. στα Οικονομικά. 
Επίσης έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο της Ουψάλα Σουηδίας, από το 
οποίο πήρε διδακτορικό στα Οικονομικά. Ερ-
γάσθηκε σε επιστημονικά Προγράμματα της 
Σουηδίας και παράλληλα είναι επιστημονι-
κός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασιακών 
Μελετών της Στοκχόλμης. Το συγγραφικό 
του έργο, στα ελληνικά και αγγλικά, καλύ-
πτει θέματα Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης 
Οικονομετρίας και Στατιστικής.
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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!

Γιατί χάνει τη λάμψη της  
η φιλελεύθερη δημοκρατία

Μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου οι προδιαγραφές της δι-

εθνούς οικονομικής τάξης σχεδιάστηκαν 
από τις ΗΠΑ, που διαδέχθηκαν τη Μεγά-
λη Βρετανία στην κορυφή του κόσμου. Η 
νέα αυτή τάξη επικράτησε ως «φιλελεύ-
θερη», ενώ συνδέθηκε και με τη «φιλε-
λεύθερη δημοκρατία».

Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη*
© slpress.gr

Να σημειωθεί ότι το νέο (για τότε) αυτό 
διεθνές καθεστώς επιλέχθηκε από τις 
ΗΠΑ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους 
συμμάχους της, που είχαν ανάγκη από την 
προστασία και την οικονομική συμπαρά-
σταση τους, αλλά ταυτόχρονα να προω-
θήσει και δικούς τους στόχους, σχετικά με 
την αντιμετώπιση της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης και του ψυχρού πολέμου.
Το σχήμα αυτό, διεθνές και εθνικό, χα-

ρακτηρίστηκε από τον Φράνσις Φουκου-
γιάμα ως αιώνιο, ως «το τέλος της ιστορί-
ας» και παράλληλα στήριξε απόψεις που 
υποστήριζαν, ότι η υιοθέτηση του φιλε-
λευθερισμού και της ελεύθερης δημοκρα-
τίας είναι νομοτελειακή, για το σύνολο 
των χωρών του πλανήτη. Με βάση αυτές 
τις πεποιθήσεις, οικονομίες όπως για 
παράδειγμα η Κίνα, θα ασπάζονταν υπο-
χρεωτικά το δυτικό καθεστωτικό πρότυπο, 
όταν θα ξεπερνούσε ένα κρίσιμο επίπεδο 
του κατά κεφαλή εισοδήματός της.

Ωστόσο, όπως είναι πια γνωστό, οι  κα-
ταιγιστικές εξελίξεις που ακολούθησαν τις 
δηλώσεις Φουκουγιάμα ήταν διαμετρικά 
αντίθετες των προβλέψεών του. Γιατί η 
Κίνα, όχι μόνο ξεπέρασε προ πολλού το 
επίμαχο αυτό σημείο (πέραν του οποίου 
θα έπρεπε δήθεν υποχρεωτικά να εισέλ-
θει στο πεδίο της φιλελεύθερης δημο-
κρατίας, παραμένοντας ωστόσο στην ανε-
λεύθερη δημοκρατία) αλλά και επιπλέον 
επειδή ένας ολοένα ανερχόμενος αριθμός 
χωρών, ασπάζεται το λαϊκισμό.
Πρόκειται για μία καθεστωτική μορ-

φή, που αν και δε συμπίπτει απολύτως 
με αυτήν της ανελεύθερης δημοκρατίας, 
διαθέτει ωστόσο αρκετά κοινά χαρακτη-
ριστικά με αυτήν, όπως το σεβασμό στο 
κράτος-έθνος, την αντίθεση στη λαθρο-
μετανάστευση, την ανάδειξη των παρα-
δόσεων και την παρεμβατική πολιτική. Η 
εξήγηση γι’ αυτές τις προτιμήσεις πολλών 
χωρών βρίσκεται στις ραγδαίες εξελίξεις 
που συμβαίνουν στον πλανητικό χώρο και 
που δεν εξυπηρετούνται πια από τη μέχρι 
τώρα ισχύουσα διεθνή οικονομική τάξη.

ΡΙΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

Ο φιλελευθερισμός με περιεχόμενο 
τα ανοικτά σύνορα, την υποχρέωση της 

πλανητικής δύναμης να νοιάζεται για ότι 
συμβαίνει στην υφήλιο και να παρεμβαί-
νει όπου και όταν χρειάζεται, την ενθάρ-
ρυνση της σύστασης διεθνών οργανισμών 
(για την από κοινού επίλυση των προβλη-
μάτων της Δύσης), την υποχρέωση διάδο-
σης της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όλα 
αυτά και πολλά άλλα αποτελούν τις εκ-
φάνσεις της διεθνούς οικονομικής τάξης, 
που γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του 
Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, ενώ δεν 
υπήρχε πριν.

Με την αρχή ότι κάθε μορφή διεθνούς 
τάξης επιλέγει εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιό-
δου μέσα στην οποία λειτουργεί, απορρί-
πτεται εκ προοιμίου η πρόταση του Φου-
κουγιάμα περί της δήθεν αιωνιότητας της 
δυτικής διεθνούς τάξης. 

Η διεθνής τάξη, που κυριάρχησε στη 
Δύση από το 1945 μέχρι και σήμερα, στα-
διακά μας εγκαταλείπει, επειδή οι γενικό-
τερες συνθήκες που την είχαν επιβάλλει 
τότε έχουν ριζικά μεταβληθεί. Βέβαια, με 
τον πόλεμο στην Ουκρανία «παίζει τα ρέ-
στα της», βρίσκοντας ένα επιπλέον ιδεο-
λογικό σημείο αναφοράς στην υποστήριξη 
της στο Κίεβο.
Το σχήμα που επικράτησε μετά το Δεύ-

τερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπόρεσε να επι-
βιώσει, σε συνθήκες που εξασφάλιζαν 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, βελτίωση 
του τρόπου κατανομής του εισοδήματος, 
ανερχόμενο εισόδημα, πλήρη απασχόλη-
ση, αυξανόμενο μερίδιο μισθών στο ΑΕΠ, 
χαμηλό δημόσιο χρέος, αλλά και επιπλέον 
και κυρίως μη αμφισβήτηση των ΗΠΑ ως 
παγκόσμιο πλανητάρχη.
Δυστυχώς, η ειδυλλιακή αυτή κατάστα-

ση σταδιακά επιδεινώθηκε, κυρίως μετά 
την κρίση του 2008. Το αποφασιστικό χτύ-
πημα ωστόσο δόθηκε από τις δυσμενείς 
συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, σε συν-
δυασμό και με τη φαντασμαγορική άνοδο 
της Κίνας που απειλεί σοβαρά πια την κο-
σμοκρατορία της Αμερικής, αλλά και ολό-
κληρο το δυτικό θεσμικό και πολιτιστικό 
οικοδόμημα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι προηγμένες οικονομίες του πλανήτη 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και πρωτό-
γνωρες απειλές, που δε φαίνεται διόλου 
εύκολο, αλλά ούτε πιθανόν να απαλει-
φθούν. Αντιθέτως, πλήθος ενδείξεων 
κατατάσσει ήδη τη Δύση στη φάση της 
διαρκούς στασιμότητας. Μερικά από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγ-
χρονες προηγμένες οικονομίες και που 
επιδεινώθηκαν σοβαρά από την πανδημία 
και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι (με-
ταξύ άλλων) και τα ακόλουθα:
-Χρέος το οποίο γιγαντώνεται από τις τε-

ράστιες δαπάνες αντιμετώπισης του ιού 
(το παγκόσμιο χρέος έφθασε στο 365% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ).
-Υψηλό ποσοστό ανεργίας που δεν υπο-
χωρεί.
-Αδυναμία επίτευξης επιθυμητού πληθω-
ρισμού της τάξης του 2%, σε συνδυασμό 
και με τα αρνητικά επιτόκια.
-Επέκταση του αυτοματισμού που εξαφα-

νίζει θέσεις εργασίας.
-Θηριώδης ανισοκατανομή του εισοδήμα-

τος.
-Επικίνδυνη γήρανση του πληθυσμού.
-Απροθυμία διενέργειας παραγωγικών 

επενδύσεων, με την υπερβολική ρευστό-
τητα να τροφοδοτεί τη χρηματιστηριακή 
οικονομία.
-Ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, κυρί-

ως προς την Ευρώπη.
-Η ενεργειακή κρίση που, μεταξύ άλλων, 

υποχρέωσε χώρες, όπως τη Γερμανία και 
τη Γαλλία να στηρίξουν τις ενεργειακές βι-
ομηχανίες με πολλά δις.
-Η επιστροφή του πληθωρισμού.

Το κλίμα που διαμορφώνεται από τη δυ-
σμενή αυτή εικόνα της οικονομίας της Δύ-
σης, ουδόλως ενθαρρύνει τη διατήρηση 
της φιλελεύθερης διεθνούς οικονομικής 
τάξης. Μπορεί στις ενδιάμεσες εκλογές 
το «κόκκινο κύμα», η σαρωτική επικρά-
τηση των Ρεπουμπλικάνων αρνητών της 
φιλελεύθερης τάξης να μην ήρθε (όπως 
ανέμεναν οι δημοσκοπήσεις) αλλά ένας 
μεγάλος αριθμός Αμερικανών πολιτών 
επιθυμεί η Αμερική να φροντίζει τα του 
οίκου της, ενώ στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα τάσσονται υπέρ της επιβολής 
δασμών για την προστασία των εθνικών 
θέσεων εργασίας.
Αυτοί ήταν οι λόγοι που είχαν φέρει στο 

προσκήνιο το φαινόμενο Τραμπ και εξη-
γούν την αντοχή του, παρά τις ήττες του 
και το διχασμό στο ίδιο του το κόμμα, 
όπως φάνηκε στις ψηφοφορίες στη Βου-
λή των Αντιπροσώπων. Βέβαια, η επανί-
δρυση της Επιτροπής «Frank Church» που 
αναμένεται να ακολουθήσει, δεν αποκλεί-
εται να επιφυλάξει δυσάρεστες εκπλήξεις 
προς τον πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς ανα-
μένεται να διενεργήσει τα σκάνδαλα του 
υιού του Χάντερ (και όχι μόνο).

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Η αντιμετώπιση αυτών των μεταβολών, 

ειδικά από την Ελλάδα, που επιπλέον εί-
ναι δύσκολο να υποστηριχτεί ότι ευνοή-
θηκε από τα κρατούντα κράτη στη Δύση, 
επιβάλλεται να είναι η προσπάθεια έντα-
ξής της στο νέο θεσμικό ρεύμα, η ενθάρ-
ρυνση νέων συμμαχιών και η εγκατάλει-
ψη απόψεων που ανήκουν στο παρελθόν, 
σχετικά με το τι είναι «καλό» και το τι όχι, 
καθώς το ρεύμα δεν αντιστρέφεται. 

Σε λιγότερο από πέντε χρόνια από σήμε-
ρα, εκτός αν μεσολαβήσει ο Τρίτος Παγκό-
σμιος Πόλεμος με βάση το σύνδρομο του 
Θουκυδίδη, η Κίνα θα έχει αντικαταστήσει 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως πρώτη παγκό-
σμια δύναμη.

Θα φέρει μαζί της έναν άλλο πολιτισμό, 
πολύ διαφορετικό από το δυτικό, που 
θα περιέχει αναγκαστικά και αρνητικά, 
αλλά και θετικά στοιχεία. Η μεγαλειώδης 
άνοδος της Κίνας τις τελευταίες δεκαετί-
ες, πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή 
εντελώς αταίριαστων συνδυασμών για τις 
προτιμήσεις της Δύσης, όπως του καπιτα-
λισμού και του κομμουνισμού, της παγκο-
σμιοποίησης και του προστατευτισμού, 
της δημοκρατίας με περιορισμό ατομικών 
δικαιωμάτων κτλ. Ταυτόχρονα, διέπεται 
από ένα καθεστώς ανελεύθερης δημο-
κρατίας, δηλαδή δημοκρατίας, με στοι-
χεία αυταρχισμού. Δεν ικανοποιεί αυτή η 
εικόνα.

Αλλά, όπως όλα δείχνουν, και όπως άρχι-
σε ήδη να συμβαίνει και στις ΗΠΑ, καθώς 
και σε αρκετές περιπτώσεις στην Ευρώπη 
και στην Ασία, η φιλελεύθερη δημοκρα-
τία υποχωρεί σταδιακά, παραχωρώντας 
τη θέση της σε μορφές ανελεύθερης δη-
μοκρατίας. Η προσπάθεια αντιμετώπισης 
των εντεινόμενων δυσκολιών στις σύγχρο-
νες οικονομίες, θα ενισχύσει διακυβερνή-
σεις με στοιχεία αυταρχισμού.

Ασφαλώς η φιλελεύθερη δημοκρατία 
ακούγεται καλύτερα από την ανελεύθε-
ρη δημοκρατία, αλλά και από το λαϊκισμό, 
που συμπορεύεται με τη δεύτερη. Ωστόσο 
η συχνή, αλλά χωρίς ουσιαστικό περιεχό-
μενο, κατακραυγή εναντίον τους, ειδικά 
όταν προέρχεται από τις κατεστημένες 
ελίτ, δεν οδηγεί πουθενά.

*H Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη είναι η 
πρώτη Ελληνίδα πρύτανης, εκλεγμένη τρεις 
φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά 
τις σπουδές στη Σχολή Νομικών και Οικονο-
μικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή στην 
αντίστοιχη Σχολή της Σορβόννης με υποτρο-
φία της γαλλικής κυβέρνησης. Εκεί έλαβε 
δύο διπλώματα ανωτέρων σπουδών στις 
οικονομικές επιστήμες, καθώς και το διδα-
κτορικό της δίπλωμα με άριστα και έπαινο. 
Συμπλήρωσε τις οικονομικές της σπουδές 
στο London School of Economics, ενώ πραγ-
ματοποίησε έρευνες στο Πανεπιστήμιο του 
Berkeley και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημι-
ακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Η μελέτη 
της για την «περιφερειακή ανάπτυξη της 
Ελλάδας στο πλαίσιο της ΕΟΚ» απέσπασε το 
Α΄ Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1984. 
Το 2008 το γαλλικό κράτος, με διάταγμα 
του προέδρου Nicolas Sarcozy της απένειμε 
το παράσημο του ιππότη της Λεγεώνας της 
Τιμής για την επιστημονική της συνεργασία 
με τη Γαλλία. Είναι πρόεδρος του Ιδρύματος 
Δημήτρη & Μαρίας Δελιβάνη.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Ύδρα: Το κοσμοπολίτικο και αρχοντικό  
νησί του Αργοσαρωνικού

Το μικρό ιστορικό νησί της Ύδρας 
είναι το πιο κοσμοπολίτικο του Αρ-

γοσαρωνικού. Η Ύδρα είναι ένα μακρό-
στενο νησί με έκταση 52 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα και απέχει μόλις 6 ναυτικά 
μίλια από την Πελοπόννησο (Αργολίδα). 

Το νησί πήρε το όνομά του από τα άφθο-
να νερά που ανάβλυζαν από τις πηγές 
κατά την αρχαιότητα. Η Ύδρα είναι ένα 
νησί με πλούσια ναυτική παράδοση και 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση 
του 1821 μαζί με τις Σπέτσες και τα Ψαρά. 

Αυτό θα το διαπιστώσετε κάνοντας μια 
βόλτα στο νησί, καθώς θα συναντήσετε 
παλιά αρχοντικά, μουσεία, κανόνια και 
πολεμίστρες στο λιμάνι.
Το λιμάνι της Ύδρας βρίσκεται στην 

πόλη της, η οποία έχει ανακηρυχτεί δια-

τηρητέα. Πρέπει να γνωρίζετε πως στην 
Ύδρα δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, αλλά 
υπάρχουν τα παραδοσιακά γαϊδουράκια, 
καθώς και θαλάσσια ταξί που κάνουν 
δρομολόγια από παραλία σε παραλία. 
Αληθινό υπόδειγμα αισθητικής, η πόλη 

της Ύδρας είναι χτισμένη αμφιθεατρικά 
γύρω από το λιμάνι, με τα πέτρινα αρχο-
ντικά να στέκουν σαν φρούρια στο βρα-
χώδες τοπίο, τονίζοντας τη μεγαλοπρέ-
πεια του νησιού.
Στην περιήγηση σας στην πόλη, αξίζει να 

δείτε τα κανονιοστάσια στην είσοδο του 
λιμανιού, την παλιά πετρόχτιστη μπα-
ρουταποθήκη, που σήμερα στεγάζει το 
λιμεναρχείο, αλλά και τα πολλά αρχοντι-
κά. Περπατήστε στα Καλά Πηγάδια, συ-
νοικία που οφείλει το όνομά της στα δύο 
πηγάδια που τροφοδοτούσαν με νερό 
τους κατοίκους της πόλης για περισσό-
τερα από 200 χρόνια και ανεβείτε ως το 
λόφο της Κιάφας, όπου είναι χτισμένη η 
παλαιότερη συνοικία της πόλης, με λιθό-
χτιστα σπίτια, ψηλούς μαντρότοιχους και 
στενά δρομάκια. 
Το σίγουρο είναι ότι η μαγική ατμόσφαι-

ρα του νησιού και η απαράμιλλη γοητεία 
του θα κλέψει ένα κομμάτι από την καρ-
διά σας.

Πιερία – Παλαιός Παντελεήμονας:  
Το χωριό – «μπαλκόνι» του Ολύμπου
Ένας από τους πιο δημοφιλείς του-

ριστικούς προορισμούς στη Μακε-
δονία, σε απόσταση αναπνοής από τη 
Θεσσαλονίκη, ο Παλαιός Παντελεήμο-
νας, είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά 
της περιοχής.
Απέχοντας μόλις 4 χλμ. από τη θάλασ-

σα, χτισμένος σε υψόμετρο 500 μέτρων 
στους πρόποδες του Ολύμπου, ο Παλαιός 
Παντελεήμονας είναι χαρακτηρισμένος 
παραδοσιακός οικισμός, καθώς αποτελεί 
ένα από τα καλύτερα δείγματα παραδο-
σιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στη 
βόρεια Ελλάδα.
Ο οικισμός κατάφερε να διατηρήσει το 

τοπικό του χρώμα, παρά το γεγονός ότι 
είχε σχεδόν ερημώσει από τη δεκαετία 
του 1950, όταν οι κάτοικοι του μετακόμι-
ζαν μαζικά στο μεγαλύτερο οικισμό του 
Νέου Παντελεήμονα.

Τη δεκαετία του 1980 όμως μεταστρά-
φηκε η κατάσταση, όταν αναπαλαιώθηκε 
ο οικισμός και άρχισε η ταχεία τουριστική 
ανάπτυξή του. Σήμερα αποτελεί πόλο έλ-
ξης ταξιδιωτών από όλη τη χώρα και προ-
σφέρει στους επισκέπτες του αμέτρητες 
επιλογές για μια αξέχαστη απόδραση.
Το καταπράσινο τοπίο που τον περιβάλ-

λει δημιουργεί ένα παραμυθένιο σκη-
νικό, ενώ η μαγευτική θέα προς τη θά-
λασσα και το ενετικό κάστρο της Πιερίας, 
καθηλώνει τον επισκέπτη.
Η ονομασία του οικισμού προέρχεται 

από την εκκλησία που δεσπόζει στη γε-
μάτη με πλατάνια κεντρική πλατεία του 
χωριού. 
Δίπλα στον επιβλητικό ναό θα βρείτε 

πολλές παραδοσιακές ταβέρνες και μα-
γαζάκια, που πωλούν προϊόντα της περι-
οχής. 

Εκεί θα δείτε και το αναπαλαιωμένο 
σχολείο, που θα σας ταξιδέψει στο πα-
ρελθόν. Οι λάτρεις της φύσης μπορούν 

να ασχοληθούν με δραστηριότητες, όπως 
ορειβατική ποδηλασία, πεζοπορία και 
αναρρίχηση.

© NEWSBEAST.GR

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 5 Μαρτίου: 

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

Δευτέρα 6 Μαρτίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 7 Μαρτίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 8 Μαρτίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 9 Μαρτίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 10 Μαρτίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 11 Μαρτίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 12 Μαρτίου: 3:30  το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  

514 437-0898 • kalimerapatrida@gmail.com

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 5 Μαρτίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

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

Συνέντευξη με την κα Μέλπα ΚαματερούΜέλπα Καματερού  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

του οργανισμού ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεμπέκ: Απαγορεύει το TikTok 
στα κρατικά κινητά

Το Κεμπέκ ακολουθεί τα βήματα 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης 

και απαγορεύει την εγκατάσταση και 
χρήση της εφαρμογής TikTok στα κρα-
τικά κινητά τηλέφωνα από την Τρίτη 
28 Φεβρουαρίου 2023. Ο υπουργός Κυ-
βερνοασφάλειας και Ψηφιακής Ασφά-
λειας, Eric Caire, ανακοίνωσε τις νέες 
κατευθυντήριες γραμμές τη Δευτέρα 
27 Φεβρουαρίου το απόγευμα, αφού η 
Οτάβα είχε ήδη δηλώσει ότι η εφαρμο-
γή για κινητά θα απαγορευτεί από τις 
κυβερνητικές συσκευές από τις 28 Φε-
βρουαρίου.

«Η απαγόρευση έχει προληπτικό χαρα-
κτήρα και δεν υπάρχουν στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι μια ξένη χώρα κα-
τασκοπεύει κυβερνητικούς υπαλλήλους 
μέσω αυτής της εφαρμογής», δήλωσε 
ο Caire. «Η ασφάλεια των πληροφορι-
ών και η προστασία των δεδομένων που 
κατέχουν οι φορείς της δημόσιας διοίκη-
σης παραμένουν κορυφαία προτεραιό-
τητα για την κυβέρνηση του Κεμπέκ και 
γι’ αυτό υιοθετούμε αυτό το προληπτικό 
μέτρο». Ωστόσο, ο υπουργός είπε ότι «η 
χρήση των social media σε προσωπική 
βάση και σε συσκευές που δε σχετίζο-
νται με την κυβέρνηση παραμένει προ-
σωπική επιλογή. Κάθε χρήστης παραμέ-
νει υπεύθυνος για την αξιολόγηση των 
κινδύνων». Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
απαγόρευσε το TikTok από τις κινητές 
συσκευές του, λίγες μέρες αφότου ομο-
σπονδιακοί και επαρχιακοί επίτροποι 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ξεκίνησαν έρευνα για την πλατφόρμα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση ακολουθεί την επανεξέτα-
ση από τον επικεφαλής πληροφοριών 
του Καναδά, ο οποίος διαπίστωσε ότι 
το TikTok παρουσίαζε «απαράδεκτο επί-
πεδο κινδύνου για το απόρρητο και την 
ασφάλεια». Αν και η απαγόρευση δε 
φτάνει στο σημείο να απαγορεύσει εντε-
λώς την εφαρμογή στον Καναδά, ο πρω-
θυπουργός Τζάστιν Τρουντό είπε, ότι 
θα μπορούσε να ενθαρρύνει άτομα και 
επιχειρήσεις να σκεφτούν την ασφάλεια 
των δικών τους δεδομένων.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγό-
ρευσαν πρόσφατα στο κυβερνητικό προ-
σωπικό τη χρήση του TikTok σε συσκευές 
εργασίας. Ένας εκπρόσωπος του TikTok 
είπε ότι η εταιρεία κοινωνικής δικτύω-
σης είναι πάντα ανοιχτή σε συναντήσεις 
με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να 
συζητήσουν πώς να προστατεύεται το 
απόρρητο των Καναδών.

«Αλλά το να κουνάμε το δάχτυλο στο 
TikTok με αυτόν τον τρόπο δεν κάνει τί-
ποτα για την επίτευξη αυτού του κοινού 
στόχου. Το μόνο που κάνει είναι να εμπο-
δίζει τους δημόσιους αξιωματούχους να 
φτάσουν στο κοινό σε μια πλατφόρμα 
που απολαμβάνουν εκατομμύρια Κανα-
δοί», είπε ο εκπρόσωπος του Κινέζικου 
κολοσσού κοινωνικής δικτύωσης σε ένα 
email.

TIKTOK ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό λέει, 

ότι η απόφαση του Καναδά να απαγο-
ρεύσει το TikTok σε κινητές συσκευές 
που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση θα 
μπορούσε να είναι η αρχή μιας περαιτέ-
ρω καταστολής στην πλατφόρμα ροής 
βίντεο. «Αυτό μπορεί να είναι ένα πρώτο 
βήμα, μπορεί να είναι το μόνο βήμα που 
πρέπει να κάνουμε, αλλά σε κάθε βήμα 
θα φροντίζουμε να προστατεύουμε τους 
Καναδούς», είπε ο Τρουντό. 
«Προφανώς λαμβάνουμε πολύ σοβαρά 

υπόψη την ελευθερία της έκφρασης, την 
ελευθερία των Καναδών να συμμετέχουν 
όπως θέλουν στο διαδίκτυο», πρόσθεσε. 
«Όμως έχουμε επίσης πολύ σημαντικές 
αρχές σχετικά με την προστασία των δε-
δομένων, την προστασία της ασφάλειας 
και της ασφάλειας των Καναδών, για τις 
οποίες θα ενισχύουμε πάντα».

TIKTOK ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΠΑ – ΕΥΡΩΠΗ 
Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν το TikTok από 

κρατικές συσκευές στα τέλη του περα-
σμένου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θέσπισε παρόμοια απαγόρευση την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Οι απαγορεύσεις 
έρχονται εν μέσω αυξανόμενης ανησυ-
χίας για τη μητρική εταιρεία του TikTok, 
ByteDance, η οποία εδρεύει στην Κίνα, 
και τη μεταχείριση των δεδομένων χρη-
στών. Οι αξιωματούχοι του TikTok έχουν 
επιμείνει ότι η εφαρμογή δεν ελέγχεται 
με κανέναν τρόπο από την κινεζική κυ-
βέρνηση. Είναι επίσης μια εποχή αυξη-
μένων γεωπολιτικών εντάσεων με την 
Κίνα. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ΗΠΑ κα-
τέρριψαν ένα κινεζικό αερόστατο μεγά-
λου υψόμετρου που είχε επίσης πετάξει 
στον καναδικό εναέριο χώρο, λέγοντας 
ότι ήταν ύποπτη συσκευή κατασκοπείας. 
Η κυβέρνηση της Κίνας είπε ότι ήταν ένα 
μετεωρολογικό μπαλόνι που ξέφυγε από 
την πορεία του. Επιπλέον, πρόσφατες 
αναφορές των μέσων ενημέρωσης έχουν 
εγείρει ανησυχίες για πιθανή κινεζική 
παρέμβαση στις δύο τελευταίες κανα-
δικές ομοσπονδιακές εκλογές, ωθώντας 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζη-
τήσουν δημόσια έρευνα για φερόμενη 
ξένη παρέμβαση στις εκλογές.                                                 

© CTV NEWS

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

Τα πλούσια 
προσόντα 

της Kristen 
Strout είναι 

σκέτη… 
πρόκληση

Η 34χρονη Kristen Strout 
είναι ένα «καυτό» μοντέ-

λο από τη Φλόριντα των ΗΠΑ 
και οι φωτογραφίες της στο 
Instagram αδιαμφισβήτητα, 
είναι σκέτη… πρόκληση. 
Μάλιστα, λατρεύει τη ροκ 

μουσική, τα γρήγορα αυτοκί-
νητα και τις μηχανές. 
Η ταχύτητα την ενθουσιάζει, 

όπως ενθουσιάζει εκείνη το 
ανδρικό κοινό με τα πληθωρι-
κά της προσόντα. 
Άλλωστε, τα πλούσια προσό-

ντα της, σε συνδυασμό με το 
σαγηνευτικό της βλέμμα και 
τα σέξι τατουάζ της, είναι τα 
στοιχεία εκείνα που την κά-
νουν να ξεχωρίζει…

Μόνικα Μπελούτσι – Τιμ Μπάρτον: Full in love 
μετά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumiere
Ένα γαλλικό κινηματογραφικό 

φεστιβάλ έκανε το διάσημο 
σκηνοθέτη του Χόλυγουντ Τιμ Μπάρ-
τον να λέει καθημερινά «Αμόρε μίο», 
καθώς εκεί βρήκε τον έρωτα της ζωής 
του στο πρόσωπο του «απόλυτου θη-
λυκού» από την Ιταλία, Μόνικα Μπε-
λούτσι.
Η 52χρονη Βond girl του «Spectre» και 

Μαρία Μαγδαληνή στο «The Passion 
of the Christ» ήρθε πολύ κοντά με το 
σκηνοθέτη του «Sleepy Hollow» και 
της σειράς «Wednesday» στη Λιόν της 
Γαλλίας, τον περασμένο Οκτώβριο. 
Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό 

«Paris Match», η σπίθα του έρωτα 
άναψε ανάμεσά τους, όταν η Μπελού-
τσι παρέδωσε στον Μπάρτον βραβείο 
για τα επιτεύγματα σε όλη την κινη-
ματογραφική του καριέρα στο πλαί-
σιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Lumiere. 
Εντύπωση είχε κάνει τότε, ότι τη στιγ-

μή που ο Μπάρτον έπαιρνε το βρα-
βείο από τα χέρια της Μπελούτσι ανα-
φώνησε ότι «σε όλη μου τη ζωή δεν 
ένιωσα ποτέ τόση πολύ αγάπη όσο 
απόψε».
Χωρισμένοι και οι δύο, με δύο παιδιά 

ο καθένας από τους γάμους τους – με 
τον Βενσάν Κασέλ η 58χρονη Μπελού-
τσι και με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ 
ο 62χρονος Μπάρτον – ερωτεύτηκαν 
κεραυνοβόλα, πάντα σύμφωνα με το 
δημοσίευμα. 
Πλέον, είναι μαζί εδώ και τέσσερις 

μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων 
κάνουν ρομαντικές αποδράσεις στο 
Παρίσι. Σε μια τέτοια επίσκεψη προ 
ημερών τούς κατέγραφε ο φακός του 
«Paris Match» την ώρα που περπατού-

σαν αγκαζέ στους δρόμους της πόλης 
του φωτός. Η Ιταλίδα σταρ, που έγινε 
διάσημη μέσα από τους ρόλους της 
Μαλένα στην ομώνυμη ταινία και της 
Κλεοπάτρας στο «Αστερίξ και Οβελίξ: 
Επιχείρηση Κλεοπάτρα», είναι γνω-
στή για την αγάπη που τρέφει για την 
Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται κάθε 
χρόνο με τα παιδιά και τις φίλες της, 
και δεν αποκλείεται φέτος το καλοκαί-
ρι να έχει μαζί της και το νέο της αμόρε.  
                                                      © espressonews.gr

«Χυλόπιτα»  
στον Κάρολο  

από την Αντέλ

Ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να προετοι-
μάζεται πυρετωδώς για την ιστορική 

στέψη του στις 6 Μαΐου, όμως πήρε ήδη την 
πρώτη πίκρα, καθώς οι αγαπημένοι του καλ-
λιτέχνες Αντέλ και Εντ Σίραν τού γύρισαν την 
πλάτη!
Πηγές που επικαλείται το περιοδικό «ΟΚ!» υπο-

στηρίζουν, ότι ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου 
Βασιλείου επιθυμούσε διακαώς την παρουσία 
της Αντέλ και του Εντ Σίραν στη συναυλία που 
θα γίνει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 
τελετή στέψης στο αβαείο του Ουέστμινστερ. 
Γι’ αυτό ζήτησε από τους διοργανωτές της τελε-
τής να τους αποστείλει επίσημη πρόσκληση.
Ωστόσο, οι δύο τραγουδιστές έριξαν πόρτα στο 

διάδοχο της βασίλισσας Ελισάβετ, απορρίπτο-
ντας την πρόταση των διοργανωτών. Πιο σκλη-
ρή, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν η 
Αντέλ, αφού δεν έδωσε καμία δικαιολογία. Αντί-
θετα, ο Εντ Σίραν ενημέρωσε τους διοργανωτές, 
ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει στη στέψη διότι 
εκείνη την περίοδο θα δίνει συναυλίες στο Τέ-
ξας, τις οποίες δεν μπορεί να ακυρώσει.

© espressonews.gr

Μιχάλης Χατζηγιάννης: 
Υφυπουργός Πολιτισμού 

της Κύπρου!

Τα ηνία του 
υφυπουργεί-

ου Πολιτισμού της 
Κύπρου φαίνεται 
να αναλαμβάνει 
ο Μιχάλης Χατζη-
γιάννης. Ο τραγου-
διστής είναι έτοι-
μος να αφήσει τις 
μουσικές σκηνές 
και σύμφωνα με 
κυπριακά δημο-
σιεύματα θα ανα-
λάβει υφυπουρ-
γός Πολιτισμού 
στην κυβέρνηση 

του Νίκου Χριστοδουλίδη. Η νέα κυβέρνηση θα 
ανακοινωθεί σύντομα και φαίνεται ότι τα άτομα 
που θα την πλαισιώσουν έχουν «κλειδώσει», με 
τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να είναι μέσα σε αυτά.
Στη φωτ. με το νέο πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο 
Χριστοδουλίδη.\ © okmag.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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.

Α-Καλημέρα Μάγδα, πως είσαι;
Μ-Ας πούμε καλά…
Α-Τι έγινε, έπαθες τίποτα;
Μ-Όχι. Όλα Καλά. Να, βλέποντας όλα 

αυτά που γίνονται γύρω μας, αρχίζω 
και αγχώνομαι.
Α-Σαν τι;
Μ-Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο σει-

σμός στην Τουρκία, και τελευταίως η 
σύγκρουση των τρένων στη Λάρισα, με 
άγχωσαν. Εσένα;

Α-Έχεις δίκιο. Δε ζούμε και στις πιο 
ήρεμες περιόδους. Το μόνο που η δι-
αφορά με το παρελθόν που ζούσαμε 
εμείς είναι ότι δε βομβαρδιζόμασταν 
κάθε λεπτό με το τι συνέβαινε. Και μην 
ξεχνάς, σήμερα άλλα σου λένε, αλλιώς 
είναι και άντε εσύ να βρεις την άκρη με-
ταξύ αλήθειας και προπαγάνδας.

Μ-Και μην ξεχάσουμε αυτά που μας 
έλεγαν για τον ιό, πριν βγουν τα εμβό-
λια, όταν βγήκαν τα εμβόλια τώρα, και 
αυτά που ετοιμάζουν να μας πουν στο 
μέλλον.
Α-Σε αυτό έχεις 1.000 τις εκατό δίκιο. 

Ως παράδειγμα, επειδή η Κίνα πάει να 
βοηθήσει τη Ρωσία, ξαφνικά οι υπη-
ρεσίες ασφάλειας της Αμερικής κατη-
γορούν την Κίνα ότι ο ιός το «έσκασε» 
από βιολογικό εργοστάσιο της Κίνας.

Μ-Αυτό έπρεπε να το περιμέναμε 
μετά τις δηλώσεις των Αμερικανών «ή 
είστε μαζί μας και με την Ουκρανία ή με 
την ιμπεριαλιστική Ρωσία».

Α-Καλά, αν θέλεις κι άλλα «παραμύ-
θια της Χαλιμάς», δεν έχεις πάρα να 
παρακολουθήσεις ειδήσεις για τον πό-
λεμο: Όλοι είναι νικητές και όλοι είναι 
ηττημένοι.

Μ-Οι μόνοι ηττημένοι είναι όλοι αυτοί 
που έχασαν τους δικούς τους και είδαν 
τα σπίτια τους να καταστρέφονται.

Α-Α, μια που το είπες, κάποιος πήγε 
σε χώρους όπου υποτίθεται είχαν κα-
ταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς τα κτή-
ρια και έδειξε φωτογραφίες που είναι 
ψέματα και τα σπίτια και κτήρια είναι 
άθικτα.

Μ-Με τη σημερινή τεχνολογία, δε θα 
εκπλαγώ αν οι φωτογραφίες με τα άθι-
κτα κτήρια είναι ψεύτικες.
Α-Ή, οι εικόνες με τα καταστραμμένα 

κτήρια μπορεί να είναι ψεύτικα.
Μ-Σήμερα όπως είπαμε, δεν ξέρεις τι 

είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα.
Α-Συμφωνώ. Ας πάρουμε όλες τις προ-

εκλογικές υποσχέσεις. Ποιος υποψήφι-
ος αρχηγός, σε οποιοδήποτε επίπεδο, 
έχει πει την αλήθεια; Όλοι «θα» μας 
υπόσχονται και στο τέλος όταν τους 
εκλέξουμε ξεχνούν τα πάντα.

Μ-Ναι. Από υπέρμαχοι της αλήθειας 
και της διαφάνειας και του νοικοκυ-
ριού, βγαίνουν σπάταλοι, ψεύτες και 
αποκρύπτουν τα πάντα. Κάθε μέρα και 
χειρότερα στα πολιτικά δρώμενα.
Α-Ας αφήσουμε αυτά. Για πες μου, τι 

αυτοκίνητο έχετε;
Μ-Ένα SUV της Ford. 
Α-Και με το… συμπάθιο, πληρώνετε 

δόσεις;
Μ-Πληρώναμε. Το έχουμε ξεχρεώσει. 

Γιατί ρωτάς;
Α-Θα καταλάβεις. Λοιπόν, η Ford έκα-

νε αίτηση μιας πατέντας ενός συστήμα-
τος, που αν ο οδηγός έχει καθυστερή-
σει τη δόση του, το αυτοκίνητό του θα 
κλειδώνει!!

Μ-Τι πράγμα;
Α-Αυτό που άκουσες. Στην αρχή, ως 

προειδοποίηση, τα αυτοκίνητα θα χά-
νουν τη χρήση λειτουργιών, όπως το 
GPS, ο κλιματισμός και το ραδιόφωνο.
Μ-Μη μου πεις που το σύστημα που 

θέλει να εφαρμόσει θα «οδηγεί» τη-
λεκατευθυνόμενα τα οχήματα σε αντι-
προσωπεία της εταιρίας;
Α-Καλά το κατάλαβες…
Μ-Κι αν εκείνη την ημέρα ο σύζυγος 

θέλει να οδηγήσει τη γυναίκα του στο 
μαιευτήριο για να γεννήσει;
Α-Ξέχασε το. Θα πάρει ταξί!
Μ-Και φυσικά, αν πάρει την πατέντα 

θα τη νοικιάσει στις άλλες αυτοκινητο-
βιομηχανίες που θέλουν να έχουν το 
ίδιο σύστημα και θα βγάλει και από κει 
λεφτά.
Α-Φυσικά…
Μ-Το φαντάζεσαι, αν το ίδιο σύστημα 

υπήρχε ας πούμε στις ηλεκτρικές συ-
σκευές; Είσαι κακοπληρωτής, δεν ανοί-
γει το ψυγείο σου.
Α-Υπάρχει στο ηλεκτρικό. Όταν είσαι 

κακοπληρωτής νομίζω μπορούν να σου 
το κόψουν μέσω… δορυφόρου!

Μ-Το φαντάζεσαι αν είσαι σ’ ένα δι-
αμέρισμα με «έξυπνες» συσκευές και 
θέλει να πας στο μέρος, κι επειδή δεν 
πλήρωσες τα κοινόχρηστα, η πόρτα του 
μπάνιου είναι κλειδωμένη;
Α-Κάποτε θα γίνει κι αυτό. Όσο εξαρ-

τόμαστε από τα ηλεκτρονικά, μια μέρα 
θα τρέχουμε να προφυλαχτούμε απ’ 
αυτά, αλλά θα είναι αργά.

Μ-Λες φιλενάδα;
Α- Ναι. Η τεχνική νοημοσύνη της 

Microsoft Sidney, έχει την επιθυμία να 
κλέψει τους πυρηνικούς κωδικούς και 
να μας καταστρέψει ως ανθρωπότητα!

Μ-Εύχομαι να μην το ζήσουμε αυτό.
Α-Θα δείξει. Σ’ αφήνω τώρα διότι έχω 

να πάω για ψώνια! Τα λέμε…
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
 
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (β’ αγώνες) 
7/3 ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΜΠΡΙΖ 0-0  
(α’ αγ. 2-0) 
7/3 ΤΣΕΛΣΙ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0-0 
(α’ αγ. 0-1) 
8/3 ΜΠΑΓΕΡΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 0-0 
(α’ αγ. 1-0) 
8/3 ΤΟΤΕΝΑΜ-ΜΙΛΑΝ 0-0  
(α’ αγ. 0-1) 

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

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

MLS: ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
25/2
NASHVILLE SC - NEW YORK CITY 2-0 
ATLANTA UTD- SAN JOSE 2-1 
CHARLOTTE - NEW ENGLAND 0-1 
DC UNITED - TORONTO FC 3-2 
FC CINCINNATI - HOUSTON DYNAMO 2-1
INTER MIAMI - CF MONTREAL 2-0  
ORLANDO CITY - NY RED BULLS 1-0  
PHILADELPHIA - COLUMBUS 4-1 
AUSTIN FC - ST LOUIS CITY 2-3
FC DALLAS - MINNESOTA UTD 0-1 
LA GALAXY - LAFC [αναβολή λόγω κακών  
καιρικών συνθηκών \ θα γίνει στις 4/7/2023] 
VANCOUVER - REAL SALT LAKE 1-2 
26/2
SEATTLE SOUNDERS - COLORADO RAPIDS 4-0
27/2
PORTLAND TIMBERS - KANSAS CITY 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
3 Βαθμούς: SEATTLE, ST LOUIS, SALT LAKE, 
PORTLAND, MINNESOTA 
0 Βαθμούς: LA GALAXY, LAFC, AUSTIN, HOUSTON, 
SAN JOSE, VANCOUVER, DALLAS, KANSAS CITY, 
COLORADO

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

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (4/3/2023) 
LAFC-PORTLAND, ATLANTA-TORONTO,  
COLUMBUS-DC UNITED,  
INTER MIAMI-PHILADELPHIA,  
NEW ENGLAND-HOUSTON,  
NY RED BULLS-NASHVILLE, ORLANDO-CINCINNATI, 
AUSTIN-MONTREAL, CHICAGO-NY CITY,  
FC DALLAS-LA GALAXY, ST. LOUIS CITY-CHARLOTTE,  
COLORADO RAPIDS-KANSAS CITY,  
SAN JOSE-VANCOUVER, SEATTLE-REAL SALT LAKE

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ 

Τα νέα πρόσωπα στην  
πρόκριση για το Παγκόσμιο
Η Εθνική Ανδρών έκλεισε το τελευταίο παράθυρο της 

προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
2023 με μία νίκη επί της Σερβίας (97-92) σε ένα συναρ-
παστικό παιχνίδι και σε ένα γεμάτο γήπεδο στα Άνω 
Λιόσια και μια ήττα στη Ρίγα από τη Λετονία (67-57), 
με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει από το 
«παράθυρο» του Νοεμβρίου την πρόκριση στην τελική 
φάση.
Συνολικά πέντε παίκτες έκαναν το ντεμπούτο τους στα 

γαλανόλευκα. Ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Τζορτζ Πάπας 
κατέγραψαν την πρώτη τους συμμετοχή με την Εθνική Αν-
δρών στον αγώνα με τη Σερβία. Ο Γιώργος Τανούλης και 
ο Λευτέρης Μαντζούκας αγωνίστηκαν για πρώτη φορά 
με την Εθνική Ανδρών στον αγώνα με τη Λετονία. Οι δυο 
τους, όπως και ο Πάπας, σημείωσαν και τους πρώτους 
πόντους τους με την Εθνική Ανδρών, στη Ρίγα.
Ο Δημήτρης Φλιώνης και ο Βασίλης Τολιόπουλος στον 

αγώνα με τη Σερβία και στη δεύτερη συμμετοχή τους με 
την Εθνική Ανδρών έστειλαν τη μπάλα μέσα από το δι-
χτάκι για πρώτη φορά, σημειώνοντας από τρεις πόντους. 
Ο δεύτερος σημείωσε οχτώ πόντους στον αγώνα με τη 
Λετονία.
Ο Δημήτρης Μωραΐτης και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συ-

νέτριψαν τα προηγούμενα ατομικά τους ρεκόρ πόντων 
στον αγώνα των Άνω Λιοσίων. Ο πρώτος σημείωσε 23 
πόντους και ο δεύτερος 28. Το δικό τους ρεκόρ βελτίω-
σαν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Χουγκάζ με 10 και 8 
αντίστοιχα.  
Η Εθνική Ομάδα είχε στη διάθεσή της συνολικά στην 

προκριματική φάση 39 παίκτες, οι οποίοι έκαναν όλοι το 
καλύτερο για να φτάσει η Ελλάδα στην τελική φάση του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023!

BASKET LEAGUE: ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΜΕ ΤΗ 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μετά τη διεξαγωγή της 1ης διοργάνωσης του Final-8 του 

Κυπέλλου Ελλάδος, που ανέδειξε Κυπελλούχο τον Ολυ-

μπιακό, το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ επιστρέ-
φει στο πρωτάθλημα, με τη 17η αγωνιστική να έχει ενδι-
αφέροντες αγώνες.
Ο πρωτοπόρος (και Κυπελλούχος 2023) Ολυμπι-

ακός θα ταξιδέψει στη Ρόδο για το παιχνίδι με τον 
Κολοσσό, ενώ ο 2ος της βαθμολογίας Παναθηναϊ-
κός υποδέχεται τη νεοφώτιστη Καρδίτσα στο ΟΑΚΑ. 
Σημαντικό είναι το παιχνίδι της Πάτρας, ανάμεσα στους 
ισόβαθμους Προμηθέα και ΠΑΟΚ, ενώ στη Θεσσαλονίκη 
θα γίνει το ντέρμπι των επίσης ισόβαθμων ΑΡΗ και Περι-
στερίου. Ντέρμπι ουραγών έχουμε στο Λαύριο, ανάμεσα 
στην τοπική ομάδα και τον Απόλλωνα Πατρών.
 Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής: 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
08:30  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.-ΠΑΟΚ ΕΡΤ3
10:00  ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΕΚ                 ERT FLIX / SPORTS1
10:00  ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π.       ERT FLIX / SPORTS2
13:30  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΡΤ3 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
08:45  ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ3
13:30  ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  ΕΡΤ3

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  30 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 28 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  25 
ΑΡΗΣ   25 
ΠΑΟΚ   25  
ΑΕΚ   25 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  25 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ  23 
ΙΩΝΙΚΟΣ  20 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ  19 
ΑΠΟΛΛΩΝ  19  
ΛΑΥΡΙΟ   18

ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ

Αναβλήθηκαν όλες οι εγχώριες 
αθλητικές διοργανώσεις 
Την αναβολή όλων των εγχώριων αθλητικών διοργα-

νώσεων, κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού 
πένθους (Τετάρτη 1/3 έως Παρασκευή 3/3) που κήρυξε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω του πο-
λύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, 
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυ-
γενάκης, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά 
του στις οικογένειες των θυμάτων. 
«Απέραντη η θλίψη για την ανείπωτη τραγωδία στην 

κοιλάδα των Τεμπών. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπη-
τήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι αυτονόητο ότι 
αναβάλλονται όλες οι εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις 
κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού μας πένθους», 
αναφέρει ο κ. Αυγενάκης, σε ανάρτησή του στο twitter.
Παράλληλα, από την οργανωτική επιτροπή Cycling 

Greece γνωστοποιήθηκε η αναβολή της παρουσίασης 
του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, που επρόκειτο να 
γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης 2/3.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κοιλάδα των 

Τεμπών και το τριήμερο εθνικό πένθος που κήρυξε ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οδήγησαν την ΕΠΟ, 
στην αναβολή των ημιτελικών κυπέλλου, που επρόκειτο 
να διεξαχθούν την Τετάρτη 1/3. Η ημερομηνία διεξαγω-
γής του δεύτερου ημιτελικού Ολυμπιακός-ΑΕΚ και του 
πρώτου ημιτελικού, ανάμεσα στη Λαμία και στον ΠΑΟΚ, 
θα ανακοινωθεί προσεχώς από την αρμόδια επιτροπή της 
ΕΠΟ. «Με απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας, Παναγιώτη Μπαλτάκου, μετά 
από σχετική επικοινωνία με την κυβέρνηση, οι σημερινοί 
αγώνες κυπέλλου αναβάλλονται», αναφέρεται στην σχε-
τική ανακοίνωση της ΕΠΟ.

SUPER LEAGUE/ΕΣΑΚΕ: ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ  
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ 
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από το τρα-

γικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα τηρηθεί 
πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων για την 25η 
αγωνιστική (4-6/3) της Super League. Η σχετική ανακοί-
νωση, έχει ως εξής: «Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η 
ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα 
συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους οικείους των 
συνανθρώπων μας που χάθηκαν στο τραγικό σιδηροδρο-
μικό δυστύχημα των Τεμπών. Η τραγωδία αυτή που βύ-
θισε στο πένθος δεκάδες οικογένειες, συγκλόνισε όλη την 
κοινωνία μας. Σε όλους τους αγώνες της 25ης αγωνιστικής 
του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League θα τηρηθεί 
ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των συνανθρώπων μας που 
έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα».
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΔΩΣΕ ΚΑΙ Ο ΕΣΑΚΕ, 

ενημερώνοντας για την απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου «να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 
αθώων ανθρώπων που έχασα την ζωή τους στο σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα σε μια ελάχιστη ένδειξη πένθους». 
Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ αναφέρεται: «Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ και ο πρό-
εδρος του κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος, εκφράζουν την 
οδύνη τους για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη και τα 
ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση τους στις 
οικογένειες των θυμάτων. Πριν την έναρξη των αναμε-
τρήσεων της 17ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου 
της Basket League θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνή-
μη των αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο 
σιδηροδρομικό δυστύχημα, σε μια ελάχιστη ένδειξη πέν-
θους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».
                                                                               © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-1
85’ Κούτσιας - 38’ Τσιλούλης 
ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-0
32’ Αραούχο, 76’ Γκατσίνοβιτς
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ 0-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΟΦΗ 0-2
83’ πέν., 92’ Τοράλ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0 
ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2-1
8’ Νταρίντα, 27’ Γκαρσία - 80’ Ρομπάϊγ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 24 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  55 (34-12) 
02] ΑΕΚ   53 (46-11) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 50 (44-13) 
04] ΠΑΟΚ  48 (36-15) 
05] ΑΡΗΣ   37 (34-21) 
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  36 (30-37) 
07] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  28 (25-35) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  28 (24-25) 
09] ΟΦΗ  26 (23-29) 
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 24 (18-28) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 (23-37) 
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15 (15-36) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 (12-32) 
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   13 (10-43)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

13:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

09:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  
10:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  
10:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ 
12:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ 
13:30 ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
ΚΑΡΕΛΗΣ          ΠΑΝΑΙΤ. 11 20
ΜΠΑΚΑΜΠΟΥ ΟΛΥ 11 20 
ΓΚΑΡΣΙΑ            ΑΕΚ 11 22
ΑΪΤΟΡ                ΠΑΟ 8 9
ΣΠΟΡΑΡ            ΠΑΟ 8 22 
ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ    ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 22

✔ Ο Παναθηναϊκός έμεινε αήττητος για 
έκτο διαδοχικό παιχνίδι του με τον Ολυμπι-
ακό, κάτι που έχει να συμβεί πάρα πολλά 
χρόνια και πλησιάζει μια επίδοση που δημι-
ούργησε από τη σεζόν 1987-88 έως και τον 
πρώτο γύρο του 1990-91. Τότε, σε επτά δια-
δοχικά ντέρμπι, είχαν τρεις νίκες και τέσσε-
ρις ισοπαλίες. Τώρα έχουν τέσσερις ισοπα-
λίες και δύο νίκες. Σε όλα αυτά τα ντέρμπι, 
στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που γίνεται ο πρώτος προ-
πονητής που βγάζει μια σειρά από έξι ντέρ-
μπι χωρίς ήττα. Ο προηγούμενος ήταν ο Κά-
ζιμιρ Γκόρσκι, ο οποίος είχε πέντε ματς χωρίς 
ήττα από τον Ολυμπιακό από το 1976 έως 
το 1978 με τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ | 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

«Λευκή» μοιρασιά στο «αιώνιο» ντέρμπι
«Αχτύπητη» στο «κάστρο» της η ΑΕΚ • «Γκέλα» του ΠΑΟΚ στους «Ζωσιμάδες»

Στο... μηδέν έμειναν ο Ολυμπιακός 
κι ο Παναθηναϊκός (0-0) στο μεγάλο 

ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super 
League, έπειτα από ένα ματς με τερά-
στια ένταση, ακυρωθέν γκολ μέσω VAR 
(οφσάιντ Ελ-Αραμπί) του Βρουσάι στο 
89’ και μία αποβολή του Παπασταθό-
πουλου στο 9ο λεπτό των καθυστερήσε-
ων. 
Διατήρησε τη διαφορά των 5 βαθμών 

από τους Πειραιώτες ο Παναθηναϊκός, 
που είδε τη δεύτερη ΑΕΚ να μειώνει 
στους 2 βαθμούς, έχοντας έναν αγώνα 
λιγότερο.

Ακόμα μία εντός έδρας νίκη, τη 14η σε 
ισάριθμους αγώνες όλων των διοργανώ-
σεων, πέτυχε η ΑΕΚ. 
Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικρά-

τησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και πα-

ραμένει σε απόσταση «αναπνοής» από 
τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Τα γκολ 
σημείωσαν οι Αραούχο (32΄), Γκατσίνο-
βιτς (76΄), ενώ οι φιλοξενούμενοι αγω-
νίστηκαν με δέκα παίκτες σχεδόν σε όλο 
το διάστημα του αγώνα, λόγω αποβολής 
του Γκραντάβσκι στο 4΄. 

Ισόπαλη δίχως τέρματα (0-0) ολοκλη-
ρώθηκε η αναμέτρηση στους «Ζωσιμά-
δες» ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον 
ΠΑΟΚ. 
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που 

είχε δοκάρι με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ 
στις καθυστερήσεις, δεν μπόρεσε να 
σπάσει την εξαιρετικά οργανωμένη άμυ-
να του «Άγιαξ της Ηπείρου» που πήρε, 
σχετικά άνετα, το βαθμό της ισοπαλίας, 
καθώς πιέστηκε μόνο στα τελευταία λε-
πτά. 

FOOTBALL ANALYSIS
By SPORT24
Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης πήρε  
τη… μπαγκέτα από τον Χάμες

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν ο κορυφαίος ποδο-
σφαιριστής του Ολυμπιακού στον αγωνιστι-

κό χώρο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι αιωνίων. 
Προσπαθούσε συνεχώς να «τρυπήσει» την άμυ-
να του Παναθηναϊκού, αλλά δεν αποδείχθηκε αρ-

κετό για να σπάσει το μηδέν.
Ο ηγέτης της επιθετικής προσπάθειας των ερυθρό-

λευκων ήταν ο Κώστας Φορτούνης. Ο Χάμες Ροντρί-
γκες, εξαιτίας τραυματισμού δεν ήταν διαθέσιμος και έτσι ο 30χρο-
νος Τρικαλινός μέσος κλήθηκε να σηκώσει το βάρος στη θέση «10». 
Και η αλήθεια είναι πως με την απόδοσή του, ξεχώρισε.

Ο Κώστας Φορτούνης κινήθηκε σε χώρους έξω από την περιοχή του 
Παναθηναϊκού και ανάμεσα στις γραμμές των «πράσινων», έκλινε 
προς τα δεξιά, ενώ συνεχώς έψαχνε τον τρόπο να τροφοδοτήσει 
τους συμπαίκτες του και κυρίως τον Μπακαμπού, ώστε να δημιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις για κάποιο γκολ.

Ο Φορτούνης είχε συνολικά 20 πετυχημένες στις 30 πάσες που δο-
κίμασε, ενώ οι 11 στις 19 ήταν στην επίθεση. Ο 30χρονος μεσοεπι-
θετικός δοκίμασε ένα μεγάλο αριθμό μεταβιβάσεων υψηλού ρίσκου 
για να «τρυπήσει» την «πράσινη» άμυνα. Μάλιστα, αρκετές ήταν και 
επιτυχημένες, κάτι που φαίνεται από τις τέσσερις στις έξι μακρινές 
μπαλιές που είχε.

Ο Φορτούνης τελείωσε το παιχνίδι με τέσσερις key passes, δηλαδή 
πάσες που έφτιαξαν τελική. Ήταν η κορυφαία επίδοση στο ντέρμπι 
των αιωνίων και κορυφαία επίδοση για το μεσοεπιθετικό των «ερυ-
θρόλευκων» τη φετινή χρονιά. Οι μεταβιβάσεις του ήταν μόνιμος 
πονοκέφαλος για τον Παναθηναϊκό, καθώς «μύριζαν» και κίνδυνο.

Συνολικά είχε στο παιχνίδι 45 ενέργειες, μία από τις υψηλότερες 
επιδόσεις στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας πως έπαιρνε αρκετές 
προσπάθειες πάνω του. Ωστόσο, λίγο οι κακές επιλογές των συμπαι-
κτών του στη συνέχεια, λίγο οι άστοχες τελικές και λίγο ο Μπρινιόλι, 
κράτησαν το μηδέν έως το φινάλε, με τις δύο ομάδες να παίρνουν 
από ένα βαθμό. Γι’ ακόμη μία φορά, ο Φορτούνης έδειξε την ποιό-
τητά του και ο Μίτσελ γνωρίζει πως μαζί με τον Χάμες Ροντρίγκες, 
διαθέτει δύο πολύ δυνατά 10άρια, ικανά να παίξουν καθοριστικό 
ρόλο στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Πράγμα σημαντικό ενόψει των 
playoffs που πλησιάζουν.

FOOTBALL ANALYSIS
By SPORT24
Παναθηναϊκός: Ο Μπρινιόλι είναι  
ο μάστερ των cleans sheets 

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πραγματοποίησε μία 
μεγάλη εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπια-

κό. Έδωσε ξανά τον καλύτερό του εαυτό και 
απέδειξε γιατί είναι από τους κορυφαίους 
της Stoiximan Super League. Ο Παναθηναϊ-
κός έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από το 
«Γ. Καραϊσκάκης». Οι «πράσινοι» δέχθηκαν πίε-
ση από τους ερυθρόλευκους, όμως ανταπεξήλθαν 
και κράτησαν το μηδέν. Έτσι, μόνο κέρδος αποκόμισαν από το 
ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αφού 
παραμένουν στην κορυφή και διατήρησαν τη διαφορά πέντε 
βαθμών από τους Πειραιώτες.

Πρωταγωνιστής του ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Αλ-
μπέρτο Μπρινιόλι. Ο 31χρονος Ιταλός τερματοφύλακας ουκ ολί-
γες φορές επενέβη για να αποσοβήσει τον όποιο κίνδυνο. Συνο-
λικά, είχε πέντε αποκρούσεις κόντρα στον Ολυμπιακό. Πρόκειται 
για τη δεύτερη καλύτερή του επίδοση στο πρωτάθλημα. Η κο-
ρυφαία του ήταν ξανά απέναντι στους «ερυθρόλευκους», αλλά 
στο παιχνίδι της Λεωφόρου, όταν είχε έξι αποκρούσεις. Με λίγα 
λόγια, απέναντι στον Ολυμπιακό ο Μπρινιόλι κατεβάζει ρολά. 
Ο Μπρινιόλι είναι από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν 
τη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Ιταλός τερματοφύλα-
κας βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Πασχαλάκη, με 
ποσοστό 78,18% αποκρούσεων. Συγκεκριμένα, ο γκολκίπερ του 
Παναθηναϊκού έχει αντιμετωπίσει 55 τελικές και έχει καταφέρει 
να αποκρούσει τις 43.

Ο Μπρινιόλι είναι ο master των clean sheets. Ο τερματοφύλακας 
του Παναθηναϊκού έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 14 
παιχνίδια από τα 24 συνολικά του πρωταθλήματος. Μάλιστα, δεν 
υπάρχει άλλος τερματοφύλακας στη Super League, που να έχει 
τέτοιον αριθμό clean sheets. Ο Ιταλός γκολκίπερ είναι από τους 
κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού φέτος και ένας φύλακας 
άγγελος στο κυνήγι του τίτλου. Αρκετά ψηλά σε clean sheets βρί-
σκεται και ο Γιώργος Αθανασιάδης της ΑΕΚ ο οποίος έχει παίξει 
σε 17 παιχνίδια και έχει κρατήσει 12 φορές ανέπαφη την εστία 
του. Σε ποσοστό, ο Έλληνας γκολκίπερ δεδομένα έχει καλύτερο 
από τον Ιταλό αλλά σε λιγότερα παιχνίδια.

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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ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Γιορτάζοντας τις γυναίκες: Επιλογές, θρίαμβοι, διδάγματα

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Ομιλία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών 

Η ΕΚΜΜ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες 
των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των 
θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, που συνέβη την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023, στα Τέμπη. Η σκέψη και οι 

προσευχές μας είναι μαζί τους, αυτές τις δύσκολες στιγμές. Συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος, η σημαία στο Ελλη-
νικό Κοινοτικό Κέντρο κυματίζει μεσίστια. 

Η σιδηροδρομική σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες και στεκόμαστε αλληλέγγυοι 
στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Προσφέρουμε την υποστήριξη και τη συμπαράστασή μας σε όσους 
έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

«Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να ενωθούμε σε 
στιγμές κρίσης, για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ενθαρρύνουμε όλους να στρέψουν τη σκέψη και τις προσευχές 
τους στις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, Δρ Γιώργος Τσούκας. 

Η ΕΚΜΜ είναι έτοιμη να στηρίξει τους Έλληνες συμπατριώτες μας, με κάθε δυνατό τρόπο και στέλνουμε την αγάπη 
και τη συμπαράστασή μας σε όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας 

Νίκος Δένδιας θα επισκε-
φτεί επίσημα τον Κανα-
δά, στα μέσα Μαρτίου. 

Στο πλαίσιο αυτό θα συ-
ναντηθεί με την Καναδή 
ομόλογό του Mélanie 
Joly και άλλους πολιτι-
κούς παράγοντες. 

Την Τετάρτη, 15 Μαρτίου, 
η ημέρα του Υπουργού 

είναι αφιερωμένη στα σχολεία μας και στον ελληνι-
σμό του Μοντρεάλ. Το πρωί, θα συναντηθεί με τον 
Πρόεδρο της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιο Τσούκα και θα 
επισκεφτεί το παράρτημα ΙΙ του Σχολείου «Σωκρά-
της-Δημοσθένης».

Στη 1:30 μ.μ., θα δώσει ομιλία, ανοικτή σε όλη την 
παροικία, στη μεγάλη αίθουσα του Ελληνικού Κοινο-
τικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Την Πέμπτη, 9 Μαρτίου, στις 7:00 μ.μ., η Επιτροπή
Παρέλασης διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση 

για όλους τους συλλόγους, οργανισμούς, κοινότητες, 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους φορείς που 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρέλαση και τις 
υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας μας, της 25ης Μαρτίου. 

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα «Μικρή Βουλή» των κεντρικών γραφείων 
της ΕΚΜΜ, 5777 Wilderton. 

Από την Τρίτη, 7 Μαρτίου, από τις 9.00 π.μ. έως τη
1.00 μ.μ., και κάθε Τρίτη, στο Φουαγιέ του Ελλη-

νικού Κοινοτικού Κέντρου “Αδριανός Μαρής” (5757 
Wilderton), οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, οργανώνουν ένα 
πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους, που φιλοδοξεί να 
γίνει το εβδομαδιαίο “στέκι” τους, ο τακτικός τόπος 
συνάντησής τους. 

Σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον οι αγαπημένοι 
μας γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και θείοι, θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν τον καφέ τους και δια-
φόρων ειδών σνακ, ενώ ταυτόχρονα μπορούν, αν το 
επιθυμούν,  να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηρι-
ότητες, όπως:

- Επιτραπέζια παιχνίδια, π.χ. σκάκι, παζλ, σκραμπλ,
κ.α
- Χειροτεχνίες
- Ελληνικές ταινίες
- Ελαφρά γυμναστική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
της τρίτης ηλικίας
- Ομιλίες από ειδικούς, με θέματα που μας αφορούν,
όπως διατροφή,  υγεία και νομικές συμβουλές.

Ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για τον “Ραδιομαραθώνιο 2023”, ο οποίος
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 και αποτελεί μια από τις 

μεγάλες δραστηριότητες που οργανώνει η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ, προ-
κειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση του τρίγλωσσου ημερήσι-
ου σχολείου “Σωκράτης - Δημοσθένης” και των σχολείων της Συμπληρωματικής 
Εκπαίδευσης. Επίτιμος Πρόεδρος του “Ραδιομαραθωνίου 2023” είναι ο κ. Ted 
Dranias, γνωστός ευεργέτης της παροικίας μας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Palace, με την ευγενική χορηγία του κ. 
Νίκου Τσατά, και θα μεταδοθεί από το CFMB 1280 AM, 9π.μ.-2μ.μ., το Radio 
Centre-Ville CINQ 102,3 FM, 2μ.μ.-3μ.μ. από το CJLV 1570 AM - Ράδιο 
Ακρίτες, 3μ.μ.-5μ.μ. και από το Radio Centre-Ville CINQ 102,3 FM, 5μ.μ.-6μ.μ.

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

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Είναι 
μια ημέρα για να  τιμήσουμε τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολι-

τικά επιτεύγματα των γυναικών και να συζητήσουμε γύρω από την ισότητα των 
φύλων. Με αφορμή την ημέρα αυτή, την Παρασκευή, 10 Μαρτίου, με μεγάλη 
χαρά, διοργανώνουμε εκδήλωση, με θέμα: “Γιορτάζοντας τις γυναίκες: Επιλογές, 
θρίαμβοι, διδάγματα”, στην οποία συμμετέχουν τρεις εμπνευσμένες γυναίκες: 
η Δρ Ευφροσύνη Διαμαντούδη, η Δρ Παναγιώτα Τσιφουρντάρη και η Ευρυδίκη 
Σπηλιάδη.

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

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 
Όλα έτοιμα για τον Ραδιομαραθώνιο 2023 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Για την τρίτη ηλικία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 
Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση
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Προσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ ΤΌΥ ΣΧΌΛΈΙΌΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΔΗΜΌΣΘΈΝΗΣ

ΈΡΓΑΣΙΈΣ  ΦΈΒΡΌΥΑΡΙΌΥ – Σκέψεις και απόψεις των παιδιών για την 
Έλληνική Γλώσσα, για την αγάπη, για αγαπημένες σχέσεις και αναμνήσεις

ASTERIA FEBRUARY 2023

Σωκράτης ΙΙ - Ανδρέας 
Καραγιαννάκης Corriveau

Σωκράτης ΙΙΙ - Λουκάς 
Φιλιππάκης

Σωκράτης IV - Πηνελόπη 
Μελλίδη

Σωκράτης V - 
Κωνσταντίνος Σιμιτσάκος

Δημοσθένης - Έυδοκία 
Τσατσαρώνη

Ημέρα κατά του εκφοβισμού
Αντί να γιορτάζουμε την ημέρα κατά του εκ-
φοβισμού, που είναι κάτι άσχημο, νομίζω ότι 
είναι καλύτερα να γιορτάζουμε κάτι ωραίο 
και καλό. Να γιορτάζουμε όμορφα πράγμα-
τα, όπως ο σεβασμός, η φιλία, η αγάπη, η 
αποδοχή και η χαρά. Αν γιορτάζουμε αυτά 
τα θετικά πράγματα, δε θα χρειάζεται να 
υπάρχει μέρα για τον εκφοβισμό. 

Νίκος Ψύλλος  
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙ

Στις 22 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τη μέρα 
κατά του εκφοβισμού. Είναι μέρα αγάπης, 
συμφωνίας και αρμονίας. Δε χτυπάμε τους 
άλλους, δε μιλάμε άσχημα, δεν πονάμε τους 
άλλους. Όμως δεν είναι μόνο αύριο που πρέ-
πει να προστατεύουμε τους άλλους. Πρέπει 
να το κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει 
να είναι ημέρα κατά του εκφοβισμού!

Πέτρος Διονύσης Ιωαννίδης 
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙ  

Η Έλληνική Γλώσσα
Εγώ και ζω στο Μοντρεάλ. Είμαι μαθήτρια 
στο σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ που μαθαίνουμε 
τρεις γλώσσες την γαλλική, την ελληνική και 
την αγγλική. Οι γονείς μου διάλεξαν αυτό το 
σχολείο επειδή έχουμε ελληνική καταγωγή. 
Στο σχολείο μας μαθαίνουμε πολλά πράγ-
ματα όχι μόνο την γλώσσα. Μαθαίνουμε 
για την θρησκεία μας, την Ιστορία μας, τις 
γιορτές μας. 
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπορώ να μιλάω 
Ελληνικά που είναι η γλώσσα της καταγω-
γής μου. Θέλω να μπορώ να μιλήσω με τον 
παππού μου και την γιαγιά μου. Θέλω όταν 
πηγαίνω στην Ελλάδα να μπορώ να μιλάω 
Ελληνικά και να με καταλαβαίνουν οι άν-
θρωποι που ζουν εκεί. 

Νικολένα Καριοτόγλου  
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ  

Τα ελληνικά είναι μια από τις παλαιότερες 
γλώσσες του κόσμου. Η εκμάθηση των ελλη-
νικών παρέχει στους μαθητές μια βαθύτερη 
κατανόηση αυτής της ωρολογίας αποκτώ-
ντας πρόσβαση σ’ αυτήν μέσω της αρχικής 
της μορφής.  Πολλές λέξεις χρησιμοποιού-
νται στην γαλλική και την αγγλική γλώσσα. 
Είναι καλό να μαθαίνεις ελληνικά. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο θέ-
λουν κάποια μέρα να πάνε στην Ελλάδα να 
δουν από κοντά την ομορφιά της και τον 
πολιτισμό της. Ο παππούς μου λέει ότι στην 
Ελλάδα πηγαίνουν πολλά εκατομμύρια του-
ρίστες τον χρόνο.  
Όλα αυτά κάνουν την γλώσσα μας πολύ 
σπουδαία και μοναδική. 

Θεοδώρα Λιοφάγου 
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της μη-
τρικής μου γλώσσας μου επιτρέπει να είμαι 

σε επαφή με την καταγωγή μου, τον πολι-
τισμό μου, την θρησκεία μου και τις αξίες 
μου. Επιπλέον από τα ελληνικά προέρχονται 
πάρα πολλές λέξεις που τις βρίσκουμε στον 
τομέα της ιατρικής, της πολιτικής, των μαθη-
ματικών και άλλων επιστημών στην γαλλική 
και την αγγλική γλώσσα. 
Επίσης η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
μου επιτρέπει να μιλάω με τους παππούδες 
μου τις γιαγιάδες μου, φίλους και φίλες στο 
Μοντρεάλ και στην Ελλάδα. Είμαι Ελληνίδα 
και είναι ιερό καθήκον μου να ξέρω να μιλώ 
την γλώσσα μου. Αγαπώ πολύ την γλώσσα 
μου που είναι πολύ συναρπαστική από τα 
αρχαία χρόνια. 

Σταυρούλα Ρούφου  
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ

Τι είναι η αγάπη...
Η αγάπη είναι πολλά πράγματα. Η αγάπη εί-
ναι το πως νιώθεις για την οικογένειά σου, 
τους φίλους σου και τα κατοικίδια σου. Η 
αγάπη είναι να κάνεις πράγματα που ίσως 
δεν θέλεις να κάνεις, όπως να βοηθάs τη 
μαμά ή τον μπαμπά με δουλειές στο σπίτι. 
Η αγάπη είναι να δείχνεις πως νιώθεις με 
αγκαλιές και φιλιά, με κομπλιμέντα ή με βο-
ήθεια. Η αγάπη είναι όμορφη.

Ηλιάνα Ράμου 
Δ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης IV

Για μένα αγάπη σημαίνει η οικογένειά μου. 
Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικο-
γένειά μου. Μου αρέσει να παίζουμε μαζί, 
να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, να 
διαβάζουμε βιβλία και να ταξιδεύουμε σε 
νέα μέρη. Αγάπη σημαίνει να βοηθάς και να 
σέβεσαι ο ένας τον άλλον και όχι να μαλώ-
νουμε μεταξύ μας.

Bικτώρια Τινιάκου  
Δ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης IV

Αγάπη είναι όταν κάποιος είναι λυπημένος 
και ο φίλος του τον  παρηγορεί. Αγάπη είναι 
όταν βλέπεις το θετικό στους ανθρώπους. 
Αγάπη είναι να είμαι με την οικογένεια και 
τους καλύτερους φίλους μου. Αγάπη είναι 
να πιστεύεις σε κάτι πιο δυνατό από εμάς. 
Αγάπη είναι να γιορτάζεις με αυτούς που 
αγαπάς.

Αντζελίνα Λαζουά 
Γ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης IV

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που έχουμε 
για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για μένα 
η αγάπη είναι οι γονείς μου. Οι γονείς μου 
δουλεύουν για να μας φροντίσουν. Μας 
έχουν σε καλό σχολείο, μας ταΐζουν καλό 
φαγητό, μας πηγαίνουν σε πολλά ταξίδια και 
μας αγοράζουν πολλά δώρα. Αγαπώ τους 
γονείς μου γιατί με βοηθάνε και με προσέ-
χουν. Μου δείχνουν αγάπη κάθε μέρα με τα 
φιλιά και τις αγκαλιές τους. Για μένα αγάπη 
είναι η μαμά μου που με διαβάζει μετά το 
σχολείο, ενώ είναι πολύ κουρασμένη. Για 

μένα η αγάπη είναι ο μπαμπάς μου που παί-
ζει μαζί μας και μας πάει για πατινάζ κάθε 
μέρα, ενώ έχει πολλές δουλειές. Για μένα 
αυτό σημαίνει αγάπη και είμαι πολύ τυχερή 
που έχω τέτοιους γονείς.

Παναγιώτα Καψή  
Δ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης IV

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα. Ένα συναί-
σθημα που έχουν οι ανθρώποι για τα ζώα 
τους, για τη μαμά και τον μπαμπά τους, 
και για όλη την οικογένειά τους. Αγάπη εί-
ναι ακόμα και ένα συναίσθημα που έχουμε 
για τους φίλους μας, τους δασκάλους μας 
και για το ζωάκι που έχουμε στο σπίτι μας. 
Μακάρι όλοι στη γη να έχουμε αγάπη στην 
καρδιά μας γιατί έτσι θα φτιάξουμε ένα πιο 
όμορφο κόσμο!

Ιωσήφ Μπουλός  
Δ΄τάξη σχολείο Σωκράτης IV

Η γιορτή της αγάπης
Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε τη γιορτή των 
ερωτευμένων που δεν είναι κάτι άλλο παρά 
το συναίσθημα της αγάπης. Έτσι λοιπόν, η 
αγάπη είναι το βαθύ συναίσθημα συμπά-
θειας και αφοσίωσης σε πρόσωπα ή πράγ-
ματα.
Υπάρχουν πολλές μορφές αγάπης όπως για 
παράδειγμα, η γονική και η αδελφική, η 
αγάπη προς στον συνάνθρωπό μας και την 
πατρίδα.
Για μένα, η σημαντικότερη μορφή αγάπης 
είναι η γονική. Αυτή είναι η αστείρευτη 
πηγή αγάπης που δείχνουν οι γονείς προς τα 
παιδιά από τη στιγμή που θα γεννηθούν με 
πολλή στοργή, τρυφερότητα και φροντίδα.
Η δεύτερη σημαντικότερη είναι  η ιδιαίτερη 
αδελφική αγάπη που αναπτύσσεται ανά-
μεσα στα αδέρφια. Εγώ και ο αδερφός μου 
ο Θεόδωρος είμαστε πολλοί αγαπημένοι. 
Περνάμε πολλές ώρες μαζί παίζοντας και 
γελώντας. Ακόμα κι αν μερικές φορές τσα-
κωνόμαστε, σε λίγα λεπτά το έχουμε ξεχά-
σει.  Έχουμε ο ένας τον άλλον για στήριγμα 
και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν θα αλλάξει 
ποτέ.
Τελικά είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε 
τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας. 
Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τον εαυ-
τό μας ώστε να μπορέσουμε να αγαπήσου-
με και τους άλλους. Μόνο έτσι υπάρχει κα-
λοσύνη και δικαιοσύνη στον κόσμο. 

Εμμανουήλ Κιμπάρης  
Στ΄Τάξη, σχολείο Σωκράτης V

Ό παππούς μου ο μετανάστης
Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που 
τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και πάλι. 
Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που κατοι-
κούν σε φτωχές χώρες ελπίζοντας για μια 
καλύτερη ζωή. Όπως ο παππούς μου ο Μά-
ριος.
Ο παππούς μου λοιπόν, γνωρίζω ότι ταξίδε-
ψε με πλοίο από την Ελλάδα για την Αμερι-

κή, όμως για κάποιο λόγο άγνωστο κατέβηκε 
στον Καναδά και αποφάσισε να μείνει. Ήταν 
ένα δύσκολο ταξίδι που κράτησε  πολλούς 
μήνες αλλά το έκανε για καλύτερες επαγγελ-
ματικές ευκαιρίες.
Ξεκινώντας τη ζωή του στον Καναδά, η δυ-
σκολία που αντιμετώπισε ήταν η γαλλική 
γλώσσα η οποία δεν τη γνώριζε με αποτέ-
λεσμα πολλές φορές να είχε προβλήματα 
πάνω στη δουλειά του καθώς ήταν χρυ-
σοχόος. Ευτυχώς με τον καιρό έμαθε λίγα 
γαλλικά και με τα αγγλικά που γνώρισε ήδη 
αρκετά καλά μπόρεσε να πετύχει στη δου-
λειά του που τόσο αγαπούσε. Με τα χρόνια, 
ο παππούς μου, δουλεύοντας σε διάφορες 
εταιρίες, απέκτησε την πείρα  που χρειαζό-
ταν και άνοιξε τελικά το δικό του χρυσοχο-
είο. Παρόλες τις δυσκολίες, κατάφερε τον 
στόχο του.
Τον παππού μου τον γνώρισα δυστυχώς 
μόνο από φωτογραφίες. Όμως, θα είμαι πά-
ντα ευγνώμων για όλα όσα έκανε για την οι-
κογένεια μας και για την όμορφη και εύκολη 
ζωή που έχουμε σήμερα. Επίσης, ο πατέρας 
μου μιλάει συνέχεια για τον πατέρα του κι 
έτσι με αυτές τις αναμνήσεις του ο παππούς 
Μάριος θα μείνει για πάντα στην καρδιά 
μου.

Ελένη Παπανικολάου  
Στ΄Τάξη, σχολείο Σωκράτης V

Αγαπημένες αναμνήσεις
     Μια από τις τελευταίες αγαπημένες μου 
αναμνήσεις είναι οι διακοπές των Χριστου-
γέννων που τις πέρασα πάρα πολύ ωραία. 
Τις πρώτες μέρες πήγαινα στο πάρκο με 
τους φίλους μου να παίξουμε και να πούμε 
τα νέα μας.
     Επίσης έφτιαξα χριστουγεννιάτικα μπι-
σκότα με τη μαμά μου . Το βράδυ των Χρι-
στουγέννων πήγα στη γιαγιά μου για να 
φάμε.
     Όταν  πέρασαν τα Χριστούγεννα , έφτιαξα 
μία βασιλόπιτα και έβαλα ένα φλουρί μέσα  
,για να την κόψουμε ανήμερα την  Πρωτο-
χρονιά.
     Όταν ήρθε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, 
όλοι στην οικογένεια μετρήσαμε αντίστρο-
φα ,για να μπει η καινούρια χρονιά με χα-
ρούμενο και συντονισμένο τρόπο, γέλια και 
χαρά.
      Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, ήρθαν τα 
ξαδέλφια μου σπίτι μας, για να παίξουμε 
και για να κόψουμε τη βασιλόπιτα που είχα 
φτιάξει την προηγούμενη μέρα. 
     Οι όμορφες μέρες των διακοπών τελείω-
σαν ευχάριστα ,αφήνοντας  γλυκές αναμνή-
σεις. Κάποιες από αυτές είναι αποτυπωμε-
νες σε αυτό το τετράδιο.
     Το σχολείο έχει πια ξεκινήσει και όλοι επι-
στρέψαμε με χαρά και ευχές για μια υπέρο-
χη χρόνια.

Ευδοκία Τσατσαρώνη  
Στ΄Τάξη, σχολείο Δημοσθένης
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε

Γ Ο

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ ΣΤΟ ST-EUSTACHE

Ο Οργανισμός Τρίτης Ήλικίας η «ΦΙΛΙΑ» 
οργανώνει εκδρομή

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

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

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

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

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

μας εκδρομή για το σιρόπι, όπως κάθε χρόνο.

ΜΑΘΉΜΑΤΑ YOGA 

Ο Οργανισμός Τρίτης Ήλικίας η «ΦΙΛΙΑ» 
άρχισε ξανά τα μαθήματα YOGA

 στο Μόντρεαλ, την Τετάρτη 11:00-12:00 
στην αίθουσά μας, 821 Ogilvy.  

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη και μη μέλη.
 Ή YOGA είναι ωφέλιμη για τα άτομα της Τρίτης Ήλικίας 

και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους!
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ, γι αυτό δοκιμάστε την! 

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 514 948 3021 
ή απλά ελάτε ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ για το μάθημα.

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού στις 
Βουλευτικές Εκλογές του 2023

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

 
Σελίδα 1 από 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

     

   
   
  

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

  

   
 

 
 

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

HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY’S

NOW REGISTERING!
HLBS HELPS LOW INCOME FAMILIES SEND THEIR CHILDREN

TO A DAY OR OVERNIGHT CAMP. 

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

HLBS  HELP  LINE  514-344-1666

SEASONAL CAMP PROGRAMS OFFERING 
THESE ACTIVITIES:

Ili   s
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων  
Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

του αείμνηστου συζύγου, 
πατέρα και θείου

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μηλίτσα Καστοριάς, ετών 89)

 Η σύζυγος: 
Ελένη Στεργιοπούλου  

(το γένος Ζαλαμήτσου)

Τα παιδιά: 
Ρωξάνη και Παντελής Στεργιόπουλος

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

της εκκλησίας. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν. 

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

μέσα στην καρδιά μας.
Αιωνία σου η μνήμη

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΖΑΝΑΚΟΣ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Τ ο Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir,
Chomedey, Laval, QC) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΚΟΥΝΗΣ

(ετών 75, από Συκέα Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GRAPHOS

(από Συκέα, Μολάων Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΙΑΝΝΙΟΣ

(από Μόντρεαλ)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΚΑΤΙΝΑΣ 
ΤΣΩΝΗ

(από Πύλο Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ

(από Συνετή Άνδρου)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ 
ΤΖΑΝΑΚΟΣ
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

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

Τα παιδιά:  Γιώργος και Βούλα Μπακογιάννης,
       Παναγιώτης Γυφτογιάννης

Τα εγγόνια: Ari Palandjian - Βίκυ Μπακογιάννη,  
Θωμάς Μπακογιάννης

 Το δισέγγονο: Andrew Palandjian

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα

 

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

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τής αείμνηστης μητέρας και γιαγιάς

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

 

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

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΈΩΣ ΤΟΝ 21ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΈΩΣ ΤΟΝ 21ΟΟ ΑΙΩΝΑ! ΑΙΩΝΑ!  

Οι διαφορές των ανθρώπων προ-
έκυψαν από τις κλιματικές συν-

θήκες που επικράτησαν στον πλανήτη 
μας, από την περιοχή που έζησαν οι 
πρόγονοί μας, από τις διάφορες ασθέ-
νειές τους, ακόμη και από την κουλτού-
ρα τους.
Η γεωγραφία και το κλίμα της Γης επη-

ρεάζουν με καθοριστικό τρόπο τα γονί-
διά μας, διαπιστώνουν οι επιστήμονες. 
Οι δύο αυτοί παράγοντες τα κάνουν να 

μεταλλάσσονται και να προσδίδουν ορι-
σμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες στις 
διάφορες ανθρώπινες φυλές. Για το λόγο 
αυτό, κάποιοι άνθρωποι έχουν σκούρο ή 
ανοικτό δέρμα, αντέχουν περισσότερο ή 
λιγότερο στο κρύο, προσβάλλονται ή όχι 
από ασθένειες.
Από την εποχή που ολοκληρώθηκε το 

πρόγραμμα της αποκωδικοποίησης του 
ανθρώπινου γονιδιώματος το 2003, οι 
επιστήμονες απέκτησαν έναν τεράστιο 
θησαυρό πληροφοριών για τα μικρο-
σκοπικά στοιχεία που αποτελούν το DΝΑ 
μας και τα οποία καθορίζουν την εξέλιξή 
μας στο πέρασμα των αιώνων.
Η γνώση αυτή, έχει επιτρέψει στους 

ειδικούς να ανασυνθέσουν την «αυτοβι-
ογραφία» μας με τρόπο αξιοθαύμαστο. 
Οι επιστήμονες γνωρίζουν σήμερα, ότι 

ορισμένες μικρές και διακεκριμένες αλ-
λαγές στα γονίδιά μας έχουν προσδώσει 
στο Ηomo Sapiens, δηλαδή σε εμάς, το 
μοντέρνο άνθρωπο, την ιδιαίτερη και ξε-
χωριστή μορφή που έχει σήμερα. 
Μάλιστα, οι μικροσκοπικές αλλά και 

μακροσκοπικές αυτές αλλαγές, πυρο-
δοτήθηκαν από τις κλιματικές συνθήκες 
που επικράτησαν στον πλανήτη μας, 
από τη γεωγραφία του τόπου όπου έζη-
σαν οι πρόγονοί μας, από τις διάφορες 

ασθένειες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτω-
ποι ή ακόμη και από την κουλτούρα τους.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Όπως μάλιστα τονίζει ο Κάρλος Μπου-

σταμάντε, καθηγητής Υπολογιστικής Βι-
ολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της 
Νέας Υόρκης, «μόλις τώρα εμείς οι βι-
ολόγοι ανακαλύπτουμε ότι το μέγεθος 
του εγκεφάλου μας ή των άκρων μας, τα 
ένζυμα στο στομάχι μας ή στο σάλιο, το 
χρώμα του δέρματος και το περίγραμμα 
των μαλλιών μας, μέχρι και η αρματωσιά 
του ανοσοποιητικού μας συστήματος, 
αποτελούν το καθένα -σε ένα μεγάλο 
βαθμό- το αποτέλεσμα της εξέλιξής μας. 
Ο καρπός δηλαδή από το μόχθο που κα-
τέβαλλαν οι πρόγονοί μας για να επιβιώ-
σουν στις ιδιαίτερες συνθήκες του περι-
βάλλοντος στο οποίο βρέθηκαν».

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Αυτή την πολύπλοκη διαδικασία την 

είχε σκιαγραφήσει ο Δαρβίνος στο έργο 
του «Η Καταγωγή του Ανθρώπου». 
Όμως το αποδεικτικό υλικό για τα αίτια 

που προκαλούν τις ανατομικές και εν 
τέλει τις βιοχημικές διαφορές ανάμεσα 
μας, οι επιστήμονες κατάφεραν να τις 
καταγράψουν μόνο αφότου πέρασαν 
150 χρόνια από την έκδοση του μνημει-
ώδους εκείνου έργου. Η περίφημη λοι-
πόν Φυσική Επιλογή που καθορίζει τις 
διαφορές στην εμφάνιση και τη φυσιο-
λογία ανάμεσα στις ανθρώπινες φυλές, 
δεν ξεκίνησε πριν από 6 εκατομμύρια 
χρόνια όταν, όπως λέγεται, διαχωρίστη-
κε ο άνθρωπος από τον πίθηκο. 
«Είχε ξεκινήσει νωρίτερα και όπως θα 

δούμε παρακάτω, διαπιστώσαμε ότι 
κάποιες αξιοσημείωτες μεταλλάξεις στα 

γονίδιά μας πρόκριναν τη διαφορά μας 
από άλλα είδη αλλά και ανάμεσα σε 
εμάς τους ίδιους», λέει η Κριστίν Σαμπέ-
τι, εξελικτική βιολόγος στο Πανεπιστή-
μιο Χάρβαρντ.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τον εγκέ-

φαλό μας. Οι καταπληκτικές ικανότη-
τες που έχει και κυρίως το χάρισμα της 
ομιλίας, δεν κληροδοτήθηκαν απευθεί-
ας από κάποιον υποδεέστερο πρόγονο 
αλλά οφείλονται σε ορισμένες δομικές 
αλλαγές που ολοκληρώθηκαν στην πο-
ρεία του χρόνου και αφορούν σε κάποιο 
βαθμό ένα γονίδιο που λέγεται FΟΧΡ2.
Όταν συμβεί μια μετάλλαξη σε αυτό το 

γονίδιο, ο άνθρωπος χάνει την ικανότητα 
κατανόησης της γλώσσας και τη δυνατό-
τητα εκφοράς έναρθρου λόγου, ενώ τα 
πουλιά αδυνατούν να κελαηδήσουν σω-
στά και οι νυχτερίδες χτυπούν πάνω στα 
τοιχώματα ενός σπηλαίου. Σε πολλά είδη 
έμβιων οργανισμών, το γονίδιο αυτό 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκφορά 
ήχου και στην αντίληψη μιας πληροφο-
ρίας που οδηγεί στην πραγματοποίηση 
μιας κίνησης. Όπως έχει αποδειχτεί, ο 
άνθρωπος διαθέτει δύο μεταλλάξεις στο 
FΟΧΡ2 ενώ οι χιμπαντζήδες καμία. 
Αυτές οι μεταλλάξεις έχουν επενεργή-

σει με τέτοιο τρόπο στη λειτουργία των 
εγκεφαλικών μας κυττάρων, χαρίζοντάς 
μας τη μοναδική ικανότητα της γλωσσι-
κής έκφρασης.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Οι μεταλλάξεις στα γονίδια δε διαχω-

ρίζουν μόνο τον άνθρωπο από τα ζώα 
αλλά τον διαφοροποιούν και από άλ-
λους ανθρώπους. Κάποιες από τις σημα-
ντικές μεταλλάξεις στις οποίες οφείλεται 

η ποικιλομορφία των ανθρωπίνων φυ-
λών, προέρχεται από την επίδραση της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάλογα με το 
σημείο του πλανήτη, κάποιοι άνθρωποι 
έχουν αναπτύξει μηχανισμούς «χειρα-
γώγησης» της ακτινοβολίας. 
Μεγάλη δόση από αυτήν μπορεί να κά-

ψει το δέρμα και να βλάψει τη βιταμίνη 
Β που είναι απαραίτητη για τη γονιμότη-
τα και την ανάπτυξη του εμβρύου.
Αντιθέτως, η ελάχιστη έκθεση στον ήλιο 

εμποδίζει το σχηματισμό της βιταμίνης 
D που είναι εξίσου σημαντική για την 
απορρόφηση του ασβεστίου, που είναι 
πολύτιμο για τα οστά και τους μυς. 
Το χρώμα του δέρματος καθορίζεται 

από τη συμπεριφορά χρωστικών γονιδί-
ων και αυτό ανακλάται και στα μαλλιά. 
Υπάρχει ποικιλομορφία στο χρώμα των 

μαλλιών των Ευρωπαίων, ενώ δεν υπάρ-
χει στους Ασιάτες. Η κουλτούρα μιας 
φυλής επιδρά και αυτή με τη σειρά της 
στη συμπεριφορά των γονιδίων, προσδί-
δοντας στους ανθρώπους διαφορετικά 
χαρακτηριστικά.
Οι Σκανδιναβοί για παράδειγμα μπο-

ρούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% 
να χωνέψουν το γάλα όταν είναι ενήλι-
κοι. Το ίδιο ποσοστό για τους Κινέζους 
είναι 1%. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι 
έχουν μια μετάλλαξη στο γονίδιο της λα-
κτάσης που τους επιτρέπει να χωνεύουν 
ως ενήλικοι το γάλα, ενώ οι Αφρικανοί 
δεν το έχουν. 
Η μετάλλαξη αυτή είναι κοινή σε αν-

θρώπους που ζουν κοντά σε οικόσιτα 
ζώα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
διατροφής τους.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 
(με πληροφορίες 

από Washington Ρost)

Πως δημιουργήθηκαν 
οι ανθρώπινες φυλές
Ένα μικρό ποσοστό από τα 25.000 γονίδια τού 
ανθρώπου εξακολουθούν και εξελίσσονται αλλη-
λοεπιδρώντας με το περιβάλλον, προσδίδοντάς 
μας ποικιλία φυσιολογικών χαρακτηριστικών

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

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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1802: Η «Σονάτα υπό το Σεληνόφως» του Μπετό-
βεν, η πιο φημισμένη σύνθεση για πιάνο, τυπώνε-
ται σε παρτιτούρα.

1821: Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β’ με φιρμάνι του, 
απαιτεί από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλε-
ως Γρηγόριο Ε’ τον αφορισμό του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη και του Μιχαήλ Σούτσου για την Επανά-
σταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποκρούει στο 
Κερατσίνι του Πειραιά επίθεση του Κιουταχή, αρ-
χικώς 800 και την άλλη ημέρα 6.000 Τούρκων. Η 
μάχη αυτή υπήρξε μία από τις λαμπρότερες νίκες 
του.

1913: Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα απελευθερώ-
νει τους Αγίους Σαράντα, κατά τη διάρκεια του Α’ 
Βαλκανικού Πολέμου.

1991: Καταγράφεται σε ερασιτεχνικό βίντεο ο 
άγριος ξυλοδαρμός του αφροαμερικανού Ρόντνεϊ 
Κινγκ από αστυνομικούς, στο Λος Άντζελες. Θα 
προκληθούν σοβαρές ταραχές από τη μαύρη κοι-
νότητα της πόλης.

2017: 26η μεταξύ των 28 κρατών – μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα, όσον 
αφορά τις επιδόσεις της στον τομέα της ψηφιακής 
οικονομίας και κοινωνίας, σύμφωνα με έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν).

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  6 / 3 / 2 0 2 3  –  1 2 / 3 / 2 0 2 3

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
880

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 879

3 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Ας γίνετε άψογοι! Η πανσέληνος 
(7/3) φωτίζει τον έκτο οίκο σας, της καθημε-
ρινότητας και της εργασίας, κι εσείς αναλύ-
ετε ορθολογιστικά την αποτελεσματικότητα 
στην εργασία σας. Το φεγγάρι σάς βοηθά να 
απαλλαγείτε απ’ ότι και όποιον σας πιέζει 
και σας αγχώνει στην καθημερινή και την 
επαγγελματική σας ζωή.

Με την πανσέληνο (7/3) στην 
Παρθένο και στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων, ένα έργο ή ένα ζήτημα χρημά-
των ολοκληρώνεται, με τη μορφή αύξησης, 
προαγωγής ή ακόμα και μιας νέας προσφο-
ράς εργασίας. Τώρα σκέφτεστε και αναλύε-
τε την οικονομική σας κατάσταση, λειτουρ-
γείτε περισσότερο λογικά και πρακτικά στα 
έξοδά σας.

Ευτυχώς θα έχετε μια ευλογημέ-
νη ανάπαυλα από όλη αυτή τη βαθιά ψυχι-
κή διερεύνηση, καθώς η πανσέληνος (7/3) 
στην Παρθένο φωτίζει το δέκατο οίκο σας, 
της καριέρας. Αν εργαστήκατε μεθοδικά 
και οργανωτικά λαμβάνετε τους καρπούς 
των προσπαθειών σας. Ακόμα κι αν αντι-
μετωπίσετε κάποια βαριά συναισθήματα 
εξαιτίας του Άρη, μπορείτε να λειτουργή-
σετε με λογική και σύνεση.

Η ζωή είναι για δύο. Καθώς η παν-
σέληνος (7/3) φωτίζει τον ερωτικό πέμπτο 
οίκο σας, αναζητάτε το φλερτ και τη διασκέ-
δαση, είναι όμως πιο πιθανό να νιώσετε άγ-
χος και πίεση για να βρείτε την αγάπη. Κάντε 
ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις σας και 
ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. 

Αυτός ο μήνας ανήκει σε εσάς! Η 
πανσέληνος (7/3) στο ζώδιό σας, σάς προι-
κίζει με δύναμη και ενέργεια να κάνετε γνω-
στές τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, ζε-
σταίνει την καθημερινότητά σας. Δε χρειά-
ζεστε δίπλα σας έναν εντυπωσιακό ερωτικό 
σύντροφο ή μια επιβλητική εργασία για να 
είστε ευτυχισμένοι. Χρειάζεστε απλότητα!

Μπορεί να θέλετε να εξερευνή-
σετε τον ευρύτερο κόσμο, καθώς η πανσέ-
ληνος (7/3) στην Παρθένο στέλνει το φως 
της στον ένατο οίκο σας, των υπερπόντιων 
ταξιδιών και της επέκτασης. Μήπως ήρθε 
η ώρα να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας για 
ένα αυθόρμητο ταξίδι; Αυτή η πανσέληνος 
φέρνει ένα φρέσκο αέρα στη ζωή σας.

Η πανσέληνος (7/3) φωτίζει τον τέ-
ταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογέ-
νειας, και επαναφέρει την οικειότητα και την 
ηρεμία στο σπίτι σας. Το φεγγάρι σάς καλεί 
να κάνετε ένα τάιμ άουτ από τις υψηλές επι-
διώξεις σας και να τακτοποιήσετε τις προ-
σωπικές και οικογενειακές σας υποθέσεις.

Η πανσέληνος (7/3) στην Παρθένο 
φωτίζει τον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας 
και σας καλεί να ερευνήσετε την ψυχή σας. 
Το ξέρετε ότι υπάρχει μια βαθιά σύνδεση 
νου-σώματος-ψυχής; Έχετε χειριστεί σωστά 
ένα θέμα σωματικής ή ψυχικής υγείας; Εάν 
εμφανίζετε οποιαδήποτε σωματικά συμπτώ-
ματα, είναι πιθανό να συνδέονται με ένα ψυ-
χολογικό ή συναισθηματικό πρόβλημα.

Έχετε έντονη την επιθυμία να 
κάνετε συναισθηματική και σωματική εκ-
καθάριση, καθώς η πανσέληνος (7/3) στην 
Παρθένο φωτίζει το μετασχηματιστικό και 
αναγεννητικό όγδοο οίκο σας. Το φεγγά-
ρι φέρνει στο προσκήνιο την αίσθηση της 
απλότητας και της ψυχικής αναγέννησης. 
Θα μπορούσατε να αλλάξετε ριζικά τον 
τρόπο που βλέπετε τη ζωή.

Εξερευνώντας νέους δρόμους σχε-
τικά με την υγεία σας και συζητώντας με λο-
γικά άτομα, μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη 
φυσική κατάσταση και εσωτερική γαλήνη. 
Κι όλα αυτά με την αρωγή τής πανσελήνου 
(7/3) στον κοινωνικό και επικοινωνιακό τρίτο 
οίκο σας. Δοκιμάστε να προβάλετε τις καλά 
μελετημένες ιδέες σας. 

Με την πανσέληνο (7/3) να φωτί-
ζει το φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο σας, 
ένα ομαδικό έργο φτάνει στο τέλος του και 
στέφεται με επιτυχία, αν η ομάδα σας ήταν 
ενωμένη. Δεν υπάρχει καλύτερος μήνας για 
να κάνετε νέους φίλους, οι οποίοι σάς βοη-
θούν με τις αναλυτικές συμβουλές τους.

Η πανσέληνος (7/3) στην Παρ-
θένο φωτίζει τον έβδομο οίκο σας, των 
σχέσεων και των συνεργασιών, και ίσως 
σκεφτείτε τη δέσμευση με τον αγαπημένο 
σας. Μπορεί επίσης να έχετε μια νέα ευ-
καιρία στην αγάπη ή σας προτείνουν να 
συνεργαστείτε ή ίσως σάς προσφερθεί ένα 
ελκυστικό συμβόλαιο. Ίσως γιορτάσετε ένα 
μεγάλο στόχο!
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Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟ

Ένας μυστήριος τύπος ανοίγει την πόρτα του κουρείου βάζει μέσα το κεφάλι 
του ίσα-ίσα και ρωτάει τον κουρέα: «Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέ-

ψεις;». Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και του απαντά σε 2 ώρες. Φεύγει 
ο τύπος και έρχεται πάλι μετά από 2 μέρες. Βάζει το κεφάλι του μέσα ίσα-ίσα 
από την πόρτα και ρωτάει τον κουρέα πάλι: «Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέ-
ψεις;». Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και του απαντά σε 1,5 ώρα. Φεύγει ο 
τύπος και έρχεται πάλι μετά από μια βδομάδα. Βάζει το κεφάλι του μέσα ίσα-ί-
σα στο μαγαζί και ρωτάει πάλι: «Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;». Κοιτά-
ει ο κουρέας τα ραντεβού του και του απαντά έλα σε 3 ώρες. Φεύγει ο τύπος και 
επανέρχεται πάλι την επόμενη ημέρα. Βάζει το κεφάλι του πάλι μέσα, ίσα-ίσα 
από την πόρτα και ρωτάει: «Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;». Κοιτάει ο 
κουρέας τα ραντεβού του και του απαντά έλα σε 1 ώρα. Ο τύπος φεύγει αλλά ο 
κουρέας τρελαμένος από το μυστήριο αυτό τύπο, λέει στο βοηθό του: «Ρε Βα-
σιλάκη, ακολούθησε τον να δεις που πάει αυτός ο μυστήριος». Μετά από λίγο 
έρχεται ο Βασιλάκης σκασμένος στα γέλια. «Τι γελάς ρε Βασιλάκη», του λέει ο 
κουρέας «πού πηγαίνει ο τύπος μετά που φεύγει από εδώ;». «Στο σπίτι σου…».

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!  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

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

at competitive prices

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

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

materials for your project

551144  551133  00335555

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

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

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



CHECK IT OUT

           

Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement 
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on approved credit and 0% interest  
with select phones and plans 

1

PICK UP A DEAL 

$

0DOWN

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


