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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 7

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 10 ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 

Άλλαξε (πάλι) το αφήγημα  Άλλαξε (πάλι) το αφήγημα  
ο Άντονι Φάουτσιο Άντονι Φάουτσι 

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

«Χρυσή» τομή  «Χρυσή» τομή  
για την Υγείαγια την Υγεία  
Οτάβα και Επαρχίες συμφώνησανΟτάβα και Επαρχίες συμφώνησαν    
για τη χρηματοδότηση της  για τη χρηματοδότηση της  
υγειονομικής περίθαλψηςυγειονομικής περίθαλψης

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Στον «αέρα»  Στον «αέρα»  
η πρώτη κατοικίαη πρώτη κατοικία  

Ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε  Ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε  
υπέρ των πλειστηριασμώνυπέρ των πλειστηριασμών  

ΚΕΜΠΕΚ: ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΠ  ΚΕΜΠΕΚ: ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΠ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
Τα μηνύματα προς πάσα  Τα μηνύματα προς πάσα  
κατεύθυνση του Legault  κατεύθυνση του Legault  

και η… κερκόπορτα  και η… κερκόπορτα  
της Roxham Road της Roxham Road 

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Αυξήθηκε  Αυξήθηκε  
η απασχόληση,  η απασχόληση,  
στο 5%  στο 5%  
η ανεργίαη ανεργία  
Το Κεμπέκ το χαμηλότερο  Το Κεμπέκ το χαμηλότερο  
ποσοστό (3,9%) μεταξύ ποσοστό (3,9%) μεταξύ 
των Επαρχιώντων Επαρχιών  

Νέα μελέτη με… υπογραφή του πρώην μεγαλογιατρού των 
ΗΠΑ βγάζει… άχρηστα ΟΛΑ τα εμβόλια! • Από 14% έως 
60% η κάλυψη ΟΛΩΝ των εμβολίων γρίπης και κορωνοϊού! 
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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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ΚΑΝΑΔΑΣ

Οτάβα: «Ζεστό» χρήμα στις Επαρχίες για την Υγεία
Οι πρωθυπουργοί των Επαρχιών δέχτηκαν την ομοσπονδιακή προσφορά χρηματοδότησης 
υγειονομικής περίθαλψης • Σειρά έχουν τώρα οι διμερείς συμφωνίες

Οι πρωθυπουργοί του Καναδά συμ-
φώνησαν να αποδεχτούν τη δε-

καετή προσφορά χρηματοδότησης της 
υγειονομικής περίθαλψης του πρωθυ-
πουργού Τζάστιν Τρουντό και τώρα εστι-
άζονται στη σύναψη των αντίστοιχων δι-
μερών συμφωνιών τους με την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση.

«Συμφωνήσαμε να δεχτούμε την ομο-
σπονδιακή χρηματοδότηση», είπε η πρό-
εδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 
και η πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Χέ-
δερ Στέφανσον.

Η ομοσπονδιακή προσφορά 196,1 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων για βοήθεια 
στα υπό κατάρρευση συστήματα υγείας, 
που παρουσιάστηκε σε μια προσωπική 
συνάντηση των πρωθυπουργών την πε-
ρασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει τόσο 
αυξήσεις στο ποσό που προϋπολογίζεται 
να ρέει μέσω του Canada Health Transfer 
(CHT) όσο και 25 δισεκατομμύρια δολά-
ρια για διμερείς συμφωνίες προσαρμο-
σμένες στις ανάγκες κάθε επαρχίας.

Η Στέφανσον είπε, πως η θέση των πρω-
θυπουργών είναι, ότι η χρηματοδότηση — 
συνολικού ύψους 46,2 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε νέα χρήματα — δεν καλύπτει 
όλες τις ανησυχίες τους, επομένως εξακο-
λουθούν να σχεδιάζουν να πιέσουν τον 
Τρουντό στην αντιμετώπιση ορισμένων 
πτυχών, όπως οι μακροπρόθεσμες προ-
κλήσεις βιωσιμότητας.
Οι πρωθυπουργοί θα γράψουν στην 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να θέσουν 
αυτά τα ζητήματα, όπως η διασφάλιση 
της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, ώστε 
μετά τη λήξη των δεκαετιών συμφωνιών, 
το χρηματικό ποσό που στέλνει η Οτάβα 
στις επαρχίες και τις περιοχές να μην πέ-
σει στο κενό...
«Υπάρχουν 46 δισεκατομμύρια δολάρια 

στο τραπέζι αυτή τη στιγμή... 46 δισεκα-
τομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε στο τρα-
πέζι πριν. Άρα αυτό είναι ένα βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση», είπε η Στέφανσον. 
«Αναγνωρίζουμε αυτό ως ένα βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση και έτσι θα το απο-
δεχτούμε», συμπλήρωσε.

Αυτή η απόφαση έρχεται μετά από μια 
διαδικτυακή συνάντηση στην οποία συμ-
μετείχαν πρωθυπουργοί τη Δευτέρα 14 
Φεβρουαρίου, και αφού οι επαρχιακοί 
και εδαφικοί ηγέτες είχαν σχεδόν μια 
εβδομάδα για να μελετήσουν την πρότα-
ση του Τρουντό και να αναλύσουν τις λε-
πτομέρειες των προσδοκιών λογοδοσίας 
που τους τίθενται. Οι βασικές πτυχές της 
ομοσπονδιακής προσφοράς είναι:

1] Άμεση εθνική και «άνευ όρων» συ-
μπλήρωση 2 δισεκατομμυρίων δολαρί-
ων στο CHT για την αντιμετώπιση επει-
γουσών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιατρικά νοσοκομεία, τα επείγοντα 
και τα χειρουργικά κέντρα.
2] Αύξηση πέντε τοις εκατό στο CHT τα 

επόμενα πέντε χρόνια, που παρέχεται 
μέσω της ετήσιας συμπλήρωσης, που θα 
εισαχθεί στη βάση CHT μετά από πέντε 
χρόνια για να διασφαλιστεί μια μόνι-
μη αύξηση που θα παρείχε εκτιμώμενα 
$17,3 δισεκατομμύρια σε 10 χρόνια.
3] 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 

χρόνια για δεκαετίες διμερείς συμφωνί-
ες με κάθε επαρχία και περιοχή που συν-
δέονται με κοινές προτεραιότητες, όπως 
η πρόσβαση στην οικογενειακή υγεία, η 
επένδυση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
και κατάχρησης ουσιών και εκσυγχρο-
νισμός του συστήματος πληροφοριών 
υγείας.

Ενώ ο Τρουντό χαρακτήρισε τη δέσμευ-
ση της κυβέρνησής του ως «μια σημαντι-
κή ομοσπονδιακή επένδυση στην υγειο-
νομική περίθαλψη», οι πρώτες ενδείξεις 
ήταν ότι η προσφορά δεν ικανοποιούσε 
τις απαιτήσεις των επαρχιών για γενική 
αύξηση στο CHT που θα οδηγούσε την 
Οτάβα να ξοδεύει επιπλέον 28 δισεκατομ-
μύρια δολάρια ετησίως.
Ο Scott Moe, πρωθυπουργός του 

Saskatchewan, είπε ότι η συμφωνία δεν 
ήταν κάτι «που να πλησιάζει» αυτό που 
είχαν ζητήσει. «Αυτό το αίτημα ήταν, η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να γίνει εταί-
ρος πλήρους χρηματοδότησης», είπε τη 
Δευτέρα 13/2.

Ερωτηθείς τι άλλαξε, η Στέφανσον είπε 
ότι οι Καναδοί θέλουν να δουν τα δύο επί-
πεδα διακυβέρνησης να συνεργάζονται 
για να αντιμετωπίσουν την πιεστική ανη-
συχία, που είναι η κατάσταση της καναδι-
κής υγειονομικής περίθαλψης. 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από 
τις επαρχιακές και περιφερειακές κυβερ-
νήσεις να αναπτύξουν «σχέδια δράσης» 
που να περιγράφουν πώς σχεδιάζουν να 
χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση και 
να αποτιμήσουν βελτιώσεις στα συστήμα-
τά τους.

Μεταξύ των μετρήσεων που η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση λέει ότι θα εξετάσει, για 
να αξιολογήσει εάν η απτή πρόοδος προ-
έρχεται από τις διμερείς ρυθμίσεις χρη-
ματοδότησης, είναι:
• Οι καθαροί νέοι οικογενειακοί γιατροί 
και νοσηλευτές σε κάθε επαρχία και πε-
ριοχή
• Το ποσοστό των Καναδών που έχουν 
πρόσβαση σε οικογενειακή ομάδα υγεί-
ας ή οικογενειακό γιατρό
• Το μέγεθος του εκκρεμούς χειρουργεί-
ου COVID-19

• Οι διάμεσοι χρόνοι αναμονής για 
τις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας και κατάχρησης ουσιών, και 
• Το ποσοστό των Καναδών που μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στα αρχεία υγείας 
τους ηλεκτρονικά.

Η Στέφανσον είπε ότι υπογράφοντας 
αυτές τις συμφωνίες, οι πρωθυπουργοί 
θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα προγράμ-
ματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρη-
ματοδότηση για την επόμενη δεκαετία δε 
θα τεθούν σε κίνδυνο. 
«Στο παρελθόν, μερικά από τα χρήματα 

για διμερείς συμφωνίες είχαν πάει στη 
βασική χρηματοδότηση, άρα στο Canada 
Health Transfer… για να διασφαλιστεί ότι 
υπάρχει συνέχεια όταν πρόκειται να δια-
σφαλίσουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες υγει-
ονομικής περίθαλψης θα συνεχίσουν να 
παρέχονται» είπε και συμπλήρωσε: 
«Θέλουμε απλώς να διασφαλίσουμε ότι 

η συμφωνία έχει μια πιο μακροπρόθεσμη 

βιώσιμη χρηματοδότηση για το μέλλον».
Ο Μάικλ Ντέκτερ, πρώην αναπληρωτής 

υπουργός Υγείας του Οντάριο, λέει ότι 
«ενώ η συμφωνία μπορεί να είναι μικρό-
τερη από ό,τι ήλπιζαν οι πρωθυπουργοί, 
είναι αρκετή για να κάνει τη διαφορά εάν 
χρησιμοποιηθεί σωστά».
«Θα ξεκινούσα νωρίτερα με ομάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», είπε 
ο ίδιος, αναφερόμενος σε ένα σύστημα 
περίθαλψης που παρέχει στους ασθενείς 
πρόσβαση σε διάφορους επαγγελματίες, 
όπως νοσηλευτές και εγγεγραμμένους 
νοσηλευτές, εκτός από τον οικογενειακό 
τους γιατρό. 
«Χρειαζόμαστε ομάδες αντί για ατομι-

κούς οικογενειακούς γιατρούς στη βάση 
του συστήματος, γιατί χωρίς αυτούς, έχε-
τε κάθε λογής ανθρώπους που πηγαίνουν 
κατευθείαν στα επείγοντα», σημείωσε ο 
Ντέκτερ.

ΠΗΓΗ: CTV NEWS

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 35 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη
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mtellides@gmail.com
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Η Ελληνική γλώσσα  
κινδυνεύει από όλους μας

Την Περασμένη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, σε όλο τον κόσμο εορ-

τάστηκε η μέρα «Της Ελληνικής Γλώσσας». Αμέτρητοι 
εορτασμοί, κυβερνητικά μηνύματα και διαλέξεις, έγι-
ναν προς τιμήν της.

Ως εκεί καλά. Όμως, δεν μπορούν να αγνοηθούν τα 
παράδοξα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη γλώσ-
σα μας κατά καιρούς, με αποτέλεσμα, αντί να γίνεται 
η διαιώνιση της, να συρρικνώνετε με διάφορους τρό-
πους.

Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ στις εκά-
στοτε ελληνικές κυβερνήσεις για την απόσπαση Ελ-
λήνων δασκάλων στα διάφορα ελληνικά σχολεία που 
υπάρχουν ανά το κόσμο. Πολλοί από αυτούς μάλιστα, 
μετά τη θητεία τους στον απόδημο, κατάφεραν και δι-
ένειμαν την ελληνική γλώσσα συνεχίζοντας το λειτουρ-
γικό τους έργο. Αναφέρομαι στους αείμνηστους Νίκο 
Σκλαβενίτη και Βασίλη Ηλιόπουλο. Φυσικά δεν μπορεί 
να ξεχαστεί ο ζήλος και η αφοσίωση στην Ελληνική 
γλώσσα και παιδεία εδώ στο Μόντρεαλ, του Παντελή 
Γκεβελόπουλου. Οι «παλαιοί» γνωρίζουν ότι, μεταξύ 
άλλων, αποτέλεσε δραστήριος και επιτυχημένος διευ-
θυντής των απογευματινών σχολείων της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, ο πρώτος -αν δεν απα-
τώμαι- Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Κοινότητας 
και αργότερα υπεύθυνος της Ελληνικής εκπαίδευσης 
στα τότε σχολεία ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ημερήσιο σχο-
λείο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ υπό τη διοίκηση της τότε Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Δε θα αναφερθώ στη μαλλιαρή διάλεκτο που υιοθέτη-

σε η νεολαία της Ελλάδας. Θα αναφερθώ σε πολιτικές 
που επέτρεψαν την αλλοίωση της γλώσσας ή μάλλον 
τη συνήθεια ν’ ακούμε πολύ συχνά τη γλώσσα των «γει-
τόνων».

Όσοι παρακολουθείτε ελληνικά κανάλια θα έχετε δι-
απιστώσει, ότι χρόνια τώρα έχει εισχωρήσει σχεδόν σε 
κάθε κανάλι η τουρκική γλώσσα, ο «λεγόμενος» τουρ-
κικός πολιτισμός -που μας έκλεψαν- και η τουρκική 
σημαία. Είναι απαράδεκτη η τακτική που ακολουθούν, 
εδώ και χρόνια, κάποιοι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί 
στην Ελλάδα… Μεταδίδουν πρωί και βράδυ την τουρκι-
κή γλώσσα σε ολόκληρη την Ελλάδα για να βγάλουν πε-
ρισσότερα χρήματα, μια και τους στέλνουν συνεχώς οι 
Τούρκοι πάμφθηνες τουρκοσειρές. Αντί τουλάχιστον να 
είναι μεταγλωττισμένες, όπως άλλες σειρές από άλλα 
κράτη, οι προπαγανδιστικές σειρές -διότι για προπα-
γάνδα πρόκειται- είναι στα τουρκικά και απλώς έχουν 
ελληνικούς υπότιτλους.

Αυτό όμως δε θα γινόταν, αν αρμόδια υπηρεσία που 
επιτηρεί την Τηλεόραση και το ραδιόφωνο, θα απα-
γόρευε την τουρκική γλώσσα στην τηλεόραση. Αν δεν 
κάνω λάθος, αυτό είχε συμφωνηθεί να επιτραπεί στα 
κανάλια, υπό κυβέρνηση Σημίτη.

Όμως, ακόμα και στη μουσική των νεοελληνικών τρα-
γουδιών έχει εισχωρήσει ο αραβικός ρυθμός, ένεκα 
μάλλον των αναρίθμητων μουσουλμάνων που έχουν 
κατοικήσει τη χριστιανική Ελλάδα…

Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΜΗ ΓΑΛΟΥΧΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
Για έναν ανεξήγητο λόγο, οι περισσότεροι γονείς αγνο-

ούν την ελληνική τους ιθαγένεια και δεν τη μεταλαμπα-
δεύσουν στα παιδιά τους, τις νεότερες γενιές. Αυτό δεν 
είναι καθόλου πρόσφατο.
Τις προάλλες, καθώς μιλούσα μ’ ένα συνομήλικό μου 

στην Αγγλική μια και δεν έμαθε καλά Ελληνικά -σχε-

δόν καθόλου- μου είπε τα αίτια της μη γνώσης του 
της Ελληνικής γλώσσας, που είναι και η αφορμή του 
σημερινού μου άρθρου. Ήταν το 1968. Ο πατέρας του 
ήταν στον προσκοπισμό του Αγίου Γεωργίου – ο σχε-
δόν εκατοντάχρονος Μενέλαος Παυλίδης σίγουρα τον 
γνώριζε. Η δε μητέρα του ήταν από τις εθελόντριες της 
Φιλόπτωχου του Αγίου Γεωργίου, καθώς και του Φιλαν-
θρωπικού Οργανισμού κυριών και δεσποινίδων. «Οι 
γονείς μου ήξεραν πολύ καλά ελληνικά αλλά όταν εγώ 
και τα αδέλφια μου τους λέγαμε να πάμε τουλάχιστον 
όπως ορισμένοι φίλοι μας στα απογευματινά σχολεία 
ή στα σαββατιανά να μάθουμε ελληνικά, η απάντηση 
τους ήταν: δε χρειάζονται τα Ελληνικά, να μάθετε καλά 
αγγλικά. Είσαστε στον Καναδά και όχι στην Ελλάδα…».

Στις μέρες μας αυτό το «τροπάριο» ότι δε χρειάζονται 
τα ελληνικά, έχει όλο και περισσότερους οπαδούς. Ακό-
μα και στις κοινότητες μας, στους συλλόγους μας και 
οργανισμούς μας. Η αγγλική γλώσσα έχει σχεδόν κα-
πακώσει την Ελληνική. Ξέρω ότι είναι πολύ πιο εύκο-
λο να συναλλαζόμαστε στην Αγγλική. Το είδαμε μέσα 
σε συνεδριάσεις κοινοτήτων. Αν συνεχίσουμε όμως θα 
μοιάσουμε σύντομα -και το έχω γράψει πολλές φορές 
και θα συνεχίζω να το γράφω- στους αμερικανοέλληνες 
(δικιά μου λέξη) που λένε: Δε μιλώ Greek αλλά είμαι 
Ελληνικώς…
Το περίεργο είναι ότι, αν πάρουμε τον αριθμό μαθη-

τών που πήγαιναν στα απογευματινά και σαββατιανά 
της Ελληνικής κοινότητας και προπαντός το 1970, οι 
8.000 μαθητές της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδε-
μόνων, δεν εξηγείται οι τότε μαθητές που μάθαιναν 
ελληνικά, να μην προτρέψουν τα δικά τους παιδιά να 
μάθουν κι αυτά τη γλώσσα των γλωσσών: Τα Ελληνικά.

Σήμερα έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 5.000 με 7.000 
παιδιά στα Ελληνικά μας σχολεία. Και Δυστυχώς δεν 
έχουμε.

Υπενθυμίζω ότι, όταν χάνεται η «γλώσσα» χάνεται και 
η εθνικότητα.

Αντιθέτως από εμάς, άλλες παροικίες όχι μόνο προ-
τρέπουν αλλά πιέζουν τα παιδιά τους να μάθουν τη 
γλώσσα, καθώς τα ήθη και έθιμα της πατρίδας τους και 
να νιώθουν περήφανα γι’ αυτή.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιπλέον, αναρωτιέμαι αν η παροικία μας πραγματικά 

ενδιαφέρεται για τα κοινά, όπως την κοινότητα μας. Αν 
υπήρχε ενδιαφέρον, τότε στην τελευταία συνεδρίαση 
της Ελληνικής Κοινότητας που έγινε στο χολ του Τιμίου 
Σταυρού στο Λαβάλ, η προσέλευση των ενδιαφερό-
ντων συμπάροικων θα ξεπερνούσε τα σαράντα άτομα. 
Γιατί τόσα ήταν, μόλις σαράντα! Μηδαμινός αριθμός, 
σε σχέση με τις εκατοντάδες συμπάροικων που κατοι-
κούν γύρω από τον Τίμιο Σταυρό, γύρω στα πέντε λεπτά 
με τα πόδια.

Μήπως λοιπόν είναι καιρός να αποδεχτούμε -όχι να 
αναρωτηθούμε- ότι υπάρχουν δύο ελληνικές παροικί-
ες; Η μία (η θεσμική) που έχει συρρικνωθεί στο πολύ 
τα 1.000 άτομα και η άλλη, που αν και τα άτομα αυτά 
έχουν Ελληνικό όνομα, οι αιτίες όπως η μη μάθηση των 
Ελληνικών και η μη Ελληνική γαλούχηση, τούς «προ-
τρέπει» να απέχουν από τα Παροικιακά. Πάλι καλά που 
κατακλείουμε τις εκκλησίες κάθε Ανάσταση. Αυτό όμως 
δεν είναι αρκετό για να συνεχίσουμε ως παροικία. Εύ-
χομαι να μη χάσαμε το τρένο ως Ελληνική παροικία…
Τέλος, αναρωτιέμαι αν η τότε ανταγωνιστική σύγκρου-

ση μεταξύ κοινοτήτων Μόντρεαλ και Λαβάλ ήταν πε-
ρισσότερο αποτελεσματική απ’ ότι όλοι νομίζαμε, από 
τη σημερινή ενωμένη κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ. 
Οι φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις που διοργάνωναν 
και οι δύο κοινότητες, το αποδεικνύουν.

Στόχος διακρίσεων  
οι μειονότητες

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα μέλη των ορατών μειονο-
τήτων εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες 

θέσεις στο δημόσιο τομέα του Κεμπέκ.  
Η ερευνητική Επιτροπή «Droits de la personne» διαπίστωσε ότι 

υφίστανται εμπόδια, όχι μόνο στην πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, 
αλλά πιότερο στην προαγωγή σε υψηλότερες θέσεις, παρά τα προ-
σόντα των εργαζομένων που ανήκουν σε μειονότητες.    

Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας στο Κεμπέκ και η μη αναγνώρι-
ση των πτυχίων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό είναι μεταξύ των 
σημαντικότερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες. 
Ακόμη και αν έχουν γεννηθεί στον Καναδά, εξακολουθούν να είναι 
θύματα διακρίσεων στις προσλήψεις, παρότι συχνά τα προσόντα 
τους είναι υψηλότερα από το μέσο Κεμπεκιώτη. 
Το 2022, οι μειονότητες αντιπροσώπευαν το 11,2 τοις εκατό του 

συνολικού εργατικού δυναμικού, που σημαίνει αύξηση 8,5 τοις 
εκατό από το 2009. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από το 2019 ο Κα-
ναδάς έχει τον 8ο μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών παγκοσμίως, 
καθώς οι γεννημένοι εκτός Καναδά αποτελούν περίπου το ένα 
πέμπτο του πληθυσμού της χώρας, ένας από τους υψηλότερους 
δείκτες για τις εκβιομηχανισμένες δυτικές χώρες.

Η ετήσια έκθεση περιέχει 11 συστάσεις, άλλες απευθύνονται 
στους εργοδότες και άλλες στα συνδικάτα και στην κυβέρνηση. Ει-
δικότερα, η Επιτροπή συνιστά τόσο στους εργοδότες όσο και στα 
συνδικάτα, να καθιερώσουν υποχρεωτική εκπαίδευση σε μηχανι-
σμούς καταπολέμησης του συστημικού ρατσισμού και των διακρί-
σεων στην απασχόληση. 

Ελπίζει επίσης να υιοθετηθεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, 
με στόχο την προώθηση των μελών ορατών μειονοτήτων στο ερ-
γατικό δυναμικό. Προτείνει ακόμη στην κυβέρνηση του Κεμπέκ να 
αναπτύξει μια πολιτική για την καταπολέμηση του συστημικού ρα-
τσισμού και των διακρίσεων, που να λαμβάνει υπόψη τα προσό-
ντα και τις ικανότητες των ομάδων μεταναστών.

Προτρέπει δε τους δημόσιους φορείς να καταργήσουν τα συστη-
μικά εμπόδια, όπως την εργασιακή εμπειρία και την αναγνώριση 
των πτυχίων που αποκτήθηκαν στη χώρα καταγωγής ή προέλευ-
σης των μεταναστών και την απαίτηση των εργοδοτών, οι αιτού-
ντες να διαθέτουν εμπειρία στο Κεμπέκ ή στον Καναδά, και να μην 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πρόληψή τους. 

Επί πλέον, η επιτροπή συνιστά στους οργανισμούς που υπόκει-
νται στις διατάξεις του ειδικού δικαίου, να διασφαλίζουν ότι οι 
πρακτικές στελέχωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κίνητρα 
που καθοδηγούν στην διακριτική και ρατσιστική συμπεριφορά και 
τους ενθαρρύνει, να προσεγγίσουν ρεαλιστικά και αποφασιστικά 
την κατάσταση και να ενεργούν ανάλογα. 
Τέλος, η Επιτροπή συγκροτεί ένα τραπέζι διαβούλευσης που απο-

τελείται από εκπροσώπους των κυριότερων συνδικαλιστικών κέ-
ντρων, προκειμένου να καθοριστεί και να διευκρινιστεί ο ρόλος 
τους στην εφαρμογή της ίσης πρόσβασης στα προγράμματα απα-
σχόλησης. 

Προσωπικά, έχω την αίσθηση ότι το πρόβλημα στο Κεμπέκ είναι 
βαθύτερο και έχει να κάνει με την υπεροπτική συμπεριφορά, η 
οποία έντεχνα έχει καλλιεργηθεί σε ένα μεγάλο τμήμα του λαού.

Οι κυβερνώντες θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι η «κα-
θαροαιμία» δεν αποτελεί το μοναδικό «προσόν» για να πορευτεί 
κάποιος στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας… 
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Η Δημοκρατία πνέει τα λοίσθια υπό το βάρος 
των αλλεπάλληλων θεσμικών πραξικοπημάτων
Ένα πρόσθετο μεταπολιτευτικό 

ανοσιούργημα προστέθηκε εις 
τις μελανές σελίδες της σύγχρονης Ελ-
λαδικής ιστορίας, ίσως την κρισιμότε-
ρη περίοδο μεταπολιτευτικά, όπου η 
κυβέρνηση, δια ορισμένων μεθοδεύ-
σεων της (πράξεων και παραλείψεων) 
επέφερε το μεγαλύτερο πλήγμα προς 
την περιουσία του Ελληνικού λαού, 
προλειαίνοντας ανενδοιάστως το έδα-
φος και χορηγώντας ανεκκλήτως κατ’ 
ουσίαν άδεια, προς αγνώστων λοιπών 
στοιχείων, προχείρως εγκατεστημένες 
εν τη Πατρίδι μας, εταιρίες, όπως προ-
βαίνουν αμελλητί και νομιμοφανώς 
προς την εν τη κυριολεξία αρπαγή της 
πρώτης κατοικίας του καθημαγμένου 
και καθειργούμενου Ελληνικού Λαού.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]

Αντί, ως έδει, η κυβέρνησις να ανα-
στείλει άνευ χρονοτριβής δια νόμου, 
ως επιτάσσει το Κράτος Δικαίου να 
αναχαιτίσει την ανθρωποβόρα διάθεση 
της αρπαγής εισέτι της πρώτης κατοικί-
ας των πτωχοποιημένων Ελλήνων, την 
οποία ειρήσθω εν παρόδω, κατήργησε 
η πολύφερνη κυβέρνηση της πρώτης 
φορά Αριστερά του Τσίπρα, έπεμψε 
δήθεν την απόφαση, προς την ολομέ-
λεια, ούτως ώστε να αποσείσει τυχόν 
ευθύνες εκ του αποτελέσματος, όπερ 
και εγένετο.
Η απόφαση της Ολομέλειας παντελώς 

ανάλγητα και δήθεν με μία αντικειμε-
νική ορθή νομική ερμηνεία συνετάγη 
αναφανδόν υπέρ του δεσπόζοντος 
ισχυρού (γιατί άραγε;), ο νοών νοείτω 
περί των σταθμίσεων εις τις οποίες 
προέβησαν, προδήλως ουχί προς το 
δημόσιο και συλλογικό συμφέρον κατά 
αντικειμενικώς αντιβαίνοντα τρόπο 
προς το νομικά και ηθικά ορθό.
Εις επίρρωσιν των ως άνω καθίσταται 

το εσπευσμένο και η εν γένει ταχύτης 
περί της εκδόσεως της αποφάσεως αυ-
τής, ότε, δια έτερα ζητήματα, το πλέον 
απομεμακρυσμένο περιφερειακό ειρη-
νοδικείο, χρειάζεται κατά το μάλλον ή 
ήττον περίπου 3 με 6 μήνες προς έκδο-
ση μίας αποφάσεως και δικαίως, διό-
τι επιβάλλεται να μελετήσει ορθά και 
εμπεριστατωμένα.
Απορίας άξιον καθίσταται, πώς η ολο-

μέλεια αποτελούμενη από 64 δικαστές 
να εκδώσει απόφαση εντός 8 ημερών, 
προφανώς η λογική εάλω και η δημο-
κρατία έχει εκ των ενόντων καταλυθεί, 
λόγω ότι η Δικαιοσύνη κηδεμονεύεται 
ευθέως, από αλλότριους παράγοντες ή 
όχι, τούτο απλώς, το θέτω ως αναφυό-
μενη εκ των περιστάσεων κρίσιμη προ-
βληματική, διότι επιδεικνύει μία μερο-
ληπτική συμπεριφορά, εφαρμόζοντας 
δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς 
τις Τράπεζες, πέραν από την καθόλα 
καταφατική απάντηση να εκδίδει δια 
υπερεκχειλίζοντος ζήλου, εσπευσμένα 
αποφάσεις εις βάρος της κοινωνίας.

Κατά συνέπεια λοιπόν, όταν η Δικαι-
οσύνη μετατρέπεται εις εν μηχανισμό 
και εργαλείο των ισχυρών, δίχως να 
σταθμίζει ορθώς τα γεγονότα και αδι-
αφορώντας παντελώς για το δημόσιο 
συμφέρον, ούτως λοιπόν εχόντων των 
πραγμάτων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
ουδεμία προοπτική υφίσταται εις τον 
τόπο τούτο, καθότι ο όρος Δικαιοσύνη 
υφίσταται κατ’ ευφημισμόν και ουχί εν 
της πράγμασι, διότι προκρίνονται αμι-
γώς ατομικά και ουχί συλλογικά συμ-
φέροντα.
Το ιστορικό της θεσμικής αυτής επο-

νείδιστης αποφάσεως είχε ως εξής: 
Είναι πρόδηλο ότι την 26-1-2023 ενώ-

πιον της πλήρους Ολομελείας του Αρεί-
ου Πάγου, η Πρόσθετη Παρέμβαση που 
άσκησε κατ´ άρθρο 90 παρ. ζ / Κωδ.Δικ., 
ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), 
υπέρ των δανειοληπτών και κατά των 
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων 
(funds), προς υποστήριξη της 822/2022 
απόφασης του Α2 Τμήματος του Αρεί-
ου Πάγου για το ζήτημα που έχει ανα-
κύψει αναφορικά με τη νομιμοποίηση 
των συγκεκριμένων εταιρειών για τη 
διενέργεια δικονομικών πράξεων σε 
βάρος των δανειοληπτών.
Συγκεκριμένα, όπως τεκμηριωμένα 

αναπτύχθηκε από το Δικηγορικό Σύλ-
λογο Αθηνών ενώπιον του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, αντίθετα από τη μέχρι 
τώρα πρακτική των Εταιριών Διαχεί-
ρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πι-
στώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), οι τελευταίες δε 
διαθέτουν κατά νόμο, κατ’ εξαίρεση νο-
μιμοποίηση για την άσκηση διαδικαστι-
κών εν γένει πράξεων (έκδοση διατα-
γής πληρωμής, επίσπευση αναγκαστι-
κής εκτέλεσης κ.λπ.), στις περιπτώσεις 

που η μεταβίβαση των απαιτήσεων και 
η αντίστοιχη ανάθεση της διαχείρισης 
προς αυτές γίνεται με βάση τις διατά-
ξεις για την τιτλοποίηση των απαιτήσε-
ων του Ν. 3156/2003, όπως ανέφερε ο 
ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του.
Ο καταιγισμός των πλειστηριασμών, 

ιδίως εις μία κρίσιμη χρονική συγκυρία 
προς τον Ελληνικό λαό, ιδίως, μετά την 
Πανδημία, εισέτι και κατά της πρώτης 
κατοικίας, άνευ ουδεμίας κρατικής 
προστασίας και παρέμβασης, αποδει-
κνύει, ως  διάδοχος κατάσταση των 
μνημονίων, ότι η Ελλάδα πνέει τα λοί-
σθια και κυβερνάται από πρόσωπα τα 
οποία εν τη κυριολεξία και ουχί κατ’ 
εφημισμόν, υποστηρίζουν εν προκει-
μένω τα θεμελιώδη συμφέροντα των 
Τραπεζών.

Ασφαλώς τούτο κατέστη απόλυτα 
σαφές, εκ της περιόδου των αλλεπάλ-
ληλων μνημονίων, όπου υποθηκεύθη-
κε ανέκκλητα το μέλλον της Ελλάδας, 
αφότου ένα μεγάλο μέρος της Κρατι-
κής Περιουσίας κατέστη υπέγγυο δια 
λόγους εμπράγματης ασφάλειας ως 
προς τους δανειστές μας, προκειμένου 
να ρυθμιστεί το «δημόσιο χρέος» παρά 
τα όσα κατά την περίοδο εκείνη είχαν 
αποκαλυφθεί δια τη μετακύλιση του 
ιδιωτικού εις το δημόσιο χρέος.

Εκ κατακλείδι, υπομημνίσκω ότι η ζο-
φερά εκείνη ιδιαίτερα δυσχερής περίο-
δος δια την Ελλάδα, επί κυβερνήσεως 
του κ. Τσίπρα, ότι κατά το διαβόητο 
δημοψήφισμα, όπου το ηχηρό «όχι» 
του Ελληνικού λαού, μετετράπη εν μία 
νυκτί εις «Ναι».

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

Professional Auto Body Repair & Painting

1385, Boul. des 
Laurentides, Local 103 

Vimont, Laval

Centre de Collision

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

514 476-4565

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και 
Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγ-
γελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο 
Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιο-
λογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως δι-
αμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής 
φύσεως διαφορών, αστικού και εμπο-
ρικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσο-
λαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρά-
γραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αρχηγοί τα ατού των κομμάτων
Που υπερτερούν Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης και που παρουσιάζουν  
αδυναμίες που μπορεί να κρίνουν και το αποτέλεσμα των εκλογικών μαχών

Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις – 
παγκοσμίως – πέραν των προγραμ-

μάτων, των υποσχέσεων, των δεσμεύ-
σεων και των παροχών, αναμφίβολα 
σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αρχηγοί 
των κομμάτων.

Του Μιχάλη Κωτσάκου
© Η ΑΠΟΨΗ [iapopsi.gr]

Το έχουμε δει πολλάκις να συμβαίνει στο 
παρελθόν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έσυρε 
το ΠΑΣΟΚ προς την εξουσία και όχι το ΠΑ-
ΣΟΚ τον Ανδρέα. 
Ακόμη και σήμερα πολλοί ηλικιωμένοι, 

που είναι εν ζωή, λένε πως «εγώ ψήφι-
ζα Ανδρέα». Σπάνια θα τους ακούσεις 
να ομιλούν για το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου και ο 
αείμνηστος Γιώργος Κατσιφάρας είχε πα-
ραδεχθεί ότι «χωρίς τον Ανδρέα ήμασταν 
άγνωστοι στην πολυκατοικία μας».

Αργότερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης για να αντιμετωπίσει τον Παπανδρέ-
ου και να κερδίσει τις εκλογές, στηρίχθηκε 
στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, όμως 
ενίσχυσε το ηγετικό του προφίλ, παρουσι-
άστηκε ως τον άνθρωπο που θα κερδίσει 
τον Παπανδρέου και διεύρυνε το κόμμα 
και προς το κέντρο κερδίζοντας, αλλά και 
προς την αριστερά.
Στην ίδια ρότα και ο Κώστας Σημίτης, ο 

οποίος έκανε αμφίπλευρη διεύρυνση, 
καθώς πέραν των μεταγραφών από την 
ανανεωτική αριστερά διείσδυσε και στην 
κεντροδεξιά. 

Προηγουμένως τον επέλεξαν οι βουλευ-
τές και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ ως τον αντι-
καταστάτη του Ανδρέα, διότι με αυτόν 
πίστευαν ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. 
Όπως κι έγινε και το Σεπτέμβριο του 1996 
και τον Απρίλιο του 2000.

Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε στην εξου-
σία το 2004, χάρη στο ενισχυμένο ηγετικό 
προφίλ του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος 
έπεισε το λεγόμενο «μεσαίο χώρο». 

Κάτι ανάλογο έγινε και με τον Γιώργο Πα-
πανδρέου, που θριάμβευσε στις εκλογές 
του 2009, όταν πλέον το προφίλ του ήταν 
ενισχυμένο. Αλλά και ο Αντώνης Σαμα-
ράς έσυρε προς τη νίκη τη Νέα Δημοκρα-
τία, την οποία παρέλαβε με κατεβασμένα 
τα φτερά μετά την ήττα από τις εκλογές 
του Οκτωβρίου του 2009.

Για να συμβούν όλα τα παραπάνω, όπως 
τουλάχιστον υποστηρίζουν οι δημοσκόποι 
και οι εκλογολόγοι, έβαζαν στο ζύγι και 
την προσωπικότητα των πολιτικών αρχη-
γών, το «εκτόπισμα» και το προφίλ. 
Τώρα που έχουμε εισέλθει στην τελι-

κή ευθεία για τις εκλογές, οι ειδικοί επι-
στήμονες εκτιμούν πως το προφίλ των 
αρχηγών θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην 
επιλογή των ψηφοφόρων.  Μάλιστα όπως 
εκτιμούν οι αναλυτές «σε μια περίοδο αλ-
λεπάλληλων κρίσεων που μια προγραμ-
ματική υπόσχεση μπορεί να ανατραπεί 
από τη μια στιγμή στην άλλη λόγω ενός 
αστάθμητου παράγοντα, είναι τα ίδια τα 
πρόσωπα των οποίων η παρουσία βαραί-
νει περισσότερο».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ο πρωθυπουργός ξεκινά την προεκλο-

γική εκστρατεία έχοντας δύο δυνατά ση-
μεία. Το ένα είναι της συνέπειας και το 
άλλο της αποτελεσματικότητας. Πέραν 
των αστοχιών, που πάντα συμβαίνουν 
σε όλες τις κυβερνήσεις, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατάφερε να του αναγνωρίζουν 
ακόμη και αυτοί που δεν τον ψηφίζουν, 
ότι επέδειξε ψυχραιμία και αποφασιστι-
κότητα και στην κρίση του Έβρου κι έναντι 
της τουρκικής προκλητικότητας. Τα όσα 
συνέβησαν με την υβριδική επίθεση των 
Τούρκων στον Έβρο μέσω των Αφγανών 
και Αφρικανών μεταναστών, αποτέλεσε 
το βατήρα για να αλλάξει το κλίμα για την 
Ελλάδα στο διπλωματικό επίπεδο.
Αλλά και στο θέμα της αντιμετώπισης 

της πανδημίας ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έδειξε τεράστια αποφασιστικότητα με 
το να μην ακούσει τις εισηγήσεις για οικο-
νομική καταστροφή εάν κλείσει η οικονο-
μία κι επέβαλλε καραντίνα που απεδείχθη 
σωτήρια για τη δημόσια υγεία. Διότι είδα-
με όλοι τι συνέβη στη γειτονική Ιταλία που 
άργησε να αντιδράσει.

Αναμφίβολα δεν είναι όλα θετικά για 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, 
η αστική του καταγωγή δεν είναι πάντα 
εύκολα αποδεκτή από τα πιο λαϊκά ακρο-
ατήρια. Ο ίδιος προσπαθεί να το διορθώ-
σει και όπως επισημαίνουν οι επικοινωνι-
ολόγοι τα καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό, 
αφού δείχνει άνεση στην επαφή ακόμη 
και με ψηφοφόρους άλλων κομμάτων. Ο 
ίδιος, όπως δήλωσε πρόσφατα και από 
το Ηράκλειο Κρήτης «δεν επιζητώ τη σύ-
γκρουση, επιδιώκω τη σύγκριση».

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Ο Αλέξης Τσίπρας, από την άλλη, κουβα-

λάει στην πλάτη του την επιτυχία σε μία 
δύσκολη εποχή για τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν από 
τις εκλογές του 2009, όταν όλοι έλεγαν ότι 
το κόμμα θα μείνει εκτός Βουλής, να το 
κουβαλήσει στην πλάτη του χάρη στο δικό 
του προφίλ. Ακόμη και σήμερα οι αναλυ-
τές ισχυρίζονται ότι με οποιονδήποτε άλ-
λον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα επέστρεφε 
στο 5-6% αλλά θα κινείτο πέριξ του 15%. Ο 
ίδιος ο αρχηγός του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης κουβαλάει το κόμμα, 
ξεπερνώντας τις όποιες ακτιβιστικές δρά-
σεις των στελεχών του, όπως για παρά-

δειγμα να εμφανίζονται στελέχη του ως 
μάρτυρες υπεράσπισης του Κουφοντίνα, 
ή να διοργανώνουν εν μέσω πανδημίας 
συγκεντρώσεις για τον αρχιεκτελεστή της 
τρομοκρατικής οργάνωσης «17Ν».

Παλιότερα ήταν ο αγαπημένος των ΜΜΕ, 
όμως η εν γένει στάση του κόμματος του 
έχουν προκαλέσει ρήγματα στις σχέσεις 
του κ. Τσίπρα ακόμη και με δημοσιογρά-
φους που τον αντιμετώπιζαν θετικά. Αυτό 
πάντως που του αναγνωρίζουν είναι ότι 
κερδίζει πόντους, χάρη στη δυνατότητα 
αντίληψης των προβλημάτων των πολι-
τών. Χαρακτηριστικό του προφίλ του είναι 
ότι η φθορά προς το πρόσωπο του είναι 
πολύ μικρότερη έναντι του κόμματος του.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Στο στενό κομματικό ακροατήριο ο Νί-

κος Ανδρουλάκης λαμβάνει θετικές κρι-
τικές, λόγω και του μηχανισμού του που 
είναι έτοιμος από την εποχή της νεολαίας. 
Υπέρ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ λειτουρ-
γεί το γεγονός, πως ο ίδιος αποτελεί ορ-
γανικό μέρος της παράταξής του, η οποία 
διατηρήθηκε στη ζωή και λόγω ισχυρού 
κομματικού πατριωτισμού ορισμένων 
στελεχών της, και στηρίζει την αυτονομία 
της. Η κρητική καταγωγή του ενισχύει ένα 
προφίλ που φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη 
απήχηση στο «πράσινο» κοινό της περι-
φέρειας, ενώ η μετριοπάθεια στον αντι-
πολιτευτικό του λόγο κερδίζει ένα μέρος 
των προοδευτικών ψηφοφόρων που την 
προτιμούν από το λαϊκισμό.
Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Νί-

κου Ανδρουλάκη, είναι ότι ακόμη δεν 
μπορεί να θεωρηθεί μπαλκονάτος, ενώ 
οι παρεμβάσεις του στην Ευρωβουλή εί-
ναι άγνωστες στο ευρύ κοινό, καθώς οι 
Έλληνες παραδοσιακά θεωρούν το Στρα-
σβούργο ως αριστοκρατικό όργανο, που 
ποτέ δεν το είδαν ως κάτι πολύ σημαντικό. 
Και φυσικά η απουσία του από την ελληνι-
κή Βουλή δεν του επιτρέπει να αναπτύξει 
ο ίδιος τις θέσεις του για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Πολλοί 
θεωρούν ότι αποτελεί πλεονέκτημα, κα-
θώς δεν αντιμετωπίζει την καθημερινή 
φθορά της Βουλής, όμως δεν είναι λίγοι 
αυτοί που το θεωρούν μειονέκτημα, διό-
τι ένα μεγάλο ακροατήριο δε γνωρίζει τις 
απόψεις του.
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Άρειος Πάγος: Πωλείται η Ελλάς
Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως του Έλληνα το σπίτι ανήκει στο Fund και τον τραπεζίτη! • Με μια απόφαση – «ταφόπλακα» 
για την πρώτη κατοικία, ο Άρειος Πάγος έδωσε το σύνθημα για την τελική έφοδο ενάντια στην ιδιωτική περιουσία

Απόφαση – Άρειος Πάγος: Με ισχυ-
ρότατη πλειοψηφία (56-9), η Ολομέ-

λεια του Αρείου Πάγου τάχθηκε υπέρ των 
εκπροσώπων των funds (servicers), με 
αποτέλεσμα οι δεύτεροι να είναι σε θέση 
να πραγματοποιούν πλειστηριασμούς 
στο όνομά τους σε ακίνητα τα οποία 
έχουν αποκτήσει με εξαγορά.

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης 
Media: Sportime.gr      

Μετά την εξωφρενική απόφαση της 
πλειοψηφίας των Αρεοπαγιτών, περί-
που 700.000 δανειολήπτες πετιούνται 
απροστάτευτοι στην αρένα των πλειστη-
ριασμών για να κατατρώγουν τις σάρκες 
τους τα κοράκια των αγορών. Περιουσίες 
που θα λεηλατηθούν από τους διάφορους 
«πάτσηδες» του συστήματος που βγαί-
νουν παγανιά στην αγορά και αγοράζουν 
τα κόκκινα δάνεια για εξευτελιστικά ποσά.

Και αυτά μονάχα για αρχή, αφού η κούρ-
σα των επιτοκίων κινείται ανεξέλεγκτη, 
ρίχνοντας στο «κόκκινο» ολοένα και πε-
ρισσότερα δάνεια. Η δικαιοσύνη σερβίρει 
περιουσίες, όνειρα, ζωές ολόκληρες, και το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ετοιμάζεται 
να τα καταβροχθίσει με αχόρταγη όρεξη.

Μια γιγαντιαία αναδιανομή πλούτου 
προς όφελος των πραγματικών κυβερνη-
τών της χώρας, δηλαδή του τραπεζικού συ-
στήματος, που θα οδηγήσει τους Έλληνες 
στην εξαθλίωση και τη σκλαβιά.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της 

χώρας, με τον πλέον πρόδηλο τρόπο έδει-
ξε προς τους Έλληνες πως είναι ανεπιθύ-
μητοι και παρίες στη χώρα τους, πως δεν 
υφίσταται πλέον καμία προστασία για τα 
συμφέροντα του ελληνικού λαού, πως ο 
μόνος «νόμος» είναι τα κέρδη των τραπε-
ζών και η λαφυραγώγηση της ιδιωτικής πε-
ριουσίας από τα αιμοβόρα όρνια του «real 
estate».
Είναι εντυπωσιακή δε και η αναλογία των 

πόσων ψήφισαν υπέρ των funds, σε σχέση 
με τους λιγοστούς Αρεοπαγίτες που ψή-
φισαν κατά. Αντιπροσωπεύει απόλυτα το 
πού έχει φτάσει το επίπεδο της νομικής 
σκέψης και λογικής στη χώρα μας. Εξίσου 
εντυπωσιακή είναι και η ταχύτητα με την 
οποία βγήκε η απόφαση, η οποία εντυπω-

σίασε ακόμα και τους εκπροσώπους των… 
funds.
Το ελληνικό δημόσιο – οι Έλληνες φορο-

λογούμενοι δηλαδή και οι απόγονοι τους 
– πλήρωσαν και δανείστηκαν δισεκατομ-
μύρια μέσω μνημονίων, ώστε να γίνουν 
αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις για 
τη σωτηρία των ελληνικών τραπεζών από 
τη χρεωκοπία. Ένα μόνιμο μέσο αφαίμα-
ξης του δημόσιου ταμείου από ιδιώτες. 

Και σήμερα βλέπουν τις ίδιες τράπεζες 
που σώθηκαν με το αίμα του ελληνικού 
λαού, να ετοιμάζουν το πλιάτσικο του αι-
ώνα, με τη «βούλα» της ελληνικής δικαι-
οσύνης.

Και αυτή η γενική έφοδος ενάντια στην 
περιουσία του Έλληνα, γίνεται με τις πλά-
τες ενός κόμματος που χρωστάει 380 εκα-
τομμύρια ευρώ προς τις τράπεζες. Δικαιο-
σύνη, κυβέρνηση και funds, πιασμένοι χέρι 
– χέρι, για μια Ελλάδα νέα. Μια χώρα που 
βγαίνει και επίσημα πλέον στο σφυρί, για 
να γίνει αποικία επωφελούμενων ξένων. 
Αυτή είναι η κατάσταση.

Κατά τα άλλα, βγήκαμε από τα μνημόνια 
και έχει έρθει η ανάπτυξη. Απλά μερικά 
εκατομμύρια Ελλήνων θα την υποδεχθούν 
στο πεζοδρόμιο, όντας πεταμένοι έξω από 
τα σπίτια τους.

ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2010
Όλα τα μνημονιακά κόμματα φρόντισαν 

μετά το 2010 να ξεφορτωθούν όλες τις 
νομικές δικλείδες ασφαλείας που προστά-
τευαν την πρώτη κατοικία (όπως ο νόμος 
Κατσέλη), καταργώντας σταδιακά κάθε 
σχετικό μέτρο. Καθιερώθηκαν οι ηλεκτρο-
νικοί πλειστηριασμοί για fast – track διαδι-
κασίες και για να μην μπορεί καμία δράση 
αλληλεγγύης να παρεμβαίνει, και έπειτα 
έγιναν «ιδιώνυμο» οι κινητοποιήσεις κατά 
των πλειστηριασμών.

Για να φτάσουμε μέχρι το σήμερα, όπου 
μπορούν να δρουν εντελώς ανεξέλε-
γκτα τα funds στη διενέργεια πλειστηρια-
σμών, χωρίς καν να έχουν υποχρέωση να 
διαπραγματευτούν κάποια πρόταση ρύθ-
μισης από τον οφειλέτη.
Τα πάντα κόπηκαν και ράφτηκαν στα μέ-

τρα των τραπεζών, ώστε να προχωρήσουν 
στο τελικό στάδιο για τη βίαιη πτώχευση 

του ελληνικού λαού. Δεκατρία χρόνια προ-
εργασίας, οδήγησαν στην τελική έφοδο 
ενάντια στη λαϊκή στέγη. Ποτέ ξανά στα 
χρόνια της μεταπολίτευσης, οι θεσμοί του 
κράτους δεν έγιναν τόσο απροκάλυπτα 

εχθρικοί προς τον ελληνικό λαό. Μόνο που 
ο λαός έχει πάντοτε τον τελευταίο λόγο, 
αρκεί να ενημερωθεί και να δράσει υπέρ 
των συμφερόντων του, πριν τον ξυπνήσει 
η εφιαλτική πραγματικότητα που έρχεται.

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
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Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι 
για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντιμετω-

πίζει μια κρίση ανάλογη με αυτήν του 
2012, οπότε έπαυσε να είναι κόμμα εξου-
σίας και υποβιβάσθηκε σε «τρίτο πόλο». 
Ίσως όμως τώρα η κρίσις να είναι ακόμη 
μεγαλύτερη και να θέσει σε δοκιμασία 
την ύπαρξη του κόμματος που δημιούρ-
γησε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εστία», οι 

κλυδωνισμοί της παρούσης περιόδου εί-
ναι τόσο ισχυροί, που θυμίζουν στους πα-
λαιότερους την περιπέτεια της Ενώσεως 
Κέντρου (ΕΔΗΚ για την ακρίβεια) τις πα-
ραμονές των εκλογών του 1981, οπότε κα-
ταποντίστηκε συνθλιβείσα ανάμεσα στη 
Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. 
Και τότε η ΕΔΗΚ τελούσε υπό την ηγεσία 

του παλαιού πολιτικού, Ιωάννου Ζίγδη, ο 
οποίος παρά την πλούσια πείρα του, απέ-
τυχε να ελιχθεί αποτελεσματικά και να 
τη διασώσει. Σήμερα, του ΠΑΣΟΚ ηγείται 
ο Νίκος Ανδρουλάκης, μοναδικό προσόν 
του οποίου είναι ότι είναι νέος. Στερεί-

ται δηλαδή πείρας ανάλογης εκείνης του 
Ιωάννου Ζίγδη που και πάλι είχε αποδει-
χθεί ανεπαρκής. Επιπροσθέτως, δεν είναι 
μέλος της ελληνικής Βουλής, αλλά της 
Ευρωβουλής. Και η απουσία του από την 
κεντρική πολιτική σκηνή των Αθηνών έχει 
γίνει ιδιαιτέρως αισθητή. Και όχι μόνο στη 
συζήτηση για τις υποκλοπές, όπου ήταν το 
κεντρικό πρόσωπο ενδιαφέροντος.
Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευοίω-

να για το τρίτο κόμμα, το οποίο φαίνεται 
θα διατηρήσει τη θέση του στην κατάταξη, 
μόνο και μόνο διότι δεν υπάρχει κάποιο 
άλλο με δυνατότητα να τη διεκδικήσει. 
Ήδη από τους υποψήφιους βουλευτές 
του πάλαι ποτέ κραταιού «κινήματος» 
145 έχουν επισήμως αποσυρθεί. Μετά δε 
τον κ. Σπύρο Καρανικόλα, ανακοίνωσαν 
την προσχώρησή τους στη Νέα Δημοκρα-
τία ο Απόστολος Σπυρόπουλος (υιός του 
ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρ-
του Σπυρόπουλου) και η εκ Δωδεκανή-
σου Ελευθερία Φτακλάκη.

Η κατάσταση οδηγεί το ΠΑΣΟΚ στα όρια 

της απόγνωσης, ενώ από την άλλη πλευρά 
τα σχόλια είναι από αιχμηρά έως χλευα-
στικά. Οι «δαίμονες» του διαδικτύου, τα 
λεγόμενα «τρολ», έχουν κυκλοφορήσει 
ακόμη και φωτογραφίες (προϊόντα ηλε-
κτρονικών συνθέσεων) του ίδιου του Νί-
κου Ανδρουλάκη να προσχωρεί στη ΝΔ! 
Αυτή μπορεί να είναι η αστεία πλευρά της 
υπόθεσης, υπάρχει όμως και η σοβαρή, 
που μπορεί να προσλάβει καταλυτικές δι-
αστάσεις αν επιβεβαιωθεί. 

Όπως αποκαλύπτει η Εστία, κυβερνη-
τικά στελέχη διαδίδουν ότι επίκειται νέο 
πλήγμα για κορυφαίο παράγοντα του ΠΑ-
ΣΟΚ, προερχόμενο από τις δικαστικές αρ-
χές του Βελγίου. Λένε συγκεκριμένα, ότι 
εντός του προσεχούς διαστήματος θα ζη-
τηθεί η άρση της ασυλίας του στελέχους 
αυτού, που κατέχει θέση σε κορυφαίο 
ευρωπαϊκό όργανο, με την κατηγορία των 
υπόπτων σχέσεων με ξένη δύναμη και μά-
λιστα όχι αραβική. Μιλούν για χώρα κει-
μένη ανατολικά, με την οποία η Ευρώπη 
έχει έντονη αντιπαλότητα.

Και πάνω σε όλα αυτά έρχεται και η δι-
αθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, η οποία 
ανοίχθηκε προ ολίγων ημερών και πρόκει-
ται σύντομα να δημοσιευθεί. Υπάρχουν 
όμως πληροφορίες, συμφώνως προς τις 
οποίες αυτά που αναφέρονται στη διαθή-
κη «καίνε» κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
μηδέ του πρώην πρωθυπουργού Κώστα 
Σημίτη εξαιρουμένου.
Οι αναταράξεις που θα προκληθούν θα 

προκαλέσουν τεράστια ζημιά, ενδεχο-
μένως δε και διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Και 
καθώς όλα αυτά γίνονται σε προεκλογική 
περίοδο, πολλές δυνάμεις καραδοκούν 
να διαμοιρασθούν τα ιμάτια του καταρ-
ρέοντος τρίτου κόμματος, αν και επιφυ-
λάξεις υπάρχουν όσον αφορά στη συμπε-
ριφορά του πυρήνα των ψηφοφόρων του. 
Διότι πέρα από αυτούς που προσβλέπουν 
σε μια συμμετοχή στην κυβέρνηση, υπάρ-
χουν και ψηφοφόροι που «δεν πάει το 
χέρι τους» να ρίξουν άλλο ψηφοδέλτιο 
από αυτό με τον πράσινο ήλιο.

© Newsbreak.gr
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Η νίκη του Νίκου Χριστοδουλίδη στις 
προεδρικές εκλογές, διαμορφώνει 

ένα νέο σκηνικό στην Κύπρο. Στην εκλογι-
κή αναμέτρηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
κατάφερε να κερδίσει και τα δύο μεγά-
λα κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Έθεσε εκτός 
δεύτερου γύρου τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ 
και κέρδισε αυτόν του ΑΚΕΛ, στην τελική 
αναμέτρηση. Η δυναμική της υποψηφιό-
τητας Χριστοδουλίδη διατηρήθηκε μέχρι 
τέλους και έδειξε πως η κοινωνία έχει 
«δραπετεύσει» από τα κομματικά στεγα-
νά και επιλέγει με άλλα κριτήρια.

Κώστας Βενιζέλος* 
© slpress.gr

Όταν ένας υποψήφιος, που ξεκινά αρχικά 
μια μοναχική πορεία (στη συνέχεια στηρί-
χθηκε από κόμματα), έχει να αντιμετωπί-
σει δύο πανίσχυρους μηχανισμούς και κα-
ταφέρνει να κερδίσει τις εκλογές, τότε σα-
φώς και η αξιολόγηση του αποτελέσματος 
θα πρέπει να γίνει με βάση αυτά τα νέα 
δεδομένα. Η ανάγνωση του αποτελέσμα-
τος, δείχνει πως η νίκη Χριστοδουλίδη θα 
επιφέρει διαφοροποιήσεις στο πολιτικό 
σκηνικό, ενώ την ίδια ώρα ανεβάζει τον 
πήχη για τον ίδιο, καθώς οι προσδοκίες 
των πολιτών είναι μεγάλες.
Τι σημαίνει, λοιπόν, το αποτέλεσμα της 

Κυριακής 12/2, σε σχέση με την επόμενη 
ημέρα των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και 
του τόπου; Πρώτον, μεταξύ πρώτου και 
δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλο-
γών, προκύπτουν μια σειρά από γεγονότα 
που χρήζουν ανάλυσης. Στελέχη του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού, παρουσιάσθη-
καν να στηρίζουν εμπράκτως τον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. Αυτό παραπέμπει σε μια 
λογική της ανάγκης διατήρησης των δύο 
μεγάλων πόλων, μέσα από υπόγειες συ-
νεννοήσεις.

Η συμπεριφορά μερίδας της ηγεσίας του 
ΔΗΣΥ, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της πί-
κρας, αλλά και μια πολιτική στρατηγική, 
για να στηριχθεί ο άλλος μεγάλος πόλος. 
Ο διπολισμός ευνοεί και τα δύο κόμματα. 
Ένα ποσοστό 40% των ψηφοφόρων του 
ΔΗΣΥ, οι οποίοι ψήφισαν Αβέρωφ Νεοφύ-
του, στο δεύτερο γύρο στήριξαν Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. Σημαντικό ποσοστό, όχι 
όμως αρκετό – πλειοψηφικό για να φέρει 
ανατροπές.

Είναι σαφές, πως μια τέτοια εκλογική 
συμπεριφορά, στέλνει μηνύματα πως δεν 
υπάρχουν ιδεολογικά ταμπού, ενδεχο-
μένως να έχουν ξεθωριάσει πάλαι ποτέ 
κόκκινες γραμμές. Στελέχη στήριξαν και 
το Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος πολιτικά 

θεωρείτο πιο κοντά στο κόμμα και ως εκ 
τούτου διαφορετικά αξιολογείται η εκλο-
γική συμπεριφορά. Μέσα σε όλα αυτά, 
βέβαια, πρέπει να σημειωθούν οι δηλώ-
σεις του Αβέρωφ Νεοφύτου, λίγο πριν το 
τελικό αποτέλεσμα, ότι το κόμμα του «θα 
είναι δίπλα από οποιονδήποτε εκλεγεί, 
γιατί σημασία έχει η προκοπή και το μέλ-
λον της χώρας».

ΤΡΙΤΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΕΛ
Δεύτερον, η είσοδος του Ανδρέα Μαυ-

ρογιάννη στο δεύτερο γύρο των προεδρι-
κών, έδωσε ανάσες στο ΑΚΕΛ. Το ψηλό 
ποσοστό επιβεβαιώνει από τη μια ότι 
ήταν μια καλή επιλογή, η οποία κατάφε-
ρε να συγκεντρώσει ποσοστά ψηλότερα 
από τα κομματικά. Ο Στέφανος Στεφάνου, 
στην πρώτη του εκλογική αναμέτρηση ως 
ηγέτης του κόμματος, κατέγραψε διά του 
υποψηφίου ψηλά ποσοστά. Την ίδια ώρα, 
όμως, αυτή ήταν η τρίτη διαδοχικά εκλο-
γική αναμέτρηση, την οποία δεν κερδίζει 
το ΑΚΕΛ.

Η ήττα δεν αλλάζει, είτε είναι οριακή, 
είτε όχι. Αυτό που μετρά είναι πως για 
τρίτη πενταετία, το κόμμα θα μείνει εκτός 
εξουσίας. Κι αυτό δημιουργεί ένα θέμα, 
για το πώς το ΑΚΕΛ θα μπορεί να επανέλ-
θει στην εκτελεστική εξουσία. Με επιλογή 
«καλών δεξιών» ή με δική του αυτόνομη 
κάθοδο; Στη μεγάλη εικόνα είναι και η πο-
λιτική των συνεργασιών, που διαμορφώ-
νει προοπτικές για να κερδηθούν εκλογές. 
Πάντως, ο Στέφανος Στεφάνου, έχει εγκαί-
ρως εξαγγείλει συνέδριο για αλλαγές στο 
κόμμα, που χρονικά τοποθετείται το φθι-
νόπωρο. Όλα αυτά τα ζητήματα προφα-
νώς και θα συζητηθούν. Το ζητούμενο εί-
ναι να μπορέσει να αλλάξει πράγματα και 
καταστάσεις.
Τρίτον, τα κόμματα του ενδιάμεσου χώ-

ρου, πρέπει να είναι ικανοποιημένα με 
το αποτέλεσμα, καθώς για πρώτη φορά, 
κέρδισε υποψήφιος τον οποίον στήριξαν, 
χωρίς στην εξίσωση της συνεργασίας να 
βρίσκεται ένα από τα μεγάλα κόμματα. 
Το ζητούμενο είναι πώς θα διαχειριστούν 
αυτή την εξέλιξη στη συνέχεια. Τις εκλο-
γές κέρδισε ένας πολιτικός νέας γενιάς, 
ενώ με την ανάδειξη του κλείνει ο κύκλος 
των παλιών πολιτικών.

Είναι προφανές, πως ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης δε θα έχει περίοδο χάριτος, καθώς 
τα προβλήματα «τρέχουν» και είναι πι-
εστικά. Η πρώτη του πολιτική πράξη θα 
είναι ο διορισμός των υπουργών και των 
συνεργατών του. Αυτή είναι σημαντική 
απόφαση, υπό την έννοια ότι θα δώσει 
το στίγμα των προθέσεων του για το πώς 

αντιλαμβάνεται τη διαχείριση του κρά-
τους. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως δε θα ακο-
λουθήσει την πεπατημένη. Δε θα μπει στη 
λογική του διαμοιρασμού της εξουσίας με 
τα κόμματα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΣΥ
Η επόμενη ημέρα στον ΔΗΣΥ θα είναι 

ακόμη πιο δύσκολη. Η ήττα από τον πρώτο 
γύρο, σε συνδυασμό με τη διαχείριση που 
έγινε μεταξύ του πρώτου και του δεύτε-
ρου γύρου, δείχνουν πως οι αναταράξεις 
στο μεγαλύτερο κόμμα θα συνεχιστούν. 
Χωρίς να υπάρξει η στοιχειώδης συζήτη-
ση για το τι έφταιξε, με παντελή απουσία 
αυτοκριτικής, το κόμμα βρίσκεται σε μια 
δύσκολη καμπή.
Ο ΔΗΣΥ μέσα από την κρίση που έχει ει-

σέλθει, θα αναζητήσει και τον αυτοπροσ-
διορισμό του. Είναι κόμμα της λαϊκής 
δεξιάς, νεοφιλελεύθερο, των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων, της μεσαίας τά-
ξης, εκφράζει τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, 
παράγοντες της σκληρής γραμμής στο Κυ-
πριακό, ενώ σε αυτό χωράνε και οι οπα-
δοί της όποιας λύσης; Μπορούν να συνε-
χίσουν να συνυπάρχουν όλοι αυτοί, όπως 
γινόταν μέχρι σήμερα;
Όμως, η συνύπαρξη δοκιμάζεται σε κρί-

σιμες εξελίξεις. Πόσοι ακολούθησαν την 
υπόδειξη μερίδας της ηγεσίας υπό τον 
Πρόεδρο, Αβέρωφ Νεοφύτου, για υπέρ-
βαση; Η θέση αυτή, βέβαια, που υιοθετή-
θηκε εν μέρει εκδικητικά προς τον «απο-
στάτη» Νίκο Χριστοδουλίδη, ακύρωνε το 
αφήγημα, που ανέπτυσσε όλα αυτά τα 
χρόνια για τα όσα «κακά» επέφερε η δια-
κυβέρνηση του ΑΚΕΛ.
Ακόμη και σε αυτή την προεκλογική εκ-

στρατεία μέχρι τον πρώτο γύρο, μέσα στα 
επιχειρήματα του ΔΗΣΥ έναντι του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη, περιλαμβάνονταν τα θέ-
ματα της οικονομίας, παραπέμποντας στη 
διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Με την κίνηση 
για υπέρβαση, εκείνοι που χρησιμοποι-
ούσαν σαν φόβητρο την πενταετία 2008-
2013, την έχουν εν πολλοίς «ξεπλύνει».

ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το επόμενο βήμα στον ΔΗΣΥ είναι το πα-

γκύπριο συνέδριο, της 11ης Μαρτίου, στη 
διάρκεια του οποίου θα εκλεγεί νέα ηγε-
σία. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, θέλοντας να 
αιφνιδιάσει και έχοντας τον έλεγχο του 
μηχανισμού, θέλει να δημιουργήσει προ-
βάδισμα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα 
έχει αντίπαλο ή και αντιπάλους στην ανα-
μέτρηση για την Προεδρία του κόμματος. 
Ακούγεται έντονα το όνομα του αναπλη-
ρωτή Προέδρου, Χάρη Γεωργιάδη, ακόμη 

και του εκπροσώπου Τύπου του κόμμα-
τος, Δημήτρη Δημητρίου. Όπως και του 
υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή.

Ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει 
θέση στην ηγεσία του κόμματος άφη-
σε η Αννίτα Δημητρίου. Ανέφερε (12/2) 
πως «δεν έχω ακόμα σκεφτεί αν θα συμ-
μετέχω, αν θα διεκδικήσω κάποιο αξίωμα 
εσωκομματικά στον ΔΗΣΥ». Μάλλον σε 
αυτή τη φάση και με αυτά τα δεδομένα, η 
κ. Δημητρίου δε θα επιλέξει να διεκδική-
σει την προεδρία του κόμματος. Άλλωστε, 
όπως λένε… γκουρού στο χώρο του ΔΗΣΥ, 
έχει μπροστά της χρόνια.

Ενημερωμένες πηγές σημείωναν, πά-
ντως, ότι εάν υπάρξει μια υποψηφιότητα 
έναντι του κ. Νεοφύτου, τότε τούτο θα 
παραπέμπει σε μια συμφωνία διαφόρων 
παραγόντων για συνεργασία στα εσω-
κομματικά. Το κόμμα, σύμφωνα και με 
την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, θα 
βρεθεί από την 1η Μαρτίου, που θα ανα-
λάβει ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
στην αντιπολίτευση.

Μετά από δέκα χρόνια στη διακυβέρνη-
ση, το κόμμα της συντηρητικής παράταξης 
θα βρεθεί στο χώρο του ελέγχου της εξου-
σίας. Έχοντας διαμορφώσει σοβαρές προ-
σβάσεις στο δημόσιο και ημιδημόσιο το-
μέα, θα αξιοποιήσει αυτά τα πλεονεκτή-
ματα, ενώ εφεξής θα κριθεί για τη μορφή 
της αντιπολίτευσης, που θα ασκήσει. Θα 
είναι εποικοδομητική ή σκληρή και από-
λυτη; Θα φανεί…

ΔΥΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ
Στην αναμέτρηση για τις προεδρικές 

εκλογές, αναμετρήθηκαν δύο διπλωμάτες. 
Το υπουργείο Εξωτερικών έχει παράδοση 
σε αυτό, της διεκδίκησης της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας. Ο Σπύρος Κυπριανού 
ήταν ο πρώτος που μετακόμισε από το 
υπουργείο στο Προεδρικό. Γιώργος Ιακώ-
βου και Γιαννάκης Κασουλίδης διεκδίκη-
σαν, αλλά δεν πέτυχαν εκλογή.

Νίκος Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης, οι οποίοι συνεργάσθηκαν ως 
διπλωμάτες αλλά και στη διάρκεια της 
Προεδρίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, έδωσαν μέχρι τέλους μάχη, καθώς 
εξασφάλισαν το εισιτήριο για το δεύτε-
ρο γύρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο 
δεύτερος υπουργός Εξωτερικών, που με-
τακομίζει απέναντι, στο λόφο του Προε-
δρικού.
*Ο Κώστας Βενιζέλος είναι δημοσιογρά-
φος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Φι-
λελεύθερος της Κύπρου. Είναι συγγρα-
φέας βιβλίων για το Κυπριακό και διδά-
κτορας σε θέματα Επικοινωνίας.

ΚΥΠΡΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Χριστοδουλίδης κέρδισε  
τα δύο μεγάλα κόμματα   

ΟΣΜΩΣΗ  ΟΣΜΩΣΗ  

ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ
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ΚΕΜΠΕΚ 

Αυστηρό μήνυμα Legault 
στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης
«Κρατήστε τους μετανάστες στο σπίτι σας»  

«Όλο και περισσότεροι μετανάστες 
που εισέρχονται στην επαρ-

χία στέλνονται αλλού», ισχυρίζεται η 
υπουργός Μετανάστευσης του Κεμπέκ, 
Christine Fréchette (φωτ. πάνω). 

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός 
του Κεμπέκ, François Legault (φωτ. δεξιά), 
συναντήθηκε με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ 
στον Καναδά, David L. Cohen, και επανέ-
λαβε τα αιτήματα σχετικά με τη συμφω-
νία ασφαλούς τρίτης χώρας. Η υπουργός 
Μετανάστευσης του Κεμπέκ, Christine 
Fréchette, λέει ότι είναι αισιόδοξη που η 
Οτάβα αντιμετωπίζει επιτέλους τις ανη-
συχίες της επαρχίας. 

Σχεδόν όλοι οι αιτούντες άσυλο που 
εισήλθαν στον Καναδά μέσω της οδού 
Roxham το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Φε-
βρουαρίου, στάλθηκαν αλλού στη χώρα, 
σύμφωνα με την υπουργό Μετανάστευ-
σης του Κεμπέκ, η οποία ελπίζει ότι αυτό 
θα γίνει ο κανόνας από εδώ και εμπρός.
«Οποιαδήποτε μορφή βοήθειας σε μετα-

νάστες που περνούν τα σύνορα σε μέρος 
όπου απαγορεύεται αυστηρά, θα πρέπει 
να σταματήσει αμέσως», δήλωσε γρα-
πτώς ο François Legault με τη σειρά του, 
ενώ απευθύνθηκε παράλληλα και στο δή-
μαρχο της Νέας Υόρκης. 
Σε μια σύντομη συνάντηση με δημοσι-

ογράφους το απόγευμα της Πέμπτης 9 
Φεβρουαρίου 2023, η Fréchette είπε ότι 
από τους περίπου 380 ανθρώπους που 
πάτησαν το πόδι τους στο Κεμπέκ, μόνο 

οκτώ έμειναν στην επαρχία. Οι άλλοι ανα-
κατευθύνθηκαν σε άλλα μέρη του Καναδά, 
κυρίως στο Οντάριο.

Η Fréchette είπε ότι είναι ένα σημάδι ότι 
η Οτάβα ακούει επιτέλους τις ανησυχίες 
της κυβέρνησης του Κεμπέκ, σχετικά με τη 
ροή των αιτούντων άσυλο που έρχονται 
στην επαρχία, μέσω της παράτυπης διέ-
λευσης των συνόρων.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό», 

είπε η Fréchette. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα 
διατηρηθεί και ότι αυτή θα είναι η νέα 
προσέγγιση για τη διαχείριση των συνό-
ρων και των αιτούντων άσυλο».
Στο Κοινοβούλιο, ένας δημοσιογράφος 

ενημέρωσε τον Ahmed Hussen, τον ομο-
σπονδιακό υπουργό ποικιλομορφίας και 
ένταξης του Καναδά, για τα σχόλια της 
Fréchette. Ο Hussen ρωτήθηκε εάν αυτό 
που συνέβη στα σύνορα το Σαββατοκύ-
ριακο 11-12/2 αντιπροσώπευε κάποιου 
είδους αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
θα αντιμετωπιζόταν η εισροή αιτούντων 
άσυλο. Υποβάθμισε την ιδέα. «Όχι, συνέ-
βη στο παρελθόν», είπε ο Χουσέν. «Υπάρ-
χει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 
επαρχιών», είπε. «Εξαρτάται από το ποιες 
υπηρεσίες είναι διαθέσιμες εκείνη τη στιγ-
μή και οι άνθρωποι ανακατευθύνονται 
στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες».

Πέρυσι, περίπου 40.000 άνθρωποι που 
ζήτησαν άσυλο στον Καναδά εισήλθαν 
στη χώρα μέσω της Roxham Road. Αυτός 
ο αριθμός αντιπροσωπεύει περίπου το 42 
τοις εκατό των αιτούντων το 2022.

Η ανακοίνωση της Fréchette έρχεται, κα-
θώς ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ επιδι-
ώκει διάλογο με αξιωματούχους στις ΗΠΑ 

σχετικά με τις προκλήσεις στα σύνορα. 
Ο François Legault προτρέπει το δήμαρχο 

της Νέας Υόρκης να σταματήσει να βοη-
θά τους αιτούντες άσυλο να φτάσουν στη 
Roxham Road, μια παράτυπη συνοριακή 
διάβαση, όπου οι άνθρωποι μπορούν να 
περάσουν από τις ΗΠΑ στο Κεμπέκ. 
Σε πρόσφατη επιστολή, ο Legault ζήτη-

σε από το δήμαρχο Eric Adams να βάλει 
«αμέσως» τέλος σε «κάθε μορφή βοή-
θειας» σε άτομα που περνούν τα σύνορα 
όπου «απαγορεύεται αυστηρά».
Την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρό-

σωπος του γραφείου του δημάρχου επι-
βεβαίωσε(!), ότι η πόλη παρέχει δωρεάν 
εισιτήρια λεωφορείου σε άτομα που θέ-
λουν να φτάσουν στο Plattsburgh της Νέας 
Υόρκης, που απέχει περίπου 30 λεπτά από 
τη Roxham Road. Ο εκπρόσωπος της Νέας 
Υόρκης είπε ότι αντιμετωπίζει μια «άνευ 
προηγουμένου» μεταναστευτική κρίση 
που έχει κατακλύσει τους πόρους της.
«Κατανοούμε ότι η κατάσταση των με-

ταναστών στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει 
μεγάλες προκλήσεις, αλλά η κατάσταση 
στο Κεμπέκ, συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ, 
είναι υπερβολικά δύσκολη», αναφέρει 
η επιστολή του Legault. Την Τρίτη 
14 Φεβρουαρίου, ο Legault συ-
ναντήθηκε με τον David Cohen, 
τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον 
Καναδά. Κατά τη συνά-
ντηση, ο Πρωθυπουργός 
τόνισε την ανάγκη τροπο-
ποίησης της Συμφωνίας 
Ασφαλούς Τρίτης Χώρας.

Η συμφωνία, που 
υπογράφηκε το 2002 

μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, 
σημαίνει ότι οι μετανάστες πρέπει να υπο-
βάλουν την αίτησή τους για άσυλο στην 
πρώτη από τις δύο χώρες που εισέρχονται 
και δεν μπορούν να δοκιμάσουν δεύτερη 
φορά σε επίσημη συνοριακή διάβαση.

Δεν ισχύει για παράτυπες συνοριακές 
διελεύσεις. Γι› αυτό οι άνθρωποι που ει-
σέρχονται στον Καναδά μέσω της Roxham 
Road δεν μπορούν να αποτραπούν. 
Ο Legault δήλωσε, ότι είπε στον πρεσβευ-

τή, πως θέλει η συμφωνία να εφαρμόζει 
όλες τις συνοριακές διελεύσεις, ακόμη 
και τις παράτυπες. «Του είπα ότι δεν κα-
ταλαβαίνω γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος 
για να διευθετηθεί αυτό με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες», είπε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: Radio-Canada, 
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Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 
150.000 (+0,8%) τον Ιανουάριο, κυ-

ρίως με πλήρη απασχόληση (+121.000, 
+0,7%). Αυτό συνέχισε μια ανοδική τάση 
στη συνολική απασχόληση που ξεκίνησε 
το Σεπτέμβριο του 2022, με σωρευτικά 
κέρδη συνολικού ύψους 326.000 (+1,7%). 
Η αύξηση τον Ιανουάριο ώθησε το πο-

σοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 
15 ετών και άνω που απασχολούνται, στο 
62,5%, ένα επίπεδο που παρατηρήθηκε 
για τελευταία φορά τον Απρίλιο και το 
Μάιο του 2019.
Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στα-

θερό στο 5% τον Ιανουάριο, λίγο πριν από 
το ιστορικό χαμηλό 4,9% που παρατηρή-
θηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022. 
Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε 
σε 1 εκατομμύριο, παρόμοιο με το επίπε-
δο που παρατηρείται από το καλοκαίρι 
του 2022.

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 54 
ετών, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά -0,1 ποσοστιαία μονάδα, σε 4,1% τον 
Ιανουάριο, ενώ αυξήθηκε για άτομα ηλι-
κίας 55 ετών και άνω (+0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 4,5%) και άλλαξε ελάχιστα για 
τους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών. 

Σε ετήσια βάση, το ποσοστό ανεργί-
ας μειώθηκε μεταξύ όλων των μεγάλων 
δημογραφικών ομάδων, με τους νέους 
να σημειώνουν τη μεγαλύτερη μείωση 
(-3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 9,5%).
Το ποσοστό ανεργίας παρουσίασε πτω-

τική τάση για τις περισσότερες φυλετι-
κοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες έως τον Ιανου-
άριο, αλλά παρέμεινε υψηλότερο από τον 
εθνικό μέσο όρο για αρκετές ομάδες. 
Το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 

2023 παρέμεινε υψηλότερο μεταξύ των 
Αράβων (8,1%) και των Κορεατών (8%) Κα-
ναδών, ακολουθούμενο από τους Μαύ-
ρους (7,2%) και τους Δυτικοασιατικούς 
(5,8%) Καναδούς.
Η πλειοψηφία (63,9%) των ανέργων 

τον Ιανουάριο ήταν άνεργοι για σχετικά 
μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ 1 και 13 
εβδομάδων. Η μακροχρόνια ανεργία (το 
ποσοστό των ανέργων που ήταν συνεχώς 
άνεργοι για 27 εβδομάδες ή περισσότερο) 
ήταν 15,8%, από 19,9% τον Ιανουάριο του 
2022.
Το μέγεθος του εργατικού δυναμικού συ-

νέχισε να αυξάνεται. Τον Ιανουάριο επι-
πλέον 153.000 (+0,7%) άτομα εντάχθηκαν 
στο εργατικό δυναμικό, αυξάνοντας το 
ποσοστό συμμετοχής στο 65,7% (+0,3 πο-
σοστιαίες μονάδες). Το ποσοστό συμμε-
τοχής είχε ανακάμψει στο προ πανδημίας 
επίπεδό του (65,9%) το Σεπτέμβριο του 
2021, προτού σημειώσει ελαφρώς πτω-
τική τάση και φθάσει το 65,3% τον Ιούνιο 
του 2022. 
Τους τελευταίους μήνες –  από τον Ιού-

λιο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023 
– το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 
336.000 (+1,6%), ξεπερνώντας την αύξη-
ση του πληθυσμού. Το ποσοστό συμμετο-
χής αυξήθηκε σχεδόν σε όλες τις μεγάλες 
δημογραφικές ομάδες κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, ιδίως μεταξύ των γυ-
ναικών και των ατόμων ηλικίας 55 έως 64 
ετών.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ 
ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Η απασχόληση αυξήθηκε στο Οντάριο, 
το Κεμπέκ, την Αλμπέρτα, τη Νέα Σκωτία 
και το Σασκάτσουαν, ενώ μειώθηκε στη 
Νέα Γη και το Λαμπραντόρ. Μικρή ήταν η 
αλλαγή στις άλλες επαρχίες. 

Η απασχόληση στο ΟΝΤΑΡΙΟ αυξήθηκε 
κατά 63.000 (+0,8%) τον Ιανουάριο, η τρί-
τη αξιοσημείωτη αύξηση της απασχόλη-
σης σε τέσσερις μήνες. Το ποσοστό ανερ-
γίας για την επαρχία άλλαξε ελάχιστα στο 
5,2%. Στη μητροπολιτική περιοχή απογρα-
φής (CMA) του Τορόντο, η απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 28.000 (+0,8%) και το πο-
σοστό ανεργίας ήταν 5,9%.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 47.000 

(+1,1%) στο ΚΕΜΠΕΚ τον Ιανουάριο, η τρί-
τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης 
από το Σεπτέμβριο. Στο 3,9%, το επαρχι-
ακό ποσοστό ανεργίας συνέχισε να κυ-
μαίνεται γύρω από ένα χαμηλό ρεκόρ και 
ήταν το χαμηλότερο μεταξύ των επαρχιών. 
Η CMA του Μόντρεαλ σημείωσε μικρή με-
ταβολή, τόσο στην απασχόληση όσο και 
στο ποσοστό ανεργίας (4,6%) κατά τη δι-
άρκεια του μήνα.

Στην ΑΛΜΠΕΡΤΑ, η απασχόληση αυξή-
θηκε κατά 21.000 (+0,9%) τον Ιανουάριο, 
ανεβάζοντας κέρδη από το Σεπτέμβριο 
του 2022 σε 48.000 (+2%). Το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε 0,4 ποσοστιαίες μονά-
δες στο 6% τον Ιανουάριο, καθώς περισ-
σότεροι κάτοικοι στην Αλμπέρτα αναζήτη-
σαν εργασία. Σε ετήσια βάση, η απασχό-
ληση στην επαρχία αυξήθηκε κατά 99.000 
(+4,3%), σχεδόν όλοι σε πλήρη απασχό-
ληση. Το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας 
αύξησης της απασχόλησης αφορούσε τις 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνι-
κές υπηρεσίες (+54.000 ή +27,3%), ενώ η 
απασχόληση μειώθηκε στους φυσικούς 
πόρους (-15.000, -10,1%).
Η ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ κατέγραψε αύξηση της 

απασχόλησης κατά 1,9% (+9.400) τον Ια-
νουάριο, το δεύτερο αξιοσημείωτο κέρ-
δος σε τρεις μήνες. Το ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 5%, αντίστοιχο με το εθνικό ποσοστό.

Μετά από μικρές αλλαγές το Νοέμβριο 
και το Δεκέμβριο, η απασχόληση στο ΣΑΣ-
ΚΑΤΣΟΥΑΝ αυξήθηκε κατά 4.500 τον Ια-
νουάριο (+0,8%), ενώ το ποσοστό ανεργί-
ας μεταβλήθηκε ελάχιστα στο 4,3%. Στους 
12 μήνες έως τον Ιανουάριο, η απασχό-
ληση στο Σασκάτσουαν αυξήθηκε κατά 
14.000 (+2,5%), με κέρδη σε ολόκληρο τον 
τομέα παραγωγής υπηρεσιών.

Η ΝΕΑ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ ήταν η 
μόνη επαρχία με λιγότερους απασχολού-
μενους (-2.300, -1%) τον Ιανουάριο, αντι-
σταθμίζοντας κυρίως τα κέρδη του Δεκεμ-
βρίου. 

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 1,7 
ποσοστιαίες μονάδες στο 11,8% τον Ια-
νουάριο.
Το ποσοστό ανεργίας στις 10 Επαρχίες 

τον Ιανουάριο (σε παρένθεση ο Δεκέμ-
βριος): Newfoundland & Labrador 11,8% 
(10,1%) – Prince Edward Island 7,7% 
(5,7%) – Nova Scotia 5% (6,2%) – New 
Brunswick 7,5% (7,8%) – Quebec 3,9% 
(4,1%) – Ontario 5,2% (5,3%) – Manitoba 
4,2% (4,3%) – Saskatchewan 4,3% (4,4%) – 
Alberta 6% (5,6%) – British Columbia 4,4% 
(4,1%).

Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ  
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ
Το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε 4,5% 

(+1,42 δολάρια, σε 33,01 δολάρια) σε ετή-
σια βάση τον Ιανουάριο, από 4,8% (+1,49 
δολάρια) το Δεκέμβριο. Ο ετήσιος ρυθ-
μός αύξησης των μισθών ανήλθε σε 5% 
τον Ιούνιο του 2022 και κορυφώθηκε στο 
5,8% το Νοέμβριο.
Γενικά, οι αλλαγές στην αύξηση των μι-

σθών μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολ-
λών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των αλλαγών στη σύνθεση της απασχόλη-
σης κατά βιομηχανία και επάγγελμα. 

Ο βραδύτερος ρυθμός αύξησης των μι-
σθών σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 
2023 αντανακλά εν μέρει τους σχετικά 
υψηλούς μέσους μισθούς τον Ιανουάριο 
του 2022. 

Με τους περιορισμούς δημόσιας 
υγείας που σχετίζονται με την πανδη-
μία COVID-19 να ισχύουν εκείνη την επο-
χή, οι σχετικές μειώσεις της απασχόλησης 
στη βιομηχανία με χαμηλότερους μισθούς 
– συμπεριλαμβανομένου του χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών 
στέγασης και εστίασης, καθώς και της 
πληροφόρησης, του πολιτισμού και της 
ανακύκλωσης – αυξάνουν προσωρινά το 
μέσο μισθό.

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Αυξήθηκε η απασχόληση  Αυξήθηκε η απασχόληση  
τον Ιανουάριο τον Ιανουάριο 

• Σταθερό στο 5% το ποσοστό ανεργίας  • Σταθερό στο 5% το ποσοστό ανεργίας  
• Στο Κεμπέκ το χαμηλότερο ποσοστό (3,9%) και στο  • Στο Κεμπέκ το χαμηλότερο ποσοστό (3,9%) και στο  

Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (11,8%)Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (11,8%)
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Η ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ ΔΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΕΓΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

«Έντονη σεισμικότητα για μήνες στην Τουρκία»
• Η δρ Μαργαρίτα Σέγκου μιλάει στην «Κ» για τους σεισμούς στη γειτονική χώρα και καθησυχάζει για την Ελλάδα
• Προετοιμασία σχεδίων ανοικοδόμησης στις πληγείσες περιοχές ενώ θα συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα

Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από τη 
σεισμική δραστηριότητα στις πολ-

λαπλώς τραυματισμένες ΝΑ περιοχές της 
Τουρκίας και της βόρειας Συρίας, όμως το 
δράμα φαίνεται να μην έχει άμεσο τέλος 
στις πληγείσες περιοχές, καθώς σεισμοί, 
ακόμη και μεγέθους άνω των 6, είναι 
πιθανόν να εκδηλώνονται εκεί για μή-
νες, λέει στην εφημερίδα «Καθημερινή», 
η σεισμολόγος δρ Μαργαρίτα Σέγκου 
(φωτ.), διευθύντρια Ερευνών στη Βρετα-
νική Γεωλογική Υπηρεσία. 

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
[12.2.2023] 

Η δρ Σέγκου αναπτύσσει με τη βοήθεια 
της τεχνητής νοημοσύνης επιχειρησιακά 
προγνωστικά μοντέλα σεισμικότητας και 
ηγείται διεθνούς ομάδας επιστημόνων, 
που σχεδιάζουν τα μοντέλα διαχείρισης 
σεισμικών κρίσεων ανά τον κόσμο.

• ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ;
◘ Ο σεισμός μεγέθους 7,8 στο Μαράς της 

Τουρκίας εκδηλώθηκε κατά μήκος ενός 
ρήγματος 200 χλμ. Μέσα σε 30 δευτερό-
λεπτα οι τεκτονικές πλάκες της Ανατολίας 
και της Αραβίας μετακινήθηκαν οριζό-
ντια, τοπικά κατά 3 μέτρα, και το έδαφος 
σείστηκε έντονα για παραπάνω από ένα 
λεπτό. Οι εκτεταμένες καταστροφές, με 
χιλιάδες κτίρια να έχουν καταρρεύσει, 
οφείλονται τόσο στη σημαντική εδαφική 
κίνηση όσο και στην ποιότητα των κτιρίων. 
Ύστερα από λίγες ώρες εκδηλώθηκε ο 

σεισμός μεγέθους 7,5 στο Καχραμανμα-
ράς, σε γειτονικό ρήγμα. Σήμερα, λίγες 
ημέρες μετά, η σεισμικότητα στην περι-
οχή σχηματίζει ένα «λ». Γνωρίζουμε από 
ιστορικά και σύγχρονα δεδομένα ότι στην 
περιοχή συνέβησαν 12 σεισμοί μεγέθους 
άνω των 6 από το 1900 μέχρι την προη-
γούμενη εβδομάδα. Το συγκεκριμένο 
ρήγμα κινείται με μόλις το ένα τρίτο της 
ταχύτητας του διάσημου ρήγματος της 
βόρειας Ανατολίας, το οποίο είναι γνωστό 
από τους σεισμούς του 1999.

• Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ  
     ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ;
◘ Είναι ευρύτερα γνωστό, ότι κάθε σει-

σμός προκαλεί μετέπειτα σεισμούς σε γει-
τονικά ρήγματα, σε μια προσπάθεια της 
περιοχής να βρει μια νέα ισορροπία τάσε-
ων στον επιφανειακό φλοιό της Γης. Αυτή 
η αναδιανομή τάσεων οφείλεται, τόσο 
στα σεισμικά κύματα από τον πρώτο σει-
σμό που ταξιδεύουν στο φλοιό της Γης για 
αρκετές ώρες πριν σβήσουν, όσο και στις 
μόνιμες παραμορφώσεις του εδάφους. 
Τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά σύ-
νηθες να αναφερόμαστε στο «κύριο γεγο-
νός» και στους «μετασεισμούς», αλλά οι 
όροι αυτοί σηματοδοτούν μόνο μία χρονι-
κή σχέση και δε συνδέονται με τα μεγέθη 
των σεισμών. 

Στη σημερινή διεθνή εμπειρία επικρατεί 
η αντίληψη, ότι οι όροι δεν είναι δόκιμοι, 
γιατί μεταφέρουν την προσδοκία στο κοι-
νό ότι ο πρώτος σεισμός ακολουθείται 
πάντα από μικρότερα μεγέθη και κατά συ-
νέπεια ότι «τα χειρότερα πέρασαν». Στην 
περίπτωση των πρόσφατων σεισμών εί-
χαμε δύο γεγονότα με συγκρίσιμα μεγέθη 
μέσα σε λίγες ώρες.

• ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΤΙ;
◘ Ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 στο 

Καχραμανμαράς αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αποκάλυψη του τι συμ-

βαίνει τις λίγες ώρες πριν από ένα σημα-
ντικό σεισμό. Με τη βοήθεια της τεχνητής 
νοημοσύνης ανακαλύπτουμε στις κατα-
γραφές τούς μικρότερους σεισμούς που 
ενδέχεται να έχουν κρίσιμο ρόλο στη γέ-
νεση του δεύτερου σεισμού και οι οποίοι 
δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν με τις 
παραδοσιακές μεθόδους. 
Στη συνέχεια, πάλι με τη βοήθεια της 

τεχνητής νοημοσύνης, θα εντοπίσουμε 
στους σεισμολογικούς καταλόγους απ’ 
όλο τον κόσμο τα πιθανά επαναλαμβανό-
μενα πρότυπα που μπορούν να μας προ-
ειδοποιούν με επιστημονική σημαντικό-
τητα για επερχόμενους σεισμούς. 

Αυτές οι μέθοδοι θα δοκιμασθούν για 
την αξιοπιστία τους ακριβώς με τη χρήση 
των δεδομένων που θα προκύψουν από 
τους πρόσφατους σεισμούς, με αναμενό-
μενα σημαντικά αποτελέσματα.

• ΠΟΣΟ ΣΠΑΝΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΠΛΟΣ  
    ή ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ;
◘ Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Η πιο 

διάσημη ακολουθία που επηρέασε για 
χρόνια την επιστήμη της Σεισμολογίας 
συνέβη στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρ-
νιας το 1992. Άρχισε με σεισμό μεγέθους 
6,2 στο Τζόσουα Τρι, ενώ ακολούθησαν 
ο γνωστός σεισμός μεγέθους 7,3 στο Λά-
ντερς και εκείνος μεγέθους 6,3 στο Μπιγκ 
Μπερ. 
Η μελέτη αυτής της σεισμικής ακολουθί-

ας αποκάλυψε ότι μικροσεισμοί, που δε 
γίνονται σε εμάς αισθητοί, συμβαίνουν 
αμέσως σε αποστάσεις ακόμη και άνω 
των 1.000 χλμ. 

Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι τότε και 
έδωσε στους επιστήμονες πολλές πληρο-
φορίες για τη δραστηριοποίηση ρηγμά-
των σε γειτονικές περιοχές.

• Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ;
◘ Η γένεση ενός αισθητού σεισμού συν-

δεδεμένου με τους σεισμούς της Τουρ-
κίας δε θα πρέπει να αναμένεται. Όμως 
είμαστε μια ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα, 
όπου μεσαίου μεγέθους σεισμοί είναι συ-
χνοί. Οι ακολουθίες με σημαντικά μεγέθη 
σεισμών σε μικρό χρονικό διάστημα είναι 
σπάνιες και γι’ αυτό είναι σημαντικές σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
Η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-

κών τους αναμένεται να βελτιώσει τη δυ-
νατότητά μας να κατανοούμε τις διεργα-
σίες της Γης, και κατά συνέπεια να έχουμε 
ακριβέστερα μοντέλα επικινδυνότητας και 
καλύτερους αντισεισμικούς κανονισμούς. 

Χρειάζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, να 
δούμε πόσο ασφαλείς είναι οι κανονισμοί 
μας και αν η καθημερινή πληροφορία για 
τους σεισμούς στη χώρα μας είναι αντάξια 
της σύγχρονης εποχής.

• ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ   
   ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ;
◘ Η έντονη σεισμικότητα θα συνεχιστεί 

στην περιοχή της Τουρκίας σε μια ζώνη 
μήκους περίπου 500 χλμ., με σεισμούς με-
γέθους άνω των 6 ρίχτερ τους επόμενους 
μήνες ή ίσως και τα επόμενα χρόνια. 
Η στατιστική σεισμολογία δείχνει ότι σε 

βάθος μηνών, έως ετών, ανάλογα με την 
εξέλιξη του φαινομένου, δεκάδες σεισμοί 
με σημαντικό μέγεθος είναι πιθανό να 
συμβούν σε περιοχές που έχουν πληγεί 
έντονα και έχουν υποστεί αρκετές καταρ-
ρεύσεις. 
Οι περιοχές αυτές θα κληθούν να προ-

ετοιμάσουν σχέδια ανοικοδόμησης, ενώ 
η σεισμική δραστηριότητα ακόμη θα 
συνεχίζεται. Το πότε είναι ασφαλές να 

ξεκινήσει η ανοικοδόμηση θα πρέπει να 
αποφασιστεί με προσεκτική επιστημονική 
καθοδήγηση. Έπειτα από κάποια χρονική 
περίοδο η περιοχή θα επιστρέψει σε προ-
σεισμικές συνθήκες, αλλά μέχρι αυτό να 
συμβεί, η σεισμική επικινδυνότητα θα πα-
ραμένει σχετικά αυξημένη.

• ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ  
     ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
◘ Μοντέλα ενδιάμεσης και μακροχρόνι-

ας σεισμικής επικινδυνότητας της Τουρκί-
ας εντοπίζουν την υψηλότερη επικινδυ-
νότητα στο ρήγμα της βόρειας Ανατολίας, 
μήκους 1.200 χλμ. Θα λέγαμε ότι η έντονη 
σεισμικότητα στο Μαράς είναι παροδική, 
όμως ο μακροχρόνιος υψηλός κίνδυνος 
παραμένει. 
Οι σεισμοί της Τουρκίας θα πρέπει ίσως 

να υπενθυμίσουν στους σεισμολόγους 
και τους επιχειρησιακούς παράγοντες στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων, ότι οι σεισμοί 
συνήθως συμβαίνουν σε περιοχή όπου 
δεν το περιμένουμε. 

Είναι κρίσιμο να υπάρχει ένα εθνικό δί-
κτυο σεισμογράφων, αλλά πρέπει και 
η συλλογική επιστημονική προσπάθεια 
να ενταθεί με σύγχρονα μέσα ανάλυσης, 
προς την κατεύθυνση της «πιθανοτικής» 
εκτίμησης της επερχόμενης σεισμικότητας 
σε πραγματικό χρόνο, μένοντας μακριά 
από προσωπικές εκτιμήσεις και προσπά-
θειες πρόγνωσης του παρελθόντος, που 
έχουν αποδειχθεί μειωμένης αξιοπιστίας 
στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. 

Θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την 
καλύτερη επιχειρησιακή διαχείριση των 
σεισμικών καταστροφών, ώστε να παρα-
χθούν αποτελεσματικά σχέδια απόκρισης, 
όπως ακριβώς γίνεται με τις φωτιές και τις 
πλημμύρες.

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

ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ  
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  

Η δρ Μαργα-
ρίτα Σέγκου 

είναι διευθύ-
ντρια Ερευνών 
στη Βρετανική 
Γεωλογική Υπη-
ρεσία από το 
2015, ενώ πριν 
είχε εργασθεί 
στο Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας 
(CNRS) στη Νίκαια της Γαλλίας και στη 
Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων 
Πολιτειών στο Κέντρο Έρευνας Σεισμών 
στην Καλιφόρνια. 

Η έρευνά της εστιάζει στην παραγω-
γή επιστημονικής γνώσης και καινοτο-
μίας γύρω από τις φυσικές διεργασίες 
γένεσης σεισμών και στα μαθηματικά 
προγνωστικά επιχειρησιακά μοντέλα 
για τη μελέτη σεισμικών ακολουθιών 
σε παγκόσμια κλίμακα. 

Έχει τιμηθεί με το βραβείο Henri 
Poincare για τη μεταδιδακτορική της 
έρευνα και έχει παρουσιάσει τα επι-
στημονικά της επιτεύγματα σε μεγάλα 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια 
(Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, Πα-
νεπιστήμιο Στάνφορντ, Μπέρκλεϊ, Κέ-
ντρο Έρευνας Σεισμών στο Τόκιο, Πανε-
πιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία κ.α.). 
Ηγείται επιστημονικών ερευνητικών 

προγραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με στόχο τη βελτίωση της σεισμολογι-
κής γνώσης μέσω τεχνολογιών τεχνη-
τής νοημοσύνης.
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Υγεία και Διατροφή
Πώς τα ούλα μας συνδέονται  
με τη νόσο Αλτσχάιμερ
Το βακτήριο που είναι ένοχο για περιοδοντίτιδα εκκρίνει τοξίνες οι οποίες συνδέονται  
με τη νευροεκφυλιστική νόσο αλλά και με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα  
καθώς και την πνευμονία από εισρόφηση

Ερευνητές ανακάλυψαν, πώς βακτή-
ρια που εμπλέκονται σε μια σοβαρή 

πάθηση των ούλων, μπορούν να ταξιδέ-
ψουν σε όλο το σώμα εκκρίνοντας το-
ξίνες, οι οποίες συνδέονται με τη νόσο 
Αλτσχάιμερ, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και την πνευμονία από εισρόφηση. 
Οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη των 

βακτηρίων σε δείγματα που ελήφθη-
σαν από τον εγκέφαλο ασθενών με Αλ-
τσχάιμερ και χρησιμοποίησαν ποντίκια, 
προκειμένου να δείξουν ότι τα βακτήρια 
αυτά μπορούν να βρουν το δρόμο ώστε 
να ταξιδέψουν από το στόμα στον εγκέ-
φαλο.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΑΣΠΙΔΑ
Τα βακτήρια, περί ων ο λόγος, ονο-

μάζονται Porphyromonas gingivalis και 
εμπλέκονται στην περιοδοντίτιδα, την 
πιο σοβαρή μορφή περιοδοντικής νό-
σου. Τα νέα ευρήματα δείχνουν για άλλη 
μία φορά, τη σημασία που έχει η καλή 
στοματική υγιεινή για ολόκληρο τον ορ-
γανισμό. 
«Η στοματική υγιεινή είναι άκρως ση-

μαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
όχι μόνο επειδή χαρίζει ένα όμορφο 
χαμόγελο αλλά κυρίως επειδή μειώνει 
τον κίνδυνο πολλών σοβαρών νόσων» 
ανέφερε ο επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας Γιαν Ποτέμπα, καθηγητής στην 
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Λούισβιλ στο Κεντάκι και διευθυντής 
του Τμήματος Μικροβιολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Jagiellonian στην Κρακοβία 
της Πολωνίας, και προσέθεσε: 
«Άτομα που αντιμετωπίζουν γενετικό 

κίνδυνο για ρευματοειδή αρθρίτιδα ή 
νόσο Αλτσχάιμερ πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικά, ώστε να μην εμφανίσουν 
περιοδοντική νόσο».
Παρότι προηγούμενες μελέτες είχαν 

εντοπίσει την παρουσία του P. gingivalis 

σε δείγματα που είχαν ληφθεί από τον 
εγκέφαλο ασθενών με νόσο Αλτσχάι-
μερ, η ομάδα του καθηγητή Ποτέμπα 
ανακάλυψε τις πιο ισχυρές ως σήμερα 
ενδείξεις, σχετικά με το ότι το βακτήριο 
μπορεί πράγματι να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της συγκεκριμένης νόσου. 
Οι ερευνητές συνέκριναν δείγματα 

εγκεφαλικού ιστού που ελήφθησαν μετά 
θάνατον από άτομα με ή χωρίς Αλτσχάι-
μερ και τα οποία ήταν περίπου ίδιας ηλι-
κίας όταν απεβίωσαν. 
Ανακάλυψαν ότι το P. gingivalis εντο-

πιζόταν πιο συχνά στα δείγματα των 
ασθενών με Αλτσχάιμερ – αυτό αποδει-
κνυόταν μέσω του γενετικού «αποτυπώ-
ματος» του βακτηρίου, καθώς και της 
παρουσίας των τοξινών-«κλειδιών» του 
(ονομάζονται gingipains).

ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
Στη συνέχεια, οι επιστήμονες διεξήγα-

γαν πειράματα σε ποντίκια, τα οποία 
έδειξαν ότι το P. gingivalis μπορεί να με-
ταφερθεί από το στόμα στον εγκέφαλο, 
καθώς και ότι αυτή η «μετανάστευση» 
μπορεί να μπλοκαριστεί από χημικά που 
αλληλοεπιδρούν με τις gingipains. 
Να σημειωθεί ότι ένα πειραματικό 

φάρμακο το οποίο μπλοκάρει τις τοξίνες 
και έχει την κωδική ονομασία COR388 
βρίσκεται σε φάση κλινικών δοκιμών για 
τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι το 

P. gingivalis παίζει ρόλο στην αυτοάνοση 
νόσο ρευματοειδή αρθρίτιδα, καθώς και 
στην πνευμονία από εισρόφηση, μια σο-
βαρή λοίμωξη των πνευμόνων που προ-
καλείται από εισρόφηση τροφής ή σάλι-
ου και είναι αρκετά συχνή σε ηλικιωμένα 
άτομα. 
«Οι κύριες τοξίνες του P. gingivalis, τα 

ένζυμα που το βακτήριο χρειάζεται για 
να επιτελέσει τα «διαβολικά» καθήκο-

ντά του, αποτελούν καλούς στόχους για 
πιθανές νέες παρεμβάσεις ενάντια σε 
πλήθος νόσων» σημείωσε ο καθηγητής 
Ποτέμπα. 
Εξήγησε ότι «η ομορφιά τέτοιων πα-

ρεμβάσεων σε σύγκριση με τα αντιβιο-
τικά είναι πως οι νέες παρεμβάσεις που 
μελετώνται στοχεύουν μόνο τα «κακά» 
βακτήρια αφήνοντας ανέπαφα τα καλά 
βακτήρια τα οποία χρειαζόμαστε για τη 
σωστή λειτουργία του οργανισμού». 

ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΥΛΑ
Το P. gingivalis αρχίζει να διηθεί τα ούλα 

ήδη από τα εφηβικά χρόνια. Περίπου 
ένα στα πέντε άτομα κάτω των 30 ετών 
εμφανίζουν έστω και χαμηλά επίπεδα 
του βακτηρίου στα ούλα τους. 
Παρότι δεν είναι επιβλαβές για τα πε-

ρισσότερα άτομα, αν πολλαπλασιαστεί 
σε μεγάλους αριθμούς οδηγεί το ανο-
σοποιητικό σύστημα σε φλεγμονή που 
εκδηλώνεται με ερυθρότητα, οίδημα, 
αιμορραγία και διάβρωση του ιστού των 
ούλων. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το 
P. gingivalis κάνει και τα καλά βακτήρια 
του στόματος να αποκτήσουν… κακό χα-
ρακτήρα και να αυξήσουν περαιτέρω την 
ανοσολογική απόκριση. 
Τα βακτήρια μπορούν να ταξιδέψουν 

από το στόμα στην κυκλοφορία του αί-
ματος μέσω καθημερινών δραστηριοτή-
των, όπως το μάσημα της τροφής ή το 
βούρτσισμα των δοντιών.
Ο καλύτερος τρόπος ώστε να αποτρα-

πεί το P. gingivalis να τεθεί εκτός ελέγχου 
είναι μέσω του τακτικού βουρτσίσματος 
των δοντιών και της χρήσης οδοντικού 
νήματος, καθώς και μέσω των επισκέ-
ψεων στον οδοντίατρο τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο, τόνισε ο καθηγητής Πο-
τέμπα. Συμπλήρωσε ότι οι καπνιστές και 
τα ηλικιωμένα άτομα αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης. Εκτιμάται 
ότι και γενετικοί παράγοντες παίζουν 
ρόλο στην εμφάνιση περιοδοντίτιδας 
εξαιτίας του βακτηρίου, ωστόσο δεν 
έχουν γίνει ακόμη πλήρως κατανοητοί 
από τους επιστήμονες.

ΤΣΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
© ΤΟ ΒΗΜΑ

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 20 février au dimanche 26 février 2023 · from monday february 20th to sunday february 26th 2023

HARICOTS BLANCS CLICHARICOTS BLANCS CLIC
White Kidney BeansWhite Kidney Beans

907g907g

FROMAGE FROMAGE 
KEFALOTYRI AU KEFALOTYRI AU 

LAIT DE BREBIS ET LAIT DE BREBIS ET 
CHÈVRECHÈVRE

CheeseCheese

GRÈCE

DORADES MÉDITERRANÉENNESDORADES MÉDITERRANÉENNES
FRAÎCHES NETTOYÉESFRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean PorgiesFresh Cleaned Mediterranean Porgies
15.41/kg15.41/kg

CUISSES DE POULET FRAISCUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken LegsFresh Chicken Legs

4.39/kg4.39/kg

MINI FILLO ROLLS MINI FILLO ROLLS 
KRINOS (FROMAGE, KRINOS (FROMAGE, 

ÉPINARDS OU ÉPINARDS OU 
POIVRONS ROUGES)POIVRONS ROUGES)

454g454g

MORCEAUX DE NOIX DE MORCEAUX DE NOIX DE 
GRENOBLEGRENOBLE
Walnut PiecesWalnut Pieces
454g454g

THON PÂLE ENTIERTHON PÂLE ENTIER
PRIMO OU ILIOSPRIMO OU ILIOS

TunaTuna
99g99g

CRÈME GLACÉE (CAFÉ BUZZ BUZZ, CRÈME GLACÉE (CAFÉ BUZZ BUZZ, 
CARRÉ AU FUDGE OU NETFLIX & CARRÉ AU FUDGE OU NETFLIX & 

CHILLL’D NON LAITIER) BEN & JERRY’SCHILLL’D NON LAITIER) BEN & JERRY’S
Ice CreamIce Cream

500ml500ml

BIFTECK DE HAUT DE BIFTECK DE HAUT DE 
SURLONGE FRAISSURLONGE FRAIS
Fresh Boston SteakFresh Boston Steak
19.82/kg19.82/kg

CANADA AAA
CREVETTES BLANCHES CREVETTES BLANCHES 
DU PACIFIQUE DU PACIFIQUE 
DÉCORTIQUÉESDÉCORTIQUÉES
ET DÉVEINÉESET DÉVEINÉES
Peeled and DeveinedPeeled and Deveined
Pacific ShrimpsPacific Shrimps
21/25 - 908g21/25 - 908g

SAC DE 2LB

RÔTI DE LONGE DE PORC FRAIS AVEC OSRÔTI DE LONGE DE PORC FRAIS AVEC OS
Fresh Bone-In Pork Loin RoastFresh Bone-In Pork Loin Roast

4.39/kg4.39/kg

FRAISESFRAISES
StrawberriesStrawberries

MÛRESMÛRES
BlackberriesBlackberries

CHAMPIGNONS BLANCSCHAMPIGNONS BLANCS
White MushroomsWhite Mushrooms

8oz8oz

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts

pqt de 3pqt de 3

DOIGTS DE DAMEDOIGTS DE DAME
MILANOMILANO

Lady FIngersLady FIngers
150g150g

PÂTESPÂTES
ALIMENTAIRESALIMENTAIRES

PRIMOPRIMO
PastaPasta
900g900g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
O γηραιότερος 

σκύλος στον κόσμο  
που έσπασε ρεκόρ 

83 ετών

Ο σκύλος που εκθρόνισε τον προκάτο-
χό του από τα βιβλία των Ρεκόρ Γκί-

νες βρίσκεται στην Πορτογαλία. Το ρεκόρ 
που κατέρριψε κρατούσε κάτι περισσότε-
ρο από 83 χρόνια.
Ο προηγούμενος γηραιότερος σκύλος 

ήταν ο Bluey από την Αυστραλία, ο οποίος 
πέθανε το 1939 σε ηλικία 29 ετών και πέ-
ντε μηνών. Πλέον, ο Bobi είναι ένα καθα-
ρόαιμο Rafeiro do Alentejo, μια ράτσα που 
ζει 12 με 14 χρόνια. Αλλά την 1η Φεβρου-
αρίου 2023, ο Bobi ήταν ήδη 30 ετών και 
226 ημερών, δείχνοντας μάλιστα αρκετά 
καλά για την ηλικία του.
Η ηλικία του έχει κατοχυρωθεί επίσημα 

από τη βάση δεδομένων κατοικίδιων ζώων 
της πορτογαλικής κυβέρνησης, της οποίας 
τη διαχείριση έχει η Εθνική Ένωση Κτηνιά-
τρων, όπως αναφέρει το Βιβλίο Γκίνες.
Ο Bobi έχει ζήσει αυτές τις τρεις δεκαετίες 

και κάτι, στο χωριό Conqueiros στη δυτική 
ακτή της χώρας, μαζί με την οικογένεια 
Costa. Το 2018 εμφάνισε το μέχρι στιγμής 
μοναδικό πρόβλημα υγείας του, όταν και 
χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκο-
μείο, όταν κατέρρευσε από αναπνευστικές 
δυσκολίες. Αλλά κατά τα άλλα έχει ζήσει 
μια χαλαρή και απροβλημάτιστη ζωή έως 
τώρα.

© edaily.gr

Η 97χρονη γυμνάστρια που «έσπασε»  
τους ηλικιακούς περιορισμούς 

Kάποιοι άνθρωποι αντιστέκονται 
στο χρόνο και συνεχίζουν να κά-

νουν τα πράγματα που τους αρέσουν. 
Τρανό παράδειγμα η Johanna Quaas, 
μια Γερμανίδα γυμνάστρια, που απο-
δεικνύει πως η ηλικία είναι απλώς 
ένας αριθμός.
Στα 86 της χρόνια, έλαβε το 2012 τον 

τίτλο του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες, ως 
η γηραιότερη γυμνάστρια στον κόσμο. 
Η ιστορία της έχει εμπνεύσει ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο να αμφισβητή-
σουν τους δικούς τους περιορισμούς 
και να ακολουθήσουν τα πάθη τους, 
ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το 
χρόνο που περνάει.
Η Quaas, η οποία ήταν καθηγήτρια 

φυσικής αγωγής, πήρε για πρώτη φορά 
μέρος σε διαγωνισμό γυμναστικής όταν 
ήταν μόλις 9 ετών. Αν και αναγκάστη-
κε να σταματήσει τις εμφανίσεις λόγω 
των συνεχών μετακινήσεων της οικο-
γένειάς της, η αγάπη της για τη γυμνα-
στική δεν έσβησε ποτέ. Όταν τα βίντεο 
με τις προπονήσεις της έγιναν viral στο 
YouTube, βρέθηκε στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος και γρήγορα απέκτησε 
διεθνή αναγνώριση.
Το μυστικό της επιτυχίας της είναι η 

ολοκληρωμένη, υγιεινή διατροφή και 
η τακτική άσκηση. 
Η Quaas φροντίζει να τρώει ισορροπη-

μένα και τονίζει τη σημασία της κατα-
νάλωσης πολλών χόρτων, ενώ γυμνάζε-
ται για μία ώρα κάθε μέρα. 
Παρά την ηλικία της, η 97χρονη πλέ-

ον Quaas συνεχίζει να εκπλήσσει τον 
κόσμο με τις εντυπωσιακές ασκήσεις 
γυμναστικής της. 
Φοράει ένα χαρακτηριστικό πράσινο 

κορμάκι από βελούδο και εκτελεί με 
ευκολία δύσκολες ασκήσεις στις πα-
ράλληλες μπάρες. Η αφοσίωσή της στη 
γυμναστική και στην υγιεινή ζωή απο-
τελεί έμπνευση για ανθρώπους όλων 
των ηλικιών.
Σκοπός της Quaas, όπως έχει δηλώ-

σει, είναι μέσω της ιστορίας της να 
αποδείξει πως ποτέ δεν είναι αργά για 
να λάμψεις και ότι ένα υγιές μυαλό σε 
ένα υγιές σώμα μπορεί να οδηγήσει σε 
σπουδαία πράγματα, ανεξαρτήτως του 
πόσο χρονών είναι κάποιος.
Η Quaas ενθαρρύνει τους νέους να 

βρουν ένα άθλημα που τους ταιριά-
ζει και να ξεκινήσουν, υπενθυμίζοντάς 
τους ότι η ηλικία δεν πρέπει να αποτε-
λεί εμπόδιο για τα πάθη και τα όνειρά 
τους.

© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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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

Προσπαθεί ο Τόνι Φάουτσι να «εξηγήσει τα λάθη 
του» και να ζητήσει «πανδημική αμνηστία»;
Ήξερε ότι τα εμβόλια δε θα μας οδηγούσαν ποτέ σε ανοσία της αγέλης και ως αποτέλεσμα, έχουμε 
μια θύελλα υπερβάλλουσας θνησιμότητας, που δεν εξηγείται καν από τους επίσημους αριθμούς

Γράφει ο Igor Chudov
© 0minus Prime 

Κυκλοφορεί μια νέα επιστημονική 
μελέτη* και ο Anthony Fauci είναι 

ανάμεσα στους συγγραφείς. Αυτό που 
είναι αξιοσημείωτο σε αυτή τη μελέτη, 
είναι η υποτιμητική γλώσσα των Fauci 
et al. κατά των εμβολίων της γρίπης 
και της Covid. «Μέχρι την εμφάνιση της 
COVID-19, η γρίπη ήταν για πολλές δε-
καετίες η πιο θανατηφόρα ιογενής ανα-
πνευστική νόσος που μπορούσε να προ-
ληφθεί με εμβόλια, για την οποία διατί-
θενται μόνο λιγότερο από υποβέλτιστα 
εμβόλια». Λιγότερα από υποβέλτιστα 
εμβόλια είναι ένας όρος που αφήνει λίγα 
στη φαντασία. Υποβέλτιστο σημαίνει 

“δεν είναι καλό”. Λιγότερο από υποβέλ-
τιστο σημαίνει “άχρηστο στην καλύτερη 
περίπτωση”.
Το άρθρο αναφέρεται σε εμβόλια «επό-

μενης γενιάς». Ωστόσο, η συζήτηση της 
επόμενης γενιάς είναι κενή και εικαστική, 
χωρίς συγκεκριμένες αναφορές για κά-
ποια νέα τεχνολογία που ο Δρ. Fauci και οι 
συνεργάτες του μπορούν να προτείνουν. 
Η ουσία του άρθρου του Cell εξηγεί μόνο 
γιατί τα τρέχοντα εμβόλια κατά της γρίπης 
δεν μπορούν να αποτρέψουν τη γρίπη και 
γιατί τα εμβόλια Covid δεν μπορούν να 
αποτρέψουν την Covid.
«Παρόλο που τα τρέχοντα εμβόλια κατά 

της γρίπης μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής 
νόσου, νοσηλείας και θανάτου σε κάποιο 
βαθμό, η αποτελεσματικότητά τους κατά 
της κλινικά εμφανούς λοίμωξης είναι σα-
φώς υποβέλτιστη, κυμαινόμενη από 14% 
έως 60% τις τελευταίες 15 εποχές γρίπης. 
Επιπλέον, η διάρκεια του εμβολίου – η 

προκληθείσα ανοσία – μετράτε μόνο σε 
μήνες. Τα τρέχοντα εμβόλια απαιτούν 
ετήσιο επαναληπτικό εμβολιασμό με ενη-
μερωμένα σκευάσματα που συχνά δεν 
ταιριάζουν με ακρίβεια με τα στελέχη 
του ιού που κυκλοφορούν. Αν και ο ετή-
σιος εμβολιασμός συστήνεται ισχυρά για 
τους περισσότερους στο κοινό και ειδικά 
για άτομα σε ομάδες κινδύνου, συμπερι-
λαμβανομένων των ηλικιωμένων, αυτούς 
με χρόνιες παθήσεις και τις έγκυες γυναί-
κες, η αποδοχή του εμβολίου από το ευρύ 
κοινό δεν είναι ιδανική. Εν έτη 2022, μετά 
από περισσότερα από 60 χρόνια εμπει-
ρίας με τα εμβόλια κατά της γρίπης, έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή βελτίωση στην πρό-
ληψη της μόλυνσης από τα εμβόλια». 

Μάλιστα…
Μετά τη συνταξιοδότηση, ο Fauci δε 

μασάει τα λόγια του ούτε για τα εμβόλια 
Covid: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, η ταχεία παρασκευή και ανά-
πτυξη των εμβολίων για τον SARS-CoV-2 
έχει σώσει αμέτρητες ζωές και βοήθησε 
στον έγκαιρο μερικό έλεγχο της πανδημί-
ας. Ωστόσο, καθώς έχουν προκύψει διά-
φορα στελέχη του SARS-CoV-2, έχουν γίνει 
εμφανείς ελλείψεις σε αυτά τα εμβόλια 
που θυμίζουν τα εμβόλια της γρίπης. Τα 
εμβόλια για αυτούς τους δύο πολύ δια-
φορετικούς ιούς έχουν κοινά χαρακτηρι-
στικά: προκαλούν ελλιπή και βραχύβια 
προστασία έναντι των εξελισσόμενων 
παραλλαγών του ιού που διαφεύγουν της 
ανοσίας του πληθυσμού».

Ο FAUCI ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ  
COVID ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ  

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
Ο Fauci και οι συνεργάτες του εξηγούν, 

γιατί το εμβόλιο Covid δεν είχε καμία πι-
θανότητα να λειτουργήσει. Πρώτον, θέτει 
μια ερώτηση που πολλοί σκεπτικιστές 
για τα εμβόλια ανέφεραν πολλές φορές 
στο παρελθόν: «Αυτή η παρατήρηση εγεί-
ρει ένα ερώτημα θεμελιώδους σημασί-
ας: εάν οι λοιμώξεις από φυσικούς ανα-
πνευστικούς ιούς του βλεννογόνου δεν 
προκαλούν πλήρη και μακροπρόθεσμη 
προστατευτική ανοσία έναντι της επανα-
μόλυνσης, πώς μπορούμε να περιμένουμε 
τα εμβόλια, ειδικά τα συστημικά, μη αντι-
γραφόμενα εμβόλια, να το κάνουν»;
Στη συνέχεια, ο Tony συνεχίζει να εξηγεί, 

γιατί η αναπνευστική φύση του Sars-Cov-2 
δεν οδηγεί καν σε πιθανότητα να αντιμε-
τωπίσουμε μια αιματογενή ανοσολογική 
απόκριση.
«Σε πλήρη αντίθεση, οι μη συστημικοί 

ιοί του αναπνευστικού, όπως οι ιοί της 
γρίπης, ο SARS-CoV-2 και ο RSV, τείνουν 
να έχουν σημαντικά μικρότερες περιό-
δους επώασης (Πίνακας 1) και γρήγορες 
διαδρομές ιικής αναπαραγωγής. Αναπα-
ράγονται κυρίως στον τοπικό βλεννογόνο 
ιστό, χωρίς να προκαλούν ιαιμία και δεν 
αντιμετωπίζουν σημαντικά το συστημικό 
ανοσοποιητικό σύστημα ή την πλήρη δύ-
ναμη των προσαρμοστικών ανοσολογικών 
αποκρίσεων, οι οποίες χρειάζονται του-
λάχιστον 5-7 ημέρες για να ωριμάσουν, 
συνήθως πολύ μετά την κορύφωση της 
ιικής αντιγραφής και μετάδοση σε άλλους. 
Η “RNAemia” του SARS-CoV-2 (κυκλοφο-
ρία ιικού RNA στο αίμα, όπως φαίνεται 
στις περισσότερες λοιμώξεις από ιούς 
του αναπνευστικού του βλεννογόνου, σε 
αντίθεση με την ιαιμία, στην οποία μπο-
ρούν να καλλιεργηθούν λοιμώδεις ιοί από 
το αίμα) και τα επίπεδα RT-PCR του ιικού 
RNA έχουν συνδεθεί με σοβαρή νόσο, πα-
ρόμοια με μελέτες για τη RNAαιμία της 
γρίπης. Ως αποτέλεσμα, οι μη συστημικά 
αναδιπλασιαζόμενοι ιοί του αναπνευστι-
κού, συμπεριλαμβανομένου προφανώς 
του SARS-CoV-2, τείνουν να μολύνουν 
ξανά ανθρώπους κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους, χωρίς ποτέ να προκαλούν πλή-
ρη και ανθεκτική προστασία».
Δυστυχώς, πολλοί από τους μη εμβο-

λιασμένους αναγνώστες μου αναφέ-
ρουν επαναλαμβανόμενες μολύνσεις 
με Covid-19. Παρόλο που είχα μόνο μία 
φορά Covid μέχρι στιγμής, το Νοέμβριο 
του 2020, γνωρίζω πολύ καλά ότι η φυσι-
κή μου ανοσία δεν είναι τέλεια.
«Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι παρό-
λο που οι ιοί RNA μοιράζονται παρόμοιο 
ποσοστό σφάλματος RNA πολυμεράσης 

που εξαρτάται από το RNA, διαφορετικοί 
ιοί (και διαφορετικά ανοιχτά πλαίσια ανά-
γνωσης εντός του γονιδιώματός τους) δι-
αφέρουν ως προς την ανοχή τους για 
μετάλλαξη. Οι περιορισμοί μετάλλαξης 
μπορεί να σχετίζονται με συχνά επικα-
λυπτόμενα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης 
ή λειτουργικούς περιορισμούς στην από-
κτηση μη συνώνυμων μεταλλάξεων, όπως 
συμβαίνει, για παράδειγμα, με τον ιό της 
ιλαράς. Αντίθετα, οι εξωτερικές πρωτεΐ-
νες αιμοσυγκολλητίνης και νευραμινιδά-
σης του ιού της γρίπης Α, είναι συγκριτικά 
πλαστικές και οι θετικά επιλεγμένες μη 
συνώνυμες μεταλλάξεις έχουν ως αποτέ-
λεσμα ανοσολογικά σημαντική αντιγονική 
ολίσθηση, με την απόκτηση μη συνώνυ-
μων μεταλλάξεων σε αντιγονικούς επιτό-
πους, καθώς και αλλάζοντας τα μοτίβα Ν-
συνδεδεμένης γλυκόζης. Η ταχεία αντιγο-
νική ολίσθηση επηρεάζει τον έλεγχο των 
ετήσιων επιδημιών γρίπης και περιπλέκει 
την προσπάθεια παραγωγής ευρέως προ-
στατευτικών, “καθολικών” εμβολίων γρί-
πης. Η πρωτεΐνη ακίδας του SARS-CoV-2 
έχει δείξει παρόμοια πλαστικότητα, με 
την εμφάνιση πολλαπλών παραλλαγών με 
αλλοιωμένη αντιγονικότητα, που έχει πε-
ριπλέξει τον έλεγχό της μέσω των τρεχου-
σών στρατηγικών εμβολιασμού».
Τέλεια, σωστά; Ο Fauci και η “επιστήμη” 

του εξακολουθούν να εγχύουν το αρχικό 
mRNA που κωδικοποιεί το στέλεχος της 
Γουχάν, μέσα στο τέταρτο ημερολογιακό 
έτος της πανδημίας, ενώ γνωρίζουν πλή-
ρως ότι οι μεταλλάξεις έχουν καταστήσει 
αυτές τις ενέσεις “λιγότερο από υποβέλτι-
στες” (η δισθενές ενισχυτική περιέχει ίσες 
δόσεις BΑ.5 και mRNA που κωδικοποιεί 
την παραλλαγή της Wuhan).

Ο FAUCI ΔΕΙΧΝΕΙ ΞΑΝΑ ΓΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ

Ο Δρ. Fauci δείχνει μεγάλη εξοικείωση με 
την “ανοσολογική ανοχή”, μια κατάσταση 
που επηρεάζει τους λήπτες πολλαπλών 
εμβολίων mRNA:
«Οι όροι “ανοχή στην ασθένεια” και “ανο-

σολογική ανοχή” αναφέρονται στην ακό-
μη ατελώς χαρακτηρισμένη, αλλά ξεχωρι-
στή κατηγορία μηχανισμών ανοσολογικής 
άμυνας των θηλαστικών, που επιτρέπουν 
στους ξενιστές να “δεχτούν” μόλυνση και 
άλλα αντιγονικά ερεθίσματα, για τη βελ-
τιστοποίηση της επιβίωσης (ανασκόπηση 
στους Medzhitov et al. και Iwasaki et al.). 
Επειδή οι άνθρωποι εισπνέουν και κατα-
πίνουν τεράστιες ποσότητες εξωγενών 
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FRUITS ET LÉGUMES
A value of$70+at the supermarketYou pay only $39

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

Οι New York Times μηνύουν Ε.Ε. και Μπουρλά!
Στα δικαστήρια το μεγάλο σκάνδαλο με την αγορά εμβολίων της Pfizer

Στα δικαστήρια οδηγούν οι New York 
Times την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για 

την άρνηση της να δημοσιοποιήσει τα μη-
νύματα που αντάλλαξαν η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν με το διευθύνοντα σύμβουλο 
της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, σχετικά με 
την προμήθεια από την ΕΕ εκατομμυρίων 
δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19.

Όπως γράφει το Politico, η εφημερίδα θα 
υποστηρίξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

ότι η Κομισιόν έχει νομική υποχρέωση να 
δημοσιοποιήσει τα μηνύματα, τα οποία 
θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορί-
ες για τις συμφωνίες της ΕΕ να αγοράσει 
εμβόλια αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ από 
την Pfizer.

Πρόκειται για μια υπόθεση – σκάνδαλο, 
τόσο λόγω της αδιαφάνειας της Κομισιόν 
για το περιεχόμενο το μηνυμάτων μετα-
ξύ Φον ντερ Λάιεν και Μπουρλά, όσο και 

για το τελικό ποσό που εισέπραξε η Pfizer 
για την πώληση των εμβολίων της. Η απο-
κάλυψη όσων έχουν ειπωθεί μεταξύ των 
δύο θα έριχνε φως στην υπόθεση και θα 
απαντούσε στα καίρια ερωτήματα που 
έχουν τεθεί, για το πώς προμηθεύτηκε η 
ΕΕ εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου από 
το φαρμακευτικό κολοσσό.

Η υπόθεση κατατέθηκε στις 25 Ιανουαρί-
ου και δημοσιεύτηκε στο μητρώο του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου τη Δευτέρα 13/2, 
αλλά δεν υπάρχουν ακόμη όλες οι σχετικές 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Δύο άτομα 
που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν τις 
λεπτομέρειες της υπόθεσης στο Politico.
Οι New York Times αρνήθηκαν να σχολιά-

σουν λεπτομερώς την υπόθεση. «Οι Times 
υποβάλλουν πολλά αιτήματα για ελευθε-
ρία πληροφοριών και διατηρούν ενεργό 
φάκελο. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε 
αυτή τη στιγμή το θέμα αυτής της αγω-
γής». Ούτε η Κομισιόν απάντησε στο αίτη-
μα του Politico για σχολιασμό.

Η μήνυση της αμερικανικής εφημερίδας 
έρχεται μετά από έρευνα του Ιανουαρίου 
του 2022 που έκανε η Ευρωπαία Διαμεσο-
λαβητής, Έμιλι Ο’ Ράιλι. Από την έρευνα 
προέκυψε, ότι έγινε κακή διαχείριση στις 

προσπάθειες της Κομισιόν να ανακτήσει 
τα γραπτά μηνύματα, μετά από το αίτημα 
για δημόσια πρόσβαση σε αυτά που υπέ-
βαλε ο δημοσιογράφος του netzpolitik.org, 
Alexander Fanta. Η έρευνα της Ο’ Ράιλι δι-
απίστωσε, ότι η Κομισιόν δε ζήτησε ρητά 
από το προσωπικό γραφείο της Προέδρου 
να αναζητήσει τα μηνύματα. Απαντώντας 
στο συγκεκριμένο πόρισμα, η Επίτροπος 
για τις Αξίες και τη Διαφάνεια της ΕΕ, Βέρα 
Γιούροβα, είπε ότι τα μηνύματα μπορεί να 
έχουν διαγραφεί, λόγω της «εφήμερης φύ-
σης τους».

Αγωγές κατά της Κομισιόν έχει καταθέ-
σει και η γερμανική εφημερίδα Bild ζη-
τώντας τη δημοσιοποίηση εγγράφων που 
σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για 
την αγορά των εμβολίων που κατασκευ-
άστηκαν από την Pfizer/BioNTech και την 
AstraZeneca.

Αν και πολλές από τις αγωγές της Bild 
απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια, η εφη-
μερίδα έλαβε τελικά κάποια έγγραφα, συ-
μπεριλαμβανομένης αλληλογραφίας μέσω 
email που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020. 
Αυτά τα έγγραφα, ωστόσο, δεν περιείχαν 
κανένα μέρος της αλληλογραφίας που εί-
χαν η φον ντερ Λάιεν με τον Μπουρλά.

© zougla.gr

πρωτεϊνών με κάθε αναπνοή και μπουκιά, 
το αναπνευστικό και το γαστρεντερικό 
ανοσοποιητικό διαμέρισμα έχουν εξελι-
χθεί για να αντιμετωπίζουν συνεχείς και 
μαζικές αντιγονικές επιθέσεις από τον έξω 
κόσμο (οι ανοσολογικές αποκρίσεις σε ιο-
γενή λοίμωξη του γαστρεντερικού βλεν-
νογόνου έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί 
και δε συζητούνται εδώ). Οι εισπνεόμενες 
και οι καταποθείσες πρωτεΐνες πρέπει να 
αναγνωρίζονται και είτε να γίνονται ανε-
κτές, είτε να προσβάλλονται και να απο-
βάλλονται».
Δεν είναι η πρώτη φορά που πιάσαμε 

τον Fauci να έχει επίγνωση της ανοσο-
λογικής ανοχής και ωστόσο να συνεχίζει 
να προωθεί τα εμβόλια mRNA Covid που 
προκαλούν ανοχή:
Στη συνέχεια, ο Fauci εικάζει τι μπορεί να 

γίνει για να φτιαχτεί μια «νέα γενιά εμβο-
λίων». 
Η ομιλία του και των συνεργατών του, 

είναι πολύ κουτσή και τους εκθέτει ως 
αγύρτες που θέλουν να δοκιμάσουν οτι-
δήποτε χωρίς θεωρητική βάση.

Εκτιμήστε την έλλειψη οποιουδήποτε 
νοήματος σε αυτό το απόσπασμα:
«Για παράδειγμα, σε περιόδους σημαντι-

κής κυκλοφορίας του ιού στους ανθρώπι-
νους πληθυσμούς, μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερη προστασία με επαναλαμβανό-
μενες δόσεις ή με διαδοχικό βλεννογονικό 
και συστημικό εμβολιασμό; 

Είναι η συχνή εκ νέου ενίσχυση μια βι-
ώσιμη επιλογή εμβολίου, π.χ. μέσω αυ-
τοχορηγούμενων ρινικών εμβολίων στο 
σπίτι; Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη 
πιθανοί βοηθητικοί ρόλοι για προφυλα-
κτικά αντιικά, συμπεριλαμβανομένων 
των “προγραμματιζόμενων αντιικών”, 
που στοχεύουν σε διατηρημένες δομές, 
αντισώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
θεραπευτικών IgA και των διεγερτών της 
έμφυτης ανοσίας ως πρόσθετα σε ατελή 
εμβόλια. Μένει να δούμε εάν ο εμβολια-
σμός και η προφύλαξη μπορούν να συν-
δυαστούν αποτελεσματικά σε επίπεδο 
πληθυσμού».
Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι, κατά 

τη διάρκεια μιας ανθρωπογενούς πανδη-
μίας, που εξακολουθεί να παίρνει εκατο-
ντάδες ζωές και να παίζει ρόλο στην υπερ-
βάλλουσα θνησιμότητα, οδηγούμαστε 
από ανθρώπους που επισήμως πιέζουν 
για εμβόλια που γνωρίζουν ότι είναι «λι-
γότερο από υποβέλτιστα».

Ο FAUCI ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ COVID ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ 

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ο Fauci εξήγησε στη μελέτη που ανα-

φέρθηκε παραπάνω, γιατί μια αιματική 
(χημική) απόκριση στον Sars-Cov-2 που 
προκαλείται από το εμβόλιο δε θα σταμα-
τούσε ποτέ τις αναπνευστικές λοιμώξεις. 
Κι όμως, ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΨΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ, για το πώς τα εμβόλια θα ήταν 
το κλειδί για να «ξεφύγουμε από την παν-

δημία» και να αποκτήσουμε ανοσία. 
Δείτε αυτό το βίντεο από το 2020, όπου ο 

Fauci μας υπόσχεται ανοσία [ΕΔΩ]:
https://primenews.press/prospathei-o-
toni-faoutsi-na-exigisei-ta-lathi-tou-kai-

na-zitisei-pandimiki-amnistia
Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι ηγέ-

τες της δημόσιας υγείας μας, συνειδη-
τοποιώντας ότι το εμβόλιο για την Covid 
δε θα μπορούσε ποτέ να σταματήσει την 
πανδημία της Covid, μας κήρυτταν ότι θα 
μπορούσαμε να φτάσουμε στην ανοσία 
της αγέλης.

Ως αποτέλεσμα, έχουμε μια θύελλα παν-
δημίας και υπερβάλλουσας θνησιμότητας, 
που δεν εξηγείται καν από τους επίσημους 
αριθμούς θανάτων από τον κορωνοϊό.

Θα παραδεχτεί ο Δρ. Fauci «λάθη» και θα 

ζητήσει αμνηστία; Γιατί ο Δρ. Fauci να μας 
είπε ψέματα για την «ανοσία της αγέλης», 
όταν ήξερε, με βάση πολύ βασικές ιδιότη-
τες των κορωνοϊών, ότι η αποστειρωτική 
ανοσία ήταν αδύνατη; 

Είναι το άρθρο του ένας έξυπνος τρόπος 
για να μας προετοιμάσει και να ζητήσει 
«πανδημική αμνηστία» και «να αναγνωρί-
σει τα λάθη του»;

Πώς μπορούμε να δεχτούμε τις ενέρ-
γειές του ως «λάθη», όταν ήξερε ότι μας 
έλεγε ψέματα για την προώθηση των στό-
χων του; Ένα λάθος υποδηλώνει ειλικρί-
νεια, τελικά…

ΕΔΩ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
*www.cell.com/cell-host-microbe/

fulltext/S1931-3128(22)00572-8
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Ζαγορά: Το γνωστό κεφαλοχώρι του Πηλίου
Το μεγαλύτερο και ιστορικότερο χω-

ριό του Ανατολικού Πηλίου, απλω-
μένο σε μια καταπράσινη και ηλιόλου-
στη πλαγιά του με θέα το Αιγαίο Πέλα-
γος, είναι χωρισμένο σε τέσσερις μεγά-
λες συνοικίες, την Αγία Παρασκευή ή 
Περαχώρα, την Αγία Κυριακή, τον Άγιο 
Γεώργιο και τη Μεταμόρφωση, καθεμία 
από τις οποίες θα σας γοητεύσει για δι-
αφορετικό λόγο.

Το όνομά της κατά μια εκδοχή προέρ-
χεται από το σλάβικο «ζα-γορα» που 
σημαίνει πίσω από το βουνό. Η ιστορία 
της ξεκινάει από το 12ο αιώνα, και το μο-
ναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος, που ιδρύθηκε το 1160 μ.Χ., αποτέ-
λεσε τον πρώτο πυρήνα του σημερινού 
χωριού.

Στη Ζαγορά γεννήθηκαν πολλοί σημα-
ντικοί άνθρωποι του πνεύματος και της 
επιστήμης, όπως ο ιστορικός Γιάννης 
Κορδάτος, ενώ η ίδια αποτελούσε σημα-
ντικό εμπορικό κέντρο.
Περπατώντας στο χωριό θα έχετε την 

ευκαιρία να θαυμάσετε από κοντά τα πα-
νέμορφα σπίτια του, χτισμένα σύμφωνα 
με τον παραδοσιακό ρυθμό, αλλά και τα 
αρχοντικά που μαρτυρούν το ένδοξο πα-
ρελθόν του και τις περίτεχνα διακοσμη-
μένες μαρμάρινες βρύσες.
Αξίζει να επισκεφθείτε το Σχολείο του 

Ρήγα Φεραίου (1777), το παλιότερο 
σχολείο του Πηλίου, όπου μαθήτευσε ο 
γνωστός μαχητής της Ελληνικής Επανά-
στασης, και αργότερα μετονομάστηκε σε 
«Ελληνικό Μουσείο».
Στην κεντρική πλατεία βρίσκεται η Δη-

μόσια Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς, η οποία 
διαθέτει πλούσιο και σπάνιο υλικό, απα-
ριθμώντας περίπου 25.000 τίτλους.
Το χωριό διαθέτει και πολλές εκκλησίες, 

που αξίζει να επισκεφθείτε, όπως ο ναός 
της Αγίας Παρασκευής, που κτίστηκε το 
1803 πάνω στα ερείπια προγενέστερης 
εκκλησίας, αλλά και ο Άγιος Γεώργιος, 
που κτίστηκε μεταξύ του 1762 και του 
1792 με πρωτοβουλία του πατριάρχη 
Καλλίνικου του Δ’ δίπλα στην πλατεία της 
ομώνυμης συνοικίας. 
Δοκιμάστε τα μήλα και τα φιρίκια της, 

τα ξακουστά Ζαγορίν του Συνεταιρισμού 
Ζαγοράς και αγοράστε κάποιο από τα το-
πικά παραδοσιακά γλυκά και προϊόντα. 
Επισκεφτείτε ακόμα το Χιονοδρομικό 

κέντρο των Χανίων, που βρίσκεται μόλις 
20 χλμ. μακριά από τον οικισμό.

Τρίκαλα: Το «στολίδι» της Δυτικής Θεσσαλίας 

Η όμορφη πόλη των Τρικάλων, πρω-
τεύουσα του ομώνυμου νομού, εί-

ναι χτισμένη στη θέση της αρχαίας Τρίκ-
κης και πατρίδα του περίφημου γιατρού 
της αρχαιότητας, Ασκληπιού.

Η πόλη χρωστά σε μεγάλο βαθμό την 
ομορφιά της στο γραφικό ποταμό Λη-
θαίο αλλά και στα ιστορικά της μνημεία, 
την εξαιρετική ρυμοτομία, τις ευρύχωρες 
πλατείες, τα πάρκα και τους πεζόδρο-
μούς της.
Ξεκινήστε τη βόλτα σας στην πόλη από 

την παλιά αρχοντογειτονιά των Τρικάλων, 
τη διατηρητέα παραδοσιακή συνοικία 

Βαρούσι και δείτε τα ξεχωριστά της σπί-
τια, βαμμένα με διάφορα χρώματα, τα 
οποία μαρτυρούν την οικονομική ακμή 
της πόλης μεταξύ του 18ου και 19ου αι.
Τα στενά πλακόστρωτα στενάκια προσ-

δίδουν γραφικότητα στη συνοικία. 
Εδώ θα συναντήσετε τις περισσότερες 

και τις παλαιότερες εκκλησίες των Τρικά-
λων.
Κάντε μια ρομαντική βόλτα, με τα πόδια 

ή με ποδήλατο, στις όχθες του Ληθαίου, ο 
οποίος είναι παραπόταμος του Πηνειού. 
Δέκα γέφυρες συνδέουν τις δύο όχθες. 
Η κεντρική είναι μεταλλική και κατα-

σκευάστηκε από Γάλλους το 1886.

Στα βόρεια της πόλης, πάνω σε λόφο, δε-
σπόζει ο επιβλητικός όγκος του φρουρίου 
του Ιουστινιανού, όπου σήμερα λειτουρ-
γεί χώρος αναψυχής. Στην ανατολική του 
πλευρά, βρίσκεται το Ρολόι, έμβλημα της 
πόλης, που κτίστηκε αρχικά το 17ο αιώνα 
κι έχει υποστεί διαδοχικές καταστροφές 
και ανακατασκευές.
Δείτε ακόμα τα ερείπια του «Ασκλη-

πιείου της Τρίκκης», όπου έχουν σωθεί 
σημαντικά ψηφιδωτά, την Αρχαιολογική 
Συλλογή της πόλης σε κτίριο κάτω από το 
φρούριο και το Κουρσούμ Τζαμί του 16ου 
αιώνα, στην είσοδο της πόλης από την 
Καρδίτσα.

Περπατήστε στο άλσος του Προφήτη 
Ηλία με το ζωολογικό κήπο, στην κεντρι-
κή πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, με τη 
μικρή λίμνη στο κέντρο, αλλά και στον κε-
ντρικό πεζόδρομο της οδού Ασκληπιού, 
με τα εμπορικά καταστήματα και τις δια-
δοχικές πολυσύχναστες καφετέριες.
Στο τέρμα της οδού, βρίσκεται το εντυ-

πωσιακό κτήριο του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού της πόλης, που κατασκευάστηκε 
το 1886.
Χρησιμοποιήστε την πόλη των Τρικάλων 

ως έδρα για τις εξορμήσεις σας στον ελα-
τοσκέπαστο ορεινό όγκο της Πίνδου με 
τα δεκάδες παραδοσιακά χωριά.

© newsbeast.gr/travel  

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου: 
7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου: 9:30 το πρωί

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 26 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 19 Φεβρουαρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Οι διάφοροι εθισμοί (ποτό, ναρκωτικά κ.λπ.) 
με τον ψυχολόγο Μανώλη Αλιάτα 

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

ΜΟΝΤΡΕΑΛ | ΥΓΕΙΑ

Ασθενοφόρα… τέλος 
στα επείγοντα του 
νοσοκομείου Lachine
Οι κάτοικοι του Μόντρεαλ διαμαρτύρονται για 
την απόφαση του νοσοκομείου Lachine να μη 
δέχεται πλέον ασθενοφόρα

Από την Τρίτη 14 Φλεβάρη, το δω-
μάτιο επειγόντων περιστατικών 

του νοσοκομείου Lachine του Μόντρε-
αλ δε δέχεται πλέον ασθενείς που φτά-
νουν με ασθενοφόρο, αλλά οι κάτοικοι 
αντιτίθενται σε αυτήν την απόφαση, 
λέγοντας ότι θα μπορούσε να θέσει 
τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Οι παρα-
ϊατρικοί θα πρέπει πλέον να μεταφέ-
ρουν ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία της 
περιοχής.

Το ER του Νοσοκομείου Lachine θα συ-
νεχίσει να λειτουργεί καθημερινά από 
τις 08:00 έως τις 22:00, για ασθενείς που 
θα εισέλθουν στο νοσοκομείο. Θα είναι 
όμως κλειστό όλη τη νύχτα. Η τελευταία 
αλλαγή δεν αφορά άτομα που έχουν ρα-
ντεβού στο νοσοκομείο. 

Η απόφαση να ανακατευθυνθούν τα 
ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία 
ήταν απαραίτητη λόγω των προκλήσεων 
προσωπικού, σύμφωνα με την Claudine 
Lamarre, διευθύντρια επαγγελματικών 
υπηρεσιών του MUHC.
«Το ανθρώπινο δυναμικό ήταν δύσκο-

λο να διατηρηθεί και να αυξηθεί», είπε 
η Claudine Lamarre. «Όλα αυτά σίγουρα 
προκλήθηκαν εν μέρει από την πανδη-
μία του COVID-19, επομένως έπρεπε να 
ξανασκεφτούμε την υπηρεσία μας για να 
απαντήσουμε και να φροντίσουμε τους 
ασθενείς μας και να βελτιστοποιήσουμε 
την πρόσβαση».

Η Lamarre είπε, πως η διασφάλιση ότι 
υπάρχουν αρκετοί νοσηλευτές, ανα-
πνευστικοί θεραπευτές και γιατροί στο 
χώρο, ήταν δύσκολη.
Είπε ότι η περικοπή των υπηρεσιών εί-

ναι μέρος του «πρώτου βήματος για τον 
επαναπροσδιορισμό του νοσοκομείου 
Lachine», όμως αυτά τα νέα δε… χωνεύ-
τηκαν από τους κατοίκους των γύρω πε-
ριοχών.
Την Τρίτη 14/2, μια ομάδα κατοίκων της 

περιοχής συγκεντρώθηκε μπροστά από 
το νοσοκομείο και κάλεσε τις υγειονομι-
κές αρχές να ανακαλέσουν την απόφασή 
τους.

Σύμφωνα με τον Δρ Πολ Σάμπα, τον 
πρώην πρόεδρο του συμβουλίου για-
τρών του νοσοκομείου, που εξακολουθεί 
να ασκεί την οικογενειακή ιατρική εκεί, 

το νοσοκομείο έχει ακόμα αρκετό προ-
σωπικό για να αντιμετωπίσει τους ασθε-
νείς που φτάνουν με ασθενοφόρο. Λέει 
ότι η αλλαγή είναι περιττή και επικίνδυ-
νη. «Μερικοί άνθρωποι το αποκαλούν 
αναδιάρθρωση, αλλά αυτό δεν είναι 
μια απλή επιχείρηση. Αυτές είναι ζωές 
ανθρώπων που διακυβεύονται», είπε ο 
Saba, προσθέτοντας ότι «οι πόροι έχουν 
διοχετευθεί μακριά από το νοσοκομείο. 
Έχουν μεταφερθεί υπηρεσίες από το νο-
σοκομείο του Λασίν σε άλλα νοσοκομεία 
στο κέντρο του Μόντρεαλ».
Το περασμένο φθινόπωρο ξεκίνησαν οι 

εργασίες για ένα έργο 223 εκατομμυρί-
ων δολαρίων για την επέκταση του νοσο-
κομείου, με προγραμματισμένη ολοκλή-
ρωση για το 2027.
Η Μάγια Βοντάνοβιτς, η δήμαρχος του 

δήμου Λασίν, είπε ότι έχει συνηθίσει να 
αναστέλλονται οι υπηρεσίες στο νοσο-
κομείο, αλλά η τελευταία ανακοίνωση 
είναι πιο σκληρή. «Τα νέα τώρα είναι, ότι 
είναι πια κάτι μόνιμο», είπε. «Το βρίσκω 
πολύ λυπηρό που δεν έχουμε αρκετούς 
γιατρούς». 
Η Βοντάνοβιτς αναγνώρισε ότι η κατά-

σταση του Νοσοκομείου Λασίν μπορεί 
να κάνει τους ανθρώπους να το ξανα-
σκεφτούν για να αναζητήσουν φροντί-
δα εκεί. Θυμήθηκε ότι χρειάστηκε να 
οδηγήσει μια φίλη της στο νοσοκομείο 
πριν από περίπου ένα χρόνο λόγω ενός 
φόβου για την υγεία της. Αν και το Νο-
σοκομείο Lachine ήταν η πλησιέστερη 
εγκατάσταση, επέλεξε να πάει στην το-
ποθεσία του MUHC στο Glen. «Είναι ένα 
τεράστιο νοσοκομείο και υπάρχουν όλες 
οι εγκαταστάσεις και είναι μοντέρνο και 
αυτόματα πηγαίνεις εκεί», είπε μιλώ-
ντας για την τοποθεσία του νοσοκομείου 
Glen.
Η δήμαρχος του δήμου του Λασίν είπε 

ότι είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι 
να συνεργαστούν για να βρουν μια μό-
νιμη λύση στα προβλήματα στελέχωσης 
και να διασφαλίσουν ότι το νοσοκομείο 
μπορεί να εξυπηρετήσει την κοινότητα, 
ειδικά όταν πρόκειται για την οικογενει-
ακή ιατρική.

Η φωνή της δημάρχου ουσιαστικά προ-
στέθηκε στις φωνές των διαμαρτυρό-
μενων κατοίκων που αντιτάχθηκαν με 
ειρηνική συγκέντρωση στην πρόσφατη 
απόφαση.

ΠΗΓΗ: CBC NEWS

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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GOSS!P
Dani Torres: Οδοιπορικό 
πάθους στην Κόστα Ρίκα
Ποιος δε θα ήθελε ένα αξέχαστο ταξίδι στον οικο-

λογικό παράδεισο της Κόστα Ρίκα; Να ξεφύγει 
λίγο από το γκρίζο της πόλης και να έρθει πιο κοντά 
στη φύση. Ρητορικό το ερώτημα. 
Συνοδοιπόρος στο ταξίδι μας θα είναι η Dani 

Torres. Το μοντέλο που κάνει καριέρα σε Tik 
Tok, Instagram και Only Fans. Το κορίτσι που γεννήθη-
κε στις 18 Φεβρουαρίου του 1992 στην Κόστα Ρίκα και 
ομορφαίνει το timeline μας. 
Με πατέρα επιχειρηματία, η Dani γνωρίζει πως να χα-

ράξει το δικό της δρόμο και να βγάλει χιλιάδες δολάρια 
μέσω των δραστηριοτήτων της. 
Οι εκρηκτικές αναλογίες και το εξωτικό ταμπεραμέντο 

της, τη βοήθησαν ώστε να προσελκύσει αρκετό κόσμο 
στα κανάλια της. 
Εκτός από social media star, συνεργάζεται με τα με-

γαλύτερα πρακτορεία μοντέλων και έχει υπογράψει 
συμφωνίες με τα κορυφαία brands του πλανήτη: Gucci, 
Fashion Nova, Armani και DMZ βρίσκονται στο portfolio 
της, ενώ έχει περάσει και από τη μεγάλη οικογένεια 
του Playboy ως μοντέλο. 
Το προφίλ της στο Instagram το ακολουθούν 665.000 

χρήστες, με την πλειοψηφία των followers να είναι άν-
δρες.

 

 
 
 
 
 
 

 

Celine Dion: Η νέα της ανάρτηση και τα 
συγκινητικά σχόλια των θαυμαστών της
Πριν από κάποιους μήνες, 

η Celine Dion με ένα συγκλο-
νιστικό βίντεο είχε αποκαλύψει ότι 
διαγνώστηκε με μία σπάνια και 
ανίατη νευρολογική ασθένεια. Η 
54χρονη ερμηνεύτρια αποκάλυψε 
ότι πάσχει από το σύνδρομο Stiff 
Person Syndrome (SPS), το οποίο 
προκαλεί σπασμούς στους μύες 
της. 
Η πάθηση δεν έχει θεραπεία και 

στο τελικό στάδιο, αφήνει τους 
ασθενείς ως «ανθρώπινα αγάλμα-
τα», ανήμπορους να κινηθούν, να 
περπατήσουν ή να μιλήσουν. Ευ-
τυχώς όμως, υπάρχουν θεραπείες 
που επιβραδύνουν την ασθένεια και 
η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε ότι κάνει 
ό,τι μπορεί για να ελαχιστοποιήσει 
τα συμπτώματα.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ CELINE DION 
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
Έπειτα από δύο μήνες απουσίας 

από τα social media, η αγαπημένη 
ερμηνεύτρια επέστρεψε μέσω της 
ομάδας της για να μοιραστεί ανα-
μνήσεις από τις πιο ευτυχισμένες 
στιγμές στη μουσική της καριέρα, 
ενόψει της Ημέρας του Αγίου Βαλε-
ντίνου. 
Συγκεκριμένα, η ανάρτηση αφο-

ρά μία playlist της τραγουδίστριας, 
στην οποία η ίδια και η ομάδα της 
έχουν συμπεριλάβει τα πιο ρομα-
ντικά της τραγούδια, ιδανικά για 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 
«Για να γιορτάσουμε την αγάπη σε 
όλα τα σχήματα και μορφές, η λίστα 
αναπαραγωγής “The Love Songs of 
Celine” ανανεώθηκε για άλλη μια 

φορά: εδώ είναι η έκδοση “Let’s 
Talk About Love!”. Τα πιο όμορφα 
ερωτικά τραγούδια της Celine σε μία 
playlist… ένα soundtrack για το Σαβ-
βατοκύριακο σας… Απολαύστε! – Η 
ομάδα Celine» έγραψε η ομάδα της 
στη λεζάντα της ανάρτησης.
Οι θαυμαστές βρήκαν την ευκαι-

ρία να ευχηθούν στη Celine με πολ-
λά συγκινητικά μηνύματα προς την 
σταρ. «Γίνε καλά σύντομα Σελίν», 

«Προσεύχομαι για σένα Σελίν», «Εί-
σαι στις σκέψεις μου Σελίν» ήταν κά-
ποια από τα μηνύματα που άφησαν 
οι φανς κάτω από την ανάρτηση.
Να υπενθυμίσουμε, ότι η Celine 

Dion αναγκάστηκε να ακυρώσει τις 
προγραμματισμένες συναυλίες της 
με τίτλο «Courage World Tour» μία 
εκ των οποίων θα γινόταν στην Ελ-
λάδα στις 9 Ιουνίου 2023.

© gr.hellomagazine.com

Χάρι και Μέγκαν: Το παλάτι του Μπάκιγχαμ 
στέλνει τα «κακά παιδιά» στη… γαλαρία 

Στη… γαλαρία ετοιμάζεται 
να στείλει το παλάτι του Μπά-

κιγχαμ τα «κακά» παιδιά της βα-
σιλικής οικογένειας, Χάρι και Μέ-
γκαν, σε περίπτωση που το αυτο-
εξόριστο ζευγάρι στις ΗΠΑ απο-
φασίσει να δώσει το «παρών» 
στη στέψη του βασιλιά Καρό-
λου στις 6 Μαΐου, καθώς πλέον 
έχουν υποβαθμιστεί στην ιεραρχία 
των Βρετανών γαλαζοαίματων.
Όπως δήλωσε στο «Vanity Fair» η 

ειδικός στη βρετανική βασιλική οι-
κογένεια, Κέιτι Νίκολ, αν ο Χάρι και 
η Μέγκαν θελήσουν να λάβουν μέ-
ρος στο κορυφαίο γεγονός για τη 

βρετανική μοναρχία στο αβαείο του 
Ουεστμίνστερ, θα αντιμετωπιστούν 
όπως η ξαδέλφη του Χάρι, πριγκί-

πισσα Βεατρίκη. Η ανιψιά του βα-
σιλιά Καρόλου κάθεται στις πίσω 
θέσεις στις σημαντικές βασιλικές 
εκδηλώσεις, καθώς τις πρώτες κα-
ταλαμβάνουν τα ανώτερα από εκεί-
νη μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Από τη στιγμή που ο Χάρι με τη 

Μέγκαν αποφάσισαν να εγκατα-
λείψουν τον ενεργό τους ρόλο, ως 
ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογέ-
νειας, έπεσαν χαμηλά στη βασιλική 
ιεραρχία, γεγονός που σημαίνει ότι 
στην καλύτερη περίπτωση θα βρε-
θούν στην ίδια σειρά με τη Βεατρί-
κη.

© espressonews.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, του πέρασε 
του δικού σου; 

Α-Άσε, είναι στα χάλια του. Ο δικός 
σου; Σε τι ψυχολογική κατάσταση βρί-
σκεται;

Μ-Δε θα το πιστέψεις τι έκανε σήμε-
ρα…
Α-Τι;
Μ-Σήμερα το πρωί μου ήρθε στο τρα-

πέζι με μαύρο παντελόνι και μαύρο 
πουκάμισο. 
Α-Τι έκανε λέει;
Μ-Ναι, ο αφιλότιμός.
Α-Κι εσύ πως αντέδρασες;
Μ-Ήξερα ότι δεν είχε πένθος για κανέ-

να γνωστό. Δεν άντεξα και του τα έψαλ-
λα. Του είπα: «Άκου Αγαμέμνων σαν 
πολύ στο πένθος το έριξες. Φαντάσου 
να την είχες γκόμενα. Πήγαινε άλλαξε 
τα ρούχα σου αμέσως μη σε σκοτώσω 
και γίνω χήρα πριν την ώρα μου».
Α-Κι αυτός;
Μ-Μου ζήτησε τουλάχιστον να βάλει 

για λίγες μέρες εκείνο το μαύρο το πε-
ριβραχιόνιο που φορούν οι άνδρες στα 
μανίκια.
A-Τόσο πολύ τον πείραξε ο χαμός της;
Μ-Ναι φιλενάδα. Μην ξεχάσεις όπως 

σου είπα χθες, ότι είχε την ευκαιρία 
να τη συναντήσει στις αρχές του 1970, 
τότε που βρέθηκε στην Κύπρο για δια-
κοπές και την είδε στην παραλία…
Α-Καταλαβαίνω. Σίγουρα του πέσανε 

τα σάλια…
Μ-Μόνο αυτού; Για σχεδόν όλους 

τους άνδρες η Ράκελ Γουέλς ήταν η 
«γυναικάρα» που όλοι ονειρευόντου-
σαν να είχαν.

Α-Δηλαδή θέλεις να μου πεις, ότι επει-
δή δεν την είχαν, εμείς και όλες οι άλ-
λες γυναίκες ήρθαμε δεύτερες ως προ-
τίμηση;

Μ-Να σου πω, κι εγώ αν ήμουν άν-
δρας την ίδια καψούρα θα είχα…

Α-Ήταν πραγματικά πολύ όμορφη! 
Μ-Δεν ξέρω αν γνωρίζεις αλλά απ’ ότι 

μου είπε ο δικός μου κατά την παραμο-
νή της στο νησί, είχε συναντηθεί και με 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο Προε-
δρικό Μέγαρο.

Α-Αυτό δεν το ήξερα. Μια και είπες 
Αρχιεπίσκοπος, έμαθες τα νέα της Αρ-
χιεπισκοπής των Αγγλικανών;
Μ-Και γιατί να ξέρω τα της Αγγλικα-

νικής εκκλησίας τα νέα; Εμείς είμαστε 
ορθόδοξοι.

Α-Και ευτυχώς, διότι κάποιες άλλες 
χριστιανικές αιρέσεις πάνε να αμφι-
σβητήσουν -λόγο μόδας- πολλά και 
διάφορα για τη θρησκεία.

Μ-Σαν τι;
Α-Οι ιερείς στην Αγγλία ζήτησαν από 

την Αγγλικανική Εκκλησία εάν μπορούν, 

στο εγγύς μέλλον, να σταματήσουν να 
μιλούν για το Θεό ως άνδρα. Θέλουν να 
χρησιμοποιούν όρους που να περιλαμ-
βάνουν περισσότερους και ουδέτερους 
ως προς το φύλο. Με άλλα λόγια, ανα-
ρωτιούνται πως θα αποκαλούν τη Θεό-
τητα… Θεός ή Θεά ή κάτι το ουδέτερο;

Μ-Δηλαδή;
Α-Να, σκέπτονται ως αρχή πως να αλ-

λάξουν το Σύμβολο της Πίστης σε κάτι 
που δε θα έχει φύλλο.
Μ-Θέλουν να αλλάξουν το «Πιστεύω 

εις ένα Θεό ΠΑΤΕΡΑ Παντοκράτορα…» 
σε κάτι άλλο;

Α-Ακριβώς. Το ίδιο και με το «Πάτερ 
ημών». Ο δικός τους επίσκοπος δήλω-
σε ότι εδώ και πολλά χρόνια η εκκλησία 
«εξερευνά τη χρήση της έμφυλης γλώσ-
σας σε σχέση με το Θεό».

Μ-Να του πεις και σε όλους τους όμοι-
ους του, ότι έχουν παρατραβήξει το 
σχοινί και να παραιτηθούν από τις «εκ-
κλησίες» τους και να βγάλουν τα άμφια 
τους.

Α-Συμφωνώ.
Μ-Στην εποχή μας όπου και να στρί-

ψεις αλλοιώνεται το ήθος, η διαφορά 
φύλλων. Όλα πάνε να τα κάνουν ένα 
μείγμα. Δε διάβασες για το μαθητή 
γυμνασίου που εκδιώχθηκε από το 
σχολείο του, επειδή είπε ότι τα μωρά 
γεννιόνται αρσενικά ή θηλυκά και ο 
σκοπός της φύσης είναι η δημιουργία 
οικογένειας από έναν άνδρα και μια 
γυναίκα;
Α-Τώρα το ακούω. Και οι γονείς το δέ-

χτηκαν;
Μ-Όχι μόνο δεν το δέχτηκαν αλλά 

έβαλαν δικηγόρο και κάνουν μήνυση 
στο σχολείο και στη σχολική διοίκηση.

Α-Να σου πω, δεν εκπλήσσομαι για το 
τι γίνεται.

Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Διότι κατάφεραν να «φτιάξουν» έμ-

βρυο χωρίς σπέρμα και ωράριο.
Μ-Τι πράγμα;
Α-Αυτό που άκουσες.
Μ-Μα πως;
Α-Ας είναι καλά τα βλαστοκύτταρα…
Μ-Δε σε καταλαβαίνω.
Α-Κοίτα, δεν είμαι ούτε χημικός, ούτε 

βιολόγος. Αυτό που ξέρω είναι ότι μια 
ομάδα ερευνητών από το Ισραήλ πέτυ-
χε χάρη στα βλαστοκύτταρα να δημι-
ουργηθεί ένα έμβρυο. 

Μ-Το έπαιξαν Θεοί;
Α-Μάλλον. Τίποτα ποια δε με εκπλήσ-

σει από εδώ και στο εξής. Ούτε εσύ, 
ούτε εγώ, ούτε κανένας δε θα μπορέσει 
να σταματήσει αυτό που δρομολογούν.

Μ-Ο Θεός να μας προστατεύει. 
Σ’ αφήνω διότι έχω μαγείρεμα.
Α-Κι εγώ ξεχάστηκα. Τα λέμε…
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BASKET LEAGUE 

Ήττα-σοκ της ΑΕΚ από το Λαύριο 
• Νίκη - «ανάσα» για την Καρδίτσα επί του Περιστερίου 
• Στα «σημεία» ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Προμηθέα 

Η απρόσμενη εντός έδρας ήττα της 
ΑΕΚ από το Λαύριο, ήταν το αποτέ-

λεσμα που «σημάδεψε» τη 16η αγωνι-
στική της ελληνικής λίγκας του μπάσκετ.
Η Ένωση «πλήρωσε» τα 18 λάθη που 

έκανε αλλά και το 50% (32/64) σουτ εντός 
παιδιάς. Έίχε πρώτο σκόρερ τον Γουί-
λιαμς (17π.) και ακολούθησεν οι Γιάνκο-
βιτς (15π./7ρ.) και Μίτσελ (11π./7ρ.).
Το Λαύριο, που σημείωσε την πρώτη 

εκτός έδρας νίκη για φέτος, σούταρε με 
70% στα δίποντα και 41% στα τρίποντα, 
έχοντας 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό 
πόντων: Κόουλ 23π., Ζάρας 19π. (4/4τρ.), 
Κουζέλογλου 17π. (5/7 σουτ), Φλαγκ 
12π./7ρ., Κολοβέρος 13π.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 36-42, 56-67,  
81-95

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχώρισε η 
νίκη της Καρδίτσας επί του Περιστερίου 
και η δύσκολη επικράτηση του Παναθη-
ναϊκού στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Προ-
μηθέα Πάτρας, η οποία κρίθηκε στα τε-
λευταία 3 λεπτά... 

Συνεχίζει πρώτος και αήττητος ο Ολυ-
μπιακός, που διέλυσε και τον Ιωνικό Νί-
καιας, φτάνοντας τις 16 νίκες σε ισάριθ-
μα παιχνίδια πρωταθλήματος.

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΟΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 89-82 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΈΡΙΣΤΈΡΙ 86-80 
ΑΈΚ-ΛΑΥΡΙΟ 81-95
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 100-68 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΗΣ 74-82
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΈΑΣ 87-79

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 16 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  30 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 28 
03] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  25 
04] ΑΡΗΣ  25  
05] ΠΑΟΚ  25 
06] ΑΕΚ   25  
07] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 25
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 23
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  20 
10] ΚΑΡΔΙΤΣΑ  19 
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 19
12] ΛΑΥΡΙΟ   18

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΡΗΣ-ΠΈΡΙΣΤΈΡΙ 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΈΚ 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΠΡΟΜΗΘΈΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΟΚ

*Τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3

► Το πρωτάθλημα θα διακοπεί για 
δύο εβδομάδες και θα συνεχιστεί στις 
4 Μαρτίου, ενώ από την Πέμπτη 16/2 
έως την Κυριακή 19/2, όλα τα μάτια των 
φίλων του μπάσκετ θα είναι στραμμένα 
στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα διεξα-
χθεί το final-8 του Κυπέλλου Μπάσκετ. 

Το πρόγραμμα: 16/2 Πανιώνιος-ΑΕΚ 
(1), Περιστέρι-ΠΑΟΚ (2) | 17/2 Ολυμπια-
κός-Αρης (3), Παναθηναϊκός-Κολοσσός 
(4) | 18/2 Ημιτελικοί: Νικητής 1 - Νι-
κητής 2 (5) | Νικητής 3 - Νικητής 4 (6) |  
19/2 Τελικός: Νικητής 5 - Νικητής 6

SUPER LEAGUE 2

Στο πλευρό της Super League 2 η ΕΠΟ
Άνθρωποι της Super League 2 επισκέφτηκαν τον Τάκη Μπαλτάκο και συζήτησαν για το 
μείζον ζήτημα του ποσοστού του στοιχήματος, με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ να στέκεται στο 
πλευρό τους • Συνεχίζεται η αναστολή του πρωταθλήματος

Αντιπροσωπεία της Super League 2, με επικεφαλής 
τον πρόεδρο της διοργανώτριας Αρχής, Λεωνίδα 

Λεουτσάκο, είχε το μεσημέρι της Τρίτης 14/2 συνάντη-
ση με τον Τάκη Μπαλτάκο. Στόχος των ανθρώπων της 
δεύτερης κατηγορίας ήταν να μάθει δια ζώσης ο πρό-
εδρος της ΕΠΟ τα προβλήματα που προκύπτουν από 
το… ψαλίδι στην επιχορήγηση από τη φορολόγηση 
του στοιχήματος. Μάλιστα, βρέθηκαν στην ευχάριστη 
θέση να τον ακούσουν να λέει ότι είναι στο πλευρό 
της Super League 2 και πως στηρίζει τον αγώνα που 
δίνει!
Βέβαια, από την άλλη πλευρά, λύση προκειμένου 

οι ομάδες να πάρουν τα χρήματα που θέλουν και τα 
οποία δικαιούνται, έτσι ώστε να επανεκκινήσει το πρω-
τάθλημα, δε βρέθηκε...
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταί-

ες πληροφορίες αλλά και με βάση τα υπάρχοντα δεδο-
μένα, αγωνιστική δράση δεν προβλέπεται να υπάρξει 
ούτε και αυτή την εβδομάδα. 
Με την αναστολή της Super League 2 να συνεχί-

ζεται για τρίτη διαδοχική αγωνιστική, συνεπώς και 
ταυτόχρονα τα περιθώρια να στενεύουν επικίνδυνα. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΑΕΚ Β΄ ΠΗΡΑΝ «ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ» 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΗΡΟΔΟΤΟ
Το μηδενισμό της Έπισκοπής και του Ηρόδοτου, ανα-

φορικά με τα μη διεξαχθέντα παιχνίδια του Β΄ ομίλου 
της Super League 2 με την Καλλιθέα και την ΑΈΚ Β΄, 
αντίστοιχα, αποφάσισε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές 
Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Έπαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου Α2 Έθνικής Κατηγορίας. 
Στην πρώτη περίπτωση, η Έπισκοπή δεν παρουσίασε 

θεωρημένα τα δελτία των ποδοσφαιριστών, ενώ, στη 
δεύτερη, ο Ηρόδοτος παρατάχθηκε με μόλις έξι παί-
κτες. 
Οι εν λόγω αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής κατα-

κυρώνονται με σκορ 3-0 στην Καλλιθέα και την ΑΈΚ Β΄, 
ενώ στις δύο κρητικές ΠΑΈ επιβλήθηκε και πρόστιμο 
8.125 ευρώ.

Κατόπιν αυτών των αποφάσεων, τα αποτελέσματα της 
10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του Β΄ ομίλου δια-
μορφώνονται ως εξής:

ΈΠΙΣΚΟΠΗ – ΚΑΛΛΙΘΈΑ  0-3 Α.Α.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΑΈΚ Β΄  0-3 Α.Α.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΟ ΡΟΥΦ  3-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΙΓΑΛΈΩ 0-0
ΧΑΝΙΑ – ΠΡΟΟΔΈΥΤΙΚΗ  2-0
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΟΦ ΙΈΡΑΠΈΤΡΑΣ 2-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ - ΚΗΦΙΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΚΈ
ΡΕΠΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ   ΑΓΩΝΕΣ ΓΚΟΛ Β.
 1. Κηφισιά ΑΈ  11 αγ. 27-1 31
 2. Απόλλων Σμύρνης 12 αγ. 15-5 27
 3. Παναχαϊκή  13 αγ. 16-7 27
 4. Καλλιθέα  11 αγ. 19-7 26
 5. ΟΦ Ιεράπετρας 12 αγ. 20-8 25
 6. Χανιά   12 αγ. 13-7 20
 7. ΠΣ Καλαμάτα  12 αγ. 13-6 19
 8. Ηλιούπολη  12 αγ. 12-11 18
 9. Αιγάλεω ΑΟ  12 αγ. 8-9       15
10. Ολυμπιακός ΣΦΠ Β’ 10 αγ. 10-8     14
11. ΑΈΚ Β΄  12 αγ. 13-17   11
12. Προοδευτική  12 αγ. 5-18    10
13. ΠΑΣΑ Ηρόδοτος 12 αγ. 3-24     3
14. ΑΟ Έπισκοπή  11 αγ. 2-21     2
15. ΠΑΟ Ρουφ  12 αγ. 6-33     0
 
* Εκκρεμεί η τύχη των αγώνων Καλλιθέα – Ολυμπι-
ακός Β΄ (7η αγωνιστική – αποχώρησαν στο ημίχρονο 
οι φιλοξενούμενοι), ΠΑΟ Ρουφ – Επισκοπή (9η – μη 
θεωρημένα τα δελτία της Επισκοπής), Ολυμπιακός Β΄ 
– Κηφισιά (10η – αποχώρησαν στο 23΄ οι γηπεδούχοι)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Προβάδισμα για τρεις 
Με το… ενάμισι πόδι στα ημιτελικά η Μπενφίκα

Η Μίλαν, η Τότεναμ και πολύ περισσό-
τερο η Μπάγερν Μονάχου, έκαναν 

το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους 
στα ημιτελικά της φετινής διοργάνωσης 
του Τσάμπιονς Λιγκ, μετά τους πρώτους 
αγώνες της φάσης των «8». Σχεδόν… 
βέβαιη η πρόκριση για τη Μπενφίκα 
μετά το 0-2 στο Βέλγιο επί της Μπριζ. 

Η Μπάγερν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο 
πρώτο (χρονικά) ντέρμπι της φάσης των 
«16» του Τσάμπιονς Λιγκ (Τρίτη 14/2), 
καθώς επικράτησε με 1-0 της Παρί Σεν 
Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» και έκανε 
το πρώτο βήμα για την οκτάδα. Οι Βαυ-
αροί σημείωσαν το μοναδικό τέρμα της 
αναμέτρησης με τον Κομάν στο 53΄, ήταν 
καλύτεροι με φάσεις για μία ώρα αγώνα, 
με τους Γάλλους να αντιδρούν από το 
60ό λεπτό και μετά, όταν στο παιχνίδι πέ-
ρασε ο Έμπαπέ που δεν ήταν στο αρχικό 
σχήμα. Η παρουσία του έδωσε στην Παρί 
την έκρηξη που της έλειπε, όμως παρά 
τις σημαντικές ευκαιρίες δεν κατάφερε 
να βρει δίχτυα, με το 1-0 υπέρ της Μπά-
γερν να μένει έως το τέλος.
Στο άλλο ματς της Τρίτης (14/2), η Μί-

λαν επικράτησε με 1-0 της Τότεναμ στο 
Μιλάνο, χάρη στο γκολ του Ντίαζ μόλις 
στο 7ο λεπτό, παίρνοντας ένα μικρό προ-
βάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο.
Στα παιχνίδια της Τετάρτης 15/2, Μπεν-

φίκα και Ντόρτμουντ έκαναν το πρώτο 
βήμα για την πρόκριση στους «8» του 
Τσάμπιονς Λιγκ επικρατώντας των Μπριζ 
και Τσέλσι αντιστοίχως.
Το μεγαλύτερο προβάδισμα το πήραν 

οι «αετοί» της Λισαβώνας που νίκησαν 
με 2-0 μέσα στο Βέλγιο. Η ομάδα του 
Οδυσσέα Βλαχοδήμου, που είχε δοκάρι 

στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με το 
εύστοχο πέναλτι του Ζοάο Μάριο στο 51΄ 
και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 
στο 88΄ με το Νέρες.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Αντεγέ-

μι στο 63΄ βγαίνοντας στην αντεπίθεση 
ταχύτατα, και περνώντας τους Φερνά-
ντες και Κέπα, πλάσαρε εύστοχα, χαρίζο-
ντας τη νίκη (1-0) στη Mπορούσια απέ-
ναντι στην Τσέλσι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα  
και οι σκόρερ: 
ΠΑΡΙ ΣΈΝ ΖΈΡΜΈΝ-ΜΠΑΓΈΡΝ 0-1  
(53’ Κομάν) 
ΜΙΛΑΝ-ΤΟΤΈΝΑΜ 1-0 (7’ Ντίαζ) 
ΜΠΡΙΖ-ΜΠΈΝΦΙΚΑ 0-2  
(51’ πέν. Μάριο, 88’ Νέρες) 
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΤΣΈΛΣΙ 1-0 (63’ Αντεγέμι)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
ΑΓΙΑΞ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΈΡΟΛΙΝΟΥ 0-0 
ΜΠΑΡΤΣΈΛΟΝΑ-ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ Γ. 2-2   
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΡΟΜΑ 1-0 
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΈΤΣΚ-ΡΈΝ 2-1 
ΓΙΟΥΒΈΝΤΟΥΣ-ΝΑΝΤ 1-1  
ΜΠΑΓΈΡΝ ΛΈΒΈΡΚΟΥΖΈΝ-ΜΟΝΑΚΟ 2-3 
ΣΈΒΙΛΛΗ-ΑΪΝΤΧΟΦΈΝ 3-0 
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1-1

*οι ρεβάνς στις 23/2

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ-ΓΑΝΔΗ 1-0  
ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ-ΛΈΧ ΠΟΖΝΑΝ 0-0 
ΜΠΡΑΓΚΑ-ΦΙΟΡΈΝΤΙΝΑ 0-4 
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ-ΒΑΣΙΛΈΙΑ 1-0 
ΑΈΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΝΤΝΙΠΡΟ 1-0 
ΛΑΤΣΙΟ-ΚΛΟΥΖ 1-0 
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΈΤΣ-ΑΝΤΈΡΛΈΧΤ 1-0 
ΣΈΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ 0-1 

*οι ρεβάνς στις 23/2
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22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0-0 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2-1
56’ Λούνα, 92’ Γκάτζι - 77’ Τζοβάρας
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2 
10’ Οντουμπάγιο - 36’ Μαντσίνι,  
86’ Παλάσιος 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΦΗ 1-4 
95’ Τσιλούλης - 8’ Τοράλ, 43’ Μπάκιτς, 
61’ Ντιουσέ, 88’ Φελίπε 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ 2-2
90’ Σίτο, 94’ Ατιένζα - 6’ Νάσμπεργκ,  
82’ Τόμας 
ΑΕΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3-0
37’ Γκαρσία, 45+3’ πέν. Αμραμπατ,  
84’ Φαν Βέερτ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6-1
9’ Μπακαμπού, 45’ Παπασταθόπουλος, 
61’,75’ πέν. Ροντρίγκες, 67’ Κανός,  
90’ Βαλμπουενά - 50’ Καρέλης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 22 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  51 (32-12) 
02] ΑΕΚ   50 (44-9) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 46 (41-13) 
04] ΠΑΟΚ  44 (34-15) 
05] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   35 (29-34) 
06] ΑΡΗΣ  31 (29-20) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  25 (22-23) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  24 (24-35) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 23 (17-25) 
10] ΟΦΗ  23 (21-26) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 21 (22-36) 
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15 (15-33) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 (12-31) 
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   12 (9-39)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

10:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
13:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
09:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
13:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
11:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
12:30 ΟΦΗ-ΑΡΗΣ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
Καρέλης        ΠΑΝΑΙΤ. 11 18 
Γκαρσία         ΑΕΚ  11 20
Μπακαμπού ΟΛΥ 10 18
Αϊτόρ              ΠΑΟ 8 9

✔ Τα 4.100 γκολ έφτασε ο Ολυμπιακός με 
το δεύτερο κόντρα στον Παναιτωλικό. Ο Σω-
κράτης Παπασταθόπουλος έβαλε το όνομα 
του δίπλα σε αυτό το ορόσημο, με τους Ερυ-
θρόλευκους να είναι η πιο παραγωγική ομάδα 
στην ιστορία της κατηγορίας. Από το 1959-60 
μέχρι τώρα είναι η μόνη ομάδα που έχει ξεπε-
ράσει το όριο των 4.000, με τον Παναθηναϊκό 
να ακολουθεί με 3.875 γκολ, την ΑΕΚ με 3.659 
και τον ΠΑΟΚ με 3.209 και τον Άρη με 2.306. 

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ | 22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΟ: «ΤΑΝΓΚΟ»... ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΑΣ 
Νίκες για το... ΠΟΚ, «αυτοκτόνησε» ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη

Με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος 
(φωτ.) να αναδεικνύεται σε «χρυ-

σή αλλαγή», ο Παναθηναϊκός επικρά-
τησε με 2-1 του Άρη στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης», για την 22η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Super League. 
Η ομάδα του υπηρεσιακού Απόστο-

λου Τερζή προηγήθηκε με τον Μόουζες 
Οντουμπάτζο (10’), αλλά τα γκολ των 
Ντάνιελ Μαντσίνι (36’) και Παλάσιος 
(86’) χάρισαν τη νίκη στους παίκτες του 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 

Ο ΠΑΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΪΤΟΡ 
Την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι στο 

μέρος της καρδιάς θα συνεχίσει να φο-
ράει ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, υπογράφο-
ντας το μεσημέρι της Δευτέρας (13/2) την 
επέκταση της συνεργασίας του με τον 
Παναθηναϊκό. 
Ο 27χρονος άσος επέκτεινε τη συνερ-

γασία του με το «τριφύλλι» έως το καλο-
καίρι του 2025, ενώ στην όλη συμφωνία 
έχει συμπεριληφθεί και οψιόν επέκτασης 
για άλλον ένα χρόνο (έως τον Ιούνιο του 
2026), την οποία έχει το δικαίωμα να 
ενεργοποιήσει μονομερώς ο Παναθη-
ναϊκός (με τη σύμφωνη γνώμη του πο-
δοσφαιριστή) σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή μέσα στην επόμενη διετία.
Οι ετήσιες αποδοχές του Αϊτόρ θα αγγί-

ξουν τις 800.000 ευρώ, ενώ έχουν προ-
βλεφθεί και μπόνους (ομαδικών και ατο-
μικών) στόχων. 
Ο Καταλανός εξτρέμ, ολοκλήρωσε στη 

Βαρκελώνη το πρώτο στάδιο του προ-
γράμματος αποκατάστασης που ακολου-
θεί, μετά την επέμβαση που έκανε στο 
χιαστό του αριστερού γονάτου στις 31 
Οκτωβρίου και πλέον θα συνεχίσει στην 
Αθήνα την αποθεραπεία του, έχοντας 
μπει στον 4ο μήνα.

«ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» ΠΡΙΝ 
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
Ακόμα μία νίκη, τη δέκατη συνεχόμενη 

στην «OPAP Arena» πανηγύρισε η ΑΕΚ, 
επικρατώντας 3-0 του Λεβαδειακού, στο 

πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super 
League. Οι Γκαρσία (37΄), Άμραμπατ 
(45+3΄πέναλτι) και Φαν Βέερτ (84’) πέτυ-
χαν τα γκολ της Ένωσης που μείωσε στον 
ένα βαθμό την απόστασή της από τον 
πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ έχει και 
ένα ματς λιγότερο. 
Για την ΑΕΚ, τα πάντα συνεχίζουν να 

βαίνουν καλώς. 
Κυριαρχεί στο γήπεδο, οι αντίπαλοί της 

παθαίνουν «black out» και επιδίδονται 
σε παιδαριώδη λάθη όταν παίζουν στην 
«OPAP Arena» και οι νίκες διαδέχονται η 
μία την άλλη. 
Το «εξπρές» του Ματίας Αλμέιδα έφτα-

σε τις 10 συνεχόμενες νίκες στη Super 
League και 13 σε όλες τις διοργανώσεις. 
Πλέον, οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν 

το ενδιαφέρον τους στο μεγάλο ματς της 
Κυριακής (19/2) με τον ΠΑΟΚ στην Τού-
μπα.

«ΕΞΑΡΑ» ΜΕ... «ΚΑΥΤΟ»  
ΧΑΜΕΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Εντυπωσιακός επιθετικά, ο Ολυμπια-

κός συνέτριψε τον Παναιτωλικό με 6-1 
στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην τελευταία 
αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής και 
υποχρέωσε την ομάδα του Αγρινίου στη 
βαρύτερη ήττα της ιστορίας της στη Σού-
περ Λίγκα. 
Οι «ερυθρόλευκοι» επανάκαμψαν άμε-

σα μετά το 0-3 από την ΑΕΚ στον πρώ-
το ημιτελικό του Κυπέλλου, στην OPAP 
Arena, και με μια «παράσταση» θεάμα-
τος και ουσίας έμειναν μόνοι στην τρίτη 
θέση, μετά το πάθημα του ΠΑΟΚ στην 
Τρίπολη. 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ COME BACK 
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ
Ο ΠΑΟΚ κρατούσε ως το 90ό λεπτό στα 

χέρια του το τρίποντο στην Τρίπολη κό-
ντρα στον Αστέρα, έχοντας «αέρα» δύο 
τερμάτων (6’ Νάσμπεργκ, 82’ Μπράντον 
Τόμας), όμως η ομάδα της Αρκαδίας με 
δύο γκολ στο 90’ (Σίτο) και στο 90’+4’ 
(Ατιένθα) «τιμώρησε» το δικέφαλο του 
Βορρά κι έγραψε το τελικό 2-2, σε ένα 
ματς... copy-paste σε σκορ κι εξέλιξη με 
αυτό του α’ γύρου στην Τούμπα. 
Έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς ο δι-

κέφαλος του Βορρά κι απομακρύνθηκε 
πλέον στους 7 βαθμούς από την κορυφή 
της βαθμολογίας.

*Πριν από την έναρξη του αγώνα με τον 
Αστέρα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν ξέχασαν 
τον Παναγιώτη Κατσούρη και σήκωσαν 
μια φανέλα με το επώνυμο του, τιμώντας 
τη μνήμη του, καθώς στις 9 Φεβρουαρίου 
συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τη μέρα 
που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΕΚ

Απαλλάχθηκαν  
οι γηπεδούχοι  
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ  

Ο ΑΓΩΝΑΣ!
Τη διεξαγωγή του αγώνα  
Ατρόμητος – ΑΕΚ σε νέα  
ημερομηνία αποφάσισε  
το πειθαρχικό όργανο  

της Stoiximan Super League  
• Έφεση κατέθεσε η ΑΕΚ

Τη διεξαγωγή του αγώνα Ατρό-
μητος – ΑΕΚ σε νέα ημερομηνία 

αποφάσισε το πειθαρχικό όργανο 
της Stoiximan Super League. Οι γη-
πεδούχοι απαλλάχθηκαν από κάθε 
υπαιτιότητα για το ζήτημα που είχε 
προκύψει με το ύψος της εστίας.
Επιπλέον, τους αναγνωρίστηκε ότι 

κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διεξαχθεί το ματς. Με τη σειρά 
της η ΑΕΚ κατέθεσε έφεση κατά της 
πρωτόδικης απόφασης της αθλητικής 
δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία 
δεν υπάρχει υπαιτιότητα του Ατρόμη-
του για τη μη διεξαγωγή του αγώνα 
της 5/2.
Οι «κιτρινόμαυροι» στην ανακοίνω-

σή τους με τίτλο «Φτάνει πια με τις 
παρεμβάσεις» κάνουν λόγο για έντο-
νο παρασκήνιο που επηρέασε την 
απόφαση, ενώ καταφέρονται εναντί-
ον του υφυπουργού Αθλητισμού.
Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα προσφύ-

γει στην Επιτροπή Εφέσεων και διατη-
ρεί τη βεβαιότητα ότι οι Εφέτες που 
θα εκδικάσουν την υπόθεση θα μεί-
νουν ανεπηρέαστοι από τις όποιες πα-
ρεμβάσεις και θα εκδώσουν τη σωστή 
απόφαση. Δηλώνουμε προς πάσα κα-
τεύθυνση ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι σε θέση 
να γνωρίζει όλο το παρασκήνιο και τον 
πόλεμο που δεχόμαστε και να είναι 
σίγουροι ότι θα έρθει η στιγμή, που 
όλος ο κόσμος της ΑΕΚ θα μάθει την 
αλήθεια και την πραγματικότητα. Και 
κάτι ακόμη: ανεχόμαστε επί τέσσερα 
χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 
χειρότερο Υφυπουργό Αθλητισμού 
από ιδρύσεως του Ελληνικού κρά-
τους. Δηλώνουμε την αγανάκτησή μας 
και λέμε την τελευταία μας λέξη: Φτά-
νει πια, δεν πάει άλλο!».

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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ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
Ο εορτασμός της ελληνικής γλώσσας

Για όλους εμάς, τους Έλληνες της διασποράς, η προστασία αλλά και η διάδοση 
της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ύψιστης σημασίας καθήκον για τη διατήρη-

ση της εθνικής μας ταυτότητας. Η γλώσσα μας είναι και ένας από τους τέσσερεις 
πυλώνες πάνω στους οποίους ιδρύθηκε και λειτουργεί η ΕΚΜΜ. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φεβρουαρίου, 
πέρα από τις μαθητικές εκδηλώσεις σε όλα τα παραρτήματα του σχολείου «Σω-
κράτης-Δημοσθένης» και των σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, το 
Ελληνικό Πολιτιστικό Ίδρυμα της ΕΚΜΜ διοργάνωσε την  εκδήλωση «Μιλάτε 
Ελληνικά;», στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής». 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Μοντρεάλ Κατερίνα Βαρβαρήγου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό. Τον Πρόεδρο 
της ΕΚΜΜ, Δρ. Γεώργιο Τσούκα, εκπροσώπησε ο Γραμματέας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού της Κοινότητας, Κυριάκος Πολυμενάκος. Οικοδεσπότης της εκδήλωσης 
ήταν ο Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων Μιχάλης Πατσατζής. 

Ακολούθησε συζήτηση πάνελ, με θέμα: «H συμβολή της ελληνικής γλώσσας ως 
αναπόσπαστου μέρους στην εξέλιξη της παγκόσμιας παιδείας και της ατομικής 
ανάπτυξης». Εισηγητές ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Λάμπρος Καμπερίδης, 
Καθηγητής Θεολογίας και Σύγχρονης Ελληνικής Φιλολογίας, Ιερατικώς Προϊστά-
μενος Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Καθηγητής Jacques Bouchard, 
Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Διευθυντής του Κέντρου Νεοελληνικών 
Σπουδών, Université de Montréal, ο Καθηγητής Ιωάννης Χατζηνικολάου, Διευθυ-
ντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών  Μοντρεάλ και Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ιδρύματος Υποτροφιών, η Ειρήνη Τουρκομανώλη, Παιδαγωγική Σύμβουλος του 
Ελληνικού Προγράμματος του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» και Καθηγή-
τρια Ελληνικών στο Κολέγιο Dawson, ο Αντώνης Χουντάλας, δημοσιογράφος και 
μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και ο Γεράσιμος 
Αντύπας, επαγγελματίας στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Συντονιστής της συ-
ζήτησης ήταν ο Δημήτρης Κατσαούνης.

Ο Υπουργός Οικονομίας του Κεμπέκ, Υπουργός Υπεύ-
θυνος κατά του ρατσισμού και της περιοχής Laval, 

Christopher Skeete θα είναι ο Τελετάρχης της φετινής παρέ-
λασης για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής μας Ανε-
ξαρτησίας, την Κυριακή, 26 Μαρτίου, στη Jean Talon. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 
24 Μαρτίου, με τιμητικό δείπνο στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέ-
ντρο «Αδριανός Μαρής». Το Σάββατο, 25 Μαρτίου, ανήμερα 
της Εθνικής Επετείου και του εορτασμού του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου, θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη, στο Λαβάλ, ενώ την Κυριακή, 26, πριν 
από την παρέλαση θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ι. 
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Κυριακής, με 
την καθιερωμένη δεξίωση στο Κοινοτικό Κέντρο, με την υπο-
στήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μοντρεάλ.  

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Με μεγάλη χαρά, ο Πρόεδρος Τάσος Ξυπολιτάκης και τα μέλη της Επιτροπής 
Εράνου της ΕΚΜΜ ανακοινώνουν πως ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες 

για τον “Ραδιομαραθώνιο 2023”, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 
Μαρτίου 2023 και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες που ορ-
γανώνει η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση 
του τρίγλωσσου ημερήσιου σχολείου “Σωκράτης - Δημοσθένης” και των σχολεί-
ων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ. 

Ο φετινός στόχος του Ραδιομαραθωνίου, πάντα με τη δική σας πολύτιμη υπο-
στήριξη, είναι να συγκεντρώσουμε κεφάλαια για την αναβάθμιση των εκπαιδευ-
τικών μέσων διδασκαλίας, τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητά μας 
να παρέχουμε ποιοτικά προγράμματα στους μαθητές των σχολείων της Ελληνι-
κής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ.

Επίτιμος Πρόεδρος του “Ραδιομαραθωνίου 2023” είναι ο κ. Ted Dranias, γνω-
στός ευεργέτης της παροικίας μας. Η υποστήριξή του και η αφοσίωσή του στον 
σκοπό μας εκτιμώνται ιδιαίτερα και είμαστε ενθουσιασμένοι που τον έχουμε στη 
φετινή μας προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τα σχολεία της ΕΚΜΜ, 
που φροντίζουν για τη μεταλαμπάδευση της κουλτούρας μας και της γλώσσας 
μας στις μελλοντικές γενιές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Palace, με την ευγενική χορηγία του κ. 
Νίκου Τσατά, και θα μεταδοθεί από το CFMB 1280 AM, 9 π.μ. - 2 μ.μ., το Radio 
Centre-Ville CINQ 102,3 FM, 2 μ.μ. - 3 μ.μ. και το CJLV 1570 AM - Ράδιο Ακρίτες, 
3 μ.μ. - 5 μ.μ. Ο Γιώργος Γκιούσμας αναλαμβάνει ως Συντονιστής Προγράμ-
ματος, ενώ ο Δημήτρης Παπαδόπουλος αναλαμβάνει ως Τεχνικός Συντονιστής 
του Ραδιομαραθωνίου 2023. Και οι δύο, με την πολύχρονη εμπειρία τους, θα 
εργασθούν και φέτος, ακούραστα, για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή 
του Ραδιομαραθωνίου. 

Για την επιτυχία της εκδήλωσης, καθώς και για τη βοήθεια στην επίτευξη του φε-
τινού στόχου της Επιτροπής Εράνου της ΕΚΜΜ, συμμετέχουν πολλά μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Το Ελληνοκαναδικό Βήμα, 
Τα Ελληνοκαναδικά Νέα, Τα Χρονικά, CKDG 105.1 MIKE FM, Odyssey TV (με 
τις εκπομπές “Εδώ Μοντρεάλ”, “Όλες του Κόσμου οι Κυριακές”, “Ο Καναδάς 
Σήμερα”) και ICI Television (“Καλημέρα Πατρίδα”). 

Αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτή τη μαραθώνια φετινή προσπάθεια, παρακαλού-
με να κάνετε μια δωρεά, καλώντας την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ στο 514-
738-2421, εσωτ. 114. Η συνεισφορά σας θα διατεθεί άμεσα για την αναβάθμιση 
των εκπαιδευτικών μέσων διδασκαλίας, τα οποία θα μας βοηθήσουν να συνεχί-
σουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα σχολεία μας. 

Επιβράβευση της προσπάθειας του Ραδιομαραθωνίου 2023 θα είναι ο αντίκτυ-
πος που θα έχουν τα αναβαθμισμένα εργαλεία διδασκαλίας στους μαθητές των 
σχολείων μας. 

Με ενθουσιασμό και αγωνία ελπίζουμε να σας έχουμε όλους κοντά μας και σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 
Ξεκινά η μαραθώνια προσπάθεια! 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL FUNDRAISING COMMITTEE 

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

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

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

Samedi 11 mars 2023Samedi 11 mars 2023
PALACE CONVENTION CENTRE
(Ευγενή προσφορά του κ. Νίκου Τσατά)

Λαμβανουν μέρος οι  ραδιοφωνικοι ςταθμοιΛαμβανουν μέρος οι  ραδιοφωνικοι ςταθμοι

• CFMB 1280 AM    9 a.m. - 2 p.m.
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM   2 p.m. - 3 p.m.
• CJLV 15.70 AM Ράδιο Ακρίτες  3 p.m. - 5 p.m.

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

ςυμβαΛΛομένα ένημέρωτικα μέςα ςυμβαΛΛομένα ένημέρωτικα μέςα 
• Ελληνοκαναδικό Βήμα
• Ελληνοκαναδικά Νέα
• Ελληνικά Χρονικά
• CFMB 1280 AM 
• CKDG 105.1 MIKE FM
• Radio centre-ville CINQ 102.3 FM
• CJLV 15.70 AM Ράδιο Ακρίτες

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

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

For the educational media For the educational media 
upgrade projectupgrade project

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

Ted Dranias
Επίτιμος Πρόεδρος Μαραθωνίου 2023
Honourary president of the 2023 Marathon
Président honoraire du Marathon 2023
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΉ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ 

καλεί τα μέλη και τους φίλους
για να γιορτάσουμε την Καθαρή Δευτέρα

τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12 το μεσημέρι,  
στο εστιατόριο Scores, 3370 boul. St Martin στο Λαβάλ.

Όπως κάθε χρόνο, θα φέρουμε όλοι κάτι νηστίσιμο
και η ‘ΦΙΛΙΑ’ θα προσφέρει επιπλέον φαγητό.

Ζωντανή μουσική - Χορός 
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

ΜΑΘΉΜΑΤΑ YOGA 

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

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

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

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

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

ΖΉΤΕΙΤΑΙ ΟΔΉΓΟΣ
Ο Οργανισμός Τρίτης Ήλικίας 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

Ανακοίνωση! 

Υπό την καθοδήγηση του Επισκόπου Ζηνουπόλεως 

κ.κ. Ιακώβου,  οι κυρίες της φιλοπτώχου του Καθεδρικού 
Ναού του Αγίου Γεωργίου, μετά την Θεία λειτουργία, 
θα έχουν κέρασμα προς τιμήν της Αγίας Φιλοθέης, 
προστάτιδας της φιλοπτώχου,  την Κυριακή, 19 
Φεβρουαρίου στην αίθουσα της εκκλησίας μας. 

Σας ευχόμεθα καλή Τεσσαρακοστή.

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

Κάντε την δωρεά σας  για την 
συντήρηση του  

Αη Γιώργη , μιας εκκλησίας 
σύμβολο για την πόλη του  

Μοντρεάλ 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

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

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

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

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

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020,   αμέσως μετά 
την Θεία Λειτουργία, σας προσκαλούμε στο γεύμα 
που θα αποτελείται από ψάρι και που θα παρατεθεί 
στην αίθουσα του Ιερού Ναού, προκειμένου να βοη-
θηθούν οι ανακαινίσεις της εκκλησίας. Το γεύμα θα 
τελεστεί σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν λόγω 
του «COVID-19» και θα σερβίρεται σε πακέτο για 
έξω  (takeout meal). Για παραγγελίες παρακαλείστε 
να απευθυνθείτε στην φιλόπτωχο και την ενοριακή 
επιτροπή ή τηλεφωνείστε στο 514-813-4052.          

Είσθε όλοι προσκεκλημένοι
Τιμή φαγητού $25.00
Με τις ευλογίες του 
Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου 
σας ευχαριστούμε 
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

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

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

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

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού στις 
Βουλευτικές Εκλογές του 2023

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

 
Σελίδα 1 από 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

     

   
   
  

Αγαπητοί φίλοι, 
 
Οι συνεργάτες μου στο Γενικό Προξενείο και εγώ, σας στέλνουμε τις πιο θερμές 
μας ευχές για τα Χριστούγεννα και μια Καινούργια Χρονιά, γεμάτη από υγεία, 
επιτυχίες και πολλές χαρούμενες στιγμές. 
 
 
                                                                                Κατερίνα Βαρβαρήγου 
                                                                                    Γενική Πρόξενος  
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ 
ΣΑΚΚΑΡΗ

(από Μόντρεαλ)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΦΏΤΕΙΝΗΣ 
ΣΑΜΠΑΛΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑΣ

(από Πελεκανάδα Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ

(από Κάτω Φιγαλεία Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΓΕΏΡΓΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑ

(από Αθήνα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΦΛΏΡΟΣ
(από Λεβίδι Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

(20 Brunswick Blvd., D.D.O.) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΜΠΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(από Άργος Ορεστικό Καστοριάς)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ

(από Αθήνα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπερ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΛΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(από Καλαμάτα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΜΑΡΚΟΣ 
ΔΕΛΛΗΣ

(από Καλυβάκια Ολυμπίας, Ηλείας)
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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 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Την Παρασκευή  20 Ιανουαρίου 2023, απεβίωσε ο αείμνηστος  

πατέρας, αδελφός, παππούς, θείος και ξάδελφος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΥ) 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ετών 83)

Η σορός του θα εκτεθεί 
την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, στις 11:00-12:00 

στον Ιερό Ναό Κοίμησης τής Θεοτόκου, 
(7700 De L’Épee, Montreal, QC, H3N 2E6) 

όπου η οικογένεια θα δεχτεί τα συλλυπητήρια.

Θα ακολουθήσει η Νεκρώσιμος ακολουθία 
από τις 12:00 μέχρι τις 1:00 το απόγευμα.

Μετά την ακολουθία θα γίνει η ταφή 
στο Mount Royal Cemetery.

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ο γιος: Αντώνιος Μπακόπουλος και Claudia Beauchemin
Η αδελφή: Παναγιώτα Μπακοπούλου

Η εγγονή: Σοφία Μπακοπούλου
Οι  θετές εγγονές: Kelly-Anne Lessard και Alexia Lessard

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
 

Αντί για λουλούδια, σκεφτείτε να κάνετε δωρεά 
στο Ίδρυμα Καρκίνου του Κεμπέκ (https://fqc.qc.ca/).

 
Η οικογένεια σάς ευχαριστεί.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

[συνέχεια από το προηγούμενο]
ΧΑΜΙΤΙΚΗ ΦΥΛΗ
Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, οι Χαμι-

τικοί λαοί κατάγονται από τον Χαμ, γιο 
του Νώε (Γένεση 10,6-20). Γενικά Χαμίτες 
ονομάζονται οι μη νέγρικοι πληθυσμοί 
που εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια και Ανα-
τολική Αφρική από τα αρχαιότατα χρόνια 
και κυρίως οι Αιθίοπες, οι Λίβυοι και οι 
Βέρβεροι. Με τον όρο χαμιτικές γλώσσες 
αποκαλούνται οι τρεις γλωσσικές ομά-
δες: α) η αιγυπτιακή, β) η λιβυκο-βερβε-
ρική και γ) η κουχιτική. 
Παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετές απο-

δείξεις για να δικαιολογήσουν τη συγκέ-
ντρωση των γλωσσών αυτών σε μια μόνο 
χαμιτική οικογένεια, πάντως, η συγγένεια 
των φωνητικών συστημάτων και οι αντι-
στοιχίες των μορφολογικών στοιχείων 
που υπάρχουν οδηγούν τους γλωσσολό-
γους στην υπόθεση, ότι οι γλώσσες αυτές 
έλκουν την καταγωγή τους από μια κοινή 
μητρική γλώσσα, που πρέπει να τοποθε-
τηθεί γύρω στην 5η χιλιετία π.Χ.
Α) Αιγυπτιακή ομάδα: Η γλώσσα της αρ-

χαίας Αιγύπτου, γνωστή από τις ιερογλυ-
φικές επιγραφές που ανάγονται στο 4000 
π.Χ. Εξελικτική μορφή της γλώσσας αυτής 
αποτελεί η κοπτική, που χρησιμοποιείται 
ακόμη και σήμερα στη θρησκευτική λει-
τουργία των Χριστιανών της Αιγύπτου.
Β) Λιβυκο-βερβερική ομάδα: Η γλώσσα 

που είχε διαδοθεί στη βόρεια Αφρική, 
δυτικά της Αιγύπτου. Η λιβυκή δεν είναι 
ακόμη αρκετά γνωστή, θεωρείται όμως 
ως μια αρχαία φάση της βερβερικής. Οι 
επιγραφές που είναι γραμμένες σ’ αυτή 
ανάγονται στη Ρωμαϊκή εποχή. Οι σημε-
ρινές βερβερικές γλώσσες μιλιούνται από 
4.000.000 άτομα περίπου, παρουσιάζουν 
όλες τον ίδιο τύπο και έχουν πολυάριθ-
μες διαλέκτους, όπως είναι οι γλώσσες 
της Σαχάρας (Τουαρέγκ), του Μαρόκου, 
της Τυνησίας κ.ά.
Γ) Κουχιτική ομάδα: Η ομάδα αυτή των 

γλωσσών εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρη σχε-
δόν την Ανατολική Αφρική. Είναι γνωστή 
από επιγραφές που βρέθηκαν στο αρχαίο 
βασίλειο της Μερόης, στην Άνω Νουβία, 
και χρονολογούνται στον 7ο έως 4ο αι. 
π.Χ. 

Σήμερα, μιλιέται σε περιορισμένη κλί-
μακα, εξαιτίας της διάδοσης των αιθιοπι-
κών γλωσσών.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ
Πελασγοί: Το κοινό όνομα όλων των 

προϊστορικών και προκατακλυσμιαίων 
Ελληνικών φύλων. Σύγχρονοι ιστορικοί, 
αρχαιολόγοι και γλωσσολόγοι έχουν 
προσπαθήσει να συνδέσουν τους «Πελα-
σγούς», έναν όρο με μάλλον ασαφές πε-
ριεχόμενο, με διάφορους υλικούς πολιτι-
σμούς, γλωσσολογικές ομάδες κ.λπ. αλλά 
πρόκειται περί άλυτου «προβλήματος». 
Οι συνεχείς επεξεργασίες των ελληνικών 

παραδόσεων και μύθων καθιστούν δύ-
σκολο το διαχωρισμό σαφών «αναμνήσε-
ων ιστορικών γεγονότων» και μυθοπλα-
σίας, όσον αφορά τις πληροφορίες που 
δίνουν οι αρχαίοι συγγραφείς για τους 
Πελασγούς. 

Περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Αττική, 
θεωρούνταν παραδοσιακά ως περιοχές 
στις οποίες κατοικούσαν Πελασγοί. 
Γενάρχης των Πελασγών αναφέρεται ο 

Πελασγός. Με τ’ όνομά του συνδέθηκαν 
πολυάριθμοι θρύλοι και παραδόσεις. 
[Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Βιβλίο Ζ’, 94] – « Ἴω-
νες δὲ ὅσον μὲν χρόνον ἐν Πελοποννήσῳ 

οἴκεον τὴν νῦν καλεομένην Ἀχαιίην, καὶ 
πρὶν ἢ Δαναόν τε καὶ Ξοῦθον ἀπικέσθαι 
ἐς Πελοπόννησον, ὡς Ἕλληνες λέγουσι, 
ἐκαλέοντο Πελασγοὶ Αἰγιαλέες, ἐπὶ δὲ 
Ἴωνος τοῦ Ξούθου Ίωνες».
Αχαιοί: Ελληνικό φύλο πού ήλθε από 

την Ήπειρο. Το όνομα προέρχεται απ’ τον 
Αχαιό, γιο του Ξούθου, εγγονό του Έλλη-
να και δισέγγονο του Δευκαλίωνος. 
Στην εκστρατεία κατά της Τροίας περί το 

1200 π.Χ. κατά τη συμβατική ιστορία έλα-
βαν μέρος 44 ηγεμόνες, από την Ήπειρο 
και Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη, αυτόνομοι 
μεν αλλά στα μάτια των ξένων φάνταζαν 
ως ένα έθνος, όπως άλλωστε ήταν, αφού 
ίσχυε το ομόαιμον, το ομόγλωσσον, το 
ομόθρησκον και κυρίως η κοινή συνείδη-
σις. Τους απέδιδαν δε διάφορα ονόματα, 
όπως Αργείοι, Δαναοί, Αχαιοί, με κυρίαρ-
χο το Αχαιοί.
Ίωνες: Ελληνικό φύλο πού ήλθε κι αυτό 

από την Ήπειρο και τα παράκτια νησιά 
του Ιονίου. 
Το όνομα έλκει την καταγωγή του από 

τον Ίωνα, αδελφό τού Αχαιού, γιο του 
Ξούθου, εγγονό του Έλληνα και δισέγ-
γονο του Δευκαλίωνος. Εγκαταστάθηκαν 
περί το 1900 π.Χ. -κατά τη συμβατική πά-
ντα ιστορία- στην Αττική. 
Ήλθαν σε επαφή με τους ανατολικούς 

λαούς και γι’ αυτό το λόγο οι τελευταί-
οι (π.χ. οι Τούρκοι)  αποκαλούσαν Ίωνες 
(Γιουνάν) όλους τούς Έλληνες, πράγμα 
που εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, 
και μάλιστα και η ίδια η Ελλάδα αποκα-
λείται Γιουνανιστάν. 
Οι Ίωνες κατά την εποχή του Χαλκού 

ήταν εξαπλωμένοι μεταξύ της Εύβοιας, 
της Αττικής και της βορειοανατολικής Πε-
λοποννήσου. 
Το 1100 π.Χ. περίπου, κατά την αρχή της 

γεωμετρικής περιόδου, που σηματοδο-
τήθηκε από την κάθοδο των Δωριέων, 
οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό της Ελ-
ληνικής χερσονήσου τούς ανάγκασαν να 
εγκαταλείψουν μεγάλο μέρος της περιο-
χής στην οποία ζούσαν. 
Οι μετακινήσεις αυτές των αρχαίων ελ-

ληνικών φύλων ονομάζονται Α’ Ελληνικός 
αποικισμός. 
Οι Ίωνες λοιπόν μετακινήθηκαν προς τα 

ανατολικά, δημιουργώντας αποικίες στα 
νησιά του Αιγαίου (Χίος, Σάμος κ.α.) κα-
θώς και στην κεντρική Μικρά Ασία, στην 
περιοχή γνωστή ως Ιωνία. 
Το μεγαλύτερο μέρος των νησιών του 

Αιγαίου, με εξαίρεση τη Λέσβο, την Τένε-
δο και τη Ρόδο, αποικήθηκε από τους Ίω-
νες, ενώ οι σημαντικότερες αποικίες στην 
Ιωνία ήταν η Μίλητος και η Έφεσος.
Η δημιουργία αποικιών στη Μικρά Ασία 

ήταν μια προοπτική που χρόνια απασχο-
λούσε τα αρχαία ελληνικά φύλα και κυ-
ρίως τους Αχαιούς, δεδομένου ότι ήταν 
πολύ πιο εύπορα από την ορεινή και σχε-
τικά άγονη ελληνική χερσόνησο. 
Οι Ίωνες μιλούσαν την ιωνική διάλεκτο. 

Η διάλεκτος αυτή αποτελεί τη γλώσσα 
της επικής ποίησης, καθώς το ομηρι-
κό ιδίωμα έχει ως βάση του την ιωνική, 
εμπλουτισμένη με στοιχεία από την αιο-
λική και την αρκαδο-κυπριακή. 
Οι λυρικοί ποιητές, όπως ο Τυρταίος, ο 

Αρχίλοχος και άλλοι, χρησιμοποιούσαν 
την ιωνική διάλεκτο για τις ελεγείες τους. 
Επίσης ιστορικοί όπως ο Ηρόδοτος έγρα-
φαν στην ιωνική. 
Χαρακτηριστικά τα «α» και «ε» μακρά 

γράφονται «η» και η εξάλειψη του συμ-
φώνου F (δίγαμμα). Επίσης, ο σχηματι-
σμός των απαρεμφάτων σε «-ναι» είναι 
ιωνικό στοιχείο. 
Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. η Μίλητος και 

η Έφεσος έγιναν κέντρα όσον αφορά τη 
σκέψη πάνω στο φυσικό κόσμο. 
Με βάση αυτή τη σκέψη δημιουργού-

νταν υποθέσεις που εξηγούσαν τα φυ-
σικά φαινόμενα, χωρίς να αποδίδεται το 
αίτιό τους στο θείο, όπως γινόταν μέχρι 
τότε. Οι υποθέσεις αυτές διαχέονταν από 
την έρευνα και από προσωπικές εμπειρί-
ες. 
Οι εκπρόσωποι αυτού του κινήματος 

λέγονταν «Φυσικοί» ή «Φυσιολόγοι». 
Κύριος εκπρόσωπος ήταν ο Θαλής ο Μι-
λήσιος, ο οποίος ήταν κι ένας από τους 
επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Και ο 
λεγόμενος «σκοτεινός» φιλόσοφος Ηρά-
κλειτος από την Έφεσο.

[συνεχίζεται στο επόμενο]
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1864: Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμ-
φυλίου, το υποβρύχιο των νοτίων «Χάνλεϊ» 
επιτίθεται κατά του πολεμικού «Χαουζοτόνικ» 
των βορείων. Και τα δύο καταλήγουν στο βυθό. 
Πρόκειται για την πρώτη ναυμαχία ανάμεσα σε 
υποβρύχιο και πλοίο επιφανείας.

1869: Εκτελείται το πρώτο δοκιμαστικό δρομο-
λόγιο του ατμοκίνητου αστικού σιδηροδρόμου 
Αθήνας – Πειραιά.

1914: Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη 
Βόρεια Ήπειρο, έπειτα από απαίτηση των Μεγά-
λων Δυνάμεων. Σχηματίζεται η Προσωρινή Κυ-
βέρνηση της Βόρειας Ηπείρου υπό τον Γεώργιο 
Χρηστάκη – Ζωγράφο, η οποία διακηρύσσει την 
αυτονομία της περιοχής.

1914: Οι βρετανίδες σουφραζέτες επιτίθενται 
και καταστρέφουν τα τζάμια της οικίας του βρε-
τανού υπουργού Εσωτερικών και πυρπολούν τις 
εγκαταστάσεις ενός ομίλου αντισφαίρισης, διεκ-
δικώντας δυναμικά και βίαια δικαίωμα ψήφου.

1982: Ο πολιτικός γάμος καθιερώνεται στην Ελ-
λάδα ως ισόκυρος με τον θρησκευτικό.
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Μη βιάζεστε, προχωρήστε σιγά 
– σιγά. Με την Αφροδίτη και τη νέα Σε-
λήνη στους Ιχθύς και στο νωχελικό και 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, έχετε 
ανάγκη από περισσότερη ξεκούραση 
και χαλάρωση, με αποτέλεσμα να νυ-
στάζετε ή να είστε πιο άτονοι από το 
συνηθισμένο. Δε χρειάζεται να πιέζε-
στε, προχωρήστε με το δικό σας ρυθμό. 

Κινηθείτε μεθοδικά και με 
οδηγό τη διαίσθησή σας και θα στε-
φθείτε νικητές. Με την Αφροδίτη και 
τη νέα Σελήνη στους Ιχθύς και στον 
όγδοο οίκο σας, της αποταμίευσης και 
των κοινών οικονομικών πόρων, κάνε-
τε στρατηγικά και μελετημένα βήματα 
όσον αφορά τα χρήματα που μοιράζε-
στε με τους άλλους. 

Τίποτα δεν είναι καλύτερο 
από το σπίτι σας! Με την Αφροδίτη 
και τη νέα Σελήνη στους Ιχθύς και στον 
τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της 
οικογένειας, περνάτε χρόνο στη δική 
σας κατοικία, σε οικεία περιβάλλοντα 
και με τα πιο κοντινά μέλη της οικογέ-
νειάς σας, επιδιώκετε να ανακαλύψε-
τε τις ρίζες σας. 

Καλώς ήρθατε στο κόσμο της δι-
ασκέδασης και της χαράς! Με την Αφροδί-
τη και τη νέα Σελήνη στους Ιχθύς και στον 
ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας, της ομαδι-
κής δράσης και των κοινωνικών διασυν-
δέσεων σας, έχετε μια χαρούμενη, φιλική 
διάθεση. Είστε δημοφιλείς, όλοι οι φίλοι 
σας τρέχουν κοντά σας για να λάβουν τις 
σοφές συμβουλές σας.

Βρείτε τον άνθρωπο που σας 
συμπληρώνει. Νιώθετε ήρεμα όταν εί-
στε με αυτόν/ήν που μπορεί και θέλει 
να συμβιβαστεί, καθώς η Αφροδίτη και η 
νέα Σελήνη στους Ιχθύς ενεργοποιούν τον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των 
συνεργασιών. Η καλύτερη δουλειά σας 
γίνεται σε συνεργασία, η ενσυναίσθηση 
και η κατανόηση φέρνουν συμφωνία.

Λάμπετε καθώς εκφράζετε 
τις ιδέες και τις απόψεις σας. Με την 
Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στους 
Ιχθύς και στον επικοινωνιακό και νοητι-
κό τρίτο οίκο σας, έχετε το χάρισμα να 
βάζετε ενσυναίσθηση στα λόγια σας, 
όλοι τρέχουν κοντά σας για να λάβουν 
τις συμβουλές σας. Η επικοινωνία σάς 
δίνει ενέργεια. 

Έχετε μεγάλα όνειρα στην ερ-
γασία σας και μια σημαντική αποστο-
λή! Με την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη 
στους Ιχθύς και στο φιλόδοξο δέκατο 
οίκο σας, δεν μπορείτε να είστε θεατές 
της ζωής, έχετε τη διαίσθηση, τη διπλω-
ματία και την εξυπνάδα να θέσετε νέ-
ους στόχους στην καριέρα σας.

Έτοιμοι για μια συναισθη-
ματική και ψυχική ανανέωση; Με την 
Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στους Ιχθύς 
και στον έκτο οίκο σας, της υγείας, ήρθε 
η ώρα να ενδιαφερθείτε για την υγεία 
και την ευεξία σας. Αν έχετε πέσει σε 
χειμερία νάρκη, ώρα να υιοθετήσετε 
έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής. 

Προσγειωθείτε και μην πετάτε 
στα σύννεφα. Με την Αφροδίτη και τη νέα 
Σελήνη στους Ιχθύς και στο δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων, είναι μια εξαιρετική 
στιγμή για να απλοποιήσετε τη ζωή σας. 
Ίσως μια από τις πρόσφατες αποφάσεις 
σας σχετικά με τα οικονομικά σας αρχίζει 
να παίρνει συγκεκριμένη μορφή. 

Τα όνειρα μπορούν να γίνουν 
πραγματικότητα αρκεί να έχετε τη σπί-
θα του ενθουσιασμού και του πάθους. 
Με την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη 
στους Ιχθύς και στον οραματιστή και 
επεκτατικό ένατο οίκο σας, είστε έτοι-
μοι να ενώσετε τις δυνάμεις σας με 
άτομα που ενστερνίζονται τη δική σας 
φιλοσοφία για τη ζωή. 

Έρωτας, διασκέδαση και δημι-
ουργικότητα γεμίζουν τη ζωή σας. Με 
την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στους 
Ιχθύς και στον ερωτικό και δημιουργικό 
πέμπτο οίκο σας, θα μπορούσατε να 
ανακαλύψετε την αδελφή ψυχή σας, να 
προβάλετε τη δημιουργικότητά σας και 
τα ταλέντα σας. Ενημερώστε τον κόσμο 
για τα εκπληκτικά ταλέντα σας.

Βάζετε αέρα στα πανιά σας, 
είστε έτοιμοι για μια νέα αρχή στην 
αγάπη, την εργασία και πρωτίστως 
για τη δική σας προσωπική ανάπτυξη, 
καθώς η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στους Ιχθύς φωτίζουν τον πρώτο σας 
οίκο, του εαυτού σας και των νέων εκ-
κινήσεων. Πάρτε μια προσωπική πρω-
τοβουλία τώρα. 
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ΖΗΛΙΑΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ

Ο άντρας διαβάζει την εφημε-
ρίδα του και ξαφνικά μπαίνει 

στο δωμάτιο η γυναίκα του και 
χωρίς να του πει τίποτα, του ρί-
χνει μια δυνατή σφαλιάρα.
-Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυ-

πάς; της λέει εκείνος τσαντισμέ-
νος. -Τι είναι αυτό το χαρτάκι που 
βρήκα στην τσέπη του παντελο-
νιού σου, που γράφει πάνω Ελέ-
νη; του λέει εκείνη.
-Δε θυμάσαι πριν από μία εβδο-

μάδα που πήγα στον ιππόδρομο; 
Ελένη είναι το όνομα του αλόγου 

που είχα ποντάρει…
-Με συγχωρείς άντρα μου, μερι-

κές φορές κι εγώ δεν καταλαβαί-
νω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα. 
Ελπίζω να μη σε πόνεσα πολύ…
Έπειτα από δύο μέρες το ίδιο 

σκηνικό. 
Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνος 

την εφημερίδα του στην πολυθρό-
να και η γυναίκα του ρίχνει μια 
δυνατή με το τηγάνι στο κεφάλι.
-Μα καλά, τι έπαθες πάλι;
-Τηλεφώνησε το… άλογο σου και 

σε θέλει!

ΤΡΑΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΣ

Ένας τραυλός επιβάτης ρωτάει τον 
εισπράκτορα του λεωφορείου: -Πα-

παπαρακακακαλώ ποποποποπολύ που 
είννναι η τρίτη σσστασταστάση; Δεν του 
απαντάει ο εισπράκτορας. Με κόπο επα-
ναλαμβάνει ο τραυλός την ερώτηση. Πάλι 
δεν του μιλάει ο εισπράκτορας. 
Κάποιος επιβάτης δίνει στον τύπο την 

πληροφορία που θέλει και όταν κατεβαί-
νει γυρίζει και λέει νευριασμένος στον 
εισπράκτορα: -Γιατί δεν απάνταγες στον 
άνθρωπο; Και ο εισπράκτορας του λέει: 
-Γιαγιαγιατττί θαθαθα νόνονομιζζζε όοο-
οτι ττοτον κοκοκορροιδεύω…

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Φεβρουαριου, 2023 / February 17, 2023  •  31

CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

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

at competitive prices

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

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

materials for your project

551144  551133  00335555

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

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

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

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

6 ghost kitchens  |  Good location  |  Good lease

only

$55,000

RENT RENT $2,200$2,200 + taxes + taxes
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on approved credit and 0% interest  
with select phones and plans 
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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


