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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

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Η Υγεία  Η Υγεία  
εκπέμπει SOSεκπέμπει SOS  
Γιατί έφτασε σε οριακόΓιατί έφτασε σε οριακό  
σημείο το υγειονομικό σημείο το υγειονομικό 
σύστημα της χώραςσύστημα της χώρας

ΕΛΛΑΔΑ  ΕΛΛΑΔΑ  

Εκλογές:  Εκλογές:  
Ποιες οι πιθανές Ποιες οι πιθανές 

συνεργασίες που θα  συνεργασίες που θα  
βγάλει η κάλπηβγάλει η κάλπη

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ 
Σε… Οδύσσεια μετατράπηκαν Σε… Οδύσσεια μετατράπηκαν 

οι εορταστικές διακοπές για οι εορταστικές διακοπές για 
χιλιάδες επιβάτεςχιλιάδες επιβάτες   

Αποζημιώσεις μετά τις… συγνώμες  Αποζημιώσεις μετά τις… συγνώμες  
των αεροπορικών εταιριών των αεροπορικών εταιριών 

ΣΕΛΙΔΑ 3ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΕΛΙΔΑ 10 ΣΕΛΙΔΑ 6

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Οι αλλαγές που Οι αλλαγές που 
θα επηρεάσουν  θα επηρεάσουν  
το… πορτοφόλι το… πορτοφόλι 

μας το 2023μας το 2023
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Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό 
του εστιατορίου εύχονται σε 
όλη την Ελληνική Παροικία  

Καλή Χρονιά, 
πάντα με υγεία και χαρά!

514 521-4206 | 521, Av. Duluth Est, Montréal, QC  H2L 1A8

ΚΕΜΠΕΚ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι θα αλλάξει  
στο Κεμπέκ το 2023

Ηλεκτρική ενέργεια, φόροι, εισφορές… 

Η νέα χρονιά φέρνει μαζί της αρκε-
τές αλλαγές για το πορτοφόλι, στο 

πλαίσιο γενικότερης αύξησης των τιμών. 
Επισκόπηση των κύριων αλλαγών τιμολο-
γίων για το 2023.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δικαι-
ούχος συνταξιοδότησης, επιζών σύζυγος, 
αναπηρία, αναπηρικό τέκνο, εισφορές 
και συντάξεις ορφανού; 
Από τον Ιανουάριο, περισσότεροι από 

2,2 εκατομμύρια κάτοικοι του Κεμπέκ 
που είναι εγγεγραμμένοι στο Συνταξιο-
δοτικό Πρόγραμμα του Κεμπέκ (QPP) θα 
δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 
6,5%.
Όπως προβλέπει ο νόμος, αυτές οι συ-

ντάξεις τιμαριθμοποιούνται κάθε νέο 
έτος, σύμφωνα με το μέσο όρο του δεί-
κτη τιμών καταναλωτή (CPI) της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας του Καναδά.

Για παράδειγμα, το ποσό του οικογενει-
ακού επιδόματος θα αυξηθεί στο μέγιστο 
ποσό των 2.782$ ανά παιδί (976$ περισ-
σότερα για μια μονογονεϊκή οικογένεια) 
το 2023. Επιπλέον, το Κεμπέκ βελτιώνει 

την επιστρεφόμενη πίστωση φόρου για 
ηλικιωμένους άνω των 70 ετών. Αυτή η 
πίστωση φόρου θα αυξηθεί από 411$ σε 
2.000$ μόλις υποβληθεί η δήλωση φόρου 
εισοδήματος 2022. Το ποσοστό εισφοράς 
QPP θα αυξηθεί κατά 0,5% το 2023. 
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το ποσοστό 

εισφοράς ασφάλισης απασχόλησης θα 
αυξηθεί κατά 3%.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενώ οι οικιακοί 
πελάτες θα αντιμετωπίσουν αύξηση του 
συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
3% το 2023, αυτό δε θα ισχύει για πολ-
λούς εμπόρους και ΜΜΕ. Γι’ αυτούς, η 
αύξηση θα ακολουθήσει τον πληθωρι-
σμό. Ο λογαριασμός τους θα αυξηθεί 
κατά 6,4% από την 1η Απριλίου 2023. 
Οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να πλη-

ρώσουν το επιτόκιο, το οποίο θα αυξηθεί 
κατά 4,2%. Αρκετοί έμποροι κατήγγειλαν 
επίσης την απόσυρσή τους από το νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης του Κεμπέκ, που 
αποσκοπεί στον περιορισμό της αύξησης 
των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο 3% 
το 2023.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ: Σύμφωνα με μια 
μελέτη για τις επιπτώσεις του πληθω-
ρισμού στους δημοτικούς προϋπολο-
γισμούς, η  Union des municipalités du 

Québec καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι 
οι δημοτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 
6% το 2022. Συνεπώς, αυξήσεις φόρου 
ακίνητης περιουσίας θα σημειωθούν σχε-
δόν παντού στο Κεμπέκ το 2023, με λίγες 
εξαιρέσεις.
Οι δημοτικοί φόροι κατοικιών για το 

Montreal θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 
κατά 4,1%, αλλά, όπως κάθε χρόνο, η αύ-
ξηση των ειδοποιήσεων φόρου κατοικιών 
θα διαφέρει από δήμο σε δήμο. 

Για να εξισορροπήσει τον προϋπολο-
γισμό του, το Μόντρεαλ θα εισαγάγει 
δύο νέα μέτρα οικολογικής φορολογίας: 
οι ιδιοκτήτες κτιρίων για επαγγελματική 
χρήση θα αρχίσουν να πληρώνουν για 
την κατανάλωση νερού το 2023. Επιπλέ-
ον, ο φόρος στάθμευσης θα επεκταθεί σε 
όλο το Μόντρεαλ.

Στο Κεμπέκ η αύξηση στους φόρους 
ακινήτων θα ανέλθει στο 2,5%. Θα φτά-
σει στο 2,6% στο Lévis και στο 2,9% στο 
Laval. Οι φορολογούμενοι στο Longueuil 
θα δουν τους φόρους τους να αυξάνονται 
κατά 5,6% το 2023 και τους κατοίκους του 
Sherbrooke κατά 3%.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Το Κεμπέκ έχει 

περιορίσει τη μέγιστη αύξηση των κρατι-
κών επιτοκίων στο 3%, από την 1η Ιανου-

αρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. 
Το μέτρο θα ισχύει ιδίως για άδειες οδή-

γησης, πιστοποιητικά εγγραφής, τέλη 
στάθμευσης σε νοσοκομεία, άδειες κυ-
νηγιού και αλιείας, πρόσβαση σε πάρκα 
Sépaq, αιτήσεις επιλογής μεταναστών, 
αλλά και επιδοτούμενα έξοδα παιδικής 
μέριμνας, καθώς και εισφορές που κα-
ταβάλλονται σε CHSLD, και τα δίδακτρα 
πανεπιστημίων.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι νέοι μη-
χανισμοί πρόληψης που επιβλήθηκαν 
στον κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει να 
εφαρμοστούν στις σχετικές τοποθεσίες. 
Ο Υπουργός Εργασίας, Jean Boulet, ψή-

φισε ένα νέο νόμο που εκσυγχρονίζει το 
σύστημα υγείας και ασφάλειας στην ερ-
γασία απαιτώντας, ειδικότερα, να διορι-
στεί εκπρόσωπος υγείας και ασφάλειας 
(RSS) με πλήρη απασχόληση σε εργο-
τάξια άνω των 100 εργαζομένων ή των 
οποίων το κόστος ξεπερνά τα 12 εκατομ-
μύρια δολάρια.
Οι νέες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ένα 

πρόγραμμα πρόληψης, μια επιτόπια επι-
τροπή που επιβλέπει την εφαρμογή του, 
καθώς και συντονιστές και εκπροσώπους 
υγείας και ασφάλειας.

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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ΚΑΝΑΔΑΣ: ΧΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Το προ-χριστουγεννιάτικο φιάσκο αεροπορικών εταιρειών γεννά οργισμένα αιτήματα για καλύτερα δικαιώματα 
των επιβατών•Οι βουλευτές – υποστηρικτές των καταναλωτών θέλουν να λογοδοτήσουν η Sunwing και άλλες 
αεροπορικές εταιρείες στον Καναδά

Ήσασταν ανάμεσα στους χιλιάδες αν-
θρώπους από όλο τον Καναδά των 

οποίων τα ταξιδιωτικά σχέδια ανατρά-
πηκαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, 
όταν οι αεροπορικές εταιρείες ανέβαλαν 
ή ακύρωσαν πτήσεις, καθώς μια μεγάλη 
καταιγίδα προκάλεσε τον όλεθρο στον 
Καναδά και τις ΗΠΑ; Ενώ η Air Canada 
και άλλες αεροπορικές εταιρείες παγι-
δεύτηκαν στο χάλι που ακολούθησε, αν 
μη τι άλλο, ήταν η καναδική αεροπορική 
εταιρεία χαμηλού κόστους Sunwing που 
«χτυπήθηκε» με τα περισσότερα.

Η SUNWING ΖΗΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ
Η Sunwing ζήτησε συγγνώμη από τους 

επιβάτες που άφησε αποκλεισμένους, 
ενώ επέμεινε ωστόσο ότι «οι περισσότε-
ροι πελάτες μας απόλαυσαν τις διακοπές 
τους με ελάχιστη αναστάτωση». Εκατο-
ντάδες επιβάτες επηρεάστηκαν από δια-
κοπές της πτήσης της Sunwing, οι οποίες 
άρχισαν να συσσωρεύονται στις 22 Δε-
κεμβρίου λόγω καιρικών συνθηκών.
Ορισμένοι πελάτες έμειναν εγκλωβισμέ-

νοι για μέρες σε τροπικούς προορισμούς 
εν μέσω καταιγισμού ακυρώσεων, χειμε-
ρινών καταιγίδων και βλάβης στα ψηφια-
κά συστήματα επικοινωνίας της αεροπο-
ρικής εταιρείας.
Σε ορισμένες ευρέως αναφερόμενες 

περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες της Sunwing 
εγκαταλείφθηκαν στο Μεξικό για μέρες, 
με ελάχιστη ή καθόλου επικοινωνία και 
κρεβάτια στο λόμπι του ξενοδοχείου. 
Στην περίοδο των διακοπών των Χριστου-
γέννων, πολλοί ακόμη δεν ήξεραν πότε 
θα επιβιβάζονταν σε μια πτήση επιστρο-
φής στον Καναδά.

«ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Sunwing 

Travel Group, Stephen Hunter και ο πρό-
εδρος της Sunwing Airlines, Len Corrado, 
δήλωσαν ότι «λυπούνται απίστευτα που 
απογοήτευσαν τους πελάτες μας. Λυ-
πούμαστε που δεν ανταποκριθήκαμε στο 
επίπεδο εξυπηρέτησης που περιμένουν 
οι πελάτες μας από τη Sunwing.
«Είχαμε σαφείς αποτυχίες στην εκτέλε-

ση, ιδιαίτερα στην ανταπόκριση σε καθυ-
στερήσεις που σχετίζονται με τις καιρικές 
συνθήκες και τις συνέπειες σοβαρών και-
ρικών διαταραχών, οι οποίες περιόρισαν 
την ικανότητά μας να επανατοποθετή-
σουμε το αεροσκάφος και το πλήρωμα σε 
άλλα αεροδρόμια για να συμβάλει στην 
άμβλυνση των καθυστερήσεων στις πτή-
σεις».

Ωστόσο, μετά την απολογία της Sunwing, 
ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών 
Omar Alghabra έγραψε στο Twitter ότι 

είχε μιλήσει με την εταιρεία και «αυτό 
που συνέβη είναι εντελώς απαράδεκτο», 
έγραψε.

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

«Οι Καναδοί αναμένουν από τις αεροπο-
ρικές εταιρείες να τους ενημερώνουν και 
να διαχειρίζονται τις διακοπές. Θα συ-
νεχίσω να συνεργάζομαι με τη Sunwing 
για να βεβαιωθώ ότι αυτό δε θα συμβεί 
ξανά», ανέφερε ο Alghabra. Το γραφείο 
του Alghabra σημείωσε ότι η κυβέρνηση 
ενίσχυσε πρόσφατα τους Κανονισμούς 
Προστασίας Επιβατών Αεροπορίας. 
Από την πλευρά της, η Sunwing είπε ότι 

αποδέχεται ενεργά τις επιλέξιμες αξι-
ώσεις για αποζημίωση και ότι θα συμ-
μορφωθεί πλήρως με τους Κανονισμούς 
Προστασίας Επιβατών Αεροπορίας της 
Οτάβα. Η Sunwing είπε ότι οι επιβάτες 
που επηρεάστηκαν από τις καθυστε-
ρήσεις μπορούν να υποβάλουν αξίωση 
μέσω του ιστότοπού της για αποζημίωση 
ή επιστροφή χρημάτων.
Από τις 8 Σεπτεμβρίου ισχύουν οι νέοι 

κανονισμοί, για πτήσεις που ακυρώνο-
νται ή όπου υπάρχει μεγάλη καθυστέρη-
ση, για λόγους εκτός του ελέγχου ενός 
αερομεταφορέα, συμπεριλαμβανομένων 
μεγάλων καιρικών φαινομένων ή πανδη-
μίας.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Την περασμένη εβδομάδα στην Οτάβα, 
ο πρόεδρος της επιτροπής μεταφορών 
της Βουλής των Κοινοτήτων κάλεσε τις 
αεροπορικές εταιρείες, καθώς και τη Via 
Rail, της οποίας οι δραστηριότητές της 
βρίσκονταν επίσης στο χάος, να εξηγή-
σουν δημόσια τι προκάλεσε τον ταξιδιω-
τικό εφιάλτη.
Το φιλελεύθερο μέλος του κοινοβουλίου, 

Peter Schiefke, ο οποίος προεδρεύει της 
Επιτροπής Μεταφορών, Υποδομών και 
Κοινοτήτων της Βουλής των Κοινοτήτων, 
είπε ότι σχεδιάζει να συγκαλέσει μια επι-
τροπή και να καλέσει εκπροσώπους και 
από τις δύο εταιρείες να παρουσιαστούν 
ως μάρτυρες. Σε ένα tweet, είπε ότι οι Κα-
ναδοί αξίζουν απαντήσεις για «απαράδε-
κτες καθυστερήσεις και ακυρώσεις» κατά 
την περίοδο των εορτών.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΝΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ταυτόχρονα, βουλευτές της αντιπολί-
τευσης συνεργάστηκαν για να καλέσουν 
σε επείγουσα συνεδρίαση την Επιτροπής 
Μεταφορών, Υποδομών και Κοινοτήτων 
της Βουλής των Κοινοτήτων, για να συζη-
τηθεί η μεταχείριση των επιβατών κατά 
την περίοδο των εορτών και να ακούσουν 
απευθείας τον αρμόδιο υπουργό.

«Εκατοντάδες Καναδοί εγκλωβίστηκαν 
κατά τη διάρκεια των διακοπών λόγω 
ακραίων καιρικών συνθηκών και κακής 
εξυπηρέτησης πελατών από την πλευρά 
των καναδικών αεροπορικών εταιρειών 
και της VIA Rail», έγραφε μια επιστολή 
που στάλθηκε στον Schiefke, υπογεγραμ-
μένη από τα πέντε μέλη του NDP και των 
Συντηρητικών της επιτροπής. «Αυτές οι 
δυσκολίες προσθέτουν στην ανησυχητική 
μεταχείριση των επιβατών αεροπορικών 
εταιρειών κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας. Οι Καναδοί αξίζουν έγκαιρες απαντή-
σεις και λογοδοσία».

Εκτός από τη συζήτηση για τις εμπειρίες 
των καναδικών επιβατών αεροπορικών 
και σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης ήθελαν ο πρό-
εδρος της επιτροπής να κάνει σχέδια για 
να εμφανιστεί ο Υπουργός Μεταφορών 
Omar Alghabra και να υποβάλει ερωτή-
σεις.

NDP: «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ»

«Δεν αρκεί για το Φιλελεύθερο Υπουργό 
να κάνει tweet ότι η κατάσταση ήταν απα-
ράδεκτη», δήλωσε ο κριτικός μεταφορών 
και μέλος της επιτροπής του NDP, Taylor 
Bachrach, σε δήλωση. «Είναι ο υπουρ-
γός επιφορτισμένος με την επίβλεψη του 
συστήματος μεταφορών του Καναδά και 
έχει συγκεκριμένες εξουσίες βάσει της 
νομοθεσίας. Αν κάποιος μπορεί να κάνει 
κάτι για να προστατεύσει τους επιβάτες, 
είναι αυτός. Οι Καναδοί αξίζουν να μά-
θουν τι μέτρα έλαβε κατά τη διάρκεια της 

κρίσης και τι σχεδιάζει να κάνει στο μέλ-
λον για την προστασία των επιβατών».
Ο Gabor Lukacs, ιδρυτής του ανεξάρ-

τητου μη κερδοσκοπικού ομίλου Air 
Passenger Rights με έδρα το Χάλιφαξ, 
διαφώνησε με τους ισχυρισμούς της 
Sunwing και των άλλων αεροπορικών 
εταιρειών, ότι έπιασαν απροσεξία από 
την αναστάτωση του καιρού πριν από τα 
Χριστούγεννα. «Αυτή είναι η ιστορία των 
αεροπορικών εταιρειών ότι έγινε καται-
γίδα», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέ-
ντευξης στο Newsfirst Multimedia.

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ»,  
ΛΕΕΙ Ο LUKACS ΤΟΥ APR

Αν και αναγνώρισε ότι μια σοβαρή και-
ρική διαταραχή πράγματι σάρωσε σχε-
δόν ολόκληρο τον Καναδά και τις ΗΠΑ, 
πρόσθεσε ότι «μια καταιγίδα δεν απαιτεί 
να κρατούν τους ταξιδιώτες στην άσφαλ-
το για δώδεκα ώρες. Μια καταιγίδα δεν 
εμποδίζει τις αεροπορικές εταιρείες να 
κάνουν εκ νέου κράτηση επιβατών, όπως 
απαιτείται, μόλις τελειώσει η καταιγίδα. 
Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι ως συ-
νήθως, οι αεροπορικές εταιρείες προσπα-
θούν να κατηγορήσουν κάποιον ή κάτι 
άλλο». Σε μια έκθεση που υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής 
των Κοινοτήτων για τους Κανονισμούς 
Προστασίας Αεροπορικών Επιβατών το 
Δεκέμβριο, κατά ειρωνικό τρόπο, λίγες 
μόνο ημέρες πριν από τη μοιραία καται-
γίδα, η ομάδα πρότεινε ότι το καθεστώς 

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

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  21

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca



4  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  13 Ιανουαριου, 2023 / January 13, 2023

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

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

Entire Contents Copyright 2023

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

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

Γενικός Διευθυντής / General Director:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

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

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

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

Lareine Zakhour

Elena Molter

Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

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

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

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

Μακέτα / Layout: Media-Trek

Διανομή / Distribution: MediaTrek•Canada Post

Εκτύπωση / Printing: TC. TRANSCONTINENTAL

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

National Representatives:

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

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

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

inforeseauselect@tc.tc

Project funded in part by

Η έννοια του χρόνου  
και ο άνθρωπος

«Πότε πέρασε η ώρα; Ούτε που το κατάλαβα…». Όλοι 
το έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας 

μετά από μια αξέχαστη μέρα διασκεδάζοντας με αγαπημένα 
μας πρόσωπα. Μερικές φορές οι ώρες μοιάζουν σαν λεπτά, 
οι εβδομάδες σαν μέρες και τα χρόνια σαν μήνες. Ο χρόνος 
πάει κι έρχεται τόσο γρήγορα που δεν το καταλαβαίνουμε... 
Τι είναι όμως ο χρόνος; Χρόνος εννοείται η ακαθόριστη κίνηση 
της ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον, θεωρούμενη ως σύνολο.
Όταν μιλάμε για την έννοια του χρόνου, από τη μια έχουμε τη 

μερική και ψεύτικη εντύπωση του τι είναι ο χρόνος, όπως την 
αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις και από την άλλη την 
πραγματική έννοια του χρόνου, που δε γίνεται αντιληπτή από 
τις αισθήσεις παρά μόνο από τον ανθρώπινο νου. 

Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι χρόνου είναι η ημέρα την οποία 
χωρίζουμε αυθαίρετα σε 24 ώρες, ενώ ως έτος καθορίζουμε το 
χρόνο που απαιτείται προκειμένου η Γη να κάνει μία πλήρη πε-
ριφορά γύρω από τον ήλιο. 
Συνεπώς, ο καθορισμός της ημέρας και του έτους είναι μία αυ-

θαίρετη μονάδα, που εξυπηρετεί περιορισμένες περιοχές του 
σύμπαντος όπως είναι η Γη μας.

Ο χρόνος, όπως τον αντιλαμβάνεται η σύγχρονη φυσική, δεν 
έχει σχέση με τα ρολόγια  και τα ημερολόγια. Ο ανθρώπινος ορ-
γανισμός γερνάει με κάποιο ρυθμό, τον οποίο συγκρίνουμε με 
το ρυθμό της περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της, δη-
λαδή σε ημέρες και ώρες, ή με το ρυθμό της περιφοράς της Γης 
γύρω από τον Ήλιο, δηλαδή σε χρόνια. 
Ο ανθρώπινος χρόνος των ρολογιών και των ημερολογίων μας, 

όσο και να μεταβάλλεται, απλώς μετράει και δεν επηρεάζει τη 
διάρκεια της ζωής μας.
Ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός να 

επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συλλέγουν τα αισθητήρια 
όργανα και να τις αποδώσει στη συνείδηση ως αντικειμενική 
πραγματικότητα ίσως αποτελεί, κατά τη γνώμη των ειδικών, την 
πρώτη και στοιχειώδη μονάδα του ανθρωπίνως αντιληπτού και 
μετρούμενου χρόνου.
Η διάρκεια αυτής της μονάδας χρόνου δεν είναι σταθερή αλλά 

μεταβάλλεται ανάλογα με την ψυχική και βιολογική κατάσταση 
του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η αίσθηση 
του προσωπικού χρόνου. 

Έτσι πολλές φορές, σε περιόδους χαράς νιώθουμε το χρόνο να 
κυλάει γρήγορα, αφού ο οργανισμός μας επεξεργάζεται ταχύ-
τατα τις προσφερόμενες πληροφορίες. Αντιθέτως σε ψυχικές 
περιόδους δύσκολες ή αδιάφορες, ο χρόνος κυλάει αργά, αφού 
η επεξεργασία των εξωτερικών δεδομένων γίνεται σε πολύ αρ-
γούς ρυθμούς.
Γεγονός είναι ότι ο χρόνος της ζωής μας πάντα φαινόταν ασφυ-

κτικά περιορισμένος.
Ο ελεύθερος χρόνος μας επί 24ωρου βάσεως είναι ουσιαστικά 

ελάχιστος, εάν λάβουμε υπόψη μας την οκτάωρη εργασία, τις 
ώρες ύπνου, το χρόνο μετάβασης, φαγητού, ετοιμασίας, κλπ.
Ο Ρώσος φιλόλογος Φιόντορ Ντοστογιέφσκι έλεγε: «Ο χρό-

νος της ανθρώπινης ζωής είναι τόσο σύντομος, που όποιος τον 
σπαταλά τον κάνει ακόμα συντομότερο»… 

Ο διαρκής απόηχος  
της Γεννήσεως του Θεανθρώπου
Η απρόσμενη χαρά όλων ημών, ανάγεται εις 

το Μεγαλείο της Γεννήσεως του Θεανθρώ-
που, του Υιού του Θεού, του Αρχηγού Μας, δί-
δοντας εις όλους μας την ικανοποίηση και την 
Ελπίδα ότι δεν πορεόμεθα, εις την μάχη δια την 
επιβίωση μόνοι μας, αλλά προσευχόμαστε δια 
την εξ ουρανού αρωγή και επικουρία του Θεαν-
θρώπου δια να αντιμετωπίσουμε την πολύπτυχη 
αντίξοη πραγματικότητα.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Ο Θρησκευτικός αποχρωματισμός, ο αντικληρι-
καλισμός και η εν γένει απουσία του μυστηριακού 
βίου και της πνευματικής προπαρασκευής ενό-
ψει της ελεύσεως του Θεανθρώπου, διαρκούντος 
ιδίως του Δεκεμβρίου, αποτελεί απορία εις την 
κοινωνία δια την εν τέλει αποστολή της επισήμου 
Εκκλησίας, η οποία έχει καταστεί προαγωγός της 
Πολιτειακής πολιτικής περί της εγκαθίδρυσης της 
παγκοσμιοποιήσεως.
Ο στολισμός με δένδρα, με λαμπιόνια, ή εισέτι 

και με καραβάκια, συνιστά μία μορφή πρόσκαι-
ρης θέρμης ή κίβδηλης επιδερμικής μεταβολής 
εις την καθημερινή οπτική μας, η οποία καθίστα-
ται προδήλως και αρρήκτως συνδεδεμένη με τον 
επίπλαστο και ψευδή πολιτισμό του καταναλωτι-
σμού.

Η ευωχία της συσσώρευσης ύλης, ή της επίφα-
σης της στιλπνότητας κομίζει ένα παροδικό αί-
σθημα πλησμονής και ανάτασης, εντούτοις συνι-
στά ένα βραχύ και ρηχό διάλλειμα από τη νοσηρή, 
άλογη και απάνθρωπη πραγματικότητα την οποία 
εκόντες, άκοντες βιώνουμε, επί τόσον καιρό.

Η έννοια όμως της εορτής ή το νόημα της Γεν-
νήσεως του Θεανθρώπου, απέχει παρασάγγας 
από τη θνησιγενή ύλη και την ανθρώπινη επίφα-
ση περί τα πεπερασμένα της φύσης μας, διότι 
κομίζει οντολογικά τον οδοδείκτη δια την αιώνια 
Ζωή αλλά και την Αλήθεια ακόμη και την παρούσα 
ζωή, καίτοι εγκλωβισμένοι όντες στην αδυσώπητη 
αναγκαιότητας της φύσεως μας, εξαιτίας και συ-
νεπεία διαχρονικώς αρρήκτου ομφάλιου λώρου, 
με το προπατορικό μας αμάρτημα.
Η έλευση της Ελπίδος επί της Γης αλλά και τη Σω-

τηρίας μας δια της οντολογικής απελευθέρωσης, 
συμπυκνώνεται σωρευτικά, εις τον Κύριο Ημών 
Ιησού Χριστό, ο οποίος καταδέχθηκε να καταστεί 
άνθρωπος, να ενδυθεί την ανθρώπινη σάρκα, από 
μανικό έρωτα για τα δημιουργήματά του, θυσια-
ζόμενος άχρι εσχάτων, δια το ανθρώπινο Γένος.
Εις τον αντίποδα όμως η υφέρπουσα Νέα Τάξη 

πραγμάτων όμως σήμερον επελαύνει ανενόχλη-
τη, διότι ιδίως μεταπολιτευτικά και εντεύθεν, οι 
κυβερνήσεις, συλλήβδην, ανεξαρτήτως του προ-
σχήματος του κομματικού χρωματισμού, έχουν 
κατορθώσει εντέχνως να απονευρώσουν κατά 
παραυτουργία, πάσα μορφή γνήσιας λαϊκής αντί-
δρασης, παγιώνοντας εις τους κόλπους της κοινω-
νίας και μεριμνώντας επιμελώς μεθοδευμένα, την, 
εις το διηνεκές συντήρηση και αναπαραγωγή, της 
κομματικής διχοστασίας.

Επί ήμισυ του αιώνος, υφίστανται συλλαλητήρια, 
κινητοποιήσεις, πορείες, αλλά κατ’ ουσία τίποτε 
δεν αλλάζει, ακόμη και με την παρελθούσα ψευ-
δώνυμη αριστερή κυβέρνηση.

Η αίσθηση είναι ότι υφίστανται έτεροι αδιόρα-
τοι υπέρ-εθνικοί μηχανισμοί, οι οποίοι κινούν τα 
νήματα, και οι ημέτεροι πολιτικοί τηρούν απα-

ρεγκλίτως τα κελεύσματά τους, παρά την καλ-
λιέργεια μίας στρεβλής και κίβδηλης περί του 
αντιθέτου εικόνας, δια μέσου των καθεστωτικών 
μέσων μαζικής εξαπατήσεως, τα οποία έχουν αυ-
τοκλήτως αναγορευθεί εις την πιο ισχυρά εξουσία 
μακράν, διότι διαπλάθουν στρεβλώς το συλλογικό 
τρόπο σκέψης της κοινωνίας και την κατευθύνουν 
ιδιοτελώς και κατά το δοκούν, προς μία ορισμένη 
κατεύθυνση.

Εν τη πατρίδι μας, ο νήδυμος ύπνος καθίστα-
ται απολύτως βαθύς και αδιατάρακτος, τόσο ως 
προς την εις το διηνεκές διατήρηση της διχοστα-
σίας, όσο και ως προς την εν γένει αναβίωση 
του εν τοις πράγμασι λήξαντος μετεμφυλιακού 
μίσους, ίνα εκμαυλίσει και πορώσει τη βάση της 
κοινωνίας, ούτως ώστε να μη δύναται να αντιλη-
φθεί – η ευρεία άνους μάζα – προσηκόντως πώς 
οι αρχηγοί απάντων ανεξαιρέτως των κομμάτων 
συμπράττουν και με το «διάβολο» τρόπον τινά, 
καταστρατηγώντας ευθέως ότι υπόσχονται εις τις 
μάζες, απεμπολώντας ανενδοίαστα το παν χάριν 
εξυπηρέτησης αμιγώς των οικονομικών τους συμ-
φερόντων.
Τρανή απόδειξη τούτου, 10 χρόνια «Συνταγματι-

κά μνημόνια», 2 χρόνια «Συνταγματικές υποχρεω-
τικές ιατρικές πράξεις και αναστολή της θεμελιώ-
δους απόφασης περί της υγείας μας» ένεκεν μίας 
υγειονομικής δικτατορίας με πλημμελή ενημέρω-
ση και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ανεξαρ-
τήτως της ποικιλώνυμης πλην κατ’ επίφαση, ιδε-
ολογίας, παρελκύουν την κοινή γνώμη, υπό άλλη 
διατύπωση εις ό,τι στρέφεται αδιακρίτως και ανα-
φανδόν κατά του δημοσίου συμφέροντος άπαντα 
τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμπράττουν. 

Εν τω πλαισίω αυτώ, εις το οποίο βαίνουμε, ει-
σερχόμενοι οσονούπω ενώπιον τις διακεκαυμέ-
νης ζώνης του πρώτου μηνός του παρά Χριστού 
έτους, 2023, με έτι περαιτέρω στερήσεις και επώ-
δυνους περιορισμούς ως προς την ελευθερία μας, 
εξ αυτού του λόγου απαιτείται εγρήγορση και βα-
θεία Πίστην εις το Θεό, ο οποίος μας σκέπει άχρις 
εσχάτων. Δοξασμένο το Όνομα του Κυρίου μας, Ο 
Ιησούς Χριστός ας μας ελεήσει, ας μας συγχωρέ-
σει, υποδεικνύοντας την Οδό της Αληθείας.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κα-
τσιβαρδάς είναι δικηγό-
ρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο 
Εργαστήρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφίας 
και έκανε το πρώτο με-
ταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός 
Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο 
και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, 
στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πλη-
ροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκ-
κλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως 
διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσο-
λαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή 
του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 
(Α’211).
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Στα πλαίσια των εορτασμών της Στα πλαίσια των εορτασμών της 
Πρωτοχρονιάς, εύχομαι σ’εσάς Πρωτοχρονιάς, εύχομαι σ’εσάς 
και στις οικογένειές σας, Χαρά, και στις οικογένειές σας, Χαρά, 
Υγεία, και Πρόοδο!Υγεία, και Πρόοδο!

BBoonnnnee  AAnnnnééee  22002233!!
Mes meilleurs vœux pour une nouvelle année 
remplie de paix, de santé, de joie et de prospérité

MARY DEROS
Conseillère de la Ville du district de Parc-Extension 
514 872-3103 | mary.deros@montreal.ca
405, avenue Ogilvy, Bureau 103, Montréal (Québec) H3N 1M3

BBoonnnnee  AAnnnnééee  22002233!!
Mes meilleurs vœux pour une nouvelle année 

remplie de paix, de santé, de joie et de prospérité

Στα πλαίσια των Στα πλαίσια των 
εορτασμών της εορτασμών της 
Πρωτοχρονιάς, Πρωτοχρονιάς, 
εύχομαι σ´εσάς εύχομαι σ´εσάς 

και στις οικογένειες και στις οικογένειες 
σας, Χαρά, Υγεία, σας, Χαρά, Υγεία, 

και Πρόοδο!και Πρόοδο!

EFFIE GIANNOU
Conseillère de la ville dans Ahuntsic-Cartierville
District de Bordeaux-Cartierville 
514-872-2246 | effie.giannou@montreal.ca

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Το STM βάζει τέρμα στις γραμμές των 10 λεπτών
Τον περασμένο Νοέμβριο, το STM ανα-

κοίνωσε μια τρύπα προϋπολογισμού 
78 εκατομμυρίων δολαρίων. «Αντιμετω-
πίζουμε ένα δύσκολο οικονομικό πλαίσιο. 
Έχουμε βραδύτερη επιστροφή κίνησης 
από την αναμενόμενη. Είναι βέβαιο ότι 
υπάρχει τεράστια πίεση στα οικονομικά 
του STM και στους δωρητές μας», λέει η 
γενική διευθύντρια της εταιρείας, Marie-
Claude Léonard.

Στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελλείμ-
ματος, η Société de Transport de Montréal 
(STM) ανακοίνωσε την Παρασκευή 6 Ια-
νουαρίου ότι έπρεπε να αναπροσαρμόσει 
την προσφορά της και να τερματίσει την 
υπόσχεσή της για λεωφορείο κάθε 10 λε-
πτά το πολύ στις οκτώ γραμμές που εξα-
κολουθούσαν να προσφέρουν αυτήν την 
υπηρεσία σε ώρες αιχμής…
«Λόγω του τρέχοντος πλαισίου, η συχνό-

τητα των διελεύσεων έχει αναπροσαρμο-
στεί ανάλογα με την κίνηση: θα μπορούσε 
επομένως να παρατηρηθεί ένα διάστημα 
άνω των 10 λεπτών μεταξύ δύο διελεύ-
σεων στις γραμμές μας 10 Max, κατά την 
ώρα αιχμής», αναφέρει τώρα το STM στον 
ιστότοπό του.

Αυτή η απόφαση ελήφθη λόγω της ανα-
ταραχής στις μεταφορικές συνήθειες των 
χρηστών από την έναρξη της πανδημίας, 
εξηγεί σε συνέντευξή της η Justine Lord-
Dufour, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων 
του STM. «Οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν 
απαραίτητα στο κέντρο της πόλης τόσο 
πολύ τις ώρες αιχμής, επομένως προσαρ-
μοζόμαστε στις ταξιδιωτικές συνήθειες 

βελτιστοποιώντας τις υπηρεσίες», λέει.
Πριν από την πανδημία, 31 γραμμές 

λεωφορείων αποτελούσαν μέρος του 
δικτύου υψηλής συχνότητας «10 λεπτά 
max» του STM. Στη συνέχεια, ο αριθμός 
αυτός έπεσε σε οκτώ γραμμές λεωφορεί-
ων, δηλαδή τις γραμμές 18 (Beaubien), 24 
(Sherbrooke), 33 (Langelier), 64 (Grenet), 
103 (Monkland), 106 (Newman), 141 (Jean-
Talon East) και 406 Εξπρές (Newman).

Οι γραμμές σε αυτό το δίκτυο θα συνε-
χίσουν να είναι πολύ συχνές. Απλώς δεν 
μπορούμε πλέον να υποσχεθούμε 10 λε-
πτά το πολύ. Κρίνουμε ότι θα συνεχίσουν 
να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες των 
πελατών, αλλά θα είναι 12 λεπτά μεταξύ 
δύο λεωφορείων σε συγκεκριμένα σημεία 
για παράδειγμα.
Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστι-

σμός στα λεωφορεία, το STM διευκρινίζει 
στον ιστότοπό του ότι «αυτή η προσαρ-
μογή επηρεάζει τις γραμμές και τις κατευ-
θύνσεις με τη μικρότερη κίνηση».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
«Ένα δίκτυο που θεωρείται υψηλής συ-

χνότητας έχει σημαντικά πλεονεκτήματα 
για τους χρήστες των μέσων μαζικής μετα-

φοράς», αναλύει η καθηγήτρια Geneviève 
Boisjoly, ειδικός στις μεταφορές στο 
Polytechnique Montréal. «Οι χρόνοι ανα-
μονής είναι πολύ υποτιμημένοι, σε σύ-
γκριση με τη χρήση του οχήματος», λέει.
Με αυτή τη νέα απόφαση του STM, 

υπάρχει επομένως κίνδυνος απώλειας 
χρηστών δημόσιων συγκοινωνιών στο 
Μόντρεαλ στους τομείς που εξυπηρετού-
νται από αυτό το δίκτυο. Αλλά αυτές οι 
προσαρμογές θα επηρεάσουν και ανθρώ-
πους που δεν έχουν άλλη επιλογή από το 
να πάρουν το λεωφορείο, υπογραμμίζει ο 
ειδικός. «Για όσους λέγεται ότι είναι δέ-
σμιοι των μέσων μαζικής μεταφοράς, όσοι 
πρέπει να ζουν με αυτά, θα έχουν αντί-
κτυπο στην καθημερινή τους χρήση».
Το STM βασίζει τις επιλογές του σε δεδο-

μένα επιβατών που συλλέγονται και στη 
συνέχεια αναλύονται, εξηγεί η κ. Lord-
Dufour και σημειώνει ότι «Νέοι τομείς, 
για παράδειγμα ο βιομηχανικός, ανα-
πτύσσονται». 
«Επιπλέον, δεν υπάρχει απόσυρση λεω-

φορείων στους δρόμους του Μόντρεαλ, 
αλλά μάλλον ανακατανομή τους. 
Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε 

είναι ότι προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές 

στις συνήθειες των ανθρώπων και ότι θέ-
λουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση βελτι-
στοποιημένη για τη νέα πραγματικότητα», 
αναφέρει η ίδια.
Το STM εργάζεται παράλληλα για την επι-

σκευή του δικτύου λεωφορείων της για 
να προσαρμοστεί στην επικείμενη άφιξη 
του Metropolitan Express Network (REM), 
στην ανάπτυξη του BRT Pie-IX και στην 
επέκταση της μπλε γραμμής του μετρό.

ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τον περασμένο Νοέμβριο, το STM ανα-

κοίνωσε μια τρύπα προϋπολογισμού 78 
εκατομμυρίων. 
«Αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο οικονο-

μικό πλαίσιο. Έχουμε βραδύτερη επιστρο-
φή κίνησης από την αναμενόμενη. Είναι 
βέβαιο ότι υπάρχει τεράστια πίεση στα 
οικονομικά του STM και στους δωρητές 
μας», δήλωσε η γενική διευθύντρια της 
εταιρείας, Marie-Claude Léonard, στη συ-
νέντευξη Τύπου.

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των απο-
δοχών και των υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο 
πληθωρισμού, η αύξηση του κόστους ανά 
ταξίδι και η άφιξη «ουσιωδών» δαπανών, 
όπως η συντήρηση των τρένων AZUR, εξη-
γούν το έλλειμμα.
Η Εταιρεία είχε ήδη, εκείνη την εποχή, 

σκεφτεί να μειώσει τη συχνότητα σε ορι-
σμένες λεωφορειακές γραμμές υψηλής 
συχνότητας και υπηρεσίες στο κέντρο της 
πόλης. Στόχος της ήταν να διατηρήσει την 
προσφορά υπηρεσιών στο 80% των γραμ-
μών. «Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να μην 
επηρεαστεί η υπηρεσία, παρατηρεί η κ. 
Boisjoly, αλλά αυτό ισοδυναμεί με τη μη 
μείωση της χρηματοδότησης».

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

Τα μετεκλογικά σενάρια της απλής αναλογικής
Ποιες είναι οι πιθανές ή απίθανες συνεργασίες που ενδεχομένως  
να προκύψουν ή να μην προκύψουν για το σχηματισμό κυβέρνησης

Περισσότερο κι από το χρόνο 
των εκλογών, στην πολιτική συζή-

τηση τούτη την περίοδο και όσο προ-
χωράμε προς αυτές, κυριαρχούν το με-
τεκλογικό σκηνικό και οι πιθανές ή απί-
θανες συνεργασίες που ενδεχομένως να 
προκύψουν ή να μην προκύψουν για το 
σχηματισμό κυβέρνησης.
Τον πρώτο λόγο, για την ώρα τουλάχι-

στον, τον έχει η Ν.Δ., η οποία προηγείται 
σταθερά στις δημοσκοπήσεις – αν και η 
διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται – 
όμως τα ποσοστά που συγκεντρώνει δεν 
είναι αρκετά για να σχηματίσει αυτοδύνα-
μη κυβέρνηση ούτε στις δεύτερες εκλογές 
που θα γίνουν με την ενισχυμένη αναλο-
γική. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τη Ν.Δ. 
όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. η πρώτη θέση 
στις εκλογές με την απλή αναλογική είναι 
μονόδρομος για να μπορέσουν να κυβερ-
νήσουν, ενώ το εκλογικό σώμα βρίσκεται 
αντιμέτωπο για πρώτη φορά με το σύστη-
μα της απλής αναλογικής και ο τρόπος 
που θα το αντιμετωπίσει – αν θα χρησιμο-
ποιήσει δηλαδή χαλαρά τις εκλογές αυτές 
για να στείλει μηνύματα διαμαρτυρίας 
πρωτίστως στην κυβέρνηση – θα καθορί-
σει και την εκλογική συμπεριφορά του.

Στην πολιτική συζήτηση έχουν εξαντλη-
θεί στατιστικά τα σενάρια για το σχηματι-
σμό κυβέρνησης, όμως σε πολιτικό επίπε-
δο τρία ερωτήματα κρύβουν απαντήσεις 
που δεν έχουν αναδειχτεί ιδιαίτερα μέχρι 
τώρα:
-Ποιοι θέλουν και γιατί κυβέρνηση από 

τις πρώτες εκλογές;
-Ποιοι θέλουν και γιατί κυβέρνηση 

στις δεύτερες εκλογές;
-Γιατί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ είναι 

σχεδόν αδύνατη με την απλή αναλογική, 
ακόμα κι αν έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ;

1. ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Ο μόνος που αυτή τη στιγμή λέει ότι εί-
ναι αναγκαία και δυνατή μία κυβέρνηση 
προοδευτική με την απλή αναλογική είναι 
ο Αλέξης Τσίπρας και εννοεί τη συνεργα-
σία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, γιατί, όσο και 
να το θέλει ο κ. Τσίπρας, το ΜέΡΑ25 και το 
ΚΚΕ δεν πρόκειται να συνεργαστούν μαζί 
του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατάει κλειστά τα 
χαρτιά του μέχρι στιγμής για το αν θέλει 
αυτή τη συνεργασία, και προσαρμόζει την 
τακτική του ανάλογα με τις εξελίξεις. Στην 
πραγματικότητα όμως είναι ο μόνος που 
θέλει το σχηματισμό κυβέρνησης από 
την πρώτη Κυριακή, όπως μας είπε στο 
περιστύλιο της Βουλής το βράδυ ψήφισης 
του Προϋπολογισμού έμπειρος κοινοβου-
λευτικός παράγοντας που έχει ιστορικούς 
δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ, και ο λόγος είναι 
πολύ απλός: Στις εκλογές με την απλή 
αναλογική θα πάρει υψηλό ποσοστό για 
τα δεδομένα του κόμματός του και θα 
μπορέσει να επιβάλει τους όρους του με 
καλύτερους όρους στον δυνάμει κυβερνη-
τικό του εταίρο, που δεν μπορεί παρά να 
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τέτοια πιθανότητα 
με τη Ν.Δ. λόγω των υποκλοπών και της 
υπόθεσης Καϊλή δεν μπορεί να υπάρξει. 
Επίσης, ξέρει πολύ καλά ότι στις δεύτερες 
εκλογές λόγω της πόλωσης που θα επι-
κρατήσει και του ενισχυμένου εκλογικού 
συστήματος, το ποσοστό του θα συρρι-
κνωθεί και θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.

2. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ;
Υπάρχουν οι καναλάρχες, λέει ο ίδιος, και 

οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες, 
που δεν βλέπουν ποτέ με καλό μάτι πα-
ράταση της πολιτικής εκκρεμότητας για 
τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα και 
ενδεχομένως να πιέσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση για να σχηματιστεί κυβέρνη-
ση, ιδίως αν εκτιμηθεί ότι η αυτοδυναμία 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δεύτερες 
εκλογές είναι άπιαστο όνειρο.

3. ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Χωρίς αμφιβολία, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Το έχει πει σε όλους τους τόνους ότι, 
αν κερδίσει την πρώτη θέση η Ν.Δ., θα 
οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές ξανά, για να 
εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, η οποία, 
σύμφωνα με τα σημερινά δημοσκοπικά 
δεδομένα, δεν είναι σίγουρη.
Υπάρχει άλλος; Όσο κι αν φαίνεται παρά-

ξενο, υπάρχει και ο Αλέξης Τσίπρας, σύμ-
φωνα με στέλεχος της Κουμουνδούρου 
που δεν κρύβει τα λόγια του, με την προ-
ϋπόθεση, βέβαια, ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρώτο κόμμα. Κι αυτό για δύο λόγους: 
Πρώτον, γιατί κυβέρνηση συνεργασίας με 
πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δεύτε-
ρες εκλογές σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 
πιο ισχυρός και ο κυβερνητικός του εταί-
ρος – εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ – πιο αδύ-
ναμος για να επιβάλει δύσκολους όρους. 
Ο δεύτερος λόγος βρίσκεται στην απάντη-
ση του επόμενου ερωτήματος.

4. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ  

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΡΘΕΙ  
ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ;

Εξαρτάται καθαρά από το άθροισμα των 

ποσοστών των δύο κομμάτων, το οποίο 
πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση πάνω 
από το 47% (35% + 12% / 33% + 14% κ.λπ.). 
Η δυναμική των δύο κομμάτων τούτη τη 
στιγμή δε δίνει τέτοια ποσοστά, ακόμα και 
με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση. Κι εδώ 
κρύβεται ο δεύτερος λόγος που ο κ. Τσί-
πρας θα ήθελε κυβέρνηση στις δεύτερες 
εκλογές.

ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ

Με βάση τις θέσεις των κομμάτων που 
διεκδικούν την πρώτη θέση οι ψηφοφό-
ροι θα επιλέξουν: αυτοδυναμία της Νέας 
Δημοκρατίας ή «Προοδευτική Διακυβέρ-
νηση» με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
1] Για να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση 

Νέας Δημοκρατίας, πρέπει καταρχάς το 
κυβερνών κόμμα να κερδίσει στις πρώτες 
εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογι-
κή και να ξανακερδίσει με ποσοστό που 
θα πρέπει να φτάσει περίπου στο 38% 
στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν με 
την ενισχυμένη αναλογική. Αν η Ν.Δ. στη 
δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν πάρει 
ποσοστό αυτοδυναμίας (περίπου 38%), 
τότε θα αναγκαστεί να κάνει κυβέρνηση 
συνεργασίας ή με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛ. ή 
με την Ελληνική Λύση. Όμως και τα δύο 
αυτά κόμματα έχουν πει ότι δε θα συνερ-
γαστούν μαζί της. Αν επιμένουν στη θέση 
τους αυτή, και τότε η περίπτωση της τρί-
της κάλπης θα είναι μονόδρομος.

2] Για να έχουμε «Προοδευτική Διακυ-
βέρνηση» με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα 
πρέπει να είναι πρώτο κόμμα με την απλή 
αναλογική. Ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει 
ότι, αν είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δε 
θα επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης 
συνεργασίας με άλλα κόμματα, ακόμα 
κι αν αριθμητικά μπορεί να επιτευχθεί ο 
μαγικός αριθμός των 151 βουλευτών. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτο κόμμα, θα επιδι-
ώξει κυβερνητική πλειοψηφία σε συνερ-
γασία με κάποιο ή κάποια – ανάλογα με 
τα ποσοστά – από τα υπόλοιπα κόμματα 
του προοδευτικού χώρου (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ., 
ΜέΡΑ25 και ΚΚΕ). Από τα κόμματα αυτά το 
ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 αρνούνται κάθε συζή-
τηση, ενώ κλειστά κρατάει τα χαρτιά του 
το ΠΑΣΟΚ.

© primenews.press
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Τα πιο νόστιμα και παραδοσιακά πιάτα 
σας περιμένουν να τα δοκιμάσετε!

* Ειδικές τιμές και σπέσιαλ για μικρές, μεγάλες εκδηλώσεις και για τις γιορτές.

Τηλεφωνήσετε για τις παραγγελίες σας στο 514-446-1821514-446-1821
και θα είναι έτοιμες για παραλαβή στο 221 St-Viateur Ouest

Οικογενειακό σπέσιαλ για 4 άτομα:
($89.00$89.00 συν τους φόρους)

• 1 ολόκληρη πίτα (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 2: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί
• 1 λίτρο σούπα της ημέρας ή 1 σαλάτα
• 1 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 2 γλυκά της επιλογής σας

Μεγάλο οικογενειακό σπέσιαλ για 8 άτομα:

• 2 ολόκληρες πίτες (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 4: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί   
• 2L σούπα της ημέρας ή 2 σαλάτες                                                   
• 2 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 1 μερίδα κεφτεδάκια 
• 4 γλυκά της επιλογής σας

($175.00$175.00 συν τους φόρους)

www.kouzinaniata.comwww.kouzinaniata.com

Ανατολική Μεσόγειος: Η ρηματική διακοίνωση  
της Αθήνας και το ρευστό σκηνικό στη Λιβύη
Απάντηση στις ανυπόστατες αιτιάσεις της Τρίπολης για τις έρευνες στην Κρήτη • Το διοικητικό δικαστήριο  
της Τρίπολης αποφάνθηκε υπέρ της αναστολής της συμφωνίας Τουρκίας και Λιβύης στο σκέλος  
των ερευνών για υδρογονάνθρακες – Δεν είναι δεσμευτική η απόφαση

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για δια-
πραγματεύσεις με τη λιβυκή κυβέρ-

νηση που θα προκύψει μετά τη διενέρ-
γεια εκλογών, με αντικείμενο την οριο-
θέτηση των θαλασσίων ζωνών με βάση 
τη Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, επανέλαβε το υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας, σε ρηματική 
διακοίνωση που επέδωσε στην πρεσβεία 
της Λιβύης στην Αθήνα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ 
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ρηματική διακοίνωση επιδόθηκε προ-
κειμένου να αντικρουσθούν οι ανυπόστα-
τες αιτιάσεις που προήλθαν από την κυ-
βέρνηση της Τρίπολης, περί δήθεν «παρά-
νομων» ενεργειών του «Sanco Swift», του 
σκάφους που πραγματοποιεί σεισμικές 
έρευνες νότια της Πελοποννήσου και δυ-
τικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Οι αιτιά-
σεις αυτές είχαν προέλθει από τον ανοι-
χτά τουρκόφιλο πρωθυπουργό της κυβέρ-
νησης της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ αλ 
Ντμπέιμπα, και συνεργάτες του.
Στη ρηματική διακοίνωση επισημάνθηκε, 

ότι οι έρευνες του «Sanco Swift» διεξάγο-
νται σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας 
σε πλήρη συμφωνία με όλα όσα προβλέ-
πουν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου 
της Θάλασσας και υπογραμμίζεται ότι «οι 
συντεταγμένες των περιοχών στις οποίες 
πραγματοποιούνται οι έρευνες είναι προ-

σβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερομένους 
μέσω της έκδοσης σχετικών NAVTEX».
Δεδομένου ότι η πλευρά της Τρίπολης 

χρησιμοποίησε ως επιχείρημα για την 
καταγγελία των ερευνών, που πραγμα-
τοποιεί για λογαριασμό της Exxon Mobil 
/ HELLENiQ ENERGY το ερευνητικό σκά-
φος, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), το 
υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε το γεγο-
νός.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές ανέφεραν, 
ότι στη ρηματική διακοίνωση υπενθυμίζε-
ται στην Τρίπολη ότι «τα δύο παράνομα 
και ανυπόστατα μνημόνια κατανοήσεως 
που αυτή έχει υπογράψει με την Τουρκία 
(Νοέμβριος 2019 και Οκτώβριος 2022) 
παραβιάζουν κατάφωρα θεμελιώδεις 
διατάξεις της UNCLOS, οι οποίες αντανα-
κλούν και κανόνες του διεθνούς εθιμικού 
δικαίου».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογραμμίζεται, ότι τα 
μνημόνια αυτά αγνοούν και παραβιάζουν 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας 
επί της υφαλοκρηπίδας της, καθώς και τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιο-
δοσία της επί της αποκλειστικής οικονομι-
κής ζώνης (ΑΟΖ) της. 

Η ρηματική διακοίνωση καταλήγει με 
επίκληση των ιστορικών δεσμών φιλίας, 
ενώ υπογραμμίζεται η επιθυμία της Ελ-
λάδας για την επανέναρξη της διμερούς 
συνεργασίας σε πνεύμα αμοιβαίας εμπι-
στοσύνης.

ΡΕΥΣΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης της Τρί-

πολης θεωρούνται σε σημαντικό βαθμό 
και υποβολιμαίες από την Άγκυρα. Ωστό-
σο, όπως φάνηκε από μια πρόσφατη δι-
καστική απόφαση διοικητικού δικαστηρί-
ου (εφετείου) της Τρίπολης, η κατάσταση 
στο έδαφος της Λιβύης παραμένει ρευστή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευ-
μα του Libya Review (που επιβεβαιώνεται 
και από ελληνικές πηγές), έπειτα από την 
έφεση που άσκησαν τον περασμένο Δε-
κέμβριο πέντε Λίβυοι δικηγόροι, το διοι-
κητικό δικαστήριο της Τρίπολης αποφάν-
θηκε υπέρ της αναστολής εφαρμογής της 
συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης στο σκέλος 

των ερευνών για υδρογονάνθρακες (τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο Οκτωβρίου 2022).

Βασικό σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν 
το ψήφισμα του Γενικού Εθνικού Κογκρέ-
σου της Λιβύης υπ’ αριθμόν 44 του 2013, 
το οποίο, πρακτικά, δεν επιτρέπει στην 
προσωρινή κυβέρνηση να συνάπτει συμ-
φωνίες που δεσμεύουν τη χώρα στο εξω-
τερικό.

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή την επιχειρη-
ματολογία χρησιμοποιεί επισήμως και η 
Ελλάδα εναντίον των τουρκολιβυκών μνη-
μονίων. Η απόφαση αυτή δεν είναι, βέ-
βαια, δεσμευτική, ωστόσο αποτελεί μια 
ένδειξη της κατάστασης που επικρατεί 
ακόμη και στην Τρίπολη.
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Στα δικαστήρια νοσοκόμοι που αντιτάχθηκαν  
στα μέτρα για τον COVID 
Τρεις νοσοκόμες του Οντάριο μηνύ-

ουν το Σύλλογο Νοσηλευτών Κανα-
δά (Canadian Nurses Association / CNA) 
και έναν ειδησεογραφικό οργανισμό για 
συκοφαντική δυσφήμιση. Οι νοσηλευτές 
οργάνωσαν διαδηλώσεις έξω από νοσο-
κομεία σε όλη τη χώρα την 1η Σεπτεμβρί-
ου 2021, ενάντια στους υποχρεωτικούς 
εμβολιασμούς για το προσωπικό των νο-
σοκομείων.

Της Tara Macsaac
© EPOCH TIMES

Λένε ότι οι οργανώσεις ξεπέρασαν τη 
διαφωνία τους με τη στάση τους για τα 
μέτρα για τον COVID, αλλά διέδωσαν 
ψευδείς και δυσφημιστικές πληροφορί-
ες. Το CNA υπερασπίστηκε τις δηλώσεις 
του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, λέ-
γοντας ότι ήταν «δίκαιο σχόλιο, που έγινε 
καλόπιστα και χωρίς κακία, σε θέματα δη-
μοσίου συμφέροντος».
Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρί-

ου του Οντάριο Marie-Andree Vermette 
απέρριψε την υπόθεση στις 23 Δεκεμ-
βρίου, αλλά οι νοσοκόμες λένε ότι θα 
ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης. Ο 
Vermette το απέρριψε βάσει νόμου που 
αποσκοπούσε στην αποτροπή Στρατηγι-
κών Αγωγών κατά της Δημόσιας Συμμε-
τοχής (SLAPPs). «Τα SLAPP αναφέρονται 
παραδοσιακά σε νομικές διαδικασίες που 
κινούνται από ισχυρά και βαθιά συμφέρο-
ντα που δε στοχεύουν στη δικαίωση ενός 
γνήσιου λάθους, αλλά χρησιμοποιούνται 
ως όχημα για να εκφοβίσουν, να τιμω-
ρήσουν, να αποτρέψουν και τελικά να 
φιμώσουν τους επικριτές τους», ανέφερε 
ο δικηγόρος των νοσοκόμων, Alexander 
Boissonneau-Lehner, στην εφημερίδα 
«The Epoch Times».
«Κατά την άποψη των πελατών μου, ο 

σκοπός που προορίζονται να αντιμετωπί-
σουν οι νόμοι κατά του SLAPP ανατρέπε-
ται όταν παρέχει ουσιαστικά στους υπο-
στηρικτές των θεσμικών ή κυβερνητικών 
πολιτικών την άδεια να συκοφαντούν 
τους επικριτές τους», είπε.

Οι πελάτες του – η Kristal Pitter, η Kristen 
Nagle και η Sara Choujounian – δεν έχουν 
βαριές τσέπες, είπε, αλλά είναι μάλλον σε 
μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους πό-
ρους του CNA. Έχασαν τις δουλειές τους 
λόγω της στάσης τους για τα μέτρα για τον 
COVID, είπε. Και ο οργανισμός που ίδρυ-
σαν, Canadian Frontline Nurses, βασίζεται 
σε δωρεές. Από τη σκοπιά των νοσηλευ-
τών, είπε, είναι αυτοί που εκφοβίζονται 
από το CNA να μείνουν σιωπηλοί και όχι 
το αντίστροφο. 

Οι Epoch Times επικοινώνησαν με το 
CNA για σχόλια, αλλά δεν έλαβαν απάντη-
ση μέχρι τη δημοσίευση.

Χρησιμοποιώντας τη νομοθεσία κατά 
του SLAPP για να ελέγξουν την αξία μιας 
υπόθεσης, οι δικαστές εξισορροπούν το 
δημόσιο συμφέρον επιτρέποντας σε μια 
αγωγή να προχωρήσει κατά του λεγό-
μενου «ανατριχιαστικού αποτελέσμα-
τος» των μηνυθέντων ατόμων επειδή 
είπαν τη γνώμη τους. Στην προσφυγή, ο 
Boissonneau-Lehner θα υποστηρίξει ότι ο 
Vermette έδωσε βάρος στο ανατριχιαστι-
κό αποτέλεσμα στο CNA και παρόμοιους 
οργανισμούς, αλλά δεν έδωσε επαρκή 
βαρύτητα στο ανατριχιαστικό αποτέλε-
σμα στους πελάτες του και σε άλλους 
παρόμοιους. «Οι πελάτες μου πιστεύουν 
ότι δεν υπάρχει δημόσιο συμφέρον να 
αρνηθούμε στους επικριτές των θεσμικών 
πολιτικών να παραμείνουν στο δικαστή-
ριο για να δικαιώσουν τη φήμη τους όταν 
έχουν κακολογηθεί ψευδώς από τους 
υποστηρικτές αυτών των πολιτικών», είπε.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Μετά τις διαδηλώσεις της 1ης Σεπτεμβρί-

ου, ορισμένες ειδήσεις περιείχαν μαρτυ-
ρία ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία 
ένιωθαν παρενοχλήσεις και ότι ορισμένοι 
διαδηλωτές ήταν επιθετικοί. Οι νοσοκόμες 
κατέθεσαν ότι δεν παρατήρησαν καμία 
από αυτή τη συμπεριφορά στις διαμαρτυ-
ρίες που παρευρέθηκαν προσωπικά.
Ενώ έλαβαν αρνητική δημοσιότητα από 

πολλές πηγές, είπε ο Boissonneau-Lehner, 
οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αναμφι-
σβήτητα περισσότερο από τους περισσό-
τερους, κάνοντας «πραγματικούς ισχυρι-
σμούς που ήταν αναληθή και επιζήμιοι 
για τη φήμη [των νοσοκόμων]».
Το CNA δημοσίευσε μια δήλωση στις 9 

Σεπτεμβρίου 2021 με τίτλο «Φτάνει πια: 
οι επαγγελματίες νοσηλευτές υπερασπί-
ζονται την ιατρική περίθαλψη που βασίζε-
ται στην επιστήμη».

Μέρος του αναφέρει: «Οι απερίσκεπτες 
απόψεις μιας χούφτας απαξιωμένων αν-
θρώπων που ταυτίζονται ως νοσηλευτές 
έχουν ευθυγραμμιστεί σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις με εξαγριωμένα πλήθη που 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια. Έχουν προσελκύσει οπαδούς 
κατά της επιστήμης, κατά της μάσκας, 
κατά των εμβολίων, κατά της δημόσιας 
υγείας, των οποίων οι πεποιθήσεις ευθυ-
γραμμίζονται με τις δικές τους».
Οι νοσηλευτές, σύμφωνα με τα δικαστικά 

έγγραφα, λένε ότι η δήλωση «εννοήθηκε 
ότι σήμαινε ότι, μεταξύ άλλων: οι Ενάγο-
ντες δεν ήταν επαγγελματίες. Δεν υποστή-

ριξε την υγειονομική περίθαλψη που βα-
σίζεται στην επιστήμη. Θέτουν σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια· Ήταν 
απερίσκεπτοι και επικίνδυνοι. Εσκεμμένα 
παραποιήθηκε η προσωπική ιδεολογία 
ως γεγονότα και η επιστήμη ως συνωμο-
σία και ήταν ανήθικοι».

Ο Boissonneau-Lehner είπε: «Οι πελάτες 
μου οργάνωσαν τις διαδηλώσεις της 1ης 
Σεπτεμβρίου 2021 σε ολόκληρη τη χώρα 
επειδή είναι υπέρμαχοι της ιατρικής ελευ-
θερίας και της αρχής της μη εξαναγκα-
στικής συναίνεσης. Δεν πιστεύουν ότι τα 
εμβόλια COVID-19 είναι αποτελεσματι-
κά στην πρόληψη της μετάδοσης του ιού 
COVID-19». Η Vermette είπε στην από-
φασή της, ότι ο ισχυρισμός των νοσοκό-
μων κατά του CNA για τη δυσφήμιση τους 
«έχει μια πραγματική προοπτική επιτυχί-
ας». Ωστόσο, τελικά διαπίστωσε ότι «δεν 
κατάφεραν να αποδείξουν ότι έχουν υπο-
στεί αρκετά σοβαρή βλάβη» ως αποτέλε-
σμα της δήλωσης του CNA και του εν λόγω 
άρθρου ειδήσεων «που υπερτερεί του δη-
μόσιου συμφέροντος για την προστασία 
της έκφρασης σε αυτές τις δημοσιεύσεις».

Οι ηγέτες του CNA κατέθεσαν ότι ένιω-
θαν φόβο να μιλήσουν δημόσια για θέμα-
τα COVID-19, ανησυχώντας ότι μπορεί να 
μηνυθούν ξανά.
Ο Boissoneau-Lehner είπε ότι το CNA 

και τα μέσα ενημέρωσης έχουν «κάθε 
δικαίωμα να υποστηρίξουν βίαια τη δική 
τους θέση», αλλά θα πρέπει να το κάνουν 
χωρίς «ψευδείς και δυσφημιστικές υπο-
θέσεις». Και συνέχισε: «Τέτοιες δημοσι-
εύσεις δεν ευνοούν τη δημόσια συζήτη-
ση. Αυτού του είδους οι επιθέσεις παγώ-
νουν την ίδια τη συζήτηση που επιδιώκουν 
να προωθήσουν οι νόμοι κατά του SLAPP».

Η Βερμέτ είπε, ότι η αιτιώδης σύνδεση 
είναι ασαφής μεταξύ αυτών των συγκε-

κριμένων δημοσιεύσεων και της βλάβης 
που έχουν υποστεί οι νοσηλευτές στη 
φήμη τους. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι νο-
σηλευτές αντιμετωπίζουν πειθαρχία από 
το Κολλέγιο Νοσηλευτών του Οντάριο και 
έχουν λάβει αρνητική δημοσιότητα από 
διάφορες πηγές. Αυτοί οι παράγοντες θα 
έβλαπταν επίσης τη φήμη τους, είπε.
Ο Boissonneau-Lehner είπε ότι υπάρχει 

αρκετή ζημιά που προκαλείται από τους 
κατηγορούμενους, ώστε να υπερτερεί του 
δημόσιου συμφέροντος για την προστα-
σία της έκφρασης των κατηγορουμένων.

Ανέφερε μια παρόμοια υπόθεση που 
περνά τώρα από το Ανώτατο Δικαστήριο 
του Καναδά, που θα αποτελέσει προηγού-
μενο για τον τρόπο εφαρμογής του νόμου 
κατά του SLAPP.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Στο Chilliwack, BC, ο διαχειριστής του 

σχολικού συμβουλίου Barry Neufeld μίλη-
σε κατά των επαρχιακών σχεδίων να διδά-
ξουν τα παιδιά σχετικά με την ταυτότητα 
φύλου. Δέχτηκε δημόσια κριτική από τον 
πρώην επικεφαλής του συνδικάτου δα-
σκάλων του BC, Glen Hansman.

Ο Neufeld μήνυσε τον Hansman για συ-
κοφαντική δυσφήμιση. Η υπόθεσή του 
απορρίφθηκε με παρόμοιο τρόπο, σύμ-
φωνα με τους επαρχιακούς νόμους κατά 
του SLAPP, οι οποίοι είναι πρακτικά πανο-
μοιότυποι με εκείνους του Οντάριο, είπε 
ο Boissonneau-Lehner. Η υπόθεση παρα-
πέμφθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του 
Καναδά, το οποίο την εξέτασε πέρυσι.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, 

την οποία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει, θα 
δημιουργήσει ένα νέο προηγούμενο για 
τον τρόπο καθορισμού του εάν μια υπόθε-
ση είναι SLAPP ή όχι, είπε ο Boissonneau-
Lehner.

Οι νοσοκόμες από το Οντάριο (από αριστερά προς τα δεξιά), Kristen Nagle, Sarah Choujounian 
και Kristal Pitter, οι οποίες έχουν μηνύσει τον Καναδικό Σύλλογο Νοσηλευτών και έναν ειδησε-
ογραφικό οργανισμό για φερόμενη συκοφαντική δυσφήμιση (ευγενική προσφορά καναδικών 
νοσοκόμων πρώτης γραμμής)
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H ακατανόητη στάση της Ελλάδας στο casus belli
Το 1995 η Ελλάδα επικύρωσε στη 

Βουλή τη Σύμβαση των Ηνωμέ-
νων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασ-
σας (αγγ: UNCLOS), μια σύμβαση στην 
οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη 168 
χώρες. Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, 
«η Ελλάδα κατά την κύρωση της Σύμ-
βασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (Ν. 
2321/1995) δήλωσε ρητά ότι επιφυλάσ-
σεται να ασκήσει σε οιονδήποτε χρόνο 
το δικαίωμά της να επεκτείνει την αιγι-
αλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ν.μ.».

Του Σάββα Καλεντερίδη* 
© Newsbreak.gr

Η Τουρκία, αντιδρώντας στην κίνηση 
αυτή της Ελλάδας, προχώρησε στην εξής 
εντελώς παράνομη με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο ενέργεια: Η «Εθνοσυνέλευση του 
Μεγάλου Τουρκικού Έθνους», όπως ονο-
μάζεται επισήμως η τουρκική Βουλή, με 
ψήφισμα τής 8ης Ιουλίου του 1995, εξου-
σιοδότησε την τουρκική κυβέρνηση, εν 
λευκώ και στο διηνεκές, να κηρύξει πό-
λεμο (casus belli) στην Ελλάδα, σε περί-
πτωση που η τελευταία επεκτείνει την 
αιγιαλίτιδα ζώνη της πέραν των 6 ν.μ.

Φυσικά, η Ελλάδα κατήγγειλε την παρά-
νομη αυτή ενέργεια της Τουρκίας, υπεν-
θυμίζοντας ότι αυτή «παραβιάζει κατά-
φωρα θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών περί απαγόρευσης 
χρήσης ή απειλής χρήσης βίας (άρθρο 
2, παρ. 4), περί ειρηνικής επίλυσης (άρ-
θρο 2, παρ. 3) και περί καλής γειτονίας 
και ειρηνικής συνύπαρξης (Προοίμιο)». 
Επίσης, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
το πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και 
παραβιάζει κατάφωρα το Προοίμιο και 
το άρθρο 1 του Βορειοατλαντικού Συμ-

φώνου: Τα διά της παρούσης Συνθήκης 
Συμβαλλόμενα Μέρη διαδηλούν εκ νέου 
την πίστιν των εις τους σκοπούς και τας 
αρχάς του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, 
ως και την επιθυμίαν των να διαβιώ-
σουν εν ειρήνη μεθ’ απάντων των λαών 
και απασών των Κυβερνήσεων. Έχουν 
απόφασιν να διαφυλάξουν την ελευ-
θερίαν, τας κοινάς παραδόσεις και τον 
πολιτισμόν των λαών των, άτινα πάντα 
εισί θεμελιωμένα επί των δημοκρατικών 
αρχών, της ατομικής ελευθερίας και του 
κράτους του νόμου (σ.τ.σ. δικαίου).

ΑΡΘΡΟΝ 1
Τα Μέρη αναλαμβάνουν, ως καθορίζε-

ται εν τω Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
όπως διακανονίζουν πάσαν διεθνή δια-
φοράν εις ην ήθελον ευρέθη εμπεπλεγ-
μένα, δι’ ειρηνικών μέσων, κατά τρόπον 
ώστε η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια και 
η δικαιοσύνη να μην εκτεθούν εις κινδύ-
νους, και όπως εις τας διεθνείς αυτών 
σχέσεις απέχουν της απειλής ή της χρη-
σιμοποιήσεως βίας καθ’ οιονδήποτε τρό-
πον απάδοντα προς τους σκοπούς των 
Ηνωμένων Εθνών.

Ενώ λοιπόν είναι καταφανές το αναφαί-
ρετο και καθ’ όλα ΝΟΜΙΜΟ και ΚΥΡΙΑΡΧΙ-
ΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ της Ελλάδας να επεκτείνει 
τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 ν.μ. μο-

νομερώς χωρίς να υπόκειται σε κανενός 
είδους περιορισμό ή εξαίρεση και χωρίς 
να επιδέχεται αμφισβητήσεως από τρίτα 
κράτη (το άρθρο 3 της Σύμβασης, που 
ενσωματώνει κανόνα εθιμικού δικαίου, 
ουδένα περιορισμό ή εξαίρεση ως προς 
το δικαίωμα αυτό θέτει), η Τουρκία απο-
φάσισε να παραβιάσει το… μισό Διεθνές 
Δίκαιο, για να αποτρέψει την Ελλάδα να 
κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.
Το τραγικό είναι ότι η Ελλάδα στην πρά-

ξη δείχνει ότι έλαβε υπόψη της την πα-
ράνομη τουρκική απειλή πολέμου, με 
καταστροφικές συνέπειες για τα συμ-
φέροντα της χώρας μας και την τύχη του 
ίδιου του Αιγαίου.

Η Τουρκία «πάτησε» πάνω στη φοβι-
κή στάση της Ελλάδας, για να εξαγγεί-
λει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
προσπαθεί με διάφορες ενέργειες στο 
πεδίο να επιβάλει de facto και το οποίο 
θα ήταν αδύνατο να εφεύρει, αν είχαμε 
επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 
ν.μ. 

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο τραγι-
κή, αν σκεφτεί κανείς ότι τη στιγμή που 
η Ελλάδα φοβάται να κάνει χρήση ενός 
νόμιμου δικαιώματός της και δεν το 
πράττει, λόγω της παράνομης απειλής 
πολέμου, την ίδια στιγμή η Ελλάδα δεν 
μπορεί να αποτρέψει την Τουρκία και τη 

Λιβύη να υπογράψουν μια καταφανώς 
παράνομη συμφωνία οριοθέτησης των 
θαλασσίων ζωνών, που παραβιάζει κι 
αυτή το… μισό Διεθνές Δίκαιο.

Ακριβώς αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει 
να αποτελέσουν το επίκεντρο του προ-
βληματισμού στο ελληνικό υπουργείο 
Εξωτερικών, αφού στην ουσία ακυρώ-
νουν την ίδια την υπόσταση του ελληνι-
κού κράτους.
Τέλος, ως μια ιδιότυπη σφραγίδα στα 

παραπάνω, έρχονται οι «φρέσκες» δη-
λώσεις Τσαβούσογλου, με τις οποίες 
εκτοξεύει και πάλι τις παράνομες απει-
λές εναντίον της Ελλάδας, χωρίς να 
έχει κανέναν ενδοιασμό για αντίδραση 
του ΝΑΤΟ και του γ.γ. κ. Στόλτεμπεργκ 
ότι με την απειλή αυτή παραβιάζει βά-
ναυσα το Βορειοαντλαντικό Σύμφωνο. 
Ακολουθούν οι νέες δηλώσεις Τσαβού-
σογλου, που μας υπενθυμίζουν τη φο-
βική Ελλάδα, που αυτοακυρώνεται ως 
κυρίαρχο κράτος στο διεθνές σκηνικό: 
«Η στάση μας στο θέμα αυτό είναι ξεκά-
θαρη. Όχι στα 12, δεν επιτρέπουμε την 
επέκταση των χωρικών υδάτων ούτε για 
1 μίλι στο Αιγαίο. Η απόφαση που έλαβε 
το Κοινοβούλιό μας το 1995 είναι ξεκά-
θαρη. Και εξακολουθεί να ισχύει. Προει-
δοποιούμε για άλλη μια φορά την Ελλά-
δα: Μην κυνηγάς ψεύτικους ηρωισμούς, 
έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτούς με τους 
οποίους έχεις κάνει συμμαχίες. Μην 
μπεις σε μια περιπέτεια, δε θα τελειώσει 
καλά για σένα!».

Όσο για την αντίδραση της Ελλάδας, να 
‘χαμε να λέγαμε…

*Ο Σάββας Καλεντερίδης είναι Έλληνας αξι-
ωματικός εν αποστρατεία, πρώην πράκτο-
ρας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής
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Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν οι πολιτικοί, οι αναλυτές πολι-

τικής και οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
υγείας σε όλο τον Καναδά. Κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, το σύστημα υγειονο-
μικής περίθαλψης αυτής της χώρας ωθή-
θηκε σε οριακό σημείο σε πολλά σημεία, 
με τα επείγοντα κλειστά, τους ασθενείς να 
αντιμετωπίζουν επιμήκυνση του χρόνου 
αναμονής και συρρικνωμένη πρόσβαση 
σε όλα, από τη μακροχρόνια περίθαλψη 
μέχρι την υποστήριξη ψυχικής υγείας.

Και παρόλο που ορισμένα από αυτά 
τα ζητήματα διαιωνίζονται, το COVID σε 
συνδυασμό με ένα άνευ προηγουμένου 
επίπεδο αναπνευστικών ασθενειών, επι-
δείνωσαν αυτά τα συστημικά προβλήμα-
τα – και πυροδότησε απαιτήσεις για τα 
πάντα, από δισεκατομμύρια περισσότερα 
σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έως 
περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις.
Εν τω μεταξύ, η τιμή της καναδικής υγει-

ονομικής περίθαλψης αυξάνεται κοντά 
στο υψηλότερο ανά άτομο από τις 38 δη-
μοκρατικές χώρες του Οργανισμού Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό δή-
λωσε ότι: «Δεν έχει νόημα να δίνω πε-

ρισσότερα χρήματα σε ένα χαλασμένο 
σύστημα».

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Ο Τρουντό απάντησε στο συνεχιζόμε-

νο αδιέξοδο μεταξύ της Οτάβας και των 
επαρχιών, από τότε που οι πρωθυπουρ-
γοί ζήτησαν αύξηση 28 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στα 45,2 δισεκατομμύρια δολά-
ρια για τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις 
υγείας στον Καναδά φέτος. Πώς λοιπόν 
φτάσαμε σε μια μέρα όπου η υγεία είναι 
διαλυμένη;
Οι ειδικοί σε θέματα πολιτικής κατηγο-

ρούν την τρέχουσα κατάσταση στην έλ-
λειψη λογοδοσίας που ενσωματώνεται 
στο κατακερματισμένο καναδικό μοντέλο 
παράδοσης. 
Η καναδική υγειονομική περίθαλψη πα-

ρέχεται από επαρχίες και περιοχές σε πε-
ρίπου 100 διαφορετικές υγειονομικές αρ-
χές, όλες με τα δικά τους χωριστά φέουδα, 
συστήματα και ιδιωτικά δεδομένα.

Η έλλειψη εθνικών δεδομένων, πολιτι-
κών και πρακτικών που μπορούν να κοι-
νοποιηθούν, σε συνδυασμό με τη χρό-
νια δημόσια υποχρηματοδότηση και την 
αποτυχία ψηφιοποίησης των συστημά-
των υγειονομικής περίθαλψης, είναι όλα 
μέρος του προβλήματος, προτείνουν οι 
επικριτές, και έχει επιδεινωθεί από την 
πανδημία, την κλιματική αλλαγή και την 

έλλειψη, είτε τον περιορισμό στο κόστος 
των φαρμάκων, είτε προστασία από τους 
καταγγέλλοντες, για να επιτραπεί στο 
προσωπικό να επισημάνει την κακοδια-
χείριση.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΝΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΨΗ
Φέτος, το κόστος παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα αναμέ-
νεται να αγγίξει τα 331 δισεκατομμύρια 
δολάρια – ή περίπου 8.563 δολάρια ανά 
Καναδό –   με τα έξοδα να καλύπτονται από 
την Οτάβα, τις επαρχίες και τις περιοχές 
και τον ιδιωτικό τομέα. Σχετικά με το 72 
τοις εκατό του κόστους να προέρχεται από 
δημόσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με το 
Canadian Institute for Health Information 
(CIHI).
Η επόμενη κίνηση για να σπάσει το αδι-

έξοδο στη συμφωνία για την υγειονομική 
περίθαλψη εναπόκειται στους πρωθυ-
πουργούς. Αν και το κόστος έχει αυξηθεί, 
οι υπηρεσίες έχουν μειωθεί. Οι διαθέσι-
μες κατά κεφαλήν νοσοκομειακές κλίνες 
μειώνονται σταθερά από το 1984, τη χρο-
νιά που εγκρίθηκε ο Καναδικός νόμος για 
την υγεία, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο για 
τον τρόπο με τον οποίο η Οτάβα θα δια-
νείμει τα δολάρια υγειονομικής περίθαλ-
ψης στις επαρχίες και τις περιοχές.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό λέει, 
ότι οποιαδήποτε αύξηση της ομοσπον-
διακής χρηματοδότησης της υγειονομι-
κής περίθαλψης στις επαρχίες πρέπει να 
συνοδεύεται από περιορισμούς, για να 
διασφαλιστεί ότι τα πρόσθετα δολάρια 
πηγαίνουν σε μετρήσιμα, βελτιωμένα 
αποτελέσματα για τους Καναδούς.
«Σίγουρα πρέπει να έχουμε δαπάνες, 

αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να 
ρίχνουμε ζεστό νερό σε μια μπανιέρα που 
έχει διαρροή», δήλωσε ο Στίβεν Στέιπλς, 
εθνικός διευθυντής πολιτικής και υπερά-
σπισης του Καναδικού Συνασπισμού Υγεί-
ας.
Το COVID-19 έχει αποκαλύψει το ζοφερό 

κάτω μέρος μιας κατακερματισμένης, πε-
ριφερειοποιημένης, δαπανηρής και ανα-
ποτελεσματικής προσέγγισης στις υπη-
ρεσίες υγείας, που αποτελεί κινητήρια 
δύναμη για την εξάντληση του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της υγείας.
Ο Staples λέει ότι δεκαετίες υποχρημα-

τοδότησης άφησε το σύστημα «πεινασμέ-
νο» και υπερφορτωμένο. 

Όταν χτύπησε η κρίση, τα επείγοντα 
παρέμειναν να αγωνίζονται, ξοδεύοντας 
εκατομμύρια για να προσπαθήσουν να 
διατηρήσουν το σύστημα σε λειτουργία 
με ακριβούς συμβασιούχους νοσηλευτές, 
αφού απέτυχαν να διατηρήσουν υπαλλή-
λους.
Ο Staples λέει ότι η πανδημία απέδειξε, 

ότι οι καναδικές δαπάνες για την υγεία 
πρέπει να είναι πιο υπεύθυνες και λιγότε-
ρο πολιτικές.
«Η πανδημία ήρθε και είχατε επαρχίες 

που δεν έπαιρναν όλα τα χρήματα», είπε. 
«Δεν τα ξόδευαν. Έβαλαν ανώτατα όρια 

στους μισθούς».
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το σύστημα 

χρειάζεται πραγματικά περισσότερες δη-
μόσιες δαπάνες – αλλά πρέπει να είναι 
έξυπνες δαπάνες: για προληπτική υγειο-
νομική περίθαλψη αντί για αντίδραση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην πραγματικότητα, ο Καναδάς υστε-
ρεί σε σχέση με οικονομικά συγκρίσιμες 
χώρες – όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη 
Νέα Ζηλανδία – που καλύπτουν υψηλότε-
ρο ποσοστό του κόστους υγειονομικής πε-
ρίθαλψης με δημόσια κονδύλια, σύμφω-
να με έρευνα που δημοσιεύτηκε από τον 
Danyaal Raza, οικογενειακό γιατρός στο 
Unity Health του Toronto’s St. Michael’s 
Hospital και επίκουρο καθηγητής στο Τμή-
μα Οικογενειακής & Κοινοτικής Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου του Τορόντο.

Για παράδειγμα, η Σουηδία και η Γερμα-
νία καλύπτουν σχεδόν το 84 τοις εκατό 
του συνολικού κόστους υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, σε σύγκριση με το 72 τοις εκα-
τό του Καναδά. 

Και ο Καναδάς παραμένει η μόνη χώρα 
με καθολική υγειονομική περίθαλψη και 
χωρίς καθολικό σχέδιο φαρμάκων.
Ο Staples λέει ότι το αυξανόμενο κόστος 

των συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
επιφέρει επίσης τεράστια οικονομική επι-
βάρυνση στο σύστημα.
«Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέ-

ξουν οικονομικά τα φάρμακά τους, που τα 
παίρνουν, [κόβουν] τα χάπια στη μέση – 
και όταν η κατάστασή τους χειροτερεύει, 
καταλήγουν πίσω στο δωμάτιο έκτακτης 
ανάγκης».

Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα 
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βαπτίσεις από το  
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ΚΑΝΑΔΑΣ | ΥΓΕΙΑ  ΚΑΝΑΔΑΣ | ΥΓΕΙΑ  

Η υγειονομική περίθαλψη δείχνει  Η υγειονομική περίθαλψη δείχνει  
τις ρωγμές που είχε εδώ και δεκαετίεςτις ρωγμές που είχε εδώ και δεκαετίες
Γιατί δε φτάνουν μόνο τα μετρητά για να διορθωθείΓιατί δε φτάνουν μόνο τα μετρητά για να διορθωθεί
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?   311   | parking.laval.ca

The following  
parking  
restrictions are  
in effect during 
maintenance  
operations: 

Before parking, check to see if maintenance  
operations are under way or scheduled  
where you are planning to park, by using  
the information option you prefer:

1  Info-Stationnement app

2  Text messages or email alerts 
(infostationnement.laval.ca/inscription)

3 Automated calls (by subscribing to 311)

4  Number marked on the traffic sign 

5 Interactive map at infostationnement.laval.ca

If in doubt, you can always obey the parking  
restrictions, even if there are no maintenance  
operations.
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Υγεία και Διατροφή
Πως να γλιτώσουμε από ιώσειςΠως να γλιτώσουμε από ιώσεις
Νεότερη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης και συγκεκριμένα από πέντε ωτορινο-

λαρυγγολόγους, δείχνει κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για όσους θέλουν να αποφύγουν τα «κρυολο-
γήματα» και κυρίως τις σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού. 

Όλγα Μαύρου 
[δημοσιογράφος] 
© slpress.gr

Πάντα έλεγαν οι γιατροί ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει νόσος «κρύωμα» και ότι το κρύο δε 
μας αρρωσταίνει καθαυτό, καθώς η ενοχή του περιορίζεται στο ότι ο οργανισμός αποδυναμώνεται 

και τότε ενδίδει σε κάποιο μικρόβιο ή ιό. Τώρα οι ερευνητές όμως μας δίνουν ελπίδες ότι μπορούμε 
«να τη γλιτώσουμε»: εκείνο το όργανο που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία να κρατάμε ζεστό, 
όπως λένε, είναι η μύτη.
Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι όταν μειώνεται η θερμοκρασία στη ρινική κοιλότητα, ο βλεννογόνος της 

παύει να παράγει επαρκή αριθμό σωτήριων αντισωμάτων σε μικρόβια ή ιούς που εισβάλλουν.  
Όμως, εξαιτίας του κρύου, ακόμα κι αυτά τα σχετικά λίγα αντισώματα που παλεύει να παραγάγει ο οργα-

νισμός στη μύτη μας, είναι «ελαττωματικά» και δεν αποδίδουν. Αν η έρευνα των ωτορινολαρυγγολόγων 
ευσταθεί, πιθανόν πολλοί να μπορέσουν να γλιτώσουν τα «κρυολογήματα», φορώντας κάτι προστα-

τευτικό στη μύτη, όπως η μάσκα υψηλής προστασίας ή το κλασικό κασκόλ.
Η ανθρώπινη μύτη, όπως και εν γένει η μύτη των ζώων, παράγει αντισώματα για να καταπολεμή-

σει τους ιούς και τα μικρόβια που προσπαθούν να εισβάλουν. Στην ουσία, ο βλεννογόνος της μύ-
της μας όταν δεν κάνει κρύο, μόλις αντιμετωπίσει ένα παθογόνο, παράγει χιλιάδες κυστίδια σαν 
βλήματα και τα εξαπολύει για να κρατήσει το μικρόβιο ή τον ιό έξω από το αναπνευστικό.  
Αυτά τα «βλήματα» είναι σαν μικρές κύστεις και περιέχουν φυσικά αντιβιοτικά που παράγει ο 
βλεννογόνος μας. Παράλληλα όμως, παρασύρουν κατά κάποιο τρόπο τους ιούς, απέναντι στους 

οποίους έχουμε διαφορετική άμυνα από ό,τι στα μικρόβια.
Συγκεκριμένα, όταν αυτά τα κυστίδια αντιμετωπίζουν ιούς, λειτουργούν σαν κράχτες ή δο-
λώματα και τους ξεγελούν με ειδικά «σχεδιασμένους» υποδοχείς, προκαλώντας τους κατά 

κάποιο τρόπο να εισέλθουν σε αυτά, αντί να εισχωρήσουν στα κύτταρα της μύτης μας.  
Όπως αναφέρεται στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 8/12 στην ιατρική επιθεώρηση 
Journal of Allergy and Clinical Immunology, η μόνη περίπτωση να μην εξαπολυθούν αυτά 

τα κυστίδια εναντίον των παθογόνων, είναι να έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία, δηλα-
δή το χειμώνα. Ο λόγος είναι ότι μόλις αρχίσουμε να εισπνέουμε κρύο αέρα, ο βλεννο-
γόνος αρχίζει και «τα χάνει» όπως έδειξε η έρευνα των ωτορινολαρυγγολόγων.

Το πείραμα των ειδικών έγινε συγκεκριμένα σε εξωτερική θερμοκρασία 4,4 βαθμών 
Κελσίου στην οποία εξέθεσαν τους εθελοντές για 15 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση 
τα κυστίδια που παρήχθησαν με την έκθεση στον ιό, ήταν σχεδόν τα μισά από το 
κανονικό – με κανονικό τον αριθμό που παράγεται από τη μύτη μας όταν εκτιθέ-
μεθα σε ιό ή μικρόβιο σε θερμοκρασία άνοιξης ή εν γένει καλοκαιρίας.  

Διαπίστωσαν επίσης ότι αυτά τα σχετικά λίγα «βλήματα» που παρήγαγε ο βλεν-
νογόνος, είχαν λιγότερο ισχυρή και λιγότερο στοχευμένη αντί-ική ή αντιμικροβιακή 

δράση, σε σύγκριση με εκείνα που παράγει η μύτη μας σε «καλή» θερμοκρασία.
Οι ερευνητές πιστεύουν, ότι το εύρημά τους ερμηνεύει πιθανόν και το γιατί έχουμε 

έξαρση όλων των ιώσεων το χειμώνα. Αν και γενικά θεωρείται ότι αυτή η εποχική έξαρση 
οφείλεται στο ότι οι ιοί επιβιώνουν περισσότερο στο κρύο ή στο γεγονός ότι συγχρωτιζό-

μαστε περισσότερο σε κλειστούς, μη καλά αεριζόμενους χώρους, οι ερευνητές τώρα βάζουν 
άλλον ένα παράγοντα στο τραπέζι: τη μειωμένη άμυνα της μύτης μας.

Πέρα από την πρόταση να την κρατάμε ζεστή, οι ερευνητές θεωρούν ότι το εύρημά τους 
πρέπει να οδηγήσει και σε φαρμακευτικές λύσεις για το πρόβλημα των ιώσεων του αναπνευ-
στικού. Θεωρούν ότι πρέπει να στραφούμε στην έρευνα για φάρμακα που να ενισχύουν 
ειδικά τον ανοσοποιητικό μηχανισμό της ρινικής κοιλότητας. Αυτό το φάρμακο θα μπορούσε 
να χορηγείται σαν σπρέι και να διεγείρει τον τοπικό μηχανισμό άμυνας.
Το εύρημά τους συνάδει και με άλλες έρευνες, που δείχνουν ότι οι καπνιστές είναι πιο ευά-

λωτοι σε κάποιες ιώσεις, καθώς οι βλεννογόνοι της μύτης τους είναι σε πολύ χειρότερη κατά-
σταση από ότι των μη καπνιστών. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί με τον κορωνοϊό (ότι είναι πιο 
ευάλωτοι οι καπνιστές) αλλά εν γένει έχει δειχθεί από μια σειρά ερευνών σε άλλες ιώσεις. 
Το γεγονός ότι ο κορωνοϊός «καταργεί» σε πολλούς την όσφρηση, δείχνει πόσο επιθετικά 

συμπεριφέρεται ο συγκεκριμένος ιός στο βλεννογόνο της ρινικής κοιλότητας, καθώς πιθανώς 
να «αισθάνεται» εκεί ένα μεγάλο εχθρό.

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 16 janvier au dimanche 22 janvier 2023 · from monday january 16th to sunday january 22nd 2023

FEUILLES DE VIGNES ILIOSFEUILLES DE VIGNES ILIOS
Stuffed Vine LeavesStuffed Vine Leaves

400g400g

TOMATESTOMATES
PRIMO PRIMO 

TomatoesTomatoes
796ml796ml

NOIX D’ACAJOU RÔTIESNOIX D’ACAJOU RÔTIES
(SALÉES OU NON-SALÉES)(SALÉES OU NON-SALÉES)
Roasted Cashew NutsRoasted Cashew Nuts
375g375g

BONBONS BONBONS 
ASSORTIS KRINOS ASSORTIS KRINOS 

Assorted Candies Assorted Candies 
200g200g

FROMAGE FETA GREC FROMAGE FETA GREC 
ÂGÉ EN BARILÂGÉ EN BARIL
Barrel-Aged Greek Feta Barrel-Aged Greek Feta 
CheeseCheese
19.82/kg19.82/kg

GRÈCE

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉEPOITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken BreastFresh Boneless Chicken Breast
11.00/kg11.00/kg

CREVETTES CREVETTES 
BLANCHES DU BLANCHES DU 

PACIFIQUE PACIFIQUE 
DECORTIQUÉES ET DECORTIQUÉES ET 

DÉVEINÉESDÉVEINÉES
Peeled and Deveined Peeled and Deveined 

Pacific ShrimpsPacific Shrimps
21/25 - 908g21/25 - 908g

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

CANADA AAA

CHOU-FLEUR BIOLOGIQUECHOU-FLEUR BIOLOGIQUE
Organic CauliflowerOrganic Cauliflower

MÛRESMÛRES
BlackberriesBlackberries

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

CLÉMENTINES AVEC FEUILLESCLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with LeavesClementines with Leaves

4.39/kg4.39/kg

BIO

FOIE DE VEAU DE GRAIN FRAISFOIE DE VEAU DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain-Fed Calf LiverFresh Grain-Fed Calf Liver

22.02/kg22.02/kg

MERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting
6.59/kg6.59/kg

FILETS DE COLINFILETS DE COLIN
Hake FilletsHake Fillets
19.82/kg19.82/kg

POULET ENTIER RÔTI BBQPOULET ENTIER RÔTI BBQ
Whole BBQ Roasted ChickenWhole BBQ Roasted Chicken

PETITS GOMBOS ILIOSPETITS GOMBOS ILIOS
Small OkraSmall Okra

450g450g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ρομπότ – δικηγόρος αναλαμβάνει  
την πρώτη του δικαστική υπόθεση
Σύμφωνα με την DoNotPay, η τεχνολογία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να νικήσει  
τη γραφειοκρατία, να βρει κρυμμένα χρήματα και να μηνύσει οποιονδήποτε

Αίσθηση προκαλεί η είδηση, ότι τον 
ερχόμενο Φεβρουάριο ένα ρομπο-

τικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα 
αναλάβει την υπεράσπιση ενός κατη-
γορουμένου σε μια δίκη που θα λάβει 
χώρα στις ΗΠΑ.
Το σύστημα αυτό ανέπτυξε η εται-

ρεία DoNotPay, την οποία ίδρυσε ο Τζό-
σουα Μπράουντερ, ένας φοιτητής του 
Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, το 2015. 
Αρχικά, το σύστημα αναπτύχθηκε για 
την άσκηση έφεσης κατά των κλήσεων 
στάθμευσης. Το δικαστήριο, οι κατηγο-
ρίες και το όνομα του κατηγορουμένου 
δεν έχουν αποκαλυφθεί, σύμφωνα με 
το «New Scientist». Ο Μπράουντερ ανέ-
πτυξε αρχικά το σύστημα για να ασκήσει 
έφεση κατά των κλήσεων στάθμευσης 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έκτοτε το 
έχει επεκτείνει και στις ΗΠΑ. Η τεχνολο-
γία αυτή σχεδιάστηκε με τη μορφή συνο-
μιλίας, με το ρομπότ να κάνει ερωτήσεις 
για να μάθει τις λεπτομέρειες της υπόθε-
σης και στη συνέχεια να αναλύει τις απα-
ντήσεις και να αποφασίζει αν το άτομο 
πληροί τις προϋποθέσεις για έφεση.
Στη δικαστική υπόθεση του Φεβρουα-

ρίου θα χρησιμοποιηθεί μια παρόμοια 
μορφή του συστήματος. Ο κατηγορού-
μενος θα έχει το κινητό του τηλέφωνο 
σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε ο ψηφιακός 
συνήγορος να ακούει την όλη διαδικα-
σία και να συμβουλεύει τον πελάτη του 
σχετικά με το τι πρέπει να πει στη συ-
νέχεια. Η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, 
εκπαιδεύτηκε σε πραγματικές δηλώσεις 

για να «ελαχιστοποιήσει τη νομική ευ-
θύνη», δήλωσε ο Μπράουντερ στο New 
Scientist.
Σύμφωνα με την DoNotPay, η τεχνολο-

γία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για να νικήσει τη γραφειοκρατία, να 
βρει κρυμμένα χρήματα και να μηνύσει 
οποιονδήποτε. Το ρομποτικό σύστημα 
έχει ήδη μάθει τους νόμους σχετικά με 
τις ακυρωμένες και καθυστερημένες 
πτήσεις και την ασφάλεια προστασίας 
πληρωμών. Η DoNotPay παρέχει επίσης 
συμβουλές για τα δικαιώματα των κα-
ταναλωτών και των εργαζομένων στις 
ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπερι-
λαμβανομένης της παρενόχλησης στην 
εργασία ή των παραπλανητικών διαφη-
μίσεων.

Η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που χρησι-
μοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στη δικα-
στική αίθουσα. Τον περασμένο Ιούλιο, 
αποκαλύφθηκε ότι η Κίνα χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία για να «βελτιώσει» το 
δικαστικό της σύστημα, συνιστώντας νό-
μους, συντάσσοντας έγγραφα και προει-
δοποιώντας για «αντιληπτά ανθρώπινα 
λάθη» στις αποφάσεις.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, η οποία 

επικαλείται ανακοίνωση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου του Πεκίνου, οι δικαστές 
πρέπει πλέον να συμβουλεύονται την 
Τεχνητή Νοημοσύνη για κάθε υπόθεση 
βάσει νόμου. Η Κίνα αναπτύσσει ένα 
σύστημα «έξυπνου» δικαστηρίου τουλά-
χιστον από το 2016, όταν ο επικεφαλής 
δικαστής Qiang Zhou κάλεσε την τεχνο-
λογία να βελτιώσει «τη δικαιοσύνη, την 
αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία» 
του δικαστικού συστήματος.
Αυτό σήμαινε την εισαγωγή ρομπότ 

υποδοχής που προσφέρουν διαδικτυα-
κή νομική βοήθεια, αυτόματες συσκευ-
ές καταγραφής φωνής στις αίθουσες 
δικαστηρίων που εξαλείφουν την ανά-
γκη απομαγνητοφώνησης, καθώς και 
εικονικές αίθουσες δικαστηρίων όπου 
οι υποθέσεις μπορούν να εκδικάζονται 
διαδικτυακά. 
Η Κίνα εισήγαγε ακόμη και ένα άκρως 

εξειδικευμένο δικαστήριο που ασχολεί-
ται αποκλειστικά με υποθέσεις που σχε-
τίζονται με τον εικονικό κόσμο – όπως 
διαδικτυακά δάνεια, διαφωνίες για ονό-
ματα τομέων και θέματα πνευματικών 
δικαιωμάτων.

© Daily Mail

Ο απίστευτος λόγος που έμειναν χωρίς ρεύμα  
40 χιλιάδες άνθρωποι στο Τορόντο!
Γίνεται εξαιτίας ενός ζώου, να μείνει μία μεγάλη πε-

ριοχή 40.000 ανθρώπων χωρίς ρεύμα; Αν νομίζετε 
ότι δε γίνεται κάνετε λάθος! 
Σύμφωνα με την Toronto Star, η κορωνίδα εταιρία 

υδροηλεκτρικής ενέργειας του Οντάριο, Hydro One, 
ενημέρωσε ότι την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023, 
ένα… ρακούν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό εξοπλισμό 
στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Ellesmere, στο ανατολικό άκρο της πόλης, γεγονός που 
προκάλεσε βραχυκύκλωμα! 

Φυσικά, το άτυχο ζώο δεν επέζησε από αυτή την επα-
φή…
Περίπου 40.000 χρήστες έχασαν το ρεύμα λόγω του 

περιστατικού. Η Hydro Toronto, η οποία ανήκει στην 
πόλη του Τορόντο, πρόσφερε ενισχύσεις σε πολίτες, οι 
οποίοι ήταν απλωμένοι σε διάφορα σημεία της πόλης, 
μεταξύ άλλων στα ανατολικά και νότια. 
Η διακοπή επηρέασε επίσης τα φανάρια των δρόμων 

σε αρκετές περιοχές. Το ρεύμα επέστρεψε γύρω στις 7 
μ.μ. το βράδυ της Παρασκευής.

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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ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟ TWITTER ΤΟΥ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ  

Λογοκρισία γιατρών από το Twitter για τα εμβόλια της Pfizer
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Pfizer πίεσε το Twitter να λογοκρίνει αναρτήσεις σχετικά με τη φυσική 
ανοσία και το χαμηλό κίνδυνο του COVID για τα παιδιά

Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου της Pfizer που ήταν επικεφαλής 

του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμά-
κων των ΗΠΑ (FDA) άσκησε πιέσεις στο 
Twitter για να λάβει μέτρα κατά μιας 
ανάρτησης που επεσήμαινε με ακρίβεια, 
ότι η φυσική ανοσία είναι ανώτερη από 
τον εμβολιασμό COVID-19, σύμφωνα με 
ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιανουαρίου.

ZACHARY STIEBER 
© EPOCH TIMES

Ο Δρ Σκοτ Γκότλιμπ (φωτ.) έγραψε στις 
27 Αυγούστου 2021 στο στέλεχος του 
Twitter, Τοντ Ο’Μπόιλ, για να ζητήσει από 
το Twitter να αναλάβει δράση κατά μιας 
ανάρτησης του Δρ Μπρετ Τζιρουάρ, ενός 
άλλου πρώην επιτρόπου του FDA.
«Αυτό είναι το είδος των πραγμάτων που 

είναι διαβρωτικά. Εδώ βγάζει ένα σαρω-
τικό συμπέρασμα από μία και μόνο ανα-
δρομική μελέτη στο Ισραήλ που δεν έχει 
ελεγχθεί από ομότιμους. Αλλά αυτό το 
Tweet θα καταλήξει να γίνει viral και να 
οδηγήσει σε ειδησεογραφική κάλυψη», 
έγραψε ο Γκότλιμπ.
Ο Τζιρουάρ είχε γράψει ότι είναι σαφές, 

πως η φυσική ανοσία, ή η ανοσία μετά 
τη μόλυνση, «είναι ανώτερη από την ανο-
σία του εμβολίου, κατά ΠΟΛΥ». 

Είπε ότι δεν υπήρχε καμία επιστημονική 
αιτιολόγηση για την απαίτηση απόδειξης 
εμβολιασμού κατά της COVID-19 εάν ένα 
άτομο είχε φυσική ανοσία. 
«Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη μόλυν-

ση; Εμβολιαστείτε!» έγραψε επίσης.
Ο Τζιρουάρ επεσήμανε μια προ-δημοσι-

ευμένη (εκείνη την εποχή) μελέτη ισρα-
ηλινών ερευνητών, η οποία διαπίστωσε, 
μετά από ανάλυση ιατρικών αρχείων, ότι 
η φυσική ανοσία παρείχε καλύτερη προ-
στασία από τον εμβολιασμό. 

Η μελέτη δημοσιεύθηκε αργότε-
ρα στο περιοδικό Clinical Infectious 
Diseases μετά από αξιολόγηση από ομο-
τίμους.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα δεδομένα 
«έδειξαν ότι η φυσική ανοσία παρέχει 
μεγαλύτερης διάρκειας και ισχυρότερη 
προστασία έναντι της λοίμωξης, της συ-
μπτωματικής νόσου και της νοσηλείας 
που προκαλείται από την παραλλαγή 
Δέλτα του SARS-CoV-2, σε σύγκριση με 
την ανοσία που προκαλείται από το εμ-
βόλιο BNT162b2 με δύο δόσεις». 
Το BNT162b2 είναι η εμπορική ονομα-

σία του εμβολίου COVID-19 της Pfizer, το 
οποίο είναι το κύριο εμβόλιο που χρησι-
μοποιείται στο Ισραήλ.
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του Γκότλιμπ πυροδότησε μηνύματα στο 
Jira, το εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής 
μηνυμάτων του Twitter, σύμφωνα με το 
δημοσιογράφο Άλεξ Μπέρενσον, στον 
οποίο παραχωρήθηκε πρόσβαση στα 
εσωτερικά αρχεία του Twitter από το δι-
ευθύνοντα σύμβουλο Έλον Μασκ. «Πα-
ρακαλούμε δείτε αυτή την έκθεση από 
τον πρώην επίτροπο του FDA», έγραψε ο 
Ο’Μπόιλ.

Ένας αναλυτής του Twitter που εξέτασε 
την ανάρτηση διαπίστωσε ότι δεν παραβί-
αζε κανένα κανόνα παραπληροφόρησης, 
αλλά το Twitter εξακολουθούσε να βάζει 
μια ετικέτα σε αυτήν, υποστηρίζοντας 
σε όλους τους χρήστες που την είδαν ότι 
ήταν «παραπλανητική» και κατευθύνο-
ντάς τους σε ένα σύνδεσμο που θα έδειχνε 
«γιατί οι αξιωματούχοι υγείας συνιστούν 
ένα εμβόλιο για τους περισσότερους αν-
θρώπους». Η ετικέτα εμπόδισε τους χρή-

στες να απαντήσουν, να μοιραστούν ή να 
κάνουν like στην ανάρτηση του Τζιρουάρ.
Ο Γκότλιμπ, το Twitter και ο Τζιρουάρ, ο 

οποίος είναι τώρα διευθύνων σύμβουλος 
της Altesa BioSciences, δεν απάντησαν σε 
αιτήματα για σχολιασμό.

ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ
Ο Γκότλιμπ έστειλε αργότερα και πάλι 

μήνυμα στον Ο’Μπόιλ, επισημαίνοντας 
μια ανάρτηση του Τζάστιν Χαρτ, επικριτή 
των lockdown και σκεπτικιστή των εμβολί-
ων COVID-19, ανέφερε ο Μπέρενσον. 
Ο Γκότλιμπ διαφώνησε με τον Χαρτ γρά-

φοντας ότι «τα ραβδιά και οι πέτρες μπο-
ρεί να σπάσουν τα κόκκαλά μου, αλλά ένα 
ιογενές παθογόνο με ποσοστό παιδικής 
θνησιμότητας <>0% έχει κοστίσει στα παι-
διά μας σχεδόν τρία χρόνια σχολικής εκ-
παίδευσης».

Η COVID-19 ενέχει μικρό κίνδυνο θνη-
σιμότητας για τους νέους, υγιείς ανθρώ-
πους, όπως δείχνουν μελέτες και δεδο-
μένα.
Ο Γκότλιμπ δεν ανέφερε λεπτομερώς για-

τί ήθελε να λογοκρίνει τον Χαρτ, αλλά η 
ένσταση ήρθε λίγο πριν η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ εγκρίνει και συστήσει το εμβόλιο της 
Pfizer για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.
Ο Ο’Μπόιλ έστειλε το αίτημα σε αναλυ-

τές του Twitter, παραλείποντας για δεύ-
τερη φορά να αποκαλύψει τους δεσμούς 
του Γκότλιμπ με την Pfizer. Η καταγγελία 
δεν προκάλεσε καμία ενέργεια.
«Η ομάδα μας από ετερόκλητους αναλυ-

τές, ακτιβιστές, μαμάδες και μπαμπάδες, 
κυνηγάει τον Σκοτ από τον Απρίλιο του 
2020, όταν υποστήριξε επανειλημμένα 
το κλείσιμο και το κλείδωμα των σχολεί-
ων. Δεν του αρέσει ο κόσμος που αντιδρά 
στο αφήγημά του», δήλωσε ο Χαρτ στους 
Epoch Times σε μήνυμά του στο Twitter.

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
Ο Γκότλιμπ προσπάθησε επίσης να απο-

κλείσει τον Μπέρενσον – πρώην δημοσι-
ογράφο των New York Times που τώρα 
είναι συγγραφέας ενός Substack – από το 
Twitter, όπως προκύπτει από ένα μήνυμα 
που δημοσιεύτηκε το 2022.
Το μήνυμα έδειχνε ότι ο Γκότλιμπ προ-

ώθησε μια ανάρτηση στο blog του Μπέ-
ρενσον σε έναν εργαζόμενο στο Twitter, 
γράφοντας ότι ο Μπέρενσον που αποκά-
λεσε αλαζόνα τον Δρ Άντονι Φάουτσι ήταν 
ένα παράδειγμα του γιατί ο Φάουτσι, τότε 
επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλ-
λεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των 
ΗΠΑ, χρειαζόταν μια ομάδα ασφαλείας.
Τέσσερις ημέρες αργότερα, και μία 

ημέρα μετά τη συνάντηση του Γκότλιμπ 
με τους εργαζόμενους του Twitter, το 
Twitter απέκλεισε τον Μπέρενσον επειδή 
φέρεται να παραβίασε τους κανόνες του 
σχετικά με την παραπληροφόρηση για την 
COVID-19. Ο Γκότλιμπ υπερασπίστηκε τις 
ενέργειές του.
«Έχω εκφράσει ανησυχίες γύρω από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευρέως», δή-
λωσε ο Γκότλιμπ κατά τη διάρκεια εμφάνι-
σης στο CNBC. 
«Και το έκανα γύρω από τις απειλές που 

διατυπώνονται σε αυτές τις πλατφόρμες 
και την αδυναμία αυτών των πλατφορμών 
να ελέγξουν τις άμεσες απειλές, τις φυσι-
κές απειλές για ανθρώπους, αυτές είναι οι 
ανησυχίες μου γύρω από τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και το τι συμβαίνει σε αυτό 
το οικοσύστημα».
«Ανησυχώ πολύ για τις φυσικές απειλές 

που διατυπώνονται κατά της ασφάλειας 
των ανθρώπων και για τους ανθρώπους 

που γεννούν αυτές τις απειλές κατά ατό-
μων», δήλωσε επίσης.
Ο Μπέρενσον απάντησε ότι δεν απείλη-

σε ποτέ τον Φάουτσι ή τον Γκότλιμπ και 
αναφέρθηκε στα σχόλια του Γκότλιμπ. 

Στην ανάρτηση που προκάλεσε το μήνυ-
μα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γκότ-
λιμπ, ο Μπέρενσον επέκρινε τον Φάουτσι 
επειδή είπε ότι «οι επιθέσεις εναντίον μου 
είναι επιθέσεις εναντίον της επιστήμης» 
και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την 
αντιμετώπιση της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Ο Μπέρενσον επανήλθε στο Twitter το 

2022 στο πλαίσιο του διακανονισμού της 
αγωγής που είχε ασκήσει εναντίον της 
εταιρείας. 
Ο Μπέρενσον έλαβε το μήνυμα ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου του Γκότλιμπ σχετικά 
με την ανάρτηση του Φάουτσι κατά τη δι-
άρκεια της ανακάλυψης. 

Πριν από τη συμφωνία διακανονισμού, 
ένας δικαστής είχε καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι ο Μπέρενσον ισχυρίστηκε εύ-
λογα, ότι το Twitter δεν τήρησε την πολι-
τική των πέντε ευκαιριών πριν αποκλείσει 
το δημοσιογράφο.

Ο τότε επίτροπος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων, Σκοτ Γκότλιμπ 
(νυν διευθυντής της Pfizer), μιλάει στη Νέα Υόρκη στις 10 Οκτωβρίου 2017

514 334 1579
1805, BOULEVARD O’BRIEN

MONTRÉAL, QC   H4L 3W6

κάθε Παρασκευή στο γνωστότατο 
εστιατόριο - πιτσαρία

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

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ
ΝΕΑΝΕΑ

Αγαπητοί αναγνώστες, σας κάνουμε 
γνωστό ότι θα μπορείτε να βρείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΟΣΟΧΗ!
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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

Πόσο έκαμψε τη Ρωσία ο οικονομικός  
πόλεμος των Δυτικών
Μετά τα αλλεπάλληλα πακέτα των 

δυτικών κυρώσεων που αποφα-
σίσθηκαν από τις ΗΠΑ και συνιστούν 
τον οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, 
οι μεγάλες προσδοκίες για καταστροφή 
της ρωσικής οικονομίας διαψεύστη-
καν. Ο οικονομικός πόλεμος, που είχε 
σκοπό να μετατρέψει τη Ρωσία σε πα-
ρία, αποδείχτηκε μπούμερανγκ για τους 
Ευρωπαίους.

Σωτήρης Θεοδωρόπουλος* 
© slpress.gr

Είναι ενδεικτικό ότι ουδείς σήμερα ελ-
πίζει στην οικονομική κατάρρευση της 
Ρωσίας. Οι δυτικές προσδοκίες έχουν 
μεταφερθεί σε άλλα πεδία (στρατιωτικό, 
πολιτικό, δικαστικό), στα οποία ούτε οι 
ίδιοι οι Δυτικοί πλέον ελπίζουν. 

Στο τέλος του 2022, μια νέα αδήριτη 
οικονομική πραγματικότητα αποτυπώνε-
ται με τα οικονομικά στοιχεία των πλέον 
έγκυρων Διεθνών Οργανισμών που πα-
ραθέτουμε: Βασικά Μακροοικονομικά 
μεγέθη κύριων Νατοϊκών χωρών και Ρω-
σίας (Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος: Ενδιάμεση 
Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής. Δεκέμ-
βριος 2022 σελ.32).
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, 

από την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλά-
δος, οι δυτικές οικονομίες βαδίζουν το 
2023 προς ύφεση, σε μικρότερο ή μεγα-
λύτερο βαθμό, τάση που ξεκίνησε ήδη 
από το τελευταίο τρίμηνο του 2022. 

Οι ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάκαμψης, 
μετά τα έτη ύφεσης (συρρίκνωσης) λόγω 
πανδημίας, που στηρίχθηκαν σε σημα-
ντικό μαξιλάρι διαθεσίμων, χαμηλού κό-
στους δανεισμό και εκτεταμένες επιδο-
ματικές πολιτικές, τώρα ανατρέπονται. 
Ανατρέπονται λόγω των κυρώσεων 

και του πολέμου, που δημιουργούν πε-
ριβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, 
ανασφάλειας, αυξημένου κόστους δανει-
σμού και εκτόξευσης του κόστους ενέρ-
γειας, πρώτων υλών και τροφίμων.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Στην Ελλάδα, η ισχυρή καταναλωτική ζή-

τηση βοηθούσης και της παραοικονομίας 
που στήριξε το ρυθμό ανάπτυξης το 2022, 
δείχνει σημεία συρρίκνωσης απ’ το τρίτο 
καλύτερο τρίμηνο του έτους. Στη Ρωσία, 
οι δυτικές προσδοκίες για συρρίκνωση 
του ΑΕΠ κατά 8-10% λόγω κυρώσεων, δεν 
επαληθεύτηκαν. 
Οι εκτιμήσεις στο τέλος του 2022 ανα-

θεωρήθηκαν συνεχώς προς τα κάτω, στα 
επίπεδα (ύφεσης) του 2-3%, μια τάση 
που πιθανόν να οδηγήσει σε θετικό πεδίο 
το 2023, λόγω της ισχυρής τόνωσης της 

ζήτησης από τον εξωτερικό τομέα.
Ο πληθωρισμός, από ένα σχεδόν ανύ-

παρκτο πρόβλημα στις δυτικές χώρες για 
δεκαετίες, ξεκίνησε με τα προβλήματα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω πανδη-
μίας, αλλά ήταν μάλλον αντιμετωπίσιμος. 
Σήμερα αποτελεί πλέον κυρίαρχο πρό-
βλημα. 
Οι Κεντρικές Τράπεζες, με τις συνεχείς 

αυξήσεις των επιτοκίων, αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του πλη-
θωρισμού κόστους, ένα ενεργειακό σοκ 
στην πλευρά της προσφοράς, ιδιαίτερα 
όταν οι πολιτικές αυτές συναντούν τις 
αντίθετες επιδοματικές δημοσιονομικές 
πολιτικές, που επιδιώκουν τη συγκάλυψη 
του τεράστιου προβλήματος των επιπτώ-
σεων στους πολίτες.

Οι Αγγλοσάξονες επέβαλλαν διακοπή 
του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώ-
πης από τους φθηνούς και για δεκαετίες 
αξιόπιστους ρωσικούς ενεργειακούς πό-
ρους, χάριν της αυτοκτονικής ιδέας της 
απεξάρτησης. 

Απεξάρτηση και εξάρτηση απ’ το πανά-
κριβο, περιβαλλοντικά πιο βρώμικο και 
με αβεβαιότητες εφοδιασμού LNG απ’ 
τις ΗΠΑ και το Κατάρ. Εδραιώνεται έτσι η 
συνέχιση του υψηλού πληθωρισμού, που 
συνιστά βόμβα στα θεμέλια της ευρωπα-
ϊκής ανταγωνιστικότητας. Συνέπεια είναι 
η αποβιομηχάνιση με φυγή ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων προς τις ΗΠΑ (Inflation 
Reduction Act).

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στη Ρωσία, μετά από σημαντική άνοδο 
20% στην αρχή του πολέμου, ο πληθωρι-
σμός παρουσιάζει συνεχή αποκλιμάκωση 
και σήμερα κινείται κοντά στο 12%, γεγο-
νός που επέτρεψε τη μείωση των επιτοκί-
ων στο 7,5%. 
Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, 

αναγκαία για τη στήριξη της οικονομίας 
λόγω πανδημίας, συνεχίζονται πλέον αν 
και σε μικρότερο μέγεθος, για την κάλυ-
ψη του υψηλού ενεργειακού κόστους. 

Μέχρι σήμερα για το σκοπό αυτό, δα-
πανήθηκαν από τις ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις περίπου 700 δισ. και ακόμη 300 δισ. 
από πολίτες και επιχειρήσεις για να αντι-
μετωπιστεί το πανάκριβο πλέον κόστος 
της ενέργειας (πηγή: Bruegel think tank).

Χωρίς αυτά, η κοινωνική δυσαρέσκεια 
και τα επίπεδα του πληθωρισμού θα λάμ-
βαναν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 
Ως πότε, όμως, θα συγκαλύπτεται το 

πρόβλημα με νέα δανεικά, όταν οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις, με το πρόσχημα της 
ρωσικής απειλής, οδηγούνται και σε συ-
νεχώς αυξανόμενες στρατιωτικές δαπά-

νες με αγορά όπλα κυρίως από τις ΗΠΑ; 
Οι άλλες ανάγκες των κοινωνιών παύουν 
πλέον να αποτελούν δημοσιονομική προ-
τεραιότητα. Όλα υποτάσσονται και υπη-
ρετούν έναν πόλεμο που δεν είναι δικός 
τους.

Στην περίπτωση της Ρωσίας, παρά τον 
πόλεμο, το δημόσιο έλλειμμα είναι περί-
που το μισό ως ποσοστό του ΑΕΠ (-2%), 
σε σύγκριση με τις χώρες που επιβάλ-
λουν τις κυρώσεις. 
Όλες οι προβλέψεις για δημοσιονομική 

κατάρρευση της Ρωσίας, λόγω του πολέ-
μου, αποδείχθηκαν φρούδες ελπίδες της 
Δύσης ή προϊόν προπαγάνδας. 

Συγχρόνως, η Ρωσία με δημόσιο χρέος 
16% ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χαμηλότερο 
από όλο το Δυτικό κόσμο, έχει τα πλέον 
υγιή δημόσια οικονομικά, δεδομένου ότι 
το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος αποτε-
λούν τα κριτήρια, όπως είναι γνωστά και 
από το Μάαστριχτ.

ΦΡΕΝΑΡΕ Ο ΡΥΘΜΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
που προέρχονται από το ΔΝΤ, επιβεβαι-
ώνουν το πολλαπλάσιο δημόσιο χρέος 
των χωρών της Δύσης. Δραματική είναι 
η χειροτέρευση στο ισοζύγιο πληρωμών 
των δυτικών χωρών, που δείχνει τις εξω-
τερικές συναλλαγές σε προϊόντα και υπη-
ρεσίες, λόγω εκτόξευσης του κόστους ει-
σαγωγών τους. Ο εξωτερικός τομέας, με 
τη ραγδαία μεταβολή των σχετικών τιμών 
εισαγωγών – εξαγωγών και τη μεταφορά 
εισοδήματος στις χώρες εξαγωγής των 
προϊόντων αυτών, φρενάρει το ρυθμό 
ανάπτυξης.

Αντίθετα η Ρωσία, ως εξαγωγέας των 
πλέον περιζήτητων προϊόντων (ενέργεια, 
πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα) εκτό-
ξευσε το σύνηθες εμπορικό της πλεόνα-
σμα σε πρωτοφανή επίπεδα. Σε απόλυτα 
μεγέθη, από ένα πλεόνασμα περίπου 60 
δισ. τα τελευταία χρόνια, πλησιάζει φέ-
τος τα 300 δισ., γεγονός που συμβάλλει 
θετικά στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Η Ελλάδα έχει εμπορικό έλλειμμα 32,2 
δισ. το 2022, από 20,5 δισ. το 2021. 
Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Τουρισμού 

και της Ναυτιλίας έδωσαν πλεόνασμα 
18,7 δισ., που δεν μπόρεσε να καλύψει το 
εμπορικό έλλειμμα, το οποίο εκτιμάται 
να φτάσει το 8% του ΑΕΠ, θυμίζοντας τα 
διπλά ελλείμματα της εισόδου μας στην 
κρίση. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας αδιέ-
ξοδης επιλογής για την Ευρώπη.

Η ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
Το νέο τείχος διαχωρισμού και διακοπής 

κάθε σχέσης με τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη 

ευρωπαϊκή χώρα, που επιβλήθηκε από 
τις ΗΠΑ και εφαρμόστηκε από τις ευρω-
παϊκές ηγεσίες, αποτελεί τραγικό λάθος 
και δείχνει ιστορική άγνοια. 

Είναι αδιανόητο να μη συνεργάζεσαι με 
τη χώρα που σου επιβάλει η γεωγραφική 
πραγματικότητα, όταν αυτή η χώρα δια-
θέτει τους πλέον περιζήτητους πόρους, 
αναντικατάστατους για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα και ευημερία.

Ο τερματισμός του πολέμου και η επανέ-
νωση της Γηραιάς Ηπείρου που είχε επι-
τευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει 
να αποτελέσει πάλι κορυφαία προτεραι-
ότητα για την ΕΕ. Είναι η μόνη διέξοδος 
απ’ την αυτοκαταστροφική πορεία της, η 
μόνη κίνηση που θα αποτρέψει πιο επώ-
δυνες εξελίξεις στο μέλλον. 

Η άκριτη αποδοχή της εξωτερικής πο-
λιτικής των ΗΠΑ, που χαράσσεται από 
τυχοδιωκτικά πολεμοκάπηλους κύκλους 
του Δημοκρατικού Κόμματος, αποδεικνύ-
εται ολοένα και περισσότερο αυτοκτονι-
κή για την Ευρώπη και επικίνδυνη για την 
ανθρωπότητα.

Στην αδιέξοδη αμερικανική πολιτική 
αποστολής στην κατεστραμμένη Ουκρα-
νία πλημμύρας όπλων, πακτωλού δισε-
κατομμυρίων και μισθοφόρων με ου-
κρανικές στολές, έχουν προσδεθεί και οι 
ευρωπαϊκές ηγεσίες. Απολογούμενοι για 
το ναυάγιο, μας εξηγούν πως η δημοκρα-
τία και η ελευθερία έχουν κόστος. Το ίδιο 
ισχύει και στην Ελλάδα. 

Δυστυχώς, στην αντιπολίτευση δεν 
υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που να αμ-
φισβητούν έστω την τωρινή πορεία αυτο-
καταστροφής. 

Έτσι, η – σύμφωνα με τις δημοσκοπή-
σεις – πλειοψηφία των Ελλήνων, παρά 
την τεράστια προπαγάνδα, αρνείται πει-
σματικά να δεχθεί πως ο πόλεμος των 
Αγγλοσαξόνων εναντίον της Ρωσίας είναι 
και δικός τους πόλεμος. 

Κι αυτή η πλειοψηφία δεν εκφράζεται 
στο πολιτικό σύστημα.

*Ο Σωτήρης Θεοδωρόπουλος είναι καθηγη-
τής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. 
Διδάσκει Οικονομική Θεωρία, Θεωρία και 
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολο-
κλήρωσης και Οικονομικά της Ρύθμισης. Έχει 
κάνει οικονομικές σπουδές στα πανεπιστή-
μια Αθηνών και Στοκχόλμης. Εργάστηκε για 
πολλά χρόνια σαν οικονομικός σύμβουλος 
σε οικονομικά υπουργεία και συμμετείχε σε 
όργανα και επιτροπές επεξεργασίας θεμά-
των οικονομικής πολιτικής. Συμμετείχε τόσο 
στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Συ-
στήματος Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλά-
δος (2001-2004). Έχει γράψει πολλές μελέτες 
για προβλήματα του Δημόσιου Τομέα.
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of$60+at the supermarketYou pay only $35

Reserve yours TODAY

(514) 473-4591 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!
Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμαΜόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι ΗΠΑ επιμένουν σε γραμμή κλιμάκωσης  
των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία
Έχει γραφτεί πολλές φορές, ότι ο πό-

λεμος στην Ουκρανία είναι και μια 
σύγκρουση δι’ αντιπροσώπων ανάμεσα 
στη Δύση και τη Ρωσία. Αυτό έχει πάρει 
μια ιδιαίτερη μορφή το τελευταίο δι-
άστημα, καθώς ο τρόπος με τον οποίο 
μάχονται οι ουκρανικές δυνάμεις στηρί-
ζεται σε δύο βασικές παραμέτρους. 

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Η πρώτη είναι το γεγονός, ότι μπορούν 
να στέλνουν μεγάλους αριθμούς ουσι-
αστικά νεοσύλλεκτων στο μέτωπο, που 
επιτρέπουν μεγάλες κινήσεις στρατιωτών 
που δεν κάμπτονται από τις απώλειες. 
Η δεύτερη, ότι υπάρχει μια συνεχής 

τροφοδοσία με εξοπλισμό τη Δύση. Αυτό 
έχει επιτρέψει στις ουκρανικές δυνάμεις 
να επιμείνουν σε μια εκτεταμένη χρήση 
του πυροβολικού, που είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική σε ένα μέτωπο όπως το ουκρα-
νικό – επίπεδο τοπίο, απουσία φυσικών 
οχυρώσεων – αλλά και να μπορούν να 
κάνουν χτυπήματα πίσω από τις ρωσικές 
γραμμές, κυρίως χρησιμοποιώντας συ-
στοιχίες HIMARS.

Ούτε είναι τυχαίο, ότι όλος ο σχεδια-
σμός της ουκρανικής πλευράς, κατά βάση 
προϋποθέτει ακόμη μεγαλύτερη δυτική 
υποστήριξη. 
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-

ναι τα επίμονα αιτήματα της ουκρανικής 
πλευράς για τη χορήγηση σύγχρονων 
τανκ (κυρίως αμερικανικά M1 Abrams) 
μια που αυτά θα επέτρεπαν περισσότερο 
αποτελεσματικές αντεπιθέσεις.

Αυτά τα αιτήματα τα διατυπώνει η ου-
κρανική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι εάν 
εξοπλιστεί ακόμη περισσότερο με δυτικά 
οπλικά συστήματα, έχει τη δυνατότητα 
να προχωρήσει σε αντεπιθέσεις και ανα-
καταλήψεις εδαφών, που θα σηματοδο-
τούν μια μεγάλη ήττα της Ρωσίας.

Βεβαίως την ίδια στιγμή, έχει φανεί ότι 
παρά την πολύ μεγάλη βοήθεια που έχει 
δοθεί στην Ουκρανία, ο συσχετισμός που 
έχει διαμορφωθεί δεν είναι τόσο εύκολο 
να ανατραπεί. 
Τα μέτωπα δείχνουν να έχουν σταθε-

ροποιηθεί, οι ρωσικές ενισχύσεις από 
τη μερική επιστράτευση αρχίζουν και 
τοποθετούνται στο μέτωπο, οι ρωσικές 
επιθέσεις, κυρίως με πυραύλους και μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη, συνεχίζονται 
ακατάπαυστα και διαρκώς καταστρέφουν 
τμήματα των υποδομών της Ουκρανίας. 

Συνολικά, η ρωσική τακτική που είναι 
ουσιαστικά ενός συστηματικού πολέ-

μου φθοράς και η οποία τροφοδοτείται 
από το μεγάλο βάθος των ρωσικών εξο-
πλισμών και της ρωσικής εξοπλιστικής 
βιομηχανίας, προς το παρόν δείχνει να 
αποδίδει, ανεξαρτήτως των επιμέρους 
πληγμάτων που μπορεί να δέχεται κατά 
καιρούς και η ρωσική πλευρά.

ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΠΟΥ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ

Η συνθήκη που διαμορφώνεται φέρει 
τις ΗΠΑ αντιμέτωπες με σημαντικά δι-
λήμματα. 
Εξ αρχής ήταν σαφές, ότι δεν ήθελαν 

αυτή η σύγκρουση να οδηγήσει σε οποιο-
δήποτε αποτέλεσμα θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί δικαίωση των ρωσικών θέσεων. 
Αυτό εξηγεί και γιατί ποτέ δε συζήτησαν 
σοβαρά τις προτάσεις για μια νέα αρχι-
τεκτονική συλλογικής ασφάλειας που κα-
τέθεσε πριν τον πόλεμο η Ρωσία, καθώς 
ούτως ή άλλως, η Ρωσία αντιμετωπιζόταν 
ως απειλή. 

Από την άλλη, οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν 
να εμπλακούν άμεσα στη σύγκρουση, 
ούτε να ζητήσουν άμεση εμπλοκή νατο-
ϊκών δυνάμεων, γιατί γνώριζαν ότι αυτό 
έφερνε πιο κοντά το ενδεχόμενο μιας πα-
γκόσμιας σύρραξης με πυρηνικό ορίζο-
ντα. Επομένως, η νίκη σε βάρος της Ρω-
σίας περνούσε μέσα από τον εξοπλισμό 
της Ουκρανίας.
Την ίδια στιγμή, για τις ΗΠΑ ήταν και πα-

ραμένει δύσκολο να αποδεχτούν ότι δεν 
μπορεί να αλλάξει ριζικά ο συσχετισμός 
που έχει ήδη διαμορφωθεί. 
Παρότι η ίδια η κατάσταση που έχει δια-

μορφωθεί, παραπέμπει στην ανάγκη για 
μια άμεση κατάπαυση του πυρός και μια 
διαδικασία διαπραγμάτευσης για μια ει-
ρηνική διέξοδο, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να 
δεχτούν οποιαδήποτε τέτοια προοπτική, 
που θα δικαίωνε έστω και εν μέρει τις 
ρωσικές επιλογές.
Αυτό το χαρακτήρα μιας σύγκρουσης 

που αφορά τη συνολικότερη αντιπαρά-
θεση της Δύσης με τη Ρωσία, φαίνεται να 
αποδέχεται και η ουκρανική πλευρά. 

Χαρακτηριστική και η δήλωση 
του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, 
Ολέκσι Ρέζνικοφ: «Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ 
στη Μαδρίτη, τον Ιούνιο του 2022, προσ-
διορίστηκε σαφώς ότι για την επόμενη 
δεκαετία η κύρια απειλή για τη συμμαχία 
έρχεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σή-
μερα, η Ουκρανία εξουδετερώνει αυτή 
την απειλή. Υλοποιούμε την αποστολή 
του ΝΑΤΟ. Δε χύνουν το δικό τους αίμα. 
Εμείς χύνουμε το δικό μας. Γι’ αυτό και 
πρέπει να μας προσφέρουν όπλα».

ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 
ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ δεν εί-
ναι εύκολο να αποδεχτούν ακόμη και μια 
κατάπαυση του πυρός, μια που εκτιμάται 
ότι αυτό θα επέτρεπε στις ρωσικές δυνά-
μεις να προετοιμαστούν καλύτερα για τις 
επόμενες επιθετικές κινήσεις τους.
Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν σε κοινό 

τους άρθρο, η Κοντολίζα Ράις, υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ την περίοδο 2005-
2009 και ο Ρόμπερτ Γκέιτς, υπουργός 
Άμυνας στην περίοδο 2006-2011: 
«Στο μεταξύ, αν και η απάντηση της Ου-

κρανίας στην εισβολή ήταν ηρωική και η 
απόδοση των ενόπλων δυνάμεων ήταν 
λαμπρή, η οικονομία της χώρας είναι σε 
ερείπια, εκατομμύρια κάτοικοι έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα, η υποδομή της 
καταστρέφεται και το μεγαλύτερο μέρος 
του ορυκτού πλούτου, του βιομηχανι-
κού δυναμικού και σημαντικό μέρος των 
αγροτικών εκτάσεων, είναι υπό ρωσικό 
έλεγχο. Οι στρατιωτικές δυνατότητες και 
η οικονομία της Ουκρανίας εξαρτώνται 
σχεδόν αποκλειστικά από τη βοήθεια 
που έρχεται από τη Δύση, κυρίως από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν υπάρξει κά-
ποια μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση και 
επιτυχία απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις, 
οι δυτικές πιέσεις στην Ουκρανία να δι-
απραγματευθεί μια κατάπαυση πυρός 
θα εντείνονται, καθώς θα κυλούν μήνες 
στρατιωτικής στασιμότητας.  Υπό τις ση-
μερινές συνθήκες κάθε κατάπαυση πυρός 
ύστερα από διαπραγμάτευση θα αφήσει 
τις ρωσικές δυνάμεις σε ισχυρή θέση να 
συνεχίσουν με την εισβολή όποτε είναι 
έτοιμες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο μόνος 
τρόπος για να αποφύγουν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους ένα τέτοιο 
σενάριο, είναι να προσφέρουν επειγό-
ντως στην Ουκρανία μια δραματική αύξη-
ση των στρατιωτικών εξοπλισμών».
Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο 

συνυπογράφεται από στελέχη δύο δια-
φορετικών διακυβερνήσεων, αποτυπώ-
νει μια «διακομματική» συναίνεση στην 
Ουάσιγκτον γύρω από το στόχο να ηττη-
θεί η Ρωσία σε αυτή τη φάση του πολέ-
μου. 

ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Αυτό εξηγεί και γιατί οι ΗΠΑ ανακοίνω-

σαν στις 6 Ιανουαρίου άλλο ένα μεγάλο 
πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 
αυτή τη φορά 3,075 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, ένα πακέτο που περιλαμβάνει, 
ανάμεσα στα άλλα, 50 τεθωρακισμένα 
Bradley, 100 τεθωρακισμένα οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού Μ113, άλλα 
θωρακισμένα οχήματα, επιπλέον μεγάλα 
πυροβόλα και μεγάλο όγκο πυρομαχικών, 
συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών για 
τις συστοιχίες HIMARS.

Είναι χαρακτηριστικό το πώς δικαιολό-
γησαν αυτό το πακέτο οι ίδιοι οι εκπρό-
σωποι του Πενταγώνου: 
«Από μια συνολική στρατηγική προο-

πτική είναι δύσκολο να υπογραμμίσουμε 
αρκετά πόσο καταστροφικές θα είναι οι 
επιπτώσεις, εάν ο Πούτιν κατάφερνε να 
πετύχει το σκοπό του να καταλάβει την 
Ουκρανία. Αυτό θα ξαναέγραφε τα διε-
θνή σύνορα με έναν τρόπο που δεν έχου-
με ξαναδεί από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Είναι η ικανότητά μας να αντιστρέψουμε 
αυτά που έχει πετύχει και να υποστηρί-
ξουμε την κυριαρχία ενός έθνους. Και 
αυτό είναι κάτι που έχει απήχηση όχι 
μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο 
τον κόσμο».

Η ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΣΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Όμως, όλα αυτά παραπέμπουν σε μια 

παράταση και κλιμάκωση του πολέμου 
χωρίς ορατό ορίζοντα μιας ειρηνευτικής 
διαδικασίας. 
Οι ΗΠΑ και οι άλλες δυτικές χώρες θα 

συνεχίζουν να αναπληρώνουν τις ανά-
γκες σε εξοπλισμό της Ουκρανίας, χωρίς 
να είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή εί-
ναι εφικτή μια τέτοιας κλίμακας ουκρα-
νική αντεπίθεση, που να επιτρέπει να 
ανατραπεί άρδην ο συσχετισμός και να 
υπάρξουν μεγάλες υποχωρήσεις. 

Επιπλέον, είναι πιθανό μια προσπάθεια 
για κλιμάκωση των ουκρανικών κινήσεων, 
με δυτική υποστήριξη, απλώς να επιτα-
χύνει το σχεδιασμό της Ρωσίας για ακόμη 
μεγαλύτερες κινήσεις σε βάρος της Ου-
κρανίας. 
Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει ακόμη 

περισσότερο την πίεση για ακόμη μεγα-
λύτερη δυτική βοήθεια στην Ουκρανία.
Βεβαίως υπάρχει το ερώτημα, εάν και 

σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να συνεχι-
στεί η ίδια δυτική υποστήριξη και σε ποιο 
βαθμό η δυτική κοινή γνώμη θα συστρα-
τεύεται σε μια παρατεινόμενη πολεμική 
εμπλοκή, που θα έχει από ένα σημείο και 
μετά και σημαντικό οικονομικό κόστος.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Κέρκυρα: Η ιστορία και ο πολιτισμός του 
νησιού σε μία βόλτα στο Χωριό Δανίλια
Ένα αυθεντικό κερκυραϊκό χωριό, 

ένα παραδοσιακό θεματικό πάρκο, 
«το Χωριό Δανίλια», προσφέρει στους 
επισκέπτες του όλα όσα θέλουν να γνω-
ρίσουν για το νησί μέσα σε λίγες ώρες, 
μέσα σε μία βόλτα! 
Το Χωριό αποτελεί πρωτοπορία της 

δεκαετίας του 1970, όχι μόνο για την 
Κέρκυρα αλλά και για ολόκληρη την Ελ-
λάδα. Πριν από 45 χρόνια, η επίσκεψη 
δύο Κερκυραίων επιχειρηματιών, σε μία 
τουριστική έκθεση στη Βαρκελώνη, γεν-
νά την πρωτοποριακή ιδέα για την Ελλά-
δα, της δεκαετίας του 1970. Ο Αιμίλιος 
και Δημήτρης Μπούας επισκέφτηκαν το 
Πουέμπλο Εσπανιόλ, το ισπανικό χωριό 
όπου η ιστορία, ο πολιτισμός της χώρας, 
η αναψυχή, βρίσκονται σε μία έκταση 
42 στρεμμάτων. Επιστρέφουν στο νησί, 
αποφασισμένοι για το επόμενο βήμα. 
Το 2000, το ΧΩΡΙΟ πέρασε στον Όμι-

λο επιχειρήσεων της οικογένειας Δασκα-
λαντωνάκη. Συνέχισε να λειτουργεί για 
εκδηλώσεις, γάμους και ξεναγήσεις επι-
σκεπτών. Από το Σεπτέμβριο 2022 στα-
διακά ξαναζωντανεύει καθημερινά, με 
το παραδοσιακό καφενείο, το Λαογραφι-
κό Μουσείο, το ελαιοτριβείο, το οινοποι-
είο και τα μαγαζάκια των παραδοσιακών 
προϊόντων. 
Ο Δημήτρης Λυκίσσας, υπεύθυνος του 

Χωριού Δανίλια, αναφέρει μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως οι πελάτες των ξενοδο-
χείων Grecotel απόλαυσαν εκεί την ξενά-
γηση «Durrels tour». Το καλοκαίρι 2022, 
έγινε σκηνικό για κάποια γυρίσματα της 
ταινίας «Γάμος α λα Ελληνικά 3». Μετά 
το τέλος των γυρισμάτων, από το Σεπτέμ-
βριο 2022 οι πόρτες του χωριού είναι 
ανοικτές για όλους.
Το Χωριό είναι ένα αυθεντικός κερ-

κυραϊκός οικισμός. Εκεί, ο επισκέπτης 
βλέπει τις αρχιτεκτονικές επιρροές του 
νησιού που έρχονται από το βάθος του 
χρόνου, με πιο έντονη εκείνη της Ενετο-
κρατίας. Κάθε γωνιά του, διηγείται μία 
ιστορία. Καντούνια, σκάλες με βόλτα στις 
εισόδους των σπιτιών, βενετσιάνικα φα-
νάρια, όλες τις αποχρώσεις της ώχρας και 
του ρόσσο αντίκο δίπλα στα πράσινα πα-
ράθυρα, περιβόλια με οπωροφόρα δέν-
δρα, κήποι με λαχανικά και αμπελώνας. 
Στο καφενείο του ο επισκέπτης θα απο-
λαύσει παραδοσιακό ελληνικό καφέ στη 

χόβολη, μεζεδάκια με ούζο, ενώ στο εστι-
ατόριο θα γευτεί, κερκυραϊκή και κρητική 
κουζίνα. 
Στο λαογραφικό Μουσείο, που αποτελεί 

αντιγραφή παλιού αρχοντικού της Κέρ-
κυρας, παρουσιάζεται το νοικοκυριό του 
κερκυραϊκού σπιτιού αλλοτινής εποχής. 
Αντικείμενα της καθημερινότητας, της 
αγροτικής ζωής, διακοσμητικά, φορεσιές 
και άλλα ρούχα εποχής κοσμούν το χώρο. 
Σημαντική είναι και η δωρεά που έκανε 

ο Κερκυραίος συγγραφέας, δημοσιογρά-
φος και τυπογράφος, Κώστας Δαφνής, η 
οποία φιλοξενείται σε ειδικό χώρο, πίσω 
από το καφενείο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή 
και επιβλητική είναι μία κλειστή αίθου-
σα, για εκδηλώσεις και συνέδρια, χωρητι-
κότητας 700 ατόμων, την οποία κοσμούν 
τα οικόσημα από το LIBRO D’ ORO.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «ΧΩΡΙΟΥ ΔΑΝΙΛΙΑ»
Με πρότυπο το Πουέμπλο Εσπανιόλ, η 

οικογένεια Μπούα το 1977 οραματίστη-
κε το μέλλον, μέσα από ένα σχεδιασμό, 
που σήμερα αποτελεί ζητούμενο και πυ-
λώνα της στρατηγικής για το τουριστικό 
προϊόν της χώρας μας. Η Ειρήνη Μπούα, 
κόρη του ενός επιχειρηματία, εξιστορεί 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πώς η οικογένειά της σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, υλοποίησε 
την καινοτόμα ιδέα εκείνης της εποχής. 

«Μετά την επιστροφή του πατέρα και 
του θείου μου από τη Βαρκελώνη, είχα-
με οικογενειακά συμβούλια, προβλημα-
τισμό και διαφωνίες, η απόφαση όμως, 
ήταν ομόφωνη. Με αρχηγό τον παππού 
μου, Σπύρο Μπούα, η οικογένεια «βλέ-
πει» τη νέα σελίδα στον Τουρισμό της 
Κέρκυρας. Με σημαντικούς συνεργάτες, 
συμβούλους και την τεράστια συμβολή 
του αρχιτεκτονικού γραφείου του Βα-
σίλη Γρηγοριάδη, ξεκίνησαν τα σχέδια. 
Βρέθηκε o χώρος στα Δανίλια, εύκολα 
προσβάσιμος κοντά στη μαρίνα, το λι-
μάνι και την πόλη της Κέρκυρας. Από την 
Τράπεζα Πίστεως εγκρίθηκε το δάνειο, 
γι’ αυτό και στην είσοδο του Χωριού λει-
τούργησε υποκατάστημα της», αναφέρει 
η κ. Μπούα και θυμάται: «Ο παππούς 
Σπύρος, άρχισε με ένα φορτηγό να οργώ-
νει το νησί και να αγοράζει ό,τι έβρισκε. 
Τούβλα, κεραμίδια, καμάρες, πόρτες, πα-
ράθυρα, φουρούσια, έρτες, παλιά σκεύη 
της καθημερινότητας... 
Στις 11/7/1977, ο τότε υπουργός Τουρι-

σμού, Τζανής Τζανετάκης, τοποθετεί το 
θεμέλιο λίθο. Ακριβώς ένα χρόνο μετά, 
στις 11/7/1978, οι πόρτες του Χωριού 
ανοίγουν, γίνονται τα εγκαίνια παρουσία 
πολλών επισήμων και πλήθους κόσμου». 
«Είναι ένα αντιπροσωπευτικό κερκυρα-

ϊκό χωριό, έχοντας περάσει πλέον και η 

πατίνα του χρόνου», σχολιάζει η Ειρήνη 
Μπούα και περιγράφει τι είχε να δει ο 
επισκέπτης. Στον κεντρικό δρόμο, στο 
πρώτο στάδιο της λειτουργίας, υπήρχαν 
μαγαζιά με τα παραδοσιακά επαγγέλ-
ματα στην Κέρκυρα. Τεχνίτες του ξύλου 
και του πηλού, ασημουργοί, κεντήστρες, 
γυναίκες που έφτιαχναν υφαντά σε αρ-
γαλειούς, δερματάδες, νοίκιαζαν τα μα-
γαζιά και είχαν δημιουργήσει μία μικρή 
κερκυραϊκή αγορά, με το παραδοσιακό 
της καφενείο. Το ελαιοτριβείο του χω-
ριού ήταν όπως παλιά, με πέτρινα λιθά-
ρια και ζώα. Μέσα στα σπίτια του χωριού 
φιλοξενούνταν οι εργαζόμενοι. 
Στο κέντρο του οικισμού δεσπόζει ο ιε-

ρός ναός που είναι αφιερωμένος στην 
Αγία Ειρήνη, ο οποίος συνεχίζει να λει-
τουργεί στις 5 Μαΐου, το Πάσχα, αλλά 
και για γάμους και βαπτίσεις. Το τέλειο 
σκηνικό του Χωριού χρησιμοποίησαν 
εταιρεία παραγωγής, για γυρίσματα σε 
ελληνικές και ξένες ταινίες, καθώς και για 
διαφημίσεις. 
Ανάμεσα τους, η ταινία «Για τα μάτια 

σου μόνο», πολλά επεισόδια της σειράς 
The Durrells, καθώς επίσης και η ελληνική 
ταινία «Η Χορωδία του Χαρίτωνα».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΦΩΤΟ: Δημήτρης Λυκίσσας

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 15 Ιανουαρίου: 

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

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 17 Ιανουαρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 21 Ιανουαρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 22 Ιανουαρίου: 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 15 Ιανουαρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

• Ο ψυχολόγος 
Μανώλης Αλιάτας εξη-
γεί το άγχος του νέου 
έτους καθώς και πως 
να εντοπίσουμε ένα 
άτομο που έχει κατά-
θλιψη και σκέφτεται 

την αυτοκτονία. 

• Επίσκεψη του Αρχη-
γού των Ενόπλων δυ-
νάμεων της Ελλάδας 
Κώστα Φλώρου στα 

Ελληνικά στρατόπεδα.

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

Απεβίωσε ο τέως  
βασιλιάς Κωνσταντίνος
Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην 
εντατική του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Υγεία» 
λόγω νέας επιδείνωσης της υγείας του

Έφυγε από τη ζωή, την Τρίτη 10 Ια-
νουαρίου 2023, ο τέως βασιλιάς 

Κωνσταντίνος Β’ Γλύξμπουργκ, σε ηλικία 
82 ετών, ο οποίος το τελευταίο διάστη-
μα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση 
στην εντατική του Νοσοκομείου «Υγεία», 
μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Γεννημένος στις 2 Ιουνίου του 

1940 στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος Γλύξ-
μπουργκ, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Ελ-
λάδας στις 6 Μαρτίου του 1964, σε ηλικία 
24 ετών, διαδεχόμενος τον πατέρα του, 
Παύλο Α’, μετά το θάνατό του την ίδια 
ημέρα. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς 
παντρεύτηκε την τότε πριγκίπισσα της Δα-
νίας, Άννα Μαρία, με την οποία απέκτησε 
τρεις γιούς και δύο κόρες.

Ήταν γιος του βασιλιά Παύλου Α’, του οί-
κου των Γλύξμπουργκ και της βασίλισσας 
Φρειδερίκης – Λουίζας του Αννόβερου, 
αδελφός της μετέπειτα (και πρώην πλέον) 
βασίλισσας της Ισπανίας Σοφίας και της 
πριγκίπισσας Ειρήνης.
Το 1941, η οικογένειά του διέφυγε στην 

Κρήτη και μετά στην Αίγυπτο. Στη διάρ-
κεια του πολέμου έζησαν για μεγάλα δια-
στήματα στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρι-
κής. Το 1946, μετά την απελευθέρωση, η 
βασιλική οικογένεια επέστρεψε στη χώρα.
Την 1η Απριλίου 1947, ο πατέρας του 

ανέλαβε το βασιλικό αξίωμα, ύστερα από 
το θάνατο του Γεωργίου Β’, και ο ίδιος 
ανακηρύχτηκε διάδοχος του θρόνου. Τα 
πρώτα του γράμματα έμαθε στο δημο-
τικό σχολείο που λειτούργησε μέσα στα 
ανάκτορα Ψυχικού. Τις γυμνασιακές του 
σπουδές έκανε στο εθνικό εκπαιδευτήριο 
Αναβρύτων και συνέχισε στη Σχολή Ευέλ-
πιδων.
Στις 28 Ιουνίου του 1958, ανακηρύχτηκε 

αξιωματικός και στα τρία όπλα. Ασχολή-
θηκε ενεργά με τον προσκοπισμό και το 
1959, ανακηρύχτηκε αρχιπρόσκοπος. Το 
1960, αναδείχτηκε χρυσός ολυμπιονίκης 
στη Ρώμη, στο αγώνισμα της ιστιοπλοΐας.

Στις 6 Μαρτίου 1964, την επομένη του 
θανάτου του πατέρα του, ανακηρύχτηκε 
βασιλιάς σε ηλικία 24 ετών. Στις 18 Σε-
πτεμβρίου του ίδιου χρόνου, παντρεύ-
τηκε την πριγκίπισσα Άννα – Μαρία της 
Δανίας, τριτότοκη κόρη του βασιλιά της 
Δανίας Φρειδερίκου Θ’. Από το γάμο του 
απέκτησε πέντε παιδιά: την Αλεξία, τον 
Παύλο, το Νικόλαο, τη Θεοδώρα και τον 
Φίλιππο.

Στις 15 Ιουλίου του 1965, προκάλεσε την 
πτώση της κυβέρνησης του Γεωργίου Πα-
πανδρέου, αμφισβητώντας το δικαίωμα 
του πρωθυπουργού να αναλάβει προσω-
πικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη 
συνέχεια διόρισε τις βραχύβιες κυβερνή-
σεις Γεωργίου Αθανασιάδη – Νόβα (15 
Ιουλίου) και Ηλία Τσιριμώκου (20 Αυγού-
στου), οι οποίες δε συγκέντρωσαν ψήφο 

εμπιστοσύνης. Στις 17 Σεπτεμβρίου διό-
ρισε νέα κυβέρνηση υπό το Στέφανο Στε-
φανόπουλο, η οποία διατηρήθηκε στην 
εξουσία επί 15 περίπου μήνες.

Στις 22 Δεκεμβρίου 1966, διόρισε την 
υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Πα-
ρασκευόπουλου, η οποία έλαβε ψήφο 
εμπιστοσύνης από τη Βουλή και στις 3 
Απριλίου 1967, διόρισε πρωθυπουργό 
τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, με σκοπό 
τη διεξαγωγή εκλογών. Λίγες ημέρες αρ-
γότερα, παρότι αντίθετος με την ομάδα 
των πραξικοπηματιών που κατέλαβαν την 
εξουσία την 21η Απριλίου, υπέδειξε για τη 
θέση του πρωθυπουργού τον Κωνσταντί-
νο Κόλλια και προσυπέγραψε το διορισμό 
τής υπό αυτόν κυβέρνησης.

Στις 13 Δεκεμβρίου οργάνωσε αντιδικτα-
τορική κίνηση που απέτυχε. Κατέφυγε με 
την οικογένειά του στη Ρώμη και στη συ-
νέχεια εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Την 
1η Ιουνίου 1973, το δικτατορικό καθεστώς 
ανακοίνωσε την κατάλυση της βασιλείας 
και στις 29 Ιουλίου έκανε «δημοψήφι-
σμα» για να κατοχυρώσει την απόφασή 
του αυτή και κηρύχτηκε έκπτωτος.
Το 1974, ύστερα από την πτώση των 

συνταγματαρχών και την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας, έγινε το δημοψήφισμα 
της 8ης Δεκεμβρίου για το πολιτειακό, με 
το οποίο ο Κωνσταντίνος Β’ κηρύχτηκε 
οριστικά έκπτωτος, με ποσοστό ψήφων 
69,18% υπέρ της προεδρευομένης Δημο-
κρατίας.

Μετά την έκπτωσή του, διεκδίκησε ακί-
νητη περιουσία (κτήμα και ανάκτορα Τα-
τοίου, κτήμα και ανάκτορο Μon Repos 
Κερκύρας και δασόκτημα Πολυδενδρίου 
Λαρίσης) και προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Τελικά η απόφαση που εκδό-
θηκε το Νοέμβριο του 2002, του επιδίκα-
σε αποζημίωση 13,7 εκατ. ευρώ.

Η υγεία του ήταν εξαιρετικά επιβαρυμέ-
νη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα 
να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Το 
2009 είχε υποβληθεί σε χειρουργείο για 
την καρδιά του. Το 2013 είχε ένα λιπο-
θυμικό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε, ενώ 
ξαναβρέθηκε στο νοσοκομείο το 2016 με 
συμπτώματα εγκεφαλικού.
Τον τελευταίο χρόνο είχε νοσηλευτεί αρ-

κετές φορές. Η τελευταία φορά που είχε 
κάνει επίσημη εμφάνιση ήταν στο γάμο 
του γιου του Φίλιππου με τη Νίνα Φλορ, 
τον Οκτώβριο του 2021. Ήταν καθηλωμέ-
νος σε αμαξίδιο, στο οποίο και παρέμεινε, 
όταν εθεάθη για τελευταία φορά με τη 
σύζυγό και τις αδελφές του στο κέντρο της 
Αθήνας στα μέσα Οκτωβρίου.

Συμπτωματικά, ο παππούς του, Κωνστα-
ντίνος Α’ της Ελλάδας, πέθανε -παρά μια 
ημέρα- ακριβώς πριν από 100 χρόνια, στις 
11 Ιανουαρίου του 1923!

© Newsbreak.gr
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GOSS!P

Θα τη ζήλευαν Θα τη ζήλευαν 
και… πιτσιρίκες!και… πιτσιρίκες!
Ποστάρει στο Instagram φωτο-

γραφίες της χωρίς φίλτρα και 
μακιγιάζ και τρελαίνει τον κόσμο. 
Η Πολίνα Πορίζκοβα (φωτ.), μαζί 

με τις Σίντι Κρόφορντ, Γιασμίν Λε 
Μπον, Ναόμι Κάμπελ και Νάντια 
Άουερμαν, δείχνουν σε όλες τις 
γυναίκες ότι το να μεγαλώνεις 
φυσικά και να παραμένεις γοητευτι-
κή δεν είναι ακατόρθωτο. 
Στα 57 της η γεννημένη στην Τσεχοσλο-

βακία Πολίνα έχει τόσο τη σουηδική όσο 
και την αμερικανική υπηκοότητα. 
Ποστάρει στο Instagram φωτογραφίες 

της χωρίς φίλτρα και μακιγιάζ, λέγοντας 
στα εκατομμύρια των followers της «έτσι 
είμαι όταν ξυπνάω!», ενώ οι λήψεις με 
μπικίνι γίνονται viral.

ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΕ ΚΛΑΜΑΤΑ Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

«Άπιστος υπήρξα  
αλλά όχι βιαστής»
«Με λένε Πέτρο Φιλιππίδη, ό,τι έχει μείνει από αυτό»

Ο Πέτρος Φιλιππίδης ανέ-
βηκε στο βήμα να απο-

λογηθεί (Δευτέρα 9/1) μετά τις 
καταγγελίες για ένα βιασμό και 
δύο απόπειρες. «Έφτασε η ώρα 
να απολογηθείτε. Δεν έχετε μι-
λήσει εσείς ως τώρα. Θα σας 
ακούσουμε με προσοχή», του 
είπε η πρόεδρος του δικαστη-
ρίου.
«Μου είναι πολύ δύσκολο. 

Δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε 
αυτή τη θέση στα 60 μου χρόνια, 

άδικα. Με λένε Πέτρο Φιλιππίδη, ό,τι έχει μείνει από αυτό. Γεννήθηκα 31 Δεκεμβρίου 
1962. Η μάνα μου με δήλωσε το 1963 για να κερδίσω χρονιά. Αν η ζωή μου φαίνεται 
σε κάποιους αστεία δε με νοιάζει καθόλου. Θα μιλήσω από την καρδιά μου. Αυτό μου 
επιβάλει το ήθος, η θέση και ο χαρακτήρα μου. Μιλώντας για ήθος, θέση και χαρα-
κτήρα δεν ξέρω αν μιλάω για μένα. Έχω κατηγορηθεί για πράγματα που σιχαινόμουν. 
Δεν είμαι καλός στο λόγο, είχα πάντα ένα κείμενο», ανέφερε ο ηθοποιός.
Πρόεδρος: «Είχατε πάντα ένα κείμενο. Εδώ είναι η πραγματική ζωή».
«Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο. Η ζωή μου καταστράφηκε. Ο ίδιος καταστρά-

φηκα. Η προσωπική μου ζωή. Η οικογενειακή μου ζωή. Οικονομικά είμαι κατεστραμ-
μένος. Εξαιτίας της δικής μου καταστροφής, καταστράφηκαν και οι γύρω μου. Όσο 
σκεφτόμουν τη ζωή μου μέσα στη φυλακή, σκεφτόμουν ότι μεγάλωσα με γυναίκες. 
Γεννήθηκα στη Σοφοκλέους. Εκείνη την εποχή ήταν η περιοχή με τα μπουρδέλα. Εγώ 
μεγάλωσα μέσα σε αυτές τις γυναίκες. Έπαιζα εκεί με τους φίλους μου. Τους μιλού-
σαμε. Είχα πάντα μια βαθιά εκτίμηση, αγάπη και θαυμασμό γι’ αυτές. Όχι μόνο γι’ 
αυτές. Για όλες τις γυναίκες», πρόσθεσε ο ηθοποιός, ενώ ξέσπασε σε κλάματα μιλώ-
ντας για τις ημέρες μέσα στη φυλακή.

Ο Jeremy Renner έκανε ανάρτηση 
μέσα από το νοσοκομείο 

Παγκόσμια ανησυχία προκάλεσε η είδη-
ση του σοβαρού τραυματισμού του χο-

λιγουντιανού αστέρα Jeremy Renner, ο οποί-
ος την Πρωτοχρονιά μεταφέρθηκε εσπευ-
σμένα σε νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύ-
χημα που είχε με εκχιονιστικό μηχάνημα στο 
ράντσο του.
Ο διάσημος ηθοποιός χρειάστηκε να κάνει 

χειρουργικές επεμβάσεις και να νοσηλευτεί 
σε ΜΕΘ, ενώ πιθανά να χρειαστεί και άλλα 
χειρουργεία στο μέλλον.

Ο ίδιος όμως φρόντισε να καθησυχάσει τους φαν του. Σε μια σύντομη ανάρτηση 
στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια selfie μέσα από το νοσοκομείο, ο Renner έγρα-
ψε: «Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Είμαι πολύ χάλια τώρα για να γρά-
ψω. Αλλά στέλνω αγάπη σε όλους σας».
Νωρίτερα την Τρίτη 3/1, η εκπρόσωπος Τύπου του σταρ έδωσε περισσότερες λεπτο-

μέρειες για το ατύχημα που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι ο ηθοποιός βρι-
σκόταν κοντά στο σπίτι του στη Νεβάδα, καθαρίζοντας δρόμους. Ο Renner απομάκρυνε 
το χιόνι την Κυριακή 1/1, ώστε τα μέλη της οικογένειάς του να μπορέσουν να αναχωρή-
σουν από την κατοικία του, αφού έκαναν μαζί τις γιορτές, πρόσθεσε η εκπρόσωπός του. 
Μέλη της οικογένειάς του ήταν μαζί του όταν συνέβη το ατύχημα. «Ο Jeremy σημειώ-
νει πρόοδο και είναι ξύπνιος, μιλάει και είναι ευδιάθετος», ανέφερε σε νέα πρόσφα-
τη ανακοίνωση. «Παραμένει στη ΜΕΘ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Είναι 
συγκλονισμένος από την εκδήλωση αγάπης και υποστήριξης. Η οικογένεια ζητά να 
συνεχίσετε να κάνετε θετικές σκέψεις, ενώ αναρρώνει μαζί με τους οικείους του».
H selfie που ανέβασε ο σταρ έχει συγκεντρώσει αμέτρητα σχόλια και ευχές για γρή-

γορη ανάρρωση από σταρ όπως ο Chris Pratt, ο Chris Evans κ.ά.

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκαλύπτει  
το λόγο που ο Γουίλιαμ και η Κέιτ  
δε συμπάθησαν ποτέ τη Μέγκαν

Ο πρίγκιπας Χάρι παραχώρησε συνέ-
ντευξη στον Τομ Μπράντμπι για το δί-

κτυο ITV, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή 
8/1, προκειμένου να προωθήσει το νέο του 
βιβλίο με τίτλο «Spare». Ο ίδιος αναφέρε-
ται ακόμα και στους πιθανούς λόγους που ο 
Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ δε 
συμπαθούν τη Μέγκαν Μαρκλ.
Ο Χάρι εξήγησε ότι υπήρχαν πολλοί και δι-

αφορετικοί λόγοι που οδήγησαν τον Γου-
ίλιαμ και την Κέιτ στις κακές σχέσεις με τη 
Μέγκαν. Συγκεκριμένα είπε: «Δε νομίζω ότι 

περίμεναν ποτέ να κάνω σχέση με κάποια σαν τη Μέγκαν που είχε μια πολύ επι-
τυχημένη καριέρα. Υπήρχαν πολλά στερεότυπα λόγω αυτού» και συνέχισε: «Αμε-
ρικανίδα ηθοποιός, χωρισμένη, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό…». 
Πριν από τα σχόλια, ο Χάρι αποκάλυψε ότι ο Πρίγκιπας της Πριγκίπισσας της Ουαλί-
ας ήταν φαν της σειράς Suits, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Μέγκαν Μαρκλ πριν 
γνωρίσει το σύζυγό της. Στη συνέντευξη ο ίδιος αναφέρεται ακόμα και στο λόγο για 
τον οποίο συγκράτησε τα συναισθήματά του μετά το θάνατο της μητέρας του, της 
πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997.
Ο πρίγκιπας Χάρι παραδέχτηκε ότι έκλαψε μόνο μία φορά, στην ταφή της, και περι-

έγραψε την ενοχή που ένιωθε βλέποντας τα πλήθη που άφηναν λουλούδια έξω από 
το παλάτι του Κένσινγκτον.
«Έκλαψα μια φορά, στην ταφή, και ξέρετε αναφέρομαι με λεπτομέρειες (στο Spare) 

για το πόσο περίεργο ήταν και πόσο στην πραγματικότητα ένιωθα κάποια ενοχή. Νο-
μίζω ότι ο Γουίλιαμ ένιωθε το ίδιο, περπατώντας γύρω από το Παλάτι του Κένσιν-
γκτον», είπε.

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

Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΩ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ  
ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

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

Καναδάς: Απαγορεύει στους ξένους 
την αγορά ακινήτων ως το 2025
Το μέτρο επιβλήθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστεί 
η έλλειψη στέγης στη χώρα

Ο Καναδάς κλείνει τις πόρτες του σε 
ξένους επενδυτές που θέλουν να 

αγοράσουν σπίτια στη χώρα. Από την 1η 
Ιανουαρίου, και για δύο χρόνια, τέθηκε 
σε ισχύ ένα νέος νόμος, που ουσιαστικά 
απαγορεύει στους ξένους να αγοράζουν 
ακίνητα στον Καναδά. 
Ο νόμος ψηφίστηκε λόγω της εκτίναξης 

των τιμών των κατοικιών στον Καναδά, η 
οποία ξεκίνησε από την έναρξη της παν-
δημίας και της πεποίθησης ορισμένων 
πολιτικών ότι οι ξένοι αγοραστές είναι 
υπεύθυνοι για την έλλειψη στέγης, περι-
ορίζοντας τη διαθεσιμότητα σε κατοικίες 
και διαμερίσματα μέσω των επενδύσεών 
τους.
«Οι ελκυστικές καναδικές κατοικίες προ-

σελκύουν κερδοσκόπους, πλούσιες εται-
ρείες και ξένους επενδυτές», ανέφερε ο 
ιστότοπος της εκστρατείας του κόμματος 
του πρωθυπουργού Τζάστιν Τρουντό τον 
περασμένο χρόνο. «Αυτό οδηγεί σε ένα 
πραγματικό πρόβλημα κατοικιών που 
χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή παραμέ-
νουν κενές, αχαλίνωτης κερδοσκοπίας και 
εκτίναξης των τιμών. Τα σπίτια είναι για 
ανθρώπους, όχι για επενδυτές».

Ορισμένοι ειδικοί διατηρούν τις αμφιβο-
λίες τους για την αποτελεσματικότητα του 
μέτρου, καθώς οι ξένοι δεν αντιπροσω-

πεύουν παρά κάτι λιγότερο από το 5% των 
ιδιοκτητών κατοικιών στον Καναδά, σύμ-
φωνα με την καναδική εθνική στατιστική 
υπηρεσία. Αντιτείνουν πως καλύτερο θα 
ήταν να επιταχυνθεί η ανέγερση νέων κα-
τοικιών.

Ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις για αγο-
ρές κατοικιών από πρόσφυγες και αν-
θρώπους με άδειες νόμιμης παραμονής. 

Επίσης, δεν έχει εφαρμογή παρά μόνο 
για κατοικίες και διαμερίσματα σε πόλεις, 
και όχι σε τουριστικές δομές, όπως τα εξο-
χικά για παράδειγμα.
Ο νόμος υιοθετήθηκε την άνοιξη 2022, 

ωστόσο, η απότομη αύξηση των τιμών 
των κατοικιών που σημειώθηκε το 2020 
και το 2021 φαίνεται ήδη να αντιστρέ-
φεται το 2022, πολύ πριν τεθεί σε ισχύ ο 
νόμος δηλαδή. Οι μέσες τιμές κατοικιών 
στον Καναδά «έπιασαν ταβάνι» στα λίγο 
πάνω από 800.000 δολάρια το Φεβρουά-
ριο 2022 και έκτοτε μειώνονται σταθερά, 
υποχωρώντας περίπου 13% από αυτή την 
κορύφωση, σύμφωνα με την Canadian 
Real Estate Association.
Η επιβράδυνση αποδίδεται στην άνοδο 

των επιτοκίων που αποφασίστηκε από 
την κεντρική τράπεζα για να τιθασευτεί ο 
πληθωρισμός.
                                              © naftemporiki.gr

προστασίας των επιβατών του Καναδά εί-
ναι αδικαιολόγητα περίπλοκο, δημιουργεί 
εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύ-
νη για τους επιβάτες και δεν προσφέρει 
επαρκή προστασία στους Καναδούς.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η έκθεση για τα δικαιώματα των επιβα-

τών αεροπορικών μεταφορών προέτρεπε 
την εναρμόνιση με το καθεστώς προστα-
σίας των επιβατών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και παρείχε πέντε βασικές συστάσεις 
για την τροποποίηση της νομοθεσίας του 
Καναδά για την προστασία των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών:
-Θέσπιση απλών κριτηρίων για την αυτό-
ματη τυποποιημένη αποζημίωση των επι-
βατών για καθυστέρηση πτήσης, ακύρω-
ση πτήσης και άρνηση επιβίβασης.
-Επιβάλετε ένα σαφές βάρος απόδειξης 

στις αεροπορικές εταιρείες για την παρου-
σίαση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με 
τις συνθήκες διακοπής του ταξιδιού.
-Καθιερώστε ορισμούς κοινής λογικής για 

την «ακύρωση πτήσης» και την «άρνηση 
επιβίβασης».
-Κωδικοποιήστε το δικαίωμα επιστροφής 
χρημάτων στην αρχική μορφή πληρωμής 
του δρομολογίου, εάν ο επιβάτης επιλέξει 
να μην ταξιδέψει λόγω ακύρωσης, καθυ-
στέρησης ή άρνησης επιβίβασης από την 
αεροπορική εταιρεία.
-Επιβολή μέτρων που περιλαμβάνουν 

υποχρεωτικές και ελάχιστες ποινές και 
υψηλότερες μέγιστες ποινές.
«Το status quo είναι αβάσιμο», καταλή-

γει το έγγραφο 29 σελίδων. «Το πλαίσιο 
[…] θα πρέπει να εναρμονιστεί με το κα-
θεστώς προστασίας των επιβατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει δοκι-
μαστεί και αποδειχθεί ότι λειτουργεί για 
περισσότερα από 16 χρόνια».

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  3

Ο Gabor Lukacs, 
ηγείται των 
δικαιωμάτων των 
αεροπορικών 
επιβατών
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 2-0 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 0-0 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. 0-0 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΟΚ Β’ 0-1 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-4 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-3 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2-1
ΡΕΠΟ: ΒΕΡΟΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 10 αγώνες)

1] ΠΑΟΚ Β’   22 (19-7)
2] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 (14-5) 
3] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  19 (16-8)
4] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 18 (10-5) 
5] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  16 (14-6)
6] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  14 (10-8) 
7] ΗΡΑΚΛΗΣ  14 (12-9)
8] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 13 (15-12)
9] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 11 (15-13)
10] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 11 (5-7)
11] ΒΕΡΟΙΑ  10 (10-12)
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 9 (8-28)
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 7 (5-14)
14] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 (3-11)
15] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  3 (7-18)

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
14-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

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

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Δ.Δ.) 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΕΚ Β’ (Δ.Δ.) 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΚΗΦΙΣΙΑ (ΔΙΑΚΟΠΗ) 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ 3-0 
ΧΑΝΙΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 2-0 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 0-0
ΡΕΠΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 10 αγώνες)

1] ΚΗΦΙΣΙΑ  21 (15-1)
2] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  21 (10-4)
3] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 20 (7-3)
4] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 18 (15-8)
5] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  17 (11-3)
6] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  16 (10-5)
7] ΧΑΝΙΑ  16 (12-5)
8] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  14 (8-6)
9] ΑΙΓΑΛΕΩ  11 (4-7)
10] ΑΕΚ Β’  8 (9-10)
11] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 8 (4-7)
12] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 6 (3-14)
13] ΗΡΟΔΟΤΟΣ  3 (3-12)
14] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  2 (2-8)
15] ΠΑΟ ΡΟΥΦ  0 (3-23)

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13-16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΑΕΚ Β’-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ (13/1) 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (14/1) 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (15/1) 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (15/1) 
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΧΑΝΙΑ (15/1) 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ (15/1) 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (16/1)
ΡΕΠΟ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Ένας μικρός... χαμός γίνεται στον 
όμιλο του νότου της Σούπερ Λιγκ 2, 

μετά το πέρας της «επεισοδιακής» 10ης 
αγωνιστικής, με τις 7 πρώτες ομάδες 
της βαθμολογίας να... συνωστίζονται σε 
απόσταση 5 βαθμών!

 Το παιχνίδι που απασχόλησε περισσό-
τερο, ήταν αυτό του Ολυμπιακού Β’ με 
την πρωτοπόρο Κηφισιά στο γήπεδο του 
Ρέντη, εφόσον οι γηπεδούχοι «ερυθρό-
λευκοι» αποχώρησαν από το γήπεδο (!) 
και τελικά το παιχνίδι διεκόπη, λόγω της  
(αναίτιας όπως θεωρούν οι γηπεδούχοι) 
απευθείας κόκκινης κάρτας που έδειξε 
στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης ο διαιτη-
τής Βάτσιος στον Κωστή του Ολυμπιακού 
για επικίνδυνο τάκλιν στον Ταλάλ της Κη-
φισιάς!

Ακόμα δύο παιχνίδια δεν έγιναν, αυτό 
ανάμεσα σε Επισκοπή και Καλλιθέα αλλά 
και το Ηρόδοτος-ΑΕΚ Β’.

Το πρώτο παιχνίδι ματαιώθηκε, εξαιτίας 
της ανάκλησης των δελτίων των γηπεδού-
χων (Επισκοπή) λόγω χρέους στην ΕΠΟ, 
ενώ το έτερο παιχνίδι δεν έγινε, λόγω του 
γεγονότος ότι ο γηπεδούχος Ηρόδοτος 
είχε περισσότερους από 10(!) παίκτες άρ-
ρωστους με γαστρεντερίτιδα και δεν μπο-
ρούσε να παρατάξει πλήρη ομάδα κόντρα 
στην ΑΕΚ Β’.

Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί και η τύχη 
των αγώνων Καλλιθέα - Ολυμπιακός Β’ (7η 
αγωνιστική), ΠΑΟ Ρουφ - Επισκοπή (16η - 
μη θεωρημένα δελτία της Επισκοπής) και 
Κηφισιά - Ηρόδοτος (16η - με το σκορ στο 
2-0, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με έξι παί-
κτες).

Με νίκες συνέχισαν οι τρεις πρωτο-
πόροι στο βόρειο όμιλο της Σού-

περ Λιγκ 2, στο πλαίσιο της 10ης αγωνι-
στικής.

 ΠΑΟΚ Β’ και Πανσερραϊκός (φωτ.) επι-
κράτησαν στα παιχνίδια τους με Θεσπρω-
τό (εκτός) και Αναγέννηση Καρδίτσας 
(εντός) αντίστοιχα και ισοβαθμούν στην 
κορυφή, ενώ από κοντά είναι και η Λάρι-
σα, που πέρασε άνετα από την έδρα του 
Μακεδονικού. Αντίθετα, υποχώρησε η 
ομάδα της Καρδίτσας, που ηττήθηκε στο 
ντέρμπι στις Σέρρες.

Ανοδική είναι η πορεία της Νίκης Βόλου, 
που πέτυχε την 4η συνεχόμενη νίκη της 
(1-4 στη Λάρισα τον τοπικό Απόλλωνα) και 
βρίσκεται σχετικά κοντά στις θέσεις της 
κορυφής.

Όσον αφορά τις θέσεις του υποβιβα-
σμού, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη για τον Θεσπρωτό,  που ηττήθηκε 
για 6η συνεχόμενο παιχνίδι και δύσκολα 
θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Καθοδική 
και η πορεία του Απόλλωνα Λάρισας, που 
έπιασε και αυτός θέση στην τετράδα των 
ομάδων που υποβιβάζονται, μετά την 5η  
ήττα του στη σειρά.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

«Σφήνα» για... άνοδο «Σφήνα» για... άνοδο 
Σέρρες και ΠαναχαϊκήΣέρρες και Παναχαϊκή

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Υπόθεση των BIG5 το Κύπελλο 
Έξι ομάδες της Σούπερ Λιγκ, μία της Λιγκ2 (Πανσερραϊκός)  
και μία της Γ’ Εθνικής (Απόλλων Παραλιμνίου)  
συνεχίζουν στο Κύπελλο Ελλάδας

Την πρόκρισή τους στην προημιτελική 
φάση του Κυπέλλου Ελλάδος «σφρά-

γισαν» και οι πέντε μεγάλοι (ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ, 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), εφό-
σον νίκησαν και στους επαναληπτικούς 
αγώνες τους. 

Την οκτάδα συμπλήρωσαν οι Λαμία, 
Απόλλων Παραλιμνίου και Πανσερραϊκός.

Πιο αναλυτικά και με χρονική σειρά, η Λα-
μία νίκησε στην Καλλιθέα την τοπική ομά-
δα με 2-1 (πρώτο ματς 1-1) με δύο τέρματα 
μέσα σε 5 λεπτά (34’ Μανούσος, 38’ Μαρ-
τίνεζ) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. 
Ο Νίλι μείωσε γρήγορα (41’) για τους γη-
πεδούχους αλλά στο δεύτερο μέρος οι φι-
λοξενούμενοι κράτησαν τη νίκη-πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα νίκησε ξανά την Κα-
λαμάτα με το σκορ του πρώτου αγώνα (2-
0) με δύο τέρματα του Τόμας σε τρία λεπτά 
(11’, 13’) και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε 
συντήρηση δυνάμεων...

Η ομάδα του νομού Σερρών, Απόλλων 
Παραλιμνίου, μετά το 2-2 στην έδρα του 
με τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, κατάφερε να 
πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς μετά από 
παράταση (1-1 ο κανονικός αγώνας, 30’ 
Μηνάς - 2’ Γιώργος Γεωργιάδης). Το γκολ 
της πρόκρισης σημείωσε στο 109’ ο έτε-
ρος... Γεωργιάδης της ομάδας, Σάββας! 

Το γκολ-πέναλτι του Μαντσίνι στο 35’ ήταν 
αρκετό για τον Άρη, ώστε να νικήσει για 2η 
φορά τον Λεβαδειακό (1-2 στη Λιβαδειά) 
και να πάρει την πρόκριση, ενώ επίσης με 
2η νίκη (0-2) προκρίθηκε και ο Παναθηνα-

ϊκός απέναντι στην ομάδα του Βόλου, με 
σκόρερς δύο από τους τρεις Σλοβένους 
(40’ Τσέριν, 80’ Σπόραρ). Πρώτο παιχνίδι 
3-0 για το «τριφύλλι» στη Λεωφόρο. 

Η ΑΕΚ μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα 
στην Κηφισιά, νίκησε πάλι στην έδρα της 
την ομάδα των βορείων προαστίων με 3-0 
(27’ Μουστακόπουλος, 48’ Ραντόνια, 82’ 
Μαχαίρας) και πέρασε άνετα στους «8».

Το 4-1 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκά-
κη είχε δώσει «αέρα» πρόκρισης στον Ολυ-
μπιακό απέναντι στον Ατρόμητο. Έτσι το 
παιχνίδι-ρεβάνς είχε χαρακτήρα περισσό-
τερο τυπικό, με τις δύο ομάδες να παίζουν 
ανοικτά και χωρίς άγχος, προσφέροντας 
γκολ και... θέαμα, κάτι που δείχνει και το 
τελικό 2-2. 

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 8’ με τον 
Τζοβάρα, για να απαντήσουν οι «ερυθρό-
λευκοι» δις, με τους Σισέ (38’) και Μαρσέ-
λο (45+1’). Στην επανάληψη ο Κωτσόπου-
λος ισοφάρισε (51’) για το τελικό 2-2.

Στην Καλαμαριά τέλος, ο Πανσερραϊκός 
μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στις Σέρ-
ρες, νίκησε πάλι τον Απόλλωνα Πόντου 
με 1-0 (37’ Κατσαντώνης) και προκρίθηκε 
και αυτός στην προημιτελική φάση του θε-
σμού.
Τα ζευγάρια στους «8» (οι αγώνες στις 
18/1 & 25/1, ώρα Καναδά 11 π.μ.) είναι: 
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 
ΑΕΚ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΛΑΜΙΑ 

BASKET LEAGUE

Σκορπάει... τρόμο ο Ολυμπιακός
Οι «ερυθρόλευκοι» διέσυραν και την ΑΕΚ  
με 40(!) πόντους διαφορά (111-71)

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός, διέλυ-
σε με 40 πόντους διαφορά και την 

ΑΕΚ στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της 
ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, όντας ο 
απόλυτος κυρίαρχος του πρωταθλήμα-
τος με 11 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στη 2η 
θέση, με τους «πράσινους» να συνεχί-
ζουν να δείχνουν πολύ άσχημο πρόσω-
πο, εφόσον «ίδρωσαν» να κερδίσουν στο 
ΟΑΚΑ το Περιστέρι. 
Στο τέλος της 3ης περιόδου οι γηπε-

δούχοι ήταν στο +11 και έδειχναν ότι θα 
έπαιρναν μία σχετικά άνετη νίκη, όμως 
στην τελευταία περίοδο οι Περιστεριώ-
τες με επιμέρους 7-27(!) λίγο έλειψε να 
πάρουν τη νίκη, με τον Ντένμον των φι-
λοξενούμενων να αστοχεί στο τελευταίο 
σουτ...
Από τις επιδόσεις των άλλων ομάδων, 

εντυπωσιάζει ο Κολοσσός Ρόδου, που 
μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δι-
ατηρεί το αήττητο της έδρας του, μετά 
από 5 αγώνες που έχει δώσει στο κλει-
στό της Καλλιθέας.
Στους σκόρερς του πρωταθλήματος 

προηγείται ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης 
(Ιωνικός Νίκαιας) με 236 πόντους και 
ακολουθούν οι Ντένμον (Περιστέρι) 207 
και Χαντς (ΠΑΟΚ) 195.
Ο Γουόκαπ του Ολυμπιακού είναι πρώ-

τος στις ασίστ (66) και ακολουθούν οι 
Φρέϊζερ (ΑΕΚ) με 58 και Καράμπελας 
(Απόλλων Πατρών) με 55.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 78-71 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΡΗΣ 64-61 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 72-71 
ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 97-60 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΑΥΡΙΟ 90-87 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 111-71

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 11 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  22 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 
03] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  18 
04] ΠΑΟΚ  18  
05] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 17 
06] ΑΡΗΣ  17  
07] ΑΕΚ   17
08] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 16
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 14 
11] ΛΑΥΡΙΟ  13
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 
ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
*Τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3 
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17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-3 
88’ Παναγιώτου - 45’ Μπάλαν,  
65’ Εραμούσπε, 69’ Παμλίδης 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ 0-3 
13’ Ολιβέϊρα, 27’ Ντάντας, 58’ Ζίβκοβιτς 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-4
7’ πέν. Μπιέλ, 22’ Χουάνγκ,  
45’ Μπακαμπού, 75’ Ελ Αραμπί
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 2-0 
4’ πέν. Κιάρτανσον, 59’ Ροτάριου
ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3-0 
19’ Γκαρσία, 32’ Φαμπιάνο,  
90’ Καμάτσο 
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0 
68’ Πινέδα 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ 0-4 
27’, 52’ Ντίκο, 73’ Τοράλ,  
93’ Τσιλιανίδης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 17 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  42 (27-7) 
02] ΑΕΚ    38 (32-7) 
03] ΠΑΟΚ  35 (26-11) 
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 35 (31-10) 
05] ΑΡΗΣ   28 (25-13) 
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  26 (21-27) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  22 (18-18) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  19 (18-22) 
09] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  17 (20-33) 
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17 (14-22) 
11] ΟΦΗ   15 (15-23) 
12] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 (10-22) 
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   10 (7-30) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  8 (11-30)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

10:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 
13:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023
09:00 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
10:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ
13:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
12:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
Καρέλης        ΠΑΝΑΙΤ. 10 15 
Γκαρσία         ΑΕΚ  9 17
Αϊτόρ              ΠΑΟ 8 9
Μπακαμπού ΟΛΥ 7 13 
Πάλμα         ΑΡΗΣ 7 14 
Ολιβέϊρα       ΠΑΟΚ 7 17

Στην τρίτη θέση των ξένων σκόρερ 
του Ολυμπιακού στην Α’ Εθνική/Super 

League βρίσκεται πλέον ο Γιουσέφ Ελ Αρα-
μπί, αφού με το γκολ που σημείωσε απένα-
ντι στο Βόλο έφτασε τα 61 στο πρωτάθλη-
μα με τους Ερυθρόλευκους, όσα έχει και ο 
Τζιβάνι. Ο Βραζιλιάνος χρειάστηκε 129 ανα-
μετρήσεις για να φτάσει στα 61 γκολ, ενώ 
ο ο Ελ Αραμπί έχει αγωνιστεί σε 117 ματς 
πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα του 2023
Μπορεί το 2023 να είναι μία χρονιά 

που... ακολουθεί το Παγκόσμιο 
Κύπελλο ανδρών, το οποίο ξεκίνησε 
στις 20 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε 
στις 18 Δεκεμβρίου 2022, αλλά και να 
προηγείται των Ολυμπιακών Αγώνων 
2024, όμως δίχως άλλο θα «εμφανι-
στούν» μερικά από τα μεγαλύτερα γε-
γονότα του παγκόσμιου αθλητισμού σε 
ένα ημερολογιακό έτος. 
Ανάμεσά τους το Παγκόσμιο Κύπελλο 

Γυναικών, το πρώτο κορυφαίο τουρ-
νουά Γυναικών που θα φιλοξενηθεί από 
δύο χώρες, Αυστραλία και Νέα Ζηλαν-
δία. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα γεγονότα 
που έρχονται το 2023:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
16-29 Ιανουαρίου: Australian Open 
(Τένις) – Melbourne Park (Μελβούρνη, 
Αυστραλία) 
12-29 Ιανουαρίου: Χάντμπολ – Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα ανδρών – Πολωνία, 
Σουηδία
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

12 Φεβρουαρίου: Super Bowl LVII (NFL) 
– State Farm Stadium (Αριζόνα, ΗΠΑ)
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

5 Μαρτίου έως 26 Νοεμβρίου – Formula 
1 από το Μπαχρέιν έως το Αμπού Ντά-
μπι 
5 Μαρτίου: Μαραθώνιος Τόκιο 2023 – 
Τόκιο (Ιαπωνία)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

17 Απριλίου: Μαραθώνιος Βοστώνης – 
Βοστώνη (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ) 
23 Απριλίου: Μαραθώνιος Λονδίνου 
2023 – Λονδίνο (Αγγλία)
ΜΑΪΟΣ 2023 

6-28 Μαΐου: 2023 Giro d’Italia (Ποδηλα-
σία) – Ιταλία 

28 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2023: French 
Open (Τένις) – Roland Garros (Παρίσι, 
Γαλλία) 
31 Μαΐου: Τελικός UEFA Europa League 
2023 (Ποδόσφαιρο) – Puskás Arena 
(Βουδαπέστη, Ουγγαρία)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 

1-18 Ιουνίου: Τελικοί NBA 2023 (Μπά-
σκετ) 
3 Ιουνίου: Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας 
2023 (Ποδόσφαιρο) – Στάδιο Wembley 
(Λονδίνο, Αγγλία) 
9-25 Ιουνίου: Ευρωπαϊκοί Αγώνες 2023 – 
Κρακοβία (Πολωνία) 
10 Ιουνίου: Τελικός UEFA Champions 
League 2023 (Ποδόσφαιρο) – Ολυμπιακό 
Στάδιο Ατατούρκ (Κωνσταντινούπολη, 
Τουρκία) 
10-11 Ιουνίου: 24 ώρες Le Mans 
(Motorsport) – Circuit de la Sarthe (Λε 
Μαν, Γαλλία) 
14-18 Ιουνίου: Τελικοί UEFA Nations 
League 2023 (Ποδόσφαιρο) – Ρότερνταμ 
& Ένσεντε (Ολλανδία) 
16 Ιουνίου – 16 Ιουλίου: AFC Κύπελλο 
Ασίας (Ποδόσφαιρο) – Κατάρ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 

1-23 Ιουλίου: Tour de France (Ποδηλα-
σία) – Ισπανία & Γαλλία 
3-16 Ιουλίου 2023: Πρωτάθλημα 
Wimbledon 2023 (τένις) – All England 
Lawn Tennis Club (Λονδίνο, Αγγλία) 
10 Ιουλίου – 20 Αυγούστου: Παγκόσμιο 
Κύπελλο Γυναικών FIFA 2023 (Ποδόσφαι-
ρο) – Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία 
14-30 Ιουλίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης της FINA – Φουκουόκα (Ια-
πωνία) 
28 Ιουλίου – 6 Αυγούστου 2023: Παγκό-
σμιο Κύπελλο Netball 2023 (Netball) – 
Νότια Αφρική

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 
3-13 Αυγούστου 2023: Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Ποδηλασίας UCI 2023 (Ποδηλα-
σία) – Γλασκόβη (Σκωτία) 
19 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου: Vuelta 
a España (Ποδηλασία) – Ισπανία 
19-27 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Στίβου (Στίβος) – Εθνικό Κέντρο 
Στίβου (Βουδαπέστη, Ουγγαρία) 
25 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου: Παγκό-
σμιο Κύπελλο Μπάσκετ FIBA (Μπάσκετ) 
– Ινδονησία, Ιαπωνία & Φιλιππίνες 
28 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου: US 
Open (Τένις) – Φλάσινγκ Μέντοους (Νέα 
Υόρκη, ΗΠΑ)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

8 Σεπτεμβρίου – 21 Οκτωβρίου: Πα-
γκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι 2023 (Rugby 
Union) – Γαλλία 
30 Σεπτεμβρίου: Μεγάλος Τελικός AFL 
2023 (AFL) – Γήπεδο Κρίκετ Μελβούρνης 
(Μελβούρνη, Αυστραλία)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 

8 Οκτωβρίου 2023: Μαραθώνιος Σικάγο 
2023 – Σικάγο (ΗΠΑ) 
12 Οκτωβρίου – 26 Νοεμβρίου: Παγκό-
σμιο Κύπελλο Κρίκετ 2023 (Κρίκετ) – Ιν-
δία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

5 Νοεμβρίου: Μαραθώνιος Νέας Υόρκης 
– Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) 
Δεν έχει οριστεί ημερομηνία: Τελικοί 
Κυπέλλου Davis 2023 (Τένις)   
Δεν έχει οριστεί ημερομηνία: Τελικοί 
ATP 2023 (τένις) – Pala Alpitour (Τορίνο, 
Ιταλία) 
3 Νοεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου: Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ γυναικών 
– Δανία, Νορβηγία, Σουηδία 
                                     ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 
                                                                   © ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΕΛΛΑΔΑ | ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Ο Πινέδα έβαλε τέλος στο «πράσινο» αήττητο
Με τη δύναμη της έδρας της και 

32.000 υποστηρικτών της, η ΑΕΚ 
νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο κλασικό 
αθηναϊκό ντέρμπι, στο πλαίσιο της 17ης 
αγωνιστικής της Super League, δίνοντας 
τέλος στο «πράσινο» αήττητο.
To μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ομπερλίν 

Πινέδα στο 68ο λεπτό (φωτ.) και χάρη σ’ 
αυτό η Ένωση μείωσε στους 4 βαθμούς 
τη διαφορά της από τους «πράσινους», 
δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο πρωτά-
θλημα. Δοκάρι είχε ο Παναθηναϊκός στο 
90+8΄ με τον Ιωαννίδη, χαμένο πέναλτι 
η ΑΕΚ στο 90+10΄ με τον Γκαρσία (απέ-
κρουσε ο Μπρινιόλι)! 

ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Συνεχίζοντας το σερί των εξαιρετικών 

εμφανίσεων, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 3-0 

της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος». 
Νέλσον Ολιβέιρα (13’), Τιάγκο Ντάντας 
(27’) κι Αντρίγια Ζίβκοβιτς (58’) τα γκολ 
για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου 
που, ωστόσο, απειλήθηκε ιδιαίτερα στο 
πρώτο μέρος από τους γηπεδούχους.  

ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Με το εμφατικό 4-0 επί του Βόλου ο 

Ολυμπιακός «αποζημίωσε» με τον κα-
λύτερο τρόπο τους περίπου 15.000 οπα-
δούς του που κατέκλυσαν το Πανθεσσα-
λικό και με την 3η συνεχόμενη νίκη του, 
για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο 
στη Super League (προηγήθηκαν το 5-0 
επί του Αστέρα Τρίπολης και το 2-0 επί 
του Ιωνικού), μείωσε στο -7 από τον πρω-
τοπόρο Παναθηναϊκό.

«ΠΕΡΙΠΑΤΟ» ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ Ο ΑΡΗΣ 
Εκμεταλλευόμενος την υπεροχή του στο 

πρώτο μισό της αναμέτρησης, ο Άρης 
επικράτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», 
επί του Αστέρα Τρίπολης, με 3-0. Νίκη 
με την οποία επέστρεψε σε θετικό απο-
τέλεσμα, μετά την ήττα που υπέστη, την 
περασμένη εβδομάδα, στην Τούμπα, από 
τον ΠΑΟΚ. 

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Εξελέγη η Εφορευτική Επιτροπή

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

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Σχολείο “Άγιος Νικόλαος” Λαβάλ

ΟρκίστηκανΟρκίστηκαν
τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜτα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ

Με την  επιστροφή τους από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, το Σάββατο, 7 
Ιανουαρίου 2023, οι μαθητές  των σχολείων της  Συμπληρωματικής Εκπαί-

δευσης καλωσόρισαν το νέο έτος με διάφορες δραστηριότητες. 

Στο Σαββατιανό σχολείο “Άγιος Νικόλαος” Λαβάλ, τα παιδιά, αφού έμαθαν για 
τις ρίζες του εθίμου της Βασιλόπιτας -γλύκισμα σύμβολο της Πρωτοχρονιάς που 
συνδέεται με την εορτή του Αγίου Βασιλείου, από τον οποίο πήρε και το όνομά 
της- παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τον τελετουργικό τρόπο κοπής και το μοί-
ρασμα των κομματιών στους συμμαθητές τους. Στις ημέρες μας, κατά την πα-
ρασκευή της Βασιλόπιτας τοποθετείται ένα νόμισμα, που όποιος το βρει θα είναι 
και ο τυχερός της χρονιάς. Οι Βασιλόπιτες προσφέρθηκαν από την Επιτροπή 
Γονέων του σχολείου.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, 
24 Δεκεμβρίου 2022, ορκίστηκαν 

τα πέντε νέα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, παρουσία του 
Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ζηνουπό-
λεως Ιακώβου. Τα πέντε νέα μέλη προ-

ήλθαν από τον κατάλογο των επιλα-
χόντων των εκλογών του περασμένου 
Ιουνίου, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί 
κανονισμοί της Κοινότητας. 

Τα μέλη είναι: Κωνσταντίνος Νασιού-

λης, Ευδοκία Νικολάου, Γεώργιος Ρή-
γας, Λώρη Κέζα και Αντωνία Μακρή. 

Η επίσημη παρουσίασή τους στα υπό-
λοιπα μέλη του Συμβουλίου έγινε κατά 
τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης 

του σώματος, διαδικτυακά, στις 28 Δε-
κεμβρίου 2022.

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη και ευχό-
μαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους. 

Την Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποι-
ήθηκε η ειδική Περιφερειακή Γενική Συνέλευση 

της Περιφέρειας Μοντρεάλ της ΕΚΜΜ, με σκοπό την 
εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξάγει 
τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Περιφερειακού 
Συμβουλίου Μοντρεάλ, στις 28 Ιανουαρίου 2023. 

Τα μέλη της Κοινότητας υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Δρ. 
Γεώργιος Τσούκας, ο οποίος, αφού ευχήθηκε σε όλα 
τα μέλη «Καλή χρονιά», ευχαρίστησε όλους για τη 
συμμετοχή τους στη συνέλευση. 

Πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγη ο κ. Νίκος Μαύ-
ρος και Γραμματέας ο εκδότης Χρήστος Μανίκης. 
Απαρτία διαπιστώθηκε στις 3:31 μ.μ.. Τη συνέλευση 
παρακολούθησαν, επίσης, μέλη της Κοινότητας από 
τις περιφέρειες Λαβάλ και Νότιας Ακτής, χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου. 

Για τη σύσταση της Εφορευτικής Επιτροπής εξελέ-
γησαν οι:

• Βασίλης Στραπάτσας
• Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης
• Βίκυ Κομπογιάννη
• Κωσταντίνος Γκολφινόπουλος 
• Νίκος Μαύρος

Οι Περιφερειακές Εκλογές Μοντρεάλ θα διεξαχθούν 
το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, στο Ελληνικό Κοι-
νοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton. 
Αιτήσεις υποψηφίων υπάρχουν στα γραφεία της Κοι-
νότητας. 

Στην πρώτη συνεδρίαση της Εφορευτικής Επι-
τροπής, τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023, πραγμα-
τοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του 

Προεδρείου. Πρόεδρος εξελέγη ο Χαράλαμπος Μπα-
μπαρούτσης, Ταμίας η Βίκυ Κομπογιάννη και Γραμ-
ματέας ο Νίκος Μαύρος. 

Ακολούθησε η έκδοση της πρώτης ανακοίνωσης της 
Εφορευτικής Επιτροπής, με τις σχετικές οδηγίες για 
τους ψηφοφόρους και τους υποψηφίους των περιφε-
ρειακών εκλογών του Μοντρεάλ. 

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται και μεταδίδεται αντίστοι-
χα, από τις εβδομαδιαίες εφημερίδες του Μοντρεάλ 
και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η ΕΚΜΜ ευχαρι-
στεί θερμά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την προ-
σφορά του χώρου και του χρόνου που διαθέτουν. 

Επίσης, η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο 
της Κοινότητας, hcgm.org και στα κοινωνικά δίκτυα. 

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή των μαθητών του παραρτήματος V του σχολείου 
«Σωκράτης-Δημοσθένης», ήταν μια εκπληκτική εκδήλωση, που έφερε κοντά 

ολόκληρη τη σχολική κοινότητα στο πνεύμα των γιορτών. 

Οι μαθητές τραγούδησαν, παρουσίασαν θεατρικά και χόρεψαν σε μια επιλογή 
από κλασικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, τραγούδια και ιστορίες, που παρουσιά-
στηκαν στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας, 
ο Γενικός Διευθυντής του σχολείου Χρήστος Αδαμόπουλος και πλήθος γονέων, 
στο κατάμεστο γυμναστήριο του παραρτήματος. 

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
του παραρτήματος V του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Περιφερειακές Εκλογές Μοντρεάλ 
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

Αγαπητοί συμπάροικοι.

Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι εκλογές 
για την ανάδειξη του νέου Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Μοντρεάλ, θα διεξα-
χθούν  μόνον το Σάββατο, 28 Ιανουαρί-
ου, 2023, από τις 10:00 π.μ. ως τις 7:00 
μ.μ. στο εκλογικό κέντρο:

Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδρια-
νός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue 
Montreal Quebec, H3S 2K8

Δικαίωμα Ψήφου
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με 
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 
5.9, 5.10 και 5.11) όσοι συμπάροικοι επι-
θυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 
28ης Ιανουαρίου 2023 πρέπει να πλη-
ρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
* Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών 
και άνω και να είναι μόνιμοι κάτοικοι της 
περιφέρειας Μοντρεάλ.
* Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπλη-
ρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις).
* Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή 
τους θα έχει λήξει για λιγότερο από ένα 
χρόνο, κατά την ημέρα των εκλογών, θα 
μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή 
τους, πριν ή κατά την ημέρα των εκλο-
γών μόνο σε μετρητά ή επιβεβαιωμένη 
τραπεζική επιταγή (certified cheque).
* Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή 
τους θα έχει λήξει για περισσότερο 
από ένα χρόνο, θα πρέπει να έχουν πλη-
ρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες πριν 
τις εκλογές, μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2022 
για να γίνουν ενεργά μέλη.
* Τα μη ενεργά μέλη για περισσότερο 
από ένα χρόνο, μπορούν, κατά την ημέ-
ρα των εκλογών να πληρώσουν 2 (δύο) 
συνδρομές, τους 12 μήνες πριν και τους 
12 μήνες μετά, για να γίνουν ενεργά 
μέλη. Η πληρωμές των συνδρομών κατά 
την ημέρα των εκλογών, πρέπει να είναι 
μόνο σε μετρητά ή με επιβεβαιωμένη 
τραπεζική επιταγή (certified cheque)
* Τα νέα μέλη πρέπει να έχουν πληρώσει 
τη συνδρομή τους μέχρι και την 29η  Δε-
κεμβρίου 2022.
* Καμία συνδρομή δεν θα εισπράττεται 
από την 18η Ιανουαρίου 2023 έως και 
την 27η Ιανουαρίου 2023, εκτός των πε-
ριπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17.5.3
 

Δικαίωμα Υποψηφιότητας
Όσοι συμπάροικοι ενδιαφέρονται να 
θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές της 
28ης Ιανουαρίου 2023,  για το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Μοντρεάλ, σύμ-
φωνα με το Άρθρο 7.5, 12.3, 16.6 των 
Εσωτερικών Κανονισμών, θα πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι ηλικίας άνω των 18 (δέκα 
οκτώ) ετών και να είναι μόνιμοι κάτοικοι 
της περιφέρειας Μοντρεάλ.
2. Να είναι ενεργά μέλη της Κοινότητας.
3.Εάν είναι μη ενεργά μέλη και η συν-
δρομή τους έχει λήξει για λιγότερο από 

ένα χρόνο θα πρέπει να έχουν πληρώσει 
τη συνδρομή τους την στιγμή που κατα-
θέτουν την υποψηφιότητά τους και είναι 
ενεργά μέλη.
4. Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή 
τους θα έχει λήξει για περισσότερο από 
ένα χρόνο, θα πρέπει να έχουν πληρώ-
σει τη συνδρομή τους 30 ημέρες πριν 
την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους, 
ή να έχουν πληρώσει δύο συνδρομές, 
τους προηγούμενους δώδεκα μήνες και 
τους επόμενους δώδεκα μήνες, πριν την 
14η Ιανουαρίου 2023, τελευταία ημέρα 
καταθέσεως υποψηφιοτήτων, ώστε να γί-
νουν ενεργά μέλη.
5.Τα νέα μέλη πρέπει να έχουν πληρώσει 
την συνδρομή τους 30 ημέρες πριν κατα-
θέσουν την υποψηφιότητά τους.
6. Να μην είναι μέλη Διοικητικού Συμ-
βουλίου άλλου παρόμοιου Οργανισμού 
ή Ενορίας.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Μοντρεάλ, πρέπει να είναι κάτοι-
κοι της περιφέρειας Μοντρεάλ. 

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώ-
σουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, 
υπογραμμένη από δύο ενεργά μέλη της 
Κοινότητας και να επιδείξουν ταυτότητα 
με φωτογραφία (photo ID) στην Εφο-
ρευτική Επιτροπή το αργότερο έως την 
14η Ιανουαρίου 2023, από τις 10:00 
π.μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ. στα γραφεία της 
Εφορευτικής Επιτροπής (5777 Wilderton) 
αίθουσα 104.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων Οι υποψή-
φιοι και τα δύο (2) μέλη που προτείνουν 
τον/την υποψήφιο/α πρέπει να είναι 
ενεργά μέλη τη στιγμή που καταθέτουν 
την αίτηση υποψηφιότητας.

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι για κατα-
θέσεις υποψηφιοτήτων και κάθε είδους 
πληροφορίες, τα γραφεία της Εφορευτι-
κής Επιτροπής (5777 Wilderton, αίθουσα 
104) θα είναι ανοικτά τις ακόλουθες ημέ-
ρες και ώρες:
Παρασκευή, 13η Ιανουαρίου από ώρα 
6:00 μ.μ. έως 8:00 μ.μ.
Σάββατο, 14η Ιανουαρίου από ώρα 
10:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ.
για την παραλαβή των υποψηφιοτή-
των. 

Προσωρινοί Υπάλληλοι
Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί 
τη βοήθεια προσωρινών υπαλλήλων οι 
οποίοι θα εργαστούν κατά την ημέρα 
των εκλογών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέ-
πει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, να 
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσ-
σα καθώς και μια από τις επίσημες γλώσ-
σες του Καναδά (Αγγλική ή Γαλλική) και 
να μην είναι πρώτου βαθμού συγγενείς 
με κανέναν από τους υποψήφιους των 
εκλογών. Τα άτομα αυτά θα εργαστούν 
υπό την καθοδήγηση της Εφορευτικής 
Επιτροπής (Άρθρο 17.5.6 των Εσωτερι-
κών Κανονισμών). Η αμοιβή εργασίας 
είναι ευθύνη της Ε.Κ.Μ.Μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για αιτήσεις προ-
σωρινής εργασίας, μπορούν να επι-
σκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://bit.ly/3vHb6PI. Αιτήσεις για 
προσωρινή εργασία, θα υπάρχουν επίσης 
και στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτρο-
πής (5777 Wilderton) αίθουσα 104 και 
στο γραφείο μελών 111.

Εθελοντές
Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί 
τη βοήθεια εθελοντών, οι οποίοι θα ερ-
γαστούν κατά την ημέρα των εκλογών. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι 
ηλικίας άνω των 18 ετών, να γνωρίζουν 
επαρκώς την ελληνική γλώσσα καθώς και 
μια από τις επίσημες γλώσσες του Κανα-
δά (Αγγλική ή Γαλλική). Τα άτομα αυτά 
θα εργαστούν υπό την  καθοδήγηση της 
Εφορευτικής Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να επι-
σκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://bit.ly/3GN4d5C. Αιτήσεις για 
εθελοντική εργασία, θα υπάρχουν επίσης 
και στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτρο-
πής (5777 Wilderton) αίθουσα 104 και 
στο γραφείο μελών 111.

Αιτήσεις Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι, καθώς επίσης και οι προ-
σωρινοί υπάλληλοι, μπορείτε να προμη-
θευτείτε τις σχετικές αιτήσεις από την 
Εφορευτική Επιτροπή ή από το γραφείο 
μελών της Ε.Κ.Μ.Μ 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι, καθώς επίσης 
και οι προσωρινοί υπάλληλοι να γνωρί-
ζουν ότι η Εφορευτική Επιτροπή συνε-
δριάζει την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 
2023, από τις 6:00 μ.μ. μέχρι τις 8:00 
μ.μ. και το Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 
2023, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τη 1:00 
μ.μ. για την παραλαβή των υποψηφιο-
τήτων.

Οι Υποψήφιοι πρέπει θα καταθέτουν 
τις αιτήσεις υποψηφιότητας μόνο στην 
Εφορευτική Επιτροπή (5777 Wilderton, 
αίθουσα 104) αυτοπροσώπως τις ώρες 
που αναγράφονται άνωθεν και να επι-
δεικνύουν ταυτότητα με φωτογραφία 
(photo ID). Η τελευταία ημέρα για κατά-
θεση υποψηφιότητας είναι το Σάββατο, 
14η Ιανουαρίου 2023 από τις 10.00 
π.μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ.

Εκπρόσωποι υποψηφίων
Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανο-
νισμούς της Ε.Κ.Μ.Μ., κάθε υποψήφιος 
μπορεί να διορίσει έναν εκπρόσωπο 
για την Περιφέρεια του Μοντρεάλ 
που θα έχει πρόσβαση στη διαδικασία 
καταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Οι 
εκπρόσωποι των υποψηφίων θα πρέπει 
να συμπληρώσουν ένα Έντυπο Εγγρα-
φής Αντιπροσώπου Υποψηφίου και να το 
υποβάλουν στην Εφορευτική Επιτροπή 
έως την ημέρα των εκλογών.

Την ημέρα των εκλογών (28 Ιανουαρίου 
2023), οι εκπρόσωποι των υποψηφίων 
θα πρέπει να έχουν ένα έγχρωμο σήμα 
με το ονοματεπώνυμό τους, που θα 
τους έχει δοθεί κατά την εγγραφή τους. 
Το σήμα αυτό, θα επιτρέπει στους εκπρο-
σώπους  την πρόσβαση στην αίθουσα 
καταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Δεν θα 

παραχωρηθεί πρόσβαση χωρίς σήμα 
σε κανένα. Επίσης, η χρήση κινητών τη-
λεφώνων για οποιοδήποτε σκοπό στην 
αίθουσα καταμέτρησης ψηφοδελτίων, 
απαγορεύεται αυστηρώς.

Τα Έντυπα Εγγραφής Αντιπροσώπου 
Υποψηφίων είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση https://bit.ly/3VtW9Lm, 
στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτρο-
πής (5777 Wilderton, αίθουσα 104) και 
στο γραφείο μελών της ΕΚΜΜ.

Εκπρόσωποι ΜΜΕ
Με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής 
θα επιτρέπεται η είσοδος των ΜΜΕ στην 
αίθουσα καταμέτρησης των ψηφοδελτί-
ων στις φετινές εκλογές, σε επιλεγμένο 
χώρο. Η συμμετοχή των Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) θα περιορίζεται 
σε ρόλο παρατηρητή, κατά τη διαδικασία 
καταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Δεν 
θα επιτρέπονται ερωτήσεις ή συνομι-
λίες οποιουδήποτε είδους, έως ότου η 
Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώσει τα 
τελικά αποτελέσματα των εκλογών.

Τα έντυπα εγγραφής εκπροσώπων των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 
είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση https://bit.ly/3FZOyOW και θα 
πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική 
Επιτροπή έως την ημέρα των εκλογών. 

Την ημέρα των εκλογών, (28 Ιανουαρίου 
2023), οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης  (ΜΜΕ) να έχουν ένα 
έγχρωμο σήμα με το ονοματεπώνυμό 
τους, που θα έχει δοθεί από την Εφορευ-
τική Επιτροπή. Το σήμα αυτό θα επιτρέπει 
την πρόσβαση στην επιλεγμένη περιοχή 
του παρατηρητή. Δεν θα παραχωρηθεί 
πρόσβαση χωρίς σήμα. Επίσης, η χρή-
ση κινητών τηλεφώνων για οποιοδή-
ποτε σκοπό στην αίθουσα καταμέτρησης 
ψηφοδελτίων, απαγορεύεται αυστηρώς.

Επιστροφή βιβλίων Εγγρα-
φής Μελών
Παρακαλούνται οι υπάλληλοι της 
Ε.Κ.Μ.Μ. της περιοχής του Μοντρε-
άλ που έχουν στην κατοχή τους Βιβλία 
Αποδείξεων Εγγραφής Μελών να τα επι-
στρέψουν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2023  
(ημέρα Τετάρτη) και ώρα 7:00 μ.μ. στα 
γραφεία της Ε.Κ.Μ.Μ. Μένουν τα βιβλία 
στις εκκλησίες μόνο για Μυστήρια. (Δέκα 
μέρες πριν τις εκλογές)

Όσα βιβλία δεν επιστραφούν την κα-
θορισμένη ημέρα και ώρα θα θεωρη-
θούν άκυρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟ-
ΓΟΥΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΕΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί τις εφημερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ για την προσφορά του χώρου δημοσίευσης αυτής της ανακοίνωσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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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
ΜΑΘΗΜΑΤΑ YOGA 

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

 στο Μόντρεαλ, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, 11:00-12:00 
στην αίθουσά μας, 821 Ogilvy.  

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

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

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

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

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

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

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir, Laval) 

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα,  

παππού, αδελφού και θείου 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ 
ΣΤΑΥΡΌΠΌΥΛΌ 

(ετών 64, από Μόντρεαλ, καταγωγή από Δαφνί, Σπάρτης Λακωνίας)

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

και φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς 

συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος, για το θάνατο του αείμνηστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου, Παναγιώτη Σταυρόπουλου.

Η σύζυγος: Παναγιώτα  
Τα παιδιά: Δημήτρης - Nadia  

Τα εγγόνια: Κατερίνα και Παναγιώτης  
Τα αδέλφια: Παναγιώτα, Ευάγγελος - Ελένη  

Οι ανιψιές: Ευαγγελία και Γεωργία  
Τα πεθερικά: Παναγιώτης - Τασία Μαντρόζος 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

 

ΒΑΣΙΛΕΙΌΣ 
ΚΌΣΤΡΙΒΑΣ  

(από Τρίκορφο, Καλαμάτας Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

 

ΗΛΙΑΣ 
ΓΚΙΚΑΣ 

(από Μαγούλα, Σπάρτης Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΌΥ 
ΧΕΙΛΑΚΌΥ 
(από Σελεγούδι Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023  

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  (777 Rue Saint-Roch, Montreal)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο (9-11:30 π.μ.)  

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας πατέρα, παππού και αδελφού

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ 
ΣΚΌΥΜΗ 

(ετών 87, από Αθήνα)

Τα παιδιά: 
Βάγια Σκούμη,  

Κατερίνα – Andrew Reaccuglia 
Η αδελφή: 

Βασιλική Σμυρνάκη 
 Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 

οι λοιποί συγγενείς  
και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα 

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου 
θα προσφερθεί καφές 

στην αίθουσα της εκκλησίας. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με 

διαφόρους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του 

λατρευτού μας πατέρα, παππού και αδελφού,
Κωνσταντίνου Σκούμη.
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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...

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Απεβίωσε η αείμνηστη, μητέρα, σύζυγος, 

θυγατέρα, αδελφή και θεία

ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ ΛΙΛΗ 
ΠΡΙΦΤΑΚΗ 

(το γένος Βόλη, ετών 49)

Η σορός της θα εκτεθεί 
στο Νεκροπομπείο AETERNA 

(55 rue Gince, Montreal, H4N 1J7)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 

από 3:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει τη 
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, 

στις 10:30 το πρωί 
στον Ιερό Ναό Του Τιμίου Σταυρού 

4865 Chem. du Souvenir, Laval

Μετά την ακολουθία θα προσφερθεί 
καφές στο υπόγειο της εκκλησίας

Η ταφή της θα γίνει στο Κοιμητήριο 
Notre Dame de l’Esperance

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν

Ο σύζυγος: Βασίλης Πριφτάκης
Τα παιδιά: Δημήτρης και Πήτερ

Οι γονείς: Παναγιώτης και Γεωργία Βόλη
Τα αδέλφια: Αγγελική και Κώστας 

Τα πεθερικά: Δημήτριος  
και Γιαννούλα Πριφτάκη

Ο κουνιάδος: Γιάννης Πριφτάκης
Τα ανίψια: Αφροδίτη, Σοφία,  

Γιάννα, Ντέμι και Μαρία

Τα ξαδέλφια, οι θείοι και θείες, οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι εδώ, στην Ελλάδα 

και στην Αμερική

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 

(8:30πμ με 10:00πμ) στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Souvenir, Chomedey, Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου συζύγου, πατέρα και γιού 

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ 
ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ 
(ετών 39, από Μόντρεαλ, καταγωγή Χανιά, Κρήτης)

Η σύζυγος: 
Νίνα Seykova  

Τα παιδιά: 
Διονύσιος-Μιchael και Vίctοrίa-Μανωλία 

Οι γονείς: 
Διονύσιος Χαρχαλάκης και Χρυσούλα 

Μπόμπολα-Χαρχαλάκη 
Τα αδέλφια: 

Ιωάννης - Celine 
Ο κουνιάδος: 
Stefan Seykov  

Η πεθερά: 
Rumyana lvanova 

Ο πεθερός: 
Plamen Seykov 

Η ανηψιά: 
Χρυσούλα-Lίlίa Χαρχαλάκης 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
από εδώ και Ελλάδα. 

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου 
θα μοιραστούν τα κόλλυβα στην 

έξοδο της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με 

διαφόρους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του 
λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιού και 

αδελφού Κωνσταντίνου Χαρχαλάκη.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ιστορική αναδρομή: Από τα προϊστορικά  
χρόνια έως τον 21ο αιώνα!

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, 
στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ θα 

κάνουμε μία αναδρομή στην Ιστορία, 
από την εποχή που πρωτοεμφανίστη-
καν οι σύγχρονοι άνθρωποι, έως τα κα-
τοπινά χρόνια. Για να δούμε τα ιστορικά 
γεγονότα με τη σειρά και να έχουμε μία 
χρονολογική καταγραφή.
Σε αυτές τις ιστορικές αναζητήσεις θα 

χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από τις πιο 
έγκυρες πηγές, είτε από το διαδίκτυο, 
είτε από βιβλία που έχουμε στη διάθεσή 
μας (από εκδοτικούς οίκους αλλά και ελ-
ληνικά σχολικά). Ας ξεκινήσουμε λοιπόν…

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ  
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ιστορία του ανθρώπου, είναι η μεγα-
λύτερη και πιο αληθινή περιπέτεια που 
σημειώθηκε πάνω στη γη. Η εμφάνισή 
του στον πλανήτη μας, στάθηκε το μεγα-
λύτερο γεγονός στην ιστορία της. Προι-
κισμένος με την πολύτιμη δύναμη του 
«λογικού», γρήγορα ξεχώρισε απ’ όλα τα 
ζωντανά πλάσματα του Θεού ο άνθρω-
πος, κι έγινε ο ήρωας της γης.
Ατέλειωτες γενεές ανθρώπων ήρθαν 

στη γη και χάθηκαν. Λαοί μεγάλοι ή ασή-
μαντοι παρουσιάστηκαν, μεγάλα κράτη 
δημιουργήθηκαν κι εξαφανίστηκαν. 
Τι απόμεινε από όλους αυτούς τους 

αμέτρητους ανθρώπους; Κάθε άξια σκέ-
ψη, κάθε ανακάλυψη ή εφεύρεση, κάθε 
σημαντικό έργο του ανθρώπου, σε όποιο 

σημείο της γης και αν έγινε, δεν πήγε χα-
μένο.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ
Μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές 

κατακτήσεις του ανθρώπου στάθηκε η 
γραφή. Δεν τη βρήκαν όμως την ίδια επο-
χή όλοι οι λαοί. Η Ιστορία αρχίζει από τη 
στιγμή που υπάρχει γραφή. Το μεγαλύ-
τερο διάστημα της πορείας του προς τον 
πολιτισμό, ο άνθρωπος το έζησε χωρίς να 
ξέρει να γράφει. Την τεράστια αυτή χρο-
νική περίοδο τη λέμε προϊστορία.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Η προϊστορία είναι η περίοδος από την 

εποχή που πρωτοεμφανίσθηκαν οι σύγ-
χρονοι άνθρωποι, ως προς τη συμπερι-
φορά και ανατομία τους, μέχρι την εμ-
φάνιση της γραπτής ιστορίας, που ακο-
λούθησε την εμφάνιση των συστημάτων 
γραφής. Καθώς τόσο ο χρόνος κατοίκη-
σης των σύγχρονων ανθρώπων, όσο και 
η εξέλιξη των ανθρώπινων πολιτισμών, 
διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, η προ-
ϊστορία αρχίζει και τελειώνει σε διαφο-
ρετικές χρονικές στιγμές, ανάλογα με τη 
συγκεκριμένη περιοχή. 
Σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο, 

αναφέρεται στο χρόνο που εκτείνεται 
από την εμφάνιση του ανθρώπου πε-
ρίπου 5.000.000 χρόνια π.π. [προ πα-
ρόντος] έως το 6.000 π.Χ., χιλιετία στην 
οποία συμβατικά αποδίδεται η επινόηση 

της γραφής και η γνώση της βασίζεται 
αποκλειστικά στην αρχαιολογική μαρτυ-
ρία. 
Οι Σουμέριοι στη Μεσοποταμία και 

η Αρχαία Αίγυπτος, ήταν οι πρώτοι πολι-
τισμοί που ανέπτυξαν τη δική τους γρα-
φή και τήρησαν ιστορικές καταγραφές. 
Αυτό έλαβε χώρα ήδη κατά την πρώι-

μη Εποχή του Χαλκού. Οι γειτονικοί πολι-
τισμοί της Αρχαίας Μέσης Ανατολής ακο-
λούθησαν πρώτοι. Οι περισσότεροι άλλοι 
πολιτισμοί έφθασαν στο τέλος της προ-
ϊστορίας κατά την Εποχή του Σιδήρου. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Ο όρος «προϊστορία» μπορεί να ανα-

φέρεται στο τεράστιο χρονικό διάστημα 
από τη δημιουργία του Σύμπαντος, αλλά 
συχνότερα αναφέρεται στην περίοδο 
από την εμφάνιση της ζωής στη Γη, οπότε 
αντιμετωπίζεται περισσότερο ως γεωλο-
γικός χρόνος, ή ακόμα πιο συγκεκριμένα 
στο χρόνο από την εμφάνιση ανθρωπό-
μορφων όντων. Η έννοια της «προϊστο-
ρίας» προέκυψε κατά την εποχή του Δι-
αφωτισμού στα έργα αρχαιοδιφών, οι 
οποίοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη «πρω-
τόγονος» για να περιγράψουν κοινωνί-
ες που υπήρξαν πριν την εμφάνιση των 
γραπτών μαρτυριών. 
Η πρώτη χρήση του όρου προϊστορία 

στην Αγγλική (κάτι που ισχύει και για άλ-
λες γλώσσες, ωστόσο), έγινε στο Foreign 
Quarterly Review το 1836.
Στη διαίρεση της ανθρώπινης προϊστο-

ρίας οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τυπικά 
το σύστημα τριών εποχών, ενώ οι ερευ-
νητές που ασχολούνται με προ-ανθρώ-
πινες περιόδους, χρησιμοποιούν τυπικά 
τις σαφώς καθορισμένες γεωλογικές 
καταγραφές και τη διεθνώς καθορισμέ-
νη στρωματογραφική βάση εντός της κλί-
μακας του γεωλογικού χρόνου. 
Το σύστημα των τριών εποχών είναι 

μια περιοδολόγηση της ανθρώπινης προ-
ϊστορίας σε τρεις διαδοχικές χρονικές 
περιόδους, που ονομάζονται ανάλογα 
με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή εργαλείων: τη Λίθινη Εποχή, 
την Εποχή του Χαλκού και την Εποχή του 
Σιδήρου. Το σύστημα αυτό εμφανίσθηκε 
στα τέλη του 19ου αιώνα, στο έργο Γερμα-
νών, Βρετανών και Σκανδιναβών αρχαιο-
λόγων, αρχαιοδιφών και ανθρωπολόγων. 
Άλλος διαχωρισμός ιστορίας και προϊ-

στορίας μπορεί να γίνει μεταξύ των γρα-
πτών εκείνων γεγονότων, που μπορούν 
επακριβώς να χρονολογηθούν με ένα 
συνεχές ημερολόγιο χρονολόγησης από 
σήμερα και εκείνων που δεν μπορούν. 
Η απώλεια της συνέχειας του ημερολό-

γιου χρονολόγησης συμβαίνει συχνότερα 
όταν ένας πολιτισμός καταρρέει και η 
γλώσσα και το ημερολόγιο περιπίπτουν 
σε αχρησία. Έτσι ο σημερινός πολιτισμός 
χάνει τη δυνατότητα να χρονολογεί με 
ακρίβεια τα γεγονότα μέσα από γραπτές 
πρωτογενείς πηγές, σε σχέση με τα γεγο-
νότα που χρονολογούνται με την τρέχου-
σα ημερολογιακή χρονολόγηση.
Η εμφάνιση γραπτών πηγών (και έτσι η 

αρχή των κατά τόπους «ιστορικών χρό-
νων») ποικίλλει γενικά σε πολιτισμούς 
που ταξινομούνται είτε στην ύστερη Επο-
χή του Χαλκού είτε στην Εποχή του Σιδή-
ρου. 
Οι ιστορικοί, ολοένα και περισσότερο, 

δεν αυτοπεριορίζονται σε μαρτυρίες 
από γραπτά στοιχεία και τείνουν να βα-
σίζονται περισσότερο σε στοιχεία από τις 
φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, θολώ-
νοντας έτσι τη διάκριση μεταξύ των όρων 
«ιστορία» και «προϊστορία». 
Η άποψη αυτή έχει διατυπωθεί από υπο-

στηρικτές της «βαθιάς ιστορίας» (όρος 
για το μακρινό παρελθόν των ανθρώ-
πινων ειδών «εκτεινόμενο πριν 50.000, 
500.000, ακόμη και 2,6 εκατομμύρια χρό-
νια, στα πρώτα ανθρωποειδή»).
Εξ ορισμού δεν υπάρχουν γραπτές πη-

γές από την ανθρώπινη προϊστορία, έτσι 
η χρονολόγηση προϊστορικών υλικών 
είναι κρίσιμης σημασίας. Δεν υπήρχαν 
αναπτυγμένες σαφείς τεχνικές χρονολό-
γησης μέχρι το 19ο αιώνα. 
Οι κύριοι ερευνητές της ανθρώπινης 

προϊστορίας είναι προϊστορικοί αρχαι-
ολόγοι και φυσικοί ανθρωπολόγοι, που 
χρησιμοποιούν ανασκαφές, γεωλογι-
κές και γεωγραφικές μελέτες και άλ-
λες επιστημονικές αναλύσεις, για να 
αποκαλύψουν και να ερμηνεύσουν τη 
φύση και τη συμπεριφορά των προ-εγ-
γραμμάτων και μη εγγραμμάτων λαών.               
                                  (συνέχεια στο επόμενο)

© WIKIPEDIA, ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ  
(ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ)

Το Στόουνχετζ στη νότια Αγγλία  
που χτίστηκε από τους νεολιθικούς  

ανθρώπους τουλάχιστον πριν  
από 4.000 χρόνια

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

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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1822: Η A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθι-
ερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του 
επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.

1898: Ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφημερίδα 
«L’ Aurore» μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρόε-
δρο της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Κατηγορώ», για 
την Υπόθεση Ντρέιφους.

1930: Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθενική του εμ-
φάνιση σε κόμικ στριπ.

1980: Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Πρα-
σίνων στην Καρλσρούη της Δυτικής Γερμανίας απο-
φασίζεται η δημιουργία ομοσπονδιακού κόμματος 
με τον τίτλο «Οι Πράσινοι» («Die Grünen»).

1991: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ 
της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού διακόπτεται από το 
διαιτητή Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό κι ενώ οι ερυθρό-
λευκοι προηγούνται με 2-1, καθώς η ατμόσφαιρα 
έχει γίνει αφόρητη λόγω ρίψης δακρυγόνων από 
την αστυνομία. Έξω από το γήπεδο, ο νεαρός φί-
λαθλος του Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώνεται 
από φωτοβολίδα. Ο αγώνας θα επαναληφθεί μετά 
από ένα μήνα στη Ρόδο και η ΑΕΚ θα νικήσει με 
1-0.

1992: Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκα-
σε τις γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία 
κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

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

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
873

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 872

13 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στον Υδροχόο και στο φιλικό και ομαδι-
κό ενδέκατο οίκο σας, ευνοούν τις νέες 
φιλίες και ομάδες, η επιρροή τους είναι 
σε μεγάλο βαθμό θετική και χρήσιμη 
στην κοινωνική σας ζωή. Είναι σίγουρο 
ότι θα ωφεληθείτε ιδιαίτερα από τους 
φίλους σας ή αν ασχολείστε με ομαδική 
εργασία. 

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στον Υδροχόο και στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων και των συνεργασι-
ών, γυρίζει σελίδα στην ερωτική σας 
ζωή ή/και τις συνεργασίες σας. Ξεκινά-
τε μια σοβαρή συζήτηση με τον αγαπη-
μένο σας για να προχωρήσετε σε μια 
δέσμευση ή με ένα συνεργάτη για ένα 
νέο επιχειρηματικό εγχείρημα.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στον Υδροχόο και στον επικοινωνιακό 
τρίτο οίκο σας, ρίχνουν το εμπνευσμέ-
νο φως τους στο μυαλό σας και στην 
επικοινωνία σας. Παίρνετε τα ηνία για 
να θέσετε νέους στόχους σχετικά με 
τον τρόπο επικοινωνίας σας με τους 
άλλους μέσω του λόγου σας, γραπτώς 
και προφορικώς.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη θα 
συναντηθούν στον Υδροχόο και στο δέ-
κατο οίκο σας, της καριέρας και της δη-
μόσιας αναγνώρισης, πράγμα το οποίο 
προδιαθέτει ευμενώς την πορεία της 
καριέρας σας, εισπράττετε κολακευτικά 
σχόλια για τη σκληρή δουλειά σας ή λαμ-
βάνετε φήμη εκεί που δεν το περιμένετε.

Με την Αφροδίτη και τη νέα 
Σελήνη στον Υδροχόο και στον έκτο οίκο 
σας, της υγείας, έχετε δύο φίλους που 
μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχε-
τε τους στόχους για καλύτερη υγεία και 
φυσική κατάσταση. Ίσως σας ωθήσουν 
επίσης να επεξεργαστείτε θέματα αρνη-
τικής αυτοκριτικής και υπέρ-ανάλυσης.

Έχετε την ευκαιρία να θέσετε 
νέες βάσεις στα οικονομικά σας, κα-
θώς η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον 
Υδροχόο και στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων, σας δίνει ένα σταθερό νέο 
ξεκίνημα στα οικονομικά θέματα. Ίσως 
λάβετε μια συναρπαστική προσφορά ερ-
γασίας, κάποια με ένα όχι ευκαταφρόνη-
το πακέτο παροχών. 

Αισθάνεστε εξαιρετικά γεμάτη 
ενέργεια γύρω από νέα εγχειρήματα, ει-
δικά αυτά που διευρύνουν τους ορίζοντές 
σας και σας φέρνουν απίστευτα διασκε-
δαστικές περιπέτειες. Η Αφροδίτη και η 
νέα Σελήνη στον Υδροχόο και στον επε-
κτατικό ένατο οίκο σας, σας ωθούν στην 
εξερεύνηση του κόσμου γύρω σας και 
τολμάτε να ανακαλύψετε το άγνωστο. 

Ένας νέος έρωτας εισβάλ-
λει απρόβλεπτα στη ζωή σας. Με την 
Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στον Υδρο-
χόο και στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας, 
δεν πρόκειται να μείνετε μόνοι ούτε 
στιγμή! Περιτριγυρίζεστε από πρόσω-
πα που επιδιώκουν τη φιλία σας πρώτα 
και μετά την καρδιά σας. 

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στο ζώδιό σας, σάς εμπνέουν να κινητο-
ποιηθείτε για ένα προσωπικό εγχείρημα 
ή να πάρετε μια σημαντική πρωτοβουλία 
στη ζωή σας. Είτε πρόκειται για την ερω-
τική σας ζωή ή μια επιχειρηματική ιδέα, 
είτε απλώς έχετε την επιθυμία να ανεβεί-
τε στη σκάλα της επιτυχίας, έχετε θάρ-
ρος, αυτοπεποίθηση και γενναιότητα.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στον Υδροχόο και στον όγδοο οίκο σας, 
των κοινών οικονομικών πόρων και πε-
ριουσιακών στοιχείων, προαναγγέλλει 
ένα νέο κεφάλαιο στη δημοσιονομική 
και συναισθηματική σας ζωή. Εάν απο-
φασίσετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε 
ένα ακίνητο, αυτή είναι μια εξαιρετική 
στιγμή για να το κάνετε.

Με την Αφροδίτη και τη νέα 
Σελήνη στον Υδροχόο και στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένει-
ας, νιώθετε καλύτερα στο σπίτι σας πα-
ρέα με λίγους επίλεκτους φίλους, ίσως 
και να σας αγχώνει η επαφή με πολύ 
κόσμο και θέλετε να μείνετε στη φωλιά 
σας. 

Κοιμάστε και ονειρεύεστε ένα 
καλύτερο αύριο. Με την Αφροδίτη και τη 
νέα Σελήνη στον Υδροχόο και στον πνευ-
ματικό δωδέκατο οίκο σας, έχετε περισ-
σότερο ανάγκη την ξεκούραση και τη χα-
λάρωση, τρέχετε να κρυφτείτε στο δικό 
σας ονειρικό καταφύγιο και όλοι είναι 
ευτυχισμένοι γι’ αυτό. Μην υπόσχεστε 
περισσότερα από αυτά που μπορείτε να 
προσφέρετε. 
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Ο Τοτός και  
οι… σφαλιάρες

Ο Τοτός μπαίνει τρέχοντας στο σπίτι και φωνά-
ζει: «Μπαμπά, μπαμπά, πάμε στο μπουρδ*** 

εδώ πιο κάτω…» και… μπαμ! τρώει μία σφαλιάρα 
από τον πατέρα του… Μετά πηγαίνει στη μητέρα 
του: «Μαμά, μαμά, πάμε στο μπουρδ*** εδώ πιο 
κάτω…» μπαμ! τρώει και μία σφαλιάρα από τη 
μαμά. Πάει τρέχοντας στη γιαγιά: «Γιαγιά, γιαγιά, 
πάμε στο μπουρδ*** εδώ πιο κάτω…» μπαμ!! τρώ-
ει μία με τη μαγκούρα και από τη γιαγιά… Τότε βάζει 
τα κλάματα και με παράπονο λέει… «Αμάν μωρέ, τι 
με βαράτε όλοι σας; Σας λέω πάμε στο μπουρδ*** 
εδώ πιο κάτω, είναι αναίσθητος ο παππούς!!!».

Το «χαζό» παιδί  
και ο φωτογράφος

Ένα μικρό αγόρι μπαίνει 
στο φωτογραφείο της 

γειτονιάς και ο φωτογράφος 
λέει με τρόπο στον πελάτη 
δίπλα του: «Αυτό το παιδί 
είναι το πιο χαζό που έχω 
δει ποτέ στη ζωή μου. Κοί-
τα…». Ο φωτογράφος τότε 
βάζει 10€ στο ένα χέρι του 
παιδιού και λίγα… ψιλά στο 
άλλο: «Διάλεξε όποια θες», 
λέει στο παιδί. Το αγοράκι 
παίρνει τα ψιλά και φεύγει. 

«Είδες; Δεν του κόβει καθό-
λου!» ξανάπε ο φωτογρά-
φος. Φεύγει ο πελάτης και 
βλέπει τυχαία το παιδί στο 
δρόμο να τρώει μια σοκολά-
τα. Έτσι βρήκε την ευκαιρία 
και του έκανε την ερώτηση: 
«Δε μου λες μικρέ, γιατί πή-
ρες τα ψιλά και όχι τα 10€;». 
Και λέει το παιδί: «Γιατί όταν 
πάρω τα 10€, το παιχνίδι 
θα σταματήσει εκείνη τη 
μέρα!!!».

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999
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Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
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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

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



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Αγκινάρες γεµιστές 
µε κασέρι στο φούρνο Γέμιση

• Ξύσμα από 1 λεμόνι
• 50 γρ τριμμένη φρυγανιά
• 2 σκελίδες σκόρδο, θρυμματισμένες ή ψιλοκομμένες
• 1 κουτ. του γλυκού φρέσκια ψιλοκομμένη μέντα 
• 1 κουτ. του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό 
• 50 γρ Κασέρι Κrinos, τριμμένο
• 2 κουτ. σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κrinos
• Αλάτι & πιπέρ

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180°C.
2. Προσθέτουμε σε ένα μπολ, όλα τα υλικά της γέμισης και 
 ανακατεύουμε καλά.
3. Αλείφουμε ένα ταψί με λάδι και τοποθετούμε μέσα τις αγκινάρες.
4. Αλατοπιπερώνουμε τις αγκινάρες και τις γεμίζουμε με την γέμιση. 
 Στην συνέχεια, τις πασπαλίζουμε από πάνω με την θρυψαλιασμένη φέτα.
5.  Προσθέτουμε στο ταψί το λευκό κρασί και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.  
 Γεμίζουμε περίπου το μισό του ταψιού με νερό και ψήνουμε για 35 λεπτά,  
 μέχρι να μαλακώσουν οι αγκινάρες, περιχύνοντάς με το χυμό περιοδικά.
6.  Λίγο πριν βγάλουμε τις αγκινάρες από το φούρνο, τις ψήνουμε για 2-3  
 λεπτά στο Broil μέχρι να ροδίσει ελαφρώς η γέμιση.

• 8 μέτριες φρέσκες αγκινάρες, καθαρισμένες
• 200 γρ φέτα Κrinos, θρυψαλιασμένη
• 150 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κrinos

• 150 ml λευκό κρασί
• Αλάτι & πιπέρι

Υλικά
ΣΥΝΤΑΓΗ

και εμείς!


