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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

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Η Υγεία εκπέμπει SOSΗ Υγεία εκπέμπει SOS    
[β' μέρος][β' μέρος]  

Γιατί έφτασε σε οριακό σημείοΓιατί έφτασε σε οριακό σημείο    
το υγειονομικό σύστημα της χώραςτο υγειονομικό σύστημα της χώρας

ΣΕΛΙΔΕΣ 2-3ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Με ανεργία 5% Με ανεργία 5% 
έκλεισε το 2022έκλεισε το 2022

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  

Η προπαγάνδα Η προπαγάνδα 
7 σημείων  7 σημείων  
της τουρκικής της τουρκικής 
κυβέρνησηςκυβέρνησης  
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Κεμπέκ: Ανταρσία νοσηλευτών  

στο νοσοκομείο Maisonneuve – Rosemont!

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Το τελευταίο «αντίο»  Το τελευταίο «αντίο»  
στον τελευταίο βασιλιά  στον τελευταίο βασιλιά  

των Ελλήνωντων Ελλήνων  
• Το παρών έδωσαν 11 βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης • Το παρών έδωσαν 11 βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης   

• Που ζουν τα παιδιά του Κωνσταντίνου και ποια η συγγένεια  • Που ζουν τα παιδιά του Κωνσταντίνου και ποια η συγγένεια  
με τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπηςμε τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης
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chromapanarmonia.com/private-lessons chromapanarmonia.com/private-lessons 
 Directors: Maria Diamantis BMus,   Directors: Maria Diamantis BMus,  

Dimitris Ilias BFA, DAMPSDimitris Ilias BFA, DAMPS

514.616.6919   
dimil@videotron.ca

SINGING SINGING andand PIANO LESSONS  PIANO LESSONS 

PRO RECORDINGS PRO RECORDINGS andand    
VIDEOCLIPS VIDEOCLIPS forfor SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA 

ONLINE CONCERTS  ONLINE CONCERTS  
andand PRESENTATIONS PRESENTATIONS

in collboration with:in collboration with:
Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation, Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation, 

online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.

Κεμπέκ: Ανταρσία στο Maisonneuve – Rosemont
Ο υπουργός Υγείας του Κεμπέκ, Christian Dubé, διορίζει έναν εξωτερικό διαμεσολαβητή για την επίλυση της 
νοσηλευτικής κρίσης που εκτυλίσσεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου του Μόντρεαλ

Περισσότεροι από 90 από τους 
115 νοσηλευτές στο νοσοκομείο 

Maisonneuve-Rosemont στο Μόντρεαλ 
απειλούν να παραιτηθούν και υπέγρα-
ψαν αίτηση, ζητώντας την άμεση παραί-
τηση του διευθυντή τους για την επιβολή 
υποχρεωτικών υπερωριών στο προσωπι-
κό.

Το τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
νοσοκομείου Maisonneuve-Rosemont 
άνοιξε ξανά στις 8 το πρωί της Τρίτης 17 
Ιανουαρίου, αφού οι αρχές ζήτησαν από 
το κοινό να αποφύγει τη χρήση του τη 
νύχτα της Δευτέρας κατά τη διάρκεια δι-
αμαρτυρίας νοσηλευτών του τμήματος 
επειγόντων περιστατικών.
«Πολλοί άνθρωποι είχαν  το εργασιακό 

κλίμα ως τοξικό», είπε ο Ντουμπέ σε συ-
νέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης 
17/1. «Είναι ατυχές που χρειάστηκε να 
περάσουμε αυτή την κατάσταση αλλά εί-
μαστε πραγματικά αποφασισμένοι αυτή 
τη στιγμή για να βρούμε μια λύση».

Ο Dubé συμφώνησε με τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του CIUSSS de 
l›Est-de-Montréal, Jean-François Fortin 
Verreault, να «φέρουν ένα εξωτερικό άτο-
μο για να συνεχίσει να προσπαθεί να βρει 
λύσεις». 
Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 17/1, ο 

Fortin Verreault είπε ότι ήταν βέβαιος ότι 
το τμήμα επειγόντων θα παραμείνει ανοι-
χτό όλη τη νύχτα.
«Ο στόχος είναι να κρατήσουμε ανοιχτά 

τα επείγοντα περιστατικά. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, εργαζόμαστε με τις ομάδες 
για να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, είμα-
στε σε θέση να καλύψουμε 60 ασθενείς 
σε φορεία στη βραδινή βάρδια, αυτή τη 

στιγμή είμαστε στα 62, οπότε εργαζόμα-
στε για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν 
όλα εκεί και ότι είναι σε ισορροπία», είπε.

Η νοσοκόμα στο ER Amelie Richard ξεκί-
νησε τη βάρδια της τα μεσάνυχτα, αφού 
οι συνάδελφοί της στη βραδινή βάρδια 
ολοκλήρωσαν την καθιστική απεργία. 

Εργάστηκε τρεις ημέρες 16 ωρών σε διά-
στημα τεσσάρων ημερών το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο (14-15/1) και μίλησε για 
το πώς είναι αυτό. «Μερικές φορές απλά 
δε βλέπω το τέλος», είπε. 
«Νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι για πάντα 

και πιστεύω ότι δεν είναι αυτή λύση. Νο-
μίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι».
Η Richard είπε ότι εάν το νοσοκομείο θέ-

λει να προσλάβει προσωπικό για να καλύ-
ψει τη χρόνια έλλειψη εργατικού δυναμι-
κού, πρέπει να πείσει ότι είναι ένα καλό 
μέρος για εργασία, όπου το προσωπικό 
υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να κά-
νει τη δουλειά του. 

«Δεν έχω παιδιά αλλά έχω πολλούς συ-
ναδέλφους που έχουν οικογένεια και παι-
διά, και δεν ξέρω πώς ζουν έτσι», είπε.

Η εκπρόσωπος του συνδικάτου νοση-
λευτών (FIQ) Σόνια Τζελίντι είπε ότι το 
σωματείο άρχισε να συναντά το συμβού-
λιο υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών που 
διευθύνει το νοσοκομείο (CIUSSS-EIM) την 
Τρίτη (17/1) το πρωί.
Το διοικητικό συμβούλιο είπε τη Δευτέρα 

16/1 να αποφύγει τα επείγοντα στο νοσο-
κομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω 
της «εξαιρετικής κατάστασης». 

Ο υπουργός Υγείας Κρίστιαν Ντουμπέ 
είπε στο Twitter τη Δευτέρα (16/1) το βρά-
δυ ότι συναντήθηκε με τον επικεφαλής 
του διοικητικού συμβουλίου εκείνη την 
ημέρα για να συζητήσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολού-
θησης ER Index Sante, το νοσοκομείο 
Maisonneuve-Rosemont λειτουργεί με 
δυναμικότητα 115 τοις εκατό, ένα από 

τα 15 νοσοκομεία του Μόντρεαλ άνω του 
100 τοις εκατό. 

Η κατάσταση, είπε η Ρισάρντ, θα πήγαι-
νε από το κακό στην καταστροφή, εάν 100 
με 150 νοσοκόμες αποφάσιζαν να φύγουν 
οριστικά από το νοσοκομείο. 
«Θα καταρρεύσουμε», είπε. «Θα ήταν 

καταστροφή».

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟ CAQ ΓΙΑ  

«ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
Ο Φιλελεύθερος MNA για το Pontiac, 

André Fortin, κατακρίνει τον Dube και 
την κυβέρνηση CAQ για τη διαχείριση της 
κρίσης στο νοσοκομείο Maisonneuve-
Rosemont, κάτι που, όπως λέει, αντα-
νακλά την «ανικανότητα» του CAQ στην 
υγειονομική περίθαλψη.
«Μετά από πέντε χρόνια κυβέρνησης 

CAQ, όχι μόνο δε βελτιώθηκε η κατάστα-
ση στα επείγοντα αλλά και το σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψής μας ραγίζει πα-
ντού. 

Αυτή είναι μια τραγική αποτυχία εκ μέ-
ρους του υπουργού και μια κρίση ηγεσί-
ας, καθώς αρνείται να εμπλακούμε άμεσα 
όταν προκύπτουν προβλήματα», ανέφερε 
σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα 
το πρωί της Τρίτης 17/1.

Σύμφωνα με τον κριτικό υγείας της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, «το κλείσιμο 
της αίθουσας επειγόντων περιστατικών 
Maisonneuve-Rosemont ήταν προβλέψι-
μο για μήνες και είναι άλλη μια απόδει-
ξη της αναποτελεσματικότητας του CAQ», 
ειδικά από τη στιγμή που ο Dube «αρνή-
θηκε να ακούσει την έκκληση των νοσο-
κόμων για βοήθεια και να ενεργήσει πριν 
ξεσπάσει η κρίση» είπε.

Πηγές: Canadian Press, CTV Montreal,  
Ici Radio Canada

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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[…συνέχεια από το προηγούμενο]

Ο γιατρός και ερευνητής Ewan Affleck 
λέει ότι οι «ρωγμές» ενσωματώθη-

καν στο σύστημα, όταν η παροχή υγειονο-
μικής περίθαλψης κατακερματίστηκε ανά 
περιοχή. Και αυτά τα αδύναμα σημεία 
αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια από την 
πανδημία.
«Το COVID-19 έχει αποκαλύψει το ζοφερή 

κοιλιά μιας κατακερματισμένης, περιφε-
ρειοποιημένης, δαπανηρής και αναποτε-
λεσματικής προσέγγισης των υπηρεσιών 
υγείας, που αποτελεί κινητήρια δύναμη 
για την εξάντληση του εργατικού δυναμι-
κού στον τομέα της υγείας», είπε.
«Ο επαρχιακός έλεγχος της καναδικής 

υγειονομικής περίθαλψης, είχε ως αποτέ-
λεσμα ένα συνονθύλευμα μοντέλων υπη-
ρεσιών και έλλειψη κοινών δεδομένων για 
να αντληθούν διδάγματα», είπε ο Άφλεκ, 
ο οποίος είναι επίσης ανώτερος ιατρι-
κός σύμβουλος πληροφορικής υγείας για 
το Κολλέγιο Ιατρών και Χειρουργών στο 
Έντμοντον της Αλμπέρτα. Λέει ότι δημι-
ουργεί ανισότητα στην παροχή υπηρεσι-
ών – σε πολλά μέρη της χώρας – αλλά ιδι-
αίτερα για τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Ο Affleck πιστεύει, ότι η υγεία πρέπει να 
συντονιστεί καλύτερα μέσω ενός ψηφια-
κού συστήματος με επίκεντρο τον ασθενή, 
κάτι που θα διευκολύνει τους γιατρούς 
και τους ασθενείς να μοιράζονται πληρο-
φορίες – και να κάνει το σύστημα πιο υπό-
λογο στους ασθενείς.
Πιστεύει επίσης στη δημιουργία καθο-

λικής κάλυψης για τα φάρμακα, κάτι που 
όπως λέει έχει «υποστηρίξει ομόφωνα» 
σε μια σειρά μελετών. Άλλοι λένε ότι η 
υγειονομική περίθαλψη πρέπει να επικε-
ντρωθεί περισσότερο στην πρόληψη και 
όχι απλώς στην αντίδραση σε κρίσεις.

Ο Τρουντό υποστηρίζει, ότι το να δοθεί 
στις επαρχίες αυτό που θέλουν δε θα 
βελτιώσει το σύστημα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, ενώ οι ειδικοί σημειώνουν, ότι 
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του 
Καναδά έχει πρόβλημα δεδομένων και θέ-
τει τους ασθενείς σε κίνδυνο.

Ο Faisal Ali Mohamed, φοιτητής διδακτο-
ρικού στην πολιτική υγείας και την ισότη-
τα στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, λέει ότι η 
υγειονομική περίθαλψη στον Καναδά βα-
σίζεται σε ένα παλιό νοσοκομείο-κεντρικό 
μοντέλο, που παραβλέπει την κοινοτική 
φροντίδα. 

Πιστεύει ότι το σύστημα πρέπει να προ-
σαρμοστεί και να χρησιμοποιήσει εργα-
λεία όπως η ενημέρωση, η εκπαίδευση 
και περισσότερες κινητές υπηρεσίες για 
την πρόληψη κρίσεων υγείας – όπως η 
κρίση των οπιοειδών – προτού αναπτυ-
χθούν και κατακλύσουν το σύστημα με 
χρόνια προβλήματα υγείας.
«Αν κάποιος είναι άρρωστος, θα του φέ-

ρουμε το ασθενοφόρο και θα τον μεταφέ-
ρουμε στο νοσοκομείο», είπε. «Είναι ένα 
πολύ αντιδραστικό σύστημα». 

Αντί να διοχετεύουν περισσότερα χρήμα-
τα στα νοσοκομεία, οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων πρέπει να εξετάσουν τους 
κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες 
της υγείας – όπως η επισιτιστική ανασφά-
λεια – και να τους αντιμετωπίσουν, είπε.

Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Οι αποτυχίες του συστήματος πανδημίας 

έχουν επίσης ανανεώσει τις εκκλήσεις για 
ιδιωτικοποίηση, με τα πολιτικά κόμματα 
του Κεμπέκ να διατυπώνουν προτάσεις 
για το πώς να γίνει αυτό — και ιδιωτικές 
κλινικές να προσπαθούν να καλύψουν τα 
κενά στο Κεμπέκ και τη Νέα Σκωτία.

Όμως οι ρωγμές στο σύστημα ήταν γνω-
στές, με μια σειρά αναφορών για ελλεί-
ψεις σε επίπεδο συστήματος και αστοχί-
ες, όπως ο κακός προγραμματισμός του 
εργατικού δυναμικού, τα μη προσβάσιμα 
δεδομένα υγείας, η κατακερματισμένη 
τεχνολογία και η αποθάρρυνση της καινο-
τομίας, συμπεριλαμβανομένης της Παν-
καναδικής Στρατηγικής Δεδομένων Υγείας 
το 2021.

Ο Affleck, ο οποίος βοήθησε στην ανά-
πτυξη αυτής της στρατηγικής, πέρασε δε-
καετίες δημιουργώντας εικονικά εργαλεία 
για την καλύτερη σύνδεση των υπηρεσιών 
υγείας του Βόρειου Καναδά. Πιστεύει ότι 
η ψηφιοποιημένη υγειονομική περίθαλ-
ψη θα πρέπει να συνδέει καλύτερα τους 
ασθενείς με τους πόρους και τα αρχεία 
υγείας τους. Αλλά λέει, ότι «μέχρι στιγμής 
αυτό είναι σχεδόν αδύνατο σε ένα κανα-
δικό σύστημα όπου οι επαρχίες φρουρούν 
δεδομένα και πληροφορίες».

Για παράδειγμα, στη B.C. μόνο, υπάρ-
χουν πέντε περιφερειακές αρχές υγείας, 
που η καθεμία έχει μια ομάδα υπηρεσιών 
τροφίμων με συστήματα που δε μοιρά-
ζονται εύκολα πληροφορίες – ακόμη και 
πράγματα τόσο απλά όσο τα καθημερινά 
μενού τροφίμων.

ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΙΩΠΗΣ
Η κουλτούρα της υγειονομικής περίθαλ-

ψης δοκιμάζεται επίσης, καθώς οι αγχω-
μένες νοσοκόμες – η ραχοκοκαλιά του συ-
στήματος – εξέρχονται σωρηδόν. Μέχρι 
το 2021, ένας στους τέσσερις νοσηλευτές 
ανέφερε ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη 
δουλειά του, σύμφωνα με τη Στατιστι-
κή Υπηρεσία του Καναδά. Ένας από τους 
λόγους είναι, ότι το προσωπικό της πρώ-
της γραμμής που επικαλείται συχνά λάθη 
αντιμετωπίζουν τιμωρία.

Η Natalie Stake-Doucet – που διδάσκει 
στο Πανεπιστήμιο McGill – λέει ότι τα 
νοσοκομεία αιμορραγούν το προσωπικό, 
αλλά όχι μόνο λόγω της πανδημίας.
«Δεν υπάρχει έλλειψη νοσοκόμων. Ποτέ 

δεν είχαμε τόσες πολλές νοσοκόμες στην 
επαρχία μας. Απλώς οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων αρνούνται πεισματικά να μας 
συμπεριφέρονται σαν ανθρώπινα όντα 
και έτσι δεν μπορούν να κρατήσουν τους 
νοσηλευτές στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης» είπε ο Stake – Doucet.
Επισημαίνει μια προηγούμενη κατά-

σταση που της έδωσε το παρατσούκλι 
«peanut butter gate», την απόλυση μιας 

21χρονης νοσοκόμας σε μια μονάδα μα-
κροχρόνιας φροντίδας στο Κεμπέκ, επει-
δή έφαγε ένα κομμάτι ψωμί με φυστικο-
βούτυρο που προοριζόταν για τους ασθε-
νείς. Αυτή η νοσοκόμα κατηγορήθηκε για 
κλοπή και απόκρυψη για το παράνομο 
σνακ, μέχρι που κυκλοφόρησαν τα νέα και 
κέρδισε μια αναβολή.

Η αντιπαράθεση σχετικά με τη νέα χρη-
ματοδότηση που κατέληξε σε αδιέξοδο 
το Νοέμβριο 2022 εξόργισε την ίδια και 
άλλους που έχουν εργαστεί στον τομέα 
της υγείας, είπε. «Θεωρώ εξωφρενικό το 
γεγονός ότι οι πρωθυπουργοί αρνήθηκαν 
αυτά τα επιπλέον χρήματα, γιατί δε θέ-
λουν να λογοδοτήσουν», είπε. «Δεν έχου-
με ιδέα πού πάνε τα χρήματα. Ξέρετε, τα 
νοσοκομεία είναι σαν μια μαύρη τρύπα 
για τα χρήματα».

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ
Πίσω στο Alert Bay, ο δήμαρχος Dennis 

Buchanan ανησυχεί για τη μονάδα επει-
γόντων περιστατικών που έκλεισε λόγω 
έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, δε-
δομένου ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην 
κοινότητά του είναι τα 58 χρόνια.

Συναντήθηκε με περιφερειακούς και 
επαρχιακούς αξιωματούχους – και νοσο-
κόμες. Η εύρεση θέσεων για νοσηλευτές 
είναι μέρος της πρόκλησης, αλλά λέει ότι 
η κατάσταση στη δουλειά είναι το μεγα-
λύτερο πρόβλημα. Ξεκίνησε με διαμαρ-
τυρίες έξω από νοσοκομεία στο απόγειο 
των περιορισμών COVID-19 στη B.C. Ο 
Buchanan δεν μπορεί να καταλάβει για-
τί οι άνθρωποι κατηγορούν γιατρούς και 
νοσοκόμες που προσπαθούν να προστα-
τεύσουν την υγεία τους. «Βρίζονται, χτυ-
πιούνται, γροθιές και κλωτσιές – γι’ αυτό 
πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν το 
επάγγελμα».

Είπε ότι θα ήθελε να δει τον Καναδά να 
προσκαλεί περισσότερες διεθνείς νοσο-
κόμες. Και όσο για εκείνους που συσσω-
ρεύουν απογοήτευση και «βιτριόλι» στο 
προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, ο 
Buchanan δεν έχει άλλη υπομονή. «Νομί-
ζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις 
τους και τα λόγια τους, γιατί δεν πρόκειται 
να βοηθήσει την κατάσταση».

© CBC NEWS
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σύντομη ιστορική διαδρομή

Το παρών άρθρο περιέχει στοιχεία από έγκυρες  
δημοσιευμένες ιστορικές μελέτες και αναφορές

Ένα ολόκληρο κεφάλαιο της σύγχρονης Ιστορίας έκλεισε με 
το θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου B’. Στην Ελλάδα, 

η βασιλεία έχει κλείσει τον κύκλο της εδώ και μισό περίπου αιώ-
να με το δημοψήφισμα του 1974. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στη 
σύγχρονη ιστορία. 
Το 1830 οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, αναγνωρίζοντας την ανε-

ξαρτησία της Ελλάδος, για την οποία είχαν συμβάλει σημαντικά, 
θέσπισαν ως πολίτευμά της τη Μοναρχία, απόφαση που εύρισκε 
σύμφωνο το λαό που ζούσε με τους βυζαντινούς θρύλους και είχε 
απαυδήσει με τους αλλεπάλληλους εμφυλίους και η οποία επίσης 
εγκαθιστούσε τυπικά ισοτίμως τη νέα Ελλάδα στη μοναρχική Ευ-
ρώπη της εποχής. 
Το 1832 οι αυτές δυνάμεις όρισαν βασιλέα της τον Βαυαρό Όθω-

να. Η βασιλεία του ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών του πρώ-
του κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Οθων ανετρά-
πη το 1862. Στο δημοψήφισμα που ακολούθησε οι Έλληνες επέλε-
ξαν ως πολίτευμα τη βασιλεία αναδεικνύοντας μονάρχη τον Δανό 
Γουλιέλμο-Γεώργιο, ιδρυτή δυναστείας που έδωσε στην Ελλάδα 
έξι βασιλείς. 
Ο Γεώργιος (1863-1913) έσπευσε να καθιερώσει την πρωτοπορι-

ακή τότε Βασιλευόμενη Δημοκρατία, η οποία έδινε τη δυνατότητα 
στο βασιλέα να παύει κυβερνήσεις, υπό την προϋπόθεση άμεσης 
προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. 
Σε λαό όμως μεσογειακό, όπως ο ελληνικός, με ατροφικό σεβα-

σμό στους θεσμούς, οι συνθήκες διέφεραν, με αποτέλεσμα τις 
απανωτές κρίσεις και τη συχνή διολίσθηση του πολιτεύματος στη 
Συνταγματική Μοναρχία, οπότε και αυξήθηκε η ανάγκη προσεται-
ρισμού του στρατού, με αποτέλεσμα τις κατά καιρούς παρεμβά-
σεις του. 

Οι αναστατώσεις αυτές υπήρξαν μοιραίες για τη βασιλεία, που 
ως πολίτευμα της μακράς διάρκειας απαιτεί χρόνο για να φέρει 
καρπούς. Η τριπλή προβληματική σχέση μονάρχου, στρατού και 
λαού έφθασε στο ύψιστο σημείο της το 1912-1915 και οδήγησε 
στο μοιραίο διχασμό. Κι όταν επί Παύλου επιχειρήθηκαν τροπο-
ποιήσεις του Συντάγματος, αυτές δεν ήταν επαρκείς για να αγγί-
ξουν όλους τους Έλληνες.  
Από την άλλη, η ρήξη της συνέχειας εμπόδισε μετά το 1922-1935 

την πλήρη προσαρμογή των μελών της δυναστείας στην ελληνικό-
τητα, κενό που ατυχώς δεν αναπλήρωσε η παιδεία τους. Ο μέσος 
πολίτης μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα. Ο βασιλιάς οφεί-
λει απεναντίας να φέρει μέσα του συνειδητά τη βαριά κληρονομιά 
της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας του. 

Μολονότι το πολιτικό αισθητήριό τους υπήρξε ενίοτε προβλημα-
τικό, περνώντας από την πολιτική στα πρόσωπα, δεν μπορούμε να 
αποσιωπήσουμε για πολλά από τα μέλη της δυναστείας την αφο-
σίωσή τους στην Ελλάδα, την προσήλωση στο καθήκον, το αγα-
θό των προθέσεων, την αφειδώλευτη συμπαράσταση και αρωγή 
τη στιγμή της μεγάλης ανάγκης, την καίρια και σε πολλούς τομείς 
πρωτοπόρο συμβολή τους στη σκέπη της κοινωνίας, θέση που 
έμεινε ακάλυπτη μετά την κατάργηση του θεσμού. 

Γεγονός πάντως είναι, ότι οι λαοί έχουν ανάγκη από σύμβολα που 
τους δένουν με τη μακρά διάρκεια του χρόνου τους...

Μια συνεδρίαση ολίγον 
ταραχώδης αλλά και ελπιδοφόρα
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ  διαδραματίστηκε 
την Τρίτη 17 Ιανουαρίου. 

Η συνεδρίαση άρχισε στις 7:12 το βράδυ με το κό-
ψιμο της βασιλόπιτας, όπου το νόμισμα έπεσε στο 
κομμάτι των ενημερωτικών μέσων. Δυστυχώς, ο 
πρόεδρος της συνεδρίασης προσπάθησε (για άλλη 
μια φορά) να «κόψει» την περίοδο ερωτήσεων των 
δημοσιογράφων. Αλλά αν το έκανε θα ήταν ενάντια 
της ημερήσιας διάταξης, που παρεμπιπτόντως για 
πρώτη φορά ήταν στην αγγλική και αντί για αριθ-
μούς στα θέματα είχε γράμματα.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σαν να ήταν όχημα που κόλλησε στα χιόνια, οι ερ-
γασίες της συνεδρίασης κόλλησαν στην έγκριση της 
ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος 
και υπεύθυνος για πολιτιστικά θέματα, Μιχάλης 
Πατσατζής, ήθελε να προστεθεί «οικονομική ανα-
φορά». Εντέλει, μετά από άνω της μισής ώρας αντί-
λογο, η ημερήσια διάταξη πέρασε. Μια περιληπτι-
κή αναφορά στα οικονομικά έκανε ο αντιπρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου, Δρ. Μιχάλης Τσούκας.

Ανυπομονώ για την οικονομική αναφορά που θα 
κάνει επιτέλους ως νέος ταμίας ο κ. Νίκος Φούντας 
στο προσεχές διοικητικό συμβούλιο. Διότι τελευ-
ταία φορά που είχε η κοινότητα ταμία – μη αόρατο 
ή μη υπαρκτό – ήταν η κα Βούλα Νεοφωτίστου.

ΤΣΟΥΚΑΣ: Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Οι Θεοί του Ολύμπου φαίνεται να προστατεύουν 

τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μόντρεαλ. Το λέω αυτό, διότι όσο και να φαίνεται 
περίεργο, οι καταστάσεις είναι πολύ πιο εύκολες 
απ’ ότι είχαν να αντιμετωπίσουν οι προκάτοχοι του, 
προπαντός ο Αδριανός Μαρής, που προέβη στο κτί-
σιμο των κοινοτικών κτιρίων με 19% επιτόκια και με 
14% ανεργία στο Κεμπέκ.  

Πρώτον: Λόγω του ιού, και χάρις στον πρώην τα-
μία της κοινότητας Νίκο Φλουρή, το ταμείο της κοι-
νότητας έχει υπόλοιπο $4.370.000.

Δεύτερον: Η τετράδα των κυρίων Γιάννη Βάθη, 
Γιώργο Κανελλάκη, Ηλία Χονδρονικόλα και Νίκο 
Φούντα, επισκεύασαν, έβαψαν και ανακαίνισαν 
πολλά, εξοικονομώντας το ταμείο της κοινότητας 
δεκάδες χιλιάδες δολάρια.
Τρίτον: Η προεκλογική υπόσχεση για κτιριακό συ-

γκρότημα και σχολείο στο Λαβάλ, έχει πιθανότητες 
να πραγματοποιηθεί, χάρις στο ειδικό πρόγραμμα 
ανακαίνισης ή/και κατασκευής κοινοτικών κτιρίων 
της κυβέρνησης Trudeau. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
Δρ. Τσούκα, υπάρχουν καλές προοπτικές να χρημα-
τοδοτηθεί το νέο κτιριακό συγκρότημα στο Λαβάλ, 
ως και 10 εκατομμύρια δολάρια από την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση.

ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το ειδικό πρόγραμμα, που ονομάζεται Green and 

Inclusive Community Buildings χρηματοδοτεί ως 
και 50% των έργων, που το συνολικό κόστος κυμαί-

νεται μεταξύ 10 και 25 εκατομμύρια δολάρια. Το 
πρόγραμμα αυτό είναι μέρος του πενταετούς Σχε-
δίου Ενισχυμένου Κλίματος του Καναδά ύψους 1,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, για προσβάσιμα σε 
όλους ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. 

Η δε αίτηση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και 
έγγραφα πρέπει να κατατεθεί έως τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2023 στις 3 μ.μ.
Στη συνεδρίαση της Τρίτης 17 Ιανουαρίου, τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου ψήφισαν όπως δώ-
σουν πλήρη εξουσιοδότηση στον κ. Χρήστο Αδαμό-
πουλο, γενικό διευθυντή των σχολείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
– ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ως εκπρόσωπο του κοινοτικού ορ-
γανισμού και υπεύθυνου της αίτησης για την υλο-
ποίηση της χρηματοδότησης από το ομοσπονδιακό 
πρόγραμμα.
Δέκα λεπτά που διάβασα μερικές σελίδες του προ-

γράμματος διαπίστωσα ότι χρειάζονται εμπειρο-
γνώμονες και πολύ δουλειά για τη σωστή συμπλή-
ρωση της αίτησης… 
Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να αντα-

πεξέλθει επάξια ο κ. Αδαμόπουλος στο δύσκολο και 
ογκώδες έργο που ανέλαβε. Δεν υπάρχουν περι-
θώρια για λάθη. Μην ξεχνάμε ότι, εδώ και πολλά 
χρόνια, η τότε διοίκηση προσέλαβε ένα άτομο με 
ειδικότητα στην εύρεση κυβερνητικών χρηματο-
δοτήσεων και χορηγίες από μεγάλες επιχειρήσεις. 
Αλλά έφυγε διότι το έβαζαν να κάνει άλλες… δου-
λειές, όπως αντίγραφα επιστολών, και επίσης δεν 
κράτησαν τις υποσχέσεις όσον αφορά το μισθό και 
τα ποσοστά από τις χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.

Απαιτείται λοιπόν όπως η διοίκηση -αν δεν έχει- 
να προσλάβει ειδικούς ή εξειδικευμένη εταιρεία, 
για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης, και μέσα 
στα χρονικά περιθώρια, ήτοι πριν την 28η Φεβρου-
αρίου. 

Αλλιώς το «πουλάκι» θα έχει πετάξει για ΔΕΥΤΕ-
ΡΗ ΦΟΡΑ (…τουλάχιστον δεύτερη απ’ ότι γνωρίζω). 
Τρίτη ευκαιρία δεν πρόκειται να δοθεί στον κοινοτι-
κό οργανισμό από την κυβέρνηση.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΟΝΕΩΝ
Για πρώτη φορά απ’ ότι θυμάμαι, ήρθαν και μί-

λησαν στο διοικητικό συμβούλιο εκπρόσωποι των 
επιτροπών γονέων των ημερησίων σχολείων ΣΩ-
ΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. Σημειωτέων, ότι ο ΣΩΚΡΑ-
ΤΗΣ της Νότιας Ακτής έχει την πρωτιά εγγραφών, 
με 28% αύξηση μαθητών. 
Συγχαρητήρια στη διοίκηση και στην υπεύθυνη 

για σχολικά θέματα κ. Ελένη Καρτέρη που κάλεσε 
τους γονείς για να ακουστούν τα παράπονα τους. 
Και ήταν αρκετά τα παράπονα. Το παράδοξο ήταν, 
ότι όλα ακούστηκαν στην αγγλική ακόμα και στη 
γαλλική γλώσσα. Σχεδόν… ούτε λέξη στα Ελληνικά!
Ας είναι καλά οι παππούδες και οι γιαγιάδες που 

μιλούν με τα εγγόνια τους την Ελληνική Γλώσσα, 
και πολύ απ’ αυτούς πληρώνουν και τα δίδακτρά 
τους. Aν μιλούν οι γονείς και με τα παιδιά τους -μα-
θητές των Ελληνικών Σχολείων- αγγλικά ή γαλλικά 
στο σπίτι, τότε να μην έχουμε απαιτήσεις να δού-
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Melt her heart

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

At your service since 1987!

UP TO50%
DISCOUNT

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

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

Πολιτισμικός Μαρξισμός  
και Ρευστότητα των Φύλων
Η ορθοδοξία της Πολιτικής ορθότητας και οι αντιφρονούντες

Η επελαύνουσα παγκοσμιοποίηση 
και η  σηψαιμική Νέα Τάξη πραγ-

μάτων ήδη κείται επί θύραις, με το ανύ-
παρκτο Ελλαδικό Κράτος και δη το αρμό-
διο Υπουργείο να απολείπεται εθελοτυ-
φλώντας ως προς την αισχρά μονομερής 
επιβολής προπαγάνδας, υπό άνδρες 
ενδυόμενους ως γυναίκες, απευθυνόμε-
νο προς ανήλικα τέκνα ηλικίας 3 έως 12 
ετών.

Γράφει ο 
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Ο σφετερισμός της εορτής γεννήσεως 
του Θεανθρώπου, προκειμένου ορισμέ-
νες μειοψηφίες να διακινήσουν υποβο-
λιμαία μηνύματα, προς την εύθραυστη 
ψυχοσύνθεση και ευάλωτη οντολογία των 
ανήλικων τέκνων, υπό ενός δεδηλωμένου 
ομοφυλόφιλου ενδεδυμένου γυναίκα, 
υπό την οιονεί έπαρση της σημαίας της 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, καταδηλοί απερίφρα-
στα και ανεπιφύλακτα τη σαφή πρόθε-
ση προσηλυτισμού ανήλικων τέκνων, τα 
οποία αδυνατούν να σχηματίσουν κριτική 
σκέψη, ή στερούνται το αναγκαίο, ένεκεν 
και συνεπεία της ηλικίας, υπόβαθρο αντι-
λόγου.
Συστατικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, της 

προπαγάνδας, πέραν της όλης σημειο-
λογίας και της παρενδυτικής κουλτούρας, 
ήτο και το αντικείμενο του παραμυθιού 
με τίτλο η ηρωίδα «DRAG QUEEN» σώ-
ζει τα Χριστούγεννα, γεγονός το οποίο εν 
ταυτώ προσιδιάζει με όλο το χαρακτήρα 
να επιβληθεί η μονομερής άποψη μίας 
μειοψηφίας η οποία αυτοπροσδιορίζεται 
με αμιγώς σεξουαλικά στοιχεία ενώπιον 
των παιδιών, προβάλλοντας αντί – επι-

στημονικά την κατάργηση των βιολογικών 
φύλων.

Η ως άνω αιρετική άποψη επιβάλλεται 
αυθαίρετα, αρυόμενη εκ της Σχολής της 
Φρανκφούρτης, ήτοι τη θεώρηση του Πο-
λιτισμικού Μαρξισμού επί της ρευστότη-
τας των φύλων, άνευ όμως τούτο να συ-
νιστά θέσφατο και δόγμα, αλλά ασφαλώς 
επιδέχεται επιστημονικού αντιλόγου, στα 
πλαίσια του πλουραλισμού επιστημονι-
κής ωσμώσεως.

Η σήψη της Ελλαδικής κοινωνίας και η 
απόπειρα δηλητηρίασης των ανήλικων 
παιδιών μας εν συνδυασμώ με την ωμή 
και χυδαία προαγωγή στρεβλών προτύ-
πων, πέραν του γεγονότος ότι υποκρύπτει 
την υποβολή της τεκνοθεσίας εν ευθέτω 
χρόνω, εις το μέλλον, κατατείνει ως προς 
τη χειραγώγηση των παιδιών προς μία 
κοινωνία με μη υγιή πρότυπα και χαλκευ-
μένα ιδεώδη.
Εν κατακλείδι, μην απορούμε δια τη ρα-

γδαία αύξηση της εγκληματικότητας, εις 
βάρος της παιδικής ανηλικότητας. 
Η απόφαση είναι δική μας, ποιόν κόσμο 

επιλέγουμε δίκην προοδευτισμού ή χάριν 
της έξωθεν «ατζέντας» με τα συνεφελκό-
μενα έμμισθα, εν Ελλάδι, φερέφωνά τους.
Πρόκειται δια μία συγκεκριμένη κατη-

γορία προσώπων, η οποία πρεσβεύει ένα 
ορισμένο δόγμα, το οποίο όμως υπόκει-
ται εις αμφισβήτηση, εις τον αντίποδα, 
διαδίδουν την κοσμοθεωρία τους περί 
της ρευστότητας των φύλων, εν τω πλαι-
σίω, μίας πλουραλιστικής δημοκρατικής 
κοινωνίας, η οποία θέτει την ανοχή εις τη 
διαφορετικότητα ως συστατικό στοιχείο 
του Κράτους Δικαίου και συνεκτικό αρμό 
ειρηνικής συνύπαρξης των ετερόκλητων 
κοινωνικών τάσεων, κατά συνέπεια δύ-

νανται να διατείνονται και να διεκδικούν 
ελευθέρως ό,τι επιθυμούν, περί αυτών 
ή των αντιλήψεών των, δίχως όμως να 
επιβάλλουν ως δογματικά οιονεί θέσφα-
το εν είδει προσηλυτισμού ή κατήχησης, 
την ιδικής τους άποψης, ενώπιον ανήλι-
κων τέκνων, ωσάν να πρόκειται δια μία 
εθνικώς παραδεδεγμένως κατεύθυνση 
και υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί-
ας εγκεκριμένο και επιστημονικώς πρό-
σφορο δια τα ανήλικα τέκνα πρόγραμμα 
καθολικής εμπεριστατωμένης ενημερώ-
σεως, υπό τη μορφή ψυχαγωγικού δρώ-
μενου.
Τούτο προσκρούει τόσο εις το Σύνταγμα 

αλλά και εν γένει εις την έννομη τάξη, δι-
ότι δεν καθίσταται δυνατό η κάθε ομάδα, 
εργαλειοποιώντας ή δια άλλης διατυπώ-
σεως να σφετερίζεται, τις εορτές των Χρι-
στουγέννων, να προβαίνει υπό ενός κεκα-
λυμμένου μανδύα, εις την προπαγάνδα 
περί ορισμένων θέσεων κατά αυτόν τον 
τρόπο, απόψεις οι οποίες στερούνται 
παντελώς επιστημονικού υποβάθρου και 
ουδέποτε έχουν τεθεί εις τη βάσανο ενός 
πλουραλιστικού επιστημονικού διαλόγου 
αλλά ούτε καν έχουν τεθεί υπό δημόσια 
διαβούλευση, καταλύοντας εκ βάθρων 
παν ψήγμα νομιμότητας, κλυδωνίζοντας 
τοιουτοτρόπως τη λαϊκή κυριαρχία και 
περιφρονώντας ούτως το θεμέλιο του 
πολιτεύματος, δηλαδή την ενεργό συμμε-
τοχή σε διαλογική ώσμωση το λαό άμεσα 
ή έμμεσα, δια των ετερόκλητων θεσμικώς 
εκπροσώπων όπου δει εν τη κοινωνία.

Έτι περαιτέρω καθίσταται λίαν πρόδηλο 
ότι, η κοινοβουλευτική δημοκρατία διολι-
σθαίνει προς μία νεοπαγή μορφή ολοκλη-
ρωτισμού, όταν φαλκιδεύει το αναφαίρε-
το δικαίωμα των πολιτών να διατυπώνουν 

τη γνώμη τους ελεύθερα και να διαδίδουν 
τις ιδέες τους άνευ ιταμής λογοκρισίας, 
υπό των μηχανισμών του κράτους και των 
κεκαλυμμένων παραφυάδων εντελλομέ-
νων υπό των υπερεθνικών διευθυντηρίων, 
τα οποία επιχειρούν παντί προφόρω τρό-
πω να επιβάλλουν στανικώς την άποψή 
τους, προς πολίτες οι οποίοι ανθίστανται 
προς τη δοτή και επιμελώς μεθοδευμένη 
καθεστωτική άποψη.

Σήμερον ερχόμαστε αντιμέτωποι με 
το καινοφανές μεσαιωνικό φαινόμενο 
ο αντιφρονών να εξουδετερώνεται, να 
αστυνομεύεται ο ιδιωτικός του βίος υπό 
τις αστυνομικές δυνάμεις, και να φέρει 
εσχάτως το απαξιωτικό κοινωνικό στίγ-
μα του «τρομοκράτη» και οσονούπω του 
εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου, 
επειδή τολμάει να αντικρούσει τον παρά-
λογο ολετήρα της Νέας Τάξης πραγμάτων 
περί της ρευστότητας των φύλων. 
Συνελόντι ειπείν, η λογική εάλω.

*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 μεταπτυχιακό του στην Πάντειο 
Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-
σης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με 
τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο 
Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιο-
λογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως δι-
αμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής 
φύσεως διαφορών, αστικού και εμπο-
ρικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσο-
λαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 πα-
ράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).

με την αυριανή γενιά, να ξέρει να μιλά 
Ελληνικά. Άσκοποι οι κόποι της παροικίας 
για τη διατήρηση της Ελληνικής Γλώσσας. 
Όπως πηγαίνει το πράμα, θα καταντήσου-
με πολύ πιο σύντομα να αμερικανοποιή-
σουμε την επόμενη γενιά. «Είμαι Greek 
αλλά δε μιλώ Ελλήνικος…».

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  
ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτα Τσιούτρα, 
γενική γραμματέα και υπεύθυνη για το 
μάρκετινγκ της κοινότητας, παρόλο που η 
κοινότητα έχει σύγχρονους υπολογιστές 
και προγράμματα, δεν υπάρχει συγχρονι-
σμός σε ορισμένα λογισμικά προγράμμα-
τα. Παράδειγμα, το γραφείο μελών, χρη-
σιμοποιεί πρόγραμμα που η τελευταία 

αναβάθμιση του από την εταιρεία, έληξε 
τον Οκτώβριο του… 2007! 
«Αναγκάζεται ο κ. Γεωργαντάς να τυπώ-

σει την εγγραφή μέλους, η οποία θα ξα-
ναγραφτεί σε άλλο λογισμικό πρόγραμμα 
που έχει η κοινότητα», είπε η κ. Τσιούτρα. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ανα-
βάθμιση των προγραμμάτων με πλήρη 
συγχρονισμό. «Χρειαζόμαστε να προσλά-
βουμε έναν ειδικό να κάνει την αναβάθμι-
ση σε όλα», τόνισε η κ. Τσιούτρα.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
Η υπεύθυνη εκκλησιαστικών θεμάτων 

κα Αφροδίτη Σταθοπούλου, αναφερόμενη 
στη συμφωνία μεταξύ Αρχιεπισκοπής και 
κοινότητας που υπεγράφη το Δεκέμβριο 
του 2018 και έληξε στις 22 Δεκεμβρίου 
2022, πρόκειται να μελετηθεί κάπου την 
άνοιξη.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  4

514 334 1579
1805, BOULEVARD O’BRIEN MONTRÉAL

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

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

Το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά 
ήταν στο 5% το Δεκέμβριο του 2022, 

το χαμηλότερο από το ιστορικό χαμηλό 
του 4,9% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, μειώ-
νοντας από 5,1% τον προηγούμενο μήνα 
και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγο-
ράς για 5,2%. 
Το αποτέλεσμα σηματοδότησε ότι η κα-

ναδική αγορά εργασίας παραμένει πει-
σματικά σφιχτή, προσθέτοντας αυστη-
ρότερα περιθώρια για την Τράπεζα του 
Καναδά, παρά το τελευταίο μήνυμα ότι οι 
αυξήσεις επιτοκίων θα πρέπει να σταμα-
τήσουν σύντομα. 

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 
12,7 χιλιάδες σε 1.036.900, λόγω της χα-
μηλότερης ανεργίας στους άνδρες βασι-
κής ηλικίας, ενώ η ανεργία των γυναικών 
και η ανεργία των νέων παρέμεινε σχετικά 
αμετάβλητη. Στο μεταξύ, ο αριθμός των 
απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 104 χι-
λιάδες σε 20.807.100, με αξιοσημείωτες 
αυξήσεις στις επαγγελματικές, επιστη-
μονικές και τεχνικές υπηρεσίες (1,3% σε 
1.844.000) και στις κατασκευές (2,3% σε 
1.554.300). 

Όσον αφορά επιμέρους τις επαρχίες, η 
απασχόληση αυξήθηκε στο Οντάριο, την 
Αλμπέρτα, τη Βρετανική Κολομβία, τη 
Μανιτόμπα, τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ 
και το Σασκάτσουαν το Δεκέμβριο. Μικρή 
ήταν η αλλαγή στις άλλες επαρχίες.
Το Δεκέμβριο επίσης, το 8,1% των ερ-

γαζομένων απουσίαζε λόγω ασθένειας ή 
αναπηρίας, από 6,8% το Νοέμβριο. Αυτό 
ήταν υψηλότερο από τον προ πανδημίας 
μέσο όρο του 6,9% που καταγράφηκε το 
μήνα Δεκέμβριο από το 2017 έως το 2019 
(όχι εποχικά προσαρμοσμένο).
Η ετήσια αύξηση των μέσων ωριαίων μι-

σθών των εργαζομένων παρέμεινε πάνω 
από 5% για έβδομο συνεχόμενο μήνα το 
Δεκέμβριο, αυξημένη κατά 5,1% (+1,57 $ 
έως 32,06 $) σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 
του 2021 (όχι εποχικά προσαρμοσμένη).

Οι συνολικές ώρες εργασίας μεταβλήθη-
καν ελάχιστα σε μηνιαία βάση το Δεκέμ-
βριο και αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σύγκρι-
ση με 12 μήνες νωρίτερα.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  

55 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Η απασχόληση μεταξύ των νέων ηλικί-

ας 15 έως 24 ετών αυξήθηκε κατά 69.000 
(+2,7%) το Δεκέμβριο, αναπληρώνοντας 
πλήρως τις σωρευτικές απώλειες που πα-
ρατηρήθηκαν γι’ αυτήν την ομάδα από 

τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο (-51.000, 
-1,9%). Σημειώθηκαν αυξήσεις στην πλήρη 
απασχόληση μεταξύ των μη φοιτητών, κα-
θώς και αυξήσεις στη μερική απασχόληση 
μεταξύ των φοιτητών (όχι εποχικά διορ-
θωμένη).

Η αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των 
νέων ανδρών (+36.000, +2,8%) το Δεκέμ-
βριο συνέβαλε στην αύξηση του ποσο-
στού απασχόλησής τους στο 57,8%, το 
υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2019. 
Ενώ η απασχόληση αυξήθηκε επίσης το 
Δεκέμβριο μεταξύ των νέων γυναικών 
(+33.000, +2,6%), το ποσοστό των νέων 
γυναικών που απασχολήθηκαν παρέμει-
νε χαμηλότερο το Δεκέμβριο (59,2%) από 
την πιο πρόσφατη κορύφωση το Μάιο του 
2022 (60,7%).

Η απασχόληση μεταξύ των ατόμων ηλικί-
ας 55 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 31.000 
(+0,7%) το Δεκέμβριο, κυρίως μεταξύ των 
ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών (+23.000, 
+0,7%). Το ποσοστό απασχόλησης μετα-
ξύ των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω 
(34,6%) μεταβλήθηκε ελάχιστα σε ετήσια 
βάση το Δεκέμβριο, υποδεικνύοντας ότι 
η αύξηση της απασχόλησης γι’ αυτήν την 
ηλικιακή ομάδα έχει γενικά συμβαδίσει 
με τον αυξανόμενο πληθυσμό των ηλικι-
ωμένων Καναδών κατά την περίοδο αυτή.

ΡΕΚΟΡ ΥΨΗΛΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟ 2022
Μετά από τρεις μηνιαίες αυξήσεις, η 

απασχόληση των ατόμων στις βασικές 
ηλικίες εργασίας από 25 έως 54 ετών με-
ταβλήθηκε ελάχιστα το Δεκέμβριο. Σε σύ-
γκριση με 12 μήνες νωρίτερα, η απασχό-
ληση αυξήθηκε τόσο μεταξύ των ανδρών 
ηλικίας πυρήνα (+107.000, +1,6%) όσο και 
των γυναικών ηλικίας πυρήνα (+139.000, 
+2,3%). Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 
το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
σε ηλικία πυρήνα κυμάνθηκε γύρω από 
τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ. Κατά μέσο όρο, 
κατά τη διάρκεια του έτους, απασχολήθη-
κε το 81% των γυναικών σε ηλικία πυρήνα, 
το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό που έχει 
καταγραφεί από το 1976 και 1,3 ποσοστι-
αίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι το 2019.

Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης ση-
μειώθηκε μεταξύ των γυναικών με μικρά 
παιδιά. Κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια 
του 2022, το 75,2% των γυναικών ηλικίας 
πυρήνα με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω 
των 6 ετών εργάζονταν σε εργασία ή επι-
χείρηση, σημειώνοντας αύξηση 3,3 ποσο-

στιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2019.
Επίσης, μεταξύ των γυναικών ηλικίας 

πυρήνα που ήταν μετανάστες, που έγι-
ναν δεκτές στον Καναδά τα προηγούμενα 
πέντε χρόνια, το ποσοστό απασχόλησης 
ήταν 69,3% κατά μέσο όρο το 2022, 9,7 
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επίπε-
δο του 2019. Όπως επισημαίνεται σε πρό-
σφατη δημοσίευση από την απογραφή 
του 2021 σχετικά με τις θέσεις εργασίας 
στον Καναδά, οι πρόσφατοι νεοεισερ-
χόμενοι τα πηγαίνουν καλύτερα από τις 
προηγούμενες «ομάδες» στην αγορά ερ-
γασίας, όσον αφορά ορισμένα αποτελέ-
σματα στην αγορά εργασίας.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Η αύξηση της απασχόλησης το Δεκέμ-
βριο προήλθε από την πλήρη απασχόλη-
ση (+85.000, +0,5%), η οποία αυξήθηκε 
για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η πλήρης 
απασχόληση οδήγησε επίσης στην αύξη-
ση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 
έτους που έληξε το Δεκέμβριο του 2022. 
Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 394.000 (+2%), εξ ολοκλήρου λόγω 
της αύξησης της πλήρους απασχόλησης 
(+401.000, +2,5%).

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΞΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Η απασχόληση αυξήθηκε στο Οντάριο, 
την Αλμπέρτα, τη Βρετανική Κολομβία, τη 
Μανιτόμπα, τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ 
και το Σασκάτσουαν το Δεκέμβριο. Μικρή 
ήταν η αλλαγή στις άλλες επαρχίες. 

Στο Οντάριο, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 42.000 (+0,5%) το Δεκέμβριο και 
αυξήθηκε κατά 105.000 (+1,4%) σε ετή-
σια βάση. Το ποσοστό ανεργίας μειώθη-
κε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε 5,3% 
το Δεκέμβριο, 0,8 ποσοστιαίες μονάδες 
χαμηλότερα από το Δεκέμβριο του 2021. 
Στη μητροπολιτική περιοχή απογραφής 
(CMA) του Τορόντο, η απασχόληση άλλα-
ξε ελάχιστα το Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 5,7%.
Στην Αλμπέρτα, η απασχόληση αυξήθηκε 

κατά 25.000 (+1%) το Δεκέμβριο, η πρώτη 
αξιοσημείωτη αύξηση από το Μάιο του 
2022. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 
5,8%. Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυ-
ξήθηκε κατά 89.000 (+3,9%) και το ποσο-
στό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,7 ποσοστι-
αίες μονάδες.

Η απασχόληση στη Βρετανική Κολομβία 

αυξήθηκε κατά 17.000 (+0,6%) το Δεκέμ-
βριο, αντισταθμίζοντας τη μείωση το Νο-
έμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας μετα-
βλήθηκε ελάχιστα στο 4,2%. Στη CMA του 
Βανκούβερ, το ποσοστό ανεργίας (4,4%) 
άλλαξε ελάχιστα το Δεκέμβριο.

Η απασχόληση στη Μανιτόμπα αυξήθη-
κε κατά 7.000 (+1%) το Δεκέμβριο, η τρίτη 
αύξηση σε τέσσερις μήνες. Το ποσοστό 
ανεργίας της επαρχίας παρέμεινε αμετά-
βλητο στο 4,4%.
Στο Σασκάτσουαν, η απασχόληση αυξή-

θηκε (+4.200, +0,7%) το Δεκέμβριο, ενώ το 
ποσοστό ανεργίας μεταβλήθηκε ελάχιστα 
στο 4,1%.

Ενώ η απασχόληση αυξήθηκε (+6.700, 
+2,9%) στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ το 
Δεκέμβριο, το ποσοστό ανεργίας (10,1%) 
παρέμεινε το υψηλότερο μεταξύ των 
επαρχιών.

Στο Κεμπέκ, η απασχόληση παρέμεινε 
σταθερή το Δεκέμβριο, μετά από κέρδη 
σε τρεις από τους προηγούμενους τέσσε-
ρις μήνες. Το ποσοστό ανεργίας (4%) πα-
ρέμεινε κοντά σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. 
Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 79.000 (+1,8%) στο Κεμπέκ και το 
επαρχιακό ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.
Το επιμέρους ποσοστά ανεργίας (%) στις 

10 Επαρχίες για το Δεκέμβριο (σε πα-
ρένθεση ο Νοέμβριος): Newfoundland/
Labrador 10,1 (10,7) / Prince Edward 
Island 5,6 (6,8) / Nova Scotia 6,7 (6) / 
New Brunswick 8,1 (7,3) / Quebec 4 (3,8) 
/ Ontario 5,3 (5,5) / Manitoba 4,4 (4,4) / 
Saskatchewan 4,1 (4,2) / Alberta 5,8 (5,8) / 
British Columbia 4,2 (4,4)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το ποσοστό απασχόλησης στα Βορειοδυ-
τικά Εδάφη ήταν 71,3% το τέταρτο τρίμη-
νο του 2022, ελάχιστα άλλαξε από το τρίτο 
τρίμηνο. Ομοίως, το ποσοστό ανεργίας δι-
ατηρήθηκε σταθερό στο 5,1%.

Στο Γιούκον, το ποσοστό ανεργίας αυξή-
θηκε 2,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,8% 
το τέταρτο τρίμηνο. Το ποσοστό απασχό-
λησης (71%) μεταβλήθηκε ελάχιστα σε 
σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.

Η απασχόληση στο Nunavut παρέμεινε 
σταθερή το τέταρτο τρίμηνο και το ποσο-
στό απασχόλησης ήταν 55,1%. Το ποσο-
στό ανεργίας ήταν 12,6% τους τρεις μήνες 
που έληξαν το Δεκέμβριο, ελάχιστα άλλα-
ξε από το τρίτο τρίμηνο.

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Οι επτά μύθοι της Άγκυρας για τα ελληνοτουρκικά
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρί-

σκονται σε κρίσιμη καμπή λόγω 
της πολεμικής ρητορικής και των συνα-
φών εντάσεων που προκαλεί η Άγκυρα. 
Πρόκειται για αναπόσπαστο τμήμα του 
νέο-οθωμανισμού, του οράματος της 
σύγχρονης τουρκικής εξωτερικής πολι-
τικής, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη 
της Τουρκίας σε ηγετική περιφερειακή 
δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, τη 
Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια, με την 
ανασύσταση των ορίων επιρροής της 
πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας. Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, οι 
επτά μύθοι της Άγκυρας συνιστούν τον 
κορμό της τουρκικής προπαγάνδας.

Αντωνία Δήμου* 
© slpress.gr

Η επανασύνδεση της Τουρκίας με το 
οθωμανικό της παρελθόν αποτελεί τον 
κρίκο στην αλυσίδα των διαχρονικών 
σχεδιασμών των τουρκικών ισλαμικών 
κομμάτων, που είχε αρχικά χαράξει ο 
αντιδυτικός ισλαμιστής Ερμπακάν και 
ακολουθεί πιστά ο σημερινός πρόεδρος 
της Τουρκίας. 

Από το περίφημο δόγμα των «μηδενι-
κών προβλημάτων με τους γείτονες» του 
Νταβούτογλου, ο Ερντογάν κατάφερε να 
έχει προβλήματα με όλους σχεδόν τους 
γείτονες. Τον τελευταίο καιρό προσπαθεί 
να κλείσει μέτωπα, οξύνοντας ταυτοχρό-
νως την επεκτατική πίεση σε Ελλάδα και 
Κύπρο.
Η Τουρκία του Ερντογάν ενδύεται μά-

λιστα το μανδύα του ειρηνοποιού, συ-
κοφαντώντας ασυστόλως την Ελλάδα σε 
διεθνείς οργανισμούς και μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. 

Οι επτά μύθοι της Άγκυρας είναι η βάση 
της προπαγάνδας εναντίον της Ελλάδας. 
Δεδομένου ότι είναι ασύμβατοι με το 
Διεθνές Δίκαιο, καταρρίπτονται εύκολα 
από τις αντίστοιχες επτά αλήθειες της 
Αθήνας.

ΜΥΘΟΣ 1ΟΣ: Η Ελλάδα υιοθετεί μαξιμα-
λιστικές θέσεις σε Αιγαίο και Ανατολική 
Μεσόγειο όπως αυτές αποτυπώνονται 
στο «χάρτη της Σεβίλλης».

ΑΛΗΘΕΙΑ 1Η: Ο «χάρτης της Σεβίλλης» 
που απεικονίζει τις ΑΟΖ των ευρωπαϊκών 
χωρών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου 
της Θάλασσας, δημιουργήθηκε από το 
πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, έπειτα από 
σχετικό αίτημα της ΕΕ και όχι της Ελλά-
δας. 

Στην πραγματικότητα, η Τουρκία, με το 
δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», διεκ-
δικεί ελληνικά και κυπριακά κυριαρχικά 
δικαιώματα μέσα από τη διεξαγωγή αε-
ροναυτικών ασκήσεων και την αποστολή 
σεισμογραφικών πλοίων σε δυνάμει ελ-
ληνική ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Το εν λόγω δόγμα συνοδεύεται από σχε-

τικό χάρτη στον οποίο εμφαίνετε ότι η 
Τουρκία διεκδικεί 425.000 Km2.

ΜΥΘΟΣ 2ΟΣ: Η Τουρκία έχει τη μεγαλύτε-
ρη ακτογραμμή στη Μεσόγειο.
ΑΛΗΘΕΙΑ 2Η: Η Τουρκία σκοπίμως απο-

κρύπτει την παρουσία των ελληνικών νη-
σιών, των οποίων η ακτογραμμή προσμε-
τράτε σε αυτή της ηπειρωτικής χώρας, 
με αποτέλεσμα η συνολική ακτογραμμή 
της Ελλάδας να φθάνει τα 15.655 χλμ. σε 
αντιδιαστολή με την τουρκική ακτογραμ-
μή των 8.368 χλμ. 
Όσο δε αφορά την ελληνική ακτογραμ-

μή στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή φθά-
νει στα 12 χλμ. έναντι των 5,2 χλμ. της 
τουρκικής ακτογραμμής.

ΜΥΘΟΣ 3ΟΣ: Τα ελληνικά νησιά δεν μπο-
ρούν να αποκόψουν την παράκτια προ-
βολή της Τουρκίας.
ΑΛΗΘΕΙΑ 3Η: Η Τουρκία προβαίνει σε 

λανθασμένη ανάγνωση της διεθνούς νο-
μολογίας, προκειμένου να τεκμηριώσει 
τον αυθαίρετο ισχυρισμό της, ότι τα νη-
σιά στερούνται των δικαιωμάτων τους σε 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. 

Ωστόσο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασ-
σας καθιστά σαφές, ότι τα νησιά δεν πρέ-
πει να αποκοπούν από την προβολή τους 
σε θαλάσσιες περιοχές. Προς υποστήριξη 
της θέσης της, η Τουρκία επικαλείται την 
υπόθεση Νικαράγουας – Κολομβίας, με 
την οποία αυτοδιαψεύδεται. 

Και τούτο διότι, το Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης, στο οποίο προσέφυγαν οι Νι-
καράγουα και Κολομβία, επιβεβαιώνει 
τις ελληνικές θέσεις. Συγκεκριμένα, το δι-
καστήριο υποστήριξε ότι η προσαρμογή 
της προσωρινής διάμεσης γραμμής δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την απο-
κοπή της Κολομβίας από τα δικαιώματα 
που δημιουργούν τα νησιά της στην περι-
οχή ανατολικά αυτών.

ΜΥΘΟΣ 4ΟΣ: Τα ελληνικά νησιά δεν 
έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

ΑΛΗΘΕΙΑ 4Η: Η τουρκική θέση είναι 
αβάσιμη. Και τούτο διότι, όπως προβλέ-
πει το άρθρο 121 της Σύμβασης του Δί-
καιου της Θάλασσας, όλα τα νησιά έχουν 
δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα, αιγιαλίτιδα 
ζώνη και ΑΟΖ. Αυτές οι θαλάσσιες ζώνες 
καθορίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 
που ισχύει για τις ηπειρωτικές περιοχές. 
Η εν λόγω πρόβλεψη αποτελεί και εθιμι-
κό δίκαιο, δεσμεύοντας και τα κράτη που 
δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση.

ΜΥΘΟΣ 5ΟΣ: Τα νησιά που βρίσκονται 
στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής 
μεταξύ δύο ηπειρωτικών ακτών, όπως το 
Καστελόριζο, δεν μπορούν να δημιουρ-
γήσουν θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσί-
ας πέρα από τα χωρικά τους ύδατα.

ΑΛΗΘΕΙΑ 5Η: Η τουρκική θέση είναι 
απόλυτα λανθασμένη, καθώς τα νησιά, 
ανεξαρτήτως μεγέθους, δικαιούνται σύμ-
φωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 
θαλάσσιες ζώνες και ΑΟΖ. Ειδικά ως προς 
το Καστελόριζο, το επιχείρημα της Άγκυ-
ρας ότι αυτό απέχει 600 χλμ. από την 
ηπειρωτική Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν 
έχει υφαλοκρηπίδα, στερείται νομικής 
βάσης και πολιτικού ρεαλισμού. 
Και τούτο διότι, το Καστελόριζο δεν 

είναι απομονωμένο νησί, καθώς απέ-
χει μόλις 60 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο, 
αποτελώντας τμήμα ενός συμπλέγματος 
14 νησιών στο νοτιοανατολικό άκρο της 
Ελλάδας.

ΜΥΘΟΣ 6ΟΣ: Η Ελλάδα παραβιάζει την 
υποχρέωση που προκύπτει από διεθνείς 
συνθήκες για αποστρατικοποίηση των 
νησιών στο Αιγαίο.

ΑΛΗΘΕΙΑ 6Η: Το καθεστώς των ελληνι-
κών νησιών στο Αιγαίο καθορίζεται από 
τρεις διεθνείς συνθήκες. Τα νησιά Λή-
μνος και Σαμοθράκη από τη Σύμβαση του 
Μοντρέ (1936), τα νησιά Λέσβος, Χίος, 
Σάμος και Ικαρία από τη Συνθήκη της Λο-
ζάνης (1923) και τα Δωδεκάνησα από τη 
Συνθήκη των Παρισίων (1947). 

Η Ελλάδα ασκεί το αναφαίρετο δικαίω-
μα της στην αυτοάμυνα με βάση το άρ-
θρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
τη στιγμή μάλιστα που η γειτονική Τουρ-
κία έχει εισβάλει στην Κύπρο το 1974, 
έχει συγκροτήσει τη Στρατιά του Αιγαίου 
τη δεκαετία του 1970, παραβιάζει συστη-
ματικά τον ελληνικό εναέριο χώρο και 
χωρικά ύδατα. 

Τη δεκαετία του 1990 η Άγκυρα έχει χα-
ρακτηρίσει casus belli την επέκταση των 
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυ-
τικά μίλια, παρά το γεγονός, ότι το Δίκαιο 
της Θάλασσας δίνει αυτό το δικαίωμα 
στην Ελλάδα!

ΜΥΘΟΣ 7ΟΣ: Νομικοί όροι δικαιώνουν 
τις τουρκικές θέσεις, όπως η «αρχή της 
δικαιοσύνης», «σχετικοί παράγοντες και 
ειδικές περιστάσεις», αναλογικότητα, εγ-
γύτητα και νομολογία του Διεθνούς Δικα-
στηρίου της Χάγης.

ΑΛΗΘΕΙΑ 7Η: Η Τουρκία προβαίνει σε 
δική της ανάγνωση του Διεθνούς Δικαίου, 
προβάλλοντας ανύπαρκτες ή μη εφαρ-
μοστέες αρχές, με στόχο τη στρέβλωση 
της διεθνούς νομολογίας και την αναδι-
αμόρφωση της γεωγραφίας, σε πλήρη 
αντίθεση με τη Σύμβαση του Δικαίου της 
Θάλασσας. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα παρα-
πλανητικής ανάγνωσης της διεθνούς 
νομολογίας από την Τουρκία αποτελεί η 
αυθαίρετη χρήση των όρων «αναλογικό-
τητα, μη καταπάτηση και εγγύτητα» κα-
θώς και το «μήκος και οι κατευθύνσεις 
των ακτών» ως «παράγοντες» και «περι-
στάσεις», «που πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη», σε μία εκτός πλαισίου διαδικασία 
οριοθέτησης. 
Υπό τα δεδομένα, πρέπει να καταστεί 

σαφές, ότι οι εν λόγω όροι δεν μπορούν 
να εμποδίσουν μία χώρα από το να ασκή-
σει τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της 
υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ.

Όσον αφορά την προσφυγή στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης, η Ελλάδα είναι 
υπέρ, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει 
στη βάση της Σύμβασης για το Δίκαιο της 
Θάλασσας. Στόχος, να βρεθεί λύση, στη 
μόνη ελληνοτουρκική εκκρεμότητα που 
αφορά στην οριοθέτηση θαλασσίων ζω-
νών. 

Αξίζει να επισημανθεί, ότι η Ελλάδα 
προσέφυγε μονομερώς το 1976 στο Διε-
θνές Δικαστήριο για το ζήτημα της οριο-
θέτησης της υφαλοκρηπίδας. Το δικαστή-
ριο ωστόσο δεν εξέτασε την υπόθεση για 
τυπικούς λόγους, καθώς η Τουρκία δεν 
ακολούθησε την Ελλάδα, επικαλούμενη 
τη μη αναγνώριση της δικαιοδοσίας του 
δικαστηρίου από αυτήν.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται προφανές, 
ότι οι επτά μύθοι που η τουρκική προ-
παγάνδα συστηματικά προωθεί κατά την 
άσκηση δημόσιας διπλωματίας αποσκο-
πούν στον επηρεασμό της τουρκικής και 
διεθνούς κοινής γνώμης. 

Η κατάρριψη αυτών συντελείται από τις 
επτά ελληνικές αλήθειες που εδράζονται 
στο Διεθνές Δίκαιο και στην πραγματικό-
τητα. Απέναντι στον τουρκικό μαξιμαλι-
σμό και τους μύθους που τον στηρίζουν, 
η Ελλάδα προτάσσει το Διεθνές Δίκαιο 
και τις ισχυρές της ένοπλες δυνάμεις. 
Οι τελευταίες επιτρέπουν να διαβούμε 

την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία.

*H Αντωνία Δήμου είναι οικονομολό-
γος και διεθνολόγος με ειδίκευση στη 
Μέση Ανατολή. Είναι επικεφαλής του 
Τμήματος Μέσης Ανατολής και Περσι-
κού Κόλπου στο Ινστιτούτο Αναλύσεων 
Άμυνας και Ασφάλειας, εταίρος στο Κέ-
ντρο για την Ανάπτυξη στη Μέση Ανατο-
λή (CMED) του πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνια UCLA, καθώς και στο Κέντρο 
Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου της Ιορδανίας. Έχει διατελέσει σύμ-
βουλος και συντονίστρια του ιδιαίτερου 
Γραφείου στο Hashemite Royal Court και 
έχει εργαστεί ως ειδική επιστήμονας στο 
Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, το Ινστιτούτο 
Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου 
Άμυνας και ως σύμβουλος στο Επιτελείο 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

WWIINNTTEERR  22002233
CENTRE ACTIVITIES

Sign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 

MEMBERSHIP FEES:

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

Annual membership fee: $15 per year
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1570

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Απογοητευμένοι με τα μέτρα οι Έλληνες! 
Το 86% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς • Θηλιά στο λαιμό των πολιτών η ακρίβεια

Θηλιά στο λαιμό είναι η ακρίβεια για 
τον ελληνικό λαό, την ώρα που 

η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιράζει επι-
δόματα – ψίχουλα και αρνείται να λά-
βει δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, 
μειώνοντας τους φόρους, όπως έκαναν 
άλλα κράτη στην Ευρώπη. Σύμφωνα με 
την έρευνα Ευρωβαρόμετρο που δημο-
σιεύτηκε στις 12-1-2023, το 100% των 
Ελλήνων «τρέμει» για το αυξανόμενο 
κόστος ζωής, την ώρα μάλιστα που το 
86% δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στα 
βασικά έξοδα διαβίωσης.
Σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, περισσό-

τεροι από επτά στους δέκα ερωτηθέντες 
ανησυχούν για την αύξηση του κόστους 
ζωής, με τα χειρότερα αποτελέσματα να 
παρατηρούνται στην Ελλάδα (100%), την 
Κύπρο (99%), την Ιταλία και την Πορτο-
γαλία (98% και για τις δύο χώρες). Οι αυ-
ξανόμενες τιμές, μεταξύ άλλων, για την 
ενέργεια και τα τρόφιμα, γίνονται αισθη-
τές σε όλες τις κοινωνικές και δημογρα-
φικές κατηγορίες, ανεξαρτήτως φύλου ή 
ηλικίας ή εκπαιδευτικού και κοινωνικού 
– επαγγελματικού προφίλ.

ΤΟ 97% ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Η δεύτερη μεγαλύτερη ανησυχία των 
Ευρωπαίων πολιτών με 82% είναι η απει-
λή της φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού, ποσοστό το οποίο στην Ελλάδα 
ανέρχεται στο 97%. Σε επίπεδο ΕΕ, τρίτη 
κατά σειρά ανησυχία αποτελούν η κλι-
ματική αλλαγή και η εξάπλωση του πο-
λέμου στην Ουκρανία προς άλλες χώρες 
(81%). Η μετανάστευση, ωστόσο, απα-
σχολεί ιδιαίτερα τους Έλληνες πολίτες και 
αποτελεί την τρίτη πιο διαδεδομένη ανη-
συχία με ποσοστό 86%, ακολουθούμενη 
από την κλιματική αλλαγή με 84% και την 

εξάπλωση του πολέμου στην Ουκρανία 
προς άλλες χώρες (78%).
Εξάλλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμε-

τρο, οι πρόσφατες κρίσεις έχουν ενισχύ-
σει τη στήριξη των πολιτών για την ΕΕ: 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 72% θεωρούν ότι 
η συμμετοχή στην ΕΕ έχει ωφελήσει τη 
χώρα τους και 62% βλέπουν την ΕΕ θετι-
κά (65% και 43% αντίστοιχα στην Ελλάδα).
Οι πολίτες περιμένουν από την ΕΕ να 

συνεχίσει να εργάζεται για την εξεύρεση 
λύσεων, προκειμένου να μετριαστούν 
οι πολλαπλασιαζόμενες επιπτώσεις των 
αλυσιδωτών κρίσεων που έχουν πλήξει 
την ήπειρο. Η υψηλή στήριξη για την ΕΕ 
προέρχεται από την εμπειρία πρόσφα-
των ετών, κατά τα οποία η ΕΕ επέδειξε 
αξιοσημείωτη ικανότητα να δρα ενωμένη 
και να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα. 

Για την ώρα, οι Ευρωπαίοι δεν είναι ικα-
νοποιημένοι με τα μέτρα που έχουν λη-
φθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς μόνο ένας στους τρεις ερωτηθέ-
ντες βλέπει θετικά τις πρωτοβουλίες για 
την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κό-
στους ζωής. Τα αποτελέσματα είναι πιο 
αρνητικά στην Ελλάδα, όπου μόνο ένας 
στους πέντε ερωτηθέντες απάντησε θε-
τικά.

Σχετικά με την οικονομική κατάστα-
ση των πολιτών, η έρευνα δείχνει ότι οι 
επιπτώσεις από τις αλλεπάλληλες κρί-
σεις γίνονται όλο και περισσότερο αι-
σθητές. Σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού 
της ΕΕ (46%), έναντι 66% στην Ελλάδα, 
δηλώνει ότι το βιοτικό επίπεδό του ήδη 
έχει μειωθεί λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19, των συνεπειών του 
πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
του αυξανόμενου κόστους ζωής. 

Επίσης, το 39% των ερωτηθέντων στην 
ΕΕ, έναντι 29% στην Ελλάδα, δηλώνουν 

ότι ακόμη δεν έχουν δει το βιοτικό τους 
επίπεδο να μειώνεται, αλλά αναμένουν 
ότι αυτό θα συμβεί το επόμενο έτος, δη-
μιουργώντας μία μάλλον ζοφερή προο-
πτική για το 2023.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Ένας άλλος χαρακτηριστικός δείκτης 
των αυξανόμενων οικονομικών δυσχερει-
ών, είναι η αύξηση του ποσοστού των πο-
λιτών που δυσκολεύονται να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς τους «τις περισσότε-
ρες φορές» ή «μερικές φορές», όπου πα-
ρατηρείται αύξηση εννέα μονάδων από 
30% σε 39% σε επίπεδο ΕΕ από το φθι-
νόπωρο του 2021. Στην Ελλάδα υπήρξε 
αύξηση 14 μονάδων, με αυτό το ποσοστό 
να αγγίζει το 86%.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι πολλαπλές γε-

ωπολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών 
εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρές 
προκλήσεις για τους πολίτες και τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Με τον 
πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο 
εδώ και δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι πολίτες 
θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού (37%). 

Η δημόσια υγεία παραμένει σημαντι-
κή για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες 
(34%), όπως και η συνεχιζόμενη δράση 
κατά της κλιματικής αλλαγής (31%). 

Η στήριξη της οικονομίας και η δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας (31%) είναι, 
επίσης, ψηλά στον κατάλογο των Ευρω-
παίων πολιτών. Στην Ελλάδα, οι ερωτη-
θέντες επέλεξαν την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού ως πρώτη προτεραιότητα (58%), 
δεύτερη την υποστήριξη της οικονομίας 
και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
(55%) και τρίτη τη δημόσια υγεία (44%).
Ταυτόχρονα, οι πρόσφατες κρίσεις και 

ιδιαίτερα ο πόλεμος της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας ενισχύουν την υποστήρι-
ξη των πολιτών προς την EE: Σε ποσοστό 
62% βλέπουν θετικά τη συμμετοχή στην 
ΕΕ, το οποίο αποτελεί ένα από τα υψη-
λότερα αποτελέσματα που έχουν κα-
ταγραφεί από το 2007. Το ποσοστό των 
ερωτηθέντων στην Ελλάδα είναι αρκετά 
χαμηλότερο, στο 43%. Τα δύο τρίτα των 
Ευρωπαίων (66%) θεωρούν σημαντική 
την ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ, ενώ 
το 72% πιστεύει ότι η χώρα τους έχει 
ωφεληθεί από το γεγονός ότι είναι μέλος 
της ΕΕ. Στην Ελλάδα, το 59% αξιολογούν 
ως σημαντική την ένταξη της χώρας τους 
στην ΕΕ, ενώ το 65% θεωρούν ότι η χώρα 
τους έχει ωφεληθεί από την ιδιότητα του 
κράτους-μέλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «ειρήνη» επανέρ-
χεται στο μυαλό των πολιτών ως ένας 
από τους βασικούς και θεμελιώδεις λό-
γους της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης: Το 36% των Ευρωπαίων δηλώνουν 
ότι η συμβολή της ΕΕ στη διατήρηση της 
ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας 
είναι τα κύρια οφέλη τής ένταξης σε αυ-
τήν, μία αύξηση έξι μονάδων από το φθι-
νόπωρο του 2021. Το ποσοστό είναι υψη-
λότερο στην Ελλάδα, όπου φτάνει το 46%. 
Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η 
ΕΕ διευκολύνει την καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών-μελών (35%) και συμ-
βάλλει στην οικονομική ανάπτυξη (30%).
Σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν από τις ευ-

ρωπαϊκές εκλογές του 2024, ένας στους 
δύο Ευρωπαίους πολίτες δηλώνουν ότι 
ενδιαφέρονται για τη διαδικασία (54%), 
στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διά-
στημα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλο-
γές του 2019 (53% τον Οκτώβριο του 
2017). Στην Ελλάδα, ενδιαφέρον δηλώνει 
το 56% των πολιτών, ποσοστό αισθητά 
αυξημένο, κατά 14 μονάδες. 

Στο ερώτημα εάν θα ψήφιζαν, εφόσον 
αυτές οι εκλογές ήταν προγραμματι-
σμένες για την επόμενη εβδομάδα, οι 
Έλληνες απαντούν θετικά, με ένα από 
τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των 27 
(75%), ενισχυμένο κατά έξι μονάδες σε 
σχέση με το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του 
ΕΚ το 2022. Ο μέσος όρος των Ευρωπαίων 
ερωτηθέντων απαντά θετικά σε ποσοστό 
67%.

© Newsbreak.gr
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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 or Downsizing?
I CAN HELP!

Call me today for a 
FREE evaluation 

with no obligation.

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: 9 μονοεδρικές κρίνουν  
το παιχνίδι της κάλπης
Νέα φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό άναψε η ανακατανομή των εδρών βάσει των τελικών στοιχείων της 
απογραφής πληθυσμού • Ποιοι αναμένεται να τις διεκδικήσουν από κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση

Με ανοικτό το νέο εκλογικό χάρ-
τη, έπειτα από την ανακατανομή 

των εδρών βάσει των τελικών στοιχείων 
της απογραφής πληθυσμού, αναπρο-
σαρμόζεται στις λεπτομέρειές του ο 
προεκλογικός σχεδιασμός στα κεντρικά 
γραφεία των κομματικών επιτελείων, 
αλλά πολύ περισσότερο σε τοπικό επί-
πεδο από τους ίδιους τους πολιτευτές, 
που είδαν τις εκλογικές περιφέρειές 
τους να χάνουν έδρα. 

Ελένη Ευαγγελοδήμου
© in.gr

Ειδικό βάρος πέφτει τόσο από τη ΝΔ όσο 
και από τον ΣΥΡΙΖΑ στον κατάλογο των 
7+2 μονοεδρικών περιφερειών (καθώς 
υπήρξαν τελικά δύο νέες προσθήκες), τον 
οποίο η κεντροδεξιά παράταξη θέλει και 
πάλι να βάψει γαλάζιο – και για λόγους… 
εκλογικού γοήτρου.

Στην κομματική έδρα της Πειραιώς θε-
ωρούν ότι η επιβεβαίωση μέσα από τις 
εννέα μονοεδρικές της πολιτικής κυρι-
αρχίας της ΝΔ μπορεί να συμβάλει στη 
διαμόρφωση του κατάλληλου πολιτικού 
κλίματος, που θα φέρει πιο κοντά και το 
στόχο της αυτοδυναμίας. 

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, εξάλλου, σε 
αυτές τις περιοχές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει 
να εντείνει την κινητοποίησή του, ώστε 
η αδυναμία κοινοβουλευτικής εκπροσώ-
πησης να μη μεταφραστεί με ιδιαίτερα 
αυξημένα ποσοστά αποχής από τις δικές 
του δεξαμενές ψηφοφόρων.
Τα στοιχήματα επομένως πληθαίνουν 

και, ενόσω η κατάρτιση των ψηφοδελ-
τίων είναι σε πλήρη εξέλιξη με ζητούμε-
νη και μια εικόνα ανανέωσης, η τοπική 
στρατηγική ανασχεδιάζεται περισσότερο 
σε ό,τι αφορά τις δύο νέες μονοεδρικές.
-Στην Καστοριά, η ΝΔ κρατά ευρύ προ-
βάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, με μάχη του 
νυν βουλευτή Ζήση Τζηκαλάγια με τους 
γαλάζιους  συνυποψηφίους  του,  μετα-
ξύ  άλλων  την  επικεφαλής  του  πρωθυ-
πουργικού  γραφείου  στη  Βόρεια  Ελλά-

δα, Μαρία Αντωνίου.
-Το 2019, ήταν άνετη η νίκη της ΝΔ και 
στη Θεσπρωτία, με το νυν βουλευτή Βα-
σίλη Γιόγιακα σε αγώνα προκειμένου να 
μην απειληθεί οποιαδήποτε ανατροπή.
-Μεγάλο «αέρα» έχει η ΝΔ, μεταξύ άλ-
λων, σε Φωκίδα και Ευρυτανία.
-Αντίθετα,  με  βάση  τις  επιδόσεις  του 
2019,  η  μικρότερη  ψαλίδα  (περί  τις  5 
μονάδες) καταγράφεται σε Σάμο και Κε-
φαλονιά. 

Είναι ενδεικτικό ότι στη Σάμο, όπου 
«τρέχει» ο καθηγητής Καρδιολογίας, Χρι-
στόδουλος Στεφανάδης, έχει μεταβεί 
ήδη δύο φορές, το 2020 και το 2021, ο 
Πρωθυπουργός, ενώ στην Κεφαλονιά, 
όπου εκλέγεται ο Παναγής Καππάτος και 
επιπλέον ακούγεται ως πιθανός νέος 
υποψήφιος ο καθηγητής Ναπολέων Μα-
ραβέγιας, ο Μητσοτάκης περιόδευσε το 
καλοκαίρι του 2022. 

Μάλιστα, τότε, δεν είχαν περάσει ούτε 
δέκα ημέρες από την πρωθυπουργική 
επίσκεψη σε μια άλλη περιφέρεια όπου 
προδιαγραφόταν ότι θα χάσει έδρα, τη 
Θεσπρωτία. Εξού και στο κυβερνών κόμ-
μα διαπίστωναν την έμφαση που δίνει το 
Μαξίμου στις περιφέρειες που εκλέγουν 
ένα βουλευτή, ενώ σχολιαζόταν στους 
γαλάζιους κύκλους ως παρουσία – έκ-
πληξη εκείνη του κεντρώου Μαραβέγια 
δίπλα στον Μητσοτάκη στο Αργοστόλι.

Σε κάθε περίπτωση, για την κομματική 
έδρα της Πειραιώς θεωρείται περίπου… 
αυτονόητη η προσπάθεια, ώστε να επα-
ναληφθεί στα τοπικά ποσοστά η επιτυχία 
της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. 
Έμπειροι επί των εκλογικών νόμων εξη-
γούν πάντως, ότι για τη συνολική, τελική 
κατανομή των εδρών, δεν παίζει ρόλο το 
αν και πόσες μονοεδρικές κερδίζει κάθε 
κόμμα, ωστόσο είναι σαφές ότι πέραν της 
συνολικής στρατηγικής των κομμάτων 
για την επικράτεια, οι υποψήφιοι έχουν 
στο μυαλό τους τα πιθανά ντέρμπι και τις 
αναγκαίες αναπροσαρμογές στην τακτική 
τους, προκειμένου να διευρύνουν τα πε-
ριθώρια εκλογής τους.
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Το CDC διαπίστωσε εκατοντάδες σήματα ασφάλειας 
για τα εμβόλια COVID-19 της Pfizer και της Moderna
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (CDC) έχουν εντοπίσει 
εκατοντάδες σήματα ασφάλειας για τα 
δύο πιο ευρέως χορηγούμενα εμβόλια 
COVID-19, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα παρακολούθησης που περιήλθαν 
στην κατοχή της εφημερίδας The Epoch 
Times.

ZACHARY STIEBER
© EPOCH TIMES

Η παράλυση του Bell, η πήξη του αί-
ματος και ο θάνατος, ήταν μεταξύ των 
σημάτων που επισημάνθηκαν μέσω της 
ανάλυσης των αναφορών ανεπιθύμητων 
συμβάντων που υποβλήθηκαν στο Σύστη-
μα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων 
Εμβολίων (VAERS). Το CDC, το οποίο δι-
αχειρίζεται το VAERS μαζί με τον Οργα-
νισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), 
το περιγράφει ως «το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης του έθνους» για θέματα 
εμβολίων.

Η πρωταρχική ανάλυση του CDC συνέ-
κρινε τις αναφορές που έγιναν για συγκε-
κριμένα συμβάντα που υπέστησαν μετά 
τη λήψη ενός εμβολίου Moderna ή Pfizer 
COVID-19 με τις αναφορές που υποβλή-
θηκαν μετά τον εμβολιασμό με οποιοδή-
ποτε άλλο εμβόλιο ή με όλα τα εμβόλια 
εκτός των εμβολίων COVID-19. Ο τύπος 
της ανάλυσης είναι γνωστός ως αναλογι-
κός λόγος αναφοράς (PRR).
Τα σήματα ασφαλείας σημαίνουν ότι 

μια πάθηση μπορεί να συνδέεται με ένα 
εμβόλιο. Τα σήματα απαιτούν περαιτέρω 
ανάλυση για την επιβεβαίωση μιας πιθα-
νής σύνδεσης.

Η ανάλυση του CDC διεξήχθη σε ανεπι-
θύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν από 
τις 14 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 29 Ιουλίου 
2022.

Οι Epoch Times έλαβαν τα αποτελέσμα-
τα μέσω αιτήματος του νόμου περί ελευ-
θερίας της πληροφόρησης, αφού το CDC 
αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αποτε-
λέσματα.
Το VAERS είναι ένα παθητικό σύστημα 

αναφοράς που δέχεται αναφορές από 
οποιονδήποτε, αλλά οι περισσότερες κα-
τατίθενται από επαγγελματίες του τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι 
ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας COVID-19 ότι ήταν υποχρεωμένοι 
να καταθέτουν αναφορές εάν προκύπταν 
ζητήματα μετά τον εμβολιασμό. Όσοι 
υποβάλλουν ψευδείς αναφορές αντιμε-
τωπίζουν κυρώσεις.

Οι αναφορές δεν αποδεικνύουν την αιτι-

ώδη συνάφεια ή τη σύνδεση μεταξύ ενός 
συμβάντος και ενός εμβολίου. Ταυτόχρο-
να, μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των 
αναφορών συχνά υποεκτιμά την πραγ-
ματική συχνότητα εμφάνισης συμβάντων 
μετά τον εμβολιασμό.

«ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΦΤΕΙ  
ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»

Το CDC και ο FDA δήλωσαν σε έγγραφα 
διαδικασιών λειτουργίας, ότι οι αξιωμα-
τούχοι θα παρακολουθούσαν το VAERS 
για να εντοπίσουν «πιθανές νέες ανη-
συχίες για την ασφάλεια των εμβολίων 
COVID-19», με το CDC να πραγματοποιεί 
ανάλυση PRR. Το CDC εξέδωσε πολλαπλές 
ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την εξόρυξη 
δεδομένων, αλλά τελικά αναγνώρισε ότι 
δεν άρχισε να εκτελεί την τεχνική παρα-
κολούθησης μέχρι το 2022 – περισσότερο 
από ένα χρόνο μετά την έγκριση των εμ-
βολίων της Pfizer και της Moderna.
Η PRR περιλαμβάνει τη σύγκριση της 

εμφάνισης ενός συγκεκριμένου ανεπιθύ-
μητου συμβάντος μετά από ένα συγκεκρι-
μένο εμβόλιο με τη συχνότητα εμφάνισης 
μετά από όλα τα άλλα εμβόλια. Ένα σήμα 
ενεργοποιείται όταν πληρούνται τρία 
κατώτατα όρια, σύμφωνα με το CDC: η 
τιμή PRR τουλάχιστον δύο, οι χ2 κατανο-
μές τουλάχιστον τέσσερα και τρεις ή πε-
ρισσότερες περιπτώσεις του συμβάντος 
μετά τη λήψη του υπό ανάλυση εμβολίου. 
Οι χ2 κατανομές είναι μια μορφή στατιστι-
κής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για 
την εξέταση δεδομένων.
Τα αποτελέσματα που έλαβε η εφη-

μερίδα The Epoch Times δείχνουν ότι 
υπάρχουν εκατοντάδες ανεπιθύμητα 
συμβάντα (ΑΕ) που πληρούν τον ορισμό, 
συμπεριλαμβανομένων σοβαρών κατα-
στάσεων, όπως η πήξη του αίματος στους 
πνεύμονες, η αιμορραγία κατά την πε-
ρίοδο, η έλλειψη οξυγόνου στην καρδιά, 
ακόμη και ο θάνατος. Οι υψηλοί αριθμοί, 
ιδίως οι χ2 κατανομές, ανησύχησαν τους 
εμπειρογνώμονες.

Για πολλά από τα συμβάντα, «οι χ2 κα-
τανομές είναι τόσο υψηλές που, από την 
άποψη του Bayes, η πιθανότητα το πραγ-
ματικό ποσοστό ΑΕ των εμβολίων COVID 
να μην είναι υψηλότερο από εκείνο των 
εμβολίων χωρίς COVID είναι ουσιαστι-
κά μηδενικό», δήλωσε ο Norman Fenton, 
καθηγητής διαχείρισης κινδύνου στο Πα-
νεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, 
στην Epoch Times σε ηλεκτρονικό μήνυμα, 
αφού έτρεξε τους αριθμούς σε ένα μο-
ντέλο Bayes που παρέχει πιθανότητες με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Υπήρχε πιθανότητα μικρότερη από 0,5% 
ότι το ποσοστό ηπατικής κίρρωσης, για 
παράδειγμα, ήταν μικρότερο μετά τον 
εμβολιασμό έναντι της COVID-19 από 
ό,τι χωρίς τον εμβολιασμό έναντι της 
COVID-19. Για τη μυοκαρδίτιδα, ή φλεγ-
μονή της καρδιάς, στην ομάδα των 12 
έως 17 ετών, η πιθανότητα ήταν σχεδόν 
μηδενική.
Τα αποτελέσματα του CDC δείχνουν επί-

σης ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
των συμβάντων μετά τον εμβολιασμό 
COVID-19 ήταν σοβαρά. Για τους ενήλι-
κες, για παράδειγμα, το ποσοστό αυτό 
ήταν 11,1%, σε σύγκριση με το 5,5% μετά 
από εμβόλια που δεν ήταν COVID-19. Το 
ποσοστό των θανάτων για τους ενήλικες 
ήταν 15,4 τοις εκατό μετά τον εμβολιασμό 
COVID-19, πολύ υψηλότερο από το 2,5 
τοις εκατό μετά από άλλα εμβόλια.
«Το βάρος πέφτει στις ρυθμιστικές αρχές 

να βρουν κάποια άλλη αιτιώδη εξήγηση 
για αυτή τη διαφορά, αν θέλουν να ισχυ-
ριστούν ότι η πιθανότητα ένα εμβόλιο 
COVID AE να οδηγήσει σε θάνατο δεν εί-
ναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των 
άλλων εμβολίων», δήλωσε ο Fenton.
Το CDC και ο FDA δεν απάντησαν μέχρι 

την ώρα του Τύπου στα αιτήματα των 
Epoch Times για σχολιασμό.

Ένας εκπρόσωπος του CDC είχε δηλώσει 
προηγουμένως στην The Epoch Times σε 
ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ότι τα αποτε-
λέσματα της PRR «ήταν γενικά συνεπή 
με την εξόρυξη δεδομένων ΕΒ, χωρίς να 
αποκαλύπτουν πρόσθετα απροσδόκητα 
σήματα ασφάλειας».
Το γραφείο αρχείων του οργανισμού, 

σε επιστολή που συνόδευε τα αποτελέ-
σματα, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα 
«γενικά επιβεβαίωσαν τα ευρήματα από 
την εμπειρική εξόρυξη δεδομένων κατά 
Bayes (EB)», μια μέθοδο που χρησιμοποι-
εί ο FDA. 

Ο FDA αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα 
αποτελέσματα της εξόρυξης δεδομένων 
EB.

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ 
ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ»

Οι αξιωματούχοι υγείας των ΗΠΑ ήταν 
επιφυλακτικοί στο να συνδέσουν τα ανε-
πιθύμητα συμβάντα και τις παρενέργει-
ες με τα εμβόλια COVID-19. Έχουν όμως 
αναγνωρίσει ότι ορισμένες παρενέργειες 
προκαλούνται από τα εμβόλια Moderna 
και Pfizer – και τα δύο χρησιμοποιούν 
τεχνολογία αγγελιοφόρου RNA (mRNA) 
– συμπεριλαμβανομένης της μυοκαρδίτι-
δας και μιας συναφούς πάθησης που ονο-

μάζεται περικαρδίτιδα.
Ορισμένες ηλικιακές ομάδες διατρέχουν 

στην πραγματικότητα μεγαλύτερο κίν-
δυνο μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας 
μετά τον εμβολιασμό από ό,τι μετά τη 
μόλυνση από την COVID-19, οδηγώντας 
έναν αυξανόμενο αριθμό εμπειρογνωμό-
νων να προειδοποιούν κατά του εμβολια-
σμού ορισμένων ατόμων.
Τα πρόσφατα ληφθέντα αποτελέσματα 

PRR επέστρεψαν περισσότερα από 500 
ανεπιθύμητα συμβάντα μεγαλύτερα από 
τη μυοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα.
«Γνωρίζουμε ότι το σήμα για τη μυοκαρ-

δίτιδα σχετίζεται με κάτι που προκαλεί-
ται από τα εμβόλια mRNA, οπότε είναι 
κάτι παραπάνω από λογικό να πούμε ότι 
οτιδήποτε με σήμα μεγαλύτερο από τη 
μυοκαρδίτιδα/περικαρδίτιδα θα πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να δι-
ερευνηθεί», δήλωσε στην Epoch Times 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Josh 
Guetzkow, ισραηλινός καθηγητής που 
εκπαιδεύτηκε στη στατιστική στο Πανε-
πιστήμιο Princeton και μελετούσε τα δε-
δομένα VAERS κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας.
Το CDC και ο FDA δήλωσαν στις διαδι-

κασίες λειτουργίας τους ότι τα σήματα 
ασφαλείας θα «επανεξετάζονται ανάλογα 
με την περίπτωση».
«Το μοτίβο ή η τάση των αποτελεσμάτων 

PRR και εξόρυξης δεδομένων για μια χρο-
νική περίοδο (π.χ. αρκετές εβδομάδες) 
θα παρακολουθείται πριν από την έναρξη 
κλινικής επανεξέτασης. Άλλοι παράγοντες, 
όπως η κλινική σημασία, το κατά πόσον 
οι ΑΕ είναι απροσδόκητες, η σοβαρότητα 
και το κατά πόσον εντοπίζεται ένα συγκε-
κριμένο σύνδρομο ή διάγνωση και όχι 
μη ειδικά συμπτώματα, θα λαμβάνονται 
υπόψη, για να καθοριστεί εάν θα διενερ-
γηθεί κλινική επανεξέταση», αναφέρεται 
στα έγγραφα.

Εάν προκληθεί κλινική επανεξέταση, 
αυτή θα περιλαμβάνει την επανεξέταση 
των εκθέσεων και των σχετικών ιατρικών 
αρχείων σχετικά με το ανεπιθύμητο συμ-
βάν, την επιβεβαίωση του χρόνου από 
τον εμβολιασμό έως την εμφάνιση των 
συμπτωμάτων και άλλες εργασίες.

Ο FDA αποκάλυψε πρόσφατα, ότι από 
τα τέσσερα σήματα που εντοπίστηκαν για 
ηλικιωμένα άτομα μετά τον εμβολιασμό 
της Moderna ή της Pfizer, τα τρία αποκλεί-
στηκαν με περαιτέρω ανάλυση, αλλά ένα 
-πνευμονική εμβολή- συνέχισε να πληροί 
τα κριτήρια. Η πνευμονική εμβολή εντο-
πίστηκε ως σήμα στην ανάλυση PRR για 
άτομα ηλικίας μόλις 12 ετών.
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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
Ποια βιταμίνη είναι ασπίδα  
για το ανοσοποιητικό μας
Μια νέα μελέτη αποκάλυψε, ότι η 

λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης 
D μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από 
τον Covid-19, την ανάπτυξη σοβαρής 
μορφής της νόσου και το θάνατο από 
τη μόλυνση. Σε αυτή την έκθεση που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific 
Reports, οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι 
η μελέτη τους εντόπισε ένα εργαλείο 
προστασίας, που είναι φθηνό και προ-
σβάσιμο σε όλους: Τη βιταμίνη D.

Γιώργος Βενέτης*
© slpress.gr 
[Δημοσιεύτηκε στις 18/12/2022]

Αυτή η μελέτη διεξήχθη από τον καθη-
γητή Τζέισον Γκίμπονς του Πανεπιστημί-
ου Johns Hopkins και τους συναδέλφους 
του, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι περίπου 
οι μισοί Αμερικανοί πάσχουν από ανε-
πάρκεια βιταμίνης D. 
Ωστόσο, προηγούμενες έρευνες αποκά-

λυψαν ότι αυτή η έλλειψη βιταμίνης D, 
αύξανε τον κίνδυνο μόλυνσης από τον 
Covid-19 και την ευαισθησία να αναπτύ-
ξουν μια σοβαρή μορφή της νόσου.
Σχετικά με τη μελέτη, ο Γκίμπονς [1] 

και η ομάδα του θέλησαν στη συνέχεια 
να μάθουν εάν η λήψη συμπληρωμά-
των βιταμίνης D θα μπορούσε να προ-
σφέρει καλύτερη προστασία έναντι του 
Covid-19. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 
δεδομένα υγείας για να εντοπίσουν 
ασθενείς που έπαιρναν συμπληρώματα 
βιταμίνης D2 ή D3 πριν από την πανδη-
μία. 
Συνολικά, οι ερευνητές μπόρεσαν να 

πραγματοποιήσουν την ανάλυση με 
220.265 άτομα που έλαβαν συμπληρώ-
ματα βιταμίνης D3, 34.710 άτομα που 
έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης D2 και 
407.860 ασθενείς ελέγχου (άτομα που 
δεν έλαβαν κανένα από τα δύο προϊό-
ντα).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι ειδικοί διεξήγαγαν μια σύγκριση 

των αποτελεσμάτων των τεστ Covid-19 
των συμμετεχόντων στη μελέτη. Διαπί-
στωσαν ότι ο κίνδυνος μόλυνσης από τη 
νόσο μειώνεται κατά 28% σε ασθενείς 

που έλαβαν βιταμίνη D2 και κατά 23% σε 
άτομα που έλαβαν συμπληρώματα βι-
ταμίνης D3. Ομοίως, το ποσοστό θνησι-
μότητας ήταν χαμηλότερο σε αυτήν την 
ομάδα πληθυσμού.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η 

πτώση του ποσοστού μόλυνσης από τον 
Covid-19 ήταν μεγαλύτερη στους μαύ-
ρους ασθενείς που έλαβαν βιταμίνη D3, 
από ότι στους λευκούς ασθενείς. 
Τέλος, ο Γκίμπονς και οι συνεργάτες του 

παρατήρησαν ότι οι συμμετέχοντες στη 
μελέτη που έλαβαν υψηλές δόσεις βιτα-
μίνης D είχαν τη μέγιστη προστασία.
Συμπερασματικά, παραμένουν πεπει-

σμένοι ότι η λήψη συμπληρωμάτων βι-
ταμίνης D αξίζει να αποτελεί μέρος των 
προληπτικών θεραπειών που υιοθετού-
νται για την καταπολέμηση του Covid-19. 
Βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογι-

κής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συ-
στήματος. 
Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός, ότι αυτές 
οι μη επεμβατικές προσεγγίσεις, χρήσι-
μες για την ανοσία και την υγεία γενικό-
τερα, έχουν αγνοηθεί από τις δημόσιες 
αρχές.
Σύμφωνα με τον Dr. Δημήτρη Τσουκα-

λά [2], για να αποκομίσουμε τα οφέλη 
που μπορεί να μας προσδώσει η βιτα-

μίνη D, πρέπει να διατηρούμε επίπεδα 
στο αίμα πάνω από 50 ng/mL καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Για την αποτελε-
σματικότερη δράση της στον ανθρώπινο 
οργανισμό απαραίτητη είναι και η επάρ-
κεια βιταμίνης Κ.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D
Ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει 

15.000-20.0000 iu βιταμίνης D, με 20-30 
λεπτά έκθεσης στον ήλιο. Ενώ θεωρητι-
κά μπορεί να προκύψει τοξικότητα, μέσα 
από τη λήψη κάποιων φαρμακευτικών 
μορφών της D, αυτό είναι πρακτικά αδύ-
νατο να συμβεί με τη λήψη βιταμίνης D 
στη φυσική της μορφή.
Κατά τη διάρκεια του έτους, τα χαμη-

λότερα επίπεδα βιταμίνης D παρατη-
ρούνται στο τέλος του χειμώνα και στις 
αρχές της άνοιξης. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, η έξαρση των ιώσεων σ’ αυτό 
το διάστημα οφείλεται στη μείωση των 
επιπέδων της βιταμίνης D, η οποία έχει 
προσληφθεί κατά τους θερινούς μήνες.
Μια νέα επιστημονική μελέτη που δη-

μοσιεύεται στο επίσημο περιοδικό της 
Αμερικανικής Οστεοπαθητικής Εταιρεί-
ας (JAOA), δείχνει ότι υπάρχει συνέργεια 
και μεταξύ της «βιταμίνης του ήλιου» και 
του πολύτιμου μαγνησίου. Σύμφωνα με 
τα νέα ευρήματα, αν τα αποθέματα μα-

γνησίου στον οργανισμό δεν είναι επαρ-
κή, τότε η βιταμίνη D δεν είναι δυνατό να 
μεταβολιστεί κι έτσι παραμένει ανενερ-
γή στο σώμα.
«Πολλοί παίρνουν συμπληρώματα βι-

ταμίνης D χωρίς να γνωρίζουν πώς με-
ταβολίζεται η συγκεκριμένη βιταμίνη 
στο σώμα. Χωρίς αρκετό μαγνήσιο, η 
βιταμίνη D δεν είναι ούτε χρήσιμη ούτε 
ασφαλής» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Μοχάμεντ Ραζάκ, καθηγητής Παθολογί-
ας στο Κολέγιο Οστεοπαθητικής Ιατρικής 
Lake Erie του Οχάιο και ένας εκ των συ-
ντακτών της νέας μελέτης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] www.contagionlive.com/view/
vitamin-d-supplementation-appears-
to-offer-protective-benefits-against-
covid-19
[2] www.drtsoukalas.com/ola_
osa_prepei_na_gnorizete_gia_ti_
bitamini_d-su-356.html

*Ο Γιώργος Βενέτης σπούδασε Πολιτι-
κές Επιστήμες. Είναι και απόφοιτος του 
Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Paul 
Valery Montpellier III – Arts et Lettres-
Langues et Sciences Humaines. Ομιλεί 
Γαλλικά και Αγγλικά. Στα ενδιαφέροντά 
του είναι η Γεωπολιτική και η Ιστορία.

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 23 janvier au dimanche 29 janvier 2023 · from monday january 23rd to sunday january 29th 2023

HARICOTS VERTS ILIOSHARICOTS VERTS ILIOS
Green BeansGreen Beans

750g750g

POIS CHICHES, FÈVES TORTUE NOIR OU POIS CHICHES, FÈVES TORTUE NOIR OU 
HARICOTS ROUGES NUPAKHARICOTS ROUGES NUPAK

LegumesLegumes
540ml540ml

FROMAGE MOZZARELLISSIMA SAPUTOFROMAGE MOZZARELLISSIMA SAPUTO
CheeseCheese
690 à 700g690 à 700g

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAIS
Fresh Medium Ground BeefFresh Medium Ground Beef

11.00/kg11.00/kg

LASAGNE PRIMOLASAGNE PRIMO
LasagnaLasagna

375 à 500g375 à 500g

FROLLINIFROLLINI
LAURIERILAURIERI

300g300g

BEURRE DEMI-SEL LACTANTIABEURRE DEMI-SEL LACTANTIA
Semi Salted Butter Semi Salted Butter 
454g*454g*

*Quantités limitées*Quantités limitées

CHOCOLAT LINDTCHOCOLAT LINDT
EXCELLENCEEXCELLENCE

ChocolateChocolate
50 à 100g50 à 100g

POULET FRAIS ENTIERPOULET FRAIS ENTIER
Fresh Whole ChickenFresh Whole Chicken

5.49/kg5.49/kg

FROMAGE GOUDA DOUXFROMAGE GOUDA DOUX
CheeseCheese
15.41/kg15.41/kg

PAYS-BAS

FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL 
FRAÎCHEFRAÎCHE

Fresh Rainbow Trout FilletFresh Rainbow Trout Fillet
19.82/kg19.82/kg

CÔTELETTES DE PORC FRAIS DÉSOSSÉESCÔTELETTES DE PORC FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork ChopsFresh Boneless Pork Chops
6.59/kg6.59/kg

NECTARINESNECTARINES
4.39/kg4.39/kg

POIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGESPOIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGES
Yellow, Orange or Red PeppersYellow, Orange or Red Peppers
4.39/kg4.39/kg

CERISESCERISES
CherriesCherries
8.80/kg8.80/kg

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts

pqt de 3pqt de 3

FEUILLES D’ÉPINARDSFEUILLES D’ÉPINARDS
SURGÉLÉ ILIOSSURGÉLÉ ILIOS

Frozen Spinach LeavesFrozen Spinach Leaves
750g750g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Πουλί σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ πετώντας 
ασταμάτητα από την Αλάσκα στην Αυστραλία!
Το ρεκόρ της μετανάστευσης με-

γαλύτερης διάρκειας χωρίς στά-
ση κατέρριψε μία νεαρή λιμόζα, είδος 
αποδημητικού πουλιού, διανύοντας 
απόσταση 13.560 χιλιομέτρων (8.435 
μιλίων) από την Αλάσκα στην Τασμα-
νία της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε 
ο οργανισμός των Παγκοσμίων Ρεκόρ 
Γκίνες.
Η θαλασσολιμόζα με αριθμό «234684» 

έφερε δορυφορικό πομπό 5g, όταν ανα-
χώρησε από την Αλάσκα στις 13 Οκτω-
βρίου 2022 και προσγειώθηκε στην Τα-
σμανία 11 ημέρες αργότερα, χωρίς να 
σταματήσει ούτε μια φορά για τροφή ή 
ξεκούραση, ανέφερε ο οργανισμός των 
Ρεκόρ Γκίνες.
Η απόσταση που διανύθηκε ισοδυνα-

μεί με το να κάνει κάποιος 2,5 φορές το 
ταξίδι από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, ή 
με το ένα τρίτο της πλήρους περιφέρειας 
του πλανήτη.
Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί 

το 2020 από ένα άλλο πτηνό του ίδιου 

είδους και η φετινή θαλασσολιμόζα το 
κατέρριψε κατά 350 χιλιόμετρα (217 μί-
λια).
Ο Έρικ Γουόλερ της οργάνωσης Birdlife 

Tasmania δήλωσε στον οργανισμό των 
Ρεκόρ Γκίνες ότι το πτηνό έχασε «το μισό 
ή περισσότερο από το σωματικό του βά-
ρος κατά τη διάρκεια συνεχούς πτήσης 
ημέρας και νύχτας».
Για τα αποδημητικά πουλιά, μια χαμένη 

στροφή μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, 
επειδή περνούν αρκετές εβδομάδες πε-
τώντας πάνω από ωκεανούς και ηπεί-
ρους από τη μια άκρη του πλανήτη στην 
άλλη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο 
οργανισμός.
Αν και τα περισσότερα πουλιά μετα-

ναστεύουν πολλά μίλια αναζητώντας 
τροφή και θερμότερο κλίμα, ορισμένα 
έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνο-
νται σωματικά για να ανταποκρίνονται 
στις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ορισμένα είδη μπορούν να αλλάξουν 

δραστικά το σώμα και το μεταβολισμό 

τους, συρρικνώνουν το μέγεθος των 
εσωτερικών τους οργάνων, αποκτούν 
γρήγορα βάρος και καίνε τα αποθέματα 
λίπους, κοιμούνται ελάχιστα και έχουν 
πολλές άλλες ιδιότητες που μοιάζουν με 
υπερδυνάμεις, αναφέρει ο οργανισμός 
των Ρεκόρ Γκίνες.
Οι θαλασσολιμόζες δημιουργούν χώρο 

για πλούσια σε ενέργεια λίπη απορρο-
φώντας το 25% του ιστού που σχηματίζει 
το πεπτικό τους σύστημα, το συκώτι και 
τα νεφρά. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω μιας 
βιολογικής διαδικασίας γνωστής ως αυ-
τοφαγία, μηχανισμό που επιτρέπει στο 
σώμα να ανακυκλώνει μέρη του εαυτού 
του, όπως και όταν απαιτείται.
Μπορούν επίσης να κάνουν την καρδιά 

και τους μύες του στήθους τους μεγαλύ-
τερους κατά τη διάρκεια της πτήσης, για 
να παρέχουν περισσότερη ενέργεια και 
οξυγόνο σε αυτές τις περιοχές.
«Ο νέος κάτοχος του ρεκόρ είχε την 

τύχη να επιζήσει από το ταξίδι του στον 
τεράστιο Έιρηνικό Ωκεανό και σε πολλά 

νησιά, όπως της Νέας Καληδονίας και 
του Βανουάτου, όπου φαίνεται ότι έχα-
σε την ευκαιρία να ανεφοδιαστεί με καύ-
σιμα» σημειώνει ο οργανισμός.
Κανονικά, οι θαλασσολιμόζες μετα-

ναστεύουν στη Νέα Ζηλανδία, αλλά το 
συγκεκριμένο πουλί έκανε μια απότομη 
στροφή 90 μοιρών και προσγειώθηκε 
στις ακτές του κόλπου Άνσονς στην ανα-
τολική Τασμανία της Αυστραλίας.

Το πιο βρώμικο  
διαμέρισμα του κόσμου 
Μια παράξενη και άσχημη μυρωδιά 

από ένα διαμέρισμα στο Σαουθά-
μπτον της Αγγλίας, κινητοποίησε τη γειτονιά 
και λίγο αργότερα όλοι έμειναν άφωνοι, 
μπροστά στο βουνό σκουπιδιών που αντί-
κρισαν. Ένας άνδρας που αποδείχθηκε ότι 
ήταν μεγάλος λάτρης της πίτσας, ζούσε για 
αρκετά μεγάλο διάστημα σε ένα πραγματι-
κό αχούρι. 
Μέσα στο σπίτι υπήρχαν αμέτρητα κουτιά 

πίτσας, αξίας πάνω από 30.000 λίρες, καθώς 
και άλλα απορρίμματα, που είχαν μετατρέ-
ψει το διαμέρισμα σε σκουπιδότοπο. Στο δια-
μέρισμα κλήθηκε συνεργείο καθαρισμού, με 
τα μέλη του να παθαίνουν... πλάκα αντικρίζο-
ντας αυτό το θέαμα. Ο επαγγελματίας καθα-
ριστής Τζο Κόουλ μοιράστηκε τις εικόνες, από 
τις οποίες φαίνεται κάθε τετραγωνικό εκατο-
στό του διαμερίσματος να έχει καλυφθεί από 
σκουπίδια.
Ο 43χρονος καθαριστής παραδέχθηκε ότι εί-

ναι μία από τις χειρότερες περιπτώσεις που 
του έχουν τύχει όσα χρόνια κάνει αυτή τη 
δουλειά. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ζούσε μόνος 
του στο διαμέρισμα, δεν είχε βγει από αυτό 
τα τελευταία δύο χρόνια που κράτησε το 
Lockdown, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
αυτό το χάος.

Υπολογίζεται ότι από κάθε δωμάτιο, συμπε-
ριλαμβανομένου του μπάνιου και της κουζί-
νας, πετάχτηκαν 1.500 κουτιά από πίτσες που 
είχαν φαγωθεί. Η ομάδα των πέντε καθαρι-
στών χρειάστηκε τρεις ημέρες για να πετά-
ξει τους τόνους σκουπιδιών από το διαμέρι-
σμα. «Δεν μπορούσαμε καν να σπρώξουμε 
την κεντρική πόρτα που είχε φρακάρει. Έπρε-
πε να στριμωχτούμε για να πετάξουμε μερικά 
σκουπίδια», ανέφερε.
«Ολόκληρο το διαμέρισμα ήταν σαν ένας 

μεγάλος κάδος με σκουπίδια. Θύμιζε χωμα-
τερή. Πρέπει να ήταν εθισμένος στην πίτσα. 
Έβαζε το ένα κουτί πάνω στο άλλο από κάθε 
πίτσα που έτρωγε, χτίζοντας έναν τεράστιο 
τοίχο», πρόσθεσε.

Ο ΠΙΟ… ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Κέρδισε επτά φορές  
το λαχείο!

Ο Richard Lustig 
κ α τ ά γ ε τ α ι 

από τη Φλόρι-
ντα των ΗΠΑ και είχε 
καταφέρει να γίνει 
θέμα συζήτησης, 
αφού είχε πετύχει 
κάτι πολύ σπάνιο. Πιο 
συγκεκριμένα, από 
την περίοδο 1993 έως 
και το 2010, κατάφε-
ρε να κερδίσει το λα-
χείο σε επτά διαφο-
ρετικές πολιτείες.

Τα βραβεία που είχε κερδίσει κυμαίνονταν από 10.000 ευρώ έως 
850.000 ευρώ. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει σε αμερι-
κάνικο μέσο, είχε δηλώσει πως όλα αυτά τα χρόνια δεν κέρδισε μόνο στο 
λαχείο αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει χρήματα και από άλλα τυχερά 
παιχνίδια. 
Πώς το κατάφερε; Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε πως 

είχε ασχοληθεί με τα λαχεία 25 χρόνια και αποκάλυψε τη στρατηγική του. 
«Δεν υπάρχει σημασία στο πως θα επιλέξει κανείς τα νούμερα. Αυτό που 
έχει σημασία είναι να παίζεις τους ίδιους αριθμούς σε διαφορετικές κλη-
ρώσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά
Ο Richard απεβίωσε το 2018 σε ηλικία μόλις 67 ετών. Στη συνέντευξη του 

είχε παροτρύνει τους τηλεθεατές να μην εθιστούν ποτέ και να παίζουν 
ξεκάθαρα για ψυχαγωγικούς λόγους και όχι κερδοσκοπίας.

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  20 Ιανουαριου, 2023 / January 20, 2023 •  15

Honourary Chairpersons Co-Chairpersons of the Ball

Entertainment by:
SOPHISTOCCASION
                SHOWBAND

Absolut Disco

For information and tickets:
James Hutchison 514.715.0960

Zambetoula Drakontaidis 514.996.2317
ahepavball@gmail.com

Tickets:
Adults $225

MOA/SOP $150
Students under 25 $175

FRIDAY, 
FEBRUARY 10TH

2023

Palace Reception Hall
1717 Boul. le Corbusier

 Laval, QC  H7S 2K7

Cocktails  6:30 pm 
Ball opening  8:00 pm  

Open Bar

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

invites you to the

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

In support of

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

Zambetoula Drakontaidis

FEBRUARY 10
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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

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Πού ζουν  
και τι κάνουν τα 5 παιδιά του 
Η συγγένεια με τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 
ετών άφησε ο τέως βασιλιάς Κων-

σταντίνος Γλύξμπουργκ, το βράδυ της 
Τρίτης 10 Ιανουαρίου, στη ΜΕΘ του νο-
σοκομείου «Υγεία» όπου νοσηλευόταν, 
έχοντας υποστεί οξύ εγκεφαλικό επει-
σόδιο. Ο θάνατός του προήλθε από πο-
λυοργανική ανεπάρκεια, απόρροια των 
αναπνευστικών προβλημάτων που αντι-
μετώπιζε τα τελευταία χρόνια. 

Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια
© zougla.gr / govastileto.gr 

Ο τέως βασιλιάς αντιμετώπιζε σοβαρά 
προβλήματα υγείας, καθώς την τελευταία 
διετία είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές για 
διαφορετική αιτία κάθε φορά. Πρόσφατα 
είχε διαγνωσθεί θετικός στον κορωνοϊό, 
γεγονός που δεδομένης της κλονισμένης 
υγείας του, λειτούργησε επιβαρυντικά.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του 
ήταν τον Οκτώβριο του 2022, όπου είχε 
βγει με τις αδερφές του Σοφία και Ειρήνη, 
και τη σύζυγό του Άννα – Μαρία για φα-
γητό στο κέντρο της Αθήνας.
Ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ γεννή-

θηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο 
Παλαιό Ψυχικό στις 2 Ιουνίου 1940 και 
ήταν ο μοναχογιός του βασιλιά Παύλου 
Α’ και της βασίλισσας Φρειδερίκης. Στις 
6 Μαρτίου του 1964, έγινε ο νέος βασι-
λιάς της Ελλάδος, ενώ κηρύχθηκε έκπτω-
τος το 1974, ύστερα από την πτώση των 
συνταγματαρχών και την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια 
ο έκπτωτος μονάρχης είχε γίνει και πάλι 
μόνιμος κάτοικος Αθηνών, μαζί με τη σύ-
ζυγό του Άννα Μαρία, μετά από πέντε και 
πλέον δεκαετίες λόγω των προβλημάτων 
υγείας του.

Ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος και η 
Άννα Μαρία απέκτησαν πέντε παιδιά, 
τρία αγόρια (Νικόλας, Φίλιππος, Παύλος) 
και δύο κορίτσια, (Αλεξία, Θεοδώρα) τα 
οποία μεγάλωσαν στο εξωτερικό.

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου ζει δι-
ασκορπισμένη τα τελευταία χρόνια, από 
τις ΗΠΑ μέχρι τα Κανάρια Νησιά και την 
Αθήνα.

Αλεξία: Η πρωτότοκη κόρη του Αλεξία 
γεννήθηκε το 1965 
στην Κέρκυρα. Πα-
ντρεύτηκε στις 9 
Ιουλίου του 1999 
στο Λονδίνο τον αρ-
χιτέκτονα Κάρλος 
Μοράλες Κιντάνα, 
με τον οποίον απέ-
κτησαν 4 παιδιά και 
ζουν μόνιμα στα Κα-
νάρια Νησιά.

Παύλος: Ο Παύλος Γλύξμπουργκ, είναι 
το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Είναι 
ο μόνος από τα παιδιά που γεννήθηκε 

στο Τατόι, στις 20 
Μαΐου του 1967. 
Σύζυγός του είναι 
η ζάμπλουτη Μαρί 
Σαντάλ, με περιου-
σία που αγγίζει τα 
2 δισεκατομμύρια 
ευρώ, δεύτερη κατά 
σειρά από τις τρεις 
κόρες του Μίδα των 
Duty Free Shops. 

Μόνο το νυφικό της, διά χειρός Valentino, 
υπολογίζεται ότι κόστισε 225.000 ευρώ. 
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει 5 παιδιά.

Ο Παύλος πριν μερικούς μήνες, όταν 
«έφυγε» από τη ζωή η βασίλισσα Ελισά-
βετ, είχε έρθει στο επίκεντρο των συζητή-

σεων, καθώς σε δημόσιες δηλώσεις του, 
τού είχε αποδοθεί ο τίτλος του «διαδό-
χου πρίγκιπα της Ελλάδας» από διεθνή 
ΜΜΕ. Μετά το θάνατο του τέως Βασιλιά 
Κωνσταντίνου, ο Παύλος πήρε τη μεγάλη 
απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα στην 
Αθήνα μαζί με την οικογένειά του.
«Ακούγεται για πρώτη φορά, είναι απο-

κλειστική πληροφορία που έχω από την 
οικογένεια. Τη μεταδίδω πρώτη φορά. Εί-
ναι μία απόφαση που πήρε ο Παύλος τις 
τελευταίες ώρες. Ο Παύλος έχει σπίτι και 
στο Λονδίνο, αλλά η μόνιμη κατοικία του 
είναι στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται ήδη σε δι-
αδικασία ανεύρεσης κατοικίας στην Αθή-
να και τους επόμενους μήνες θα υπάρξει 
μόνιμη εγκατάσταση του Παύλου στην 
Αθήνα» αποκάλυψε προ ημερών ο Γιώρ-
γος Λιάγκας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Νικόλαος: Ο Νικόλαος γεννήθηκε στη 
1 Οκτωβρίου 1969 στη Ρώμη. Ο μοναδι-
κός από τα παιδιά του Κωνσταντίνου που 

παραμένει κάτοι-
κος Ελλάδας είναι 
ο Νικόλαος Γλύξ-
μπουργκ, το τρίτο 
κατά σειρά παιδί 
του, ο οποίος μαζί 
με τη σύζυγό του, 
Τατιάνα Μπλάτνικ, 
ζει στο σπίτι της 
Σοφίας Παπανδρέ-
ου στο Καστρί, το 
οποίο έχουν νοικιά-

σει. Παντρεύτηκαν το 2010 στις Σπέτσες 
σε μια πολυτελή τελετή, που μονοπώ-
λησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και ακο-
λούθως εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Η 
Τατιάνα Μπλάτνικ είναι η κόρη του Σλο-
βένου επιχειρηματία Λάντισλαβ Μπλάτ-
νικ και της Γερμανίδας αριστοκράτισσας 
Μαρί Μπίερλαϊν. Από την πλευρά της 
μητέρας της, είναι εγγονή της Κόμισσας 
Ελίνκα φον Άϊνζιντελ, απογόνου του Γου-
λιέλμου Β΄ εκλέκτορα της Έσσης.
Θεοδώρα: Η Θεοδώρα, η μικρότερη 

κόρη της οικογένειας, γεννήθηκε τον Ιού-
νιο 1983 στο Λονδίνο. Ζει στις ΗΠΑ και 
είναι ηθοποιός στο Λος Άντζελες. 

Η Θεοδώρα αρ-
ραβωνιάστηκε πριν 
δύο χρόνια τον 
34χρονο Matthew 
Kumar, ο οποίος 
γεννήθηκε και με-
γάλωσε στη Νότια 
Καλιφόρνια και 
εξασκεί το επάγγελ-
μα του δικηγόρου 
στο Λος Άντζελες. 

Το καλοκαίρι 2023 σκόπευε να παντρευ-
τεί τον αγαπημένο της, ωστόσο ο θάνα-
τος του πατέρα της ίσως αλλάξει τα σχέ-
διά της. Έχουν ήδη αναβάλλει άλλη μια 
φορά το γάμο τους, εξαιτίας της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Δεν είναι ιδιαίτερα 
ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και αποφεύγει τις πολλές κοσμικές εμφα-
νίσεις.

Φίλιππος: Ο Φί-
λιππος γεννήθηκε 
στις 26 Απριλίου 
1986 στο Λονδί-
νο. Στη Νέα Υόρκη 
ζει ο μικρότερος 
γιος του Κωνστα-
ντίνου, Φίλιππος 
Γλυξμπουργκ, μαζί 
με τη σύζυγό του 
Nina Flohr –επιχει-
ρηματία και κόρη 

του ζάπλουτου Τόμας Φλορ, ιδιοκτήτη 
της Vista, μιας αναπτυσσόμενης εται-
ρείας ιδιωτικών πτήσεων– με την οποία 
παντρεύτηκαν στην Αθήνα τον Οκτώβριο 
του 2021. Προηγουμένως είχαν κάνει πο-
λιτικό γάμο στο Σαιν-Μόριτζ της Ελβετίας 
(στις 12 Δεκεμβρίου του 2020).

ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο τέως Βασιλιάς των Ελλήνων συγγέ-
νευε με αρκετές βασιλικές οικογένειες 
της Ευρώπης. Ήταν δεύτερος ξάδερφος 
του Βασιλιά Καρόλου Γ’ του Ηνωμένου 
Βασιλείου, καθώς κοινός προπάππους 
τους ήταν ο Βασιλιάς Γεώργιος Α’ της 
Ελλάδος. Ήταν επίσης θείος του Βασιλιά 
Φιλίππου ΣΤ’ της Ισπανίας, ο οποίος είναι 
γιος της αδελφής του, Βασίλισσας Σοφί-
ας. Επιπλέον, η Βασίλισσα Μαργαρίτα 
της Δανίας είναι αδελφή της συζύγου του, 
της Άννας-Μαρίας. Ο Κωνσταντίνος ήταν 
και ένας από τους αναδόχους του Διαδό-
χου του Βρετανικού Θρόνου, του Ουίλιαμ, 
Πρίγκιπα της Ουαλίας. Η βάφτιση έγινε 
στις 4 Αυγούστου του 1982 στα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ.
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Το τελευταίο «αντίο» 
στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο 
Παρόντες βασιλείς, πρίγκιπες & μέλη βασιλικών οικογενειών είπαν το τελευταίο «αντίο» 
στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο • Ενταφιάστηκε δίπλα στους προγόνους του στο Τατόι

Η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνστα-
ντίνου, Άννα Μαρία, τα πέντε παιδιά 

και τα εγγόνια του, τον αποχαιρέτησαν 
(Δευτέρα 16/1) στο Βασιλικό Κοιμητή-
ριο του Τατοΐου, δίπλα στους τάφους των 
προγόνων του.

Παρόντες στην κηδεία, βασιλείς, πρίγκι-
πες, διάδοχοι και μέλη βασιλικών οικογε-
νειών της Ευρώπης, που έστρεψαν στην 
Αθήνα το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων ει-
δησεογραφικών πρακτορείων του κόσμου. 
Ανάμεσα στους 187 επίσημους προσκεκλη-
μένους, βρίσκονταν 11 εκπρόσωποι βασιλι-
κών οίκων από 11 χώρες της Ευρώπης.

Σύσσωμη παραβρέθηκε η ισπανική βασι-
λική οικογένεια, ενώ το παρών έδωσαν και 
οι βασιλείς της Δανίας, της Σουηδίας, της 
Ολλανδίας και του Βελγίου. Ηχηρή απουσία 
η Καρολίνα του Μονακό με τον πρίγκιπα 
Αλβέρτο να καταφτάνει μόνος στη Μητρό-
πολη. Το Βρετανικό στέμμα εκπροσώπησε η 
αδερφή του βασιλιά Καρόλου, πριγκίπισσα 
Άννα.

Εκτός από φιλικές, οι σχέσεις του τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνου με τη βασιλική οικο-
γένεια της Βρετανίας, είναι και συγγενικές, 
αφού ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο δεύτερος 
ξάδερφος του. Αγαπούσε ιδιαίτερα την οι-
κογένεια και είχε βαφτίσει τον πρίγκιπα 
Γουίλιαμ.

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Μετά τις 11:30 ξεκίνησε η προσέλευση 
των καλεσμένων στη Μητρόπολη. Τελευ-
ταία έφθασε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
η Άννα Μαρία, συνοδευόμενη από τη σύζυ-
γο του πρωτότοκου γιου της Παύλου, Μαρί 
Σαντάλ.

Συγκινημένη χαιρέτησε το πλήθος, που 
από τις πέντε το πρωί είχε αρχίσει να συ-
γκεντρώνεται στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Ελευθερίου.
Λίγο μετά τις 12:00, ξεκίνησε η νεκρώσι-

μος ακολουθία προεξάρχοντος του αρχιε-
πισκόπου Ιερώνυμου και των 12 συνοδικών 
Μητροπολιτών.

Συγκινημένος ο πρωτότοκος γιος του Παύ-
λος, εκφώνησε τον επικήδειο του πατέρα 
του, μπροστά από το φέρετρο, στο οποίο 
ήταν τοποθετημένα τα παράσημα και το 
ολυμπιακό μετάλλιο του εκλιπόντος. Ανέ-
φερε: «Η οικογένεια ήταν το παν για σένα 
και τη μητέρα μου. Μαζί δημιουργήσατε 
μια μεγάλη οικογένεια που την ενώνει άρ-
ρηκτα η αγάπη, η έννοια του καθήκοντος 
προς την πατρίδα. Ο Θεός σε αξίωσε πατέ-
ρα να αφήσεις την τελευταία πνοή στην πα-
τρίδα σου. Όπως μας δίδαξες πατέρα όλα 
αυτά τα χρόνια, εμείς, τα παιδιά σου, τα 

εγγόνια σου, προσφέρουμε και θα προσφέ-
ρουμε τα πάντα στην πατρίδα».

Ο Παύλος αναφέρθηκε και στο δημοψήφι-
σμα του 1974, λέγοντας: «Ήταν μια δύσκο-
λη εποχή πατέρα όταν ανέβηκες στο θρόνο. 
Σκληρότατες συγκρούσεις. Πάθη αβυσσα-
λέα. Και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που δεν 
το θέλησε κανείς. Από την πρώτη στιγμή 
αντιστάθηκες με σθένος και αναζήτησες 
τρόπο ανατροπής των πραξικοπηματιών».

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ
Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν 

ο αντιπρόεδρός της, Παναγιώτης Πικραμ-
μένος και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα 
Μενδώνη. Στην εξόδιο ακολουθία παρέ-
στησαν, κατόπιν προσκλήσεως από την οι-
κογένεια, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης 
Βορίδης και η σύζυγός του, η Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, ο Αθανάσιος Δαβάκης, ο 
Αλκιβιάδης Στεφανής και ο πρώην βουλευ-
τής Αλέξανδρος Παπαδόγγονας.

Φόρο τιμής στο παρεκκλήσι απέτισαν ο 
πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς 
και η σύζυγός του, οι βουλευτές Δημή-
τρης Βαρτζόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης, 
Περικλής Μαντάς, ο βουλευτής Γιώργος 
Κουμουτσάκος, ο Γιώργος Καλατζής και 
ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος. Οι πρώην βουλευτές Νίκος Νι-
κολόπουλος, Δημήτρης Καμμένος και ο Φα-
ήλος Κρανιδιώτης. Με τον εθνικό ύμνο και 
φωνάζοντας το όνομά του, το πλήθος που 
είχε σχηματίσει ουρά περιμετρικά της Μη-
τρόπολης Αθηνών, αποχαιρέτησε τον τέως 
Βασιλιά Κωνσταντίνο, λίγο πριν οδηγηθεί 
στην τελευταία του κατοικία, στο Τατόι.

Μετά από την εξόδιο ακολουθία, η οικο-
γένεια και ένα κομβόι από 40 τουλάχιστον 
αυτοκίνητα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλεί-
ας, μετέβη στο Τατόι, όπου εψάλη τρισάγιο 
στο κοιμητήριο του ναού της Αναστάσεως, 
μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες, έπει-
τα από αίτημα της οικογένειας του τέως 
βασιλιά. 
Το φέρετρο, που ήταν τυλιγμένο με την ελ-

ληνική σημαία, σήκωσαν στους ώμους τους 
οι γιοι και τα εγγόνια του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου. Ακολούθησε η ταφή δίπλα στους 
τάφους των γονέων του, Παύλο και Φρει-
δερίκη. Λίγο μετά τις 16:00 οι καλεσμένοι 
άρχισαν να αποχωρούν από το σημείο της 
ταφής, ούτως ώστε να μεταβούν για δείπνο 
στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία».

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ

Συνολικά οι προσκεκλημένοι ήταν 250, 
εστεμμένοι και μέλη των βασιλικών οικογε-
νειών από την Ευρώπη. Το δείπνο περιλάμ-

βανε θαλασσινά, όπως καραβίδες, γαρίδες, 
σφυρίδα, καλαμάρια. Τα μέτρα ασφαλεί-
ας γύρω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρε-
τανία» αλλά και μέσα σε αυτό, ήταν δρα-
κόντεια. Πλήθος κόσμου βρισκόταν από το 
πρωί της Δευτέρας 16/1 έξω από το σημείο 
για να δει τους εκλεκτούς καλεσμένους.

Το βράδυ της Δευτέρας από την Ελλάδα 
αναχώρησαν οι:
-Βασιλιάς Ισπανίας Φελίπε,  
με τη σύζυγό του Λετίθια

-Επίτιμος βασιλιάς της Ισπανίας  
Χουάν Κάρλος

-Βασιλιάς Ολλανδίας  
Γουλιέλμος – Αλέξανδρος

-Βασίλισσα Μάξιμα
-Βασιλική πριγκίπισσα Άννα,  
αδελφή Βασιλιά Καρόλου
-Αλβέρτος του Μονακό
Την Τρίτη από την Ελλάδα  
αναχώρησαν οι:
-Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας  
και ο διάδοχος του θρόνου Φρειδερίκος
-Βασιλιάς της Σουηδίας  
Κάρολος Γουσταύος ΙΣΤ’

-Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου  
Ερρίκος

-Διάδοχος της Νορβηγίας  
πρίγκιπας Χάακον

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ
H άφιξη μελών βασιλικών οικογενειών 

από όλη την Ευρώπη για την κηδεία του 
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, προκάλεσε το 
ενδιαφέρον των ειδησεογραφικών πρακτο-
ρείων και των ευρωπαϊκών μέσων, πολλά 
από τα οποία είχαν απεσταλμένους και 
ανταποκριτές στη Μητρόπολη.
Το BBC μεταδίδοντας εικόνες από την κη-

δεία αναφέρεται στο ρόλο του εκλιπόντος 
στην ιστορία της Ελλάδας και φιλοξενεί 
σχόλιο της δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Αλεξί-
ας Καλαϊτζή.

Εκτενές είναι το φωτορεπορτάζ της Daily 
Mail που επικεντρώνεται στη μελαγχολική, 
όπως τη χαρακτηρίζει, πριγκίπισσα Άννα, η 
οποία εκπροσώπησε το Βασιλιά του Ηνω-
μένου Βασιλείου, Κάρολο, και υπενθυμίζει 
τις συγγενικές σχέσεις των δύο οικογενειών.

Δικαιολογημένο ήταν και το τεράστιο εν-
διαφέρον των ισπανικών δικτύων, καθώς 
στην Αθήνα βρέθηκε σύσσωμη η βασιλική 
οικογένεια της Ισπανίας. Ακολουθούσαν τα 
μέλη της όλο το Σαββατοκύριακο και στις 
εικόνες αναζητούσαν οποιοδήποτε στοιχείο 
είχε σχέση με τον έκπτωτο Χουάν Κάρλος.

Αντίστοιχο ήταν και το ενδιαφέρον των 
δανικών ΜΜΕ, καθώς η Βασίλισσα Μαρ-
γαρίτα ήταν στο πλευρό της αδελφής της, 
Άννας – Μαρίας.

Η δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεό-
ρασης έκανε συνεντεύξεις με τους πολίτες 
που περίμεναν στην ουρά έξω από τη Μη-
τρόπολη, ενώ στην ιστοσελίδα της φιλοξε-
νείται το βιογραφικό του Κωνσταντίνου με 
τίτλο «Βασιλικός Πρόσφυγας».

Ρεπορτάζ φιλοξένησαν στα δελτία τους 
και τα ολλανδικά και σερβικά κανάλια, με-
ταξύ άλλων ευρωπαϊκών τηλεοράσεων.

Αντίστοιχα, στα μέτρα ασφαλείας, τους 
υψηλούς προσκεκλημένους και το χρυσό 
μετάλλιο που κέρδισε ο τέως βασιλιάς στη 
Νάπολη, εστιάζει ο ιταλικός Τύπος.

Πηγή: ΕΡΤ | Ρεπορτάζ: Ειρήνη Βασάλου, 
Ελίνα Κολύβα, Κατερίνα Μπατζάκη, Βα-
λέρια Δολαψάκη, Νίκος Καπόγλης, Γε-
ωργία Σκιντζή, Κώστας Στάμου, Ειρήνη 
Κυρίτση, Σόνια Φίλη, Παντελής Γκόνος
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Μονεμβασιά: Η μεσαιωνική  
Καστροπολιτεία της Λακωνίας
Ένας από τους πιο ρομαντικούς προ-

ορισμούς στη χώρα μας, η γοητευ-
τική Μονεμβασιά, μαγεύει τους επισκέ-
πτες της με τη βυζαντινή της καστροπο-
λιτεία. Επιβλητικά τείχη προστατεύουν 
έναν απαράμιλλης ομορφιάς οικισμό, 
παλιά αρχοντικά ατενίζουν περήφανα 
το βαθύ μπλε της θάλασσας, στενά λιθό-
στρωτα δρομάκια οδηγούν σε ιστορικές 
εκκλησίες και μια ρομαντική ατμόσφαι-
ρα θα σας πλημμυρίζει, από την πρώτη 
στιγμή που θα μπείτε στο περίφημο Κά-
στρο της Μονεμβασιάς.
Γνωστή ως το «Γιβραλτάρ της Ανατολής» 

η Μονεμβασιά είναι ένα μικρό νησί, που 
ενώνεται με ενδοχώρα από μια στενή 
λωρίδα γης, μια γέφυρα που συνυπάρχει 
με το θαλασσινό στοιχείο του Μυρτώου 
Πελάγους.
Μπαίνοντας στο βράχο από τη μοναδική 

είσοδο – «μόνη έμβαση» απ’ όπου και το 
όνομα της πόλης Μονεμβασιά – αρχίζει 
το ταξίδι στο παρελθόν, από τον 6ο αιώνα 
που κατοικήθηκε μέχρι και σήμερα.
Το κεντρικό καλντερίμι του κάστρου σάς 

δείχνει το δρόμο που θα ακολουθήσετε 
για να ανακαλύψετε κάθε πτυχή αυτής 
της ζωντανής και καλοδιατηρημένης κα-
στροπολιτείας. Μεσαιωνικά τείχη την 
περιβάλλουν και ο μεγάλος βράχος, στην 
αγκαλιά του οποίου είναι χτισμένη, την 
προστάτευε από τους κατακτητές, κάνο-

ντάς την αόρατη από τη μια πλευρά.
Μπαίνοντας στο κάστρο, ένα μικρό δρο-

μάκι στα αριστερά σας, θα σας οδηγήσει 
στο σπίτι του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, έξω 
από το οποίο υπάρχει και η προτομή του. 
Περπατώντας στον πλακόστρωτο κεντρι-
κό δρόμο δε θα προλαβαίνετε να γυρίζε-
τε δεξιά και αριστερά, ανακαλύπτοντας 
ένα-ένα τα κουκλίστικα μαγαζάκια, που 
πωλούν από αντικείμενα τέχνης, μέχρι 
εντυπωσιακά κοσμήματα, ρούχα, παπού-
τσια και φυσικά παραδοσιακά προϊόντα.
Ο δρόμος θα σας οδηγήσει στο μεγάλο 

πλάτωμα της εκκλησίας του Ελκομένου 
Χριστού, με το χαρακτηριστικό κανόνι απ’ 
έξω. Αφιερωμένη στο Χριστό που σύρε-
ται (Ελκόμενος) στο μαρτύριο, η επιβλη-
τική εκκλησία φιλοξενεί μερικές σπάνιες 
μεταβυζαντινές εικόνες και το κύριο χα-
ρακτηριστικό της είναι η παντελής έλλει-
ψη τοιχογραφιών.
Απέναντι θα δείτε το ιστορικό διατηρη-

τέο κτίριο του 16ου αιώνα, όπου στεγάζε-
ται η Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβα-
σιάς. Ανακαλύψτε τις 40 εκκλησίες, που 
κρύβονται σε κάθε γωνιά του οικισμού 
και επισκεφθείτε την Παναγία τη Χρυ-
σαφίτισσα, σε ένα πανέμορφο μεγάλο 
άνοιγμα, την Παναγιά Μυρτιδιώτισσα, 
τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Στέφανο και 
τόσες ακόμα.
Παίρνοντας το δρόμο για την πάνω 

πόλη, το λεγόμενο «Γουλά», θα ακολου-
θήσετε μια 15λεπτη ανηφορική διαδρο-
μή. Αξίζει να σταματήσετε σε πολλά ση-
μεία, όπου δημιουργείται πλάτωμα, για 
να θαυμάσετε τη θέα της καστροπολιτεί-
ας από ψηλά.
Τα μοναδικής αισθητικής πέτρινα κτί-

σματα με τις σκεπές από κεραμίδια, 
συνθέτουν μια πόλη – ζωγραφιά. Στο 
ψηλότερο σημείο του βράχου δεσπόζει η 

εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το εντυπωσι-
ακότερο κτίριο της πάνω πόλης.
Ο ναός χτίστηκε το 12ο αιώνα και είναι 

ένας από τους σημαντικότερους ναούς 
της μεσοβυζαντινής περιόδου στην Πελο-
πόννησο.
Στη σύγχρονη πόλη θα έχετε την ευκαι-

ρία να απολαύσετε υψηλής ποιότητας 
τουριστικές υποδομές, που θα ικανοποι-
ήσουν κάθε σας ανάγκη.

© newsbeast.gr/travel

Δημητσάνα: Το ορεινό στολίδι της Αρκαδίας

Aμφιθεατρικά χτισμένη πάνω σε 
δύο αντικριστούς λόφους, πάνω 

από το φαράγγι του Λούσιου ποταμού, 
η ιστορική Δημητσάνα είναι ολόκληρη 
ένα ζωντανό μουσείο παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. Ο διατηρητέος οικισμός 
της υποδέχεται τους ταξιδιώτες σε ένα 

γοητευτικό ταξίδι στο χρόνο με τα πέ-
τρινα σοκάκια, σπίτια και αρχοντικά, εκ-
κλησιές και όμορφες γειτονιές να απο-
καλύπτονται σε κάθε γωνιά.
Περπατήστε ανάμεσα στα πετρόκτιστα 

κτήρια, στα φιδωτά δρομάκια του οικι-
σμού και ανακαλύψτε τα όμορφα γεφύ-
ρια και τις νεροτριβές της Δημητσάνας. Η 
ίδια αποτελεί και ένα μουσείο ιστορίας, 
με τα παλαιά μοναστήρια της, τα βυζα-
ντινά και εκκλησιαστικά ιερά κειμήλια, 
τη βιβλιοθήκη της με τα σπάνια έγγραφα 
και κώδικες, τους μπαρουτόμυλους και 
τις αρχαιολογικές και λαογραφικές συλ-
λογές της.
Παραδοσιακές ταβέρνες με τοπικά πιά-

τα και όμορφα καφέ με τζάκια υπάρχουν 

διάσπαρτα στο χωριό. Περάστε και από 
το υπαίθριο μουσείο Υδροκίνησης που 
δημιουργήθηκε στη Δημητσάνα για την 
ανάδειξη των παραδοσιακών υδροκίνη-
των εγκαταστάσεων, που παλιότερα ήταν 
ιδιαίτερα διαδεδομένες στην περιοχή.
Μια όμορφη εκδρομή περίπου μιας 

ώρας από τη Δημητσάνα, για να γνωρί-
σετε το δάσος του Μαινάλου, είναι αυτή: 
Δημητσάνα – Στεμνίτσα – Δάσος Μαινά-
λου – Ελάτη – Βυτίνα – Καρκαλού – Δη-
μητσάνα.
Το φυσικό κάλλος του τόπου δεν είναι 

τυχαίο ότι είχε εμπνεύσει το μύθο του ιε-
ρού λουτρού του Δία στον ποταμό, που 
εξ αυτού ονομάστηκε Λούσιος (εκεί που 
λουζόταν ο Δίας).

Η θέα της κοιλάδας που ρέει ο Λούσιος 
από το ύψωμα της Δημητσάνας, ως τη 
Μεγαλόπολη και στο βάθος τον όγκο του 
Ταΰγετου, μένει εμπειρία χαραγμένη στη 
μνήμη.

© newsbeast.gr/travel

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 22 Ιανουαρίου: 

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

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 24 Ιανουαρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 28 Ιανουαρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 29 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 22 Ιανουαρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Οι δέκα προδότες της 
Αρχαίας Ελλάδας

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Λόγω των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς 

των Κινέζων, το πρόγραμμα δε θα  
μεταδοθεί την Κυριακή 9 το βράδυ.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

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

Κεμπέκ: Εθνική κινητοποίηση  
για την ασφάλεια των 

σχολικών ζωνών
«Κουδούνια και τηγάνια για την ασφάλεια  

των παιδιών» λέει ο οργανισμός  
Pas une mort de plus

Συγκλονισμένοι από το θάνατο ενός 
μαθητή στο δρόμο για το σχολείο 

και τους σοβαρούς τραυματισμούς που 
προκλήθηκαν σε φρουρό σχολικής δι-
άβασης, γονείς και μαχητικές ομάδες 
καλούν τον πληθυσμό του Κεμπέκ να 
διαδηλώσει μπροστά στα σχολεία της 
επαρχίας το πρωί της 24ης Ιανουαρίου, 
για να βάλει τέλος στην οδική ανασφά-
λεια στις σχολικές ζώνες.

Οι γονείς καλούνται να φέρουν κουδού-
νια ή τηγάνια για να «ηχήσουν το τέλος 
του διαλείμματος για τους εκλεγμένους 
αξιωματούχους» που αργούν να εξα-
σφαλίσουν τις εγκαταστάσεις για τα παι-
διά, δήλωσε την Τρίτη 17/1 το  Pas une 
mort de plus.
Η Kassandre Chéry Théodat, πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου του σχολεί-
ου La Visitation, όπου ένας φρουρός διά-
βασης χτυπήθηκε βίαια από έναν οδηγό 
την περασμένη εβδομάδα, λέει ότι θα 
διαδηλώσει για να γίνουν αλλαγές τώρα.

Η επικεφαλής των μεταφορών και της 
κινητικότητας στην εκτελεστική επιτρο-
πή, Sophie Mauzerolle, λέει ότι πρέπει 
να «αυξήσουμε το ρυθμό της ασφάλει-
ας», για να συμπληρώσει ευθύς αμέσως: 
«Όχι, δεν πρέπει απλώς να αυξήσουμε το 
ρυθμό, πρέπει να δράσουμε τώρα, σήμε-
ρα». Τον περασμένο Δεκέμβριο, η μικρή 
Μαρία Λεγκένκοφσκα έχασε τη ζωή της 
στο Μόντρεαλ ενώ πήγαινε στο σχολείο 
της με τα πόδια, σημειώνει ο οργανισμός 
Pas une mort de plus.
«Δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή καμία 

ασφαλής ρύθμιση, παρόλο που οι γονείς 

της γειτονιάς το ζητούσαν εδώ και καιρό. 
Είναι δυνατόν να αποτραπεί κάτι τέτοιο 
από το να συμβεί αλλού στο Κεμπέκ 
το 2023: καλούμε χωρίς καθυστέρηση 
ασφαλείς εξελίξεις στις σχολικές ζώνες, 
ως μέρος μιας κυβερνητικής στρατηγι-
κής για την οδική ασφάλεια», σημειώνει 
ο οργανισμός, ο οποίος θέλει να αφυπνί-
σει τον πρωθυπουργό François Legault, 
την υπουργό Μεταφορών Geneviève 
Guilbault, καθώς και τον υπουργό Παι-
δείας Bernard Drainville και τον υπουρ-
γό Δημόσιας Ασφάλειας, François 
Bonnardel.
Μεταξύ των αιτημάτων, το Pas une mort 

de plus σημειώνει ότι είναι απαραίτητο 
να μειωθεί η μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
στις σχολικές ζώνες, ιδίως με κολώνες, 
μονόδρομους, ποδηλατόδρομους, ώστε 
να επιτρέπεται στα παιδιά όλων των ηλι-
κιών να φτάσουν σε ασφαλές σχολείο ή 
δρόμους που προορίζονται για παιδιά 
και είναι προσωρινά κλειστοί για μηχα-
νοκίνητη κυκλοφορία (σχολικοί δρόμοι).

Η ομάδα καλεί τους γονείς να σταθούν 
μπροστά σε κάθε σχολείο πριν το πρώτο 
κουδούνι το πρωί. 
«Προσκαλέστε τους τοπικούς εκλεγμέ-

νους αξιωματούχους σας να πάνε μαζί 
σας στο σχολείο, ώστε να μπορέσουν να 
δουν τον επείγοντα χαρακτήρα της κατά-
στασης και να βάλουν λύσεις προσαρμο-
σμένες στην τοπική σας πραγματικότη-
τα», σημειώνει.

Δεκάδες σχολεία σε όλο το Κεμπέκ, 
συμπεριλαμβανομένου του Μόντρεαλ, 
του Κεμπέκ, του Γκράνμπι και του Σέρ-
μπρουκ, σχεδιάζουν να συμμετάσχουν 
στη διαδήλωση, δήλωσε το Pas une mort 
de plus.
Η Chéry Théodat σημειώνει ότι η φρου-

ρός κυκλοφορίας νοσηλεύτηκε και είχε 
υποστεί σοβαρά τραύματα που δεν έθε-
σαν ωστόσο τη ζωή της σε κίνδυνο. 
Υπάλληλος της πόλης για ένα χρόνο, η 

φρουρός της διάβασης ήταν την πρώτη 
μέρα της δουλειάς της στη γωνία της 
λεωφόρου Papineau και της οδού Prieur 
όταν χτυπήθηκε την Τρίτη 10/1.
«Είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέρος, 

οι γονείς φοβούνται για την ασφάλεια 
των παιδιών τους και πρέπει να δράσου-
με τώρα», είπε ο η Chéry Théodat.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2022, η μικρή 

Mariia Legenkovska, μια 7χρονη μαθή-
τρια που πήγαινε στο δημοτικό σχολείο 
Jean-Baptiste-Meilleur συνοδευόμενη 
από το μεγάλο αδερφό και την αδελφή 
της, χτυπήθηκε θανάσιμα από έναν οδη-
γό που οδηγούσε το SUV του σε ένα στε-
νό δρόμο στο Ville-Marie του Μόντρεαλ.

Μελέτες από το Insurance Institute 
for Highway Safety (IIHS) στις Ηνωμένες 
Πολιτείες έχουν δείξει ότι τα SUV έχουν 
μεγαλύτερα τυφλά σημεία από ένα μι-
κρότερο αυτοκίνητο, κάτι που μπορεί 
να εμποδίσει τον οδηγό να δει ένα παιδί 
πεζό, για παράδειγμα. 
Επίσης, σε περίπτωση σύγκρουσης, το 

ανεβασμένο προφίλ των SUV φτάνει 
στους πεζούς στο επίπεδο των ζωτικών 
οργάνων και όχι στο επίπεδο των ποδιών, 
όπως θα έκανε ένα αυτοκίνητο. 
Το αποτέλεσμα είναι, οι πιθανότητες 

μία σύγκρουση να γίνει θανατηφόρα να 
είναι περισσότερες.

Πηγή: La presse

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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H Aviannah H Aviannah 
εξάπτει τη εξάπτει τη 
φαντασία…φαντασία…
Η Η Aviannah Élise είναι Aviannah Élise είναι 

Αμερικανίδα μοντέλο Αμερικανίδα μοντέλο 
με πληθώρα φωτογραφίσε-με πληθώρα φωτογραφίσε-
ων σε διάσημα ανδρικά περιοδικά,  ων σε διάσημα ανδρικά περιοδικά,  
όπως το Playboy και το Maxim. όπως το Playboy και το Maxim. 

Η 33χρονη Καλιφορνέζα καλλονή Η 33χρονη Καλιφορνέζα καλλονή 
μετρά 16 χρόνια στο χώρο του μό-μετρά 16 χρόνια στο χώρο του μό-
ντελινγκ, ενώ αποτελεί φαντασίωση ντελινγκ, ενώ αποτελεί φαντασίωση 
για εκατομμύρια άνδρες σε όλον τον  για εκατομμύρια άνδρες σε όλον τον  
πλανήτη, καθώς εκτός από ένα  πλανήτη, καθώς εκτός από ένα  
πανέμορφο πρόσωπο, διαθέτει  πανέμορφο πρόσωπο, διαθέτει  
σωματικά προσόντα, που δύσκολα  σωματικά προσόντα, που δύσκολα  
διαφεύγουν της προσοχής κάποιου. διαφεύγουν της προσοχής κάποιου. 

Ιδιαιτέρως το τεράστιο στήθος της  Ιδιαιτέρως το τεράστιο στήθος της  
προκαλεί τις αισθήσεις και την ανδρική  προκαλεί τις αισθήσεις και την ανδρική  
φαντασία, με την ίδια να ποστάρει  φαντασία, με την ίδια να ποστάρει  
φωτογραφίες της με μικροσκοπικά  φωτογραφίες της με μικροσκοπικά  
μπικίνι, που αναδεικνύουν ακόμη  μπικίνι, που αναδεικνύουν ακόμη  
περισσότερο το μέγεθός του…περισσότερο το μέγεθός του…

«Η Kim μισεί τα όμορφα κορίτσια»
Η αντίδραση της Kardashian στο γάμο του Kanye West

H 42χρονη τηλεπερσόνα δε χάρηκε κα-
θόλου στην είδηση του γάμου του 

πρώην συζύγου της. Αναστατωμένη είναι 
η Kim Kardashian μετά την είδηση που κάνει 
το γύρο του διαδικτύου και αναφέρει πως 
ο Kanye West παντρεύτηκε τη σχεδιάστρια, 
Bianca Censori. 

Η 42χρονη τηλεπερσόνα προβλημάτισε 
τους fans όταν δημοσίευσε μερικά κρυπτικά 
μηνύματα στο Instagram, τα οποία αργότε-
ρα έσβησε. 

«Είμαι ήσυχο κορίτσι, δεν έχω πολλά να 
πω, απλά πολλά να κάνουμε», έγραφε το 
πρώτο μήνυμα.

«Απλώς θυμήσου, το μαύρο πρόβατο συ-
νήθως μετατρέπεται σε κατσίκα. Συνέχισε 
να το κάνεις. Οι άνθρωποι που θέλουν να 

σε δουν να κερδίζεις, θα σε βοηθήσουν να 
κερδίσεις. Να το θυμάσαι αυτό», ανέφερε 
το δεύτερο μήνυμα της 42χρονης.

Αξιοσημείωτο είναι πως τα παραπάνω 
μηνύματα δημοσιεύτηκαν, μετά τα δημοσι-
εύματα που θέλουν τον Kanye West να πα-
ντρεύτηκε με ιδιωτική τελετή, μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας.

H ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ KIM KARDASHIAN  
ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΗΣ

«Η Kim τη σιχαίνεται», ανέφερε στην 
PageSix πηγή από το περιβάλλον της τηλε-
περσόνας, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν 
γνωστό στα κεντρικά γραφεία της Yeezy ότι 
η σύζυγος του Kanye West δε συμπαθεί κα-
θόλου την Censori. 

Άγνωστο παραμένει ωστόσο το εάν η 
Kardashian είχε αντιληφθεί ερωτικό ενδια-
φέρον της σχεδιάστριας προς τον τράπερ ή 
απλά δεν την ήθελε στην εταιρία. 

«Είναι όμορφη. Και η Kim μισεί τα όμορ-
φα κορίτσια», τόνισε άλλη πηγή. 

Η Censori, που έχει μάστερ στην Αρχιτε-
κτονική, εργάζεται στην εταιρεία εδώ και 
αρκετά χρόνια. 

Ο West είναι φανατικός λάτρης της αρχι-
τεκτονικής και όπως φαίνεται η κοινή τους 
αγάπη ήταν αυτή που τους έφερε πιο κοντά.

Πρίγκιπας Harry: «Αν ζούσε η μητέρα μας Diana 
δε θα είχαμε φτάσει ως εδώ με τον William»
Το Spare, το βιβλίο με τα απομνημονεύματα 

του πρίγκιπα Harry, κυκλοφόρησε την Τρίτη (10/1), 
μέρα κατά την οποία ο Δούκας του Sussex έδωσε ακό-
μα μία τηλεοπτική συνέντευξη, αυτή τη φορά στο Late 
Show με τον Stephen Colbert, μιλώντας για τον αδελφό 
του, William, αλλά και τη μητέρα τους, Diana.
Ο Harry εξομολογήθηκε στη συνέντευξη ότι τα πράγ-

ματα με τον William δε θα είχαν φτάσει εδώ που είναι 
σήμερα, αν ήταν ζωντανή η μητέρα τους, πριγκίπισσα 
Diana. 
«Αν η μητέρα σου ήταν εν ζωή ακόμα, έχεις σκεφτεί πώς 

θα διαχειριζόταν μια τέτοια στιγμή;», ρώτησε ο Colbert 
τον Harry, αναφερόμενος στην ένταση που υπάρχει ανά-
μεσα σε εκείνον και τον αδελφό του. Και ο Harry απά-
ντησε ότι η κατάσταση σίγουρα δε θα ήταν η ίδια.

«ΔΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΩΣ ΕΔΩ»
«Δε θα είχαμε φτάσει ως εδώ», απάντησε συγκεκρι-

μένα ο πρίγκιπας Harry. «Είναι αδύνατο να πούμε πού 
θα ήμασταν τώρα – πού θα ήταν αυτές οι σχέσεις τώρα 
– αλλά δεν υπάρχει περίπτωση η απόσταση μεταξύ του 
αδερφού μου και εμένα να ήταν η ίδια», συνέχισε.
Όταν ρωτήθηκε από τον Colbert εάν επικαλείται τη 

μητέρα του για βοήθεια ή σκέφτεται τη συμβουλή που 
μπορεί να του έδινε εκείνη τώρα, ο Harry αποκάλυψε: 
«Σε πρόσφατες συνεντεύξεις μου έχω πει πολλά που με 

έκαναν να νιώσω πραγματικά την παρουσία της μαμάς 
μου. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια… Και περιγράφω λε-
πτομερώς στο βιβλίο τη στιγμή που με τον αδερφό μου 
τής μιλούσαμε στον τάφο και ότι εκείνος αισθανόταν 
σαν να ήταν μαζί του για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
τον βοήθησε να βάλει σε μια σειρά τη ζωή του και ότι 
τώρα ένιωθε (σ.σ. ο William) ότι ερχόταν κοντά μου».
Ενώ στη συνέχεια της συνέντευξης, ο 38χρονος Harry 

πρόσθεσε: «Τη νιώθω περισσότερο κοντά μου τα τελευ-

ταία 2 χρόνια, περισσότερο από το παρελθόν».

Η ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΤΗΣ DIANA ΜΕ ΤΟΝ HARRY  
ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 36
Αργότερα, ο Stephen Colbert ρώτησε τον πρίγκιπα 

Harry για τα συναισθήματά του στα 38 του, μιας και 
είναι δυο χρόνια μεγαλύτερος από όταν η μητέρα του 
σκοτώθηκε, στις 31 Αυγούστου 1997. «Λοιπόν, πέθανε 
στα 36, και εγώ ήμουν 36 όταν ξεκίνησαν όλα αυτά», 
ανέφερε ο Harry, αναφερόμενος στην περίοδο που εκεί-
νος και η σύζυγός του, Meghan Markle, αποφάσισαν να 
κάνουν τη μεγάλη αλλαγή, να μετακομίσουν στην Αμε-
ρική και να διαχωρίσουν τους εαυτούς τους από τη Βρε-
τανική μοναρχία.
«Ο Ιανουάριος του 2020 ήταν τότε που η γυναίκα μου 

κι εγώ είπαμε “Αρκετά, δεν μπορούμε να ανταπεξέλ-
θουμε. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει 
να αρχίσουμε κάτι διαφορετικό”. Οπότε ήταν μια πολύ 
ενδιαφέρουσα σύμπτωση», εξομολογήθηκε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δούκας του Sussex 

παραδέχθηκε ότι, για χρόνια μετά το θάνατο της μητέ-
ρας του, πίστευε πως η Diana ήταν ζωντανή. «Για πολ-
λά χρόνια έβλεπα όνειρα. Ήμουν πεπεισμένος ότι ήταν 
ακόμα ζωντανή. Δηλαδή, ήμουν 12 ετών», είπε ο Harry. 
«Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα, 
δηλαδή ότι είχε φύγει», ολοκλήρωσε.

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

ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ 2022 
Η Μις ΗΠΑ κέρδισε το στέμμα
Εκτός Top 16 η Ελλάδα  
με την Κορίνα Εμμανουηλίδου

Μις Υφήλιος για το 
2022 αναδείχθηκε 

η Μις ΗΠΑ, η 28χρονη R’ 
Bonney Gabriel (φωτ. πάνω 
δεξιά) που κέρδισε τον 71ο 
διαγωνισμό ομορφιάς. Η 
28χρονη καλλονή έχει κα-
ταγωγή από τις Φιλιππίνες 
και κατάφερε να ξεχωρίσει 
μεταξύ 84 διαγωνιζόμενων. 
Η Gabriel, που είναι σχεδι-

άστρια μόδας, μοντέλο και 
καθηγήτρια ραπτικής από 
το Τέξας, κατά το τελευταίο 
στάδιο με τις ερωτήσεις στις 
τρεις φιναλίστ δήλωσε, πως 
αν κέρδιζε θα δούλευε για 
να αποδείξει ότι η Μις Υφή-
λιος είναι «μια δυναμική και 
προοδευτική» γυναίκα. 
«Θα το χρησιμοποιούσα για να γίνω μια μεταμορφωτική πρωτεργάτης», απάντησε 

η Gabriel, αναφέροντας ότι χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά στο σχέδιο μόδας και 
διδάσκει ραπτική σε θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας.
Η ΣΤΑΡ Ελλάς, Κορίνα Εμμανουηλίδου (φωτ. αριστερά), που εκπροσώπησε την Ελ-

λάδα στο διαγωνισμό Μις Υφήλιος, δεν 
κατάφερε να ενταχθεί στις πρώτες 16 φι-
ναλίστ (κατέλαβε την 20η θέση). 
Αντίθετα, η εκπρόσωπος του Καναδά, 

Αμέλια Του (Amelia Tu), κατέλαβε τη 10η 
θέση (φωτ. κάτω δεξιά).

Αυτές είναι οι 16 φιναλίστ  
και όσες πήραν το στέμμα:
1] Μις ΗΠΑ – Miss Universe 2022
2] Μις Βενεζουέλα  
    (Α’ αναπληρωματική)
3] Μις Δομινικανή Δημοκρατία  
    (Β’ αναπληρωματική)
4] Μις Κουρασάο 
5] Μις Πουέρτο Ρίκο 
6] Μις Αϊτή 
7] Μις Αυστραλία 
8] Μις Ινδία 
9] Μις Ισπανία 
10] Μις Καναδάς 
11] Μις Κολομβία 
12] Μις Λάος 
13] Μις Νότια Αφρική 
14] Μις Περού 
15] Μις Πορτογαλία 
16] Μις Τρινιντάντ και Τομπάγκο
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 11 αγώνες)

01] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  25 (15-5)
02] ΠΑΟΚ Β’  22 (19-8) 
03] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  22 (17-8)
04] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  19 (16-6) 
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 18 (10-7)
06] ΗΡΑΚΛΗΣ  17 (15-9) 
07] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 14 (17-13)
08] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 14 (11-11)
09] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 14 (6-7)
10] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 13 (15-13)
11] ΒΕΡΟΙΑ  10 (10-13)
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 10 (8-15)
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 9 (8-28)
14] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 (3-14)
15] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  3 (7-20)

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20,21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

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

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ Β’-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 1-2  
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 3-0 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1-4  
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1-1  
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΧΑΝΙΑ 2-0 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-0  
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-1  
ΡΕΠΟ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 11 αγώνες)

01] ΚΗΦΙΣΙΑ  24 (18-1)
02] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 23 (11-4)
03] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  21 (10-7)
04] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 21 (17-8)
05] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  19 (12-6)
06] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  17 (12-5)
07] ΧΑΝΙΑ  16 (12-7)
08] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  15 (9-7)
09] ΑΙΓΑΛΕΩ  12 (5-8)
10] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 11 (6-8)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 9 (4-14)
12] ΑΕΚ Β’  8 (10-12)
13] ΗΡΟΔΟΤΟΣ  3 (3-12)
14] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  2 (2-9)
15] ΠΑΟ ΡΟΥΦ  0 (4-27)

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
21,22 & 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

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

Η Κηφισιά απέδειξε και στο ντέρ-
μπι με την Παναχαϊκή, για την 

11η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 2, ότι 
φέτος είναι το φαβορί για το προνομι-
ούχο εισιτήριο της ανόδου στη μεγάλη 
κατηγορία!
 Η ομάδα των βορείων προαστίων 

θριάμβευσε με 3-0 της ομάδας της Πά-
τρας, με τον Τετέι να είναι ο πρωταγω-
νιστής, όντας σκόρερ των δύο τερμάτων 
(24’,71΄). Το 3ο τέρμα σημείωσε ο Κου-
ϊρουκίδης στο 74’. Οι φιλοξενούμενοι 
πάντως έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον 
Χαντί στο 60’ να φτάσουν στην ισοφά-
ριση. Στο -1 από την Κηφισιά (αν και οι 
πρωτοπόροι έχουν δύο παιχνίδια λιγό-
τερα) ακολουθεί ο Απόλλων Σμύρνης, 
που όπως αναμενόταν, πέρασε με 1-4 
από την έδρα του ΠΑΟ Ρουφ, ενώ στο 
έτερο ντέρμπι, η Καλλιθέα  πήρε τους 
τρεις πόντους σε βάρος της Καλαμάτας, 
με τον Νίκο Αναστόπουλο να πληρώνει 
το... μάρμαρο, αποτελώντας παρελθόν 
από τον πάγκο της μεσσηνιακής ομά-
δας!
 Να σημειωθεί ότι στον όμιλο του νότου 
εκκρεμούν 6 παιχνίδια,  που όταν ολο-
κληρωθούν θα φέρουν σίγουρα αλλα-
γές στο βαθμολογικό πίνακα, τα εξής: 
1] Καλλιθέα – Ολυμπιακός Β’ 
2] ΠΑΟ Ρουφ – Επισκοπή 
3] Κηφισιά – Ηρόδοτος 
4] Ολυμπιακός Β’ – Κηφισιά 
5] Επισκοπή – Καλλιθέα 
6] Ηρόδοτος – ΑΕΚ Β’ 

Ο Αλμωπός Αριδαίας έβαλε... φω-
τιά στο Βόρειο Όμιλο της Σούπερ 

Λιγκ 2, εφόσον κέρδισε απρόσμενα τον 
ΠΑΟΚ Β’ με 0-1 για την 11η αγωνιστική, 
κι έτσι ο Πανσερραϊκός που πέρασε νι-
κηφόρα από τη Ρόδο (0-1 το Διαγόρα) 
τον προσπέρασε!
 Παράλληλα, ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ 

είναι πλέον η ΑΕΛ, που επικράτησε με 
1-0 της Βέροιας στο «Αλκαζάρ», πα-
ρουσία του αρχιδιαιτητή Στιβ Μπένετ, 
χάρη σε γκολ του Πεντρόζο στο 25ο λε-
πτό, φτάνοντας πλέον τους 22 πόντους, 
αλλά με παιχνίδι περισσότερο.
Αξιοπρόσεκτη είναι η ανοδική πορεία 

που κάνει η Νίκη Βόλου, η οποία σημεί-
ωσε την 5η συνεχόμενη νίκη της, κόντρα 
στο Θεσπρωτό αυτή τη φορά, που την 
«ανέβασε» στην 4η θέση της βαθμολο-
γίας. 
Η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την  

Αναγέννηση Καρδίτσας, δεν είναι το 
μόνο πρόβλημα που απασχολεί την ομά-
δα της Θεσσαλίας, εφόσον το Διαιτητικό 
Δικαστήριο Ποδοσφαίρου, με απόφαση 
που κοινοποιήθηκε στις 16/1, αφαιρεί 
6 βαθμούς από τους Θεσσαλούς, λόγω 
ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ποδοσφαιριστών 
Μπιανκόνι και Καρίκι, από παλαιότερες 
οφειλές, σύμφωνα με τελεσίδικες απο-
φάσεις της ΕΠΟ. 
Η ομάδα της Καρδίτσας έχει προθε-

σμία 5 εργάσιμων ημερών να πληρώσει 
τις οφειλές, διαφορετικά θα εκτελεστεί 
η ποινή τελεσίδικα.
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Τον πρώτο... λόγο Τον πρώτο... λόγο 
Σέρρες και Κηφισιά!Σέρρες και Κηφισιά!

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Καθαρό προβάδισμα ο ΠΑΟΚ
Νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό των πολλών προβλημάτων  

και απουσιών • Τον πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός, 1-0 τον Άρη  
• Περιμένει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά η ΑΕΚ, 3-0 τις Σέρρες  

• Φαβορί η Λαμία, 1-2 τον Απόλλωνα Παραλιμνίου

Πλώρη για ακόμη έναν τελικό τα 
τελευταία χρόνια έβαλε ο ΠΑΟΚ 

(φωτ. δεξιά), καθώς το 2-0 της νίκης του 
επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα του 
δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης 
στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου, 
όπου αν περάσει τελικά το εμπόδιο των 
«πράσινων» θα βρει λογικά τη Λαμία, 
νικήτρια με 2-1 του Απόλλωνα Παραλι-
μνίου στις Σέρρες.
Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι στο 

πρώτο μέρος (είχαν δοκάρι στο 21’ με 
τον Τσέριν), όμως στην επανάληψη δεν 
άντεξαν, εφόσον δεν είχαν επιπλέον λύ-
σεις στον πάγκο τους, και ηττήθηκαν από 
τα τέρματα των Μπράντον (23’) ύστερα 
από τραγικό λάθος του Βαγιαννίδη, και 
του Τάισον (72’), με τον σκόρερ του 2ου 
τέρματος να σκοράρει με τη 2η επαφή 
του, 4 λεπτά μετά την παρθενική του εί-
σοδο στο ματς!

✓ Με τρόπο…  καρμπόν ο Ολυμπιακός 
νίκησε για 2η φορά τον Άρη σε τέσσερις 
ημέρες στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0, 
χάρη σε ένα γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες 
στο 30΄. Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με 
τον Ιτούρμπε στο 16΄, αλλά υποδείχθη-
κε οφσάιντ, ενώ είχαν δοκάρι με τον Κα-

μάτσο στο 
79΄ και μία 
σ η μ α ν τ ι κ ή 
ευκαιρία με 
τον Ετέμπο 
στο φινάλε 
των καθυ-
στερήσεων. 
Οι «ερυ-

θρόλευκοι» απείλησαν με τον Ελ Αραμπί 
στο 56΄ και τον Μπουχαλάκη στο 89΄ και 
το 90΄+1΄.

✓ Η ΑΕΚ των πολλών αλλαγών αγχώ-
θηκε μόνο στο α΄ ημίχρονο, αλλά μόλις 
άνοιξε το σκορ στο 55΄ με τον Μάνταλο 
όλα έγιναν απλά. Με το που ανοίχτηκε 
λίγο ο Πανσερραϊκός και στην 11άδα της 
Ένωσης επέστρεψαν τα… βαριά όπλα, 
έφυγε από την «Αγιά Σοφιά» ηττημένος 
με 3-0, με άλλα δύο γκολ από τους Λιβάι 
Γκαρσία στο 67΄ και Πινέδα στο 89΄.

✓ Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης πήρε 
και η Λαμία επικρατώντας 2-1 (41΄ Ελέζι 
– 28΄ Τζανδάρης, 78΄ πέν. Τσιλούλης) επί 
του Απόλλωνα Παραλιμνίου στις Σέρρες. 
Όλοι οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν 

στις 25/1.

BASKET LEAGUE

Εύκολα το 12Χ12 ο Ολυμπιακός
Ο Παναθηναϊκός «τιμώρησε» τον Άρη για την ήττα της 
πρεμιέρας • Αγχωτικές νίκες για Προμηθέα και ΑΕΚ

Δεν άλλαξε κάτι στην πρώτη τριάδα 
του πρωταθλήματος της ελληνικής 

λίγκας του μπάσκετ, με την ολοκλήρω-
ση της 12ης αγωνιστικής, με τους Ολυ-
μπιακό, Παναθηναϊκό και Περιστέρι να 
κρατάνε τις... θέσεις τους.
Αντίθετα, ο Κολοσσός Ρόδου που κέρδι-

σε άνετα τον Ιωνικό, «έπιασε» τον ΠΑΟΚ, 
που ηττήθηκε στην έδρα του από το Πε-
ριστέρι, και κατέλαβε την 4η θέση, εφό-
σον ευνοείται στην ισοβαθμία.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Προμηθέ-

ας «λαχτάρησε» μέχρι να καταβάλει 
την αντίσταση του Λαυρίου, η ΑΕΚ τα... 
χρειάστηκε στην Καρδίτσα, ωσότου επι-
κρατήσει της ουραγού της βαθμολογίας, 
ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε «εκδίκηση» 
από τον ΑΡΗ για την ήττα της πρεμιέρας, 
φτάνοντας σε άνετη επικράτηση.
Τέλος, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός και 

φαβορί για τον τίτλο, έκανε έναν... υγιει-
νό περίπατο με αντίπαλο τον Απόλλωνα 
Πατρών.  

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ 74-71 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 89-48 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΕΚ 64-70
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 96-79 

ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  70-81
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 97-60

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 12 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  24 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 
03] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  20 
04] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 19  
05] ΠΑΟΚ  19 
06] ΑΕΚ   19  
07] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 18
08] ΑΡΗΣ  18
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 15 
11] ΛΑΥΡΙΟ  14
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

*Τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3 

*To final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών (2022-23) θα πραγμα-
τοποιηθεί το τριήμερο 16-19 Φεβρουαρίου, στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο 

Αοράκια», στο Ηράκλειο της Κρήτης. 
Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τον Άρη, ο Παναθηναϊκός με τον Κολοσσό Ρόδου, η 

ΑΕΚ με τον Πανιώνιο και ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Οι δύο «ισχυροί», Ολυμπιακός και 
Παναθηναϊκός, μπορούν να συναντηθούν μόνο στον ημιτελικό της διοργάνωσης.
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18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1-1 
47’ Κορνέζος - 8’ Ροτάριου 
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4-1
13’ Αραούχο, 35’ Γκαρσία, 51’ Πινέδα, 
55’ Αμραμπατ - 39’ (πέν.) Πέδρο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 1-0 
46’ Μασούρας 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1 
90+5’ (πέν.) Σπόραρ 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0-1 
90+1’ (πέν.) Οζέγκοβιτς 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-0 
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 18 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  45 (28-7) 
02] ΑΕΚ    41 (36-8) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 38 (32-10) 
04] ΠΑΟΚ  36 (26-11) 
05] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   29 (22-27) 
06] ΑΡΗΣ  28 (25-14) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  23 (19-19) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  19 (19-26) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  18 (14-22) 
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17 (20-34) 
11] ΟΦΗ   16 (15-23) 
12] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12 (10-22) 
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   11 (8-31) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  8 (11-31)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

13:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

10:00 ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
13:00 ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023
09:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ
10:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ
13:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ   ΟΜΑΔΑ     ΓΚ.   ΑΓ. 
Καρέλης        ΠΑΝΑΙΤ. 10 15 
Γκαρσία         ΑΕΚ  10 18
Αϊτόρ              ΠΑΟ 8 9
Μπακαμπού ΟΛΥ 7 14 
Πάλμα         ΑΡΗΣ 7 15 
Ολιβέϊρα       ΠΑΟΚ 7 18

Τα οκτώ τέρματα απέναντι στον 
Άρη έφτασε ο Γιώργος Μασού-

ρας που πέτυχε το μοναδικό γκολ 
στην αναμέτρηση της Κυριακής με 
τους Κίτρινους στο στάδιο Καραϊσκά-
κης. 
Ο 29χρονος μέσος πλέον έχει «αγα-

πημένη» ομάδα για να σκοράρει 
τον Άρη, αφού με τέσσερα γκολ στα 
εντός έδρας μεταξύ τους ματς και 
άλλα τόσα στη Θεσσαλονίκη, έγινε η 
πρώτη στη σχετική λίστα, με δεύτερο 
τον Αστέρα Τρίπολης, απέναντι στον 
οποίο ο Μασούρας έχει 7 γκολ.

Που θα «κάτσει»  
η… μπίλια;

Ρουλέτα. Αυτό είναι το φετινό 
πρωτάθλημα. Ακόμα και τώρα, 

με πάνω από τη μισή διαδρομή να 
έχει διανυθεί, ουδείς μπορεί να ξέρει 
που θα καθίσει η μπίλια. 
Για πρώτη φορά στα χρονικά τέσσε-

ρις ομάδες διεκδικούν εν δυνάμει τον 
τίτλο του πρωταθλητή. 
Ακόμα κι ο ΠΑΟΚ του μείον εννιά από 

την κορυφή έχει την ευκαιρία να γυρί-
σει την κατάσταση με ένα «διπλό» στη 
Λεωφόρο την επόμενη αγωνιστική. 
Η ΑΕΚ, παίζει με διαφορά την πιο 

εντυπωσιακή μπάλα, ενώ ο Ολυμπι-
ακός βρήκε τον τρόπο να συνέλθει, 
έπειτα από μια καταστροφική εκκίνη-
ση και να παραμένει στη διεκδίκηση 
της πρωτιάς. 
Άπαντες έχουν ένα χαρακτηριστικό 

που τους ξεχωρίζει. 
Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει σύμ-

μαχο το χρόνο. Έχει την τεχνογνωσία 
για να «τεντώνει» κάθε ματς, αξιοποι-
ώντας κάθε δευτερόλεπτο. 
Όπως η εθνική Γερμανίας, η οποία 

κατά τον Γκάρι Λίνεκερ «πάντοτε κερ-
δίζει στο τέλος». Αυτό μπορεί να καυ-
χηθεί πως κάνει φέτος το «τριφύλλι», 
ακόμα κι όταν δεν παίρνει τους τρεις 
βαθμούς. 
Ακόμα κι όταν η νίκη δεν έρχεται, το 

σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βγαί-
νει κερδισμένο. Στο ματς του πρώτου 
γύρου με τον Άρη κέρδισαν συν δύο 
βαθμούς με γκολ στο 90+7’. 
Πήραν ισοπαλία από τον Ολυμπιακό 

με κερδισμένο πέναλτι στο 90+8’ και 
γκολ στο 90+13’. 
Ισοφάρισαν και τον ΟΦΗ στο 90+7’ 

μένοντας έως τότε αήττητοι. 
Τελευταία περίπτωση, το γκολ στο 

90+6’ από τον Σπόραρ κόντρα στα 
Γιάννενα. 
Είτε είναι καλύτερο στην υπόλοιπη 

διάρκεια, είτε όχι, το «τριφύλλι» βγαί-
νει κερδισμένο. Κι αυτό το στοιχείο 
νικάει και το θελκτικό ποδόσφαιρο 
της ΑΕΚ και την αντίδραση του Ολυ-
μπιακού και τα νιάτα του ΠΑΟΚ. Είναι 
αρκετό για να του δώσει την κούπα; 
Όσο κρατάει η άμυνα, η απάντηση θα 
παραμένει καταφατική.

© Sportime.gr

Οι αριθμοί της 18ης αγωνιστικής
✔ Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ 

στην Τούμπα και αυτό είχε να συμβεί 
σε αγώνα κανονικής διάρκειας πρωτα-
θλήματος από τις 25 Σεπτεμβρίου 2016, 
όταν αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρ-
ματα με την Ξάνθη. Τότε προπονητής της 
ακριτικής ομάδας ήταν ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια 
είχαν μεσολαβήσει 91 αναμετρήσεις, 
στις οποίες είχαν σημειωθεί 264 γκολ, τα 
202 από τον ΠΑΟΚ και τα 61 από τις φι-
λοξενούμενες ομάδες.

✔ Την 5η διαδοχική ισοπαλία τους έκα-
ναν η Λαμία και ο Ατρόμητος στις αναμε-
τρήσεις τους στη Φθιώτιδα, αφού είναι 
το αγαπημένο τους σκορ, με έξι συνολικά 
στις επτά συνολικά αναμετρήσεις τους 
στη Super League. Η «παραφωνία» σε 
αυτή τη συνέπεια είναι η νίκη της Λαμίας 
στις 27 Ιανουαρίου 2019 με 2-1.

✔ Ο Βόλος σκόραρε λίγο πριν το τέλος 
της αναμέτρησης με τον Ιωνικό στη Νί-
καια και βρήκε γκολ έπειτα από πέντε 
ματς που είχε μείνει στο μηδέν. Αυτή 
είναι η χειρότερη επίδοση στην ιστορία 
του στη Super League και πριν από αυτό 
το γκολ ήταν πάλι ο Οζέγκοβιτς που είχε 
βρει δίχτυα δύο φορές στο 2-1 με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα στις 10 Νοεμβρίου 2022.

✔ Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε με 4-1 από 
την ΑΕΚ και αυτό το αποτέλεσμα ήρθε 
μετά την επικράτηση του ΟΦΗ στο Αγρί-
νιο με 4-0. 
Η προηγούμενη φορά που υπήρξαν δύο 

διαδοχικές ήττες με ευρύ σκορ για την 
ομάδα του Παναιτωλικού ήταν το 2018-
19, όταν ηττήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ 
στο ΟΑΚΑ και την επόμενη αγωνιστική 
με 5-0 από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο.

✔ Τα 25 γκολ με τα χρώματα της ΑΕΚ 
έφτασε ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έχει 
αγωνιστεί σε 94 αναμετρήσεις. 
Τα περισσότερα από τα τέρματα του 

(22) είναι για τη Super League, ενώ έχει 
ακόμη τρία για το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ 
δεν έχει βρει δίχτυα στα 6 ευρωπαϊκά 
παιχνίδια του.

✔ Τα 10 γκολ με την ΑΕΚ έφτασε ο Νόρ-
ντιν Άμραμπατ και χρειάστηκε 45 ανα-
μετρήσεις στο πρωτάθλημα, αφού μόνο 
σε αγώνες Super League έχει σκοράρει. 
Υπάρχουν ακόμη 10 ματς Κυπέλλου Ελ-
λάδος και 2 ευρωπαϊκά, στα οποία δεν 
έχει πανηγυρίσει κάποιο τέρμα. 
Ο Αμραμπατ έγινε ο 83ος ποδοσφαιρι-

στής στην ιστορία της ΑΕΚ στην A’ Εθνι-
κή/Super League που φτάνει σε διψήφιο 
αριθμό τερμάτων.

Νίκες για την τριάδα κορυφής 
«Κάζο» του ΠΑΟΚ, 0-0 με ΟΦΗ στην Τούμπα

Με εύστοχο πέναλτι του Άντραζ 
Σπόραρ στο 5ο λεπτό των 

καθυστερήσεων, ο Παναθηναϊ-
κός νίκησε με 1-0 τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα στους «Ζωσιμάδες» στο 
πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής 
και διατήρησε τους «πράσινους» 
στο +4 από τη δεύτερη ΑΕΚ. 
Σε ένα ματς όπου οι «πράσινοι» 

έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες, έφυ-
γαν με το «διπλό», σταματώντας το αρνητι-
κό σερί τους στα Ιωάννινα, όπου δεν είχαν νικήσει από το 2016. 

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε η ΑΕΚ εναντίον του Παναιτωλικού, στο 
«απόρθητο κάστρο» της OPAP Arena. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 

4-1 και διατήρησε τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Με τον Γιώργο Μασούρα να περνά ως αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέ-
ρους και να βρίσκει δίχτυα στην πρώτη επαφή του με τη μπάλα, ο Ολυμπιακός 

επιβλήθηκε με 1-0 του Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δημιουργώντας για πρώτη 
φορά φέτος σερί 4 συνεχόμενων νικών, γεγονός που δείχνει την αδιαμφισβήτητα 
ανοδική πορεία των «ερυθρόλευκων». Η ομάδα του Μίτσελ Γκονζάλες έμεινε μόνη 
της στην τρίτη θέση και στο -3 από την ΑΕΚ, υποχρεώνοντας τον Άρη στη δεύτερη 
ήττα στα τρία τελευταία παιχνίδια του (1-0 από τον ΠΑΟΚ).  

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, εκτός από γκολ, ΠΑΟΚ και 
ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι στην Τούμπα χωρίς γκολ (0-0). 

Εξαιρετική εμφάνιση από τον γκολκίπερ του ΟΦΗ, Χρήστο Μανδά, που «κατέβασε 
ρολά», παραλίγο να γίνει μοιραίος ο Νούα Ντίκο με τις ευκαιρίες που σπατάλησε. 
Γλύτωσε το... ολικό έμφραγμα στις καθυστερήσεις η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέ-

σκου, με το οριζόντιο δοκάρι του Λουίς Περέα.  

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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Την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023, 
πραγματοποιήθηκε η τακτική συνε-

δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΜΜ, στην αίθουσα «Μικρή Βουλή» 
των κεντρικών γραφείων, παρουσία 
μελών της Κοινότητας και των τοπικών 
μέσων ενημέρωσης. 

Όπως ορίζει η παράδοση, η συνεδρία-
ση ξεκίνησε με το κόψιμο της βασιλόπι-
τας, από τον Πρόεδρο του ΔΣ Δημήτρη 
Σμυρνιό. Το τυχερό φλουρί έπεσε στα 
μέσα ενημέρωσης. 

Ακολούθησαν οι εργασίες του ΔΣ στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Το ΔΣ ενέκρινε πρόταση εξουσιοδότη-
σης του Γενικού Διευθυντή του σχολεί-
ου «Σωκράτης-Δημοσθένης» Χρήστου 
Αδαμόπουλου, να εκπροσωπήσει την 
Κοινότητα στις αιτήσεις προς την Ομο-
σπονδιακή Κυβέρνηση για την εξασφά-
λιση επιχορήγησης για τη δημιουργία 
κοινοτικού κτιριακού συγκροτήματος 
στο Λαβάλ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ, Καθηγητής 
Γεώργιος Τσούκας, αφού ευχήθηκε σε 
όλους καλή χρονιά, ξεκίνησε την αναφο-
ρά του καλωσορίζοντας τα νέα μέλη του 
ΔΣ, Ευδοκία Νικολάου, Γιώργο Ρήγα, 
Κωνσταντίνο Νασιούλη, Λώρη Κέζα και 
Αντωνία Μακρή. «Ο εθελοντισμός σας 
είναι ιδιαίτερα αξιέπαινος και εκ μέρους 
της ΕΚΜΜ και ολόκληρης της κοινότη-
τας που εκπροσωπούμε, θα ήθελα να 
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τη 
συμμετοχή σας», είπε ο Πρόεδρος και 
συνέχισε, προσθέτοντας: 

«Όπως έχω ήδη αναφέρει, η εντολή 
που λάβαμε τον Ιούνιο του 2022 ήταν 
μια εντολή αλλαγής. Η αλλαγή είναι ένας 
ευγενής στόχος, αλλά απαιτεί σκλη-
ρή δουλειά και επιμονή … Το θέμα της 
εντολής μας είναι η αλλαγή, με στόχο τη 
μεταμόρφωση των σχολείων μας, των 
κοινωνικών υπηρεσιών και του τρόπου 
παροχής υπηρεσιών στην κοινότη-
τά μας, ώστε να αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα του 21ου αιώνα.

Νέες θέσεις

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι 
από αύριο θα προκηρύξουμε μια προ-
σωρινή θέση με τίτλο Βοηθός Γενικού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης για το σχολείο 
«Σωκράτης-Δημοσθένης». Ο σκοπός 
αυτής της θέσης είναι διττός. Πρώτον, 
η θητεία του Χρήστου Αδαμόπουλου ως 
Γενικού Διευθυντή Εκπαίδευσης για το 
σχολείο θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2023. 
Παρόλο που θα παραμείνει στην κοινό-
τητά μας για να εργαστεί σε ειδικά έργα, 
τα έργα αυτά απαιτούν την πλήρη προ-
σοχή του. Δεύτερον, το ειδικό έργο στο 
οποίο θα εργαστεί ο κ. Αδαμόπουλος εί-
ναι η ανάπτυξη μιας νέας εγκατάστασης 
στο Λαβάλ. Το έργο αυτό, το οποίο συ-
ζητείται εδώ και πάνω από μια δεκαετία, 
αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την 

παρούσα διοίκηση και έχω ζητήσει να 
επικεντρωθεί ολόκληρη η ΕΚΜΜ στην 
υλοποίηση του έργου αυτού.

Δεδομένου του αναμενόμενου φόρτου 
εργασίας που αντιμετωπίζει ο Χρήστος 
και της ανάγκης να διευκολύνουμε τη 
μετάβαση σε έναν νέο Γενικό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε αυτόν τον 
ρόλο για ένα άτομο που θα αναλάβει τις 
ευθύνες για τη λειτουργία των καθημε-
ρινών λειτουργιών του σχολείου. Στό-
χος μας είναι να προκηρύξουμε και να 
δώσουμε συνεντεύξεις για τη θέση του 
Γενικού Διευθυντή Εκπαίδευσης από 
τον Μάιο, με στόχο να έχουμε έναν νέο 
Γενικό Διευθυντή μέχρι το καλοκαίρι του 
2023. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των δι-
ακοπών, πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση με τους Μιχάλη Πατσατζή, Κυριάκο 
Πολυμενάκο, Διονύση Κότσορο και Γε-
ωργία Τσάκαλη για την αξιολόγηση των 
πιθανών πλεονεκτημάτων και μειονεκτη-
μάτων από την εφαρμογή του ρόλου του 
Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στον 
οργανισμό μας. 

Η τρέχουσα δομή μας, καθιστά αναγκαία 
την πρόσληψη νομικών εταιρειών για να 
χειριστούν και να ενεργήσουν εκ μέρους 
μας, όσον αφορά τη διαχείριση 200 ερ-
γαζομένων σε τρεις συλλογικές συμβά-
σεις, που αφορούν δύο συνδικάτα εντός 
του σχολικού συστήματος και ένα συν-
δικάτο για το βοηθητικό προσωπικό. … 
Θα υποβληθεί λεπτομερές σχέδιο στο 
Εκτελεστικό Συμβούλιο για τη σύσταση 
αυτής της θέσης.

Αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας 

Η Διοίκηση εφαρμόζει αλλαγές στον 
τρόπο επικοινωνίας με τα μέλη της Κοι-
νότητας. Ως μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, είναι ευθύνη μας να συμμετέ-
χουμε ενεργά και να είμαστε παρόντες 
στις κοινότητες που εκπροσωπούμε. 
Για να το επιτύχουμε αυτό, σχεδιάζουμε 
να χρησιμοποιήσουμε διάφορα κανάλια 
επικοινωνίας.

Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα με-
ταφέρει τις μηνιαίες συνεδριάσεις από 
τη Μικρή Βουλή σε περισσότερους χώ-
ρους. Η πρώτη συνάντηση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Λαβάλ, τον Φεβρουάριο, 
ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση στη 
Νότια Ακτή τον Μάρτιο. Πρόθεσή μας εί-
ναι αυτή η πρακτική να γίνει μόνιμη και 
τακτική.

Δεύτερον, αναπτύσσουμε μια σειρά 
προγραμμάτων προβολής που βασίζο-
νται στο μοντέλο World Café. Έχουμε 
επιστρατεύσει τη βοήθεια μελών της κοι-
νότητας, για να βοηθήσουν στη δημιουρ-
γία ενός σχεδίου δράσης, με στόχο την 
τακτική συμμετοχή της παροικίας μέσω 
συζητήσεων, ερωτήσεων και απαντή-
σεων για την καλύτερη κατανόηση των 
αναγκών της. 

Αλλαγή στον τρόπο που βλέ-
πουμε τα οικονομικά μας 

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν για το πρόγραμμα επι-
δότησης μισθών έκτακτης ανάγκης του 
Καναδά (CEWS), ο οργανισμός έχει 
συσσωρεύσει πλεονάζοντα κεφάλαια 
που απαιτούν προσοχή. Προκειμένου 
να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά αυτά 
τα κεφάλαια, η Εκτελεστική Επιτροπή 
συγκρότησε μια μικρή επιτροπή για να 
διερευνήσει πιθανές επενδυτικές ευκαι-
ρίες, που θα αποφέρουν έσοδα για την 
κοινότητα. 

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός και ο οι-
κονομικός απολογισμός διανεμήθηκαν 
στην επιτροπή μέσω του συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
(ERP). Κατά την εξέταση, διαπιστώθηκε 
ότι η παρουσίαση του προϋπολογισμού 
ήταν ασυνεπής και προκαλούσε σύγχυ-
ση στα μέλη. Η επιτροπή αποφάσισε να 
συνεχίσει την επανεξέταση του προϋπο-
λογισμού, με στόχο να παρουσιάσει μια 
σαφή και διαφανή παρουσίαση στα τέλη 
της άνοιξης. Θα συναντηθούν την Πέ-
μπτη για να συζητήσουν τυχόν αναγκαί-
ες αλλαγές και θα υποβάλουν συστάσεις 
στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

Μπορώ τώρα να αναφέρω ότι η Επιτρο-
πή Προϋπολογισμού θα εξετάσει τα δε-
δομένα την Πέμπτη και οι τελικές συστά-
σεις θα παρουσιαστούν στην επόμενη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στη συνέχεια, μετά από έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρουσια-
στούν στη Γενική Συνέλευση.

Όσον αφορά την εφαρμογή του συστή-
ματος διαχείρισης επιχειρησιακών πό-
ρων (ERP), ολοκληρώσαμε τις οικονο-
μικές απαιτήσεις και ενσωματώσαμε με 
επιτυχία τα συγκριτικά στοιχεία του προ-
ϋπολογισμού. … Με όλα τα συστήματα 
να λειτουργούν πλέον, θα παρουσιά-
σουμε τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμ-
βανομένων των πραγματικών στοιχείων 
από το έτος έως σήμερα ως συγκριτικά 
στοιχεία. Θα διεξάγουμε τακτικές αναθε-
ωρήσεις αυτών των αριθμών, ξεκινώ-
ντας από την επόμενη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. … Επιπλέον, 
με την υποστήριξη της Επιτροπής Προ-
ϋπολογισμού, στοχεύουμε να παρουσιά-
σουμε τα στοιχεία με πιο συνοπτικό και 
διαφανή τρόπο μέσω των απαραίτητων 
προσαρμογών».

Ο Πρόεδρος έκλεισε την αναφορά του, 
προτείνοντας για την κάλυψη των κε-
νών θέσεων των Γραμματειών τα εξής 
μέλη: Νίκος Φούντας για τη θέση του 
Ταμία, Γιώργο Κανελλάκη (Γραμματέας 
Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών), 
Αποστόλη Κομβόπουλο (Γραμματέας 
Ενδοπαροικιακών Σχέσεων) και Ευ-
δοκία Νικολάου (Γραμματέας Ειδικών 
Προγραμμάτων). Το ΔΣ ενέκρινε όλες 
τις τοποθετήσεις. 

Ακολούθως, στη θέση του Ταμία, ο Εκτε-
λεστικός Αντιπρόεδρος Δρ. Μιχάλης 
Τσούκας έκανε μια σύντομη αναφορά 
στην οικονομική κατάσταση της ΕΚΜΜ 
και ενημέρωσε ότι όλες οι μισθολογικές 
κρατήσεις (DAS) και οι φόροι καταβάλ-
λονται κανονικά. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις 
αναφορές των Γραμματέων, των Επι-
τροπών Γονέων του σχολείου και τις 
ερωτήσεις των μελών του ΔΣ, των μέ-
σων ενημέρωσης και των μελών της 
Κοινότητας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Περιφερειακές Εκλογές Μοντρεάλ 
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

18  Ιανουαρίου, 2023

Αγαπητοί συμπάροικοι,

Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου 

Περιφερειακού Συμβουλίου Μοντρεάλ, 
θα διεξαχθούν  μόνον το Σάββατο, 28 
Ιανουαρίου, 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

Υποψήφιοι

Οι συμπάροικοι που έθεσαν υποψηφιό-
τητα στις εκλογές της 28ης Ιανουαρίου 
2023,  για το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Μοντρεάλ, είναι οι εξής (αλφαβητικά):

1. Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος
2. Βαλσάμης Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Δημήτριος
4. Κατσαρός Γεώργιος
5. Κοστριβάς Αναστάσιος
6. Κοτρότσιος Ανδρέας
7. Πανταζάκου Ευαγγελία
8. Παπαγιαννάκης Αντώνιος
9. Παπαφίλης Κωνσταντίνος
10. Ρεκατσίνας Πολυχρόνης
11. Ρουμελιώτης Γεώργιος
12. Ρούσσος Νικόλαος

Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί τη 
βοήθεια προσωρινών υπαλλήλων και 
εθελοντών, οι οποίοι θα εργαστούν κατά 
την ημέρα των εκλογών. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας άνω 
των 18 ετών, να γνωρίζουν επαρκώς την 
ελληνική γλώσσα καθώς και μια από τις 
επίσημες γλώσσες του Καναδά (Αγγλι-
κή ή Γαλλική) και να μην είναι πρώτου 
βαθμού συγγενείς με κανέναν από τους 
υποψήφιους των εκλογών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Εφορευ-
τικής Επιτροπής έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο της ΕΚΜΜ hcgm.org και δη-
μοσιεύεται από τα τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης.

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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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

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού στις 
Βουλευτικές Εκλογές του 2023

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

 
Σελίδα 1 από 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

     

   
   
  

Αγαπητοί φίλοι, 
 
Οι συνεργάτες μου στο Γενικό Προξενείο και εγώ, σας στέλνουμε τις πιο θερμές 
μας ευχές για τα Χριστούγεννα και μια Καινούργια Χρονιά, γεμάτη από υγεία, 
επιτυχίες και πολλές χαρούμενες στιγμές. 
 
 
                                                                                Κατερίνα Βαρβαρήγου 
                                                                                    Γενική Πρόξενος  
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΧΙΝΗ  

(το γένος Ράλλη)

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Πενταετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπασύσεως της ψυχής της 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μανταφίκα Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ 

(από Χανιά Κρήτης)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

(από Λευκάδα)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
(ΣΟΥΛΑΣ) ΝΤΕΡΟΥ 

(από Αμπελόκηπους Μεσσηνίας)

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Τετραετές Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

(από Καλλονή, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

(από Σκάλα Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΚΗ  

(από Συκέα Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ  

(από Ζάκυνθο)

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 της 

 

ΕΥΔΟΞΙΑΣ 
ΤΣΙΚΟΥ 

(από Καστοριά)
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Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  
(810 Ogilvy Ave. Park-Extension) στις 9:30 π.μ. 

τελούμε ΠενταετέςΜνημόσυνο υπερ αναπαύσεως της ψυχής  
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου.

ΔΙΟΝΥΣΗ  ΠΟΛΛΑΤΟΥ
(από Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ετών 76)

Η σύζυγος: Παναγιώτα
Τα παιδιά: Αλέξανδρος και Κάρλα, Μαρία-Κατερίνα και Ιάκωβος

Τα εγγόνια: Χριστιανός και Παύλος
Τα αδέλφια: Μαρία, Ευθαλία και Χρήστος, Κρυσταλλία και Αριστοφάνης

Ανίψια από Κύπρο και Αγγλία
Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα 

και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλούνται  
οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αείμνηστου συζύγου,  
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου, Διονύση Πολλάτου.

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Δεκαετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσως της ψυχής του 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΙΝΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΜΠΕΤΧΑΒΑ 

(από Μεγάλα Βραγγιανά Ευρυτανίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ

(από Χίο)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

(από Καλλονή, Σπάρτης Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΕΛΕΠΕΡΑ  

(από Μόντρεαλ, ετών 59)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΧΑΝΤΖΗ 

(από Λογκανίκο, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  του 

ΑΔΑΜ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
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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...

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 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΚΟΥΜΗ 

(ετών 87, από Αθήνα)

Τα παιδιά: 
Βάγια Σκούμη,  

Κατερίνα – Andrew Reaccuglia

Τα εγγόνια: 
Γιάννης, Κωνσταντίνος, Αλέξα 

 
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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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ιστορική αναδρομή: Από τα προϊστορικά  
χρόνια έως τον 21ο αιώνα!
(συνέχεια από το προηγούμενο)

Οι  γενετιστές  των  ανθρώπινων  πλη-
θυσμών και οι ιστορικοί γλωσσολό-

γοι  επίσης  παρέχουν  πολύτιμες  πληρο-
φορίες γι’ αυτά τα ζητήματα. 
Οι  κοινωνικοί  ανθρωπολόγοι  βοηθούν 
στην παροχή του πλαισίου για τις κοινω-
νικές  αλληλεπιδράσεις,  μέσω  των  οποί-
ων αντικείμενα ανθρώπινης προέλευσης 
διακινούντο  μεταξύ  των  λαών,  επιτρέ-
ποντας  την  ανάλυση  κάθε  αντικειμέ-
νου που εμφανίζεται σε  ένα ανθρώπινο 
προϊστορικό  πλαίσιο.  Έτσι  στοιχεία  για 
την  προϊστορία  παρέχονται  από  μεγάλη 
ποικιλία φυσικών και κοινωνικών επιστη-
μών, όπως η παλαιοντολογία, η βιολογία, 
η αρχαιολογία, η παλυνολογία, η γεωλο-
γία,  η  αρχαίο-αστρονομία,  η  συγκριτική 
γλωσσολογία, η ανθρωπολογία, η μορια-
κή γενετική και πολλές άλλες. Η ανθρώπι-
νη προϊστορία διαφέρει από την ιστορία, 
όχι μόνο στους όρους της χρονολόγησής 
της αλλά και στον τρόπο που ασχολείται 
με  τις  δραστηριότητες  των  αρχαιολογι-
κών  πολιτισμών  μάλλον,  παρά  επώνυ-
μων εθνών ή ατόμων. 
Περιοριζόμενη  σε  υλικές  διαδικασίες, 
ερείπια  και  αντικείμενα  μάλλον,  παρά 
σε  γραπτά  στοιχεία,  η  προϊστορία  είναι 
ανώνυμη. Για το λόγο αυτό όροι αναφο-
ράς που χρησιμοποιούν οι προϊστορικοί, 
όπως  Νεάντερταλ  ή  Εποχή  του  Σιδή-
ρου  είναι  σύγχρονες  ετικέτες,  με  ορι-
σμούς ενίοτε αντικείμενο συζήτησης.
Η  χρονολογία  που  σημαδεύει  το  τέλος 
της  προϊστορίας  σε  ένα  συγκεκριμένο 
πολιτισμό  ή  περιοχή,  δηλαδή  η  χρονο-
λογία της οποίας σχετικές γραπτές  ιστο-
ρικές  καταγραφές  γίνονται  χρήσιμες 
ακαδημαϊκές  πηγές,  διαφέρει  τεράστια 
από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα 
στην Αίγυπτο, είναι γενικά αποδεκτό ότι 
η  προϊστορία  τελείωσε  γύρω  στο  3.200 
π.Χ.,  ενώ  στη Νέα  Γουινέα  το  τέλος  της 
προϊστορικής  εποχής  τοποθετείται  πολύ 
πιο πρόσφατα, γύρω στο 1.900 μ.Χ. 
Στην Ευρώπη, οι σχετικά άρτια τεκμηρι-
ωμένοι  κλασικοί  πολιτισμοί  της Αρχαίας 
Ελλάδας  και  της  Αρχαίας  Ρώμης  είχαν 
γειτονικούς  πολιτισμούς,  όπως  οι  Κέλ-
τες  και,  σε  μικρότερο  βαθμό,  οι  Ετρού-
σκοι, με ελάχιστη ή καθόλου γραφή και οι 
ιστορικοί  πρέπει  να αποφασίσουν πόσο 
μεγάλο  βάρος  να  δώσουν  στις  συχνά 
αρκετά  προκατειλημμένες  περιγραφές 
αυτών  των  «προϊστορικών»  πολιτισμών 
στην Ελληνική και τη Ρωμαϊκή βιβλιογρα-
φία.

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Η παλαιολιθική είναι η αρχαιότερη περί-
οδος της Λίθινης Εποχές και ξεκινά με την 
πρώτη χρήση λίθινων εργαλείων.
Το πρώτο τμήμα της Παλαιολιθικής πε-
ριόδου  ονομάζεται  Κατώτερη  Παλαιολι-
θική,  προηγείται  του Homo  sapiens,  και 
ξεκινά με τον Homo habilis και  τα πρωι-
μότερα λίθινα εργαλεία περίπου 2,5 εκα-
τομμύρια χρόνια π.Χ. 
Οι μαρτυρίες ελέγχου της φωτιάς, κατά 
την Κατώτερη Παλαιολιθική Περίοδο, δεν 
είναι  σαφείς  και  δεν  έχουν  μεγάλη  επι-
στημονική υποστήριξη. 
Η ευρύτερα αποδεκτή άποψη είναι ότι 
οι Homo erectus ή οι Homo ergaster άνα-
βαν φωτιές πριν από 790.000 ως 690.000 
χρόνια, σε μια θέση στη γέφυρα Μπνοτ 
Γιακόβ στο Ισραήλ. 
Η  χρήση  της  φωτιάς  επέτρεπε  στους 
πρώτους ανθρώπους να μαγειρεύουν την 
τροφή, να έχουν θέρμανση και πηγή φω-
τός τη νύχτα.
Οι πρώτοι Homo sapiens εμφανίσθηκαν 
πριν περίπου 200.000 χρόνια, με την εί-
σοδο  στη  Μέση  Παλαιολιθική.  Επίσης, 
κατά τη Μέση Παλαιολιθική, προκύπτουν 
ανατομικές  αλλαγές  που  δείχνουν  σύγ-
χρονες  γλωσσικές  ικανότητες.  Κατά  τη 
Μέση  Παλαιολιθική  Περίοδο  υπάρχει  η 
πρώτη  καθοριστική  απόδειξη  της  χρή-
σης φωτιάς από τον άνθρωπο. 
Τοποθεσίες  στη  Ζάμπια  έχουν  απαν-
θρακωμένα  οστά  και  ξύλα,  που  χρο-
νολογούνται  πριν  από  61.000  χρόνια. 
Η  συστηματική  ταφή  των  νεκρών,  η 

μουσική,  η  προϊστορική  τέχνη  και  η 
χρήση  όλο  και  πιο  εξελιγμένων  σύνθε-
των  εργαλείων,  αποτελούν  κορυφαί-
ες  στιγμές  της  Μέσης  Παλαιολιθικής. 
Σε όλη την παλαιολιθική εποχή οι άνθρω-
ποι ζούσαν ως νομάδες κυνηγοί – τροφο-
συλέκτες. 
Οι κοινωνίες κυνηγών – τροφοσυλεκτών 
είχαν την τάση να είναι μικρές και εξισω-
τικές.  Κοινωνίες  κυνηγών  –  τροφοσυλε-
κτών με άφθονους πόρους ή προηγμένες 
τεχνικές  αποθήκευσης  τροφίμων,  ανέ-
πτυξαν καθιστική ζωή με πολύπλοκες κοι-
νωνικές δομές και ηγεσίες και κοινωνική 
διαστρωμάτωση. 
Η  αρχαιολογική  μαρτυρία  υποδεικνύει 
πως η χρήση τεχνικών αποθήκευσης και 
ελέγχου του πλεονάσματος τροφής ήταν 
ενίοτε  η  αιτία  για  την  ανάπτυξη  σύνθε-
των  κοινωνικών  δομών  και  κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης. 
Πιθανόν δημιουργήθηκαν επαφές μεγά-
λων αποστάσεων, όπως στην περίπτωση 
των «δρόμων» των Αυστραλιανών ιθαγε-
νών.

ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Η Μεσολιθική ήταν μια περίοδος της αν-
θρώπινης τεχνολογίας, μεταξύ της Παλαι-
ολιθικής και της Νεολιθικής περιόδου της 
Λίθινης Εποχής. 
Η μεσολιθική περίοδος άρχισε στο τέλος 
της Πλειστόκαινου εποχής, περίπου πριν 
10.000 χρόνια και τελείωσε με την εισα-
γωγή  της  γεωργίας, σε  χρονολογίες που 
διαφέρουν ανά περιοχή. 
Σε μερικές περιοχές, όπως η Εγγύς Ανα-

τολή,  η  γεωργία  είχε ήδη  εισαχθεί  κατά 
το τέλος της Πλειστόκαινου και εκεί η Με-
σολιθική  είναι  σύντομη  και ασαφώς  κα-
θορισμένη. Σε περιοχές με περιορισμένη 
επίπτωση των παγετώνων, μερικές φορές 
προτιμάται ο όρος Επιπαλαιολιθική. 
Περιοχές  που  βίωσαν  μεγαλύτερες  πε-
ριβαλλοντικές  επιπτώσεις,  καθώς  τελεί-
ωνε η εποχή των παγετώνων, έχουν μια 
πολύ  πιο  εμφανή  Μεσολιθική  περίοδο, 
που κράτησε χιλιετίες. 
Στη  Βόρεια  Ευρώπη,  οι  κοινωνίες  μπό-
ρεσαν  να  ζήσουν  καλά  με  μεγάλες  πο-
σότητες  τροφίμων,  προερχόμενες  από 
τις βαλτώδεις περιοχές που ευνοούσε το 
θερμότερο κλίμα. 
Τέτοιες  συνθήκες  παρήγαν  διακριτές 
ανθρώπινες συμπεριφορές που σώζονται 
σε υλικά ευρήματα, όπως ο Μαγκλεμοσι-
ανός  (Σκανδιναβία)  και  ο Αζιλιανός  (Νό-
τια Γαλλία – Βόρεια Ισπανία) πολιτισμός. 
Αυτές  οι  συνθήκες  καθυστέρησαν  επί-
σης την έλευση της Νεολιθικής περιόδου 
μέχρι το 4.000 π.Χ. στη Βόρεια Ευρώπη.
Τα  υπολείμματα  αυτής  της  περιόδου 
είναι λιγοστά και σε μεγάλες αποστάσεις 
μεταξύ τους, περιοριζόμενα συνήθως σε 
σωρούς υλικών. 
Σε  δασικές  περιοχές  έχουν  βρεθεί  τα 
πρώτα ίχνη αποψίλωσης, αν και αυτό θα 
άρχιζε για τα καλά μόνο κατά τη Νεολιθι-
κή, όταν απαιτούντο περισσότερες εκτά-
σεις για τη γεωργία.
Η  Μεσολιθική  χαρακτηρίζεται  στις  πε-
ρισσότερες  περιοχές  από  μικρά  σύνθε-
τα  εργαλεία  από  πυριτόλιθο  –  μικρόλι-
θους και μικρόγλυφα. 
Αλιευτικά  εργαλεία,  πέτρινα  σκε-
πάρνια  και  ξύλινα  αντικείμενα, 
όπως κανό και τόξα, έχουν βρεθεί σε με-
ρικές θέσεις. 
Αυτές οι τεχνολογίες εμφανίζονται πρώ-
τα στην Αφρική, συγγενείς με τους Αζιλι-
ανούς πολιτισμούς, πριν διαδοθούν στην 
Ευρώπη,  μέσω  του  Ιβηρομαυρουσιανού 
πολιτισμού της Βόρειας Αφρικής και του 
Κεβαριανού (Ισραήλ) πολιτισμού. 
Στη ΒΔ Ευρώπη η μεσολιθική περίοδος 
ξεκίνησε  περί  το  8000  ΠΚΕ  (προ  Κοινής 
Εποχής),  στο  τέλος  της  πλειστόκαινου, 
περίπου 2.600.000 έως 11.700 π.π. (προ 
Παρόντος) και διήρκεσε έως το 2700 ΠΚΕ. 
Σε άλλες περιοχές του παλαιού κόσμου οι 
ημερομηνίες διαφέρουν.
 
                                  (συνέχεια στο επόμενο)

© WIKIPEDIA, ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ  
(ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ)
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1833: Ο Βασιλιάς Όθων και τα μέλη της Αντι-
βασιλείας φτάνουν στο Ναύπλιο με την αγγλι-
κή φρεγάτα «Μαδαγασκάρη». Τους συνοδεύ-
ουν 4.000 Βαυαροί στρατιώτες.

1937: Με τον Αναγκαστικό Νόμο 447 της δι-
κτατορικής κυβέρνησης Μεταξά, επιβάλλεται 
ο  υποχρεωτικός  σημαιοστολισμός  δημοσίων 
υπηρεσιών,  καταστημάτων  και  οικιών  κατά 
τις εθνικές εορτές.

1942: Σε  ναζιστική  διάσκεψη στο  προάστιο 
Βάνζεε  του Βερολίνου αποφασίζεται η λεγό-
μενη «τελική λύση», δηλαδή η εξολόθρευση 
όλων των Εβραίων της Ευρώπης.

2010: Αρχίζει ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού 
Δικαστηρίου  Άμφισσας  η  δίκη  των  ειδικών 
φρουρών Επαμεινώνδα Κορκονέα και Βασίλη 
Σαραλιώτη,  που  κατηγορούνται  για  τη  δο-
λοφονία  του  15χρονου  μαθητή  Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου, στις 6 Δεκεμβρίου 2008, στο 
κέντρο της Αθήνας.

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  2 3 / 1 / 2 0 2 3  –  2 9 / 1 / 2 0 2 3

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 
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874

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 873

20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ

Θα μπορούσατε να συναντήσετε 
κάποιο νέο φίλο ή μια ομάδα ανθρώπων 
που μοιράζεται τις οραματικές σας ιδέες, 
καθώς  και  τα  μεγάλα  ιδανικά  σας.  Μια 
συνεργασία θα μπορούσε να εκτοξευθεί 
σε  νέα  επίπεδα,  ειδικά  αν  υπάρχει  ένα 
καλλιτεχνικό ή ανθρωπιστικό στοιχείο σε 
αυτήν. Μην περιορίζεστε όταν πρόκειται 
για φιλίες και πρωτοποριακές ιδέες.

Επαγγελματικά,  θα  μπορού-
σατε να μετατρέψετε τον εχθρό σας σε 
σύμμαχο.  Φανταστείτε  τι  θα  μπορού-
σατε να δημιουργήσετε μαζί αν ενωθεί-
τε! Τα βήματα που κάνετε τώρα για να 
δημιουργήσετε  μεγαλύτερη  ασφάλεια 
και σταθερότητα στην ερωτική σας ζωή 
ή/και τις συνεργασίες σας, θα αποδώ-
σουν καρπούς σε έξι μήνες από τώρα.

Συμμετέχετε σε φιλικές συνε-
στιάσεις, σε πάρτι και επιχειρηματικές 
συναντήσεις και  τους μαγεύετε όλους 
με  την  πειθώ,  την  ευγλωττία  σας  και 
τον καταιγισμό των ιδεών σας. Αν κάνε-
τε κάποια δημόσια ομιλία είστε φιλικοί 
με  το  κοινό  σας  ή  απλά  δημοσιεύετε 
την  ιστορία σας στα κοινωνικά δίκτυα 
και εισπράττετε αναρίθμητα likes.

Οι  δημιουργικές  και  πρωτότυ-
πες  ιδέες  σας  προσελκύουν  ιδιαίτερα 
την προσοχή. Είστε έτοιμοι να εστιάσε-
τε πραγματικά σε μία ή δύο βασικές ιδέ-
ες,  να  χαράξετε μια στρατηγική  και  να 
ξεκινήσετε να εκτελείτε τα μεγάλα σας 
σχέδια. Αφήστε τη διαίσθησή σας και τη 
διορατικότητά σας να πάρουν το τιμόνι. 

Ενεργοποιήστε  τις  τρέχουσες 
προσπάθειές  σας  στην  άσκηση.  Και  κυ-
ρίως,  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει 
να  αγχώνεστε  για  τα  μικρά  καθημερινά 
πράγματα  της  ζωής.  Όταν  είστε  πολύ 
στρεσαρισμένοι, κάνετε κακό στην υγεία 
σας. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημα που 
σας αγχώνει, είναι σίγουρο ότι το σύμπαν 
θα σας βρει τη λύση του.

Αυτή είναι μια στιγμή αλλαγής 
σελίδας που θα σας βοηθήσει να φυτέ-
ψετε  σημαντικούς  σπόρους,  οι  οποίοι 
θα  καρποφορήσουν  οικονομικά  τους 
επόμενους  έξι  μήνες.  Εάν οι αξίες σας 
δεν εναρμονίζονται με τον τρόπο με τον 
οποίο κερδίζετε το εισόδημά σας, μπο-
ρείτε να θέσετε στόχο να το αλλάξετε.

Αν θέλετε να εμβαθύνετε στην 
πνευματική πλευρά σας, θα μπορούσατε 
να κάνετε ένα ταξίδι που σας αλλάζει τη 
φιλοσοφία σας για τη ζωή ή ίσως ασχο-
ληθείτε  με  την  παρακολούθηση  μιας 
σειράς σεμιναρίων που σας ωθούν στην 
πνευματική σας εξέλιξη. Ήρθε η ώρα να 
εξερευνήσετε τον κόσμο γύρω σας.

Προβάλλετε τα χαρίσματά σας. 
Το  σύμπαν  φωτίζει  τις  έμφυτες  καλλιτε-
χνικές  κλίσεις  σας,  τη  δημιουργικότητά 
σας  και  την  περήφανη  έκφρασή  σας.  Η 
εξωστρέφειά  σας  και  η  ειλικρίνειά  σας 
μπορούν πραγματικά να προσθέσουν και-
νοτομία στην εργασία σας. Ναι, μια πρω-
τότυπη ιδέα σας μπορεί να κάνει πάταγο!

Δεν  είναι  ώρα  να  περιμένετε 
να  σας  ανακαλύψουν,  προβάλετε  τον 
εαυτό σας εκεί έξω και τολμήστε να πλη-
σιάσετε  τον  άνθρωπο  που  σας  μάγεψε 
η  ευφυία  του  ή  ξεκινήστε  μια  τολμηρή 
επιχειρηματική  καμπάνια.  Ενημερώστε 
τους υπεύθυνους στην εταιρεία σας ότι 
σας ενδιαφέρει να είστε οι επικεφαλής 
του έργου στη νέα τους πρωτοβουλία. 

Οι  στόχοι  που  θέτετε  τώρα  θα 
καρποφορήσουν  τους  επόμενους  έξι  μή-
νες, γι’ αυτό σκεφτείτε θετικά ότι μπορεί-
τε να αλλάξετε προς το καλύτερο την οικο-
νομική σας κατάσταση, ειδικά αν μοιράζε-
στε χρήματα με τους άλλους. Είστε τώρα 
πιο ικανοί να δημιουργήσετε κερδοφόρα 
σενάρια ή τουλάχιστον να ξεκινήσετε επι-
τέλους  την  ειρηνική  κατανομή  των  περι-
ουσιακών στοιχείων. 

Δείτε  αν  μπορείτε  να  δουλέ-
ψετε από απόσταση με τηλεργασία, δε 
θα  χρειαστεί  μεγάλη  προσπάθεια  να 
πείσετε το αφεντικό σας, αφού θα δει 
την αυξημένη παραγωγικότητά σας στο 
σπίτι. Οι γονείς σας ή ένα οικείο προς 
εσάς πρόσωπο θα μπορούσαν να παί-
ξουν  σημαντικό  ρόλο στα  επερχόμενα 
γεγονότα του μήνα.

Η  έκτη  αίσθησή  σας  είναι 
τώρα  περισσότερο  ενεργοποιημένη 
και σωστή. Δε θέλετε να κάνετε τίποτα 
και δε σας νοιάζει που κινείστε σε ρυθ-
μό  χελώνας.  Νιώθετε  πιο  επιρρεπείς 
στον πόνο των άλλων και τίποτα δε θα 
σας  κάνει  να  αισθανθείτε  καλύτερα, 
από το να συμπαρασταθείτε στον πόνο 
ενός αγαπημένου σας προσώπου.
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Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Η δίκη  είχε  ξεκινήσει.  Ένας πολύ  ανθυγιεινός  τύ-
πος  δικαζόταν  και  ο  δικαστής 
απευθυνόμενος σ’ αυτόν  λέει: 
-Κατηγορείσαι  ότι  σκότωσες 
μια δασκάλα με ένα αλυσοπρί-
ονο…  -Παλιοψεύτη! Ακούγεται 
μια φωνή από το βάθος της αί-
θουσας του δικαστηρίου.
-Ησυχία  στο  ακροατήριο, 

φωνάζει  ο  δικαστής,  και  κοι-
τάζει  πάλι  τον  κατηγορούμενο 
λέγοντας  του:  -Κατηγορείσαι 
επίσης,  ότι  σκότωσες  το  παιδί 
που  μοιράζει  τις  εφημερίδες 
με ένα φτυάρι…  -Παλιομίζερε! 
Ακούγεται η ίδια φωνή από το 

βάθος  της αίθουσας  του δικα-
στηρίου.
-Είπα  ησυχία!  Φωνάζει  ο  δι-

καστής,  ενώ  κοιτάζει  πάλι  τον 
κατηγορούμενο και του λέει:
-Κατηγορείσαι  επίσης,  ότι 

σκότωσες  και  έναν  ταχυδρόμο 
με ένα ηλεκτρικό τρυπάνι…
-Εγωιστικό γαϊδούρι! Ξεφωνί-

ζει ο ίδιος τύπος.
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύ-

ριε μου; Ρωτά ο δικαστής.
-Κύριε  Δικαστά,  είμαι  γείτο-

νας  του  κατηγορούμενου  10 
χρόνια τώρα, και ξέρετε… ποτέ 
δε  μου  δάνεισε  ένα  εργαλείο 
όταν το χρειαζόμουν!!!

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Τέσσερις  γυναίκες,  μια  ξαν-
θιά  και  τρεις  μελαχρινές, 

πέθαναν  και  πάνε  προς  τον 
παράδεισο.  Πριν  μπουν  μέσα 
ο Άγιος Πέτρος ρωτά μία από 
τις  μελαχρινές:  – Μήπως  όσο 
ήσουν  ζωντανή  έπιασες… 
πέος; 
–  Για  να  είμαι  ειλικρινής Άγιε 
Πέτρο  μου,  απαντάει  εκείνη, 
ακούμπησα έναν… λίγο.
–  Βλέπεις  εκείνη  τη  στέρνα; 
της  λέει  εκείνος.  Πήγαινε  και 
πλύνε  καλά  το  χέρι  σου  και 
μπες στον παράδεισο.
Ύστερα ρωτά την επόμενη με-
λαχρινή:  –Εσύ;  Μήπως  έπια-

σες…πέος;  –  Άγιε  μου,  εδώ 
που  φτάσαμε,  είναι  κρίμα  να 
σας πω ψέματα. Έπιασα και με 
τα δύο μου χέρια και μάλιστα 
πολλές φορές!
– Ντροπή  σου  ξετσίπωτη,  της 
λέει  εκείνος.  Πήγαινε  στη 
στέρνα,  τρίψε  γερά  τα  χέρια 
σου  και  μετά  μπες  στον  πα-
ράδεισο.  Μα  πριν  ρωτήσει 
την  τρίτη  μελαχρινή,  πετιέται 
έξαλλη η ξανθιά και λέει:
– Δεν πιστεύω Άγιε μου να με 
βάλεις  να  πλύνω  το…  στόμα 
μου, εκεί που θα πλύνει πρώ-
τα αυτή η σιχαμένη τον… κώλο 
της!

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

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

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

at competitive prices

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

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

materials for your project

551144  551133  00335555

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

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



Professional Auto Body Repair & Painting

1385, Boul. des 
Laurentides, Local 103 

Vimont, Laval

Centre de Collision

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

514 476-4565


