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Centre de Collision

Ari: 514-476-4565  
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC  H7M 2Y2

Professional Auto Body Repair & Painting

• Insurance Work Accepted
• All Work Guaranteed
• Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts

• Import Car Specialists
• American Muscle Cars
• Towing
• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!
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* Taxes not included.  Details in restaurant.  Suggested presentation.

LAVAL 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.
450 668-0033

AN APPETIZING
MENU
Sunday to Thursday, starting at 3 P.M.
NEW MENU

2 $30*FO
R

DELIVERY

Payment by Credit, Debit or Cash  •  D.E.S. in progress or completed non-eligible

FREE Parking
FREE Tutoring

LEARN
ENGLISH AND FRENCH

3 REQUIRED DOCUMENTS: 1. Passport (Canadian or your country’s)
+
2. Medical Card - (not expired)
+
3. Permanent Residence card  
(not expired) (or) Residence confirmation 
(not expired) IMM5292, IMM5688, IMM1000 
(or) Certificat Sélection Quebec (CSQ)  
Category R A/R8 (not expired) (or)  
Canadian Citizenship /Card

DAY CLASSES (March 24, 2020 - June 30, 2020)
Monday to Friday - 8:30 to 12:30 (English or French) - $100
Monday to Thursday - 1:00 to 3:00 (English) - $50

EVENING CLASSES (February 3, 2020 - June 18, 2020)
Monday/Wednesday - 6:00pm to 9:00pm (English or French) - $80
Tuesday/Thursday - 6:00pm to 9:00pm (English or French) - $50

INVEST
IN YOUR FUTURE

REGISTER
TODAY

10921, GARIÉPY AVENUE, MONTREAL-NORTH (NEAR PONT PIE-IX)

INFORMATION: 514-721-0120 • WWW.GAEC.CA

GALILEO
ADULT EDUCATION 
CENTRE

REGISTRATION: February 11 & 18, 2020 - 12 to 7pm

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Πτώση της ανεργίας, 
αύξηση της απασχόλησης

Ένας χρόνος από 
τη Συμφωνία  
των Πρεσπών
Εφαρμογές,  
καθυστερήσεις  
και παραβιάσεις

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 15ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΡΙΖΑ:  
«Οι λόγοι  

που χάσαμε 
τις εκλογές»

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΕΣ 7, 8-9 ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

«Αγκάθι» το προσφυγικό 
για την Ελληνική Κυβέρνηση

Η Τουρκία  
απειλεί την Ελλάδα  

και κλιμακώνει  
την ένταση

Σε αδιέξοδο οδηγούνται  
οι σχέσεις της με τη Ρωσία

Σε ποιες περιοχές θα έχουν βάσεις  
στην Ελλάδα οι Αμερικάνοι

-Ανάλυση: Γιατί η πλειοψηφία όσων  
μπήκαν στη χώρα είναι παράνομοι  

και δε δικαιούνται άσυλο

«Βράζουν» τα νησιά
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3535353535353535$ /mo
Plans starting at

when you bring your own device

Affordable Data, 
Talk & Text plans

Limited-time offer; subject to change without notice. A Setup Service Fee of $35 applies to setup your device and related services. Taxes extra. Where applicable, additional airtime and data, long distance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees and taxes are 
extra and billed monthly. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2020 Fido

WALLET APPROVED

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

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

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

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

Centre d’achats Place Bourassa
6000, Henri-Bourassa Blvd. East
514 927-6624

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

Centre Commercial Wilderton
2665, Van Horne Av.
514 739-6838

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca 
to see all current offers
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Αύξηση της απασχόλησης σημειώθηκε 
τον Ιανουάριο στον Καναδά -πρώτο 

μήνα του νέου έτους- κατά 35.000 νέες 
θέσεις εργασίας (+0,2%), όλες πλήρους 
απασχόλησης! Κατόπιν τούτου, το ποσο-
στό ανεργίας σημείωσε πτώση κατά 0,1 
ποσοστιαία μονάδα, στο 5,5%.
Η πρόσθετη απασχόληση τον Ιανουάριο 

συνέβαλε σε κέρδη συνολικού ύψους 
268.000 (+1,4%) από τον Ιανουάριο του 
2019, κυρίως λόγω του ότι αυξήθηκε 
σημαντικά η πλήρης απασχόληση. Επίσης, 
κατά την ίδια περίοδο, οι συνολικές ώρες 
εργασίας αυξήθηκαν κατά 0,5%.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΕ ΚΕΜΠΕΚ-ΟΝΤΑΡΙΟ
Η απασχόληση στο Κεμπέκ αυξήθηκε 

κατά 19.000 θέσεις τον Ιανουάριο, με αξιο-
σημείωτα κέρδη στην εργασία πλήρους 
απασχόλησης. Ταυτόχρονα, το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες, στο 5,1%. Σε σύγκριση με 12 
μήνες νωρίτερα, ο αριθμός των εργαζομέ-
νων στην επαρχία αυξήθηκε κατά 60.000 
(+1,4%).
Αύξηση κατά 15.900 θέσεις εργασίας 

είχαμε τον Ιανουάριο και στο Οντάριο, με 
το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται οριακά 
κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (5,2%).

Στη Μανιτόμπα, η απασχόληση αυξή-
θηκε κατά 6.500 θέσεις, κυρίως με μερική 
απασχόληση. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη 
συνολική αύξηση της απασχόλησης από 
τον Απρίλιο του 2008. Το ποσοστό ανερ-
γίας τον Ιανουάριο αυξήθηκε οριακά κατά 
0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 5,1%. Σε 
ετήσια βάση, η απασχόληση στην επαρ-
χία δεν άλλαξε πολύ.
Ο αριθμός των απασχολουμένων στο 

New Brunswick αυξήθηκε κατά 4.600 
θέσεις, με συνολικά κέρδη τους τελευταί-
ους 12 μήνες σε 5.300 θέσεις (+1,5%). Το 
ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο παρέ-
μεινε αμετάβλητο στο 7,5%.
Για δεύτερη φορά σε τρεις μήνες, η 

απασχόληση μειώθηκε στην Αλμπέρτα, 
κατά περίπου 19.000 θέσεις τον 
Ιανουάριο. Η μείωση αυτή επικεντρώθηκε 
στην εργασία μερικής απασχόλησης. Το 
ποσοστό ανεργίας ήταν 7,3%. Σε ετήσια 
βάση, η απασχόληση στην Αλμπέρτα δεν 
άλλαξε πολύ.
Τρεις επαρχίες είδαν αξιοσημείωτη 

μεταβολή του ποσοστού ανεργίας τον 
Ιανουάριο. Ο ρυθμός μειώθηκε στη Nova 
Scotia (κατά 0,5 μονάδες, σε 7,4%) και 
στη Βρετανική Κολομβία (0,3 μονάδες, 
σε 4,5%), καθώς λιγότεροι άνθρωποι 
αναζητούσαν εργασία σε αυτές τις δύο 
επαρχίες. Αντίθετα, το ποσοστό ανερ-
γίας αυξήθηκε στο Saskatchewan, αυξη-
μένο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 
6%. Υπήρξαν ελάχιστες ή καθόλου αλλα-
γές σε όλες τις άλλες επαρχίες.
Ακολουθούν τα ποσοστά ανεργίας για 

τον Ιανουάριο 2020 στις 10 επαρχίες του 
Καναδά (σε παρένθεση ο Δεκέμβριος 
2019): Newfoundland and Labrador 11,9% 
(11,8%), Prince Edward Island 7,5% (7,9%), 
Nova Scotia 7,4% (7,9%), New Brunswick 
7,5% (7,5%), Quebec 5,1% (5,3%), Ontario 

5,2% (5,3%), Manitoba 5,1% (5%), 
Saskatchewan 6% (5,7%), Alberta 7,3% 
(7%), British Columbia 4,5% (4,8%).

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 
Η απασχόληση στον κλάδο παραγωγής 

αγαθών αυξήθηκε κατά 49.000 άτομα 
τον Ιανουάριο, με κέρδη στον τομέα 
της μεταποίησης (+21.000), των κατα-
σκευών (+16.000) και της γεωργίας 
(+12.000). Κατά τους 12 μήνες έως τον 
Ιανουάριο, η κατασκευή και η γεωργία 
οδήγησαν στην αύξηση της απασχόλησης 
στον τομέα των αγαθών.

Συνολικά, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών 
παρουσίασε μικρή αλλαγή στην απασχό-
ληση τον Ιανουάριο, υπήρχαν λιγότεροι 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της 
κοινωνικής πρόνοιας (-16.000). Ωστόσο, 
το δωδεκάμηνο έως τον Ιανουάριο, η 
απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών 
αυξήθηκε κατά 236.000 (+1,6%) με κέρδη 
που διανεμήθηκαν σε διάφορες βιομηχα-
νίες, κυρίως χρηματοδότηση, ασφάλιση, 
ακίνητη περιουσία, μίσθωση και χρηματο-
δοτική μίσθωση, επαγγελματικές, επιστη-
μονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καθώς 
επίσης την υγειονομική περίθαλψη και 
την κοινωνική βοήθεια.
Τον Ιανουάριο, υπήρξε μικρή αλλαγή 

στον αριθμό των εργαζομένων τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, 
καθώς και στην αυτοαπασχόληση. Στους 
12 μήνες έως τον Ιανουάριο, η απασχό-
ληση του δημόσιου τομέα αυξήθηκε κατά 
107.000 θέσεις εργασίας, όπως και στην 
αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα (+106.000). Την ίδια 
περίοδο, ο αριθμός των αυτοαπασχολού-
μενων αυξήθηκε κατά 55.000.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η απασχόληση ελάχιστα άλλαξε για όλες 

τις μεγάλες δημογραφικές ομάδες τον 
Ιανουάριο. Από την αρχή του 2019, η 
απασχόληση για νέους ηλικίας 15 έως 24 
ετών αυξήθηκε κατά 58.000 (+2,4%). Όλα 
τα κέρδη τους τελευταίους 12 μήνες 
αποδόθηκαν σε νέους ηλικίας 20 έως 
24 ετών. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 
του 2019, το ποσοστό ανεργίας για τους 
νέους ηλικίας 20 έως 24 ετών μειώθηκε 
σε ποσοστό 8,1% τον Ιανουάριο του 2020, 
όπως και των νέων ηλικίας 15 έως 19 ετών 
(14,4%).
Για τους ηλικιωμένους εργαζομένους (25 

έως 54 ετών), η τάση ανοδικής απασχό-
λησης που ξεκίνησε το 2018 έληξε στις 
αρχές του τρίτου τριμήνου του 2019. 

Έκτοτε η απασχόληση ήταν σχετικά 
σταθερή για αυτή την ομάδα εργαζο-
μένων. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, το 
ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 
2020 ανερχόταν σε 4,9% για τους άνδρες 
και 4,7% για τις γυναίκες.
Από την αρχή του 2019, η αύξηση της 

απασχόλησης (+3,6%) μεταξύ ανδρών 
ηλικίας 55 ετών και άνω υπερέβη την 
πληθυσμιακή τους ανάπτυξη (+2,7%). Το 
ποσοστό ανεργίας τους μειώθηκε κατά 

0,7 ποσοστιαίες μονάδες στη δωδεκά-
μηνη περίοδο, σε 4,9% τον Ιανουάριο του 
2020. Αντίθετα, η αύξηση του πληθυσμού 
(+2,5%) των γυναικών ηλικίας 55 ετών και 
άνω, ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από την 
αύξηση της απασχόλησης (+2,2%) κατά 
την ίδια περίοδο. Το ποσοστό ανεργίας 
τους ήταν ελαφρώς μεταβαλλόμενο τον 
Ιανουάριο στο 4,4%.

Πηγή: Statistics Canada

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : gouellette-chom@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Caring for seniors 
is what we do best

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 2000$ σε 4 1/2 
με 2 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια. 
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KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

ΣΤΟ 5,5% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ  
της απασχόλησης  
τον Ιανουάριο στον Καναδά
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
προς μίμησιν…

Οι ηγεμονικές, εξουσιαστικές και εριστικές τάσεις που προβάλλει 
η τωρινή διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 

απέναντι σε ορισμένους φορείς, άρχισαν να προκαλούν την έντονη 
δυσανασχέτηση των μελών και της ευρύτερης παροικίας. 

Καταξιωμένα ιστορικά Ιδρύματα βρέθηκαν αίφνης στο στόχαστρο 
ανεξέλεγκτων συμβούλων καθεστωτικής αντίληψης, με αποτέλεσμα 
ο πάλαι ποτέ συνεργατικός και ενωτικός ρόλος της κοινότητας, να 
βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση. 
Πρόσφατο παράδειγμα, η απαξιωτική συμπεριφορά έναντι 

του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης, ο άξονας του οποίου 
περιστρέφεται στη διατήρηση, ανάπτυξη και διαιώνιση του 
ελληνικού πολιτισμού και κληρονομιάς, με την οικονομική ενίσχυση 
που παρέχει στην ελληνόφωνη εκπαίδευση.
Αναμφισβήτητα, τέτοιου είδους αχαρακτήριστες συμπεριφορές, 

μόνο αρνητικό αντίκτυπο μπορούν να έχουν στην ήδη πάσχουσα 
κοινότητά μας. 

Όπως και άλλοτε έχω επισημάνει, οι οργανισμοί μας είναι η καρδιά 
και η ψυχή της ζηλευτής αυτής παροικίας. Δίχως την πολύτιμη και 
ανεκτίμητη προσφορά τους η Κοινότητα, κατά πάσα πιθανότητα, θα 
ήταν εκτός χάρτη. 

Και αποτελούν μια συνέχεια που ξεκίνησε από την εποχή της 
πρώτης μετανάστευσης. Αυτό που συνεχίζει ως τις ημέρες μας, είναι 
ότι έχουμε μείνει προσηλωμένοι στις παραδόσεις μας και ο κάθε 
Έλληνας που πηγαίνει στο Σύλλογό του πηγαίνει γι’ αυτόν ακριβώς 
το σκοπό. Υπάρχει μάλιστα επιτακτική ανάγκη οι οργανισμοί μας 
να συνυπάρχουν ειρηνικά και να συνεργάζονται από κοινού και 
σε μεγάλα θέματα να εκφράζονται στο βαθμό που είναι αυτό 
εφικτό. Συνύπαρξη την οποία επιμένουν να αγνοούν πεισματικά οι 
διοικούντες την ΕΚΜΜ.

Αναμφίβολα, η αφομοίωση έχει παίξει αρνητικό ρόλο στη λειτουργία 
και ύπαρξη ορισμένων οργανισμών, κάποιοι από τους οποίους 
μοιραία συρρικνώθηκαν ή έπαψαν να υπάρχουν.
Τον τελευταίο καιρό, με ευχάριστη έκπληξη βλέπουμε μια έντονη 

κινητικότητα στους εθιμοτυπικούς μας οργανισμούς. Οι συχνές 
επισκέψεις στη γενέτειρα, η εύκολη πρόσβαση στην πολιτιστική 
πληροφορία και πάνω απ’ όλα το γενετικό DNA, έφεραν πιο κοντά 
τους νέους μας στις ρίζες τους.

Οι νέοι και νέες μας αισθάνονται πλέον ιδιαίτερα υπερήφανοι 
για τον τόπο και την καταγωγή των γονέων τους και νοιώθουν την 
ανάγκη να διατηρήσουν τον πλούτο των συνηθειών και παραδόσεων 
μέσα από τον εθιμοτυπικό Σύλλογο.

Σωματεία ξεχασμένα και εγκαταλελειμμένα, ξαφνικά ζωντανεύουν 
και αποκτούν νέο νόημα και σκοπό ύπαρξης. Ζωντανό παράδειγμα 
ο Ελληνοκαναδικός Σύνδεσμος Κωνσταντινοπολιτών. Θύματα του 
ξεριζωμού, οι κατατρεγμένοι Πολίτες της εποχής, ένιωσαν την 
ανάγκη της δημιουργίας εστίας συνάντησης, ανταλλαγής σκέψεων, 
διατήρησης και συνέχισης των ηθών και εθίμων τους.

Σήμερα, τη σκυτάλη πήραν ικανά και αξιόλογα στελέχη δεύτερης 
και τρίτης γενιάς, και συνεχίζουν επάξια τη μακρά ιστορία του. Φέτος, 
σβήνει τα 55 κεράκια του, με μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων. 
Ευχόμαστε ειλικρινά καλή συνέχεια, πολλές επιτυχίες και πάνω απ’ 
όλα μακροζωία. 

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να εξάρω την ευγένεια και το ήθος που 
διακρίνει τους αδελφούς Πολίτες, αρετές ευστόχως αποτυπωμένες 
σε ευχαριστήρια επιστολή που μου εστάλη πρόσφατα από τον 
πρόεδρο του Συνδέσμου, Κώστα Φωκαέφς.

Παράδειγμα προς μίμησιν… 

Συνεδρίαση «Αστραπή»
Ποτέ στην ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας 

δεν έχουν γίνει τόσο γρήγορες «αστραπιαίες» 
συνεδριάσεις, όπως αυτές που διεξάγονται με την 
τωρινή διοίκηση.

Μήπως είναι η καλή προετοιμασία; Μήπως είναι η 
εμπειρία των προέδρων της συνεδρίασης; Μήπως 
είναι οι λακωνικές παρουσιάσεις και εξηγήσεις 
των αξιωματούχων; Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει 
στα αίτια των αστραπιαίων συνεδριάσεων του 
μεγαλύτερου οργανισμού της παροικίας μας.
Κι όμως, οι διοικούντες θα αποφανθούν ότι η 

αιτία βρίσκεται στις μη παρεμβολές των μελών 
της κοινότητας -που όπως ξέρουμε δε δικαιούνται 
να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις- και τις μη 
παρεμβολές εκπροσώπων των ενημερωτικών 
μέσων, που έχουν το δικαίωμα μόνο να 
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις.
Οι ερωτήσεις μελών και ΜΜΕ πρέπει να γίνονται 

γραπτώς και απαντώνται μέσα σε 10 μέρες. 
Υπεύθυνος των απαντήσεων είναι ο γραμματέας 
των δημοσίων σχέσεων, Δημήτρης Κατσαούνης, 
του οποίου διαταγές –απαντήσεις, επιστολές, 
ανακοινώσεις κ.λπ. – διεκπεραιώνει ο υπεύθυνος 
του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, Πάρις Πέτρου.

Με άλλα λόγια, στην πρώτη γραμμή -γι’ αυτό 
και τρώει όλες τις «σφαίρες»- βρίσκεται ο Πάρις 
Πέτρου, ελεγχόμενος και οδηγούμενος από τον 
υπεύθυνο του τμήματος, Δημήτρη Κατσαούνη.

Η συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου
Με παρόντα 17 άτομα, οι εργασίες της άρχισαν 

στις 7:10 μ.μ. και τελείωσαν ακριβώς στις 8:15μ.μ. 
Για άλλη μια φορά έλειπε ο ταμίας της διοίκησης 
στο Ουίνιπεγκ για την εργασία του και τα πολύ 
λίγα περί οικονομικών ανάφερε ο πρόεδρος Κριλής, 
δηλαδή ότι «πληρώνονται οι κρατήσεις κανονικά 
και προετοιμάζεται η διοίκηση για τους δύσκολους 
– όπως πάντα – καλοκαιρινούς μήνες».

Η δικηγόρος Βούλα Νεοφώτιστου, -υπεύθυνη 
γραμματέας των Ελληνικών σχολείων- ανέφερε 
ότι χρειάζεται να εξουσιοδοτηθεί ο διευθυντής 
των Ελληνικών Σχολείων από τη διοίκηση για να 
υπογράφει όλα τα χρειαζούμενα έγγραφα, όσον 
αφορά ένα καινούργιο πρότζεκτ στο Λαβάλ.

Δε χρειάζεται να σας πω, ότι εκτός από τη διοίκηση 
κανείς δε γνωρίζει για το λεγόμενο πρότζεκτ. Και μια 
και ως μέσα ενημέρωσης δεν έχουμε δικαίωμα στη 
συνεδρίαση να θέσουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις, 
για να ενημερώσουμε την παροικία -και όχι μετά 
από 10 ημέρες- θα πρέπει να περιμένουμε την 
ενημέρωση της διοίκησης.

Στην αναφορά του, ο Πρόεδρος κ. Κριλής είπε ότι η 
ερανική επιτροπή συγκέντρωσε περί της $300.000. 
Εδώ κάπου μπερδεύομαι. Στα ραδιοφωνικά 
προγράμματα, μέσω των αντιπροσώπων της, η 
διοίκηση ανέφερε ότι «το γεύμα που διοργάνωσε 
ο Ιατρός Τσούκας μάζεψε $330.000 με 343.000. 
Από την άλλη μεριά, ειπώθηκε στη συνεδρίαση ότι 
ήρθαν στο ταμείο $200.000.
Οι άλλες $130.000 ή ακόμα $100.000 που είναι; 

Θα έρθουν; Ή ήταν απλώς υποσχέσεις…
Ο πρόεδρος ανέφερε ότι φέτος η Ερανική επιτροπή 

θα διεξάγει στις 11 Ιουνίου ένα τουρνουά γκολφ 
προς ενίσχυση των ελληνικών σχολείων.
Σύντομα -σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο- η 

Ernst & Young θα καταθέσει το πόρισμα για την 
ακίνητη περιουσία της Κοινότητας.

Προσωπικά πιστεύω, ότι μπορεί να υπάρχει 
σύγκρουση συμφερόντων σε αυτό το θέμα, μια και 

η εταιρεία αυτή ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό 
της Κοινότητας. Δε μπορεί λοιπόν να υπογράφει τα 
έγγραφα ελέγχου του απολογισμού και συνάμα 
να παρουσιάζει την ανάλυση των ακινήτων της 
Κοινότητας…

Έπρεπε αυτή η ανάλυση να γινόταν από άλλη 
εταιρεία.

Ένα άλλο θέμα όπου ο πρόεδρος το ανέφερε με 
αυστηρό τόνο, ήταν η επιστολή του Δρ. Χαλάτση, 
προέδρου του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, η 
οποία έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα από 
ορισμένα παροικιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
«ΤΩΝ ΝΕΩΝ».
«Εμείς δε λάβαμε ποτέ την επιστολή Χαλάτση», 

είπε ο κ. Κριλής. «Αντί να στέλνει επιστολές, 
μπορούσε να έτρεχε στις εκλογές της Κοινότητας 
όπως έκανε ο κ. Χονδρονικόλας έστω κι αν δεν ήταν 
με την ομάδα μας», συνέχισε.  «Η κοινότητά μας 
ως ιδρυτικό μέλος δεν καλέστηκε το 2016 από το 
Κογκρέσο», τόνισε.
Φυσικά, στην αναφορά του ο Πρόεδρος Κριλής 

δεν παρέλειψε να αναφέρει τη νέα διαμάχη μεταξύ 
Κοινότητας και Ελληνικού Ιδρύματος Σωκράτη. Λέω 
νέα διαμάχη, διότι έχουν προκύψει κι άλλες στο 
παρελθόν.
Όσον αφορά την καθυστέρηση της συνάντησης 

-σχεδόν δύο μήνες- αυτή οφειλόταν στο φόρτο 
εργασίας που ανέλαβε η νέα διοίκηση καθώς και 
τη διεξαγωγή της συνέλευσης για τον Απολογισμό 
(σ.σ.: άνευ πορίσματος εξελεγκτικής επιτροπής) 
και του προϋπολογισμού. Όπως έγινε γνωστό από 
τις παρουσιάσεις των δύο προέδρων (Κριλή της 
ΕΚΜΜ και Σύρρου του Ιδρύματος), η συνάντηση 
της 17ης Δεκεμβρίου δεν είχε αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Κριλή, το «ίδρυμα» 
ήθελε να μπει κάτω από την ομπρέλα της 
Κοινότητας. Μεταξύ άλλων είπε: «Είπαμε να 
καταργηθεί το ίδρυμα και η ερανική επιτροπή 
και είπαμε θα ξαναϊδωθούμε το Γενάρη. Αντί 
αυτού, το Ίδρυμα έστειλε επιστολές στους γονείς 
και στα ΜΜΕ. Δε νομίζω να ήθελε να μποϊκοτάρει 
τον έρανο. Με αποκάλεσε ψεύτη και πρέπει να 
ανακαλέσει. Ακούω ότι θέλουν να μιλήσουν με την 
επιτροπή εράνου και ζητούν συμφιλίωση. Εμείς θα 
λάβουμε τα μέτρα μας», δήλωσε.
Τέλος ο κ. Κριλής είπε ότι το Ίδρυμα Σωκράτης 

αποφάσισε ότι θα δώσει τα λεφτά στο Ίδρυμα 
Υποτροφιών. 

Ερωτηθείς σε αυτό το θέμα, ο κ. Σύρρος μάς 
διευκρίνισε ότι πρόκειται για μόνο μία υποτροφία 
των $2.500 που θα δίδεται σε αριστούχο φοιτητή 
πανεπιστημίου που προέρχεται από τα σχολεία 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.
Θέλοντας να σταματήσει η αντιπαράθεση των 

δύο οργανισμών, ο κ. Μιχάλης Καλύβας πρότεινε 
μια νέα συνάντηση για να βρεθεί μια λύση. Η 
πρότασή του, ωστόσο, αγνοήθηκε από το υπόλοιπο 
συμβούλιο… 
«Δεν τσακωθήκαμε εμείς. Δε γνωρίζω αν θέλει 

ο κ. Σύρρος να ξανασυναντηθούμε» απάντησε ο 
πρόεδρος Κριλής.
Σε ερώτηση του μοναδικού ανεξάρτητου μέλους 

του Δ.Σ. κ. Χονδρονικόλα, τι γίνεται με τις δύο 
Στέγες του Μόντρεαλ και του Λαβάλ, ο πρόεδρος 
απάντησε ότι η Στέγη θα ανήκει στην Κοινότητα 
τον Ιούλιο του 2020, ενώ για τη στέγη γερόντων του 
Λαβάλ επί της οδού Favreau, η κα Νεοφώτιστου 
απάντησε ότι θα πρέπει να ενδιαφερθεί η Παροικία 
γι αυτή τη στέγη. 
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ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΡΙΖΑ: «Γιατί χάσαμε τις εκλογές»
Γράφει ο Γιάννης Αλμπάνης
(από το CNN Greece)
    

Στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε 
το κείμενο του απολογισμού που ετοίμασαν οι Γιάννης 

Δραγασάκης, Θοδωρής Δρίτσας και Αριστείδης Μπαλτάς.
Στις 32.129 λέξεις του κειμένου επιχειρείται μια εξα-

ντλητική αποτίμηση της προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ στο 
δρόμο προ την κυβέρνηση, τις εκλογικές νίκες του 2015 
και το δημοψήφισμα, τη διαπραγμάτευση με τους δανει-
στές, το κυβερνητικό έργο, τη συμμαχία με τους ΑΝΕΛ, τη 
λειτουργία του κόμματος, την εκλογική τακτική.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια ανά-

λυσης της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Βασική αιτία θε-
ωρείται το 3ο Μνημόνιο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι 
«το πλαίσιο όπου μπορούσε να ξεδιπλωθεί η κυβερνητι-
κή στρατηγική προσδιορίστηκε κατά βάσιν από το ότι η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε υπογράψει μνημόνιο».
Το κείμενο προσθέτει ότι: «Μπορεί να ήταν εμφανές σε 

όλους ότι αυτή είχε εξαναγκαστεί να το υπογράψει, χω-
ρίς να συμφωνεί και χωρίς να το «υιοθετεί», μπορεί αυτό 
να είχε όντως ηπιότερες κοινωνικές επιπτώσεις από τα 
προηγούμενα, μπορεί η νέα κυβέρνηση όντως να προ-
σπάθησε με νύχια και με δόντια να απαλύνει παλιά και 
νέα βάρη, μπορεί να σεβάστηκε απόλυτα τους δημοκρα-
τικούς κανόνες και να προστάτευσε τα κοινωνικά και πο-
λιτικά δικαιώματα, μπορεί να καλλιέργησε άλλες συμπε-
ριφορές και άλλο δημόσιο ήθος ή να προσέδωσε άλλο 
ύφος στους τρόπους διακυβέρνησης, αλλά μολαταύτα 
υπέγραψε μνημόνιο. Ακυρώνοντας έτσι εν τοις πράγμασι 
την κύρια διάσταση της μέχρι τότε πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, 
η οποία, ακριβώς, είχε αναδείξει ως κύριο αιτούμενο το 
να απαλλαγεί η χώρα από μνημόνια. Παραμένοντας βέ-
βαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη». 
Υπογραμμίζεται ότι: «Η υπογραφή αυτή σφράγισε τη 

γενική εικόνα: η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια ακόμα 
[μνημονιακή κυβέρνηση]. Και ως προς αυτό το βασικό 
πολιτικό χαρακτηρισμό, «όμοια με τις άλλες».

ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ, ΠΡΕΣΠΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το κείμενο επισημαίνει επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε μπόρεσε 

να αντικρούσει με πειστικότητα την επιχειρηματολογία 
της ΝΔ: «Το κεντρικό «αφήγημα» της ΝΔ περί ανάπτυξης, 
περί επενδύσεων, περί φορολογικής ελάφρυνσης και τα 
συναφή, δεν αντιμετωπίστηκε με την καταλυτική κριτική 
που απαιτούσε, ώστε να οικοδομηθεί πειστικά και κατ’ 
αντιδιαστολή, η δική μας στρατηγική στόχευση και προ-
οπτική».

Σε ό, τι αφορά τη μεσαία τάξη, αναφέρεται ότι: «Στο ίδιο 
πλαίσιο εντάσσεται η σχετική ολιγωρία που επιδείξαμε 
ως προς το τι σημαίνει ειδικά για την Ελλάδα «μεσαία 
τάξη», ποια υπήρξε διαχρονικά και ποια είναι σήμερα η 
θέση της στον κοινωνικό σχηματισμό, σε τι κατηγορίες 
διαιρείται αυτή, ποιες είναι οι ιδεολογικές ορίζουσες και 
ποιες οι προσδοκίες κάθε κατηγορίας και πώς μπορεί να 
συμπτυχθεί συγκεκριμένα το κοινωνικό μέτωπο που επι-
διώκει να εκπροσωπεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ».

Επισημαίνεται ακόμα ότι: «Επιπρόσθετα, υποτιμήσαμε 
την απήχηση που μπορούσε να αποκτήσει ο λόγος της ΝΔ 
περί «τάξης και ασφάλειας», όπως και τα επικοινωνιακά 
μπαράζ που εξαπολύθηκαν με αφορμή την τραγωδία στο 
Μάτι και στη Μάνδρα ή ενάντια στη συμφωνία των Πρε-
σπών. Γενικότερα ως προς τα τελευταία, η επικοινωνιακή 
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής του δε στάθηκε 
άξια των περιστάσεων».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
Πέρα από τα γενικά πολιτικά προβλήματα, το κείμενο 

εντοπίζει και λάθη στην εκλογική τακτική του κόμματος. 
Συγκεκριμένα: «Οφείλουμε κατ’ αρχάς να αναγνωρίσου-
με ως πολιτικά άστοχη την επιλογή να ταυτιστεί η ημερο-
μηνία διεξαγωγής των τριών εκλογικών αναμετρήσεων».
«Είχαμε συλλογικά υποτιμήσει τη συγκρότηση από «τα 

κάτω», εν πολλοίς σιωπηλά, του πλατιού αντι-ΣΥΡΙΖΑ με-
τώπου. Υποτιμήσαμε αυτή τη συγκρότηση, γιατί πραγμα-
τικό κίνημα ενάντια στη κυβέρνηση δεν είχε αναπτυχθεί, 
ενώ οι δημοσκοπήσεις που φαίνονταν να υποδεικνύουν 
την ύπαρξή του είχαν απαξιωθεί στη συνείδησή μας λόγω 
της μεγάλης αστοχίας τους κατά τις προηγούμενες εκλο-
γικές αναμετρήσεις. Μορφή αυτάρκειας που αγγίζει την 
αλαζονεία».

Για τις δημοτικές εκλογές γίνεται λόγος για «υποτίμηση 
της σημασίας τους», καθώς και για «μορφές προχειρό-
τητας ως προς τους τρόπους επιλογής –και την καθαυτό 

επιλογή– των υποψηφίων». Ωστόσο, στην Αυτοδιοίκηση 
βασική αιτία της ήττας θεωρείται η μικρή διείσδυση του 
ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές κοινωνίες.
Στις ευρωεκλογές, το κείμενο θεωρεί λάθος ότι «σηκώ-

σαμε το γάντι στην πρόκληση Μητσοτάκη να αντιμετωπί-
σουμε τις εκλογές ως οιονεί δημοψήφισμα».

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Στον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στις ευρωεκλογές 

όσο και στις βουλευτικές, εκτιμάται ότι: «Έλειπε η εικό-
να της προοπτικής και του μέλλοντος. Δηλαδή ό,τι μπο-
ρούσε να περιλαμβάνει τόσο η αναγκαία παραγωγική 
ανασυγκρότηση, ώστε η χώρα να θωρακιστεί απέναντι 
σε ενδεχόμενες νέες κρίσεις, όσο και ο εξίσου αναγκαίος 
μετασχηματισμός του κράτους που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
εν πολλοίς δεν είχε ακόμη θίξει. Μαζί με την ανάγκη να 
αναπτυχθούν ολόπλευρα τα δημόσια συστήματα υγείας 
και παιδείας».

ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά του κειμένου 

στις προεκλογικές παροχές που έκανε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ: «Οι προεκλογικές παροχές, όσο δίκαιες, μετρημέ-

νες και δικαιολογημένες κι αν ήταν, δεν προφυλάχθηκαν 
από το να εκληφθούν από αρκετούς ως οιονεί εξαγορά 
ψήφων. Θεσμική, βέβαια, και κοινωνικά επιβεβλημένη, 
αλλά εξαγορά μολαταύτα. Δηλαδή κάτι σαν προσβολή 
της αξιοπρέπειας, ακόμη και πολλών από εκείνους που 
θα ωφελούνταν. Και όπως έχουμε μάθει από πολύ πα-
λιά, αλλά και όπως διαπιστώσαμε από τις εμπειρίες της 
διακυβέρνησης, τούτη είναι προσβολή που ο ελληνικός 
λαός τιμωρεί».

ΟΧΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΤΤΑ
Στο ερώτημα, αν η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι «στρατηγική», 

η απάντηση του κειμένου απολογισμού είναι ξεκάθαρα 
αρνητική: «[…]μεγάλο μέρος της κοινωνίας φαίνεται να 
αναγνωρίζει, να εκτιμά και να στηρίζει τη συνολική θετι-
κή προσφορά μας. Μια τέτοια στάση καθιστά πασιφανές, 
ότι το ποσοστό που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλο-
γές δεν υπήρξε καθόλου ευκαταφρόνητο: η ήττα του δεν 
είναι κατά κανένα τρόπο ήττα στρατηγικού χαρακτήρα. 
Αν μάθουμε από τα σφάλματα, καλύψουμε τις ολιγωρίες 
και διορθωθούμε, οι επόμενες εκλογές μπορούν να απο-
βούν νικηφόρες και εμείς σοφότεροι και περισσότερο 
αποτελεσματικοί».

ELLEN
NIGHT

CHATEAU ROYAL, 3500 BLVD DU SOUVENIR, LAVAL, QC  TICKETS: 438-875-7027
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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 

242 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 14.840 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ 

Πού οφείλεται η αύξηση ρεκόρ
Τι άλλαξε μέσα σε μια ημέρα και οι ελπίδες των επιστημόνων εξανεμίστηκαν αλλά και το περιθώριο λάθους...

Τα καλά νέα ήταν μόνο για λίγο. Την 
τελευταία εβδομάδα, με αποκορύφωμα 

την Τετάρτη 12/2, υπήρχε μια συγκρα-
τημένη αισιοδοξία πως ίσως τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19) να 
αποδίδουν πλέον καρπούς. 

Πηγή αυτής της αισιοδοξίας ήταν η αξιο-
σημείωτη μείωση του αριθμού των κατα-
γεγραμμένων, από μέρα σε μέρα, νέων 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Μάλιστα 
την Τετάρτη 12/2 καταγράφηκε ο μικρότε-
ρος αριθμός από την 30η Ιανουαρίου. 
Οι ελπίδες όμως φαίνεται πως διαψεύ-

στηκαν μια ημέρα αργότερα, επιβεβαιώ-
νοντας ίσως όσους υποστήριζαν πως κάθε 
πρόβλεψη για την εξέλιξη της μετάδοσης 
του κορωνοϊού είναι παρακινδυνευμένη.

Μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με την 
Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, κατα-
γράφηκαν 15.152 νέα κρούσματα, δηλ. 
αριθμός ρεκόρ, και αυτό ενώ την προη-
γούμενη ακριβώς ημέρα είχαν αναφερθεί 
μόλις 2.015 νέα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα. Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα η 
αντίστοιχη τοπική επιτροπή στην Χουμπέι 
είχε ανακοινώσει πως είχαν καταγραφεί 
μέσα σε μια ημέρα 14.840 νέα επιβεβαιω-
μένα κρούσματα.

Και σαν αυτή η αρνητική εξέλιξη να μην 
ήταν αρκετή, υπήρξε και μια εκτίναξη του 
αριθμού των νεκρών, αφού μέσα σε μία 
ημέρα έχασαν τη ζωή τους 242 άνθρωποι. 
Την προηγούμενη ημέρα οι θάνατοι που 
είχαν καταγραφεί ήταν μόλις 97. Πλέον, 
ο συνολικός αριθμός των νεκρών (έως 
την Πέμπτη 13/2) στην ηπειρωτική Κίνα 
ανέρχεται σε 1.367 και τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα έχουν φτάσει τα 59.805.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΝΑΞΗ  
ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Η αιφνίδια αυτή αύξηση των νέων κρου-
σμάτων σίγουρα καταδεικνύει το πόσο 
δύσκολο είναι για τους επιστήμονες να 
κατανοήσουν τους τρόπους και το ρυθμό 
εξάπλωσης του ιού στην Κίνα και κυρίως 
στην εστία του Covic-19, Γουχάν, όπου 
χιλιάδες ασθενείς εκτιμάται πως ίσως δεν 
έχουν καταγραφεί αφού δεν έχουν καν 
εξεταστεί.

Έτσι οι αρχές, έχοντας να αντιμετωπί-
σουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων 
που παρουσιάζουν συμπτώματα και χωρίς 
να έχουν στη διάθεσή τους έναν εύκολο 
και γρήγορο τρόπο για να επιβεβαιώσουν 
εάν έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό, 
αποφάσισαν να αλλάξουν τις πρακτικές 
και τις μεθόδους τους σε ό,τι αφορά τον 
εντοπισμό των ασθενών.

Και όπως φαίνεται, δεν αποκλείεται αυτή 
η αλλαγή να έφερε και την εκτίναξη του 
αριθμού των νέων κρουσμάτων. Το κατά 
πόσο όμως αυτή η αλλαγή μάς δίνει την 
πραγματική εικόνα του αριθμού των νέων 
κρουσμάτων, παραμένει αμφίβολο. 

Στα νοσοκομεία στη Γουχάν το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό αγωνιζόταν 
να εντοπίσει τις λοιμώξεις που προκαλεί 
ο κορωνοϊός, διενεργώντας σπάνιες και 
πολύπλοκες εξετάσεις που ανιχνεύουν 
άμεσα τη «γενετική υπογραφή» του. Και 
φυσικά η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα που 
αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με τη 
διάγνωση, αφού όπου έχει παρουσιαστεί 
κρούσμα οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν 
ανάλογες δυσκολίες. 

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ  
Η ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ;
Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα οι αρμό-

διοι στην επαρχία Χουμπέι φαίνεται πως 
πλέον περιλαμβάνουν στον αριθμό των 
καταγεγραμμένων νέων κρουσμάτων 
λοιμώξεις που έχουν διαγνωστεί με τη 
χρήση αξονικών τομογραφιών σε ασθε-
νείς που παρουσιάζουν συμπτώματα. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μια επίσπευση 
των διαδικασιών, η οποία βοηθά ώστε 
περισσότεροι ασθενείς να λάβουν τη 
βοήθεια που χρειάζονται, όπως αναφέ-
ρουν υπάλληλοι των Επαρχίας. Οι ασθε-
νείς αυτοί προστίθενται στη μακρά λίστα 
των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και 

οι αρχές διευκολύνονται σημαντικά στη 
λήψη σημαντικών αποφάσεων, αφού 
έχουν πιο άμεσα διαθέσιμα στοιχεία για 
τις πραγματικές ανάγκες σε πόρους, ειδικό 
εξοπλισμό κ.ά., ενώ υποστηρίζουν πως 
αξιολογούν καλύτερα τις επιλογές που 
υπάρχουν για τη θεραπεία των ασθενών. 

Από την άλλη όμως, επιστήμονες που 
ενημερώθηκαν για το νέο αριθμό-ρεκόρ 
των κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο 
φάνηκαν να ξαφνιάζονται, ενώ όπως τονί-
ζεται, η τομογραφία δεν επαρκεί για να 
πιστοποιηθεί εάν ο ασθενής έχει προσβλη-
θεί από τον κορωνοϊό, ενώ αφού ακόμη 
και άτομα που έχουν κοινή εποχική γρίπη 
μπορεί να εμφανίσουν πνευμονία ορατή 
στη συγκεκριμένη εξέταση. Έτσι ο αριθμός 
των νέων – αυξημένων – κρουσμάτων 
μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστός.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι αλλαγές 

αυτές στον τρόπο διάγνωσης αποκαλύ-
πτουν, όπως φαίνεται, και το μεγάλο 
αριθμό των ανθρώπων στην επαρχία 
Χουμπέι που χρειάζονται βοήθεια: είτε 
επειδή έχουν πράγματι προσβληθεί από 
τον ιό αλλά δεν έχουν καταγραφεί και δε 
λαμβάνουν θεραπεία, είτε επειδή παρου-
σιάζουν συμπτώματα αλλά αγνοούν τα 
αίτια. Και φυσικά τίθεται ένα ακόμη σημα-
ντικό ερώτημα: εάν η επαρχία μπορεί να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτόν τον 
πολλαπλασιασμό των ασθενών. 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
-Βιετνάμ: Η μικρή πόλη Σον Λόι των 

10.000 κατοίκων -όχι πολύ μακριά από 
την πρωτεύουσα Ανόι- τέθηκε σε καρα-
ντίνα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Κάτι τέτοιο 
συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα. Στην 
πόλη που τέθηκε αρχικά σε καραντίνα 20 
ημερών έχουν καταγραφεί πέντε κρού-
σματα, ενώ σε όλη την επικράτεια έχουν 
καταγραφεί 15. 
-Ιαπωνία: Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε 

ότι επιβεβαιώθηκαν 44 νέα κρούσματα 
του κορωνοϊού πάνω στο κρουαζιερόπλοιο 
Diamond Princess, το οποίο παραμένει 
σε καραντίνα στα νερά λίγο έξω από τη 
Γιοκοχάμα, έπειτα από εξετάσεις σε 221 
επιβαίνοντες. Αυτό αυξάνει σε 218 το 
συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο 
πλοίο, συμπεριλαμβανομένων επιβατών 
και μελών του πληρώματος, που έχουν 

μολυνθεί από τον ιό επί του συνόλου 
των 3.700 και πλέον επιβαινόντων, χωρίς 
να λογαριάζεται ένας αξιωματικός καρα-
ντίνας που επίσης μολύνθηκε αυτή την 
εβδομάδα.
-Καμπότζη: Το αμερικανικό κρουαζιερό-

πλοιο Westerdam, στο οποίο απαγορεύ-
θηκε να ελλιμενιστεί σε πέντε ασιατικά 
λιμάνια, εξαιτίας των φόβων ότι μπορεί να 
επιβαίνουν σε αυτό άνθρωποι που έχουν 
μολυνθεί από τον κορωνοϊό, έριξε άγκυρες 
τελικά στην Καμπότζη και οι επιβάτες του 
θα μπορέσουν να αποβιβαστούν. Οι 1.455 
τουρίστες επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερό-
πλοιο, με τα 802 μέλη πληρώματος, την 1η 
Φεβρουαρίου στο Χονγκ Κονγκ, αλλά εξαι-
τίας του κλίματος φόβου που έχει προκα-
λεί ο Covic-19 απαγορεύθηκε στο κρουα-
ζιερόπλοιο να ελλιμενιστεί στο ιαπωνικό 
αρχιπέλαγος, στην Ταϊβάν, στις Φιλιππίνες, 
στην αμερικανική νήσο Γκουάμ και στην 
Ταϊλάνδη. Οι επιβαίνοντες έμειναν έτσι 
αναγκαστικά στη θάλασσα για πάνω από 
δέκα ημέρες, χωρίς να έχει αναφερθεί καν 
ύποπτο κρούσμα επί του πλοίου.

Έτσι ο πρωθυπουργός της Καμπότζης 
Χουν Σεν αποφάσισε να επιτρέψει στο 
κρουαζιερόπλοιο να ελλιμενιστεί στη 
Σιχανούκβιλ (νότια) για να «μπει τέλος 
στην αρρώστια του φόβου που λυσσο-
μανά στον κόσμο».
-ΗΠΑ: Και δεύτερο άτομο μεταξύ των 

232 Αμερικανών που επαναπατρίστηκαν 
εσπευσμένα από τη Γουχάν της Κίνας κι 
έχουν τεθεί σε απομόνωση σε βάση της 
αεροπορίας Πεζοναυτών κοντά στο Σαν 
Ντιέγκο, διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί 
από τον COVID-19, γεγονός που αυξά-
νει τον απολογισμό των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων στις ΗΠΑ σε 14, γνωστοποί-
ησαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Ασθενειών (CDC).

Ωστόσο, όπως τονίζεται, οι δύο ασθενείς 
φαίνεται πως εκτέθηκαν χωριστά στον ιό 
στην Κίνα, πριν φθάσουν στις ΗΠΑ, ενώ 
οι ασθενείς αφίχθηκαν με διαφορετικά 
αεροσκάφη και διαμένουν σε διαφορετι-
κές εγκαταστάσεις. «Αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη μετάδοσης μεταξύ 
ανθρώπων αυτού του ιού στις συγκεκρι-
μένες εγκαταστάσεις καραντίνας» διαβε-
βαιώνει το DDC. 

Πηγή: HuffPost Greece  
(με πληροφορίες από Reuters)
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Προσφυγικό: Ούτε βήμα πίσω από την κυβέρνηση  
για τα κλειστά Κέντρα – Στην Αθήνα οι νησιώτες 
Κάτοικοι από τα νησιά του Αιγαίου και τοπικοί άρχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι  
να μην επιτρέψουν τη δημιουργία κλειστών Δομών στις περιοχές τους καθώς  
εκτιμούν ότι θα μετατραπούν σε νέες... Μόριες 

Γράφει ο Μιχάλης Νιβολιανίτης 
(από το in.gr)

Την ώρα που φουντώνουν οι αντιδρά-
σεις σε κατοίκους και δημάρχους, 

λόγω της απόφασης του υπουργείου 
Μετανάστευσης να επιταχύνει τη δημι-
ουργία κλειστών Κέντρων σε πέντε νησιά 
του Αιγαίου που σηκώνουν το μεγαλύ-
τερο βάρος στο Προσφυγικό, μέσω της 
επίταξης οικοπέδων και κτιρίων, η κυβέρ-
νηση εμφανίζεται ανυποχώρητη, προσπα-
θώντας όμως να αμβλύνει τις αντιδράσεις 
ανακοινώνοντας αντίμετρα.

Κάτοικοι από τα νησιά του Αιγαίου και 
τοπικοί άρχοντες δηλώνουν αποφασι-
σμένοι να μην επιτρέψουν τη δημιουρ-
γία κλειστών Δομών στις περιοχές τους, 
καθώς εκτιμούν ότι θα μετατραπούν σε 
νέες… Μόριες. 

Η κατάσταση σε αρκετές περιοχές, όπως 
στη Μόρια, είναι οριακή, με τους κατοί-
κους να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις 
τους ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης, 
τα οποία έχουν δεχθεί τα πυρά από οργα-
νώσεις, ΜΚΟ και πολιτικά κόμματα.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η «ΜΑΧΗ»  
ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
Νησιώτες αλλά και εκπρόσωποι της 

τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσαν «ραντε-
βού» στις 10 το πρωί της Πέμπτης 13/2 
(ώρα Ελλάδας) έξω από το υπουργείο 
Εσωτερικών, προκειμένου να διαμαρ-
τυρηθούν για τη δημιουργία κλειστών 
Κέντρων στα νησιά.
Οι νησιώτες και οι δήμαρχοι έχουν ξεκα-

θαρίσει προς τα κυβερνητικά στελέχη ότι 
οι περιοχές στις οποίες ζουν βρίσκονται 
στα όρια τους εξαιτίας του Προσφυγικού, 
επισημαίνουν τις άθλιες συνθήκες κάτω 
από τις οποίες συνωστίζονται χιλιάδες 
άτομα στους καταυλισμούς και στέλνουν 
μήνυμα, πως δε μπορεί να αποτελεί 
λύση η δημιουργία κλειστών Κέντρων 
Κράτησης στα ήδη επιβαρυμένα νησιά, 
αλλά η μεταφορά των προσφύγων σε 
κατάλληλες Δομές στην ενδοχώρα.
Ανάμεσα σε όσους διαμαρτύρονται για 

την κατάσταση με το Προσφυγικό στα 
νησιά, έχουν παρεισφρήσει και ακραίες 
ομάδες, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την 
κατάσταση, δε διστάζουν να τρομοκρα-
τούν πρόσφυγες αλλά και όσους προσπα-
θούν να βοηθήσουν, ώστε να είναι καλύ-
τερη η καθημερινότητά τους στις παρα-
γκουπόλεις όπου έχουν εγκλωβιστεί.

«ΑΓΚΑΘΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η κυβέρνηση, η οποία δείχνει να έχει 
χάσει το στοίχημα με τη διαχείριση του 
Προσφυγικού, έχει προχωρήσει το τελευ-
ταίο διάστημα σε μία σειρά μέτρων, 
ορισμένα από αυτά αμφιλεγόμενα, με 
στόχο να ανασχέσει τις προσφυγικές ροές 
αλλά και να αποσυμφορήσει τις Δομές 
στα νησιά του Αιγαίου.

Αρχικά η κυβέρνηση και το νέο-συστα-
θέν υπουργείο Μετανάστευσης ανακοί-
νωσε την πιλοτική τοποθέτηση πλωτών 
φραγμάτων στο Αιγαίο, μέτρο που έχει 
προκαλέσει την οργή ΜΚΟ και ανθρωπι-
στικών οργανώσεων, την επίσπευση των 
επιστροφών για όσους δε δικαιούνται 
άσυλο και εσχάτως, την επίταξη οικοπέ-
δων και κτιρίων για τη μετατροπή τους σε 
κλειστά Κέντρα Κράτησης. 

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι βλέπο-
ντας το «τσουνάμι» αντιδράσεων από 
δημάρχους και κατοίκους, εμφανίζεται 

μεν αμετακίνητη για τη δημιουργία των 
κλειστών Κέντρων, ωστόσο προσπαθεί να 
«χρυσώσει το χάπι» της επίταξης χώρων, 
μοιράζοντας… λεφτά στους νησιώτες.
Στο πλαίσιο αυτό, «βάφτισε» την επίταξη 

ως ενοικίαση χώρων, ενώ προανήγγειλε 
αποζημιώσεις για όσους είδαν να κατα-
στρέφονται οι περιουσίες τους λόγω του 
Προσφυγικού. 
Το υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου, όπως έγινε γνωστό, πρόκειται 
να προχωρήσει σε «αποζημίωση ζημιών 
του 2019 για νομικά και φυσικά πρόσωπα, 
καθώς και Δήμους που φιλοξενούν 
δομές». 

Με επιστολή του, ο αρμόδιος υπουργός 
Νότης Μηταράκης, καλεί τους Δημάρχους 
των νησιωτικών δήμων «όπου λειτουρ-
γούν δομές φιλοξενίας, να καταγράψουν 
αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν, 
εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων 
τους το 2019 από διαμένοντες στις μονά-
δες φιλοξενίας».

Προθεσμία υποβολής των στοιχείων προς 
το Υπουργείο ορίστηκε η 30η Μαρτίου, 
ενώ στη συνέχεια, θα ακολουθήσει 
απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών 
και Μετανάστευσης και Ασύλου για την 
παροχή έκτακτης επιχορήγησης προς 
τους Δήμους, με σκοπό την καταβολή των 
αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Αναφορικά με τις επιτάξεις ακινήτων 
και οικοπέδων, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος θέλησε να στείλει αυστηρό μήνυμα, 
υποστηρίζοντας ότι «έχει τελειώσει η 
περίοδος των διαπιστώσεων, είναι η ώρα 
των αποφάσεων». 
Υπογράμμισε ότι δε μπορεί να διαιωνίζε-

ται ο διάλογος και να αποτελεί άλλοθι για 
αδράνεια, ενώ επιχείρησε να διασκεδά-
σει τις εντυπώσεις με τις κινητοποιήσεις 
κατοίκων για τις κλειστές Δομές, λέγο-
ντας ότι οι περιοχές όπου θα δημιουρ-
γηθούν «είναι σχετικά απομακρυσμένες, 
χωρίς κάποια ιδιαίτερη εμπορική αξία, 
είναι μάλλον απαξιωμένες».

«ΒΡΑΖΟΥΝ» ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Την ίδια στιγμή τα νησιά «βράζουν», με 

το δήμο Δυτικής Λέσβου και την περιφέ-
ρεια βορείου Αιγαίου να έχουν προαναγ-
γείλει ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη 
για τη δημιουργία των κλειστών Κέντρων, 
ενώ το απόγευμα της Τετάρτης (12/2), 
πραγματοποιήθηκε μαζική συνέλευση 
κατοίκων στο Πολύκεντρο Μανταμάδου 
στη Μυτιλήνη, όπου οι συμμετέχοντες 
επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να μην 
επιτρέψουν τη δημιουργία Δομής στη 
θέση Καραβάς.
Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, 

Κώστας Μουτζούρης, τόνισε ότι οι αντι-
δράσεις των φορέων των νησιών του 
βορείου Αιγαίου που δέχονται τον κύριο 
όγκο των προσφύγων και των μεταναστών 
που φτάνουν στη χώρα μας, οφείλονται 
στο ότι η Κυβέρνηση μονομερώς και χωρίς 
να έχει προηγηθεί διάλογος, ανακοίνωσε 
αιφνιδιαστικά την επίταξη χώρων για τη 
δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης, 
με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Ως απάντηση μάλιστα στη στάση της 

κυβέρνησης, η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, με ψήφισμα έκτακτης συνεδρί-
ασης του συμβουλίου της το απόγευμα 
της Τρίτης 11/2, διακόπτει κάθε συνεργα-
σία με την ελληνική κυβέρνηση, μέχρι να 
ανακληθεί η συγκεκριμένη πράξη νομοθε-
τικού περιεχομένου.

combo
22$

shish taouk
17$

salmon
19$

CHEF KEBAB
family owned restaurant

Opens 7/7 
4231 boul. Samson 
Laval, QC H7W 2G8

(450) 682-2433
take out & delivery

www.chefkebab.ca

basterma 
10$0.5lb

patcha 12$
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Ανοιχτές γραμμές: Κάθε Κυριακή 
σας δίνουμε την ευκαιρία να συνομιλήσετε μαζί μας στον αέρα.

Τηλ. : 450 663 2772, email: akritesmontreal@gmail.com

Κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή 
4 με 6 το απόγευμα.

Πληροφορίες 
και μηνύματα, 

στο 514 617 0077

Της Αριάδνης Νούκα* 

Το μεταναστευτικό ή για να ακριβολο-
γούμε το λαθρομεταναστευτικό (αυτή 

ακριβώς η λέξη αναφέρεται και στο άρθρο 
79 της Συνθήκης λειτουργίας της Ε.Ε.) 
είναι σήμερα το κρισιμότερο και πρωταρ-
χικό εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα.
Με δεδομένο δε, τον εξελισσόμενο δημο-

γραφικό μας «θάνατο», που σκοπίμως 
μάς τον παρουσιάζουν ως μη αναστρέ-
ψιμο, ως Έθνος έχουμε ελάχιστα χρονικά 
περιθώρια για τη συνέχιση της κυριαρχίας 
επί της χώρας μας, και άρα και ελάχιστα 
χρονικά περιθώρια για τη σωτηρία με 
ειρηνικά μέσα.

Επομένως η επιβίωσή μας, τόσο ως 
έθνος, όσο και ως κράτος, εξαρτάται από 
την αντιμετώπιση αυτών των δύο αλλη-
λένδετων ζητημάτων.
Το θεσμικό πλαίσιο, αναπτύσσεται σε 

τρία επίπεδα, το διεθνές, το ευρωπαϊκό 
και το εθνικό.

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για 
το Καθεστώς των Προσφύγων, καθώς και 
στο σχετικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης 
του 1967.

Ήδη το νομοθέτημα που ψηφίστηκε 
πρόσφατα (Ν. 4636/2019) περιέχει το 
σύνολο των διατάξεων που διέπουν
✓ την αναγνώριση και το καθεστώς των 

πολιτών τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών, 

ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας
✓ το καθεστώς των προσφύγων ή των 

ατόμων που δικαιούνται επικουρική 
προστασία, την υποδοχή των ανωτέρω 
αιτούντων
✓ τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλη-

σης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
καθώς και τη διαδικασία παροχής δικαστι-
κής προστασίας.

Επρόκειτο σύμφωνα με την αιτιολογική 
έκθεση για ένα ενιαίο νομοθέτημα των 
εθνικών ρυθμίσεων, με τις οποίες ενσω-
ματώνονται οι Οδηγίες που συγκροτούν, 
κατά κύριο λόγο, το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ασύλου.
Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί, ότι δε 

θα πρέπει να συγχέεται το πρόσωπο του 
πρόσφυγα και του μετανάστη.
Η Μετανάστευση κατά το Διεθνές Δίκαιο, 

είναι η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώ-
πων, είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά και 
διακρίνεται σε νόμιμη και παράνομη.

Νόμιμοι μετανάστες είναι οι «υπήκοοι» 
τρίτων κρατών, οι οποίοι διαμένουν 
νόμιμα στο ενωσιακό έδαφος και σαφώς 
στη χώρα μας, όπως ενδεικτικά για εργα-
σία, σπουδές.

Παράνομοι μετανάστες θεωρούνται οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχο-
νται στο έδαφος κρατών-μελών της Ε.Ε. με 
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή ακόμα και 

χωρίς αυτά.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης 

του 1951, πρόσφυγας είναι ένα άτομο 
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
✓ βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής 

του ή του τόπου κατοικίας του
✓ έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για 

λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα 
ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων
✓ αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβά-

νει την προστασία αυτής της χώρας ή την 
επιστροφή σ’ αυτήν εξαιτίας αυτού του 
φόβου δίωξης

Αυτός που διεκδικεί στάτους πρόσφυγα 
πρέπει να αποδείξει ότι
✓ ο φόβος του για διώξεις στη χώρα 

προέλευσής του δεν είναι αφηρημένος 
και είναι στέρεα θεμελιωμένος
✓ ο φόβος είναι ενεστώς, πραγματικός, 

άμεσος και εξατομικευμένος
✓ υπάρχει εύλογη πιθανότητα να 

πραγματοποιηθεί ο φόβος του κατά την 
επιστροφή του στη χώρα καταγωγής
✓ οι διώξεις διεξάγονται «αδιακρίτως» 

σε βάρος της ομάδας που ανήκει και όχι 
σε βάρος του προσωπικά.

Ως εκ τούτων, πρόσφυγας είναι αυτός 
που προέρχεται είτε από εμπόλεμη ζώνη, 
είτε από κράτος υπό πλήρη διάλυση.

Υπό τα ως άνω δεδομένα ΔΕΝ είναι 
πρόσφυγας και ΔΕΝ μπορεί να διεκδική-
σει στάτους πρόσφυγα
✓ αυτός που μπορεί να μετακινηθεί μέσα 

στη χώρα του από επικίνδυνη σε ασφαλή 
περιοχή (π.χ. Αφγανιστάν)
✓ αυτός που ισχυρίζεται αναληθώς ότι 

προέρχεται από άλλη χώρα, διαφορετική 
από την πραγματική πατρίδα του
✓ αυτός που προέρχεται από εμπόλεμη 

ζώνη όμως κρίνεται επικίνδυνος για τη 
δημόσια ασφάλεια π.χ. αν είναι μέλος του 
ISIS προερχόμενος από τον Ιντλίμπ της 
Συρίας.
Οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις για ν΄ 

αναγνωριστεί στάτους πρόσφυγα στον 
αιτούντα, προκειμένου να τύχει της σχετι-
κής προστασίας, είναι οι ακόλουθες:
✓ Είσοδος στη χώρα κατευθείαν από 

τη χώρα όπου κινδυνεύει, η οποία είναι 
εμπόλεμη. Με δεδομένο, ότι όλοι αυτοί 
που εισέρχονται στην Ελλάδα, μεταβαί-
νουν πρώτα στην Τουρκία, τίθεται ζήτημα, 
εάν η Τουρκία είναι η πρώτη ασφαλής 
χώρα. Το ζήτημα έλυσαν δύο αποφάσεις 
του Συμβουλίου Επικρατείας, η 2347/2017 
και η 2348/2017. Έτσι κρίθηκε ότι, το 
νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της 
Τουρκίας, ερμηνευόμενο υπό το φως της 
Συνθήκης της Γενεύης και των κανόνων 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 

Δεν είναι πρόσφυγες

 – Δεν είναι μετανάστες

►
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πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου 
να κριθεί ότι, παρέχει ισοδύναμη προς 
την προστασία που παρέχεται κατ’ εφαρ-
μογή της Σύμβασης της Γενεύης. 
Διευκρινίστηκε δε, ότι για να κριθεί, αν 

μια χώρα παρέχει ισοδύναμη προς τη 
Σύμβαση της Γενεύης προστασία, δεν 
απαιτείται αυτή να έχει κυρώσει χωρίς 
γεωγραφική επιφύλαξη την εν λόγω 
σύμβαση, δηλαδή να έχει κυρώσει το 
Πρωτόκολο του 1967 (η Τουρκία δεν το 
έχει κυρώσει), αλλά να παρέχει προστα-
σία που να πληροί τις θεμελιώδεις αρχές 
και αξίες που απορρέουν από τη Σύμβαση 
της Γενεύης, ήτοι να υφίσταται καθεστώς 
«προσωρινής προστασίας», που παρέχει 
νόμιμο δικαίωμα διαμονής, απολαμβάνο-
ντας ελεύθερη πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, δυνα-
τότητα εργασίας υπό καθεστώς όμοιο 
προς τους πολίτες της Τουρκίας, χωρίς να 
υφίστανται σε βάρος τους διακρίσεις.
✓ Με την είσοδο τους στη χώρα, εμφάνιση 

πάραυτα στις αρχές και δήλωση υποβολής 
αιτήματος διεθνούς προστασίας
✓ Παροχή επαρκών εξηγήσεων για τους 

λόγους της παράνομης εισόδου στη χώρα
Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία 

όλων αυτών που εισέρχονται στη χώρα.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ με τη νομική 

έννοια του Διεθνούς Δικαίου, διότι
✓ δεν ήλθαν από χώρες που θεωρούνται 

εμπόλεμες ή πλήρως διαλυμένα κράτη
✓ η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη ασφαλής 

χώρα, ακόμη κι αν μετακινήθηκαν από 
εμπόλεμη περιοχή

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, διότι δεν έχουν 
εισέλθει στη χώρα με νόμιμη άφιξη.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημαν-

θεί, ότι ουδεμία σχέση υφίσταται μεταξύ 
παράνομων και παράτυπων μεταναστών, 
διότι ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ είναι 
αυτοί που εισήλθαν στη χώρα με νόμιμες 
διαδικασίες και στη συνέχεια παραβίασαν 
τους κανόνες τις άδειας παραμονής, δεν 
προέβησαν σε έγκαιρη ανανέωση.
Όσοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα και 

δεν είναι πρόσφυγες, σύμφωνα με το 

θεσμικό πλαίσιο μπορούν να υποβάλουν 
αίτημα διεθνούς προστασίας, ΜΟΝΟ 
εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι 
διώκονται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ από το καθεστώς 
της χώρας καταγωγής τους. 

Πρέπει δηλαδή:
✓ να αποδείξουν την ταυτότητά τους.  

Η ταυτοποίηση γίνεται ΜΟΝΟ με γνήσια 
– έγκυρα έγγραφα, διαβατήριο, ταυτότητα, 
άδεια οδήγησης, πιστοποιητικά σπου-
δών ή άδεια εργασίας. Όταν δε μπορεί 
να γίνει ταυτοποίηση με έγγραφα, διότι 
έχουν απωλεσθεί, για την πιστοποίηση 
της χώρας προέλευσης τους ένας εύκολος 
τρόπος για να επαληθευτεί εάν δηλώνουν 
αληθή χώρα προέλευσης είναι η γλώσσα, 
επαλήθευση που δύναται να πραγματο-
ποιηθεί μέσω μεταφραστικών υπηρεσιών.
✓ να αποδείξουν επαρκώς τους λόγους 

διώξεως τους.
Μόνο λοιπόν, αν συντρέχουν οι ως άνω 

προϋποθέσεις στο πρόσωπο των εισερ-
χόμενων στη χώρα ατόμων, μπορεί να 
εξασφαλιστεί γι αυτούς πλαίσιο προστα-
σίας τους.

Επισημειώνεται δε, ότι:
Α. Η Αρμοδιότητα αναγνώρισης
✓ στάτους πρόσφυγα και σχετικής 

προστασίας
✓ στάτους δικαιούχου επικουρικής 

προστασίας
✓   της δυνατότητας ή όχι επαναπροώθησης
ανήκει αποκλειστικά
✓ στις οιονεί δικαστικές αρχές, δηλαδή 

οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών 
και 
✓ στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια
Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, δεν 

έχει κανένα καθοριστικό ρόλο. Όπως 
ήδη έχει κρίνει το ΣτΕ οι απόψεις της 
Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, 
όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικά 
κείμενα και εγχειρίδια, δεν είναι σε καμία 
περίπτωση δεσμευτικές, διότι απλώς 
εμπεριέχουν προτάσεις για την τήρηση 
ορισμένης διαδικασίας κατά την εξέταση 
των αιτημάτων ασύλου και θέτουν με 
τον τρόπο αυτό «ήπιο» δίκαιο. Μόνες 
αρμόδιες δε για την ερμηνεία των κρίσιμων 
κανόνων δικαίου παραμένουν οι οιονεί 

δικαστικές αρχές, όπως οι Ανεξάρτητες 
Επιτροπές Προσφυγών και ακολούθως 
τα Ελληνικά Δικαστήρια. 

Καμία διάταξη δε χορηγεί στην Ύπατη 
Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες την εξου-
σία «αυθεντικής ερμηνείας» της Σύμβασης 
της Γενεύης, ούτε, κατά μείζονα λόγο, 
αναγνωρίζεται στην Ύπατη Αρμοστεία από 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η αρμοδιότητα να 
διατυπώνει δεσμευτικές, για τα εθνικά 
δικαστήρια και τις διοικητικές αρχές, 
κρίσεις ως προς το περιεχόμενο των νομι-
κών εννοιών, οι οποίες απαντώνται στα 
νομοθετήματα (κανονισμοί, οδηγίες) που 
συγκροτούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ασύλου.

Β. Κατά την επικύρωση της Σύμβασης 
της Γενεύης, η Ελλάδα έχει διατυπώσει 
την ακόλουθη επιφύλαξη: «Η Ελληνική 
Κυβέρνηση επιφυλάσσεται να καταργεί 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις διατάξεις του άρθρου 26, στις περι-
πτώσεις ή στις περιστάσεις που κατά τη 
γνώμη της δικαιολογούν την εφαρμογή 
μιας εξαιρετικής διαδικασίας προς το 
συμφέρον της εθνικής ασφάλειας ή της 
δημοσίας τάξεως. Επομένως, η χώρα μας 
δικαιούται να επικαλεστεί λόγους εθνι-
κής ασφαλείας ή δημοσίου συμφέροντος, 
προκειμένου να αρνηθεί και το στάτους 
πρόσφυγα και το δικαίωμα διεθνούς 
προστασίας, ακόμη κι αν κάποιος φέρει το 
στάτους πρόσφυγα.

Γ.  Εξαιρετικά σημαντική παρατήρηση 
επί του πρόσφατου νομοθετήματος, 
είναι η απουσία στις διατάξεις του της 
ακύρωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα. 
Πρόκειται για την απόφαση με την οποία 
κηρύσσεται ανίσχυρη η αναγνώριση του 
καθεστώτος του πρόσφυγα, το οποίο δε θα 
έπρεπε να χορηγηθεί, διότι δεν πληρούσε 
τις προϋποθέσεις υπαγωγής σ΄ αυτό. Η 
ακύρωση αφορά τις οριστικές αποφά-
σεις καθορισμού του καθεστώτος του 
πρόσφυγα, δηλαδή αυτές που δεν υπόκει-
νται σε προσφυγή ή σε επανεξέταση. Με 
την ακύρωση καθίσταται ανίσχυρο το 
χορηγηθέν καθεστώς του πρόσφυγα από 
την ημερομηνία του αρχικού καθορισμού. 
Αυτό θα μπορούσε να δώσει τη βάση 

ελέγχου όσων ήδη αναγνωρίστηκαν με 
στάτους πρόσφυγα. Στο νομοθέτημα 
προβλέπεται μόνο η ανάκληση ή παύση 
που αφορούν συνθήκες και καταστάσεις 
μετά την αναγνώριση τους ως πρόσφυγες.
Συνοψίζοντας, οι εισβάλοντες στην 

Ελλάδα στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράνομοι 
μετανάστες μουσουλμάνοι. Ακόμη και η 
μετακίνηση των Σύριων νοείται προσφυ-
γική μόνο ως προς την Τουρκία. Κάθε παρα-
πέρα μετακίνησή τους από μία ασφαλή 
χώρα (Τουρκία), σε άλλη επίσης ασφαλή 
χώρα (Ελλάδα), είναι λαθρομετανάστευση 
και επομένως η Ελλάδα δε θα έπρεπε 
να δέχεται αιτήσεις για ένταξή τους σε 
καθεστώς προστασίας, ως πρόσφυγες. Η 
Τουρκία λειτουργεί ως κράτος – human 
trafficker μαζί φυσικά με τις γνωστές ΜΚΟ 
που δρουν προς αποκόμιση τεράστιων 
κερδών. Η Τουρκία προσκαλεί και διευ-
κολύνει να έλθουν χιλιάδες Πακιστανοί, 
Αφγανοί, Μαροκινοί, Αλγερινοί και 
Τυνήσιοι, χωρίς βίζα και με φθηνά αερο-
πορικά εισιτήρια στην Κωνσταντινούπολη, 
οι οποίοι μεταφέρονται στα παράλια και 
από εκεί στα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ερντογάν απεί-
λησε ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα 
στείλει 3,6 εκ. ανθρώπους σε ευρωπα-
ϊκό έδαφος, επομένως τους χρησιμοποιεί 
ως εργαλείο απειλής και αποσταθερο-
ποίησης, παραβιάζοντας το σύνολο του 
Διεθνούς Δικαίου περί Προσφύγων, όπως 
αυτό αναπτύχθηκε.

Αυτό που γίνεται σε βάρος της Ελλάδας 
δύναται να χαρακτηριστεί μαζικός εποι-
κισμός που θα επιφέρει πληθυσμιακή 
μετάλλαξη, εποικισμός τον οποίο το 
διεθνές δίκαιο χαρακτηρίζει έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας και οδηγεί σε δημο-
γραφική γενοκτονία του αυτόχθονος λαού.

*Η Αριάδνη Νούκα είναι Αντιπρόεδρος 
της Ευνομίας (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ EΛΛΗΝΙΣΜΟΥ) 

evnomia.com.gr
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Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία
Τραβάει το σχοινί η Άγκυρα, ενώ «διανθίζει» τις προκλήσεις της και µε έρευνες δυτικά  
του Καστελόριζου και της Ρόδου – Πώς σχεδιάζει να διαχειριστεί την κατάσταση η Ελλάδα
Γράφει ο Γιώργος Σκαφιδάς 
(από το ΕΘΝΟΣ)

Μόλις πριν από δέκα ηµέρες, στον 
απόηχο της επίσκεψης του Έλληνα 

πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
Παρίσι, ψύχραιµες φωνές προερχόµενες 
από το Μέγαρο Μαξίµου «διέβλεπαν» 
µια… υφέρπουσα διάθεση της Άγκυρας 
να αναζητήσει διεξόδους αποκλιµάκωσης 
στα Ελληνοτουρκικά. 

Ωστόσο, όσα «προκλητικά» ακολούθη-
σαν έκτοτε από την πλευρά της γείτο-
νος, έρχονται να διαψεύσουν τις όποιες 
καθησυχαστικές… εκτιµήσεις, προετοιμά-
ζοντας παράλληλα το έδαφος και για 
µία µάλλον «καυτή» άνοιξη στο µέτωπο 
Ελλάδας – Τουρκίας.
«Θα συνεχίσουµε µε ρυθµό ακατάπαυ-

στο να διεξάγουµε σεισµικές έρευνες 
και γεωτρήσεις τόσο στην Ανατολική 
Μεσόγειο όσο και στη ζώνη µεταξύ 
Τουρκίας και Λιβύης, στη βάση της 
συµφωνίας µας µε τη νόµιµη κυβέρνηση 
της Λιβύης. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η 
Τουρκία είναι απολύτως αποφασισµένη» 
διεµήνυσε στις 6 Φεβρουαρίου ο εκπρό-
σωπος του προέδρου Ερντογάν, Ιµπραχίµ 
Καλίν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στην Άγκυρα. 

Μία ηµέρα νωρίτερα, ο ίδιος ο Ερντογάν 
είχε επαναφέρει θέµα γκρίζων ζωνών, 
στέλνοντας το µήνυµα ότι όσο η Ελλάδα 
«δεν κάνει κάτι στα Ίµια» (Καρντάκ στα 
τουρκικά), δε θα κάνει εκεί κάτι ούτε και 
η Τουρκία. Ενώ λίγα 24ωρα νωρίτερα, στις 
23 Ιανουαρίου, ήταν ο Τούρκος υπουργός 
Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, εκείνος που µας 
είχε υπενθυμίσει τις τουρκικές αξιώσεις 
περί αποστρατιωτικοποίησης δεκάδων 
ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Ο Ακάρ, θα 
επανερχόταν στο ίδιο θέμα της αποστρα-
τιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και 
μέσα από συνέντευξή του που δημοσιεύ-
τηκε στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet 
στις 9 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, η 
Τουρκία θα είχε γίνει γνωστό ότι αγόρασε 
και ένα... τρίτο πλωτό γεωτρύπανο 
(ονόματι «Sertao»), για να το προσθέσει 
δίπλα στα «Yavuz» και «Fatih».

ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΙΑ  
ΣΤΟ... ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
Το 2020 βρίσκει, λοιπόν, την Άγκυρα να 

διανθίζει όλες εκείνες τις πάγιες τουρ-
κικές αξιώσεις (γκρίζες ζώνες, αποστρα-
τιωτικοποίηση) µε µια σειρά από ανανε-
ωµένες απειλές (για έρευνες δυτικά του 
Καστελόριζου και της Ρόδου), να συνε-

χίζει να εκβιάζει την Ευρώπη µε αιχµή 
το Προσφυγικό (που αναζωπυρώνεται 
λόγω των πολύνεκρων συγκρούσεων στη 
Βορειοδυτική Συρία), να αναβαθµίζει τις 
προκλήσεις της εντός της κυπριακής ΑΟΖ 
(µε την παρουσία του «Yavuz» στο αδει-
οδοτηµένο Οικόπεδο 8) και να µπαίνει 
παράλληλα σφήνα ακόµη βαθύτερα στα 
πολεµικά µέτωπα της Λιβύης (ενάντια 
στον Χαλίφα Χάφταρ) και της Συρίας 
(ενάντια στον Μπασάρ αλ Άσαντ).
Τι κι αν δε σηµειώθηκε φέτος ένταση 

στα Ίµια όπως παλαιότερα; Η ένταση 
ανέβηκε νοτιοανατολικότερα, νοτίως του 
Καστελόριζου, µε το τουρκικό σεισµογρα-
φικό «Oruc Reis» να κάνει ένα πέρασµα 
λίγων ωρών από την ελληνική υφαλοκρη-
πίδα στις 31 Ιανουαρίου, προτού αποχω-
ρήσει «κυνηγηµένο» από την ελληνική 
φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς». Η χρονική 
στιγµή της έλευσης του «Oruc Reis» 
(ανήµερα της επετείου από την κρίση των 
Ιµίων), το γεγονός ότι το τουρκικό πλοίο 
είχε απλωµένα πίσω του ηχοβολιστικά 
καλώδια (κίνηση ενδεικτική της διάθε-
σης πραγµατοποίησης σεισµογραφικών 
ερευνών) αλλά και η απάντηση «είµαστε 
εντός της τουρκικής ΑΟΖ» που έδωσε ο 
κυβερνήτης του τουρκικού ερευνητικού, 
όταν η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» 
τον κάλεσε να αποχωρήσει άµεσα από 
την ελληνική υφαλοκρηπίδα… συνηγο-
ρούν υπέρ της άποψης ότι οι Τούρκοι 
τεστάρουν τα ελληνικά αντανακλαστικά, 
προετοιµάζοντας το έδαφος για ακριβώς 
αυτό που θα δήλωνε ο Ιµπαχίµ Καλίν στις 
6 Φεβρουαρίου: για την πραγµατοποί-
ηση, δηλαδή, σεισµογραφικών ερευνών 
σε περιοχές δυτικότερα του Καστελόριζου 

ή ακόµη και της Ρόδου.
Σηµειώνεται ότι σε ανάλογες προαναγ-

γελίες παράνοµων ερευνών εντός των 
ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έχει 
προχωρήσει κατ’ επανάληψη τους τελευ-
ταίους µήνες και ο υπουργός Ενέργειας 
της Τουρκίας, Φατίχ Ντονµέζ. Η εµπειρία 
µάς έχει δείξει πως όσα προαναγγέλλει 
η Τουρκία όντως κάποια στιγµή τα κάνει 
πράξη ή τουλάχιστον επιχειρεί να τα κάνει 
πράξη. Υπό αυτήν την έννοια, θα πρέπει 
να περιμένουμε το προσεχές διάστημα 
και νέες απόπειρες εισόδου τουρκικών 
ερευνητικών («Oruc Reis», «Barbaros») 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, 
τα εξωτερικά όρια της οποίας δεν έχουμε 
ακόμη… οριοθετήσει με καμία από τις 
γειτονικές μας χώρες στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Πώς θα αντιδράσει, λοιπόν, η Ελλάδα 
στην περίπτωση «εισβολής» τουρκικού 
ερευνητικού (με την υποσημείωση ότι 
το όποιο τουρκικό ερευνητικό δικαιού-
ται μεν να διέλθει αβλαβώς από τη μη 
οριοθετημένη και προς το παρόν μη 
κηρυχθείσα ελληνική ΑΟΖ, αλλά όχι και 
να πραγματοποιήσει έρευνες εντός της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας που υπάρχει 
εξ υπαρχής και αυτοδικαίως); Κρίνοντας 
από την πρόσφατη εμπειρία με την 
προσωρινή είσοδο του «Oruc Reis» στα 
τέλη Ιανουαρίου, η Ελλάδα αναμένεται 
να δράσει κατά τρόπο πολλαπλό: στέλνο-
ντας φρεγάτες στην περιοχή απέναντι στα 
όποια τουρκικά πλοία, ενημερώνοντας 
το διεθνή παράγοντα για τις κινήσεις 
της Άγκυρας και κρατώντας χαμηλά τους 
τόνους στο επικοινωνιακό επίπεδο… εάν 
βέβαια οι συνθήκες επί του πεδίου είναι 

αρκετά ήπιες, ώστε να μπορούν όντως να 
επιτρέψουν μια χωρίς οξυμένους τόνους 
επικοινωνιακή διαχείριση της έντασης.

Η Ελλάδα αυτό που έχει όντως κατα-
φέρει το περασμένο διάστημα είναι να 
εξασφαλίσει, τουλάχιστον σε επίπεδο 
επίσημων ανακοινώσεων, την καταδίκη 
του παράνομου τουρκολιβυκού μνημο-
νίου εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας. 
Οι πρόσφατες επισκέψεις του υπουργού 
Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, σε Ιταλία και 
Μάλτα, όπως άλλωστε και οι τελευταίες 
επισκέψεις του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, σε Γαλλία, Σαουδική Αραβία 
και Εμιράτα, ήρθαν να επαναβεβαιώσουν 
ακριβώς αυτή τη στάση εκ μέρους των 
«έξω». Ακόμη και η Γερμανία, που δεν 
προσκάλεσε την Ελλάδα στη Διάσκεψη 
του Βερολίνου για τη Λιβύη τον Ιανουάριο, 
έχει διαμηνύσει ότι συμμερίζεται τις ελλη-
νικές ανησυχίες αναφορικά με τα μνημό-
νια συναντίληψης που συνήψαν οι Ταγίπ 
Ερντογάν και Φαγέζ αλ Σάρατζ τον περα-
σμένο Νοέμβριο στην Κωνσταντινούπολη.

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ  
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ 

Επί του πρακτέου ωστόσο, το ερώτημα 
είναι εάν οι όποιες διεθνείς αποδοκιμα-
σίες αρκούν για να ανακόψουν τα σχέδια 
της Άγκυρας. Κρίνοντας από όσα έχουν 
λάβει χώρα στην Κύπρο, ειδικά από την 
άνοιξη του 2019 και έπειτα, οι αποδοκιμα-
σίες προφανώς και δεν αρκούν. Αντιθέτως 
μάλιστα, σα να ωθούν την Τουρκία στο να 
ανεβάζει τον πήχη των προκλήσεων, δοκι-
μάζοντας τα όρια των Ευρωπαίων, κάθε 
φορά και από μια περισσότερο προωθη-
μένη θέση μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων.
Το ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αποδειχθεί 

κατώτεροι των περιστάσεων αποδει-
κνύεται εκ του αποτελέσματος, από τις 
κυρώσεις «χάδι» σε βάρος της κρατικής 
τουρκικής εταιρείας πετρελαίου TPAO, 
αλλά και από τις αλγεινές επικοινωνιακές 
«αστοχίες» εκδηλώσεων που είδαν το 
φως της δημοσιότητας, όπως ήταν εκείνο 
το «happy birthday» των Ευρωπαίων 
πρεσβευτών προς τιμήν του Τούρκου 
υπουργού Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η 
Ελλάδα δεν έχει σε καμία περίπτωση την 
«πολυτέλεια» να ανεχθεί την πραγματο-
ποίηση τουρκικών σεισμογραφικών ερευ-
νών (για το ενδεχόμενο γεωτρήσεων… 
ούτε λόγος) εντός της ελληνικής υφαλο-
κρηπίδας, πράγμα το οποίο προφανώς 
γνωρίζουν πολύ καλά και οι ιθύνοντες 
στην Άγκυρα…
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Η Τουρκία ρισκάρει στρατιωτική κρίση με τη Ρωσία 
Η μακροχρόνια «βολική» συμμαχία 

μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας πρόκει-
ται να τεθεί στη δοκιμασία της «φωτιάς» 
στη βορειοδυτική Συρία. 

Η επίθεση των δυνάμεων της κυβέρ-
νησης της Δαμασκού, που υποστηρίζε-
ται από Ρώσους και Ιρανούς, για την 
ανακατάληψη της Ιντλίμπ φαίνεται να 
μειώνει την επιρροή της Τουρκίας στην 
περιοχή και να απειλεί να δημιουργήσει 
ένα ακόμα κύμα προσφύγων προς τη 
χώρα, που ήδη φιλοξενεί τρία εκατομμύ-
ρια Σύρους.
Στις 3 Φεβρουαρίου, πυρά πυροβολι-

κού της συριακής κυβέρνησης σκότω-
σαν Τούρκους στρατιώτες οδηγώντας σε 
αντίδραση της Άγκυρας, με σειρά χτυπη-
μάτων κατά κυβερνητικών θέσεων. Τα 
«οφθαλμός αντί οφθαλμού» χτυπήματα 
προοιωνίζουν μια νέα, επικίνδυνη φάση 
της σύγκρουσης στην Ιντλίμπ, καθώς οι 
συριακές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος στη 
συγκεκριμένη επαρχία, οδηγώντας την 
Τουρκία στην αποστολή περισσότερων 
δυνάμεων στο πεδίο που προελαύνει ο 
στρατός του Άσαντ.

Για την Τουρκία είναι ένα παιχνίδι μεγά-
λης σημασίας, καθώς μέσω της στρατιω-
τικής πίεσης θέλει να αγοράσει χρόνο για 
διαπραγματεύσεις, που θα εξασφαλίσουν 
ότι δε θα υπάρξει ένα νέο κύμα προσφύ-
γων, αλλά και ότι θα παραμείνει άθικτη 
η επιρροή της στην περιοχή. Η Αγκυρα 
υπολογίζει ότι η στρατηγική της δε θα 
πυροδοτήσει μια μεγάλης κλίμακας στρα-
τιωτική κρίση με τη Μόσχα, αλλά καθώς 
οι συριακές δυνάμεις προωθούνται στην 
περιοχή, τόσο πιο πιθανό είναι η Τουρκία 
να στείλει αρκετούς στρατιώτες που θα 
καταλήξουν στην άμεση γραμμή πυρός.

Στυλώνοντας τα πόδια στην Ιντλίμπ, 
η Τουρκία εν τέλει ρισκάρει να αρχί-
σει μια μεγάλης κλίμακας στρατιω-
τική κρίση με τη Ρωσία, η οποία θα 
μπορούσε γρήγορα να ξηλώσει την 
προσεκτικά καλλιεργημένη σχέση των 
δύο στη Συρία, αλλά και πολύ πιο πέρα… 

ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  
ΩΘΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η Ιντλίμπ φιλοξενεί 4,5 εκατομμύρια 

εκτοπισμένους από άλλες περιοχές 
Σύρους και η Τουρκία δε θέλει να προστε-
θούν άλλοι στο ήδη μεγάλο βάρος που 
σηκώνει. Στο πλαίσιο των στρατηγικών 
της έναντι του Άσαντ, έχει στηρίξει διάφο-
ρες ομάδες Σύρων ανταρτών με εξοπλι-
σμό, ενώ έριξε διπλωματικό βάρος στο 
να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία επιβρά-
δυνση της επίθεσης.

Εν μέσω, όμως, της προσπάθειας να 
ανακτήσει την εξουσία σε όλη τη Συρία, ο 
Άσαντ βρήκε αρκετούς αποτελεσματικούς 
τρόπους για να διαβρώσει ουσιαστικά τη 
θέση της Άγκυρας στην Ιντλίμπ. 

Για παράδειγμα, η Διαδικασία της 
Αστάνα, έδωσε στην Τουρκία το δικαίωμα 
να εγκαταστήσει 12 (τώρα έχουν επεκτα-
θεί σε 18) παρατηρητήρια μέσα και γύρω 
από την περιοχή, ως τμήμα της προσπά-
θειας αποκλιμάκωσης που καταβάλει 
από κοινού με τη Ρωσία. Η Δαμασκός, 
όμως, απλά παρέκαμψε τις συγκεκριμέ-
νες θέσεις, αποκόπτοντας τελείως τρεις εξ 
αυτών. Και παρότι η Τουρκία προσπάθησε 
να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς της με 
τις δυνάμεις των ανταρτών, για κάνει 
την περαιτέρω προέλαση να στοιχίσει 
ακριβά έως απαγορευτικού βαθμού, οι 
δυνάμεις του Άσαντ κατάφεραν να αφαι-
ρούν λίγο λίγο εδάφη από τους αντάρτες 
και πιο πρόσφατα να καταλάβουν πόλεις 
στους αυτοκινητοδρόμους M4 και Μ5 που 
συνδέουν την περιοχή με την ενδοχώρα.

Δεδομένης της σταδιακής συριακής 
προέλασης, η Άγκυρα έχει λόγους να 
αποτρέψει ένα κύμα μεταναστών πριν 
αυτό συμβεί, δεδομένης τόσο της 

εύθραυστης κατάστασης της οικονομίας, 
όσο και του αντιαραβικού αισθήματος 
που αυξάνει στον πληθυσμό και κάνει 
δύσκολο για την κυβέρνηση Ερντογάν να 
καλωσορίσει περισσότερους εκτοπισμέ-
νους Σύρους. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία 
θέλει να κρατηθεί στην Ιντλίμπ, καθώς 
η επαρχία προσφέρει μια «ζώνη ασφα-
λείας» η οποία της επιτρέπει να διατη-
ρήσει την επιρροή της σε άλλες περιοχές 
της Βόρειας Συρίας. Μια γρήγορη νίκη 
του Άσαντ στην περιοχή θα μπορούσε 
να ενθαρρύνει τις συριακές δυνάμεις να 
στρέψουν την προσοχή τους σε άλλες 
περιοχές που ασκεί επιρροή η Άγκυρα, 
περιλαμβανομένων των «ζωνών ασφα-
λείας» στα βορειοανατολικά, του καντο-
νιού του Αφρίν και του βόρειου Χαλεπιού. 
 
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΙΑΣ ΜΑΧΗΣ

Σε αντίδραση στη συριακή προέλαση, 
η Τουρκία θα συνεχίσει να αναπτύσσει 
περισσότερες δυνάμεις στην Ιντλίμπ. Η 
Άγκυρα πιθανότατα θα βάλει στόχο να 
αποτρέψει την περικύκλωση και άλλων 
παρατηρητηρίων της στην περιοχή και θα 
τοποθετήσει τις δυνάμεις της σε θέσεις 
που θα μπλοκάρουν την περαιτέρω προέ-
λαση της Δαμασκού.
Συνολικά, η Τουρκία πασχίζει ώστε να 

αυξήσει για τον Άσαντ τους κινδύνους από 
μια περαιτέρω προέλαση και θα στραφεί 
προς τη Ρωσία, για να πείσει τον τελευ-
ταίο να επιβραδύνει ή να σταματήσει τις 
επιθέσεις όσο τα εμπλεκόμενα μέρη θα 
διαπραγματεύονται το τελικό στάτους της 
επαρχίας. Στέλνοντας, όμως, περισσότερο 
στρατό στην Ιντλίμπ, η Άγκυρα ίσως δεν 
πετύχει άμεση αποτροπή των επιθέσεων 
της Συρίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί 
να βρεθεί μπλεγμένη σε μια μάχη με 
Σύρους, Ρώσους ή/και ιρανικές δυνάμεις.

Η Τουρκία έδωσε σήμα ότι θα κλιμακώσει 
τις κινήσεις της πέρα από απλά αντίποινα 
του τύπου «οφθαλμός αντί οφθαλμού» σε 
μια προσπάθεια να πιέσει τη Ρωσία, της 
οποίας η αεροπορία και η εφοδιαστική 
στήριξη είναι κρίσιμη για να προωθεί ο 
στρατός της Δαμασκού. Τέτοιες κινήσεις 
όμως μπορεί να κοστίσουν ζωές και στις 
δύο πλευρές, δημιουργώντας βαθύτε-
ρους κύκλους κλιμάκωσης και αντιποίνων. 
Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να 
πυροδοτήσει μια στρατιωτική κρίση, στην 
οποία Ρωσία και Τουρκία δε θα έχουν 
άλλη επιλογή από το να επιστρέψουν 
σε υψηλής σημασίας και διακυβεύματος 
διαπραγματεύσεις και στην αναθεώρηση 
(ή οριστική εγκατάλειψη) της Διαδικασίας 
της Αστάνα, την οποία η Άγκυρα θεωρεί 
όλο και περισσότερο «ανεπιτυχή».

Ακόμα και έτσι, αυτές οι διαπραγμα-
τεύσεις απλά θα καλύψουν τις διαφορές 
μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και δε θα 
επιλύσουν το θέμα του στάτους στην 
Ιντλίμπ.
Αυτό, αντίθετα, θα είναι θέμα διαπραγ-

ματεύσεων μεταξύ όχι μόνο της Τουρκίας 
και της Ρωσίας, αλλά επίσης μεταξύ 
διάφορων παρατάξεων, που περιλαμβά-
νουν την τοπική οργάνωση της αλ Κάιντα, 
την HTS και τη Δαμασκό. Η μικρή επιτυχία, 
όμως, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της 
Δαμασκού και των ανταρτών, συνδυα-
σμένη με την ιδεολογική δέσμευση της 
HTS να συνεχίσει τη μάχη, υπονοεί ότι 
αυτές οι συζητήσεις πιθανότατα θα 
αποτύχουν και ότι ο Άσαντ θα συνεχίσει 
να καταφεύγει στη στρατιωτική ισχύ για 
να πάρει τον έλεγχο της Ιντλίμπ.

Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία θα πρέπει να 
κάνει μια κρίσιμη επιλογή: είτε να διευ-
ρύνει την εμπλοκή της στην περιοχή για 
να έχει ισχυρότερο λόγο σε όποιες μελλο-
ντικές διαπραγματεύσεις, είτε (λιγότερο 
πιθανό), να βρει μέσα, ώστε να αποτρα-
βηχτεί με τρόπο που θα αποτρέπει ένα 
νέο κύμα προσφύγων. Η Τουρκία είναι 

προετοιμασμένη να ρισκάρει μια στρατι-
ωτική κρίση με τη Ρωσία, για να αποφύγει 
μια ακόμα προσφυγική κρίση στο εσωτε-
ρικό της και να αποτρέψει την κατάρ-
ρευση της στρατηγικής της στη Συρία. Γι’ 
αυτό η Άγκυρα ποντάρει ότι η Μόσχα δεν 
έχει το «στομάχι» για μια τέτοια κρίση 
και θα σπρώξει προς διαπραγματεύσεις 

πριν συμβεί. Αυτό βέβαια είναι ένα στοί-
χημα, στο οποίο πολλά μπορούν να πάνε 
στραβά. Ο θάνατος πολλών Τούρκων ή 
Ρώσων στρατιωτών θα μπορούσε ταχύ-
τατα να οδηγήσει σε κλιμάκωση, στην 
οποία καμία πλευρά δε θα είναι σε θέση 
να ελέγξει σε ποιο βαθμό θα εξαπλωθεί.

Ανάλυση: Stratfor  
Πηγή: Euro2day
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Υγεία και Διατροφή
Πώς αποφεύγουμε τις ασθένειες ενώ ταξιδεύουμε;
Ορισμένες εύκολες τακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι ταξιδιώτες  
για να αποφύγουν επιτυχώς τις ασθένειες
Γράφει η Άννα Μαρία Δρόσου
(από το in.gr)

Εκτός από την πτήση σε αεροπλάνο με 
ανακυκλωμένο αέρα, τον προγραμματι-

σμό πολλών δραστηριοτήτων σε ιδιαίτερα 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως το 
τρομερό jet lag, υπάρχουν μερικά ακόμα 
σημεία που θα πρέπει να προσέξετε, ώστε 
να διατηρήσετε την υγεία σας και τα επί-
πεδα ενέργειάς σας υψηλά, όσο ταξιδεύ-
ετε.

Ευτυχώς, υπάρχουν διάφορα μικρά 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε, ώστε 
να απολαύσετε το ταξίδι σας δίχως να αρ-
ρωστήσετε.

-Πλύνετε καλά τα χέρια σας: Το πιο απλό 
τρικ από όλα είναι να πλένετε καλά τα χέ-
ρια σας. Το απλό πλύσιμο των χεριών μπο-
ρεί να προστατεύσει αν έχετε εκτεθεί σε 
κάποιο μικρόβιο.

-Κοιμηθείτε καλά: Μπορεί να είναι 
προφανές, όμως μερικές ώρες ποιοτικού 
ύπνου είναι αρκετές για να βοηθήσουν 
τον εγκέφαλο να λειτουργήσει καλύτερα. 
Όταν όμως ταξιδεύετε, όχι μόνο χάνετε 
τον ύπνο σας αλλά επηρεάζονται και οι 
ρυθμοί της καθημερινότητάς σας. 

Ένα κόλπο που θα βοηθήσει το σώμα σας, 
είναι το συντομότερο που θα προσγειω-
θείτε, να εκτεθείτε για λίγο στον ήλιο για 
να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι.

-Γυμναστείτε: Μόλις φτάσετε δοκιμάσε-
τε να κάνετε ένα χαλαρό περίπατο ή αφού 
ξεκουραστείτε να πάτε για τρέξιμο. Με τη 
φυσική άσκηση βοηθάτε το σώμα να επα-
νέλθει στους φυσιολογικούς του ρυθμούς, 

ενώ τα επίπεδα ενέργειά σας θα διατη-
ρούνται υψηλά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας.

-Σκουπίστε τις επιφάνειες: Το πρώτο 
πράγμα που θα ήταν καλό να κάνετε όταν 
μπείτε στο αεροπλάνο ή φτάσετε στο δω-
μάτιο του ξενοδοχείου, είναι να σκουπί-
σετε όλες τις επιφάνειες με υγρά μαντη-
λάκια, που περιέχουν οινόπνευμα, καθώς 

μπορούν να σκοτώσουν τα μικρόβια κατά 
την επαφή. Μπορείτε να σκουπίσετε επί-
σης και πράγματα όπως το τηλέφωνο, το 
τηλεχειριστήριο, τα πόμολα ή τους διακό-
πτες.

-Αποφύγετε το αλκοόλ: Θα ήταν καλό να 
αποφύγετε το αλκοόλ και να πίνετε πολύ 
νερό, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
και ειδικά κατά τη διάρκεια της πτήσης, 
ώστε να μην αφυδατωθείτε. 

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε πα-
ράλληλα και το φούσκωμα, και θα αισθά-
νεστε αναζωογονημένοι καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του ταξιδιού σας.

-Μην κάθεστε πολύ κατά τη διάρκεια 
της πτήσης: Έχετε κατά νου να σηκώνε-
στε συχνά, περίπου ανά μία ώρα, ώστε να 
ξεμουδιάζετε και να χαλαρώνετε τα άκρα 
σας. 

Παράλληλα, θα μπορούσατε να δοκιμά-
σετε να φάτε ένα γεύμα, πλούσιο σε πρω-
τεΐνη, πριν την πτήση σας, ώστε να αποφύ-
γετε το φούσκωμα.

-Να είστε σωστά προετοιμασμένοι: Μία 
καλή ιδέα θα ήταν να ταξιδεύετε φέροντας 
μαζί σας ένα κιτ έκτακτης ανάγκης, ώστε 
να έχετε την κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή σε περίπτωση που προκύψει κάτι.

Το καθημερινό κάπνισμα και η καθημερινή  
κατανάλωση αλκοόλ γερνούν τον εγκέφαλο 
Οι άνθρωποι που καπνίζουν και πίνουν 

αλκοόλ καθημερινά, έχουν πιο γερα-
σμένο εγκέφαλο, σε σχέση με όσους κα-
πνίζουν και πίνουν λιγότερο ή καθόλου, 
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστη-
μονική έρευνα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει, ότι 
ορισμένες συνήθειες, όπως η συχνή κα-
τανάλωση αλκοόλ και το πολύ κάπνισμα, 
επιδρούν αρνητικά σε μερικές εγκεφαλι-
κές περιοχές, όμως έως τώρα ήταν ασα-
φές κατά πόσον επηρεάζεται η ηλικία του 
εγκεφάλου. 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το δρα Άρ-
θουρ Τόγκα της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περι-
οδικό «Scientific Reports», συνδύασαν 
μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και μα-

γνητική τομογραφία, για να μελετήσουν 
17.308 άτομα ηλικίας 45 έως 81 ετών. Δι-
απιστώθηκε ότι οι καθημερινοί καπνιστές 
είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη βιολογι-
κή ηλικία εγκεφάλου. Για κάθε χρόνο που 
κάποιος κάπνιζε ένα πακέτο την ημέρα, η 
ηλικία του εγκεφάλου του αύξανε κατά 
0,03 χρόνια.

Αντίστοιχα, για κάθε έξτρα χρόνο με κα-
θημερινή κατανάλωση αλκοόλ, η ηλικία 
του εγκεφάλου ήταν μεγαλύτερη κατά 
0,02 χρόνια. Με άλλα λόγια, το κάπνισμα 
γερνά τον εγκέφαλο περισσότερο απ’ ό,τι 
το αλκοόλ. Οι επιστήμονες επισήμαναν 
ότι, πέρα από το κάπνισμα και το αλκο-
όλ, άλλοι περιβαλλοντικοί και γενετικοί 
παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την 
ηλικία του εγκεφάλου ενός ανθρώπου.                                  
                                                    (ΑΠΕ – ΜΠΕ) 

Το κάπνισμα γερνά τον εγκέφαλο 
περισσότερο απ’ ό,τι το αλκοόλ

Για να αισθανθείτε καλύτερα | Helping you feel better

• Ημικρανία | Migraine
• Πεπτικά προβλήματα | Digestive problems
• Πόνο στον αυχένα καί στον ώμο | Neck & shoulder pain
• Ισχιαλγία | Sciatica
• Αρθρίτιδα | Arthritis
• Πόνος στη μέση | Lower back pain

Chris Papazoglou D.O., CST | Osteopath
514-666-1331 | osteolibrium@gmail.com
3030, boul. Curé-Labelle, suite 300, Laval QC  H7P 0P9

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ  
ΣΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΈΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΈΣ
• ΠΡΟΣΦΈΡΈΤΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΈΠΙΣΚΈΨΉ
• ΈΞΈΤΑΣΉ ΑΚΟΉΣ ΔΩΡΈΑΝ
• ΔΈΧΟΜΑΣΤΈ ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΒΈΤΈΡΑΝΩΝ,  
ΚΡΑΤΙΚΉ,  ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΚΑΙ CSST
• ΛΟΓΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΣΈ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΈΣ ΑΚΟΉΣ

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗ ΓΊΑ ΤΗ ΕΠΊΛΌΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΡΗΚΌΊΑΣ 

4415 BOUL. NOTRE DAME, SUITE 203, LAVAL
450-978-4004

AΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗΣ ΜΕ ΠΌΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΊΡΊΑ  
ΣΤΗ ΠΕΡΊΌΧΗ ΤΌΥ ΛΑΒΑΛ ΚΑΊ ΊΔΊΑΊΤΕΡΩΣ 

ΣΤΌ ΧΩΡΌ ΤΗΣ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΚΗΣ

ΠΑΡΕΧΌΥΜΕ:
• ΨΉΦΙΑΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 

ΒΑΡΉΚΟΐΑΣ
• ΑΥΞΉΜΈΝΉ ΜΈΙΩΣΉ  

ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
• ΚΑΘΑΡΟΤΉΤΑ ΉΧΟΥ

• ΣΑΦΉΝΈΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

1420 rue du Fort, Montréal • (514) 932-0922
PA SAMSON

4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
PA DU PARC

5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 17 février au dimanche 23 février 2020 · from monday february 17th to sunday february 23rd 2020

JUMBO

FRAISES
Strawberries

RAISINS VERTS OU 
ROUGES

SANS PÉPINS
Red or Green 

Seedless Grapes
4.39/kg

ASPERGES
Asparagus

botte de 1lb

MINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet Peppers

1lb

PILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Drumsticks
2.18/kg

QUÉBEC CREVETTES CRUES 
DÉCORTICAGE ÉCLAIR
Raw EZ Peel Shrimps
26/30 - 908g

MEXIQUE

FROMAGE PIZZA 
MOZZARELLA 

CRACKER BARREL
Cheese

400g

TOMATES EN
CONSERVE ILIOS
Canned Tomatoes

796ml

FILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod Fillets
15.41/kg

FROMAGE AU LAIT DE 
BREBIS GRAVIERA DE 

CRÈTE GYPAS 
Cretan Cheese 

22.02/kgGRÈCE

OLIVES KALAMATA 
6.59/kg

GRÈCE

NOIX DE CAJOU RÔTIES
(SALÉES OU 

NON- SALÉES)
Cashews

15.41/KG 275G

JUMBO

CAFÉ GREC MERAKLIS
Greek Coffee
490g

PAIN
COUNTRY HARVEST

Bread
570 à 600g
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35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Γιατί παράτησε το πανεπιστήμιο 9χρονο παιδί – θαύμα 
που σπούδαζε ηλεκτρολόγος-μηχανικός
Την απόφαση να εγκαταλείψει τις 

σπουδές του έλαβε η οικογένεια 
του 9χρονου Λόρεντ Σίμονς (φωτ.), 
το παιδί-θαύμα από το Βέλγιο, που σε 
ηλικία 8 ετών εισήχθη σε πανεπιστή-
μιο της Ολλανδίας προκειμένου να 
σπουδάσει ηλεκτρολόγος-μηχανικός.
Η απόφαση να εγκαταλείψει ο μικρός 

τις σπουδές του πάρθηκε έπειτα από δι-
αφωνία της οικογένειάς του με τις αρ-
χές του πανεπιστημίου, αναφορικά με 
το χρόνο αποφοίτησής του. 
Ο 9χρονος Λόρεντ είχε προκαλέσει αί-

σθηση τον περασμένο Νοέμβριο όταν η 
είδηση ότι ετοιμαζόταν να αποφοιτήσει 
το Δεκέμβριο από το τμήμα Ηλεκτρολό-
γων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Τε-
χνολογίας του Αϊντχόφεν, είχε κάνει το 
γύρο του κόσμου.
Όπως αναφέρει το CNNi, το πανεπιστή-

μιο συνέστησε ο μικρός να ολοκληρώσει 
τις σπουδές του στα μέσα του 2020, αντί 

για το τέλος Δεκεμβρίου, καθώς εκκρε-
μούν ακόμη κάποιες εξετάσεις, που ο νε-
αρός φοιτητής πρέπει να περάσει.

«Θα ήταν, ακόμη κι έτσι, μια εξαιρετικά 
σύντομη διάρκεια φοίτησης», δήλωσε 
το πανεπιστήμιο σε επικοινωνία με το 

CNNi. Φαίνεται ωστόσο ότι ο πατέρας 
του μικρού, Αλεξάντερ Σίμονς, επιθυ-
μούσε ακόμη πιο… fast track πτυχίο.
«Επαναλάμβανε συνεχώς την επιθυμία 

του να αποκτήσει ο γιος του το πτυχίο 
του στην ηλικία των 9, γεγονός που ση-
μαίνει ότι θα έπρεπε να ολοκληρώσει με 
επιτυχία μέσα σε δέκα μήνες, σπουδές 
που φυσιολογικά διαρκούν τρία χρόνια», 
αναφέρει η δήλωση του πανεπιστημίου. 
Ο ίδιος ο πατέρας, γιατρός στο επάγγελ-

μα, απαντά από τη μεριά του, ότι αρχικά 
το πανεπιστήμιο είχε συναινέσει στο επι-
ταχυμένο χρονοδιάγραμμα. Μιλώντας 
στο CNNi, αποκάλυψε επίσης ότι ο γιος 
του έλαβε μία πρόταση για ντοκτορά σε 
πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Αυτή η πρόταση ήταν, σύμφωνα πάντα 

με τον πατέρα, που οδήγησε το πανεπι-
στήμιο στην απόφαση να παρατείνει το 
χρόνο σπουδών του παιδιού.
                                             Πηγή: CNN Greece

Ρομπότ – μπάρμαν σερβίρει  
κοκτέιλ σε ένα λεπτό!

Μια αλυσίδα εστιατορίων στο Τόκιο 
άνοιξε μια μικρή παμπ, σε έναν 

από τους πιο πολυσύχναστους σιδη-
ροδρομικούς σταθμούς της πόλης, με 
μπάρμαν… ένα ρομπότ.
Το μαγαζί λέγεται «Zeroken Robo» και 

άνοιξε στις 23 Ιανουαρίου 2020, ενώ 
θα λειτουργήσει μέχρι τις 19 Μαρτίου 
2020, ως μέρος ενός πιλοτικού προ-
γράμματος, που εξετάζει πώς ανταπο-
κρίνονται οι πελάτες στην εξυπηρέτησή 
τους από μια μηχανή αντί ενός ανθρώ-
που. Οι πελάτες θα πληρώνουν πρώτα 
τα ποτά τους σε ένα αυτοματοποιημένο 
μηχάνημα και έπειτα θα λαμβάνουν μια 
απόδειξη με κώδικα QR, την οποία θα 
σκανάρει το ρομπότ για να τους ετοι-

μάσει το ποτό που θέλουν. Το ρομπότ 
χρειάζεται περίπου 40 δευτερόλεπτα 
για να γεμίσει ένα ποτήρι με μπύρα 
και σχεδόν ένα λεπτό για να ετοιμά-
σει και να σερβίρει ένα κοκτέιλ. Με το 
ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού της 
χώρας να είναι άνω των 65 ετών, οι ελ-
λείψεις των εργαζομένων έχουν γίνει 
συνήθεις στην Ιαπωνία, γι αυτό και η 
εταιρία QBIT Robotics δίνει τη λύση κα-
τασκευάζοντας ρομπότ-μπάρμαν. Στον 
κλάδο της εστίασης προβλέπεται ότι η 
έλλειψη εργαζομένων θα φτάσει μέχρι 
τους 380.000 μέχρι το 2025. Το ρομπότ 
μπάρμαν κοστίζει περίπου $82.000, δη-
λαδή όσο κοστίζει κι ένας εργαζόμενος 
για τρία χρόνια στον εργοδότη.

Ανακαλύφθηκε τεμπέλικη 
σαλαμάνδρα σπηλαίου
Ήταν ακίνητη για 7 χρόνια!

Ούτε ο διαλογιζόμενος Βούδας δε θα 
μπορούσε να καθίσει ακίνητος για 

επτά χρόνια στο ίδιο σημείο. Αλλά αυτό 
ακριβώς φαίνεται πως έκανε μια σαλα-
μάνδρα μέσα σε ένα σπήλαιο της Βο-
σνίας-Ερζεγοβίνης, όπως ανακάλυψαν 

οι επιστήμονες προς μεγάλη έκπληξη 
τους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 

Γκέργκελι Μπάλατς του Πανεπιστημί-
ου «Eotvos Lorand» της Ουγγαρίας, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό ζωολογίας «Journal of 
Zoology», σύμφωνα με το New Scientist 
και τη βρετανική «Ιντιπέντεντ», με-
λέτησαν ένα συγκεκριμένο είδος σα-
λαμάνδας, το ολμ ή πρωτέα (Proteus 
anguinus), που ζει σε υδάτινα σπήλαια 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ονομα-
σία Vruljak 1.
Τα εν λόγω μικρά και τυφλά λευκά αμ-

φίβια, ζουν πάνω από 100 χρόνια μέσα 
στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς τροφή για 
αρκετά χρόνια, ενώ ζευγαρώνουν κατά 
μέσο όρο μόνο μια φορά στα 12,5 χρό-
νια. 
Οι επιστήμονες, που μελετούν για 

χρόνια αυτά τα ασυνήθιστα πλάσμα-
τα, διαπίστωσαν ότι σε διάστημα μιας 
δεκαετίας μετακινούνται το πολύ δέκα 
μέτρα. 
Όμως, μια συγκεκριμένη σαλαμάνδρα, 

φαίνεται να μην έχει κουνηθεί από τη 
θέση της για τουλάχιστον επτά χρόνια! 

(Πηγή: ΑΠΕ)



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  14 Φεβρουαριου, 2020 / February 14, 2020  •  15

Αυτές είναι οι βάσεις που θα έχουν οι Αμερικανοί στην Ελλάδα 
Η Αθήνα θεωρεί ότι με την παραχώρηση ελληνικών εγκαταστάσεων, όχι μόνο δε δίνει «γη και ύδωρ» 
στους Αμερικανούς, αλλά προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τη θωράκιση της άμυνας μας 
Γράφει ο Μάνος Χαραλαμπάκης 
(ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ») 

Το στρατιωτικό «αποτύπωμά» τους στην Ελλάδα ενισχύ-
ουν και παγιώνουν οι ΗΠΑ μετά την υπερψήφιση στη 

Βουλή της επικαιροποιημένης αμυντικής συνεργασίας 
(MDCA) των δύο χωρών.
Πλέον οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αποκτούν και 

επισήμως μόνιμη παρουσία – εκτός από τη Σούδα – σε 
άλλα τρία στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας, 
στη Λάρισα, το Βόλο και την Αλεξανδρούπολη, με στόχο 
να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο στην περιοχή της 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στον έλεγχο αυτό 
συνδράμουν και τα ιπτάμενα ραντάρ AWACS που σταθ-
μεύουν στη νατοϊκή βάση στο Άκτιο. Οι εγκαταστάσεις σε 
Λάρισα, Βόλο και Αλεξανδρούπολη θα χρησιμοποιούνται 
ως «ορμητήρια» για τα υπερσύγχρονα αμερικανικά UAVs, 
τα πλοία και ελικόπτερα μάχης. Η Ουάσιγκτον έκρινε ότι 
η ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ελλάδα 
είναι επιβεβλημένη, σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων 
στη «γειτονιά» της Μέσης Ανατολής και ενώ η Ρωσία 
επιχειρεί κάθοδο στη Μεσόγειο. 

Η Αθήνα πάντως θεωρεί ότι με την παραχώρηση ελλη-
νικών εγκαταστάσεων, όχι μόνο δε δίνει «γη και ύδωρ» 
στους Αμερικανούς, αλλά προκύπτουν σημαντικά οφέλη 
για τη θωράκιση της άμυνας μας. Κι αυτό, διότι οι 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα χρησιμοποιούν τις ίδιες 
αναβαθμισμένες από τις ΗΠΑ εγκαταστάσεις, θα συνεκ-
παιδεύονται με αμερικανικές δυνάμεις και θα αποκτούν 
χρήσιμη τεχνογνωσία πάνω σε νέα όπλα.
Η επικαιροποίηση της αμυντικής συνεργασίας κρίθηκε 

αναγκαία, διότι το παλαιό κείμενο περιείχε τοποθε-
σίες βάσεων (Γλυφάδα, Ελληνικό) από τις οποίες οι 
Αμερικανοί έχουν αποχωρήσει εδώ και δεκαετίες. 
Επιπλέον, με δεδομένη τη σύσφιγξη των ελληνοαμερι-
κανικών σχέσεων και τις συμφωνίες που είχαν υπάρ-
ξει για παραχώρηση ελληνικών εγκαταστάσεων στους 
Αμερικανούς (Λάρισα, Βόλος) κρίθηκε σκόπιμο αυτή η 
συνεργασία να επισημοποιηθεί επ’ ωφελεία και των δύο 
πλευρών. Άλλωστε, οι Αμερικανοί είχαν εκδηλώσει ενδι-
αφέρον να αναβαθμίσουν αρκετές από τις στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις με δικά τους έξοδα και συνακόλουθα 
θα έπρεπε να είχαν νομική κάλυψη για απελευθέρωση 
κονδυλίων από το Κογκρέσο.

Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για την επικαιρο-
ποίηση της αμυντικής συνεργασίας είχαν ξεκινήσει εδώ 
και αρκετά χρόνια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε συμβολή 
στην προώθησή της, μολονότι τώρα το κόμμα της αντι-
πολίτευσης ζήτησε «πάγωμα» της συμφωνίας. Άλλωστε, 
πολλές από τις συμφωνίες για την παραχώρηση στρα-
τιωτικών εγκαταστάσεων στους Αμερικανούς (Βόλος, 
Λάρισα) που τώρα μονιμοποιούνται, είχαν κλείσει από 
την προηγούμενη κυβέρνηση.

 
ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΡΑΤΟΣ
Με την επικαιροποίηση της αμυντικής συνεργασίας 

– και με τη βούλα της Βουλής – οι Αμερικανοί θα έχουν 
μόνιμη και ενισχυμένη παρουσία από το Βορρά έως το 
Νότο της χώρας μας. 

Η συμφωνία προβλέπει βελτιώσεις και επεκτάσεις στις 
υποδομές της Σούδας, της σημαντικότερης βάσης των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η βάση χρησιμοποιείται από το πολε-
μικό ναυτικό, την αεροπορία (μαχητικά και μεταγωγικά 
αεροσκάφη) και τις ειδικές δυνάμεις των Αμερικανών. 
Είναι δε η μόνη βάση στη Μεσόγειο που μπορεί να 
φιλοξενήσει πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο. Θεωρείται 
σημαντική βάση ανεφοδιασμού των αμερικανικών δυνά-
μεων για τις επιχειρήσεις τους σε Ανατολική Μεσόγειο 
και Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί αναμένεται να επεκτεί-
νουν το κρηπίδωμα Κ14 όπου δένουν τα αεροπλανοφόρα. 
Στην αεροπορική βάση Λάρισας (110 ΠΜ) οι Αμερικανοί 
θα διαθέτουν μόνιμο «ορμητήριο» για τα σύγχρονα 
αμερικανικά «μάτια», τα UAVs ΜQ-9 Reaper. Τον περα-
σμένο Δεκέμβριο είχε παρουσιαστεί εκεί από αμερι-
κανική εταιρεία ένα UAV τελευταίας τεχνολογίας. Στο 
ελληνικό Πεντάγωνο θεωρούν ότι η σταθερή παρουσία 
αμερικανικών UAV θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε 
τεχνογνωσία στον κρίσιμο τομέα των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών.

Στην έδρα της 1ης Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού 
στο Στεφανοβίκειο Βόλου θα υπάρχει μόνιμη παρου-
σία αμερικανικών ελικοπτέρων. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές φορές συνεκπαιδεύσεις 
Ελλήνων και Αμερικανών.
Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι η τρίτη περιοχή 

στην οποία οι Αμερικανοί έριξαν «άγκυρα» για μόνιμη 
εγκατάσταση. Από εκεί θα μπορούν να ελέγχουν τα 
Βαλκάνια, τα Δαρδανέλια, το Αιγαίο. Θεωρούν ότι η 
Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σε καίριο σημείο για την 

υποστήριξη ασκήσεων στην περιοχή, λόγω της υπάρχου-
σας υποδομής και στρατηγικής της θέσης. Θέλουν να το 
χρησιμοποιούν για τη ροή του στρατιωτικού προσωπι-
κού και του εξοπλισμού τους.

Η βάση στη Σούδα
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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

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Αρχαγγελιώτισσα Ξάνθης: Το πανθρακικό προσκύνημα
Στη  θρακική  γη,  βορειοανατολικά 

της πόλης της Ξάνθης και στις παρυφές 
του ορεινού όγκου της Ροδόπης, βρίσκε-
ται η μονή της Παναγίας της Αρχαγγελιώ-
τισσας (φωτ.).
Η  κατάφυτη  περιοχή  στην  οποία  είναι 
χτισμένη  η  μονή  προσφέρει  εξαιρετική 
θέα στον κάμπο της Ξάνθης.
Μολονότι  το  καθολικό  της  μονής  είναι 
αφιερωμένο  στα  Εισόδια  της  Θεοτόκου, 
η  Αρχαγγελιώτισσα  γίνεται  τόπος  παν-
θρακικού προσκυνήματος το Δεκαπενταύ-
γουστο, όταν χιλιάδες πιστοί συρρέουν σε 
αυτήν,  για  να  προσκυνήσουν  τη  θαυμα-
τουργή εικόνα της Παναγίας και να ζητή-
σουν τη χάρη και τη συνδρομή της.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
Το μοναστήρι που προϋπήρχε του σημε-
ρινού  κτιριακού  συγκροτήματος  είχε  κα-
ταστραφεί από δύο φοβερούς σεισμούς, 
που ισοπέδωσαν ολόκληρη την πόλη της 
Ξάνθης  το  Μάρτιο  και  τον  Απρίλιο  του 
1829.
Για  την  παλαιότερη  ζωή  του  μοναστη-
ριού,  οι  υπάρχουσες  πληροφορίες  είναι 
λιγοστές.  Πάντως,  από  σημειώσεις  και 
ενθυμήσεις που είχαν καταχωριστεί κατά 
καιρούς σε εκκλησιαστικά βιβλία από μο-
ναχούς,  πληροφορούμαστε  ότι  το  μονα-
στήρι  υφίστατο,  και  μάλιστα με  την  ίδια 
ονομασία, το έτος 1559. 

Η  μονή  της  Παναγίας  της  Αρχαγγελιώ-
τισσας  ανοικοδομήθηκε  στη  σύγχρονη 
μορφή  της  το  1841  από  το  μητροπολίτη 
Ξάνθης Ευγένιο (1831-1848). Οι δαπάνες 
καλύφθηκαν  από  χρήματα  που  συγκέ-
ντρωσαν οι κάτοικοι με εράνους, ενώ ση-
μαντική υπήρξε η οικονομική υποστήριξη 
των  καπνεμπόρων  της  Ξάνθης.  Το  1844 
οικοδομήθηκε και το καμπαναριό, το μο-

ναδικό την εποχή εκείνη σε ολόκληρη τη 
γύρω  περιοχή.  Μετά  την  ανακατασκευή 
της,  η  Αρχαγγελιώτισσα,  παρά  τις  οικο-
νομικές δοκιμασίες που υπέστη, συνέβα-
λε  στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  της  στη 
συντήρηση των σχολείων της Ξάνθης και 
στην  ανέγερση  του  επισκοπικού  μεγά-
ρου της πόλης. Το 1913, κατά την πρώτη 
βουλγαρική  κατοχή,  τα  κειμήλια  της  μο-

νής αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη 
Βουλγαρία. Μεταξύ άλλων, οι Βούλγαροι 
άρπαξαν  33  πολύτιμους  κώδικες,  τους 
οποίους μετέφεραν μαζί με εκείνους της 
μονής  της  Παναγίας  της  Καλαμούς  στη 
Σόφια.

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
Άγνωστο  παραμένει  από  πού  ακριβώς 
πήρε την ονομασία της η μονή.  Κατά μία 
εκδοχή, το μοναστήρι οφείλει την ονομα-
σία  του  στη  μικρή  θαυματουργή  εικόνα 
του 16ου αιώνα που φέρει την επιγραφή 
Αρχαγγελιώτισσα και παριστάνει τη Θεο-
τόκο και  τους παραστεκούμενους αρχαγ-
γέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ.
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  παράλληλα  με 
την ονομασία Παναγία Αρχαγγελιώτισσα, 
η  μονή  λεγόταν  κατά  το  μακρινό  παρελ-
θόν και Παναγία Χαλκαλιώτισσα.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητροπόλε-
ως  Ξάνθης,  που  στεγάζεται  στην  ανατο-
λική πτέρυγα της μονής της Αρχαγγελιώ-
τισσας,  περιλαμβάνει  φορητές  εικόνες, 
χρυσοκέντητους  επιταφίους,  λειτουργικά 
σκεύη,  χειρόγραφα  και  έντυπα  λειτουρ-
γικά  βιβλία,  σφραγίδες  και  άμφια,  ξυλό-
γλυπτα.  Τα  αξιολογότατα  εκθέματα  χρο-
νολογούνται από τα τέλη των Βυζαντινών 
Χρόνων έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Αρτοτίνα Φωκίδας: Στην αγκαλιά των Βαρδουσίων
Γραφικό  ορεινό  κεφαλοχώρι  της Φωκίδας,  η  Αρτοτίνα 

(φωτ.), τμήμα του Δήμου Δωρίδος, είναι «σκαρφαλω-
μένη» σε μια ράχη των Bαρδουσίων, σε υψόμετρο 1.180 
μέτρα.
Απέναντι  από  τον  οικισμό  της  Αρτοτίνας  ορθώνεται  η 
Πυραμίδα, επιβλητική κορυφή των Βαρδουσίων (υψόμε-
τρο 2.350 μέτρα). Στην κρημνώδη και κατάφυτη από έλα-
τα περιοχή της Αρτοτίνας κελαρύζουν τα νερά ορμητικών 
χειμάρρων,  ενώ  στα  πλούσια  βοσκοτόπια  της  έβοσκαν 
παλαιότερα χιλιάδες γιδοπρόβατα. 
Η  Αρτοτίνα  αποτελεί  τον  τόπο  καταγωγής  πολλών 
οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821. Στα εδάφη της 
έστηναν επί Τουρκοκρατίας καραούλι αρματολοί και κλέ-
φτες, όπως υποδηλώνουν, μεταξύ άλλων, τα τοπωνύμια 
«Το κελί του Διάκου», «Του Σαφάκα τα ταμπούρια», «Του 
Σκαλτσοδήμου  ο  έλατος»,  «Η  σπηλιά  του  Γιαννούλα», 
«Του Γούλα η ράχη». Το πλέον διάσημο τέκνο της Αρτοτί-
νας υπήρξε ο Φιλικός και οπλαρχηγός, Αθανάσιος Διάκος, 
ήρωας  του  εθνικοαπελευθερωτικού  αγώνα  του  1821. 
Εξάλλου,  εδώ  γεννήθηκαν,  μεταξύ  άλλων,  οι  οπλαρχη-
γοί  Ανδρέας  (Aνδρίτσος)  Σαφάκας  και  Δήμος  Σκαλτσάς 

(Σκαλτσοδήμος), καθώς και ο λαογράφος Δημήτρης Λου-
κόπουλος. Στην πλατεία του χωριού δεσπόζει ο ναός του 
Αγίου  Γεωργίου,  που  οικοδομήθηκε  το  1905  στη  θέση 
παλαιότερης  ομώνυμης  εκκλησίας.  Σε  κεντρικό  σημείο 
της Αρτοτίνας βρίσκεται ο ναός της Παναγίας, που ιδρύ-
θηκε επί Τουρκοκρατίας και ήταν ιδιωτική εκκλησία των 
Σαφακαίων. 
Άλλα αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία  είναι  η  εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου  και  ο  κοιμητηριακός  ναός  της Με-
ταμόρφωσης του Σωτήρος  (Αγία-Σωτήρα). Την προσοχή 
των επισκεπτών συγκεντρώνει, επίσης, το αρχοντικό του 
Σαφάκα (19ος αιώνας), κοντά στην εκκλησία της Παναγί-
ας. Στο εν λόγω αρχοντικό στεγάζεται μουσειακός χώρος 
με εκθέματα ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος. 
Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την Αρτοτίνα, σε μια 
ειδυλλιακή  τοποθεσία,  βρίσκεται  η μονή  του Αγίου  Ιω-
άννη  του Προδρόμου,  όπου μόνασε  σε  νεαρή ηλικία  ο 
Aθανάσιος Διάκος (σώζεται το κελί του). Το καθολικό της 
μονής ανακατασκευάστηκε στις αρχές  του 19ου αιώνα. 
Κάθε  χρόνο,  στα  τέλη  Αυγούστου,  πραγματοποιούνται 
τα  «Διάκεια»,  εορταστικές  (πολιτιστικές  και  αθλητικές) 

εκδηλώσεις, αφιερωμένες στον εθνικό ήρωα. Οι εκδηλώ-
σεις κορυφώνονται στις 29 Αυγούστου, ανήμερα της εορ-
τής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, με τη διεξαγωγή 
Θείας Λειτουργίας στη μονή και πανηγυριού με παραδο-
σιακή μουσική και τραγούδι.
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Lunch Specials
5 choices

for only

$1095

Includes:
Soup • 

Main course •
Dessert •

Soft drink or Coffee •

ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

Οι 10 πιο τουριστικές χώρες 
Μπορεί η χώρα μας να μη βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις, όμως η κατάταξή της στις προτιμήσεις 
των επισκεπτών βελτιώνεται κάθε χρόνο – Στην πρώτη δεκάδα του 2019 λίγες είναι οι εκπλήξεις 

Περισσότερα άτομα έκαναν φέτος 
διακοπές σε άλλες ή στη δική τους 

χώρα, εντούτοις ανακόπηκε ο ρυθμός 
αύξησής τους, σύμφωνα με την τελευ-
ταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού. 

Έτσι, σε 1,5 δισ. υπολογίζονται το 2019 
οι τουρίστες σε όλο τον κόσμο, όταν το 
προηγούμενο έτος ήταν 1,4 δισ. Παρά 
την αύξηση στον αριθμό τους, παρατη-
ρήθηκε επιβράδυνση 4% στην άνοδο του 
αριθμού διεθνών αφίξεων, που είναι και η 
χαμηλότερη από το 2016. Ο αριθμός των 
τουριστών είχε παρουσιάσει αύξηση 6% 
το 2018, 7% το 2017 και 4% το 2016. 

Η επιβράδυνση της ανόδου οφείλεται 
κυρίως στην παράλληλη επιβράδυνση της 
παγκόσμιας οικονομίας, στις γεωπολιτικές 
εντάσεις και στην αβεβαιότητα σχετικά με 
το Brexit, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
(WTO). Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε 
επίσης το «λουκέτο» της Thomas Cook. 

Ωστόσο, οι μελλοντικές προοπτικές και 
οι εκτιμήσεις για το 2020 είναι θετικές. 
Ο WTO εκτιμά αύξηση 3% – 4% και σε 
αυτό θα συμβάλουν μεγάλα πολιτιστικά 
και αθλητικά γεγονότα, όπως είναι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο στην 
Ιαπωνία. 
Με βάση την έκθεση του ΠΟΤ, καταγρά-

φηκε αύξηση των τουριστικών αφίξεων 
σε όλες τις περιοχές, με το υψηλότερο 
ποσοστό στη Μέση Ανατολή (+8%) και 
την Ασία να ακολουθεί (+5%). Οι διεθνείς 
αφίξεις σε Ευρώπη και Αφρική σημείωσαν 
άνοδο 4%, ενώ στην Αμερική 2%. 

Η Γαλλία εμφάνισε τη μεγαλύτερη 
αύξηση στις διεθνείς τουριστικές δαπάνες 
μεταξύ των δέκα κορυφαίων αγορών. 

ΟΙ 10 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

 10) Βρετανία – 36 εκατ. τουρίστες 
Με κορυφαίες τουριστικές εγκαταστά-

σεις και υποδομές, η Βρετανία είναι 
δέκατη στην παγκόσμια κατάταξη και 
απορροφά 17,2 δισ. δολάρια από τους 

επισκέπτες της. Η πλειοψηφία των τουρι-
στών είναι από την Ευρώπη και ακολου-
θούν ΗΠΑ και Καναδάς. 

9) Ταϊλάνδη – 38 εκατ. τουρίστες 
Ήλιος, παραλίες, τροπικά νησιά, πλού-

σια άγρια φύση, αρχαιολογικοί χώροι, 
ναοί, γαστρονομία και χαμηλές τιμές, η 
Ταϊλάνδη είναι εδώ και χρόνια ένας ισχυ-
ρός τουριστικός προορισμός. Το 20,2% 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
(ΑΕΠ) της χώρας υπολογίζεται ότι προέρ-
χεται από τη συγκεκριμένη βιομηχανία, 
ενώ αναπτύσσεται τόσο ραγδαία, που 
υπολογίζει έως το 2032 να υποδεχθεί 100 
εκατομμύρια τουρίστες! 

8) Γερμανία – 39 εκατ. τουρίστες 
Το τουριστικό προϊόν της Γερμανίας 

υπολογίζεται στο 4,5% του ΑΕΠ και ο 
κλάδος απασχολεί δύο εκατομμύρια 
εργαζομένους. Βερολίνο, Μόναχο και 
Αμβούργο είναι οι πιο περιζήτητες πόλεις. 
7) Μεξικό – 41 εκατ. τουρίστες 
Παρθένες παραλίες, θέρετρα πέντε 

αστέρων, πλούσια πολιτιστική κληρονο-

μιά και χαμηλές τιμές, είναι αρκετά για 
να μετατρέψουν το Μεξικό σε έναν από 
τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προο-
ρισμούς παγκοσμίως και να το κατατά-
ξουν στην 7η θέση. 

6) Τουρκία – 46 εκατ. τουρίστες 
Μπορεί το 2014 η Τουρκία να είχε μόλις 

(;) 41,2 εκατ. τουρίστες, όμως η επιθετική 
διαφήμιση που έκανε, τους αύξησε ξανά 
το 2017. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί 
της είναι η πόλη της Αττάλειας και η 
Κωνσταντινούπολη. 

5) Ιταλία – 62 εκατ. τουρίστες 
Για πολλούς η επίσκεψη στην Ιταλία είναι 

το όνειρο της ζωής τους. Με 50 μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, 
αρχαιολογικούς χώρους, γαστρονομία, 
μοναδικά αξιοθέατα, αλλά και μόδα, 
δίκαια κατατάσσεται στους δέκα πρώτους 
προορισμούς παγκοσμίως. 
4) Κίνα – 63 εκατ. τουρίστες 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου, το 2020 η Κίνα θα γίνει η 
πρώτη τουριστική δύναμη στον κόσμο, αν 

βέβαια δεν υπάρξει τουριστική οδηγία 
από άλλες χώρες, λόγω του ιού της «κινε-
ζικής» γρίπης. Προς το παρόν παραμένει 
στην τέταρτη θέση. 

3) ΗΠΑ – 80 εκατ. τουρίστες 
Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Λας Βέγκας, 

είναι οι πόλεις που δέχονται τους περισσό-
τερους τουρίστες όλο το χρόνο, ενώ Γκραν 
Κάνιον και Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν 
αποτελούν πόλους έλξεις για τους φυσι-
ολάτρες ανά τον κόσμο. Σε 29 πολιτείες 
ο τουρισμός συγκαταλέγεται στις τρεις 
πρώτες βιομηχανίες και απασχολεί ένα 
μεγάλο μέρος εργαζομένων. 
2) Ισπανία – 83 εκατ. τουρίστες 
Περίπου το 11% του ΑΕΠ της Ισπανίας 

προέρχεται από τον τουρισμό. Οι περισ-
σότεροι επισκέπτες προέρχονται από 
χώρες της Ευρώπης και κυρίως από τη 
Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη 
Γερμανία. 
1) Γαλλία – 89 εκατ. τουρίστες 
Μουσείο του Λούβρου, Πύργος του 

Άιφελ, σκι στις Άλπεις, κήποι, πάρκα και 
άλλα πολλά, κάνουν τη Γαλλία πρώτο 
παγκόσμιο προορισμό με διαφορά. Το 
9,7% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από 
τον τουρισμό. Ωστόσο, μόλις το 30% των 
εσόδων αυτών προέρχεται από ξένους 
τουρίστες και το υπόλοιπο 70% είναι από 
εσωτερικό τουρισμό. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ 13Η ΘΕΣΗ 
Στη 13η θέση βρέθηκε στην παγκόσμια 

κατάταξη η Ελλάδα, η οποία ανέβηκε 
ένα σκαλί από την προηγούμενη χρονιά. 
Ο πιο «δυνατός» μήνας του 2019 ήταν ο 
Αύγουστος, κατά τον οποίο καταγράφηκε 
αύξηση 11%. Τον ίδιο μήνα, η Τουρκία 
είχε άνοδο του τουρισμού 16,9%, ενώ 
τη μεγαλύτερη θετική διαφορά είχαν 
οι Φιλιππίνες με 27,5% περισσότερους 
τουρίστες. 

Η λίστα των αφίξεων πάντως, δεν είναι 
η τελική, καθώς πολλές χώρες δεν έχουν 
δώσει τα ολοκληρωμένα στοιχεία τους 
για το 2019. 
               Πηγή: Protagon.gr

To Παρίσι είναι με διαφορά  
ο ισχυρότερος πόλος έλξης  

για τους τουρίστες  
παρά τις διαδηλώσεις  

και τις πυρκαγιές... 
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Τυπώστε τις επιταγές  
σας σ ’εμάς  
με σιγουριά

ΠΛΉΡΉ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

450 978-9999

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές

Επιχειρήσεων ΉΠΑ

250 για $87
500 για $127

1000 για $187

Γράφει η Μαρία Μοτίκα*

Στις 12 Φεβρουαρίου συμπληρώ-
θηκε ένας χρόνος από τη θέση σε 

ισχύ τής Συμφωνίας των Πρεσπών. Μιας 
συμφωνίας, που ρύθμισε τη διαφορά 
Αθήνας-Σκοπίων για το όνομα της γειτο-
νικής χώρας, καθώς και μια σειρά άλλων 
ζητημάτων και δίχασε τους Έλληνες, με τη 
μια πλευρά να μιλά για μια επωφελή ως 
σπουδαία συμφωνία και την άλλη (κατά 
πολύ μεγαλύτερη αριθμητικά) να κάνει 
λόγο για μια κακή ως εθνικά επιζήμια 
συμφωνία.

Ακολουθεί μια εξέταση του βαθμού στον 
οποίο βασικά στοιχεία της Συμφωνίας 
εφαρμόζονται, καθώς και του κατά πόσο 
η χώρα μας έχει ωφεληθεί ως τώρα.

-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
«ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  

ERGA OMNES (ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ);
Συνεπεία του άρθρου 1 της Συμφωνίας, 

το όνομα της χώρας άλλαξε επισήμως σε 
136 κρατικά θεσμικά όργανα και ιδρύ-
ματα [1]. Ωστόσο, πολλοί δημόσιοι/κρατι-
κοί οργανισμοί διατηρούν στην ονομασία 
τους τον όρο «Μακεδονία» [2], ενώ και 
σε ιστοσελίδες πολλών κρατικών φορέων 
που έχουν προσαρμόσει την ονομασία 
τους, εξακολουθεί η παράλληλη χρήση 
του ονόματος «Μακεδονία» σκέτο.  
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι η πρώην 
κυβέρνηση αρνήθηκε να απαλείψει τον 
όρο «Μακεδονικό» από την ονομασία του 
εθνικού θεάτρου («Makedonski» Naroden 
Teatar), επειδή θεωρεί ότι αποτελεί 
«εθνοτικό στοιχείο» [3]. 

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην 
αλλαγή των διαβατηρίων. Όσον αφορά 
στα υφιστάμενα εσωτερικά έγγραφα, το 
άρθρο 1.10 προβλέπει τεχνική και πολι-
τική μεταβατική περίοδο 5 ετών από το 
άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφα-
λαίου της ΕΕ. Όλα τα καινούργια έγγραφα, 
όμως, πρέπει να είναι εναρμονισμένα με 
τη νέα κατάσταση (Αρ. 1.9) [4], γεγονός 
που συμβαίνει σε αρκετές αλλά όχι όλες 
τις περιπτώσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι καθολική 
χρήση του όρου «Βόρεια Μακεδονία» 
δε θα υπάρξει ποτέ. Ακόμη κι αν εφαρ-
μοστεί πλήρως η Συμφωνία, η παράλ-
ληλη χρήση των όρων «Μακεδονία» και 
«Βόρεια Μακεδονία» θα εξακολουθήσει 
στη γειτονική χώρα. Επί παραδείγματι, 
στον εθνικό ύμνο, ο οποίος τιτλοφορεί-
ται «Σήμερα πάνω από τη “Μακεδονία”», 
γίνεται μνεία σε «Μακεδονία» (3 φορές) 
και «Μακεδόνες» (2 φορές).

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στο 
Σύνταγμα, όπως πληροφόρησε ο πρώην 
ΥΠΕΞ κατά τη συζήτηση της Συμφωνίας 
στην ελληνική Βουλή, βάσει του συστή-
ματος που ακολουθείται, οι αλλαγές 
δεν ενσωματώνονται στο ήδη υπάρχον 
κείμενο αλλά παρατίθενται στο τέλος εν 
είδει τροπολογιών (amendments). Έτσι, 
σύμφωνα με το κείμενο που είναι αναρ-
τημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής της 
γείτονος, το παλαιό σύνταγμα μένει ως 
έχει (δηλ. με τον όρο «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας») κι απλώς στο τέλος κατα-
γράφονται οι τροποποιήσεις.
Η τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ είναι το μόνο σημείο 

σε ολόκληρο το Σύνταγμα όπου αναφέρο-
νται οι όροι «Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας» και «Βόρεια Μακεδονία», 
σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα η ονομα-
σία της χώρας είναι «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας». Οφείλουμε να κρατήσουμε 
μια επιφύλαξη, σε περίπτωση που το 
κείμενο έχει αναπροσαρμοστεί κι απλώς 
δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο ακόμη. 
Μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019, πάντως, το 
νέο κείμενο δεν είχε παραδοθεί στην 
Αθήνα. Επίσης, το άρθρο 36 όπου γίνεται 
αναφορά σε «εθνικοαπελευθερωτικούς 
αγώνες της Μακεδονίας» εξαιρείται των 
αλλαγών.

Οι μη κρατικοί φορείς και οι πολί-
τες της χώρας δε δεσμεύονται από τη 
Συμφωνία και μπορούν να αποκαλούν τη 
χώρα τους κατά το δοκούν. Έτσι, υπάρ-
χουν εκατοντάδες επιχειρήσεις, οργα-
νισμοί και ΜΚΟ που χρησιμοποιούν το 
«Μακεδονία» σκέτο π.χ. Οικονομικό 
Επιμελητήριο της «Μακεδονίας», ποδο-
σφαιρική ομάδα «Makedonija Γ.Π.», ΜΚΟ 
«Macedonia 2025», σε εκδηλώσεις των 
οποίων, όμως, εμφανίζονται και κρατικοί 
αξιωματούχοι. Ως αποτέλεσμα, παρατη-
ρείται το φαινόμενο σε τουριστικές εκθέ-
σεις το περίπτερο της χώρας να τιτλο-
φορείται «Βόρεια Μακεδονία» και στην 
επωνυμία συμμετεχουσών εταιριών να 
εμπεριέχεται ο όρος «Μακεδονία». 

Στις δε καθημερινές επαφές, είναι αμφί-
βολο αν η χώρα αποκληθεί ποτέ με το 
νέο της όνομα. Έκδηλος είναι ο φόβος, σε 
μεγάλη μερίδα της ελληνικής γνώμης, ότι 
ακόμη και στο επίσημο όνομα της χώρας, 
διά της διολισθήσεως, σταδιακά το πρώτο 
συνθετικό θα ατονεί και στο τέλος θα 
φύγει. Παρατηρείται ήδη σε αρκετές 
περιπτώσεις το «Βόρεια Μακεδονία» να 

γίνεται «Β. Μακεδονία» (C. Makedonija) 
ή «PC Makedonija» (ΔΒ «Μακεδονίας»).
Οι παραβιάσεις τον τελευταίο καιρό από 

υπουργούς της υπηρεσιακής κυβέρνησης 
προερχόμενους από το VMΡΟ αποτελούν 
σαφώς ένδειξη των πεποιθήσεών τους 
αλλά συνιστούν περισσότερο μια ψηφο-
θηρική στρατηγική εντασσόμενη στο 
πολωμένο προεκλογικό κλίμα. Οφείλει, 
λοιπόν, κανείς να περιμένει τη διαμόρ-
φωση του μετεκλογικού τοπίου, σε περί-
πτωση που το κόμμα αναλάβει την εξου-
σία, για να σχηματίσει ολοκληρωμένη 
άποψη.

-ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΟΛΑ  
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ;

Η Συμφωνία αναφέρει ρητώς ότι η 
αρχαία Μακεδονία αποτελεί μέρος της 
ελληνικής ιστορίας και πρέπει να σταμα-
τήσει ο σφετερισμός της, μόνο, όμως, 
από κρατικούς φορείς. Υπό αυτό το πλαί-
σιο, τοποθετήθηκαν μικρές πλαστικές 
πινακίδες σε κάποια μνημεία κι αγάλματα, 
οι οποίες εξηγούν ότι αυτά αποτελούν 
μέρος του ελληνικού πολιτισμού. Αυτές 
βανδαλίζονται ή αφαιρούνται συχνά, 
με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να είναι 
υποχρεωμένη να τις αντικαθιστά, κάτι 
που ενίοτε συμβαίνει με καθυστέρηση. 
Ιδιαιτέρως προβληματικό σημείο παρα-

μένει η Αψίδα «Μακεδονία» που φέρει 
ομώνυμη εγχάρακτη επιγραφή καθώς και 
τον Ήλιο της Βεργίνας.
Τα ονόματα δρόμων και πλατειών 

που παραπέμπουν στην Ελλάδα π.χ. 
πλατεία Πέλλας, οδός Μακεδονίας, 
Αλέξανδρου του Μακεδόνα, Φιλίππου 
του Β’, Αμύντα, δεν έχουν αλλάξει ακόμη. 

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Τί έχει αλλάξει μέχρι σήμερα;
Εφαρμογές, καθυστερήσεις, παραβιάσεις. Διασφαλίστηκαν τα εθνικά συμφέροντα;

►
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

Place your orders online or  
by phone before 9pm on Thursday.

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

  PANIERDUFERMIER.CA        PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM        514 473-4591 

  3161-D, boul. Dagenais Ouest, (near Curé-Labelle) Laval, Québec  H7P 1T8 

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κτήριο του 
Κοινοβουλίου υπάρχει ακόμη αίθουσα 
«Μακεδονία».

Η χρήση του Ήλιου της Βεργίνας στη 
χώρα ήταν ευρεία. Εμφανιζόταν σε αγάλ-
ματα, εκκλησίες ακόμη και σε… καπάκια 
υπονόμων! Η κυβέρνηση τον αφαίρεσε 
από αρκετά σημεία αλλά όχι όλα π.χ. 
βάσει διαδικτυακών φωτογραφιών, υπάρ-
χει ακόμη στο οδόστρωμα έξω από το 
δημαρχείο της πόλης KrivaPalanka [5] και 
σε σιντριβάνι στην πλατεία Magnolia στη 
Βίτολα (Μοναστήρι). Χρήση του Ήλιου 
έγινε κι από το κρατικό ίδρυμα παραδο-
σιακών χορών «Tanec» σε γιγαντοοθόνη 
όπισθεν των καλλιτεχνών κατά τη διάρ-
κεια συναυλίας στο Σίδνεϋ, στα πλαίσια 
της περιοδείας «Tanec – Η ψυχή της 

“Μακεδονίας”» στην Αυστραλία τον περα-
σμένο Νοέμβριο [6].

Η χρήση ελληνικών συμβόλων δεν 
απαγορεύεται από ιδιώτες ή επιχειρήσεις 
από τη Συμφωνία, ακόμη και σε εξωτε-
ρικούς χώρους. Ως εκ τούτου, μαγαζιά, 
επιχειρήσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι ακόμη 
και ποδοσφαιρικές ομάδες (Rockdale City 
Suns FC και Sydenham Park SC που έχουν 
ιδρυθεί από Σλάβους ομογενείς της γείτο-
νος στην Αυστραλία) εξακολουθούν να τα 
ιδιοποιούνται.

Ιδιαζόντως έντονη είναι η χρήση τους 
στο εξωτερικό από πολιτιστικούς και 
εκπαιδευτικούς συλλόγους ομογενών, με 
τις εκδηλώσεις τους να βρίθουν σημαιών 
με τον Ήλιο της Βεργίνας και χαρτών 
της «Μεγάλης Μακεδονίας». Σε μια από 
αυτές, προσφάτως, παρευρέθη ο πρόξε-
νος της γειτονικής χώρας στο Τορόντο [7].

-ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ;
Σύμφωνα με δηλώσεις πρώην κυβερνη-

τικών στελεχών και του επικεφαλής του 
ελληνικού σκέλους της Μεικτής Επιτροπής 
για ιστορικά κι εκπαιδευτικά θέματα, 
παρότι η διαδικασία αλλαγής της ύλης 
είναι χρονοβόρα, λόγω του ότι τα Σκόπια 
θέλουν να εναρμονιστεί με τις αποφά-
σεις της επιτροπής Σόφιας-Σκοπίων, όταν 
αυτές ληφθούν (μολονότι κάτι τέτοιο 
δεν προβλέπεται από τη Συμφωνία), το 
Σεπτέμβριο, βάσει της Συμφωνίας, θα 
έπρεπε να εκδοθούν καινούργια βιβλία 
«όπου τουλάχιστον θα εξαλείφονταν 
οι αλυτρωτισμοί» [8]. Τελικά, οι Αρχές 
τύπωσαν και μοίρασαν για το σχολικό 
έτος 2019/2020 τα ίδια εγχειρίδια, ζητώ-
ντας πίστωση χρόνου.

-ΑΝΑΣΧΕΘΗΚΕ Η ΕΠΙΡΡΟΗ  
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ;

Σημαντικό επιχείρημα υπέρ της 
Συμφωνίας ήταν ότι αυτή θα έβαζε τέρμα 
στην επιρροή τρίτων κρατών στη γειτο-
νική χώρα και, κυρίως, της Τουρκίας. 
Αναμφιβόλως, η Συμφωνία των Πρεσπών 
δε τη χαροποίησε αλλά δεν έπληξε καίρια 
τα συμφέροντά της προσώρας. Μπορεί 
η Ελλάδα να ανέλαβε την επιτήρηση 
του εναέριου χώρου της γείτονος, ρόλο 
που διεκδικούσε η Τουρκία, καθώς και 

την παροχή βοήθειας στην προσαρμογή 
των ενόπλων δυνάμεων στα νατοϊκά 
πρότυπα, αλλά Άγκυρα και Σκόπια συνδέ-
ονται με στρατιωτικές, οικονομικές και 
πολιτιστικές συμφωνίες.
Η Αγκυρα έχει μεγάλη διείσδυση, τόσο 

στον αλβανικό πληθυσμό λόγω κοινής 
θρησκείας, όσο και στο σλαβικό, αναγνω-
ρίζοντας από νωρίς τη χώρα με το όνομα 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας» και 
υποδαυλίζοντας τα εθνικιστικά στοιχεία 
στη λογική τού, ο «εχθρός» του εχθρού 
μου είναι φίλος μου. Όπως δήλωσε ο 
Ζ. Ζάεφ προ ημερών, «η Τουρκία ήταν 
και παραμένει ο μεγάλος μας φίλος και 
σύμμαχος» [9]. Επίσης, υπάρχουν περί-
που 78.000 Τούρκοι που αποτελούν το 
μακρύ χέρι της Άγκυρας. 

Ένα γεγονός συμβολικής αξίας είναι, ότι 
αντιπροσωπία της γείτονος παρευρέθη 
στις εορταστικές εκδηλώσεις των Τούρκων 
στην κατεχόμενη Κύπρο για την επέτειο 
της εισβολής της 20ης Ιουλίου 1974. Αυτό 
συνέβαινε κάθε χρόνο αλλά θα περίμενε 
κανείς φέτος να μη συμβεί, στα πλαίσια 
της καλής γειτονίας με την Ελλάδα.

-ΜΕΤΡΙΑΣΤΗΚΕ  
Ο ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ;

Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα στη 
γειτονική χώρα, διαπιστώνει κανείς ότι ο 
εθνικισμός δεν περιορίστηκε. Αντιθέτως, 
σημαίες με τον Ήλιο της Βεργίνας εμφανί-
ζονται σε γήπεδα κι εκδηλώσεις, όχι μόνο 
γιατί θεωρείται ότι αποτελεί ταυτοτικό 
στοιχείο της χώρας αλλά και ως αντίδραση 
στη Συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης, έχει 
δημιουργηθεί το σύνθημα «ποτέ Bόρεια, 
μόνο Μακεδονία» που χρησιμοποιείται 
ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
κι ακούγεται σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Χαρακτηριστικά του όλου κλίματος είναι 
τα διαμειφθέντα μετά την κίνηση της 
δημάρχου του Whittlesea στην Αυστραλία 
με καταγωγή από το Πρίλεπ, να αναρτήσει 
στη σελίδα της στο Facebook φωτογρα-
φία όπου χορεύει κρατώντας μια σημαία 
με τον Ήλιο της Βεργίνας, προκαλώντας τη 
σφοδρή αντίδραση της ελληνικής ομογέ-
νειας. Συμπατριώτες της προχώρησαν 
σε διαδήλωση φορώντας μπλούζες και 
κρατώντας σημαίες με τον Ήλιο κι αργό-
τερα, κάποιοι εξ αυτών, σύμφωνα με τις 
Αυστραλιανές αρχές [10], επιτέθηκαν σε 
Έλληνα ομογενή.
Τέλος, το επιχείρημα ότι η συμφωνία 

θα συνέβαλε στο να δουν οι γείτονες με 
πιο θετικό μάτι τη χώρα μας, καταρρί-
πτεται από μια πρόσφατη δημοσκόπηση. 
Σύμφωνα με αυτήν, η Ελλάδα θεωρείται η 
μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα τους (σε 
ποσοστό 37,1%) [11]. Ακολουθούν με 
μεγάλη διαφορά η Αλβανία (10,5%) και η 
Βουλγαρία (8,8%).

-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΤΗΡΕΙ 
ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥ;

Πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
η Αθήνα είχε δυο ισχυρούς διαπραγμα-
τευτικούς μοχλούς πίεσης έναντι των 

Σκοπίων, το γεγονός ότι έπρεπε να δώσει 
τη συγκατάθεσή της για να εισέλθουν 
τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ. Με τη 
Συμφωνία αυτό το όπλο χάθηκε, καθώς 
το άρθρο 2 (1) ορίζει ότι η Ελλάδα «δε 
θα αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την 
ένταξη του Δεύτερου μέρους σε διεθνείς, 
πολυμερείς και περιφερειακούς οργανι-
σμούς» στους οποίους η ίδια είναι μέλος.

Λέγεται ότι η Συμφωνία παρέχει δικλεί-
δες ασφαλείας κι ότι η ένταξη των 
Σκοπίων στην ΕΕ περνά μέσα από την 
αυστηρή τήρησή της, με την Αθήνα να 
διατηρεί τουλάχιστον το δικαίωμα βέτο 
στο άνοιγμα και κλείσιμο κάθε διαπραγ-
ματευτικού κεφαλαίου. Ωστόσο, πλέον 
θεωρείται ότι η ένταξη στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια αποτελεί αναγκαία προϋπό-
θεση, για να εφαρμόσει πλήρως η γειτο-
νική χώρα τη Συμφωνία και να βελτιω-
θούν κάποια αρνητικά σημεία της.

Έτσι, ενώ τα Σκόπια βρίσκονταν σε 
πιο αδύναμη θέση κι επιζητούσαν την 
ευμενή στάση της Αθήνας στα αιτήματά 
τους, τώρα η χώρα μας φαίνεται να είναι 
αυτή που επιθυμεί διακαώς την ένταξή 
τους στην ΕΕ. Ως απότοκο, προστίθεται 
ακόμη ένα αίτημα στήριξης των ελληνικών 
θέσεων στα ήδη υπάρχοντα και φλέγο-
ντα, αυτά της τουρκικής προκλητικότητας 
και της προσφυγικής/μεταναστευτικής 
κρίσης, απέναντι στους Ευρωπαίους εταί-
ρους, κι ιδίως απέναντι σε μια χώρα που 
κρατά την πιο θετική στάση απέναντί μας, 
τη Γαλλία, που έθεσε το περιβόητο βέτο 
τον περασμένο Οκτώβριο.

Πέραν τούτων, δεν υπάρχουν ρήτρες 
διασφάλισης της Αθήνας εν σχέσει προς 
τις κινήσεις των Σκοπίων, με εθνικιστική ή 
μη κυβέρνηση, όταν εκπληρώσουν όλους 
τους στόχους τους, και η Συμφωνία δε θα 
έχει να τους προσφέρει κάτι άλλο. Τους 
κινδύνους που επισείει αυτή η παρά-
μετρος αναδεικνύουν και δηλώσεις, ότι 
αφού ενταχθεί η χώρα στην ΕΕ θα είναι 
πιο εύκολο να αλλάξουν τη Συμφωνία 
προς όφελός τους, ακόμη και να την 
ακυρώσουν μονομερώς. Σημειωτέων ότι, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κανένα 
κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 
την έξοδο ενός άλλου κράτους – μέλους. 
Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν το ίδιο 
το κράτος υποβάλει επίσημο αίτημα 
αποχώρησης.

Παραλλήλως, το γεγονός ότι η Αθήνα 
παρουσιάστηκε πρόθυμη για συμβιβα-
σμούς υποχωρώντας από μια κόκκινη 
γραμμή δεκαετιών, αναγνωρίζοντας, 
δηλαδή, επισήμως ως «Μακεδόνες» μη 
Έλληνες και ως «μακεδονικό» κάτι μη 
ελληνικό, συν τοις άλλοις ενάντια και στη 
βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας 
του λαού, θα μπορούσε να ανοίξει την 
όρεξη και άλλων παικτών, που θα επιθυ-
μούσαν μια καλή γι αυτούς συμφωνία, 
για ζωτικής σημασίας εθνικά μας θέματα.
Εν κατακλείδι, όπως καταδεικνύεται, 

το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών 
παραμένει ακόμη ανοιχτό, με πλευρές 
της εφαρμογής της ακόμη διακυβευόμε-

νες, αντίθετα με τις εκτιμήσεις πολλών 
ότι με αυτή θα έκλεινε ένα ζήτημα της 
εξωτερικής πολιτικής μας και θα έδινε 
την ευκαιρία στην Ελλάδα να προσηλω-
θεί απερίσπαστη στην αντιμετώπιση πιο 
σοβαρών απειλών. Τα οφέλη για τη χώρα 
μας είναι πολύ περιορισμένα προσώρας, 
με την άλλη πλευρά συχνά να καθυστερεί 
την εφαρμογή ή να παραβιάζει βασικές 
πτυχές της Συμφωνίας.
Η όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία το 

τελευταίο διάστημα βάζει για κάποιους 
αναπόφευκτα το ζήτημα σε δεύτερη 
μοίρα, μετατρέποντάς το σε χαίνουσα 
πληγή. Ωστόσο, η ελληνική διπλωμα-
τία είναι υποχρεωμένη να παρακολου-
θεί στενά και το μέτωπο στα βόρεια 
σύνορα, για την προάσπιση των εθνικών 
συμφερόντων.
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*Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 
του Παντείου Πανεπιστημίου, στον Τομέα Ρωσίας, 
Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
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ΟΣΚΑΡ 2020: Τα Παράσιτα έγραψαν ιστορία
Φοίνιξ, Ζελβέγκερ και Πιτ οι μεγάλοι νικητές

Τα Όσκαρ 2020 απονεμήθηκαν. Μεγάλος 
νικητής τα Παράσιτα, τα οποία έκαναν 

την ανατροπή, όχι μόνο της χρονιάς, αλλά 
και γενικώς, καθώς είναι η πρώτη ξενό-
γλωσση ταινία που κερδίζει το μεγάλο 
βραβείο. 
Οι αστέρες του Χόλυγουντ είχαν πάρει 

από νωρίς τις θέσεις τους στο «Dolby 
Theatre», αναμένοντας τα αποτελέσματα, 
τα οποία, όπως αποδείχθηκε στο τέλος 
της βραδιάς, ήταν ιστορικά.
Τα Παράσιτα ήταν δικαίως ο μεγάλος νικη-

τής των 92ων βραβείων Όσκαρ, αποσπώ-
ντας όλα τα μεγάλα βραβεία. Χοακίν 
Φοίνιξ και Ρενέ Ζελβέγκερ, πήραν το 
Όσκαρ Α’ ανδρικού και Α’ γυναικείου 
ρόλου αντίστοιχα, ως αναμενόταν.
Ο Χοακίν Φοίνιξ έβγαλε μια ομιλία με 

κοινωνικό πρόσωπο, μίλησε για το ρατσι-
σμό, για τα δικαιώματα των ζώων, για 
την ανισότητα. Μίλησε φυσικά για 
το περιβάλλον, τονίζοντας ότι δεν πρέπει 
να σπαταλάμε τις πρώτες ύλες, και ότι 
πρέπει να χρησιμοποιούμε την κατανό-
ηση και την αγάπη για να γίνονται οι 
αλλαγές ευκολότερες για όλους. 

Δήλωσε ευγνώμων που του δόθηκαν 
δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και πρόσθεσε 
ότι ο δρόμος προς την εξιλέωση πρέπει να 
είναι κοινός. Δακρυσμένος, αναφέρθηκε 
στον αδελφό του, επίσης ηθοποιό, Ρίβερ 
Φοίνιξ, που έφυγε από τη ζωή σε μικρή 
ηλικία από ναρκωτικά. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στα 
Όσκαρ τιμήθηκαν όλα τα πρόσωπα της 
βιομηχανίας του θεάματος που έφυγαν 
από τη ζωή μέσα στη χρονιά, με το αφιέ-
ρωμα να κλείνει με τον Κερκ Ντάγκλας που 
πέθανε μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε 
ηλικία 103 ετών. Μάλιστα, όσο παιζόταν 
το αφιέρωμα, τραγουδούσε η Μπίλι Άιλις.

Ο Μπονγκ Τζουν Χο πήρε το Όσκαρ 
καλύτερης σκηνοθεσίας, αλλά και 
καλύτερης ταινίας για τα «Παράσιτα» 
(Parasite), υβρίδιο μαύρης σάτιρας, 
θρίλερ και αλληγορίας για τη ζωή των 
προνομιούχων και των μη προνομιούχων 
στη σύγχρονη Σεούλ, ταινία που σύμφωνα 
με την κριτική της εφημερίδας The Wall 
Street Journal «είναι πάντα μπροστά από 
το θεατή της, σε κάθε σκηνή». Ο Μπονγκ 
κέρδισε το βραβείο που διεκδικούσαν 

το ιερό τέρας του Χόλυγουντ Μάρτιν 
Σκορτσέζε, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σαμ 
Μέντες και ο Τοντ Φίλιπς με τον «Τζόκερ». 
Ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο οποίος σε μια 

βραδιά πήρε τα δύο πρώτα μεγάλα Όσκαρ 
για τη Νότια Κορέα, αποκάλυψε και τι θα 
κάνει στη συνέχεια: Θα πίνει μέχρι το 
πρωί... Στην ομιλία του ο Μπονγκ Τζουν Χο 
αναφέρθηκε στον Μάρτιν Σκορτσέζε τον 
οποίο ολόκληρο το Dolby Theater σηκώ-
θηκε να χειροκροτήσει.

Η Λόρα Ντερν έχει γενέθλια σήμερα 
(σ.σ.: Κυριακή 9/2) και όπως εξήγησε, το 
σημερινό δώρο ήταν το καλύτερο για 
εκείνη. 

Η Ντερν ευχαρίστησε τους γονείς της, 
επίσης ηθοποιούς και υποψήφιους στο 
παρελθόν για Όσκαρ. Ευχαρίστησε επίσης 
έναν-έναν τους συντελεστές της ταινίας 
και τους φίλους της.
Ο Μπραντ Πιτ, σε αντίθεση με τις ομιλίες 

του στα υπόλοιπα βραβεία, οι οποίες 
περιείχαν πειράγματα, στην ομιλία 
του στα Όσκαρ 2020 ήταν μια τυπική 
ομιλία με αναφορές στους γονείς του και 
στο... Χόλυγουντ. 

Ο Μπραντ Πιτ αφιέρωσε το βραβείο στα 
παιδιά του λέγοντας «σας λατρεύω, κάνω 
τα πάντα για εσάς».

ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΣΚΑΡ:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ: Παράσιτα
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπονγκ Τζουν Χο, «Παράσιτα»
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ: Χοακίν Φοίνιξ, «Joker»
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ: Ρενέ Ζελβέγκερ, 
«Judy»
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ: Μπραντ Πιτ,
«Once Upon a Time in Hollywood»
B’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ: Λόρα 
Ντερν, «Marriage Story»
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τάικα Γουαϊτίτι, 
για την ταινία «Jojo Rabbit»
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπονγκ Τζουν-Χο, 
Χαν Τζιν-Γουόν, «Παράσιτα»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ρότζερ Ντίκινς για το «1917»
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ζακλίν Ντιράν, για την ταινία 
«Μικρές Κυρίες»
ΜΟΝΤΑΖ: «Ford vs Ferrari»
ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ: «Bombshell»
ΜΟΥΣΙΚΗ: «Joker»
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: I’m Gonna Love Me Again,
«Rocketman», Έλτον Τζον
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: «Κάποτε  
στο Χόλιγουντ»
ΗΧΟΣ: «Ford vs Ferrari»
ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ: «1917»
ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ: «1917»
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: «Toy Story 4»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ: «Παράσιτα»
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: 
«American Factory»
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: 
«Learning to Skateboard in a War Zone If 
You’re a Girl»
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION: 
«Hair Love»
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑ - LIVE ACTION:  
«The Neighbor’s Window»

 Πηγή: CNN Greece
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HUMANIA CENTRE

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

Voula Kottaridis
Real Estate Broker

   514.993.5010

Σκέφτεστε να πουλήσετε 
το σπίτι σας;

1.9% Μη χάσετε αυτή 
την ευκαιρία

- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 
  (Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Ρωσοϊαπωνικός Πόλεμος στις αρχές του 20ου αιώνα

Η πρώτη μεγάλη στρατιωτική σύρραξη 
του 20ου αιώνα ανάμεσα στην τσα-

ρική Ρωσία και την ταχέως ανερχόμενη 
γεωπολιτικά αυτοκρατορική Ιαπωνία. Δι-
άρκεσε δύο περίπου χρόνια (8 Φεβρου-
αρίου 1904 – 5 Σεπτεμβρίου 1905), με 
νικήτρια τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλί-
ου, τόσο στο στρατιωτικό, όσο και στο 
διπλωματικό επίπεδο.
Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσία, 

επωφελούμενη από την κατάρρευση της 
Κίνας, επεκτείνεται προς τη Μαντζουρία 
(βορειονατολική Κίνα), όπου φθάνει και 
μία γραμμή του Υπερσιβηρικού Σιδη-
ροδρόμου. Το λιμάνι του Πορτ Άρθουρ 
είναι κομβικής σημασίας για τους Ρώ-
σους, καθώς αντιπροσωπεύει μία διέξο-
δο στον Ειρηνικό Ωκεανό, πάντα ανοιχτή 
στους πάγους.
Η σύγκρουση με την αποικιακή Ρωσία 

αποτελεί για την Ιαπωνία -από το 1870 
και εφεξής- την αφετηρία μιας διαδικα-
σίας εκσυγχρονισμού, μετά την αποκα-
τάσταση της εξουσίας του φωτισμένου 
αυτοκράτορα Μεϊτζί και τη διάλυση των 
Ιαπώνων πολέμαρχων, των γνωστών Σο-
γκούν. Βασισμένο σ’ ένα δυτικότροπο 
και αυταρχικό εκσυγχρονισμό, στηριγμέ-
νο στη γερμανική εμπειρία, το ιαπωνικό 
κράτος ρίχνει το βάρος στην ισχυροποίη-
ση του στρατού, ενέργεια που δοκιμάζε-
ται πρώτα με την εισβολή στην Κορεατι-
κή χερσόνησο το 1896.
Η υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ 

Ρωσίας και Ιαπωνίας, για τον έλεγχο των 
βορείων περιοχών της Κίνας, οξύνεται 
σταδιακά και κορυφώνεται στις 8 Φε-
βρουαρίου 1904, όταν οι Ιάπωνες επιτί-
θενται ξαφνικά με το σύγχρονο πολεμικό 
τους στόλο στο λιμάνι Πορτ Άρθουρ, με 
τη δικαιολογία ότι η Ρωσία δεν έχει απο-
σύρει τα στρατεύματά της από τη Μα-
ντζουρία, όπως είχε συμφωνηθεί. 

Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, η 
μακρά πολιορκία και η πτώση του Πορτ 
Άρθουρ (19 Αυγούστου 1904 – 2 Ια-
νουαρίου 1905), η αιματηρή μάχη του 

Μούκδεν (21 Φεβρουαρίου – 10 Μαρ-
τίου 1905) και η κατατρόπωση του ρω-
σικού στόλου της Βαλτικής στην Τσου-
σίμα (27-28 Μαΐου 1905) αποτελούν 
θριάμβους των ιαπωνικών στρατιωτικών 
δυνάμεων, που συγκλονίζουν την ευρω-
παϊκή κοινή γνώμη, η οποία βλέπει για 
πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή μία 
ασιατική δύναμη να κατατροπώνει μία 
ευρωπαϊκή αποικιακή και ιμπεριαλιστι-
κή δύναμη.
Μετά τις αλλεπάλληλες ήττες του στρα-

τού του και την αναταραχή στο εσωτερικό 
της Ρωσίας («Φεβρουαριανή Επανάστα-
ση»), ο τσάρος Νικόλαος Β’ αναγκάζεται 
να διαπραγματευτεί τη σύναψη ειρήνης, 
με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προ-
έδρου, Θίοντορ Ρούζβελτ. Με την ειρήνη 
του Πόρτσμουθ, που συνομολογήθηκε 
στις 5 Σεπτεμβρίου 1905, στην ομώνυμη 
πόλη της πολιτείας Νιου Χαμσάιρ των 
ΗΠΑ, η Ρωσία αναγνώρισε τα ιαπωνικά 
συμφέροντα στην Κορέα, παραχώρησε 
στην Ιαπωνία τη μισή νήσο Σαχαλίνη, τη 

χερσόνησο Λιάο-τουνγκ (Πορτ Άρθουρ) 
και το νότιο τμήμα των μαντζουριανών 
σιδηροδρόμων.
Οι απώλειες των εμπολέμων ήταν για 

τους μεν Ρώσους 70.000 νεκροί (52.000 
στα πεδία των μαχών και 18.000 από 
αρρώστιες), 146.000 τραυματίες και 
74.000 αιχμάλωτοι και για τους δε Ιάπω-
νες 85.000 νεκροί (47.000 στα πεδία των 
μαχών και 28.000 από αρρώστιες). Το 
τέλος του πολέμου ανάγκασε τη Ρωσία 
να εγκαταλείψει την επεκτατική πολιτική 
της στην Άπω Ανατολή, ενώ ανέδειξε σε 
παγκόσμια δύναμη την Ιαπωνία.

Ο ΡΩΣΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 
Η ελληνική κοινή γνώμη από την αρχή 

του πολέμου, είχε ταχθεί στο πλευρό 
των ομόθρησκων και ομόδοξων Ρώσων, 
ίσως λόγω και της καταγωγής της βασί-
λισσας Όλγας. Παρακολουθούσε με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη του πολέ-
μου μέσα από τις στήλες των εφημερί-
δων της εποχής, που αφιέρωσαν αρκετό 
χώρο στην κάλυψή του. Μία εφημερίδα, 
μάλιστα, «Οι Καιροί» του Πέτρου Κανελ-
λίδη, δε δίστασε να προχωρήσει και σε 
υποδείξεις προς το Ρώσο αρχιστράτηγο, 
Αλεξέι Κουροπάτκιν, με άρθρο του εκδό-
τη της που έφερε τον τίτλο «Δεξιότερα, 
Κουροπάτκιν!». Από τότε, η έκφραση 
αυτή έγινε παροιμιώδης και χρησιμοποι-
είται για κάποιον που γράφει ή ομιλεί 
για πράγματα που δε γνωρίζει.
Την 1η Φεβρουαρίου 1904 στο Μητρο-

πολιτικό Ναό Αθηνών, τελέσθηκε δοξο-
λογία με πρωτοβουλία του δημάρχου 
Αθηναίων, Σπυρίδωνος Μερκούρη, για 
τη νίκη ρωσικών όπλων στην Άπω Ανα-
τολή.
Η αποφασιστικότητα και η ταχύτη-

τα των Ιαπώνων στα πολεμικά μέτωπα 
γοήτευαν πολλούς Έλληνες εκείνη την 
περίοδο. Μία ομάδα μεταρρυθμιστών 
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
ονομάστηκαν από τον εκδότη, Βλάσση 
Γαβριηλίδη, «Ιάπωνες».

Πηγή: Σαν Σήμερα

H υπογραφή της συνθήκης του Πόρτσμουθ
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GOSS!P

Η πιο δυνατή... πίσω 
όψη στο Instagram

H Rosanna Arkle είναι μία πολύ όμορφη κοπέλα από 
τη Νέα Ζηλανδία. Την ανακαλύψαμε πριν από λίγο 

καιρό και από τότε... δε μπορούμε να την ξεχάσουμε. 
Άλλωστε δε μας αφήνει και η ίδια με τις φωτογραφίες 
που ανεβάζει στο Instagram. 
Η 31 ετών με ύψος 1,68μ. εκρηκτική καλλονή από τη 

Νέα Ζηλανδία, μετακόμισε πριν από αρκετά χρόνια στη 
Χρυσή Ακτή (Gold Coast) της Αυστραλίας, με σκοπό να 
κάνει καριέρα στη σόουμπιζ. Πλέον είναι τηλεπερσόνα 
και μοντέλο για μπικίνι, κάτι το οποίο μας ακούγεται 
αρκετά λογικό, καθώς διαθέτει απίστευτες καμπύλες 
τις οποίες δε ντρέπεται να αποκαλύψει στους 5,1 εκατ. 
ακόλουθους της.
Μπορεί να τη γνωρίζετε ήδη, καθώς ένα τέτοιο κορί-

τσι δε μένει κρυφό για καιρό, ωστόσο τον τελευταίο 
καιρό τα πράγματα έχουν «αγριέψει» στο λογαριασμό 
της Rosanna, καθώς μοιράζει απανωτά… εγκεφαλικά 
με κάθε της ανάρτηση!

Διαζύγιο για τον Πάνο Κιάμο
Χώρισε μετά από 12 χρόνια γάμου

Ο 44χρονος τραγουδιστής 
πάντα φρόντιζε να κρατά 

την προσωπική του ζωή μακριά 
από τα φώτα της δημοσιότητας 
και έδειχνε να έχει έναν ευτυ-
χισμένο γάμο που κράτησε 12 
χρόνια και του πρόσφερε 3 παι-
διά. 
Ωστόσο, αυτός ο γάμος τώρα 

λέγεται πως έληξε και πως ήδη 
έχει βγει το διαζύγιο, χωρίς κα-
νείς να το μάθει.
Ο Πάνος Κιάμος και η Ζαχα-

ρούλα Μουρκογιάννη  γνωρί-
στηκαν το 2003, παντρεύτηκαν 
το 2008 με κουμπάρο τον επι-

χειρηματία Αργύρη Παπαργυ-
ρόπουλο και μαζί έχουν απο-
κτήσει τρία παιδιά, τη 12χρονη 
Λιάνα, τον 10χρονο Βασίλη 
και τον 8χρονο Κωνσταντίνο. 
Κατά καιρούς υπήρχε μια έντο-
νη φημολογία και κυκλοφορού-
σαν αρκετά δημοσιεύματα, τα 
οποία ήθελαν το γάμο του Πά-
νου Κιάμου να περνάει κρίση.
Μπορεί τόσο καιρό να απεί-

χαν από την πραγματικότητα, 
ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της Real News, ο αγαπημέ-
νος τραγουδιστής και η σύζυγός 
του Ζαχαρούλα Μουρκογιάννη, 

τελικά παίρνουν διαζύγιο μετά 
από 12 χρόνια έγγαμου βίου.
Οι δυο τους πήραν από κοι-

νού την απόφαση να χωρίσουν, 
ενώ άψογη παραμένει η μετα-
ξύ τους σχέση, αφού εξακολου-
θούν να μένουν όλοι μαζί κάτω 
από την ίδια στέγη. Ο Πάνος 
και η Ζαχαρούλα έφτασαν στην 
απόφαση του χωρισμού τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο, θέτοντας 
ως άμεση προτεραιότητα την 
αγάπη που έχουν για τα τρία 
παιδιά τους, ενώ έχουν ήδη 
υπογράψει και τα χαρτιά του 
διαζυγίου.
Ο Πάνος Κιάμος, ο οποίος 

αυτή την περίοδο εμφανίζεται 
σε νυχτερινό κέντρο της Αθή-
νας μαζί με τον Γιώργο Μα-
ζωνάκη, μέχρι τώρα δεν έχει 
κοινοποιήσει την αλλαγή στην 
προσωπική του ζωή. 
Άλλωστε υπήρξε ανέκαθεν άν-

θρωπος χαμηλών τόνων σε ό,τι 
αφορά στα προσωπικά του, 
ενώ ελάχιστες ήταν οι φορές 
που είχε αναφερθεί στην οικο-
γενειακή του ζωή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έγ-

γαμου βίου του, ο τραγουδι-
στής έχει καταφέρει να κρατά 
όλες τις σημαντικές προσω-
πικές του στιγμές μακριά από 
τους προβολείς της δημοσιό-
τητας.

Η Madonna προσφέρει  
το διαμέρισμά της  

στο Χάρι και τη Μέγκαν

Η Madonna πρόσφερε στον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του, Μέ-
γκαν Μάρκλ, την ευκαιρία να νοικιάσουν το διαμέρισμα της στη 

Νέα Υόρκη, ώστε να ξεφύγουν από το «βαρετό» Καναδά.
Η βασίλισσα της ποπ έκανε την τολμηρή πρόταση μέσω ενός βί-

ντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται στο καμαρίνι της, μπρο-
στά σε καθρέφτη, να απευθύνεται στο δούκα και τη δούκισσα του 
Σάσσεξ, αφού αποκάλυψαν τα σχέδιά τους να παραιτηθούν από τα 
βασιλικά τους αξιώματα. 
«Χάρι, μη φεύγεις στον Καναδά» ακούγεται να λέει υπό τους 

ήχους τζαζ μουσικής. «Είναι τόσο βαρετά εκεί» πρόσθεσε.  
Περιγράφοντας την εναλλακτική πρότασή της, η Madonna εξήγησε: 
«Θα τους αφήσω να υπενοικιάσουν το διαμέρισμά μου στο Central 
Park West. Έχει δύο υπνοδωμάτια, έχει την καλύτερη θέα στο Μαν-
χάταν, ένα απίστευτο μπαλκόνι».
Προς το παρόν, η Μέγκαν και ο Χάρι ζουν με το γιο τους Άρτσι στο 

Βανκούβερ, μετά την αποκάλυψη των σχεδίων τους να μοιράζουν 
το χρόνο τους μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά. (ΑΠΕ)

50 χρόνια 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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	 	 	 	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 με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 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.

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

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.

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

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

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Καλή σου μέρα Μάγδα μου.
Μ-Λοιπόν, θα μου πεις όπως υποσχέθηκες, 
για τη δουλειά που πήγατε με το Μενέλαο;
Α-Πήγαμε στο συμβολαιογράφο.
Μ-Γιατί, συμβαίνει τίποτα;
Α-Να, θέλαμε να είμασταν σίγουροι ότι 
αν κάτι γίνει σε έναν από τους δυο μας, ο 
άλλος δε θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες 
που πολλοί από τους γνωστούς μας 
αντιμετωπίζουν.
Μ-Τώρα είναι που δεν κατάλαβα λέξη…
Α-Κοίτα, άνθρωποι είμαστε, και πρέπει όσο 
το δυνατόν να έχουμε προετοιμαστεί για 
κάθε ενδεχόμενο…
Μ-Και πάλι δεν καταλαβαίνω…
Α-Θα σου κάνω μια ερώτηση ή μάλλον δύο, 
για να καταλάβεις.
Μ-Ακούω…
Α-Αν «φύγει» ο αντρούλης σου τι γίνεσαι;
Μ-Να πάει πού; Καλά είναι μαζί μου, δεν 
είναι;
Α-Είναι. Αλλά αν έρθει η… ώρα του!
Μ-Για ποιο θέμα;
Α-Για την αιώνια ζωή του παραδείσου!!!
Μ-Πτ, πτ, πτ. Μη λες τέτοια πράγματα! 
Μακριά από μας!
Α-Ναι, άλλα κάποια μέρα…
Μ-Είπαμε, μακριά από εμάς!
Α-Και πάλι σε ρωτώ, τι θα κάνεις;
Μ-Θα κλαίω σαν τρελή. Τι άλλο θέλεις να 
κάνω, να χορεύω τσάμικο;
Α-Φυσικά και όχι. Αλλά όσον αφορά τα 
οικονομικά… Τι θα κάνεις; Πως θα τα 
βολέψεις;
Μ-Μα… έχουμε κερδίσει στο Λας Βέγκας!
Α-Και ο λογαριασμός που έχετε τα λεφτά, 
σε ποιον ανήκει;
Μ-Μα, τους λογαριασμούς τους κανονίζει ο 
Αγαμέμνων…
Α-Και όταν, λέω όταν «φύγει» τι θα κάνεις;
Μ-Θα πάω στην τράπεζα και…
Α-Σταμάτα, δε μπορώ να ακούω ανοησίες.
Μ-Γιατί ανοησίες;
Α-Διότι η τράπεζα, και κάθε τράπεζα, αν 
δεν έχεις κάνει τα ανάλογα χαρτιά και δεν 
έχει την υπογραφή σου ως συν υπογράφων 
στους λογαριασμούς ή αν δεν έχετε κάνει 
τη διαθήκη σας, τότε το διαχωρισμό της 
περιουσίας τον ορίζει ο νόμος.
Μ-Τι ορίζει;
Α-Εφόσον δεν έχεις διαθήκη, το 1/3 πάει 
στο σύζυγο ή σύζυγο και τα 2/3 πάνε στα 
παιδιά σας.
Μ-Τι μου λες φιλενάδα, αυτό δεν το 
σκέφτηκα και μάλλον ούτε κι ο Αγαμέμνων. 
Όταν γυρίσει σπίτι, θα του πω να πάμε στη 
συμβολαιογράφο μας τη Φυντικάκη.
Α-Τώρα υπάρχει και μια άλλη περίπτωση.
Μ-Τι άλλο θα μάθω από σένα σήμερα. 
Λέγε…
Α-Αν ένας από τους δυο στο ζευγάρι πάθει 
μια σοβαρή αναπηρία και δεν έχει πια τα 
λογικά του, τι κάνεις τότε;
Μ-Θα είμαι κοντά στον αντρούλη και 
πιστεύω το ίδιο θα κάνει και αυτός.
Α-Ναι αλλά και πάλι αν δεν έχετε υπογράψει 
σε συμβολαιογράφο, ότι ένας θα προσέχει 
και θα αναλάβει τις υποθέσεις του άλλου, 
αυτά τα δικαιώματα θα τα αναλάβει το 
κράτος…
Μ-Δε σφάξανε, που θα τους δώσω αυτό το 
δικαίωμα. Αρκετά μας έχουν πιει το αίμα με 
τις φορολογίες τους, δε νομίζεις;
Α-Συμφωνώ. Αλλά σου λέω, ο νόμος είναι 
με το μέρος τους.
Μ-Και πως μπορώ να το αποφύγω;
Α-Θα ζητήσεις από τη συμβολαιογράφο 
σου να κάνετε το λεγόμενο «πληρεξούσιο 
αναπηρίας». Κατάλαβες τώρα τι πήγαμε να 
κάνουμε στο συμβολαιογράφο μας;
Μ-Μάλλον ναι. Τις διαθήκες σας και πως το 
είπες το άλλο;
Α-Πληρεξούσιο αναπηρίας!
Μ-Μπράβο φιλενάδα. Και σ’ ευχαριστώ 
που με διαφώτισες για άλλη μια φορά. 
Καλά όμως, πως σου ήρθε να κάνεις όλα 
αυτά τα χαρτιά;

Α-Είδαμε ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση 
με αφηγήσεις από πολλές υποθέσεις, όπου 
το ζευγάρι δεν είχε κάνει διαθήκη. Ήταν 
τόσο επεξηγηματικό, που καταλάβαμε ότι 
θα πρέπει να ενεργήσουμε και να κάνουμε 
τις διαθήκες μας το συντομότερο. Αλλιώς 
κι εμείς θα κοιμόμαστε τον «ύπνο του 
δικαίου».
Μ-Ποιον ύπνο;
Α-Αθώο που λέμε, δηλαδή δε θα 
αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας. 
Κατάλαβες τώρα;
Μ-Ναι, κάτι σαν αυτό που γίνεται 
τελευταίως στην… Κοινότητα απ’ ότι 
μαθαίνω.
Α-Τι γίνεται στην Κοινότητα;
Μ-Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω, από τότε που δε 
μπορεί να παρακολουθήσει από πρώτο χέρι 
τις μηνιαίες συνεδριάσεις ο Αγαμέμνων μου, 
λόγω της απόφασης της νέας διοίκησης, οι 
συνεδριάσεις να γίνονται «κεκλεισμένων 
των θυρών». Κατάλαβες;
Α-Δηλαδή, με άλλα λόγια μου λες, ότι η 
«κοινοτική σου αγάπη» ο Παγώνης ήταν 
καλύτερος;
Μ-Ναι μεν φώναζε καμιά φορά όταν έχανε 
την ψυχραιμία του, προπαντός όταν άκουγε 
παράλογα πράγματα από μερικά μέλη, 
αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι ήταν πιο 
δημοκρατικός τύπος από τους σημερινούς 
διοικούντες. 
Α-Συμφωνώ. Αλλά που ξέρεις, μπορεί αυτοί 
να καταφέρουν πολλά περισσότερα…
Μ-Και δε μου λες, πως θα το κάνουν;
Α-Πιστεύω ότι θα το κάνουν. Εσύ τι 
πιστεύεις;
Μ-Πρώτον, έχουν ανοίξει ή μάλλον συνεχώς 
ανοίγουν νέα μέτωπα, δημιουργώντας 
δυσαρέσκεια. Άρχισαν με το «κεκλεισμένων 
των θυρών» δυσαρεστώντας τα μέλη της 
κοινότητας και τους εκπρόσωπους των 
ενημερωτικών μέσων…
Α-Ναι, αλλά πρόσφατα τους αφήνουν να 
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου.
Μ-Μόνο ως παρατηρητές και να κρατάνε 
σημειώσεις, μια και απαγορεύονται οι 
ερωτήσεις. Δεύτερον, άρχισαν διαμάχη με 
το Ίδρυμα Σωκράτης και με τον πρόεδρο 
του Χρήστο Σύρρο. Και μην ξεχνάμε τη 
συνεχόμενη διαμάχη με το κογκρέσο του 
Καναδά.
Α-Ναι, αλλά αυτό άρχισε πρώτα, επί 
προεδρίας του δικού σου, του Παγώνη.
Μ-Μπορεί να άρχισε. Αλλά σα νέα διοίκηση 
θα μπορούσαν να ομαλοποιήσουν τα 
πράγματα. Δεν το νομίζεις;
Α-Είδες όμως τι επιτυχία είχαν φέτος στον 
έρανο;
Μ-Κουραφέξαλα…
Α-Το λες εσύ αυτό;
Μ-Ναι, εγώ η «Παγωνικιά», η 
«προκοινοτικιά». Ναι, το λέω και το 
φωνάζω.
Α-Καλά, εσύ δε μου είπες ότι θα έδινες στον 
έρανο;
Μ-Ναι και έδωσα. Αλλά…
Α-Τι αλλά;
Μ-Προτίμησα όμως – όπως κάνουν 
πολλοί επιχειρηματίες – να αναλάβω τα 
δίδακτρα δύο (2) μαθητών που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να τα πληρώσουν οι γονείς 
τους.
Α-Τότε, που κολλάει το «κουραφέξαλα»;
Μ-Κολλάει στο γεγονός, ότι το ποσόν που 
συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια του 
τηλεμαραθωνείου, ήταν πενιχρό. Και αν 
δεν ήταν οι φίλοι και γνωστοί του Ιατρού 
Τσούκα, που ήρθαν στο γεύμα που τους 
κάλεσε, ο έρανος φέτος θα έπιανε πάτο…
Α-Μα, απ’ ότι λέγεται, συνεχίζουν να 
έρχονται οι προσφορές.
Μ-Ας ελπίσουμε. Να δούμε πότε θα κάνουν 
απολογισμό του εράνου… Σ ’αφήνω τώρα, 
γιατί συγχίστηκα μ’ αυτά που είπα. 
Α-Ηρέμησε. Δεν αξίζει ο κόπος να χαλάς την 
υγεία σου για άλλους…
Μ-Έχεις δίκιο! Τα ξαναλέμε σύντομα… 
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«Ομοβροντίες» από τέσσερις    
Ανατροπή και... εξάρα από τον ΠΑΣ ♦ Τριάρα στον Εργοτέλη  
ο Καραϊσκάκης ♦ Τεσσάρες σε Κέρκυρα, Πλατανιά  
από Χανιά και Απόλλων Σμύρνης   

Με νίκες συνέχισαν 
οι τέσσερις πρώτες 

ομάδες στη βαθμολογία 
της Σούπερ Λιγκ 2, μετά το 

πέρας της 16ης αγωνιστικής.
ΠΑΣ Γιάννινα, Απόλλων Σμύρνης, Χα-

νιά και Καραϊσκάκης Άρτας, νίκησαν με 
μεγάλα σκορ τους αντιπάλους τους, ενώ 
αντίθετα, οι δύο ομάδες που συμπληρώ-
νουν την πρώτη εξάδα που οδηγεί στα 
πλέι-οφ ανόδου, Λεβαδειακός και Απόλ-
λων Λάρισας, ήρθαν ισόπαλοι στο μετα-
ξύ τους ντέρμπι στη Θεσσαλική πόλη.
Την αγωνιστική πάντως αμαύρωσαν οι 

δηλώσεις του παλαίμαχου ποδοσφαι-
ριστή του Απόλλωνα Πόντου, Θεόφιλου 
Χατζηιωαννίδη, στο αθλητικό ραδιόφω-
νο της Θεσσαλονίκης Metropolis, για... 
στήσιμο του αγώνα της ομάδας της Κα-
λαμαριάς με τον ΠΑΣ Γιάννινα!
Όπως ήταν φυσικό, άμεση ήταν η αντί-

δραση της ομάδας των Ιωαννίνων, η 
οποία εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση που 
κάνει λόγο (μεταξύ άλλων) για «δημιουρ-
γία εντυπώσεων από κάποιους που χρη-
σιμοποιούν την ομάδα μας για να επιλύ-
σουν προσωπικές διαφορές».

Αποτελέσματα και σκόρερ  
(16η αγωνιστική) 

ΧΑΝΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 4-0
(17΄Γιάκος, 29΄Πάνος, 45+1΄Καρλίτο, 
55΄Τριανταφυλλάκος)  
ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3-0 
(16΄Κυβελίδης, 41΄Ψιάνος, 54΄Καπίας)  

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 4-0 
(20΄Μακρόφσκι, 31΄Ιωαννίδης,  
63΄πέν., 65΄Μπεντινέλι) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-1
(76΄Νούσιος - 16΄Μάντζιος) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-6
(27΄Τουρσίδης - 53΄,55΄Λεό, 
59’,79΄,89΄Γκρίζμαν, 66΄Ελευθεριάδης) 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0-1
(58΄Κρητικός)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 16 αγώνες)

01. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 37 (31-8)
02. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 33 (28-6)
03. ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ  28 (24-8)
04. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ  28 (27-20)
05. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28 (19-11)
06. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 27 (24-20)
07. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  25 (27-26)
08. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  22 (23-15)
09. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 20 (19-18)
10. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  20 (23-29)
11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ   -3 (4-47)
12. ΚΕΡΚΥΡΑ        -3 (3-44)

 Επόμενη αγωνιστική (17η)
(14/2) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
(16/2) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 
(16/2) ΧΑΝΙΑ-ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 
(16/2) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 
(17/2) ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 
(17/2) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Νίκες για Τρίκαλα-Ιωνικό
«Γκέλα» στο Αιγάλεω για τη Βέροια ♦ Πήρε το ντέρμπι της Ρόδου 
ο Διαγόρας ♦ Ήττες στο 92΄για Βέροια, Καβάλα και Καλαμάτα

Νικηφόρα συνέχισαν 
οι δύο πρώτοι της 

Football League, μετά την 
ολοκλήρωση και της 19ης 
αγωνιστικής.

Τρίκαλα και Ιωνικός Νίκαιας επικράτη-
σαν των αντιπάλων τους (Ασπρόπυργος 
και Νίκη Βόλου αντίστοιχα) και κρατάνε... 
σφιχτά προς το παρόν, τα δύο εισιτήρια 
που οδηγούν στη Σούπερ Λιγκ 2.
Αντίθετα, η Βέροια ηττήθηκε στις καθυ-

στερήσεις (92΄) στο Αιγάλεω και έμεινε 
στο -4 από τον 2ο Ιωνικό.
Ο Διαγόρας, «φορτσάροντας» για ένα 

δεκάλεπτο στην επανάληψη, νίκησε στο 
Ροδίτικο ντέρμπι με 3-1 τον Ιάλυσο, ενώ 
η Ιεράπετρα έκανε περίπατο κόντρα στην 
ουραγό Τρίγλια.
Τέλος, Θεσπρωτός και Ολυμπιακός Βό-

λου, πήραν τους τρεις πόντους στις κα-
θυστερήσεις, απέναντι σε Καβάλα και 
Καλαμάτα αντίστοιχα. 

Αποτελέσματα και σκόρερ  
(19η αγωνιστική) 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2-0 
(69΄Βλαχομήτρος, 87΄Κρητικός) 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0
(67΄Πελάεθ) 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΒΕΡΟΙΑ 1-0
(92΄πέν. Τσιλιγκίρης) 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 3-1
(50΄, 69΄Μπουρλάκης, 
65΄Μπαρμπαρούσης - 32΄Κονέ)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ 1-0
(92΄Κολλάς)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-1
(3΄Τσιάρας, 92΄Τσίτας - 34΄Νταούντ)
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑ 3-0
(14΄Σκόνδρας, 28΄Μηνάς, 
57΄Κατσικοκέρης)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 19 αγώνες)

01. ΤΡΙΚΑΛΑ  39 (24-11)
02. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 34 (21-11)
03. ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ  30 (20-13) 
04. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 30 (27-24)
05. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 30 (20-17)
06. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 29 (23-13)
07. ΚΑΒΑΛΑ  29 (19-11)
08. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  29 (21-16)
09. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  21 (21-25)
10. ΑΙΓΑΛΕΩ  21 (12-18)
11. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20 (19-27)
12. ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 17 (9-23)
13. ΚΑΛΑΜΑΤΑ  15 (15-25)
14. ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  14 (13-30)
*Το αναβληθέν παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής 
Ιεράπετρα-Ιάλυσος κατακυρώθηκε με 3-0 
υπέρ της πρώτης ομάδας

Επόμενη αγωνιστική (20η)
(15/2) ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.  
(15/2) ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
(15/2) ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 
(16/2) ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
(16/2) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
(16/2) ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ
(16/2) ΚΑΒΑΛΑ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

24ο ΕΚΟ All Star Game: Η Team Maciulis μεγάλη νικήτρια 

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώ-
θηκε το 24o EKO All Star Game (Κυ-

ριακή 9/2) με τον κόσμο να κατακλύζει 
το κλειστό «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο 
Κρήτης, τις δύο ομάδες να δίνουν το δικό 
τους σόου πάνω στο παρκέ και όλους να 
μένουν με ένα συναίσθημα. Πως το μπά-
σκετ και το EKO All Star Game είναι πάνω 
απ’ όλα διασκέδαση!
Αν η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, 

τότε ο διαγωνισμός τριπόντων που προ-
ηγήθηκε του αγώνα ανάμεσα στην Team 
Calathes και την Team Maciulis έδωσε το 
καλύτερο πρόγευμα για το παιχνίδι που 
ακολούθησε.
Όταν ο Νικ Καλάθης και ο Γιόνας Μα-

τσιούλις επέλεγαν τους παίκτες που θα 
απαρτίζουν τις ομάδες του, ο παίκτης 
της ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρος. Γέμισε την ομά-
δα του με σουτέρ και αυτό... βγήκε προς 
τα έξω! Η ομάδα του ευστοχώντας σε 18 
τρίποντα, πήρε τη νίκη με 109-104 στον 
πρώτο «μεικτό» αγώνα στην ιστορία των 
All Star Game της Ελλάδας.
Ο «βομβαρδισμός» άρχισε από το ξε-

κίνημα του αγώνα, με τους παίκτες και 
των δύο ομάδων να αρνούνται να αστο-
χήσουν σε σουτ. 
Σε τέτοιο βαθμό, που οι μασκότ δεν... 

άντεξαν και ζήτησαν να μπουν ως αλλα-

γή για να αστοχήσουν εκείνες σε κάποιο 
σουτ!
Η σύνδεση με το καλάθι ήταν τέτοια, 

που η Team Calathes προσέθεσε δύο 
ακόμα εξτρά σκόρερ. Ο… γιος του Νικ 
Καλάθη, με τη… βοήθεια του Βασίλη 
Καββαδά, έκλεψε τη δόξα του πατέρα 
του σκοράροντας κι εκείνος, ενώ στην 
επόμενη κατοχή της ομάδας ήταν η σει-
ρά του γιου του… κόουτς Ηλία Παπαθεο-
δώρου να «γράψει» καλάθι!
Κάπως έτσι, το πρώτο ημίχρονο τελεί-

ωσε με την Team Calathes να έχει 19/19 
δίποντα και 7/21 τρίποντα. Ενώ από την 
άλλη, η Team Maciulis κατάφερε να προ-
ηγηθεί με το φινάλε του πρώτου γύρου 
με 63-59, έχοντας 15/16 δίποντα και 
11/21 τρίποντα. Και φυσικά ούτε λόγος 
για φάουλ...
Με τις δύο ομάδες να έχουν ζεσταθεί 

πλέον, στο δεύτερο ημίχρονο προσπά-
θησαν να περάσουν τη μπάλα στο κα-
λάθι. Για την ακρίβεια επέλεξαν να καρ-
φώνουν επανειλημμένως τη μπάλα στο 
αντίπαλο καλάθι.
Η ομάδα του Γιόνας Ματσιούλις είχε 

τον έλεγχο στο σκορ, ενώ ακόμα και όταν 
εκείνη του Νικ Καλάθη έκανε την ανα-
τροπή, προσπερνώντας με τα τρίποντα 
των Τόμας και Φράνκαμπ με 90-88 στο 
ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, είχε τις 
λύσεις για να ξαναπάρει το προβάδισμα. 
Κι όταν λέμε λύσεις, εννοούμε τις 

εμπνεύσεις του MVP Ντίνου Μήτογλου 
και του Γιώργου Παπαγιάννη, που μαζί 
με τον Ταϊρίς Ράις, στέρησαν τη νίκη 
στην ομάδα του συμπαίκτη τους στον 
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε, λοιπόν, την 
Team Maciulis να επικρατεί με 109-104 
με το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών 
Νίκου Σώμου, Γιώργου Κατραχούρα και 
Ιωάννη Μάλαμα, να δίνει το σύνθημα 
για το... καθιερωμένο πλέον post game 
show των ΕΚΟ All Star Games!
Ο όμιλος βρακοφόρων Κρήτης, οι εντυ-

πωσιακοί Dunking Devils, η Ζόζεφιν 
(φωτ. κάτω), η Έλενα Τσαγκρινού, o OGE 
και οι cheerleaders της Ζαλγκίρις Κά-
ουνας, έδωσαν το δικό τους σόου στον 
κόσμο του Ηρακλείου, και όχι μόνο, που 
κατέκλυσε το κλειστό «Δύο Αοράκια».
Τα δεκάλεπτα: 38-42, 59-63, 84-87,  
104-109
 

TEΑΜ CALATHES (Ηλ. Παπαθεοδώρου 
– Σ. Μανωλόπουλος): Φράνκαμπ 9 (3), 
Ρας 12 (4), Τόμας 15 (3), Καλάθης 6, Καβ-
βαδάς 8, Κατσίβελης 2, Παππάς 5 (1), 
Μάντζαρης 6 (2), Κ. Μπράουν 3 (1), Φί-
λερ 14, Γκρέι 2, Φιλιππάκος 6, Γουάιλι 4, 
Σάμιουελς 12 (2), Σχορτσανίτης
 

TEAM MACIULIS (Μ. Γιατράς – Β. Ζιά-
γκος): Φριντέτ 9 (3), Ράις 6 (2), Ματσιού-
λις 11, Αγκμπελέσε 6, Μήτογλου 19 (1), 
Παπαδάκης, Μπ. Μπράουν 6 (2), Χάνλαν 
12 (4), Γιαννόπουλος 6 (2), Μποχωρίδης 
10, Καράμπουλας 9 (3), Σλότερ 4, Μαυ-
ροκεφαλίδης 2, Παπαγιάννης 9 (1)
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23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΟ ΞΑΝΘΗ 0-0 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ 1-1
26΄Φερνάντεζ - 13΄Βέλεθ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
90΄Χασάν
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 4-0
50΄, 60΄πέν. Άκπομ, 66΄Λάμπρου, 
83΄Ντάγκλας
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
8΄Αραούχο
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1-1
42΄Μουνιέ - 96΄Δημόπουλος

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(σε 23 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 57 (46-9)
02. ΠΑΟΚ  55 (47-20)
03. ΑΕΚ   44 (37-21)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 37 (27-20)
05. ΑΡΗΣ  33 (35-27)
06. ΟΦΗ  28 (31-32)
07. ΑΟ ΞΑΝΘΗ  28 (20-30)
08. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 (28-34)
09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 26 (31-33)
10. ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  26 (24-31)
11. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  26 (22-37)
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  25 (17-28)
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 14 (18-37)
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   10 (15-39)

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

(10:15) ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ
(12:30) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
(08:00) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
(10:15) ΑΟ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
(10:15) ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
(12:30) ΑΡΗΣ-ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
(12:30) ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ     ΣΥΝΟΛΟ  Μ.Ο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  223.145  24.794
ΠΑΟΚ   213.146  17.762
ΑΕΚ   189.694  15.808
ΑΡΗΣ   115.877  10.534
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ    68.434  6.221

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ  ΟΜΑΔΑ                     ΓΚ. / ΑΓ.
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15/22
ΜΠΑΡΑΛΕΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10/19
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΠΑΟΚ  10/21
ΟΛΙΒΕΪΡΑ ΑΕΚ  09/16
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 09/21
ΜΑΚΕΝΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 08/20
ΓΚΑΜΑ  ΑΡΗΣ  08/21

ΚΎΠΕΛΛΟ ΕΛΛΆΔΆΣ 
Στα ημιτελικά ΠΆΟΚ, ΟΛΎΜΠΙΆΚΟΣ & ΆΡΗΣ
Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την προσπάθεια 

υπεράσπισης του τίτλου του στο Κύ-
πελλο Ελλάδας, καθώς προκρίθηκε στα 
ημιτελικά της διοργάνωσης αποκλείο-
ντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό.

Μετά το 2-0 στην Τούμπα την περα-
σμένη εβδομάδα, ο «Δικέφαλος» νίκησε 
και στο ΟΑΚΑ τους «πράσινους», με 1-0 
αυτή τη φορά. 

Μπροστά σε 20.000 φιλάθλους του ο 
Παναθηναϊκός έχασε το μεγάλο στόχο 
που είχε για τη φετινή σεζόν, καθώς το 
γκολ που δέχθηκε νωρίς στο ΟΑΚΑ εξα-
νέμισε κάθε σκέψη για ανατροπή και 
πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά, είχε τον έλεγχο 
της μεσαίας γραμμής και μόλις στο 11΄ 
βρήκε το γκολ με ωραία κίνηση και πλα-

σέ του Σφιντέρσκι, που αξιοποίησε προ-
σωπική προσπάθεια του Πέλκα.

ΣΤΟ «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» η Λαμία έβαλε 
και φέτος πολύ... ζόρι στον Ολυμπιακό, 
αλλά αυτή τη φορά η πειραϊκή ομάδα 
κατόρθωσε να αντιστρέψει τη δύσκολη 
γι΄ αυτήν κατάσταση και να φτάσει στη 
νίκη με 3-2, μαζί και στην πρόκριση στα 
ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Λίγο πριν την ανάπαυλα (44΄) ο Αντέτζο 
αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, βάζοντας 
μπροστά τη Λαμία (0-1) που είχε πλέον 
σκορ πρόκρισης.

Όμως στην επανάληψη και με την είσο-
δο στο παιχνίδι των Ελ Αραμπί και Βαλ-
μπουενά, οι γηπεδούχοι άρχισαν να... 
πολιορκούν την εστία της Λαμίας, για να 
φτάσουν στην ισοφάριση στο 60΄ με τον 

Χασάν. Στο επόμενο λεπτό, η αποβολή 
του Ρόμανιτς της Λαμίας με 2η κίτρινη 
κάρτα απλοποίησε τα πράγματα για τους 
«ερυθρόλευκους», που βρήκαν ακόμα 
δύο τέρματα σε διάστημα πέντε λεπτών 
με τον Σισέ (72΄,77΄) για το 3-1. 

Η Λαμία -αν και με 10 παίκτες- μείωσε 
στο 90΄με πέναλτι του Βιγιάλμπα (3-2).

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ, που έγινε 
η 3η ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά, 
με την εκτός έδρας νίκη του με 0-1 στο 
Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Το μο-
ναδικό γκολ σημείωσε ο Λάρσον στο 15΄.  

Την 4η και τελευταία ομάδα που θα 
συμπληρώσει το καρέ των ημιτελικών 
θα τη μάθουμε την Τετάρτη 19/2 από το 
ζευγάρι ΑΕΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο ΟΑΚΑ 
(πρώτο παιχνίδι στο Αγρίνιο 1-1).  

Άπόδραση στο... 90΄για τον Ολυμπιακό!
Νίκη (ξανά) σε ντέρμπι για την ΑΕΚ στην επιστροφή του Αραούχο  

Το γκολ του Αχμέντ Χασάν στο 90΄ της 
αναμέτρησης με τον Ατρόμητο Αθη-

νών στο Περιστέρι, έμελλε να κρίνει τον 
αγώνα, και να δώσει τους τρεις βαθμούς 
στον Ολυμπιακό, ο οποίος εξακολουθεί 
να οδηγεί την κούρσα της Σούπερ Λιγκ, 
μετά και την ολοκλήρωση της 23ης αγω-
νιστικής.
Ο Αιγύπτιος στράικερ, που επέστρε-

ψε στον Ολυμπιακό στο μεταγραφικό... 
παράθυρο του Ιανουαρίου, πέρασε αλ-
λαγή στο 59΄του αγώνα, και στο πρώτο 
λεπτό των καθυστερήσεων, από σέντρα 
ακριβείας του Βαλμπουενά, με κεφαλιά 
νίκησε τον Μέγερι και χάρισε στους Πει-
ραιώτες την πολύ μεγάλη νίκη.
Να σημειωθεί ότι, εκτός από τη νίκη, 

στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός συμπλή-
ρωσε εννέα επίσημους αγώνες εκτός 
έδρας, χωρίς να δεχτεί γκολ. Με αυτό 
το σερί ισοφάρισε το ρεκόρ της ιστορί-
ας του, που είχε δημιουργήσει πριν από 
οκτώ χρόνια, με επίσης εννέα αγώνες.
Ανάμεσα σε εκείνους τους εννέα αγώ-

νες υπάρχει και μια νίκη με μηδενισμό 
επί του Παναθηναϊκού, αλλά και εκείνο 
το παιχνίδι είχε διακοπεί στο 83’ με τον 
Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0, κάτι 
που του δίνει και την ουσιαστική αξία 
σαν παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δε δέ-
χτηκε γκολ. Και τότε το ρεκόρ των εννέα 
αγώνων είχε δημιουργηθεί στο Περιστέ-
ρι! Και σταμάτησε στη Βέροια τον Αύ-
γουστο του 2012. Τώρα ο Ολυμπιακός 
έχει να δεχτεί γκολ εκτός έδρας από την 
ήττα του από την Τότεναμ στις 26 Νο-
εμβρίου με 4-2. Απομένει να δούμε αν 
θα καταρρίψει το ρεκόρ του, αλλά με τα 
τρία επόμενα να είναι στην έδρα του, με 
Πανιώνιο, Λαμία και Άρσεναλ.

Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε ως τις 
23 Φεβρουαρίου για να δούμε αν θα τα 
καταφέρει στην Τούμπα.
Εκτός από αυτό το γεγονός, οι «ερυ-

θρόλευκοι» με τη νίκη τους στο Περι-
στέρι, συμπλήρωσαν επίσης ένα χρόνο 
χωρίς ήττα σε επίπεδο πρωταθλήματος.
Ήταν 10 Φεβρουαρίου του 2019 όταν 

για την 20η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ επικρά-
τησε με 3-1 στην Τούμπα των «ερυθρό-
λευκων», οι οποίοι έκτοτε αγνοούν τη 
λέξη ήττα. Ακολούθησαν δέκα ματς για 
την περσινή σεζόν κι άλλα 23 φέτος, 
όπου σε σύνολο 33 αγώνων ο Ολυμπι-
ακός μετρά 27 νίκες και 6 ισοπαλίες, οι 
οποίες μάλιστα είναι στο φετινό πρω-
τάθλημα. Ένα επίτευγμα, αν μη τι άλλο 
εντυπωσιακό αλλά έχει... εξήγηση.
Και αυτή βρίσκεται κυρίως στην άμυνά 

του, η οποία σε όλο αυτό το διάστημα 
έχει δεχτεί μόλις 14 γκολ. Τα 5 πέρσι και 
τα άλλα 9 φέτος, όπου ο Ολυμπιακός 
έχει μακράν την καλύτερη άμυνα του 
πρωταθλήματος, με το δεύτερο ΠΑΟΚ 
να έχει παθητικό 20 γκολ!

ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΝ ΟΦΗ Ο ΠΑΟΚ
Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο 

β΄μέρος του αγώνα του με τον ΟΦΗ 
στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-0 
και διατηρήθηκε στο -2 από τον Ολυμπι-
ακό. 
Αυτή ήταν η 4η φετινή νίκη της ομάδας 

της Θεσσαλονίκης επί των Κρητών, κα-
θώς οι δύο αντίπαλοι είχαν βρεθεί αντι-
μέτωποι και στο θεσμό του Κυπέλλου, 
με το «Δικέφαλο του Βορρά» να πανη-
γυρίζει δύο φορές, ενώ είχε επικρατήσει 
με 0-1 και στο πρώτο παιχνίδι πρωτα-
θλήματος στο Ηράκλειο.

ΣΤΟ «ΚΙΤΡΙΝΟ» Η... ΜΠΙΛΙΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, το μοναδικό 

τέρμα του Σέρχιο Αραούχο στο ξεκίνημα 
έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ, αύξησε στο +7 
τη διαφορά της από τον Παναθηναϊκό 
και σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε την 3η 
θέση της κανονικής περιόδου της Super 
League. 
Οι «πράσινοι», που ξεκίνησαν το ματς 

με 5 νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα τους, 
ήταν εμφανές πως είχαν το μυαλό τους 
περισσότερο στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ 
για τους προημιτελικούς του Κυπέλλου  
(12/2). 
Αιφνιδιάστηκαν από το γκολ του Αρα-

ούχο στο 8΄, προσπάθησαν στη συνέ-
χεια με συντριπτική κατοχή της μπάλας 
να απειλήσουν, αλλά πέραν της κλασι-
κής ευκαιρίας στο δεύτερο μέρος με το 
Χατζηγιοβάνη, δεν ήταν καθόλου απει-
λητικοί προς την εστία του Μπάρκα.

Ο ΑΡΑΟΥΧΟ ΤΩΝ ΝΤΕΡΜΠΙ
Έπρεπε να επιστρέψει ο Σέρχιο Αρα-

ούχο και να σκοράρει και πάλι, για να 
κερδίσει η ΑΕΚ ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό, αλλά και ντέρμπι με έναν από 
Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
Ο 28χρονος Αργεντίνος επιθετικός 

είχε σκοράρει δύο φορές στο ΑΕΚ - Πα-
ναθηναϊκός 3-0, την Πρωταπριλιά του 
2018. Ήταν και τα τελευταία του γκολ 
στο «Σπύρος Λούης» πριν σκοράρει και 
τώρα, για να δώσει τη νίκη στην ΑΕΚ με 
1-0.
Με τον Αραούχο να παίζει, η ΑΕΚ έχει 

κερδίσει τα 11 από τα 13 ντέρμπι. Μάλι-
στα, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ έχει μόνο 
νίκες, ενώ έχει χάσει μόνο δύο από τον 
Παναθηναϊκό!

* Taxes not included.  Details in restaurant.  
Suggested presentation.

2 $30*

FO
R

SUNDAY TO THURSDAY, 
STARTING AT 3 P.M.

LAVAL  |  barbiesgrill.com   
580  SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033
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Οι Ιερείς μας, παμψηφεί Επίσκοποι
16 Φεβρουαρίου, Κυρια-

κή, στις 11:30 π.μ., το 
Γυναικείο Τμήμα της 

ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής, διοργα-
νώνει «Πρωινό», στην αίθουσα 
του Κοινοτικού Κέντρου, 5220 
Grande-Allée, St-Hubert.. Θα 
σερβιριστούν αυγά, λουκάνικα, 
μπέικον, πατάτες και καφές. 
Εισιτήρια προς $10, θα πωλού-
νται στην είσοδο.

20 Φεβρουαρίου, Πέ-
μπτη, στις 6:30 μ.μ., 
το Γυναικείο Τμήμα 

της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής, σας 
προσκαλεί στη γιορτή της «Τσι-
κνοπέμπτης». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
Polyvalent  του Κοινοτικού Κέ-
ντρου, 5220 Grande-Allée, St-
Hubert. Εισιτήριο εισόδου $15. 
Φέρτε τους μεζέδες, το κρασί και 
την παρέα σας. 

21 Φεβρουαρίου, Πα-
ρασκευή, 7:00 μ.μ., 
οι μαθητές της Γ΄ 

Λυκείου του «Γ/Λ Αριστοτέ-
λης», θα πραγματοποιήσουν 
τον αποκριάτικο χορό τους στη 
μεγάλη αίθουσα του Κοινοτικού 
Κέντρου «Αδριανός Μαρής». 

21 Φεβρουαρίου, Πα-
ρασκευή, στις 9:00 
μ.μ., η Επιτροπή 

Γονέων του παραρτήματος Σω-
κράτης IV, σας προσκαλεί στη 
βραδιά κωμωδίας «My Funny 
Valentine», στο γυμναστήριο 
του Κοινοτικού Κέντρου Νότιας 
Ακτής, 5220 Grande-Allée, St- 
Hubert. Οι πόρτες θα ανοίξουν 
στις 7:30 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 
$30, με ποικιλία μεζέδων σε 
κάθε τραπέζι και cash bar. Πλη-
ροφορίες στο: 514-212-9523. 

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Ρίχνει αυλαία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Φεβρουάριος 2020

Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, πραγ-
ματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. 
Λόγω απουσίας του Διονύση Μαρίνου, 
καθήκοντα Προέδρου της συνεδρίασης 
ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Μιχάλης 
Καλύβας. 

Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν 
η ψήφιση πρότασης, η οποία εξουσιοδοτεί 
τον Γενικό Διευθυντή του Σχολείου «Σω-
κράτης-Δημοσθένης», Χρήστο Αδαμόπου-
λο, να υπογράφει έγγραφα που σχετίζονται 
με αιτήσεις προς το Υπουργείο Οικονομι-
κών του Κεμπέκ, για την επιχορήγηση 
υποδομών αναψυχής και αθλητισμού, 
ενόψει του σχεδίου δημιουργίας εκπαιδευ-
τικού συγκροτήματος στο Λαβάλ, για τη 
στέγαση των σχολείων της ΕΚΜΜ της πε-
ριοχής. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα, 
από τα μέλη του Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής 
ξεκίνησε την αναφορά του ενημερώνοντας 
το ΔΣ για την πορεία του ΤηλεΜαραθωνί-
ου. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ανέφερε 
πως η Επιτροπή Εράνου και οι εθελοντές 
ολοκλήρωσαν το δεύτερο επεισόδιο, ενώ 
τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τις 
$300,000, καθώς οι δωρεές των συμπα-
ροίκων συνεχίζονται. Μόλις ολοκληρωθεί 
η προσπάθεια, η Επιτροπή Εράνου θα 
ενημερώσει για το τελικό ποσό, το οποίο 
θα ανακοινώσουμε σε όλα τα παροικιακά 
μέσα. Το επεισόδιο αυτό θα μεταδοθεί την 
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου, στις 5:30 μ.μ., 
από το Odyssey TV.

Συνεχίζοντας, με μεγάλη χαρά, ο κ. Κριλής 
ενημέρωσε για την επιτυχία που σημειώνει 
η ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων στην 
ΕΚΜΜ, τόσο από τα μέσα ενημέρωσης 
όσο και από τα μέλη και τους συμπάροι-
κους, μέσω της διεύθυνσης info@hcgm.org. 
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος εξήρε το Τμή-
μα Δημοσίων Σχέσεων και τους Γραμματείς 
Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ για την 
άμεση ανταπόκριση στις ερωτήσεις αυτές. 

Σχετικά με την έκθεση στρατηγικής ανα-
διοργάνωσης από την Ernst & Young για 

την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
της Κοινότητας, ο Πρόεδρος ανέφερε πως 
σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, τις οποίες 
θα παρουσιάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
Ακολούθως, ο κ. Κριλής ενημέρωσε τα 
μέλη του ΔΣ για την επόμενη ερανική 
προσπάθεια, την καθιέρωση ενός ετήσιου 
τουρνουά γκολφ που προγραμματίζεται να 
ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου 2020. Σύντομα θα 
σταλούν αιτήσεις για όσους θέλουν να βο-
ηθήσουν ή να συμμετάσχουν στο τουρνουά. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ ανα-
φέρθηκε λεπτομερώς στο θέμα που έχει 
προκύψει με τον Πρόεδρο του Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Σωκράτης (ΕΙΣ) Χρήστο 
Σύρρο, καθώς και στην ανοικτή επιστολή 
του Δρ. Θεόδωρου Χαλάτση, που εστάλη 
σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, εκτός από 
τον παραλήπτη στον οποίο απευθυνό-
ταν, την Ελληνική Κοινότητα. Ακολούθως, 
ο Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των 
μελών του ΔΣ για τα θέματα αυτά. 

Με αφορμή τον σχολιασμό από μέσα ενη-
μέρωσης σχετικά με την υπογραφή του  
Δελτίου Τύπου για το θέμα του ΕΙΣ από τον 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της ΕΚΜΜ, 
ο κ. Κριλής διευκρίνισε πως ακολουθώ-
ντας τη διεθνή πρακτική και τα στάνταρντ, 
τα Δελτία Τύπου ουδέποτε υπογράφονται. 
Τα Δελτία εκδίδονται από το Τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων του κάθε Οργανισμού, 
σε επιστολόχαρτο που φέρει τον λογότυ-
πο του Οργανισμού. Σε αυτά υπάρχει η 
ημερομηνία, ο τίτλος και το κυρίως κείμε-
νο, το οποίο ολοκληρώνεται συνήθως με 
3 αγκύλες (hashtags ###). Κάτω από τις 
αγκύλες, υπάρχει το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου, στον οποίο 
μπορούν να απευθύνονται τα μέσα ενη-
μέρωσης για περισσότερες πληροφορίες 
(media requests). Σε καμία περίπτωση το 
όνομα αυτό δεν αποτελεί υπογραφή του 
Δελτίου Τύπου. 

Στη θέση του Ταμία Επαμεινώνδα Καψή, 
ο οποίος απουσίαζε λόγω επαγγελματι-
κών υποχρεώσεων, τη σχετική αναφορά 
έκανε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ. Ο κ. Κριλής 
είπε πως οι κρατήσεις του προσωπικού 

έχουν πληρωθεί, όπως πάντα, στην ώρα 
τους. Συμπλήρωσε, πως καθώς προχω-
ρούμε προς την καλοκαιρινή περίοδο, το 
λογιστήριο προετοιμάζεται και σχεδιάζει 
ενέργειες για την αντιμετώπιση της ταμια-
κής του ρευστότητας. Πρόσθεσε, επίσης, 
πως ο Ταμίας είναι πολύ αισιόδοξος από 
την πορεία των εσόδων του ΤηλεΜαραθω-
νίου, καθώς θα είναι μια πολύ σημαντική 
βοήθεια για το σχολείο μας. 

Στην αναφορά του ο Γραμματέας Δημοσί-
ων Σχέσεων Δημήτρης Κατσαούνης, ενη-
μέρωσε για την αποτελεσματικότητα της 
υποβολής γραπτών ερωτήσεων στο info@
hcgm.org. Με τον τρόπο αυτό και τον σω-
στό συντονισμό, έχουμε τη δυνατότητα να 
προετοιμάζουμε, να τεκμηριώνουμε και να 
δίνουμε τις απαντήσεις στην ώρα τους, 
είπε ο κ. Κατσαούνης. 

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Γραμματέας 
Πολιτιστικών Υποθέσεων Γιώργος Λάλος, 
ο οποίος ενημέρωσε το ΔΣ για την επικεί-
μενη θεατρική παράσταση της Ιουστίνης 
Φραγκούλη, «Κοντυλένια», η οποία θα 
ανέβει στη σκηνή του Ελληνικού Κοινοτι-
κού Κέντρου «Αδριανός Μαρής», την Κυ-
ριακή, 16 Φεβρουαρίου, από πολυμελή 
θίασο που έρχεται από το Τορόντο. 

Τέλος, τον λόγο πήρε η Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιας Ακτής 
Αφροδίτη Σταθοπούλου, η οποία ανα-
φέρθηκε στη βραδιά κωμωδίας (Comedy 
Night), που συνδιοργανώνεται από το 
τοπικό Περιφερειακό Συμβούλιο και το 
Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», την 
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου. Στην παρά-
σταση συμμετέχουν δημοφιλείς αγγλόφωνοι 
κωμικοί. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ερωτή-
σεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
λίγο μετά τις 8:00 μ.μ.

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020.  
 

Μεγάλη ημέρα για την Εκκλησία μας, η εκλογή ως Βοηθών 
Επισκόπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά, των Πανοσι-

ολογιώτατων Αρχιμανδριτών π. Δημητρίου Αντωνόπουλου και π. 
Νεκτάριου Μοστράτου, στο αξίωμα των Επισκόπων Ζηνουπόλε-
ως και Κεράμων, αντίστοιχα, την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020. 

Η εκλογή τους έγινε από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαίου. Οι δύο ιερείς που επί πολλά χρόνια υπηρετούν 
στο Μοντρεάλ, στους Ι. Ναούς της ΕΚΜΜ, εξελέγησαν παμψηφεί. 

Η χειροτονία τους θα πραγματοποιηθεί στο Μοντρεάλ, από τον 
Αρχιεπίσκοπο Καναδά κκ. Σωτήριο, σε ημερομηνία που θα ανα-
κοινωθεί σύντομα. Πάντα Άξιοι!

Αυτή την Κυριακή, 16 Φε-
βρουαρίου 2020, θα μετα-

δοθεί το δεύτερο και τελευταίο 
μέρος του φετινού ΤηλεΜαρα-
θωνίου, που διοργανώνει η Επι-
τροπή Εράνου της ΕΚΜΜ, από 
το Odyssey TV,  στις 5:30 μ.μ., 
στο πρόγραμμα του Γιάννη Κόκ-
κωνα, «Εδώ Μόντρεαλ».

Στη διάρκεια του προγράμμα-
τος θα εμφανιστούν οι μουσικοί 
Δημοσθένης Παπαδημητρίου, 
Μπάμπης Τερζάκης, Παύλος 
Λάσκαρης και άλλοι. Στο πανη-
γυρικό φινάλε του επεισοδίου, 
με τους εθελοντές επί σκηνής, 
θα ανακοινωθεί το ποσό που 
έχει συγκεντρωθεί μέχρι αυτή τη 
στιγμή. Οι δωρεές για τον Τηλε-
Μαραθώνιο συνεχίζονται. Καλέ-
στε την Επιτροπή Εράνου στο 
514-738-2421, εσωτ. 114.
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Προσφορά Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΌΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ελπίδα Τροχάτου
Σωκράτης ΙΙΙ

Κατερίνα Σταθοπούλου
Σωκράτης ΙΙ

Δημήτρης Βούρβαχης
Δημοσθένης

Κωνσταντίνος Ατσάλης
Σωκράτης V

Για τις μαθητικές τους 
αποδόσεις θα λάβουν

 2 εισιτήρια 
κινηματογράφου 

προσφορά της 
εφημερίδας 

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Αριάννα Τσακίρη
Σωκράτης ΙV

ΝΙΦΆΔΆ ΧΙΟΝΙΟΎ  

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα
αγοράκι που το έλεγαν Μίμη. Ήταν 

χαριτωμένο παιδάκι με καστανά μαλλιά 
και μάτια και πάντα χαμογελαστό.
Ήταν Νοέμβρης και καταλάβαινες το 
κρύο. Μια Παρασκευή το πρωί, ο Μίμης 
ετοιμαζόταν να πάει στο νηπιαγογείο. 
Όπως τελείωνε το πρωïνό του, είδε από 
το παράθυρο της κουζίνας να χορεύει 
μια νιφάδα χιονιού στην πίσω αυλή.
Αμέσως βγήκε στο μπαλκόνι για να την 
δει από κοντά. Άρχισε και ο Μίμης να 
χορεύει με την νιφάδα χιονιού. Την 
ονόμασε Λένα. Ξαφνικά η μητέρα του 
τον είπε να ετοιμαστεί για το σχολείο. Ο 
Μίμης χαιρέτισε την Λένα.
- Θα σε δω το απόγευμα Λένα!
Όλη την ημέρα κοίταζε το ρολόι και
ανυπομονούσε πότε θα πάει σπίτι για
να χορέψει με την Λένα. Μόλις γύρισε,
πέταξε την σάκα του στην γωνία και
βγήκε στην πίσω αυλή.
- Λένα, Λένα, έφτασα που είσαι;
Ο Μίμης περίμενε, έψαχνε, ανησυχούσε.
Πουθενά η Λένα! Έβαλε τα κλάματα.
Η μητέρα του προσπάθησε να τον
καθησυχάσει , αλλά δεν τα κατάφερνε.
Ο Μίμης κλείστηκε στο δωμάτιό του.

- Έλα Μίμη να φάμε. Ίσως και η νιφάδα
χιονιού πήγε να τσιμπίσει κάτι.
- Όχι! Έφυγε για πάντα γιατί ήμουνα στο
σχολείο όλη την ημέρα! Δεν θα ξαναπάω
σχολείο!
Η μητέρα του σκεφτόταν πως θα τον
ησυχάσει. Τον πρότεινε να ζωγραφίσει
μια νιφάδα χιονιού και να το κολλήσει
απάνω στο παράθυρο του δωματίο
του. Μήπως η Λένα χάθηκε και αυτή η
ζωγραφιά να λειτουργούσε σαν φάρος
για να ξαναβρεί το σπίτι τους. Αυτό
έκανε ο Μίμης και κοιμήθηκε πιο ήρεμα.
Την άλλη μέρα το πρωί, μόλις ξύπνησε
, κοίταξε έξω και φώναξε τόσο δυνατά
που τρόμαξε την μητέρα του.
- Μαμά μαμά έλα να δεις, ήρθε η Λένα!
- Τι έγινε Μίμη και φωνάζεις, με
τρόμαξες!
- Κοίτα μαμά κοίτα έξω, η Λένα βρήκε
το σπίτι μας και έφερε τους φίλους της!
Δούλεψε η ζωγραφιά μου!
Η μητέρα του χαμογέλασε. Είχε χιονίσει
όλη τη νύχτα και άσπρισαν τα πάντα. Ο
Μίμης έβαλε την μπλε φόρμα του, το
μπλε μπουφάν, τα γάντια, τον σκούφο,
τις μπότες και βγήκε στην πίσω αυλή.
- Λένα, Λένα, είμαι εδώ! Που είσαι;
Ξαφνικά μια νιφάδα χιονιού χόρευε γύρω

από το κεφάλι του Μίμη. Ήταν η Λένα.
- Χαίρομαι που ξαναήρθες Λένα και
εύχομαι να μην ξαναφύγεις!
Εκείνη την στιγμή, ο Μίμης ήταν το πιο
χαρούμενο παιδάκι του κόσμου και
έζησε καλά και εμείς καλύτερα.
ΆΛΈΞΆΝΔΡΟΣ ΓΈΩΡΓΙΟΎ

ΟΙ ΔΎΝΆΤΈΣ ΦΙΛΙΈΣ, ΆΝΤΈΧΟΎΝ

Η Ιλιάνα και η Δανάη ήταν φίλες 
κολλητές από πολλά χρόνια. 

Γνωριστήκανε όταν ήταν δύο ετών, 
στο παιδικό σταθμό της γειτονίας 
τους όπου μεγάλωναν μαζί μέχρι να 
ξεκινήσουν το δημοτικό. Η φιλία τους 
συνέχιζε, δυνάμωνε και μεγάλωνε όπως 
και τα δύο κορίτσια. Πολλά παιδία στο 
σχολείο, νόμιζαν πως ήταν αδερφές 
αφού ήταν αχώριστες.
Στην τελευταία χρονιά του γυμνασίου, 
η Ιλιάνα και η Δανάη αποφάσισαν 
να βοηθήσουν την επιτρωπή που θα 
οργάνωνε το χορό αποφοίτων τον 
Ιούνιο.
Μέσα στην επιτρωπή, υπήρχε μια 
συμμαθήτρια των κοριτσιών που την 
έλεγαν Λοριάνα. Η Λοριάνα ήταν καλή 
μαθήτρια και αθλήτρια, αλλά είχε έναν 
άσχημο χαρακτήρα. Ήταν ζηλιάρα, 

και πάντα δημιουργούσε προβλήματα 
ανάμεσα σε φίλους και φίλες.
Ένα απόγευμα, άρχισε να λέει διάφορα 
ψέματα για τα δύο κορίτσια με σκοπό να 
χαλάσει την φιλία τους. Κάποια παιδιά 
του σχολείου, ακούγοντας όλα αυτά 
τα ψέματα, πήγαν να ενημερώσουν 
την Ιλιάνα και τη Δανάη για όσα είχε 
πεί η Λοριάνα. Τότε, τα δύο κορίτσια 
πλησίασαν τη Λοριάνα και τη ρώτησαν 
γιατί είπε τόσα ψέματα. Εκείνη τους 
απάντησε πως θάμβαζε τη φιλία τους 
και ποτέ δεν είχε ζήσει μια τόση στενή 
και αγνή φιλία. Τα δύο κορίτσια της 
εξήγησανν πως δεν πρόκειται ποτέ να 
κάνει καλές φιλίες αν δεν αλλάξει τη 
συμπεριφορά της προς τους άλλους.
Η Λοριάνα κατάλαβε το λάθος της και 
ζήτησε συγνώμη από τα δύο κορίτσια 
και τα άλλα παιδιά του σχολείου. Τα 
δύο κορίτσια συγχώρεσαν τη Λοριάνα 
και τη δέχτηκαν στον κύκλο τους. Η 
Λοριάνα έγινε πολύ καλή φίλη σε όλους. 
Η Ιλιάνα και η Δανάη, για ακόμη μια 
φορά, απέδειξαν πως μια δυνατή φιλία 
δεν καταστρέφετε ακούγοντας λόγια 
του κόσμου.
ΟΦΈΛΙΆ BERNIER

Μαθητική λέσχη συγγραφέων έκτης 
τάξης του σχολείου Σωκράτης V

Προτιμάς το σπιτικό ή  το έτοιμο φαγητό; Γιατί;
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

` ddddddddddddddd 

9 Φεβρουαρίου 2020 

«Λειτουργία Θερινού Σχολείου για νέους Ομογενείς από την 
Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020» 

Φίλοι συμπατριώτες,

Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά (ΠΟΑΚ) το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την 
υποστήριξη πολλών δήμων, ατόμων και επιχειρήσεων οργανώνουν το θερινό 
σχολείο στην Καλαμάτα για 15η συνεχή χρονιά για νέους ομογενείς, από την
Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.

Πρόκειται για ένα σχολείο για τους νέους και νέες μας που είναι μοναδικό 
στον ελληνισμό της διασποράς. Οι στόχοι του σχολείου είναι να εμφυσίσει 
στους συμμετέχοντες την αγάπη για την πατρίδα μας, να ενισχύσει την 
ελληνική τους ταυτότητα και να γίνουν πρεσβευτές του ελληνισμού στους 
τόπους διαμονής τους. Το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ελληνικών χορών καθώς και επισκέψεις σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χόρους αλλά και διασκέδαση (ελληνικές βραδιές, 
μπάνια).

Παρακαλούμε νέους και νέες από 18 μέχρι 24 ετών που θέλουν να 
συμμετάσχουν στο θερινό ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα να 
επικοινωνήσουν μαζί μας.

Οι συμμετέχοντες πληρώνουν μόνο το αεροπορικό εισητήριο και ένα τέλος 
εγγραφής (registration fee) τα οποία καλύπτουν την διδασκαλία, διαμονή στην 
φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου και δύο γεύματα την ημέρα για όλη την 
διάρκεια του σχολείου. Για περισότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας (https://www.panmessinian.com/) ή επικοινωνήστε με την 
Συντονίστρια του σχολείου Μαργαρίτα Μπούρα (514-992-8520,
margaretbouras@hotmail.com) ή την Β’ Γραμματέα Τζίνα Χρέππα (Gina
Chreppas gchreppas@hotmail.com, 416-658-9372).

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, 

Τάσσος Δημόπουλος  Μάρελ Κατσίβελα
Πρόεδρος Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Γενική Γραμματέας
Αμερικής και Καναδά  

Μαργαρίτα Μπούρα  Τζίνα Χρέππας
Συντονίστρια θερινού σχολείου Β’ Γραμματέας

www.panmessinian.com
panmessinianusaandcanada@gmail.com
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΟGA»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PIED» 

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η ΦΙΛΙΑ θα προσφέρει και πάλι 
το  πρόγραμμα «Υοga» με επαγγελματία δασκάλα. 
Τα μαθήματα θ’αρχίσουν Στη ΦΙΛΙΑ στο Λαβάλ 

τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 έως τη Δευτέρα 11 Μαϊου 2020
11:30π.μ.-12:30μ.μ. στο 3231 Levesque West 

(Δέν θα γίνουν μαθήματα στις 02 Μαρτίου και 20 Απριλίου 2020)
Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο για τα άτομα της τρίτης ηλικίας,  

είναι ευχάριστο και βοηθάει στην καλή σας σωματική υγεία. 
Γι αυτό, εάν θέλετε να πάρετε μέρος 

τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021. 

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η ΦΙΛΙΑ θα προσφέρει και πάλι 
το  πρόγραμμα «PIED» που χρόνια τώρα προσφέρει με δασκάλα 

την Αργυρώ, το οποίο βοηθάει στην καλή ισορροπία και 
προλαβαίνει τον κίνδυνο των πτώσεων. 

Τα μαθήματα αρχίζουν 
Στο Centre William Hingston στο 419 St Roch

την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την Τρίτη 26 Μαϊου 2020
11:30 π.μ.-12:30 μ.μ. 

Τα μαθήματα ειναι 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και 
Παρασκευή.

(Δεν θα γίνει μάθημα στις 17 Απριλίου 2020, Μεγάλη 
Παρασκευή)

Γι αυτό, εάν θέλετε να πάρετε μέρος 
τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021 

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Κάντε την δωρεά σας  για την 
συντήρηση του  

Αη Γιώργη , μιας εκκλησίας 
σύμβολο για την πόλη του  

Μοντρεάλ 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 
Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου: 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία 
Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά. 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής  ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι. 
Ναού Αγίου Γεωργίου. Η συνολική πρόβλεψη κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους του 
Καθεδρικού Ι. Ναού, εκτιμάται περί τα $ 1.875.000 και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις 
φάσεις. 
 
1. Πεζογέφυρα και σκάλες 
2. Επιδιορθώσεις στο κεντρικό κτήριο του Ι. Ναού 
3. Νέο πεζοδρόμιο, λιθόστρωση και χώρος στάθμευσης 
4. Ηλεκτρονικό καμπαναριό 
 
Φάση 1η  
Η πρώτη φάση είναι ήδη ολοκληρωμένη κατά 90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές, 
χάρη στη γενναιοδωρία των πιστών της παροικίας του Μοντρεάλ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 
Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Απριλίου 2017.  
Ζητήθηκαν δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε 
κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:  
 
Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες 
Γενικός Εργολάβος: PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX 

Παρόμοιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις 
 
Οικονομικά στοιχεία: 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: 
Πεζογέφυρα, σκάλες με υποστηρικτικούς πλαϊνούς τοίχους,  
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:      $632,500  ($550,000 + φόροι $82,500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο: 
 Δίχτυ ασφαλείας   $4,507            
 Έλεγχος εδάφους   $1,494       
 Αντικατάσταση καυστήρα  $5,289         
 Υπηρεσίες μηχανικού  
       για αντλία αποχέτευσης         $575      
 Έξοδα εκτύπωσης      $392 

 
 Ιστοί για σημαίες $10,500  (υπεσχεμένα) 
 Εργασίες διαμόρφωσης  
       εξωτερικού χώρου $30,000  (υπεσχεμένα) 
 Φανοστάτες σκάλας $10,000  
 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: $695.257 

Οι δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017  είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500) 

 
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης $174,162      

        
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση. 
 
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να 
επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8η  Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.  
 
Δημήτριος Λέκκας 
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

http://www.hcgm.org/
churches/st-george-

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, αμέσως μετά την 
Θεία Λειτουργία, σας προσκαλούμε στο γεύμα που θα 
παρατεθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού, προκειμέ-
νου να βοηθηθούν τα έργα της εκκλησίας. Για εισιτή-
ρια απευθυνθείτε στην φιλόπτωχο και την ενοριακή 
επιτροπή.

Είσθε όλοι προσκεκλημένοι

Τιμή εισιτηρίου $25.00

Με τις ευλογίες του Πατρός Δημητρίου 
σας ευχαριστούμε και σας ευχόμεθα ευλογημένη 
η νέα χρονιά 2020
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
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υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:      $632,500  ($550,000 + φόροι $82,500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο: 
 Δίχτυ ασφαλείας   $4,507            
 Έλεγχος εδάφους   $1,494       
 Αντικατάσταση καυστήρα  $5,289         
 Υπηρεσίες μηχανικού  
       για αντλία αποχέτευσης         $575      
 Έξοδα εκτύπωσης      $392 

 
 Ιστοί για σημαίες $10,500  (υπεσχεμένα) 
 Εργασίες διαμόρφωσης  
       εξωτερικού χώρου $30,000  (υπεσχεμένα) 
 Φανοστάτες σκάλας $10,000  
 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: $695.257 

Οι δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017  είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500) 

 
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης $174,162      

        
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση. 
 
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να 
επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8η  Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.  
 
Δημήτριος Λέκκας 
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

http://www.hcgm.org/
churches/st-george-

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Φέρομεν εις γνώση των πιστών της παροικίας μας και 
ιδιαιτέρως των εκκλησιαζομένων στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου, ότι την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020, 
επ’ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας 
θα τελέσουμε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των εθελοντών ή καθ’οιονδήπο-
τε άλλον τρόπο υπηρέτησαν, ή ενίσχυσαν την εκκλησία 
μας (Επιτρόπων, μελών χορωδίας, φιλοπτώχου αδελφότη-
τας, δωρητών...).

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν 
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. Η 
παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

Φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης στη 
Ρένα Παπαθανάκου και στο Μιχάλη 
Τελλίδη για τα 50 χρόνια αφοσίωσης 
και δέσμευσής τους στον “Μαραθώνιο 
της Αγάπης” του Φιλανθρωπικού 
Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών.  
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, 
2019 στο εστιατόριο 40 Westt 
Steakhouse and Bar,  Pointe Claire, 
o Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
Ελληνίδων Κυριών, απένειμε φόρο 
τιμής στη Ρένα Παπαθανάκου και στο 
Μιχάλη Τελλίδη για την εξαιρετική 
αφοσίωση και δέσμευση τους ως 
προς την πραγματοποίηση του 

“Μαραθωνίου της Αγάπης”, μέσω 
του Ραδιοφωνικού Σταθμού CFMB 
από το 1969. (50 χρόνια προσφοράς)  
Προωθώντας τον αξιόλογο αυτό 
σκοπό επί πενήντα (50) συνεχή χρόνια, 

πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια 
συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση 
μη προνομιούχων οικογενειών της 
ελληνικής παροικίας, με τρόφιμα, 
ενοίκιο, έπιπλα, βοηθήματα, ιατρικά 
και άλλα έξοδα.
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
Ελληνίδων Κυριών είναι ευγνώμων 
προς τον Ραδιοφωνικό Σταθμό CFMB, 
την Ρένα και τον Μιχάλη για την 
πραγμάτωση του ιερού αυτού σκοπού. 
Βραβείο αριστείας απονεμήθηκε στη 
Ρένα και στο Μιχάλη, συγχαίροντάς 
τους για την παραδειγματική τους 
υπηρεσία τόσο στον Φιλανθρωπικό 
Οργανισμό Ελληνίδων Κυριών 
όσο και στην ευρύτερη παροικία!  

Ένα εκατομμύριο ευχαριστώ από μας 
σε σας! 
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Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Κάντε την δωρεά σας  για την 
συντήρηση του  

Αη Γιώργη , μιας εκκλησίας 
σύμβολο για την πόλη του  

Μοντρεάλ 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 
Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου: 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία 
Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά. 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής  ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι. 
Ναού Αγίου Γεωργίου. Η συνολική πρόβλεψη κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους του 
Καθεδρικού Ι. Ναού, εκτιμάται περί τα $ 1.875.000 και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις 
φάσεις. 
 
1. Πεζογέφυρα και σκάλες 
2. Επιδιορθώσεις στο κεντρικό κτήριο του Ι. Ναού 
3. Νέο πεζοδρόμιο, λιθόστρωση και χώρος στάθμευσης 
4. Ηλεκτρονικό καμπαναριό 
 
Φάση 1η  
Η πρώτη φάση είναι ήδη ολοκληρωμένη κατά 90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές, 
χάρη στη γενναιοδωρία των πιστών της παροικίας του Μοντρεάλ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 
Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Απριλίου 2017.  
Ζητήθηκαν δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε 
κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:  
 
Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες 
Γενικός Εργολάβος: PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX 

Παρόμοιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις 
 
Οικονομικά στοιχεία: 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: 
Πεζογέφυρα, σκάλες με υποστηρικτικούς πλαϊνούς τοίχους,  
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:      $632,500  ($550,000 + φόροι $82,500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο: 
 Δίχτυ ασφαλείας   $4,507            
 Έλεγχος εδάφους   $1,494       
 Αντικατάσταση καυστήρα  $5,289         
 Υπηρεσίες μηχανικού  
       για αντλία αποχέτευσης         $575      
 Έξοδα εκτύπωσης      $392 

 
 Ιστοί για σημαίες $10,500  (υπεσχεμένα) 
 Εργασίες διαμόρφωσης  
       εξωτερικού χώρου $30,000  (υπεσχεμένα) 
 Φανοστάτες σκάλας $10,000  
 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: $695.257 

Οι δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017  είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500) 

 
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης $174,162      

        
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση. 
 
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να 
επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8η  Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.  
 
Δημήτριος Λέκκας 
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

http://www.hcgm.org/
churches/st-george-

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, αμέσως μετά την 
Θεία Λειτουργία, σας προσκαλούμε στο γεύμα που θα 
παρατεθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού, προκειμέ-
νου να βοηθηθούν τα έργα της εκκλησίας. Για εισιτή-
ρια απευθυνθείτε στην φιλόπτωχο και την ενοριακή 
επιτροπή.

Είσθε όλοι προσκεκλημένοι

Τιμή εισιτηρίου $25.00

Με τις ευλογίες του Πατρός Δημητρίου 
σας ευχαριστούμε και σας ευχόμεθα ευλογημένη 
η νέα χρονιά 2020
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
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Στείλτε την δωρεά σας στα 
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Η πρώτη φάση είναι ήδη ολοκληρωμένη κατά 90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές, 
χάρη στη γενναιοδωρία των πιστών της παροικίας του Μοντρεάλ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 
Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Απριλίου 2017.  
Ζητήθηκαν δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε 
κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:  
 
Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες 
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 Υπηρεσίες μηχανικού  
       για αντλία αποχέτευσης         $575      
 Έξοδα εκτύπωσης      $392 

 
 Ιστοί για σημαίες $10,500  (υπεσχεμένα) 
 Εργασίες διαμόρφωσης  
       εξωτερικού χώρου $30,000  (υπεσχεμένα) 
 Φανοστάτες σκάλας $10,000  
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υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500) 
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Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση. 
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

Η κόρη: 
Μαγδαληνή-Ιωάννα Πάπας

Οι γονείς του: 
Λεωνίδας και Γιαννούλα Πάπας

Τα αδέλφια του: 
Τούλα και Βασίλης (Billy) Μπαλαμπάνος

Tα ανίψια του: 
Φίλιππος, Αννα και Λέα Μπαλαμπά-
νος, Ελενα Μπαλαμπάνος and Samer 

Sallman

Οι θείοι, οι θείες, τα εξαδέρφια  
από εδώ και την Ελλάδα.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΆΝΝΗ (JOHN) 
ΠΆΠΆ

(ετών 54, από Μοντρεάλ)

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  

(5777 Wilderton Avenue, Montreal)
 τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου πατέρα, 
γιου, αδελφού και θείου

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι  
όπως παρευρεθούν.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 
Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 
ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΥ-
ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΟΥ

(από Έλος Λακωνίας, ετών 88)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΦΩΤΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

(ετών 87, από Γαργαλιάνους Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό των  
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Β. ΡΩΤΑ

(ετών 68, από Αρχαία Επίδαυρο Αργολίδος)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό 
των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΥ

(το γένος ΚΟΡΜΠΗ, από Παγκράτι Καλαβρύτων, ετών 89)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό 
των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως τής

ΣΟΦΙΑΣ  
ΨΑΡΑΚΟΥ

(το γένος Μουνδρούκα, ετών 84,  
από Παρόρι, Σπάρτης Λακωνίας)
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Στέφανος Σβουρένος

Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο
• Όλα υπό μια σκεπή
• Η μεγαλύτερη αίθουσα τελετών στο Κεμπέκ
• Λιγότερο κόστος από οπουδήποτε αλλού!
• Μεταφορά στην Ελλάδα
• Προσχεδιασμός κηδειών
• Οι καλύτερες τιμές στα μνημεία
• Προσωπική εξυπηρέτηση

55 rue Gince, Montreal

Η σύζυγος: Γιανούλα Πουλάκη (το γένος Γεωργίτσου) 
Τα παιδιά: Ιωάννης Πουλάκης και Άννα Μαρία 

Tα εγγόνια: Andriana, Andrea, Δημήτρης, Marcella
Τα δισέγγονα: Dylan, Brando, Levi, Damian, Alexia, Donavan

Τα αδέλφια: Χρήστος και Κωνσταντίνα Πουλάκη
Χρυσάνθη και Ηλίας Τζόρτζης, Benete Polotore
Τα κουνιάδια: Μαρία και Γρηγόρης Τσιρμός 

Τα ανίψια στο Μόντρεαλ, Ελλάδα,  
Γερμανία, Αυστραλία και Αργεντινή.  

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

(ετών 89, από Κρεμαστή Λακωνίας) 

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 
απεβίωσε ο αείμνηστος σύζυγος, 

πατέρας, παππούς, αδελφός και θείος

Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο 
AETERNA, 35 Gince, Street 

Ώρες επισκέψεων: 
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 

από τις 5:00 ως τις 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλλεί στον 
Ιερό Ναό του Αρχαγγέλων Μιχαήλ κα Γαβριήλ 

(11801 Elie Blanchard Blvd.)
 τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 

στις 11:00 π.μ.

Μετά τον ενταφιασμό θα προσφερθεί καφές 
στην αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενέις και οι φίλοι 
όπως παρεβρεθούν. 

Αντί για λουλούδια κάνετε τις δωρεές σας στη 
μνήμη του Αναστάσιου Πουλάκη 

στο Canadian Cancer Society.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η σύζυγος: Χρυσούλα Πλαρινού (το γένος Ξένου) 
Τα παιδιά: Παναγιώτης και Magdalene 

Tα εγγόνια: Julia, Nicolas
Τα αδέλφια: Χρυσούλα και Αναστάσιος Τσουκαλάς,

Γεωργία και Άγγελος Δάνος, Αντώνης και Μαρίνα Πλαρινού
Κανδίδα Πλαρινού, Διονυσία Πλαρινού

Τα κουνιάδια: Νικόλαος και Κατερίνα Ξένου, Χαράλαμπος και  
Μαριέτα Ξένου, Μαρία Γκούσκου, Παρασκευή και Μαρίνος Ξένος

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
στο Μόντρεαλ, την Ελλάδα και την Αμερική.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΡΙΝΟΣ 
(ετών 88, από Πηγαδάκια Ζακύνθου) 

Τη Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 
απεβίωσε ο αείμνηστος σύζυγος, 

πατέρας, παππούς, αδελφός και θείος

Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο 
AETERNA, 35 Gince, Street 

Ώρες επισκέψεων: 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 

από τις 4:00 ως τις 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλλεί στον 
Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin 

du Souvenir, Laval)
 την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 

στις 10:30 π.μ.

Μετά τον ενταφιασμό θα προσφερθεί καφές 
στην αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι 
όπως παρεβρεθούν. 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
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Elias Papakonstantinou  |   complexeaeterna.com   |   514 228-1888   |   1 877 299-1889   |   55, rue Gince, Montréal, QC  H4N 1J7

Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 
to better serve you 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal
to better serve you

514 342-8000
4525, chemin

de la Côte-des-Neiges
Montréal

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ

ΟΙ ΔΙΚΕΣ
ΣΑΣ ΑΝΑΨΥΧΕΣ

_

Υπάρχουν  πολλοί τρόποι
να µνηµονεύσουµε µια ζωή,

όσο και τα αµέτρητα αστέρια
που υπάρχουν στον ουρανό.

 
Δημιουργήστε ένα 100%

προσωπικό αφιέρωµα
που αγκαλιάζει

τα συναισθήµατά σας
 

Αυτό υπόσχονται
οι επαγγελµατίες
σύµβουλοι µας.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΤΕ
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΣΑΣ

�

dignitequebec.com

Τα Παιδιά: 
Νίκος και Νίτσα Τσολάκος 

Κατερίνα και Vincenzo Circelli 
Tα εγγόνια: 

Βαρβάρα και Κατερίνα 
Τα αδέλφια: 

Αναστάσιος και Νίτσα Τσολάκος,  
Τούλα Χατζηγεωργίου (από Ελλάδα) 

Χριστίνα Πατακός (από Ελλάδα) 
Τα κουνιάδα:

Δημήτρης και Ελένη Γεωργίου 
Δημήτρης και Ελένη Αθανασίου 

(από Τορόντο) 

Τα ανίψια και οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι. 

ΣΩΚΡΆΤΗ 
ΤΣΟΛΆΚΟΣ 

(ετών 85, από Άργος Αργολίδας) 

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 

(4865 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ μας πένθος για το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, παππού αδελφού και 

θείου, ΣΩΚΡΑΤΉ ΤΣΟΛΑΚΟΣ.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές 

στην αίθουσα της εκκλησίας. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι 

όπως παρευρεθούν.

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερινά, 

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

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 7 / 0 2 / 2 0 2 0  –  2 3 / 0 2 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

1946

Grid 
740

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 739

1477

14 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Απαιτείτε τώρα περισσότερο 
χρόνο, προσοχή και επιβεβαίωση από τον 
αγαπημένο σας, ωστόσο, αν δεν τα παίρνετε, 
δε μπορείτε πλέον να έχετε ένα ψεύτικο 
χαμόγελο στο πρόσωπό σας, δείχνοντας ότι 
είστε ευτυχισμένοι. Επίσης, αν έχετε κάνει το 
λάθος να τρέχετε στον αγαπημένο σας, μην τον 
κατηγορείτε που δε σας το έχει αναγνωρίσει.

Αυτό είναι ένα διάστημα θάρρους 
και τόλμης, για να ζητήσετε αυτό που θέλετε. 
Έχετε αυτοπεποίθηση και είστε σίγουροι για 
τον εαυτό σας, ίσως θελήσετε ακόμη και να 
κάνετε μια καίρια αλλαγή στην εμφάνισή σας. 
Διερευνήστε σε βάθος την ερωτική σας ζωή, τα 
οικονομικά σας και την ιδιοκτησία σας.

Αυτό είναι ένα σημαντικό διάστημα 
για να ασχοληθείτε με κάποιον που έχει 
πολιτιστικό υπόβαθρο διαφορετικό από το 
δικό σας, καθώς έχετε πολλά να μάθετε, από 
τη φιλοσοφία της ζωής του μέχρι τον τρόπο 
που μεγάλωσε. Αρχίστε να μοιράζεστε τα 
όνειρά σας με τους άλλους, θα αποκομίσετε 
πολλά από τις εμπειρίες τους.

Εάν θέλετε να αλλάξετε κατοικία, 
θα μπορούσατε να ακούσετε κάποιες 
πληροφορίες σχετικά για ένα διαθέσιμο 
σπίτι ή ίσως εμπνευστείτε να κάνετε κάποια 
αναδιαμόρφωση στο δικό σας σπίτι. Οι 
γυναίκες και οι συγγενείς σας θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, στα 
επερχόμενα γεγονότα αυτής της πανσελήνου.

Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των 
συνεργασιών, και είστε διατεθειμένοι να 
κάνετε μια νέα αρχή, αποσαφηνίζοντας ό,τι 
ήταν στο σκοτάδι. Αλλά προσοχή: Με τον 
ανάδρομο Ερμή στον ίδιο τομέα του χάρτη 
σας, ίσως τα πράγματα να μην ξεκαθαριστούν 
το αμέσως επόμενο διάστημα.

Είτε σε επαγγελματικό είτε σε 
προσωπικό επίπεδο, αφιερώστε χρόνο για να 
ακούσετε τους άλλους και να αποσαφηνίσετε 
τα πιο περίπλοκα ψυχολογικά τους κίνητρα. 
Μόλις καταλάβετε τις ανάγκες τους, θα είναι 
ευκολότερο να ενώσετε τις δυνάμεις σας. 
Το φεγγάρι σας βοηθά να φτάσετε σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο διανοητικά.

Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί το 
φιλόδοξο δέκατο οίκο σας και σας προικίζει 
με θάρρος και δύναμη να πετύχετε τους 
επαγγελματικούς σας στόχους. Προαναγγέλλει 
αναγνώριση και δόξα, αλλά λάβετε υπόψη 
σας ότι έχετε μπροστά σας έξι μήνες μέχρι την 
ολοκλήρωσή τους.

Όταν πρόκειται για συνεργάτες, 
θα πρέπει να εκπέμπετε στο ίδιο μήκος 
κύματος διανοητικά και να έχετε ζήλο για 
δημιουργικότητα, πράγμα το οποίο μπορεί 
να γίνει λίγο περίπλοκο στην πορεία της 
γνωριμίας. Με το να είστε ειλικρινείς και πάνω 
απ’ όλα ο πραγματικός εαυτός σας, θα έχετε 
την ευκαιρία να βρείτε αληθινούς φίλους και 
συνεργάτες που σας κάνουν ευτυχισμένους.

Αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά 
με τον αγαπημένο σας ή ένα συνεργάτη σας, 
τώρα συνειδητοποιείτε ότι τα μονοπάτια σας 
δε μπορούν να συναντηθούν και κινείστε 
σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτή η 
πανσέληνος θα μπορούσε να σας βοηθήσει 
να φύγετε και να κλείσετε την πόρτα πίσω 
σας μια για πάντα.

Εάν νιώθετε ότι δεν υπάρχει 
εξελικτική πορεία στην τρέχουσα εργασία σας, 
θα μπορούσατε να κάνετε μια αποφασιστική 
κίνηση και να φύγετε. Ελέγξτε τις βασικές 
σας αξίες, η εργασία που παρέχετε τώρα 
πραγματικά σημαίνει κάτι για σας; Εάν όχι, θα 
πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές.

Εάν δεν είστε ενθουσιασμένοι με 
την καριέρα σας, μπορεί να αποφασίσετε ότι 
ήρθε η ώρα να αλλάξετε πορεία. Εάν πάλι σας 
τραβάει μια συγκεκριμένη εργασία αλλά δεν 
ξέρετε πως να προχωρήσετε, συμβουλευτείτε 
πιο έμπειρα άτομα για να σας καθοδηγήσουν.

Μπορεί να χρειαστεί να 
ασχοληθείτε με κάποιο εργασιακό χάος που 
σχετίζεται με υποχρεώσεις ή με πράγματα 
που δεν είναι και τόσο διασκεδαστικά. Και 
μην ξεχάσετε να πάτε στο γυμναστήριο, η 
γυμναστική μπορεί να μειώσει το άγχος σας 
και να σας κάνει πιο παραγωγικούς στην 
εργασία σας, για να μην αναφέρουμε ότι θα 
είστε η πιο ευχάριστη παρέα στα πάρτι.
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Η Μάργκερι Μπρους στέλνει στον 
Τζον Πάστον το πρώτο ερωτικό 
γράμμα, ανήμερα του Αγίου Βα-
λεντίνου. Απευθύνεται «Στον Αγα-
πημένο μου Βαλεντίνο».

Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογι-
στής, που ονομάζεται ENIAC και 
κατασκευάστηκε από την IBM, τί-
θεται σε λειτουργία στο Αμερικα-
νικό Πεντάγωνο.

Η σφαγή του Αγίου Βαλεντί-
νου στο Σικάγο. Επτά γκάνγκστερ 
της συμμορίας του Μπαγκς Μο-
ράν σκοτώνονται από μέλη της 
συμμορίας του Αλ Καπόνε που 
έχουν ντυθεί αστυνομικοί.

Τίθενται σε τροχιά οι πρώτοι 
24 δορυφόροι του Παγκόσμιου 
Συστήματος Εντοπισμού Θέσης 
(GPS).

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΙΟΙ

Τέσσερις άνδρες βρέθηκαν τυχαία 
σε ένα μπαρ και έπιασαν την κουβέ-

ντα για διάφορα θέματα. Σε μια στιγμή, 
ο ένας από αυτούς πηγαίνει στην τουα-
λέτα, ενώ οι υπόλοιποι συνέχιζαν τη συ-
ζήτησή τους, σχετικά με τα κατορθώμα-
τα των γιών τους. Ξεκινάει ο πρώτος... 
- Εμένα ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα στην αντιπροσωπεία 
της Mercedes στην Κηφισίας. 
Ανέβηκε σιγά-σιγά όμως θέσεις, και 

τώρα είναι διευθυντής πωλήσεων. 
Μάλιστα, είναι τόσο καλός στη δου-
λειά του, που έχει συνεχώς μπόνους. 

Να φανταστείτε, χάρισε σε ένα φίλο 
του μια ολοκαίνουρια Mercedes! 
- Αυτό δεν είναι τίποτα, πετάγεται ο 
δεύτερος, εμένα ο γιος μου ξεκίνησε 
καθαρίζοντας πατώματα σε ένα μεσιτι-
κό γραφείο. 
Ανέβηκε θέσεις όμως και τώρα 

είναι τόσο πλούσιος, που αγό-
ρασε και χάρισε σε ένα φίλο του 
ένα ολόκληρο σπίτι στην εξοχή!! 
- Όλα αυτά τα ακούω βερεσέ, λέει 
και ο τρίτος. Ο γιος μου ξεκίνησε κα-
θαρίζοντας πατώματα στη Σοφοκλέ-
ους. Με τον καιρό όμως ανέβηκε στην 
κλίμακα και πλέον είναι τόσο πλού-
σιος, ώστε χάρισε σε ένα φίλο του 
μετοχές αξίας 20 εκατομμυρίων!!! 

Εκείνη τη στιγμή, γυρνάει ο τέταρ-
τος της παρέας, και οι υπόλοιποι 
του εξηγούν το θέμα συζήτησης… 
και ρωτάνε και για το δικό του γιο. 
Ο τύπος παίρνει περίλυπο ύφος και λέει... 
- Τι να σας πω ρε παιδιά... μια ζωή 
ο γιος μου κομμωτής ήταν. Και πρό-
σφατα υπέπεσε στην αντίληψή μου 
ότι είναι ομοφυλόφιλος. Και να ήταν 
κρυφός... να πάει στο διάολο... αλλά-
ζει τους γκόμενους σαν τα σώβρακα... 
Η μόνη παρηγοριά είναι ότι έχει και τα 
τυχερά του. 
Οι τρεις τελευταίοι γκόμενοί του του 

χάρισαν μια Mercedes, ένα σπίτι και 
μετοχές αξίας 20 εκατομμυρίων δραχ-
μών…!!!

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

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

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

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.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
L’ESTHETIQUE HRYSSI ANYSSIA
ΧΡΥΣΗ ΑΝΥΣΙΑ              514-272-8469
1820, rue de Neuchatel, Laval, QC  H7M 4K3

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

Electrical Contractor
Residential • Industrial • Commercial

Lucas Giannes

   revma_electric@hotmail.com
514.979.2442

RBQ.: 8342-9357-32 Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

Οι ηλεκτρολόγοι μας με 30 χρόνια πέιρα 
αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές  
εργασίες:
• Eγκαταστάσεις φωτισμοί • πίνακες
• Άλλαγή κεντρικής θέρμανσης, κλπ. 

RBQ# 5713-3464-01

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μάγειρας, διανομείς και σερβιτόρα,  
για πλήρη απασχόληση ή part time. 

Εξαιρετικό περιβάλλον και καλές αποδοχές.  
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το

438 522-2579  
και ζητείστε τον Γιάννη.

13/09/19

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται μάγειρας, και σερβιτόρες για 
εστιατόριο στο Παρκ Εξτένσιον. Πολύ 

καλοί όροι εργασίας.
Πληροφορίες στον Γιάννη Τηλ:  

514-277-8385

25/10/19

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΑΤΑΣ 
για τα σαββατοκύριακα για το γνωστό 

εστιατόριο GALERIA στο Λαβάλ. 
Πληροφορίες: 450-682-9797  

ζητείστε τον Bobby.

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 7:30pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ
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SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε κι εσείς 
 

για όλο το χρόνο στη σελίδα 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  

Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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.
Ζητείστε τον Γιάννη 

514-299-8839



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

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

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

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

Centre d’achats Place Bourassa
6000, Henri-Bourassa Blvd. East
514 927-6624

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

Centre Commercial Wilderton
2665, Van Horne Av.
514 739-6838

SOUTH SHORE

Valleyfi eld Centre
50 Du� erin, Unit 1200
Valleyfi eld
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 planetemobile.ca 
to see all current o� ers

Offer subject to change without notice. A Setup Service Fee of $35 per line applies to set up your device and related services. Early cancellation fees apply. Taxes extra.1  Rogers Infinite data plans include 10 GB, 20 GB or 50 GB of data at max speed on the Rogers network, extended coverage areas within Canada, and Roam Like Home destinations 
(see rogers.com/roamlikehome). You will continue to have access to data services with no overage beyond the max speed allotment at a reduced speed of up to 512 kilobits per second (for both upload and download) until the end of your current billing cycle. Applications such as email, web browsing, apps, and audio/video streaming will continue 
to function at a reduced speed which will likely impact your experience. We will send you a text message notif ying you when you have used 90% and 100% of the max speed allotment included in your plan with the option to purchase a Speed Pass to add more max speed data to your plan. Plan requires registration for online billing. In all cases, usage 
is subject to the Rogers Terms of Service and Acceptable Use Policy. 2 Of fer available with activation or upgrade to iPhone XS on a Rogers Infinite plan with financing. A promo credit of $28.55/mo for 24 months will be applied to your monthly services when you activate an iPhone XS. For your second line, an additional promo credit of $24.99/mo 
for 24 months will be applied to your monthly services when adding an iPhone XS to your Rogers Infinite plan. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an af filiate used under license. ©2020.

Buy one. Get one. 

Get 2 iPhone XS for the price of one
with 2 lines on Rogers Infi niteTM plans1 with fi nancing.2

Great things come in pairs. 

Limited Time Valentine’s Day O� er


