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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

ΕΛΛΑΔΑ 

Υπόγειες κινήσεις στο  
δρόμο προς τις κάλπες  

και ο ανένδοτος  
του Αλέξη Τσίπρα 

• ΘΕΜΑ: Καμία κυβέρνηση δεν 
«έπεσε» από πρόταση δυσπιστίας

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17ΣΕΛΙΔΑ 11ΣΕΛΙΔΑ 10ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΑ 3
PFIZER 

Το «καυτό» βίντεο  
που ενοχοποιεί  

την Pfizer 
Τι είπε σε «κρυφή»  

κάμερα το στέλεχος της 
Pfizer, Jordon Trishton Walker

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΝΑΔΑ 

Σκέψεις για  
«πάγωμα»  

της σφιχτής  
πολιτικής  

μετά τη νέα  
αύξηση επιτοκίων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

«Δεν  
υπάρχει  

“μακεδονική”  
γλώσσα»

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Ταξιδιωτικό  
χάος 

Λόγω έλλειψης…  
πιλότων!

Οι αλλοδαποί  Οι αλλοδαποί  
νοσηλευτές  νοσηλευτές  

δεν προτιμούν  δεν προτιμούν  
το Κεμπέκ!το Κεμπέκ!

Ο φιλελεύθερος κριτικός υγείας Ο φιλελεύθερος κριτικός υγείας André FortinAndré Fortin καλεί την κυβέρνηση να  καλεί την κυβέρνηση να 
δράσει γρήγορα, για να αναλύσει την αποτυχία του προγράμματος δράσει γρήγορα, για να αναλύσει την αποτυχία του προγράμματος 

στρατολόγησης αλλοδαπών και να διορθώσει τις αδυναμίες του στρατολόγησης αλλοδαπών και να διορθώσει τις αδυναμίες του 
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Rogers InfiniteTM plans  
starting at just 

for 20GB of data.
At speeds up to 250 Mbps. Reduced speeds thereafter.1 
After $5/month Automatic Payments Discount2

±
$65/mo

Infinite data. 
Infinite connections.

Mobile Plans

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

Centre Valleyfield
50, Dufferin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca  
to see all current offers

Offer subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. * Rogers was ranked first in the umlaut Mobile Data Performance audit in major Canadian cities in Q2, 2021. Visit www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. ± Where 
applicable, additional airtime, data, long distance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes are extra and billed monthly. However, there is no airtime charge for calls made to 9-1-1 from your Rogers wireless device. Plan includes calls and messages from Canada to [local/Canadian] numbers only. On the Rogers Network or in an Extended Coverage area, excluding calls made through Call Forwarding, Video 
Calling or similar services. 1. Rogers Infinite data plans include data at high speed up to the data bucket included in your plan on the Rogers network, extended coverage areas within Canada, and Roam Like Home destinations (see rogers.com/roamlikehome). 5G access included at no extra charge. 5G access requires a 5G-enabled device in an area where there is 5G coverage (see rogers.com/coverage). Once you have reached the 
max speed data allotment of your plan, you will continue to have access to data services with no overage beyond the max speed data 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 notifying you when you have used 90% and 100% of the max speed data 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. A $5/month discount is available on eligible in-market consumer Rogers 
Infinite plans (excluding Rogers Preferred Program) to customers who set up Automatic Payments on their account (not retroactive). You must keep Automatic Payments active with an eligible plan to maintain this discount. Discount will end if you move to an ineligible plan or cancel Automatic Payments. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an affiliate used under 
license. © 2023 Rogers Communications.
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Εάν το παρελθόν αποτελεί ένδειξη 
του μέλλοντος, οι πιθανότητες είναι 

ελάχιστες, ότι το Κεμπέκ θα δει χιλιάδες 
επαγγελματίες νοσηλευτές να έρχονται, 
για να σώσουν το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης. Ο φιλελεύθερος κριτικός 
υγείας André Fortin καλεί την κυβέρνηση 
να δράσει γρήγορα, για να αναλύσει την 
αποτυχία του προγράμματος στρατολό-
γησης αλλοδαπών και να διορθώσει τις 
αδυναμίες του. «Δεν μπορούμε να κά-
νουμε τα ίδια λάθη για δεύτερη φορά», 
προειδοποίησε.

Από τις 17 Δεκεμβρίου, υπήρχε έλλειψη 
3.871 τεχνικών νοσηλευτών και κλινικών 
νοσηλευτών στο δίκτυο του Κεμπέκ, σύμ-
φωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας. 
Επιπλέον, υπάρχουν επιπλέον 1.708 επι-
κουρικές νοσοκόμες που αναζητούνται 
για να καλυφθούν συνολικά 5.500 θέσεις.
Μεταξύ των λύσεων που προτείνει ο 

υπουργός Υγείας, Christian Dubé, είναι οι 
προσλήψεις διεθνώς. Ωστόσο, σύμφωνα 
με στοιχεία που έλαβε ο Καναδικός Τύπος 
μέσω του νόμου σχετικά με την πρόσβαση 
σε έγγραφα που κατέχουν δημόσιοι φο-
ρείς, το Κεμπέκ κατάφερε να προσελκύσει 
μεταξύ 359 και 399 νοσηλευτές ετησίως 
τα τελευταία πέντε χρόνια.

Κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρί-
ου έως τις 20 Ιανουαρίου, συνολικά 145 
νοσηλευτές πείστηκαν από την υπηρεσία 
Recrutement Santé Québec, αποστολή της 
οποίας είναι να διευκολύνει «την πρόσλη-
ψη, την υποδοχή και την ένταξη επαγγελ-
ματιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών 
που έχουν αποφοιτήσει εκτός Καναδά και 
μιλούν άπταιστα γαλλικά». 
Αυτές οι μερικές εκατοντάδες επαγγελ-

ματίες φροντίδας προέρχονται κυρίως 
από τη Γαλλία αλλά και από το Βέλγιο, το 
Μαρόκο, το Καμερούν, την Τυνησία, το Λί-
βανο και το Μπενίν.
Μόλις προσληφθούν αυτές οι νοσοκόμες, 

το ερώτημα είναι πώς θα τις κρατήσουμε. 
Η ομοσπονδία επαγγελματικών συνδικά-
των υγείας του Κεμπέκ (FIQ) πιστεύει ότι 
αυτό δεν είναι καθόλου εγγυημένο. «Δεν 
μπορούμε να ψάξουμε για νοσηλευτές δι-
εθνώς και να τους φέρουμε εδώ υπό τις 
παρούσες συνθήκες», είπε η πρόεδρος 
της FIQ Julie Bouchard, αναφέροντας ζη-
τήματα όπως ο φόρτος εργασίας, οι υπο-
χρεωτικές υπερωρίες και οι αναλογίες 
ασθενών που «δεν έχουν νόημα». Σύμφω-
να με αυτήν, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει 
σωστά τα επόμενα βήματα.
«Θα βελτιώσουμε τις συνθήκες εργα-

σίας, θα σταθεροποιήσουμε τις ομάδες 
φροντίδας, θα εισαγάγουμε νόμο για τις 
αναλογίες, θα σχεδιάσουμε το εργατικό 
δυναμικό και μετά θα ξέρουμε ακριβώς 
πόσοι νοσηλευτές λείπουν και πόσους 
μπορούμε να προσλάβουμε από το εξω-
τερικό για να βρούμε και να επιστρέψου-
με στην ομαλότητα στο Κεμπέκ», είπε η 
Bouchard, η οποία μιλάει για περίπου 
80.000 νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές, 
αναπνευστικούς θεραπευτές και κλινι-
κούς αιμάτωσης.
Ο Sylvain Brousseau, πρόεδρος της 

Canadian Nurses Association (CNA), συμ-

φωνεί: «Το να πηγαίνεις να αναζητάς αν-
θρώπους στο εξωτερικό δεν είναι η λύση 
γιατί ούτε αυτοί μένουν», είπε.
«Θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί; Εί-

ναι το εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί 
μια ριζική αλλαγή για να γίνει πιο ανθρώ-
πινο», είπε ο Brousseau, ο οποίος είναι 
επίσης επιστημονικός συνεργάτης στο 
Centre intégré de santé et des services 
sociaux de l’Outaouais και τακτικός ερευ-
νητής στο Ινστιτούτο Γνώσης του Νοσοκο-
μείου Montfort στην Οτάβα.
Είτε πρόκειται για μετανάστες είτε με κα-

ταγωγή από το Κεμπέκ, οι νοσοκόμες επι-
διώκουν όλοι να βελτιώσουν τη θέση τους.
Το γραφείο του Dubé υποστηρίζει, ότι 

«οι διεθνείς προσλήψεις είναι μια από τις 
λύσεις για την εξεύρεση περισσότερου 
προσωπικού στο δίκτυο υγείας μας» και 
υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειές 
του προς αυτή την κατεύθυνση. Ο υπουρ-
γός είπε επίσης ότι σκοπεύει να κάνει το 
δίκτυο υγείας «εργοδότη της επιλογής».

Για τον Bouchard, η συνταγή είναι αρκε-
τά απλή. «Το έργο των νοσηλευτών πρέ-
πει να επαναξιολογηθεί. Εάν βελτιώσουμε 
σημαντικά τις συνθήκες εργασίας τους με 
καλύτερους μισθούς, τότε θα δημιουργή-
σουμε ένα εκκρεμές και τότε η κυβέρνηση 
θα μπορεί να πει ότι έχει γίνει εργοδότης 
επιλογής», είπε ο πρόεδρος της FIQ.
Ο κριτικός υγείας του Québec Solidaire, 

Vincent Marissal, πιστεύει επίσης ότι οι 
τρέχουσες συνθήκες εργασίας κινδυνεύ-
ουν να τρομάξουν τους πιθανούς υπο-
ψηφίους. «Εάν είστε νοσοκόμα από τη 
Σενεγάλη ή τη Γαλλία και κάνετε μια μι-
κρή αναζήτηση στο Google (με τις λέξεις) 
«υγεία», «Κεμπέκ» και «νοσοκομεία», θα 
ανησυχήσετε ή ακόμα και θα τρομάξετε 
με τα νέα που θα βγουν» είπε.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Το Φεβρουάριο του 2022, ο τότε υπουρ-

γός Μετανάστευσης, Jean Boulet, μαζί με 
τον Dubé, ανακοίνωσαν μια επένδυση 65 
εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο χρόνια 
για να βρουν 1.000 νοσοκόμες διεθνώς. Η 
πρωτοβουλία φαίνεται ελπιδοφόρα μέχρι 
στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ-
γείου Υγείας. Αναφέρεται ότι 1.533 υπο-
ψήφιοι έχουν προσελκυσθεί στο επάγγελ-
μα. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να «ολοκλη-
ρώσουν την πρόσθετη εκπαίδευση που 
ορίζεται από το Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ)» και να περά-
σουν τις εισαγωγικές εξετάσεις στο επάγ-
γελμα, για να αποκτήσουν το δικαίωμά 
τους στην άσκηση.

Για το OIIQ, ο πρόεδρος Luc Mathieu είπε 
ότι η διαδικασία αναγνώρισης των ικανο-
τήτων έχει βελτιωθεί σημαντικά, ως απο-
τέλεσμα της συνεργασίας που αναπτύ-
χθηκε με το Υπουργείο Μετανάστευσης, 
Γαλλικής γλώσσας και Ένταξης.
Σύμφωνα με τον Mathieu, ορισμένες λι-

γότερο εύπορες χώρες, που έχουν επίσης 
έλλειψη νοσοκόμων, προσπαθούν να επι-
βραδύνουν την έξοδο των επαγγελματιών 
τους, αρνούμενοι να παράσχουν ορισμέ-
να έγγραφα ή τραβώντας το φάκελο.

Ο Brousseau εγείρει το ηθικό πρόβλημα 
της ληστείας των ήδη αποδυναμωμένων 
κρατών: «Δεν έχω πρόβλημα με τους αν-
θρώπους να έρχονται με τη δική τους 
ελεύθερη βούληση, αλλά έχω πρόβλημα 

με τους ανθρώπους που στερούν πόρους 
από χώρες όπου υπάρχει έλλειψη», είπε.

Από μια πολύ προσγειωμένη σκοπιά, ο 
Bouchard επεσήμανε επίσης, ότι το Κε-
μπέκ μπορεί να μην είναι έτοιμο να υπο-

δεχθεί μεγάλο αριθμό νέων αφίξεων επει-
δή η λέξη «έλλειψη» δε σημαίνει μόνο 
εργασία, αλλά και στέγαση και παιδική 
φροντίδα. 

© The Canadian Press, CTV News, FIQ

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

Δεν έρχονται νοσοκόμες  
στο Κεμπέκ!

Οι προσπάθειες του Κεμπέκ να προσλάβει 
νοσοκόμες από το εξωτερικό απέτυχαν
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Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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«Καμπανάκι» ύφεσης για 
την αμερικανική οικονομία
H κυβέρνηση Biden πανηγυρίζει για ετήσια ανάπτυξη 2,1% ενώ η μέση 
οικογένεια έχει $7.400 λιγότερα στον ετήσιο προϋπολογισμό της

Τα τελευταία στοιχεία από το Γραφείο Οικο-
νομικής Ανάλυσης δείχνουν, ότι η αμερικα-

νική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,9% το τέ-
ταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους και 2,1% 
το 2022. Ενώ ο Λευκός Οίκος έσπευσε να λάβει 
τα εύσημα, καλύτερα να το σκεφτεί δύο φορές, 
καθώς αυτή η τελευταία έκθεση θα πρέπει να 
χτυπήσει κώδωνα κινδύνου και όχι να ηχήσουν 
τρομπέτες.

ΑΠΟ ΤΟΝ E.J. ANTONI* 
© FOX BUSINESS

Ο λόγος; Η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ επι-
βραδύνεται. Ακόμη και οι τομείς που συνέβαλαν 
θετικά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) δεν 
αποτελούν απαραίτητα σημάδια ευημερίας. Για 
παράδειγμα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξή-
θηκαν μόνο κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο, αλλά 
αυτό ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου αύξηση των απο-
θεμάτων. Οι μη οικιστικές επενδύσεις, βασικός 
μοχλός της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης, 
αυξήθηκαν μόλις 0,7%.
Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις σε κατοικίες έπε-

σαν στο γκρεμό, με πτώση 26,7%, καθώς οι κατα-
ναλωτές δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά 
το συνδυασμό των υψηλών τιμών των κατοικιών, 
των υψηλών επιτοκίων και της πτώσης των πραγ-
ματικών εισοδημάτων. Δεν είναι περίεργο ότι η 
προσιτή τιμή της ιδιοκτησίας σπιτιών έχει πέσει 
στο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία αυτής της 
μέτρησης. Αλλά η αύξηση των αποθεμάτων, που 
αντιπροσώπευε το ήμισυ της αύξησης του ΑΕΠ 
το τέταρτο τρίμηνο, δεν είναι επίσης ένα καλό 
σημάδι. Είναι το αποτέλεσμα της αδυναμίας των 
επιχειρήσεων να πουλήσουν τα υπάρχοντα απο-
θέματα σε τρέχουσες τιμές. Η ρευστοποίηση αυ-
τού του αποθέματος με εκπτώσεις θα σημαίνει 
χαμηλότερα κέρδη, περαιτέρω επιβράδυνση στη 
μελλοντική ανάπτυξη.

Ένας άλλος θετικός παράγοντας στον αριθμό 
του ΑΕΠ ήταν οι καθαρές εξαγωγές, που είναι 
απλώς οι εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Αλλά το 
κέρδος εδώ προέκυψε από την επιβράδυνση του 
διεθνούς εμπορίου – σχεδόν, ένα σημάδι πλού-
του για τους Αμερικανούς. Αντίθετα, οι εισαγωγές 
απλώς μειώνονται ταχύτερα από τις εξαγωγές, γε-
γονός που εμφανίζεται ως αύξηση του ΑΕΠ.

Ωστόσο, οι πιο ανησυχητικές πληροφορίες στην 
έκθεση για το ΑΕΠ είναι η απότομη πτώση του 
πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο 
έπεσε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 
2022. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πο-
σοστιαία πτώση του πραγματικού διαθέσιμου ει-
σοδήματος στην ιστορία, πίσω μόνο από το 1932, 
το χειρότερο έτος της Μεγάλης Ύφεσης.

Για να δείτε γιατί, φανταστείτε ότι οι ώρες έχουν 
περικοπεί στη δουλειά. Σήμερα στις ΗΠΑ κερδίζει 
κάποιος 100$ λιγότερα την εβδομάδα, επομένως 
αποφασίζει να μειώσει τις εβδομαδιαίες δαπάνες 
κατά 105$. Στη συνέχεια, ο προϋπολογισμός του 
δείχνει μια καθαρή αύξηση 5$ που απομένουν 
στο τέλος της εβδομάδας. Τα κέρδη σας είναι σαν 
τις εξαγωγές, οι δαπάνες σας είναι σαν εισαγωγές 
και η συνολική αλλαγή στον προϋπολογισμό σας 

είναι σαν τις καθαρές εξαγωγές. Έτσι, παρόλο που 
βρίσκεστε σε χειρότερη θέση, απλώς και μόνο 
μετά την αλλαγή στον προϋπολογισμό σας, φαί-
νεται να είστε καλύτερα. Αυτό ακριβώς συνέβη με 
τις καθαρές εξαγωγές στην έκθεση για το ΑΕΠ.

Για να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό, οι κα-
ταναλωτές εξαντλούν τις αποταμιεύσεις τους και 
εξαντλούν τις επιταγές «τόνωσης» που έλαβαν το 
2020 και το 2021. Το χρέος των πιστωτικών καρ-
τών συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι αποταμιεύσεις 
μειώθηκαν κατακόρυφα 1,6 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια πέρυσι, πέφτοντας κάτω από τα επίπεδα 
του 2009. Καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να 
εξαντλούν τα αποθέματα μετρητών και το κόστος 
δανεισμού αυξάνεται, η αύξηση των καταναλω-
τικών δαπανών θα συνεχίσει να επιβραδύνεται. 
Δεδομένου ότι αυτό αντιπροσωπεύει περίπου τα 
δύο τρίτα του ΑΕΠ, αυτό δεν προμηνύεται καλό 
για την οικονομία.
Πόσο πόνο νιώθει ο καταναλωτής; Η μέση οι-

κογένεια έχει χάσει περίπου 6.000 δολάρια σε 
ετήσια αγοραστική δύναμη υπό τον Biden, επει-
δή οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από 
τους μισθούς. Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν αυ-
ξήσει το ετήσιο κόστος δανεισμού κατά 1.400$, 
έτσι ώστε η μέση οικογένεια να έχει ουσιαστικά 
7.400$ λιγότερα στον ετήσιο προϋπολογισμό της.

Αλλά αυτός είναι μόνο ο μέσος όρος. Κάποιος 
που προσπαθεί να αγοράσει ένα σπίτι σήμερα με 
μέση τιμή, θα έχει μηνιαία πληρωμή στεγαστικού 
δανείου που είναι 80% υψηλότερη από ό,τι όταν 
ο Biden ανέλαβε τα καθήκοντά του. Αυτό σημαί-
νει ότι ξοδεύετε επιπλέον 9.500$ το χρόνο για το 
ίδιο σπίτι. Δεν είναι περίεργο που οι άνθρωποι εί-
ναι οικονομικά περιορισμένοι και αναλαμβάνουν 
δεύτερη ή τρίτη δουλειά σε αυτήν την αμερικανι-
κή οικονομία.
Την ίδια στιγμή, οι ομοσπονδιακές μη αμυντικές 

δαπάνες αυξήθηκαν κατά 11,2% το τέταρτο τρίμη-
νο, ένα άλλο παράδειγμα πολιτικών που τροφο-
δοτούν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ενώ 
λιμοκτονούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Εάν έχετε οδηγήσει ποτέ ένα αυτοκίνητο που τε-

λείωσε η βενζίνη, μπορεί να έχετε παρατηρήσει 
ότι ο κινητήρας ανεβάζει στροφές ακριβώς πριν 
σταματήσετε. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει 
σήμερα με την αμερικανική οικονομία – ένας κι-
νητήρας που λειτουργεί με αναθυμιάσεις, έτοιμος 
να σταματήσει.
Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Αμερική 

είναι περισσότερη φορολογία, δαπάνες και ρυθ-
μίσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αντίθε-
τα, πρέπει να ακολουθήσουμε τη φόρμουλα νίκης 
που έθεσαν ο Πρόεδρος Ronald Reagan και ο Πρό-
εδρος της Fed, Paul Volcker, η οποία επανάφερε 
την οικονομία από τον στασιμοπληθωρισμό. Ο 
Reagan μείωσε την κυβέρνηση, ενώ ο Volcker στα-
μάτησε τη νομισματική χειραγώγηση και επέτρε-
ψε στα επιτόκια να αναζητήσουν το φυσικό τους 
επίπεδο. Ας ελπίσουμε ότι δε θα χρειαστεί να ξα-
ναμάθουμε αυτό το μάθημα, επειδή τα δίδακτρα 
στο σχολείο της ζωής δεν είναι φθηνά.
*Ο E. J. Antoni είναι ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης 
Δεδομένων του Ιδρύματος Heritage και ανώτερος συ-
νεργάτης στο Committee to Unleash Prosperity

«Τη γλώσσα μού  
έδωσαν ελληνική»

[Οδυσσέας Ελύτης]

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη διαδρομή των ανά τον κό-
σμο ελληνικών παροικιών και μέσα από την ερευνητική 

μου αυτή προσπάθεια διαπιστώνω – δυστυχώς – τη σταδιακή 
αλλά σταθερή συρρίκνωση της ελληνικής ομογένειας. 

Με το σημερινό αφομοιωτικό ρυθμό, αναρωτιέται κανείς που 
οδηγούμεθα εν τέλει. Ζωντανό παράδειγμα οι Έλληνες της Αμε-
ρικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής 
των ΗΠΑ, οι ομιλούντες την ελληνική στο σπίτι είναι 312.000, μό-
λις το 0,116% του πληθυσμού, ενώ δήλωσαν ως ελληνικής κατα-
γωγής περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες. 
Σε σύγκριση με την προηγούμενη απογραφή, ο αριθμός των ομι-

λούντων την ελληνική στο σπίτι μειώθηκε αισθητά και θεωρείται 
η μεγαλύτερη μείωση, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εθνική 
ομάδα στη γείτονα χώρα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα 
τελευταία χρόνια, τέσσερα ελληνικά ημερήσια σχολεία στην ευρύ-
τερη περιοχή της Νέας Υόρκης, όπου και ο μεγαλύτερος αριθμός 
ομογενών, έκλεισαν. Αλλά και σε άλλες δραστήριες πολιτείες, σχο-
λεία και νηπιαγωγεία σχεδόν εξαφανίστηκαν... 
Εν τω μεταξύ, τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής του 

Καναδά δε διαφέρουν κατά πολύ. Πολύ φοβάμαι πως εάν δε λά-
βουμε εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα, το ίδιο μάλλον θα συμβεί 
και εδώ. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι «πρέπει» να μιλάμε μόνο 
ελληνικά με τα παιδιά στο σπίτι. Συμφωνώ, όμως ο σημερινός τρό-
πος ζωής και οι διαμορφωθείσες ανάγκες σίγουρα δεν ευνοούν. 
Παλιότερα, τα γλωσσικά καθήκοντα αναλάμβαναν η γιαγιά και ο 
παππούς, μετανάστες πρώτης γενιάς. Οι τωρινές γενιές ελληνοκα-
ναδών δε μιλούν καν τα ελληνικά και σπάνια θ’ ακούσετε γονείς, 
που φοίτησαν σε ελληνόφωνα σχολεία, να μιλάνε στα παιδιά τους 
ελληνικά, έστω και σπασμένα... 

Πιστεύουμε ακόμη ότι πηγαίνοντας τα παιδιά μας στις εκκλη-
σίες παραμένουν Έλληνες. Μα, στις περισσότερες εκκλησίες, η 
λειτουργία γίνεται πλέον στην Αγγλική. Μπορεί μεν να είναι ελ-
ληνορθόδοξοι Χριστιανοί στο θρήσκευμα, όχι όμως ελληνόφωνοι 
Έλληνες. Το ίδιο συμβαίνει και στα σχολεία μας, τα οποία, αν και 
στην ουσία γαλλικά, για κάποιους λόγους επιμένουμε να τα ονο-
μάζουμε ελληνικά. Ακόμη και σ’ αυτά, τα παιδιά μεταξύ τους μιλά-
νε αγγλικά, παρουσία μάλιστα των δασκάλων τους και συχνά κατά 
την ώρα διδασκαλίας των ελληνικών...

Λέγεται πως ως λαός δημιουργούμε μύθους για να καλύπτουμε 
τις παραλείψεις μας. Και πάντα έχουμε έτοιμες δικαιολογίες αρ-
νούμενοι να δούμε την ωμή πραγματικότητα, να την εξετάσουμε 
και να βρούμε λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή – γλωσσολόγο Γιώργο Μπαμπινιώτη, 
η ελληνική γλώσσα αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο που δια-
θέτει ο ελληνισμός και αδιαμφισβήτητα συνέβαλε στον εμπλουτι-
σμό του λεξιλογίου άλλων γλωσσών. Η δύναμη του Έλληνα είναι η 
γλώσσα του και ο ρόλος των ελληνικών οργανώσεων στο σοβαρό 
αυτό θέμα, θα πρέπει να είναι ενεργός και ουσιαστικός. 

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολωμού, καθι-
ερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής γλώσσας, για να αναδεί-
ξει το θεμελιώδη ρόλο που διαδραμάτισε η γλώσσα μας ανά τους 
αιώνες. Ας φροντίσουμε να τη διαφυλάξουμε…
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Follow us!

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

sure to help your child discover themselves!

Registration 
for the 

2023-2024 year 
now open. 

Η αφαίρεση του Σταυρού εκ της 
Ελληνικής Σημαίας, ήδη δρομο-

λογείται ενόψει της επικείμενης ανα-
θεωρήσεως του Συντάγματος, εν έτη 
2024, όπου και προωθείται στανικώς 
ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από την 
Πολιτεία, όπερ και τούτο σημαίνει, με-
ταξύ άλλων, ότι ο Σταυρός, ως αμιγώς 
θρησκευτικό σύμβολο, θα αφαιρεθεί 
από την Εθνική μας Σημαία, η οποία θα 
αντιπροσωπεύει αποκλειστικά το Ελλη-
νικό κράτος, έναντι του οποίου όλες οι 
θρησκείες δέον όπως αντιμετωπίζονται 
ισότιμα κατ’ επιταγήν της δήθεν αρχής 
της ανεξιθρησκείας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Η ιστορική το όντι, συμβολή της ζώσης 
Ορθοδόξου παραδόσεως εις την ελευ-
θερία του έθνους και μετέπειτα εις την 
ίδρυση του Ελλαδικού Κράτους, ουδόλως 
συμπεριλαμβάνονται εις την έννοια του 
ουδέτερου Κράτους το οποίο θα πρέπει 
να απεμπλακεί από οιαδήποτε μορφή 
οντολογική παράδοση του παρελθόντος, 
δίκην προόδου και εξέλιξης, καίτοι τούτο 
ακρωτηριάζει την πολιτισμική μας ταυτό-
τητα και την ιστορική μας αυτοσυνειδη-
σία εις το διάβα των αιώνων.
Τούτο δε επιρρωνύεται (=ενισχύεται) και 

εκ του γεγονότος, ότι η Ελληνική Σημαία 
δεν είναι κατοχυρωμένη εκ του Συντάγ-

ματος ως παλαιότερον συνέβαινε εις την 
Συνταγματική έννομη τάξη της στρατιω-
τικής δικτατορίας, διαρκούσης της επτα-
ετίας εν έτη 1968 και συγκεκριμένα εις το 
άρθρο 4.: «Η εθνική σημαία της Ελλάδος 
είναι δίχρους, κυανή και λευκή. Σχημα-
τίζεται εξ εννέα οριζοντίων ταινιών, πέ-
ντε κυανών και τεσσάρων λευκών, δια-
τεταγμένων εναλλάξ. Εις την άνω προς 
τον ιστόν γωνίαν υπάρχει λευκός ισο-
σκελής σταυρός εντός κυανού τετραγώ-
νου, έχοντος μήκος πλευράς ίσον προς 
το πλάτος πέντε ταινιών».

Έτι περαιτέρω, ο διατεταγμένος ούτος 
ανθελληνικός «όφις» έχει ήδη προλειά-
νει το έδαφος περί της ολοσχερούς απα-
ξίας, της Ελληνικής μας εν γένει σημαίας 
μας, καθότι είναι πρόδηλο, ότι ουδόλως 
προστατεύεται – η σημαία – ως εθνικό 
σύμβολο,  υπό της Ποινικής Νομοθεσίας, 
αλλά αμιγώς ως κρατικό σύμβολο φορέ-
ας της κρατικής Πολιτειακής εξουσίας, 
πλήρως αποκεκομμένης από την ιστο-
ρία του έθνους, άρα λοιπόν, εάν κάποιος 
ρυπάνει, αλλοιώσει ή καύσει δημοσίως 
την Ελληνική σημαία, δεν λογίζεται ποι-
νικό αδίκημα, όμως τούτο συμβαίνει, εξ 
αντιδιαστολής μόνον με τον αφαίρεση 
της Ελληνικής σημαίας από μία Κρατική 
υπηρεσία και πάλι υπό προϋποθέσεις και 
εξειδικεύω ακολούθως:
Το άρθρο 191 Α του Ποινικού Κώδικα 

υποβάθμισε το αδίκημα της προσβολής 

του εθνικού συμβόλου αφενός ως κρα-
τικό αμιγώς σύμβολο της πολιτειακής 
εξουσίας και επουδενί του έθνους, ως εί-
ρηται (=αναφέρεται) ανωτέρω, το οποίο 
κολάζεται ποινικά ως έγκλημα δυνητι-
κής διακινδύνευσης της δημοσίας τάξε-
ως, μειώνοντας το εύρος της αξιοποίνου 
συμπεριφοράς της πράξης αυτής καθ’ 
εαυτής, υπό την έννοια ότι συγκροτείται 
η αντικειμενική υπόσταση του αδικήμα-
τος αυτού, όχι λόγω οιαδήποτε μορφής 
δημόσιας μορφής ρύπανσης, παραμόρ-
φωσης, καταστροφής ή αφαίρεσης του 
εθνικού μας συμβούλου αδιακρίτως και 
συλλήβδην υπό του εκάστοτε  δράστη, 
αλλά μόνον, εάν και εφόσον αν αποδει-
χθεί έκθεση σε κίνδυνο της δημόσιας 
τάξεως, ήτοι διασάλευση και διατάραξη 
των ήρεμης και ειρηνικής συνύπαρξης 
μεταξύ των πολιτών, υπό την κυριαρχία 
του Κράτους.

Εν άλλοις λόγοις, εάν ο εκάστοτε επίδο-
ξος δράστης, εν γνώσει του παραμορφώ-
σει και καταστρέψει το εθνικό σύμβολο 
δολίως και επί τω τέλει να εκδηλώσει 
μίσος ή περιφρόνηση, πλην όμως, εάν 
και εφόσον τούτο, δεν το πράττει, εν τω 
πλαισίω της κρατικής εξουσίας, δηλαδή 
να αφαιρέσει μία σημαία από ένα κρατι-
κό όργανο, διασαλεύοντας την δημόσια 
τάξη, θέτοντας σε κίνδυνο αυτή, ή εισέτι 
και να το πράξει, δηλαδή να αφαιρέσει ή 
να καταστρέψει μία Ελληνική σημαία από 

ένα κτήριο, πλην όμως αν το πράξει άνευ 
διασαλεύσεως της δημοσίας τάξεως, η 
πράξει του αυτή παραμένει ατιμώρητη.
Εν κατακλείδι, η Ελλάς Εάλω. Οι κλει-

δούχοι της κερκόπορτας ευρίσκονται 
εντός των πυλών.

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπούδα-
σε Νομικά στη Νομι-
κή Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστή-
ρι Επαγγελματικής 
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α ς 
και έκανε το πρώτο 
μεταπτυχιακό του 

στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και 
η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δι-
καίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρ-
μογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/
ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
του Ν. 3898/2010 (Α’211).

Η δόλια αφαίρεση  
του Τιμίου Σταυρού  

εκ της Σημαίας
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ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλες οι κυβερνήσεις άντεξαν
Από το 1988 ξεκίνησαν οι προτάσεις δυσπιστίας  
κατά των κυβερνήσεων από τα εκάστοτε κόμματα  
της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Δεν είναι πρώτη φορά από την επο-
χή της μεταπολίτευσης, που κατα-

τέθηκε πρόταση δυσπιστίας κατά της 
κυβέρνησης από την αξιωματική αντι-
πολίτευση. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν 
υπήρξε πτώση της κυβέρνησης, καθώς 
όταν έρχονταν τα δύσκολα, τα κόμματα 
που ήταν στην κυβέρνηση συσπειρώνο-
νταν.

Της Ευαγγελίας Τζαβάρα 
© Η ΑΠΟΨΗ

Το μόνο που επιτύγχαναν οι προτάσεις 
δυσπιστίας ήταν να προκαλούν ρωγμές 
στα κυβερνητικά κόμματα, όχι τόσο στο 
εσωτερικό τους, όσο στην κοινωνία. Και 
αυτό, διότι από τις γεμάτες ένταση τριή-
μερες συζητήσεις αναδεικνύονταν λάθη 
και παραλείψεις. Βέβαια έχουν κατατεθεί 
και προτάσεις δυσπιστίας κατά προσώ-
πων, οι οποίες και αυτές έπεσαν στο κενό.
Την πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση 

που η αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση 
δυσπιστίας κατά κυβέρνησης ήταν τον 
Ιούνιο του 1988. Τότε η Νέα Δημοκρατία 
με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μητσοτά-
κη κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας 
κατά της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, με αντικείμενο την εξωτερική πολιτι-
κή και την οικονομία. Υπέρ της πρότασης 
δυσπιστίας ψήφισαν 123 βουλευτές, ενώ 
καταψήφισαν 157. Μάλιστα υπεβλήθη 
κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, η συνεδρίαση διακόπηκε και η 
συζήτηση έγινε μετά από τρεις ημέρες. 
Να θυμίσουμε ότι ήταν η εποχή του «mea 
culpa» του Ανδρέα Παπανδρέου για τη 
συνάντηση του με τον Οζάλ στο Νταβός.

Πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος, η Νέα 
Δημοκρατία κατέθεσε νέα πρόταση δυ-
σπιστίας κατά του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου (Μάρτιος 1989) για το σκάνδαλο Κο-
σκωτά και απορρίφθηκε, καθώς υπερψη-
φίστηκε από 123 βουλευτές έναντι 155 
«κατά» και ένα «παρών». Και εκείνη είχε 
υποβληθεί κατά τη διάρκεια του κοινο-
βουλευτικού ελέγχου και η συνεδρίαση 
διακόπηκε για δύο ημέρες.
Το 1993 ήταν η σειρά του Ανδρέα Πα-

πανδρέου να απαντήσει στον Κωνστα-
ντίνο Μητσοτάκη καταθέτοντας πρόταση 

δυσπιστίας, έχοντας αθωωθεί στο Ειδικό 
Δικαστήριο. Αυτή τη φορά η πρόταση 
δυσπιστίας κατατέθηκε για το Σκοπιανό. 
Για την ακρίβεια, υπήρξε αίτημα ενημέ-
ρωσης της Βουλής από τον πρωθυπουρ-
γό για τις εξελίξεις στο θέμα (σύμφωνα 
με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της 
Βουλής), το οποίο μετατράπηκε από τους 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε πρόταση δυσπι-
στίας και η συζήτηση ξεκίνησε αμέσως. Η 
πρόταση απορρίφθηκε.

ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ
Τον Ιανουάριο του 1996 ο Ανδρέας Πα-

πανδρέου έδινε μάχη ζωής στο Ωνάσειο 
και αντ’ αυτού έτρεχε την κυβέρνηση 
ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Η Νέα Δημοκρα-
τία (υπό τον αείμνηστο Μιλτιάδη Έβερτ) 
κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας με την 
επίκληση της ακυβερνησίας. Η πρόταση 
απορρίφθηκε από 168 βουλευτές, έναντι 
118 που τη στήριξαν. Όμως η συγκεκριμέ-
νη πρόταση δυσπιστίας, ήταν η απαρχή 
των εξελίξεων με την παραίτηση Παπαν-
δρέου και την ανάδειξη από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ του Κώ-
στα Σημίτη ως πρωθυπουργού.
Τον Ιανουάριο του 1999 υποβλήθηκε 

πρόταση δυσπιστίας κατά μέλους της 
κυβέρνησης Σημίτη. Αφορούσε τον τότε 
υπουργό Εθνικής Παιδείας, Γεράσιμο Αρ-
σένη, σχετικά με την εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση. Συζητήθηκε μετά από διακοπή 
λίγων ωρών και απορρίφθηκε με 163 ψή-
φους έναντι 127.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο 
του 2021, η Νέα Δημοκρατία υπέβαλλε 
πρόταση δυσπιστίας κατά του Γιάννου 
Παπαντωνίου, τότε υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών, για την 
υπόθεση του Χρηματιστηρίου. Συζητήθη-
κε μετά από διακοπή δύο ωρών και υπέρ 
της πρότασης τάχθηκαν 125 βουλευτές, 
κατά 154, «παρών» δήλωσαν 9 βουλευ-
τές και 12 απουσίαζαν από την ψηφοφο-
ρία.

ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Άλλος ένας υπουργός Οικονομικών, 

ο Γιώργος Αλογοσκούφης, βρέθηκε στο 
επίκεντρο τον Ιούνιο του 2005, για τον 
οποίο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση δυ-

σπιστίας. Ο τότε πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής τη μετέτρεψε σε ψήφο 
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του, 
λαμβάνοντας 165 θετικές ψήφους έναντι 
120 αρνητικών.
Το Φεβρουάριο του 2007 ο Γιώργος Πα-

πανδρέου επέμεινε, καταθέτοντας ως 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νέα πρόταση δυ-
σπιστίας κατά της κυβέρνησης Κώστα 
Καραμανλή, με θέμα τη δημόσια παιδεία 
και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
Συντάγματος, αλλά αφορούσε και θέμα-
τα της οικονομικής και κοινωνικής πολι-
τικής. Ο κ. Καραμανλής τη μετέτρεψε και 
αυτή σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την 
κυβέρνησή του. Υπέρ της πρότασης τά-
χθηκαν 122, κατά 164 και 14 απουσίαζαν.
Το Μάρτιο του 2008 ο Γιώργος Πα-

πανδρέου και το ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν και 
3η πρόταση δυσπιστίας, για συνολικά την 
πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνη-
ση Καραμανλή. Απορρίφθηκε και αυτή, 
καθώς 152 βουλευτές την καταψήφισαν 
και μόνο 138 τη στήριξαν, ενώ 10 βουλευ-
τές δήλωσαν «παρών».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ
Το Νοέμβριο του 2013 ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβα-

λε πρόταση δυσπιστίας κατά της συγκυ-
βέρνησης Σαμαρά σχετικά με το «μαύρο» 
στην ΕΡΤ. Συζητήθηκε άμεσα και απορ-
ρίφθηκε από 153 βουλευτές, έναντι 124 
που την υπερψήφισαν, ενώ 17 δήλωσαν 
«παρών». Να σημειωθεί ότι η απόφαση 
για την ΕΡΤ είχε ληφθεί τον Ιούνιο, όταν 
και αποχώρησε από το κυβερνητικό σχή-
μα η ΔΗΜ.ΑΡ.
Το Μάρτιο του 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε 

πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουρ-
γού Οικονομικών της κυβέρνησης Σα-
μαρά, Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα την 
οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και 
τη χρεοκοπία. Ωστόσο δεν έγινε δεκτή 
από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής, Ευ-
άγγελο Μεϊμαράκη, καθώς δεν είχε πα-
ρέλθει εξάμηνο από την υποβολή της 
προηγούμενης πρότασης δυσπιστίας, με 

αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρό-
ταση μομφής εναντίον του, η οποία όμως 
απορρίφθηκε.

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Εναντίον της κυβέρνησης Τσίπρα η Νέα 

Δημοκρατία κατέθεσε δύο προτάσεις δυ-
σπιστίας. Η πρώτη ήταν τον Ιούνιο του 
2018, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
υπέβαλε πρόταση δυσπιστίας κατά της 
κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα εν όψει 
της επικείμενης συμφωνίας των Πρε-
σπών. Η πρόταση δυσπιστίας καταψηφί-
στηκε από 153 βουλευτές και υπερψηφί-
στηκε από 127.

Λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2019 
η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε και νέα πρό-
ταση δυσπιστίας, αυτή τη φορά κατά του 
τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύ-
λου Πολάκη, με αφορμή τις αναρτήσεις 
του κατά του υποψηφίου ευρωβουλευ-
τή της Ν.Δ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Ο 
κ. Τσίπρας τη μετέτρεψε σε ψήφο εμπι-
στοσύνης προς την κυβέρνηση, η οποία 
έλαβε 153 θετικές ψήφους έναντι 136.

ΕΚΑΝΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης, ο Αλέξης Τσίπρας από το 2019 
έχει καταθέσει τρεις προτάσεις δυσπι-
στίας, οι οποίες όλες απορρίφθηκαν. Η 
πρώτη ήταν το Νοέμβριο του 2020 κατά 
του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου 
Σταϊκούρα, για το νέο πτωχευτικό κώδικα, 
όμως επί της ουσίας ήταν κάτι που ανα-
μέναμε, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρόταν 
συνολικά για τον τρόπο αντιμετώπισης 
της πανδημίας. 

Στις 20 Ιανουαρίου 2022 κατατέθηκε η 
δεύτερη πρόταση δυσπιστίας για τη δια-
χείριση της κακοκαιρίας, όταν έκλεισε η 
Αττική Οδός και δημιουργήθηκαν πλεί-
στα προβλήματα στην Αττική και σε άλ-
λες περιοχές της χώρας. Και τρίτωσε το 
2023, με την πρόταση δυσπιστίας για τις 
παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.

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 
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«Μία ωραία ατμόσφαιρα» έχει 
γίνει το πολιτικό σκηνικό, για 

να θυμηθούμε την ατάκα του αείμνη-
στου Ντίνου Ηλιόπουλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ απο-
σύρει τους βουλευτές του από τη νο-
μοθετική διαδικασία της Βουλής, θέλο-
ντας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, να 
ξεκινήσει ανένδοτο με αιχμή τα θέματα 
δημοκρατίας, στο δρόμο προς τις κάλ-
πες. Εκτός από τη ΝΔ – όπως άλλωστε 
ήταν αναμενόμενο – αρνητική στάση 
τήρησαν απέναντι στην πρωτοβουλία 
του Αλέξη Τσίπρα τα άλλα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, το Μέρα25 
και φυσικά το ΚΚΕ.

Γράφει ο δημοσιογράφος 
ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ 
© slpress.gr

Στο χώρο της Δεξιάς αρχίζουν και φαίνο-
νται οι εκλεκτικές συγγένειες, όσο πλη-
σιάζει η ώρα των εκλογών: στη Βουλή ο 
Κυριάκος Βελόπουλος έβαλε πλάτη στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, αποδομώντας εκ 
των προτέρων την πρόταση δυσπιστίας 
του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των υποκλοπών. 
Τη Δευτέρα 31/1, ο Γιώργος Καρατζαφέ-
ρης έκανε δημόσια εμφάνιση, πλέκοντας 
το εγκώμιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Τον χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο 

Έλληνα πρωθυπουργό του 21ου αιώνα, 
που για να του σφίξουν το χέρι –όπως 
είπε– συνωστίζονται οι ξένοι ηγέτες, ενώ 
στο εσωτερικό θέλουν να τον κοντύνουν 
γιατί δεν ελέγχεται!
Οι παλαιότεροι θυμούνται, ότι ο Γιώρ-

γος Καρατζαφέρης μπήκε στη ΝΔ επί 
πατρός Μητσοτάκη και διαγράφηκε επί 
Κώστα Καραμανλή, ο οποίος στη συνέ-
χεια είχε δηλώσει ότι «δε συνεργάζομαι 
με τα άκρα». 
Η ΝΔ παρασκηνιακά έχει ρίξει γέφυρες 

προς σχήματα και παράγοντες της Δεξιάς, 
ενώ παράλληλα χαμηλώνει τους τόνους 
της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ. 

Η πολιτική μεθόδευση είναι σαφής: να 
βρεθεί κυβερνητικός εταίρος μετά τη 
δεύτερη Κυριακή από τα δεξιά ή από τα 
αριστερά της ΝΔ. Απαραίτητη προϋπό-
θεση βέβαια είναι η ΝΔ να είναι πρώτο 
κόμμα.

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ
Ενώ, όμως, στη «δεξιά πολυκατοικία» 

γίνονται κινήσεις συνεννόησης και σύ-
μπλευσης, στην ευρύτερη «δημοκρατική 
παράταξη» ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κινούνται 
σε διαφορετικές και ενίοτε συγκρουόμε-
νες τροχιές, όπως έδειξε η αντιπαράθεση 
που ξέσπασε με βάση μία αποστροφή 
του Νίκου Ανδρουλάκη για «κυβέρνηση 
από την πρώτη Κυριακή δίχως παζάρια 
για υπουργικές θέσεις».
Με βάση την αποστροφή αυτή, πρώτα 

η Πόπη Τσαπανίδου και εν συνεχεία ο 
Αλέξης Τσίπρας, δήλωσαν ότι ενδεχόμε-
νη κυβέρνηση συνεργασίας της ΝΔ με το 
ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αποτέλεσμα εκ-
βιασμού, με βάση τα στοιχεία που έχει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης από την παρακο-
λούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. 
Όπως ήταν φυσικό, η τοποθέτηση αυτή 

προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώ-
που του ΠΑΣΟΚ. 
Υπενθυμίζουμε παλαιότερες δηλώσεις 

του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποί-
ος είχε τότε πει ότι η παρακολούθησή του 
είχε στόχο τον εκβιασμό του.

Η πολιτική συγκυρία φέρνει το ΠΑΣΟΚ 
σε ιδιαίτερη θέση: είναι το τρίτο κόμμα, 
που κατά πάσα πιθανότητα θα κληθεί να 
δώσει λύση στο κυβερνητικό αδιέξοδο, 
μετά και τις δεύτερες εκλογές. 
Το ερώτημα λοιπόν είναι, εάν ο Νίκος 

Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει με τον 
πολιτικά υπεύθυνο για την υποκλοπή των 
τηλεφωνικών συνομιλιών του. 

Προς το παρόν, τόσο ο ίδιος όσο και τα 
στελέχη του, δεν το έχουν αποκλείσει με 
κατηγορηματικότητα, κάτι που θα είχε 
συνέπειες και στο ευρύτερο σύστημα 
εξουσίας που στηρίζει τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.

Εάν π.χ. ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ξεκαθά-
ριζε ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη ΝΔ 
– επί τη βάση βέβαια μίας προγραμματι-
κής συμφωνίας – αλλά όχι με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, μία τέτοια θέση θα αποδυ-
νάμωνε τον πρωθυπουργό και θα προ-
καλούσε άλλου είδους αναζητήσεις και 
εντός της ΝΔ. Τ
ο «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας», 

που είχε διατυπώσει παλαιότερα, αν και 
πλέον δεν το υποστηρίζει, είναι πολιτικά 
αδύναμο, αφού φυσικά οι πολίτες ψηφί-

ζουν και πρωθυπουργό, εάν όχι πρωτί-
στως πρωθυπουργό. 

Σε κάθε περίπτωση, η αντιπαράθεση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ μειώνει τις πιθανότητες 
να προκύψει κεντροαριστερή κυβέρνηση 
συνεργασίας των δύο κομμάτων, η οποία 
να εκτοπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη 

από την πρωθυπουργία. 
Η προσεκτική τοποθέτηση του Αλέξη 

Τσίπρα, πάντως, αφήνει ανοικτή την προ-
οπτική, όσο ακόμη είναι καιρός, για μία 
κεντροαριστερή κυβέρνηση συνεργασίας, 
εφόσον βέβαια είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE
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BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόγειες κινήσεις Υπόγειες κινήσεις 
στη σκακιέρα  στη σκακιέρα  

στο δρόμο προς στο δρόμο προς 
τις κάλπες…τις κάλπες…
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
(WEF) ολοκλήρωσε την ετήσια σύ-

νοδό του διαρκείας μιας εβδομάδας του 
2023 στο Νταβός, έχοντας ως προσκε-
κλημένους περισσότερους από 2.500 
επιχειρηματικούς, ακαδημαϊκούς, πολι-
τικούς και μιντιακούς πρωταγωνιστές. 

Επαμεινώνδας Πανάς* 
© slpress.gr

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θεω-
ρεί ότι κάθε σύνοδός του αποτελεί άλλη 
μία ευκαιρία μεγέθυνσης και εφαρμογής 
της τεχνοκρατικής του φιλοσοφίας.

Φιλοσοφία, η οποία καταλήγει στο πως 
μια ελίτ θα μπορεί να αποτελέσει την 
παγκόσμια κυβέρνηση και η οποία θα 
διαμορφώνει τα παγκόσμια γεγονότα, 
σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα. 
Θα μας επιτραπεί να επικεντρωθούμε 
στιγμιαία στη σημασία της έννοιας της 
τεχνοκρατίας.

Η ίδια η λέξη είναι σύνθεση δύο ελλη-
νικών λέξεων, της «τέχνης» που σημαί-
νει ο ασχολούμενος με την τέχνη – ο ει-
δικευμένος, και «κράτος’ που εκφράζει 
την ανώτατη πολιτική εξουσία. Η τεχνο-
κρατία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της 
επιστήμης, της οικονομίας, της κοινωνίας, 
της διακυβέρνησης και της οικολογίας.

Ως εκ τούτου, η τεχνοκρατία μετασχη-
ματίζει την οικονομία, τη διακυβέρνηση, 
το δίκαιο και τη θρησκεία. Η τεχνοκρατία, 
αλλά και ο υπερανθρωπισμός (ή μεταν-
θρωπισμός), είναι δύο τάσεις της ίδιας 
φιλοσοφίας, σύμφωνα με την οποία η 
επιστήμη, σε συνδυασμό με την ψηφια-
κή τεχνολογία, μπορούν να επιτύχουν το 
ουτοπικό όραμα της κοινωνίας.

Η επιδίωξη ενός τέτοιου ουτοπικού 
οράματος δεν αποτελεί κάτι νέο. Αρκεί 
να ανατρέξουμε σε πολύ παλαιά κείμενα 
όπως αυτό του «Εκκλησιαστή», αγνώ-
στου συγγραφέως που γράφτηκε το 3ο 
αιώνα π.Χ. (η φράση «Ματαιότης μαται-
οτήτων, τα πάντα ματαιότης» είναι γραμ-
μένη στον Εκκλησιαστή): 
• «Αυτό που έγινε, έγινε και αυτό που 

πραγματοποιήθηκε, θα πραγματοποιη-
θεί. Δεν υπάρχει τίποτε καινούριο κάτω 
από τον ήλιο».
• «Θα έλεγε κάποιος, αυτό είναι κάτι 

καινούριο, έγινε όμως στους αιώνες που 
προηγήθηκαν».
• «Δεν υπάρχει ανάμνηση αυτών που 

προηγήθηκαν, ούτε και αυτών που έγιναν 
τελευταία. Δε θα τα θυμούνται όταν θα 
γίνονται τα μελλούμενα».

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΑΣΚ
Ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, 

αναφέρθηκε στην ετήσια σύνοδο του 
WEF το 2023, μέσω ενός tweet: «Το WEF 
γίνεται όλο και περισσότερο μία μη 
εκλεγμένη παγκόσμια κυβέρνηση για 
την οποία ο λαός ποτέ δε ρωτήθηκε και 
την οποία δεν τη θέλει». 

Μάλιστα ο Μασκ δημοσιοποίησε μια δι-
αδικτυακή δημοσκόπηση (18/1/2023) θέ-
τοντας το ερώτημα εάν το: «Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ πρέπει να ελέγχει 
τον κόσμο». Στη δημοσκόπηση συμμε-
τείχαν 2.420.521 άτομα και τα αποτελέ-
σματα δίνονται όπως φαίνεται στο tweet 
του Μασκ: Το 86% των ερωτηθέντων 
εξέφρασε ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ δεν 
πρέπει να ελέγχει τον κόσμο!
Μπορεί η δημοσκόπηση να μην ακολου-

θεί τα αυστηρά επιστημονικά στατιστικά 
πλαίσια, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να μάθουμε τη φρόνηση του πλή-
θους. 
Χρειαζόμαστε τη φρόνηση των πολιτών, 

ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε τις 
πιθανές εσφαλμένες σκέψεις ή ενέργειες 
της παγκόσμιας ελίτ.

Ούτε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πε-
ρίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι δε λει-
τουργούν με ορθολογισμό. 

Η ορθότητα της λογικής της φρόνησης 
του πλήθους ενισχύει την πιθανότητα 
ότι το συμπέρασμα είναι μάλλον σωστό: 
Ότι το 86% των ερωτηθέντων είπε «ΟΧΙ». 
Γιατί ποιόν εκπροσωπούν όσοι συμμε-
τείχαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φό-
ρουμ;

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1: ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Κύριος εκφραστής αυτής της προτροπής 
είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας, Τόνυ Μπλερ, που συμμετείχε στη 
σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ και ο οποίος προέτρεψε διάφο-
ρους φορείς, μεταξύ τούτων και τον WEF, 
να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις στη δημι-
ουργία «ψηφιακών υποδομών», ώστε να 
γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που δεν έχει 
εμβολιαστεί.

Χαρακτηριστικά, ο Τόνυ Μπλερ ανέφερε 
στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομι-
κού Φόρουμ 2023, ότι: «Θα πρέπει να 
βοηθήσουμε τις χώρες να αναπτύξουν 
μια εθνική ψηφιακή υποδομή που θα 
χρειαστούν γι’ αυτά τα νέα εμβόλια». 
Σημαντική είναι η δήλωσή του αφού προ-
βλέπει ότι έρχονται «νέα εμβόλια» και 
τα οποία «θα τα χρειαστούμε».

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2: ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Πέραν των οικονομικών προβλέψεων 

που εκφράστηκαν από την Κριστίν Λα-
γκάρντ, την Κριστίνα Γκεοργκίεβα και τον 
Χαρουχίκο, αξίζει μια αναφορά και ση-
μαντική παρατήρηση που εξέφρασε στο 
ίδιο πάνελ ο Αμερικανός Λόρενς Σάμερς, 
κυβερνητικό στέλεχος των ΗΠΑ μεταξύ 
1999-2001: «Επιθυμώ να υπογραμμίσω 
ότι κανείς δεν αναφέρθηκε στο ότι ο ιός 
εξελίσσεται ξανά. Λαμβάνοντας υπόψη 
μου όλα, κατά τη γνώμη μου οι πιθανό-
τητες να υπάρξει πρόβλημα πανδημίας 
μέσα σε 15 χρόνια είναι μεγαλύτερες 
από 50-50. Ο κόσμος είναι εντελώς 
απροετοίμαστος γι’ αυτό το γεγονός».

Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη ση-
μαντική αυτή εκτίμηση του Σάμερς. Γιατί, 
πολλές από τις προβλέψεις που συζητού-
νται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 
συνήθως επαληθεύονται. Να θυμηθούμε 
ότι στη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οι-
κονομικού Φόρουμ του 2019 είχε παρου-
σιαστεί το «Event 21» το οποίο αφορού-
σε την προσομοίωση του κορωνοϊού πριν 
από την έναρξη της πανδημίας. Όμως το 
2020 είχαμε την πανδημία. Φαίνεται ότι 
δεν αποτυγχάνουν οι προβλέψεις μελ-
λοντικών εξελίξεων που συζητούνται και 
αναπτύσσονται κατά τις συνεδριάσεις 
του WEF.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3: ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΚΡΕΑΣ!
Ο Δανός διευθύνων σύμβουλος της 

Siemens, Hageman Snabe, υποστήριξε 
στη σύνοδο του Φόρουμ τη «Μεγάλη 
Επανεκκίνηση» στο πάνελ με θέμα «κι-
νητοποίηση για το κλίμα». Ο ίδιος επι-
κεντρώθηκε στις συνθετικές πρωτεΐνες 
και προώθησε ένα όραμα για το μέλλον, 
χωρίς κρέας. Μια πολιτική αποθάρρυν-
σης της κατανάλωσης κρέατος. Συγκεκρι-
μένα τόνισε ότι: «Αν ένα δισεκατομμύ-
ριο άνθρωποι σταματήσουν να τρώνε 
κρέας, θα υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος. 
Όχι μόνο μεγάλο αντίκτυπο στο τρέχον 
σύστημα τροφίμων, αλλά θα εμπνεύσει 
επίσης την καινοτομία των συστημάτων 
τροφίμων».
Ο ίδιος προέβλεψε ότι οι πρωτεΐνες που 

δεν προέρχονται από ζώα θα έχουν κα-
λύτερη γεύση!!! Όπως θα έχει καλύτερη 
γεύση και θα είναι πιο υγιεινό το συνθετι-
κό κρέας. Υπάρχει όμως και μια πραγμα-
τική, όχι θεωρητική σύμπτωση. 

Στις 3 Ιανουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και με υπογραφή της Ούρσουλα 
φον ντερ Λάϊεν, ανακοίνωσε ότι ενεκρί-

θη το αίτημα της βιετναμέζικης εταιρείας 
«Cricket One Co.Ltd» να διαθέσει προς 
πώληση απολιπασμένη σκόνη ακρίδας! 
Με άλλα λόγια, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει αναγνωρίσει τη σκόνη ακρίδας 
ως τρόφιμο!

Στον κανονισμό αναφέρεται ότι: «Η αί-
τηση αφορούσε τη χρήση μερικώς απο-
λιπασμένης σκόνης ολόκληρου «Acheta 
domesticus» (σπιτικό κρίκετ) σε πολύ-
σπορα ψωμιά και ψωμάκια, κράκερ και 
κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, ξηρά 
προμίγματα για προϊόντα αρτοποιίας, 
μπισκότα, ξηρά γεμιστά και μη γεμιστά 
προϊόντα ζυμαρικών, σάλτσες, επεξεργα-
σμένα προϊόντα πατάτας, πιάτα με βάση 
όσπρια και λαχανικά, πίτσα, ζυμαρικά, 
σκόνη ορού γάλακτος, ανάλογα κρέατος, 
σούπες και συμπυκνώματα ή σκόνες σού-
πας, σνακ με βάση το καλαμποκάλευρο, 
ποτά τύπου μπύρας, προϊόντα σοκολάτας, 
ξηρούς καρπούς και ελαιούχους σπόρους, 
σνακ εκτός από πατατάκια και κρέας προ-
ετοιμασίας για το γενικό πληθυσμό».

Όμως το παράδοξο είναι, ότι δεν μας 
πληροφορεί αν η κατανάλωση σκόνης 
ακρίδας μπορεί να εμφανίσει αλλεργίες 
σε ένα πληθυσμό, ο οποίος δεν την έχει 
ξαναδοκιμάσει. Το Παγκόσμιο Οικονομι-
κό Φόρουμ πάντοτε υποστήριζε την ιδέα 
της κατανάλωσης εντόμων ως τροφής. Η 
ιδέα που αναπτύχθηκε από τον Rockfeller, 
τον Bill Gates και από εταιρείες τροφίμων. 

Με απλά λόγια, η παρότρυνση προς 
τους ανθρώπους είναι απλή: Αρχίστε να 
καταναλώνετε έντομα που είναι πλούσια 
σε πρωτεΐνες, για να σώσετε την επιβίω-
σή σας αλλά να σώσετε και το κλίμα!

*Ο Επαμεινώνδας Πανάς είναι καθηγη-
τής Οικονομετρίας. Αποφοίτησε από το 
Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και συνέχισε με υποτροφία τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές στην Οικο-
νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Μπρίστολ της Αγγλίας από την οποία 
πήρε το M.Sc. στα Οικονομικά. 
Επίσης έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα Σουη-
δίας, από το οποίο πήρε διδακτορικό 
στα Οικονομικά. Εργάσθηκε σε επιστη-
μονικά Προγράμματα της Σουηδίας και 
παράλληλα είναι επιστημονικός συνερ-
γάτης του Ινστιτούτου Εργασιακών Με-
λετών της Στοκχόλμης. 
Το συγγραφικό του έργο, στα ελληνικά 

και αγγλικά, καλύπτει θέματα Μαθημα-
τικών, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας 
και Στατιστικής.

Νταβός 2023: Νέα πανδημία,  Νταβός 2023: Νέα πανδημία,  
νέα εμβόλια και σκόνη ακρίδας…νέα εμβόλια και σκόνη ακρίδας…
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FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling or Downsizing?
I CAN HELP!

Call me today for a 
FREE evaluation 

with no obligation.

Από τους ταξιδιωτικούς περιορι-
σμούς που σχετίζονται με την 

πανδημία έως τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, η ταξιδιωτική βιομηχανία του 
Καναδά έχει αντιμετωπίσει μια άνευ 
προηγουμένου ποσότητα αβεβαιότητας 
τον τελευταίο καιρό. Και τώρα, καθώς η 
ζήτηση για ταξίδια έχει επιστρέψει στα 
επίπεδα του 2019, οι αεροπορικές εται-
ρείες οδηγούνται στην επόμενη ανατα-
ραχή τους: έλλειψη ειδικευμένων πιλό-
των.

Σύμφωνα με το Transport Canada, σε 
ένα τυπικό έτος πριν από την πανδημία, 
εκδόθηκαν περίπου 1.100 άδειες πιλό-
του. Αυτό ήταν γενικά περισσότερο από 
αρκετό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
των μεγάλων αερομεταφορέων, όπως η 
WestJet και η Air Canada, μέχρι τις πε-
ριφερειακές, τις αεροπορικές εταιρείες 
τσάρτερ και cargo. Αλλά καθώς η ζήτηση 
για πτήσεις κατέρρευσε το 2020, κατέρ-
ρευσε και ο αριθμός των νέων πιλότων 
που έλαβαν τα χαρτιά τους. Τα κυβερνη-
τικά στοιχεία δείχνουν ότι χορηγήθηκαν 
λιγότερες από 500 άδειες το 2020, αριθ-
μός που μειώθηκε σε λιγότερο από 300 
το 2021 και μόλις 238 πέρυσι.

Σε δήλωση του το Transport Canada είπε, 
ότι ενώ οι ελλείψεις εργατικού δυναμι-
κού στον τομέα των αεροπορικών εται-
ρειών έχουν «προσδιοριστεί ως τομέας 
προτεραιότητας για δράση», δεν υπάρ-
χουν τρέχοντα σχέδια για χαλάρωση των 

κανονισμών. Ωστόσο, ο οργανισμός λέει 
ότι κάνει ό,τι μπορεί για να «αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της καναδικής βιομη-
χανίας εκπαίδευσης πτήσεων καθώς και 
να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των αερο-
πορικών σταδιοδρομιών για την αντιμε-
τώπιση τυχόν ελλείψεων».

Η αύξηση των φτηνών αεροπορικών 
εταιρειών επιδεινώνει την έλλειψη πι-
λότων στον Καναδά, λένε οι ειδικοί. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές και αν επέλθουν 
δε θα βοηθήσουν κανέναν βραχυπρόθε-
σμα, και οι ταξιδιώτες βλέπουν ήδη τον 
αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης εργασί-
ας του κλάδου. Οι ελλείψεις προσωπικού 
ήταν ένας παράγοντας για την ακύρωση 
67 πτήσεων από την αεροπορική εται-
ρεία τσάρτερ Sunwing τις δύο τελευταίες 
εβδομάδες του Δεκεμβρίου, μαζί με τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι μισθοί για έμπειρους πιλότους γενι-
κά ανεβαίνουν ταχύτερα και υψηλότερα 
στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες από 
ό,τι στις περισσότερες άλλες, είναι τόσο 
τυπικά σε θέση να επιλέξουν μεταξύ των 
διαθέσιμων. Αυτό προκαλεί ελλείψεις 
σχεδόν παντού.

Ο επικεφαλής της Ένωσης Αερομεταφο-
ρών του Καναδά λέει ότι είναι ένα πρό-
βλημα που υπήρχε πολλά χρόνια, ακόμη 
και πριν από την πανδημία. «Δεν είχαμε 
αρκετούς πιλότους εδώ και πολύ καιρό, 
κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο», είπε ο 
John McKenna.

ΜΑΚΡΑ, ΔΑΠΑΝΗΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η απόκτηση εμπορικής άδειας είναι το 

τελευταίο βήμα σε μια πολυετή διαδικα-

σία να γίνεις πιλότος, ένα ταξίδι που μπο-
ρεί να κοστίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια 
και να διαρκέσει χρόνια. Στον Καναδά, 
για πολλούς αυτό το ταξίδι τελειώνει με 
μια ονειρεμένη δουλειά, είτε στη WestJet 
είτε στην Air Canada, αλλά λόγω του κό-
στους και της δέσμευσης χρόνου για την 
εκπαίδευση ενός νέου πιλότου, οι μεγά-
λες αεροπορικές εταιρείες συχνά προ-
σλαμβάνουν κορυφαίο προσωπικό από 
μικρότερους αερομεταφορείς αντί να 
αναπτύσσουν μεθοδικά το δικό τους.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
«Οι αλιευτικοί τους χώροι είναι οι περι-

φερειακοί μεταφορείς. Και οι περιφερει-
ακοί μεταφορείς κατεβαίνουν στις μικρό-
τερες εταιρείες, ομάδες αεροταξί... αυτά 
τα επίπεδα βλάπτονται εδώ και πολλά 
χρόνια», είπε ο ΜακΚένα. Οι δύο μεγα-
λύτερες αεροπορικές εταιρείες του Κανα-
δά δήλωσαν, ότι ενώ υπάρχει πράγματι 
υψηλότερη από την κανονική ζήτηση για 
πιλότους αυτή τη στιγμή, και οι δύο κατα-
φέρνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους.
«Ως μεγάλος παγκόσμιος αερομεταφο-

ρέας που εκμεταλλεύεται τα πιο σύγ-
χρονα, μεγαλύτερα αεροσκάφη, είμαστε 
ένας πολύ επιθυμητός προορισμός για 
ταλαντούχους πιλότους», δήλωσε η AIr 
Canada. «Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε 
θέση να προσελκύουμε πιλότους όπως 
απαιτείται». Αυτό δεν ισχύει για όλους 
τους άλλους. Οι μικρές αεροπορικές εται-
ρείες έχουν συχνά τόσο λίγους πιλότους 
στο προσωπικό, που δε χρειάζεται η απώ-
λεια πολλών για να σταματήσουν τα αε-
ροπλάνα να πετούν.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΕΙΩΣΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Δεν είναι μόνο οι μεγάλες αεροπορικές 

που «καταβροχθίζουν» όλους τους κα-
ταρτισμένους πιλότους. Πολλοί απλώς 
εγκατέλειψαν το επάγγελμα κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας. «Πριν από δύο 
χρόνια, μέχρι σήμερα, κυριολεκτικά σχε-
δόν κάθε πιλότος ήταν χωρίς δουλειά», 
λέει ο Dave Boston, ένας πιλότος με 25 
χρόνια εμπειρίας, που είναι επίσης ο άν-
θρωπος πίσω από το διοικητικό συμβού-
λιο αεροπορίας με έδρα το Έντμοντον, το 
Κέντρο Καριέρας Πιλοτών. 
Αντιμέτωποι με άδειες και απολύσεις σε 

μεγάλες και μικρές αεροπορικές εταιρεί-
ες, πολλοί πιλότοι προσπάθησαν να περι-
μένουν, αλλά πολλοί απλώς προχώρησαν, 
είπε. «Πολλοί που είχαν επιχειρήσεις ή 
άλλα ενδιαφέροντα, μετά από ίσως έξι 
μήνες έως ένα χρόνο, έπρεπε να βάλουν 
φαγητό στο τραπέζι και έφυγαν από τη 
βιομηχανία», πρόσθεσε.

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

Έλλειψη πιλότων στον Καναδά
Έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η επιδείνωση του ταξιδιωτικού χάους
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

«Δεν υπάρχει  
μακεδονική γλώσσα»
Η Ελλάδα, με την κατάπτυστη και εξ 

αντικειμένου προδοτική Συμφωνία 
των Πρεσπών, διέπραξε ένα εθνικό και 
συνάμα ιστορικό έγκλημα. Αναγνώρισε 
την ύπαρξη «μακεδονικής γλώσσας και 
ταυτότητας», τη στιγμή που κανένας 
σοβαρός ιστορικός στον κόσμο δεν υπο-
στηρίζει κάτι τέτοιο.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Ενώ το έγκλημα αυτό διαπράχθηκε από 
την Ελλάδα, η Βουλγαρία, για δικούς της 
λόγους, αρνήθηκε να το πράξει και υπε-
ρασπίζεται την ιστορική αλήθεια, ότι δεν 
υπάρχει μακεδονική γλώσσα και άρα μα-
κεδονικό έθνος, πάντα με βάση τα δικά 
της συμφέροντα, που μπορεί να υποκρύ-
πτουν και διεκδικήσεις εις βάρος της Ελ-
λάδας.
Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε 

τον τρόπο που υπερασπίζεται τις θέσεις 
της η Βουλγαρία, για να έχουμε μέτρο 
σύγκρισης με τις διαδικασίες που τήρη-
σε και συνεχίζει να τηρεί η Ελλάδα για το 
θέμα.
Το Νοέμβριο του 2020, η Σόφια εμπόδισε 

την έναρξη των διαπραγματεύσεων μετα-
ξύ ΕΕ και Σκοπίων, προβάλλοντας μια σει-
ρά αιτήματα που πρέπει να ικανοποιήσει 
η εν λόγω χώρα, πριν από την έναρξη των 
επίσημων διαπραγματεύσεων.

Να σημειωθεί, ότι η βουλγαρική πλευρά 
αρνείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη της 
μακεδονικής γλώσσας, την οποία θεωρεί 
μια από τις διαλέκτους της βουλγαρικής, 
απαιτεί αλλαγή του συντάγματος και 
αναγνώριση ισότιμης βουλγαρικής κοινό-
τητας στη χώρα, ενώ θέτει και θέμα αντι-
κειμενικής ερμηνείας στα γεγονότα της 
κοινής ιστορίας τους.

Η Γαλλική Προεδρία, το πρώτο εξάμηνο 
του 2022, υπέβαλε πρόταση για να ξεπε-
ραστούν οι αντιρρήσεις της βουλγαρικής 
πλευράς.
Στις 17 Ιουλίου 2022, οι υπουργοί Εξω-

τερικών των δύο χωρών υπέγραψαν το 
πρωτόκολλο για τη δεύτερη συνεδρίαση 
της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής, 
βάσει του άρθρου 12 της Συνθήκης Φι-
λίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας 
του 2017. Το διμερές πρωτόκολλο, που 
είχε πολύ φιλόδοξα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία στην 
πράξη στοχεύουν στην επίλυση πολλών 
ανοιχτών ζητημάτων, ήταν αναπόσπαστο 
μέρος της αποκαλούμενης πρότασης της 
Γαλλικής Προεδρίας, μαζί με το διαπραγ-

ματευτικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση το εν λόγω πρωτόκολλο, τα 
Σκόπια θα έπρεπε να ξεκινήσουν τη δι-
αδικασία για την αναθεώρηση του συ-
ντάγματος της χώρας – με στόχο τη συ-
μπερίληψη των Βουλγάρων σε αυτό – και, 
αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, 
είχε αποφασιστεί να γίνει η δεύτερη δι-
ακυβερνητική διάσκεψη για να ξεκινήσει 
στη συνέχεια η πραγματική διαπραγμά-
τευση.

Στην ίδια συνάντηση των υπουργών 
Εξωτερικών των δύο χωρών, η ΥΠΕΞ της 
Βουλγαρίας, Τεοντόρα Γκεντσόφσκα, δή-
λωσε ότι «Η Βουλγαρία δεν έχει υποχω-
ρήσει από τη θέση της σε ό,τι αφορά την 
επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονί-
ας. Τηρούμε πλήρως την απόφαση της 
Εθνοσυνέλευσης», υπενθυμίζοντας ότι η 
Σόφια δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα των 
Σκοπίων. «Τα άλλα 26 μέλη της ΕΕ έχουν 
τις δικές τους θέσεις και δεν μπορού-
με να τα υποχρεώσουμε να δεχτούν τη 
δική μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι 
η βουλγαρική θέση «διασφαλίζεται» από 
το πακέτο τεκμηρίωσης της λεγόμενης 
γαλλικής πρότασης.
Συνεχίζοντας, η επικεφαλής της βουλ-

γαρικής διπλωματίας είπε ότι η συμπε-
ρίληψη της βουλγαρικής κοινότητας στο 
σύνταγμα των Σκοπίων αποτελεί την προ-
ϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Βουλ-
γαρίας, Βελισλάβα Πετρόβα, με τη σειρά 
της είχε τονίσει, ότι είναι σημαντικό πως 
κανένα έγγραφο σχετικό με την ένταξη 
των Σκοπίων στην ΕΕ δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί ως αναγνώριση της λεγόμενης 
«μακεδονικής γλώσσας» εκ μέρους της 
Βουλγαρίας. Η βουλγαρική θέση παραμέ-
νει αμετάβλητη, είπε.

Έκτοτε, η κυβέρνηση των Σκοπίων όχι 
μόνο δεν έχει προχωρήσει στην τροπο-
ποίηση του συντάγματος, αφού απαιτεί-
ται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή, 
την οποία δε διαθέτει, αλλά δεν έχει κα-
τορθώσει να προστατέψει τους βουλγα-
ρικούς συλλόγους που λειτουργούν στη 
χώρα, προκαλώντας τις σφοδρές αντι-
δράσεις της Σόφιας.
Το Νοέμβριο του 2022 άγνωστοι έσπα-

σαν τα τζάμια του βουλγαρικού συλλό-
γου «Τσάρος Βόρις Γ’» στην Οχρίδα, ενώ 
παρόμοιο επεισόδιο είχε σημειωθεί και 
στο Μοναστήρι (Μπίτολα) τον Ιούνιο του 
ίδιου έτους, με αφορμή τη λειτουργία του 

βουλγαρικού πολιτιστικού κέντρου «Ιβάν 
Μιχάιλοφ». Και στις δύο περιπτώσεις 
υπήρξαν αντιδράσεις από το βουλγαρικό 
υπουργείο Εξωτερικών. 

Ειδικά για την επίθεση στο σύλλογο 
«Τσάρος Βόρις Γ΄», το βουλγαρικό ΥΠΕΞ 
ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «Τέτοιες 
ενέργειες εμποδίζουν εσκεμμένα τις 
προσπάθειες για τη δημιουργία φιλίας, 
καλής γειτονίας και συνεργασίας ως βα-
σικές αρχές στις σχέσεις μεταξύ της Βουλ-
γαρίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας», και συνέχιζε λέγοντας: 
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι το υπουργείο 
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας θα αντιδράσει έγκαιρα και 
κατάλληλα σε ό,τι συνέβη. Η αντίδραση 
των Αρχών σε αυτό το περιστατικό και σε 
άλλες μισαλλόδοξες ενέργειες θα απο-
τελέσει ένδειξη της σοβαρότητας που 
αποδίδει η κυβέρνηση των Σκοπίων στην 
οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας και 
στην ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ». Δη-
λαδή, συνέδεε την ενταξιακή διαδικασία 
με την προστασία των βουλγαρικών συλ-
λόγων στη χώρα.
Η κατάσταση έφθασε στο σημείο να 

ανακαλέσει η Βουλγαρία τον πρέσβη της 
στα Σκόπια, όταν τρία άτομα ξυλοκόπη-
σαν τον γραμματέα του βουλγαρικού 
συλλόγου «Τσάρος Βόρις Γ΄» στην Οχρί-
δα. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 25 Ιανου-
αρίου 2023 ο υπουργός Εξωτερικών της 
Βουλγαρίας, Νικολάι Μίλκοφ, δήλωσε ότι 
ο Βούλγαρος πρέσβης στα Σκόπια, Άνγκελ 
Ανγκέλοφ, ανακαλείται στη Σόφια λόγω 
της «σοβαρής κατάστασης» που επικρα-
τεί στη χώρα, όσον αφορά στα δικαιώμα-
τα των Βουλγάρων που κατοικούν εκεί.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της βουλγα-
ρικής διπλωματίας συμπλήρωσε, ότι ο 
πρέσβης της Βουλγαρίας στα Σκόπια θα 
παραμείνει στη βουλγαρική πρωτεύουσα 
έως ότου η Σόφια δει απτά σημάδια αλ-
λαγής της συμπεριφοράς των Σκοπίων.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 

Βούλγαρος ΥΠΕΞ σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 

βουλγαρικής Βουλής, που έγινε μάλιστα 
κεκλεισμένων των θυρών, ενημέρωσε για 
την πορεία και τη νέα όξυνση στις σχέσεις 
μεταξύ της Βουλγαρίας και των Σκοπίων, 
αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο να επαναφέρει η Σόφια το «βέτο» για 
την έναρξη των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων των Σκοπίων με την ΕΕ.

Εδώ έχουμε να κάνουμε δύο παρατηρή-
σεις.

Πρώτον, την απόφαση της βουλγαρικής 
Εθνοσυνέλευσης να μην άρει η βουλγα-
ρική κυβέρνηση το βέτο, αν δεν αναγνω-
ριστεί ισότιμη βουλγαρική κοινότητα στα 
Σκόπια, τονίζοντας ότι η Βουλγαρία δεν 
πρόκειται να αναγνωρίσει ποτέ μακεδο-
νική γλώσσα. Προφανώς η απόφαση για 
τη γλώσσα σχετίζεται με την απονομι-
μοποίηση της λεγόμενης «μακεδονικής 
εθνικής ταυτότητας».

Δεύτερον, ο Βούλγαρος ΥΠΕΞ, νιώθο-
ντας ότι είναι υπόλογος στην Εθνοσυνέ-
λευση και δέσμιος της ως άνω απόφασης, 
ενημέρωσε την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων για το θέμα, και μάλιστα κε-
κλεισμένων των θυρών.

Εδώ ο κύριος Τσίπρας, ερήμην της βού-
λησης του λαού και της Βουλής, παρέδω-
σε τη «μακεδονική γλώσσα» στον Ζάεφ 
σε ραντεβού που είχαν σε ένα… πάρκινγκ 
στη Δοϊράνη. Υπενθυμίζεται, ότι στις 2 
Σεπτεμβρίου του 2018, ο Ζάεφ μιλώντας 
στη Δοϊράνη αποκάλυψε πως «σε αυτόν 
το χώρο στάθμευσης, μαζί με τον πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, επε-
τεύχθη συμφωνία για την αναγνώριση 
της μακεδονικής γλώσσας»!
Τα παραπάνω παρατίθενται, για να δουν 

οι αναγνώστες μας πώς λειτουργούν τα 
κανονικά κράτη και πώς λειτουργεί το ελ-
ληνικό κράτος και οι ελληνικές κυβερνή-
σεις. Ερήμην του ελληνικού λαού και ερή-
μην της Βουλής των Ελλήνων. Καληνύχτα.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός εν 
αποστρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και 
μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός 
αναλυτής
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Eurostat: Τρίτο χαμηλότερο  
στην ΕΕ το διαθέσιμο εισόδημα  
των Ελλήνων
Μεγάλη ανισότητα στην  
κατανομή του εισοδήματος

Αίσθηση προκαλούν στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Eurostat, τα οποία 

δείχνουν ότι οι Έλληνες είχαν το 2021 το 
τρίτο χαμηλότερο διάμεσο διαθέσιμο 
εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
βάση την αγοραστική δύναμη. Σύμφω-
να με τα ίδια στοιχεία, μόνο η Βουλγα-
ρία και η Ρουμανία είχαν χαμηλότερο 
διάμεσο επίπεδο εισοδήματος από την 
Ελλάδα.
Η Eurostat υπολογίζει το διάμεσο ει-

σόδημα των νοικοκυριών σε κάθε χώρα, 
δηλαδή το εισόδημα εκείνο που χωρίζει 
σε ισάριθμες ομάδες όσους έχουν υψη-
λότερο και όσους έχουν χαμηλότερο από 
αυτό εισόδημα, και στη συνέχεια το προ-
σαρμόζει με τον αριθμό και τη σύνθεση 
των μελών των νοικοκυριών για να προ-
κύψει το διάμεσο εισόδημα ανά κάτοικο.

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην 

Ελλάδα ανερχόταν το 2021 σε 8.752 
ευρώ και σε 9.917 μονάδες αγοραστικής 
δύναμης (Purchasing Power Standard, 
PPS) ή σε μόλις 55% του αντίστοιχου ει-
σοδήματος στην ΕΕ που ανερχόταν σε 
18.019 PPS. Το διάμεσο εισόδημα στη 
Βουλγαρία ήταν 9.375 PPS και στη Ρου-
μανία 9.917 PPS, με της Ουγγαρίας να 
είναι ελαφρά υψηλότερο (9.982 PPS). 
Στον αντίποδα, το υψηλότερο διαθέσιμο 
εισόδημα έχουν οι κάτοικοι του Λουξεμ-

βούργου (32.132 PPS), της Ολλανδίας 
(24.560 PPS), της Αυστρίας (24.450 PPS) 
και της Γερμανίας (23.401 PPS).

ΣΤΑ 9.952 ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Τα στοιχεία είναι κάπως καλύτερα, αν 

ληφθεί υπόψη το μέσο διαθέσιμο εισό-
δημα ανά κάτοικο, δηλαδή ο μέσος όρος 
των διαθέσιμων εισοδημάτων, οπότε το 
ποσό σε ευρώ ήταν 9.952 ευρώ ή 11.277 
PPS και ήταν το τέταρτο χαμηλότερο 
μετά από αυτό της Ρουμανίας, της Βουλ-
γαρίας και της Ουγγαρίας. Θα πρέπει 
να σημειωθεί, πάντως, ότι το διαθέσιμο 
εισόδημα στην Ελλάδα, το οποίο προκύ-
πτει από τις φορολογικές δηλώσεις, υπο-
εκτιμά το πραγματικό εισόδημα, λόγω 
της μεγάλης παραοικονομίας και φορο-
διαφυγής στη χώρα μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η 

ανισότητα στην κατανομή του εισοδή-
ματος στην Ελλάδα ήταν από τις υψη-
λότερες στην ΕΕ, καθώς στο 20% των 
κατοίκων με τα υψηλότερα εισοδήματα 
αντιστοιχούσε περίπου το 40% του συ-
νολικού διαθέσιμου εισοδήματος έναντι 
38,2% στην ΕΕ, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό για το 20% του πληθυσμού με τα 
χαμηλότερα εισοδήματα ήταν μικρότερο 
από το 7% έναντι 7,9% στην ΕΕ.
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BοC: Μετά τη νέα αύξηση 
επιτοκίων, σκέψεις για 
«πάγωμα» της πολιτικής 
σύσφιγξης
Η ανάπτυξη φέτος θα είναι ισχυρότερη από ό,τι είχε 
προβλεφθεί τον Οκτώβριο 2022, αλλά αναμένεται  
να «φρενάρει» το πρώτο εξάμηνο

Στο 4,5% αύξησε το βασικό της επιτό-
κιο την Τετάρτη 25/1 η Τράπεζα του 

Καναδά (ΒοC), στο υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων 15 ετών, και επιπλέον 
όλα συνηγορούν στο ότι θα γίνει η πρώ-
τη μεγάλη κεντρική τράπεζα που πιθα-
νότατα θα «παγώσει», προς ώρας, τις 
περαιτέρω αυξήσεις.
Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν 

σύμφωνη με τις προσδοκίες των αναλυ-
τών. Η τράπεζα αύξησε τα επιτόκια με 
ρυθμό ρεκόρ 425 μονάδων βάσης σε 10 
μήνες για να μειώσει τον πληθωρισμό, ο 
οποίος κορυφώθηκε στο 8,1% και υπο-
χώρησε στο 6,3% το Δεκέμβριο, δηλαδή 
τρεις φορές πάνω από το στόχο της τρά-
πεζας για 2%.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

«έχουν ξεκάθαρη πεποίθηση ότι η πολι-
τική σύσφιγξης που εφαρμόζεται αυτή τη 
στιγμή ήδη επιβραδύνει την οικονομία 
και αισθάνονται άνετα ότι δε θα χρεια-
στεί να αυξήσουν περαιτέρω τα επιτόκια 
στα περισσότερα σενάρια», δήλωσε ο 

Andrew Kelvin, επικεφαλής στρατηγικής 
στον Καναδά στην TD Securities.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ 
ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Η ανάπτυξη φέτος θα είναι ισχυρότερη 

από ό,τι είχε προβλεφθεί τον Οκτώβριο 
2022, αλλά αναμένεται να «φρενάρει» το 
πρώτο εξάμηνο, ανέφερε η τράπεζα στην 
τριμηνιαία Έκθεση Νομισματικής Πολι-
τικής (MPR), η οποία περιλαμβάνει νέες 
εκτιμήσεις. 
Ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 3% πε-

ρίπου στα μέσα του τρέχοντος έτους και 
θα φτάσει το στόχο το επόμενο έτος.
«Στρέφουμε την προσοχή μας για τον 

πληθωρισμό», δήλωσε στους δημο-
σιογράφους ο διοικητής της BoC, Tiff 
Macklem. 
«Είμαστε ακόμη πολύ μακριά από το 

στόχο μας, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις 
ενίσχυσαν την πεποίθησή μας ότι ο πλη-
θωρισμός μειώνεται».

Εάν η οικονομία εξελιχθεί σύμφωνα με 

τις προβλέψεις, η τράπεζα «αναμένει να 
διατηρήσει το βασικό επιτόκιο της στο 
τρέχον επίπεδο, ενώ αξιολογεί τον αντί-
κτυπο των σωρευτικών αυξήσεων των 
επιτοκίων», αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση για την αύξηση των επιτοκίων.

ΣΤΟΧΟΣ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 2%
«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι διατε-

θειμένο να αυξήσει περαιτέρω το βασικό 
επιτόκιο εάν χρειαστεί, ώστε να επιστρέ-
ψει ο πληθωρισμός στο στόχο του 2%» 
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κεντρική τράπεζα του Καναδά είχε 
ανακοινώσει το Δεκέμβριο 2022, ότι οι 
μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια 
θα εξαρτώνται από τα εκάστοτε δεδομέ-
να και μια έκθεση για την απασχόληση 
του Δεκεμβρίου, που δημοσιεύθηκε τον 
Ιανουάριο, υπογράμμισε τον αυξανόμε-
νο κίνδυνο από την αύξηση των μισθών 
και των τιμών.
«Η Τράπεζα του Καναδά έχει επιστρέψει 

στη χρήση μελλοντικής καθοδήγησης», 

δήλωσε ο Royce Mendes, διευθυντής 
και επικεφαλής μακροστρατηγικής της 
Desjardins. «Αυτό πιθανότατα εξασφα-
λίζει μια παύση στον κύκλο αύξησης των 
επιτοκίων για τουλάχιστον τους επόμε-
νους μήνες».

Ενώ οι αυξήσεις του κόστους τροφίμων 
και στέγασης εξακολουθούν να επιβαρύ-
νουν τα νοικοκυριά και ο συνολικός πλη-
θωρισμός εξακολουθεί να είναι υψηλός, 
η τράπεζα ανέφερε στο MPR της ότι «ο 
πληθωρισμός του Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή τριών μηνών έχει υποχωρήσει σε 
περίπου 3,5%, υποδηλώνοντας σημαντι-
κή επιβράδυνση του πληθωρισμού τους 
επόμενους μήνες».
Το δολάριο Καναδά υποχώρησε στο 1,34 

ανά δολάριο ΗΠΑ, μειωμένο κατά 0,2% 
σε ημερήσια βάση, μετά την αύξηση των 
επιτοκίων. Η απόδοση του 10ετούς ομο-
λόγου του Καναδά μειώθηκε κατά 6,5 μο-
νάδες βάσης στο 2,792%.

© ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ [ot.gr]

WWIINNTTEERR  22002233
CENTRE ACTIVITIES

Sign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 

MEMBERSHIP FEES:

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

Annual membership fee: $15 per year
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Υγεία και Διατροφή

Καταστροφή για τα δόντια των 
αθλητών τα ενεργειακά ποτά

Βρετανοί επαγγελματίες αθλητές 
που συμμετέχουν στους ολυμπι-

ακούς αγώνες καταστρέφουν τα δό-
ντια τους καταναλώνοντας ποτά για 
αθλητές, ενεργειακά τζελ και μπάρες 
ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη την 
οποία επικαλείται η Guardian.
Η μέχρι τώρα έρευνα είχε εκτιμήσει ότι 

το 49% των αθλητών είχε τερηδόνα που 
δεν αντιμετώπιζε και ότι το 32% αυτών 
ανέφερε πως η στοματική υγεία είχε αρ-
νητική επίδραση στην προπόνηση και 
την τελική επίδοσή τους. Επίσης, είχε 
φανεί ότι οι επαγγελματίες αθλητές βρί-
σκονταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο για στο-
ματικές ασθένειες, λόγω της ξηροστομί-
ας κατά την έντονη εξάσκηση.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέ-

της που δημοσιεύτηκαν στην επιστημονι-
κή επιθεώρηση «British Dental Journal» 
έδειξαν ότι, πράγματι, οι επαγγελματί-
ες αθλητές είχαν χειρότερη στοματική 
υγεία, παρά τις προσπάθειες τους να 
φροντίσουν τα δόντια τους.
«Η πλειοψηφία των αθλητών φάνηκε 

να υιοθετεί συνήθειες καλής στοματικής 
υγιεινής δεδομένου ότι πλένουν τα δό-
ντια τους δύο φορές τη μέρα, επισκέπτο-
νται τακτικά τον οδοντίατρο, δεν καπνί-
ζουν και ακολουθούν σε γενικές γραμμές 
ισορροπημένη διατροφή», δηλώνει η δρ. 
Τζούλι Γκάλαχερ από την οδοντιατρική 
σχολή (Eastman Dental Institute) του Πα-
νεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου 
(UCL).
Η ίδια τονίζει, όμως, ότι παρά τις καλές 

αυτές συνήθειες, οι αθλητές χρησιμο-
ποιούν ενεργειακά ποτά, τζελ και μπάρες 

ενέργειας κατά την προπόνηση και τα 
αγωνίσματα.
«Η ζάχαρη σε αυτά τα προϊόντα αυξά-

νει τον κίνδυνο τερηδόνας και η οξύτητά 
τους τον κίνδυνο οξικής διάβρωσης των 
δοντιών» δηλώνει η Γκάλαχερ στην προ-
σπάθειά της να εξηγήσει τους λόγους 
που στα τσεκάπ παρατηρούνται τόσα 
προβλήματα στα δόντια των αθλητών.
Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη 

από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL 
(University College London) οι ερευνητές 
ανέλυσαν δεδομένα 352 γυναικών και 
αντρών αθλητών από 11 αγωνίσματα 
(ποδηλασία, κολύμβηση, ράγκμπι, κωπη-
λασία, ποδόσφαιρο, χόκεϋ, ιστιοπλοΐα 
και άλλα αγωνίσματα).
Διαπιστώθηκε ότι το 94% των αθλητών 

βούρτσιζε τα δόντια του δύο φορές τη 
μέρα, έναντι 75% του γενικού πληθυ-
σμού, ενώ το 44% αυτών χρησιμοποιού-
σε συχνά νήμα, έναντι 21% του πληθυ-
σμού. Παράλληλα, βρέθηκε ότι το 87% 
των αθλητών έπιναν συχνά ενεργειακά 
ποτά, το 59% κατανάλωνε ενεργεια-
κές μπάρες και το 70% χρησιμοποιούσε 
ενεργειακά τζελ.
Η Γκάλαχερ, πάντως, είπε, πως οι αθλη-

τές από τους οποίους πήρε συνέντευξη 
για τη μελέτη καθιστούσαν σαφή την 
επιθυμία τους να αλλάξουν τη συνήθει-
ες τους (π.χ. με τη χρήση φθορίου για το 
πλύσιμο του στόματός τους, συχνότερες 
επισκέψεις στον οδοντίατρο και ελαχι-
στοποίηση της κατανάλωσης ενεργεια-
κών ποτών,) για να προστατεύσουν την 
υγεία των δοντιών τους.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε πώς να κάνετε 
αποτοξίνωση αποτελεσματικά 
Οι τοξίνες δεν απομακρύνονται μόνο από το ήπαρ 

Για να βελτιώσουμε την ικανότητα 
του σώματος να απομακρύνει τις 

τοξίνες, πρέπει να έχουμε υγιές και 
λειτουργικό έντερο, να βελτιώσουμε 
τη λειτουργία του ήπατος και να ακο-
λουθούμε κάποιες βασικές στρατηγικές 
αποτοξίνωσης.
Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν 

την τήρηση μιας διατροφής αποτοξίνω-
σης μία με δύο φορές το χρόνο και την 
καθημερινή λήψη τροφών και βοτάνων 
με αποτοξινωτικές ιδιότητες. 
Βελτίωση λειτουργίας του εντέρου: 

Ακόμα κι αν το ήπαρ λειτουργεί τέλεια 
και αποβάλλει τις εξουδετερωμένες το-
ξίνες στο έντερο, αν το παχύ έντερο δε 
λειτουργεί σωστά, οι τοξίνες συσσω-
ρεύονται τοπικά και προκαλούν βλάβη. 
Οπότε πριν ασχοληθείτε με το ήπαρ, το 
πρώτο βήμα για να εξασφαλίσετε σωστή 
απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα 
είναι να έχετε καλή λειτουργία του εντέ-
ρου. Όταν το πετύχετε αυτό, τότε μπο-
ρείτε να διορθώσετε τα «φίλτρα» του 
συστήματός σας, που είναι το ήπαρ, το 
λεμφικό σύστημα και τα νεφρά.
Αλλαγή διατροφικών συνηθειών: Ξεκι-

νήστε με μια αλλαγή στη διατροφή σας. 
Η διατροφή των περισσότερων ανθρώ-
πων σήμερα είναι φτωχή σε φρούτα και 
λαχανικά, φυτικές ίνες και νερό. Αυτό 
προκαλεί δυσκοιλιότητα. Η βελτίωση της 
διατροφής λύνει το πρόβλημα στους πε-
ρισσότερους ανθρώπους.
Φυτικές ίνες: Στα δύο βασικά γεύματά 

σας προσπαθήστε να γεμίζετε τουλάχι-

στον το μισό πιάτο με σαλάτες και μαγει-
ρεμένα ή ωμά λαχανικά. Καταναλώνετε 
περισσότερες ίνες τρώγοντας τη φλούδα 
των φρούτων και της πατάτας και επιλέ-
γοντας ψωμί ολικής αλέσεως. Ωστόσο, 
αν τα φρέσκα προϊόντα δεν είναι βιολο-
γικά, καλύτερα να αφαιρείτε τη φλούδα.
Ενυδάτωση: Ένας από τους βασικούς 

λόγους που οι περισσότεροι σήμερα 
έχουν δυσκοιλιότητα είναι η αφυδάτω-
ση. Αλλάξτε την καθημερινή ρουτίνα σας 
και προσπαθήστε να πίνετε πολύ νερό. 
Το νερό διεγείρει τη φυσική περισταλτι-
κή κίνηση του εντέρου, κάνοντάς το να 
λειτουργεί φυσιολογικά. Έτσι, απομα-
κρύνει τις βλαβερές τοξίνες και διατηρεί 
το σώμα ενυδατωμένο.
Σπόροι: Οι μη επεξεργασμένες τροφές, 

όπως τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανι-
κά, και κυρίως οι σπόροι που περιέχουν, 
έχουν μεγάλη ικανότητα να αιχμαλωτί-
ζουν τις τοξίνες. Οι φράουλες, που είναι 
γεμάτες σπόρια στην επιφάνειά τους, 
έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το 
90% του υδραργύρου. Επίσης, οι σπόροι 
των φρούτων γενικά αποδείχτηκαν πολύ 
αποτελεσματικοί στη δέσμευση και την 
απομάκρυνση του αρσενικού. Σπόροι 
όπως αυτοί του τσία και του λιναριού κά-
νουν θαύματα, επιφέροντας φυσιολογι-
κή κένωση του εντέρου και καθαρίζοντάς 
το. | © in.gr 
Πηγή: Anticancer: Η προληπτική δύναμη των τρο-
φών – Οδηγός διατροφής για να μειώσετε τον κίν-
δυνο του καρκίνου, Χριστίνα Οικονομίδου – Πιε-
ρίδου, Κλινική διατροφολόγος, διατροφολόγος, 
M.Sc. Nutritional Medicine, Εκδόσεις Διόπτρα

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 6 février au dimanche 12 février 2023 · from monday february 6th to sunday february 12th 2023

BAGELS AU SÉSAME BAGELS AU SÉSAME 
HENRI BOURASSAHENRI BOURASSA

Sesame BagelsSesame Bagels
480g480g

OLIVES KALAMATAOLIVES KALAMATA
6.59/kg6.59/kg

GRÈCEGRÈCE

FROMAGE FETA AU LAIT FROMAGE FETA AU LAIT 
DE CHÈVREDE CHÈVRE
CheeseCheese
19.82/kg19.82/kg

DORADES FRAÎCHESDORADES FRAÎCHES
Fresh PorgiesFresh Porgies

Nettoyé · Cleaned
8.80/kg

11.00/kg

YOGOURTS DANONEYOGOURTS DANONE
YogurtsYogurts

16x100g16x100g

CAFÉ GREC PAPAGALOSCAFÉ GREC PAPAGALOS
Greek CoffeeGreek Coffee
454g454g

HUILE DE TOURNESOL ILIOSHUILE DE TOURNESOL ILIOS
Sunflower OilSunflower Oil

3L3L

GROS OEUFS BRUNS NUTRIGROS OEUFS BRUNS NUTRI
Large Brown EggsLarge Brown Eggs
dzdz

FILETS DE MORUE FRAÎCHEFILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod FilletsFresh Cod Fillets
22.02/kg22.02/kg

FROMAGE GRUYÈRE FRANÇAISFROMAGE GRUYÈRE FRANÇAIS
CheeseCheese
22.02/kg22.02/kg

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground BeefFresh Lean Ground Beef

11.00/kg11.00/kg

BOEUF BOURGUIGNON FRAISBOEUF BOURGUIGNON FRAIS
Fresh Beef CubesFresh Beef Cubes

13.21/kg13.21/kg

POIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGESPOIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGES
Yellow, Orange or Red PeppersYellow, Orange or Red Peppers
2.18/kg2.18/kg

BETTERAVES DORÉES OUBETTERAVES DORÉES OU
ROUGES BIOLOGIQUESROUGES BIOLOGIQUES
Organic Golden or Red BeetsOrganic Golden or Red Beets
bottebotte

CLÉMENTINESCLÉMENTINES
ClementinesClementines
3.73/kg3.73/kg

BIO

TOMATES DE SERRETOMATES DE SERRE
Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes

3.73/kg3.73/kg

PÂTE DE TOMATES KYKNOSPÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato PasteTomato Paste

369ml369ml
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ιταλία: 29χρονη διανύει 1.600 χιλιόμετρα  
την ημέρα για τη δουλειά της!
Η Giuseppina Giuliano καθημερινά σηκώνεται στις 3:30 τα ξημερώματα  
για να πάει στη δουλειά της και επιστρέφει στο σπίτι της στις 11 το βράδυ

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 
Η 29χρονη Giuseppina Giuliano, 

από τη Νάπολη της Ιταλίας, διανύει συ-
νολικά 1.600 χιλιόμετρα για τη δουλειά 
της! Το πρόγραμμά της επαναλαμβά-
νεται με αυστηρότητα, κάθε μέρα, εδώ 
και αρκετούς μήνες.
Πρέπει να διανύει καθημερινά 800 χι-

λιόμετρα για να φτάσει στο χώρο εργα-
σίας της, στο Μιλάνο, και άλλα τόσα για 
να επιστρέψει σπίτι της, στο οποίο βρί-
σκεται συνολικά μόλις 4,5 ώρες. 
Η Bild αναφέρθηκε πρώτη στην υπό-

θεση, η οποία έχει γίνει viral σε όλα τα 
ΜΜΕ της γειτονικής χώρας: Η 29χρονη 
σηκώνεται νωρίς το πρωί στις 3.30 και 
επιστρέφει στο σπίτι της στις 11 το βρά-
δυ.

ΔΙΑΝΥΕΙ 1.600 ΧΛΜ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ
Η Giuseppina Giuliano ξυπνά  στη μέση 

της νύχτας, παίρνει το λεωφορείο για 
τον κοντινό σταθμό και στις 5.09 το πρωί 
ανεβαίνει στο τρένο για το Μιλάνο. Η δι-
αδρομή κρατά λιγότερο από τεσσεράμι-

σι ώρες, και έτσι βρίσκεται στη δουλειά 
της στο σχολείο τέχνης Boccioni στην 
Piazzale Arduino στις 10 το πρωί.
Το βράδυ ακολουθεί αντίστροφη πο-

ρεία. Παίρνει το τρένο στις 6.20 από 
το Μιλάνο, και είναι στο σπίτι της στις 
22.52. Τρώει το βραδινό της στο τρέ-
νο, όπου βρίσκει και χρόνο να ξεκουρα-
στεί.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il 

Giorno, ο λόγος της μακράς μετακίνησής 
της είναι το υψηλό κόστος του ενοικίου 
στο Μιλάνο, το οποίο είναι υψηλότερο 
από το μηνιαίο μισθό της. Όσον αφορά 
το κόστος, το ταξίδι με το τρένο είναι 
λιγότερο δαπανηρό. Και η νεαρή γυναί-
κα εξοικονομεί το ενοίκιο και με άλλους 
τρόπους, ζώντας σήμερα με τους γονείς 
της, αναφέρει ακόμη η εφημερίδα Bild.

ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ
Συγκεκριμένα, η γυναίκα υπολογίζει ότι 

ένα διαμέρισμα δύο δωματίων στο Μι-
λάνο θα κόστιζε σήμερα περίπου 1.800 
ευρώ το μήνα, την ώρα που ο μισθός της 
είναι 1.165 ευρώ. 

Το κόστος για όλη αυτή την ταλαιπωρία 
που υφίσταται τώρα για να πάει και να 
γυρίσει από τη δουλειά, είναι περίπου 
400 ευρώ το μήνα, καθώς εκμεταλλεύε-
ται τις εκπτώσεις και τις προσφορές που 
δίνει η εταιρία των σιδηροδρόμων. Η 
ίδια λέει ότι δεν κουράζεται -ακόμα- από 
όλη αυτή τη διαδικασία. 

Δηλώνει ότι δε μετανιώνει για την από-
φασή της να μείνει με τους γονείς της και 
ότι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει. 
Και ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα βρει 
ένα μικρό οικονομικό διαμέρισμα στο 
Μιλάνο, ώστε να σταματήσει να διασχί-
ζει ολόκληρη την… Ιταλία για να πάει στη 
δουλειά της.|                              © tanea.gr

Ανακαλύφθηκε βάτραχος – γίγας 2,7 κιλών! 
Υποψήφιος για το Guinness

Ένας βάτραχος-γίγας, ο οποίος ζύ-
γιζε 2,7 κιλά και είχε μήκος λίγο 

πάνω από 25 εκατοστά, εντοπίστηκε 
στο Εθνικό Πάρκο Conway στο βόρειο 
Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
Όταν είδε τον «Toadzilla», όπως τον 

ονόμασαν -από το toad (βάτραχος, φρύ-
νος) και το μυθικό τέρας Godzilla- η δα-
σοφύλακας Kylee Gray, αρχικά νόμιζε ότι 
επρόκειτο για φάρσα. 
«Αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησα 

ότι αναπνέει», είπε, προσθέτοντας ότι 
σοκαρίστηκε πολύ. «Ένας μεγάλος κον-
δυλωτός, καφέ, άσχημος βάτραχος… που 
καθόταν στο χώμα. Δεν μπορούσα να το 
πιστέψω για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω 
δει ποτέ κάτι (παρόμοιο) τόσο μεγάλο».
Όπως έγινε γνωστό, οι δασοφύλακες 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Επι-
στημών (Department of Environment 
and Science) καθάριζαν ένα μονοπάτι 

στο Εθνικό Πάρκο Conway στην περιοχή 
Whitsunday όταν ανακάλυψαν το αμφί-
βιο-γίγας, που φέρεται να είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα του είδους που έχουν 
εντοπιστεί σε όλο τον Κόσμο.
Η κα Gray ανέφερε ότι η ηλικία του βά-

τραχου αυτού δεν είναι γνωστή, αλλά 
μπορεί να ζήσουν έως και 15 χρόνια στη 
φύση «οπότε αυτός ήταν εδώ πολύ και-
ρό». 
Το δηλητηριώδες αμφίβιο υποβλή-

θηκε σε ευθανασία και θα μεταφερθεί 
στο Μουσείο του Κουίνσλαντ στο Μπρί-
σμπαν.
Σύμφωνα με το Guinness World 

Records, ο μεγαλύτερος γνωστός βάτρα-
χος ζύγιζε 2,65 κιλά το 1991. 
Υπάρχουν αναφορές πάντως και για… 

βάτραχο Γολιάθ (Conraua goliath) που 
είναι το μεγαλύτερο είδος στον Κόσμο 
με μήκος 33 εκατοστά και βάρος 3 κιλά.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Από το 1991 είχε προαναγγείλει 
τα Ίμια Τούρκος ναύαρχος…
Μπορεί να έχουν παρέλθει 27 χρόνια 

από τα Ίμια, αλλά οι Τούρκοι δε χά-
νουν ευκαιρία για να υπογραμμίζουν αυτό 
που είχαν τότε κερδίσει: «γκριζάρισαν» 
τις δύο βραχονησίδες και κυρίως χρησι-
μοποίησαν αυτό το «γκριζάρισμα» για να 
αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία 
σε 152 ελληνικά νησιά στο ανατολικό Αι-
γαίο. Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, άλλω-
στε, τα τουρκικά ΜΜΕ, χρησιμοποιώντας 
πολεμικούς τόνους, θριαμβολογούν που 
πολεμικά σκάφη τους εμποδίζουν την Ελ-
λάδα από το να προβεί σε «πρόκληση» 
στην περιοχή!

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Και βέβαια πρόκληση εννοούσαν την κί-
νηση του πρώην υπουργού Άμυνας, Πάνου 
Καμμένου, να ρίχνει ένα στεφάνι στη γύρω 
θαλάσσια περιοχή, όπου βρήκαν τότε το 
θάνατο τα τρία μέλη του πληρώματος του 
μοιραίου ελικοπτέρου! Με άλλα λόγια, δεν 
επιτρέπουν στην Ελλάδα ούτε να τιμήσει 
επιτόπου τους νεκρούς της! Επιπροσθέτως, 
παραδοσιακά τέτοιες ημέρες κάθε χρόνο, η 
Άγκυρα ενορχηστρώνει μία επικοινωνιακή 
επίθεση. Στόχος της να υπενθυμίσει την 
τουρκική νίκη του 1996 και να δημιουρ-
γήσει την εντύπωση ότι είναι σε θέση και 
σήμερα να ρυθμίζει το τι μπορεί να κάνει 
και τι όχι η Ελλάδα όχι μόνο στα Ίμια, αλλά 
συνολικότερα στο Αιγαίο και στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο.
Το «μοντέλο Ίμια» (αποβίβαση Τούρκων σε 

ελληνική νησίδα) μπορεί να έχει μπει στο 
ράφι ως μέθοδος πρόκλησης ελληνοτουρ-
κικής κρίσης, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι σε 
συγκυρία που η Άγκυρα θα κρίνει κατάλλη-
λη δε θα επανενεργοποιηθεί. 

Η κεμαλική αντιπολίτευση, άλλωστε, κα-
τηγορεί τον Ερντογάν που επιτρέπει στην 
Ελλάδα να έχει «υπό κατοχή 152 τουρκικά 
νησιά»! Όπως φάνηκε το καλοκαίρι του 
2020, αλλά και η κύρωση από την τουρκική 
Εθνοσυνέλευση του περιβόητου Μνημονί-
ου Άγκυρας – Τρίπολης, ο Ερντογάν προτι-
μάει τη μέθοδο των παράνομων σεισμικών 
ερευνών, επόμενο βήμα των οποίων είναι 
η αποστολή γεωτρύπανου σε δυνάμει ελ-
ληνική ΑΟΖ.

Η κρίση στα Ίμια έχει πολλά να μας διδά-
ξει για το σήμερα. Πριν καλά – καλά, λοιπόν, 
καθίσει στον πρωθυπουργικό θώκο (Ιανου-
άριος 1996), ο Σημίτης βρέθηκε αντιμέτω-
πος με την τουρκική πρόκληση. Οι χειρισμοί 
του οδήγησαν την Ελλάδα σε μία ήττα, που 
προκάλεσε αίσθημα ταπείνωσης. Η ηγεσία 
των ενόπλων δυνάμεων είχε σοβαρή ευθύ-
νη, αλλά την κύρια ευθύνη την φέρει πάντα 
η πολιτική ηγεσία. Με αυτή την κρίση η 
Άγκυρα δοκίμασε τις αντοχές της τότε νέας 
ελληνικής κυβέρνησης και έβγαλε επικίνδυ-
να συμπεράσματα.

Οι Τούρκοι παγίως εγείρουν επεκτατικές 

διεκδικήσεις και στη συνέχεια καλούν την 
Αθήνα να διαπραγματευθεί, δηλαδή να 
μοιράσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. 
Στα Ίμια, όμως, για πρώτη φορά η Άγκυρα 
όχι μόνο διεκδίκησε έδαφος, αλλά και δη-
μιούργησε τετελεσμένο. Γι’ αυτό και είχε 
ηχήσει ειρωνικά η διαβεβαίωση Σημίτη στη 
Βουλή αμέσως μετά την κρίση ότι δεν άλλα-
ξε τίποτα από ό,τι ίσχυε πριν!

ΤΟΥΡΚΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΟ 1991
Η κυβέρνηση Σημίτη είχε αιφνιδιασθεί 

πλήρως. Γι’ αυτό και είχε υποτιμήσει ανεπί-
τρεπτα το επεισόδιο με την προσάραξη του 
τουρκικού εμπορικού πλοίου στα Ίμια αρκε-
τές ημέρες πριν. Το αποδεικνύει η σχετική 
δήλωση Πάγκαλου στο «ΒΗΜΑ» εκείνες τις 
ημέρες. Κι όμως, η ποιοτική κλιμάκωση του 
τουρκικού επεκτατισμού με την προβολή 
και εδαφικών διεκδικήσεων, δεν ήταν κε-
ραυνός εν αιθρία. Απλώς, έπιασε τον ύπνο 
και την κυβέρνηση και τους αρμόδιους κρα-
τικούς μηχανισμούς, παρότι η Άγκυρα είχε 
προειδοποιήσει γι’ αυτό που σχεδίαζε.
Τον Ιούνιο 1991, λίγο πριν την επίσκεψη 

του τότε Αμερικανού προέδρου Μπους 
σε Αθήνα και Άγκυρα, ο τότε αρχηγός του 
τουρκικού στόλου, ναύαρχος Ιρφάν Τινάζ, 
είχε δημοσίως ισχυρισθεί ότι οι βραχονησί-
δες του Αιγαίου δεν είναι ελληνικό έδαφος. 
Το είχα προσωπικά καταγράψει σε άρθρο 
μου εκείνων των ημερών στην «Καθημερι-
νή». 

Δε θα έπρεπε να είχε καταγραφεί και αξι-
ολογηθεί αυτή η δήλωση από τις αρμόδιες 
ελληνικές υπηρεσίες;

Πολύ περισσότερο που στα τέλη 1989, η 
Τουρκία είχε χρησιμοποιήσει την ελληνι-
κή βραχονησίδα Ζουράφα (ανατολικά της 
Σαμοθράκης) για βολές κατά τη διάρκεια 
ναυτικής άσκησης. Τότε, η κυβέρνηση του 
Κώστα Μητσοτάκη είχε αποφύγει να προ-
βεί σε διάβημα για να μην οξύνει το κλίμα! 
Στην πραγματικότητα, επιβεβαιώθηκε για 
μία ακόμα φορά ότι η Άγκυρα σχεδιάζει και 
προετοιμάζει προσεκτικά κάθε νέα επεκτα-
τική κίνησή της, βολιδοσκοπώντας εμμέ-
σως τις ελληνικές αντιδράσεις.

ΤΑ ΙΜΙΑ «ΞΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ»
Με την προβολή της επεκτατικής θεωρίας 

των «γκρίζων ζωνών», η Τουρκία δεν είχε 
στόχο να αποσπάσει από την ελληνική επι-
κράτεια δύο βραχονησίδες που βρίσκονται 
δίπλα στην οριογραμμή. Αυτές καθ’ αυτές 
οι βραχονησίδες Ίμια έχουν αμελητέα ση-
μασία. Απέκτησαν μεγάλη σημασία, επειδή 
στόχος της Άγκυρας ήταν και παραμένει να 
επεκτείνει την αμφισβήτηση της ελληνικής 
κυριαρχίας και να μετατρέψει σε «γκρίζα 
ζώνη» ένα σημαντικό τμήμα του Αιγαίου. Η 
δήλωση Τσιλέρ στην εφημερίδα «Χουριέτ» 
εκείνες τις ημέρες ήταν σαφέστατη.

Ήγειρε διεκδικήσεις για 152 νησιά και 
βραχονησίδες, ισχυριζόμενη ότι «μέχρι 
τώρα η Τουρκία υποσυνείδητα αποδεχόταν 

ότι τα νησιά αυτά έμπρακτα ανήκουν στην 
Ελλάδα. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό». 

Ας σημειωθεί, ότι με το ιταλοτουρκικό 
πρωτόκολλο του 1932 για τη χάραξη της 
μεθοριακής γραμμής μεταξύ Τουρκίας και 
Δωδεκανήσων, η Άγκυρα είχε επισήμως 
αναγνωρίσει ότι τα Ίμια ανήκουν στα Δωδε-
κάνησα. Το καταγράφουν μάλιστα και επί-
σημοι τουρκικοί χάρτες εκείνης της εποχής.

Όσο δε για τα νησιά βορειότερα της Δωδε-
κανήσου, η Συνθήκη της Λοζάνης είναι απο-
λύτως σαφής. Αναφέρει ότι στην Ελλάδα 
παραχωρούνται τα μεγάλα νησιά (Λήμνος, 
Λέσβος κ.α.) και οι παρακείμενες νησίδες. 
Και για να μην αφήσει κανένα περιθώριο 
αμφισβήτησης, αναφέρει σαφώς ότι στην 
Τουρκία παραχωρούνται αποκλειστικά και 
μόνο όσες νησίδες είναι εντός της ζώνης 
τριών μιλίων από τις μικρασιατικές ακτές.

ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΣΤΗ ΧΑΓΗ!
Μετά την κρίση στα Ίμια, σύμφωνα με 

πληροφορίες που ποτέ δε διαψεύσθηκαν, 
η Αθήνα είχε ζητήσει από τους Αμερικα-
νούς να εμφανίσουν σαν δική τους την ιδέα 
για παραπομπή των «γκρίζων ζωνών» στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όταν η Ου-
άσιγκτον υπέβαλε την πρόταση, ο Σημίτης 
είχε σπεύσει να την αποδεχθεί. Την επόμε-
νη ημέρα, όμως, μετά από την εκδήλωση 
έντονων αντιδράσεων, είχε υπαναχωρήσει, 
δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα 
λόγο να ζητάει την παραπομπή.

Η αλήθεια είναι ότι κανένα κράτος δεν 
προτείνει τον τρόπο, με τον οποίο η εχθρι-
κή δύναμη θα προωθήσει την αμφισβήτη-
ση της εθνικής του κυριαρχίας. Δεν υπάρ-
χει διεθνώς, άλλωστε, προηγούμενο, ένα 
κράτος να αφήνει στα χέρια κάποιων ξένων 
δικαστών την εδαφική του ακεραιότητα. 
Στην περίπτωσή μας να αποφασίσουν εάν 
οι Φούρνοι, οι Οινούσσες, το Αγαθονήσι, η 
Ψέριμος και τόσες άλλες και κατοικημένες 
νησίδες, θα παραμείνουν ελληνικές ή θα 
παραχωρηθούν στην Τουρκία!

Όλα τα παραπάνω μπορεί σε κάποιους να 
μοιάζουν ιστορικού χαρακτήρα αναφορές, 
αλλά στην πραγματικότητα είναι η «καρ-
διά» της ελληνοτουρκικής διένεξης μέχρι 
και σήμερα. Κι αυτά τα ζητήματα θα εισέλ-
θουν από το «παράθυρο» όποτε Ελλάδα 
και Τουρκία αρχίσουν συνομιλίες. Γι’ αυτό 
ας αρχίσουμε να διδασκόμαστε από το πα-
ρελθόν, όταν μάλιστα αυτό έχει να μας δι-
δάξει πολλά.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφη-
μερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός σχολι-
αστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και δι-
ευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγρα-
φέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβριο του 1973.

514 334 1579
1805, BOULEVARD O’BRIEN MONTRÉAL

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

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

Melt her heart

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

At your service since 1987!

UP TO50%
DISCOUNT

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

• Jewellery appraisal
• Watch water-resistance testing
• Necklace restringing
• Ear Piercing
• Lay away plan (3 months)
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Μια απίστευτη υπόθεση έχει ξεσπά-
σει τις τελευταίες μέρες στις Ηνω-

μένες Πολιτείες. Βίντεο από το ραντεβού 
στελέχους της Pfizer με δημοσιογράφο 
που είχε αποκρύψει την ιδιότητα του, 
προκαλεί σάλο και ακατάσχετη συνωμο-
σιολογία. 

Αποσπά πάνω από 21 εκατομμύρια θεά-
σεις και  προβάλλεται από υψηλής ακρο-
αματικότητας εκπομπή του Fox News, 
προκαλώντας και ερώτηση πασίγνωστου 
ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή στην εται-
ρεία. Την ίδια ώρα, το θέμα «χτυπά» υψη-
λές θέσεις στα trends των κοινωνικών δι-
κτύων.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 28/1 (ώρα 

Ελλάδας), η Pfizer προχώρησε στην έκδο-
ση ανακοίνωσης στην οποία αναφέρει ότι 
δεν ισχύουν τα όσα καταγγέλλονται για 
τον τρόπο που διεξάγει την έρευνα. Τι έχει 
συμβεί; Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της 
Pfizer, ο Τζόρντον Τρίστον Γουόκερ (φω-
τογραφία), διευθυντής έρευνας και ανά-
πτυξης για στρατηγικές επιχειρήσεις και 
επιστημονικό σχεδιασμό mRNA (director 
of research and development for strategic 
operations and mRNA scientific planning), 
με πρωτοφανή ελαφρότητα και εμφανή 
απουσία ηθικών αποχρώσεων, μιλά στο 
«ραντεβού» του, σε δημόσιο χώρο, για τις 
έρευνες της εταιρείας.

Στην εκπομπή του Fox News, γίνεται λό-
γος για επιστήμη «Φρανκενστάιν», για 
χειραγώγηση των ιών που προκαλούν την 
COVID, με σκοπό το κέρδος και θέτοντας 
σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο. 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο 
ΕΔΩ [www.youtube.com/watch?v=7-
LamoxBvW0] όπως το αποκάλυψε ο ειδη-
σεογραφικός οργανισμός υπέρ της διαφά-
νειας Project Veritas. 

Ο Γουόκερ λέει απροκάλυπτα, ότι οι αρ-
μόδιοι για τον έλεγχο των δραστηριοτή-
των των φαρμακευτικών εταιρειών, όταν 
αποχωρούν βρίσκουν δουλειά σε φαρ-
μακευτικές εταιρείες, προσθέτοντας ότι 
«αυτό είναι κακό για την Αμερική, αλλά 
καλό για τις εταιρείες». Τονίζει, δε, πως η 
COVID είναι «αγελάδα για άρμεγμα χρη-
μάτων» και άλλα πολλά.

Όταν τού αποκαλύπτουν ότι όσα είπε 
πριν έχουν καταγραφεί, αρχίζει να φωνά-
ζει «είμαι ψεύτης, είμαι ψεύτης», ότι είπε 
όσα είπε για να «εντυπωσιάσει το ραντε-
βού του», ενώ στη συνέχεια διαπληκτίζε-
ται με τους δημοσιογράφους και τον κά-
μεραμαν του δικτύου Project Veritas, που 
φέρεται να είναι ακροδεξιών απόψεων 
και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ζημιά όμως έχει γίνει. Το βίντεο γίνεται 
viral στα κοινωνικά δίκτυα και στη συνέ-
χεια, το μεγαλύτερο μέρος του προβάλ-
λεται, με τοξικά σχόλια από το μεγάλο 
τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σε εκπομπή 
υψηλής θέασης, που καταφέρεται εναντί-
ον της Pfizer και της φαρμακοβιομηχανί-
ας γενικότερα. Προβάλλονται, επίσης, τα 
όσα λέει το στέλεχος μετά την αποκάλυψη 
ότι έχει καταγραφεί και ο διαπληκτισμός 
του με τους δημοσιογράφους.

Μια μέρα αργότερα, ακολούθησε και δη-
μόσια επιστολή του γνωστού ρεπουμπλι-
κάνου γερουσιαστή της Φλόριντα Μάρκο 
Ρούμπιο (ήταν και υποψήφιος για το χρί-
σμα του προεδρικού υποψηφίου των Ρε-
πουμπλικάνων το 2015, κούρσα την οποία 
κέρδισε ο Τραμπ), με την οποία θέτει συ-
γκεκριμένες ερωτήσεις στην Pfizer σε σχέ-
ση με όσα ακούγονται από το στέλεχος 
της στο επίμαχο βίντεο. 

Αργά το βράδυ της Παρασκευής 27/1, η 
Pfizer εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία 
αναφέρεται πως δεν ισχύουν τα καταγ-
γελλόμενα. Για τον περισσότερο κόσμο, 
ωστόσο, οι επιστημονικές έννοιες είναι 
δυσδιάκριτες και τα όρια της εύλογης και 
μη επιστημονικής έρευνας θολά. Ο θό-
ρυβος συνεχίζεται και δεν αποκλείεται η 
συνομιλία ενός στελέχους, που θεωρούσε 
ότι μιλούσε σε κάποιο κοινωνικό «γνω-
στό» και αναφέρθηκε σίγουρα... ανάλα-
φρα, ίσως και ψευδώς, όπως και ο ίδιος, 
υποστήριξε στη συνέχεια, σε ευαίσθητα 
θέματα της εταιρείας, να προκαλέσουν 
περαιτέρω κραδασμούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Το κείμενο της συνομιλίας του στελέχους 

της Pfizer με το δημοσιογράφο έχει ως 
εξής:

• Jordon Trishton Walker: Ξέρετε πώς ο ιός 
συνεχίζει να μεταλλάσσεται; Λοιπόν, ένα 
από τα πράγματα που εξερευνούμε είναι, 
για παράδειγμα, γιατί να μην το μεταλλά-
ξουμε μόνοι μας για να επικεντρωθούμε, 
ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσου-
με… να αναπτύξουμε νέα εμβόλια, σωστά; 
Άρα, πρέπει να το κάνουμε. Αν πρόκειται 
να το κάνουμε, ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος, 
όπως μπορείτε να φανταστείτε. Κανείς δε 
θέλει να έχει μια φαρμακευτική εταιρεία 
που μεταλλάσσει ιούς. Θέλουμε να το κά-
νουμε αυτό; Λοιπόν, αυτό είναι, για πα-
ράδειγμα, ένα από τα πράγματα που εξε-
τάζουμε, όπως για το μέλλον, όπως, ίσως 
πρόκειται να δημιουργήσουμε νέες εκδο-
χές του εμβολίου και τέτοια πράγματα.
• Δημοσιογράφος: Εντάξει. Λοιπόν, η 

Pfizer σκέφτεται τελικά τη μετάλλαξη της 
COVID;
• Jordon Trishton Walker: Λοιπόν, δε λέμε 

κάτι τέτοιο στο κοινό. Όχι.
• Δημοσιογράφος: Πότε θα εφαρμόσει η 

Pfizer μια μετάλλαξη όλων αυτών των ιών;
• Jordon Trishton Walker: Δεν ξέρω. Εξαρ-

τάται από το πώς λειτουργούν όλα τα 
πειράματα, γιατί αυτό είναι κάτι που προ-
σπαθούμε, σωστά;
• Δημοσιογράφος: Μού ακούγεται σαν 

έρευνα κέρδους λειτουργίας (gain of 
function research).
• Jordon Trishton Walker: Δεν ξέρω. Είναι 

λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι δια-
φορετικό. Είναι κάπως έτσι, σίγουρα δεν 
είναι κέρδος λειτουργίας.
• Δημοσιογράφος: Ακούγεται σαν να εί-

ναι. Θέλω να πω, ΟΚ.
• Jordon Trishton Walker: Όχι, όχι, όχι. 

Η κατευθυνόμενη εξέλιξη (directed 
evolution) είναι πολύ διαφορετική.
• Δημοσιογράφος: Άμεση εξέλιξη;
• Jordon Trishton Walker: Κατευθυνόμενη 

εξέλιξη.
• Δημοσιογράφος: Κατευθυνόμενη εξέ-

λιξη, ΟΚ. Αυτό είναι, δηλαδή, που γίνεται;
• Jordon Trishton Walker: Ίσως. Δεν το 

κάνω. Μπορεί. Δεν, λοιπόν, υποτίθεται 
ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταλλάξεις 
στους ιούς. Δε θέλουν (σ.σ. οι ρυθμιστι-
κές αρχές) να κάνουμε πράγματα, όπως οι 

δομικές μεταλλάξεις, όταν προσπαθείς να 
δεις εάν μπορείς να τους κάνεις πιο ισχυ-
ρούς. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη γι’ αυτό. 
Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Καλύτερα 
να μην υπάρχουν άλλα ξεσπάσματα (σ.σ. 
της πανδημίας), επειδή, Χριστέ μου (σ.σ. 
επιφώνημα)»!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΡΟΥΜΠΙΟ
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρού-

μπιο έστειλε για το θέμα επιστολή προς 
το διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλ-
μπερτ Μπουρλά, στην οποία επισημαίνει, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ένα ερευνητικό 
ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι η Pfizer μπορεί 
να διεξάγει έρευνα κέρδους λειτουργίας, 
την οποία ονομάζει έρευνα «κατευθυνό-
μενης εξέλιξης» για τη μετάλλαξη του ιού 
SARS-CoV-2 για τη δημιουργία πρόσθετων, 
πιο ισχυρών παραλλαγών και εμβολίων, 
για την καταπολέμηση μελλοντικών πα-
ραλλαγών. Αυτός ο τύπος έρευνας, παρό-
μοιος με την έρευνα κέρδους λειτουργίας, 
είναι εδώ και πολύ καιρό αμφιλεγόμενος 
και υπάρχει η υποψία ότι είναι η αιτία της 
πανδημίας COVID-19».
Σύμφωνα με τον κ. Ρούμπιο, «είτε πρό-

κειται για κέρδος έρευνας λειτουργίας 
είτε για επιλεγμένες μεταλλάξεις δομής 
μέσω κατευθυνόμενης εξέλιξης, όπως 
ισχυρίστηκε ο κ. Walker, κάθε προσπά-
θεια να γίνει ένας ιός πιο μεταδοτικός και 
πιο θανατηφόρος είναι απρόσεκτη και 
επικίνδυνη. Περαιτέρω, ο κ. Walker δή-
λωσε ότι η Pfizer είναι πρόθυμη να συμ-
μετάσχει σε αυτήν την επικίνδυνη έρευνα, 
επειδή η COVID και οι παραλλαγές είναι 
πηγή κέρδους και οι ρυθμιστικές αρχές 
δε θα επιδείξουν ζήλο στο να ερευνήσουν 
το θέμα, επειδή ένα σημαντικό ποσοστό 
κυβερνητικών αξιωματούχων στοχεύει να 
εργαστεί για την Pfizer και άλλες βιοφαρ-
μακευτικές εταιρείες και δε θέλουν να θέ-
σουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές προοπτι-
κές εργασίας τους».
Ο γερουσιαστής απευθύνει στον κ. 

Μπουρλά τα εξής ερωτήματα:
• Ποιες προσπάθειες καταβάλλει ή σχε-
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διάζει να καταβάλει η Pfizer για τη μετάλ-
λαξη του SARS-CoV-2;
• Σκοπεύει η Pfizer να συνεχίσει τη με-

τάλλαξη του SARS-CoV-2 μέσω έρευνας 
κέρδους λειτουργίας ή κατευθυνόμενης 
εξελικτικής έρευνας, με σκοπό τη δημι-
ουργία νέων εμβολίων, πριν η παραλλαγή 
είναι παρούσα στο μεγαλύτερο πληθυ-
σμό;
• Έχει συνεργαστεί η Pfizer με ομοσπον-

διακούς αξιωματούχους σχετικά με τα 
σχέδιά τους για την επίβλεψη αυτής της 
έρευνας;
• Ποια μέτρα έχει λάβει η Pfizer για να δι-

ασφαλίσει ότι ο μεταλλαγμένος ιός δε θα 
διαρρεύσει από το εργαστήριο και δε θα 
μολύνει το μεγαλύτερο πληθυσμό;
• Έχει συνεργαστεί η Pfizer με άλλες βι-

οφαρμακευτικές εταιρείες για να συνερ-
γαστεί σε αυτήν την ερευνητική προσπά-
θεια; Παρακαλούμε αναφέρετε τις οντό-
τητες με τις οποίες ήρθατε σε επαφή.
• Θα δεσμευτείτε ότι θα σταματήσετε 

οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα που με-
ταλλάσσει το εμβόλιο κατά SARS-CoV-2, 
καθώς ουσιαστικά στοιχεία έχουν δείξει 
ότι παρόμοια επικίνδυνη έρευνα στο Ιν-
στιτούτο Ιολογίας της Γουχάν πολύ πιθα-
νόν να οδήγησε στην αρχική εμφάνιση και 
την παγκόσμια εξάπλωση του ιού;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PFIZER
Από την Pfizer υπήρξε ανακοίνωση σχε-

τικά με το θέμα που έχει ανακύψει, στην 
οποία αναφέρεται, πως στη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη του εμβολίου Pfizer-BioNTech 
για τον COVID-19, η Pfizer δεν έχει διεξα-
γάγει έρευνα κέρδους λειτουργίας ούτε 
κατευθύνει έρευνα για την εξέλιξη. 
Αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Πρό-

σφατα, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί σχετικά 
με το κέρδος της λειτουργίας και την κα-
τευθυνόμενη έρευνα εξέλιξης στην Pfizer 
και η εταιρεία θα ήθελε να ξεκαθαρίσει 
τα δεδομένα. Στη συνεχιζόμενη ανάπτυ-
ξη του εμβολίου Pfizer-BioNTech για την 
COVID-19, η Pfizer δεν έχει διεξαγάγει 
έρευνα κέρδους λειτουργίας, ούτε κατευ-

θύνει έρευνα για την εξέλιξη. Σε συνεργα-
σία με συνεργάτες, πραγματοποιήσαμε 
έρευνα όπου ο αρχικός ιός SARS-CoV-2 
χρησιμοποιήθηκε για την έκφραση της 
πρωτεΐνης ακίδας από νέες παραλλαγές 
που προκαλούν ανησυχία. Αυτή η εργα-
σία πραγματοποιείται μόλις εντοπιστεί 
μια νέα παραλλαγή ανησυχίας από τις 
αρχές Δημόσιας Υγείας. Η έρευνα πα-
ρέχει έναν τρόπο για να αξιολογήσουμε 
γρήγορα την ικανότητα ενός υπάρχοντος 
εμβολίου να προκαλεί αντισώματα που 
εξουδετερώνουν μια παραλλαγή ανη-
συχίας που εντοπίστηκε πρόσφατα. Στη 
συνέχεια, διαθέτουμε αυτά τα δεδομένα, 
μέσω επιστημονικών περιοδικών, με αξι-
ολόγηση και τα χρησιμοποιούμε ως ένα 
από τα βήματα για να προσδιορίσουμε 
εάν απαιτείται ενημέρωση του εμβολίου. 
Επιπλέον, για να καλύψει τις αμερικανι-
κές και παγκόσμιες ρυθμιστικές απαιτή-
σεις για την από του στόματος θεραπεία 
μας, το PAXLOVID™, η Pfizer αναλαμβάνει 
εργασία in vitro (εργαστηριακής καλλιέρ-
γειας) για τον εντοπισμό πιθανών μεταλ-
λάξεων αντοχής στο nirmatrelvir, ένα από 
τα δύο συστατικά του PAXLOVID. Με έναν 
φυσικά εξελισσόμενο ιό, είναι σημαντικό 
να αξιολογείται τακτικά η δραστηριότη-
τα ενός αντί-ιϊκού. Το μεγαλύτερο μέρος 
αυτής της εργασίας διεξάγεται χρησιμο-
ποιώντας προσομοιώσεις υπολογιστή ή 
μεταλλάξεις της κύριας πρωτεάσης – ενός 
μη μολυσματικού τμήματος του ιού. Σε 
έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, 
όταν ένας πλήρης ιός δεν περιέχει καμία 
γνωστή μετάλλαξη, μπορεί να παρασκευ-
αστεί ώστε να επιτρέπει την αξιολόγηση 
της αντί-ϊκής δραστηριότητας στα κύττα-
ρα. Επιπλέον, πραγματοποιούνται in vitro 
πειράματα επιλογής αντοχής σε κύτταρα 
επωασμένα με SARS-CoV-2 και νιρματρελ-
βίρη σε εργαστήριο Βιοασφάλειας επι-
πέδου 3 (BSL3) για να αξιολογηθεί εάν η 
κύρια πρωτεάση μπορεί να μεταλλαχθεί 
για να δώσει ανθεκτικά στελέχη του ιού. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι 
μελέτες απαιτούνται από τις αμερικανικές 
και παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές για όλα 
τα αντί-ιϊκά προϊόντα και πραγματοποιού-

νται από πολλές εταιρείες και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.
Οι πληροφορίες που βασίζονται σε γεγο-

νότα που έχουν τις ρίζες τους στην ορθή 
επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
και η Pfizer παραμένει προσηλωμένη στη 
διαφάνεια και συμβάλλει στην ανακούφι-
ση του καταστροφικού βάρους αυτής της 
ασθένειας». 

ΚΕΡΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Τι είναι, όμως, η «έρευνα κέρδους λει-

τουργίας» και τι η «κατευθυνόμενη εξέ-
λιξη»; Παρατίθενται πληροφορίες από τη 
Wikipedia.
• Έρευνα κέρδους λειτουργίας: Η έρευ-

να κέρδους λειτουργίας (έρευνα GoF ή 
GoFR) είναι ιατρική έρευνα που μεταβάλ-
λει γενετικά έναν οργανισμό, με τρόπο 
που μπορεί να ενισχύσει τις βιολογικές 
λειτουργίες των γονιδιακών προϊόντων. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια αλ-

λαγμένη παθογένεση, μεταδοτικότητα ή 
εύρος ξενιστών, δηλαδή τους τύπους ξενι-
στών που μπορεί να μολύνει ένας μικρο-
οργανισμός.

Αυτή η έρευνα έχει σκοπό να αποκαλύ-
ψει στόχους για την καλύτερη πρόβλεψη 
των αναδυόμενων μολυσματικών ασθε-
νειών και την ανάπτυξη εμβολίων και θε-
ραπευτικών φαρμάκων. 
Για παράδειγμα, η γρίπη Β μπορεί να μο-

λύνει μόνο ανθρώπους και φώκιες. 
Η εισαγωγή μιας μετάλλαξης που θα επέ-

τρεπε στη γρίπη Β να μολύνει κουνέλια σε 
ελεγχόμενη εργαστηριακή κατάσταση θα 
θεωρηθεί πείραμα κέρδους λειτουργίας, 
καθώς ο ιός δεν είχε προηγουμένως αυτή 
τη λειτουργία.

Αυτός ο τύπος πειράματος θα μπορούσε 
στη συνέχεια να αποκαλύψει ποια μέρη 
του γονιδιώματος του ιού αντιστοιχούν 
στα είδη που μπορεί να μολύνει, επιτρέ-
ποντας τη δημιουργία αντί-ιϊκών φαρμά-
κων που εμποδίζουν αυτή τη λειτουργία.

Σημαντική συζήτηση έχει λάβει χώρα 
στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με 
τον τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου – 

οφέλους της έρευνας και πώς να εμπλέκε-
ται το κοινό σε συζητήσεις για τη χάραξη 
πολιτικής. 
Αυτές οι ανησυχίες περιλαμβάνουν τη 

βιο-ασφάλεια, που σχετίζεται με την τυ-
χαία απελευθέρωση παθογόνου στον 
πληθυσμό, τη βιο-ασφάλεια που σχετίζε-
ται με τη σκόπιμη απελευθέρωση παθο-
γόνου στον πληθυσμό και τη βιο-ηθική, 
τις αρχές της διαχείρισης βιολογικού κιν-
δύνου και τις διαδικασίες ανασκόπησης 
της έρευνας.
• Κατευθυνόμενη εξέλιξη: Η κατευθυνό-

μενη εξέλιξη (DE) είναι μια μέθοδος που 
χρησιμοποιείται στη μηχανική πρωτεϊνών 
που μιμείται τη διαδικασία της φυσικής 
επιλογής για να κατευθύνει τις πρωτεΐνες 
ή τα νουκλεϊκά οξέα προς ένα στόχο που 
έχει ορίσει ο χρήστης.

Συνίσταται στην υποβολή ενός γονιδίου 
σε επαναληπτικούς γύρους μεταλλαξιο-
γένεσης (δημιουργία παραλλαγών), στην 
επιλογή (έκφραση αυτών των παραλλα-
γών και στην απομόνωση μελών με την 
επιθυμητή λειτουργία) και στην ενίσχυση 
(δημιουργία ενός προτύπου για τον επό-
μενο γύρο).
Μπορεί να πραγματοποιηθεί in vivo (σε 

ζωντανούς οργανισμούς) ή εργαστηριακά 
(σε κύτταρα ή ελεύθερο σε διάλυμα). 
Η κατευθυνόμενη εξέλιξη χρησιμοποιεί-

ται τόσο για τη μηχανική πρωτεϊνών ως 
εναλλακτική λύση στον ορθολογικό σχε-
διασμό τροποποιημένων πρωτεϊνών, όσο 
και για πειραματικές μελέτες εξέλιξης θε-
μελιωδών εξελικτικών αρχών σε ένα ελεγ-
χόμενο, εργαστηριακό περιβάλλον.

Ένας περιορισμός της κατευθυνόμενης 
εξέλιξης είναι ότι απαιτείται μια δοκιμα-
σία υψηλής απόδοσης, προκειμένου να 
μετρηθούν τα αποτελέσματα ενός μεγά-
λου αριθμού διαφορετικών τυχαίων με-
ταλλάξεων. 

Αυτό μπορεί να απαιτήσει εκτεταμένη 
έρευνα και ανάπτυξη, προτού μπορέσει 
να χρησιμοποιηθεί για κατευθυνόμενη 
εξέλιξη.

© iatronet.gr

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16

Τι είναι η «έρευνα κέρδους Τι είναι η «έρευνα κέρδους 
λειτουργίας» και η λειτουργίας» και η 

«κατευθυνόμενη εξέλιξη» «κατευθυνόμενη εξέλιξη» 
και πόσο πιθανό είναι και πόσο πιθανό είναι 
το ενδεχόμενο να έχει το ενδεχόμενο να έχει 

χειραγωγηθεί ο νέος κορωνοϊόςχειραγωγηθεί ο νέος κορωνοϊός
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
© newsbeast.gr/travelΓαλαξίδι: Το νησιώτικο σκηνικό  

της Φωκίδας
Μια ανάσα μακριά από την Αθήνα 

σας περιμένει το στολίδι της Φω-
κίδας, το γραφικό Γαλαξίδι. 
Ο χαρακτηρισμένος από το 1978 παρα-

δοσιακός οικισμός του, θα σας ταξιδέψει 
μέσα από χρώματα, φως και την απερα-
ντοσύνη της θάλασσας, στην εποχή που 
τα δύο του φυσικά λιμάνια, η Αγορά και 
ο Χηρόλακας, αποτέλεσαν το ορμητήριο 
ναυτικών, που διέσχιζαν ολόκληρη τη 
Μεσόγειο.
Χτισμένο στην αγκαλιά ενός μικρού 

κολπίσκου, το Γαλαξίδι διατηρεί έντονα 
τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, με τα 
πολύχρωμα καπετανόσπιτα να δεσπό-
ζουν στο σχεδόν κινηματογραφικό σκη-
νικό. 
Αναπαλαιωμένα αρχοντικά, που φιλο-

ξενούν μικρούς ξενώνες, πέτρινα μπαλ-
κόνια διακοσμημένα με ακρόπρωρα 
πλοίων και σκεπές με κεραμίδια, συνθέ-
τουν την ομορφιά του.
Περιδιαβαίνοντας στον οικισμό θα συ-

ναντήσετε το Ναυτικό Μουσείο, που 
περικλείει τη σπουδαία ναυτική ιστορία 
του τόπου. 

Περιλαμβάνει πίνακες με καράβια, χάρ-
τες, φωτογραφίες και ναυτικά όργανα. 
Από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα 

είναι τα περίφημα ακρόπρωρα, δηλαδή 
γυναικείες φιγούρες που τοποθετούνταν 
στην πλώρη των καραβιών για να ηρε-
μούν τη θάλασσα.
Η διαδρομή σας θα περάσει ανάμεσα 

στις πέντε παραδοσιακές πλατείες του 
Γαλαξιδίου για να σας οδηγήσει στο ψη-
λότερο σημείο της πόλης και την εκκλη-
σία του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της 
πόλης. 
Το καμπαναριό της ξεχωρίζει, ενώ εντυ-

πωσιακό είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο της 
και ο μεγαλοπρεπής τρούλος. 
Στη δεξιά πλευρά του λιμανιού βρίσκε-

ται η Πέρα Πάντα, ένα πανέμορφο ση-
μείο με έντονη βλάστηση, που προσφέ-
ρει μια μαγευτική θέα στον οικισμό.
Επόμενη στάση η ακτή της Οιάνθης, 

ιδανική επιλογή για φαγητό και καφέ, 
αφού εδώ θα βρείτε την πλειοψηφία 
των εστιατορίων και των καφετεριών της 
πόλης. 
Δοκιμάστε το περίφημο ραβανί με ρύζι, 

αλλά και τα φρέσκα θαλασσινά και τους 
γευστικούς ψαρομεζέδες. 
Μην παραλείψετε να κάνετε τη βόλτα 

σας δίπλα στη θάλασσα, αλλά και να 
ανεβείτε με το αυτοκίνητο στο μοναστή-
ρι του Σωτήρα με την υπέροχη θέα.

Τσεπέλοβο: Ο δημοφιλής τουριστικός  
προορισμός στα Ζαγοροχώρια

Το Τσεπέλοβο είναι το μεγαλύτερο 
χωριό σε πληθυσμό της περιοχής 

του Ζαγορίου και απέχει 51 χιλιόμετρα 
από την πρωτεύουσα του Νομού, τα 
Ιωάννινα. Το Τσεπέλοβο υπήρξε το διοι-
κητικό κέντρο του Ζαγορίου από το 18ο 
αιώνα και ήκμασε εμπορικά κατά τα 
οθωμανικά χρόνια, ιδιαίτερα λόγω του 
εμπορίου ξυλείας.
Σήμερα, το χωριό αποτελεί τουριστικό 

προορισμό κατά τους χειμερινούς μή-
νες. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός 
οικισμός, με πολλά από τα κτίρια του να 
είναι διατηρητέα. 
Η παραδοσιακή πετρόκτιστη αρχιτεκτο-

νική είναι παρούσα σε όλες τις κατοικί-
ες, στα μονοπάτια και στις εκκλησίες του 
χωριού.

Στις περιηγήσεις σας θα σας εντυπωσι-
άσει το πολιτιστικό κέντρο της «Εστίας», 
ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, που 
χτίστηκε το 18ο αιώνα, οι Ναοί Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, Κάτω Παναγιάς και 
διάφορα αρχοντικά ιστορικών οικογενει-
ών του χωριού.
Στο Τσεπέλοβο θα δείτε και την περίφη-

μη «γέφυρα του Κοκκόρη», που αποτε-
λεί χαρακτηριστικό δείγμα της ζαγορίτι-
κης γεφυροποιίας. Δύο χιλιόμετρα έξω 
από το χωριό, πάνω από το λεγόμενο 
φαράγγι «Βικάκι», βρίσκεται η πέτρι-
νη Μονή Ρογκοβού, χτισμένη τα χρόνια 
1028-1034 και ανακαινισμένη το 1745. 
Οι καλοδιατηρημένες αγιογραφίες και 

τα ξυλόγλυπτα της εκκλησίας έγιναν στα-
διακά κατά το 18ο και 19ο αιώνα.

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου: 

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

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

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

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

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

514 437-0898 • kalimerapatrida@gmail.com

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με τον Δήμαρχο του Λαβάλ
 Stéphane Boyer

Η σταδιοδρομία του και τα οράματά του 

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

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Χρόνοι αναμονής στα επείγοντα
Ένας νέος ιστότοπος αναφέρει συγκεκριμένα τον 
αριθμό των ατόμων στις αίθουσες αναμονής

Οι κάτοικοι του Μόντρεαλ θα μπο-
ρούν πλέον να γνωρίζουν, πόσο 

καιρό θα περιμένουν στο δωμάτιο 
έκτακτης ανάγκης, χάρη στα νέα στοι-
χεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση. 
Ένας νέος ιστότοπος, που ενημερώνε-
ται συνεχώς, δείχνει πόσοι άνθρωποι 
περιμένουν στα επείγοντα περιστατικά 
όλων των νοσοκομείων της επαρχίας 
και το μέσο χρόνο που περνούν στην 
αίθουσα αναμονής. 

Αυτά τα νέα, πιο ακριβή δεδομένα, θα 
βοηθήσουν τους ασθενείς να επιλέξουν 
μεταξύ επειγόντων ή εναλλακτικής λύ-
σης. Σε λίγες εβδομάδες, θα προστεθούν 
δεδομένα σχετικά με το μέσο χρόνο πριν 
από την επίσκεψη σε γιατρό στα επείγο-
ντα και το χρόνο αναμονής στην τηλε-
φωνική γραμμή 811 για την καθοδήγηση 
των ασθενών του Κεμπέκ.
«Δε θέλω να πω ότι τα πράγματα πάνε 

καλά στα επείγοντα και διστάζω να πω 
ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά 
είναι σίγουρο ότι βλέπουμε βελτίω-
ση», διαβεβαιώνει ο υπουργός Υγείας, 
Christian Dubé.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΙΣΗΣ
Τρεις μήνες μετά τη σύστασή του, ο 

Υπουργός συντάσσει θετική αξιολόγηση 
του πυρήνα κρίσης, που δημιουργήθηκε 
για να βοηθήσει σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης. 
Αυτό το φθινόπωρο, οι ελλείψεις ερ-

γατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με 
τους αναπνευστικούς ιούς, προκάλεσαν 
όλεθρο στα νοσοκομεία. «Το μόνο μέ-
ρος που δεν μπορείς να κλείσεις είναι 
τα επείγοντα. Αλλά μπορούμε να κλεί-
σουμε κρεβάτια στα πατώματα ή να κα-
θυστερήσουμε τις χειρουργικές επεμβά-
σεις», εξηγεί.

Έτσι, ένα νοσοκομείο που υπερβαί-
νει τη χωρητικότητά του στα επείγοντα 
μπορεί να καθυστερήσει τις επεμβάσεις 
προκειμένου να κρατήσει τα κρεβάτια 
στα πατώματα και να μειώσει την ανα-
μονή με φορεία. Η ώρα αναχώρησης των 
ειδικών από το νοσοκομείο παρακολου-
θείται, αφού συχνά περιμένουν την επί-
σκεψή τους ασθενείς με φορεία.

Οι «διαχειριστές ρευστότητας» κάνουν 
τώρα τη σύνδεση μεταξύ του τμήματος 
επειγόντων περιστατικών και των ορό-
φων. 

Από το Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο, οι 
επισκέψεις ασθενών στα επείγοντα μει-
ώθηκαν από 7.500 σε 5.600 καθημερινά 

και ο χρόνος απόκρισης μειώθηκε κατά 
μία ώρα, από τις 3:12 ώρες σε 2:16.

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ
«Ως χρήστης, νομίζω ότι τα χειρότερα 

έχουν τελειώσει [σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης], αλλά για το προσωπικό 
μας όχι», παραδέχεται ο υπουργός, ο 
οποίος αναφέρει ότι οι προσλήψεις είναι 
προτεραιότητα. Ο πρόεδρος της Ένωσης 
ειδικών στην επείγουσα ιατρική του Κε-
μπέκ, Gilbert Boucher, παρατηρεί βελτί-
ωση, προσθέτοντας ότι οι ιοί κυκλοφο-
ρούν λιγότερο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 
νέα αυτά δεδομένα θα βοηθήσουν τους 
πολίτες να επιλέξουν πως να διαχειρι-
στούν ένα επείγον, ενώ παράλληλα εξι-
σορροπείται το δίκτυο υγείας. Δεδομένα 
για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι 
διαθέσιμα στη διεύθυνση: quebec.ca/
situationurgences

ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, σχεδόν 

164.000 άνθρωποι περίμεναν ακόμη 
για χειρουργική επέμβαση στο Κεμπέκ. 
Ποσό μεγαλύτερο από τα 145.000 άτομα 
που περίμεναν, όταν ο υπουργός ανα-
κοίνωσε ότι ήθελε να προλάβει τον Ιού-
νιο του 2023. «Δεν τα έχουμε καταφέρει 
αυτή τη στιγμή, καθόλου», συμφωνεί ο 
κ. Dubé.

Σύντομα, σκοπεύει να δημοσιεύσει 
στοιχεία για καθυστερήσεις από το CISSS 
και το CIUSSS για να έχει μια πιο ακριβή 
εικόνα της κατάστασης, συνεχίζει. 
«Ο πυρήνας κρίσης έκανε τη δουλειά 

του [για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης] 
και πρέπει να επαναλάβουμε αυτήν την 
επιτυχία», είπε.

ΔΥΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Ο υπουργός Dubé σκοπεύει να εισαγά-

γει δύο νομοσχέδια το Φεβρουάριο: για 
τη δημιουργία του οργανισμού Health 
Quebec και για τη ρύθμιση των γραφεί-
ων απασχόλησης. «Ελπίζω να καταθέ-
σουμε το νομοσχέδιο πριν από τα τέλη 
Φεβρουαρίου, αυτός είναι ο στόχος 
μου», είπε για το Health Quebec. Επί του 
παρόντος, κυκλοφορεί προσχέδιο εντός 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών.

Όπως και η Hydro-Québec, αυτή η υπη-
ρεσία πρέπει να συντονίζει την καθημε-
ρινή διαχείριση του δικτύου υγείας, για 
να είναι πιο κοντά στο πεδίο και να «αλ-
λάξει τη διακυβέρνηση». 
Παράλληλα, στοχεύει να ρυθμίσει κα-

λύτερα τις βάρδιες στις οποίες θα μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι 
στα πρακτορεία.

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Ronja Edsmo: Η Σουηδέζα καλλονή  
που δίνει… ερωτικές συμβουλές

Η Σουηδέζα Ronja Edsmo προκαλεί «πανικό» 
στο Instagram, καθώς διαθέτει ένα χυ-

μώδες κορμί, ένα όμορφο πρόσωπο και ένα 
βλέμμα που μαγνητίζει. Και με τα προσόντα 
αυτά πώς να μην κερδίσει τις εντυπώσεις; 
Ειδικά όταν ανεβάζει στον προσωπικό της 
λογαριασμό σέξι φωτογραφίες της, 
τα likes «πέφτουν» βροχή. Η Ronja 
εκτός από μοντέλο, δίνει στους 
διαδικτυακούς της φίλους και 
συμβουλές, όταν έχουν ερωτικά 
μπερδέματα ή προβλήματα στις 
σχέσεις τους.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ποια είναι η Θεοδώρα Πεταλάς,  
το έτερον ήμισυ του παγκοσμίου φήμης τενίστα

Τα τελευταία 4 χρόνια ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς και η Θεοδώρα Πεταλάς είναι 

ζευγάρι και στήριγμα ο ένας του άλλου. 
Ο 24χρονος Έλληνας τενίστας είναι full 
ερωτευμένος με την 28χρονη Θεοδώρα, 
ωστόσο προσπαθεί να κρατά χαμηλό 
προφίλ όσον αφορά τη σχέση του, γι’ 
αυτό, άλλωστε, είναι κι ελάχιστες οι φω-
τογραφίες που έχει δημοσιεύσει με τη 
σύντροφό του στο Instagram με την τε-
λευταία κοινή ανάρτηση να έχει γίνει στις 
15 Ιουλίου 2022.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΨΕΙ 
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΤΕΝΙΣΤΑ;
Η Θεοδώρα Πεταλάς είναι 28 ετών και 

έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, από Γερμανί-
δα μητέρα και Έλληνα πατέρα. Η οικογέ-
νειά της συνδέεται με δεσμούς αίματος 
με το βασιλικό οίκο της Ολλανδίας, κάτι 
που κάνει τη Θεοδώρα να είναι -κατά κά-
ποιον τρόπο- γαλαζοαίματη. Μάλιστα, 
η 28χρονη ήταν παρανυφάκι στο γάμο 
του πρίγκιπα της Ολλανδίας, Willem-
Alexander, σε μια τελετή που είχε πραγ-
ματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2004, όταν 

εκείνη ήταν 9 ετών, στην ολλανδική πόλη 
Delft.
Η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά 

σπούδασε Project Management and 
Technology στη Νέα Υόρκη, όπου και με-
γάλωσε, ενώ έγινε για πρώτη φορά viral 
το 2021 με το ιδιαίτερο μήνυμα που της 
αφιέρωσε ο αγαπημένος της, μετά τη νίκη 
του σε αγώνα. Ειδικότερα, ο παγκοσμίου 
φήμης τενίστας πέτυχε επί του θρυλικού 
Ράφα Ναδάλ μια από τις σημαντικότερες 
νίκες της καριέρας του και «πέταξε» για 
τον ημιτελικό του Australian Open.
Αμέσως μετά από αυτή τη σημαντική 

στιγμή, λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
έστειλε στην κάμερα την εξής αφιέρωση: 
«Τ.Ρ. that’s for you» (Θ.Π. αυτό είναι για 
εσένα) και πρόσθεσε 3 φιλιά. Τα social 
media -όπως ήταν αναμενόμενο- πήραν 
«φωτιά», όπως και οι αναζητήσεις στην 
Google για την αγαπημένη του, Θεοδώρα 
Πεταλάς.

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
ΜΕ ΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Στέ-

φανος Τσιτσιπάς είχε μιλήσει με πολύ 
τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του, 
αποκαλύπτοντας μάλιστα και πώς γνωρί-
στηκαν. «Γνωριζόμαστε εδώ και 3 χρόνια 
μέσω οικογενειακών φίλων. Πρωτοσυνα-
ντηθήκαμε στη Νέα Υόρκη και μου άρεσε 
πολύ ως κοπέλα, αλλά ήμουν ντροπαλός 
τότε και δεν εξέφρασα τα συναισθήματά 
μου. Πριν από 2 χρόνια (σ.σ. το 2019), 
όμως, πάλι στη Νέα Υόρκη, της ζήτησα να 
βγούμε ραντεβού, να πάμε στο Μπρού-
κλιν για φωτογραφίες και νομίζω ότι της 
άρεσε. Έβγαλα μερικές φωτογραφίες οι 
οποίες μέχρι και σήμερα είναι οι αγαπη-
μένες μου. Είναι ένας άνθρωπος που με 
έχει στηρίξει πολύ, με έχει φέρει σε σο-
βαρή ισορροπία και τρέφω πολλά συναι-
σθήματα για εκείνη», είχε αποκαλύψει ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς.
Από τότε το ζευγάρι παραμένει αχώ-

ριστο, με τους παπαράτσι, μάλιστα, να 
τους έχουν απαθανατίσει σε τρυφερές 
στιγμές, τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και 
σε εξόδους τους στα νότια προάστια της 
Αθήνας.

© govastileto.gr

Η Oprah Winfrey έγινε 69 ετών και 
το γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι 

Τα γενέθλιά της είχε την Κυριακή 29/1 η 
Oprah Winfrey, η οποία έγινε 69 ετών και 

το γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι που διορ-
γάνωσε η Anastasia Beverly Hills, με αφορμή 
την 25η επέτειο της διάσημης μάρκας ομορ-
φιάς της Anastasia Soare.
Η Oprah Winfrey έσβησε κεράκια σε μια άκρως 

εντυπωσιακή διώροφη τούρτα, ενώ celebrities 
όπως η Kim Kardashian και η Jennifer Lopez 
ανάρτησαν στιγμιότυπα από τη λαμπερή βρα-
διά (φωτ.).
Στο λαμπερό πάρτι ωστόσο βρέθηκαν και άλ-

λοι αστέρες που τίμησαν τη διπλή γιορτή, όπως 
η Sofia Vergara, η Priyanka Chopra, η Jessica 
Alba, η Heidi Klum και η Rita Wilson.

Την Κυριακή, η εορτάζουσα μοιράστηκε με 
τους θαυμαστές της ένα μήνυμα και σκεφτόταν 
τη δική της χρονιά που πέρασε.
«Σήμερα, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, 

είναι τα 69α γενέθλιά μου. Για μένα, είναι αντα-
μοιβή να κλείνω τα 69 και να είμαι δυνατή και 
υγιής. Πέρυσι τέτοια εποχή, ξεπερνούσα μια 
διπλή εγχείρηση στο γόνατο και τώρα δεν έχω 
νιώσει ποτέ καλύτερα, έγραψε η Oprah σε ανάρ-
τησή της στην ιστοσελίδα της. Καθώς γίνομαι 
69 ετών, επιλέγω να μην επικεντρώνομαι στον 
αριθμό. Για μένα, ο αριθμός ήταν πάντα απλώς 
ένας δείκτης. Αντ’ αυτού, επιλέγω να γιορτάσω 
το χρόνο που πέρασα ζώντας, σημειώνοντας 
όλες τις αλλαγές, τις νίκες, τα επιτεύγματα, το 
πόσο πολύ έχω μεγαλώσει τον τελευταίο χρόνο 
και ανυπομονώ για όλα όσα πρόκειται να έρ-
θουν. Του χρόνου θα γίνω 70 ετών. Πού θέλω 
να βρίσκομαι όταν φτάσω τα 70; Τι θέλω να πε-
τύχω φέτος; Πώς θέλω να αισθάνομαι; Μπορώ 
να σας προτείνω να σκεφτείτε κι εσείς αυτά τα 
πράγματα. Και όπως έχω πει, με κάθε γενέθλια, 
μπορείτε να αποφασίσετε αν θα τα χαρακτηρί-
σετε ως το τέλος των καλύτερων ημερών σας ή 
την αρχή των καλύτερων ωρών σας. Εγώ επιλέ-
γω το δεύτερο και ελπίζω να το κάνετε κι εσείς, 
γιατί κάθε ταξίδι γύρω από τον ήλιο μάς χαρίζει 
μια νέα αρχή», έγραψε η Oprah Winfrey.

© govastileto.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

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

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

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

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

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

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

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

Μ-Καλημέρα Φιλενάδα. Πως τα πας;
Α-Ποιος είναι στο τηλέφωνο;
Μ-Καλά, πλάκα μου κάνεις; Η κολλητή 

σου, η Μάγδα.
Α-Α, η… τουρίστρια. Τι κάνετε;
Μ-Δεν κόβεις τα σάπια λέω εγώ. Τι στο 

καλό έπαθες; Θα μου πεις;
Α-Εντάξει, μια πλακίτσα πήγα να κάνω. 

Αλλά εσύ το πήρες στα σοβαρά βλέπω.
Μ-Φυσικά, εφόσον με αποπήρες.
Α-Έλα, ηρέμησε. Καλωσόρισες. Πως τα 

πέρασες στα… Παρισίους;
Μ-Πως να τα περάσω; Υπέροχα, φαντα-

στικά. Αλλά έπρεπε να μείνουμε παρα-
πάνω. Γυρίσαμε πίσω στο πολικό ψύχος 
για άσπρες αρκούδες. Καλά του έλεγα 
του δικού μου ότι δε θα έβλαπτε να μεί-
νουμε λίγο ακόμα μια και είχαμε ανοικτό 
εισιτήριο. 

Α-Και γιατί δε μείνατε;
Μ-Σου είπα. Ήθελε το σπιτάκι μας. Ήθε-

λε το κρεβατάκι μας.
Α-Δίκιο έχει. Άλλα τα κρεβάτια του ξενο-

δοχείου, άλλα τα δικά μας…
Μ-Ναι, σε αυτό συμφωνώ κι εγώ.
Α-Ανυπομονώ να μάθω πως τα περάσα-

τε… 
Μ-Αυτά λέγονται μόνο τετ α τετ ή στο 

σπίτι μου, ή μάλλον στο σπίτι σου, με 
αυτά που αντιμετώπισα.

Α-Ευχαρίστως στο σπίτι μου. Αλλά τι 
αντιμετώπισες;

Μ-Το βουνό Έβερεστ το ξέρεις;
Α-Φυσικά.
Μ-Λοιπόν, όταν φτάσαμε χθες, το συνα-

ντήσαμε από το δρόμο μέχρι την είσοδο.
Α-Η αλήθεια είναι ότι έπεσε λίγο χιόνι 

παραπάνω…
Μ-Λίγο το λες αυτό; Ορειβάτης έγινε ο 

Αγαμέμνων για να πάει προς την πόρτα 
της εισόδου.

Α-Τόσο πολύ;
Μ-Ναι. Ευτυχώς ο γείτονας που τον είδε 

προθυμοποιήθηκε να ανοίξει διάδρομο 
με το μηχάνημα του.
Α-Πάλι καλά. Αλλά γιατί δε σκεφτήκατε 

να σας ξεχιονίσει μια εταιρεία;
Μ-Νομίζεις ότι δεν το κάναμε;
Α-Τότε;
Μ-Απλούστατα, ο τύπος που δώσαμε τη 

δουλειά ούτε που φάνηκε!
Α-Γιατί;
Μ-Που να ξέρω; Αλλά ρώτησα τους γεί-

τονες και μου είπαν ότι και αυτοί τον ψά-
χνουν.
Α-Δηλαδή σας γέλασε…
Μ-Αυτό φαίνεται.
Α-Μη μου πεις ότι πέρασε και σας υπο-

σχέθηκε «λαγούς με πετραχήλια», σας 
πρόσφερε σούπερ τιμή αντί για 600 με 
700$ μόνο 300$ μετρητά και προκαταβο-
λικά;
Μ-Ναι αλλά εσύ που το ξέρεις;
Α-Είναι γνωστό εδώ στο Λαβάλ με κάτι 

ψευτοεταιρείες που παρουσιάζονται με 

τις καλύτερες τιμές, αρπάζουν τα λεφτά 
και… εξαφανίζονται.

Μ-Λες να πάθαμε όλοι εδώ γύρω το 
ίδιο;
Α-Σίγουρα.
Μ-Φαίνεται γι’ αυτό  αγόρασε ο γείτο-

νας δικό του μηχάνημα για τα χιόνια.
Α-Είδε ο άνθρωπος που δεν παρουσιά-

στηκε η «εταιρεία» και διάλεξε αυτός να 
ξεχιονίσει τα χιόνια από την είσοδο του.

Μ-Μάλλον. Τώρα που το μάθαμε το ζη-
τήσαμε αν μπορεί να μας καθαρίζει και 
εμάς τα χιόνια.

Α-Δέχτηκε;
Μ-Ευτυχώς ναι. 
Α-Και πόσα θέλει;
Μ-Ένα ταψί μπακλαβαδάκια μου και 

ένα ταψί τυροπιτάκια μου. 
Α-Καλά, που τα δοκίμασε;
Μ-Του είχα πάει μερικά μια και αυτός 

μας δίνει πάντα ντομάτες από τον κήπο 
του. Φαίνεται του άρεσαν τόσο πολύ και 
σκέφτηκε αυτά ως ανταμοιβή του ξεχιο-
νίσματος.

Α-Ας είναι. Κατά τα άλλα;
Μ-Σου είπα, για το Παρίσι θα τα πού-

με στο σπίτι σου. Εσύ, πες μου νέα. Πως 
τα πάτε; Πως τα περάσατε; Πως πήγαν 
τα ρεβεγιόν; Είχε κόσμο; Τι έγινε με την 
παραίτηση της ομάδας ΠΡΑΞΙΣ; Πες μου, 
θέλω να μάθω.
Α-Σαν πολύ φόρα πήρες. Ένα, ένα. Λοι-

πόν, ας αρχίσουμε από τα Ρεβεγιόν. Έγι-
νε το «πάτα να σε πατήσω». 

Μ-Κατάλαβα, μετά από δύο χρόνια πε-
ριορισμούς, ο κόσμος το έριξε στο γλέντι.
Α-Επιπλέον, όλοι οι σύλλογοι φέτος δι-

οργάνωσαν και διοργανώνουν συνεστιά-
σεις.

Μ-Εύγε τους. Για την ΠΡΑΞΗ;
Α-Λοιπόν, τις κενές θέσεις ανέλαβαν οι 

επιλαχόντες.
Μ-Και με το περιφερειακό τι έγινε στις 

εκλογές;
Α-Δεν έγιναν. Διότι παραιτήθηκαν τρεις 

κι έτσι ανάλαβαν οι υπόλοιποι εννιά.
Μ-Έτσι απέφυγαν τα έξοδα των εκλο-

γών.
Α-Ναι, μην ξεχνάς τώρα περισσότερο 

από ποτέ κάθε δολάριο μετράει.
Μ-Πάντοτε μετρούσε ή έπρεπε να με-

τρούσε στην Κοινότητα.
Α-Τώρα όμως περισσότερο, μια και 

πολύ σύντομα μπαίνει μπρος κτιριακό 
συγκρότημα κοντά μας στο Λαβάλ, στο 
οικόπεδο του Τιμίου Σταυρού. Συντονι-
στής για τα κυβερνητικά κονδύλια είναι ο 
Αδαμόπουλος.

Μ-Αυτό ωραία ακούγεται. Λοιπόν, μου 
κτυπούν την πόρτα. Ήρθαν τα ψώνια και 
πρέπει να ετοιμάσω μπακλαβάδες και 
τυρόπιτες για τις υπηρεσίες του γείτονα…

Α-Για τα χιόνια;
Μ-Φυσικά, για τις «άλλες» υπάρχει ο 

Αγάς μου.
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟΚ Β’-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-1 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 1-0 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ 1-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-3 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 0-0 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ 1-0 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 0-0
ΡΕΠΟ: ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 13 αγώνες)

01] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  31 (20-5)
02] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  25 (20-8) 
03] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  23 (19-8)
04] ΠΑΟΚ Β’  22 (19-10) 
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 22 (11-7)
06] ΗΡΑΚΛΗΣ  20 (16-10) 
07] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 17 (21-16)
08] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 16 (11-11)
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 16 (8-9)
10] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 14 (17-17)
11] ΒΕΡΟΙΑ  13 (12-14)
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 10 (8-20)
13] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 (4-18)
14] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   7 (8-34)
15] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ    6 (13-20)

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3,4 & 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

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

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ Β’-ΧΑΝΙΑ 0-1 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-2 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 6-0 
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-0 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0-3 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3-0 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΑΙΓΑΛΕΩ 1-3
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 13 αγώνες)

01] ΚΗΦΙΣΙΑ  28 (24-1)
02] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 27 (15-5)
03] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  27 (16-7)
04] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 25 (20-8)
05] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  23 (16-7)
06] ΧΑΝΙΑ  20 (13-7)
07] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  19 (13-6)
08] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  18 (12-11)
09] ΑΙΓΑΛΕΩ  15 (8-9)
10] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 14 (10-8)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 10 (5-18)
12] ΑΕΚ Β’    8 (10-17)
13] ΕΠΙΣΚΟΠΗ    2 (2-18)
14] ΗΡΟΔΟΤΟΣ    0 (3-18)
15] ΠΑΟ ΡΟΥΦ    0 (6-33)

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3,4,5 & 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

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

Η Κηφισιά επέστρεψε εμφατικά 
στις νίκες, μετά τη «λευκή» ισοπα-

λία στα Χανιά, συντρίβοντας την αδύ-
ναμη Επισκοπή με 6-0, διατηρώντας 
το +1 από τον Απόλλωνα Σμύρνης και 
την Παναχαϊκή που την ακολουθούν... 
κατά πόδας. 
Βέβαια, οι πρωτοπόροι της βαθμολο-

γίας του νοτίου ομίλου, έχουν και δύο 
αγώνες λιγότερους, εφόσον διακόπηκαν 
τα παιχνίδια με Ηρόδοτο και Ολυμπιακό 
Β’, και περιμένουμε να δούμε τι μέλλει 
γενέσθαι... Μέχρι στιγμής, ο ανταγωνι-
σμός στο νότιο όμιλο φαίνεται να είναι 
ισχυρότερος, με τους Απόλλωνα και Πα-
ναχαϊκή να κερδίζουν εκτός έδρας τους 
αντιπάλους τους και να εξακολουθούν 
να... καταδιώκουν την Κηφισιά, η οποία 
να σημειωθεί ότι την επόμενη αγωνι-
στική έχει πολύ δύσκολη έξοδο στην 
Καλαμάτα, ενώ αντίθετα Απόλλων και 
Παναχαϊκή υποδέχονται στις έδρες τους 
Ιεράπετρα και Ολυμπιακό Β’ αντίστοιχα.
Η Καλαμάτα τέλος, μοιράστηκε τους 

βαθμούς για 2ο συνεχόμενο παιχνίδι, 
με την Ιεράπετρα αυτή τη φορά, σε ένα 
παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι έχασαν 
πέναλτι με τον Στάμου (απέκρουσε ο 
Ταΐρης) και υπήρξαν τρία δοκάρια, ένα 
για την κρητική ομάδα και δύο για τους 
Μεσσήνιους. 
Διπλό για τα Χανιά στην έδρα της ΑΕΚ 

Β’ όπως και για το Αιγάλεω, επί του ου-
ραγού ΠΑΟ Ρουφ, μετά από τρεις συνε-
χόμενες ισοπαλίες για το «Σίτι».

Ο Πανσερραϊκός πέρασε νικηφόρα 
και από την έδρα του ΠΑΟΚ Β’ (0-

1) και εξακολουθεί να προηγείται στο 
βόρειο όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2, έχο-
ντας +6 από τη Λάρισα που ακολουθεί.
Οι Σερραίοι έχουν... ξεχάσει τι σημαί-

νει ήττα. Τελευταία φορά που έφυγαν 
ηττημένοι από το γήπεδο ήταν στις 
19/11/2022, όταν έχασαν από τον Ηρα-
κλή -και μάλιστα στην έδρα τους- με 0-2. 
Έκτοτε «τρέχουν» σερί 9 συνεχόμενων 

νικών και φαντάζουν πλέον πρώτο φα-
βορί για την 1η θέση που οδηγεί απευ-
θείας στη Σούπερ Λιγκ 1. 
Η ΑΕΛ δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο 

στο Πολύκαστρο απέναντι στον Απόλ-
λωνα Πόντου, αλλά το γκολ του Παπα-
γεωργίου με απευθείας εκτέλεση κόρ-
νερ (!) άνοιξε το δρόμο για το τελικό 3-0, 
που επιτρέπει στην ομάδα της Λάρισας 
να μείνει μόνη δεύτερη, ακολουθώντας 
από απόσταση έξι βαθμών τον πρωτο-
πόρο Πανσερραϊκό.
Σε άλλα ματς της 13ης αγωνιστικής, η 

Νίκη Βόλου με γκολ του Ολαϊθόλα νίκη-
σε 1-0 τον -μέχρι σήμερα ισόβαθμό της- 
Ηρακλή και ανέβηκε τρίτη, ακολουθού-
μενη κατά... πόδας από την Αναγέννηση 
Καρδίτσας, που επικράτησε με το ίδιο 
σκορ της Βέροιας με σκόρερ τον Αθανα-
σιάδη. 
Ισόπαλες χωρίς τέρματα ολοκληρώθη-

καν οι αναμετρήσεις του Απόλλωνα Λά-
ρισας με τον Αλμωπό Αριδαίας και του 
Διαγόρα με τον Μακεδονικό.
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Το... σερί του ο Πανσερραϊκός, Το... σερί του ο Πανσερραϊκός, 
«εξάσφαιρη» η Κηφισιά!«εξάσφαιρη» η Κηφισιά!

BASKET LEAGUE 

Ολυμπιακός: Πρώτος και... απόλυτος 
με κορυφαίο τον Λαρεντζάκη 
• Νίκησαν όλοι οι γηπεδούχοι  
• Στον Παναθηναϊκό Τόμας και Αγραβάνης

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιαν-
νούλη Λαρεντζάκη που τελείωσε 

με 20 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπά-
ουντ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-
75 του Αρη στο παιχνίδι που έκλεισε την 
αυλαία της 14ης αγωνιστικής και παρέ-
μεινε πρώτος και αήττητος στη βαθμο-
λογία.
Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν 

περισσότερο από ό,τι δείχνει η τελική 
διαφορά, ωστόσο έκαναν το 14/14 στη 
φετινή σεζόν και παρέμειναν πρώτοι και 
αήττητοι. 
Πέρα του Λαρεντζάκη, ο Σάσα Βεζένκοφ 

είχε 18 πόντους, 14 σημείωσε ο Πίτερς 
και 13 ο ΜακΚίσικ. 
Για τον Αρη που υποχώρησε στο 7-7 

παραμένοντας όμως στην οκτάδα με δι-
αφορά ασφαλείας από τους διώκτες του, 
ο Τολιόπουλος είχε 15 πόντους και ακο-
λούθησαν ο Χόχλερ με 13 και ο Μήτρου 
Λονγκ με 10.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με κορυφαίο τον 
Γιώργο Παπαγιάννη (21 πόντους και 7 
ριμπάουντ) σε 16 λεπτά συμμετοχής, 
σημείωσε την πρώτη του κατοστάρα στο 
πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Ιωνικό στο 
ΟΑΚΑ. 
Οι «πράσινοι» ενισχύθηκαν με δύο νέα 

μεταγραφικά αποκτήματα, το δεινό σου-
τέρ από το ΝΒΑ, Ματ Τόμας (28, 1.91), 
και τον Έλληνα σέντερ Δημήτρη Αγραβά-
νη (28, 2.08) από το Περιστέρι.

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 68-64 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. 80-76 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 102-70
ΠΑΟΚ-ΛΑΥΡΙΟ 93-68 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 80-65 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 89-75

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 14 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  28 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 
03] ΑΕΚ   23 
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  22  
05] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 22 
06] ΠΑΟΚ  22  
07] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 22
08] ΑΡΗΣ  21
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  17 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 17 
11] ΛΑΥΡΙΟ  16
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   16

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

09:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
10:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
12:15 ΑΡΗΣ-ΑΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
08:45 ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
12:15 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
12:15 ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

*Τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΟ ΘΡΥΛΟ ΤΟΥ ΧΟΚΕΪ

Απεβίωσε ο Μπόμπι Χαλ
Θλίψη στο χώρο του χειμερινού -και 

όχι μόνο- αθλητισμού, προκάλε-
σε η είδηση για το θάνατο του Μπόμπι 
Χαλ. Ο Καναδός θρύλος του χόκεϊ επί 
πάγου, στη δεκαετία του 1960, πέθανε 
σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοίνωσε 
την Τρίτη 31/1 η πρώην ομάδα του, οι 
Chicago Blackhawks.
Γνωστός ως «Golden Jet», λόγω των ξαν-

θών μαλλιών του και της ταχύτητάς του 
στον πάγο, ο Χαλ κατέκτησε το Stanley 
Cup το 1961 ως μέλος της ομάδας χόκεϊ 
των Blackhawks, όπου παραμένει ο πρώ-
τος σκόρερ.
«Γενιές κατοίκων του Σικάγο έχουν 

ξετρελαθεί από το μοναδικό σουτ του 
Μπόμπι, τα αξιοσημείωτα πατινάζ και 
τις ηγετικές ιδιότητες του», ανέφεραν οι 
Blackhawks στο Twitter.
Σε 17 σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δε-

καπέντε με το Σικάγο, ο παίκτης – σύμ-
βολο του χόκεϊ, αγωνίσθηκε σε 1.063 
αναμετρήσεις, σημείωσε 610 γκολ και 
«μοίρασε» 560 ασίστ, σύμφωνα με την 
επίσημη ιστοσελίδα του NHL.
«Στην ακμή της ζωής του, δεν υπήρ-

χε τόσο παραγωγικός σκόρερ σε όλο το 
χόκεϊ», είπε ο επίτροπος του NHL, Γκάρι 
Μπέτμαν, αποκαλώντας τον εκλιπόντα 
«σούπερ σταρ».
Ο Μπόμπι Χαλ, παρέλαβε δύο φορές το 

τρόπαιο του καλύτερου παίκτη της σεζόν 
(MVP) το 1964-65 και το 1965-66, καθώς 
και το βραβείο για τον πρώτο σκόρερ του 
NHL. 

Παράλληλα, ο Χαλ, έμεινε στην Ιστορία 
του χόκεϊ, ως ο πρώτος παίκτης που υπέ-
γραψε συμβόλαιο αξίας άνω του ενός 
εκατομμυρίου δολαρίων.
Ωστόσο, η ζωή του «στιγματίσθηκε» 

από τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή 
βία από αρκετές συντρόφους του, ενώ 
το 1986, καταδικάσθηκε για επίθεση σε 
αστυνομικό που παρενέβη σε καυγά με 
τη σύζυγό του.
Τέλος, το 1998, αρνητική αίσθηση προ-

κάλεσαν τα ρατσιστικά του σχόλια, αφού 
μιλώντας στους «Moscow Times», δήλω-
σε ότι ο μαύρος πληθυσμός των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών αυξανόταν πολύ γρήγορα 
και ότι «ο Χίτλερ είχε καλές ιδέες», αλλά 
«είχε πάει λίγο πολύ μακριά». 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-3 
18’ Τσιρίνος, 96’ Μεθκίδα - 39’ 
Σενγκέλια, 68’ πέν. Πέδρο, 73’ Μάλης 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1-1
32’ Μπάλαν - 77’ Τζοβάρας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ 2-1 
39’ Μπακαμπού, 76’ Ελ Αραμπί -  
19’ Ντίκο 
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 3-0 
18’ πέν. Αμραμπατ, 76’ Γκατσίνοβιτς, 
89’ Πινέδα 
ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3-2 
10’ 45+4’ Ντάντας, 61’ Κουλιεράκης - 
15’ πέν. Μουτίνιο, 66’ Τσάπρας 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0-2
19’ αυτ. Μπεχαράνο, 44’ Βαλεριάνος 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
80’ Μπαρτόλο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 20 αγώνες)

01] ΑΕΚ    47 (41-9) 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 45 (28-11) 
03] ΠΑΟΚ  42 (32-13) 
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 42 (35-12) 
05] ΑΡΗΣ   31 (28-17) 
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  29 (24-33) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  25 (21-21) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  23 (23-29) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 21 (15-23) 
10] ΟΦΗ  19 (17-25) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19 (22-36) 
12] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 (12-25) 
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   12 (8-33) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  11 (14-33)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

10:00 ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
12:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
10:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  
10:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΚ 
13:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
13:30 ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
09:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
Καρέλης        ΠΑΝΑΙΤ. 10 16 
Γκαρσία         ΑΕΚ  10 19
Μπακαμπού ΟΛΥ 9 16
Αϊτόρ              ΠΑΟ 8 9

ΕΛΛΑΔΑ | ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Κορυφή η ΑΕΚ  
με ηγέτη τον  
Αραούχο
Σε συνδυασμό με την ήττα του Πα-

ναθηναϊκού στην Τρίπολη από τον 
Αστέρα (1-0) και τη νίκη της επί του Άρη 
στην «OPAP Arena» με 3-0, η ΑΕΚ ανέ-
βηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, 
μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνι-
στικής της Super League.
Τα γκολ πέτυχαν οι Άμραμπατ (18΄, 

πέναλτι), Γκατσίνοβιτς (76΄) και Πινέδα 
(89΄), όλα από ασίστ του Αραούχο, κι έτσι 
η Ένωση έφτασε τους 47 βαθμούς, δύο 
περισσότερους από τον Παναθηναϊκό.
Ο Αρης, παρότι αποδεκατισμένος, κα-

τάφερε να εμφανιστεί απόλυτα αντα-
γωνιστικός στο α΄ ημίχρονο και να βάλει 
δύσκολα στην Ένωση, που ούτε πολλές 
ευκαιρίες δημιούργησε, ούτε είχε σε με-
γάλο ποσοστό την κατοχή της μπάλας.

ΤΟΝ «ΓΚΡΕΜΙΣΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
Η παράδοση που έχει «χτίσει» τα τε-

λευταία έξι χρόνια ο Αστέρας στην έδρα 
του με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό συ-
νεχίστηκε (4 νίκες, 3 ισοπαλίες), με την 
ομάδα της Αρκαδίας να επικρατεί με 1-0, 
«γκρεμίζοντας» οριστικά τους «πράσι-
νους» από την κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα για πρώτη φορά στη σεζόν, 
όπου βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ. Ο Μπαρτό-
λο σημείωσε στο 80’ το «χρυσό» γκολ για 
τον Αστέρα, με δέκα παίκτες έπαιζαν οι 
παίκτες του «τριφυλλιού» μετά την απο-
βολή του Κουρμπέλη από το 33’ (δεύτε-
ρη κίτρινη), με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός 
-σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
της ομάδας- να του επιβάλει πρόστιμο 
20.000€.

ΑΓΧΩΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΝΙΚΗΣΕ Ο ΠΑΟΚ
Αν και δυσκολότερα από ό,τι αναμε-
νόταν, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 του 
Λεβαδειακού στο γήπεδο της Τούμπας. 
Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου με δύο γκολ ο Τιάγκο 
Ντάντας (10’, 45’+4’) ενώ το τρίτο σημεί-
ωσε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (61’). 
Για τους αξιόμαχους Βοιωτούς ισοφάρι-
σε προσωρινά σε 1-1 ο Τιερί Μουτίνιο 

(15’ πέν.), με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα 
(66’) να διαμορφώνει το τελικό σκορ. 

«ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ» ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ  
«ΛΥΓΙΣΑΝ» ΤΟΝ ΟΦΗ
Ο εξαιρετικός ΟΦΗ των τελευταίων 

αγωνιστικών, προηγήθηκε στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης» κι έβαλε πολύ δύσκολα στον 
Ολυμπιακό, όμως οι Πειραιώτες βρήκαν 
τις λύσεις κι έφτασαν σε μία πολύ ση-
μαντική νίκη με 2-1, μειώνοντας στους 
τρεις βαθμούς τη διαφορά τους απ’ τον 
2ο πλέον Παναθηναϊκό, ενώ είναι στο -5 
από την ΑΕΚ.
Ο Ντίκο έβαλε μπροστά τους Κρητικούς 

στο σκορ, όμως οι Πειραιώτες έφτασαν 
στην ανατροπή με τα τέρματα των Μπα-
καμπού και Ελ Αραμπί. Δοκάρι στο 67’ ο 
Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, όμως οι δύο γκολκί-
περ ήταν όλα τα… λεφτά, με τον Χρήστο 
Μανδά να κάνει πολλές καθοριστικές 
επεμβάσεις, πριν το γκολ του Ελ Αραμπί, 
αλλά και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να 
κρατάει στο τέλος τη νίκη για την ομάδα 
του, με τις αποκρούσεις που έκανε στο 
82’ στο πλασέ του Γκρόνινγκ και στο 90’ 
στο σουτ του Μπάκιτς!

«ΦΩΤΙΑ» ΣΤΗ ΜΑΧΗ  
ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  
ΕΒΑΛΕ Ο ΙΩΝΙΚΟΣ
Το ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου 

στον πάγκο του Ιωνικού απέναντι στην 
πρώην ομάδα του, τη Λαμία, αποδεί-
χθηκε πέρα για πέρα γούρικο, καθώς οι 
Νικαιώτες, έχοντας και την τύχη με το μέ-
ρος τους, έφυγαν με το τεράστιο «διπλό» 
(2-0) από το «Αθανάσιος Διάκος» (πρώ-
τη νίκη μετά από 5 σερί ήττες) και με τη 
δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα και 
αυτή εκτός έδρας (5/11, 2-0 τον ΟΦΗ), 
με την οποία έβαλαν «φωτιά» στη μάχη 
της παραμονής. 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΠΟ ΦΑΒΟΡΙ, 
ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ
Ιωνικός, ΟΦΗ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και 

πλέον Αστέρας Τρίπολης. Από τα 
επτά ματς που έδωσε ο Παναθηνα-
ϊκός μετά την επανέναρξη της Super 
League, κέρδισε – οριακά – μόλις τα 
δύο. Εκείνο με αντίπαλο τον Λεβα-
δειακό και το έτερο «διπλό» με αντί-
παλο τον ΠΑΣ Γιάννινα. 
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη 

παύει να αποτελεί σύμπτωση και 
πλέον άπαντες στο «τριφύλλι» ανα-
ρωτιούνται «τις πταίει;». 
Ομολογουμένως φταίνε πολλά. Ο 

τραυματισμός του Αϊτόρ και η χρο-
νοτριβή στην εύρεση αντικαταστάτη. 
Η κατάρρευση της άμυνας (7 γκολ 
παθητικό σε ισάριθμα ματς, ενώ είχε 
δεχθεί μόλις 4 πριν τη διακοπή σε 13 
αγώνες). Η «ζάλη» από τον πρωτα-
θλητισμό, καθώς μόλις και οι ίδιοι οι 
παίκτες συνειδητοποίησαν ότι είναι 
«καβάλα στ’ άλογο», βραχυκύκλω-
σαν.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

μετέτρεψαν μια καλοκουρδισμένη 
μηχανή και φαβορί τίτλου σε αου-
τσάιντερ. Διότι πλέον, αγωνιστικά, 
οι «πράσινοι» υστερούν σε σχέση με 
την ΑΕΚ, βλέπουν τον ΠΑΟΚ να ανε-
βάζει στροφές, ενώ με κάποιον τρό-
πο, ο αφερέγγυος αμυντικά Ολυμπι-
ακός είναι... εκεί, εντός διεκδίκησης. 
Παρότι στη δεύτερη θέση, ο Πα-

ναθηναϊκός δε δείχνει ικανός όχι να 
επιστρέψει στην κορυφή, αλλά ούτε 
και έτοιμος να υπερασπιστεί την έξο-
δο στα προκριματικά του Champions 
League. Το Κύπελλο «θυσιάστηκε» 
χωρίς λόγο και το τρένο έχει ξεφύ-
γει από τις ράγες και οδεύει σε σύ-
γκρουση. Στο στρατόπεδο του Κυπελ-
λούχου Ελλάδος ακουγόταν η λέξη 
«ψυχραιμία» ως μοναδική λύση στο 
τεράστιο πρόβλημα του 2023. 
Πράγματι, αυτό χρειάζεται. Αλλά 

για να έρθει, θα πρέπει να αποφεύ-
γονται ατομικές απερισκεψίες (σ.σ. 
αποβολή Κουρμπέλη) και οδυνηρές, 
εκτός προγράμματος ήττες. 
«Γυρνάει;», σκέφτονται οι φίλοι της 

ομάδας. Σε ένα «τρελό» πρωτάθλη-
μα, όπως το φετινό, τίποτα δεν απο-
κλείεται. 
Όμως, με βάση τα επτά παιχνίδια 

της νέας χρονιάς, η απάντηση προς 
ώρας είναι «Ούτε να το σκέφτε-
σαι...». 

© SPORTIME 

ΕΠΟ: Στις 9/2 οι πρώτοι ημιτελικοί  
στο Κύπελλο Ελλάδας
Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου θα 

διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες και 
στα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φά-
σης του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως ανα-
κοίνωσε η ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, την αυ-
λαία θα ανοίξει στις 18:30 (11:30 ώρα 

Καναδά), στο ΔΑΚ «Αθανάσιος Διάκος» 
της Λαμίας, η αναμέτρηση της τοπικής 
ομάδας με τον ΠΑΟΚ, ενώ το μεγάλο 
ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού 
στην OPAP Arena θα αρχίσει στις 20:30 
(13:30 ώρα Καναδά).

✔ Ο Σέρχιο Αραούχο γίνεται ο 81ος 
ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που συμπλη-
ρώνει 100 συμμετοχές σε αγώνες πρω-
ταθλήματος με την ομάδα. Ο επιθετικός 
των Κιτρινόμαυρων είχε κάνει ντεμπού-
το στη Super League στις 5 Φεβρουαρί-
ου 2017 στην αναμέτρηση ΑΕΚ – Βέροια 
6-0. Γκολ σημείωσε στην 4η συμμετοχή 
του με την ΑΕΚ, στις 6 Μαρτίου 2017 
στο Πανιώνιος – ΑΕΚ 1-1. 

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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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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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
του  Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Προθεσμία μέχρι Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Ξεκίνησε η περίοδος εγγραφών, 
από 1η Φεβρουαρίου έως 20 

Μαρτίου 2023, για τις εξετάσεις πι-
στοποίησης επάρκειας της Ελληνο-
μάθειας. Σας καλούμε να γράψετε τα 
παιδιά σας στις εξετάσεις, καθώς η 
απόκτηση ενός τέτοιου τίτλου γλωσ-
σομάθειας αποτελεί για τους μαθητές 
τη δικαίωση της εκπαιδευτικής τους 
πορείας και έναν από τους σημαντι-
κούς σταθμούς στη ζωή τους.

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος της 
ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας υπο-
γραμμίζει πως “Το μεγαλύτερο δώρο 
που μπορούν να κάνουν οι γονείς στα 
παιδιά τους, ειδικά αν είναι ελληνικής 
καταγωγής, είναι να φροντίσουν να 

μάθουν, να μιλούν και να γράφουν ελληνικά. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, σε 
συνδυασμό με την κατοχή του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, αυξάνει αναμφίβολα 
τις πιθανότητες για σπουδαίες σταδιοδρομίες, και οδηγεί τους μαθητές να κατανοή-
σουν τον κόσμο με πιο ουσιαστικό τρόπο».

Οι εξετάσεις του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας διεξάγονται από το τμήμα Συμπλη-
ρωματικής Εκπαίδευσης ΕΚΜΜ, καθώς έχει αναγνωριστεί από το ΚΕΓ (Κέντρο Ελ-
ληνικής Γλώσσας) ως το μοναδικό εξεταστικό κέντρο στην επαρχία του Κεμπέκ. 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας μπορούν να δώσουν μαθητές από 
όλα τα σχολεία σε όλη την επαρχία και όχι μόνο από τα σχολεία της ΕΚΜΜ. Οι εξε-
τάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2023, στη διεύθυνση 5757 
Wilderton Avenue, Montreal, QC, H3S 2V7.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα βήματα συμπλήρωσης των αιτή-
σεων εγγραφής και τρόπους πληρωμής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ 
hcgm.org/certificate-of-attainment-in-greek/ Υπάρχουν οδηγίες στα ελληνικά, αγγλι-
κά και γαλλικά. Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Κα Καίτη Κυρια-
κίδου, Γενική Διευθύντρια Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ, Υπεύθυνη 
Εξεταστικού Κέντρου στο Μοντρεάλ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkiryakidis@
hcgm.org ή τηλεφωνικώς στο 514 738 2421 εσωτ. 115.

Το κόστος των εξετάσεων για τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1 είναι $140 και για τα επίπεδα 
B2, Γ1 και Γ2, $155. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. 

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

της Παροικίας και στον Ελληνισμό, συνεχίζει την απονο-
μή της τιμητικής διάκρισης «Ο Έλληνας της Χρονιάς».

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων είναι η εξής: 
το κοινό της Παροικίας μας προσκαλείται να προτείνει 
υποψηφιότητες ατόμων, που με την κοινωνική προσφο-
ρά τους, την επιστημονική και επιχειρηματική επιτυχία 
τους, τη διάκριση στα γράμματα και στις τέχνες και γε-
νικά με τη συμπεριφορά τους στον εδώ Ελληνισμό, ως 
κοινωνικό σύνολο, αποτελούν παραδείγματα προς μίμη-
ση και πηγή υπερηφάνειας και προβολής. Μια τριμελής 
επιτροπή θα επιλέξει από τις κατατεθειμένες προτάσεις 
και θα ονομάσει τους αποδέκτες της τιμητικής αυτής δι-
άκρισης.

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

Την περασμένη Παρασκευή, οι εκπαιδευτικοί των 
παραρτημάτων του σχολείου “Σωκράτης-Δημο-

σθένης” συμμετείχαν, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
ημέρας του σχολείου, σε συναντήσεις ομάδων ανά το-
μέα, όπου είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν από-
ψεις και να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση, 
στην οποία τιμήθηκε το εξαιρετικό έργο των δασκάλων 
και καθηγητών, του βοηθητικού προσωπικού και της 
διοίκησης των παραρτημάτων. Ακολούθησε δείπνο, 
που ολοκληρώθηκε με το παραδοσιακό έθιμο του κο-
ψίματος της Βασιλόπιτας και τη συμμετοχή των πα-

ρευρισκομένων σε ένα παιχνίδι-σταυρόλεξο, με θέμα 
το σχολείο μας. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόε-
δρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας, η Γραμματέας 
Ειδικών Προγραμμάτων Κία Νικολάου, ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Κοινότητας Διονύσιος Κότσορος και ο 
Γενικός Διευθυντής του σχολείου Χρήστος Αδαμόπου-
λος. 

Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες για την παρουσία και τη 
συμμετοχή τους! 

Το Ελληνικό Πολιτιστικό Ίδρυμα της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μο-

ντρεάλ οργανώνει την εκδήλωση «Μι-
λάτε Ελληνικά;» στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 
Γλώσσας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 7 με 
9 μ.μ. στην Αίθουσα Grande Salle του 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου “Αδρι-
ανός Μαρής”, 5757 ave. Wilderton, 
Montréal, Québec, H3S 2K8.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 
Θα προσφερθούν κρασί και αναψυκτικά

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με παρουσι-
άσεις μαθητών των σχολείων μας. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση πάνελ, με θέμα: 
H συμβολή της ελληνικής γλώσσας ως 
αναπόσπαστου μέρους στην εξέλιξη της 
παγκόσμιας παιδείας και της ατομικής 
ανάπτυξης (συζήτηση στα ελληνικά και 
αγγλικά). 

Εισηγητές:
• Εντιμότατη Κα Κατερίνα Βαρβαρήγου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μο-

ντρεάλ
• Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Λάμπρος Καμπερίδης, Καθηγητής Θεολογίας και Σύγ-

χρονης Ελληνικής Φιλολογίας, Ιερατικώς Προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης

• Καθηγητής Jacques Bouchard, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Διευ-
θυντής του Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών, Université de Montréal

• Καθηγητής Ιωάννης Χατζηνικολάου, Διευθυντής Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 
Μοντρεάλ και Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών

• Ειρήνη Τουρκομανώλη, Παιδαγωγική Σύμβουλος του Ελληνικού Προγράμμα-
τος του Σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης και Καθηγήτρια Ελληνικών στο Κο-
λέγιο Dawson

• Αντώνης Χουντάλας, Δημοσιογράφος και Μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Εταιρείας 
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη 

• Γεράσιμος Αντύπας, Επαγγελματίας στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων
• Συντονιστής πάνελ: Δημήτρης Κατσαούνης 
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IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  GGRREEEEKK  LLAANNGGUUAAGGEE  DDAAYY  CCEELLEEBBRRAATTIIOONN
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ΑΑίίθθοουυσσαα  GGrraannddee  SSaallllee  –– ΕΕλλλληηννιικκόό  ΚΚοοιιννοοττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΑΑδδρριιααννόόςς  ΜΜααρρήήςς
GGrraannddee  SSaallllee  –– HHeelllleenniicc  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  AAddrriiaann  MMaarriiss

55775577  aavvee..  WWiillddeerrttoonn,,  MMoonnttrrééaall,,  QQuuéébbeecc

ΕΕίίσσοοδδοοςς  εελλεεύύθθεερρηη  μμεε  κκρραασσίί  κκααιι  ααννααψψυυκκττιικκάά
FFrreeee  aaddmmiissssiioonn  wwiitthh  wwiinnee  aanndd  rreeffrreesshhmmeennttss

ΠΠηηγγήή  ττηηςς  ααφφίίσσααςς::  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς

Τιμούμε τη γλώσσα μας!Τιμούμε τη γλώσσα μας!
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
«Μιλάτε ελληνικά;» - Εκδήλωση στο Κοινοτικό μας Κέντρο

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ
Ξεκίνησαν οι Εγγραφές
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Προσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

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

τους και τις σκέψεις τους

ΑΣΤΕΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

SOC II
Γαβριήλ Λαζάνης

SOC III
Μάρκος Forte

SOC IV
Βασιλική Μελλίδη

SOC V
Έμμανουήλ Κιμπάρης

DEMOSTHENES
Ανθή Παπαγιαννάκη

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

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

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

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

Αργυρώ Μπαλαούρα, Στ΄τάξη

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

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

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

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

Μου άρεσαν πολύ οι διακοπές μου στο Με-
ξικό. 

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

Στεφανία Τοπαλίδη, Στ΄τάξη

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

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

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

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

Μαρία Βαφοπούλου, Ε’ τάξη

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

Αντώνης Μαστρονικόλας, Στ τάξη
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ YOGA 

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

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

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη και μη μέλη.
 Η YOGA είναι ωφέλιμη για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας 

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ
Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» ζητεί οδηγό για διανομή 

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

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

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021

Ç Íåïëáßá 
 ôçò ÅëëçíéêÞò Ïñèïäüîïõ  

  Êïéíüôçôáò ôïõ West Island

óáò ðñïóêáëåß óôüí 
ÁðïêñéÜôéêï ÷ïñü ðïõ äéïñãáíþíåé

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

20 BLVD. BRUNSWICK, DOLLARD-DES-ORMEAUX.

ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ×ÏÑÏÓ

Ðëçñïöïñßåò:
514-684-6462

ÓÜââáôï  
11 Öåâñïõáñßïõ 2023   

7 ì.ì.

Είσοδος  $30.00

ÌïõóéêÞ áðü ôï 
Óõãêñüôçìá ôçò 

Íåïëáßáò

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού στις 
Βουλευτικές Εκλογές του 2023

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

   ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

     

   
   
  

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

  

   
 

 
 

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

Honourary Chairpersons Co-Chairpersons of the Ball

Entertainment by:
SOPHISTOCCASION
                SHOWBAND

Absolut Disco

For information and tickets:
James Hutchison 514.715.0960

Zambetoula Drakontaidis 514.996.2317
ahepavball@gmail.com

Tickets:
Adults $225

MOA/SOP $150
Students under 25 $175

FRIDAY, 
FEBRUARY 10TH

2023

Palace Reception Hall
1717 Boul. le Corbusier

 Laval, QC  H7S 2K7

Cocktails  6:30 pm 
Ball opening  8:00 pm  

Open Bar

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

invites you to the

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

In support of

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

Zambetoula Drakontaidis

FEBRUARY 10
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ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 
ΠΑΠΑΜΟΝΊΏΔΗ

(από Θολοποτάμι Χίου, ετών 83)

Η σύζυγος: 
Στυλιανή Παπαμονιώδη 

Τα παιδιά: 
Γεώργιος - Βίκυ Παπαμονιώδη, 

Ευάγγελος Μαρδάς 
Τα εγγόνια: 

Νεκταρία, Βασίλης, 
Ιωάννα, Δημήτρης 

Τα αδέλφια: 
Ιωάννης - Χρυσούλα Τσαμπλάκος, 

Ελένη Παπαμονιώδη 
Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί 

συγγενείς και φίλοι από εδώ 
και την Ελλάδα.

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΙΚΟΣΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΙΚΟΣΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

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

λατρευτής μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς

 

ΜΑΡΊΑΝΘΗ 
ΒΕΝΊΕΡΗ

Το Γένος Ανδρέου

Ο σύζυγος: 
Νίκος Βενιέρης

Τα παιδιά: 
Ελένη και Γιώργος Γκρούτσης
Πήτερ και Ευαγγελία Βενιέρη

Τα έξι εγγόνια

Μετά το τέλος της Εκκλησίας 
θα προσφερθούν κόλλυβα 

στην έξοδο του ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
ΨΥΧΟΓΥΊΟΥ

(από Παραδείσια Αρκαδίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΕΡΑΣΜΊΑΣ 
ΟΖΕΚΊΔΗ

(από Κεράσια Ηρακλείου, Κρήτης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΜΊΧΑΛΗΣ 
ΚΏΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΣ

(ετών 51, από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΕΛΕΝΗΣ 
ΛΊΟΥΝΗ

(από Άρνα Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΕΥΑΓΓΕΛΊΑΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΗ

(από Μουσθένη Καβάλας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΣΤΥΛΊΑΝΟΥ 
ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ

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

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΕΡΊΝΑΚΗ

(από Σκούρα Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΓΚΊΟΥΖΕΛΗ

(από Κρεμαστή Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΟΛΓΑΣ 
ΚΑΒΑΛΟΥ

(από Ζωνιανά Ρεθύμνου, Κρήτης)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΠΑΝΑΓΊΏΤΗ 
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ

(από Λεωνίδιο Κυνουρίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΨΥΧΟΓΥΊΟΥ

(από Παραδείσια Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΡΊΤΟΥ

(από Αθήνα)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν, πως 
στα πολύ παλαιά χρόνια, ίσως 

όλοι οι άνθρωποι να ανήκαν στην ίδια 
φυλή. Όμως, μες στις χιλιάδες χρόνια 
που υπάρχει ο άνθρωπος, εξαιτίας του 
χώρου που κατοικούσε, των φυσικών 
συνθηκών που αντιμετώπιζε και άλλων 
παραγόντων, άγνωστων σε εμάς, δια-
μορφώθηκαν διάφορες φυλές.
Ξεχωρίζουν από το χρώμα του δέρμα-

τος, το σχήμα του προσώπου, το μέγεθος 
του σκελετού, το χρώμα των μαλλιών και 
των ματιών. Οι φυλές αυτές είναι: η Λευ-
κή, η Κίτρινη, η Μαύρη και άλλες.
Η Λευκή φυλή χωρίζεται σε δύο κλάδους:
1] Στους Ινδοευρωπαίους ή Αρίους: 
Σε αυτούς ανήκουν οι Ινδοί, οι Μήδοι και 

οι Πέρσες, οι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι 
και πολλοί από τους λαούς της Ευρώπης 
(Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί και άλλοι).
2] Στους Σημίτες: 
Σε αυτούς ανήκουν οι Εβραίοι, οι Άρα-

βες, αλλά και οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι, οι 
Φοίνικες και άλλοι.

ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ
Ο όρος λευκή φυλή είναι ένας όρος 

φυλετικής ταξινόμησης, που χρησιμο-
ποιείται ως επί το πλείστον για άτομα 
ευρωπαϊκής καταγωγής. Η «λευκή φυλή» 
χρησιμοποιείται και για άτομα με λευκό 
δέρμα. Η χρήση ξεκίνησε το 17ο αιώνα. 
Η ιδέα μιας ενοποιημένης λευκής φυλής 
δεν απέκτησε καθολική αποδοχή στην 
Ευρώπη όταν τέθηκε σε χρήση ο όρος για 
πρώτη φορά το 17ο αιώνα και έπειτα. Ο 
ισχυρότερος υποστηρικτής της ιδέας αυ-
τής στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, η να-
ζιστική Γερμανία, θεωρούσε ορισμένους 
ευρωπαϊκούς λαούς, όπως οι Σλάβοι, 
ως φυλετικά διακριτοί από τους υπόλοι-
πους. Πριν από τον 20ο αιώνα, κανένας 
ευρωπαϊκός λαός δε θεωρούσε τον εαυ-
τό του ως «λευκό», αλλά σύμφωνα με 
την καταγωγή του. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
αποδεκτό πρότυπο για τον προσδιορισμό 
του γεωγραφικού φραγμού μεταξύ λευ-
κών και μη λευκών ανθρώπων. 

Οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι και άλλοι 
επιστήμονες, αναγνωρίζοντας την πραγ-
ματικότητα της βιολογικής ποικιλότητας 
μεταξύ διαφορετικών ανθρώπινων πλη-
θυσμών, θεωρούν την έννοια της «λευ-
κής φυλής» ως κατασκευασμένη.
Η έννοια της λευκότητας έχει ιδιαίτερη 

απήχηση στις φυλετικά ποικίλες χώρες με 
μεγάλο πληθυσμό με πλειοψηφία ή μει-
οψηφία με περισσότερο ή λιγότερο μικτή 
ευρωπαϊκή καταγωγή: 
π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες (Λευ-

κοί Αμερικανοί), στον Καναδά (Λευκοί 
Καναδοί), στην Αυστραλία (Λευκοί Αυ-
στραλοί), στη Νέα Ζηλανδία (Λευκό Νέα 
Ζηλανδία), το Ηνωμένο Βασίλειο (Λευκό 
Βρετανικό) και τη Νότια Αφρική (Άσοι Νο-
τιοαφρικάνοι). 
Σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώ-

πης, η διάκριση μεταξύ φυλής και εθνικό-
τητας είναι πιο θολή.
Η περιγραφή των πληθυσμών ως «λευ-

κών», αναφορικά με το χρώμα του δέρ-
ματός τους, προηγείται αυτής της έννοι-
ας και περιβάλλεται περιστασιακά στην 
ελληνορωμαϊκή εθνογραφία και άλλες 
αρχαίες ή μεσαιωνικές πηγές, αλλά αυτές 
οι κοινωνίες δεν είχαν καμιά ιδέα λευκής 
πανευρωπαϊκής φυλής.

ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ
Ο όρος κίτρινη φυλή χρησιμοποιείται 

για να καλύψει εθνολογικά μια ομάδα 
διαφόρων εθνοτικών πληθυσμών στην 
Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμε-
ρική και τα Νησιά του Ειρηνικού (με ορι-
σμένες εξαιρέσεις).
Τα άτομα σε αυτούς τους πληθυσμούς 

συχνά μοιράζονται ορισμένα συναφή 
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, όπως επι-
κανθικές πτυχές. 
Σήμερα δε χρησιμοποιείται ευρέως από 

τους ανθρωπολόγους, καθώς η εγκυρό-
τητα και η χρησιμότητα στην ταξινόμηση, 
θεωρείται εξαιρετικά αμφισβητήσιμη. 
Οι επικανθικές πτυχές και οι λοξές οπές 

του κρανίου, είναι κοινές μεταξύ των ατό-
μων της κίτρινης φυλής. 

Η έννοια αυτή εξακολουθεί να χρησι-
μοποιείται ως ακατάλληλη για κατηγο-
ριοποίηση εθνοτικής ή φυλετικής προέ-
λευσης, παρόλο που η χρήση της, ακόμη 
και αυτή καθαυτή, στην ανθρωπολογία 
έχει κριθεί υπερβολικά ασαφής, καθώς ο 
όρος καλύπτει μια πολύ μεγάλη και ποι-
κίλη ομάδα φαινοτύπων.

ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ
Η μαύρη ομάδα φυλών αποτελείται από 

τις εξής φυλές: Αιθιοπικός, Σουδανικός, 
Νειλωτικός, Κογκολικός, Μπαντού, Πυγ-
μαίοι (Μπαμπουτοειδής), Όμο, Σαντάβε, 
Μασάι, Χάτζα, Ίγκμπο, Χοϊσανικός, Σανο-
ειδής. 
Άτομα της μαύρης ομάδας φυλών βρί-

σκονται κατά κανόνα στην υποσαχάρια 
Αφρική, όμως με τη μεταφορά τους ως 
σκλάβων για πολλούς αιώνες, πλέον βρί-
σκονται και στη δυτική Λατινική Αμερική, 
στην Καραϊβική και τη Βόρειο Αμερική. 
Είναι σύνηθες οι νέγροι να εντάσσονται 

συλλήβδην σε ένα ενιαίο φυλετικό σύνο-
λο από τους Ευρωπαίους, που αγνοούν 
τις διαφορές μεταξύ των μαύρων. 
Επισημαίνεται πως οι νέγροι δεν είναι 

όλοι ίδιοι μεταξύ τους, ούτε ανήκουν σε 
μια ενιαία φυλή. Αν σκεφτεί κανείς ότι 
στην Ευρώπη υπάρχουν 6 φυλές, στην 
Αφρική που έχει πολύ μεγαλύτερη έκτα-
ση είναι αναμενόμενο οι φυλές να είναι 
περισσότερες. Το χρώμα του δέρματος 
δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό δια-
χωρισμού των φυλών. Επίσης τα ψυχικά 
τους χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά. 
Ωστόσο, ένα ελάχιστο κοινών ψυχικών 

χαρακτηριστικών μπορεί να εκτιμηθεί. 
Είναι εμφανές ότι η υποσαχάρια Αφρική 
κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από νέ-
γρους. 
Στα ανατολικά από το Σουδάν και την 

Αιθιοπία και στα δυτικά από τη Μαυρι-
τανία, το ποσοστό των νέγρων αρχίζει 
να πέφτει, έως ότου στη Βόρεια Αφρική 
να έχει πέσει αισθητά, αλλά πάντοτε η 
νέγρικη επίδραση να είναι εμφανές στον 
πληθυσμό. 

Οι νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ 
είναι γνωστό ότι έχουν πολλούς μαύ-
ρους, ενώ ακόμη περισσότεροι υπάρχουν 
σε νησιά της Καραϊβικής. Στη νότια Αμε-
ρική, τους βρίσκουμε σε υψηλά ποσοστά 
κυρίως στη Βραζιλία, όπου αποτελούν σε 
κάποιες περιοχές πολύ υψηλό ποσοστό 
του πληθυσμού.

ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΥΛΗ
Γενικός όρος, που χαρακτηρίζει τους λα-

ούς που ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή ή 
άρια γλωσσική ομάδα. 
Οι Ινδοευρωπαίοι δεν είναι φυλή από-

λυτα εξακριβωμένη ανθρωπολογικά. 
Αποτελούν τη σπουδαιότερη ομοεθνία, 

που περιλαμβάνει τους περισσότερους 
πολιτισμένους λαούς. Σύμφωνα με την 
Αγία Γραφή, οι Ινδοευρωπαϊκοί λαοί (οι 
Ιαπετικοί λαοί) κατάγονται από τον Ιά-
φεθ, γιο του Νώε (Γένεση 10,2-5). 
Στην Ινδοευρωπαϊκή φυλή ανήκουν: οι 

Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Πορτο-
γάλοι, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Κροά-
τες, οι Ρουμάνοι και οι Αλβανοί (Ιλλυριοί) 
στη Νότια Ευρώπη. 
Οι Σκανδιναβοί (Δανοί, Νορβηγοί, Σου-

ηδοί, Ισλανδοί), οι Γερμανοί, οι Βρετα-
νοί και οι Ιρλανδοί στη Βόρεια Ευρώπη. 
Οι Γάλλοι στη Δυτική Ευρώπη. Οι Σλάβοι 
(Ρώσοι, Τσέχοι, Πολωνοί) και οι Αρμένιοι 
στην Ανατολική Ευρώπη. Οι Ινδοϊρανοί, 
οι Πέρσες, οι Ινδοί και οι Κούρδοι στην 
Ασία.
Οι έννοιες «Ινδοευρωπαίοι», «Σημίτες» 

και «Χαμίτες», δημιουργήθηκαν το 19ο 
αιώνα. Ξεκίνησαν από τη σύγκριση των 
ευρωπαϊκών γλωσσών με τα σανσκριτικά 
κείμενα. 
Έτσι, οι γλωσσολογικές μελέτες, με βάση 

τις φθογγολογικές ομοιότητες, βοήθησαν 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 
με τη μετανάστευση των λαών αυτών και 
την πιθανή μορφή του πολιτισμού τους.

[συνεχίζεται στο επόμενο]
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1908: Ο Γιώργος Καλαφάτης ιδρύει τον Ποδο-
σφαιρικό Όμιλο Αθηνών (ΠΟΑ), μετέπειτα Πανα-
θηναϊκό.

1959: Τρεις από τους πρωτοπόρους του ροκ εν 
ρολ, ο Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσι Βάλενς και ο Τζάιλς 
«Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον, σκοτώνονται σε 
αεροπορικό δυστύχημα, στην Αϊόβα των ΗΠΑ. Το 
συμβάν θα μείνει στην ιστορία ως «Η μέρα που πέ-
θανε η μουσική».

1966: Προσεληνώνεται το μη επανδρωμένο σο-
βιετικό διαστημόπλοιο «Λούνα 9». Είναι η πρώτη 
ομαλή προσεδάφιση στη Σελήνη, που άνοιξε το 
δρόμο για τις επανδρωμένες πτήσεις των Αμερι-
κανών.

2006: Αποκαλύπτεται ο μυστηριώδης θάνατος 
ενός στελέχους της Vodafone και δίνει διαστάσεις 
θρίλερ στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών 
υποκλοπών. Πρόκειται για την αυτοκτονία, σύμ-
φωνα με τις αρχές, του Κώστα Τσαλικίδη, στελέ-
χους στην ασφάλεια του λογισμικού της εταιρείας, 
η οποία διαπράχθηκε δύο ημέρες μετά την εσωτε-
ρική ανακάλυψη της υποκλοπής και την περίεργη 
διαγραφή του λογισμικού με εντολή του διευθύ-
νοντα συμβούλου της εταιρίας, Γιώργου Κορωνιά. 

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  6 / 2 / 2 0 2 3  –  1 2 / 2 / 2 0 2 3

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
876

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 875

3 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ

Με κίνητρο τον Άρη στους Διδύ-
μους και στον επικοινωνιακό και κοινω-
νικό τρίτο οίκο σας, έχετε την τόλμη και 
τον ενθουσιασμό να κοινωνικοποιηθεί-
τε, να μιλήσετε σε αγνώστους, αναζητά-
τε την ποικιλία. Ενισχύεται η επιθυμία 
σας να συνεργαστείτε με πρόσωπα που 
διανοητικά εκπέμπετε στο ίδιο μήκος 
κύματος και να φτάσετε στην επιτυχία.

Ο Αρης στους Διδύμους και 
στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας, των 
ομάδων και της τεχνολογίας, σας δίνει 
την ώθηση να δραστηριοποιηθείτε 
προκειμένου να κάνετε νέες φιλίες και 
ομάδες. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για 
να προβάλετε τις πρωτότυπες και επα-
ναστατικές ιδέες σας στο διαδίκτυο. 

Με τον ενεργητικό και δυ-
ναμικό Άρη στους Διδύμους και στον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των 
συνεργασιών, θα μπορούσατε να δι-
απιστώσετε ότι ένα συμβόλαιο ή μια 
σημαντική σχέση σας ή μια συνεργα-
σία τρέχει ταχέως κι αυτός ο γρήγορος 
ρυθμός σας προσθέτει άγχος και πίε-
ση. 

Για να κερδίσετε περισσότερα 
χρήματα θα χρειαστεί να περάσετε αρκε-
τές ώρες στο γραφείο. Με τον Άρη στους 
Διδύμους και στο δεύτερο οίκο σας, της 
εργασίας και των χρημάτων, θα χρειαστεί 
να αγωνιστείτε για την οικονομική σας 
σταθερότητα. Μη βιάζεστε, υιοθετώντας 
ένα μετρημένο ρυθμό και κάνοντας ένα 
βήμα κάθε φορά.

 Τρέχετε και δε φτάνετε! Λόγω 
του γρήγορου ρυθμού στην εργασία σας, 
που δημιουργεί ο Άρης στους Διδύμους 
και στο δέκατο οίκο σας, της καριέρας, 
μπορεί να έχετε άγχος, επομένως μην εκ-
πλαγείτε αν ένα έργο σας δημιουργήσει 
σε μεγάλο βαθμό έντονη πίεση. Οι προ-
θεσμίες θα είναι πιο αυστηρές και πιο 
απαιτητικές.

Ενεργειακή επανεκκίνηση! Ο 
Άρης στους Διδύμους και στον έκτο οίκο 
σας, της υγείας και της ευεξίας, προκα-
λεί ζωντάνια και ενθουσιασμό, νιώθετε 
έτοιμοι για νέα ξεκινήματα στην καθη-
μερινότητά σας. Αυτή η άνοδος της δύ-
ναμής σας εξουδετερώνει την υποτονική 
ατμόσφαιρα και θα αρχίσετε να είστε 
πιο δραστήριοι σωματικά.

Ξεκινά για σας μια μεγάλη 
επανεκκίνηση στη ζωή σας χάρη στον 
Άρη στο ζώδιό σας. Είστε σε καλή φόρ-
μα, γεμάτοι θάρρος και δύναμη για να 
υποστηρίξετε με τόλμη τον εαυτό σας ή 
να τον προβάλετε προς τα έξω, μοιρά-
ζοντας τις ιδέες σας και τα εμπνευσμέ-
να όνειρά σας. 

 Με τον Άρη στους Διδύμους 
και στο φιλοσοφικό και επεκτατικό ένα-
το οίκο σας, είστε ανοιχτόμυαλοι και 
έχετε έντονη την επιθυμία να διευρύνε-
τε τους ορίζοντές σας. Ο κόκκινος πλα-
νήτης σας ωθεί να ψάξετε μια νέα γνώ-
ση ή απλά θέλετε να μελετήσετε φιλο-
σοφίες που διευρύνουν τη σκέψη σας.

Μισείτε τους περιορισμούς και 
όποιος προσπαθεί να σας δεσμεύσει θα 
έχει αντίποινα! Με τον Άρη στους Διδύ-
μους και στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας, 
προτιμάτε σχέσεις που δε στερούν την πο-
λυπόθητη ελευθερία σας και σας αφήνουν 
χώρο και χρόνο για τα προσωπικά σας εν-
διαφέροντα. Τα αστεία και το χιούμορ σας 
δεν περνούν απαρατήρητα.

Σας είναι δύσκολο να εφαρμό-
σετε πρόγραμμα στη ζωή σας, νιώθετε 
υποτονικά και νωχελικά, καθώς ο Άρης 
στους Διδύμους και στο νωχελικό και 
ασαφή δωδέκατο οίκο σας, σάς κάνει να 
αισθάνεστε χαμηλή την ενέργειά σας. Ο 
Άρης προκαλεί μείωση της ζωτικότητάς 
σας και φέρνει στην επιφάνεια τις κρυμ-
μένες ανασφάλειές σας. 

Παιχνίδια δύναμης και εξουσί-
ας αποσυντονίζουν μια σημαντική σχέ-
ση σας ή συνεργασία σας, εκδηλώνο-
νται άγχος και πίεση, καθώς ο ενεργητι-
κός Άρης στους Διδύμους κινείται στον 
κακεντρεχή και μυστικοπαθή όγδοο 
οίκο σας. Η ατμόσφαιρα γύρω σας θα 
είναι αποπνικτική, ενώ θα μπορούσε 
να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.

Ο ενεργητικός Άρης στους Δι-
δύμους και στον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειάς σας, σας 
κάνει να νιώθετε έλλειψη υποστήριξης 
και τρυφερότητας από τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα. Μπορεί να χρειαστεί να 
εγκαταλείψετε για λίγο το σπίτι σας, 
λόγω της έντασης στον οικογενειακό 
σας κύκλο…
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Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σε ένα συνέδριο βρέθηκαν πολλοί γιατροί από 
διάφορες χώρες και έπιασαν την κουβέντα. Σαν 

θέμα συζήτησης είχαν τα κατορθώματά τους στον 
τομέα της Ιατρικής. 

Ξεκινάει λοιπόν ένας Άγγλος να λέει: «Η Ιατρική 
στην Αγγλία έχει προοδεύσει τόσο που κάνουμε με-
ταμόσχευση καρδιάς σε ένα άτομο και μέσα σε μια 
βδομάδα ψάχνει για δουλειά!». 

«Σιγά το πράγμα!» λέει ένας Σουηδός γιατρός. 
«Εμείς στη Σουηδία είμαστε τόσο μπροστά που βγά-
ζουμε από ένα άτομο τον εγκέφαλο, τον βάζουμε σε 
έναν άλλο και σε 2-3 μέρες ψάχνει για δουλειά!». 

Κάποια στιγμή έρχεται η σειρά του Έλληνα και λέει: 
«Όλα αυτά είναι ασήμαντα! Εμείς στην Ελλάδα πή-
ραμε 300 άτομα χωρίς καρδιά και χωρίς εγκέφαλο, 
τα βάλαμε στη βουλή και τώρα όλη η χώρα ψάχνει 
για δουλειά!».

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πάει ο τύπος στο νοσοκομείο, να 
επισκεφθεί τον 85χρονο παπ-

πού του.
– Πώς τα περνάς εδώ πέρα, παπ-

πού; ρωτάει
– Υπέροχα! απαντάει ο παππούς.
– Το φαΐ είναι καλό; ξαναρωτάει ο 

τύπος. – Τέλειο! λέει ο παππούς.
– Σε φροντίζουν καλά οι νοσοκό-

μες; συνεχίζει ο εγγονός.
– Καλύτερα δε γίνεται. Και τι μα-

νούλια που είναι! – Κοιμάσαι καλά 
τις νύχτες;

– Κανένα πρόβλημα. 9 ώρες αδια-
τάρακτου ύπνου. Στις 10 κάθε βρά-
δυ μας φέρνουν το κακάο μας και 
το βιάγκρα και αυτό είναι. Κοιμάμαι 

σαν πουλάκι! Ο εγγονός, προβλημα-
τισμένος από την τελευταία απάντη-
ση του παππού του, πάει και βρίσκει 
την προϊσταμένη.

– Απ’ ό,τι ακούω, της λέει, δίνεται 
σε 85άρηδες ασθενείς βιάγκρα, σε 
καθημερινή βάση. Μήπως έχω λά-
θος πληροφορίες;

– Όχι, πολύ σωστές είναι οι πλη-
ροφορίες σας, λέει η προϊσταμέ-
νη. Κάθε βράδυ στις 10, μια κούπα 
κακάο κι ένα χαπάκι βιάγκρα. Και 
δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο 
υπέροχα δρουν αυτά τα δυο στους 
ασθενείς: Το κακάο ενεργεί σαν 
υπνωτικό και το βιάγκρα δεν τους 
αφήνει να πέσουν απ’ το κρεβάτι…

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

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

at competitive prices

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

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

materials for your project

551144  551133  00335555

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

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

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

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

6 ghost kitchens  |  Good location  |  Good lease

only

$55,000

RENT RENT $2,200$2,200 + taxes + taxes
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CHECK IT OUT

           

$

0DOWN

on approved credit and 0% interest  
with select phones and plans 

1

PICK UP A DEAL 

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers




