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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΑ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

COP27 | ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑCOP27 | ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ  

Αμφιλεγόμενα  Αμφιλεγόμενα  
αποτελέσματα  αποτελέσματα  

και ανάμικτα  και ανάμικτα  
συναισθήματασυναισθήματα

• G. Wrightstone: «Ψέμα η κλιματική αλλαγή,  • G. Wrightstone: «Ψέμα η κλιματική αλλαγή,  
ο άνθρακας είναι ωφέλιμος για τη ζωή στη Γη»ο άνθρακας είναι ωφέλιμος για τη ζωή στη Γη»

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ

Η κυβέρνηση επενδύει Η κυβέρνηση επενδύει 
στα «πράσινα σπίτια»στα «πράσινα σπίτια»  

Ανακοινώθηκε επένδυση 250εκ.$ για να επενδύσουνΑνακοινώθηκε επένδυση 250εκ.$ για να επενδύσουν    
τα νοικοκυριά σε αξιόπιστες ηλεκτρικές αντλίες  τα νοικοκυριά σε αξιόπιστες ηλεκτρικές αντλίες  
θερμότητας αντί για το ακριβό πετρέλαιοθερμότητας αντί για το ακριβό πετρέλαιο

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ακυρώστε το μνημόνιο  Ακυρώστε το μνημόνιο  
με τη Λιβύη!με τη Λιβύη!  
Το ευρωκοινοβούλιο «τράβηξε»  Το ευρωκοινοβούλιο «τράβηξε»  
το… αυτί της Τουρκίαςτο… αυτί της Τουρκίας

• Νέα συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου • Νέα συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου   
για έρευνα & διάσωση για έρευνα & διάσωση 

• Σ. Καλεντερίδης: • Σ. Καλεντερίδης:   
«Ερντογάν: 20 χρόνια ψέματα»«Ερντογάν: 20 χρόνια ψέματα»

G20: Πρόταση  G20: Πρόταση  
για «παγκόσμιο  για «παγκόσμιο  
ψηφιακό δίκτυο ψηφιακό δίκτυο 
υγείας»υγείας»
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Unwrap our biggest deals

Get a Samsung Galaxy device 

Full price:

for as low as

/mo

$0
$1,556
(plus taxes, $47.34/mo. before bill credit) for 24 months with eligible trade-in1 or 
up to $750 down on fi nancing2 and a Rogers Infi niteTM plan with Upfront EdgeTM

(return device within 2 years)3. 0% interest. 

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

Centre Valleyfi eld
50, Du� erin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra.  1.Not available at all locations. $ 360 trade-in credit available when trading in the Samsung Galaxy S20 Series. Value of trade-in device, if any, determined using a third-party tool provided by Likewize Telecom Solutions Ltd; trade-in value is fi nal and non-negotiable. Credit will be applied 
in-store to total cost of your purchase. If new device price is lesser than credit amount, remaining credit must be used on concurrent purchase of accessories and/or another new device for the same account or credit will be lost. Limit of 1 trade-in device per transaction. Trade-in device must be owned by customer in order to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for deleting/backing up all personal 
data on the trade-in device, Rogers and/or Likewize Telecom Solutions Ltd; is not responsible for any loss and recovery of personal data. 2. Financing: 0% APR on approved credit with a fi nancing agreement (FA) and a Rogers Infi nite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which 
are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated and or if your wireless plan is cancelled your outstanding fi nancing balance becomes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit (if applicable) will end in both cases. 3. Upfront Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infi nite plans with fi nancing; Upfront Edge amount is applied after 
taxes to lower monthly fi nancing program payments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots, blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts and passwords must be removed and/or turned o� ; device cannot have been reported lost or stolen) 
during month 24 (or in months 2-24 while upgrading to a new phone with fi nancing), otherwise Upfront Edge Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding fi nancing balance. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a�  liate 
used under license. © 2022 Rogers Communications.
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Η κυβέρνηση του Καναδά συνεχίζει 
να επενδύει για να κάνει τη ζωή πιο 

προσιτή για οικογένειες σε όλη τη χώρα, 
βοηθώντας τους ιδιοκτήτες σπιτιού να 
αλλάξουν, από το ακριβό πετρέλαιο 
θέρμανσης για το σπίτι σε ενεργειακά 
αποδοτικές αντλίες θερμότητας ψυχρού 
κλίματος.

Στις 21 Νοεμβρίου, ο Sean Fraser, Υπουρ-
γός Μετανάστευσης, Προσφύγων και 
Ιθαγένειας, ανακοίνωσε μια επένδυση 
250 εκατομμυρίων δολαρίων για την επι-
χορήγηση Oil to Heat Pump Affordability 
(OHPA), μια νέα ροή προς προσθήκη 
στην υπάρχουσα Πρωτοβουλία Canada 
Greener Homes. 
Αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει δεκά-

δες χιλιάδες νοικοκυριά να επενδύσουν 
σε προσιτές, αξιόπιστες ηλεκτρικές αντλί-
ες θερμότητας, αντί για ακριβό πετρέλαιο 
θέρμανσης για το σπίτι. 
Το OPHA Grant βασίζεται σε 250 εκα-

τομμύρια δολάρια που ανακοινώθηκε 
το Σεπτέμβριο του 2022 από τον Υπουρ-
γό Guilbeault για να καταστήσει τη θέρ-
μανση των σπιτιών πιο προσιτή – και να 
μειώσει τη ρύπανση – βοηθώντας τα νοι-
κοκυριά να μετακινηθούν σε ηλεκτρικές 
αντλίες θερμότητας. 

Η νέα επιχορήγηση OHPA εστιάζει σε 
νοικοκυριά που τη χρειάζονται περισσό-
τερο και έχει σχεδιαστεί για να ωφελήσει 
τα νοικοκυριά του Καναδά με χαμηλό έως 
μεσαίο εισόδημα. 
Κατά μέσο όρο, οι ιδιοκτήτες σπιτιού 

που αλλάζουν από πετρέλαιο σε αντλί-
ες θερμότητας ψυχρού κλίματος για να 
θερμάνουν τα σπίτια τους θα εξοικονο-
μούσαν από 1.500 έως 4.700 δολάρια 
ετησίως στους λογαριασμούς ενέργειας 
του σπιτιού.

Οι επιλέξιμοι ιδιοκτήτες κατοικιών θα 
μπορούν να συνδυάζουν τις επιχορη-
γήσεις OHPA με χρηματοδότηση από 
υπάρχοντα ομοσπονδιακά, επαρχιακά, 
εδαφικά προγράμματα και προγράμματα 
κοινής ωφέλειας. 

Η επιχορήγηση OHPA θα παράσχει έως 
και 5.000$, τα οποία θα κάλυπταν τα έξο-
δα που περιλαμβάνουν: την αγορά και 
εγκατάσταση μιας επιλέξιμης αντλίας 
θερμότητας, τις ηλεκτρικές αναβαθμί-
σεις για τη νέα αντλία θερμότητας και την 
ασφαλή αφαίρεση της δεξαμενής πετρε-
λαίου.
Αναγνωρίζοντας ότι πολλοί ιδιοκτήτες 

κατοικιών χαμηλού έως μέτριου εισοδή-
ματος συχνά δεν μπορούν να αναλάβουν 
εκ των προτέρων το κόστος που σχετίζε-
ται με την εγκατάσταση αντλιών θερμό-
τητας, τα χρήματα θα παραδοθούν στα 
νοικοκυριά του Καναδά πριν από την 
εγκατάσταση των νέων αντλιών θερμότη-
τας και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 
ισχυρές διαδικασίες επαλήθευσης για να 
διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα χρησιμο-
ποιείται όπως προβλέπεται.

Τα Καναδικά νοικοκυριά μπορεί να είναι 
επιλέξιμα για την επιχορήγηση OHPA εάν:  
1] Το νοικοκυριό τους έχει εισόδημα 

μετά από φόρους ίσο ή χαμηλότερο από 
το διάμεσο εισόδημα μετά από φόρους 
του νοικοκυριού, όπως ορίζεται από το 
όριο μέτρησης χαμηλού εισοδήματος 
της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά 
(π.χ. 53.140$ μετά από φόρους για μια 
οικογένεια τεσσάρων ατόμων).

2] Το σπίτι τους να θερμαίνεται με πε-
τρέλαιο από τον Ιανουάριο του 2023 
(αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με αντί-
γραφα των λογαριασμών καυσίμων πε-
τρελαίου από τους 12 μήνες πριν από 
την εφαρμογή τους), και

3] Οι αιτούντες να είναι οι κύριοι κάτοι-
κοι και ιδιοκτήτες του σπιτιού τους.

Η επιχορήγηση OHPA θα είναι διαθέ-
σιμη στις αρχές του 2023 μέσω της πύ-
λης Canada Greener Homes Initiative. Η 
πρωτοβουλία Canada Greener Homes 
Initiative (CGHI) αξίας 2,6 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων παρέχει ήδη στους επιλέξι-
μους ιδιοκτήτες κατοικιών έως και 5.000 
δολάρια για να μετασκευάσουν το σπίτι 
τους, για να μειώσουν τη χρήση ενέργει-
ας και να εξοικονομήσουν χρήματα. Ως εκ 
τούτου, οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν 
να επωφεληθούν από τις επιχορηγήσεις 
OHPA και CGHI για την αντικατάσταση 
του καυστήρα πετρελαίου τους με αντλί-
ες θερμότητας. Από την πιο πρόσφατη 
Τριμηνιαία Ενημέρωση, το CGHI είχε δια-
θέσει σχεδόν 106 εκατομμύρια δολάρια 
σε επιχορηγήσεις σε σχεδόν 28.000 ιδιο-
κτήτες κατοικιών και είχε εγκρίνει άτοκα 
δάνεια για σχεδόν 4.300 ιδιοκτήτες κα-
τοικιών. 

Στην ανακοίνωσή της η Κυβέρνηση τό-
νισε: «Το να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά 
να μεταβούν στις αντλίες θερμότητας όχι 
μόνο βοηθά στη μείωση του ενεργειακού 
κόστους για τους Καναδούς, αλλά και στη 
μείωση της ρύπανσης. Η επιχορήγηση 
OHPA είναι ένα ακόμη παράδειγμα της 
δέσμευσης της κυβέρνησης να κάνει τη 
ζωή πιο προσιτή για τους Καναδούς, ενώ 
παράλληλα καταπολεμά την κλιματική 
αλλαγή από ακτή σε ακτή σε ακτή».
«Η θέρμανση και η ψύξη των σπιτιών 

μας πιο αποτελεσματικά – με τεχνολογία 
όπως οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας 
– κοστίζει στους Καναδούς λιγότερα χρή-
ματα και μειώνει τη ρύπανση. Είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να βοηθήσουμε 
τους Καναδούς να κάνουν ακριβώς αυτό» 
είπε ο υπουργός Φυσικών Πόρων.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Οι αντλίες θερμότητας είναι μια δοκι-

μασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία στον 
Καναδά, ικανή να παρέχει έλεγχο άνεσης 
για ένα σπίτι όλο το χρόνο, θερμαίνοντας 
το σπίτι το χειμώνα, ψύχοντας το σπίτι το 
καλοκαίρι και σε ορισμένες περιπτώσεις 
θερμαίνοντας το νερό. Σε σύγκριση με 
άλλες ηλεκτρικές πηγές οικιακής θέρμαν-
σης, είναι επίσης δύο έως τρεις φορές 
πιο αποδοτικές, πράγμα που σημαίνει 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση για τους ιδιο-
κτήτες σπιτιού και μειωμένη κατανάλωση 
ενέργειας για επιχειρήσεις κοινής ωφέ-
λειας και δίκτυα. Η Natural Resources 
Canada συνεργάζεται επίσης με το 
Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, την Υπη-
ρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος 
των ΗΠΑ και τους κατασκευαστές, για 
την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση 
της επόμενης γενιάς αντλιών θερμότητας 
ψυχρού κλίματος μέσω του Residential 
Cold – Climate Heat Pumps Technology 
Challenge. Το κορυφαίο σχέδιο του Κα-
ναδά για το κλίμα έχει επενδύσει πάνω 

από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε κα-
θαρή ανάπτυξη με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών κατά 40%-45% έως το 2030 
και μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Η 
Πρωτοβουλία Canada Greener Homes θα 
παραδώσει έως και 1,5 μεγατόνους (Mt) 
στη μείωση των εκπομπών ετησίως έως 

το 2026 και αναμένεται να δημιουργήσει 
περισσότερες από 110.000 άμεσες και 
έμμεσες θέσεις εργασίας σε ολόκληρο 
τον Καναδά, με βάση τις περισσότερες 
από 436.000 άμεσες θέσεις εργασίας που 
αντιπροσώπευε ο τομέας ενεργειακής 
απόδοσης το 2018.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

ΚΑΝΑΔΑΣ

Κάνοντας τη θέρμανση του σπιτιού  
πιο προσιτή για τους Καναδούς 
«Πολεμώντας» παράλληλα την κλιματική αλλαγή

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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BLACK FRIDAY
Ένας ξενόφερτος θεσμός…

Έφτασε η περιβόητη Black Friday. Επιχειρήσεις και καταστή-
ματα διαθέτουν και πάλι ελκυστικές – όπως διατυμπανί-

ζουν – προσφορές στο πλαίσιο της «Μαύρης Παρασκευής». Το 
εγχείρημα που υιοθετήθηκε επιτυχώς σε όλες σχεδόν τις δυτικές 
χώρες (η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση) πραγματοποιείται την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. 
Ο όρος Black Friday, κατά το «έθιμο», έχει τις ρίζες του στη δε-

καετία του 1960, όταν τα λογιστικά φύλλα και οι αποδείξεις ήταν 
ακόμη χειρόγραφα και τα καταστήματα είχαν δύο χρώματα μελα-
νιού για να καταγράφουν τα στοιχεία. Με κόκκινο γράφονταν οι 
ημέρες με αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων και με μαύρο οι ημέρες 
με θετικό απολογισμό. 
Η «Μαύρη Παρασκευή», τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου 

όπως έχει καθιερωθεί, είναι ένας καθαρά γιάνκηκος θεσμός, ο 
οποίος κηρύσσει την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων αγορών και 
προκαλεί υστερία στους καταναλωτές, κυρίως χαμηλής αγοραστι-
κής δύναμης, με τις πολυδιαφημισμένες «μαύρες» προσφορές. 

Στην ουσία στοιβάζει αξημέρωτα έξω από τα καταστήματα πλή-
θος κόσμου, που στο τέλος ποδοπατούνται μεταξύ τους για να 
αγοράσουν το περίσσευμα μάλλον των εμπορευμάτων, ενώ οι 
εργαζόμενοι βρίσκονται να είναι ακόμα μια φορά τα εξιλαστήρια 
θύματα της εργασιακής δουλείας. Όλα αυτά βέβαια στο βωμό του 
κέρδους και του ανταγωνισμού των μεγάλων εμπόρων, οι οποίοι 
θέλουν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο τζίρο.

Βέβαια, για να πούμε και του στραβού (της στραβής) το δίκιο, 
στις ΗΠΑ όταν μιλάμε για προσφορές δεν εννοούμε αυτές που 
έχουμε συνηθίσει εδώ της τάξεως των 30 με 50%. Εννοούμε τιμές 
κάτω του κόστους αγοράς, στους ελάχιστους πάντως πελάτες που 
θα προλάβουν… 
Δε λείπουν, εν τω μεταξύ, και τα γεγονότα βίας, όπως ξυλοδαρμοί, 

μαχαιρώματα ακόμη και πυροβολισμοί, με θύματα άτυχους πελά-
τες που «ευνοήθηκαν» να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή... 

Ο θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί και σε πολλές ευ-
ρωπαϊκές χώρες και κάθε χρονιά συμμετέχουν όλο και περισσό-
τεροι λιανέμποροι. Στον Καναδά η «Μαύρη Παρασκευή» έκανε 
την εμφάνισή της το 2011 και θωρείται επινόηση των εμπορικών 
συλλόγων, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τους Καναδούς 
καταναλωτές να ταξιδεύουν για ψώνια στις γειτονικές ΗΠΑ. Μία 
καλή ευκαιρία για τους τοπικούς εμπόρους, να ξεφορτωθούν το 
παλιό (κυρίως) εμπόρευμα πριν τις γιορτές. 
Το online shopping έχει κι’ αυτό διευκολύνει κατά πολύ την αύξη-

ση των πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών. 
Πιστεύω πως κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην εξοικονό-

μηση χρημάτων των καταναλωτών, ειδικά σε δύσκολους καιρούς, 
είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. 
Τα αίτια όμως του συγκεκριμένου θεσμού είναι βαθύτερα και 

πέρα από τις όποιες υπερπροσφορές, έχουν να κάνουν κυρίως 
με το φρούτο της ξενομανίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
διεθνώς, το εντονότατο φαινόμενο υιοθέτησης όλων των δυτικών 
εμπορικών εθίμων. 

Ημέρες όπως του Αγίου Βαλεντίνου, των Ευχαριστιών, του Σάντα 
Κλος, της Μητέρας, του Πατέρα, της Λευκής Νύχτας, για να αναφέ-
ρω τις πιο γνωστές, μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας, προς τέρψη 
του ταλαίπωρου λαού, με οδυνηρό αποτέλεσμα το άδειασμα του 
ισχνού… πορτοφολιού!

Το σύγχρονο «Μολών Λαβέ»
Η διάσταση του έθνους με το κράτος, αποτυ-

πώνεται εις την έλλειψη εθνικής στρατη-
γικής και ιδεολογίας ως προς το Ελληνικό έθνος, 
μετά την καταρράκωση της Μεγάλης Ιδέας, με 
συνέπεια, η Ελλάς διελθούσα των καυδιανών 
δίκρανων του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου 
αλλά και των διαφόρων, ένεκεν και συνεπεία 
των έξωθεν επιρροών, πολιτικών ανωμαλιών, 
να κατορθώσει τύποις να ορθοποδήσει διαρ-
κούσης της  πολύφερνης μεταπολιτεύσεως, η 
οποία εξικνείται το όραμα της υποσκάψεως του 
έθνους – Κράτους.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Σήμερον, η παγιωμένη σηψαιμική κατάσταση 
μίας καθημαγμένης γραφειοκρατικής ελίτ των 
Βρυξελλών, άνευ οράματος, αμιγώς αγκιστρω-
μένης προς την ιδεοληψία της μείζονος επανεκ-
κίνησης της προελαύνουσας Νέας Τάξης πραγ-
μάτων, αποδεικνύει το ασφυκτικό αδιέξοδο της 
Πατρίδας μας, η οποία ευρίσκεται καθειργού-
μενη, εις τη διελκυστίνδα του παρασιτικού κα-
ταναλωτισμού και του εθνομηδενισμού, ευθυ-
γραμμιζόμενη προς τις άνωθεν επιταγές, καίτοι 
αντίκεινται προς το εθνικό μας συμφέρον.

Η νεοπαγής Φεουδαρχική αντίληψη και θέαση 
του κόσμου, δεν καταλείπει ουδένα περιθώριο 
αλλά και ούτε ουδεμία ελπίδα δια αποκατάστα-
ση της παγκόσμιας νηνεμίας, κατόπιν του κατα-
σκευασμένου αφηγήματος της πανδημίας, το 
οποίο εσχάτως διαδέχονται η κλιματική αλλαγή, 
η τεχνική επισιτιστική και ενεργειακή κρίση.

Η σύμμειξη καπιταλισμού και μαρξισμού εις τη 
ρητορική των ελίτ, με επίκεντρο την κατάλυση 
της εθνικής ταυτότητας και την άρδην αντικατά-
σταση του Ελληνικού πληθυσμού δια των επήλυ-
δων, συνιστά μία παράμετρο, για το πώς ευαγγε-
λίζονται οι κόσμο-εξουσιαστές την επιβολή της 
παγκοσμιοποίησης, ξύλοις και ροπάλοις.
Οι αναθεωρητές της ιστορίας απεργάζονται τη 

λήθη του ιστορικού παρελθόντος, ούτως ώστε 
δια της καλλιεργουμένης λήθης να οικοδομηθεί 
ευχερέστερα ο ιδιοπαθώς νοσηρός κόσμος της 
Νέας επανεκκινήσεως, ο οποίος προάγει τη δυ-
σώδη σήψη και διαφθορά, παραχαράσσοντας 
τις αντικειμενικώς πραγματικές θεμελιώδες αρ-
χές και αξίες της Δημοκρατίας.
Ο καλπάζων ψευδεπίγραφος προοδευτισμός, 

συνθλίβει οιαδήποτε παραδοσιακή αξία, καλύ-
πτοντας την υπό την κίβδηλη δορά του εκσυγ-
χρονισμού, αναγόμενο εις το προοδευτικό «προ-
τσές» μετασχηματισμού της κοινωνίας, προς μία 
νέα τάξη πραγμάτων.

Αρωγοί προς τη μνησθείσα δρομολογουμένη 
αλλοτρίωση και διαφθορά, καθίστανται συλ-
λήβδην και ανεξαιρέτως άπαντα τα κοινοβου-
λευτικά ανθελληνικά κόμματα, προεχόντως και 
κυρίως της αριστεράς, η οποία αποβλέπει εις τη 
διάλυση των ριζών και της ταυτότητας της Ελλα-
δικής κοινωνίας.

Εν τω πλαισίω λοιπόν αυτών, η μετάλλαξη της 
κοινωνίας, η έλλειψη αρχών και αξιών, η μο-

νομερώς προαγωγή νοσηρών προτύπων και ο 
εξοστρακισμός υγιών προτύπων ερειδόμενη εις 
την ιστορία και τον πολιτισμό μας, αποτελούν 
συνειδητές επιλογές της κοινωνίας, η οποία απε-
μπολεί το εθελόθυτον του παρελθόντος μας, το 
«Μολών Λαβέ», δηλονότι την οντολογική ιαχή 
της θυσιαστικής αυταπάρνησης του διαιώνιου 
Ελληνικού Πολιτισμού, ο οποίος σφυρηλατήθη-
κε, δυνάμει ιστορικών τεκμηρίων νομοτελειακά 
εις τις βάσεις της εν επιγνώσει θυσίας, προς σκο-
πό τη λύτρωση και επί τω τέλει η συλλογικότητα 
του έθνους να ανανήψει και αναστηθεί.

Η πεμπτουσία του Ελληνικού Πολιτισμού, συ-
μπυκνώνεται εύγλωττα εις όλα τα ιστορικά κεί-
μενα, αρκεί να διηθήσει απροκατάληπτα, ούτως 
ώστε να μυηθεί εις το νάμα της καταγωγικής 
του προέλευσης, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει 
με λυσιτέλεια τους αρειμάνιους πολέμιους του 
Ελληνισμού και της ζώσης Ορθόδοξου παραδό-
σεως.

Ως εκ τούτου, λίαν σκοπίμως, οι ανθέλληνες 
πολιτικοί οι οποίοι ομολογούν ασμένως την επί-
λυση του οξέος και ακανθώδους δημογραφικού 
δια τους μετανάστες, καθότι επιθυμούν γηθο-
σύνως την άρδην και ράγδην αντικατάσταση του 
Ελληνικού πληθυσμού και εν γένει, κατά εν τω 
άμα, την ολοσχερή εξαφάνιση του Ελληνισμού, 
δια τον απλό λόγο, ότι αποτελεί τη μήτρα του 
παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ οι σύγχρονοι αυτοί 
επιγενόμενοι, όψιμοι, πολιτισμικά «ιμπεριαλι-
στές» αμιλλώνται παγκοσμίως τους Έλληνας, δια 
να ιδιοποιηθούν επ’ ωφέλεια των την πρωτοκα-
θεδρία του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ως έπος ειπείν ας διαμηνύσουμε προς πάσα κα-
τεύθυνση, βαίνοντες εις την κόψη του επισφα-
λούς της αριστοκρατικής ελευθερίας του ήθους 
μας, «Μολών Λαβέ».

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι δι-
κηγόρος Παρ΄Αρείω 
Πάγω. Σπούδασε Νομι-
κά στη Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιο-
γραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημο-
σιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό 

του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και 
η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως δι-
αφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπι-
στευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 
(Α’211).
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Ο χάρτης των κοιτασμάτων  
σε Κρήτη – Πελοπόννησο
Τι έδειξαν οι έρευνες

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών από 
την ExxonMobil σε Κρήτη – Πελο-

πόννησο και οι γεωτρήσεις που θα ακο-
λουθήσουν, μπορούν να αποδώσουν 
παραγωγή φυσικού αερίου, μέσα σε δυ-
όμιση μόλις χρόνια. Παραγωγή που μπο-
ρεί να καταστήσει τη χώρα μας ενεργει-
ακά αυτοδύναμη, ακόμα και να της δώ-
σει δυνατότητα ενεργειακών εξαγωγών. 
Παλαιότερες έρευνες και μελέτες έχουν 
αναφερθεί σε πλούσια ενεργειακά κοιτά-
σματα που κρύβει η ελληνική ΑΟΖ. 

 
Ηλίας Κονοφάγος*
© slpress.gr 

Συγκεκριμένα, μελέτες των Πανεπιστη-
μίων Κολούμπια (ΗΠΑ) και Ουτρέχτης 
(Ολλανδία) έδειξαν ότι, από γεωλογική 
άποψη, υπάρχουν περιοχές όπου θα ήταν 
δυνατόν να εντοπιστούν υφαλογενείς τα-
μιευτήρες βιογενούς αερίου, ανάλογοι 
με αυτούς του κοιτάσματος Zohr. Οι πε-
ριοχές που είχαν χαρτογραφηθεί από τα 
παραπάνω Πανεπιστήμια, εντοπίζονται 
ακριβώς γεωγραφικά εκεί που επίκεινται 
οι σεισμικές έρευνες της ExxonMobil: Νό-
τια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της 
Κρήτης, καθώς και νότια και νοτιοδυτικά 
της Κύπρου. Εκτιμούμε, λοιπόν, ότι οι πα-
ραπάνω περιοχές εμφανίζουν από ερευ-
νητική άποψη σημαντικές ομοιότητες με 
τις θαλάσσιες περιοχές της νότιας Κύπρου, 
όπου είναι δυνατόν να περιέχουν από 
στρατηγική άποψη σημαντικά αποθέματα 
βιογενούς φυσικού αερίου, παγιδευμένα 
μέσα σε ταμιευτήρες μικρού σχετικά μεγέ-
θους υφαλογενών ασβεστόλιθων «τύπου 
Zohr», καλυμμένων από αδιάβροχα άλατα 
του Μεσσηνίου.

Οι ταμιευτήρες καρστικών υφαλογεννών 
σπηλαιωδών ασβεστόλιθων βιογενούς 
φυσικού αερίου, παρουσιάζουν σημαντι-
κά πλεονεκτήματα έναντι άλλου είδους 
ταμιευτήρων. Λόγω του υψηλού πορώ-
δους τους (μέχρι και 75%) μπορούν συ-
γκριτικά να εγκλωβίσουν μέσα τους πολύ 
μεγαλύτερες ποσότητες υδρογονανθρά-
κων. Για παράδειγμα, το αιγυπτιακό Zohr 
καλύπτει έκταση 100 km2 όση και το κυ-
πριακό ψαμμιτικό κοίτασμα «Αφροδίτη», 
αλλά το «Αφροδίτη» περιέχει πέντε φορές 
λιγότερα ανακτήσιμα αποθέματα από το 
Zohr.

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΚΥΠΡΟ
Από ερευνητική άποψη, όμως, σε αντίθε-

ση με τα κοιτάσματα ψαμμιτικού τύπου, ο 
εντοπισμός ασβεστολιθικών στόχων κοι-
τασμάτων είναι πολύ πιο δύσκολος, δεδο-
μένου ότι το μέγεθος τους είναι μικρότερο 
και γι’ αυτό το λόγο απαιτούν εκτέλεση 
δαπανηρότερων σεισμικών υποθαλάσσι-
ων καταγραφών τριών διαστάσεων (3D). 
Στη νότια υπεράκτια Κύπρο, όπου έχουν 
εκτελεστεί ήδη εκτεταμένες σεισμικές κα-
ταγραφές τριών διαστάσεων, χαρτογρα-
φήθηκαν τουλάχιστον 10 στόχοι κοιτασμά-
των «τύπου Zohr» από την εταιρεία PGS, 
η οποία στο παρελθόν είχε πραγματοποι-
ήσει σεισμικές καταγραφές τόσο στην Κύ-
προ, όσο και στην Ελλάδα.
Σχετικά με τις προοπτικές παρουσίας 

κοιτασμάτων «τύπου Zohr» νότια και νο-
τιοδυτικά της Κρήτης, η εταιρεία PGS είχε 
εκτελέσει σεισμικές έρευνες για λογαρια-
σμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρεί-
ας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Ανάλογες 
έρευνες είχαν πραγματοποιήσει και οι 
αμερικανικές γεωφυσικές εταιρείες ΙΟΝ 

& Spectrum μεταξύ Λιβύης και Κρήτης για 
λογαριασμό της λιβυκής κυβέρνησης. Οι 
έρευνες αυτές είχαν εντοπίσει 38 στόχους 
κοιτασμάτων εντός της ελληνικής ΑΟΖ, εκ 
των οποίων οι 30 μπορεί να θεωρηθούν 
στόχοι φυσικού αερίου υφαλογενών 
ασβεστόλιθων «τύπου Zohr». 

Μερικοί εξ αυτών εμφανίζονται να είναι 
μεγαλύτεροι σε μέγεθος από το κοίτασμα 
Ζohr!
Επίσης, απέδειξαν την ύπαρξη δύο επι-

πλέον νέων τεράστιων στόχων υφαλογε-
νών ασβεστόλιθων 1 και 2, εκ των οποίων 
ο πρώτος – εάν περιέχει πράγματι φυσικό 
αέριο με την ίδια πληρότητα που υπάρχει 
στο κοίτασμα Zohr – είναι δυνατόν να δι-
αθέτει αποθέματα ανάλογα με αυτά του 
κοιτάσματος South Pars στο Κατάρ, που 
είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού 
αερίου στον κόσμο.

ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ «ΤΥΠΟΥ ZOHR»
Τα αναμενόμενα επιπλέον πιθανά απο-

θέματα φυσικού αερίου «τύπου Zohr» 
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, έκτασης 
τουλάχιστον 150.000 km2, ευρισκόμενων 
δυτικά, νοτιοδυτικά, νότια και νοτιοανα-
τολικά της Κρήτης, δεν είναι δυνατόν σή-
μερα να εκτιμηθούν με ακρίβεια. Υπάρ-
χουν, όμως, βάσιμες ενδείξεις – χαρτογρα-
φήσεις γεωφυσικών σεισμικών ερευνών 
υψηλής ευκρίνειας – ότι υπάρχουν εντός 
της ελληνικής επικράτειας και ΑΟΖ του-
λάχιστον 30 στόχοι κοιτασμάτων «τύπου 
Zohr». Εάν λάβουμε υπόψη μία εύλογη 
πιθανότητα ανακάλυψης κοιτάσματος της 
τάξης του 20%, αυτό σημαίνει ότι οι επι-
κείμενες έρευνες και γεωτρήσεις μπορούν 
να ανακαλύψουν έξι τουλάχιστον κοιτά-
σματα «τύπου Zohr», με αποθέματα του-
λάχιστον πέντε τρισ. m3 φυσικού αερίου 
και σημερινής αξίας τουλάχιστον ενός τρισ. 
δολαρίων. Οι προηγηθείσες εκτιμήσεις και 
χαρτογραφήσεις σχεδόν όλων των γεω-
φυσικών εταιρειών που έχουν εργαστεί 
στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν δείξει ότι 
οι ασβεστολιθικοί ύφαλοι «τύπου Zohr» 
επαναλαμβάνονται επί 300 χλμ. από την 
κυπριακή υφαλοκρηπίδα μέχρι και την 
ελληνική υφαλοκρηπίδα νότια του Καστε-
λόριζου, επεκτεινόμενοι ανατολικότερα 
μέχρι και νότια της Πελοποννήσου.
Επομένως, οι επικείμενες σεισμικές έρευ-

νες τριών διαστάσεων και στη συνέχεια οι 
γεωτρήσεις, τόσο στην υπεράκτια νότια 
Πελοπόννησο, όσο και στην υπεράκτια νό-
τια Κρήτη, αναμένεται να  μας δείξουν ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενεργεια-
κού πλούτου της Ελλάδας, που επί πολλά 
χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητος.

*O Δρ. Ηλίας Κ. Κονοφάγος είναι Χημικός 
Μηχανικός και μέλος της Επιτροπής Ενέρ-
γειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι εκτε-
λεστικός Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Υδρο-
γονανθράκων της Εταιρίας Flow Energy 
S.A. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Έρευ-
νας & Παραγωγής Κοιτασμάτων Υδρογο-
νανθράκων της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 
Είναι Eisenhower Fellow των ΗΠΑ στον 
τομέα της Οικονομίας Έρευνας & Παρα-
γωγής Υδρογονανθράκων και ειδικότερα 
του Ενεργειακού Τομέα. Έχει διεθνή πα-
ρουσία με πλέον των 200 επιστημονικών 
ανακοινώσεων.

ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  
ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ:  
slpress.gr/oikonomia/o-chartis-ton-
koitasmaton-se-kriti-peloponniso-ti-
edeixan-oi-ereynes/
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ΕΛΛΑΔΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Η σημασία του μνημονίου 
κατανόησης για έρευνα  
& διάσωση
Τα όρια της δικαιοδοσίας ταυτίζονται με τα FIR Αθη-
νών –που αμφισβητεί η Τουρκία– και Καΐρου αντιστοί-
χως, ενώ ο συμφωνηθείς θαλάσσιος χώρος καλύπτει 
εκείνον που προσδιορίζει το παράνομο τουρκολιβυκό 
μνημόνιο

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το 
μνημόνιο κατανόησης που υπέγρα-

ψαν Ελλάδα και Αίγυπτος την Τρίτη 
22/11 στο Κάιρο και το οποίο αφορά τη 
συνεργασία των δύο χωρών στους το-
μείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευ-
νας και Διάσωσης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  
[Kathimerini.gr]

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Πανα-
γιωτόπουλος, ο οποίος υπέγραψε το 
μνημόνιο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του 
Μ. Ζάκι, παρουσία των υπουργών Εξω-
τερικών Ν. Δένδια και Σ. Σούκρι (φωτ.), 
«στη συμφωνία καθορίζονται τα όρια της 
δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης 
για την έρευνα και διάσωση μεταξύ Ελ-
λάδας και Αιγύπτου, που ταυτίζονται με 
τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα». 

Ως γνωστόν, η Τουρκία αμφισβητεί τα 
όρια του FIR Αθηνών, ενώ ο συμφωνη-
θείς θαλάσσιος χώρος καλύπτει εκείνον 
που το παράνομο τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο προσδιορίζει. Η υπογραφείσα 
συμφωνία είναι «σε αντιδιαστολή με τα 
αποκαλούμενα “μνημόνια συνεργασίας” 
μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης 
της Τρίπολης, που συνιστούν συμπερι-
φορές παράνομες, παραβατικές, άκυρες 

και αποσταθεροποιητικές», πρόσθεσε ο 
κ. Παναγιωτόπουλος.
«Η συμφωνία αυτή έχει βασικό άξονα 

την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, συ-
μπεριλαμβανομένου του Δικαίου της 
Θάλασσας, και στις αρχές του Καταστα-
τικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με 
γνώμονα το σεβασμό της διεθνούς νο-
μιμότητας και την προαγωγή της ειρήνης 
και της σταθερότητας στη Μεσόγειο και 
ευρύτερα», επισήμανε από την πλευρά 
του ο κ. Δένδιας, ενώ σημείωσε και πως 
στη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό 
του συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Λιβύη 
και η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητι-
κότητα. Όπως μεταδόθηκε, ο κ. Σούκρι 
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η συνεργα-
σία των δύο χωρών βασίζεται στο πλαί-
σιο του σεβασμού του διεθνούς δικαί-
ου», με τον κ. Ζάκι να σχολιάζει ότι οι 
σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου «θα πρέ-
πει να είναι μοντέλο για τις σχέσεις όλων 
των χωρών. Βασίζονται στο σεβασμό και 
στις σχέσεις καλής γειτονίας».

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, διμερή 
συμφωνία για την απασχόληση 5.000 
εποχικών εργατών γης υπέγραψε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης με τον Αιγύπτιο ομό-
λογό του για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.
Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι 

δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι. Η νέα 
πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε πως 
συμφωνεί με πρόσφατη δήλωση του 
υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Α. Τα-
γιάνι, ότι τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 
ανήκουν, ασφαλώς, στην ελληνική κυρι-
αρχία, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη βού-
λησή της να συναντήσει σύντομα τον κ. 
Μητσοτάκη και να υπάρξει συνεργασία 
Ιταλίας – Ελλάδας στο μεταναστευτικό 
και στο προσφυγικό.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Το Ευρωκοινοβούλιο 
ζητά την ακύρωση του 
τουρκολιβυκού μνημονίου
Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου καλεί τις λιβυκές Αρχές να 
προχωρήσουν στην ακύρωση του τουρ-
κολιβυκού μνημονίου του 2019 και να 
μην εφαρμόσουν την επακόλουθη συμ-
φωνία της 3ης Οκτωβρίου του 2022 για 
την εξόρυξη υδρογονανθράκων, καθώς 
αυτή προβλέπει παράνομες δραστηριό-
τητες γεώτρησης στις ΑΟΖ χωρών όπως 
είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Το σχετι-
κό κείμενο υιοθετήθηκε με 454 ψήφους 
υπέρ, 130 κατά και 54 αποχές.  

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο 
ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφα-
λογιάννης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υιοθέτησε την Τετάρτη 23/11 την Έκθεση 
για τη Λιβύη, στην οποία συμπεριλαμβά-
νονται «δύο πολύ σημαντικές τροπολογί-
ες για την ακύρωση του παράνομου τουρ-
κολιβικού μνημονίου και τη συμφωνία για 
την εξόρυξη υδρογονανθράκων». Όπως 
υπογραμμίζει ο κ. Κεφαλογιάννης, πρό-
κειται για «μία πολύ σημαντική απόφαση, 
που ταυτίζεται απολύτως με τις ελληνικές 
εθνικές θέσεις».

Συγκεκριμένα, με την υιοθέτηση και 
έγκριση των τροπολογιών αυτών, «είναι 
πλέον επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο 
οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης μεταξύ της Τουρκίας και της Λι-
βύης δε συμμορφώνεται με τη Σύμβαση 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας και ως εκ τούτου 
δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για 
τρίτα κράτη». Επιπλέον, με τη δεύτερη 
τροπολογία που συμπεριελήφθη στην 
Έκθεση, «η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καλεί τις λιβυκές αρχές να 
προχωρήσουν στην ακύρωση του τουρκο-
λιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριο-
θέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών στη Με-
σόγειο και να μην εφαρμόσουν την επα-
κόλουθη συμφωνία της 3ης Οκτωβρίου για 
την εξόρυξη υδρογονανθράκων, καθώς 
προβλέπει παράνομες δραστηριότητες 
γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομι-
κές ζώνες χωρών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών της Κύπρου και της Ελλάδας».

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στις δύο 
τροπολογίες του κ. Κεφαλογιάννη που υι-
οθετήθηκαν στην Έκθεση για τη Λιβύη και 

εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του ΕΚ, οι 
ευρωβουλευτές: 
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο 

του 2019 η Λιβύη υπέγραψε με την Τουρ-
κία μνημόνιο κατανόησης για την οριο-
θέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών 
στη Μεσόγειο Θάλασσα. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι παραβιάζει τα δικαιώματα 
τρίτων κρατών, δε συμμορφώνεται με το 
δίκαιο των θαλασσών και δεν μπορεί να 
έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη, 
όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
ενώ στις 3 Οκτωβρίου 2022 η Λιβύη και η 
Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για τους 
υδρογονάνθρακες με βάση τη συμφωνία 
του 2019… Παροτρύνουν τις αρχές της 
Λιβύης να προχωρήσουν στην ακύρωση 
του μνημονίου συμφωνίας της Τουρκί-
ας με τη Λιβύη το 2019 για την οριοθέ-
τηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη 
Μεσόγειο Θάλασσα και να μην εφαρ-
μόσουν καμία ρήτρα που περιλαμβά-
νει την επακόλουθη συμφωνία για τους 
υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε στις 
3 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπει παρά-
νομες δραστηριότητες γεώτρησης στις 
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κύ-
πρου και της Ελλάδας».
Η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομά-

δας της ΝΔ, ευρωβουλευτής Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, καλωσόρισε την «Έκ-
θεση για την κατάσταση στη Λιβύη (του 
ΕΚ), η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι το 
τουρκολιβυκό Μνημόνιο του 2019, για 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών 
στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά́ 
δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, 
δε συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θά-
λασσας και δεν έχει νομικές συνέπειες για 
τρίτα κράτη».
Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Έκθεση (του 

ΕΚ) ορθώς παροτρύνει τις Λιβυκές Αρχές 
να προβούν στην ακύρωση του τουρκολι-
βυκού μνημονίου και να μην εφαρμόσουν 
καμία ρήτρα της συμφωνίας για τους 
υδρογονάνθρακες», συμπληρώνοντας 
πως «η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας 
και ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογεί-
ου και σέβεται το Διεθνές Δίκαιο».

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ [Kathimerini.gr]
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Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ Ο «ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ»: 
Τα ίδια ψέματα επαναλήφθηκαν 20 χρόνια μετά

Ο Ερντογάν παρουσίασε πριν από 
λίγες μέρες το «Όραμα για την 

Τουρκία του 21ου αιώνα», για το οποίο 
έκανε μια ανάλυση ο Zulfikar Dogan 
(Ζουλφικάρ Ντογάν), που αξίζει να τη 
μελετήσουμε.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Κατά τον Τούρκο αναλυτή, ο λόγος του 
Ερντογάν, παρότι χρησιμοποίησε πολλές 
φορές τις λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη, 
ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός στην 
καταγωγή και τα πιστεύω του άλλου, 
ήταν ιδιαίτερα τοξικός και διχαστικός, 
αφού, αγκαλιά με τους αρχηγούς των 
τρομοκρατικών οργανώσεων των «γκρί-
ζων λύκων», που φόρεσαν την προβιά 
του πολιτικού, κάλεσε τους οπαδούς του 
ορκιστούν για μια Τουρκία που θα στη-
ρίζεται στους εξής πυλώνες: «Ένα έθνος, 
ένα κράτος, μια σημαία, μία πατρίδα».

Δηλαδή, καλώντας όλους τους πολίτες 
να τον ακολουθήσουν και να συστρα-
τευθούν μαζί του για το νέο όραμα της 
Τουρκίας, απέκλειε τους Κούρδους, που 
αποτελούν το ένα τέταρτο της τουρκικής 
κοινωνίας.

Κατά τ’ άλλα, ο Ζουλφικάρ Ντογάν 
ανέλυσε ως εξής την παρουσίαση του 
Τούρκου προέδρου:
«Οι πολυαναμενόμενες δηλώσεις του 

προέδρου και του προέδρου του AKP Τα-
γίπ Ερντογάν ήταν μια παράσταση στην 
οποία εξηγήθηκαν οι ενέργειες της 
20χρονης κυβέρνησης του AKP. Oι υπο-
σχέσεις για θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες, δημοκρατία και ένα νέο σύ-
νταγμα, κανένα από τα οποία δεν εφαρ-
μόστηκε αυτά τα 20 χρόνια μέχρι τώρα, 
επαναλήφθηκαν.
Ο Ερντογάν, ξεκινώντας με τη λέξη «ελά-

τε όλοι», αφενός μεν έδωσε μηνύματα 
εναγκαλισμού σε όλους, καλώντας σε 
ενότητα, αλληλεγγύη, ισότητα, δικαιοσύ-
νη και αδελφοσύνη, αφετέρου δε έδειξε 
ότι οι πολιτικές διακρίσεων και η νοο-
τροπία του δεν άλλαξαν, αφού εξαίρεσε 
από τον κατάλογο των προσκεκλημέ-
νων τα κόμματα HDP, DEVA και Gelecek 
Partisi (σ.τ.μ. Κούρδοι, Μπαμπα-
τζάν, Νταβούτογλου).
»Προσπαθώντας να δώσει μηνύματα 

κοινωνικής ειρήνης, πολιτικής συμφιλίω-
σης και οικοδόμησης κλίματος αμοιβαίας 
κατανόησης, η ανειλικρίνεια του Ερντο-
γάν σε αυτό το θέμα αποτυπώθηκε στη 
ρητορική του με τις κατηγορίες και τις 
εκφράσεις που χρησιμοποίησε κατά της 
αντιπολίτευσης, επιβεβαιώνοντας για 
άλλη μια φορά ότι δεν έχει αλλάξει και 
δεν μπορεί να αλλάξει…
…Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μια διαδικα-

σία κατά την οποία η πρόεδρος του Τουρ-
κικού Ιατρικού Συλλόγου (TTB) Şebnem 
Korur Fincancı συνελήφθη και φυλακί-
στηκε και την ώρα που ο εισαγγελέας 
κατέθεσε «δικαστικό αίτημα» και ζήτη-
σε από το δικαστήριο την απόλυση του 
επικεφαλής του TTB και όλων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του TTB, και 
την τοποθέτηση κρατικού επιτρόπου 
και διαχειριστή στον TTB, ο Ερντογάν, 
υποσχόταν έναν «Αιώνα της Τουρκίας», 
όπου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες 
θα ασκούνται πλήρως, η καταγωγή και 
οι πεποιθήσεις του κάθε πολίτη είναι εγ-
γυημένες, όπου θα υπάρχει περισσότερη 
ελευθερία και περισσότερη δικαιοσύνη, 
όπου η δημοκρατία θα είναι ριζωμένη 
και η Τουρκική Δημοκρατία θα στέφεται 
με ελευθερίες! Ναι, την ώρα που κατα-
πατούνταν βάναυσα οι βασικές ελευθε-

ρίες του Ιατρικού Συλλόγου Τουρκίας, το 
να μιλάς «αιώνα» με περισσότερη ελευ-
θερία και περισσότερη δικαιοσύνη, είναι 
σχεδόν σαν να κοροϊδεύεις την κοινωνία 
και τους ανθρώπους…
…Ο  Ερντογάν δεν είπε τίποτα καινούρ-
γιο που θα ενθουσίαζε, θα έπειθε και 
θα καθησύχαζε τον κόσμο, εκτός από τα 
μέλη του κόμματος που γέμισαν την αί-
θουσα και τους μετέφεραν από όλη τη 
χώρα.
…Ο Ερντογάν, ο οποίος είναι στην εξου-

σία 20 χρόνια, μίλησε επί δύο ώρες με 
έναν έντονα σκληρό λόγο και με σκληρή 
έκφραση και έδειξε ότι δεν έχει πλέον να 
δώσει καμία νέα υπόσχεση και ότι στην 
ουσία βρίσκεται σε ένα σημείο που τε-
λειώνουν τα λόγια.
»Με προτάσεις που ξεκινούν από τη 

λέξη «ελάτε», ο Ερντογάν απαριθμούσε 
τις εκκλήσεις του να συμβάλλουμε όλοι 
μαζί για να δημιουργήσουμε τον «Τουρκι-
κό Αιώνα», να διευρύνουμε μαζί το πλαί-
σιο των ελευθεριών με θετική έννοια, να 
πραγματοποιήσουμε μαζί το όνειρο του 
«Αιώνα της Τουρκίας», ενώ την ίδια ώρα 
ο υπουργός Δικαιοσύνης, που υπάγεται 
σ’ αυτόν, δήλωνε ότι έχουν ξεκινήσει οι 
προετοιμασίες για την ψήφιση ενός νό-
μου, με τον οποίον οι μαζικές κοινωνικές 
οργανώσεις, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος 
Τουρκίας, τα Επιμελητήρια Αρχιτεκτόνων 
Τούρκων Μηχανικών, άλλες επαγγελμα-
τικές οργανώσεις και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών καθίστανται δυ-
σλειτουργικές, φιμώνονται και κλείνουν.

Ο Ερντογάν, τη στιγμή που απευθύνο-
νταν σε γυναίκες και νέους και ενώ απα-
ριθμούσε υποσχέσεις για «δημοκρατία, 
ελευθερία, δικαιοσύνη, αιώνα του Δικαί-
ου» κ.λπ., δεκάδες δημοσιογράφοι, στων 
οποίων στα σπίτια και τα γραφεία έγιναν 
επιδρομές, οδηγήθηκαν στη φυλακή, δη-
μοσιογράφοι που ήθελαν να παρακολου-
θήσουν τη δίκη των συναδέλφων τους 
στο δικαστικό μέγαρο εκδιώχθηκαν από 
την αστυνομία και οι ταυτότητες τους κα-
τασχέθηκαν.

Ο Ερντογάν ενώ έλεγε, «Ελάτε να συζη-
τήσουμε τον αιώνα της Τουρκίας μέχρι 
την εκατονταετηρίδα της Δημοκρατίας, 
29 Οκτωβρίου 2023, ας μιλήσουμε, ας 
δημιουργήσουμε αυτό το όραμα μαζί 
με συναίνεση», οι νομάρχες και οι έπαρ-
χοι, που παίρνουν εντολές από τον ίδιον, 
απαγόρευαν τις συναυλίες που διοργά-
νωσαν οι δήμοι που ελέγχονται από την 
αντιπολίτευση για την 99η επέτειο της 
Δημοκρατίας και δεν επέτρεπαν σε καλ-
λιτέχνες να βγουν στη σκηνή.
»Στο τέλος της συνάντησης, ο Ερ-

ντογάν, κάνοντας με τα χέρια του το 
σήμα της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας, κάλεσε τον ηγέτη του MHP Devlet 
Bahçeli και τον ηγέτη του BBP Mustafa 
Destici, που ήταν παρόντες, αλλά και 
όλον τον κόσμο που ήταν στην αίθουσα, 
να σηκωθούν όρθιοι και να ορκιστούν ότι 
θα αγωνιστούν όλοι για «Ένα έθνος, ένα 
κράτος, μία σημαία, μία πατρίδα». Στη 
συνέχεια, αφού κάλεσε τον Bahçeli και 
τον Destici στη σκηνή, οι τρεις πρόεδροι 
πιάστηκαν χέρι-χέρι και χαιρέτησαν το 
κοινό….
…Ο Ερντογάν, ο οποίος έφερε το νόμο 
για να παραχωρήσει κάποια δικαιώματα 
στους Αλεβίτες, σ’ αυτήν την εκδήλωση 
δήλωσε ότι θα καταθέσει συνταγματική 
τροποποίηση για τη μαντίλα και την οι-
κογένεια στο Κοινοβούλιο την επόμενη 
εβδομάδα και ότι με αυτήν την πρόταση 
τροποποίησης του συντάγματος, στοχεύ-

ει «να προστατέψει την τουρκική οικογε-
νειακή δομή από διαστροφές», τροπο-
ποίηση που είναι ο ορισμός της πολιτικής 
των διακρίσεων.

Συμπέρασμα: Το όραμα για την «Τουρ-
κία του 21ου αιώνα» είναι ακριβώς το 
αντίθετο από αυτό που εξαγγέλλουν, 
είναι αιώνας στον οποίον θα συνεχι-
στούν οι πολιτικές των διακρίσεων και 
της δημιουργίας εσωτερικών εχθρών. Οι 
Σουνίτες θεωρούν τους Αλεβίτες ηθικά 
«ρυπαρούς και διεστραμμένους». Άρα, η 
αναφορά δε σχετίζεται μόνο με τους ΛΟ-
ΑΤΚΙ αλλά κυρίως με τους Αλεβίτες, τους 
οποίους οι εθνικιστές – ισλαμιστές θεω-
ρούν «εθνική απειλή»…
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός εν 
αποστρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και 
μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός 
αναλυτής
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FBI: Η Κίνα έχει κλέψει αμερικανικά δεδομένα 
μέσω TikTok και άλλων εφαρμογών
Το FBI έχει «μια σειρά από ανησυχί-

ες», είπε ο διευθυντής Christopher 
Wray (φωτ.) -την Τρίτη 15 Νοεμβρίου- 
σε ακρόαση της Επιτροπής Εσωτερικής 
Ασφάλειας της Αμερικανικής Βουλής για 
παγκόσμιες απειλές, λίγες μέρες αφότου 
οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εισήγα-
γαν νομοσχέδιο που θα απαγόρευε την 
εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.

Η Κίνα έχει κλέψει περισσότερα επιχει-
ρηματικά και προσωπικά δεδομένα Αμε-
ρικανών από όλες τις άλλες χώρες μαζί, 
δήλωσε ο διευθυντής του FBI Christopher 
Wray. «Το τεράστιο πρόγραμμα hacking 
της Κίνας είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο 
και έχουν κλέψει περισσότερα προσωπικά 
και επιχειρηματικά δεδομένα Αμερικανών 
από κάθε άλλο έθνος μαζί», είπε ο Wray.

Ο διευθυντής του FBI είπε ότι οι ΗΠΑ 
έχουν ανησυχίες με την εφαρμογή TikTok 
που εδρεύει στην Κίνα και τη μητρική της 
εταιρεία ByteDance, η οποία βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο των αμερικανικών ρυθ-
μιστικών αρχών. Ο επικεφαλής της Ομο-
σπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου είπε ότι 
η εφαρμογή πρέπει να απαγορευτεί. 
Το TikTok, το οποίο έφτασε το 1 δισεκα-

τομμύριο ενεργούς χρήστες μηνιαίως το 
Σεπτέμβριο του 2021, ανήκει στην κινεζι-
κή εταιρεία ByteDance. Οι νόμοι εθνικής 
ασφάλειας της Κίνας μπορούν να υποχρε-
ώσουν ξένες και εγχώριες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα να μοιρά-
ζονται τα δεδομένα τους με την κυβέρνη-
ση κατόπιν αιτήματος και υπάρχουν ανη-
συχίες σχετικά με το κυβερνών Κομμουνι-
στικό Κόμμα της Κίνας, που χρησιμοποιεί 
αυτή την ευρεία εξουσία για τη συλλογή 
ευαίσθητων πνευματικών δικαιωμάτων, 
εμπορικών μυστικών και προσωπικών δε-
δομένων.
Το TikTok έχει δηλώσει εδώ και καιρό, ότι 

αποθηκεύει δεδομένα χρηστών των ΗΠΑ 
εντός των ΗΠΑ και δε συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις της κινεζικής κυβέρνησης 
για την εποπτεία περιεχομένου. Ωστόσο, 
η εταιρεία αναγνώρισε ότι οι εργαζόμε-
νοι εκτός ΗΠΑ είχαν στην πραγματικότη-
τα πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών των 
ΗΠΑ.
Επικαλούμενος ηχητική συνάντηση που 

διέρρευσε, το Buzzfeed News ανέφερε τον 
Ιούνιο ότι οι υπάλληλοι της ByteDance με 
έδρα την Κίνα έχουν επανειλημμένα πρό-
σβαση σε μη δημόσια δεδομένα (όπως 
αριθμούς τηλεφώνου και γενέθλια) χρη-
στών TikTok των ΗΠΑ. 

Εξάλλου, το Forbes ανέφερε τον Οκτώ-
βριο ότι η ByteDance σχεδίαζε να χρη-
σιμοποιήσει το TikTok «για την παρακο-
λούθηση της προσωπικής τοποθεσίας 
ορισμένων συγκεκριμένων Αμερικανών 

πολιτών», κάτι που η εταιρεία αρνήθηκε. 
Ο Wray είπε στην ακρόαση, ότι ο κινεζικός 
νόμος ουσιαστικά απαιτεί από τις εται-
ρείες να «κάνουν ό,τι θέλει η κυβέρνηση 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
ή την υπηρεσία ως εργαλείο της κινεζικής 
κυβέρνησης». «Και αυτός είναι από μόνος 
του σημαντικός λόγος για να ανησυχούμε 
εξαιρετικά», πρόσθεσε.
Το FBI τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει 

το ενδιαφέρον του στην Κίνα. Τον Ιούλιο, 
ο Wray είπε ότι η Κίνα είναι η «μεγαλύ-
τερη μακροπρόθεσμη απειλή για την οι-
κονομική και εθνική μας ασφάλεια» και 
κατηγόρησε το Πεκίνο ότι παρενέβη στις 
πρόσφατες εκλογές.

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΓΙΑ ΤΟ TIKTOK ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΕΣ
Διάφοροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποι-
ήσεις όλα αυτά τα χρόνια και δύο προε-
δρικές διοικήσεις προσπάθησαν να αντι-
μετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες για την 
ασφάλεια με διαφορετικούς τρόπους. 

Η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες (CFIUS), η οποία δι-
ενεργεί ελέγχους εθνικής ασφάλειας των 
συμφωνιών ξένων εταιρειών, διέταξε 
την ByteDance να αποεπενδύσει από την 
TikTok το 2020. 

Ο τότε Πρόεδρος Donald Trump προ-
σπάθησε να κλείσει την εφαρμογή στις 
ΗΠΑ, εκτός και αν αποσυνδεθεί από το 
ByteDance, αλλά αντιμετώπισε προκλή-
σεις στο δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν διέκοψε αυτές τις 
προσπάθειες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά 
του, αλλά η κυβέρνησή του συνέχισε να 
συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για την 
εθνική ασφάλεια με την εταιρεία. Οι New 
York Times ανέφεραν το Σεπτέμβριο ότι η 
Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνω-
μένες Πολιτείες (CFIUS) και η TikTok είχαν 
καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφω-
νία σχετικά με διασφαλίσεις που θα ικα-
νοποιούσαν τις Η.Π.Α.

Όταν ρωτήθηκε στην ακρόαση της Τρίτης 
15/11 σχετικά με τη δράση που λαμβά-
νουν οι ΗΠΑ, ο Wray είπε ότι η συζήτηση 
είναι πιο κατάλληλη για ένα απόρρητο πε-
ριβάλλον. Ωστόσο, είπε ότι η μονάδα ξέ-
νων επενδύσεων του FBI εμπλέκεται στη 
διαδικασία CFIUS.

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ 
ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Η ιδέα της απαγόρευσης του TikTok 

φαίνεται να κερδίζει ξανά έλξη. Στα τέλη 
Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Πληροφοριών της Γερουσίας Mark Warner 
δήλωσε ότι η εφαρμογή δημιουργεί ανη-

συχίες για το απόρρητο και την ασφάλεια 
στους Αμερικανούς – και προχώρησε ένα 
βήμα παραπέρα επαινώντας την προσέγ-
γιση του Τραμπ.
«Αυτό δεν είναι κάτι που κανονικά θα με 

άκουγες να λέω αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ 
είχε δίκιο στο TikTok πριν από χρόνια», 
είπε ο Warner στην Αυστραλιανή Sydney 
Morning Herald. 
«Εάν η χώρα σας χρησιμοποιεί Huawei, 

εάν τα παιδιά σας είναι στο TikTok... η ικα-
νότητα της Κίνας να έχει αδικαιολόγητη 
επιρροή είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκλη-
ση και πολύ πιο άμεση απειλή από κάθε 
είδους πραγματική ένοπλη σύγκρουση».

Μια εβδομάδα αργότερα, ο ομοσπονδι-
ακός επίτροπος Επικοινωνιών Μπρένταν 
Καρ κάλεσε την κυβέρνηση να απαγορεύ-
σει το TikTok σε μια συνέντευξη στο Axios. 

[Τον Ιούνιο, προέτρεψε την Apple και 
την Google να το αφαιρέσουν από τα 
καταστήματα εφαρμογών τους, επικα-
λούμενος το «μοτίβο κρυφών πρακτικών 
δεδομένων».]
Την περασμένη εβδομάδα, ο γερουσια-

στής Marco Rubio και ο βουλευτής Mike 
Gallagher – και οι δύο Ρεπουμπλικάνοι 
– εισήγαγαν νομοθεσία που είπαν ότι θα 
απαγόρευε την TikTok «και άλλες εται-
ρείες κοινωνικών μέσων που ελέγχονται 
ουσιαστικά από το ΚΚΚ να λειτουργούν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες». Περιέγραψαν 
τα κίνητρα και τις ανησυχίες τους σε ένα 
πρόσφατο άρθρο της Washington Post.
Πρώτον, οι νομοθέτες είπαν ότι η εφαρ-

μογή μπορεί να παρακολουθεί τις τοπο-
θεσίες των χρηστών και να συλλέγει δε-
δομένα περιήγησης στο Διαδίκτυο ακόμη 
και από άσχετους ιστότοπους – προσθέ-
τοντας ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να ανα-
πτύξει προφίλ σε εκατομμύρια Αμερικα-
νούς για σκοπούς εκβιασμού ή κατασκο-
πείας, καθώς και να συλλέξει ευαίσθητες 
πληροφορίες εθνικής ασφάλειας από την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ υπαλλήλους. 

Ανησύχησαν επίσης για πιθανές κατα-
χρήσεις του αλγόριθμου του TikTok και 
συγκεκριμένα ότι θα μπορούσε να «χρη-
σιμοποιηθεί για να κατηχήσει διακριτικά 
τους Αμερικανούς πολίτες» λογοκρίνο-
ντας ορισμένα βίντεο και προωθώντας 
άλλα.

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤIKTOK 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
«Το TikTok έχει ήδη λογοκρίνει αναφορές 

σε πολιτικά ευαίσθητα θέματα, συμπερι-
λαμβανομένης της μεταχείρισης των ερ-
γαζομένων στο Xinjiang της Κίνας και των 
διαδηλώσεων του 1989 στην πλατεία Τιε-
νανμέν», έγραψαν. «Έχει μπλοκάρει προ-
σωρινά έναν Αμερικανό έφηβο που επέ-
κρινε τη μεταχείριση των Ουιγούρων στην 
Κίνα. Σε γερμανικά βίντεο σχετικά με την 
κινεζική συμπεριφορά προς τους Ουιγού-
ρους, το TikTok τροποποίησε υπότιτλους 
για όρους όπως «στρατόπεδο επανεκ-
παίδευσης» και «στρατόπεδο εργασίας», 
αντικαθιστώντας τις λέξεις με αστερί-
σκους». Οι νομοθέτες χαρακτήρισαν αυτό 
μια ιδιαίτερα τρομακτική προοπτική, δε-
δομένου του πόσοι ενήλικες λαμβάνουν 
τα νέα τους από το TikTok.

Η Aynne Kokas, καθηγήτρια σπουδών μέ-
σων και διευθύντρια του Κέντρου Ανατο-
λικής Ασίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζί-
νια, περιγράφει το TikTok ως «μέρος μιας 
μεγαλύτερης προσπάθειας της κινεζικής 
κυβέρνησης να επεκτείνει τον εξωεδαφι-
κό έλεγχο στις ψηφιακές πλατφόρμες». 
Το TikTok είναι η πιο δημοφιλής κινεζι-

κή εφαρμογή που χρησιμοποιείται από 
Αμερικανούς, αν και υπάρχουν και άλλες 
εφαρμογές, όπως το WeChat.
«Επομένως, αυτό που είναι πραγματι-

κά σημαντικό είναι να αναπτυχθούν πιο 
ισχυροί κανονισμοί για το απόρρητο των 
δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες για 
την προστασία των χρηστών», ανέφερε η 
A. Kokas.                                             © ΤΑ ΝΕΑ
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Η G20 προωθεί το τυποποιημένο παγκόσμιο διαβατήριο εμβολίων 
και το σύστημα ταυτότητας «ψηφιακής υγείας» από τον ΠΟΥ

Οι ηγέτες της Ομάδας των 20 (G20) 
εξέδωσαν κοινή δήλωση, που προ-

ωθεί ένα παγκόσμιο πρότυπο για την 
απόδειξη εμβολιασμού για διεθνή ταξί-
δια και ζητώντας τη δημιουργία «παγκό-
σμιων ψηφιακών δικτύων υγείας» που 
θα βασίζονται στα υπάρχοντα ψηφια-
κά συστήματα διαβατηρίων εμβολίων 
COVID-19.
Η κοινή δήλωση ακολούθησε την ολο-

κλήρωση της συνόδου κορυφής της G20 
που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί της 
Ινδονησίας, όπου οι ηγέτες συζήτησαν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις και το συντονισμό 
των πολιτικών ως απάντηση, συμπεριλαμ-
βανομένων των μελλοντικών πανδημιών.
«Αναγνωρίζουμε τη σημασία των κοινών 

τεχνικών προτύπων και μεθόδων επαλή-
θευσης, στο πλαίσιο του IHR (2005), για τη 
διευκόλυνση του απρόσκοπτου διεθνούς 
ταξιδιού, τη διαλειτουργικότητα και την 
αναγνώριση ψηφιακών λύσεων και μη 
ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της απόδειξης εμβολιασμού», αναφέ-
ρει η κοινή δήλωση των G20.
Οι Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας (2005) εί-

ναι ένα μέσο διεθνούς δικαίου που ανα-
πτύχθηκε υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που καθορίζει 
ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την αντιμετώ-
πιση της διεθνούς εξάπλωσης της νόσου.
Το πρότυπο που υποστηρίζεται από τον 

ΠΟΥ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2007, 
απαιτούσε από τις χώρες να ενισχύσουν 
τις ικανότητες επιτήρησης στις συνορι-
ακές διαβάσεις και εισήγαγε μια σειρά 
υγειονομικών εγγράφων, συμπεριλαμ-
βανομένων των διεθνών πιστοποιητικών 
εμβολιασμού.

Εκτός από την αναγνώριση της χρησι-
μότητας του πλαισίου IHR, οι ηγέτες της 
G20 δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το συνε-
χή «διεθνή διάλογο και τη συνεργασία για 
τη δημιουργία αξιόπιστων παγκόσμιων 

ψηφιακών δικτύων υγείας, ως μέρος των 
προσπαθειών για την ενίσχυση της πρό-
ληψης και αντιμετώπισης μελλοντικών 
πανδημιών».
Πρόσθεσαν ότι αυτά τα παγκόσμια ψη-

φιακά δίκτυα υγείας θα πρέπει να «κε-
φαλαιοποιήσουν και να αξιοποιήσουν 
την επιτυχία των υφιστάμενων προτύ-
πων και των ψηφιακών πιστοποιητικών 
COVID-19».
Τα διαβατήρια εμβολίων COVID-19 (και 

διάφορες άλλες μορφές συστημάτων ψη-
φιακής ταυτότητας) έχουν επικριθεί ως 
παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και ότι 
έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν στις 
κυβερνήσεις και τις εταιρείες να εξανα-
γκάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, 
για παράδειγμα, αρνούμενοι την πρόσβα-
ση σε υποδομές ή υπηρεσίες.

«ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ»
Η κοινή δήλωση ακολουθεί τις συστά-

σεις του υπουργού Υγείας της Ινδονησίας, 

Budi Gunadi Sadikin (φωτ.), που έγιναν 
κατά τη διάρκεια μιας επιτροπής Business 
20 (B20) που πραγματοποιήθηκε πριν από 
τη σύνοδο κορυφής της G20. «Ας έχου-
με ένα ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας 
αναγνωρισμένο από τον ΠΟΥ – αν έχετε 
εμβολιαστεί ή δοκιμαστεί σωστά – τότε 
μπορείτε να μετακινηθείτε», είπε κατά τη 
διάρκεια ενός πάνελ στις 14 Νοεμβρίου. Ο 
Sadikin πρόσθεσε ότι το όφελος από ένα 
παγκόσμιο τυποποιημένο από τον ΠΟΥ δι-
αβατήριο εμβολίου θα είναι η διευκόλυν-
ση των διεθνών ταξιδιών. «Έτσι, για την 
επόμενη πανδημία, αντί να σταματήσετε 
100 τοις εκατό την κίνηση των ανθρώπων, 
που σταμάτησε την οικονομία παγκοσμί-
ως, μπορείτε ακόμα να παρέχετε κάποια 
μετακίνηση των ανθρώπων», πρόσθεσε.
Ο Sadikin ανέφερε, ότι οι χώρες της G20 

έχουν συμφωνήσει σε ένα τέτοιο παγκό-
σμιο ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας και 
ότι η ιδέα είναι τώρα να εισαχθεί ως ανα-
θεώρηση του πλαισίου IHR στην επόμενη 
Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, που έχει 

προγραμματιστεί για το Μάιο του 2023 
στη Γενεύη της Ελβετίας.

Σε ένα έγγραφο 132 σελίδων που περι-
έχει μια σειρά συστάσεων για το G20, το 
B20 προέτρεψε την ευρεία υιοθέτηση της 
ψηφιακής τεκμηρίωσης των πιστοποιητι-
κών COVID-19 που θα αποτελούν μέρος 
μιας «παγκόσμιας υποδομής υγείας πά-
ντα ενεργοποιημένης με τεχνολογία».
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) 

δήλωσε σε μια έκθεση του Φεβρουαρίου 
2022 ότι τα διαβατήρια εμβολίων χρησι-
μεύουν ως μια μορφή ψηφιακής ταυτότη-
τας. Σε μια προηγούμενη έκθεση, το WEF 
είπε ότι «η ψηφιακή ταυτότητα καθορίζει 
σε ποια προϊόντα, υπηρεσίες και πληρο-
φορίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση – 
ή, αντίθετα, τι είναι κλειστό για εμάς».

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΚΟΥΛΑΓΚ»
Ο δημοσιογράφος Nick Corbishley, ο 

οποίος γράφει για τις οικονομικές και 
πολιτικές τάσεις στην Ευρώπη και τη Λα-
τινική Αμερική, έχει προειδοποιήσει ότι 
τα διαβατήρια εμβολίων μπορούν να οδη-
γήσουν στην εφαρμογή ενός παγκόσμιου 
συστήματος ψηφιακής ταυτότητας που 
θα απειλήσει την ιδιωτικότητα και την 
ελευθερία σε όλο τον κόσμο.
«Είναι σαν αυτή η κοινωνία των σημείων 

ελέγχου. Όπου θέλετε να πάτε, πρέπει να 
δείξετε το κινητό σας τηλέφωνο, την ταυ-
τότητά σας… ακόμα κι αν πρόκειται απλώς 
για να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε 
ένα κατάστημα», είπε στο πρόγραμμα 
«Σταυροδρόμι» του EpochTV.

Ο Corbishley περιέγραψε τις αρνητικές 
πτυχές ενός παγκόσμιου συστήματος ψη-
φιακής ταυτοποίησης ως ένα είδος «ψη-
φιακού γκουλάγκ» στο οποίο οι άνθρωποι 
θα μπορούσαν να «εξοριστούν ουσιαστι-
κά από την κοινωνία», υπογραμμίζοντας 
ότι «Αυτό είναι ένα τρομακτικό όραμα!».
                                                                © ΤΑ ΝΕΑ
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Τι συμβαίνει στον Καναδικό στρατό  
με τις παρενέργειες από τα εμβόλια;
Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όχι μόνο τραυμάτισε «εκατοντάδες» μέλη  
αλλά προκάλεσε επίσης «χάος στις ζωές χιλιάδων»

Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από 
τις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις (CAF), 

δείχνουν ότι ο στρατός έχει καταγράψει 
324 ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τον εμ-
βολιασμό COVID-19, με τις 23 να θεωρού-
νται σοβαρές. Ο συνολικός αριθμός των 
νοσηλειών στις δυνάμεις, λόγω της ίδιας 
της COVID-19, ανέρχεται σε 16.

Σύμφωνα με τις CAF, συνολικά 192.000 
δόσεις εμβολίων COVID-19 έχουν χορηγη-
θεί σε στρατιωτικούς, με 324 περιπτώσεις 
αναφερόμενων «ανεπιθύμητων ενεργειών 
μετά από ανοσοποίηση» (AEFI). Από αυτά, 
οι CAF έκριναν ότι 23 ήταν AEFI ειδικού εν-
διαφέροντος (AESI), τα οποία αναφέρθηκαν 
στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Κανα-
δά (PHAC) από την έναρξη της εκστρατείας 
εμβολιασμού τον Ιανουάριο του 2021, δή-
λωσε η εκπρόσωπος των CAF, Alicia Gagnon, 
σε ηλεκτρονικό μήνυμα.
«Επτά ήταν παρόμοιας φύσης με αναφυ-

λαξία – εννέα ήταν ύποπτες περικαρδίτιδες/
μυοκαρδίτιδες – τρεις ήταν παράλυση Bell 
και μία είχε κοινά χαρακτηριστικά με το σύν-
δρομο Guillain-Barre», δήλωσε η Gagnon. 
«Παραδείγματα άλλων σοβαρών αναφερ-
θέντων ΑΕΕ περιλάμβαναν μία πνευμονική 
εμβολή, μία εν τω βάθει φλεβική θρόμβω-
ση και μία μυελίτιδα/εγκάρσια μυελίτιδα».

Η Gagnon πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν θά-
νατοι από τον εμβολιασμό COVID-19.

Οι CAF χαλάρωσαν τον Οκτώβριο την εντο-
λή για το εμβόλιο, αλλά το διατήρησαν για 
επιχειρησιακούς ρόλους. Ένα υπόμνημα 
που περιήλθε στην κατοχή της Epoch Times 
το Νοέμβριο αναφέρει ότι το Βασιλικό Ναυ-
τικό του Καναδά προτίθεται να επιβάλει την 
ενισχυτική δόση για τους ναυτικούς που εί-
ναι αποσπασμένοι στη θάλασσα. Μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου, το 96% των μελών των 
CAF είχαν λάβει τις δύο πρώτες δόσεις και 
περίπου το 67% είχαν λάβει τουλάχιστον 
τρεις δόσεις, δήλωσε στην Epoch Times η 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας (DND) Jessica Lamirande.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ COVID-19
Ο συνολικός αριθμός των μελών των ενό-

πλων δυνάμεων που έχουν νοσηλευτεί στο 
νοσοκομείο από την ίδια τη νόσο COVID-19 
είναι 16, αναφέρουν οι CAF. «Από την αρχή 
της πανδημίας μέχρι σήμερα, το σύστημα 
υγείας των CAF έχει παρακολουθήσει ότι 16 
μέλη των CAF νοσηλεύτηκαν λόγω της νό-
σου COVID-19 και κανένα δεν πέθανε από 
την COVID-19», λέει η Lamirande.

Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν μέλη 
τόσο από την τακτική όσο και από την εφε-
δρική δύναμη, καθώς και προσωπικό που 

έχει αποσπαστεί. «Από τις 16 νοσηλείες, 
μόνο 3 έχουν σημειωθεί από τον Ιούλιο του 
2021, το σημείο κατά το οποίο τα περισσό-
τερα μέλη των CAF θα είχαν την ευκαιρία να 
λάβουν μια πλήρη πρωτογενή σειρά εμβο-
λίων COVID-19», πρόσθεσε η Lamirande.
Τα 13 περιστατικά νοσηλείας από την 

έναρξη της πανδημίας στις αρχές του 2020 
έως τον Ιούλιο του 2021 είναι λιγότερα από 
τα 23, τον αριθμό των σοβαρών περιστα-
τικών τραυματισμού από το εμβόλιο που 
αναγνώρισε ο στρατός από τον Ιούλιο του 
2021 περίπου έως σήμερα.

Περαιτέρω ανάλυση θα πρέπει να λάβει 
υπόψη μια σειρά παραγόντων, όπως η αυ-
ξημένη μόλυνση και νοσηλεία στο γενικό 
πληθυσμό κατά τη διάρκεια των διαφόρων 
κυμάτων της νόσου, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Ιουλίου 2021, καθώς και ο ρόλος 
της φυσικής ανοσίας και η ηλικία και η κα-
τάσταση της υγείας των στρατιωτικών.

Ο εκπρόσωπος του DND, Derek Abma, δή-
λωσε ότι το υπουργείο δεν μπορεί να πα-
ράσχει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία 
των ατόμων που νοσηλεύονται και αν είχαν 
προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, για λό-
γους προστασίας του απορρήτου.

Η ηλικία και οι προϋπάρχουσες παθήσεις 
είναι οι δύο κύριοι παράγοντες κινδύνου 
για την COVID-19. Τα δημογραφικά στοιχεία 
των CAF είναι ως επί το πλείστων νεαρά 
άτομα και με καλή υγεία.

«ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ»
Η δικηγόρος Catherine Christensen της 

Valour Law, μιας εταιρείας που ειδικεύεται 
σε υποθέσεις που αφορούν τις CAF, δήλωσε 
στην εφημερίδα «The Epoch Times» ότι έχει 
περιορισμένη εικόνα για τους τραυματίες 
του εμβολίου λόγω του ότι οι CAF «σκόπι-
μα» εμποδίζουν αυτή την αναφορά ή απο-
δίδουν άλλες διαγνώσεις στους τραυματι-
σμούς.
«Γνωρίζω ότι οι τραυματίες από το εμβό-

λιο φαίνεται να υπερτερούν, κατά πολύ, σε 
αριθμό σοβαρών ασθενειών από COVID 
στις CAF», λέει η Christensen. «Οι τραυμα-
τισμοί από το εμβόλιο έχουν αλλάξει τη ζωή 
όσων έχουν πληγεί».

Η Christensen λέει ότι ο υποχρεωτικός εμ-
βολιασμός όχι μόνο τραυμάτισε «εκατοντά-
δες» μέλη, αλλά προκάλεσε επίσης «χάος 
στις ζωές χιλιάδων», όταν η σοβαρή ασθέ-
νεια λόγω COVID οδήγησε σε νοσηλεία λί-
γων μόνο μελών.
Οι Υποθέσεις Βετεράνων του Καναδά δεν 

παρέχουν αποζημίωση για τους τραυμα-
τισμούς από το εμβόλιο, παρόλο που οι 
ενέσεις ήταν υποχρεωτικές, λέει, σημειώ-

νοντας ότι αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω 
σε μια αγωγή για το θέμα αυτό.

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ»
Η εφημερίδα «Epoch Times» μίλησε με 

πολλά νυν και πρόσφατα συνταξιοδοτηθέ-
ντα μέλη των CAF, τα οποία λένε ότι υπέ-
στησαν ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον 
εμβολιασμό ή ότι γνώριζαν το θέμα που 
συζητείται στις τάξεις τους. Ένας βετερά-
νος που λέει ότι ήταν σε άριστη φόρμα δι-
αγνώστηκε με το σύνδρομο Guillain-Barré, 
μια διαταραχή όπου το ανοσοποιητικό σύ-
στημα επιτίθεται στα νευρικά κύτταρα. Τα 
συμπτώματα άρχισαν να εμφανίζονται λίγο 
αφότου έλαβε τη δεύτερη δόση mRNA, λέει. 
Συμβουλεύτηκε αρκετούς γιατρούς, προτού 
ένας στρατιωτικός γιατρός συνειδητοποιή-
σει ότι μπορεί να έπασχε από το σύνδρομο 
Guillain-Barré.
Ο βετεράνος λέει ότι πέρασε εβδομάδες 

νοσηλευόμενος και εντελώς παράλυτος, 
αλλά κανένας γιατρός δε θα έλεγε ότι η κα-
τάστασή του προκλήθηκε από το εμβόλιο. 
Οι Epoch Times είδαν μια επιστολή από το 
σημερινό του γιατρό που έλεγε ότι το σύν-
δρομο πιθανότατα προκλήθηκε από τον εμ-
βολιασμό λόγω της χρονικής σύνδεσης.
Το σύνδρομο Guillain-Barré είναι μια 

γνωστή παρενέργεια του εμβολιασμού 
COVID-19. Η Health Canada στην ιστοσελί-
δα της το συνδέει με τα εμβόλια COVID-19 
με ιϊκό φορέα αλλά όχι με τα εμβόλια mRNA.
Ο Ross Wightman, ένας από τους πρώτους 

Καναδούς που έλαβαν αποζημίωση από το 
Πρόγραμμα Υποστήριξης Ατυχημάτων Εμ-
βολιασμού του Καναδά, υπέστη σύνδρομο 
Guillain-Barré μετά τη λήψη του εμβολίου 
COVID-19 της Oxford-AstraZeneca.

Ένας εν ενεργεία στρατιώτης που μίλη-
σε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε 
σε αυτό το δημοσίευμα ότι ανέπτυξε έναν 
όγκο 5 εκατοστών στο θυρεοειδή αδένα του 
μέσα σε δύο μήνες μετά τη λήψη του εμβο-
λίου. Ο όγκος έπρεπε να αφαιρεθεί, μαζί με 
το μισό θυρεοειδή του. Στην Epoch Times 
δόθηκαν φωτογραφίες που τεκμηριώνουν 
τον όγκο και τα επακόλουθα της χειρουρ-
γικής επέμβασης. Λέει ότι οι στρατιωτικοί 
γιατροί δεν αναγνώρισαν ότι το εμβόλιο θα 
μπορούσε να το έχει προκαλέσει. «Κανείς 
δε θέλει να το παραδεχτεί. [Απλά] προτι-
μούν να το αποφύγουν».

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο εμβολιασμός 
COVID-19 έχει προκαλέσει σπάνιες πε-
ριπτώσεις δυσλειτουργίας ή ασθένειας 
του θυρεοειδούς. Μια τέτοια μελέτη, που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of 
Endocrinological Investigation το Μάρτιο 

του 2022, αναφέρει ότι μεταξύ 83 αναφε-
ρόμενων περιπτώσεων, οι περισσότερες 
περιπτώσεις ανωμαλιών του θυρεοειδούς 
παρατηρήθηκαν μετά τον εμβολιασμό με 
εμβόλια που βασίζονται σε mRNA (68,7%), 
ακολουθούμενες από εμβόλια ιϊκών φορέ-
ων (15,7%) και αδρανοποιημένα εμβόλια 
(14,5%).

Καταγράφηκαν οκτώ τύποι δυσλειτουρ-
γιών, συμπεριλαμβανομένης της υποξείας 
θυρεοειδίτιδας και της νόσου του Grave.

Ένας άλλος εν ενεργεία στρατιώτης, ο 
οποίος επιθυμεί να προστατευθεί η ταυτό-
τητά του, δήλωσε στους Epoch Times ότι η 
φυσική του κατάσταση ήταν «άριστη» πριν 
λάβει τις ενέσεις, ωστόσο μετά τις ενέσεις 
ανέπτυξε μια σειρά από εξουθενωτικά 
προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων συ-
μπτωμάτων απώλειας κινητικής δύναμης, 
νευροπάθειας που εξέπεμπε από το σημείο 
της ένεσης και σημαντικών καρδιαγγειακών 
επιπλοκών για την υγεία του.

Οι CAF αναγνώρισαν «απρόθυμα» ότι 
ορισμένα από αυτά τα ζητήματα θα μπο-
ρούσαν να αποδοθούν στον εμβολιασμό 
λόγω της χρονικής σύνδεσης, είπε. Τέθηκε 
σε προσωρινή ιατρική κατηγορία που τον 
εμποδίζει να πετάξει λόγω καρδιακών προ-
βλημάτων και να υποβληθεί σε σωματική 
άσκηση. Ο στρατιώτης λέει ότι οι CAF δεν 
αντέδρασαν σωστά στους τραυματισμούς 
του και δεν τους ανέφεραν επαρκώς στην 
PHAC. Η Epoch Times είδε τον ιατρικό φά-
κελο του στρατιώτη.

Ένας συνταξιούχος πιλότος της Πολεμικής 
Αεροπορίας δήλωσε, ότι όσο ήταν εν ενερ-
γεία γνώριζε για 28 πιλότους ή μέλη πλη-
ρώματος που είχαν καθηλωθεί στο έδαφος 
λόγω ιατρικών καταστάσεων, ενώ ο κανό-
νας ήταν 4 ανά έτος.
«Καθόμουν στην ενημέρωση, όταν ανα-

φέρθηκε από τις μοίρες η τεράστια αύξηση 
των PCAT [μόνιμες ιατρικές κατηγορίες]. Κα-
νείς δεν είπε γιατί», δήλωσε ο συνταξιούχος 
πιλότος, η ταυτότητα του οποίου προστα-
τεύεται για να μην επηρεαστεί η τρέχουσα 
καριέρα του. Οι μόνιμες ιατρικές καταστά-
σεις θα σήμαιναν ότι πιθανότατα δεν ήταν 
αποτέλεσμα της ίδιας της νόσου COVID-19, 
η οποία τυπικά θα ήταν προσωρινή.

ΠΗΓΕΣ 
• primenews.press/ti-symvainei-ston-
kanadiko-strato-me-tis-parenergeies- 
apo-ta-emvolia
• theepochtimes.com/exclusive-more-
documented-cases-of-covid-vaccine-
injuries-in-canadian-military-than-covid-
hospitalization_4857397.html
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  Centre de la nature
  marchedenoel.laval.ca

Du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre

Artisans, saveurs 
et magie d’ici.

ΚΕΜΠΕΚ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η απρόβλεπτη οικονομία θέτει 
μεγάλες προκλήσεις για τις 
μικρές επιχειρήσεις

Αυξανόμενος πληθωρισμός, επίμο-
νες ελλείψεις εργατικού δυναμικού 

και διαφαινόμενη ύφεση. Η αντιμετώπι-
ση αυτών των προκλήσεων είναι συχνά 
ακόμη πιο δύσκολη για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα επινοητικές για να τα πάνε 
καλά.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες 
με λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Αυ-
τές περιλαμβάνουν επιχειρήσεις λιανικής, 
όπως βιβλιοπωλεία ή αρτοποιεία, αλλά 
και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως 
κομμωτήρια. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις 
καθιστούν επίσης δυνατή τη διατήρηση 
ορισμένων υπηρεσιών, όπως τα ψιλικα-
τζίδικα, σε μικρότερες κοινότητες ή σε πιο 
απομακρυσμένες περιοχές πόλεων.

Σχεδόν τρεις στις τέσσερις εταιρείες 
έχουν από έναν έως εννέα υπαλλήλους 
στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του 
Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά.

Αν και πολυάριθμες, πολύ μικρές επι-
χειρήσεις αντιμετωπίζουν τις ίδιες προ-
κλήσεις με τους μεγάλους εργοδότες. Η 
διατήρηση του εργατικού δυναμικού, η 
αύξηση του κόστους παραγωγής που εί-
ναι σημαντική γιατί, όταν φτάνουμε στην 
αύξηση του πληθωρισμού, το κόστος της 
εταιρείας να παράγει, να προσφέρει την 
υπηρεσία είναι πιο σημαντικό, αναφέρει 
ο γενικός διευθυντής του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητήριου Rimouski-
Neigette, Jean-Nicolas Marchand.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλειδί είναι συ-

χνά να προσφέρουν αυτό που οι μεγάλες 
εταιρείες δεν μπορούν να προσφέρουν 
στους υπαλλήλους τους. 
Υπάρχει, μεταξύ άλλων, πιθανότητα να 

υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στις 
άδειες και στη διαθεσιμότητα, επιση-
μαίνει. «Σε μια μεγάλη εταιρεία ο εργα-
ζόμενος είναι απλά ένας… αριθμός. Στις 
μικρές εταιρείες υπάρχει εγγύτητα με το 
αφεντικό» λέει ο Jean-Nicolas Marchand 
ο οποίος προσθέτει ότι «οι επιχειρημα-
τίες συχνά επιδεικνύουν εφευρετικότητα 
στην προσέλκυση εργαζομένων, καθώς, 
επιπλέον, βρίσκονται σε ανταγωνισμό με-
ταξύ τους για την πρόσληψη της εργασίας 
στην περιοχή. Είναι μια αγορά όπου οι ερ-
γαζόμενοι έχουν το πάνω χέρι».

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ
Μια άλλη πρόκληση γι’ αυτές τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις είναι να γίνουν γνω-
στοί στους καταναλωτές, αλλά και στους 
εργαζόμενους, προκειμένου να τους προ-
σελκύσουν. 

Οι ηγέτες της La Firme marketing, μιας 
πολύ μικρής εταιρείας στο Rimouski που 
βοηθά άλλους να χτίσουν μια στρατηγι-
κή ανάπτυξης και μάρκετινγκ, πιστεύουν 
ότι, δεδομένης της τρέχουσας αγοράς, οι 

εργαζόμενοι πρέπει πλέον να θεωρούνται 
πελάτες. Κάποιος που ενδιαφέρεται για 
μια εταιρεία, για να έρθει να δουλέψει 
στην εταιρεία, πρέπει να αντιληφθεί ότι η 
εταιρεία είναι αξιόπιστη, ότι η εικόνα που 
προβάλλει είναι καλή, ότι έχει καλά προϊ-
όντα που είναι κατάλληλα για την αγορά. 
Θα είναι επίσης μέρος του τρόπου με τον 
οποίο μπορεί μια εταιρεία να στρατολο-
γήσει ανθρώπους αποτελεσματικά και να 
έχει καλούς υπαλλήλους να χτυπούν την 
πόρτα, εξηγεί η υπεύθυνη λογαριασμού 
στο μάρκετινγκ La Firme, Anne-Françoise 
Gondard.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου Andrée 
Blouin το εξηγεί πολύ καλά: πρέπει να 
εκτελέσει τα καθήκοντα που συνήθως 
ανατίθενται σε πολλά άτομα για να εκτε-
λέσει τις λειτουργίες της επιχείρησής της.
«Πρέπει να είμαι λογιστής, ηλεκτρολό-

γος, να ξέρω πώς να κάνω Excel, να ξέρω 
πώς να κάνω μαλλιά, να ξέρω πώς να ανα-
νεώνω κοινωνικά δίκτυα...». 

Προσπαθεί να παραμείνει θετική, παρά 
τις παγίδες που καθυστερούν την υλοποί-
ηση ορισμένων από τα έργα της ως επι-
χειρηματίας.
Η Anne-Françoise Gondard επισημαίνει, 

ότι είναι συχνά δύσκολο για τους επιχει-
ρηματίες να βρουν χρόνο να αφιερώσουν 
στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρ-
κετινγκ ή ανάπτυξης για την επιχείρησή 
τους. Αναφέρει ως παράδειγμα την ανά-
πτυξη της διαδικτυακής παρουσίας πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.
«Είναι δύσκολο να σχεδιάσεις στρατη-

γικά την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. 
Αυτό δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις 
για να τοποθετηθεί κάποιος σε σχέση με 
μεγάλες εταιρείες. Πρέπει ακόμα να είστε 
στο επίπεδο αυτών των μεγάλων εταιρει-
ών, αλλά με λίγους πόρους» επισημαίνει.

Η Anne-Françoise Gondard προσθέτει ότι 
η απρόβλεπτη φύση του τρέχοντος οικο-
νομικού κλίματος εμποδίζει τους επιχει-
ρηματίες να προβάλουν τον εαυτό τους 
στο μέλλον και να προβλέψουν το μέλλον 
της επιχείρησής τους. Οι επενδύσεις που 
θέλουμε να κάνουμε δεν είναι εύκολες. 
Πουλάμε στρατηγική, πουλάμε συμβου-
λές, αλλά είναι δύσκολο για έναν επιχει-
ρηματία να πει στον εαυτό του: «Θα βάλω 
10.000$ στη στρατηγική μου. Δεν είναι εύ-
κολο να επενδύσεις όταν δεν ξέρεις πραγ-
ματικά τι πρόκειται να συμβεί», εξηγεί.
Ο Jean-Nicolas Marchand του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου συμφωνεί. «Συχνά, σε μι-
κρότερες εταιρείες που έχουν 5 ή 6 υπαλ-
λήλους, ο διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης κάνει 
πολλές διαφορετικές δουλειές και έχει 
πολλές ευθύνες». Προσθέτει ότι η κρα-
τική βοήθεια είναι συχνά διαθέσιμη για 
μικρές επιχειρήσεις, αλλά οι ιδιοκτήτες 
τους πρέπει να έχουν το χρόνο να ενημε-
ρωθούν για τα υπάρχοντα προγράμματα 
και στη συνέχεια να εγγραφούν σε αυτά.

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Υγεία και Διατροφή
Πώς να αντιμετωπίσετε την κοινωνική φοβία 

Το να νιώθει κανείς άβολα σε ορι-
σμένες περιστάσεις, όπως για παρά-

δειγμα σε μία συνέντευξη για δουλειά ή 
σε ένα πρώτο ραντεβού, είναι κάτι συ-
νηθισμένο και δε σημαίνει αυτομάτως 
ότι κάποιος έχει κοινωνική φοβία. Όταν 
όμως το άγχος αυτό κλιμακώνεται σε τέ-
τοιο βαθμό, ώστε να προκαλεί στο άτομο 
υπερβολική δυσφορία, ανησυχία ή φόβο, 
ακόμα και στις συνήθεις καθημερινές 
αλληλεπιδράσεις, τότε ενδέχεται η διά-
γνωση να είναι η διαταραχή κοινωνικού 
άγχους, γνωστή επίσης και ως κοινωνική 
φοβία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
Η διαταραχή κοινωνικού άγχους είναι 

η υπερβολική ανησυχία ενός ατόμου ότι 
θα γελοιοποιηθεί ή θα κατακριθεί σε κα-
ταστάσεις στις οποίες θεωρεί ότι το βλέ-
πουν ή ότι είναι εκτεθειμένο, σύμφωνα 
με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. 

«Τα άτομα που διαγιγνώσκονται με 
διαταραχή κοινωνικού άγχους, δυσκο-
λεύονται ιδιαιτέρως να εκπληρώσουν 
καθημερινές δραστηριότητες, όπως το 
να πάνε στη δουλειά τους ή να παρευ-
ρεθούν σε κοινωνικές εκδηλώσεις», ανα-
φέρει η Αμερικανική Εταιρεία Άγχους και 
Κατάθλιψης.
Αν και συχνά η διαταραχή αυτή συγ-

χέεται με τη συστολή, μια έρευνα που 
διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγείας των ΗΠΑ έδειξε ότι μόνο το 12% 
των ατόμων που είχαν χαρακτηριστεί ως 
«ντροπαλοί», πληρούσαν τα κριτήρια της 
διαταραχής κοινωνικού άγχους.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συμπτώματα ποικίλουν αλλά στα βα-

σικότερα συγκαταλέγονται τα παρακάτω:
• Τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευερέθιστα 

και ανήσυχα σε κοινωνικές καταστάσεις, 
σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποια πε-

ριστασιακή νευρικότητα που μπορεί να 
νιώσει ο καθένας μας.
• Έχουν υπερβολικό άγχος ότι θα γίνουν 

ο περίγελος ή ότι θα κριθούν από τους 
άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν δεν 
έχουν καμία ένδειξη γι’ αυτό. Είναι πι-
θανό, για παράδειγμα, να πιστεύουν ότι, 
μπαίνοντας σε ένα δωμάτιο, όλοι τους 
κοιτούν.
• Υπάρχουν, πέρα από τα κοινωνικά, και 

τα φυσικά συμπτώματα, τα οποία μπορεί 
να εκδηλωθούν ακόμα και πριν την αγχο-
γόνο περίσταση, μόνο λόγω της σκέψης 
της. Σε αυτά συγκαταλέγονται: ιδρώτας, 
τρέμουλο, σύγχυση, μυϊκή τάση, ταχυ-
καρδία, κοκκίνισμα, ενοχλήσεις στο στο-
μάχι κ.α.
• Τέλος, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δι-

ατηρηθούν φιλίες, καθώς οι πάσχοντες 
προσπαθούν να περιορίσουν κατά το 
δυνατό τις κοινωνικές καταστάσεις και 
συναναστροφές και, όταν είναι υποχρεω-
μένοι να παρευρεθούν, μένουν σιωπηλοί 
ή φέρνουν μαζί τους κάποιο οικείο πρό-
σωπο για να νιώθουν ασφάλεια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για 

τους παράγοντες που συντείνουν στην 
εμφάνιση της συγκεκριμένης διαταρα-
χής. Ωστόσο, η Τσέριλ Κάρμεν, ψυχίατρος 
και διευθύντρια κλινικής ψυχολογίας του 
Ιατρικού Κέντρου Wexner του Πολιτεια-
κού Πανεπιστημίου του Οχάιο, σύμφω-
να με το Live Science, υπογραμμίζει ότι 
«τόσο βιολογικοί όσο και περιβαλλοντι-
κοί παράγοντες διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στην εμφάνιση της διαταραχής».
Έχει βρεθεί ότι στα άτομα με κοινωνική 

φοβία, η δυσλειτουργία ορισμένων νευ-
ροδιαβιβαστών, κυρίως της σεροτονίνης, 
σχετίζεται με τη διαταραχή, παρότι το 
εύρημα αυτό είναι το ίδιο και για άλλες 
αγχώδεις διαταραχές. Η βιολογική βάση 
στηρίζεται επίσης από το γεγονός, ότι 
η διαταραχή εμφανίζεται ήδη από την 
αρχή της εφηβείας. Παρόλα αυτά, οι πά-
σχοντες διστάζουν σε μεγάλο βαθμό να 
ζητήσουν βοήθεια, μπορεί να τους πάρει 
έως και δέκα χρόνια…
Τα στοιχεία για το ρόλο των περιβαλλο-

ντικών παραγόντων είναι πολλαπλά. Η κ. 
Τσέριλ Κάρμεν υποστηρίζει, ότι το άγχος 
είναι θέμα μάθησης. Έτσι, όταν μια μαμά 
ρωτά με αθωότητα το παιδί της αν έχει 
άγχος πριν από μια παράσταση, του μα-
θαίνει εμμέσως ότι αυτή είναι μια κατάλ-
ληλη περίσταση για να έχει κανείς άγχος.

Επιπρόσθετα, τα συμπτώματα εμφανί-
ζονται συνήθως σε περιστάσεις όπου το 
άτομο θα μπορούσε δυνητικά να γίνει 
αντικείμενο κριτικής, γι’ αυτό και όσοι 
πάσχουν, αποφεύγουν να είναι το επίκε-
ντρο της προσοχής, ακόμα και σε θεωρη-
τικά «ευχάριστες» καταστάσεις, π.χ. σε 
γενέθλια. Παράλληλα, ένα άτομο μπορεί 
να φαίνεται λειτουργικό στις περισσότε-
ρες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά να 
έχει ιδιαίτερη δυσκολία σε κάποια συγκε-
κριμένη περίσταση, όπως να βγάλει λόγο 
ενώπιον κοινού.
Μια από τις ευκολότερες λύσεις για την 

κοινωνική φοβία – στην οποία πολλοί κα-
ταφεύγουν – είναι το αλκοόλ. Γύρω στο 
20% των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί 
με διαταραχή κοινωνικού άγχους, κάνουν 
κατάχρηση αλκοόλ ή και ναρκωτικών, 
σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία 
Άγχους και Κατάθλιψης και το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η φαρμακευτική αγωγή και η ψυχοθε-

ραπεία συνιστούν τις δύο βασικές οδούς 
καταπολέμησης της κοινωνικής φοβίας. 
Αυτές χρησιμοποιούνται είτε ξεχωριστά 
είτε συνδυαζόμενες.
Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, 

σε περιπτώσεις διαταραχής κοινωνικού 
άγχους, συνήθως συνταγογραφούνται 
αντικαταθλιπτικά ή αγχολυτικά και συ-
γκεκριμένα SSRIs, δηλαδή εκλεκτικοί ανα-
στολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης. 
Οι αναστολείς μονοαμινοξειδάσης 

έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί, αν και 
υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη 
διατροφή κατά την πρόσληψή τους. 
Ταυτόχρονα και οι βήτα – αποκλειστές 

φαίνεται να είναι ορισμένες φορές απο-
τελεσματικοί. Από τα μοντέλα ψυχοθε-
ραπείας, το πιο ευρέως διαδεδομένο για 
τη συγκεκριμένη διαταραχή είναι η γνω-
σιακή – συμπεριφορική θεραπεία (CBT), 
η οποία επικεντρώνεται στο να αλλάξει 
ο τρόπος που ένας άνθρωπος σκέφτεται, 
συμπεριφέρεται και αντιδρά, όταν αυτό 
τον δυσκολεύει. 
Η μέθοδος αυτή βοηθά τους πάσχοντες 

να καταλάβουν πώς οι σκέψεις τους συ-
ντηρούν τους φόβους τους. Σταδιακά 
οδηγεί τους ανθρώπους να κατανοή-
σουν, πως αν o τρόπος που σκέφτονται 
συντελεί στη διατήρηση του άγχους, τότε 
μπορούν να ωφεληθούν αν διορθώσουν 
τις δυσλειτουργικές αντιλήψεις τους. 

Πηγή: in.gr

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre 2022 · from monday november 28th to sunday december 4th 2022

CRÈME GLACÉE CHAPMAN’S CRÈME GLACÉE CHAPMAN’S 
COLLECTIONCOLLECTION
Ice CreamIce Cream
8x55ml8x55ml

FEUILLES DE VIGNES, POIS CHICHES FEUILLES DE VIGNES, POIS CHICHES 
OU HARICOTS BLANCS DANS SAUCE OU HARICOTS BLANCS DANS SAUCE 

TOMATES ILIOSTOMATES ILIOS
398 à 400g398 à 400g

PETITS GOMBOS ILIOSPETITS GOMBOS ILIOS
Small OkraSmall Okra

450g450g

KIWIKIWI

GRÈCE

GRÈCE

PQT DE 600G

GRENADEGRENADE
PomegranatePomegranate

CREVETTES CREVETTES 
BLANCHES DU BLANCHES DU 

PACIFIQUE PACIFIQUE 
DECORTIQUÉES ET DECORTIQUÉES ET 

DÉVEINÉESDÉVEINÉES
Peeled and Deveined Peeled and Deveined 

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

PQT DE 2LB

DORADES MÉDITERRANÉENNES   DORADES MÉDITERRANÉENNES   
Mediterranean PorgiesMediterranean Porgies
17.61/kg17.61/kg

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

22.02/kg22.02/kg

PAIN PITA ANDALOSPAIN PITA ANDALOS
BreadBread
225g225g

BIÈRE (PILS BIÈRE (PILS 
OU HELL) OU HELL) 
KROMBACHERKROMBACHER
BeerBeer
500ml500ml

JUS RÉFRIGÉRÉ OASISJUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated JuiceRefrigerated Juice

1.5 à 1.75L1.5 à 1.75L

FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL 
FRAÎCHEFRAÎCHE
Fresh Rainbow Trout FilletFresh Rainbow Trout Fillet
17.61/kg17.61/kg

FROMAGE DE FROMAGE DE 
BREBIS ET CHÈVREBREBIS ET CHÈVRE
KEFALOGRAVIERA KEFALOGRAVIERA 

CheeseCheese
19.82/kg19.82/kg

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

8.80/kg8.80/kg

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
3.28/kg3.28/kg

SAC D’AVOCATSSAC D’AVOCATS
Bag of AvocadoesBag of Avocadoes

SAC DE 5

LAITUE ROMAINELAITUE ROMAINE
Romaine LettuceRomaine Lettuce
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Διάνοια 11 ετών!
Ο 11χρονος από την Αγγλία που ξεπέρασε  
Αϊνστάιν και Χόκινγκ στο ΙQ τεστ της MENSA!

Ένα  αγόρι  ιδιοφυΐα  κυκλοφορεί 
στους  δρόμους  του  Λιντς  της  Αγ-

γλίας. Πρόκειται για τον 11χρονο Yusuf 
Shah ο οποίος σημείωσε την υψηλότε-
ρη δυνατή βαθμολογία, το 162, στο IQ 
test της Mensa. 
Οι New York Post υπενθυμίζουν, ότι 

ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Στίβεν Χόκινγκ 
εκτιμάται ότι είχαν IQ γύρω στο 160!
«Όλοι στο σχολείο πιστεύουν ότι είμαι 

πολύ έξυπνος και πάντα ήθελα να μάθω 
αν ανήκω στο κορυφαίο 2% των ανθρώ-

πων που κάνουν το τεστ» δήλωσε στην 
Yorkshire Evening Post ο μαθητής.
Ο Shah και οι γονείς του είχαν αποφα-

σίσει ότι θα προετοιμαζόταν για το τεστ 
της Mensa, ενώ παράλληλα προετοιμα-
ζόταν για να μπει στο γυμνάσιο, καθώς 
η ύλη είναι παρόμοια. «Είναι δύσκολο 
να προετοιμαστείς γι’ αυτό το τεστ» είπε 
ο πατέρας του Shah. Πρόσθεσε ωστόσο 
πως «κάναμε ό,τι κάνουμε πάντα. Δεν 
κάναμε κάτι ιδιαίτερο για το τεστ IQ».
«Συνεχίζω να του λέω ότι “ο μπαμπάς 

σου εξακολουθεί να είναι πιο έξυπνος 
από σένα” (…) Τα παίρνουμε όλα ελα-
φρά. Ακόμα κι αν είσαι ταλαντούχος, 
πρέπει να δουλεύεις πιο σκληρά απ’ 
όλους» δήλωσε ο πατέρας. 
Ο Yusuf – ο οποίος θέλει να σπουδάσει 

μαθηματικά στα πανεπιστήμια της Οξ-
φόρδης ή του Κέιμπριτζ – έδειξε σημά-
δια ιδιοφυΐας από πολύ μικρός, εξήγησε 
ο πατέρας του. «Ακόμα και στο νηπιαγω-
γείο, παρατηρήσαμε ότι μάθαινε την αλ-
φαβήτα και άλλα πράγματα πιο γρήγορα 

από τα άλλα παιδιά» είπε. 
«Απλά έχει αυτό το φυσικό ταλέντο στα 

μαθηματικά και υποθέτω ότι τότε συ-
νειδητοποιήσαμε τι συνέβαινε. Ακόμα 
και οι δάσκαλοί του στο σχολείο – κάθε 
φορά που παίρνουμε τους βαθμούς του 
είναι καταπληκτικοί – λένε ότι δεν υπάρ-
χει τίποτα να του διδάξουμε».

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: 
Επανεξελέγη παρότι ήταν… νεκρός!

Οι  ψηφοφόροι  στην  Πενσιλβάνια, 
στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλο-

γές στις ΗΠΑ, επανεξέλεξαν Δημοκρατι-
κό πολιτικό στην πολιτειακή Βουλή των 
Αντιπροσώπων, με το συντριπτικό 85% 
των ψήφων. Το πρόβλημα είναι πως ο 
υποψήφιος,  είχε…  πεθάνει  τον  περα-
σμένο μήνα!
Ο Αντονι «Τόνι» ΝτεΛούκα (φωτ.) υπέ-

κυψε εξαιτίας του λεμφώματος από το 
οποίο έπασχε την 9η Οκτωβρίου, σε ηλι-
κία 85 ετών. Αλλά ήταν πια αργά για να 
αλλάξουν τα ψηφοδέλτια, κι έτσι παρέ-
μεινε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών 
στην 32η περιφέρεια, εξηγεί ρεπορτάζ 
της εφημερίδας New York Daily News 
που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτο-
ρείο. Ο Τόνι ΝτεΛούκα εκπροσωπούσε 
την – παραδοσιακά μπλε – περιφέρεια, 

από το 1983 ως το θάνατό του. Ήταν το 
μέλος της πολιτειακής Βουλής που υπη-
ρέτησε περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο. 
Κανένας Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος 

δεν αντιτάχθηκε στον Τόνι ΝτεΛούκα, 
που είχε μοναδική αντίπαλο μια υποψή-
φια του κόμματος των Πρασίνων (έλαβε 
το 14% των ψήφων).
«Παρότι μας θλίβει τρομερά η απώλεια 

του βουλευτή Τόνι ΝτεΛούκα, μας γεμί-
ζει υπερηφάνεια το ότι οι ψηφοφόροι 
έδειξαν για ακόμη μια φορά την εμπι-
στοσύνη τους σ’ αυτόν και τη δέσμευσή 
τους στις αξίες των Δημοκρατικών, επα-
νεκλέγοντάς τον μεταθανάτια», ανέφερε 
η επιτροπή που διεξήγαγε την προεκλο-

γική εκστρατεία της παράταξης στην πο-
λιτεία.
Θα διεξαχθεί ειδική εκλογική διαδικα-

σία για την πλήρωση της έδρας. Η ημε-
ρομηνία μένει να ανακοινωθεί.
Δεν είναι η πρώτη φορά που κερδίζουν 

εκλογές στις ΗΠΑ υποψήφιοι που ήταν… 
νεκροί. Ο ιδιοκτήτης οίκων ανοχής Ντέ-
νις Χοφ, παρότι είχε αποβιώσει, κέρδι-
σε έδρα στην πολιτειακή Γερουσία της 
Νεβάδα το 2018. Ο Δημοκρατικός Μελ 
Κάρναχαν κέρδισε τον Ρεπουμπλικάνο 
τότε ομοσπονδιακό γερουσιαστή Τζον 
Άσκραφτ το 2000 στην ψηφοφορία για 
την έδρα του Μιζούρι, αν και είχε χάσει 
τη ζωή του τρεις εβδομάδες νωρίτερα, 
στη συντριβή αεροσκάφους.

Τhomas Wedders: O «ανθρώπινος» Πινόκιο 
είχε μύτη μήκους... 19 εκατοστών! 
Ο Πινόκιο του Τζουζέπε είχε για... ανταγωνισμό τον Τόμας Ουέντερς

Ο άνθρωπος με την πιο μακριά μύτη 
στην ιστορία, λέγεται Thomas 

Wedders. Έζησε το 18ο αιώνα και η μύτη 
του έφτανε τα 19 εκατοστά. Ο Τhomas 
Wedders έζησε στις αρχές του 18ου αιώ-
να, στο Γιόρκσιρ. Μετείχε σε περιοδεύον 

τσίρκο και έβγαζε χρήματα ως «ο άνθρω-
πος με την πιο μακριά μύτη στον κόσμο».
Υπάρχουν ιστορικές καταγραφές που 

ενημερώνουν ότι οι μετρήσεις που είχαν 
γίνει, είχαν βγάλει ως αποτέλεσμα τα 19 
εκατοστά. Η περίπτωση του χαρακτηρί-
στηκε ως «ακραία υπερτροφία».
Σύμφωνα με το βιβλίο των George Gould 

και Walter Pyle που είχε κυκλοφορήσει 
το 1896 και είχε ως τίτλο «Anomalies and 
Curiosities of Medicine», ο Wedders εξέ-
θετε την εξαιρετική μύτη του εντός και 

εκτός της πόλης του.
Στο The Strand Magazine του 1896, ανα-

φέρθηκε πως «είτε το πηγούνι του ήταν 
πολύ αδύναμο, είτε το μέτωπό του πολύ 
χαμηλά, είτε η φύση εξαντλήθηκε όπως 
έδινε μύτη στο συγκεκριμένο άνθρω-
πο που ξέχασε να του δώσει μυαλό. Σε 
κάθε περίπτωση, μας είπαν πως αυτός ο 
άνδρας έζησε σε μια συνθήκη που στην 
καλύτερη περίπτωση μπορεί να περιγρα-
φεί ως απόλυτη βλακεία».
Ο λόγος που επανήλθε στο προσκήνιο, 

ήταν η κοινοποίηση μιας φωτογραφίας 
του κέρινου ομοιώματος του, στην έκ-
θεση Ripley’s Believe It or Not, που έγι-
νε viral. Στην ιστοσελίδα των Guinness 
World Records, στην κατηγορία «πιο 
μακριές μύτες», αναφέρεται ότι «υπάρ-
χουν ιστορικές μαρτυρίες ότι ο Thomas 
Wedders, ο οποίος έζησε στην Αγγλία τη 
δεκαετία του 1770 και ήταν μέλος ενός 
περιοδεύοντος τσίρκου, είχε μύτη μή-
κους 19 εκατοστών». Πιστεύεται ότι πέ-
θανε στα 50 του.

Ο Wedders ψυχαγωγεί τους επισκέπτες 
του μουσείου που φιλοξενεί το κέρινο 
ομοίωμα του

www.lanvac.com
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Σε τροχιά 
κοινωνικής 
κρίσης  
η Ευρώπη
Οι πολεμικές συγκρούσεις της Ρωσίας 

στην Ουκρανία από τις 24/2/2022 
και οι παρενέργειες τους στη διεθνή και 
την ευρωπαϊκή οικονομία, ανέδειξαν σε 
μεγαλύτερη ένταση τη «δίδυμη» εξάρτη-
ση (παραγωγική – εφοδιαστική) από την 
Κίνα και ενεργειακή από τη Ρωσία. 

Γράφουν οι 
Σάββας Ρομπόλης 
& Βασίλης Μπέτσης* 
© slpress.gr

Επίσης ανέδειξαν, πιο συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο και των αντιφατικών και αδιέξο-
δων πολιτικών της ΕΕ, την ταχεία και ση-
μαντική αύξηση των τιμών των ενεργεια-
κών προϊόντων, των τροφίμων, των μετα-
φορών, την επιδείνωση της αγοραστικής 
δύναμης των εισοδημάτων, την αύξηση 
της ανεργίας, τη διακοπή της λειτουργίας 
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, τη βίαιη 
ανισοκατανομή του εισοδήματος, τη διεύ-
ρυνση των ανισοτήτων και της φτωχοποί-
ησης, κλπ.

Στις συνθήκες αυτές, σύμφωνα με την 
έρευνα πεδίου της γαλλικής ΜΚΟ, Secours 
Populaire, το 25% των Ευρωπαίων πολιτών 
βρίσκεται στο όριο της φτώχειας (30% του 
πληθυσμού στην Ελλάδα, ΕΛΣΤΑΤ 2022) 
και η πλειοψηφία στην Ευρώπη δηλώνει 
ότι αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες. 

Με άλλα λόγια, εάν δεν αποκατασταθεί 
το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης των 
νοικοκυριών και ιδιαίτερα των φτωχότε-
ρων απ’ αυτών και δεν αναζωογονηθεί η 
ανάπτυξη, τότε εκτιμάται ότι η αγοραστι-
κή δύναμη και η ζήτηση θα υποστούν κα-
τάρρευση, με αποτέλεσμα να επιδράσουν 
αρνητικά στην παραγωγή και στις θέσεις 
εργασίας.

Έτσι, η ΕΕ και τα κράτη – μέλη εκτιμάται 
ότι σε ένα στασιμοπληθωριστικό και υφε-
σιακό πλαίσιο (αύξηση ΑΕΠ 0,3% το 2023 
και 1,6% το 2024 και επίπεδο πληθωρι-
σμού 7% το 2023 και 3% το 2024 / Ευρω-
παϊκή Επιτροπή 11.11.2022) θα συναντη-
θούν, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, 
εκτός των προαναφερόμενων δυσμενών 
εξελίξεων, με την ενεργειακή φτώχεια και 
την επισιτιστική ανασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική οικονομία 
μετά την απελθούσα οδυνηρή δεκαετία 

(2009-2019) της οικονομικής κρίσης και 
ύφεσης, με τη σημαντική (27%) απώλεια 
του ΑΕΠ, του εισοδήματος (30%) των ερ-
γαζομένων και των συνταξιούχων (45%), 
την αύξηση της ανεργίας και των ανισο-
τήτων, δέχτηκε από τις αρχές του 2020 
τις σοβαρές κοινωνικό-οικονομικές πα-
ρενέργειες της υγειονομικής κρίσης του 
Covid-19. 
Σήμερα, πλήττεται και από πληθωρι-

στικές πιέσεις (10% το 2022 / Κομισιόν 
11.11.2022), οι οποίες, κατά βάση, προ-
έρχονται (πλευρά της προσφοράς) από 
τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών των ενερ-
γειακών προϊόντων, των μεταφορών, των 
βασικών ειδών διατροφής (πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα) καθώς και των τιμών 
των υπηρεσιών (τριτογενή τομέα).

Ο «ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ»
Στο περιβάλλον αυτό της κρίσης που 

πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία και κοι-
νωνία, καθώς και την οικονομία και κοι-
νωνία των κρατών – μελών, τόσο από την 
πλευρά της προσφοράς, όσο και από την 
πλευρά της ζήτησης, παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον, σε διεθνές και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, η ερευνητική και μεθοδολογική 
διερεύνηση της μέτρησης της επερχόμε-
νης κοινωνικής κρίσης στον ευρωπαϊκό 
κοινωνικό – οικονομικό σχηματισμό. 
Από την άποψη αυτή αξίζει να σημειω-

θεί, ότι κατά την περίοδο της πετρελαϊκής 
κρίσης του 1973 χρησιμοποιήθηκε για την 
αποτύπωση της κοινωνικό-οικονομικής 
κατάστασης των πολιτών, με τον υπολογι-
σμό της ανεργίας και του πληθωρισμού, ο 
«Δείκτης Δυστυχίας».

Ο «Δείκτης Δυστυχίας» επινοήθηκε το 
1963 από τον oικονομολόγο Arthur Okun. 
Έκτοτε ο υπολογισμός του εμπλουτίσθηκε 
εκτός από την ανεργία και τον πληθωρι-
σμό και από άλλες μεταβλητές (Annual 
Misery Index του Hanke), όπως τα τραπε-
ζικά επιτόκια δανεισμού κάθε χώρας, μεί-
ον την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του 
πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή, προσδι-
ορίζοντας τη χώρα (π.χ. Μάλτα το 2021) 
που ήταν σε λιγότερο επίπεδο συνθηκών 
δυστυχίας (αρνητικά επιτόκια δανεισμού, 

χαμηλό επίπεδο ανεργίας, υψηλό επίπε-
δο ανάπτυξης και χαμηλό επίπεδο πληθω-
ρισμού).
Στις σημερινές συνθήκες των έντονων 

πληθωριστικών πιέσεων στην ενέργεια, 
στις μεταφορές και στα τρόφιμα, που 
προκαλούν αντίστοιχα την ενεργειακή και 
διατροφική ανασφάλεια και φτωχοποί-
ηση του πληθυσμού, προβάλλεται στη 
διεθνή και ευρωπαϊκή βιβλιογραφία η 
αναγκαιότητα προσαρμογής του «Δείκτη 
Δυστυχίας» στη σημερινή κοινωνικό-οικο-
νομική πραγματικότητα, με την προσθήκη 
δύο μεταβλητών: Της φτώχειας της ενέρ-
γειας και του επισιτισμού.
Και αυτό, γιατί η στενότερη σχέση του 

επικαιροποιημένου «Δείκτη Δυστυχίας» 
με τη σημερινή κοινωνικό-οικονομική 
πραγματικότητα, θα αναδείξει τις συν-
θήκες που εμβαθύνουν την κοινωνική 
κρίση στην Ευρώπη και τα κράτη – μέλη 
αλλά και την αναποτελεσματικότητα της 
ασκούμενης νομισματικής πολιτικής στην 
αντιμετώπιση ενός πληθωρισμού της 
προσφοράς με τίμημα την ύφεση και τη 
φτωχοποίηση του πληθυσμού. 

Έτσι, στην κατεύθυνση αυτή θα προκρι-
θεί κοινωνικό-πολιτικά και κατά προτε-
ραιότητα η αναγκαιότητα άσκησης οικο-
νομικά αποτελεσματικών και κοινωνικά 
δίκαιων πολιτικών μετάβασης στην ανά-

πτυξη, την απασχόληση, την αύξηση των 
εισοδημάτων και την ανασύσταση του 
κοινωνικού κράτους.

*Ο Σάββας Ρομπόλης είναι ομότιμος 
Καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημί-
ου. Γεννήθηκε και ζει στην Καισαριανή. 
Είναι έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών. 
Τελείωσε το 7ο Νυχτερινό Γυμνάσιο – 
Λύκειο Παγκρατίου. Είναι πτυχιούχος 
Οικονομικών Επιστημών και κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος (D.E.S.) 
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris 
I). Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών 
(Thèse d’ Etat) του Πανεπιστημίου των 
Παρισίων (Paris IX). Γνωρίζει Γαλλικά και 
Αγγλικά. Είναι συγγραφέας βιβλίων, άρ-
θρων και επιστημονικών εργασιών σχε-
τικών με τα ζητήματα οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής.
*Ο Βασίλης Μπέτσης είναι πτυχιούχος 
του Τμήματος Στατιστικής Επιστήμης 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώμα-
τος ειδίκευσης στα Χρηματοοικονομικά 
και Αναλογιστικά Μαθηματικά (M.Sc.) 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δι-
δακτορικού από το Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου. 
Εργάζεται ως σύμβουλος αναλογιστής.

SS..DD
220 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc.  H2R 2X5
Call 514 274-1100 or 514 274-1459

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

PRESENTS 

CCHHRRIISSTTMMAASS      
SATURDAY DECEMBER 3, 2022  AT 7 PM 

OASIS ST-MARTIN 
1446 BOULEVARD, ST-MARTIN OUEST,  

LAVAL, QUEBEC , H7S 0A3 

A PORTION OF THE PROCEEDS WILL GO  
TOWARDS  AUTISM 

$50.00 / Person 
BUFFET /  BRING YOUR OWN WINE 

* RAFFLE & PRIZES * 

For Tickets / Info contact:  
Alexandra Sevapsidis (514) 331-5026 

federationelectra@gmail.com  

GGRREEEEKK  NNIIGGHHTT  
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Γκρέγκορι Ράιτστοουν: Πώς η «Κλιματική 
Αλλαγή» είναι ένα ψέμα που κρύβει μια 
ατζέντα για κοινωνικό έλεγχο
Το διοξείδιο του άνθρακα, που κατηγορείται για την αλλαγή του κλίματος,  
είναι πραγματικά ωφέλιμο για τη Γη και τη ζωή

Το διοξείδιο του άνθρακα ή CO2, το 
οποίο χαρακτηρίζεται ως επιβλαβής 

ρύπος από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρω-
σης και τους προοδευτικούς πολιτικούς, 
είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για τη Γη και τη 
ζωή στον πλανήτη, είπε ένας ειδικός.
Ο Γκρέγκορι Ράιτστοουν (φωτ.) εί-

ναι εκτελεστικός διευθυντής του CO2 
Coalition, ενός μη κερδοσκοπικού οργα-
νισμού με αποστολή να εκπαιδεύσει σχε-
τικά με το ρόλο του CO2 στο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου του να κάνει τη γη 
πράσινη και να βοηθήσει τις καλλιέργειες 
να ευδοκιμήσουν.
Τα φυτά επεξεργάζονται το CO2, το νερό 

και το ηλιακό φως σε θρεπτικά συστατικά 
και οξυγόνο. Η αφθονία του CO2 βοηθά 
τα φυτά να διατηρούν περισσότερο νερό, 
ώστε να χρειάζονται λιγότερο πότισμα, 
είπε ο Ράιτστοουν σε πρόσφατη συνέντευ-
ξη για το πρόγραμμα «Crossroads» του 
EpochTV.
Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη υγρασία του 

εδάφους, συμβάλλοντας έτσι στη μεί-
ωση των πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο, 
είπε. Υπήρχαν πολύ περισσότερες πυρκα-
γιές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 
1920 και του 1930 από ό,τι σήμερα, πρό-
σθεσε.

Σύμφωνα με την έκθεση της NASA, Earth 
Observatory, η περιοχή που καίγεται κάθε 
χρόνο παγκοσμίως, μεταξύ 2003 και 2019 
μειώθηκε κατά περίπου 25%. Επιστημονι-
κή εργασία που δημοσιεύτηκε από το πε-
ριοδικό Science, υποστήριξε ότι «η αγρο-
τική επέκταση και εντατικοποίηση ήταν οι 
πρωταρχικοί οδηγοί της φθίνουσας δρα-
στηριότητας των πυρκαγιών». 

Μια άλλη εργασία που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Nature ανέφερε, ότι η επέ-
κταση των δέντρων είχε αυξηθεί παγκο-
σμίως κατά περίπου 7%, την περίοδο από 
το 1982 έως το 2016.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ο συνδυασμός μέτριας θέρμανσης και 

αυξημένου CO2 φέρνει πολλά οφέλη στον 
ανθρώπινο πολιτισμό, είπε ο Ράιτστο-
ουν. «Η θέρμανση επιτρέπει μεγαλύτερες 
περιόδους ανάπτυξης». Κοιτάζοντας πίσω 
στα αρκετές χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης 
ιστορίας, υπήρξαν τρεις περίοδοι θέρμαν-
σης, είπε ο Ράιτστοουν, και κάθε μία από 
αυτές τις περιόδους θέρμανσης ήταν θερ-
μότερη από σήμερα, αλλά το επίπεδο του 
διοξειδίου του άνθρακα ήταν πολύ χαμη-
λότερο.

«Κάθε μία από αυτές τις περιόδους θέρ-
μανσης ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη για την 
ανθρωπότητα. Η ζωή ήταν καλή, το φαγη-
τό ήταν πλούσιο, μεγάλοι πολιτισμοί και 
αυτοκρατορίες προέκυψαν», είπε.

Η πρώτη μεγάλη περίοδος θέρμανσης, 
που ονομάζεται μινωική θερμή περίο-
δος, συνέβη κατά την Εποχή του Χαλκού, 
είπε ο Ράιτστοουν.
Οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί που ανα-

δύθηκαν εκείνη την περίοδο ήταν οι Μι-
νωίτες, οι Χετταίοι, οι Βαβυλώνιοι και οι 
Ασσύριοι, και μετά η γη άρχισε να κρυώ-
νει, εξήγησε ο Ράιτστοουν.
«Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί συνετρίβησαν 

σχεδόν την ίδια περίπου στιγμή που με-
γάλωσε το κρύο. Η περίοδος αυτή ονομά-
στηκε <<κατάρρευση της ύστερης εποχής 
του Χαλκού>>», είπε. 
«Το βλέπουμε αυτό να επαναλαμβάνεται 

ξανά και ξανά», είπε ο Ράιτστοουν. «Η ζε-
στή περίοδος είναι ευεργετική. Η ψυχρή 
περίοδος οδηγεί σε αποτυχία των καλλι-
εργειών, σε πείνα, λοιμό και μαζική ερή-
μωση».
Ο Μινωικός Πολιτισμός ιδρύθηκε στη 

Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή γύρω 
στο 3000 π.Χ. και διήρκεσε μέχρι την ξαφ-
νική κατάρρευσή του γύρω στο 1100 π.Χ.

Κατά τη δεύτερη περίοδο θέρμανσης, τη 
ρωμαϊκή θερμή περίοδο, οι Ρωμαίοι καλ-
λιεργούσαν εσπεριδοειδή στη βόρεια Αγ-
γλία κοντά στο Τείχος του Αδριανού, είπε 
ο Ράιτστοουν, και την εποχή της μεσαιωνι-
κής θερμής περιόδου, της πιο πρόσφατης, 
οι άνθρωποι καλλιεργούσαν κριθάρι στη 
Γροιλανδία που δεν μπορεί να καλλιεργη-
θεί εκεί τώρα.
«Πρέπει να φοβόμαστε το κρύο και να 

καλωσορίζουμε το ζεστό. Αυτό μας λέει η 
ιστορία».

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Ο Ράιτστοουν ανέφερε τον Μάικλ 

Μαν, καθηγητή Γης και Περιβαλλοντι-
κής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Penn 
State, ο οποίος είπε ότι η ιδανική θερμο-
κρασία για τη γη θα ήταν η θερμοκρασία 
προτού οι άνθρωποι αρχίσουν να προ-
σθέτουν CO2 στην ατμόσφαιρα.

Αυτό θα γυρνούσε τον κόσμο πίσω στην 
περίοδο πριν από τη Βιομηχανική Επανά-
σταση κατά τη Μικρή Εποχή των Παγετώ-
νων, η οποία ήταν φρικτή, είπε ο Ράιτστο-
ουν.

Η Μικρή Εποχή των Παγετώνων ήταν μια 
περιορισμένη αλλά ουσιαστική περίοδος 

ψύξης που ξεκίνησε το 13ο ή 14ο αιώνα, 
διήρκησε έως το 19ο αιώνα και επηρέασε 
το βόρειο ημισφαίριο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, «ο 
μισός πληθυσμός της Ισλανδίας χάθηκε, 
το ένα τρίτο του πληθυσμού του κόσμου 
χάθηκε. Ήταν μια πολύ κακή, σκοτεινή πε-
ρίοδος για τη γη, όπως βλέπουμε ότι έγινε 
στις προηγούμενες ψυχρές περιόδους», 
εξήγησε ο Ράιτστοουν.

ΕΠΙΠΕΔΟ CO2
Πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, 

το επίπεδο CO2 στον αέρα ήταν πιθανώς 
περίπου 280 έως 300 μέρη ανά εκατομμύ-
ριο (ppm), αλλά αυτή τη στιγμή, είναι πε-
ρίπου 420 ppm, είπε ο Ράιτστοουν, οπότε 
αυξήθηκε κατά 140 ppm.
«Αυτό είναι αντίθετο με αυτή την ιδέα, 

ότι το διοξείδιο του άνθρακα οδηγεί στην 
αύξηση της θερμοκρασίας», είπε ο Ράι-
τστοουν. Κατά τις ψυχρές περιόδους της 
ιστορίας, τα επίπεδα διοξειδίου του άν-
θρακα ήταν «σε σχετικά επίπεδα», επεσή-
μανε.
Ο Ράιτστοουν υποστήριξε επίσης, ότι το 

φυσικό αέριο είναι μια καθαρή ενέργεια 
επειδή τα υποπροϊόντα της καύσης του 
είναι κυρίως υδρατμοί και διοξείδιο του 
άνθρακα, «και τα δύο με πολύ ευεργετικά 
μόρια», είπε.
Τα Ηνωμένα Έθνη, ωστόσο, πιέζουν ώστε 

η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 
να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 
μηδέν, με στόχο τις καθαρές μηδενικές 
εκπομπές CO2 έως το 2050. Ο δηλωμένος 
σκοπός είναι να περιοριστεί η παγκόσμια 
θερμοκρασία από την αύξηση πάνω από 
1,5 βαθμούς Κελσίου, προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερθέρμανση του πλανή-
τη.
Το σχέδιο του προέδρου Τζο Μπάιντεν εί-

ναι να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκ-
πομπές το αργότερο έως το 2050.
Ως εκ τούτου, το φυσικό αέριο, τα ορυ-

κτά καύσιμα και ο άνθρακας χαρακτηρίζο-
νται ως κύρια αιτία της κλιματικής αλλα-
γής, λόγω των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, είπε ο Ράιτστοουν. Ως αποτέλε-
σμα, οι κεφαλαιαγορές υποχωρούν από 
τα έργα πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
άνθρακα.

Ωστόσο, ο Ράιτστοουν επεσήμανε ότι 
μπορούν να κατασκευαστούν καθαρές 
μονάδες καύσης άνθρακα «όπου το μόνο 
πράγμα [που] θα βγαίνει από την καπνο-
δόχο, θα είναι το διοξείδιο του άνθρακα 

και οι υδρατμοί – κανένα από τα δύο δεν 
είναι ρύπος».
Υπάρχει ενεργειακή φτώχεια στον ανα-

πτυσσόμενο κόσμο όπου οι άνθρωποι δεν 
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια 
και πρέπει να χρησιμοποιούν αποξηρα-
μένη κοπριά και ξύλα για να μαγειρεύουν 
και να ζεσταίνουν τα σπίτια τους, είπε ο 
Ράιτστοουν. «Μπορούμε να τους προ-
σφέρουμε χαμηλού κόστους, αξιόπιστη, 
άφθονη ενέργεια από καθαρό άνθρακα».

Ο ΟΗΕ  ανέφερε ότι 789 εκατομμύρια άν-
θρωποι ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 3 
δισεκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται σε 
ξύλο, κάρβουνο ή ζωικά απόβλητα για το 
μαγείρεμα και τη θέρμανση.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο Ράιτστοουν υποστηρίζει, ότι τα χρήμα-
τα που διατίθενται για την εξάλειψη των 
εκπομπών CO2 θα ήταν καλύτερα να δα-
πανηθούν για την αντιμετώπιση πραγμα-
τικά σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημά-
των, όπως τα χωροκατακτητικά είδη και η 
άνοδος της στάθμης της θάλασσας.
«Τα χωροκατακτητικά είδη, όπως το 

cheatgrass (χειμερινό ετήσιο γρασίδι), 
είναι μία από τις κύριες αιτίες των πυρ-
καγιών στο Όρεγκον και την Καλιφόρ-
νια», είπε ο Ράιτστοουν. «Πολλές από 
αυτές τις πυρκαγιές είναι στην πραγματι-
κότητα πυρκαγιές από γρασίδι που κατέ-
στρεψαν κοινότητες».
Το Cheatgrass είναι ένα ετήσιο γρασίδι 

που έχει «τη δυνατότητα να αλλάξει εντε-
λώς τα οικοσυστήματα που καταλαμβά-
νει», σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών 
Πάρκων .
«Το Cheatgrass τείνει να καίγεται πιο συ-

χνά από τα περισσότερα εγγενή φυτά και 
επίσης αναβλασταίνει πιο γρήγορα μετά 
την πυρκαγιά», δήλωσε η Υπηρεσία Εθνι-
κού Πάρκου. «Μετά από αρκετούς κύ-
κλους πυρκαγιάς, το cheatgrass κυριαρχεί 
στο οικοσύστημα».

Ένα άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα που 
απαιτεί προσοχή, είναι η άνοδος της στάθ-
μης της θάλασσας, είπε ο Ράιτστοουν.
«Αλλά έχει αυξηθεί πολύ πριν αρχίσουμε 

να προσθέτουμε CO2 και αυξάνεται περί-
που με τον ίδιο ρυθμό όπως πριν από 150 
χρόνια», είπε. «Δεν έχει επιταχυνθεί».

© primenews.press/gkregkori-raitstooun-
pos-i-klimatiki-allagi-einai-ena-psema-pou-
kryvei-mia-atzenta-gia-koinoniko-elegcho/
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

COP27: Η διάσκεψη για το Κλίμα ολοκληρώθηκε  
με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα – Ειδικό ταμείο για 
«τις απώλειες και τις ζημίες» των φτωχών χωρών

Έπειτα από μακρές και δύσκολες δια-
πραγματεύσεις, οι οποίες οδήγησαν 

στην παράταση της διάσκεψης του ΟΗΕ 
για το Κλίμα, η COP27 ολοκληρώθηκε τα 
ξημερώματα της Κυριακής 20 Νοεμβρίου, 
αφού υιοθέτησε μια αμφιλεγόμενη τελι-
κή ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει 
για πρώτη φορά την παροχή βοήθειας 
στις φτωχές χώρες που πλήττονται πε-
ρισσότερο από την κλιματική αλλαγή, 
αλλά όχι νέους στόχους για τη μείωση 
των εκπομπών των αερίων του θερμοκη-
πίου.

Έπειτα από περισσότερες από δύο εβδο-
μάδες, η COP27 που διεξαγόταν στο Σαρμ 
ελ Σέιχ της Αιγύπτου ολοκληρώθηκε με 
δύο ημέρες καθυστέρηση, σε σχέση με το 
ανακοινωμένο πρόγραμμα, γεγονός που 
την καθιστά μία από τις πιο μακρές δια-
σκέψεις για το Κλίμα στην ιστορία. «Δεν 
ήταν εύκολο», αλλά «τελικά εκπληρώσα-
με την αποστολή μας», δήλωσε ο πρόε-
δρος της COP27, o Αιγύπτιος υπουργός 
Εξωτερικών Σαμέχ Σούκρι.
Η τελική ανακοίνωση, καρπός πολλών 

συμβιβασμών, έγινε τελικά δεκτή ομό-
φωνα και ζητεί τη «γρήγορη» μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, 
αλλά δεν περιλαμβάνει κανένα νέο στό-
χο σε σχέση με την προηγούμενη COP της 
Γλασκόβης.
«Πρέπει να μειώσουμε δραστικά τις εκ-

πομπές τώρα και αυτό είναι ένα ερώτη-
μα στο οποίο αυτή η COP δεν απάντησε», 
σχολίασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, 
Αντόνιο Γκουτέρες.

Η ΕΕ δήλωσε «απογοητευμένη» από την 
απουσία φιλοδοξίας για τη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου. Εκτιμώντας 
ότι «αυτή τη δεκαετία» πρέπει να γίνει 
κάτι για την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής, διαφορετικά θα είναι αργά, 
ο αντιπρόεδρος της ΕΕ Φρανς Τίμερμανς 
επέκρινε την ανακοίνωση της COP27 σχο-
λιάζοντας ότι «αυτό που έχουμε μπροστά 

μας δεν είναι ένα επαρκές βήμα για τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη». «Δεν προ-
βλέπει αρκετές επιπλέον προσπάθειες 
από τους βασικούς ρυπαντές προκειμέ-
νου να αυξήσουν και να επιταχύνουν τη 
μείωση των εκπομπών» των αερίων του 
θερμοκηπίου, τόνισε ο ίδιος.

Ωστόσο, η τελική ανακοίνωση προβλέ-
πει τη δημιουργία ενός ταμείου για την 
κάλυψη των «απωλειών και των ζημιών» 
που έχουν ήδη υποστεί οι «ιδιαίτερα 
ευάλωτες» φτωχές χώρες, εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής. Μια απόφαση που 
υποδέχθηκαν με επευφημίες πολλές αντι-
προσωπείες και η οποία χαρακτηρίζεται 
«ιστορική» από όσους την υποστηρίζουν.
Το ζήτημα αυτό απειλούσε να εκτροχι-

άσει την COP27. Δεν τέθηκε στην ημε-
ρήσια διάταξη της διάσκεψης παρά την 
τελευταία στιγμή, μετά τους πολλούς 
δισταγμούς που εξέφραζαν για καιρό οι 
πλούσιες χώρες, και μόνο με όρο ότι θα 
αποκλειστεί η δυνητική απόδοση νομικών 
ευθυνών και η καταβολή αποζημιώσεων.
Οι ανεπτυγμένες χώρες εναντιώνονταν 

κατηγορηματικά στην ιδέα να δημιουργη-
θεί τέτοιο ταμείο ειδικού σκοπού. Ωστό-
σο, πολλά θέματα παραμένουν ασαφή, 
καθώς οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
της απόφασης, δηλαδή της δημιουργίας 
του ταμείου και της συγκέντρωσης των 
κεφαλαίων, αναμένεται να οριστούν από 
ειδική επιτροπή και να τεθούν προς έγκρι-
ση στην COP28, στα τέλη του 2023, στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
 

ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ
Το κείμενο για τη μείωση των εκπομπών 

των αερίων του θερμοκηπίου προκάλεσε 
επίσης αντιδράσεις, με πολλές χώρες να 
καταγγέλλουν ότι υστερεί έναντι των δε-
σμεύσεων που είχαν οριστεί σε προηγού-
μενες διασκέψεις, κυρίως σε ό,τι αφορά 
τον περιορισμό της ανόδου της θερμο-
κρασίας της Γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου 
σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Αν και η πρόβλεψη αυτή αναφέρεται 
στην τελική ανακοίνωση, με βάσει τις τρέ-
χουσες δεσμεύσεις των χωρών ο στόχος 
δεν μπορεί να επιτευχθεί, ενώ ανέφικτος 
φαίνεται και ο στόχος του περιορισμού 
της ανόδου της θερμοκρασίας της Γης 
στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες δεσμεύσεις 
των χωρών, ο κόσμος οδεύει προς μια αύ-
ξηση της θερμοκρασίας κατά 2,4 βαθμών 
Κελσίου ως το τέλος του αιώνα και με τον 
υφιστάμενο ρυθμό εκπομπών προς το κα-
ταστροφικό σενάριο των 2,8 βαθμών Κελ-
σίου.

Ακόμη ένα θέμα που προκάλεσε ανατα-

ράξεις στην COP27 ήταν αυτό του περιο-
ρισμού των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου. Πολλές χώρες εκτίμησαν, ότι 
τα κείμενα που πρότεινε η αιγυπτιακή 
προεδρία αποτελούσαν πισωγύρισμα, σε 
σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν ληφθεί 
πέρυσι στη Γλασκόβη.
«Αυτή η COP περιόρισε τις δεσμεύσεις 

των χωρών να παρουσιάσουν νέους και 
πιο φιλόδοξους στόχους», κατήγγειλε 
η Λοράνς Τουμπιανά, αρχιτέκτονας της 
Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα 
το 2015. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 
ζήτημα της μείωσης της χρήσης των ορυ-
κτών καυσίμων, που ευθύνονται για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά δεν 
αναφέρονται στις περισσότερες αποφά-
σεις για το Κλίμα.

Στο κείμενο της COP26 υπήρχε αναφορά 
στον άνθρακα, έπειτα από έντονες δια-
πραγματεύσεις, αλλά στο Σαρμ ελ Σέιχ οι 
«συνήθεις ύποπτοι», σύμφωνα με την έκ-
φραση που χρησιμοποίησε ένας απεσταλ-
μένος, αρνήθηκαν για μία ακόμη φορά να 
υπάρξει οποιαδήποτε αναφορά στο πε-
τρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Σε μια πρωτοφανή αναφορά στο τελικό 
κείμενο της διάσκεψης, προβλέπεται η 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, μαζί με τις ενέργειες «με χαμηλές 
εκπομπές», μια έκφραση που συνήθως 
χρησιμοποιείται για την πυρηνική ενέρ-
γεια.

ΓΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  
«ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ» 

ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ,  
«ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ» ΕΙΔΕ Η ΓΑΛΛΙΑ
Η υιοθέτηση ενός ειδικού ταμείου από 

την COP27 για τις ζημιές και τις απώλειες 
που προκαλεί η κλιματική αλλαγή είναι 
«ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα προς το 
στόχο της κλιματικής δικαιοσύνης», εκτί-
μησε με ανάρτησή του στο Twitter ο Πα-
κιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ. 
«Εναπόκειται στην επιτροπή μετάβασης 
να βασιστεί σε αυτή την ιστορική εξέλιξη», 
πρόσθεσε.
Η ολομέλεια της COP27 ενέκρινε επί της 

αρχής τη δημιουργία ενός ταμείου ειδι-
κού σκοπού για την κάλυψη των «απω-
λειών και των ζημιών» που υφίστανται 
οι «ιδιαίτερα ευάλωτες» φτωχές χώρες 
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υπό τις 
επευφημίες πολλών αντιπροσωπειών στο 
κλείσιμο της μαραθώνιας διάσκεψη του 
ΟΗΕ στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Η απόφαση υπογραμμίζει «την άμεση 
ανάγκη για νέους, επιπλέον, προβλέψι-
μους και επαρκείς οικονομικούς πόρους 

προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσ-
σόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτες στις επιπτώσεις, “οικονομικές και 
μη”, της κλιματικής αλλαγής». Σύμφωνα 
με τον ΟΗΕ, οι πλημμύρες του φετινού κα-
λοκαιριού, βύθισαν κάτω από το νερό το 
ένα τρίτο του εδάφους του Πακιστάν και 
επηρέασαν περίπου 33 εκατ. ανθρώπους, 
ενώ προκάλεσαν ζημιές και οικονομικές 
απώλειες ύψους μεγαλύτερου των 30 δις 
δολαρίων.

Η Γερμανία εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα 
της COP27 δημιουργεί ανάμικτα συναι-
σθήματα «ελπίδας και αγανάκτησης». 
«Κάναμε σημαντική πρόοδο στο θέμα 

της κλιματικής δικαιοσύνης», έγραψε στο 
Twitter η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερι-
κών, Αναλένα Μπέρμποκ. Όμως ο κόσμος 
«χάνει πολύτιμο χρόνο στην πορεία του 
προς τον 1,5 βαθμό Κελσίου» εξαιτίας 
της απουσίας φιλοδοξίας στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρό-
σθεσε. Η Γερμανίδα υπουργός αναφερό-
ταν στο στόχο να περιοριστεί η άνοδος 
της θερμοκρασίας της Γης στον 1,5 βαθμό 
Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανι-
κή εποχή. Η COP27 ολοκληρώθηκε, αφού 
υιοθέτησε μια αμφιλεγόμενη τελική ανα-
κοίνωση στην οποία δεν περιλαμβάνονται 
νέοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου. «Μια ένω-
ση πλούσιων σε πετρέλαιο κρατών και 
μεγάλων ρυπαντών» έθεσε «ανώφελα 
εμπόδια» στην πρόοδο στο θέμα των εκ-
πομπών, εκτίμησε η Μπέρμποκ. «Σε ό,τι 
αφορά τις απώλειες και τις ζημιές, ανοί-
ξαμε ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την COP. 
Και μπορέσαμε να διασφαλίσουμε ότι θα 
δοθεί βοήθεια στις πιο ευάλωτες χώρες», 
πρόσθεσε.
Και η Γαλλία χαιρέτισε την πρόοδο στο 

θέμα αυτό, αλλά επέκρινε «την απουσία 
κλιματικής φιλοδοξίας» στην COP. Σε ανα-
κοίνωσή της η Γαλλίδα υπουργός Ενεργει-
ακής Μετάβασης, Ανιές Πανιέ – Ρινασέ, 
ανέφερε ότι «δεν έγινε καμία πρόοδος σε 
ό,τι αφορά την ανάγκη να καταβάλλουμε 
επιπλέον προσπάθειες για τη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου και την απο-
μάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι 
πραγματικά απογοητευτικό».
«Αν και η συμφωνία της COP27 δε στέ-

κεται στο ύψος των φιλοδοξιών που είχαν 
η Γαλλία και η ΕΕ, διαφυλάσσει τα βασι-
κά: υπενθυμίζει το στόχο να περιοριστεί 
η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 
βαθμό Κελσίου και καλεί τις χώρες να 
καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες 
ήδη από το 2023», πρόσθεσε η Γαλλίδα 
υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Νάξος: Στους προορισμούς με τις 
καλύτερες παραλίες στον κόσμο!
Μία νέα διεθνή διάκριση απέσπα-

σαν η Ελλάδα και η Νάξος το 
καλοκαίρι 2022 με επίκεντρο τις ακτές. 
Σύμφωνα με το δημοφιλές γερμανικό 
μέσο Reisenexclusiv.com, η Νάξος κα-
τατάσσεται στην τρίτη θέση ανάμεσα 
στους πιο περιζήτητους προορισμούς 
του κόσμου για τις ονειρεμένες παραλί-
ες τους.

Η λίστα προέκυψε έπειτα από έρευνα 
των δημοσιογράφων σε Γερμανούς ταξι-
διώτες που αναζητούν αυθεντικές ταξιδι-
ωτικές εμπειρίες και προορισμούς χωρίς 
μαζικό τουρισμό. Ειδικότερα, το περιο-
δικό εστιάζει στην παραλία Πλάκα της 
Νάξου με την αστραφτερή χρυσαφένια 
άμμο και τα σαγηνευτικά γαλαζοπράσινα 
νερά της, που είναι ιδανική τόσο για ηλι-
οθεραπεία, όσο και για θαλάσσια σπορ. 

Συμπληρωματικά, ο κατάλογος περι-
λαμβάνει την Κεράλα της Ινδίας, τη Να-
μίμπια, τη Σκωτία, την Καμπότζη, το Όρε-
γκον, τα νησιά Κέιμαν, τη Γρενάδα της 

Καραϊβικής, τη γερμανική νήσο Ζυλτ, τη 
Χαβάη, το Ρίο Ντε Τζανέιρο και το νησί 
Γουίτσαντεϊ στην Αυστραλία.

Παράλληλα, η Νάξος προβάλλεται το 
τελευταίο διάστημα στη Γαλλία ως το 
ελληνικό νησί που διαθέτει τα πάντα. Ο 
Quentin Lafon, δημοφιλής Γάλλος ταξιδι-
ωτικός μπλόγκερ και φωτογράφος, ταξί-
δεψε στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων 
με τη φροντίδα του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλί-
ας σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να απα-
θανατίσει φωτογραφικά τη Νάξο και να 
δημιουργήσει τον «πεντάλογο» του ιδα-
νικού προορισμού [https://ursofrench.
fr/5-bonnes-raisons-daccoster-sur-
lile-de-naxos/]. Σύμφωνα με τον Γάλλο 
blogger, η ηλιόλουστη Νάξος προσφέ-
ρεται για μοναδικές εξερευνήσεις μέσα 
από τα λευκά χωριά, τα ελαιόδεντρα, τις 
ονειρεμένες παραλίες και τα εντυπωσι-
ακά αρχαιολογικά μνημεία που προκα-
λούν δέος. /   Πηγή: in.gr

Η ελληνική παραλία  
που στη μία άκρη  

έχει κρύο νερό και  
στην άλλη καυτό
Γνωστή από τα αρχαία χρόνια

Η Κύθνος είναι ένα πανέμορφο νησί. 
Αν και αυτό από μόνο του αρκεί 

για να την επισκεφτείτε, υπάρχει ακό-
μα ένας λόγος για να το κάνετε. Ποιος 
είναι αυτός; Μια παραλία, η οποία στη 
μία άκρη έχει κρύο νερό και στην άλλη 
πολύ ζεστό έως και καυτό!
Ο λόγος για την παραλία Λουτρά στην 

Κύθνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη πα-
ραλία και φημισμένη στο κοντινό νησί 
της Αθήνας. 
Ένα νησί που αξίζει να επισκεφθείς ακό-

μη και για ένα Σαββατοκύριακο. Σύμφω-
να με την ιστοσελίδα exploringgreece.tv 
η παραλία Λουτρά στην Κύθνο έχει την 

ιδιαιτερότητα να μπορείς να κάνεις μπά-
νιο σε δροσερά νερά αλλά και να ξεκου-
ραστείς σε ιαματικά καυτά. Η παραλία 
βρίσκεται στον ομώνυμο οικισμό και δε 
θα δυσκολευτείς καθόλου να τον προ-
σεγγίσεις. Εκεί λοιπόν, όταν φτάσεις θα 
δεις την παραλία με την άμμο και μπο-
ρείς να απολαύσεις τη σκιά των δέντρων 
αν δεν έχεις ομπρέλα.
Αυτό που κλέβει την παράσταση, όμως, 

βρίσκεται στη δεξιά άκρη της παραλί-
ας. Στην πραγματικότητα έχει σχηματι-
στεί από πέτρες μια μικρή φυσική πισί-
να, όπου το νερό είναι ζεστό και ιαματι-
κό. Προέρχεται από τις ιαματικές πηγές 

που υπάρχουν στην περιοχή από την 
αρχαιότητα. Το νερό βγαίνει καυτό και 
γίνεται ζεστό καθώς ενώνεται με τα νερά 
της θάλασσας. Η εμπειρία είναι μοναδι-
κή και δεν είναι καθόλου τυχαίο που θα 
δεις ανθρώπους να κάθονται για ώρες 
μέσα στο νερό και να το απολαμβάνουν.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η περιοχή εί-

ναι ιδιαίτερα γνωστή ήδη από τα αρχαία 
χρόνια. Η αξιοποίηση των ιαματικών 
πηγών είχε αρχίσει ήδη από την εποχή 
της βασιλείας του Όθωνα, όταν διαπι-
στώθηκαν οι θεραπευτικές ιδιότητες των 
πηγών και ξεκίνησε η κατασκευή του συ-
γκροτήματος των ιαματικών λουτρών.

Το κτήριο θα το δεις ακόμη και σήμερα 
πάνω ακριβώς από την παραλία. Μια 
από τις ελληνικές παραλίες που δεν ξε-
χνάς εύκολα. 
Το αρχικό κτήριο του υδροθεραπευτη-

ρίου ολοκληρώθηκε το 1857 σε σχέδια 
του αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν και 
του βοηθού του Λορέντ, που ανέλαβε 
την εκτέλεση.
Μερικά μόλις χρόνια αργότερα κατα-

σκευάστηκε το διπλανό κεραμοσκεπές 
νεοκλασικό κτήριο με σχέδια του Ερνέ-
στου Τσίλερ. Ένα από τα δεκάδες που 
σχεδίασε ο Βαυαρός αρχιτέκτονας στην 
Ελλάδα. /   Πηγή: 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 27 Νοεμβρίου: 

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

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 29 Νοεμβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 31 Νοεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου: 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 27 Νοεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Προετοιμασία του σπιτιού σας το χειμώνα
Συμβουλές από τον Πολιτικό Μηχανικό Συμβουλές από τον Πολιτικό Μηχανικό Αντώνη ΜπελιώΑντώνη Μπελιώτητη

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

Η συνέπεια των 
λεωφορείων του 

δικτύου STM σε πτώση

76,8%. Αυτό ακριβώς είναι 
το ποσοστό των λε-

ωφορείων του Μόντρεαλ που έφτασαν 
εγκαίρως στις στάσεις τους τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το 
χαμηλότερο ποσοστό από το 2019 ως 
προς αυτό, σύμφωνα με τους δείκτες 
απόδοσης της μεταφορικής εταιρείας.

Το ποσοστό συνέπειας των λεωφορείων 
από τη Société de transport de Montréal 
(STM) μειώνεται εδώ και αρκετούς μήνες, 
κατήγγειλε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου η 
αξιωματική αντιπολίτευση, καλώντας τη 
διοίκηση Plante να λάβει μέτρα. 

Η ομάδα της δημάρχου παραδέχεται 
ότι υπάρχουν «προκλήσεις» με «την 
επανάληψη της κυκλοφοριακής συμφό-
ρησης», αλλά διασφαλίζει ότι τα μέτρα 
για την αποσυμφόρηση είναι στα σχέδια.
Τον Αύγουστο το ίδιο ποσοστό ήταν 

79,9% και τον Ιούλιο 80,4%. Στην αρχή 
του έτους, τον Ιανουάριο, φτάσαμε στο 
86% της ακρίβειας στις διάφορες τοπι-
κές γραμμές. 

Η πτώση είναι επομένως γύρω στο 10% 
σε δέκα μήνες. Βραχυπρόθεσμα, ο στό-
χος του STM είναι να επιστρέψει στο 
80%. Όλα αυτά τα γεγονότα επανήλθαν 
τη Δευτέρα 21/11 στο δημοτικό συμβού-
λιο, όταν η σύμβουλος της αντιπολίτευ-
σης, Chantal Rossi, εξέφρασε τη λύπη της 
για το γεγονός ότι, τη στιγμή που προ-
σπαθούμε με κάθε μέσο να προσελκύ-
σουμε τους κατοίκους του Μόντρεαλ στη 
δημόσια συγκοινωνία, «το λεωφορείο 
καθυστερεί μία στις τέσσερις φορές».
«Αν θέλουμε να δώσουμε στους αυτο-

κινητιστές ένα κίνητρο για να εγκαταλεί-
ψουν την άνεση του αυτοκινήτου τους, 
πρέπει να τους προσφέρουμε πραγματι-
κές αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές 
εναλλακτικές», υποστήριξε, ρωτώντας 
τη διοίκηση εάν θα μπορούσε να «εγ-
γυηθεί» μια βελτίωση στα ποσοστά συ-
νέπειας των λεωφορείων μέχρι το τέλος 
του 2022.

Ο Stung, ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του STM και ο δημοτικός 
σύμβουλος, Éric Alan Caldwell, υποστή-
ριξε ότι οι ενέργειες βρίσκονται σε εξέ-
λιξη. 
«Με την επανέναρξη της συμφόρησης 

στο Μόντρεαλ, πρέπει να βγάλουμε τα 
λεωφορεία μας από την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ακριβώς για να δώσουμε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», παραδέ-

χθηκε, μιλώντας για μεγάλες προκλήσεις 
για το δήμο.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
Σύμφωνα με τον κ. Caldwell, ωστόσο, οι 

εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. 
«Αυτός είναι, μεταξύ άλλων, ο λόγος 

που ανακοινώσαμε το Κίνημα Λεωφο-
ρείων το 2021, προκειμένου να έχουμε 
περισσότερες δεσμευμένες λωρίδες και 
καλύτερη ενσωμάτωση στις πόλεις μας. 
Δε θα εγκαταλείψουμε αυτό, γιατί ναι, 
έχετε δίκιο που το λέτε, η συνέπεια είναι 
σημαντική», είπε ξανά ο κ. Caldwell.
«Η προβλεψιμότητα στις μεταφορές 

μάς ωθεί να συνεχίσουμε να επενδύ-
ουμε στις υποδομές μας, στην αγορά 
λεωφορείων, στη συντήρηση του μετρό 
με νέο εξοπλισμό για αύξηση της αξιοπι-
στίας», επέμεινε ο Πρόεδρος, ζητώντας 
γενικά πιο «προνομιακά μέτρα» για τους 
χρήστες. Στο STM, η εκπρόσωπος Justine 
Lord-Dufour υπενθυμίζει ότι ιστορικά, «ο 
Σεπτέμβριος είναι συνήθως μειωμένος 
σε σύγκριση με τους άλλους μήνες του 
έτους όσον αφορά τη συνέπεια, αλλά 
στη συνέχεια βελτιώνεται μέχρι το τέλος 
του έτους». 
«Αυτό εξηγείται ειδικότερα από τις επι-

πτώσεις των οδικών έργων που γίνονται 
κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο», 
λέει, διευκρινίζοντας ότι λαμβάνονται 
αρκετά μέτρα για να «ελαχιστοποιηθούν 
οι παρακάμψεις μπροστά σε εμπόδια».

Ο κ. Caldwell μίλησε επίσης για την «κα-
λύτερη δουλειά» που γίνεται τώρα με 
την Περιφερειακή Μητροπολιτική Αρχή 
Μεταφορών (ARTM), η οποία, με τεχνο-
λογικά μέσα, «παρέχει μια ενημερωμένη 
κατάσταση στα περάσματα των λεωφο-
ρείων, για να προβλέψει καλύτερα τις 
μετακινήσεις». 
«Αυτό το έργο είναι ουσιαστικό, είναι 

για φέτος, για τα επόμενα χρόνια, και 
είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό», κα-
τέληξε ο κ. Caldwell.

Αυτές οι συζητήσεις έρχονται, καθώς το 
ARTM ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία 
την περασμένη εβδομάδα προσκαλώ-
ντας τους εργαζόμενους να επιστρέψουν 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τοποθε-
τώντας τα ως «έναν ουσιαστικό φορέα 
της αστικής ανάπτυξης με επίκεντρο 
τους ανθρώπους και το περιβάλλον».
Τα επόμενα χρόνια, η Autorité Régionale 

de Transport Métropolitain αναμένει 
να «επιστρέφει σε ανάπτυξη 2 έως 3%» 
στην επιβατική της κίνηση ετησίως. 

Με άλλα λόγια, μπορεί να χρειαστούν 
δέκα ή και δεκαπέντε χρόνια για να επι-
στρέψουμε στο προπανδημικό επίπεδο.

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



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

GOSS!P

Melissa Riso: Προκαλεί…  
ερωτικές «επιπλοκές»

H μελαχρινή Melissa Riso, το εκρηκτικό μοντέλο 
με τις «θανατηφόρες» καμπύλες και το βλέμμα 

που «μαγνητίζει», σίγουρα θα σε κάνει να τη σκέ-
φτεσαι όλη μέρα. 
Και δεν είναι μόνο αυτά τα ατού της εμφάνισής της, 

αφού διαθέτει ένα καλογυμνασμένο κορμί και πρό-
σωπο που τα «σπάει» με την ομορφιά του. 
Η Melissa Riso μπορεί να περηφανεύεται ότι διαθέ-

τει όλο το πακέτο που την κάνει περιζήτητη. 
Είναι, όμως, και οι προκλητικές φωτογραφίες της 

που συνηθίζει να ανεβάζει στο λογαριασμό της στο 
Instagram. 
Και που κάθε φορά αναστατώνουν ευχάριστα τους 

διαδικτυακούς της φίλους.

Μπεν Άφλεκ – Ματ Ντέιμον:  
Έκαναν τη δική τους  
εταιρία παραγωγής!
Ο Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) με τον Ματ Ντέιμον 

(Matt Damon) και τον Γκέρυ Καρντινάλε (Gerry 
Cardinale) εγκαινίασαν τη δική τους εταιρεία παραγω-
γής με την ονομασία «Artists Equity». 
Σύμφωνα με το Deadline η επενδυτική εταιρεία 

«RedBird Capital» του Καρντινάλε θα παρέχει στρατηγι-
κό κεφάλαιο και επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη για 
την επιτάχυνση ανάπτυξης της εταιρείας.

«Η Artists Equity 
δημιουργήθηκε από 
το πάθος του Mατ 
και το δικό μου για την υποκριτική και την κοινή μας 
επιθυμία να βοηθήσουμε τους δημιουργούς να πραγ-
ματοποιήσουν το όραμά τους, όπως είχαμε την τύχη να 
κάνουμε στην καριέρα μας», δήλωσε ο Άφλεκ, ο οποίος 
θα είναι ο δ/νων σύμβουλος της εταιρίας. / © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σαμάνθα Μίσοβιτς:  
Από το Big Brother, Σταρ 

Ελλάς στα Καλλιστεία 2022

Τα Ελληνικά Καλλιστεία 2022 
πραγματοποιήθηκαν το βρά-

δυ της Κυριακής 20 Νοεμβρίου. Η 
κοσμική Αθήνα συγκεντρώθηκε σε 
γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθή-
νας με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να 
αναλαμβάνει την παρουσίαση του 
διαγωνισμού. Τους τίτλους διεκδί-
κησαν οι 12 κοπέλες που κατάφεραν 
να βρεθούν στον τελικό, ενώ η κρι-
τική επιτροπή απαρτιζόταν από τους 
Λάκη Γαβαλά, Ιωάννα Σουλιώτη, 
Κατερίνα Στικούδη, Σάσα Σταμάτη, 
Γιώργο Μεστούση, Γκαλένα Βελίκο-
βα, Άννα Παυλίδου.

Miss Hellas αναδείχθηκε η Ζωή 
Ασουμανάκη και Miss Young η 17χρο-
νη Ιωάννα Σκουλά. Τον τίτλο της Σταρ 
Ελλάς πήρε η Σαμάνθα Μίσοβιτς που 
διαγωνίσθηκε με τον αριθμό 10. Η 
Σαμάνθα έγινε γνωστή στο τηλεοπτι-
κό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της 
στο δεύτερο κύκλο του Big Brother 
και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στους διεθνείς διαγωνισμούς Miss 
World και Miss International.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ 2022 
ΣΑΜΑΝΘΑ ΜΙΣΟΒΙΤΣ

Η Σαμάνθα Μίσοβιτς είναι 19 ετών.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρή-
τη. Ο πατέρας της είναι Σέρβος και 
η μητέρα της Ουκρανή. Από μικρή 
ασχολείται με το Tae Kwon Do σε 

επίπεδο πρωταθλητισμού, άθλημα που της έδωσε φο-
βερή πειθαρχία και αντοχή. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά 
φάνηκαν πολύ χρήσιμα όταν, σε ηλικία 12 ετών, οι γονείς 
της την έστειλαν σε στρατιωτικό camp στη Σερβία! Εργάζε-
ται ως μοντέλο. Έχει κερδίσει τίτλους σε Κρητικά αλλά και 
Πελοποννησιακά καλλιστεία.

Chris Hemsworth: Εκτός υποκριτικής  
μέχρι… νεωτέρας
Έχει προδιάθεση για Αλτσχάιμερ!

Ο αγαπημένος «Thor» έκανε γνωστό σε πρόσφατη 
συνέντευξή του στο Vanity Fair, πώς το DNA του 

έχει ένα διπλό γονίδιο APOE4, το οποίο μπορεί να 
κάνει 8 με 10 φορές πιο πιθανό να αντιμετωπίσει Αλ-
τσχάιμερ στο μέλλον. Όπως ο ίδιος είπε, η περίπτωσή 
του είναι αρκετά σπάνια, καθώς μόνο το 2-3% του πλη-
θυσμού έχει το συγκεκριμένο γονίδιο.
Τα νέα της υγείας του ηθοποιού, τον έκαναν να πάρει 

την απόφαση να μείνει για λίγο καιρό εκτός υποκριτι-
κής, για να αφιερωθεί περισσότερο στην οικογένειά 
του. «Το να κάνω ένα επεισόδιο σχετικά με το θάνατο 
και ξαφνικά να έρθω αντιμέτωπος με τη δική μου θνη-
σιμότητα, με έκανε να πω «Θεέ μου, δεν είμαι έτοιμος 
ακόμα»», είχε πει χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή του 
στη σειρά της Disney Plus, «Limitless».
«Θέλω να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, όμως μετά αρ-

χίζεις να μιλάς για παιδιά και οικογένεια. Πραγματικά, 
μου προκάλεσε μια επιθυμία να πάρω λίγο χρόνο εκτός. 
Και από τότε που τελειώσαμε τα γυρίσματα, το μόνο 
που κάνω είναι να κλείνω εκκρεμότητες, με τα συμβό-
λαια που έχω κάνει», ανέφερε ο Chris Hemsworth.
«Όταν έχεις προδιάθεση για οτιδήποτε, όλα έχουν να 

κάνουν με τη διαχείριση του ύπνου, του άγχους, τη δι-

ατροφή και τη φυσική σου κατάσταση. Πρέπει να είσαι 
συνεπής σε όλα αυτά και να φροντίσεις τον εαυτό σου 
όσο καλύτερα μπορείς», δήλωσε για την απόφασή του 
να κάνει ότι μπορεί προληπτικά, προκειμένου να έχει 
περισσότερο όφελος στη ζωή του παρά την προδιάθεση 
για τη βαριά νόσο. / © Newsbomb.gr

O Chris Hemsworth και η σύζυγός του Elsa Pataky, 
ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

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

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

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

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

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

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

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

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πως είναι το 
πόδι σου;
Μ-Καλύτερα. Δεν πονάει όσο πριν.
Α-Καλά, κι εσένα τι σε έπιασε να βγάλεις 
τα παπούτσια και να μου χορεύεις ξυπό-
λητη;
Μ-Αφού είδες τι κέφι είχαμε στη ΦΙΛΙΑ. 
Είναι να μην το γλεντήσω; 
Α-Πως δεν το είδα. Μαζί δε χορεύαμε 
όλο το βράδυ;
Μ-Φυσικά, εφόσον οι δικοί μας έπιασαν 
τα πολιτικά της Ελλάδας…
Α-Και όχι μόνο. Από την Ελλάδα, πήδη-
σαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, τα πε-
τρέλαια και βάλε…
Μ-Με τόση θεματολογία, που να έχουν 
μυαλό και όρεξη για να χορέψουν μαζί 
μας.
Α-Σίγουρα. Αλλά πάλι, γιατί χόρευες ξυ-
πόλητη, δε μου είπες…
Μ-Διότι έκανα λάθος και πήρα παπού-
τσια για ομιλίες, όπως συνηθίζεται σχε-
δόν σε όλες τις εκδηλώσεις που πηγαί-
νουμε. Που να φανταστώ ότι το μπλα 
μπλα ήταν αρκετά περιορισμένο και 
εκτός από το εξαίρετο φαγητό και τα με-
ζεδάκια θα ξεφαντώνανε στη διασκέδα-
ση και στο χορό.
Α-Είναι να μην ξεφαντώσεις με τον Νίκο 
Αναστασίου, τον Γιώργο Γεωργακόπουλο, 
την Άντζελα και τον Γιώργο Σιδέρη;
Μ-Το διαπίστωσα στη ζεϊμπεκιά που έρι-
ξες στο ρυθμό της Άντζελας.
Α-Μα κι εσύ δεν πήγες πίσω. Μόλις 
άκουσες από τον Γιώργο Σιδέρη «Δεν 
πάω πουθενά – πουθενά εδώ θα μείνω» 
τότε έβγαλες τα παπούτσια σου και φώ-
ναζες «Δεν πάω στην… κοινότητα εδώ θα 
μείνω!». Και φυσικά, δεν πήγαμε…
Μ-Καλά, είσαι με τα καλά σου; Θα άφη-
να τέτοιο γλέντι, για να πάω στη γενική 
συνέλευση;
Α-Αυτό να μου πεις. Αλλά στη συνέλευση 
δε θα σου πατούσαν το πόδι…
Μ-Ποιος υπολογίζει λίγο πόνο για τόση 
διασκέδαση που είχαμε. Κι’ αυτός ο… κο-
λοκύθας, δεν πρόσεχε που πατάει.
Α-Αφού ήταν άσχετος από χορό. Δεν τον 
κατάλαβες, χοροπηδούσε σαν αρκούδα 
στο τσίρκο.
Μ-Οι αρκούδες είναι πολύ πιο προσεκτι-
κές από κάτι «αρκούδους» σα δαύτον. 
Δεν περίμενα να πετούσε, όπως τα ελλη-
νικά μας χορευτικά Συρτάκι, Ορφέας και 
Ρωμιοσύνη, αλλά αυτός το παράκανε.
Α-Να μια καλή ιδέα.
Μ-Τι;
Α-Θα έπρεπε τα χορευτικά να δίνουν μα-
θήματα σε μεγάλους.
Μ-Νομίζω ότι τα προσφέρουν είδη.
Α-Αλήθεια; Είδες, άκουσες καμιά δια-
φήμιση που να καλεί τους ενήλικους να 
μάθουν χορό; Το μόνο που διαφημίζουν 
είναι «γράψτε τα παιδιά σας» και τίποτε 
άλλο.

Μ-Να κάτι που θα είχαν όφελος όλοι.
Α-Και δε θα… πατιόντουσαν πόδια σαν 
και τα δικά σου.
Μ-Πάντως αξίζουν χίλια συγχαρητήρια 
στην Ιωάννα της Φιλίας.
Α-Και λίγα είναι. Εγώ μόνη μου ξέρω του-
λάχιστον οκτώ δύσκολες περιπτώσεις 
ατόμων που αν δεν ήταν η επιμονή και 
η αποτελεσματικότητα της Ιωάννας τα 
προβλήματα τους θα μεγάλωναν.
Μ-Καταλαβαίνω τι λες, διότι κι εγώ το 
ίδιο ξέρω με παρόμοιες περιπτώσεις.
Α-Με όλη αυτή τη διασκέδαση χάσαμε τα 
της συνέλευσης. Έμαθες τίποτα; Τι έγινε;
Μ-Αν σ’ ενδιαφέρει διάβασε τη σελίδα 
της κοινότητας στα ΝΕΑ και στο ΒΗΜΑ. 
Πάντως αυτό που άκουσα είχε ορισμέ-
νους διαξιφισμούς. Τα συνηθισμένα.
Α-Κόσμο είχε; Θέλω να πω, πήγαν πολλά 
μέλη;
Μ-Απ’ ότι έμαθα ούτε καν 170 άτομα.
Α-Κατάλαβα. «Τι είχες Γιάννη τι είχα Πά-
ντα».
Μ-Κάτι τέτοιο.
Α-Όπως είπα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο να 
αλλάξουν τα πράγματα.
Μ-Μα δε φταίνε οι διοικούντες σε αυτό.
Α-Ποιος φταίει τότε;
Μ-Φταίνε τα μέλη, προπαντός αυτοί που 
έχουν παιδιά στα σχολεία που δεν έρχο-
νται στις συνελεύσεις.
Α-Μα πως να’ ρθουν. Αφού έχουν μικρά 
παιδιά.
Μ-Ας πηγαίνει ένας από τους δύο γονείς.
Α-Τη μόνη φορά που κατέβηκαν και έδει-
ξαν ενδιαφέρον οι γονείς, ήταν σ’ εκείνη 
τη συνέλευση του Οκτωβρίου, που έγινε 
στο υπόγειο της εκκλησίας του Σταυρού, 
και είχε και αίθουσα για τα μικρά παιδιά 
με επιτηρητές. Θυμάσαι;
Μ-Ξεχνιούνται τέτοιες συνελεύσεις; 
Ήταν για να πουληθεί το οικόπεδο της 
Αγίας Τριάδας για 10 εκατομμύρια.
Α-Και μετά όταν είδαν ότι δε θα περάσει, 
απέσυραν την πρόταση...
Μ-Λες να σκέφτονται να επαναφέρουν 
την πώληση του οικοπέδου;
Α-Αν την επαναφέρουν, θα πρέπει να 
υπάρχει αγοραστής να δώσει τουλάχι-
στον τα διπλά, μια και οι τιμές των ακινή-
των αυξήθηκαν τον τελευταίο καιρό.
Μ-Για να δούμε τι θα κάνει η νέα διοίκη-
ση επ’ αυτού του θέματος.
Α-Θα δείξει. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Εν 
τέλη τι μπαχαρικό έβαλες στα τυροπιτά-
κια και όλοι ξετρελαθήκαμε;
Μ-Απλά. Λίγο, πολύ λίγο κόκκινο πιπέρι. 
Σ’ αφήνω τώρα διότι θα πάμε με τα εγγο-
νάκια να πάρουμε φωτογραφίες με τον 
Αι Βασίλη.
Α-Καλά να περάσετε. Αλλά θα δεις αλλα-
γή…
Μ-Τι αλλαγή;
Α-Δε σου λέω, θα τα πούμε, ή μάλλον θα 
μου τα πεις εσύ μετά…
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ΚΑΤΑΡ: ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Αργεντινή: Με... οδηγό την Ισπανία
Η πορεία της Αργεντινής στο Παγκό-

σμιο Κύπελλο του 2022 εκκίνησε 
με μια συγκλονιστική και δυσάρεστη 
για τη χώρα... νότα. 
Οι «αλμπισελέστε» ηττήθηκαν στην 

πρώτη υποχρέωση τους από τη Σαου-
δική Αραβία με το τελικό 2-1 και αφού 
είχαν προηγηθεί με πέναλτι του Λιονέλ 
Μέσι, δημιουργώντας αναστάτωση με 
το... καλησπέρα στο Κατάρ. 
Πολλοί αναλυτές ήταν της άποψης ότι 

το έθνος της Νότιας Αμερικής αποτελεί 
το ακλόνητο φαβορί για να κερδίσει το 
φετινό Μουντιάλ, αλλά πλέον ακόμα και 
οι ίδιοι έχουν αρχίσει να έχουν δεύτερες 
σκέψεις... 
Άλλωστε η απρόσμενη ήττα από τη Σα-

ουδική Αραβία, κάνει το έργο τους πάρα 
πολύ δύσκολο. Η Αργεντινή θα αντιμετω-
πίσει στη συνέχεια των ομίλων το Μεξικό 
και την Πολωνία και δε συμβιβάζεται με 
κάτι λιγότερο από ισάριθμες νίκες, προ-
κειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στα 
νοκ άουτ.
Ωστόσο, ο προπονητής της Αργεντινής, 

Λιονέλ Σκαλόνι, δε σταματάει να ελπίζει 
στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου, παρά την ήττα στην πρεμιέρα, θέ-
λοντας να ικανοποιήσει και τον Λιονέλ 
Μέσι, για τον οποίο το φετινό είναι μάλ-
λον το τελευταίο της καριέρας του.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ  
ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ  
ΜΕ ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ένα περίεργο γεγονός στην Ιστορία των 
Παγκοσμίων Κυπέλλων είναι, ότι μόνο 
μία φορά το έχει κερδίσει μία χώρα, η 
οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα. 
Η μοναδική που το έχει πετύχει είναι η 

Ισπανία, η οποία κατέκτησε το Μουντι-
άλ του 2010 στη Νότια Αφρική, ενώ είχε 
ηττηθεί στον πρώτο της αγώνα από την 
Ελβετία, σε ένα δύσκολο όμιλο, στον 

οποίο συμμετείχαν επίσης η Χιλή και η 
Ονδούρα.
Οι Ισπανοί έπρεπε και κέρδισαν τους 

επόμενους δύο αγώνες τους με την Ον-
δούρα (2-0) και τη Χιλή (2-1) αντίστοιχα, 
για να τερματίσουν στην κορυφή του Η’ 
ομίλου παρά την εναρκτήρια ήττα. Στα 
νοκ-άουτ οι Ίβηρες κέρδισαν διαδοχικά 
Πορτογαλία (1-0), Παραγουάη (1-0), Γερ-
μανία (1-0) και στον τελικό την Ολλανδία 
(1-0 στην παράταση).
Αυτή παραμένει η μοναδική περίπτωση 

που μια εθνική ομάδα κέρδισε το Πα-
γκόσμιο Κύπελλο, παρόλο που έχασε τον 
εναρκτήριο αγώνα. Θα μπορέσει η Αργε-
ντινή να επαναλάβει το ίδιο;

ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΩΜΑΣ
© ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η ήττα δεν είναι πρωτόγνωρη εμπει-
ρία για την Αργεντινή σε πρεμιέρα 

Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το συναίσθημα 

που βίωσαν οι οπαδοί της «Αλμπισελέ-
στε» μετά το 1-2 από τη Σαουδική Αραβία 
(Τρίτη 22/11), το έχουν νιώσει ξανά άλλες 

πέντε φορές στο παρελθόν, στις συνολι-
κά 19 παρουσίες της ομάδας σε τελική 
φάση. Σε μία από αυτές, η ήττα δε στοίχι-
σε απολύτως τίποτα, καθώς η Αργεντινή 
κατάφερε να φτάσει στον τελικό. 
Συγκεκριμένα, το 1990 ως κάτοχος του 

τροπαίου, αν ξεκίνησε με το «σοκ» του 
0-1 από το Καμερούν στο Σαν Σίρο με 
γκολ του Ομάμ Μπιγίκ, κατάφερε να φτά-
σει στον τελικό, όμως έχασε το τρόπαιο 
με αντίπαλο τη Δυτική Γερμανία. 
Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 

την ήττα στην πρεμιέρα ακολούθησε μία 
αποτυχημένη παρουσία στο Μουντιάλ. 
Το 1934 στην Ιταλία το πρώτο ματς ήταν 

νοκ άουτ για τη φάση των «16» με τη 
Σουηδία να επικρατεί 3-2 και να αποκλεί-
ει τους Αργεντινούς.

Το 1958 ηττήθηκαν από τη Δυτική Γερ-
μανία και έμειναν εκτός νοκ άουτ φάσης. 
Το 1974 έχασαν από τη Δυτική Γερμανία 

και το 1982 από το Βέλγιο στο ντεμπούτο 
του Μαραντόνα σε Μουντιάλ. 
Σε αυτές τις δύο διοργανώσεις ήταν ιδι-

όρρυθμος ο τρόπος διεξαγωγής, αφού 
ακολούθησε και β΄ φάση ομίλων, όπου 
αποκλείστηκε η Αργεντινή. Το 1990 ήταν 
το ματς με το Καμερούν στο οποίο ανα-
φερθήκαμε, σε μία περίοδο όπου η Αρ-
γεντινή έχασε τρεις από τις πέντε πρεμιέ-
ρες (1974, 1982, 1990).  Ακολούθησαν 30 
χρόνια και 7 διοργανώσεις, στις οποίες 
είχε 6 νίκες και μία ισοπαλία, πριν ηττη-
θεί από τους Σαουδάραβες το μεσημέρι 
της 22ης Νοεμβρίου 2022 στο Λουσάιλ 
του Κατάρ. / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ © ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αναλυτικά οι πρεμιέρες της Αργεντινής στα Παγκόσμια Κύπελλα

- 1930 (Ουρουγουάη): vs Γαλλία 1-0 
- 1934 (Ιταλία): vs Σουηδία 2-3 
- 1938 (Γαλλία): Δε συμμετείχε 

- 1950 (Βραζιλία): Δε συμμετείχε 
- 1954 (Ελβετία): Δε συμμετείχε 

- 1958 (Σουηδία): vs Δυτ. Γερμανία 1-3 
- 1962 (Χιλή): vs Βουλγαρία 1-0 
- 1966 (Αγγλία): vs Ισπανία 2-1 
- 1970 (Μεξικό): Δε συμμετείχε  

- 1974 (Δυτική Γερμανία): Πολωνία 2-3 
- 1978 (Αργεντινή): vs Ουγγαρία 2-1 

- 1982 (Ισπανία) : vs Βέλγιο 0-1 

- 1986 (Μεξικό): vs Νότια Κορέα 3-1 
- 1990 (Ιταλία): vs Καμερούν 0-1 

- 1994 (ΗΠΑ): vs Ελλάδα 4-0 
- 1998 (Γαλλία): vs Κροατία 1-0 
- 2002 (Νότια Κορέα/Ιαπωνία):  

vs Νιγηρία 1-0 
- 2006 (Γερμανία):  

vs Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 
- 2010 (Νότια Αφρική): vs Νιγηρία 1-0 

- 2014 (Βραζιλία): vs Βοσνία 2-1 
- 2018 (Ρωσία): vs Ισλανδία 1-1 

- 2022 (Κατάρ): vs Σαουδική Αραβία 1-2

ΚΑΤΑΡ: ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022ΚΑΤΑΡ: ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Πρώτη ήττα  Πρώτη ήττα  
σε πρεμιέρα  σε πρεμιέρα  

για την Αργεντινή  για την Αργεντινή  
μετά από 30 χρόνιαμετά από 30 χρόνια

ΚΑΤΑΡ: ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Παρέλαση εκατομμυρίων στο Κατάρ
Οι 20 πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές του φετινού Μουντιάλ

Όλα τα αστέρια του ποδοσφαίρου 
βρίσκονται στο Κατάρ και ετοιμά-

ζονται να παρουσιάσουν τα κόλπα τους 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με μοναδικό 
στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου 
τροπαίου. Παίκτες με αξία εκατομμυρί-
ων ευρώ πρόκειται να μας χαρίσουν μο-
ναδικές στιγμές και να εντυπωσιάσουν 
όλους τους ποδοσφαιρόφιλους.
Το «Transfermarkt» μας δίνει τη δυνα-

τότητα να ρίξουμε μια ματιά στη χρημα-
τιστηριακή αξία όλων των ποδοσφαιρι-
στών που συμμετέχουν στο φετινό Πα-
γκόσμιο Κύπελλο και το sport-fm.gr σάς 
παρουσιάζει την τελική τους κατάταξη.
Προς έκπληξη πολλών, οι μεγάλοι από-

ντες της σχετικής λίστας είναι οι Ρο-
νάλντο, Μέσι και Νεϊμάρ, ενώ πρώτος 
με διαφορά είναι ο συμπαίκτης των δύο 
τελευταίων, Κιλιάν Εμπαπέ, αφήνοντας 
δεύτερο τον Βινίσιους. 
Αξίζει να σημειωθεί, πως η Αγγλία έχει 

στην πρώτη εικοσάδα έξι (!) ποδοσφαιρι-
στές, με τη συνολική τους αξία να φτάνει 
τα 545 εκατομμύρια ευρώ.
Τα ποσά, βέβαια, έχουν μικρή σημασία 

στο ποδόσφαιρο, καθώς μιλάμε για ένα 
άθλημα που συνήθως μάς επιφυλάσσει 
ανατροπές και εκπλήξεις. 
Πιθανόν, όμως, να μπορούμε να πά-

ρουμε μια γεύση από το τι πρόκειται να 
παρακολουθήσουμε και ποια είναι τα 
φαβορί της διοργάνωσης, με βάση, του-
λάχιστον, τη χρηματιστηριακή τους αξία.

20. Μέισον Μάουντ, Αγγλία  
(75 εκατ. ευρώ) 
19. Ροντρίγκο, Βραζιλία  
(80 εκατ. ευρώ) 
18. Ορελιέν Τσουαμενί, Γαλλία  
(80 εκατ. ευρώ) 
17. Ρόντρι, Ισπανία  
(80 εκατ. ευρώ)

16. Κέβιν Ντε Μπρόινε, Βέλγιο  
(80 εκατ. ευρώ) 
15. Ντέκλαν Ράις, Αγγλία  
(80 εκατ. ευρώ) 
14. Τζόσουα Κίμιχ, Γερμανία  
(80 εκατ. ευρώ) 
13. Μπερνάρντο Σίλβα, Πορτογαλία  
(80 εκατ. ευρώ) 
12. Ντούσαν Βλάχοβιτς, Σερβία  
(80 εκατ. ευρώ) 
11. Ραφαέλ Λεάο, Πορτογαλία  
(85 εκατ. ευρώ) 
10. Γκάβι, Ισπανία  
(90 εκατ. ευρώ) 
9. Μπουκαγιό Σάκα, Αγγλία  
(90 εκατ. ευρώ) 
8. Χάρι Κέιν, Αγγλία  
(90 εκατ. ευρώ) 
7. Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ουρουγουάη  
(100 εκατ. ευρώ) 
6. Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Αγγλία  
(100 εκατ. ευρώ) 
5. Πέδρι, Ισπανία  
(100 εκατ. ευρώ) 
4. Τζαμάλ Μουσιάλα, Γερμανία  
(100 εκατ. ευρώ) 
3. Φιλ Φόντεν, Αγγλία  
(110 εκατ. ευρώ) 
2. Βινίσιους, Βραζιλία  
(120 εκατ. ευρώ) 

1. Κιλιάν Εμπαπέ, Γαλλία  
(160 εκατ. ευρώ)

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι 
αυτός που ρίχνει αυλαία στη λίστα των 

ακριβότερων ποδοσφαιριστών που θα αγω-
νιστούν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Στα 19 του χρόνια, κατέκτησε το Παγκό-
σμιο Κύπελλο με την εθνική Γαλλίας και θε-
ωρήθηκε ένας ανερχόμενος παίκτης, που το 
όνομα του μπορεί κάποια στιγμή να προστε-
θεί ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαι-
ριστές της ιστορίας.
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Ισόπαλο το ντέρμπι στο νότο • 2Χ2 η Αναγέννηση
Τρεις ομάδες έχουν βάλει στο... σα-

κούλι τους από 7 πόντους, μετά το 
πέρας και της 3ης αγωνιστικής στη Σού-
περ Λιγκ 2.
Στο βόρειο όμιλο είναι ο ΠΑΟΚ Β’ ενώ 

στον όμιλο του νότου είναι η Καλαμά-
τα και η Παναχαϊκή, με το μεταξύ τους 
ντέρμπι να ολοκληρώνεται ισόπαλο χω-
ρίς τέρματα. Βέβαια στο βορρά, επειδή 
ο ΠΑΟΚ Β’ δεν έχει δικαίωμα ανόδου, το 
ενδιαφέρον μεταφέρεται στις υπόλοιπες 
θέσεις, με τρεις ομάδες να ισοβαθμούν. 
Στο νότιο όμιλο εξάλλου, εντύπωση 

έκανε η νίκη της Καλλιθέας με ανατροπή 
μέσα σε δύο λεπτά(!)  κόντρα στην Ιερά-
πετρα. Το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης-Ο-
λυμπιακός Β’ αναβλήθηκε διότι οι «ερυ-
θρόλευκοι» είχαν πολλούς παίκτες στις 
εθνικές ομάδες.
Στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνι-

στικής ξεχωρίζουν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ 
Β’-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο βορρά 
και ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
στο νότο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
της 3ης αγωνιστικής, η βαθμολογία και η 
επόμενη αγωνιστική, έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-0 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 0-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΟΚ Β’ 1-2 
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-2 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2-0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ. 2-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 1-1
ΡΕΠΟ: ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 3 αγώνες)

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΑΟΚ Β’-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-0
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΚΗΦΙΣΙΑ (Δ.Δ.)

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΕΚ Β’ 1-1 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ (ΑΝΒ.) 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΑΝΙΑ 0-2
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-1 
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 3 αγώνες)

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΕΚ Β’-ΠΑΟ ΡΟΥΦ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΑΝΙΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΡΕΠΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗ

BASKET LEAGUE

Νέα... προπόνηση του Ολυμπιακού,  
διέλυσε και τον Κολοσσό!
Το Λαύριο η μόνη ομάδα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα...

Την έκτη του νίκη σε ισάριθμους 
αγώνες στο πρωτάθλημα της Α1 

μπάσκετ σημείωσε ο Ολυμπιακός. 
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 35 

πόντους διαφορά τον Κολοσσό Ρόδου, 
έκαναν το 6Χ6, έχοντας μεγάλες διαφο-
ρές σε όλα τα ματς, και δείχνουν ως το 
απόλυτο φαβορί στην Ελλάδα να πετύ-
χουν το back to back και να κατακτήσουν 
και το φετινό τίτλο. Από τις υπόλοιπες 
ομάδες, η ΑΕΚ σημείωσε τη 2η συνεχόμε-
νη, και άνετη, νίκη της επί του Ιωνικού, 

το Περιστέρι πήρε... φόρα και έκανε το 
3Χ3 στη σειρά, ενώ στον αντίποδα, ο Ιω-
νικός είδε για 5ο συνεχές παιχνίδι να μην 
μπορεί να πάρει το... ροζ φύλλο αγώνα, 
έχοντας μόλις μία νίκη, κάτι που αγνοεί 
από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος το 
Λαύριο...

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΡΗΣ    92-90  
ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ   92-77 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  99-64
ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ  97-92
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΥΡΙΟ  71-54  
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  82-99

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 6 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  12 
02] ΑΕΚ   11 
03] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  10 
04] ΠΑΟΚ  10 
05] ΑΡΗΣ  9
06] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 (5αγ.)
07] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 8
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 8
10] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 6 (4 αγ.)
11] ΛΑΥΡΙΟ  6
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   6 (5 αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

08:45 ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
12:15 ΑΡΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
08:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ
10:00 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
12:15 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
08:45 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕΚ
*Όλα τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3 

Το κοινοβούλιο της 
ΕΕ ζητεί από τη 

FIFA να βοηθήσει 
τις οικογένειες των 

νεκρών εργαζομένων

Το κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπερψήφισε την Πέμπτη 

24/11 ψήφισμα, που καλεί τη FIFA να 
βοηθήσει στην αποζημίωση των οικο-
γενειών των μεταναστών εργαζομένων 
που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και των 
εργαζομένων που υπέστησαν παραβι-
άσεις δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο. 
Οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν επί-

σης τις αρχές του Κατάρ να διεξαγάγουν 
πλήρη έρευνα για παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων ενόψει της δι-
οργάνωσης. 
Το ψήφισμα αποδοκιμάζει επίσης τις 

αναφορές για καταχρήσεις εις βάρος 
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο Κατάρ και 
καλεί τη χώρα να αποποινικοποιήσει τις 
σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύ-
λου. 
Από τότε που η FIFA απένειμε το Πα-

γκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, το 2010, 
η χώρα άλλαξε ορισμένους από τους 
εργατικούς νόμους της και, ενόψει του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι διοργανωτές 
είπαν επανειλημμένα ότι όλοι ήταν ευ-
πρόσδεκτοι στη χώρα, αν και η Human 
Rights Watch ισχυρίστηκε ότι άτομα της 
κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ συνελήφθησαν πριν 
από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

© naftemporiki.gr

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

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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«ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» 
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

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

Την περασμένη Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, 
στις 3:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενι-

κή Συνέλευση των μελών της ΕΚΜΜ, στο Ελληνικό 
Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής». Η συνέλευση 
αυτή ήταν η πρώτη για τη  Διοίκηση του Δρ. Γεώργιου 
Τσούκα. 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ο κ. Νι-
κόλαος Μαύρος και Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος 
Μεράκος. 

Στο ξεκίνημα της συνέλευσης και καθώς ο συγκε-
ντρωτικός προϋπολογισμός 2022-23 δεν ήταν έτοι-
μος για παρουσίαση στα μέλη, το σώμα ενέκρινε δύο 
τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη. Συγκεκριμέ-
να, την έγκριση δαπάνης για τις επιδιορθώσεις στη 
σκεπή του κτιρίου της ΕΚΜΜ στη Νότια Ακτή και τη 
δημιουργία ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής. 

Στη συνέχεια διαβάστηκε επιστολή της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής 2019-2022 στην οποία εξηγούνταν οι λό-
γοι για τους οποίους δεν κατάφερε να ολοκληρώσει 
το έργο της. 

Ακολούθως, παρουσιάστηκε ο ελεγμένος οικονομι-
κός απολογισμός της ΕΚΜΜ για το οικονομικό έτος 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Η παρουσίαση έγι-
νε με προβολή slides. Αμέσως μετά, ο εκπρόσωπος 
των ορκωτών λογιστών της ΕΥ, Wajih Chameli και 
ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Κοινότητας Διονύσης 
Κότσορος απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών σχε-
τικά με τον απολογισμό. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος 
Τσούκας πρότεινε στα μέλη τη διατήρηση της ΕΥ για 
τον έλεγχο και την έκδοση του ελεγμένου οικονομι-
κού απολογισμού, για έναν ακόμη χρόνο. Η πρόταση 
υπερψηφίστηκε από τα μέλη. 

Σχετικά με τα έργα επιδιόρθωσης της οροφής του Ι. 
Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στο Κοινοτικό Κέ-
ντρο Νότιας Ακτής, η Συνέλευση ενέκρινε το ποσό 
των $64,000. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
το συντομότερο δυνατόν, εξασφαλίζοντας τις απα-
ραίτητες νόμιμες εγγυήσεις του εργολάβου.  

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με πα-
λιότερη πρόταση του κ. Γιώργου Πλέσσα, που είχε 
παρουσιαστεί στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, 
για τη δημιουργία ανεξάρτητης πενταμελούς εξετα-
στικής επιτροπής η οποία θα γνωμοδοτήσει για το 
κόστος των έργων ανοικοδόμησης του Ι. Ναού Κοί-
μησης της Θεοτόκου, της πεζογέφυρας και έργων 
στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου και τη μετα-
φορά της Στέγης Ηλικιωμένων στην ΕΚΜΜ. Η επι-
τροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αναφορά 
της εντός τεσσάρων μηνών από την εκλογή της.  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη δημιουργία της επι-
τροπής, η οποία θα αποτελείται από τους Γιώργο 
Πλέσσα, Πήτερ Παπαγεωργίου, Κώστα Νασιούλη, 
Γιάννη Μανίκη και Βούλα Δημοπούλου.

Αμέσως μετά συζητήθηκε και ψηφίστηκε η κάλυψη 
των κενών θέσεων της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής 
της Κοινότητας. Η επιτροπή θα αποτελείται από τους 
Νίκο Μητσόπουλο (έχει ήδη αναδειχτεί από τις εκλο-
γές της ΕΚΜΜ, τον περασμένο Ιούνιο), Γιώργο Βα-
μιανάκη, Γιώργο Πέτσικα, Πήτερ Παπαδόπουλο και 
Νίκο Παπαπάνο. 

Την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου, με επιστολή του, ο κ. Νίκος 
Παπαπάνος υπέβαλε την παραίτησή του στην Εξελε-
γκτική Επιτροπή, δεδομένης της σχέσης μεταξύ στε-
νού οικογενειακού μέλους και μέλους της οικογένειας 
του σημερινού προέδρου της ΕΚΜΜ.

Στην αναφορά του, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Καθη-
γητής Γεώργιος Τσούκας αναφέρθηκε στα έργα που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της πεντά-
μηνης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 
των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν δρομολο-
γηθεί και αυτά που θα ακολουθήσουν, στο επόμενο 
διάστημα. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιτυχία 
των καλοκαιρινών πανηγυριών, στην επίσημη υπο-
δοχή της νέας Γενικής Προξένου της Ελλάδας στο 
Μοντρεάλ Κατερίνας Βαρβαρήγου, στις προσωπικές 
του συναντήσεις με το διδακτικό προσωπικό των 
σχολείων μας, στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, 
στην τιμητική εκδήλωση των μελών του τμήματος νε-
ολαίας της Αγίας Τριάδας, το οποίο εξελίχθηκε στην 
πρώτη ελληνική ομάδα βόλεϊ του Μοντρεάλ και τέλος 
στη συμμετοχή της ΕΚΜΜ στις εκδηλώσεις για τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Επίσης, 
ενημέρωσε για τις επαφές που είχε στην Ελλάδα, 
με την πολιτική ηγεσία, τους Υπουργούς Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Παιδείας και άλλους φορείς, καθώς 
και για τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ 
«Δελφοί», που διοργανώθηκε στο Τορόντο. 

Στη συνέχεια, ανέπτυξε τις 6 βασικές προτεραιότη-
τες της Διοίκησής του και τις δραστηριότητες γύρω 
από αυτές. Οι προτεραιότητες είναι: Αναβάθμιση των 
σχολείων, οικονομική εξυγίανση, κοινωνικές υπηρε-
σίες, σχέσεις με την Εκκλησία, σχέσεις με την Ελλη-
νική Κυβέρνηση και διαφάνεια. 

Τέλος, αναφέρθηκε στον Γραμματέα Συντήρησης 
Ακίνητης Περιουσίας Γιάννη Βάθη, στο μέλος του ΔΣ 
Γιώργο Κανελλάκη και στην ομάδα τους, τους οποί-
ους ευχαρίστησε θερμά, για την προσωπική εθελοντι-
κή εργασία σε έργα συντήρησης στα κτίρια της ΕΚΜΜ. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις μελών της Κοινότητας.
Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε στις 8:01 μ.μ.

Tο τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ οργανώνει τη σει-
ρά μαθημάτων “Άσκηση και Ευεξία”, με ασκήσεις ειδικά δια-

μορφωμένες για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας,  ώστε να γυμνα-
στείτε και να δυναμώσετε με ασφάλεια το σώμα σας, χωρίς καν να 
σηκωθείτε από την καρέκλα σας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας δραστήριος τρόπος ζωής είναι ενδεδειγ-
μένος για να σας κρατά σε φόρμα, δυνατούς, να σας βοηθά να δι-
αχειριστείτε την υγεία σας και να αποφύγετε τις συχνές επισκέψεις 
στο νοσοκομείο.

Εγγραφείτε στα μαθήματα “Άσκησης και Ευεξίας”, με την έμπειρη 
εκπαιδεύτρια υγείας και φυσικής κατάστασης Ελευθερία Νίκα, που 
θα πραγματοποιηθούν στο Montreal, Laval, και South Shore. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, επικοινωνήστε 
μαζί μας.

Καλέστε: 514-738-2421 εσωτ. 121, 135.
Email: infosshq@hcgm.org

Από τη Γενική ΣυνέλευσηΑπό τη Γενική Συνέλευση
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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  

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 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 

Φέρεται σε γνώση των χριστιανών της παροικίας μας ότι την 6η Δεκεμβρίου 
πανηγυρίζει ο Ι. Ναός του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ. Το πρόγραμμα των 
ακολουθιών είναι το εξής: 
 
Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελεσθεί ο 
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Ζηνοπόλεως κ.κ. Ιακώβου. 
 
Το πρωί της κυρίας ημέρα Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στις 8:30 π.μ. ο πανηγυρικός 
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Ζηνοπόλεως κ.κ. Ιακώβου σύμφωνα με την τάξη της εκκλησίας μας. Μετά το 
πέρας της Θ. Λειτουργίας, στην αίθουσα του Ι. Ναού θα πραγματοποιηθεί το 
ετήσιον γεύμα με ψάρι σε πακέτο δια την πανήγυριν του Ι. Ναού από τις 
κυρίες της Φιλόπτωχου.  
 
Τόσο στον Εσπερινό, όσο και ανήμερα της εορτής θα τεθούν τα Ιερά Λείψανα 
του Αγίου προς προσκύνηση των χριστιανών μας. 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου

Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβου

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου
Ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος κοσμείται από εορτές Αγίων οι οποίοι  

έζησαν την εν Χριστώ ζωή και αποτελούν πλέον παράδειγμα προς μίμηση 
για όλους εμάς. Η ζωή του κάθε Αγίου είναι η επανάληψη της ζωής του Χριστού. 
Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Ωστόσο υπάρχουν πρόσωπα Αγίων που ξεχω-
ρίζουν με ιδιαίτερη σημασία για την ζωή της Εκκλησίας και το έργο του Θεού. 

Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ξεχωρίζει ανάμεσα στους Αγίους της 
Εκκλησίας γι’ αυτό και ονομάζεται Υπεραγία διότι υπερβαίνει σε αγιότητα και 
καθαρότητα όλα τα πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Η Μητέρα του 
Θεού, η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγιά μας βρίσκεται στο μεταίχμιο  μεταξύ 
της Αγίας Τριάδας και των ανθρώπων. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτή που έχει 
τα δευτερεία της Αγίας Τριάδας, είναι η θεός μετά τον Θεό όπως λένε σοφά ο 
Άγιος Ανδρέας Κρήτης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμά. Η Υπεραγία Θεοτόκος 
ονομάζεται και εκκλησία από πολλούς Πατέρες διότι έφερε μέσα της την Εκκλη-
σία δηλαδή το Θεάνθρωπο Χριστό! Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το θείο εργα-
στήριο δια του οποίου ενεργείται και επιτυγχάνεται η αναγέννηση ολόκληρης 
της δημιουργίας και ιδιαίτερα του ανθρωπίνου γένους. Ανάμεσα στις πολλές 
εορτές αφιερωμένες στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου που συνδέονται 
με συγκεκριμένα γεγονότα  της ζωής της που αφορούν άμεσα την σωτηρία μας 
και την εκκλησιαστική ζωή είναι κι αυτή η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου 
στο Ναό, την οποία εορτάζουμε πανηγυρικώς στις 21 Νοεμβρίου κάθε χρόνο! Η 
εορτή αυτή αναφέρεται στην Θεοτόκο Μαρία και στην προετοιμασία της να γί-
νει μητέρα του Χριστού. Το περιεχόμενο της εορτής δεν απαντάται στα τέσσερα 
Ευαγγέλια αλλά παρουσιάζεται στην παράδοση της Εκκλησίας. Καταρχάς περι-
γράφεται στο απόκρυφο ευαγγέλιο το λεγόμενο «πρωτοευαγγέλιο του Ιάκω-
βου» απ’ όπου η Εκκλησία παρέλαβε τα σημαντικότερα σημεία, τα αναλύει και 
ερμηνεύει θεολογικά και τα εντάσσει στην υμνογραφία της, στην αγιογραφία 
της και γενικότερα σε όλες εκκλησιαστικές τέχνες. Επίσης, οι Πατέρες της Εκ-
κλησίας ασχολήθηκαν με την εορτή αυτή και αναλύουν και ερμηνεύουν θεολο-
γικά την ζωή της Θεοτόκου μέσα στα Άγια των Αγίων του ναού ιδιαίτερα ο Άγιος 
Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Επίσημα η γιορτή εισήχθη στη ζωή 
της Εκκλησίας στα τέλη του 7ου αιώνα αρχές 8ου αιώνα και χαρακτηρίστηκε 
Θεομητορική εορτή και ημέρα αργίας! 

Το περιεχόμενο και η σημασία της κάθε εορτής φανερώνεται στο απολυτίκιο 
της εορτής.

 Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας 
ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν 
τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε 
τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Το απολυτίκιο λοιπόν αναφέρει ότι σήμερα φανερώνεται το προοίμιο της ευ-
δοκίας του Θεού δηλαδή σήμερα φανερώνεται το σχέδιο της αγάπης του Θεού 
που δεν είναι τίποτε άλλο από την σωτηρία των ανθρώπων και φανερώνεται 
αυτό με την προετοιμασία της Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στο ναό αφού εισήχθη 
όταν ήταν τριών χρονών στα Άγια των Αγίων εκεί που ακόμα και οι άντρες δεν 
μπορούσαν να εισέλθουν  παρά μόνο ο Αρχιερέας μία φορά το χρόνο. Εκεί λοι-
πόν στα Άγια των Αγίων του ναού και για τα επόμενα 12 χρόνια προετοιμάζεται 
η Υπεραγία Θεοτόκος με προσευχή και μελέτη του Νόμου του Θεού μετέχει 
εμπειρικά στην χάρη Του, γίνεται δοχείο χάριτος ώστε να δεχτεί στα σπλάχνα 
της Τον Άναρχο και Αχώρητο Θεό, ο οποίος αποφασίζει να χωρέσει μέσα στον 
χρόνο και μέσα στο σώμα της Παναγίας ώστε να απεργαστεί την σωτηρία των 
ανθρώπων. Η ζωή και η καθαρότητα της ψυχής και του νοός της Παναγίας την 
ανυψώνουν σε επίπεδα υπέρμετρης αγιότητας, η οποία ελκύει τον θείο έρωτα 
του Θεού προς τους ανθρώπους και κατεβαίνει ο Θεός για να ανυψώσει τον 
άνθρωπο. Η Παναγιά μας μέσα στο ναό γίνεται προάγγελος και προκήρυξη της 
σωτηρίας των ανθρώπων που είναι ο Χριστός. Αναγνωρίζοντας ο Προφήτης Ζα-
χαρίας στο πρόσωπο της Παναγίας μας -όπως άλλωστε το είχε αποκαλύψει ο 
Θεός στον Ζαχαρία- την κιβωτό της νέας διαθήκης, την νέα στάμνα του μάννα, 
την κλίμακα δηλαδή την σκάλα που θα ανεβάσει τους ανθρώπους στον Θεό, την 
γέφυρα που θα ενώσει τη γη με τον ουρανό, τη νέα Εύα που με τη ζωή και την 
υπακοή της θα ελκύσει τη χάρη και το θείο έρωτα του Θεού και θα εκπληρωθεί, 
θα πραγματοποιηθεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού δηλαδή η Ενανθρώπηση 
Του Λόγου του Θεού, Θεάνθρωπος Χριστός.

Το πρόσωπο της Παναγίας μας, η ζωή της, ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζε-
ται με τον Άγιο Θεό μέσα στο σχέδιο Του χαροποιεί ολόκληρη την Εκκλησία και 
την δημιουργία δηλαδή όλους εμάς και πανηγυρίζουμε και αναφωνούμε και δο-
ξάζουμε και χαιρετίζουμε την εκπλήρωση του σχεδίου αυτού, το οποίο υπάρχει 
από την αρχή της δημιουργίας ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να συναντήσει 
τον Θεό και να ενωθεί μαζί Του, να ζήσει μαζί Του και να απολαύσει ό,τι έχει ο 
Θεός δηλαδή ζωή αιώνιο χωρίς τέλος.

Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η μεσίτρια των ανθρώπων στο Χριστό και απο-
τελεί την εγγύηση της πνευματικής μας ζωής και σωτηρίας. Όλοι οι Άγιοι της 
Εκκλησίας μας την είχαν εμπρός τους ως πνευματικό οδηγό και συνομιλούσαν 
μαζί της προσευχητικώς, έπαιρναν θάρρος και προχωρούσαν στην πνευματική 
ζωή της άσκησης και της μαρτυρίας της συνειδήσεως και του αίματος και πέτυ-
χαν τον σκοπό τους να γεννηθούν μέσα στην Βασιλεία του Αγίου Θεού. 

Ας πράξουμε το ίδιο και εμείς στην πορεία μας προς τα Άγια Χριστούγεννα 
ώστε να γεννηθεί ο Χριστός στην καρδιά μας. Ας αγαπήσουμε τον Θεό και τους 
ανθρώπους όπως ακριβώς έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα η Παναγία μας.

Αμήν!

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ 

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 
Ι .  ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΒΑΛ  

LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY 
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH  

 

 
3780 Chemin du Souvenir, Chomedey, Laval, (Québec)  H7V 1Y3   -  Phone :  (450) 973-3480  -  Fax :  (450) 973-1326 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ι. Ναού  Αγίου Νικολάου, Λαβάλ, με την 
ευκαιρία της Εορτής του Αγίου Νικολάου προστάτου του Ιερού μας Ναού, 
την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου θα ετοιμάσει το ετήσιο γέυμα με ψάρι σε πακέτο. 
 
Η διανομή θα γίνει ανήμερα της Εορτής 6 Δεκεμβρίου απο τις 11:30 π.μ. εώς 
τις 1 μ.μ. στην αίθουσα της Εκκλησίας. Τιμή πακέτου $20. 
 
Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσου τηλεφώνου οσο το δυνατόν νωρίτερα 
στους αριθμούς 450-681-8287 ή 514-430-2617 μέχρι και την                                                               
Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου. 
 
Παρακαλούμε τους ευσεβείς χριστιανούς μας όπως ανταποκριθούν στο 
κάλεσμα μας αυτό και να βοηθήσουν με τον τρόπο αυτό το έργο μας. 
Έρχονται ημέρες άγιες των Χριστουγέννων και πολλοί συμπάροικοι μας θα 
ζητήσουν βοήθεια όπως κάθε χρόνο. Την δική σας προσφορά θα την 
θεωρήσουμε ευλογία Θεού. 
 
Η χάρις του Αγίου μας Νικολάου ας είναι πάντα μαζί μας. 
 
 

Εκ. Του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου 
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημό συνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΣΠΎΡΟΎ 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΎ 
(από Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΚΩΣΤΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ 

(από Μεγάλο Βάλτο Κορινθίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚΗ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΝΤΙΛΟΠΟΎΛΟΎ

(από Αγορέλιστα, Χώρας Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΛΟΚΎΘΙΑΣ

(από Θολοποτάμι Χίου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύ σεως της ψυχής της 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ 

(από Μεγαλόπολη Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσ σαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΎ 
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΎ 

(από Αρίνη Ολυμπίας, Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αείμνηστης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΜΠΑΣΔΡΑΒΑΛΑ 

(από Ζευγολατιό Κορινθίας)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρα κονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΛΙΑΚΟΠΟΎΛΟΎ 

(από Καστόρι Σπάρτης, Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΜΠΟΣ 

(από Καστρί Σπάρτης, Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΑΓΓΕΛΟΎ 
ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΎ 

(από Τζανετάτα Σάμης, Κεφαλονιάς)

Η σορός του θα εκτεθεί στο 
Νεκροπομπείο AETERNA  

(55 rue Gince, Montreal, H4N 1J7)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022  
από 4:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος ακολουθία  
και η ταφή του θα γίνει  
τη Τρίτη 29 Νοεμβρίου,  

στις 10:30 το πρωί  
στο Ιερό Ναό Του  

Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου  
777 Rue Saint-Roch, Montréal

Θα ακολουθήσει η ταφή στο 
Κοιμητήριο  

Notre Dame de L’Ésperance Cemetery

Παρακαλούνται οι συγγενείς  
και φίλοι όπως παρευρεθούν

Η σύζυγος:  
Μιλέα Κοτταρίδη το γένος Τζάνης

Τα παιδιά:  
Βούλα και Paren, Ηλίας και Μαρία.

Τα αδέλφια: Ηλίας και Μαρία, Γιώργος 
και Πίτσα, Γιάννης και Βάγια, Ευγενία

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

εδώ και στην Ελλάδα

Απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος, πατέρας, 
παππούς, αδελφός και θείος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

(ετών 85, από Πήδημα Μεσσηνίας)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη της Αράχοβας 
Μεγάλη νίκη των επαναστατημένων Ελλήνων το 1826  
στην οποία έλαμψε το άστρο του Γεώργιου Καραϊσκάκη  
και αναζωπύρωσε την επανάσταση στη Ρούμελη

Με την έναρξη της Επανάστασης, 
η Αράχοβα, το σημερινό χειμε-

ρινό τουριστικό θέρετρο στις υπώρειες 
του Παρνασσού, απελευθερώθηκε από 
τους λίγους Τούρκους που ζούσαν εκεί. 
Το 1823 όμως, κατά την εκστρατεία του 
Γιουσούφ Περκόφτσαλη πασά στην 
Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τουρκικός 
στρατός ανάγκασε τους αριθμητικά λι-
γότερους Έλληνες να εγκαταλείψουν 
την κωμόπολη, η οποία κάηκε στις 10 
Ιουνίου.
Η Αράχοβα βρέθηκε και πάλι στο επί-

κεντρο το Νοέμβριο του 1826, όταν ο 
Γεώργιος Καραϊσκάκης πραγματοποίησε 
εκστρατεία στις «προσκυνημένες» περι-
οχές της Στερεάς Ελλάδας για να αναζω-
πυρώσει το επαναστατικό πνεύμα των 
κατοίκων της και να αναγκάσει τον Κιου-
ταχή να στείλει δυνάμεις εναντίον του, 
εξασθενώντας το στρατόπεδό του στην 
Αθήνα που πολιορκούσε την Ακρόπολη.
Στις 17 Νοεμβρίου 1826 ο Καραϊσκάκης 

με τους άνδρες του έφθασε στο Δίστομο, 
όπου στρατοπέδευσε. Επειδή φοβόταν 
κατάληψη της Αράχοβας, περιοχής με 
στρατηγική σημασία, φρόντισε να την κα-
ταλάβει, προτού προλάβουν οι Τούρκοι. 
Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι έχοντες 
πληροφορηθεί την εμφάνιση ελληνικού 
στρατού στην περιοχή έστειλαν από τη 
Λιβαδειά τον Μουστάμπεη με 2.000 επί-
λεκτους Τουρκαλβανούς και 200 ιππείς. 
Αιφνιδιάστηκαν, όμως, από την κίνηση 
του Καραϊσκάκη και δεν τόλμησαν να ει-
σέλθουν στην πόλη. Αρκέστηκαν να οχυ-
ρωθούν στο ύπαιθρο, σε υψώματα του 
Παρνασσού γύρω από την Αράχοβα.
Την επόμενη ημέρα, 18 Νοεμβρίου, 

τμήματα του εχθρού επιτέθηκαν στους 
Έλληνες, αλλά παρά τις αρχικές τους επι-
τυχίες δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν 
τις ελληνικές θέσεις. Μάλιστα, ο Μου-
στάμπεης που παρακολουθούσε τη μάχη 
από ένα ύψωμα δέχθηκε επίθεση από τα 
νώτα του και από καθαρή τύχη διέφυ-
γε το θάνατο. Το βράδυ της ίδιας μέρας 
βρήκε τους Έλληνες σε πλεονεκτική θέση, 
έχοντας περισφίξει τον κλοιό γύρω από 
τον εχθρό, ο οποίος είχε να αντιμετωπί-
σει και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Ο βοριάς που κατέβαινε από τον Παρ-
νασσό ήταν ανυπόφορος, ενώ έκαναν την 
εμφάνισή τους και οι πρώτες νιφάδες του 
χιονιού. Αντίθετα, οι Έλληνες βρίσκονταν 
σε πλεονεκτικότερη θέση, αφού μπορού-
σαν, όταν δεν είχαν υπηρεσία, να ζεσταί-
νονται στα τζάκια της Αράχοβας.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση των 
Τούρκων γινόταν όλο και πιο δύσκολη. 
Το κρύο και το χιόνι εμπόδιζε τις κινή-
σεις τους. Έγιναν τότε προτάσεις στους 
Έλληνες να τους αφήσουν να φύγουν, 
με αντάλλαγμα τα ζώα και τις αποσκευ-
ές τους. Ο Καραϊσκάκης ζήτησε επιπλέον 
να παραδώσουν τον οπλισμό τους και να 
εγκαταλείψουν τα Σάλωνα (Άμφισσα) και 
τη Λιβαδειά. Οι Τουρκαλβανοί θεώρησαν 
τους όρους του Καραϊσκάκη εξευτελιστι-
κούς και τους απέρριψαν.
Μη έχοντας άλλη διέξοδο, ο Μουστά-

μπεης διέταξε τους άνδρες του να ετοι-
μαστούν για να επιχειρήσουν έξοδο μέσα 
από τις ελληνικές θέσεις τη νύχτα της 23ης 
προς την 24η Νοεμβρίου. Όμως, κι ενώ οι 
προετοιμασίες βρίσκονταν στο τελευταίο 
στάδιο, μία ελληνική σφαίρα τον τραυμά-
τισε πολύ σοβαρά και προτού αφήσει την 
τελευταία του πνοή, διέταξε τον αδελφό 
του Καριοφίλμπεη να του κόψει το κεφά-
λι και να το πάρει μαζί του κατά την έξο-
δο, για να μην τον αποκεφαλίσουν νεκρό 
ή ζωντανό οι γκιαούρηδες κι ατιμαστεί.
Οι Τουρκαλβανοί ζήτησαν νέες διαπραγ-

ματεύσεις, που δεν κατέληξαν σε απο-
τέλεσμα. Τότε αποφάσισαν να πραγμα-
τοποιήσουν την έξοδο. Ήταν μία μετά το 
μεσημέρι της 24ης Νοεμβρίου 1826, όταν 
εν μέσω χιονοθύελλας, με τα γιαταγάνια 
στα χέρια, βγήκαν από τα ταμπούρια τους 
και κατευθύνθηκαν προς τις κορυφές του 
Παρνασσού. Οι Έλληνες τους αντιλήφθη-
καν και όρμησαν κατά πάνω τους με για-

ταγάνια και μαχαίρια, καθώς το χιόνι που 
έπεφτε αχρήστευσε τα όπλα τους.
Η χιονοθύελλα ήταν τόσο δυνατή, ώστε 

δεν μπόρεσαν να τους καταδιώξουν πέρα 
από τις τελευταίες πλαγιές τού Παρνασ-
σού. Από τους 1.200 περίπου κατάκοπους 
Τούρκους που έφθασαν στις κορυφές του 
βουνού, μόνο 200 μπόρεσαν τελικά να 
σω θούν στο μοναστήρι της Ιερουσαλήμ, 
και από αυτούς οι περισσότεροι με τρο-
μερά κρυοπαγήματα. Οι υπόλοιποι βρή-
καν το θάνατο από την παγωνιά. Κατά 
τη διάρκεια της Μά χης της Αράχοβας οι 
Έλληνες είχαν ελάχιστες απώλειες: 4 νε-
κρούς και 9 ελαφρά τραυματίες.
Την επομένη της μάχης, 25 Νοεμβρίου, 

ο Καραϊσκάκης, ακολουθώντας το παλαιό 
φρικιαστικό έθιμο των Τούρκων, έστησε 
σ’ ένα λόφο, ορατό από το Μαντείο των 
Δελφών, τρόπαιο σε σχήμα κόλουρου 
κώνου με 300 κεφάλια των εχθρών του 
και με την επιγραφή: «Τρόπαιον των Ελ-
λήνων κατά των βαρβάρων Οθωμανών 
ανεγερθέν κατά το 1826 έτος Νοεμβρίου 
24· Εν Αράχωβα». Συγχρόνως, έστειλε 
στην κυβέρνηση, που έδρευε στην Αίγι-
να, τα κεφάλια του Μουστάμπεη και του 
Κεχαγιάμπεη, καθώς και 12 αιχμάλωτους 
τούρκους αξιωματικούς.
Η νίκη στην Αράχοβα αναζωπύρωσε την 

επανάσταση στη Ρούμελη, που βρισκό-
ταν σε κρίσιμο σημείο εξαιτίας των επι-
χειρήσεων του Κιουταχή και αναπτέρωσε 
το ηθικό των πολιορκημένων Ελλήνων 
στην Ακρόπολη της Αθήνας.

© SanSimera.gr

Ο Καραϊσκάκης ανήγγειλε τη με-
γάλη νίκη στην κυβέρνηση με 

επιστολή, την οποία υπέγραψαν όλοι 
οι οπλαρχηγοί και οι αξιωματικοί που 
πήραν μέρος στη μάχη. 

Τα ονόματά τους διέσωσε ο αγω-
νιστής, συγγραφέας και πολιτικός, 
Νικόλαος Σπηλιάδης (1785-1862) και 
είναι τα εξής, με τη σειρά υπογρα-
φής της επιστολής: Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης, Βασίλης Μπούσγος, Σπύρος 
Μήλιος, Νικήτας Σταματελόπουλος, 
Γιαννούσης Πανομάρας, Αναγνώστης 
Ροκάς, Γιάννης Δαγκλής, Νικόλαος 
Καραμέτσης, Χρήστος Χατζηπέτρος, 
Χατζημιχάλης Νταλιάνης, Μήτρος 
Βάγιας, Γαρδικιώτης Γρίβας, Αθανά-
σιος Κουτσονίκας, Λεόντης Δαγκλής, 
Παναγιώτης Γαλάνης, Γεώργιος 
Μαλάμος, Σπύρος Ξύδης, Νικόλα-
ος Μπαρμπιτσιώτης, Δήμος Τσέλιος 
(Γεροδήμος), Μήτρος Τριανταφύλ-
λου, Κωνσταντίνος Γρίβας, Γεώργι-
ος Βάγιας, Κώστας Νάκος, Τριαντά-
φυλλος Αποκουρίτης, Κωνσταντίνος 
Βέρης, Γιάννης Φαρμάκης, Ιωάννης 
Ρούκης, Νάκος Πανουριάς, Τούλιος 
Πανομάρας, Κωνσταντίνος Καλύβας, 
Γεώργιος Δυοβουνιώτης, Γεώργιος 
Αγαλλόπουλος, Κωνσταντίνος Γιολ-
δάσης, Κομνάς Τράκας, Γιάννος Δού-
λας, Κολιός Γερονούρης, Αναγνώστης 
Καναβός, Γιάννης Μπαϊρακτάρης, 
Πίλιος Τσέχερης, Δημήτριος Μακρής, 
Πάσχος Κοσμάς, Βασίλειος Αντωνό-
πουλος, Κώστας Χορμόβας, Κολιός 
Πασχούλης, Αθανάσιος Χήλιος Αθα-
νάσιος, Γιαννάκης Κίτσος, Κώ στας 
Τζαβέλλας, Γιώτας Κάτσης, Γεώργιος 
Μπαϊρακτάρης, Κίτσος Μπότσαρης, 
Κίτσος Δούκας, Ιωάννης Μελάς, Χρή-
στος Μπέκας, Μήτρος Μεσολογγίτης, 
Μήτρος Μπόκας, Νικόλαος Κάσκα-
ρης, Κίτσος Τσάκος, Βασίλης Αργυρο-
καστρίτης, Σταύρος Γιωργάκης, Γιωρ-
γάκης Λακάς, Γιώργης Σκεδάς, Να-
στούλης Δαγκλής, Χρήστος Μακρής, 
Κωνσταντίνος Πασχάλης, Αθανάσιος 
Ζέρβας, Χριστόφορος Περραιβός, 
Πάνος Δάρος, Αθανάσιος Τρικοχωρί-
της, Γιάννος Βαργιαδίτης, Δημήτριος 
Καλλέργης, Σταύρος Δέβερης, Ανα-
γνώστης Κραβαρίτης, Χρήστος Βάρ-
φης, Γεώργιος Τζαβέλλας, Γιάννης Πι-
λάλης, Μήτρος Γρουμπογιάννης, Δια-
μάντης Ζέρ βας, Λάμπρος Τζαβέλλας, 
Αν. Στουρνάρης, Γεώργιος Διάκος, 
Πάνος Τοσούλας, Χαράλαμπος Παπα-
πολίτης, Λάμπρος Βέικος, Ναστούλης 
Δίκας, Νικόλαος Δραγαμεστινός, Φω-
τούσης Φωτομάρας, Νικολός Διάκος, 
Αναγνώστης Κατσκαμπής, Αθανάσης 
Δράκος, Γιάννος Περζεκιάς, Αναστά-
σιος Χορμόβας, Νικόλαος Μπότσα-
ρης, Νάστος Κοντογιάννης και Γεώρ-
γιος Ζέρβας.

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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1916: Επιβάλλεται από τις δυνάμεις της Αντάντ 
αποκλεισμός της Ελλάδος. Η Ελλάς εξαναγκάζεται 
να αποδεχθεί τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρα-
τιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και 
να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα (Νο-
εμβριανά).

1935: Μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, 
ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ επιστρέφει στην Αθήνα, 
έπειτα από 12 χρόνια εξορίας. Παύει τον πρωθυ-
πουργό Γεώργιο Κονδύλη και αναθέτει την εντολή 
σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο 
Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει 
ο Αλέξανδρος Παπάγος.

1942: Άγγλοι κομάντος και Έλληνες αντάρτες 
(Έντι Μάγιερς, Ναπολέων Ζέρβας, Άρης Βελουχι-
ώτης) ανατινάζουν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου.

1973: Ανατρέπεται η κυβέρνηση Μαρκεζίνη και 
ο ίδιος ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο 
οποίος τίθεται υπό περιορισμό στο σπίτι του στο 
Λαγονήσι. Νέος ισχυρός ανήρ του απριλιανού κα-
θεστώτος, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Νέος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ορκίζεται ο στρατηγός Φαίδων 
Γκιζίκης και πρωθυπουργός ο Αδαμάντιος Αν-
δρουτσόπουλος.

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 8 / 1 1 / 2 0 2 2  –  4 / 1 2 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
868

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 867

25 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

Γεγονότα και συνειδητοποιήσεις 
θα σας οδηγήσουν στην αναθεώρηση της 
δικής σας συμπεριφοράς αλλά και στη 
σημασία που δίνατε μέχρι τώρα στην πα-
ρουσία και την αναγκαιότητα ορισμένων 
συνεργατών στον εργασιακό σας χώρο. 
Προχωρήστε σε οικονομικές επενδύσεις 
που έχετε πειστεί ότι είναι κερδοφόρες 
και έχουν καλύψει και τις πιο μικρές σας 
ανασφάλειες.

Αποφύγετε την άσκοπη ταλαι-
πωρία και μην απασχολήστε με πράγμα-
τα που σας ενοχλούν. Η εμφάνιση δε θα 
σας απασχολήσει ιδιαίτερα, αλλά καλό 
θα ήταν να μην ξεχάσετε και την παρα-
μελήσετε εντελώς. Προσέξτε τις διατρο-
φικές συνήθειες που έχετε αποκτήσει 
τον τελευταίο καιρό, για να μην ξεφύγετε 
από τους στόχους σας… 

Μπορεί να έχετε επιβαρυνθεί 
με υποχρεώσεις που έχουν σχέση με τον 
οικογενειακό σας χώρο, αλλά με έναν 
περίεργο τρόπο τα γεγονότα και η καλή 
σας τύχη θα συμβάλλουν στην ολοκλη-
ρωτική απαλλαγή από κάποιο βάρος. 
Μην κολλήσετε σε ανούσιες και άχρη-
στες λεπτομέρειες. Βάλτε μπροστά το 
πείσμα σας και κάντε τα λόγια σας πραγ-
ματικότητα.

Προσπαθήστε να είστε λιγότερο 
ρομαντικοί και περισσότερο πρακτικοί, 
ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερη αίσθη-
ση του μέτρου και πειθαρχία. Χαλαρώστε 
και δώστε προτεραιότητα στον εαυτό σας 
που είναι ότι πιο πολύτιμο έχετε. Λίγο πε-
ρίεργα θα είναι τα πράγματα στον τομέα 
των σχέσεων σας και αρκετές φορές θα 
νιώσετε διχασμένοι. 

Σταθμίστε σωστά τον τρόπο που 
σας συμφέρει να επενδύσετε. Θα πάρε-
τε ολοκάθαρα τα μηνύματα για το που 
σας συμφέρει να στρέψετε το ενδιαφέ-
ρον σας. Εξαντλήστε όλα τα περιθώρια 
για καλή συνύπαρξη με τους συνεργάτες 
σας, προσπαθώντας να διατηρήσετε ένα 
αρμονικό κλίμα στον εργασιακό χώρο. 
Φανείτε εργατικοί και υπεύθυνοι.

Ανοίχτε τους ορίζοντές σας και γί-
νετε καλύτεροι για τον εαυτό σας και τους 
άλλους. Μην αφήσετε τα συναισθήματά 
σας να γίνουν ψυχρά προς το ταίρι σας, 
γιατί θα ζητήσει εξηγήσεις και μπορεί η κα-
τάσταση να… ξεφύγει. Για να μη φτάσουν 
τα πράγματα στα άκρα, προσπαθήστε να 
σκεφτείτε πιο λογικά και να λειτουργείτε 
με ψυχραιμία.

Η τύχη θα είναι συνέχεια στο 
πλευρό σας, αλλά αυτό δε σημαίνει πως 
πρέπει να κάνετε κατάχρηση. Οι περισσό-
τερες ευκαιρίες θα δοθούν στον επαγγελ-
ματικό τομέα και ακόμα και σε δύσκολες 
συνθήκες θα μπορέσετε να χαράξετε και-
νούριο δρόμο στην εργασία σας. Προβά-
λετε τη δουλειά και τις ικανότητές σας.

Τα θέματα της καριέρας σας 
θα προηγούνται και οι αλλαγές που θα 
προκύψουν θα βελτιώσουν την απόδοσή 
σας. Η καθημερινότητά σας θα γίνει πιο 
ευχάριστη και οι σχέσεις σας με τα οικο-
γενειακά πρόσωπα θα είναι θετικές. Επε-
κτείνετε τον κοινωνικό σας κύκλο, κάντε 
γνωριμίες και αισθανθείτε ότι σας επιθυ-
μούν ερωτικά.

Παρόλο που ο ρομαντισμός 
θα διαχέεται στην ατμόσφαιρα, εσείς 
θα συνεχίζετε να νιώθετε κάπως άβολα, 
καθώς δεν έχετε τη διάθεση να πείτε 
γλυκόλογα στο σύντροφό σας, ενώ σας 
το ζητάει απεγνωσμένα. Φροντίστε να 
μην παίξετε παιχνίδια εξουσίας και εγω-
ισμού. Η σχέση σας δεν είναι αγώνας ή 
μάχη που πρέπει να βγείτε νικητές.

Τα πολύ κοντινά σας πρόσωπα 
θα απολαμβάνουν μια πολύ τρυφερή εκ-
δοχή από εσάς, μια που έχετε τη διάθεση 
να περάσετε καλά μαζί τους. Θα αρχίσετε 
να συνειδητοποιείτε τις αλλαγές που έγι-
ναν σε κάποιες επαγγελματικές, οικονομι-
κές ή ερωτικές σχέσεις σας. Οι εργασιακές 
σχέσεις θα αρχίσουν να βελτιώνονται.

Ξανακερδίστε τον έλεγχο με 
μικρά και προσεκτικά βήματα, ώστε 
να έχετε μια καλύτερη θεώρηση της 
πραγματικότητας στον τομέα τόσο των 
συνεργασιών όσο και των σχέσεων. Κά-
ντε ένα βήμα μπροστά σε όλους τους 
τομείς της ζωής σας. Βάλτε σε πρώτη 
μοίρα τη φυσική σας κατάσταση και 
την υγεία σας.

Ο έρωτας και τα φλερτ σε όσους 
είστε αδέσμευτοι θα παίζουν έντονα με 
κάποια φιλικά σας άτομα και θα πρέπει 
να είστε αρκετά προσεκτικοί. Μην ξεπε-
ράσετε τα όρια με κάποια άτομα ή αφή-
σετε να το κάνουν μόνο και μόνο επειδή 
κολακεύεστε, γιατί τα αποτελέσματα θα 
φέρουν δυσάρεστα απρόοπτα και σω-
ρεία παρεξηγήσεων. 

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

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
Ο ΑΝΕΡΓΟΣ

Ένας άνεργος διαβάζει στις αγγελίες: «Ζητείται 
βοηθός γυναικολόγου στο Περιστέρι». Παίρνει 

τηλέφωνο και ρωτάει: «Γεια σας, μπορείτε να μου 
πείτε τι θα κάνει ο βοηθός γυναικολόγου;».
«Οι αρμοδιότητες του βοηθού…» του απαντάει ο 
γιατρός «…είναι να προετοιμάζει τις γυναίκες για τη 
γυναικολογική εξέταση, δηλαδή να βγάζει τα ρούχα 
τους, έπειτα να πλένει την ευαίσθητη περιοχή με ζε-
στό νερό και ειδικό σαπούνι και να την ξυρίζει, και 
στο τέλος να κάνει μασάζ με λάδια και αρωματικά 
έλαια για την αποφυγή φλεγμονών». «Ενδιαφέρο-
μαι! ποτέ να έρθω;» λέει ολόχαρος ο άνεργος. «Αν 
θέλετε και αύριο, αλλά πρέπει να πάτε στην πλατεία 
Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω» του λέει ο γιατρός. 
«Μα… η αγγελία λέει για Περιστέρι...». «Ναι, Περι-
στέρι λέει, αλλά η… ουρά φτάνει στο Αιγάλεω!».

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ  
ΚΑΙ ΟΙ… ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μια κοπέλα θα πήγαινε το 
βράδυ να γνωρίσει τα πεθε-

ρικά της. Πριν πάει όμως, είχε φάει 
ένα πιάτο… γίγαντες και σαλάτα 
με… μπρόκολο και κρεμμυδάκι, 
οπότε είχε κάποιες εντερικές… ενο-
χλήσεις. Την ώρα που καθότανε στο 
τραπέζι με την οικογένεια του συ-
ντρόφου της, της ξέφυγε μια… κλα-
νιά και σκέφτηκε αμέσως ότι θα έγι-
νε ρεζίλι. Ο πατέρας του φίλου της 
όμως, φώναξε στο σκύλο: «Μπομπ 
έλα γρήγορα εδώ!». Η κοπέλα είδε 
το σκύλο κάτω από το τραπέζι κο-
ντά στα πόδια της και σκέφτηκε 

πως γλίτωσε, γιατί πίστευαν όλοι 
ότι το έκανε ο σκύλος. Έτσι η κοπέ-
λα πήρε θάρρος και… ξανάριξε μία 
για να ξαλαφρώσει. Τότε ο πατέ-
ρας φώναξε ξανά: «Μπομπ, δε με 
άκουσες που είπα να έρθεις εδώ;». 
Ο Μπομπ ούτε που κούνησε. Η 
κοπέλα την είχε… καταβρεί, γιατί 
έκλανε και μετά τα φόρτωναν στο 
σκυλί! Δεν πέρασε ένα λεπτό και 
ακούστηκε μια… δυνατή κλανιά με 
μεγάλη διάρκεια! Κι έτσι φώναξε 
πάλι ο πατέρας: «Μπομπ, έλα εδώ 
αμέσως, γιατί έτσι όπως πάει αυτή, 
θα σε χέσει σε λίγο!».

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 
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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!  
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για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

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

at competitive prices

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

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

materials for your project

551144  551133  00335555

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

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



LIMITED QUANTITIES

Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement 
(FPPA) and an eligible Fido mobile plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which 
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0$DOWN

BLACK  
FRIDEALS 

on Samsung Galaxy S21 FE 5G 

on approved credit and 0% interest with 
Fido Payment Program,1 on select plans

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


