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Γενικός ελεγκτής του Καναδά: Προβληματική  
η Προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών

Οι υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης πρέπει να κάνουν περισ-

σότερα για να διασφαλίσουν τα προσω-
πικά δεδομένα των Καναδών που είναι 
αποθηκευμένα στο cloud, προειδοποιεί 
η γενικός ελεγκτής, σε νέα έκθεση που 
δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 15 
Νοεμβρίου.
Αντιμέτωπη με ολοένα και συχνότερες 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η γενική 
ελεγκτής Karen Hogan (φωτ.), λέει σε μια 
έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, ότι οι κυβερνητικές απαι-
τήσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή για τη 
μείωση των κινδύνων «δεν ήταν πάντα 
σαφώς καθορισμένες». Ως εκ τούτου, 
«αυτά τα κενά αντιπροσωπεύουν αυξη-
μένο κίνδυνο παραβιάσεων της ασφά-
λειας», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «οι 
κυβερνοεπιθέσεις γίνονται πιο συχνές και 
περίπλοκες». Ενθαρρύνει την κυβέρνηση 

να δράσει τώρα για να ενισχύσει τους 
ελέγχους της, ώστε να μπορεί να αποτρέ-
ψει, να εντοπίσει και να ανταποκριθεί σε 
κυβερνοεπιθέσεις.

Η Karen Hogan επιμένει στη σημασία της 
δράσης χωρίς καθυστέρηση, καθώς τα 
διάφορα τμήματα βρίσκονται μόνο «στα 
πρώτα στάδια της μετάβασης στο cloud 
computing». Οι συνιστώμενες ενέργει-
ες περιλαμβάνουν «ενίσχυση βασικών 
ελέγχων ασφαλείας για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση παραβι-
άσεων ασφάλειας». Προτείνεται επίσης 
να καθοριστούν «σαφείς κοινοί ρόλοι και 
αρμοδιότητες στην κυβερνοασφάλεια», 
ώστε όλα τα τμήματα να γνωρίζουν τι 
πρέπει να κάνουν. Η έκθεση αποκαλύπτει 
επίσης, ότι η Γραμματεία του Υπουργείου 
Οικονομικών του Καναδά έδωσε στα διά-
φορα τμήματα εντολή πριν από τέσσερα 
χρόνια, να προετοιμαστούν για τη μετε-
γκατάσταση των βάσεων δεδομένων τους 
στο cloud, πράγμα που σημαίνει ότι θα 
βρεθούν πολλές περισσότερες προσωπι-
κές πληροφορίες των Καναδών. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων 
ετών, η Γραμματεία του Συμβουλίου Οι-
κονομικών δεν έχει ακόμη παράσχει ένα 
μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης 
για την υιοθέτηση του cloud computing.
«Τα τμήματα χρειάζονται μια μεθοδολο-

γία χρηματοδότησης και εργαλεία κοστο-
λόγησης για να διασφαλίσουν ότι διαθέ-
τουν το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνο-
γνωσία, τις δεξιότητες, την κατάρτιση, τη 
χρηματοδότηση και άλλους πόρους που 

χρειάζονται, για να εξασφαλίσουν πλη-
ροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο 
cloud με τρόπο που να αποτρέπει και να 
ανταποκρίνεται στις πιο σημαντικές απει-
λές και κινδύνους», έγραψε ο Γενικός Ελε-
γκτής.
Η κυβέρνηση βασίζεται σε πολλές υπη-

ρεσίες που πρέπει να συνεργαστούν για 
να εξασφαλίσουν την προστασία των 
πληροφοριών που είναι αποθηκευμέ-
νες στο cloud. Σύμφωνα με τη Γενικό 
Ελεγκτή, η Γραμματεία του Υπουργεί-
ου Οικονομικών του Καναδά, η Shared 
Services Canada, η Public Services and 
Procurement Canada, το Communications 
Security Establishment του Καναδά και 
πολλά τμήματα, εφαρμόζουν τους δικούς 
τους ελέγχους κυβερνοασφάλειας, αλλά 
δεν «εφάρμοσαν αποτελεσματικά αυτούς 
τους ελέγχους, ούτε καθόρισαν και κοινο-
ποίησαν σαφώς ρόλους και αρμοδιότητες 
που σχετίζονται με την εφαρμογή τους».
Η ομάδα ελεγκτών της κας Hogan βρή-

κε επίσης ελαττώματα στον τρόπο με 
τον οποίο διεξάγονται οι επιθεωρήσεις 
ασφαλείας στους παρόχους αποθήκευσης 

cloud. Ωστόσο, αυτές οι παρατηρήσεις 
δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν για να 
μη βλάψουν την εθνική ασφάλεια.
Οι συμβάσεις που συνήφθησαν από τη 

Shared Services Canada και οι συμφωνίες 
που συνήφθησαν από τις Public Services 
and Procurement Canada «περιείχαν λίγες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
των παρόχων υπηρεσιών σε περίπτωση 
συμβάντων ασφαλείας, ιδίως τους χρό-
νους απόκρισης στόχου και τους υπεύ-
θυνους για την παρέμβαση», αναφέρει η 
έκθεση.

Η Γενικός Ελεγκτής αποκαλύπτει επίσης, 
ότι οι ρόλοι και οι ευθύνες καθενός εκτί-
θενται σε πολλαπλά έγγραφα. Έτσι, πολλά 
υπουργεία βρίσκονται σε σύγχυση σχετι-
κά με ορισμένες από τις αρμοδιότητές 
τους. Για παράδειγμα, σημειώνεται ότι τα 
τμήματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
cloud διατηρούνται στον Καναδά. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι τα μέρη που εμπλέκονται σε 
διάφορες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 
«δεν κατάλαβαν όλα αυτήν την απαίτη-
ση». /   © TA NEA
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ΚΑΝΑΔΑΣ: Το NDP και ο P. Manning ζητούν 
ανεξάρτητη επανεξέταση για τον COVID-19

Με τους τελικούς ομοσπονδια-
κούς περιορισμούς στη δημόσια 

υγεία να έχουν αρθεί το Σεπτέμβριο, ο 
κριτικός υγείας του NDP Don Davies 
είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανα-
τρέξει στο εάν ελήφθησαν τα κατάλλη-
λα μέτρα για τη διαχείριση της κρίσης.
Τα πρώτα κρούσματα COVID-19 εντοπί-

στηκαν στον Καναδά στα τέλη Ιανουαρί-
ου 2020 και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας κήρυξε παγκόσμια πανδημία δύο 
μήνες αργότερα, το Μάρτιο. 
Στη συνέχεια η Ομοσπονδιακή αλλά και 

οι Επαρχιακές κυβερνήσεις στον Καναδά, 
εν μέσω των κυμάτων πανδημίας, εφάρ-
μοσαν περιορισμούς και υποχρεωτικά 
μέτρα στους Καναδούς, όπως εντολές 
εμβολίων για δημόσιους υπαλλήλους, 
εργαζόμενους σε ομοσπονδιακές βιομη-
χανίες και ταξιδιώτες, κλείσιμο συνόρων 
και υποχρεωτικά τεστ COVID-19 για τα-
ξιδιώτες. 
Από το καλοκαίρι του 2022 οι περιορι-

σμοί αυτοί έχουν υποχωρήσει σταδιακά 
και πλέον έχουν αρθεί όλες οι υποχρεω-
τικότητες.

Οι βουλευτές του NDP και των Συντηρη-
τικών ρώτησαν πρόσφατα τον επικεφα-

λής δημόσιας υγείας της χώρας σχετικά 
με μια πιθανή αναθεώρηση του χειρι-
σμού της πανδημίας από την κυβέρνηση, 
σε συνεδρίαση της επιτροπής υγείας της 
Βουλής των Κοινοτήτων.
Ο πρώην ηγέτης του πρώην κόμματος 

Reform Party (Μεταρρυθμιστικού Κόμ-
ματος) Preston Manning (ένθετη φωτ.)
ανακοίνωσε σχέδια στις 4 Νοεμβρίου γι’ 
αυτό που αποκάλεσε «έρευνα εθνικού 
πολίτη» σχετικά με την πανδημική απά-
ντηση των επαρχιακών, ομοσπονδιακών 
και δημοτικών κυβερνήσεων, εκ μέρους 
μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που 
ονομάζεται Citizen’s Inquiry Canada. 

Ο οργανισμός έχει συσταθεί για να λαμ-
βάνει και να εκταμιεύει δωρεές για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας.
«Το μέγεθος αυτών των παρεμβάσεων 

απαιτεί μια συνολική, διαφανή και αντι-
κειμενική έρευνα για την ακαταλληλό-
τητα και την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων που επιβλήθηκαν», φέρεται να 
είπε ο Manning σε δελτίο Τύπου. 
Ο Manning είπε ότι η έρευνα θα ξεκινή-

σει το επόμενο έτος, με δημόσιες ακροά-
σεις να πραγματοποιούνται σε πόλεις σε 
όλη τη χώρα. /   © TA NEA
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ΚΛΙΜΑ: ΤΑ ΠΕΡΙΘΏΡΙΑ 
ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ…

Ο Οκτώβριος του 2022 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει κα-
ταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την περιβαλλοντική υπηρεσία 

Copernicus για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και την 
κλιματική αλλαγή. Οι μέσες θερμοκρασίες ήταν κοντά στους 2 
βαθμούς Κελσίου πάνω από την περίοδο αναφοράς 1991 – 2020. 
Ο Καναδάς γνώρισε ζέστη ρεκόρ και θερμοκρασίες πολύ πιο 
υψηλές από το μέσο όρο. 
Χιλιάδες εκτάρια δασικών εκτάσεων στη Σιβηρία, Γροιλανδία, 

Αλάσκα και ειδικότερα στην Αμαζονία έγιναν στάχτη. Οι πάγοι στις 
πολικές περιοχές συρρικνώθηκαν δραματικά. Οι εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα κατέρριψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η δρα-
στική κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός και το αποκαλυπτικό 
σενάριο που θέλαμε να πιστεύουμε ότι αφορούσε κάποιες επόμε-
νες γενιές, ξετυλίγεται ήδη μπροστά μας…

Κατά την πρόσφατη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αίγυπτο, 
ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, 
«έκρουσε» το καμπανάκι, δηλώνοντας ότι όλοι θα πρέπει να δρά-
σουν από κοινού ενάντια στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής. 

Και ενώ η ανθρωπότητα αγωνιά για το αβέβαιο αύριο, οι «αό-
ρατοι» πανίσχυροι της γης, που κινούν ουσιαστικά τα νήματα της 
εξουσίας, εξακολουθούν να αποκαλούν «μύθευμα» την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, στο όνομα του ασύστολου κέρδους και της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Στη σύγχρονη εποχή τα πάντα γίνονται για το κέρδος, χωρίς ίχνος 
ενδιαφέροντος για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής. Η κατάσταση, προειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες, γίνε-
ται πλέον μη ανατρέψιμη. 

Γεγονός είναι ότι η ανθρώπινη φύση είναι ένοχη σε ένα μεγάλο 
ποσοστό και το φαινόμενο δεν είναι σημερινό. Ντοκιμαντέρ έδειξε 
αρχαιολογική σκαπάνη να αποκαλύπτει, πως προ νεωτερικοί πολι-
τισμοί, όπως της κεντρικής Αμερικής, της κοιλάδας του Ινδού και 
της νήσου του Πάσχα, εκμεταλλεύτηκαν μέχρι εξάντλησης το περι-
βάλλον τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην πλήρη παρακμή.
Η διαφορά έγκειται στο ότι η ανθρωπότητα σήμερα διαθέτει απε-

ριόριστες τεχνολογικές δυνατότητες, που θα μπορούσαν να προ-
καλέσουν τεράστιες ζημιές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 
Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα έχουμε τα επόμενα χρό-
νια τα ίδια και χειρότερα σκηνικά εναντίον της ταλαίπωρης φύσης, 
που ήδη πνίγεται στα χημικά απόβλητα, τα πλαστικά και στα κάθε 
είδους απορρίμματα. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας με τις αναθυμι-
άσεις από τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια και τα καυσαέρια από τα 
τροχοφόρα, δηλητηριάζουν καθημερινά τη φύση και χειροτερεύ-
ουν τις συνθήκες ζωής όλων ανεξαιρέτως των όντων. 

Περιβαλλοντική έρευνα αποδεικνύει, ότι αν συνεχίσουμε με τον 
ίδιο ρυθμό, σε μόλις μερικές δεκαετίες θα έρθει η αντίστροφη μέ-
τρηση για το ανθρώπινο είδος. 
Το παρήγορο ίσως είναι, ότι το παγκόσμιο οικολογικό κίνημα 

γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μία νέα άνθιση, με τους λαούς του 
κόσμου να διαδηλώνουν έντονα κρούοντας τον κώδωνα του κιν-
δύνου.  Διασημότητες, όπως ο Leonardo DiCaprio, η Jane Fonda, 
η Greta Thunberg, ο Πρίγκιπας Harry, είναι μερικοί από τους πιο 
ειλικρινείς υποστηρικτές της προστασίας του περιβάλλοντος. Ας 
μην ξεχνάμε, η προστασία του περιβάλλοντος μάς αφορά όλους… 

Ο άρτος και τα Θεάματα της εξωνημένης 
ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η ψευδεπίγραφη γενιά του Πολυτεχνείου, αποτελεί 
ήδη από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, ένα πα-

ράδειγμα προς αποφυγή για το σύγχρονο κόσμο, διότι 
εκείνη η γενιά με το αφήγημα δήθεν της αριστεράς ή 
του σοσιαλισμού, κατόρθωσε επονείδιστα να εγκαθι-
δρύσει μία νομενκλατούρα, διασπαθίζοντας το χρήμα 
του Ελληνικού λαού και καταλύοντας παν ψήγμα εθνι-
κού πολιτισμού, επ’ ονόματι του μπολσεβικισμού και 
δήθεν της «δημοκρατίας».

Χαράλαμπος  Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η αναφυόμενη ανθελληνική κλεπτοκρατία, αναδύθη-
κε, από το υποκινούμενο, έξωθεν τότε εγχείρημα κατα-
λήψεως του Πολυτεχνείου, οι πρωτοστάτες του οποίου 
ήταν πράκτορες μυστικών υπηρεσιών για να δρομολο-
γηθούν προσχηματικά τα επιγενόμενα εκβάντα, με την 
επιβολή της «χούντας» του Ιωαννίδη και να προλειαν-
θεί το έδαφος για τα νυν τετελεσμένα της Κύπρου. Το 
Πολυτεχνείο εθεωρείτο από το τότε Κ.Κ.Ε. του Σιδηρούν 
Παραπετάσματος, διαρκούντος τότε του ψυχρού πο-
λέμου και της παγκόσμιας ισορροπίας του τρόμου, ως 
προβοκάτσια της Αμερικής (για ποιο λόγο άραγε;) ενώ 
σήμερα σπεύδει να το σφετεριστεί επιδιδόμενο σε δα-
κρύβρεκτα λογύδρια υπέρ των αγωνιστών. 

Η πολιτική σκευωρία διαστρεβλώσεως της αντικειμενι-
κής πραγματικότητας δια μέσου του Πολυτεχνείου και η 
αθέμιτη παρασιώπηση των γενεσιουργών αιτίων του εν 
λόγω εγχειρήματος, με υπερεθνικούς ηθικούς αυτουρ-
γούς, συνιστά τη σύγχρονη χαίνουσα πληγή, δίδοντας 
λαβή εις τα υπάρχοντα δοτά ανθελληνικά και άκρως δια 
μέσου του παγκόσμιου συστήματος, συνθηκολογημένα 
κόμματα, ανεξαρτήτως της επιφάσεως του ιδεολογικού 
χρωματισμού, δήθεν να πανηγυρίζουν άκρατα και να 
υποκρίνονται. Πέραν όμως από το σκληρό διατεταγμέ-
νο πυρήνα, εκρήξεως δήθεν της στάσης, ως ένδειξη αμ-
φισβητήσεως του στρατοκρατικού καθεστώτος, υπήρ-
χαν και αυθόρμητοι φοιτητές οι οποίοι προσήλθαν εις 
το χώρο κραδαίνοντες ελληνικές σημαίες, ψάλλοντας 
τον εθνικό ύμνο, προσδοκώντας κατ’ ουσία την αποκα-
τάσταση των εθνικών δημοκρατικών θεσμών.

Σήμερα, πέραν από το έρεβος του παρασκηνίου του 
ιδιώνυμου καθεστώτος υπό του οποίου εξυφάνει το πο-

λιτικό φαινόμενο του Πολυτεχνείου, δέον όπως προσεγ-
γίσουμε, τι ευαγγελίζετο η τότε γενιά η οποία ξεπήδησε 
από την ιδεολογική μήτρα του Πολυτεχνείου και ποια η 
άρδην εκτροπή της. 

Η πολύφερνη δήθεν σοσιαλίζουσα γενιά του Πολυτε-
χνείου, με την εγκαθίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, με 
ό,τι τούτο συνεπάγεται, το κράτος αλώθηκε εκ βάθρων 
διά του συνδικαλισμού και άρχισαν να διαβρώνονται 
βαθμηδόν οι δημοκρατικοί θεσμοί και να δημιουργεί-
ται μια κίβδηλη μεσαία τάξη, βασιζόμενη σε εξωτερικό 
δανεισμό του Κράτους.
Το έθνος διαβρώθηκε άρδην, με την εξάρθρωση της 

εθνικής μας ταυτότητας, την κατακρεούργηση της ελλη-
νικής γλώσσης, την προαγωγή του αφελληνισμού και τη 
θεμελίωση ενός ανθελληνικού μορφώματος.

Η Ελληνική σημαία καίγεται κατά παράδοση, κατ’ έτος, 
άνευ αντιδράσεως, τα Πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί 
σε άνδρο εγκληματικότητας, με την ανοχή των πάντων, 
οι τράπεζες αυθαιρετούν πραξικοπηματικά και αφαιμά-
ζουν τον Ελληνικό λαό  και οι μετανάστες εποικίζουν την 
Πατρίδα μας ανεξέλεγκτα και χρηματοδοτούμενα από 
τα προσφιλή προς όλους μας εξωθεσμικά παράκεντρα 
της υπερεθνικής βιομηχανίας της αλληλεγγύης. Ως εκ 
τούτου, πρόκειται για την πλέον αποτυχημένη γενιά, 
ασύγκριτα υποδεέστερη από τη γενιά του μεσοπολέ-
μου, η οποία προσέφερε σε αλήθεια, θυσία, ιδίως κατά 
τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, την Εθνική αντίσταση, αλλά 
και οι παλαιότερες γενιές, του Μακεδονικού αγώνα, 
της Μικράς Ασίας αλλά και των Βαλκανικών πολέμων, 
οι τελευταίες γενιές της Μεγάλης Ιδέας και των αγνών 
αγαθών.

Η γενιά του Πολυτεχνείου πρόκειται για μια χυδαία και 
άκρως διεφθαρμένη γενιά, η οποία κατέστρεψε την πα-
ράδοση της Ελλάδας, δίδαξε την αλητεία, την έλλειψη 
σεβασμού, τη δικτατορία των θεσμών της ολιγαρχίας 
και την τυραννία του συνδικαλιστικού τραμπουκισμού.

Εν κατακλείδι, όσο τιμάμε δημιουργήματα μυστικών 
υπηρεσιών, τη θρυαλλίδα κατοχής της Κύπρου αλλά και 
τους σύγχρονους βιαστές κοχλίες του συστήματος, οι 
οποίοι είναι πρωταίτιοι των μνημονίων και της σημερι-
νής πτωχοποιήσεως, η Ελλάς είναι αμετάκλητα καταδι-
κασμένη προς τον όλεθρο και την ανυποληψία.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς  
είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω

Δημοκρατία
Στις μέρες μας, η λέξη «δημοκρατία» έχει πάρει νέα 

έννοια. Δημοκρατία πλέον ονομάζεται το σύνολο 
της παλαβής Ατζέντας που εφαρμόζεται στη Δύση και 
απειλή στη δημοκρατία είναι οι φωνές που αντιτίθενται 
στην Ατζέντα αυτή.

Της Δρ. Ελένης Παπαδοπούλου*
© newsbreak.gr

Δημοκρατία είναι να μπορεί κάθε μειοψηφία όχι απλά 
να εκφράζεται, αλλά να επιβάλλεται στην πλειοψηφία, 
την οποία θα μπορεί, σε «δημοκρατικό» πλαίσιο πάντα, 
να διασύρει, να συκοφαντεί, να διώκει και να διαμορ-
φώνει τα ήθη της και τον τρόπο ζωής της σύμφωνα με 
τις ορέξεις της. Σε αυτή τη νέα μορφή δημοκρατίας, οι 
άνθρωποι έχουν χάσει το δικαίωμά τους να λένε τι τους 
αρέσει, τι δεν τους αρέσει και να εκφράζουν τις προτι-
μήσεις τους. Ας πούμε, κανείς δεν μπορεί να λέει «δε 
μου αρέσει να ζω λες και είμαι στην Αφρική ή στο Πακι-
στάν», γιατί αυτό θεωρείται ρατσιστικό. Αντιθέτως, εί-
ναι υποχρεωμένος να λέει ότι λατρεύει να ζει όπως ζουν 
στην Αφρική ή στο Πακιστάν. Ακόμη καλύτερα, αυτή η 
δημοκρατία τού επιβάλλει και να ζει όπως ζουν στην 
Αφρική ή στο Πακιστάν. Γιατί σε αυτή τη δημοκρατία, 
ουδείς νοιάστηκε για το τι αρέσει στον ντόπιο. Υπερι-
σχύουν οι απόψεις του Άλλου – με Άλφα κεφαλαίο. 

Ο Αλλος είναι ο πυρήνας αυτής της νέας μορφής δημο-
κρατίας, ο διαμορφωτής της.

Στη δημοκρατία μας κανείς δεν μπορεί να πει «υπάρ-
χουν μόνο δύο φύλα» ή «η οικογένεια αποτελείται από 
έναν πατέρα – άντρα, μια μητέρα – γυναίκα και τα παι-
διά τους». Έγκλημα. 

Όποιος τολμήσει θα μηνυθεί, θα διασυρθεί και θα τι-
μωρηθεί παραδειγματικά.

Δημοκρατία είναι να ελέγχεται όλος ο Τύπος από 
συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας και συμφέροντα, να 
πληρώνονται δημοσιογράφοι για να εκθειάζουν τις 
πολιτικές που τα εξυπηρετούν και να πατάσσεται κάθε 
αντίθετη άποψη που βλέπει το φως της δημοσιότητας. 
Δημοκρατικά είναι μόνο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
που υπηρετούν την Ατζέντα, φορείς της μίας και μονα-
δικής αλήθειας, ενώ τα εκατομμύρια fora του διαδικτύ-
ου, η αρχαία Αγορά σε μοντέρνα έκδοση, είναι αντιδη-
μοκρατικά και διαδίδουν μόνο ψεύδη.

Η δημοκρατία σώζεται όταν η κοινωνία ψηφίζει τον 
πολιτικό της αρεσκείας των κέντρων εξουσίας. 
Η δημοκρατία, ωστόσο, κινδυνεύει, όταν η κοινω-
νία κρίνει ότι αυτοί οι πολιτικοί και αυτές οι Ατζέ-
ντες είναι καταστροφικοί γwι’ αυτήν και τους γυ-
ρίζει την πλάτη. Κι ας εκφράζεται αυτή η δυσαρέ-
σκεια δημοκρατικά μέσω της ψήφου. Στη σύγχρονη 
δημοκρατία αυτό δεν έχει πλέον καμία σημασία. 

*Διδάκτωρ Διδακτολογίας Γλωσσών και Πολιτισμών  
του Πανεπιστημίου Sorbonne Nouvelle-Paris III
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Ο ΚΑΝΑΔΑΣ  
σε επιδημία γρίπης

Η τελευταία έκθεση FluWatch επιβε-
βαιώνει αυτό που προειδοποιούν 

οι ειδικοί ότι θα μπορούσε να συμβεί, 
καθώς η πρόωρη αύξηση των κρουσμά-
των γρίπης εξαπλώνεται στον Καναδά: 
βρισκόμαστε πλέον επίσημα εν μέσω 
μιας επιδημίας γρίπης.

«Σε εθνικό επίπεδο, η δραστηριότητα 
της γρίπης έχει ξεπεράσει το εποχικό 
όριο, υποδηλώνοντας την έναρξη μιας 
επιδημίας γρίπης. Όλοι οι δείκτες επιτή-
ρησης αυξάνονται και οι περισσότεροι 
είναι πάνω από τα αναμενόμενα τυπικά 
επίπεδα αυτής της εποχής», ανέφερε η 
έκθεση.
Οι πιο πρόσφατοι αριθμοί από το εθνι-

κό σύστημα επιτήρησης του Καναδά, το 
οποίο παρακολουθεί την εξάπλωση της 
γρίπης και των ασθενειών που μοιάζουν 
με τη γρίπη, αναφέρουν ποσοστό θετικό-
τητας 11,7% στον Καναδά την εβδομάδα 
που έληξε στις 5 Νοεμβρίου 2022, μια 
αύξηση από 6,3 τοις εκατό που αναφέρ-
θηκε τις δύο εβδομάδες πριν – υπερβαί-
νοντας έτσι το όριο του 5% θετικότητα 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και 
θέτοντας τον Καναδά σε περιοχή επιδη-
μίας γρίπης.
Σε ολόκληρο τον Καναδά, το ποσοστό 

των επισκέψεων στο νοσοκομείο από 
ασθενείς με συμπτώματα γρίπης ήταν 
πάνω από τον εποχιακό μέσο όρο, μαζί 
με εκείνους που αναφέρουν βήχα και 
πυρετό ως συμπτώματα. 
Η έκθεση FluWatch για την εβδομάδα 

που έληξε στις 5 Νοεμβρίου 2022, έδειξε 
ότι υπήρχαν 78 περιπτώσεις νοσηλείας 
που σχετίζονται με τη γρίπη. 
Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Κανα-

δά (PHAC), εν τω μεταξύ, αναφέρει έναν 
αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων σε με-
γάλο μέρος της χώρας.
Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών 

και τα νοσοκομεία μάχονται με την τε-
ράστια εισροή ασθενών, με πολλούς να 
νοσηλεύονται στους διαδρόμους. 

Ο Δρ Ρόουζ Ζαχαρίας, πρόεδρος του Ια-
τρικού Συλλόγου του Οντάριο, δήλωσε 
την περασμένη εβδομάδα ότι «αυτή εί-
ναι η πρώτη χρονιά από την έναρξη της 
πανδημίας που οδεύουμε σε μια κανονι-
κή περίοδο γρίπης».
«Σε συνδυασμό με τον ιό COVID-19 που 

εξακολουθεί να κυκλοφορεί, και τον RSV, 
που είναι ένας άλλος κοινός ιός της παι-

δικής ηλικίας που εμφανίζεται αυτή την 
εποχή του χρόνου, βλέπουμε αυτή την 
αυξημένη καταπόνηση και τα τμήματα 
έκτακτης ανάγκης και οι ομάδες υγει-
ονομικής περίθαλψης εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν την επαγγελματική 
εξουθένωση», πρόσθεσε ο Δρ Ζαχαρίας.

Παιδιατρικά νοσοκομεία, ειδικότερα, 
έχουν πιεστεί από τη νέα αύξηση των 
νέων ασθενών με ιογενείς λοιμώξεις. 
Τα μισά από τη γρίπη (51 τοις εκατό) 

έχουν αναφερθεί ασθένειες σε παιδιά 
ηλικίας δύο έως τεσσάρων ετών και 10 
έως 16 ετών, σύμφωνα με την έκθεση. 

Μέχρι σήμερα, από τις 28 Αυγούστου 
2022 έως τις 5 Νοεμβρίου 2022), έχουν 
γίνει 133 νοσηλείες που σχετίζονται με 
παιδική γρίπη και 17 εισαγωγές στη ΜΕΘ. 
Σύμφωνα με το CDC των ΗΠΑ, τα περισ-

σότερα παιδιά κολλούν έναν αναπνευ-
στικό συγκυτιακό ιό (RSV) πριν γίνουν 
δύο ετών και είναι συνήθως μια ήπια 
ασθένεια. 

Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, μπο-
ρεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα, οδη-
γώντας σε δυσκολία στην αναπνοή, αφυ-
δάτωση, και άλλες σοβαρές ασθένειες, 
όπως βρογχιολίτιδα ή πνευμονία.

Επί του παρόντος, το σύστημα υγειονο-
μικής περίθαλψης του Καναδά αγωνίζε-
ται να βρει φάρμακα για αναπνευστικές 
ασθένειες που έχουν αυξηθεί. 

Η συνολική δραστηριότητα αρκετών 
ιών είναι πάνω από τα αναμενόμενα 
επίπεδα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία 
αναφορά του αναπνευστικού ιού για την 
εβδομάδα που λήγει στις 5 Νοεμβρίου 
2022. 
Τα δεδομένα εξετάζουν τον αριθμό των 

ανιχνεύσεων μόνο εποχιακών ανθρώπι-
νων κορωνοϊών και όχι του νέου πανδη-
μικού κορωνοϊού. 
Το Health Canada λέει ότι έχει εξα-

σφαλίσει περισσότερη ξένη προμήθεια 
παυσίπονων για παιδιά τα οποία αυτή 
τη στιγμή κυριολεκτικά κατακλύζουν τα 
νοσοκομεία της χώρας, αλλά οι επικριτές 
λένε ότι η προσφορά είναι εύθραυστη.
Εξάλλου, ένας αυξημένος αριθμός 

κρουσμάτων γρίπης έχει χτυπήσει και τις 
ΗΠΑ, εβδομάδες νωρίτερα από το συνη-
θισμένο. 
Την περασμένη εβδομάδα, τα Κέντρα 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
ΗΠΑ (CDC) ανέφεραν ότι περίπου η μισή 
χώρα – 25 πολιτείες – ανέφερε υψηλή ή 
πολύ υψηλή δραστηριότητα αναπνευ-
στικών ασθενειών.
Πηγές: CTV news, 
             Health Canada 

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε κινούμενη άμμο  
ο Μητσοτάκης
Μούδιασμα και σενάρια στη ΝΔ

Επιφανειακά υπάρχει μούδιασμα, 
κάτω όμως από την επιφάνεια η 

Πειραιώς «βράζει» και τα σενάρια στη 
ΝΔ εντείνονται: Το βασικό ερώτημα με-
ταξύ των Γαλάζιων βουλευτών είναι «τι 
άλλο θα βγει στη δημοσιότητα, αν ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα αντέξει και μέχρι 
πότε και αν στη διαφαινόμενη πτώση 
του συμπαρασύρει το κόμμα και την πα-
ράταξη».

Σπύρος Γκουτζάνης* 
© slpress.gr

Ο Νικήτας Κακλαμάνης προειδοποιεί ότι 
αν αποδειχθεί παρακολούθηση υπουρ-
γού, το ζήτημα θα το αντιμετωπίσει το 
κόμμα. 

Η Ολγα Κεφαλογιάννη χτυπάει σε τακτά 
πλέον χρονικά διαστήματα, παίρνοντας 
αποστάσεις από την ηγεσία. 

Ζητά, από το να καταθέσουν στη Βουλή 
οι ενεχόμενοι, μέχρι να μη γίνεται επί-
κληση του απορρήτου και να καταστεί 
αντισυνταγματική η απαγόρευση ενημέ-
ρωσης των παρακολουθούμενων (όπως 
έπραξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας).
Ο Νίκος Δένδιας κάνει αμφίσημες δηλώ-

σεις και αν αληθεύουν οι πληροφορίες, 
διαπραγματεύεται με τον πρωθυπουργό 
την επόμενη ημέρα: Τη δική του, της κυ-
βέρνησης και του κόμματος. 
Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε πρώτος, 

λέγοντας ότι «το να προκλήθηκαν τα 
γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτο-
βουλία, είναι εκτός από αντιδημοκρατικό 
και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο 
νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοη-
σίας που είναι αδιανόητο». 

Μόνο που στην πορεία επιβεβαιώθηκε 
το αδιανόητο, όπως σύμφωνα με κάποιες 
εκτιμήσεις εξ’ αρχής γνώριζε. 

Προειδοποίησε μάλιστα τον Μητσοτάκη 
να μην κρυφτεί πίσω από το απόρρητο, 
εκεί που τελικά κατέφυγε ο πρωθυπουρ-
γός. Στο βάθος περιμένει ο Αντώνης Σα-
μαράς, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει 
πάρει θέση. 

Θα μιλήσει όμως δημοσίως στις 7 Δε-
κεμβρίου, επίσημη πρώτη του φερώνυ-
μου Ιδρύματός του. 
Ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να 

αποφύγει το κρίσιμο θέμα, άλλωστε όταν 
ανακοίνωσε την ημερομηνία της έναρξης 
του Ιδρύματος, ήταν εν μέσω του δεύτε-
ρου κύματος των αποκαλύψεων. 
Αν ήθελε να το αποφύγει, απλώς θα 

περίμενε καλύτερη συγκυρία. Δε δείχνει 
διατεθειμένος να αποφύγει. Αντίθετα 
θα τοποθετηθεί και μόνο με έναν τρόπο 
μπορεί να το κάνει, όπως έπραξε και ο 
Κώστας Καραμανλής.

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΙ
Το ενδιαφέρον είναι ότι στην πλειονότη-

τά τους οι Γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζο-
νται αποστασιοποιημένοι, και κυρίως χω-
ρίς καμία διάθεση να εκτεθούν, υποστη-
ρίζοντας το σύστημα Μαξίμου, το οποίο 
θεωρούν σε κάθε περίπτωση υπεύθυνο 
από πολιτική άποψη για τις νόμιμες και 
παράνομες παρακολουθήσεις. 
Οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω 

από το χρόνο των εκλογών και την επόμε-
νη ημέρα. Κάπου εδώ τα πράγματα περι-
πλέκονται. Οι περισσότεροι, φυσικά πλην 
παλαιών και νέων μητσοτακικών, θα ήθε-
λαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εγκατα-
λείπει την πρωθυπουργία, για να οδηγή-
σει άλλος το κόμμα στις εκλογές και να μη 
συμπαρασύρει την παράταξη στην πτώση 
του. Μόνο που ο πρωθυπουργός το έχει 
απορρίψει. Άρα, αν δεν προκύψει ακρά-
δαντο στοιχείο ενοχής του ή του ανεψιού 
του, θα μείνει μέχρι το τέλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελπίζει ότι η 
ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα. Σήμερα, γιατί 
αύριο ούτε ο ίδιος ξέρει τι άλλο θα απο-
καλυφθεί και σε τι θέση θα βρεθεί. 

Άλλωστε και η ομιλία του στην Πολιτική 
Επιτροπή της ΝΔ είναι καθαρά εσωκομ-
ματική στόχευση: Να συσπειρώσει όσο 
μπορεί κάποιο κομματικό κοινό, επικα-
λούμενος θεωρίες συνωμοσίας και ιδιω-
τικά συμφέροντα που τον πολεμούν, ενώ 
ξεκαθάρισε ότι «έχω εκλεγεί από το λαό 
και δίνω λόγο μόνο στο λαό».

ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ
Κάπου εδώ στην εξίσωση μπαίνει ο Νί-

κος Δένδιας. Από το ξέσπασμα του σκαν-
δάλου των υποκλοπών, τον Αύγουστο, το 
όνομα του υπουργού ακούγεται σε σενά-
ρια διαδοχής. 
Ο υπουργός Εξωτερικών, που ξέρει ότι 

ήταν θύμα παρακολούθησης, δεν κατέ-
φυγε στις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα 
με ορισμένες (ανεπιβεβαίωτες πάντως 
πληροφορίες) την Κυριακή 13/11 είχε 
σύσκεψη με τους συνεργάτες του, όπου 
εξετάστηκε το ενδεχόμενο να υποβάλλει 
την παραίτησή του.

Σε επικοινωνία που είχε με το Μέγαρο 
Μαξίμου η απάντηση που πήρε ήταν ότι 
σε αυτή την περίπτωση ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα προκηρύξει εκλογές και ας 
αναλάβει το βάρος. 

Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας έκανε μία 
δήλωση, στην οποία μίλησε για «αμοι-
βαία εμπιστοσύνη», ωσάν να μην είναι 
πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
και να είναι ισότιμοι οι δυο τους και πρό-
σθεσε ότι πιστεύει την πρωθυπουργική 
διαβεβαίωση ότι θα διαλευκανθεί η υπό-
θεση.
Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο 

υπουργός Εξωτερικών συμφώνησε να 
οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και σε περίπτωση 
που δεν προκύψει αυτοδυναμία, να εί-
ναι εκείνος που θα προταθεί για πρωθυ-
πουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας, κα-
θώς μάλιστα θεωρεί ότι έχει την αποδοχή 
του Αλέξη Τσίπρα. Το σενάριο παρουσιά-
ζει πολλά κενά και μένει ανοικτό ποιος θα 
είναι πρόεδρος της ΝΔ.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Η Ολγα Κεφαλογιάννη, που κάνει τις δι-

κές της κινήσεις, ετοιμάζεται και εκείνη 
για την επόμενη ημέρα. Δεν μπορεί να 
αναλάβει την ηγεσία σε αλλαγή εν κινή-
σει, αφού δεν είναι καν υπουργός. 

Αλλά από την άλλη, έχει μείνει εκτός κυ-
βέρνησης και έχει πάρει καίριες αποστά-
σεις από το σύστημα Μητσοτάκη, χωρίς 
να διαρρήξει τις σχέσεις της με το κόμμα. 

Έχει φιλοτεχνήσει το προφίλ για τη δια-
δοχή (κάτι που δεν έχει κάνει ο Δένδιας 
που είναι ταυτισμένος με τη διακυβέρνη-
ση Μητσοτάκη) και διαθέτει πάντα ισχυ-
ρή πολιτική και μιντιακή στήριξη.
Στο παρασκήνιο όμως ήδη κάποιοι ρί-

χνουν το όνομα της Νίκης Κεραμέως, 
ακόμη και για διαδοχή εν κινήσει. 

Κάποια στιγμή κυκλοφόρησε και το 
όνομα του Κώστα (Αχιλλέα) Καραμανλή, 
αλλά αποσύρθηκε γρήγορα και ακολού-
θησε η ταύτιση του με τον πρωθυπουργό. 

Πάντως, το σενάριο της αλλαγής πρωθυ-
πουργού, όπως έγινε π.χ. με τον Γιώργο 
Παπανδρέου το 2011, σκοντάφτει στην 
κατηγορηματική άρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη.
Κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, δί-

χως τη δική του συναίνεση, πέραν των 
ζυμώσεων και μίας συμφωνίας στο πα-
ρασκήνιο, μπορεί να προέλθει μόνο από 
τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ. 

Είναι οι μόνοι που έχουν τα ερείσμα-
τα στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική 
ομάδα και το πολιτικό και ηθικό ανάστη-
μα για να το πράξουν, ίσως μάλιστα μόνο 
σε συνεργασία.

*Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιο-
γράφος. Από το 1990 έχει εργαστεί σε 
περισσότερα από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των 
οποίων, 90,2 Αριστερά στα fm, Φλας 
9,61, Καθημερινή, Επενδυτής, Πρώτο 
Θέμα, Επίκαιρα, Δημοκρατία, ΕΡΤ, Star 
Chanell. Από το 2000 είναι πολιτικός και 
κυβερνητικός συντάκτης. Από το 2004 
εργάζεται στο ΑΠΕ και από το 2016 μέ-
χρι το Δεκέμβριο του 2018 παρουσίαζε 
την καθημερινή εκπομπή «Επί του Πιε-
στηρίου», στο Kontra Chanell.
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Μοντέλο Λιβάνου-Ισραήλ προωθούν 
οι ΗΠΑ για Ελλάδα-Κύπρο-Τουρκία

Η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ για 
καθορισμό των μεταξύ τους θαλάσ-

σιων συνόρων, που επιτεύχθηκε με αμε-
ρικανική μεσολάβηση, προκαλεί έντονη 
κινητικότητα στην περιοχή, στη σκιά και 
των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξε-
ων. Τα δεδομένα που διαμορφώνονται 
παραπέμπουν στο να δημιουργηθεί ένα 
μοντέλο επίλυσης δύσκολων διαφορών, 
που φαίνεται από διάφορες κινήσεις, 
ασκήσεις επί χάρτου που γίνονται, ότι 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και σε άλ-
λες περιπτώσεις, όπως το τρίγωνο Ελλά-
δας, Κύπρου και Τουρκίας.

Κώστας Βενιζέλος* 
© slpress.gr

Το σκηνικό φαίνεται να στήνεται με αμε-
ρικανικές ευλογίες, και ενόψει των σοβα-
ρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη με το φυσικό αέριο, προφανώς 
και θα προωθηθεί γρηγορότερα από ό,τι 
μπορεί κανείς να προβλέψει. Πρόκειται 
για ένα μοντέλο, που αφορά την επίλυση 
δύσκολων διαφορών, μεταξύ εχθρικών 
κρατών, που δεν αναγνωρίζει το ένα το 
άλλο. Ένα μοντέλο το οποίο, στην περί-
πτωση Λιβάνου και Ισραήλ, στηρίζεται σε 
αμερικανικές εγγυήσεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας. Ο ειδικός απεσταλμένος 
του Λευκού οίκου, Έιμος Χόκσταϊν, μετά 
από πολλές προσπάθειες και πολλά πή-
γαινε – έλα, έφθασε στο στόχο, την επί-
τευξη συμφωνίας. Πρέπει να σημειωθεί 
και η προσωπική εμπλοκή του Προέδρου 
Μπάιντεν, ο οποίος παρενέβη στο Γάλλο 
ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, για να 
αναλάβει η γαλλική εταιρεία ΤΟΤΑL τις 
έρευνες στην περιοχή, όπου εκτιμάται ότι 
υπάρχει κοίτασμα.

Σημειώνεται συναφώς πως το Ισραήλ 
παραχώρησε 860 τ.χ. θάλασσας στο Λίβα-
νο για να γίνει συμφωνία, καθώς πρότα-
ξε το θέμα της ασφάλειας. Η λογική πίσω 
από αυτό είναι η προσέγγιση πως, επειδή 
θα αναπτυχθεί το κοίτασμα στο τεμάχιο 9 
(του Λιβάνου), θα υπάρξει τεράστιο οικο-
νομικό όφελος για την αραβική χώρα, η 
οποία καταρρέει οικονομικά, και έτσι θα 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την 
επικράτηση συνθηκών σταθερότητα και 
ειρήνης και άρα ευημερίας. Η ευημερία 
του Λιβάνου, θα θωρακίσει την ασφάλεια 
του Ισραήλ,  το οποίο εκτιμά πως έτσι θα 
μειωθεί η δύναμη και η επιρροή της Χεζ-
μπολάχ.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΙΒΑΝΟΥ – ΙΣΡΑΗΛ
Η συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ έχει κινη-

τοποιήσει τη Λευκωσία. Αντιπροσωπεία 
υπό τον πρέσβη, τέως γενικό διευθυντή 
του υπουργείου Εξωτερικών, Τάσο Τζιωνή, 
επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες τη Βη-
ρυτό και το Τελ Αβίβ, ενώ προηγουμένως 
υπήρξαν επαφές και με άλλους παίκτες 
της περιοχής. Οι συμφωνίες οριοθέτησης 
της Κύπρου με το Ισραήλ και με το Λίβανο, 
η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, δεν επικυ-
ρώθηκε από το κοινοβούλιο της χώρας 
αυτής, πρέπει τώρα να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα. Αυτά που διαμορφώ-
θηκαν ως αποτέλεσμα της συμφωνίας Ισ-
ραήλ – Λιβάνου.
Σε ό,τι αφορά τη Συρία, η συνομολόγηση 

συμφωνίας με την Κυπριακή Δημοκρατία 
φαντάζει δύσκολη υπόθεση, λόγω και της 
ακολουθούμενης πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έναντι του καθεστώτος Άσαντ, 
αλλά όχι αδύνατη. Κι αυτό, γιατί και η Συ-
ρία θα θέλει να αξιοποιήσει πιθανά κοι-
τάσματα, που φαίνεται να υπάρχουν στη 
θαλάσσια περιοχή της. Σημειώνεται συ-
ναφώς πως στο κομμάτι αυτό, της Συρίας, 
ρόλο διαδραματίζει και η Ρωσία. 

Η πρόσφατη συμφωνία Βηρυτού – Τελ 
Αβίβ, λοιπόν, ενδιαφέρει αλλά και επη-
ρεάζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Με τον 
καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων Ισ-
ραήλ και Λιβάνου δημιουργείται ένα τριε-
θνές σημείο, που θα πρέπει να συμφωνη-
θεί. Την ίδια ώρα, ο Λίβανος θα πρέπει να 
συζητήσει και να συμφωνήσει με τη Συρία. 
Τα όποια ζητήματα εκτιμάται ότι θα ξεπε-
ρασθούν και μάλιστα σύντομα, καθώς οι 
Αμερικανοί έχουν υψηλό ενδιαφέρον και 
επείγονται.

Είναι προφανές πως, τόσο οι Αμερικανοί 
όσο πρωτίστως οι Ευρωπαίοι, λόγω του 
Ουκρανικού, έχουν στρέψει την προσοχή 
τους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Είναι σαφές πως επείγει το θέμα 
της εξεύρεσης εναλλακτικών ενεργειακών 
πηγών. Στην περιοχή μας υπάρχουν πολλά 
αναξιοποίητα κοιτάσματα. Αυτά μπορούν 
να αξιοποιηθούν εάν και εφόσον ξεπερα-
στούν προβλήματα και εμπόδια. Ελλάδα 
και Κύπρος ευνοούνται από τις εξελίξεις, 
καθώς είναι πρόδηλο πως αυτός που 
εμποδίζει την ανάπτυξη των κοιτασμάτων 
είναι η κατοχική Τουρκία.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Είναι έτοιμη η κατοχική Τουρκία να  συ-

ζητήσει με την Ελλάδα και την Κύπρο; Δε 
φαίνεται να υπάρχει πρόθεση της Άγκυ-
ρας να συζητήσει με την Κύπρο. Υπενθυ-
μίζεται συναφώς πως μετά τις ανακοινώ-
σεις για τη συμφωνία Λιβάνου και Ισραήλ, 
το τουρκικό ΥΠΕΞ έσπευσε να αναφέρει 
πως αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων. Η τοποθέτηση αυτή άτοπη και 
εκτός πραγματικότητας, έγινε όμως για 
να μη μπει στην εξίσωση η ίδια η Τουρκία, 
που θεωρεί «εκλιπούσα» την Κυπριακή 
Δημοκρατία.
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιαννάκης Κα-

σουλίδης, δήλωσε πάντως, πρόσφατα στο 
κρατικό ραδιόφωνο, ότι θα τηλεφωνούσε 
στον Αμερικανό απεσταλμένο των ΗΠΑ, 
Έιμος Χόκσταϊν, για να τον συγχαρεί για 
την επιτυχία του με την επίτευξη συμφω-
νίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και πως 
θα έθετε ενώπιον του και την ιδέα, εάν 
το επιθυμεί να αναλάβει ανάλογη πρω-
τοβουλία ανάμεσα στην Κύπρο και την 
Τουρκία. Δεν έγινε γνωστό εάν αυτό το 
τηλεφώνημα έγινε. Το ζητούμενο σε κάθε 
περίπτωση είναι πως θα πρέπει η όποια 
μεσολάβηση να γίνει στη βάση του διε-
θνούς δικαίου και όχι με τις γνωστές δι-
αχρονικές προσεγγίσεις των ΗΠΑ, με τις 
«ισορροπίες» του τρόμου, οι οποίες στη-
ρίζονται στη λογική του κατευνασμού του 
ισχυρότερου.
Οι εξελίξεις δείχνουν το δρόμο προς την 

Αθήνα να κάνει το βήμα, το οποίο δεν 
τολμά. Να ξεκινήσει συζητήσεις με την 
Κυπριακή Δημοκρατία για τον καθορισμό 
θαλάσσιων συνόρων. Το μομέντουμ δη-
μιουργεί ευκαιρίες. Κυρίως όταν όλες οι 
χώρες της περιοχής συζητούν μεταξύ τους 
και συμφωνούν. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να 
κάνει το βήμα αυτό και όπως σημειώνουν 
ενημερωμένες πηγές, είναι και τεχνικά 
προετοιμασμένη. Για να προχωρήσει χρει-
άζεται, ωστόσο, πολιτική απόφαση στην 
Κύπρο και στην Αθήνα. Η Αθήνα διαχρο-
νικά παρουσιάζεται αρνητική, φοβούμε-
νη τις αντιδράσεις της Άγκυρας. Από την 
άλλη, η Λευκωσία αποφεύγει να το εγεί-
ρει για να μη φέρει σε… δύσκολη θέση την 
Αθήνα! Η προσέγγιση αυτή επί της ουσίας 
εξυπηρετεί την κατοχική Τουρκία, η οποία 
προφανώς και γνωρίζει πως δεν καθορίζε-
ται ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, επει-
δή τη φοβούνται!

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΟΖ
Το 2019 η Κυπριακή Δημοκρατία προχώ-

ρησε στην κατάθεση συντεταγμένων για 
καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ) για τη θάλασσα απέναντι 
από τις ακτές της Τουρκίας και πρότεινε 
στη βόρεια γείτονα χώρα, να αρχίσουν 
συζητήσεις επί του θέματος. Μετά την 
κατάθεση των συντεταγμένων, που έγι-
νε επί υπουργίας Νίκου Χριστοδουλίδη, 
στάλθηκε ρηματική διακοίνωση προς την 

Τουρκία με πρόταση για έναρξη διαπραγ-
ματεύσεων οριοθέτησης διά συμφωνίας 
ή με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης. Η ρηματική διακοίνωση απορ-
ρίφθηκε από την κατοχική δύναμη.
Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αξιολογήσει 

όλα τα ενδεχόμενα από την απόφασή της 
αυτή, είναι όμως προφανές πως η χρονι-
κή στιγμή κρίθηκε αρμοδίως ως η κατάλ-
ληλη για την προώθηση και άσκηση ενός 
κυριαρχικού δικαιώματος. Η ετοιμασία 
των συντεταγμένων έγινε σε δύο επίπεδα, 
τεχνικά μέσα και από το Κτηματολόγιο κι 
άλλες υπηρεσίες του κράτους καθώς και 
νομικά. Η κατάθεση έγινε στη Διεύθυν-
ση Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της 
Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυ-
μίζεται συναφώς ότι η Κύπρος πήρε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων στον τομέα 
της οριοθέτησης αποκλειστικών οικονο-
μικών ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Από το 2003 μέχρι το 2010 υπογράφηκαν 
με την Αίγυπτο, το Λίβανο και το Ισραήλ. 
Είναι σαφές πως χωρίς τέτοιες συμφωνίες, 
καμιά εταιρεία δε θα ξεκινούσε έρευνες 
αν δεν ήξερε με βεβαιότητα πού είναι τα 
ακριβή όρια των ερευνητικών τεμαχίων 
της. Στην αντίπερα όχθη, η Τουρκία, όπως 
είναι γνωστό, προχώρησε με «συμφωνία» 
σε παράνομη χάραξη θαλάσσιων συνό-
ρων με το κατοχικό καθεστώς. Δεν είχε 
μάλιστα ακολουθήσει τη μέση γραμμή, 
αλλά κατέλαβε περισσότερη θάλασσα σε 
βάρος του ψευδοκράτους, της Κύπρου 
βασικά. Επρόκειτο στην πραγματικότη-
τα για μια συμφωνία με τον εαυτό της, η 
οποία δεν αναγνωρίζεται.

*Ο Κώστας Βενιζέλος είναι δημοσιογρά-
φος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Φι-
λελεύθερος της Κύπρου. Είναι συγγρα-
φέας βιβλίων για το Κυπριακό και διδά-
κτορας σε θέματα Επικοινωνίας.

ARE YOU MISSING

WORKERS
IN YOUR BUSINESS?

DO NOT DESPAIR!
WE HAVE A SOLUTION

CONTACT US
TO FIND OUT
HOW WE CAN FILL
YOUR LABOR NEEDS

+1 514 418 7572
info@intercansolutions.com
www.intercansolutions.com

Please reserve your free consultation as soon as possible for faster results
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Όταν η φύση «μαγείρευε» τον ενεργειακό  
πλούτο στην ΑΟΖ της Κρήτης
Τις επόμενες ημέρες, η κοινοπραξία 

ExxonMobil και Hellenic Energy ξε-
κινά σεισμογραφικές έρευνες για κοι-
τάσματα φυσικού αερίου στα οικόπεδα 
δυτικά και νoτιοδυτικά της Κρήτης (στα 
όρια της ΑΟΖ με την Ιταλία) και νοτιο-
δυτικά της Πελοποννήσου, όπως προα-
νήγγειλε ο πρωθυπουργός. Ήδη έχουν 
εκδοθεί οι σχετικές Navtex. 

Ανάλυση: Αντώνης Φώσκολος* 
© slpress.gr

Εφόσον οι ερευνητικές γεωτρήσεις στην 
Κρήτη και την Πελοπόννησο δώσουν θε-
τικά αποτελέσματα, η παραγωγή αερίου 
θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2027-2028, 
σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δι-
αχείρισης Υδρογονανθράκων και Φυσι-
κών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). 
Η ΕΔΕΥΕΠ είχε ξεκινήσει να επαναδρα-

στηριοποιείτε στα οικόπεδα της Κρήτης 
και της Πελοποννήσου το Φεβρουάριο 
του 2022, με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
προσέλκυσης μεγάλων διεθνών επενδυ-
τών για την τόνωση του προγράμματος 
εξερεύνησης και παραγωγής υδρογοναν-
θράκων. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο ενεργει-

ακός αποκλεισμός της Ρωσίας που ακο-
λούθησε, λειτούργησαν ως καταλύτης.
Η ΕΔΕΥΕΠ συμφώνησε στο σχετικό οδι-

κό χάρτη με την ExxonMobil, που είναι ο 
ανάδοχος των οικοπέδων. 
Tο σεισμογραφικό σκάφος Sanco Swift 

της νορβηγικής εταιρείας PGS (που έχει 
μισθωθεί γι’ αυτό το σκοπό)  βρίσκεται 
ήδη στην Κρήτη, έτοιμο πλέον να εξε-
ρευνήσει τον ενεργειακό της πλούτο, τον 
οποίο δημιούργησε με θαυματουργό 
τρόπο η ίδια η φύση.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη του Παλαι-
οζωικού Αιώνα μέχρι σήμερα, η περιοχή 
μεταξύ της Αφρικανικής Πλάκας και της 
Ευρασιατικής Πλάκας γνώρισε δύο με-
γάλες γεωλογικές περιόδους, που είναι 
υπεύθυνες για τα αποθέματα σε υδρογο-
νάνθρακες που έχει η ανθρωπότητα. 

Αυτές οι δύο περίοδοι είναι οι εξής: 
• Η πρώτη είναι η περίοδος της δημιουρ-

γίας του Ωκεανού της Τιθύος που κράτη-
σε περίπου 245 εκατομμύρια χρόνια. 
• Η δεύτερη είναι η περίοδος που αφορά 

την εξαφάνιση του Ωκεανού της Τιθύος 
και τη δημιουργία του Περσικού Κόλπου 
και της Μεσογείου Θάλασσας.

«ΠΑΝΓΑΙΑ» ΚΑΙ «ΠΑΝΘΑΛΑΣΣΑ»
Κατά τα τέλη του Παλαιοζωικού Αιώνα, 

ήτοι πριν 265 εκατομμύρια χρόνια, υπήρ-
χε μία Ήπειρος, η «Πανγαία», και μία θά-
λασσα, «η Πανθάλασσα». 
Στην αρχή του Μεσοζωικού Αιώνα η 

«Πανγαία» διασπάται σε δύο Υπερηπεί-
ρους, τη «Λαυρασία» και την «Γκοντβά-
να», ενώ στον ενδιάμεσο χώρο δημιουρ-
γείται ο μεγάλος Ωκεανός της Τιθύος. 
Αυτός ο ωκεανός ξεκινούσε από το ση-

μερινό Ινδικό Ωκεανό, περνούσε μεταξύ 
Ευρώπης και Αφρικής και έφθανε στο ση-
μερινό Ατλαντικό Ωκεανό.
Ο Ωκεανός της Τιθύος κράτησε για 235 

εκατομμύρια χρόνια και γέμισε το βυθό 
της θάλασσας με κολοσσιαίες ποσότητες 
ιζημάτων, τα οποία φιλοξενούσαν μεγά-
λες ποσότητες φυτοπλαγκτού, ιδιαίτερα 
κάτω από την Κρήτη, τα υπολείμματα/ορ-
γανική ουσία των σπόγγων που το σώμα 
τους αποτελείτο από χοληστάνες. 

Οι χοληστάνες είναι οι πρόδρομες ενώ-
σεις του πετρελαίου. 

Άρα μέσα στα μεγάλα πάχη των ιζημά-
των του Μεσοζωικού αιώνα και ολόκλη-
ρου του Παλαιογενούς (Παλαιοώκαινο, 
Ηώκαινο, Ολιγόκαινο) που φθάνουν και 
τα 20 χιλιόμετρα.

Ο Ωκεανός της Τιθύος είναι η μητέρα 
γένεσης των τεραστίων κοιτασμάτων πε-
τρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, 
Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Κουρδιστάν, Συρία, 
αλλά και στον Περσικό κόλπο. 

Επίσης, τα κοιτάσματα σε Αίγυπτο, Λι-
βύη και Αλγερία οφείλουν την ύπαρξή 
τους στους οργανισμούς που έζησαν στη 
θάλασσα της Τιθύος. 

Επιπροσθέτως, κοιτάσματα πετρελαίου 
της ίδιας ηλικίας έχουν εντοπιστεί στην 
Κύπρο (1,5 δισ. βαρέλια στο μπλοκ 10 της 
κυπριακής ΑΟΖ, και 1,5 δισ. βαρέλια κάτω 
από το κοίτασμα φυσικού αερίου του Λε-
βιάθαν στην ΑΟΖ του Ισραήλ).
Η γεωλογική υπηρεσία του Ισραήλ έχει 

προβεί σε εκτιμήσεις (πιθανότητα 50%) 
ότι τα κοιτάσματα του πετρελαίου που 
υπάρχουν σε ιζήματα/πετρώματα του 
Μεσοζωικού Αιώνα  πλησιάζουν τα 26 
δισ. βαρέλια, και στη λεκάνη του Ηρόδο-
του, πάνω από 13 δισ. βαρέλια σε ιζήμα-
τα του Μεσοζωικού Αιώνα. Η λεκάνη του 
Ηρόδοτου είναι υπόλειμμα της Τιθύος. 
Τα 2/5 της λεκάνης ανήκουν στην ΑΟΖ 

της Αιγύπτου, τα 2/5 στην ΑΟΖ της Ελλά-
δας και το 1/5 στην ΑΟΖ της Κύπρου. 

Η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο άνοι-
ξε το δρόμο για την εκμετάλλευση μέ-
ρους των κοιτασμάτων, ενώ επιβάλλεται 
να ακολουθήσει οριοθέτηση και με την 
Κύπρο.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αυτά τα γεωλογικά γεγονότα μάς οδη-

γούν αβίαστα στην ύπαρξη κοιτασμάτων 
αργού πετρελαίου και στη νότια περιοχή 
της ελληνικής ΑΟΖ με έκταση πάνω από 
200.000 Km2. 

Αν η ΑΟΖ του Ισραήλ που έχει 50.000 
Km2 υπολογίζεται να έχει 26 δισ. βαρέλια 
Μεσοζωικού αργού πετρελαίου, εμείς τί 
ποσότητες περιμένουμε να έχουμε στα 
αντίστοιχα πετρώματα που είναι νότια 
της Κρήτης, αλλά και νότια των Δωδε-
κανήσων; Ίσως και 55-60 δισ. βαρέλια, 
με μια αξία 4,5-5 τρισ. δολαρίων με τις 
σημερινές τιμές. Άρα αξίζει τον κόπο να 
ερευνήσουμε την ελληνική ΑΟΖ και σε με-
γαλύτερα βάθη όπου υπάρχουν ιζήματα 
του Μεσοζωικού Αιώνα. Η χρονική αλλη-
λουχία των γεωλογικών εξελίξεων, από 
τότε που δημιουργήθηκε η Μεσόγειος 
Θάλασσα, το λεγόμενο «Timing Events», 
ήταν αυτό που δημιούργησε τις ιδανικές 
συνθήκες για τη γένεση και αποθήκευ-
ση του φυσικού αερίου στη λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου και κατ’ επέκταση 
στην κυπριακή και ελληνική ΑΟΖ. 

Πρώτον, κατά τα μέσα του Μειόκαινου, 
ήτοι μεταξύ 11 και 6 εκατομμυρίων ετών, 
δημιουργήθηκαν στη Μεσόγειο οι κοραλ-
λιογενείς ύφαλοι που αποτέλεσαν τις τε-
ράστιες αποθήκες στις οποίες αργότερα 
εγκλωβίστηκε το φυσικό αέριο. 

Δεύτερον, κατά το Μεσσήνιο, τέλη του 
Μειόκαινου, ήτοι πριν έξι εκατομμύρια 
χρόνια, η Μεσόγειος αποξηράθηκε για 
περίπου 1.000.000 χρόνια, δημιουργώ-
ντας κατά τόπους τεράστιες λιμνοθά-
λασσες και τάφρους όπου αναπτύχθηκαν 
τεράστιες ποσότητες υδροχαρών φυτών.

ΑΜΥΘΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
Κατά την αναερόβιο αποσύνθεση αυτής 

της τεράστιας βιομάζας από τα μεθανο-
βακτήρια, δημιουργήθηκαν αμύθητες 
ποσότητες βιογενούς φυσικού αερίου 
που αποθηκεύτηκαν στους ήδη προ-
υπάρχοντες κοραλλιογενείς υφάλους. 

Όταν η Μεσόγειος αποξηράθηκε τελεί-
ως, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι καλύφθη-
καν/σφραγίστηκαν αρχικά με γύψο και 
κατόπιν με χλωριούχο νάτριο.

Συμπερασματικά, οι γεωλογικές εξελί-
ξεις δια μέσου των γεωλογικών αιώνων 
ευνόησαν πάρα πολύ τη δημιουργία 
υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Ανα-
τολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα όμως στην 
παράκτιο νότια Κρήτη, η οποία είναι στο 
επίκεντρο των ερευνών που ανακοινώθη-
καν.

Έχουμε υδρίτες στον πυθμένα της θά-
λασσας, αμέσως βαθύτερα βιογενές 
φυσικό αέριο και πιο βαθιά πυρολιτικό 
φυσικό αέριο, υγρούς αέριους υδρογο-
νάνθρακες και ακόμα βαθύτερα αργό πε-
τρέλαιο.

Μόλις προ έξι ετών συνειδητοποιήσαμε 
το μέγεθος των αποθεμάτων του βιογε-
νούς φυσικού αερίου. 

Δεν έχουμε, όμως, καταλάβει τι τερά-
στιο πλούτο έχουμε ακόμα ποιο βαθιά. 
Αν όλα αυτά συνεκτιμηθούν, τότε και 
μόνο τότε θα καταλάβουμε το μέγεθος 
του ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας. 

Οικονομία – γεωπολιτική θέση – εξω-
τερική πολιτική, είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένες με τον ενεργειακό μας πλούτο, κάτι 
που, έστω και αργά, φαίνεται πως πλέον 
αρχίζει και το πολιτικό σύστημα να συνει-
δητοποιεί μετά από μεγάλες καθυστερή-
σεις και ακόμα μεγαλύτερες ολιγωρίες, οι 
οποίες είχαν βαρύ εθνικό κόστος.

*Ο Αντώνης Φώσκολος είναι ομότιμος κα-
θηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότι-
μος ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας 
του Καναδά. Μετά των σπουδών του στο 
Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ προσελήφθη 
στο Ινστιτούτο της Ιζηματογενούς Γεωλογί-
ας και Πετρελαίου του Καναδά, με στόχο 
την έρευνα υδρογονανθράκων στην Κε-
ντρική Αλμπέρτα, στη θαλάσσια περιοχή 
του Beaufort MacΚenzie, στις εκβολές του 
ποταμού MacKenzie και στα πολικά νησιά 
του Καναδά. Το 1986 εξελέγην καθηγητής 
στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά παραμένει έως 
σήμερα ομότιμος επιστημονικός ερευνητής 
του Ινστιτούτου. Δίδαξε «Ανόργανη και Ορ-
γανική Γεωχημεία και Οργανική Πετρογρα-
φία των Ιζηματογενών Πετρωμάτων». Έχει 
διατελέσει αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών θε-
μάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόεδρος 
του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
και σύμβουλος για ενεργειακά θέματα του 
ΟΗΕ. Έχει 84 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά με Citation Index of 338, 
έχει επίσης 47 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέ-
δρια σε Ευρώπη και Αμερική και 14 τεχνικές 
εκθέσεις για λογαριασμό των ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΔΕΗ, 
ΙΓΜΕ και ΟΗΕ.

ΕΔΩ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ!
https://slpress.gr/oikonomia/otan-

i-fysi-quot-mageireye-quot-ton-
energeiako-ployto-stin-aoz-tis-kritis/
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

CHOMEDEY

SOLDSOLD
CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot, 

situated close to of everything. Easy to show. 
Call me for more info.

Μικροί και μεγάλοι  
κινδυνεύουν σχεδόν εξίσου  

από μακρά Covid-19

Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών αντιμετωπίζουν σχεδόν 
παρόμοιο κίνδυνο να εμφανίσουν το σύνδρομο μα-

κράς Covid-19, με συμπτώματα που διαρκούν για αρκετούς 
μήνες μετά την αρχική λοίμωξη, δείχνει μια νέα μεγάλη γερ-
μανική επιστημονική έρευνα. 

Έπειτα από νόσηση λόγω κορωνοϊού, υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος για χρόνια ή νεοεμφανιζόμενη νοσηρότητα, τόσο 
στα παιδιά και στους εφήβους, όσο και στους ενήλικες, σύμ-
φωνα με τη μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Μάρτιν Ρέσλερ 
(Roessler) του Πολυτεχνείου της Δρέσδης, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», 
ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 12.000 παιδιά και εφήβους και 
145.200 ενήλικες που είχαν διαγνωστεί με κορωνοϊό, καθώς 
επίσης για πάνω από 750.000 άτομα χωρίς Covid-19 (η ομάδα 
ελέγχου για λόγους σύγκρισης).

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που είχαν στο πα-
ρελθόν περάσει Covid-19, ήταν 30% πιθανότερο σε σχέση με 
τους υγιείς συνομηλίκους τους να εμφανίσουν διάφορα προ-
βλήματα υγείας, τρεις ή περισσότερους μήνες μετά την αρχική 
λοίμωξη από κορωνοϊό. Για τους ενήλικες με Covid-19 η πιθα-
νότητα ήταν 33% μεγαλύτερη για μετα-Covid σύνδρομο.
Τα συχνότερα συμπτώματα της μακράς Covid-19 σε παιδιά 

και εφήβους ήταν χρόνια κόπωση/εξάντληση, βήχας και πόνοι 
στο λαιμό ή στο στήθος, ενώ αυξημένη επίσης ήταν η συχνό-
τητα και άλλων συμπτωμάτων (πονοκέφαλοι, πυρετός, πόνοι 
στην κοιλιά, άγχος, κατάθλιψη). 

Στους ενήλικες αντίστοιχα, τα συχνότερα μετά-Covid συ-
μπτώματα ήταν η συνεχιζόμενη απώλεια όσφρησης/γεύσης, 
ο πυρετός και η δύσπνοια, ενώ αυξημένη ήταν επίσης η πιθα-
νότητα για βήχα, πόνους στο λαιμό ή στο στήθος, τριχόπτωση, 
κόπωση/εξάντληση και πονοκεφάλους.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι «τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν 

πως το μετα-Covid-19 σύνδρομο δεν μπορεί να αποκλειστεί 
μεταξύ παιδιών και εφήβων. Μολονότι παιδιά και έφηβοι 
φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από ό,τι οι ενήλικες, πα-
ρόλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν σημαντική πιθανότητα μα-
κράς Covid-19 σε όλες τις ηλικιακές ομάδες».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Pfizer – Moderna: Ξεκινούν κλινικές μελέτες 
για τις… παρενέργειες των εμβολίων τους!
Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 
είναι μυοκαρδίτιδα σε νέους άνδρες

Η Pfizer και η Μοderna ξεκινούν κλινικές έρευ-
νες για να παρακολουθήσουν τα προβλήματα 

υγείας που προκάλεσαν τα εμβόλια τους κατά της 
Covid-19 σε εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και 
σε όλο τον πλανήτη.

Όπως αναφέρει το NBCNews, τόσο η Pfizer όσο και 
η Moderna ξεκινούν κλινικές δοκιμές «για την πα-
ρακολούθηση προβλημάτων υγείας – εάν υπάρχουν 
– μετά τη διάγνωση καρδιακών προβλημάτων που 
σχετίζονται με το εμβόλιο σε εφήβους και νεαρούς 
ενήλικες».

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα: 
Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (μυο-
καρδίτιδας) εμφανίζεται σε νεαρούς άνδρες, ηλικί-
ας 16 έως 24 ετών, σύμφωνα με το CDC. 

Ο οργανισμός δεν είχε διαθέσιμα στοιχεία για το 
συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε νεαρούς ενήλικες 
24 ετών και κάτω, αλλά εκτιμά ότι υπήρξαν 52,4 πε-
ριπτώσεις και 56,3 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο 
δόσεις των εμβολίων Pfizer και Moderna αντίστοιχα.

Τα συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας περιλαμβά-
νουν:
-Πόνος στο στήθος 
-Δυσκολία στην αναπνοή 
-Αίσθηση πως η καρδιά χτυπάει  
γρήγορα ή φτερουγίζει

Μια μελέτη από Καναδούς ερευνητές που δημοσι-
εύθηκε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 στο Journal of 
the American College of Cardiology διαπίστωσε ότι 
οι άνδρες κάτω των 40 ετών που έκαναν το εμβόλιο 
Moderna είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών 
προβλημάτων, συνήθως εντός 21 ημερών μετά τη 
δεύτερη δόση. 

Η μελέτη ήταν παρατηρητική, που σημαίνει ότι δεν 
αποδεικνύει την αιτία και το αποτέλεσμα, αλλά εί-
ναι μία από τις λίγες μόνο μελέτες που συγκρίνουν 
τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας μεταξύ των εμβολίων 
Pfizer και Moderna.

Δεν έχει παρατηρηθεί παρόμοιο πρότυπο ανα-
φοράς μετά τη λήψη του εμβολίου Johnson & 
Johnson. Η Novavax είπε ότι δεν προβλήθηκαν ανη-
συχίες για καρδιακές φλεγμονές κατά τη διάρκεια 
κλινικών δοκιμών του εμβολίου της. 
«Η μυοκαρδίτιδα που σχετίζεται με το εμβόλιο εί-

ναι συνήθως πιο ήπια (σ.σ. ισχυρίζονται) από τον 
ιογενή τύπο και οι περισσότεροι άνθρωποι με την 
πάθηση αναρρώνουν πλήρως», δήλωσε ο Δρ Nicola 
Klein, ειδικός εμβολίων στο Kaiser Permanente.
Tην ίδια στιγμή «Η Pfizer βγάζει εμβόλιο για να κα-

ταπολεμήσει τις παρενέργειες του άλλου εμβολίου», 
υποστηρίζει και η ιταλική εφημερίδα «La Verita». Η 
La Verità (Η Αλήθεια) είναι μια ιταλική εφημερίδα 
που εκδίδεται στο Μιλάνο.

Οι πηγές ΕΔΩ:
-www.nbcnews.com/health/health-news/myocarditis-
covid-vaccine-research-long-term-effects-rcna55666

-www.laver i ta . info/pf izer-vacc ino-cura-ef fett i -
vaccino-2658619278.html
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ΚΑΝΑΔΑΣ: «Ξαφνικός» θάνατος  
για 80 νέους γιατρούς
Γιατρός της Αλμπέρτα καλεί τον Ιατρικό Σύλλογο να διερευνήσει  
«ξαφνικούς θανάτους» για 80 νέους γιατρούς

Ένας γιατρός από την Αλμπέρτα καλεί 
τον Καναδικό Ιατρικό Σύλλογο (CMA) 

να εξετάσει αυτό που ο ίδιος ισχυρίζεται, 
ότι δηλαδή υπάρχει ένας υπερβολικός 
αυξητικός αριθμός «αιφνίδιων θανάτων» 
γιατρών, μετά την κυκλοφορία των εμβο-
λίων για τον COVID-19 που αρχίζει το Δε-
κέμβριο του 2019. 
«Σας παρέχω τώρα μια ενημέρωση με 

πληροφορίες σχετικά με 80 νέους Κανα-
δούς γιατρούς που πέθαναν ξαφνικά ή 
απροσδόκητα μετά την κυκλοφορία των 
εμβολίων για τον COVID-19», έγραψε ο 
Δρ Γουίλιαμ Μάκις, γιατρός πυρηνικής 
ιατρικής και πρώην κλινικός ακαδημαϊκός 
στο Τμήμα Ακτινολογίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αλμπέρτα, σε επιστολή προς τη 
CMA στις 15 Οκτωβρίου 2022.
«Τέσσερις άλλοι γιατροί έχουν πεθάνει 

από την προηγούμενη επιστολή μου και 
αυτοί οι απροσδόκητοι θάνατοι επιταχύ-
νονται. Δε μπορείτε να συνεχίσετε να το 
αγνοείτε αυτό», αναφέρει ο γιατρός της 
Αλμπέρτα. Ο Μάκις έχει μιλήσει για «ξαφ-
νικούς και απροσδόκητους θανάτους» 
νεαρών γιατρών που «εμβολιάστηκαν δι-
πλά, τριπλά ή τετραπλά για τον COVID-19» 
μέσω επιστολών, της πλατφόρμας κοινω-
νικής δικτύωσης Gettr και συνεντεύξεων. 
Ο Μάκις είχε στείλει προηγούμενη επι-
στολή στη CMA για το θέμα, στην οποία, 
όπως είπε στην επιστολή του στις 15 
Οκτωβρίου, δεν έλαβε απάντηση.
«Αυτοί οι προηγουμένως υγιείς γιατροί 

πέθαναν ξαφνικά ενώ συμμετείχαν σε 
τακτική σωματική δραστηριότητα, πέθα-
ναν απροσδόκητα στον ύπνο τους, υπέ-
στησαν καρδιακές προσβολές, εγκεφα-
λικά επεισόδια, ασυνήθιστα ατυχήματα 
ή ανέπτυξαν ξαφνική έναρξη επιθετικού 
καρκίνου», ανέφερε η επιστολή της 3ης 
Σεπτεμβρίου, αναφερόμενη σε 32 περι-
πτώσεις νεαρών γιατρούς που έφυγαν 
«ξαφνικά» από τη ζωή, τους οποίους υπο-
λόγιζε τότε ο Μάκις. Ζήτησε τον τερμα-
τισμό όλων των εντολών εμβολίων κατά 
του COVID-19 στον τομέα της δημόσιας 
υγειονομικής περίθαλψης και ζήτησε επί-
σης επείγουσες δημόσιες έρευνες, για να 
εξακριβωθεί η αιτία του θανάτου αυτών 
των γιατρών.

Στην τελευταία του επιστολή, ο Μάκις 
είπε ότι η ομάδα του έχει συγκεντρώσει 
μια βάση δεδομένων με 1.638 περιπτώ-
σεις θανάτων Καναδών γιατρών κατά την 
περίοδο 2019–2022, με 972 από αυτές να 

έχουν ληφθεί από τον ιστότοπο της CMA.
«Η προκαταρκτική μας ανάλυση αυτών 

των εκτεταμένων δεδομένων δείχνει ότι 
οι θάνατοι καναδών γιατρών κάτω των 
50 ετών το 2022 θα είναι 2 φορές υψηλό-
τεροι σε σύγκριση με το μέσο όρο 2019-
2020», έγραψε ο Μάκις, προσθέτοντας 
ότι οι περιπτώσεις κάτω των 40 ετών είναι 
5 φορές υψηλότεροι και αυτές κάτω των 
30 ετών 8 φορές υψηλότεροι αντίστοιχα.

«ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ»
Σε απάντηση στην επιστολή του Μάκις, 

η CMA είπε στους «The Epoch Times», σε 
μια δήλωση που εστάλη μέσω email στις 
17 Οκτωβρίου 2022, ότι η ένωση ανησυ-
χεί για «παραπληροφόρηση και θεωρίες 
συνωμοσίας» που διαδίδονται στο διαδί-
κτυο σχετικά με τους πρόσφατους θανά-
τους γιατρών σε ολόκληρο τον Καναδά.
«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επι-

βεβαιώνουν ή να υποστηρίζουν τις 
διάφορες θεωρίες που έχουν κυκλο-
φορήσει. Ορισμένες από τις θεωρίες 
φαίνεται να βασίζονται στην υπηρεσία 
InMemoriam της CMA ως απόδειξη», δή-
λωσε ο εκπρόσωπος Eric Lewis.
«Η υπηρεσία InMemoriam προσφέρεται 

στα μέλη της CMA, ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν τους συναδέλφους τους 
και να αναγνωρίζουν το πέρασμά τους 
με την πάροδο του χρόνου. Παρέχεται με 
βάση πληροφορίες που αποστέλλονται 
στη CMA και δεν πρέπει ποτέ να θεωρεί-
ται ως εξαντλητικός κατάλογος θανάτων 
γιατρών ή ως αποδεικτικό στοιχείο για 
την υποστήριξη συνωμοσιών γύρω από 
τα εμβόλια COVID-19 ή άλλα ζητήματα».
«Η CMA συνεχίζει να ενθαρρύνει όλους 

τους Καναδούς να είναι ενημερωμένοι με 
όλα τους τα εμβόλια για την πρόληψη σο-
βαρών προβλημάτων υγείας», πρόσθεσε 
ο Lewis.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι Epoch Times ζήτησαν από τον Μά-

κις να παράσχει τα δεδομένα και την 
ανάλυσή του, στην οποία απάντησε σε 
ένα email στις 17 Οκτωβρίου 2022 ότι 
θα δώσει τη βάση δεδομένων μόνο στις 
επαρχιακές κυβερνήσεις. Αλλά πρόσθεσε 
ότι μπορεί να εξηγήσει πώς η ομάδα του 
απέκτησε τα δεδομένα και έβγαλε τους 
80 «αιφνίδιους θανάτους» από τις 1.638 
περιπτώσεις θανάτων γιατρών.

Ο Μάκις είπε ότι οι 972 περιπτώσεις από 
τον ιστότοπο της CMA λήφθηκαν χρησι-
μοποιώντας ένα μηχάνημα επιστροφής 
που βοήθησε την ομάδα να ανιχνεύσει 
δεδομένα από τα αρχεία της σελίδας 
«InMemoriam», καθώς πολλές εγγραφές 
έχουν διαγραφεί και δεν είναι πλέον δι-
αθέσιμες για «τους Καναδούς να ψάξουν 
και να συγκρίνουν».
Οι άλλες 666 περιπτώσεις, είπε, ελή-

φθησαν από διάφορες επίσημες ιατρικές 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ιστο-
σελίδων του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών 
και Χειρουργών, επαρχιακών ιατρικών 
ενώσεων, επαρχιακών κολεγίων γιατρών 
και χειρουργών, ιστοσελίδων πανεπι-
στημιακής ιατρικής σχολής και ενώσεων 
αποφοίτων πανεπιστημιακής ιατρικής 
σχολής.
«Αυτές οι 1.638 περιπτώσεις διασταυ-

ρώθηκαν στη συνέχεια με στοιχεία διαθέ-
σιμων κηδειών/θανάτων, για να λάβουν 
τυχόν πρόσθετες πληροφορίες. Σημειώ-
θηκε ότι οι θάνατοι ήταν «απροσδόκητοι» 
ή «αιφνίδιοι»», είπε.

Όταν ανέλυσε τα δεδομένα γιατρών ηλι-
κίας κάτω των 70 ετών, είπε ότι συνολικά 
80 είχαν πεθάνει «ξαφνικά» ή «απροσδό-
κητα» και άλλοι 60 είχαν προηγούμενες 
ιατρικές καταστάσεις, όπως «διαγνώστη-
κε καρκίνος πριν από την κυκλοφορία του 
εμβολίου, ALS, Πάρκινσον/άνοια ή άλλη 
μακροχρόνια ασθένεια, ή είχε συνταξιο-
δοτηθεί χρόνια πριν από την πανδημία».
«Από εκεί προέρχεται ο αριθμός 80. Οι 

επιπλέον 60 που πέθαναν και είχαν προ-
ηγούμενες ιατρικές παθήσεις, είναι ξεχω-
ριστοί από τους 80. Ενώ το mRNA μπορεί 
να συνέβαλε στο θάνατό τους, αποκλεί-
στηκαν επειδή είχαν προηγούμενη ιατρι-
κή ασθένεια», είπε.

Επιπλέον, μοιράστηκε την ανάλυσή του 
για το ποσοστό θνησιμότητας διαφορετι-
κών ηλικιακών ομάδων, ξεκινώντας από 
όλους τους γιατρούς κάτω των 50 ετών, οι 
οποίοι διαπίστωσε ότι «πέθαναν με σχε-
δόν διπλάσιο ρυθμό το 2021 (και θα είναι 
το ίδιο το 2022) σε σύγκριση με το 2019 
και το 2020».
«Όλοι οι γιατροί κάτω των 40 ετών πέ-

θαναν με ποσοστό 5 φορές υψηλότερο το 
2022 σε σύγκριση με το 2019 ή το 2020 
(ο μέσος όρος για την περίοδο 2019/2020 
είναι 1,5 θάνατοι/έτος, το 2022 υπήρξαν 
8 θάνατοι μέχρι στιγμής, άρα πάνω από 5 
φορές περισσότερο), είπε.

«Όλοι οι γιατροί κάτω των 30 ετών πέ-
θαναν με ποσοστό 8 φορές υψηλότερο το 
2022 σε σύγκριση με το 2019 ή το 2020 
(ο μέσος όρος για την περίοδο 2019/2020 
είναι 0,5 θάνατοι/έτος, το 2022 υπήρξαν 
4 θάνατοι μέχρι στιγμής, άρα 8 φορές πε-
ρισσότερο).

«ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΥΤΟΨΙΕΣ»
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 

το Associated Press και το Reuters αντί-
στοιχα ανέφεραν ότι οι περιπτώσεις τριών 
γιατρών από το Trillium Health Partners – 
Mississauga Hospital που «πέθαναν ξαφ-
νικά σε 1 εβδομάδα, προφανώς μετά τη 
λήψη του τελευταίου εντασσόμενου ενι-
σχυτικού» που κοινοποιήθηκαν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, δεν είχαν σχέση 
με εμβόλια κατά του COVID-19, με βάση 
τον έλεγχο των γεγονότων τους.

Οι τρεις γιατροί – ο Δρ. Jakub Sawicki, 
ο Dr. Stephen McKenzie και ο Dr. Lorne 
Segall – περιλαμβάνονται στους 80 για-
τρούς. Ο Μάκις απάντησε ότι δεν έγιναν 
αυτοψίες στους τρεις γιατρούς.
«Δύο από αυτούς είχαν αναπτύξει επι-

θετικό καρκίνο μόνο μετά τη λήψη δύο 
δόσεων εμβολίου για τον COVID-19. Ο 
έλεγχος στοιχείων επανέλαβε μόνο μια 
αβάσιμη δήλωση που έγινε από το Νοσο-
κομείο στο οποίο εργάζονταν οι γιατροί», 
είπε στο email του.
«Το νοσοκομείο έκανε αυτόν τον αβά-

σιμο ισχυρισμό ότι οι θάνατοι τους «δε 
σχετίζονταν με το εμβόλιο για τον COVID», 
αλλά δεν είχε στοιχεία ή πληροφορίες για 
να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό, κα-
θώς δεν έγιναν αυτοψίες».

Ένας εκπρόσωπος της Trillium Health αρ-
νήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες για τα 
αίτια των θανάτων, επικαλούμενος την 
ανάγκη προστασίας των πληροφοριών 
υγείας του νεκρού, όταν ζητήθηκε από 
τους «The Epoch Times» στα τέλη Ιουλίου 
2022.

ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ  
ΤΟΥΣ «THE EPOCH TIMES»:  

https://www.theepochtimes.
com/alberta-doctor-calls-on-

medical-association-to-investigate-
sudden-deaths-of-80-young-

doctors_4805760.html
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Κεμπέκ: Εργατική «μιζέρια»  
στο σύστημα υγείας
Η Επαρχιακή κυβέρνηση απέχει  
πολύ από το στόχο της

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνη-
σης Legault, το δίκτυο υγείας έχει λι-

γότερους εργαζόμενους τώρα από όταν 
ξεκίνησε το σχέδιο προσλήψεών τους. 
Παρά τα χιλιάδες δολάρια σε μπόνους, 
η «μικρή επανάσταση» που υποσχέθηκε 
πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση Legault 
δεν κατέστησε δυνατή την επίτευξη των 
στόχων προσλήψεων στο δίκτυο υγείας. 
Οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό είναι 
τόσο μεγάλες όσο και πριν και τα σχέδια 
του υπουργού Christian Dubé παραμέ-
νουν στο κόκκινο.

«Αυτό που σας ανακοινώνουμε σήμερα 
δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια μικρή 
επανάσταση», είπε ο François Legault το 
Σεπτέμβριο του 2021 βγάζοντας το μπλο-
κάκι επιταγών: 1 δισεκατομμύριο σε μπό-
νους 12.000$ έως 18.000$ σε νοσοκόμες 
που δεσμεύονται με πλήρη απασχόληση 
για ένα χρόνο. Το Κεμπέκ ανακοίνωσε 
επίσης την πρόθεσή του να προσλάβει 
3.000 «διοικητικούς παράγοντες» για να 
ελαφρύνει το βάρος των νοσοκόμων στον 
τομέα.

Ο στόχος ήταν να δοθεί μια ανάσα σε 
ένα δίκτυο που έχει πληγεί από την παν-
δημία COVID-19 και να αυξηθεί ο αριθμός 
των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. 
Στόχοι που θα μείωναν επίσης «βραχυ-
πρόθεσμα» τη χρήση των «υποχρεωτι-
κών υπερωριών» (TSO) και των γραφείων 
απασχόλησης, δήλωσε ο υπουργός Υγείας, 
Christian Dubé.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αυτά τα «ισχυρά μέσα» που ανακοινώ-

θηκαν με μεγάλη φανφάρα πριν από ένα 
χρόνο έδωσαν ισχνή πρόοδο. Οι περισσό-
τεροι από τους στόχους δεν επιτεύχθηκαν 
και οι ανάγκες εργασίας δεν έχουν μει-
ωθεί. Βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το 
Σεπτέμβριο του 2021. Έκτοτε, ο Υπουργός 
Dubé ανακοίνωσε το Σχέδιο Υγείας του, το 
οποίο συνοδεύεται από τη δημοσίευση 
ενός εξελισσόμενου πίνακα ελέγχου που 
καθιστά δυνατή τη «μέτρηση» της προό-
δου του σχεδίου ανάκαμψης, ιδίως των 
ανθρώπινων πόρων.
Το θετικό είναι ότι αυτά τα μπόνους έπει-

σαν 42.358 υπαλλήλους να δεσμευτούν 

να αναβαθμίσουν τις θέσεις τους από 
μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχό-
ληση για ένα χρόνο. Ωστόσο, μόνο ένας 
στους πέντε εργαζόμενους (8.598 εργαζό-
μενοι) θα παραμείνει πλήρους απασχόλη-
σης μακροπρόθεσμα, ανέφερε το υπουρ-
γείο. Το Κεμπέκ επίσης δεν επιτυγχάνει 
το στόχο του να αυξήσει τον αριθμό των 
νοσηλευτών πλήρους απασχόλησης στο 
δίκτυο από 60 σε 75%. Αυτό το ποσοστό 
είναι σήμερα περίπου 66%, σύμφωνα με 
στοιχεία του MSSS.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΚΠΛΗΞΗ
Τα αποτελέσματα δεν προκαλούν έκπλη-

ξη για το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας 
και Πληροφόρησης (IRIS) όπου η ερευνή-
τρια Anne Plourde ειδικεύεται στις πρό-
σφατες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για 
την υγεία. «Η κυβέρνηση έχει βασιστεί 
σχεδόν αποκλειστικά σε οικονομικά κίνη-
τρα, όταν γνωρίζουμε ότι αυτό που πολύ 
συχνά ενθαρρύνει τους επαγγελματίες να 
εγκαταλείψουν το δίκτυο είναι ζητήματα 
ποιότητας απασχόλησης, ισορροπία με-
ταξύ εργασίας και οικογένειας και αυτή η 
ικανότητα να έχει το χρόνο να παρέχει τις 
υπηρεσίες», εξηγεί η ίδια.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟ «ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ»
Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης 

Legault, το δίκτυο υγείας έχει λιγότερους 
υπαλλήλους τώρα από ότι κατά τη στιγμή 
της έναρξης του σχεδίου πρόσληψης. Σύμ-
φωνα με τον πίνακα ελέγχου του Υπουρ-
γού Dubé, το δίκτυο έχει χάσει περίπου 
8.000 εργαζόμενους από τότε. Οι ανάγκες 
σε εργατικό δυναμικό για τις συγκεκρι-
μένες θέσεις νοσηλευτή, αναπνευστικού 
τεχνικού και συνοδού ασθενών συνέχισαν 
να κυμαίνονται, επιστρέφοντας στα ίδια 
επίπεδα με ένα χρόνο πριν, ενώ τα ιδρύ-
ματα υγείας αναζητούσαν 9.689 από τις 
22 Οκτωβρίου.
«Αν και τα χρήματα που δόθηκαν ήταν 

πολλά, το σχέδιο ήταν μια αποτυχία, για-
τί οι προϋποθέσεις για τα μπόνους ήταν 
τόσο περιοριστικοί που κάποιοι τις τήρη-
σαν, αλλά όχι στο ύψος αυτού που ήθελε 
η κυβέρνηση», προσθέτει. Ωστόσο, το πο-
σοστό απουσιών έχει βελτιωθεί σημαντι-
κά από πέρυσι, ιδίως με την επιβράδυνση 
της πανδημίας, όταν απουσίαζαν 54.580 
εργαζόμενοι το 2021.

ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ
Εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση 

Legault δεν είχε ακόμη ενημερώσει το 
επιχειρησιακό της σχέδιο κάλυψης. Εάν το 
Κεμπέκ έχει καταφέρει να περιορίσει την 
«αιμορραγία» προσωπικού μετά το τσου-
νάμι του Omicron, οι λίστες αναμονής δε 
μειώνονται. 
«Με την επανέναρξη των δραστηριοτή-

των σε όλο το Κεμπέκ, ο ρυθμός αύξησης 
των ασθενών στη λίστα αναμονής επιβρα-
δύνεται, αλλά δε θα είναι εύκολο να δού-
με μια πλήρη κάλυψη. 
Υπάρχει έλλειψη πόρων για να φτάσου-

με εκεί», προειδοποιεί ο πρόεδρος της 
Ένωσης Χειρουργών του Κεμπέκ, Δρ Πά-
τρικ Σαρλεμπουά.
Το υπουργείο ελπίζει να «επιστρέψει στο 

προ-πανδημικό επίπεδο όσο το δυνατόν 
συντομότερα», χωρίς να προσδιορίζει 
στόχο. 

Στην αρχή της υγειονομικής κρίσης, 
115.000 κάτοικοι του Κεμπέκ περίμεναν 
για χειρουργική επέμβαση. Αυτός ο αριθ-
μός έχει εκτιναχθεί τα τελευταία δύο χρό-
νια λόγω της μείωσης του φόρτου.

ΣΤΟΥΣ 160.000 Η ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Τον Ιούνιο του 2021, ο υπουργός Dubé 

παρουσίασε ένα τεράστιο σχέδιο στο 
οποίο έδωσε προθεσμία μέχρι το 2023 
για να αναπληρώσει τις καθυστερήσεις 
που προκάλεσε η πανδημία. Αυτοί οι στό-
χοι έχουν καταποντιστεί με τα μετέπειτα 
κύματα της υγειονομικής κρίσης.

Όπως έχει ήδη επισημάνει ο υπουργός 
Dubé, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπά-
θεια για να μειωθεί ο κατάλογος των 
ασθενών που περιμένουν περισσότερο 
από ένα χρόνο. Σύμφωνα με τον πίνακα 
ελέγχου, τουλάχιστον 21.757 άτομα έκα-
ναν υπομονή για περισσότερους από 12 
μήνες.
Παράλληλα, περισσότεροι από 860.000 

κάτοικοι του Κεμπέκ είναι εγγεγραμμένοι 
στην υπηρεσία One-stop για έναν οικο-
γενειακό γιατρό. Αυτός ο αριθμός ήταν 
πάνω από 1 εκατομμύριο στην αρχή του 
καλοκαιριού. 

Επίσης, ο κατάλογος των ασθενών που 
περιμένουν μια πρώτη υπηρεσία φρο-
ντίδας στο σπίτι συνέχισε να αυξάνεται 
τους τελευταίους έξι μήνες. Έτσι, 17.691 
κάτοικοι του Κεμπέκ περιμένουν τώρα να 
λάβουν μια πρώτη υπηρεσία, ενώ ο αριθ-
μός αυτός ήταν 17.570 τον περασμένο 
Μάιο. Ο πίνακας δεν αναφέρει το χρόνο 
αναμονής.

Πηγές: Υπουργείο Υγείας Κεμπέκ
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Όπως έχει ήδη επισημάνει ο υπουργός 
Dubé, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπά-
θεια για να μειωθεί ο κατάλογος των 
ασθενών που περιμένουν περισσότερο 
από ένα χρόνο
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40 ΧΡΟΝΙΑ «ΦΙΛΙΑ»40 ΧΡΟΝΙΑ «ΦΙΛΙΑ»
Τιμώντας την 3η ΗλικίαΤιμώντας την 3η Ηλικία

Ελάτε να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια της «ΦΙΛΙΑΣ»Ελάτε να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια της «ΦΙΛΙΑΣ»

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 
Στις 1 το απόγευμα
Στο CHATEAU ROYAL 
3500 Souvenir, Laval
$30 για τα μέλη και 
$40 για τα μη μέλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 514 948-3021

Προσκαλούμε όλη την Ελληνική παροικία, τους φίλους 
και συγγενείς των μελών  μας, να έρθουν και να 

τιμήσουν τα άτομα αυτά που μας έχουν 
προσφέρει τόσα πολλά.

Για τη “Φιλία”, τα 40 χρόνια ύπαρξης είναι σπουδαία 
υπόθεση, διότι και υποστήριξη πρόσφερε 

στην Τρίτη Ηλικία και ΑΓΑΠΗ.

Αγοράστε 
εγκαίρως τα 
εισιτήρια σας
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  “FILIA ”

Πλούσιο φαγητό, και ζωντανή 
μουσική για όλα τα γούστα 
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Υγεία και Διατροφή
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ ΒΑΛΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΓΙΗΣ
Η εισαγωγή στη λεγόμενη αντιφλεγ-

μονώδη διατροφή δε χρειάζεται 
να περιλαμβάνει περίπλοκους κανόνες 
που θα δυσκολέψουν την καθημερινό-
τητά μας. Για αρχή, ας φροντίσουμε να 
ακολουθήσουμε μερικές βασικές οδηγί-
ες.
Η χρόνια φλεγμονή βρίσκεται πίσω από 

αρκετά προβλήματα υγείας, ανάμεσά 
τους το Αλτσχάιμερ και τα καρδιαγγεια-
κά νοσήματα, γι’ αυτό και μελετάται όλο 
και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 
Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι 
η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο, είτε στην επιδείνωση είτε στην κα-
ταπολέμηση της βλάβης που προκαλεί. 
Αυτό σημαίνει, ότι με την κατάλληλη 

αντιφλεγμονώδη διατροφή μπορούμε 
να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας.
Οι αποδείξεις ότι η προσπάθεια ελα-

χιστοποίησης της φλεγμονής μέσω δια-
τροφικών αλλαγών μειώνει τον κίνδυνο 
ασθενειών «είναι ισχυρότερες σε πε-
ριπτώσεις αρθρίτιδας, υγείας του γα-
στρεντερικού και της καρδιάς, και πιθα-
νώς αυτοάνοσων ασθενειών», λέει η Liz 
Moore, διαιτολόγος στο Ιατρικό Κέντρο 
Beth Israel Deaconess.
Ωστόσο, όπως τονίζει ο Eric Rimm, 

καθηγητής επιδημιολογίας και διατρο-
φής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Chan 
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, δεν 
υπάρχει «μία» δίαιτα την οποία όλοι να 
μπορούν να ακολουθήσουν. 
«Η δίαιτα σε γενικές γραμμές αφορά το 

τι τρώμε, αλλά και το τι δεν τρώμε. Υπάρ-
χουν, όμως, μερικές βασικές αρχές που 
μπορούμε να ακολουθήσουμε οι περισ-
σότεροι».

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ
Μένουμε όσο γίνεται πιο μακριά από 

«υπερεπεξεργασμένα» τρόφιμα. 
Ο τρόπος να τα ξεχωρίσουμε είναι 

απλός: αν κοιτάξουμε τη λίστα με τα συ-
στατικά στη συσκευασία, θα δούμε ένα 
μακρινάρι με λέξεις που δεν καταλαβαί-
νουμε. 
Τα αρτοσκευάσματα, τα αλλαντικά, τα 

μπισκότα και οι έτοιμες σάλτσες, είναι 
μερικά μόνο παραδείγματα. 
Πέρα από χαμηλή θρεπτική αξία, έχουν 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, πρό-
σθετα σάκχαρα και κορεσμένα λίπη, συ-

στατικά που έχουν συνδεθεί με την ενί-
σχυση της φλεγμονής στο σώμα.
Στα τρόφιμα που προάγουν τη φλεγμο-

νή περιλαμβάνονται, επίσης, το λευκό 
ψωμί, τα δημητριακά, τα λευκά ζυμαρι-
κά και άλλα προϊόντα που παρασκευάζο-
νται με ραφιναρισμένα άλευρα, καθώς 
και το λευκό ρύζι.
«Έκθεση στο περιοδικό Nature Medicine 

σημειώνει ότι τα σάκχαρα, τα δημητρια-
κά και το επιπλέον αλάτι σε εξαιρετικά 
επεξεργασμένα τρόφιμα, μπορούν να 
αλλάξουν τα βακτήρια στο έντερο, να 
βλάψουν το βλεννογόνο του και να ενερ-
γοποιήσουν φλεγμονώδη γονίδια στα 
κύτταρα», αναφέρει ο Rimm.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΙ  
ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Για να καταπολεμήσουμε τη φλεγμο-

νή, προτιμούμε τρόφιμα όπως φρού-
τα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλε-
σης, όσπρια, ψάρια, πουλερικά, ξηρούς 
καρπούς, σπόρους, καθώς και μικρή 
ποσότητα γαλακτοκομικών με χαμηλά 
λιπαρά και ελαιόλαδο.

Συστατικά που φαίνεται να βοηθούν 
στην καταπολέμηση της φλεγμονής είναι 
τα παρακάτω:
• Οι φυτικές ίνες: βρίσκονται σε φρού-

τα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής 
άλεσης (π.χ. κριθάρι, βρόμη, πίτουρο).
• Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: βρίσκονται 

σε ψάρια (όπως ο σολομός, το σκουμπρί, 
οι σαρδέλες, ο τόνος), τα φυτικά έλαια 
(λιναρόσπορος και canola), τα καρύδια, 
ο λιναρόσπορος και τα πράσινα φυλλώ-
δη λαχανικά (σπανάκι και λάχανο).
• Οι πολυφαινόλες: βρίσκονται σε μού-

ρα, μαύρη σοκολάτα, τσάι, μήλα, εσπερι-
δοειδή, κρεμμύδια.
• Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα: βρίσκο-

νται σε αμύγδαλα, καρύδια, λιναρόσπο-
ρο, σουσάμι, φυτικά έλαια.

«Τα αντιοξειδωτικά σε φρούτα και λα-
χανικά με έντονο χρώμα (όπως π.χ. μα-
γειρεμένες ντομάτες, καρότα, κολοκυ-
θάκια, μπρόκολο) μπορούν να μειώσουν 
την επίδραση των ελεύθερων ριζών που 
βλάπτουν τα κύτταρα», συμπληρώνει η 
Moore.

ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
«Ξεκινήστε κάνοντας σταδιακά τις 

όποιες διατροφικές αλλαγές, ώστε να 
γίνουν μέρος του τρόπου ζωής σας. Προ-
σπαθήστε να καταναλώνετε λιγότερα 
συσκευασμένα τρόφιμα και περισσό-
τερα φρέσκα. Επίσης, όσο περισσότερο 
χρώμα και ποικιλία προσθέτετε σε ένα 
γεύμα, τόσο περισσότερες φυσικές ενώ-
σεις που καταπολεμούν τις φλεγμονές 
θα προσλαμβάνετε», προτείνει η Μουρ.
Αν χρειαζόμαστε κι ένα ενδεικτικό με-

νού για καθοδήγηση, η ειδικός προτείνει 
το εξής:
• Για πρωινό: ένα smoothie φρούτων ή 

πλιγούρι βρόμης με λίγα μούρα.
• Για μεσημεριανό: σαλάτα με πράσινα 

φυλλώδη λαχανικά μαζί με ποικιλία πο-
λύχρωμων λαχανικών, φασόλια, ξηρούς 
καρπούς και σπόρους.
• Για βραδινό: άπαχη πρωτεΐνη και ποι-

κιλία πολύχρωμων λαχανικών.
• Για επιδόρπιο: φρούτα.

© www.ow.gr/diatrofi 
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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 21 novembre au dimanche 27 novembre 2022 · from monday november 21st to sunday november 27th 2022

PISSENLIT OU BETTE À PISSENLIT OU BETTE À 
CARDE VERTECARDE VERTE
Dandelions orDandelions or

Swiss ChardSwiss Chard
bottebotte

BISCUITS AVEC CHOCOLAT CHOCOBISCUITS AVEC CHOCOLAT CHOCO
BISCUIT ILIOSBISCUIT ILIOS

Cookies with ChocolateCookies with Chocolate
102 à 106g102 à 106g

CÉRÉALES GRANOLA SANTÉCÉRÉALES GRANOLA SANTÉ
CerealsCereals

350g350g

CONFITURES RAURENICONFITURES RAURENI
JamsJams

314ml314ml

BIFTECK DE CONTRE-BIFTECK DE CONTRE-
FILET DE BOEUF FRAISFILET DE BOEUF FRAIS

Fresh Striploin SteakFresh Striploin Steak
26.43/kg26.43/kg

CANADA AAA CALMARS ENTIERS SANS TENTACULESCALMARS ENTIERS SANS TENTACULES
Whole Squids without TentaclesWhole Squids without Tentacles
13.21/kg13.21/kg

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

ÉPINARDS  OU ÉPINARDS  OU 
POIVRONS POIVRONS 

ROUGES) KRINOSROUGES) KRINOS
454g454g

THON PÂLE THON PÂLE 
ENTIER DANS ENTIER DANS 
L’HUILE ILIOSL’HUILE ILIOS

Solid Light Solid Light 
Tuna in OilTuna in Oil

99g99g

PIZZA ILIOSPIZZA ILIOS
330 à 410g330 à 410g

FILET DE PORC FRAISFILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork TenderloinFresh Pork Tenderloin

6.59/kg6.59/kg

FROMAGE FETAFROMAGE FETA
CheeseCheese
11.00/kg11.00/kg CANADA

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

PALETTE DE BOEUF FRAIS PALETTE DE BOEUF FRAIS 
DÉSOSSÉEDÉSOSSÉE
Fresh Boneless Beef Blade Fresh Boneless Beef Blade 
RoastRoast
12.10/kg12.10/kg

CANADA AA

AUBERGINESAUBERGINES
EggplantsEggplants

1.74/kg1.74/kg

ORANGESORANGES
gr.113gr.113

TOMATES COCKTAILTOMATES COCKTAIL
SAVOURA COCKTALIOSAVOURA COCKTALIO

Cocktail TomatoesCocktail Tomatoes
454g454g

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries

1 chopine1 chopine

ÉTAS-UNIS



14  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  18 Νοεμβριου, 2022 / November 18, 2022

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Καταρρίφθηκε το ρεκόρ της μεγαλύτερης 
συγκέντρωσης ανθρώπων με το ίδιο 
όνομα και επίθετο

Ομάδα 178 ατόμων που ονομάζονται όλοι Χιροκάζου Τανάκα συγκεντρώθηκαν 
στην Ιαπωνία και κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συ-

νάθροιση ανθρώπων με το ίδιο όνομα και επίθετο.
Ο Σύλλογος Ίδιου Ονόματος Χιροκάζου Τανάκα που ιδρύθηκε το 1994 κατέρριψε με 

επιτυχία το ρεκόρ στην περιοχή Σιμπούγια του Τόκιο. Υπήρξαν δύο προηγούμενες προ-
σπάθειες, πρώτα το 2011 όταν είχαν συγκεντρωθεί 71 άτομα που έφεραν το ίδιο ονο-
ματεπώνυμο και στη συνέχεια το 2017, όταν συναντήθηκαν μόνο 87 Χιροκάζου Τανάκα. 
Η εκδήλωση στην Ιαπωνία κατέκτησε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, που κατείχαν μέχρι 
τώρα 164 γυναίκες με το όνομα Μάρθα Στιούαρτ, οι οποίες συναντήθηκαν όλες μαζί το 
2005. / © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νοικιάζει το σύζυγό της με 46€ 
σε άλλες γυναίκες για να κάνει 
δουλειές του σπιτιού!

Η μητέρα τριών παιδιών, Laura Young, πήρε για πρώτη 
φορά την απόφαση για μια ασυνήθιστη παράλληλη 

δραστηριότητα, αφού άκουσε ένα podcast ενός άνδρα που 
βγάζει τα προς το ζην συναρμολογώντας έπιπλα flatpack για 
άλλους ανθρώπους.
Αφού δημοσίευσε αστειευόμενη μια αγγελία που καυχιόταν 

για τις δεξιότητες του συζύγου της, οι οποίες ήταν το μπογιά-
τισμα, η διακόσμηση, η τοποθέτηση πλακιδίων και χαλιών, 
καθώς και το μαστόρεμα. Μέσα σε λίγη ώρα είχαν «σπάσει» 
τα τηλέφωνα. 
Η 38χρονη Λόρα δήλωσε: «Ο Τζέιμς είναι ένας από τους κα-

λύτερους επαγγελματίες της πόλης: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα 
απογειωνόταν η δουλειά του τόσο πολύ».
«Λειτουργούμε μόλις τέσσερις μήνες και φτάσαμε σε ένα 

σημείο όπου ερχόταν τόσο πολλή δουλειά, που ο James δού-
λευε έξι ημέρες την εβδομάδα. Αναγκαστήκαμε να αρχίσουμε 
να απορρίπτουμε δουλειές και να μειώσουμε τις ώρες μας, 
οπότε τώρα δουλεύουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή».
Το ζευγάρι αποτελεί την τέλεια ομάδα, καθώς ο James εργά-

ζεται στα σπίτια άλλων γυναικών, ενώ η Laura διαχειρίζεται 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα της εται-
ρείας, καθώς και τις κρατήσεις ραντεβού.
Όπως είναι φυσικό, ο James αναγκάστηκε να εγκαταλεί-

ψει την εργασία του σε μια αποθήκη για να ασχοληθεί με 
το «Rent My Husband» με πλήρη απασχόληση, ενώ παράλλη-
λα φρόντιζε τα τρία παιδιά του.
Η Λόρα αποκάλυψε ότι είναι περήφανη για τον άντρα της, 

ενώ είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ καλός στο να κατα-
σκευάζει πράγματα και δεν ασχολείται καν με τις οδηγίες».

Κέρδισε 3 εκατ. ευρώ αλλά το 
έκρυψε από τη γυναίκα και το παιδί 
του για να μη γίνουν… τεμπέληδες

Ένας άνδρας από την Κίνα κράτησε μυστικό 
από τη γυναίκα και το παιδί του ότι κέρδισε 

στη λοταρία κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια 
ευρώ. Ο λόγος που το έκανε ήταν γιατί φοβήθηκε 
πως αν μάθαιναν για τα χρήματα θα γινόντουσαν 
τεμπέληδες.
Για να προστατεύσει την ανωνυμία του, ο άνδρας, 

με το ψευδώνυμο «Mr. Li», για να παραλάβει τα 
κέρδη του εμφανίστηκε ντυμένος με μια κίτρινη 
στολή που παρέπεμπε σε ήρωα καρτούν.
Ο «Mr. Li» δήλωσε ενθουσιασμένος με τα κέρδη, 

αλλά ήθελε να κρύψει την ταυτότητά του και να 
κρατήσει μυστικό από τη σύζυγο και το παιδί του 
ότι κέρδισε αυτό το υπέρογκο ποσό. «Δεν το είπα 
στη γυναίκα και το παιδί μου από το φόβο ότι θα 
ήταν πολύ εφησυχασμένοι και δε θα εργάζονταν ή 
δε θα δούλευαν σκληρά στο μέλλον», δήλωσε ο άν-
δρας στο «Nanning Evening News».
Ο «Mr. Li» αγόρασε 40 λαχνούς και κάθε ένας από 

αυτούς είχε τους ίδιους επτά αριθμούς. Αφού συ-
νειδητοποίησε ότι είχε τους νικητήριους αριθμούς 

2, 15, 19, 26, 27, 29 και 2, ο άνδρας δήλωσε ότι 
πήγε να παραλάβει τα κέρδη του. Ο άνδρας έμεινε 
σε ένα ξενοδοχείο το Σαββατοκύριακο, πριν παρα-
λάβει τα κέρδη του. «Δεν έφυγα από το ξενοδοχείο 
επειδή φοβόμουν πως αν έβγαινα έξω θα έχανα 
το λαχείο», είπε σε δηλώσεις του.
Αφού εισέπραξε το ποσό μετά την αφαίρεση των 

φόρων, ο άνδρας δήλωσε ότι δώρισε ένα μεγάλο 
ποσό σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και δεν έχει 
αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει τα υπόλοιπα χρήμα-
τα.
Ο «Mr. Li» είπε ότι έπαιζε λοταρία για πάνω από 

μια δεκαετία και είχε κερδίσει μόνο μερικές δεκά-
δες γιεν. Είπε ότι η προηγούμενη στρατηγική του 
ήταν να επιλέγει κάθε φορά ένα νέο σετ αριθμών, 
αλλά επέλεξε να παραμείνει σε ένα σετ αριθμών 
που έπαιζε πριν από μερικά χρόνια.
Η κινεζική κυβέρνηση διοργανώνει εθνικές λοταρί-

ες για να συγκεντρώσει χρήματα για προγράμματα 
κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού. Οι νικητές φο-
ρολογούνται για τα κέρδη τους.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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Toronto • Montreal • Vancouver

Μόνο από εκλεκτά
Ελληνικά σιτάρια.
Αυθεντική Γεύση!   
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα 
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στο krinos.ca
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Σημάδια εκτόνωσης στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας
Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα, αλλά 

σε ένα κλίμα αμοιβαίας αποδοχής 
των ορίων της καθεμιάς πλευράς, κινήθη-
κε η ιστορική συνάντηση Μπάιντεν και Σι 
Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της G20 στην Ιν-
δονησία.

Λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά αρ-
νητικής συγκυρίας, των παγκόσμιων οικο-
νομικών ανισορροπιών, της ύφεσης και της 
απόλυτης ρευστότητας της διεθνής σχέσης, 
η συνάντηση Μπάιντεν – Σι Τζινπίνγκ, ως 
φαίνεται, πέτυχε το σκοπό της, που ήταν να 
«λιώσουν οι πάγοι» μεταξύ των δύο υπερ-
δυνάμεων. 

Βόρειος Κορέα και Ταϊβάν ήταν βασικά 
κεφάλαια στην ατζέντα της συνάντησης, 
καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ 
συζητήθηκε και ο κοινός φόβος για το ενδε-
χόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΗΡΚΕΣΕ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ
H συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των 

ΗΠΑ και τον πρόεδρο της Κίνας ολοκληρώ-
θηκε έπειτα από συνομιλίες τριών ωρών, 
όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος και με-
τέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση. Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανέφερε 
στον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, πως 
είναι και οι δύο υπεύθυνοι ώστε «ο αντα-
γωνισμός μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων 
να μη μετατραπεί σε σύγκρουση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήγειρε έναν αριθ-
μό δύσκολων θεμάτων στη διάρκεια της 
τρίωρης αυτής συνάντησης, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, περιλαμ-
βανομένων και των ενστάσεων των ΗΠΑ 
για τις «καταναγκαστικές και αυξανόμενα 
επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ταϊ-
βάν», «τις οικονομικές πολιτικές εκτός αγο-

ράς» του Πεκίνου και τις πρακτικές στη «Σι-
ντζιάνγκ, στο Θιβέτ και στο Χονγκ Κονγκ, και 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα ευρύτερα». 
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι 
Μπλίνκεν, θα ταξιδέψει στην Κίνα σε συ-
νέχεια των συνομιλιών, ανέφερε ο Λευκός 
Οίκος.

«ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ» Η ΤΑΪΒΑΝ
Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος, 

Σι Τζινπίνγκ, είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Τζο Μπάιντεν, πως «το θέμα της Ταϊβάν εί-
ναι πολύ κεντρικό για τα συμφέροντα της 
Κίνας, το υπόβαθρο της πολιτικής βάσης 
των σχέσεων Κίνας – ΗΠΑ και η πρώτη κόκ-
κινη γραμμή που δεν πρέπει να παραβια-
στεί στις σχέσεις μεταξύ τους», σύμφωνα 
με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτο-
ρείο ειδήσεων Xinhua.

Το Πεκίνο θεωρεί πως η Ταϊβάν είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι της Κίνας. Η δημοκρατι-
κά εκλεγμένη κυβέρνηση του αυτοδιοικού-
μενου νησιού απορρίπτει τους ισχυρισμούς 
του Πεκίνου για κυριαρχία, ενώ οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες κατηγορούνται συχνά τα τε-
λευταία χρόνια από την Κίνα, ότι ενθαρρύ-
νουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

 
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις 

για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία και επανέλαβαν τη συμφωνία τους ότι 
«ένας πυρηνικός πόλεμος δεν πρέπει ποτέ 
να διεξαχθεί και δεν μπορεί ποτέ να κερδη-
θεί» και υπογράμμισαν την αντίθεσή τους 
στη «χρήση ή την απειλή χρήσης πυρηνι-
κών όπλων στην Ουκρανία», σύμφωνα με 
το Λευκό Οίκο. /     © zougla.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Μυστικές επαφές μεταξύ Ρωσίας  
και ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου
Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι 

διεξάγουν συνομιλίες στην πρωτεύ-
ουσα της Τουρκίας, Άγκυρα, έγραψε τη 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, η ρωσική εφημε-
ρίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή, εν 
μέσω των συνεχιζόμενων οξυμένων εντά-
σεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσι-
γκτον, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε να σχο-

λιάσει αν διεξάγονται συνομιλίες, ενώ το 
Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί ούτε 
να επιβεβαιώσει, ούτε να διαψεύσει το 
δημοσίευμα. Η Kommersant δεν υπεισέρ-
χεται σε λεπτομέρειες όσον αφορά το σκο-
πό των συνομιλιών, αλλά αναφέρει ότι η 
συνάντηση δεν ανακοινώθηκε δημοσίως 
εκ των προτέρων. Επίσης, γράφει ότι ο Σερ-
γκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας 
εξωτερικών πληροφοριών SVR της Ρωσίας, 
φέρεται ότι μετέχει στη ρωσική αντιπρο-
σωπεία.

Η Kommersant δεν κατονόμασε τα μέλη 
της Αμερικανικής αντιπροσωπείας. Ο αντί-
στοιχος σε αξίωμα του Ναρίσκιν, είναι ο δι-
ευθυντής της CIA, Μπιλ Μπερνς, τον οποίο 
είχε στείλει ο Τζο Μπάιντεν το Νοέμβριο 
του 2021 στη Μόσχα, σε μια προσπάθεια 
να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από 
τη σχεδιαζόμενη τότε εισβολή στην Ουκρα-
νία. Πρόκειται για την πρώτη ενώπιος ενω-
πίω διπλωματική επαφή υψηλού επιπέδου 
μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας μετά τη συνάντηση 
τον περασμένο Ιανουάριο του Ρώσου ΥΠΕΞ, 
Σεργκέι Λαβρόφ, με τον Αμερικανό ομόλο-
γό του, Άντονι Μπλίνκεν, στη Γενεύη.
Το δημοσίευμα της Kommersant έρχεται 

λίγες μέρες μετά την επιβεβαίωση από αμε-
ρικανικές και ρωσικές πηγές περί ανοιχτής 
γραμμής μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, 

λόγω των πυρηνικών απειλών του Κρεμλί-
νου, και την ώρα που η Ουκρανία πανηγυ-
ρίζει για την ανακατάληψη της Χερσώνας, 
στο νότιο τμήμα της χώρας, τη μεγαλύτερη 
μέχρι στιγμής νίκη των δυνάμεών της, μετά 
την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από 
την περιοχή.

Η Τουρκία παρουσιάζει συχνά τον εαυ-
τό της ως διαιτητή ανάμεσα στη Μόσχα 
και τη Δύση μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. Τον Ιούλιο βοήθησε να συ-
ναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και 
την Ουκρανία για τις εξαγωγές σιτηρών από 
αποκλεισμένα λιμάνια της Μαύρης Θάλασ-
σας.

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ 
ΓΙΑ «ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την περα-

σμένη εβδομάδα ότι ο σύμβουλος Εθνικής 
Ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν, είχε τηλεφωνι-
κές επαφές με Ρώσους ομολόγους του από 
την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σε 
μια προσπάθεια να αποτρέψει κλιμάκωσή 
του. Η φερόμενη συνάντηση Ρώσων και 
Αμερικανών σε τουρκικό έδαφος έρχεται 
μετά από πληροφορίες, ότι Αμερικανοί αξι-
ωματούχοι ασκούν πιέσεις στην Ουκρανία 
για συμβιβασμό με τη Ρωσία, ώστε να τερ-
ματιστεί ο πόλεμος.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Κυρια-
κή 13/11 ότι ο Σάλιβαν είχε πει στον Ου-
κρανό πρόεδρο, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, να 
υιοθετήσει «ρεαλιστικές» απαιτήσεις στις 
διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων αναθε-
ωρώντας και τη δημόσια αξίωσή του περί 
επιστροφής της προσαρτημένης Κριμαίας. 
Ο Σάλιβαν αρνήθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα ότι «πιέζει» την Ουκρανία, επανα-

λαμβάνοντας αυτό που λέει η κυβέρνηση 
Μπάιντεν, ότι δε θα συζητήσει «τίποτε για 
την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των 
ΗΠΑ, Μαρκ Μάιλι, κάλεσε την περασμένη 
εβδομάδα τη Ρωσία και την Ουκρανία να 
αξιοποιήσουν την αναμενόμενη μείωση 
των πολεμικών επιχειρήσεων το χειμώνα, 
για να διερευνήσουν διπλωματικές λύ-
σεις για τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι και άλλοι 
Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε, ότι η όποια 
συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αποχώρηση της Ρωσίας από όλες τις κατε-
χόμενες περιοχές, περιλαμβανομένης και 
της Κριμαίας.

ΜΠΟΡΕΛ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΕΒΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ  
Η ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ  
ΜΕ ΤΗ ΜΟΣΧΑ
Από την πλευρά του, ο ύπατος εκπρόσω-

πος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξω-
τερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, είπε ότι η 
έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για 
τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ου-
κρανία εξαρτάται από το ίδιο το Κίεβο, και 
δεν είναι απόφαση της Δύσης. Σε ερώτη-
ση δημοσιογράφου, κατά την προσέλευσή 
του στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών 
της ΕΕ στη βελγική πρωτεύουσα (Δευτέρα 
14/11) , για το κατά πόσον η Δύση πιέζει το 
Κίεβο να αρχίσει ειρηνευτικές συνομιλίες, 
ο Ισπανός διπλωμάτης απάντησε ότι ενα-
πόκειται στην Ουκρανία το πότε θα αποφα-
σίσει να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύ-
σεων με τη Ρωσία.
«Η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασί-

σει τι θα κάνει. Το δικό μας καθήκον είναι 
να τη στηρίξουμε», είπε ο Μπορέλ.

Εκτιμήσεις σε διπλωματικούς κύκλους και 

μέσα ενημέρωσης συγκλίνουν σε άσκηση 
πίεσης στο Κίεβο να δεχθεί τώρα την έναρ-
ξη διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, έχο-
ντας μόλις απελευθερώσει τη Χερσώνα.

Επιπροσθέτως, ο Μπορέλ σημείωσε ότι 
«σήμερα σημαντική απόφαση είναι η 
έναρξη της αποστολής εκπαίδευσης του 
ουκρανικού στρατού. Η αποστολή θα ξεκι-
νήσει και θα είναι λειτουργική σε μερικές 
εβδομάδες. Θα είναι στην Πολωνία και 
είναι πολλές χώρες διατεθειμένες να συμ-
μετάσχουν σε αυτή την αποστολή, η οποία 
θα εκπαιδεύσει περίπου 15.000 Ουκρα-
νούς στρατιώτες». Τόσο το Συμβούλιο των 
υπουργών Εξωτερικών, όσο και αυτό των 
Υπουργών Άμυνας, θα εστιάσουν στην Ου-
κρανία, είπε ο Μπορέλ.

ΟΙ ΗΠΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ CIA ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

Λίγες ώρες μετά από την ανάρτηση του 
δημοσιεύματος της Kommersant, αξιω-
ματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε 
ότι ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Μπιλ Μπερνς, 
βρίσκεται στην Άγκυρα για συνομιλίες με 
το Ρώσο ομόλογό του, προκειμένου να με-
ταφέρει μήνυμα σχετικά με τις συνέπειες 
που θα είχε ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών 
όπλων από τη Ρωσία. «Δε διεξάγει κανενός 
είδους διαπραγματεύσεις. Δε συζητά για τη 
διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία» 
είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό το κα-
θεστώς της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι 
ο Μπερνς θα θέσει επίσης το ζήτημα των 
Αμερικανών που βρίσκονται υπό κράτηση 
στη Ρωσία.   

                                                                  © zougla.gr

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 ΓΙΏΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Νοεμβριου, 2022 / November 18, 2022 17

FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

Fresh products! Nice variety! Excellent value!Fresh products! Nice variety! Excellent value!
Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμαΜόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ και Πολωνία «δείχνουν» ότι προήλθε από  
την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ο πύραυλος
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάι-

ντεν δήλωσε στους εταίρους της 
χώρας του στην G7 και στο ΝΑΤΟ ότι η 
πυραυλική έκρηξη (Τρίτη 15/11) στην 
Πολωνία προκλήθηκε από την ουκρα-
νική αντιαεροπορική άμυνα, δήλωσε 
στο Reuters πηγή από τη Συμμαχία. Ο 
Μπάιντεν είχε δηλώσει σε δημοσιογρά-
φους στην Ινδονησία, όπου βρέθηκε με-
σοβδόμαδα για τη σύνοδο της G20, ότι 
είναι «απίθανο» η Ρωσία να εξαπέλυσε 
τον πύραυλο αυτό.

 
ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ Ο ΠΥ-
ΡΑΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟ-
ΛΩΝΙΑΣ: Ο πύραυλος που κατέπεσε σε 
χωριό της Πολωνίας στα σύνορα με την 
Ουκρανία ήταν πιθανόν ένας S-300, δή-
λωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι 
Νούντα κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στη Βαρσοβία. «Σύμφωνα με την 
ενημέρωση που έχουμε εμείς και οι σύμ-
μαχοί μας, επρόκειτο για έναν πύραυλο 
S-300 κατασκευασμένο στη Σοβιετική 
Ένωση, έναν παλιό πύραυλο, και δεν 
υπάρχουν στοιχεία ότι εβλήθη από τη 
ρωσική πλευρά», είπε. Δεν υπάρχουν 
στοιχεία για εσκεμμένη επίθεση κατά της 
Πολωνίας, είπε ο Αντρέι Ντούντα. 
«Είναι πολύ πιθανόν ότι εβλήθη από την 
ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα», πρό-
σθεσε. Η Πολωνία συνεχίζει να αναλύει 
το ενδεχόμενο επίκλησης του άρθρου 4 
της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αλλά φαίνεται 
ότι ενδεχομένως να μην είναι αναγκαία 
η χρησιμοποίηση της πρόβλεψης αυτής, 
δήλωσε την Τετάρτη 16/11 ο πρωθυ-
πουργός της χώρας Ματέους Μοραβιέ-
τσκι κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευ-
ξης Τύπου.

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ G20 ΚΑΤΑΔΙ-
ΚΑΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
ΤΟΥΣ: Η πλειονότητα των χωρών μελών 
της G20 «καταδίκασε έντονα τον πόλε-
μο στην Ουκρανία» και αξίωσε την άνευ 
όρων απόσυρση της Ρωσίας και όλες 
συμφώνησαν στο γεγονός ότι η σύγκρου-
ση αυτή «υπονομεύει την παγκόσμια 
οικονομία», σύμφωνα με το κοινό ανα-
κοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα 
την Τετάρτη 16/11, μετά την ολοκλήρωση 
της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στο 
Μπαλί της Ινδονησίας.
«Τα περισσότερα μέλη καταδικάζουν 
έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία», ανα-
φέρεται στην τελική δήλωση των ηγε-
τών, όπου επισημαίνεται ότι η Ρωσία, η 
οποία είναι επίσης μέλος της G20, αντι-

τάχθηκε στη διατύπωση αυτή. Οι θέσεις 
που έλαβαν η Κίνα και η Ινδία, οι οποί-
ες απείχαν από παρόμοια απόφαση του 
ΟΗΕ το Μάρτιο, δεν έχουν μέχρι στιγμής 
διευκρινιστεί. Ωστόσο, τουλάχιστον τρεις 
διπλωμάτες σημείωσαν ότι η δήλωση, η 
οποία αναγνωρίζει ότι «υπήρχαν άλλες 
απόψεις και διαφορετικές εκτιμήσεις της 
κατάστασης και των κυρώσεων», υιοθε-
τήθηκε ομόφωνα. Τα μέλη της ομάδας, 
στα οποία περιλαμβάνεται η Ρωσία, υπο-
γραμμίζουν επίσης στο κοινό τους κείμε-
νο, ότι «η χρήση ή η απειλή της χρήσης 
πυρηνικών όπλων είναι απαράδεκτη».
«Είναι ζωτικής σημασίας να τηρείται το 
διεθνές δίκαιο και το πολυμερές σύστημα 
που διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθε-
ρότητα. Αυτό περιλαμβάνει την υπερά-
σπιση όλων των σκοπών και αρχών που 
κατοχυρώνονται στο Χάρτη του ΟΗΕ και 
την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου», υπογραμμίζεται επίσης στην 
τελική ανακοίνωση.

Οι ηγέτες των μεγαλύτερων οικονομιών 
στον κόσμο, συμφώνησαν ακόμη να συ-
νεχίσουν τις προσπάθειες για να περιο-
ριστεί παγκοσμίως η αύξηση των θερμο-
κρασιών στον 1,5 βαθμό Κελσίου και να 
επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη στα-
διακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα.
Ακόμη συμφώνησαν για την προσεκτική 
διαβάθμιση του ρυθμού της αύξησης των 
επιτοκίων, για να αποφεύγονται δευτε-
ρογενείς επιπτώσεις και προειδοποίησαν 
για «αυξημένη αστάθεια» στις νομισμα-
τικές κινήσεις, αν και η Ουκρανία ήταν το 
θέμα που κυριάρχησε στη σύνοδο κορυ-
φής στο Μπαλί.
Η Ινδονησία, η χώρα που φιλοξένησε τη 
σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20, 
ήλπιζε στις αρχές του 2022 να μπορεί να 
επικεντρώσει την προεδρία της στις προ-
σπάθειες συνεργασίας για την αποκατά-
σταση της παγκόσμιας οικονομίας μετά 
την πανδημία της COVID-19.
Ωστόσο ο πόλεμος, που ξεκίνησε η Ρωσία 
το Φεβρουάριο στην Ουκρανία, ανέτρε-
ψε το πρόγραμμα αυτό, προκαλώντας 

πολλαπλές κρίσεις, κυρίως επισιτιστική 
και ενεργειακή, και βάθυνε τις διαιρέσεις 
μεταξύ των χωρών. 
«Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν το τμή-
μα του τελικού ανακοινωθέντος των 
ηγετών της G20 που συζητήθηκε περισ-
σότερο κατά τη σύνοδο κορυφής που δι-
εξήχθη στο Μπαλί», δήλωσε την Τετάρτη 
16/11 ο Ινδονήσιος πρόεδρος και κάλεσε 
όλες τις πλευρές να μην κλιμακώσουν πε-
ραιτέρω τις εντάσεις.
Ο Τζόκο Ουιντόντο, ο πρόεδρος της χώ-

ρας που φιλοξένησε τη φετινή σύνοδο 
κορυφής των ηγετών της G20, χαρακτήρι-
σε επίσης λυπηρή τη χθεσινή (σ.σ.: Τρίτη 
15/11) έκρηξη πυραύλου στην Πολωνία. 
Ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάι-
ντεν δήλωσε ότι είναι απίθανο να προήλ-
θε από τη Ρωσία. Ο Ουιντόντο πρόσθεσε 
ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλε-
σε καταστροφή και τεράστιο ανθρώπινο 
πόνο και επιβάρυνε την παγκόσμια οικο-
νομική ανάκαμψη.
 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Οι ηγέτες στη σύ-
νοδο κορυφής της G20 στο Μπαλί της Ιν-
δονησίας συμφώνησαν επίσης να συνεχί-
σουν τις προσπάθειες για να περιοριστεί 
παγκοσμίως η αύξηση των θερμοκρασι-
ών στον 1,5 βαθμό Κελσίου και να επιτα-
χύνουν τις προσπάθειες για τη σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης άνθρακα.
«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις προ-
σπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης 
της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσί-
ου», αναφέρεται στη δήλωση των ηγε-
τών που εκδόθηκε στο πέρας της συνό-
δου. «Αυτό θα απαιτήσει ουσιαστικές και 
αποτελεσματικές ενέργειες και δέσμευση 
από όλες τις χώρες», προστίθεται.
Στη δήλωσή τους οι ηγέτες κάλεσαν επί-
σης τους μετέχοντες στη συνεχιζόμενη 
διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα 
COP27 που διεξάγεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ 
της Αιγύπτου να «κλιμακώσουν επειγό-
ντως» τις προσπάθειες στη σύνοδο κορυ-
φής τους για το θέμα του μετριασμού και 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Οι ηγέτες των χωρών μελών της G20 ανα-
φέρθηκαν επίσης στη δήλωσή τους στην 
ανάγκη να επιταχυνθούν οι «προσπάθει-
ες για τη σταδιακή κατάργηση της παρα-
γωγής ενέργειας από άνθρακα, με βάση 
τις εθνικές συνθήκες και αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη για υποστήριξη προς δίκαιες 
μεταβάσεις».
 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 
ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ: Στο περι-
θώριο της συνόδου κορυφής, η υπουρ-
γός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, 
είχε δίωρη συνάντηση με το διοικητή της 
κεντρικής τράπεζας της Κίνας, Γι Γκανγκ, 
στις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες που 
είχε με υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματού-
χο. Η Γέλεν είχε πει πριν από τη συνάντη-
ση, ότι ελπίζει να αποκτήσει νέα εικόνα 
για τα σχέδια πολιτικής της Κίνας και να 
εργαστεί για μια μεγαλύτερη οικονομική 
δέσμευση ανάμεσα στις δύο χώρες.
Η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, Νγκόζι Οκόντζο 
– Ιουεάλα, δήλωσε στο Reuters στο περι-
θώριο της συνόδου, ότι αρκετές μεγάλες 
οικονομίες αντιμετωπίζουν πραγματικό 
κίνδυνο να διολισθήσουν σε ύφεση, κα-
θώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, το αυξα-
νόμενο κόστος τροφίμων και καυσίμων 
και ο εκτινασσόμενος πληθωρισμός επι-
σκιάζουν τις παγκόσμιες προοπτικές.
Η Ινδονησία είχε ζητήσει ενότητα και να 
επικεντρωθεί η σύνοδος κορυφής στα 
προβλήματα, όπως ο πληθωρισμός, η 
πείνα και οι υψηλές τιμές ενέργειες, τα 
οποία επιδεινώνονται όλα από τον πόλε-
μο. Στην τελική δήλωσή τους, οι ηγέτες 
σημείωσαν ότι η παγκόσμια οικονομία 
αντιμετωπίζει «ασύγκριτες πολυδιάστα-
τες κρίσεις» που εκτείνονται από τον πό-
λεμο στην Ουκρανία ως την εκτίναξη του 
πληθωρισμού, κάτι το οποίο αναγκάζει 
πολλές κεντρικές τράπεζες να συσφίξουν 
τη νομισματική πολιτική.
Πέραν της συμφωνίας τους ότι θα συνε-
χίσουν να διαβαθμίζουν καταλλήλως το 
ρυθμό της σύσφιξης της νομισματικής 
πολιτικής, οι χώρες – μέλη της G20 επι-
βεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους, να 
αποφύγουν την υπερβολική αστάθεια 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αναγνω-
ρίζοντας παράλληλα ότι «πολλά νομί-
σματα κινήθηκαν σημαντικά» φέτος.
Όσον αφορά το χρέος, οι ηγέτες εξέφρα-
σαν ανησυχία για την «επιδείνωση» της 
κατάστασης κάποιων χωρών μεσαίου ει-
σοδήματος και υπογράμμισαν τη σημα-
σία, όλοι οι πιστωτές να μοιράζονται ένα 
δίκαιο βάρος. /   © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Λήμνος: Το προσκύνημα της Παναγίας  
της Κακαβιώτισσας
Χτισμένο μέσα σε κοίλωμα βράχου, στη δύ-

σβατη περιοχή του Kάκαβου, το ξωκλήσι της 
Παναγίας της Κακαβιώτισσας (φωτ.) αποτελεί ένα 
πραγματικά μοναδικό αξιοθέατο όχι μόνο της Λή-
μνου αλλά και ολόκληρου του αιγαιακού χώρου.
Αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, το ξω-

κλήσι της Παναγίας της Κακαβιώτισσας, κατάλοιπο 
ενός από τα πολλά παλαιά αγιορείτικα μετόχια της 
Λήμνου, είναι προσιτό από την πρωτεύουσα του νη-
σιού, τη Μύρινα (οδικώς και στη συνέχεια μονοπάτι 
περίπου 20′). Η κακοτράχαλη περιοχή του Κάκαβου 
αποτέλεσε τόπο ασκητισμού ήδη από τις αρχές του 

14ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτόν αναζη-
τώντας ένα καταφύγιο μοναχοί που προέρχονταν 
από τον Άγιο Ευστράτιο και ανήκαν στην αγιορείτικη 
μονή της Μεγίστης Λαύρας.
Στο ναΐσκο που ιδρύθηκε σε μια δυσπρόσιτη θέση 

του Κάκαβου, μέσα σε μια εσοχή που σχηματίζουν 
τα βράχια, λειτουργούνταν οι μοναχοί που ασκήτευ-
αν στις γειτονικές σπηλιές. Σύμφωνα με την τοπική 
παράδοση, ο τελευταίος από τους εν λόγω μοναχούς 
έλαβε κάποια στιγμή την απόφαση να εγκαταλείψει 
τη Λήμνο και να μεταβεί στο Άγιο Όρος.
Πριν από την αναχώρησή του εμπιστεύτηκε την ει-

κόνα της Παναγίας σε έναν ξωμάχο της περιοχής που 
αποτελούσε μέλος της οικογένειας Μουμτζή και κα-
ταγόταν από τον Κοντιά, γειτονικό χωριό.
Ο τελευταίος ασκητής του Κάκαβου, πριν ανοιχτεί 

στη θάλασσα έχοντας για βάρκα το ράσο του, ζήτησε 
μάλιστα από το λημνιό ξωμάχο να ανεβάζει την εικό-
να στο ναό κάθε Λαμπροτρίτη.
Το ξωκλήσι της Παναγίας της Κακαβιώτισσας λει-

τουργείται και εορτάζει κάθε Λαμπροτρίτη (Τρίτη του 
Πάσχα ή της Διακαινησίμου).

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

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 20 Νοεμβρίου: 

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

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 22 Νοεμβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 26 Νοεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 27 Νοεμβρίου: 3:30  το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  

514 437-0898 • tvnea.ca@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 20 Νοεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Τιμητική βραδιά για την πρώτη ελληνική ομάδα βόλεϊ
«Holy Trinity Youth / Old-timers Volleyball Club»«Holy Trinity Youth / Old-timers Volleyball Club»

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

ΚΕΜΠΕΚ

Έξαρση της ένοπλης 
βίας στο Λαβάλ
Ο δήμαρχος ζητά περισσότερη υποστήριξη  
από την Επαρχιακή Κυβέρνηση  

Ο δήμαρχος του Laval, Stéphane 
Boyer, ζήτησε περισσότερη οικο-

νομική υποστήριξη από το Κεμπέκ για 
την καταπολέμηση της ένοπλης βίας 
στην επικράτεια του Laval. Αυτό ανα-
κοίνωσε, μετά τον πυροβολισμό, που 
προκάλεσε λοκντάουν για αρκετές 
ώρες στο Κολέγιο Montmorency.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά-
με για θέματα δημόσιας ασφάλειας 
τον περασμένο χρόνο, είτε στο Λαβάλ, 
είτε στο Μόντρεαλ, είτε αλλού» είπε 
ο Stéphane Boyer, διευκρινίζοντας ότι 
είχε συζητήσει με τον υπουργό Δημό-
σιας Ασφάλειας, Φρανσουά Μποναρ-
ντέλ. Ο δήμαρχος του Laval δήλωσε, ότι 
έχει ζητήσει οικονομική βοήθεια για να 
καταπολεμήσει αυτό το πρόβλημα με 
τον ίδιο τρόπο όπως το Μόντρεαλ, στο 
οποίο προσφέρθηκε χρηματοδότηση 
πριν από μερικές εβδομάδες.
«Θα θέλαμε να λάβουμε την ίδια οι-

κονομική υποστήριξη για να είμαστε 
σίγουροι ότι η αστυνομία μας έχει όλα 
τα εργαλεία στα χέρια της για να στα-
ματήσει αυτά τα κύματα εγκληματικό-
τητας», είπε.

Η πόλη του Laval πραγματοποίησε αρ-
κετές επενδύσεις τον περασμένο χρόνο, 
για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
το πρόβλημα των πυροβόλων όπλων 
και της σύνδεσής τους με την καινούρ-
για και πρωτοφανή έξαρση βίας. Έτσι, 
εκτός από την αύξηση του ετήσιου 
προϋπολογισμού που διατίθεται για τις 
έρευνες κατά 1,2 εκατομμύρια δολάρια, 
η πόλη έχει επενδύσει στην κατασκευή 
ενός αστυνομικού τμήματος στην καρ-
διά του Chomedey, της πιο επικίνδυ-
νης περιοχής του δήμου. «Το μήνυμα 
είναι ότι η βία πρέπει να σταματήσει. 
Όσο ισχύουν αυτές οι καταστάσεις, που 
όμως δεν έχουν κανένα κίνδυνο για την 
ανθρώπινη ζωή, δε σταματούν, δε θα 
τις αφήσουμε και θα είμαστε σε συ-
νεχή επαγρύπνηση» δήλωσε ο Pierre 
Brochet, διευθυντής του Αστυνομικού 
Τμήματος του Laval.

Εκτός από τη δράση σε αστυνομικό 
επίπεδο, η πόλη του Λαβάλ σκοπεύει 
να ενεργήσει και στο επίπεδο της πρό-
ληψης. Ο Δήμος ελπίζει να προσφέρει 
καλύτερη χρηματοδότηση σε κοινοτι-
κούς οργανισμούς που βοηθούν τόσο 
στην πρόληψη όσο και στην ψυχική 

υγεία. «Το Laval είναι έτοιμο να κάνει 
αυτό που πρέπει, ώστε να αναλάβει το 
μερίδιό του και να χρηματοδοτήσει κα-
λύτερα τους οργανισμούς κοινωνικής 
ανάπτυξης», δήλωσε ο Stéphane Boyer.

Ο τελευταίος πιστεύει ότι θα χρεια-
στεί επίσης να συνεργαστεί με πολλούς 
τομείς, όπως η δημόσια ασφάλεια, τα 
σχολεία και οι κοινοτικοί οργανισμοί, 
προκειμένου να βρεθεί λύση σε αυτό 
το «κοινωνικό ζήτημα». 
«Τελικά, αυτό που βιώνουμε σήμερα 

είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, είναι 
ένα κοινωνικό ζήτημα και μαζί θα πρέ-
πει να το λύσουμε. Κανείς δεν έχει μια 
ενιαία λύση. Όλοι έχουμε ένα ρόλο να 
παίξουμε. Όλοι θα πρέπει να λερώσουν 
τα χέρια τους», εξήγησε.

Όσο για τον πυροβολισμό, που ση-
μειώθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρί-
ου κοντά στο Κολέγιο Montmorency, η 
αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά 
υπόπτους. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της, στο συμβάν τραυματίστηκαν τέσ-
σερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία από 
πυροβόλα όπλα.
«Μεταξύ των θυμάτων, μερικά είναι 

γνωστό ότι συνδέονται με συμμορί-
ες του δρόμου», πρόσθεσε ο Pierre 
Brochu, διευκρινίζοντας παρεμπιπτό-
ντως ότι τα περισσότερα ήταν της ομά-
δας Flamehead. 
Ο κ. Brochu κάλεσε επίσης άτομα με 

πληροφορίες σχετικά με αυτό το γεγο-
νός να επικοινωνήσουν με την αστυνο-
μία στο 450-662-INFO. Οι αρχές είναι 
πολύ εξοικειωμένες με τους Flamehead 
Boys, είπε ο Brochet. Αρκετά από τα 
μέλη της συμμορίας έχουν συλληφθεί 
ως ύποπτοι για διάφορα εγκλήματα 
στην πόλη από το 2020. Τον Αύγουστο, 
ένα φερόμενο μέλος συνελήφθη ως 
ύποπτος σε πυροβολισμό το απόγευμα 
της 9ης Μαΐου που πραγματοποιήθηκε 
στο Chomedey. Από τους πυροβολι-
σμούς δεν τραυματίστηκε κανείς, αλλά 
ο ύποπτος, ένας 25χρονος με εκτενές 
ποινικό μητρώο, κατηγορήθηκε για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεσή 
του εκκρεμεί στο δικαστικό μέγαρο του 
Laval.
Πέρυσι, ένα άλλο φερόμενο μέλος της 

συμμορίας αθωώθηκε, σε μια υπόθεση 
στην οποία αντιμετώπισε έξι κατηγορί-
ες που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα. 
Τον Ιανουάριο, ένα τρίτο φερόμενο 
μέλος κατηγορήθηκε για παρεμπόδι-
ση αστυνομικού κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του και για κατοχή απαγο-
ρευμένου όπλου.

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

Αριστερά, ο δήμαρχος 
του Λαβάλ, Stéphane 
Boyer, και δεξιά ο 
Pierre Brochet, διευθυ-
ντής του Αστυνομικού 
Τμήματος του Laval
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RACHEL STUHLMANN:  
Η «καυτή» influencer που αγαπά το τένις! 

Η Paige Spiranac (βλέπε προηγούμενο φύλλο) του τένις θέλει να γίνει η influencer, Rachel Stuhlmann, και 
χρησιμοποιεί τις online πλατφόρμες για να «προωθήσει το άθλημα». Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο 

Jam Press, η 30χρονη λέει πως «σέβεται αυτό που έχει κάνει η Paige για το γκολφ τόσο πολύ. Έχουμε παρόμοιες 
ιστορίες».
Όπως και η P. Spiranac, η 30χρονη από το Μισούρι των ΗΠΑ έπαιζε στο κολέγιο και έχει φιλοξενηθεί στο Maxim. 

Και οι δύο χρησιμοποιούν το άθλημά τους για τις σέξι πόζες τους στα social media.
«Σκέφτηκα: Θέλω να βγάζω φωτογραφίες και να δείξω ότι το τένις είναι κουλ και μπορεί να είναι “καυτό” και δια-

σκεδαστικό», λέει η R. Stuhlmann, με τους 232.000 Instagram followers.
Η 30χρονη είναι single και λέει πως θα σκεφτόταν να βγει ραντεβού με ένα Βρετανό. «Έχω γνωρίσει ορισμένους 

Βρετανούς στην περιοδεία και είναι τόσο καλοί και γοητευτικοί. Λατρεύω την προφορά. Με κάνει να λιώνω», είπε 
χαρακτηριστικά. Της αρέσει επίσης να ακούει NSYNC και να βλέπει ταινίες στο σπίτι.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν μήνυσε την οπλουργό 
και άλλα μέλη της παραγωγής του Rust 
Για το θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς

Στην αντεπίθεση για το θάνατο της 
Χαλίνα Xάτσινς πέρασε ο Άλεκ 

Μπάλντουιν (φωτ. πάνω), καθώς κατέ-
θεσε μήνυση κατά της οπλουργού και 
άλλων μελών της παραγωγής της ταινίας 
Rust. Θέλοντας να αποδιώξει κάθε ευθύ-
νη, ο Άλεκ Μπάλντουιν δηλώνει ότι του 
παρέδωσαν ένα όπλο γεμάτο με πραγμα-
τικές σφαίρες στο πλατό, με αποτέλεσμα 

το θάνατο της 42χρονης κινηματογραφί-
στριας της ταινίας (φωτ. δεξιά).
Ο ηθοποιός μήνυσε τέσσερα μέλη της 

παραγωγής, τh Χάνα Γκουτιέρεζ – Ριντ, 
τον Ντέιβ Χoλς, τη Σάρα Ζάκρι και τον Σεθ 
Κένεντι, επειδή δεν τήρησαν τα απαιτού-
μενα μέτρα ασφαλείας στο πλατό.
«Αυτή η τραγωδία συνέβη επειδή πραγ-

ματικές σφαίρες παραδόθηκαν στο πλατό 
και με αυτές γέμισαν το όπλο», έγραψε ο 
δικηγόρος του Μπάλντουιν, Λουκ Νίκας, 
σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα.
«Η Γκουτιέρεζ – Ριντ απέτυχε να ελέγξει 

προσεκτικά τις σφαίρες ή το όπλο, ο Χολς 
απέτυχε να ελέγξει προσεκτικά το όπλο, 
αλλά ανακοίνωσε ότι το όπλο ήταν ασφα-
λές πριν το παραδώσει στον Μπάλντουιν, 
και η Ζάκρι δεν ενημέρωσε ότι η Γκου-
τιέρεζ – Ριντ ενεργούσε απερίσκεπτα 

εκτός του σετ και ήταν ένας κίνδυνος για 
την ασφάλεια των γύρω της», συνέχισε 
ο Λουκ Νίκας.
Ακόμη πρόσθεσε, ότι ο ηθοποιός «επι-

διώκει να καθαρίσει το όνομά του» και 
να καταστήσει τους κατηγορούμενους 
«υπεύθυνους για τη συμπεριφορά τους».
Σύμφωνα με τους New York Times, ο 

Μπάλντουιν κατηγορεί επίσης τον Κένε-
ντι, ο οποίος προμήθευσε όλα τα όπλα 
της ταινίας, ότι αποθήκευσε επιπόλαια 
όλα τα πυρομαχικά. Επικαλείται επίσης 
μια αναφορά του FBI που έδειξε ότι η 
Ζάκρι και η Γκουτιέρεζ – Ριντ, δηλαδή 
η ειδική επί των προπς (κινηματογρα-
φικά αντικείμενα) και η σιδηρουργός, 
δεν παρακολουθούσαν τις πραγματικές 
σφαίρες που κυκλοφορούσαν στο πλατό. 
                                         © pagesix.com

Τον εκλεκτό της καρδιάς της, Michael Boulos, πα-
ντρεύτηκε η κόρη του Donald Trump, Tiffany, και 

της ηθοποιού Marla Maples, σε μια παραμυθένια τε-
λετή στην έπαυλη της οικογένειας της στη Φλόριντα.
Η 29χρονη Tiffany επέλεξε για την πιο όμορφη μέρα 

της ζωής της, μια δημιουργία του οίκου Elie Saab, ένα 
εντυπωσιακό μακρύ νυφικό που είχε συνδυάσει με πέ-
πλο. Παράλληλα, στον παραμυθένιο στολισμό κυριαρ-
χούσαν τα λουλούδια σε όλο το χώρο.
Ο Donald Trump περπάτησε μαζί της στην τελετή στο 

Mar-a-Lago και την παρέδωσε στο γαμπρό. Το ζευγάρι 
μοιράστηκε τους γαμήλιους όρκους του μπροστά σε 
φίλους και συγγενείς και έδειχνε πιο ευτυχισμένο από 
ποτέ. Μετά την τελετή ακολούθησε η δεξίωση, όπου ο 
Donald Trump χόρεψε με την κόρη του όπως ορίζει το 
έθιμο. Οι δυο τους έχουν μια πολύ δυνατή σχέση και 
μάλιστα η Tiffany ζήτησε η γαμήλια τούρτα να είναι μια 
αντιγραφή της τούρτας που είχε ο πατέρας της και η 
μητέρα της στο δικό τους γάμο.
Να θυμίσουμε ότι η Tifanny και ο Boulos είχαν γνωρι-

στεί το 2018 και τα ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 
γνωρίστηκαν στο club της Lindsay Lohan στη Μύκονο. 
Ο Boulos είναι κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας 
και έχει λιβανέζικη καταγωγή. / © govastileto.gr

Tiffany Trump:  Tiffany Trump:  
H κόρη  H κόρη  

του Donald Trump του Donald Trump 
παντρεύτηκε  παντρεύτηκε  

το δισεκατομμυριούχο το δισεκατομμυριούχο 
Michael Boulos  Michael Boulos  

σε μια παραμυθένια σε μια παραμυθένια 
τελετήτελετή

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Νοεμβριου, 2022 / November 18, 2022 21

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

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

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

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

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

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

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

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

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πως είσαι;
Μ-Ετοιμάζομαι για την Κυριακή. Δεν εί-

παμε;
Α-Α, ναι, τα ταψιά. Τι καλό θα μας φέρεις;
Μ-Αφού ξέρεις, τι ρωτάς;
Α-Έτσι για να ετοιμάσω νοερά την όρεξη 

μου. Λοιπόν;
Μ-Άκου και σημείωνε. Ετοιμάζω μικρά 

τυροπιτάκια που έχω ραντίσει το τυρί με 
ένα μπαχαρικό αλλά δε στο λέω.

Α-Εύχομαι να μην είναι καμία κάνναβη 
και πάμε σουρωμένοι στη ΦΙΛΙΑ…

Μ-Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Αυτό που έβα-
λα δίνει μια πιο έντονη νοστιμιά στα τυρο-
πιτάκια. Είμαι σίγουρη που θα τα βρείτε 
πιο νόστιμα.
Α-Ωραία, τίποτε άλλο; 
Μ-Φυσικά. Τα σπανακοπιτάκια, αλλά εκεί 

δεν έβαλα άλλα μπαχαρικά.
Α-Πάλι καλά…
Μ-Και τέλος φυσικά ως επιδόρπιο, τα μι-

κρά μπακλαβαδάκια. Αλλά να μην αφήσεις 
το δικός σου και φάει στην καθισιά του το 
δεύτερο ταψί και αρρωστήσει.

Α-Μην ανησυχείς, προσέχει πολύ.
Μ-Τη δίαιτα του;
Α-Ποια δίαιτα και κουραφέξαλα. Κάτι 

πολύ πιο σημαντικό από τη δίαιτα.
Μ-Και τι είναι αυτό που προσέχει;
Α-Προσέχει, δηλαδή κι εγώ προσέχω 

πάρα πολύ, να μην έχουμε αιτία και βρε-
θούμε σε κάνα νοσοκομείο. Πιστεύω να 
ξέρεις τι κατάσταση επικρατεί στα νοσο-
κομεία…

Μ-Φυσικά και ξέρω. Πάνε τα χρόνια που 
είχαμε σύστημα υγείας. Που πήγαινες στο 
νοσοκομείο και σε λίγες ώρες σε έβλεπε 
γιατρός.

Α-Τώρα πας και αν έχεις τύχη θα σε δει 
γιατρός μετά από 20 ώρες και βάλε.

Μ-Είπες γιατρός… Σήμερα είναι πολύ πιο 
εύκολο να κερδίσεις το λαχείο, παρά να 
βρεις οικογενειακό γιατρό.
Α-Μην το συζητάς. Κάθε μέρα και λιγάκι, 

τους γιατρούς που ξέραμε και μας εξυ-
πηρετούσαν έφυγαν από το σύστημα της 
δημόσιας υγείας και άνοιξαν τα δικά τους 
ιατρικά γραφεία.

Μ-Και πόσο πάει το… μαλλί στα ιδιωτικά 
τους ιατρεία;

Α-Δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω. Αυτό 
δεν έπρεπε να το επιτρέπει η κυβέρνηση.

Μ-Καλά λες. Τόση φορολογία πληρώνου-
με για την υγεία. Έπρεπε να είχαμε το ΚΑ-
ΛΥΤΕΡΟ -με κεφαλαία γράμματα- σύστημα 
υγείας.

Α-Συμφωνώ απόλυτα. Δε μου λες, είχες 
την ευκαιρία να πας να «αποχαιρετήσεις» 
τον Διονύση Μαρίνο;

Μ-Ναι, πήγαμε. Τι να σου πω. Λαοθάλασ-
σα από κόσμο. Όσο για τα στεφάνια, θαρ-
ρώ που ξεπερνούσαν τα 30.

Α-Έφυγε και αυτός πολύ νέος στα εξήντα 
του…

Μ-Ναι και ως την τελευταία στιγμή ήταν 
δραστήριος μέσα στην παροικία. Γι’ αυτό 
και τον τίμησε όλος αυτός ο κόσμος.

Α-Σίγουρα. Και μην ξεχνάς ότι αφιέρωσε 
τον ελεύθερο χρόνο του σε πολλούς οργα-
νισμούς! 

Μ-Πάντως απ’ ότι ξέρω εθελοντές του 
κύρους του σπανίζουν στην παροικία μας.

Α-Και λιγοστεύουν στον αριθμό.
Μ-Ναι. Με την παραμικρή απογοήτευ-

ση, τα παρατάνε και ρίχνουν μαύρη πέτρα 
πίσω τους.
Α-Αυτό δεν είναι μόνο στους οργανι-

σμούς, το βλέπουμε και στο υπαλληλικό 
προσωπικό στις περισσότερες επιχειρή-
σεις. Με την παραμικρή παρατήρηση του 
αφεντικού ή του προϊσταμένου, παρατούν 
τη δουλειά τους και φεύγουν.

Μ-Ναι, έχω ακούσει πολλά παρόμοια πε-
ριστατικά.

Α-Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μερικοί 
κάνουν και παράπονα για κακομεταχείρι-
ση στην αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία, 
με αποτέλεσμα να μηνυθούν οι επιχειρή-
σεις και να τους δοθούν πρόστιμα.

Μ-Έπρεπε να δούλευαν αυτοί οι νεαροί 
και νεαρές στα εργοστάσια της δικιάς μας 
εποχής, όπου όχι μόνο μας φώναζαν αλλά 
και καμιά φορά μας χούφτωναν…

Α-Και το ανεχόμασταν οι δόλιες για μη 
χάσουμε τις δουλειές μας. Τώρα πάνε 
αυτά. Οι υπάλληλοι ζουν «ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ 
του Περικλή» και έχουν το πάνω χέρι.

Μ-Ναι, θα δεις στο τέλος που θα αντι-
στραφούν οι όροι.

Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Να, οι υπάλληλοι θα χουφτώνουν τα 

αφεντικά και τις αφεντικίνες, και αυτοί δε 
θα βγάζουν μιλιά.
Α-Το φαντάζεσαι; Είναι για γέλια!
Μ-Και για κλάματα. Ρώτα τους επιχειρη-

ματίες πόσο δύσκολους καιρούς περνάνε, 
προπαντός στον τομέα των εργατών.
Α-Το ξέρω, το ακούω κάθε μέρα από γνω-

στούς μου που αναγκάστηκαν να επιστρέ-
ψουν ως εργάτες για να εξυπηρετήσουν 
την πελατεία τους.

Μ-Δε μου λες τώρα, θυμάσαι που λέγαμε 
για τον Ερντογάν;

Α-Ναι, που το παίζει ειρηνοποιός και θα 
πάρει στο τέλος και το Νόμπελ Ειρήνης.

Μ-Ναι, εκεί πάει το πράγμα.
Α-Μα πως;
Μ-Διότι παρουσιάζει ότι χάρις σε αυτόν, 

συμφώνησαν Αμερικανοί και Ρώσοι να 
αποφύγουν τα πυρηνικά όπλα.

Α-Γι’ αυτό και το Νόμπελ το έχει στην 
τσέπη του. «Έσωσε» την ανθρωπότητα 
από τον πυρηνικό όλεθρο. Κάτι που θα 
μπορούσε να το κάνει ο δικός σου. Αλλά 
πως, αφού έτρεξε από τους πρώτους να 
κάνει κυρώσεις στη Ρωσία και να στείλει 
τον εξοπλισμό που τόσο χρειάζεται η πα-
τρίδα μας στην Ουκρανία, για να χρησιμο-
ποιηθεί κατά της Ρωσίας. Ενώ ο Τουρκαλάς 
αγνόησε τις διαταγές των Αμερικανών, δεν 
έκανε καμία κύρωση και δεν έστειλε ούτε 
μια σφαίρα στην Ουκρανία.

Μ-Αλλά έστειλε τα… μπαϊρακτάρια του 
στους Ουκρανούς να επιτίθενται στους 
Ρώσους. Και αυτό δεν είναι περίεργο;

Α-Είναι. Σίγουρα είναι. Λοιπόν, σε αφή-
νω διότι έχω ακόμα πολύ δουλειά για να 
συγυρίσω το σπίτι. Όπως είπαμε. Θα σας 
περιμένω στις 12:30 για να πάμε στη Φιλία 
και μετά στην Κοινότητα.

Μ-Και στο γυρισμό στο σπίτι σου, εφόσον 
θα πεινάσουμε από την πολύωρη γενική 
συνέλευση, και το ρίχνουμε στο φαγοπότι. 
Έγινε!
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Πολλοί συγκάτοικοι στην  
κορυφή των δύο ομίλων
Παναθηναϊκός Β’, Πανσερραϊκός και 

ΠΑΟΚ Β’ ισοβαθμούν με 4 βαθμούς 
στην κορυφή του βορείου ομίλου της 
Σούπερ Λιγκ 2, μετά από τα παιχνίδια 
της 2ης αγωνιστικής, ενώ στον όμιλο του 
νότου, πέντε ομάδες (Ιεράπετρα, Καλα-
μάτα, Κηφισιά, Απόλλων Σμύρνης και 
Παναχαϊκή, διπλασίασαν τις νίκες τους 
και μοιράζονται επίσης την πρώτη θέση 
με 6 βαθμούς. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης 

αγωνιστικής, η βαθμολογία και η επόμε-
νη αγωνιστική, έχουν ως εξής: 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟΚ Β’-ΛΑΡΙΣΑ 1-0
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ 1-1 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-0 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0-1
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 2-2 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-1 
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 2 αγώνες)

1] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’  4 (7-4)
2] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 (2-1) 
3] ΠΑΟΚ Β’  4 (2-1) 
4] ΛΑΡΙΣΑ  3 (3-1)  
5] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 3 (2-0)
6] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  3 (2-1) 
7] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3 (1-1)
8] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 3 (1-2)
9] ΒΕΡΟΙΑ  2 (2-2)
10] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  2 (3-3)
11] ΗΡΑΚΛΗΣ  1 (1-1)
12] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1 (1-2)
13] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  1 (1-3)
14] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 (0-4)
15] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ -27 (3-5)*
* Απόφαση Ομοσπονδίας

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΛΑΡΙΣΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΟΚ Β’ 

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ- 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.
ΡΕΠΟ: ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ.

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 2 αγώνες)

1] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  6 (6-0)
2] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  6 (4-0)
3] ΚΗΦΙΣΙΑ  6 (4-0)
4] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 (2-0)
5] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  6 (4-2)
6] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  3 (1-0)
7] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  1 (2-3)
8] ΑΕΚ Β’  1 (0-1)
9] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  1 (0-2)
10] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 1 (1-3)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 0 (0-1)
12] ΧΑΝΙΑ  0 (1-2)
13] ΑΙΓΑΛΕΩ  0 (0-4)
14] ΠΑΟ ΡΟΥΦ  0 (0-4)
15] ΗΡΟΔΟΤΟΣ  -9 (0-3)*
* Απόφαση Ομοσπονδίας

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΕΚ Β’ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΑΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΚΗΦΙΣΙΑ
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Μουντιάλ 2022: Με τον Κορνέλιους  
η αποστολή του Καναδά
Ο Ντέρεκ Κορνέλιους του Παναιτωλικού συμπεριλήφθηκε  
στην αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ του Κατάρ

Ο Ντέρεκ Κορνέλιους (φωτ.) του Πα-
ναιτωλικού συμπεριλήφθηκε στην 

αποστολή του Καναδά για το Μουντιάλ 
του Κατάρ. Ο αμυντικός της ομάδας του 
Αγρινίου είναι μέσα στις επιλογές του 
Τζον Χέρντμαν για τη διοργάνωση που 
ξεκινάει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Στην 
αποστολή είναι και ο ομογενής τερματο-
φύλακας Τζέιμς Παντέμης.
Να σημειωθεί, ότι ο Καναδάς θα αγωνι-

στεί στον 6ο όμιλο με αντιπάλους το Βέλ-
γιο (23,11, 14:00), την Κροατία (27/11, 
11:00) και το Μαρόκο (1/12, 10:00). Όσο 
για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 
του Κατάρ, είναι αυτό ανάμεσα στη διορ-
γανώτρια χώρα και το Εκουαδόρ (Κυρια-
κή 20/11, 11:00).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Τερματοφύλακες: Ντέιν Σεντ Κλερ (Μι-

νεσότα Γιουνάιτεντ), Τζέιμς Παντέμης 
(Μόντρεαλ), Μίλαν Μπόργιαν (Ερυθρός 
Αστέρας)
Αμυντικοί: Άλιστερ Τζόνστον (Μόντρε-

αλ), Σαμ Αντεκούγκμπε (Χατάισπορ), Κα-
μάλ Μίλερ (Μόντρεαλ), Στίβεν Βιτόρια 
(Σάβες), Ρίτσι Λαριέα (Τορόντο), Ντέρεκ 
Κορνέλιους (Παναιτωλικός), Τζόελ Βάτερ-
μαν (Μόντρεαλ), Αλφόνσο Ντέιβις (Μπά-
γερν)
Μέσοι: Σάμουελ Πιετ (Μόντρεαλ), Στέ-

φεν Εουστάκιο (Πόρτο), Λίαμ Φρέιζερ 
(Ντέινζ), Ατίμπα Χάτσινσον (Μπεσίκτας), 
Μαρκ Άντονι Κέιγ (Τορόντο), Ισμαέλ Κονέ 
(Μόντρεαλ), Τζόναθαν Οσόριο (Τορόντο), 

Ντέιβιντ Γουόδερσπουν (Σεντ Τζόνστον)
Επιθετικοί: Λούκας Καβαλίνι (Βανκού-

βερ Γουάιτκαπς), Τζούνιορ Χόιλετ (Ρέ-
ντινγκ), Τατζόν Μπουκάναν (Μπριζ), Ικέ 

Ούγκμπο (Τρουά), Κάιλ Λάριν (Μπριζ), 
Τζόναθαν Ντέιβιντ (Λιλ), Λίαμ Μίλαρ (Βα-
σιλεία) /     Προπονητής: Τζον Χέρντμαν

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Τα ρεκόρ του ντέρμπι  
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Χρειάστηκαν 21 επισκέψεις στο γή-

πεδο του Ολυμπιακού ώστε η ΑΕΚ 
να μη δεχθεί γκολ σε αγώνα πρωταθλή-
ματος, όπως σχετικά αναφέρει η ιστο-
σελίδα της Super League. 
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σκοράρει και 

στα 20 προηγούμενα ματς που υποδέ-
χθηκαν τους «κιτρινόμαυρους» σε αγώ-
να για την Α’ Εθνική/Super League και για 
να βρει κανείς το προηγούμενο παιχνίδι 
που η ΑΕΚ κράτησε ανέπαφη την εστία 
της, θα πρέπει να πάει στις 14 Μαρτί-
ου 2004 και τη νίκη της ΑΕΚ με 1-0 στο 
«Γιώργος Καμάρας» με το γκολ του Βα-
σίλη Λάκη.
Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός 

παρότι δε σημείωσε γκολ, διατήρησε 
το αήττητο του σε όλες τις διοργανώ-
σεις και έδρες που έχει με την ΑΕΚ για 
16ο αγώνα και πλέον μετρά 11 νίκες 
και 5 ισοπαλίες. Αυτό το σερί ξεκίνη-
σε από τις 7 Φεβρουαρίου 2018 και 
την τελευταία νίκη των «κιτρινόμαυ-
ρων» που ήταν με 2-1 για την προημι-
τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. 
Το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι 
μόλις το 4ο στην ιστορία των αναμετρή-
σεων τους με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό 
και μόλις το δεύτερο στο «Γεώργιος Κα-
ραϊσκάκης». 
Μάλιστα, αυτό έγινε στο πρωτάθλημα 

του 1961-62 και τα δύο επόμενα (1979-
80) ήταν στην Χαλκίδα και στο Ολυμπια-
κό Στάδιο (1998-99). 
Παράλληλα, συνεχίζεται η αδυναμία 

της ΑΕΚ να σκοράρει με γηπεδούχο τον 
Ολυμπιακό, αφού έχει σκοράρει μόλις 
στα τρία από τα 14 τελευταία παιχνίδια 
της και μόνο στο ένα από τα επτά τελευ-
ταία της εκεί.

O ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ ΧΕΙΜΩΝΑ
Για 16η φορά ο Παναθηναϊκός βρίσκε-

ται στην κορυφή της βαθμολογίας με 
το τέλος του πρώτου γύρου του πρωτα-
θλήματος Α’ Εθνικής/Super League και 
τις 12 από αυτές κατέκτησε τον τίτλο, 
όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα 
της λίγκας. 

Οι «πράσινοι» κλείνουν το μισό της 
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήμα-
τος με το ελάχιστο στις απώλειες, αφού 
έχουν μόλις μια ισοπαλία στη σειρά των 
13 αγώνων. Με αυτή την επίδοση έχουν 
αφήσει πίσω τους το 1994-95, όταν στον 
πρώτο γύρο που είχε τότε 17 αναμετρή-
σεις, έκανε 14 νίκες και μια ισοπαλία, 
ενώ στα πρώτα 13 είχε 11 νίκες και 2 ισο-
παλίες. Η φετινή επίδοση βέβαια δεν εί-
ναι η καλύτερη στην ιστορία της ομάδας, 
αφού το 1961-62 είχε 14 νίκες και μια 
ισοπαλία στα 15 ματς του πρώτου γύρου. 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Στην πρώτη διοργάνωση της ιστορί-

ας ξεκίνησε ανάποδα, αφού στο πρώ-
το μισό δεν ήταν στην κορυφή αλλά 
κατέκτησε τον τίτλο σε αγώνα μπα-
ράζ με την ΑΕΚ, η οποία ήταν η πρώτη 
Πρωταθλήτρια Χειμώνα της ιστορίας. 
Το 1961-62 επιβεβαίωσε την πρωτιά 
που είχε στο τέλος του πρώτου γύ-
ρου, αφού κατέκτησε και τον τίτλο. 
Η πρώτη απώλεια για τους Πράσινους 
ήταν το 1962-63, όταν το τέλος του πρώ-
του γύρου τους βρήκε στην κορυφή μαζί 
με τον Ολυμπιακό και τελικά το πρωτά-
θλημα το κατέκτησε η ΑΕΚ. Ο Παναθη-
ναϊκός έχει επιβεβαιώσει την πρωτιά 
του 12 φορές και οι απώλειες του είναι 
τέσσερις, το 1962-63 από την ΑΕΚ και οι 
άλλες τρεις από τον Ολυμπιακό (1965-
66, 1981-82, 2002-03). 
Ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες 

πρωτιές στα άτυπα πρωταθλήματα Χει-
μώνα, με 31 και από αυτές έχει επιβεβαι-
ώσει τον τίτλο τις 27.
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ: 
31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 16 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, 
11 ΑΕΚ, 6 ΠΑΟΚ, 1 ΛΑΡΙΣΑ, 1 ΑΡΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ 0-4 
60’ πέν. Φαμπιάνο, 79’ Ενκουλού,  
81’ Οντουμπάγιο, 93’ Πάλμα
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2-0 
80’ Ιωαννίδης, 94’ Μάγκνουσον 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-3
11’ Ντε Βινσέντι - 7’, 30’ πέν. Καρέλης, 
97’ Πέδρο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 0-0 
ΠΑΟΚ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3-0
28’ πέν. Ολιβέϊρα, 30’ Ζίβκοβιτς, 
62’ πέν. Ντάγκλας
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 1-0 
18’ Σίτο
ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-1 
74’ Νέϊρα, 82’ Ντουρμισάϊ -  
2’ αυτ. Ντουρμισάϊ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 13 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  37 (24-4) 
02] ΑΕΚ    29 (23-5) 
03] ΠΑΟΚ  25 (19-10) 
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 25 (18-8) 
05] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  24 (21-19) 
06] ΑΡΗΣ  21 (20-11) 
07] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16 (16-15) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15 (14-15) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  13 (11-14) 
10] ΟΦΗ  10 (10-21) 
11] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  9 (6-20) 
12] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 (12-28) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  7 (7-17) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7 (10-24)

ΣΚΟΡΕΡΣ   
•Καρέλης (Παναιτωλικός) 9 γκολ (11αγ.) 
•Αϊτόρ (Παναθηναϊκός) 8 γκολ (9αγ.) 
•Γκαρσία (ΑΕΚ) 7 γκολ (13αγ.)

Το πρωτάθλημα διακόπτεται για περί-
που 40 ημέρες λόγω του Μουντιάλ 

του Κατάρ και οι αγωνιστικές δραστηρι-
ότητες θα αρχίσουν για τη Super League 
στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ για το Κύπελλο 
στις 15-16 Δεκεμβρίου. Πριν από την αλ-
λαγή του χρόνου θα γίνουν δύο αγωνι-
στικές: η 14η στις 21-22 Δεκεμβρίου και 
η 15η στις 28-29 Δεκεμβρίου. Και οι δυο 
αγωνιστικές θα γίνουν μεσοβδόμαδα κα-
θώς τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά 
πέφτουν Κυριακή. Η πρώτη αγωνιστική 
του 2023 (η 16η) θα γίνει και πάλι μεσο-
βδόμαδα, στις 4-5 Ιανουαρίου, ενώ θα 
ακολουθήσει αμέσως μετά η 17η αγωνι-
στική το Σαββατοκύριακο 7-8 Ιανουαρίου.

14η αγωνιστική (21-22/12)
ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΕΚ - ΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΟΛΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ
ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ|ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ 0-0: Έλλειψε μόνο το γκολ

Μόνο το γκολ έλειψε από το ντέρ-
μπι της 13ης αγωνιστικής ανάμε-

σα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που 
βρήκε τις ομάδες ισόπαλες 0-0 στο «Γ. 
Καραϊσκάκης» και ωφελημένο τον... 
Παναθηναϊκό, που είδε τη διαφορά 
από την Ένωση να αυξάνεται στους 8 
και από τους «ερυθρόλευκους» στους 
12 βαθμούς, αντίστοιχα.
Στο πρώτο ημίχρονο η κυριαρχία της 

ΑΕΚ ήταν αναμφισβήτητη. Η Ενωση 
«μπλόκαρε» την ανάπτυξη του Ολυ-
μπιακού μην αφήνοντας τους Χουάνγκ 
(κατά κύριο λόγο) και Χάμες να «ανα-
πνεύσουν», ενώ την ίδια ώρα η ταχύτη-
τα του Λιβάι Γκαρσία και οι εμπνεύσεις 
του Γκατσίνοβιτς δημιούργησαν μεγάλα 
προβλήματα στην αμυντική λειτουργία 
των «ερυθρόλευκων», όπου δέσποζε ο 
Παπασταθόπουλος που προσπαθούσε 
(και κατόρθωνε) να «μπαλώνει» κενά.
Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ολυμπι-

ακός που ξεκίνησε πιο δυνατά. Στο 49΄ 
σε σουτ του Μασούρα η μπάλα πέρασε 

λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του 
Αθανασιάδη, στο 50΄ σουτ του Εμβιλά 
έφυγε ψηλά πάνω από το δοκάρι, ενώ 
στο 58΄ ακυρώθηκε γκολ του Χάμες για 
οφσάιντ του Μασούρα, που είχε δώσει 
την ασίστ. Σε αυτό το διάστημα οι παί-
κτες του Ματίας Αλμέιδα φάνηκαν για 
πρώτη φορά στο 67΄, όταν ο Γκαρσία 
βγήκε τετ α τετ αλλά ήταν πλάγια και ο 
Πασχαλάκης απέκρουσε σε κόρνερ. 
Η ευκαιρία του αγώνα, ωστόσο, ανήκε 

στον Ολυμπιακό, ήταν διπλή και κατα-
γράφηκε στο 74ο λεπτό, όταν ο Μπα-
καμπού γύρισε τη μπάλα στη μικρή πε-
ριοχή και αρχικά ο Παπασταθόπουλος 
με τον Γκάρι Ροντρίγκες να στέλνουν τη 
μπάλα, σχεδόν εξ επαφής (με κεφαλιά 
και σουτ αντίστοιχα) πάνω σε Αθανασι-
άδη και Βίντα! Στο 86΄ και σε κόρνερ του 
Μάνταλου ο Μουκουντί πήρε την κεφα-
λιά αλλά η μπάλα πήγε στο κέντρο της 
εστίας, στην αγκαλιά του Πασχαλάκη, 
ενώ δύο λεπτά αργότερα, πάλι σε εκτέ-
λεση κόρνερ, ήταν ο Φαν Βερτ που κινή-

θηκε στο πρώτο δοκάρι κι έπιασε την κε-
φαλιά, στέλνοντας τη μπάλα δίπλα από 
το δεξί δοκάρι, στην τελευταία μεγάλη 
στιγμή του ντέρμπι. 

 ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ο «πρωταθλητής χειμώνα» Παναθη-

ναϊκός ολοκλήρωσε ιδανικά το πρώτο 
μισό της κανονικής περιόδου της Super 
League, επικρατώντας (δύσκολα) με 2-0 
του Ατρόμητου στο «Απόστολος Νικολα-
ΐδης». 
Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τους 

«πράσινους» που λυτρώθηκαν στο 80ο 
λεπτό απ’ το μόνιμο πρωταγωνιστή τους 
στα τρία τελευταία παιχνίδια, Φώτη 
Ιωαννίδη, και στο τρίτο λεπτό των κα-
θυστερήσεων από το εξαιρετικό φάουλ 
του Μάγκνουσον, κλείνοντας τον πρώτο 
γύρο με 12 νίκες και μία ισοπαλία.
Στο 35’ ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα 

παίκτες μετά την αποβολή του Όγκαστ 
Έρλινγκμαρκ με δεύτερη κίτρινη έπειτα 
από πάτημα πάνω στον Ρουμπέν. 

ΤΡΙΤΟ ΣΕΡΙ «ΤΡΙΠΟΝΤΟ» 
Ο ΠΑΟΚ – 3-0 ΤΟ ΒΟΛΟ
Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφα-

νίσεις των τελευταίων εβδομάδων, ο 
ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 3-0 του Βό-
λου στο γήπεδο της Τούμπας, κλείνοντας 
ιδανικά τον πρώτο γύρο του πρωταθλή-
ματος της Super League. Η ομάδα του 
Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε στο «τρίπο-
ντο» με τα πέναλτι των Νέλσον Ολιβέιρα 
(28’) και Ντάγκλας Αουγκούστο (62’) κι 
ενώ ενδιάμεσα είχε πετύχει ένα υπέρο-
χο γκολ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς (30’). Λίγα 
πράγματα από τους Θεσσαλούς που θα 
μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι καλύ-
τερο αν δεν ήταν το χαμένο πέναλτι του 
Μπαριέντος στο 44’.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ντέρμπι… προσεχώς στο Κύπελλο
Σούπερ ντέρμπι σε προημιτελικά και ημιτελικά

Η κλήρωση της 6ης φάσης του Κυπέλ-
λου Ελλάδας δεν έβγαλε ντέρμπι, 

αλλά οι επόμενες διασταυρώσεις στα 
προημιτελικά και ημιτελικά δείχνουν 
σούπερ ντέρμπι (πιθανότατα ΑΕΚ – 
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊ-
κός).

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ
ΛΑΜΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΚ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΟΚ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οι αγώνες είναι διπλοί. Τα πρώτα ματς 
στις 15,16/12 και οι ρεβάνς  
στις 10-12/1/2023.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Νικητής ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΠΑΟΚ – Νικητής 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ΒΟΛΟΣ
Νικητής ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – 
Νικητής ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ/ΑΡΗΣ
Νικητής ΑΠ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ/ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Νικητής ΛΑΜΙΑ/ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Νικητής ΚΗΦΙΣΙΑ/ΑΕΚ – Νικητής  
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ/ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ

Οι αγώνες είναι διπλοί. Τα πρώτα ματς 
στις 17-19/1/2023 και οι ρεβάνς  
στις 24-26/1/2023.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Νικητής ΚΗΦΙΣΙΑ/ΑΕΚ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ/
ΑΠ. ΠΟΝΤΟΥ/ Νικητής ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ/ΑΡΗΣ
Νικητής ΑΠ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ/ΑΓΙΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΛΑΜΙΑ/ΚΑΛΛΙΘΕΑ –  
Νικητής ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΠΑΟΚ –  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ΒΟΛΟΣ
Οι αγώνες είναι διπλοί. Τα πρώτα ματς 
στις 2/2/2023 και οι ρεβάνς  
στις 2/3//2023.

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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Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοΑπό το Διοικητικό Συμβούλιο
Την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιή-

θηκε η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΚΜΜ, στην αίθουσα «Μικρή Βουλή» των 
κεντρικών γραφείων της Κοινότητας. Η συνεδρίαση 
ήταν ανοικτή στα μέλη του οργανισμού και στα τοπικά 
μέσα  ενημέρωσης. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. Γεώργιος Τσούκας ξε-
κίνησε την αναφορά του καλωσορίζοντας το νέο μέλος 
του ΔΣ Απόστολο Κομβόπουλο. Ο κ. Κομβόπουλος 
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και είναι πτυχιού-
χος στα οικονομικά. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον επιχειρη-
ματία Θεόδωρο Δρανιά που αποδέχτηκε την πρόσκλη-
ση της Επιτροπής Εράνου της ΕΚΜΜ να αναλάβει τη 
θέση του Επίτιμου Προέδρου στον επερχόμενο Ραδιο-
μαραθώνιο. Επίσης, καλωσόρισε την Κα Σούλα Τελλί-
δη στα μέλη της Επιτροπής. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος συνεχάρη την Τασούλα Τζώ-
τζη και όλα τα παιδιά του Λαογραφικού Εργαστηρίου 
για την εξαιρετική τους εμφάνιση στη μουσική βρα-
διά – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
καταστροφή. Επίσης, ευχαρίστησε και συνεχάρη τον 
Γραμματέα Πολιτιστικών Υποθέσεων Μιχάλη Πατσα-
τζή, για την οργάνωση της συνολικής παρουσίας της 
Κοινότητας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αλησμόνη-
τη Σμύρνη».   

Στη συνέχεια, ο Δρ. Τσούκας συνεχάρη τον Χρήστο 
Αδαμόπουλο και όλους όσοι συμμετείχαν στο τιμητικό 
αφιέρωμα στα μέλη του τμήματος νεολαίας της Αγίας 
Τριάδας, το οποίο εξελίχθηκε στην πρώτη ελληνική ομά-
δα βόλεϊ του Μοντρεάλ, το 1958. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας εξήρε την εθελοντική προ-
σφορά του Γραμματέα Συντήρησης Ακίνητης Περιουσί-
ας Γιάννη Βάθη, του μέλους του ΔΣ Γιώργου Κανελλά-
κη και της ομάδας τους, για την προσωπική εργασία 
τους σε διάφορες επισκευές στα κτίρια της ΕΚΜΜ. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος στο πρόγραμμα 
των Κοινωνικών Υπηρεσιών «Υιοθετήστε έναν ηλικιω-
μένο», μέσω του οποίου έρχονται κοντά ένας ηλικιωμέ-
νος με έναν μαθητή του σχολείου, για να συζητήσουν 
και να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα που τους 
απασχολούν. Οι ηλικιωμένοι λειτουργούν ως μέντορες 
ενώ οι νέοι προσφέρουν στη συζήτηση τη ζωντάνια και 
την αισιοδοξία της ηλικίας τους.  

Τέλος, ο Δρ. Τσούκας ευχαρίστησε την Επιτροπή Γονέ-
ων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Νότιας Ακτής και 
τον Πρόεδρό της Μπάμπη Δεστούνη για την πρωτο-
βουλία τους να οργανώσουν ελληνικά μαθήματα μα-
γειρικής, στο παράρτημα της περιοχής. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ αναφέρθηκε στα 
διάφορα έργα αναβάθμισης της Κοινότητας. Πρώτα, 
ενημέρωσε για το πρόγραμμα Σχεδιασμού Επιχειρη-
ματικών Πόρων (ERP). Το λογισμικό έχει εγκαταστα-
θεί πλήρως, αλλά απαιτείται χρόνος για τη ρύθμισή 
του. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της καθυστέρησης 
παρουσίασης του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα 
θα λειτουργεί για όλα τα τμήματα της Κοινότητας, συ-
μπεριλαμβανομένων των εκκλησιών, ώστε να υπάρχει 
ολοκληρωμένος έλεγχος. 

Το γηροκομείο, που η νέα Διοίκηση είχε υποσχεθεί στο 
προεκλογικό της πρόγραμμα, προχωράει. “Είναι μια 
αρκετά δύσκολη υπόθεση”, είπε ο Πρόεδρος. “Πρέ-
πει να βρεθεί ιατρικό προσωπικό για τη στελέχωσή 
του καθώς και κτίριο. Η κυβέρνηση μπορεί να διαθέ-
σει κάποιο κτίριο για τον σκοπό αυτό, αλλά είναι μια 

διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια. 
Αντιθέτως, αν βρούμε εμείς ένα δικό μας, η διαδικασία 
απλουστεύει και εξασφαλίζουμε την άδεια λειτουργίας 
αμέσως”. 

“Κάθε χρόνο, εμείς οι γιατροί δίνουμε πολλές διαλέ-
ξεις”, συμπλήρωσε ο Πρόεδρος. “Εξετάζουμε την περί-
πτωση να φέρουμε κάποια από αυτά τα συνέδρια στην 
Κοινότητά μας. Έτσι, θα εξασφαλίσουμε ένα επιπλέον ει-
σόδημα για την ΕΚΜΜ και θα αξιοποιήσουμε τον χώρο. 
Ας σημειωθεί ότι επενδύονται σημαντικά ποσά σε αυτά 
τα συνέδρια”. 

“Οι «Ανοικτές πόρτες» του σχολείου σημείωσαν μεγά-
λη επιτυχία. Οι γονείς εντυπωσιάστηκαν από τις ανα-
βαθμισμένες υπηρεσίες, που παρέχουμε πλέον στους 
μαθητές μας, συμπεριλαμβανομένων των φροντιστη-
ρίων κατά τη διάρκεια της ημέρας, των δραστηριοτή-
των την ώρα του μεσημεριανού φαγητού και ασφαλώς 
των υπολογιστών. Έχουμε ήδη 150 Chromebooks τα 
οποία λειτουργούν διαδραστικά με τα Smart TVs, που 
υπάρχουν στις αίθουσες.”  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δρ. Γεώργιος Τσούκας, ενη-
μέρωσε το σώμα ότι το μέλος του ΔΣ Ανδρέας Αθηαι-
νίτης έχει εντοπίσει προγράμματα επιδοτήσεων που 
θα βοηθήσουν στο κτίσιμο του νέου σχολικού συγκρο-
τήματος. Πρόκειται για επιδοτήσεις που αφορούν σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον. Ήδη, οι αρχιτέκτονες εξετάζουν τα υπάρ-
χοντα σχέδια. Με τις κατάλληλες προσαρμογές και τον 
κατάλληλο προϋπολογισμό, χωρίς μεγάλα δάνεια, ο 
στόχος του νέου σχολείου είναι εφικτός.

Ο Πρόεδρος έκλεισε την αναφορά του, ενημερώνοντας 
για την πρωτοβουλία διαφόρων παραγόντων, ΑΧΕΠΑ, 
Εκκλησία, Κοινότητα Τορόντο και Μοντρεάλ, ώστε να 
δημιουργηθεί μια οργάνωση – ομπρέλα που θα πιέσει 
το Κοινοβούλιο του Καναδά για τα ελληνικά θέματα και 
αιτήματα. “Στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο υπάρχει περί-
πτωση να ξεσπάσει πόλεμος και δεν μιλάει κανείς στο 
Κοινοβούλιο για τα δικά μας αιτήματα”, συμπλήρωσε ο 
Πρόεδρος. «Υπάρχει μια ζύμωση, έχουμε κάνει πολλές 
συναντήσεις και στο Τορόντο και στην Οτάβα κι εδώ, κι 
όταν αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά θα το φέρω στο 
ΔΣ για να το συζητήσουμε».  

Στην αναφορά του ο Ταμίας Γιάννης Ρουμελιώτης ενη-
μέρωσε ότι υπάρχει αύξηση στους εισπρακτέους λο-
γαριασμούς κυρίως λόγω της εισροής χρημάτων από 
την πρώτη δόση των διδάκτρων του σχολείου. Οι πλη-
ρωτέοι λογαριασμοί είναι ενήμεροι, στο πλαίσιο των 
45 ημερών. Όλες οι κρατήσεις του προσωπικού (DAS) 
καταβάλλονται κανονικά. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό 
σε μετρητά είναι περίπου $3,2 εκατομμύρια. 

Ακολούθως, ο Ταμίας έδωσε τον λόγο στον Εκτελεστι-
κό Διευθυντή της ΕΚΜΜ Διονύση Κότσορο, για την πα-
ρουσίαση του συγκεντρωτικού προϋπολογισμού, για 
το οικονομικό έτος 2022-2023. 

Προκειμένου να παρουσιαστούν εκτενέστερα στοιχεία 
στον προϋπολογισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφά-
σισε να αναβάλει την ψήφισή του και να δημιουργή-
σει μια ειδική επιτροπή για να τον επανεξετάσει και να 
προβεί σε τυχόν αναγκαίες αλλαγές. Η επιτροπή πρέ-
πει να υποβάλει έκθεση εντός 60 ημερών. Έτσι, στη 
συνέλευση αυτής της Κυριακής, ο προϋπολογισμός 
δεν θα παρουσιαστεί.

Η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ολοκληρώθηκε με τις 
αναφορές των Γραμματέων και ερωτήσεις μελών του 
ΔΣ, των μέσων ενημέρωσης και μελών της ΕΚΜΜ.

8 Νοεμβρίου 2022

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα 
γίνει την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. στο 
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 
Wilderton Avenue, Montreal.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. 01/2022-2025, 3:00 μ.μ.)

1. Έναρξη συνεδρίασης
2. Διαπίστωση απαρτίας
3. Προσευχή
4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
5. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης 
Γενικής Συνέλευσης
6. Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΜΜ και 
Έκθεση Ορκωτών Λογιστών λήγοντος οικονομικού 
έτους 30 Ιουνίου 2022
7. Διορισμός Ορκωτών Λογιστών
8. Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2022-2023
9. Συμπλήρωση κενών θέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής
10. Αναφορά Προέδρου
11. Περίοδος ερωτήσεων μελών
12. Νέα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Παναγιώτα Τσιούτρα
Γενική Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για 
την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη 
συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την 
είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα 
ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συ-
νέλευση (21 Οκτωβρίου 2022).

Το προηγούμενο Σάββατο, 12 Νοεμβρίου, οι μαθητές 
των σχολείων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης 

της ΕΚΜΜ άφησαν τις σχολικές αίθουσες και πήγαν 
κινηματογράφο. Στο πλαίσιο εμπλουτισμού του ελλη-
νικού πολιτιστικού προγράμματος των Σαββατιανών 
και σε συνεργασία με τους διοργανωτές του Ελληνικού 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μοντρεάλ, οι μαθητές 
μας, απολαμβάνοντας ποπ κορν, παρακολούθησαν 
ταινίες κατάλληλες για τις ηλικίες τους και χάρηκαν τη 
διαδρομή με τα σχολικά λεωφορεία - από και προς τα 
σχολικά κτίρια - ως ευκαιρία για μια μικρή εκδρομή.  Με 
την άψογη συμπεριφορά και τα χαμόγελά τους, οι μα-
θητές  πλημμύρησαν με Ελλάδα τις κινηματογραφικές 
αίθουσες του Ciné Starz Côte-des-Neiges



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Νοεμβριου, 2022 / November 18, 2022 25

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

 

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ 

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
 

40ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
● μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ ● 

 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 ● 10:30π.μ. – 1:30μ.μ. – EST 
Για εγγεγραμμένους συνέδρους 

 
Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα : 

 

« « ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 1944 ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 1944 ––  ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ,ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ,  
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ 40 ΗΜΕΡΩΝ »»  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

με κύριο ομιλητή τον στατιστικολόγο και συγγραφέα, 
Δρ Ιωάννη ΜπουγάΔρ Ιωάννη Μπουγά  

 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 –– 2:00μ.μ. – EST 
 

Η διάλεξη προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτή στο κοινό. 
Για πληροφορίες και σύνδεσμο πλατφόρμας Zoom : 

chc@chcongress.ca  
ή μέσω Facebook live στο : https://www.facebook.com/canadianhelleniccongress  

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ 

Μόντρεαλ, 15 Νοεμβρίου 2022

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2022:
Μια συνεδρίαση για τα βιβλία της «Κοινοτικής Ιστορίας»!

Πέντε μήνες έχουν ήδη περάσει από τις εκλογές της ΕΚΜΜ και σχέδιο με 
συγκεκριμένες προτάσεις και προτεραιότητες για το μέλλον του οργανισμού είναι 
ανύπαρκτο.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ έχει προσβάλει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει 
χαρακτηρίσει ορισμένα ως «επικίνδυνα», έχει κατηγορήσει ψευδώς μέλη του 
Δ.Σ. για «κωλυσιεργία», έχει πει ψέματα για υποτιθέμενες διοικητικές θέσεις που 
προσέφερε, έχει απαξιώσει δημόσια από το ραδιόφωνο μέλη του Δ.Σ. και γενικά έχει 
δημιουργήσει μια διχαστική και τοξική ατμόσφαιρα στην παροικία.
Συνεδριάσεις του Δ.Σ. ακυρώθηκαν αυθαίρετα και μονομερώς, αίτημα μελών 
του διοικητικού συμβουλίου να συμπεριληφθούν θέματα στην ημερήσια διάταξη 
αγνοήθηκαν, εσωτερικοί κανονισμοί παραβιάστηκαν και η ορθή διακυβέρνηση 
παραμερίστηκε. Επιπλέον, εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ της διοικητικής «ομάδας 
Αναγέννησης» έχουν αναδυθεί και όλα αυτά έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε 
σοβαρές οξύνσεις.
Η τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2022 
έφερε στο φως μια Κοινοτική Διοίκηση που αγγίζει τα όρια της γελοιότητας και 
ανευθυνότητας.
Και εξηγούμε:
Μετά από πεντάμηνη καθυστέρηση, συγκλείσθηκε συνεδρίαση για να παρουσιαστεί 
ο προϋπολογισμός, τον οποίο ο Πρόεδρος είχε διαφημίσει ως τον καλύτερο στην 
ιστορία της ΕΚΜΜ. Πριν από την παρουσίαση του προϋπολογισμού ο ταμίας έκανε 
μια δήλωση, ότι με δεδομένο το «κλίμα» που επικρατούσε ενδοκοινοτικά, είχε χάσει 
το ενδιαφέρον του για το ρόλο του ως ταμίας, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν 
περιλαμβάνει καμία ευθύνη για την ετοιμασία και παρουσίαση του προϋπολογισμού 
και ότι σκόπευε να παραιτηθεί από ταμίας παραμένοντας όμως στο Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, αγνοώντας αυτή τη δήλωση του ταμία του, ζήτησε στη συνέχεια από τον 
εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει και να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στο 
Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, πριν τον στείλει στη Γενική Συνέλευση για την 
τελική έγκριση.
Μετά την παρουσίαση του Εκτελεστικού Διευθυντή, ο εκπρόσωπος της κοινοτικής 
ομάδας «Team Praxis» προχώρησε στην εξήγηση, ότι ο προϋπολογισμός δεν ήταν 
άξιος έγκρισης και παρουσίασης στη Γενική Συνέλευση.
Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με χειροκροτήματα από μέλη της ίδιας της ομάδας του 
Προέδρου και το κερασάκι στην τούρτα ήταν, ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος συμφώνησε, ότι 
ο προϋπολογισμός που είχε ετοιμάσει ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν ήταν άξιος 
έγκρισης!!!
Με απλά λόγια, χωρίς ίχνος αμηχανίας ή ντροπής, ο Πρόεδρος είπε (κυριολεκτικά) 
ότι δεν καταλαβαίνει από προϋπολογισμούς και νούμερα, συμφώνησε με την 
ανάλυση ότι ο προϋπολογισμός που είχε ετοιμάσει ο εκτελεστικός διευθυντής ήταν 
ανεπαρκής, και απλά αποποίησε τον εαυτό του από κάθε ευθύνη που οδήγησε τον 
προϋπολογισμό στην καταψήφισή του!
Μας είπε, πολύ απλά: δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά, έδωσα την ευθύνη 
στον Εκτελεστικό Διευθυντή να τον προετοιμάσει και να τον παρουσιάσει, συμφωνώ 
ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής έκανε μια ανεπαρκή δουλειά, ότι ο προϋπολογισμός 
δεν είναι καλός, αλλά εγώ δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη, ούτε καθιστώ κανέναν 
υπεύθυνο. Καλώ λοιπόν την αντιπολίτευση να ξανακάνει τη δουλειά που θα έπρεπε 
να είχα κάνει εγώ, διά μέσου σύστασης μιας ειδικής οικονομικής επιτροπής με 
άτομα και από τις τάξεις της αντιπολίτευσης!!!
Εν ολίγοις,
• Ο Ταμίας προφανώς δεν κατανοεί τη διοικητική ευθύνη και το ρόλο που πρέπει 
να παίξει αποδεχόμενος τη θέση του Ταμία. Η μόνη έντιμη λύση γι’ αυτόν είναι η 
παραίτηση του από τη θέση του ταμία.
• Η αρμοδιότητα του Εκτελεστικού Διευθυντή που συνέταξε τον προϋπολογισμό 
έχει πλέον τεθεί υπό σοβαρή αμφισβήτηση. Ο σαφής δρόμος προς τα εμπρός είναι 
να αξιολογήσει ο Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού την απόδοσή του μέχρι 
σήμερα και να την αναφέρει σύντομα στο Δ.Σ.
• Ο Πρόεδρος έχει ήδη δημοσίως παραδεχθεί τη διοικητική του ανεπάρκεια.
Σαν τελικό συμπέρασμα όλων αυτών βγαίνει το γεγονός, ότι ένας υπεύθυνος 
Πρόεδρος δεν μπορεί απλά να νίπτει τας χείρας του για τα πάντα, να καταψηφίζει 
τον ίδιο του τον προϋπολογισμό και να περιμένει να τον πάρουν στα σοβαρά!
Έχει δείξει ξεκάθαρα τη διοικητική του ανεπάρκεια για τη θέση που κατέχει και εάν 
έχει ίχνος αυτογνωσίας, αλλά και σεβασμό προς τον οργανισμό, αυτό θα πρέπει να 
τον οδηγήσει να επανεξετάσει σοβαρά το ρόλο του μέσα στην ΕΚΜΜ.
Κατά τα άλλα, ο Πρόεδρος μας λέει συνεχώς ότι «όλα πάνε θαυμάσια»! 

Εκ μέρους της Κοινοτικής 

Ομάδας «Πράξη»

Χρήστος Σύρρος
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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:

*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit
number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΏΣΗ 
ΤΏΝ ΕΡΓΏΝ ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΜΙΑ ΏΡΑ ΝΏΡΙΤΕΡΑ

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 
Για μια ακόμα φορά απευθυνόμαστε στην αγάπη σας, στην εν Χριστώ 
αγάπη σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι τα έργα, του υπό 
κατασκευή Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 
898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension, συνεχίζονται και 
πλέον βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. 
Όμως για να ολοκληρωθούν κτυπάμε για μια ακόμα φορά την πόρτα 
της καρδιά σας και ζητούμε και πάλι την οικονομική σας συμπαράσταση, 
αφού εύκολα γίνεται κατανοητό ότι τα έξοδα είναι πολλά και η κάλυψη 
τους δεν είναι εύκολη. 
Για να ολοκληρωθεί το έργο, που φιλοδοξούμε ότι θα γίνει ένα φρούριο 
Ορθόδοξης Ομολογίας και πίστεως, ζητούμε την αρωγή σας, ζητούμε 
την βοήθειά σας, ζητούμε την συμπαράστασή σας. 

Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε την 
προσφορά σας, καταθέτοντας την δωρεάν σας κατ΄ευθείαν στον ειδικό  
λογαριασμό της:  
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 
Account Number 0005215, που έχει ανοιχτεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτόν. 
Μπορείτε ακόμη να στείλετε με επιταγή την προσφορά σας στην 
διεύθυνση:  
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP  SAINT - DOMENIQUE, 
MONTREAL QC. H2S 3K6. 
Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registra790776124 RC0001) θα σας στείλουμε 
και την σχετική απόδειξη. 
Με αυτά τα λίγα που γράψαμε σίγουρα καταλαβαίνετε περισσότερα. 
Ως τόσο αν  θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 
Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, όσους μέχρι τώρα έχουν 
ενισχύσει πνευματικά και οικονομικά  την προσπάθειά μας, που για να 
ολοκληρωθεί χρειάζεται και την δική σας οικονομική ενίσχυση. 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη, 
πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του έργου. 

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης 
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας 

ΕΕΠΙΤΡΟΠΗ AΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ AΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΝΑΟΎ ΑΓΙΑΣ ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΝΑΟΎ ΑΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΤΟΎ ΘΕΟΎ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΎ ΘΕΟΎ ΣΟΦΙΑΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥ

(από Κόρινθο)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρα κονθήμερο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΑΤΑΚΗ 

(από Χανιά Κρήτης)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημό συνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

(από Ρομίρι Ζακύνθου)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΡΑΔΙΩΤΗ 

(από Χανδρινού Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΕΥΑΝΘΙΑΣ 
ΚΡΥΠΑΡΟΥ 

(από Αφράτα Κισσάμου, Χανίων Κρήτης)
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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
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσα ρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυ χής του 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΠΟΥΛΗ

(από Παρπαριά Χίου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

(από Καλαμάτα)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(από Ανάληψη Μεσσήνης, Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνη μόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΛΟΥΪΖΑΣ 
ΣΙΩΜΚΟΥ
(από Νέα Ιωνία, Αθήνα)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)

τελείτε Τριετές Μνημό συνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΜΑΡΘΑΣ 
ΡΑΖΗ

(από Δουναίικα, Πύργου Ηλείας )

Αγίου Διονυσίου,  
(7707 Boulevard LaSalle, 

LaSalle), 
τελείτε

στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας,  

(827, chemin de la Carrière, 
Brownsburg-Chatham, Qc.), 

τελείτε
 

Ιερό Ναό της Αγίας Μαρ-
κέλλης της Χιοπολίτιδος και 
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβα-

λάντου,  
(5390 St Urbain St, 

Montreal), 
τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νεκταρίου,  

(4585 Rue Hutchison, 
Montreal), 

τελείτε

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΗΛΙΑ (LOUIS) 
ΠΡΑΧΑΛΙΑ 

(από Θάνα Αρκαδίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ατιμώρητη σφαγή της Χαντίθα στο Ιράκ
Πως ένας λόχος Αμερικανών πεζοναυτών αιματοκύλισε μια γειτονιά  
επειδή έπεσε σε παγίδα ανταρτών – Τι έγινε στη δίκη... 

19 Νοεμβρίου 2005. Αμερικανοί πε-
ζοναύτες ξεκίνησαν μια επιχείρη-

ση στην επαρχία Χαντίθα του Ιράκ. Κατά 
τη διάρκειά της Ιρακινοί αντάρτες, που 
κρατούσαν την πόλη, έκαναν αντεπίθεση 
αυτοκτονίας. 
Η ενέργεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα 

το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στη 
συνέχεια οι πεζοναύτες για αντίποινα 
σκότωσαν δεκάδες γυναικόπαιδα. Τα γε-
γονότα συγκλόνισαν την Ουάσιγκτον και 
συγκαταλέγεται ως μια από τις χειρότε-
ρες θηριωδίες Αμερικανών στρατιωτών 
στο Ιράκ. Τα γεγονότα της Χαντίθα έγι-
ναν ταινία το 2007. 

Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
Οι βασικοί πρωταγωνιστές στα δρώ-

μενα της Χαντίθα ήταν Αμερικανοί πε-
ζοναύτες. Επικεφαλής ήταν ο λοχίας 
Φρανκ Βούτεριτς. Σύμφωνα με το κατη-
γορητήριο που συντάχθηκε αργότερα, ο 
λοχίας και η ομάδα του κατηγορήθηκαν 
για την εκτέλεση 24 αμάχων, στην πλειο-
νότητα τους γυναικόπαιδα. 
Συνολικά, οι δικαστές του καταλόγισαν 

9 αδικήματα μεταξύ αυτών και του φό-
νου εκ προμελέτης. Σύμφωνα με το κα-
τηγορητήριο οι Αμερικανοί στρατιώτες 
θέλησαν να εκδικηθούν το θάνατο ενός 
συναδέλφου τους, που είχε σκοτωθεί 
από βόμβα στην Χαντίθα, και επιτέθη-
καν εναντίον ενόπλων που κρύβονταν σε 
σπίτια αμάχων. 
Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, στα σπίτια 

δεν υπήρχαν ένοπλοι και οι πεζοναύτες 
επί τρεις ώρες επιδόθηκαν σε δολοφονί-
ες, σκοτώνοντας μάλιστα τους πέντε επι-
βάτες ενός ταξί, το οποίο πλησίαζε στη 
γειτονιά. 

Ο Βούτεριτς καταγγέλθηκε ότι εισέβαλε 
σε ένα από τα σπίτια, κοντά στο σημείο 
της έκρηξης και πέταξε μια χειροβομβί-
δα. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 8 άμα-
χοι. Οι συνάδελφοι του κατέθεσαν ότι ο 
λοχίας είχε τον απόλυτο έλεγχο της ομά-
δας του, αλλά είχε χάσει τον αυτοέλεγ-
χο του. Το δικαστήριο αντιμετώπισε με 
επιείκεια τον βασικό κατηγορούμενο και 
δεν τον καταδίκασε για εκτελέσεις αμά-
χων, αλλά για παράλειψη καθήκοντος. 
Οι άλλοι συγκατηγορούμενοι πεζοναύ-

τες αθωώθηκαν από όλες τις κατηγορίες. 
Ο Βούτεριτς καταδικάστηκε σε 90 ημέρες 
φυλάκιση από στρατοδικείο, όμως δε 
χρειάστηκε να εκτίσει την ποινή του. Η 
επιεικής ποινική μεταχείριση προκάλεσε 
την οργή των οικογενειών των θυμάτων. 
Εκπρόσωπος τους χαρακτήρισε την ποι-
νή ντροπή. 

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 

διαδικασίας έγιναν γνωστές ανατριχια-
στικές λεπτομέρειες. Ένας από τους κα-
τηγορούμενους, ο πεζοναύτης Μάνου-
ελ Μεντόζα, περιέγραψε την εισβολή: 
«Μπήκαμε σ’ ένα σπίτι, όπου είδα έναν 
άνδρα και τον πυροβόλησα. 
Στη συνέχεια μπήκαμε σ’ ένα ακόμα 

σπίτι και πυροβολήσαμε εναντίον ενός 
άνδρα που επιχείρησε να αποτρέψει την 
είσοδό μας. Εγώ κινήθηκα προς την κου-
ζίνα, ενώ οι συνάδελφοί μου έριξαν μια 
χειροβομβίδα σ’ ένα από τα δωμάτια». 
Ένας από τους κατηγορουμένους πα-

ραδέχτηκε τη δολοφονία τουλάχιστον 
έξι αμάχων, οι πέντε από αυτούς παι-
διά. Ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτές οι 
δολοφονίες δεν έγιναν εκ προθέσεως. 
Οι Ιρακινοί μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο 
υπολοχαγός ήταν υποκινητής της συγκε-
κριμένης δολοφονίας στην πόλη. 
Στην υπόθεση εμπλέκονταν συνολικά 8 

πεζοναύτες, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κα-
τηγορίες. Στην απολογία του, ο αρχηγός 
της ομάδας των Αμερικανών κομάντος 
υποστήριξε ότι όλοι οι θάνατοι προήλ-
θαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών 
των Αμερικανών με Ιρακινούς αντάρτες. 
Συνεπώς, δεν υπήρχε καμία πρόθεση να 
δολοφονηθούν άμαχοι. 

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ 
ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ 
Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση 

του Πενταγώνου στις 19 Νοεμβρίου 
2005, περιπολία Αμερικανών πεζοναυ-

τών έπεσε σε εκρηκτικό μηχανισμό με 
αποτέλεσμα από την έκρηξη να σκοτω-
θούν 7 Αμερικανοί. 
Ωστόσο, αργότερα, τα στοιχεία που 

έδωσαν οι Ιρακινοί έκαναν λόγο για ένα 
νεκρό Αμερικανό. Σύμφωνα με ανθρω-
πιστικές οργανώσεις του Ιράκ, αμέσως 
μετά το θάνατο του συντρόφου τους, οι 
στρατιώτες εισέβαλαν στα κοντινότερα 
σπίτια και σκότωσαν 24 αμάχους εκ των 
οποίων 2 παιδιά 14 ετών. 

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ 
Το Πεντάγωνο ξεκίνησε αμέσως τη δι-

εξαγωγή έρευνας για το περιστατικό. 
Η υπόθεση είχε προκαλέσει ιδιαίτερη 
ενόχληση στους πεζοναύτες και είχε 
οδηγήσει στην παραίτηση αρκετών αξι-
ωματικών από το σώμα. Βέβαια όλες 
οι αναφορές, τόσο Αμερικανών όσο και 
Ιρακινών, συμφωνούν ότι οι πεζοναύτες 
σκότωσαν αδιακρίτως αμάχους, μόλις 
είδαν ότι είχαν απώλειες. Το γεγονός 
προέκυψε και από τις συνομιλίες των 
πεζοναυτών. Σύμφωνα με όσα προέκυ-
ψαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 
διαδικασίας, οι πεζοναύτες θεωρούσαν 
ότι κάθε σπίτι που περιγραφόταν ως 
εχθρικό, έπρεπε να γίνουν εκτελέσεις. 
Και όχι μόνο εκτέλεση των εχθρικών στό-
χων, αλλά και αμάχων που ενδεχομένως 
να βρίσκονταν μέσα στην κατοικία. 
«Αυτά τα γεγονότα ήταν μία τραγωδία 

τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για το Ιράκ», 

δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, Βικτόρια Νάλαντ, χωρίς όμως να 
σχολιάσει την απόφαση αμερικανικού 
στρατοδικείου. «Έπειτα από αυτό το 
συμβάν, το υπουργείο Άμυνας αναθεώ-
ρησε εκ βαθέων και συνολικά τους κανό-
νες εμπλοκής των στρατιωτών μας στο 
Ιράκ, την εκπαίδευσή τους και τις διαδι-
κασίες που έχουν στόχο την προστασία 
των αμάχων στη διάρκεια ένοπλων συ-
γκρούσεων και έμαθε πολλά», πρόσθεσε 
η Νάλαντ. Ήταν μια από τις χειρότερες 
σφαγές στο Ιράκ στη διάρκεια του πολέ-

μου, ο οποίος 
ξεκίνησε το 
2003. 
Το περιστατι-

κό έγινε ταινία 
«Η μάχη της 
Χαντίθα» στην 
οποία συμμε-
τέχουν πρώην 
π ε ζ ο ν α ύ τ ε ς , 
αλλά και Ιρα-
κινοί ηθοποιοί 
(φωτ. κάτω). 
Η ταινία είναι 

Ιρακινής παραγωγής και περιγράφει το 
δράμα του λαού του Ιράκ, των ανταρτών 
που υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους 
και φυσικά των Αμερικανών στρατιωτών 
που ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο που 
αδυνατούσαν να καταλάβουν... 
                                © ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

O λοχίας Φρανκ Βούτεριτς καταδικάστηκε 
σε 90 μέρες φυλακή για τη σφαγή 24 αμά-
χων στο Ιράκ. Δεν εξέτισε την ποινή βάση 
συμφωνίας. 

Στις 19 Νοεμβρίου 2005, 24 Ιρακινοί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ένα από 
τα πιο ειδεχθή επεισόδια βίας που αποδίδεται στον αμερικανικό στρατό στο Ιράκ, προκα-
λώντας την παγκόσμια κατακραυγή. Η Χαντίθα βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία. 

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

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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1826: Αρχίζει η μεγάλη μάχη στην Αράχοβα, 
όπου θα λάμψει το άστρο του Γεωργίου Καραϊ-
σκάκη. Θα λήξει στις 23 Νοεμβρίου, με νικηφόρα 
έκβαση για τα ελληνικά όπλα.

1916: Απόβαση συμμαχικών αγημάτων στο Φά-
ληρο και συγκρούσεις με τον ελληνικό στρατό. 
Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που υποστη-
ρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδος στον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι ήδη χωρισμένοι 
στα «κράτη» των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης 
(Νοεμβριανά).

1976: Εγκαθιδρύεται Δημοκρατία στην Ισπανία, 
έπειτα από 37 χρόνια δικτατορίας του στρατηγού 
Φράνκο. Η απόφαση λαμβάνεται με ψήφους 425 
«υπέρ» και 59 «κατά», από τα Κορτές, τη διορι-
σμένη από τον Φράνκο Βουλή της Ισπανίας και 
θεωρείται προσωπικός θρίαμβος του μεταβατι-
κού πρωθυπουργού Αδόλφο Σουάρεθ.

1983: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθε-
τεί το ψήφισμα 541, το οποίο προτείνεται από τη 
Βρετανία και αποδοκιμάζει, μεταξύ άλλων, την 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκο-
κυπρίους, με την οποία επιχειρείται η απόσχιση 
τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη θεωρεί 
νομικά άκυρη και ζητεί την ανάκλησή της.

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 1 / 1 1 / 2 0 2 2  –  2 7 / 1 1 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
867

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 866

18 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον 
ένατο οίκο σας, της περιπλάνησης και της 
ανεξαρτησίας, σας προτρέπουν να ανοί-
ξετε τα φτερά σας και να αναζητήσετε την 
ελευθερία σας. Ίσως ολοκληρώσετε κάποια 
εκπαιδευτικά σεμινάρια ή βάζετε σε εφαρ-
μογή το ταξιδιωτικό σας πρόγραμμα, προ-
γραμματίζοντας ταξίδια (αλλά με λίγη προ-
σοχή, καθώς ο Άρης θα είναι ανάδρομος).

Είστε λαμπεροί, μοναδικοί και 
ακαταμάχητοι! Εκπέμπετε μια ζεστασιά και 
ένα φλογερό πάθος, καθώς η Αφροδίτη και 
η νέα Σελήνη ενεργοποιούν τον ερωτικό πέ-
μπτο οίκο σας. Μέσα σας σιγοκαίει η φωτιά 
του πάθους, η ζωντανή και ενθουσιώδης 
προσωπικότητά σας φέρνει κοντά σας ανα-
ρίθμητους θαυμαστές. Είναι καιρός για νέες 
ερωτικές ή/και καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Ζήστε τη ζωή σαν μια τρελή πε-
ριπέτεια, ταξιδέψτε και ανανεωθείτε. Η 
προσωπική σας νέα χρονιά καταφτάνει, 
καθώς η νέα Σελήνη στον Τοξότη σας 
ευλογεί με μια νέα αρχή, που θα σας 
μεταφέρει σε νέους ορίζοντες τους επό-
μενους έξι μήνες. Ορίστε μερικούς τολ-
μηρούς, νέους στόχους, εξερευνήστε το 
άγνωστο και τη ζωή.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στον όγδοο οίκο σας, του πάθους και των 
κοινών οικονομικών πόρων, αυξάνουν το 
πάθος σας και τον ενθουσιασμό σας, ανα-
ζητάτε τον πλούτο και τη μακροπρόθεσμη 
συναισθηματική και οικονομική ασφά-
λεια. Χρησιμοποιήστε αυτές τις θετικές 
δονήσεις, για να ενισχύσετε τους δημοσι-
ονομικούς πόρους σας.

Γλυκές και συναισθηματικές 
μέρες σας περιμένουν! Η Αφροδίτη και 
η νέα Σελήνη στον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειας, σας κάνουν 
να αναζητάτε το σπίτι σας, φωτίζοντας 
την πιο οικεία και τρυφερή φύση σας. Θα 
μπορούσατε να αναπολείτε το παρελθόν, 
ταξίδια που κάνατε και σας έχουν γεμίσει 
με τόσο όμορφες αναμνήσεις. 

Νιώθετε αδύναμοι να ολοκλη-
ρώσετε τη δουλειά σας και να απολαύ-
σετε τη ζωή; Μην το βάζετε κάτω τόσο 
γρήγορα. Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στο νωχελικό δωδέκατο οίκο σας, σας 
κάνουν κάπως υποτονικούς, το σύμπαν 
θα μειώσει κάπως την ενέργειά σας. 
Εστιάστε την ενέργειά σας σε όποιον και 
ό,τι σας κάνουν χαρούμενους. 

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των συνερ-
γασιών, φέρνουν θετικές δονήσεις γύρω από 
μια σχέση, καθώς σας γεμίζουν με ενθουσια-
σμό και αισιοδοξία για το μέλλον. Το φεγγάρι 
συναντά τη γοητευτική Αφροδίτη και προδια-
θέτουν για μια ευτυχισμένη ένωση, ερωτική 
ή/και επαγγελματική το προσεχές διάστημα. 

Μετά από ένα μήνα υπερβολικής 
πρακτικότητας και λογικής, νιώθετε μια πιο 
ανάλαφρη διάθεση, έτοιμοι να πείτε αστεία, να 
ανταλλάξετε ιδέες ή απλώς να απολαύσετε μια 
ευχάριστη παρέα, χάρη στην Αφροδίτη και τη 
νέα Σελήνη στον επικοινωνιακό και κοινωνικό 
τρίτο οίκο σας. Οι ικανότητές σας στην αφήγηση 
θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σαγηνευτικές.

Ώρα για ενθουσιασμό και περιπέτεια! 
Οι πλανήτες σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους, 
καθώς η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη ενεργοποι-
ούν τον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας, της ομα-
δικής εργασίας και της τεχνολογίας. Συγκεντρώ-
στε τους φίλους σας και διασκεδάστε, ηγηθείτε 
της ομάδας σας και αξιοποιήστε τη δύναμη των 
πολλών για να ολοκληρώσετε τη δουλειά. 

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
στον έκτο οίκο σας, της αποτελεσματικό-
τητας και της υγείας, ανανεώνουν την κα-
θημερινότητά σας, χαρίζοντάς σας ενέρ-
γεια και υψηλή ταχύτητα. Θα μπορού-
σατε να κάνετε μια αποσυμφόρηση των 
άχρηστων αντικειμένων ή να ανανεώσετε 
το σύστημα στην εργασία σας. Έχετε το κί-
νητρο να αποκτήσετε καλύτερη υγεία.

Επιστροφή στα βασικά της καθη-
μερινής ζωής. Αισθάνεστε υπερβολικά πα-
ραγωγικοί αυτόν το μήνα, καθώς η Αφρο-
δίτη και η νέα Σελήνη ενεργοποιούν το 
δεύτερο οίκο σας, της ασφάλειας και των 
χρημάτων. Ασχολείστε με τα οικονομικά 
σας, οργανώνετε τη λίστα των υποχρεώσε-
ών σας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότη-
τα στις καθημερινές σας δραστηριότητες. 

Η Αφροδίτη μαζί με τη νέα Σελή-
νη ενεργοποιούν το δέκατο οίκο σας, της 
καριέρας. Θα μπορούσε να σας προσφερ-
θεί η ευκαιρία να ταξιδέψετε ή να μετα-
κομίσετε για επαγγελματικούς λόγους, να 
δημοσιεύσετε τις ιδέες σας ή να δώσετε 
μια εμπνευσμένη δημόσια ομιλία. Αυτή 
η ευκαιρία θα μπορούσε να έρθει μέσω 
ενός φίλου ή μιας προσωπικής επαφής.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων κάθεται 
σε μια καφετέρια και θυμάται τα 

νιάτα του… 
– Θυμάσαι, λέει ο γέρος στη γριά, 

που πρωτοσυναντηθήκαμε πριν… 50 
χρόνια σε ετούτη εδώ την καφετέρια 
και μόλις βγήκαμε από εδώ, σε πήγα 
πίσω στο φράχτη του διπλανού εργο-
στασίου και το κάναμε;
– Και βέβαια το θυμάμαι, λέει η γριά.  

– Ε, λοιπόν, για χάρη εκείνης της μέ-
ρας, λέω να το ξανακάνουμε απόψε!  
– Βεβαίως, λέει η γριά και σηκώνονται 
και οι δυο να βγουν από την καφετέ-
ρια.

Ένας τυπάκος που καθόταν εκεί δί-
πλα και άκουσε τη… συνομιλία, σκέ-
φτηκε: «Γούστο θα έχει να πάρω μάτι 
τα γερόντια» και τους ακολούθησε.
Βλέπει λοιπόν τη γριά να σηκώνει τη 

φούστα και να πιάνεται στο φράχτη 
και από πίσω ο γέρος έχοντας κατεβά-
σει τα παντελόνια. Το τι ακολούθησε 
μετά δεν περιγράφεται. Το πιο άγριο 
που είχε δει ποτέ ο ματάκιας! Για 40 
λεπτά, χωρίς διακοπή, το ζευγάρι τι-
ναζόταν έξαλλα, κουνιόταν σπασμω-
δικά και οι δυο τους, ούρλιαζαν με τε-
ντωμένες τις φλέβες και γουρλωμένα 
μάτια. 

Στο τέλος κατέρρευσαν και έπεσαν 
στο χώμα. Ο ματάκιας έπαθε πλάκα. 
Ποτέ δεν είχε δει, ούτε ακούσει για 
τόσο παρατεταμένο και τόσο… άγριο, 
πόσο μάλλον από δύο γερόντια. 
«Πρέπει να μάθω το μυστικό τους» 
σκέφτηκε. Περίμενε να συνέλθουν και 
πλησίασε το γέρο.
– Παππού, χωρίς να το θέλω, είδα το 

σκηνικό και εντυπωσιάστηκα. Ποιο εί-
ναι το μυστικό σου; Έτσι το έκανες και 
πριν πενήντα χρόνια; 
– Παιδί μου, απαντά ο γέρος, πριν 

πενήντα χρόνια αυτός ο φράχτης δεν 
ήταν… ηλεκτροφόρος!!!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Νοεμβριου, 2022 / November 18, 2022 31

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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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
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STELLAR SAVINGS 
on Samsung Galaxy S21 FE 5G

on approved credit and 0% interest with 
Fido Payment Program1, on select plans
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Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


