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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
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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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ΚΑΝΑΔΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ζητάει από  
τους Καναδούς την επιστροφή 3,2 δις$
Από οικονομικά προγράμματα για την covid-19

Προσοχή! Αν πήρατε λεφτά από την 
καναδική κυβέρνηση από τα προ-

γράμματα τής οικονομικής υποστήριξης 
covid-19 υπάρχουν πιθανότητες να σας 
ζητήσουν να τα επιστρέψετε… Από το 
Μάιο, η Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά 
έχει στείλει ειδοποιήσεις ανάκτησης σε 
περίπου 825.000 φορολογούμενους, οι 
οποίοι, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας, δε δικαιούνταν έκτακτες πα-
ροχές.

Μετά την εκταμίευση δεκάδων δισεκα-
τομμυρίων έκτακτης βοήθειας σε εργαζο-
μένους και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, η Υπηρεσία 
Εσόδων του Καναδά (CRA) περνάει στο 
στάδιο της ανάκτησης παροχών που δε 
θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί. 

Και το ποσό είναι σημαντικό: 3,2 δισε-
κατομμύρια δολάρια στην περίπτωση του 
Canadian Emergency Response Benefit 
(CERB) και των επακόλουθων προγραμ-
μάτων για βοήθεια ατόμων (the Benefit 
Canada Benef Emergency και το όφελος 
για την οικονομική ανάκαμψη του Κανα-
δά) που εφαρμόστηκαν από την κυβέρνη-
ση Τρουντό.
Το CRA έχει στείλει από το Μάιο ειδο-

ποιήσεις είσπραξης σε περίπου 825.000 
φορολογούμενους οι οποίοι, σύμφωνα 
με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για έκτακτες πα-
ροχές. 
Στην περίπτωση του CERB, αυτό το πρό-

γραμμα πρόσφερε έως και 500$ φορο-
λογητέα την εβδομάδα σε δικαιούχους 
εργαζόμενους που είχαν χάσει το εισό-
δημά τους ή τη δουλειά τους λόγω της 
πανδημίας. 
Συνολικά, το CRA εξέδωσε 83,4 δισεκα-

τομμύρια δολάρια σε πληρωμές σε περί-
που 9 εκατομμύρια Καναδούς.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το CRA 

διαχειρίστηκε 12 προγράμματα έκτακτης 
ανάγκης που δημιουργήθηκαν με αστρα-
πιαία ταχύτητα από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση. 
Οι εργασίες επαλήθευσης και συλλογής 

θα παραταθούν έως το 2025, δήλωσε ο 
Marc Lemieux, βοηθός επίτροπος του 
κλάδου Συλλογών και Επαλήθευσης στο 
CRA.
«Ο Οργανισμός συνεχίζει τις ελεγκτικές 

προσπάθειές του για να διασφαλίσει 
την ακεραιότητα των προγραμμάτων πα-
ροχών και επιδοτήσεων. Κάνουμε αυτή 
τη δουλειά και την ανάκαμψη βάζοντας 
πρώτα τους ανθρώπους. 
Τα άτομα που λαμβάνουν ειδοποιήσεις 

μπορούν να μας καλέσουν για να κανονί-
σουμε εάν δεν μπορούν να εξοφλήσουν 
πλήρως τα οφειλόμενα οφέλη. Θα συ-
νεργαστούμε μαζί τους για να το κάνουμε 
αυτό», είπε ο κ. Lemieux.
Τα προς ανάκτηση ποσά δε θεωρούνται 

απάτη, αλλά παροχές που καταβλήθηκαν 
σε άτομα, που αργότερα διαπιστώθηκε 
ότι δεν ήταν επιλέξιμα. 
«Πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται. Κα-

ταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει αρνητικό 
αντίκτυπο. Είναι αγχωτικό. Ζητάμε επι-
στροφή ενός ποσού που μπορεί να είναι 
σημαντικό. Αλλά είναι δυνατό να γίνουν 
ρυθμίσεις αποπληρωμής που να αντι-
κατοπτρίζουν τα μέσα και την ικανότητα 

κάθε ατόμου να πληρώσει», πρόσθεσε. 
Διευκρίνισε ότι δε θα επιβληθούν τόκοι ή 
κυρώσεις σε θιγόμενα άτομα.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ο κ. Lemieux αποκάλυψε επίσης, ότι το 

CRA ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι 
τουλάχιστον 25.000 Καναδοί έχουν πέσει 
θύματα κλοπής ταυτότητας τα τελευταία 
δύο χρόνια στα χέρια αδίστακτων ατό-
μων. 
«Καταφέραμε να το συγκρατήσουμε 

πολύ. Μπορώ να σας πω ότι εξετάσαμε 
πολύ περισσότερους από 25.000 φακέ-
λους για να βρούμε 25.000 υποθέσεις», 
ανέφερε ο κ. Lemieux.
«Όπως πολλές εταιρείες, ο Οργανισμός 

έχει γίνει στόχος απατεώνων. Τους μπλο-
κάραμε και συνεχίζουμε να τους μπλοκά-
ρουμε. Χρησιμοποιήσαμε ενδείξεις που 
είχαμε εντοπίσει εσωτερικά ή ενδείξεις 
που μας είχαν παρασχεθεί από συνερ-
γάτες, όπως αστυνομικές δυνάμεις και 
τράπεζες. Μας έδιναν πληροφορίες για 
συναλλαγές που έμοιαζαν ύποπτες. Αυτό 
μας επέτρεψε να μπλοκάρουμε επικίνδυ-
νες συναλλαγές», σημείωσε.

Ο κ. Lemieux και ο πρώην Αναπληρωτής 
Επίτροπος του κλάδου αξιολόγησης, πα-
ροχών και υπηρεσιών, Frank Vermaeten, 
παραχώρησαν συνέντευξη τη Δευτέρα 
28 Νοεμβρίου για να σηματοδοτήσουν 
το τέλος των προγραμμάτων έκτακτης 
ανάγκης και τις προσπάθειες που έχουν 
αρχίσει για την ανάκτηση των ποσών που 
επιστρέφονται στις εφορίες.

Εξήγησαν τα παρασκήνια της υλοποίη-
σης αυτών των προγραμμάτων βοήθειας 
που στοχεύουν στη στήριξη οικογενειών, 
εργαζομένων, φοιτητών και επιχειρήσε-
ων, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και 
οι επαρχίες επέβαλαν αυστηρά μέτρα πε-
ριορισμού, για να περιορίσουν τις απώ-
λειες ζωών κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας.
Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημί-

ας, οι υπάλληλοι του CRA δούλευαν κυρι-
ολεκτικά μέρα και νύχτα, επτά ημέρες την 
εβδομάδα, για να εκτελέσουν τις εντολές 
που τους είχαν ανατεθεί. 
Ολόκληρες ομάδες ανατέθηκαν εκ νέου 

σε άλλα καθήκοντα, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που είχαν ανατεθεί σε 
ελέγχους, που βοήθησαν όσους έπρεπε 
να απαντήσουν στις πολλές κλήσεις από 
Καναδούς που είχαν σωρεία ερωτήσεων.
Η κατάσταση ήταν επείγουσα. Η υγειο-

νομική κρίση μαινόταν. Η καναδική οικο-
νομία κατέρρεε. 

Οι κυβερνήσεις επέβαλαν άνευ προ-
ηγουμένου lockdown με την ελπίδα να 
περιορίσουν την εξάπλωση του ιού και 
να αποτρέψουν τα νοσοκομεία από το 
να κατακλύζονται από βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς.
Την D-Day, το CRA έλαβε 31.000 αιτήμα-

τα στα πρώτα 10 λεπτά. Λίγες μέρες μετά 
την έναρξη των προγραμμάτων, υπήρξαν 
3 εκατομμύρια αιτήματα.

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του 

CERB, δέχθηκα άλλη μια κλήση από το 
Υπουργείο Οικονομικών που μου ζητού-
σε να διαχειριστώ ένα άλλο πρόγραμ-
μα, αυτό των επιδοτήσεων μισθών για 
τις επιχειρήσεις. Έπρεπε να ξεκινήσει 
σε τέσσερις εβδομάδες», εξήγησε ο κ. 
Vermaeten ο οποίος πρόσθεσε ότι ήταν 

επιτακτική ανάγκη να γίνει η εφαρμογή 
όσο το δυνατόν πιο απλή και ευέλικτη. 

Επειδή ο θεμελιώδης στόχος ήταν να 
πληρωθούν τα επιδόματα όσο το δυνα-
τόν γρηγορότερα. Απαιτήθηκε μόνο βε-
βαίωση από τις αρχές στην περίπτωση 
ιδιωτών.
«Το Service Canada είχε ήδη κατακλυ-

στεί από τον αυξανόμενο αριθμό των 
απαιτήσεων ασφάλισης εργασίας. Ως 
εκ τούτου, ήταν αδύνατο για το Service 
Canada να διαχειριστεί τα προγράμματα 

έκτακτης ανάγκης. Θα χρειάζονταν μήνες 
για να αξιολογηθούν οι απαιτήσεις και να 
πληρωθούν τα οφέλη. Και εκατομμύρια 
Καναδοί θα είχαν αποκλειστεί, όπως οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι συμβασιού-
χοι», είπε. 
Αυτοί οι άνθρωποι δε θα μπορούσαν να 

καλύψουν τις πιο βασικές τους ανάγκες 
όπως φαγητό, ενοίκιο και ρεύμα. Δεν 
υπήρχε αμφιβολία ότι κάτι ριζικά διαφο-
ρετικό έπρεπε να στηθεί για να αντιμετω-
πίσει μια εξαιρετική κατάσταση.

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

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα «αφανές» έγκλημα 
με τεράστιες διαστάσεις…
Καθώς στην «Κιβωτό του Κόσμου» άρχισε να ξετυλίγεται το 

«κουβάρι» των οικονομικών ατασθαλιών και των καταγγε-
λιών για κακομεταχείριση των παιδιών, τα στοιχεία που αφο-
ρούν τοιαύτες συμπεριφορές στον Καναδά παρουσιάζονται λίαν 
αποθαρρυντικά. 

Έκθεση από το Καναδικό Κέντρο για την Προστασία του Παιδιού 
αναφέρει, ότι 252 υπάλληλοι σχολείων διέπραξαν ή κατηγορή-
θηκαν για διάπραξη αδικημάτων σεξουαλικής φύσης κατά 548 
παιδιών σε διάστημα πέντε ετών... Άλλα 38 μέλη του προσωπι-
κού κατηγορήθηκαν για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την 
παιδική πορνογραφία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από το 2017 
έως το 2021. Η αναφορά περιλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο που 
εργάζεται σε σχολικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
δασκάλων, διοικητικών υπαλλήλων, οδηγών λεωφορείων και του 
προσωπικού φύλαξης. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση εμπίπτει στην 
επαρχιακή και εδαφική δικαιοδοσία, οι περισσότεροι φορείς που 
είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της πειθαρχίας των υπαλλήλων 
σχολείων, δεν απαιτείται να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των 
ερευνών. Το 71% των θυμάτων ήταν κορίτσια και το 29% αγόρια. 
Από όλες τις παραβατικές συμπεριφορές, το 37% αφορούσε σω-
ματική επαφή. Το ΚΚΠΠ, προορισμός του οποίου είναι να σταματή-
σει την εκμετάλλευση του παιδιού, αποτελείται από επιζώντες σε-
ξουαλικής κακοποίησης που διαπράττονται από εκπαιδευτικούς. 
Το Κέντρο ζητεί τη δημιουργία εθνικών ή επαρχιακών ανεξάρτητων 
φορέων για τη διερεύνηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης από 
δάσκαλο σε μαθητή. Προτείνει επίσης μια εθνική έρευνα για την 
κακοποίηση παιδιών στα χέρια του προσωπικού σχολείων και την 
αποκατάσταση των επιζώντων. Η έκθεση αναφέρει ακόμη, ότι σε 
167 υπαλλήλους σχολείων είχαν απαγγελθεί ποινικές διώξεις κατά 
τη διάρκεια των πέντε ετών, κυρίως για σεξουαλική παρενόχληση 
και σεξουαλική εκμετάλλευση. Όταν εντοπίστηκε ένας δευτερεύ-
ων ρόλος, το 74% των παραβατών ήταν προπονητές. Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία, σχεδόν το 85%, ήταν άντρες.

Η διευθύντρια του Κέντρου που εδρεύει στο Winnipeg, Noni 
Classen, είπε ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, 
ειδικά στα σχολεία. Πάνω από το 58% των παραβάσεων έγιναν σε 
σχολική ιδιοκτησία. «Όταν ένας αξιόπιστος ενήλικας ή μία εξου-
σία εκμεταλλεύεται αυτή την εμπιστοσύνη, η βλάβη στο παιδί 
επιδεινώνεται», τόνισε η Noni Classen και συμπλήρωσε: «Ένα σε-
ξουαλικό μήνυμα ή ένα ακατάλληλο σχόλιο, δεν είναι απλώς μια 
πράξη ανοχής, θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για ένα παιδί. 
Όταν κάποιος προδίδει την εμπιστοσύνη του παιδιού και της οικο-
γένειας, δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει μεγαλύτερη προδοσία από 
αυτή». Το Snapchat, το Instagram και το Facebook είναι οι πλατ-
φόρμες που χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη θυματοποίηση. 

Συμπερασματικά, το ΚΚΠΠ συνιστά τη σύσταση ανεξάρτητων φο-
ρέων για την παραλαβή και τη διερεύνηση των καταγγελιών και 
προτείνει να δημοσιοποιηθούν τα πειθαρχικά αρχεία γι’ αυτά τα 
αδικήματα και το διδακτικό προσωπικό να θεσπίσει εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την προστασία των παιδιών. Θα πρέπει τέλος 
να υπάρχει περισσότερη υποστήριξη για τα τραύματα που δημι-
ουργούνται στους μαθητές που πέφτουν θύματα. Διαπιστώνουμε 
δυστυχώς, πως οι διαστάσεις που έχει πάρει η παιδική βία είναι 
τεράστιες… 

Προς αυτοκυριαρχία της Αλμπέρτα;
Η πρόσφατη ανακοίνωση της νεοεκλεγείσας πρω-

θυπουργού της Αλμπέρτα Danielle Smith δε με 
εξέπληξε. Ποια ανακοίνωση; Απλούστατα, την Τρίτη 
29 Νοεμβρίου, η νέα πρωθυπουργός κατέθεσε νομο-
σχέδιο περί κυριαρχίας της Αλμπέρτα! 

Με άλλα λόγια, η Αλμπέρτα των φυσικών πόρων και 
των πετρελαίων, θα «υπερασπίσει» όλα τα δικαιώ-
ματα της από την Οτάβα. Παράλληλα, το νομοσχέδιο 
περί κυριαρχίας της Αλμπέρτα, θέλει την επαρχία 
μέσα σ’ ένα ενωμένο Καναδά. Δηλαδή, αυτό που 
λέμε ελληνικά, «και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο 
χορτάτο».
Το νομοσχέδιο θα έχει αναδρομική ισχύ, που σημαί-

νει όλοι οι υπουργοί θα επανεξετάσουν όλες τις ομο-
σπονδιακές πολιτικές και τη νομοθεσία για «υπέρβα-
ση» στην επαρχιακή δικαιοδοσία. 

Αναμένονται ψηφίσματα μέχρι τις αρχές της άνοι-
ξης για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπισμένων ζητη-
μάτων και οι ενέργειες που μπορεί να λάβει η επαρ-
χία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αντίποινα 
κατά των ομοσπονδιακών νόμων, νομικές προκλή-
σεις και ξεκάθαρη άρνηση συμμόρφωσης. 

Εδώ γελάμε… Διότι, από τη μια μεριά η Αλμπέρτα 
θέλει κυριαρχία και από την άλλη θα εφαρμόσει 
αντίποινα και κυρώσεις στην Καναδική κυβέρνηση.

Με το νομοσχέδιο 1, η Αλμπέρτα στέλνει ένα σα-
φές μήνυμα ότι θα υπερασπιστεί από ομοσπονδια-
κούς νόμους, πολιτικές και πρακτικές που βλάπτουν 
την οικονομία και θα προωθήσει την ευημερία και τη 
συνταγματική δικαιοδοσία της ως επαρχία μέσα στη 
Συνομοσπονδία που λέγεται Καναδάς.

Ένας τομέας που προσδιόρισε ότι θα αντιμετω-
πιστεί είναι το ανώτατο όριο λιπασμάτων που έχει 
ορίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άλλοι πιθανοί 
τομείς της ομοσπονδιακής εισβολής στην επαρχία 
μπορεί να είναι το προτεινόμενο ομοσπονδιακό 
ανώτατο όριο για τις εκπομπές πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου και η αμφισβητούμενη ομοσπονδιακή 
απαγόρευση όπλων.

Με δύο λόγια, η Αλμπέρτα γίνεται πολύ πιο σκλη-
ρή από την επαρχία του Κεμπέκ, προς την Καναδική 
κυβέρνηση.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ MARCEL PRUD’HOMME
Όσοι θα θυμάστε το φιλελεύθερο ομοσπονδιακό 

βουλευτή Marcel Prud’homme, ήταν από τους πο-
λιτικούς που δε συμμορφωνόταν ή μάλλον δεν ακο-
λουθούσε κατά γράμμα το σύστημα… όποιο κι αν 
ήταν αυτό. Ήταν δε και η αιτία που ποτέ δε διορί-
στηκε υπουργός από την κυβέρνηση των Φιλελευθέ-
ρων. Ακόμα και ο διορισμός του ως ανεξάρτητος γε-
ρουσιαστής το 1993, έγινε από τον τότε Συντηρητικό 
πρωθυπουργό Brian Mulroney. Αλλά που… κολλάει ο 
Marcel Prud’homme και η θέληση της Αλμπέρτας να 
θελήσει κυριαρχία;
Το καλοκαίρι του 1984, στην προεκλογική περίοδο, 

ο βουλευτής Marcel Prud’homme μου έδωσε την 
ευκαιρία -ως νεαρός δημοσιογράφος που έκδιδα τη 
δεκαπενθήμερη Ελληνοκαναδική Δράση που κληρο-
νόμησα ως παρακαταθήκη και λειτούργημα από τον 
πατέρα μου Στυλιανό- να παρακολουθήσω από πολύ 
κοντά την προεκλογική του ετοιμασία. 

Στις δέκα περίπου μέρες που είχα γίνει σχεδόν η 
σκιά του και έπαιξα και το ρόλο του σοφέρ, ο έμπει-
ρος Marcel Prud’homme μου εκμυστηρεύτηκε πολ-
λά πράγματα για τον Καναδά, για τη μεσόγειο, όπως 
σχέσεις Αραβικών χωρών και Ισραήλ, καθώς και τα 
Ελληνοτουρκικά. Σήμερα όμως που υπάρχει το θέμα 
της θέλησης της Αλμπέρτα να αποκτήσει κυριαρχία, 

σαν… κουδούνι στα αυτιά μου ακούω τα λόγια του: 
«Να ξέρεις κ. Γκιούσμα (έτσι με φώναζε), ότι δε θα 
είναι το Κεμπέκ που θα αποκτήσει κυριαρχία στο 
μέλλον αλλά η Αλμπέρτα και στη συνέχεια οι δυτικές 
επαρχίες. Το Κεμπέκ με την πάροδο του χρόνου θα 
αποκτήσει -λόγω γκρίνιας- περισσότερες δικαιοδοσί-
ες που έρχονται με εκατομμύρια δολάρια σε κυβερ-
νητικά προγράμματα, αλλά παρόλο που ζητά αυτο-
κυριαρχία θα είναι το τελευταίο που θα το κάνει».

Είχε τονίσει ότι λόγω των φυσικών πόρων και της 
παραγωγής πετρελαίου, η επαρχία της Αλμπέρτα εί-
ναι η πιο οικονομικά δυνατή επαρχία του Καναδά. 

Πράγμα που θα της δώσει «φτερά» να κινήσει τη 
«διάσπαση» της καναδικής συνομοσπονδίας. «Μην 
ξεχνάμε ότι η Αλμπέρτα συνδράμει με δισεκατομμύ-
ρια από τα έσοδα της χρόνια τώρα στα οικονομικά 
ελλείματα των άλλων επαρχιών όπως το Κεμπέκ», 
μου είχε πει. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUALIZATION ΕΞΙΣΩΣΗΣ 
Το Equalization είναι ένα πρόγραμμα που διαχειρί-

ζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το οποίο συλλέ-
γει φόρους από όλους τους Καναδούς και μεταφέρει 
χρήματα σε επαρχίες με λιγότερη ικανότητα παρα-
γωγής εσόδων. 

Η Αλμπέρτα, που είναι μια από τις πλουσιότερες 
επαρχίες του Καναδά, δε λαμβάνει αυτές τις πληρω-
μές. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, χωρίς εξίσωση, 
οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των επαρχιών θα 
ήταν πολύ μεγαλύτερες.
Τον Οκτώβριο του 2021, οι κάτοικοι της Αλμπέρτα σε 

δημοψήφισμα που συμμετείχαν μόνο το 38,7%, ψή-
φισαν με ποσοστό 61,7% υπέρ της κατάργησης της 
ισοστάθμισης από το Σύνταγμα: αφαίρεση το άρθρο 
36 παράγραφος 2 του Καναδικού Συντάγματος σχε-
τικά με την εξίσωση. Το αποτέλεσμα δε δέσμευε την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά πυροδότησε εντά-
σεις μεταξύ της Οτάβας και της επαρχίας. 

Ο τότε πρωθυπουργός της επαρχίας, Jason Kenney, 
σε τότε ομιλία του, τόνισε ότι «εάν η Οτάβα και οι άλ-
λες επαρχίες θέλουν να επωφεληθούν από τη σκλη-
ρή δουλειά και τους πόρους των κατοίκων μας, η 
Οτάβα πρέπει να μας επιτρέψει να αναπτύξουμε αυ-
τούς τους πόρους και να αναπτύξουμε την οικονομία 
μας», είπε. Ως κύριο θέμα ανέφερε τα αποτυχημένα 
έργα του αγωγού Northern Gateway, του Energy East 
και της επέκτασης Keystone XL.

Η εξίσωση είναι σχεδόν ανεπανόρθωτη και είναι 
στην πραγματικότητα η κορυφή του παγόβουνου 
ενός βαθύτερου προβλήματος, αυτό της Αλμπέρτα, 
που βρίσκεται σε μειονεκτική συστημική φορολογία. 
Η Αλμπέρτα συνεισφέρει αλλά δε λαμβάνει ποτέ τί-
ποτα και, επιπλέον, επαρχίες όπως το Κεμπέκ και η 
Βρετανική Κολομβία δείχνουν αχαριστία αντιτιθέμε-
νες στην κατασκευή αγωγών.

Σε μια εποχή που οι προβλέψεις πολλαπλασιάζο-
νται ανακοινώνοντας ένα ζοφερό μέλλον για τον 
ενεργειακό τομέα, η «εξίσωση» είναι πρόβλημα για 
την Αλμπέρτα. 

Ο Marcel Prud’homme  με προειδοποίησε ότι αν 
δεν παρθούν μέτρα από την Οτάβα να «καταπραΰ-
νει» τις επαρχίες,  η Συνομοσπονδία του Καναδά στο 
μέλλον θα σπάσει στα τρία. Ένα κομμάτι θα είναι οι 
δυτικές επαρχίες, ένα το Κεμπέκ και το Οντάριο και 
μετά, το τρίτο οι υπόλοιπες.
Λέτε να είχε δίκιο; Το μέλλον θα το δείξει. Πάντως η 

Αλμπέρτα κίνησε το χορό μιας μελλοντικής διάσπα-
σης του Καναδά. Και πάλι, ποιος νομίζεται ότι θα 
ωφεληθεί; Ο γείτονας Μπάρμπας Σαμ…



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  2 Δεκεμβριου, 2022 / December 2, 2022 5

Κρατικοί θύλακες λογοκρισίας
Η ελευθερία του λόγου, συνιστά καίριο χαρακτηριστικό ενός πολιτικά φιλελεύ-

θερου κράτους, με δημοκρατική μορφή πολιτεύματος, εδράζεται αναμφίβο-
λα εις την ελευθερία εκφράσεως (διάδοσης και λήψεως στοχασμών και πληροφο-
ριών) δια του εν-τύπου.

Χαράλαμπος  Β. Κατσιβαρδάς*
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]

Η ελευθερία δε εκφράσεως των στοχασμών περιλαμβάνει εν 
προκειμένω όλες τις δυνατές μορφές τύπου, την παραδοσια-
κή (του εντύπου), τις απεικονίσεις ή ακόμη και μέσω ηχητικής 
αποτύπωσης της φωνής. Κάθε μορφή δηλαδή αναπαραγωγής 
σε όμοια αντίτυπα του αποτυπώματος έκφρασης. Συνιστώσες 
του δικαιώματος είναι η ελευθερία σύνταξης, έκδοσης και κυ-
κλοφορίας του εντύπου αλλά στη σύγχρονη κοινωνία και δια 
μέσου των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 του Συντάγμα-

τος, καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα και να διαδίδει, 
προφορικά, γραπτά και διά του Τύπου τους στοχασμούς του, 

τηρώντας τους νόμους του Κράτους, ενώ κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, ο 
τύπος είναι ελεύθερος, η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύεται. 
Επίσης, κατά το άρθρο παρ. 1 της ΕΣΔΑ (κύρωση με το Ν. 53/1974) «Παν πρόσωπον 
έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την 
ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφορικών ή 
ιδεών άνευ επεμβάσεως των δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων». 
Το δικαιολογημένο δε ενδιαφέρον κατά την ως άνω διάταξη του άρθρου 367 του 

Π.Κ είναι και αυτό που, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, πηγάζει από την προ-
στατευμένη από το Σύνταγμα (άρθρο 14), την ΕΣΔΑ (άρθρο 10) και του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρο 19) ελευθερία εκφράσεως και την 
κοινωνική αποστολή του Τύπου, το έχουν δε και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη 
λειτουργία (εκδότες, διευθυντές εφημερίδων, δημοσιογράφοι) για τη δημοσίευση 
ειδήσεων, σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά φυσικών ή νομικών προσώ-
πων, ή ομάδων προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο, 
όπερ και τούτο συνεπάγεται: «στο πλαίσιο της βαθιάς εθνικής δέσμευσης στην αρχή 
ότι ο διάλογος πάνω σε δημόσια θέματα πρέπει να είναι δίχως αναστολές ζωηρός 
και ανοιχτός στα πάντα», ο συνταγματικά προστατευόμενος λόγος «μπορεί να πε-
ριλαμβάνει σφοδρές, καυστικές και κάποιες φορές δυσάρεστα οξείες επιθέσεις σε 
κυβερνητικούς και δημόσιους λειτουργούς».

Περαιτέρω: The New New York Times Co.v.Sullivan, 376 U.S 254,270 (1964)
Επιπλέον: «…δεν υφίσταται η έννοια της εσφαλμένης ιδέας. Όσο ολέθρια και να 

φαίνεται μία γνώμη, βασιζόμαστε για τη διόρθωση της, όχι στη συνείδηση των δικα-
στών και των ενόρκων αλλά στον ανταγωνισμό με άλλες ιδέες…» | Gertz v. Robert  
Welch, Inc, 418 U.S. 323,339-340 (1974)
Η πολυφωνική πληροφόρηση από τη φαιά καθεστωτική προπαγάνδα, συνιστά μία 

δυσδιάκριτη έννοια, η πρώτη συνάδει προς, την εν τοις πράγμασι κοινοβουλευτική 
δημοκρατία η οποία σέβεται επί τη πράξη το δημόσιο συμφέρον, η δεύτερη δε, συνι-
στά το κίβδηλο πρόσχημα της κατ’ επίφαση δημοκρατίας, καθότι αποτελεί εργαλείο 
ολοκληρωτικών καθεστώτων να ασκήσουν συνειδησιακή βία, αντιμετωπίζοντας τον 
πολίτη ως υδαρή πνευματικά ευνουχισμένη μάζα.
Εις το σημείο αυτό παραθέτω ένα απόσπασμα το οποίο αναγνωρίζει το διακύβευ-

μα να είναι κανείς ελεύθερος αλλά και να στοχάζεται ελεύθερα: «…ότι κανένας δεν 
μπορεί να μας αναγκάσει να είμαστε ευτυχισμένοι με το δικό του τρόπο (όπως αυτός 
στοχάζεται την ευτυχία άλλων ανθρώπων), αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα να επι-
λέξει την ευτυχία του με το δικό του τρόπο, αρκεί να μην εμποδίζει την ελευθερία 
των άλλων να επιδιώξουν, όμοιο σκοπό, που μπορεί να υπάρχει μαζί με την ελευθε-
ρία οποιουδήποτε σύμφωνα με το γενικό νόμο» απόσπασμα του Kant 1793 εις το δο-
κίμιο «Τούτο είναι ορθό στη Θεωρία, αλλά για την πράξη δεν ισχύει», και ειδικότερα 
εις το μέρος του δοκιμίου του «Η σχέση προς την πράξη μέσα στο δημόσιο δίκαιο».

Εν συντομία, ας θυμηθούμε το μυθιστόρημα του 1984 του Τζώρτζ Όργουελ, όπου 
περιγράφει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς όπου η απόλυτη εξουσία ευρίσκεται εις τα 
χέρια του παντοδύναμου κυβερνώντος κόμματος, με επικεφαλής το Μεγάλο αδελφό 
και με βασικά συνθήματα «ο πόλεμος είναι ειρήνη», «η ελευθερία είναι σκλαβιά», 
«η άγνοια είναι δύναμη»… 
Το καθεστώς στηρίζεται στην πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, την οποία 

οφείλουν να εμπεδώνουν καθημερινώς οι υπήκοοί του. Η αστυνομία της σκέψεως 
είναι μία από τις τέσσερις βασικές υπηρεσίες του Κράτους (οι άλλες τρεις είναι το 
υπουργείο ειρήνης, το υπουργείο αληθείας και το υπουργείο αγάπης). Ο ρόλος της 
αστυνομίας της σκέψεως παρακολουθεί επισταμένως το πώς σκέπτονται πολίτες, 
ώστε να μην έχουν άλλη άποψη από την άποψη του Κράτους.
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*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπού-
δασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργα-
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χιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Δι-
οικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχια-
κό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοι-
νωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαι-
δευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, 
αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή 
της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).

514 334 1579
1805, BOULEVARD O’BRIEN

MONTRÉAL, QC   H4L 3W6

κάθε Παρασκευή στις 1 το απόγευμα 
στο γνωστότατο εστιατόριο - πιτσαρία

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

Σας παροτρύνουμε δε μαζί με την 
εφημερίδα σας να δοκιμάσετε την ΠΙΤΣΑ 
και τις άλλες λιχουδιές του εστιατορίου

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ
ΝΕΑΝΕΑ

Αγαπητοί αναγνώστες, σας κάνουμε 
γνωστό ότι θα μπορείτε να βρείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΟΣΟΧΗ!
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Ν.Δ.: Οι επιτυχίες, οι αστοχίες  
και κάποιες «αμαρτίες»…
Η αποτίμηση της πρώτης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει  
πολλά «παράσημα» αλλά και αστοχίες που θολώνουν τη μεγάλη εικόνα 

Λίγους μήνες πριν στηθούν οι κάλπες 
και με την κυβέρνηση να απέχει κάτι 

περισσότερο από ένα εξάμηνο συμπλήρω-
σης μίας πλήρους τετραετίας στην εξουσία, 
είναι εύλογο να ξεκινούν οι αποτιμήσεις 
του έργου που παράχθηκε από την τελευ-
ταία φορά που οι πολίτες… επισκέφθηκαν 
τις εθνικές κάλπες.

Αναδημοσίευση από την εβδομαδιαία 
εφημερίδα της Ελλάδας «Η ΑΠΟΨΗ»

Αναμφίβολα, στη μεγάλη εικόνα το πρόση-
μο είναι θετικό για τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Με τη χώρα να έρχεται αντιμέτωπη με 
πρωτόφαντες και αλλεπάλληλες κρίσεις (βλ. 
απόπειρα τουρκικής υβριδικής εισβολής 
στον Έβρο, επέλαση πανδημίας, ενεργειακή 
κρίση εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, αλλά και πληθωριστική ακρί-
βεια) και μάλιστα μη έχοντας «αναρρώσει» 
πλήρως από τη σκληρή οικονομική προσαρ-
μογή  των τριών μνημονίων, η μεγάλη εικόνα 
για την κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει πολλά «πα-
ράσημα», ειδικά αν συγκριθεί με τα κυβερ-
νητικά πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα 
– Καμένου.

Αυτό δεν αλλάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι 
υπάρχουν και χαρακτηριστικές αστοχίες που 
θολώνουν το «γαλάζιο» κυβερνητικό βιογρα-
φικό.

Θα εστιάσουμε σε μερικές από αυτές – 
πλην των υποκλοπών, αφού για το θέμα 
αυτό έρχονται στο φως νέα στοιχεία που δεν 
επιτρέπουν προς το παρόν σχετικά συμπερά-
σματα. Στην πλειοψηφία τους αυτές οι αστο-
χίες σχετίζονται με επιλογές του Μαξίμου 
κυρίως σε επιλογή προσώπων.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΧΟΙΝΑ
Η πρώτη και μεγάλη αστοχία ήταν για πα-

ράδειγμα η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοι-
νά για τη θέση του Επιτρόπου στην Κομισιόν. 
Από τον πανταχού παρόντα Δημήτρη Αβρα-
μόπουλο (σ.σ. πιέζεται από τις Βρυξέλλες να 
αναλάβει ως Ειδικός Απεσταλμένος της Ε.Ε. 
για τις Αραβικές χώρες), η Ελλάδα πόνταρε 
στον 60χρονο Θεσσαλονικιό και Ευρωπαϊστή 
καριέρας, που είτε θα λάμπει διά των επικοι-
νωνιακών τρικ, είτε με τα φάλτσα του.

Ο νυν Έλληνας Επίτροπος διακρίνεται σε 
εκπομπές μαγειρικής για τις ικανότητες τους 
στο σουφλέ, για το ότι έχει ρεζερβέ θέση στα 
επίσημα του Χαριλάου για να απολαμβάνει 
την αγαπημένη του ομάδα, τον Άρη, αλλά 
και την τοποθέτηση του σε μία εποχή που η 
Ευρώπη «καίγεται» για την επιβολή πλαφόν 

στις τιμές του φυσικού αερίου και ο κ. Σχοι-
νάς έστειλε αδιάβαστους Έλληνες και Ευρω-
παίους.

Ως γνωστόν, η Κομισιόν προτείνει το πλα-
φόν να είναι στα 275 ευρώ/MWh, κάνοντας 
τις χώρες που παράγουν φυσικό αέριο να 
τρίβουν τα «χέρια τους» από χαρά, οραμα-
τιζόμενες υπερκέρδη. Τη στιγμή λοιπόν που 
οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις φουσκώνουν, 
ο Σχοινάς υποστήριξε ότι με το… ψηλοτάβα-
νο πλαφόν «υπάρχει μία βάση για να γίνει 
διαπραγμάτευση μεταξύ των υπουργών».

Για ποια βάση, άραγε, μιλάει ο κύριος Επί-
τροπος; Η Ελλάδα και οι άλλες χώρες έχουν 
θέσει ως ανώτατο όριο τα €200 τη μεγαβα-
τώρα και πιέζουν για να καταλήξει στα €170. 
Τώρα που ξεκινούν από τα €275, πόσο κάτω 
να πέσουν; Άντε στα 220 με 230 με τα χίλια 
ζόρια. Δηλαδή μηδέν εις το πηλίκο.
Τι σημαίνει αυτό; Καταστροφή για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά παλούκια για 
τους υπουργούς Οικονομικών, που θα πρέ-
πει να βγάλουν λαγούς από τα καπέλα για να 
επιστρέψουν σε πρωτογενή πλεονάσματα. 
Άραγε ο κ. Σχοινάς έχει άποψη για όλα αυτά, 
ή έχει μείνει κολλημένος στο πόσο κανέλα 
και πόσο κύμινο βάζουμε στους κεφτέδες;

Βέβαια, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν, 
ότι ο Κυριάκος έχει σκυλομετανιώσει για 
την επιλογή του αυτή, αφού μέχρι στιγμής 
μετά από τριάμισι χρόνια θητείας του κυ-
ρίου Μαργαρίτη ως αντιπρόεδρος στην Ε.Ε. 
δεν έχει να παρουσιάσει κάποια συμβολή 
του στα σοβαρά προβλήματα που απασχο-
λούν τη χώρα μας αλλά και τον υπόλοιπο ευ-
ρωπαϊκό χώρο.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΤΣΗ – ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ
Η έτερη αστοχία ακούει στο όνομα Ανδρέ-

ας Πάτσης. Προφανώς ο πρωθυπουργός δεν 
είναι υπεύθυνος για τα επαγγελματικά κα-
μώματα του διαγραφέντα βουλευτή Γρεβε-
νών που αγόρασε και διαχειριζόταν «κόκκι-
να» δάνεια όντας μέτοχος σε off shore εται-
ρείες τις οποίες δεν είχε δηλώσει στο Πόθεν 
Έσχες. Ενδεχομένως το ήξεραν (ή όφειλαν 
να το ξέρουν) οι κομματικοί επιτελάρχες των 
γαλάζιων μελών και υποψηφίων αλλά και 
η κοινοβουλευτική επιτροπή Πόθεν Έσχες. 
Τώρα όμως που αρκετοί στο κόμμα και την 
κυβέρνηση χτυπούν το κεφάλι τους για την 
υπόθεση Πάτση έχουν αναζητηθεί οι υπεύ-
θυνοι του ελέγχου για τα κολλήματα, που ως 
γνωστόν υπήρχαν πριν την εκλογή του αλλά 
και ένα χρόνο αργότερα;

Ο κύριος Τσιάρας που η σύζυγος του ήταν 
συνέταιρος με τον Ανδρέα Πάτση, δε γνώριζε 

ότι παρανόμως ως βουλευτής είχε εταιρεία 
στο εξωτερικό; Διότι η ζημία για τη Νέα Δη-
μοκρατία φαίνεται τώρα σε όλη της την έκτα-
ση, δεδομένου ότι με αφορμή τον πλειστηρι-
ασμό της κατοικίας της χαμηλοσυνταξιούχου 
δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού, δόθηκε 
το επιχείρημα στην αξιωματική αντιπολίτευ-
ση να βγάζει κορώνες για «γαλάζιους» εκλε-
κτούς που αγόραζαν κοψοχρονιά «κόκκινα» 
δάνεια και για κοσμάκη που ξεσπιτώνεται 
επειδή δεν πληρώνει.

Κάπου στη λίστα των αστοχιών της «γαλά-
ζιας» διακυβέρνησης υπάρχει και το όνομα 
του Αντώνη Διαματάρη. Η αλήθεια είναι ότι 
στην περίπτωση του πρώην υφυπουργού 
Απόδημου Ελληνισμού το… κακό ήταν μικρό, 
καθώς μέχρι να «σκάσει» το θέμα με το πτυ-
χίο που είχε δηλώσει στο βιογραφικό του ότι 
είχε πάρει από το πανεπιστήμιο Columbia 
είχε προλάβει να μείνει στη θέση του μόλις 
πέντε μήνες (από τον Ιούλιο ως το Δεκέμβριο 
του 2019).

Αυτό που δε βγάζει κανένα νόημα, είναι η 
πρεμούρα για το φωτογραφικό ενσταντα-
νέ Μητσοτάκη – Διαματάρη στο Μαξίμου 
με τον πρώην ΥΦΕΞ να μην έχει το… επίδικο 
πτυχίο το 2019, να το αποκτά το 2021 (έτσι 
λέει η… κορνίζα) και φωτογραφίζεται με 
το «χαρτί» – εν είδη άφεσης αμαρτιών – το 
2022 (φωτ. πάνω δεξιά).

Η «ΑΜΑΡΤΙΑ» NOVARTIS 
Δίπλα στις αστοχίες της τετραετίας Μητσο-

τάκη υπάρχει και η «αμαρτία» που είναι μια 
κατηγορία μόνη της και δεν είναι άλλη από 
τη σκευωρία της Novartis. Τι να πρωτοθυ-
μηθούμε… Ως γνωστόν, οι κουκουλοφόροι 
μάρτυρες σπίλωσαν τα δέκα πολιτικά πρό-
σωπα – για τα οποία όλες οι κατηγορίες έπε-
σαν στο κενό – και τελικά με ένα πέπλο προ-
στασίας από πρόσωπα που επελέγησαν επί 
διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο 
δικαστικό κλάδο παραμένουν σκανδαλωδώς 
ατιμώρητοι.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
• Κώστας Τσιάρας: Υπουργός Δικαιοσύ-

νης, ο οποίος επέτρεψε την παραμονή δικα-
στικών στα έδρανα επί τριάμισι χρόνια χωρίς 
να τους θέσει σε αργία.
• Βασίλης Πλιώτας: Πρώην Προϊστάμενος 

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου που με πρωτο-
φανή για τα δικαστικά χρονικά απόφαση του 
ανέθεσε κατά μόνας σε δύο εισαγγελείς Α.Π. 
τους κ.κ. Ευ. Ζαχαρή και Λάμπρο Σοφου-
λάκη την έρευνα για τις τυχόν ευθύνες της 

κας Τουλουπάκη, με αποτέλεσμα να παρου-
σιαστούν δύο διαφορετικά πορίσματα εκ δι-
αμέτρου αντίθετα.
• Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου του 

ειδικού δικαστηρίου που σκανδαλωδώς 
αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για 
το διασυρμό των δέκα πολιτικών προσώπων 
με διαπιστωμένες κατασκευασμένες κατη-
γορίες.
• Δημήτριος Σκαλτσούνης, που επιλέγει 

από τη Νέα Δημοκρατία ως πρόεδρος του 
Σ.τ.Ε. Ο εν λόγω κύριος αμέσως μετά τη συμ-
βολή του στο έργο «στα βράχια η Novartis» 
παρουσιάστηκε στη Βουλή ζητώντας να το-
ποθετηθεί πρόεδρος στην επιστημονική επι-
τροπή της… Ποιος του το είχε τάξει;
• Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, που επελέγη 

από τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπρόεδρος 
του Αρείου Πάγου.
• Βασίλης Ανδρουλάκης, πρώην μέλος της 

επιτροπής μελέτης δικαστικών θεμάτων επί 
ΣΥΡΙΖΑ που αποσπάστηκε μαζί με τη σύζυγο 
του στο Μέγαρο της προεδρίας της Δημο-
κρατίας, περίπου «μεσοτοιχίας» με το Μέ-
γαρο Μαξίμου.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΗΣΑΝ 
ΤΗ NOVARTIS ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ
Το πιθανότερο τώρα είναι ότι θα ακού-

σουμε επιχειρήματα του τύπου ότι «η Δι-
καιοσύνη είναι ανεξάρτητη κι αυτή αποφα-
σίζει». Με τη διαφορά ότι στην περίπτωση 
της Novartis δεν αποφάσισε η τυφλή Θέμιδα 
αλλά η Δικαιοσύνη που έχει επιλέξει η Νέα 
Δημοκρατία.

Αυτά βλέπουν οι Βαξεβάνης και Παπαγ-
γελόπουλος και κουνάνε το δάκτυλο στο 
θέμα των υποκλοπών, ζητώντας μέσω των 
νομικών παραστατών τους να ξαναχρησι-
μοποιηθεί η πρακτική των κουκουλοφόρων 
μαρτύρων στην υπόθεση των υποκλοπών, 
έτσι ώστε ακόμα και αν αποδειχθεί ότι οι 
προτεινόμενοι μάρτυρες δεν έχουν κανένα 
στοιχείο, ώστε να αποδείξουν ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είναι… κοριός, να μην τιμω-
ρηθούν για τα λεγόμενα τους, αφού υπάρχει 
το προηγούμενο της Novartis που οι κουκου-
λοφόροι της υπόθεσης κυκλοφορούν ελεύ-
θεροι και ωραίοι.
Το κακό για το Μαξίμου είναι πως όσο κι αν 

«χτυπιέται» για τις επιλογές του, ουδέν λά-
θος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση 
εκ του ταμείου. Και το ταμείο έγραψε… 

Οπότε όσο υπάρχει καιρός ας στρίψει αλ-
λιώς το τιμόνι ο πρωθυπουργός για να μην 
αναρωτιέται στο εγγύς μέλλον «πως έγινε 
αυτό;».

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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SAVE 
up to

50%

199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 450.625.4744

At your service since 1987!

WE BUY GOLD, DIAMONDS, SILVER, 
COINS, CURRENCY AND WATCHES.

BEST PRICE GUARANTEE!

Final Sale 
on Wenger watches 

all at 50%

✥ Jewellers and watchmakers on site
✥ Exclusive creations
✥ Free estimate on all repairs.
✥ Evaluation Certificate

✥ Necklace restringing
✥ Watch water-resistance testing
✥ Repair of watches and old clocks
✥ And Much more!
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50%

199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 450.625.4744

At your service since 1987!
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WE BUY GOLD, DIAMONDS, SILVER, 
COINS, CURRENCY AND WATCHES.

BEST PRICE GUARANTEE!

Final Sale 
on Wenger watches 

all at 50%

✥ Jewellers and watchmakers on site
✥ Exclusive creations
✥ Free estimate on all repairs.
✥ Evaluation Certificate

✥ Necklace restringing
✥ Watch water-resistance testing
✥ Repair of watches and old clocks
✥ And Much more!

ΤΑ ΝΕΑ | Το κανάλι της εθνοσυνέλευ-
σης του Κεμπέκ (Canal de l’Assemblée 
nationale) πρόκειται τις επόμενες ημέ-
ρες να προβάλει σε τρία επεισόδια την 
πολιτική καριέρα του κ. Χρήστου Σύρρου 
ως βουλευτής και μάλιστα ο πρώτος βου-
λευτής ελληνικής καταγωγής που εξελέ-
γη στη Βουλή του Κεμπέκ.
Η πρώτη του εκλογική νίκη σημειώθη-

κε την άνοιξη του 1981 όπου κέρδισε την 
έδρα της περιοχής LAURIER που αργότε-
ρα μετονομάστηκε το 1994 σε LAURIER-
DORION.
Υπηρέτησε ως υπουργός Αυτόχθονων 

υποθέσεων υπό τον πρωθυπουργό Robert 
Bourassa και υπουργός φυσικών πόρων 
υπό τον Daniel Johnson Jr.

 Ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος της Εθνο-
συνέλευσης από τον Ιούνιο του 2003 έως 
τον Ιούλιο του 2004.

Ο κ. Σύρρος εγκατέλειψε την έδρα του 
τον Ιούλιο του 2004. Στη συνέχεια διο-
ρίστηκε Γενικός Αντιπρόσωπος του Κε-
μπέκ για το Βέλγιο και παρέμεινε στη 
θέση αυτή μέχρι το 2013. Το Δεκέμβριο 
του 2014 διορίστηκε Γενικός Αντιπρόσω-
πος του Κεμπέκ για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι προβολές της καριέρας  
του κ. Σύρρου θα μεταδοθούν
Το πρώτο μέρος: Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
στις 8 το βράδυ
Το δεύτερο μέρος: Κυριακή  
11 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ
Το Τρίτο μέρος: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 
στις 8 το βράδυ

Επαναλήψεις
Το πρώτο μέρος: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 
στις 8 το βράδυ
Το δεύτερο μέρος: Δευτέρα  
12 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ
Το Τρίτο μέρος: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
στις 8 το βράδυ

Υπάρχει και ειδικό κανάλι  
για τα επεισόδια αυτά:

You Tube channel: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLroKc0ToiyNs6UPdzq
QcTEY2oUgZGTG20

https://www.assnat.qc.ca/fr/
redirection.html?d=youtube.com/user/
quebecassnat

Χρήστος Σύρρος:  
Απομνημονεύματα 23 χρόνια 

βουλευτικής καριέρας

ΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

Άνοιξαν κερκόπορτα στα  
αλυτρωτικά σχέδια  
των Σκοπίων
Με απόφαση του Πρωτοδικείου Φλώρινας  
έγινε το πρώτο βήμα για την αναγνώριση  
«μακεδονικής» μειονότητας

Το πρώτο βήμα για την αναγνώριση 
«μακεδονικής» μειονότητας στην Ελ-

λάδα είναι ήδη γεγονός! Με μια κατά-
πτυστη απόφαση το Πρωτοδικείο Φλώ-
ρινας επικύρωσε το καταστατικό της Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης «Κέντρο Μα-
κεδονικής Γλώσσας», που σκοπό έχει τη 
διάδοση της σλαβικής γλώσσας των Σκο-
πιανών στην Ελλάδα και τη διδασκαλία 
της ως προαιρετικό μάθημα ήδη από τα 
δημοτικά σχολεία.

Η εθνικά απαράδεκτη και επιζήμια Συμ-
φωνία των Πρεσπών φαίνεται πως άρχισε 
να παράγει απτά αποτελέσματα, δικαιώ-
νοντας όσους στην Ελλάδα -μεταξύ αυ-
τών και η «δημοκρατία»- προειδοποιού-
σαν ότι η αμερικανόπνευστη συμφωνία 
στην οποία σύρθηκε το ολέθριο δίδυμο 
Τσίπρα – Κοτζιά, προκειμένου το κρατί-
διο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θα αποτελέσει 
νωρίτερα από όσο θα περίμεναν κάποιοι, 
πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην εύ-
θραυστη περιοχή της νότιας Βαλκανικής.

Η δυσμενής εξέλιξη συνιστά όνειδος και 
καταισχύνη για τους δικαστές που έλα-
βαν τη ντροπιαστική απόφαση, καθώς 
και για την πολιτική ηγεσία των «φρο-
νίμων», που έστρωσαν το χαλί σε μια 
συμφωνία η οποία σηματοδοτεί ιστορική 
υποχώρηση του Ελληνισμού. Οι πολιτι-
κοί υπεύθυνοι, με πρώτη την κυβέρνηση, 
αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσε-
ων στο να υψώσουν εγκαίρως εθνικά και 
πατριωτικά αναχώματα, σε ένα σχέδιο 
που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας 
και συνιστά θρυαλλίδα μελλοντικών εθνι-
κιστικών διεκδικήσεων και ανεδαφικού 
αλυτρωτισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι πετώντας τη σκού-
φια του ο Ζόραν Ζάεφ, «αδελφός του 
Αλέξη Τσίπρα», έσπευσε πρώτος από το 
πολιτικό περιθώριο που (προσωρινά) 
βρίσκεται να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά 
την είδηση, ανακοινώνοντας θριαμβευ-
τικά:
«Αυτοί είναι οι καρποί της Συμφωνίας 

των Πρεσπών. Φέρνουν χαρά σε όλους 
όσοι μιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Συγ-
χαίρω τους ιδρυτές του Κέντρου Μακε-
δονικής Γλώσσας στην Ελλάδα και όλους 
τους πολίτες της βόρειας Μακεδονίας και 
της Ελλάδας που χαίρονται γι’ αυτή την 
όμορφη πράξη, που είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική, ως μια ακόμη επιβεβαίωση των 

στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
Ευχαριστώ τόσο τον πρώην όσο και το 
νυν πρωθυπουργό, Τσίπρα και Μητσοτά-
κη, για την πίστη και τη δέσμευσή τους 
στην οικοδόμηση ειλικρινούς φιλίας και 
καλής γειτονίας».

Στο μήνυμά του φρόντισε να εκθέσει όχι 
τόσο τον πρώην πρωθυπουργό Αλ. Τσί-
πρα, ο οποίος επιμένει -χωρίς να αντιλαμ-
βάνεται το μέγεθος του εγκλήματος- ότι 
υπερασπίστηκε διά της παραχωρήσεως 
των ιερών κειμηλίων το εθνικό συμφέρον, 
όσο το νυν πρωθυπουργό, Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ο οποίος αφού εκμεταλλεύτηκε 
για μικροκομματικούς λόγους την οργή 
των Ελλήνων και ειδικά των Μακεδόνων, 
σήμερα κουβαλάει ατιμωτικά στην Ευρώ-
πη τις «βαλίτσες» των Σκοπιανών. 
Το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στη 

Φλώρινα έχει εγγραφεί και έχει εγκριθεί 
επίσημα ως μη κυβερνητική οργάνωση 
από τις δικαστικές Αρχές της Ελλάδας στις 
28 Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, έχει ως 
σκοπό του να εργαστεί για:
• τη διδασκαλία της μακεδονικής πρό-

τυπης γλώσσας σε πολίτες της Ελλάδας, 
μέσω διαδικτυακού ιστότοπου,
• την υποστήριξη εισαγωγής της μακε-

δονικής πρότυπης γλώσσας ως προαι-
ρετικού μαθήματος σε δημόσια σχολεία 
(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και 
πανεπιστήμια στην Ελλάδα, που βρίσκο-
νται στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδο-
νίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης,
• την υποστήριξη της ίδρυσης παιδαγω-

γικών σχολών/τμημάτων εντός υφιστά-
μενων πανεπιστημίων στην Ελλάδα για 
την ανάπτυξη τοπικών καθηγητών της μα-
κεδονικής γλώσσας, καθώς και του προ-
γράμματος σπουδών και του διδακτικού 
υλικού.

Οι Πρέσπες δεσμεύουν θεωρητικά τα 
Σκόπια να αναγνωρίσουν ότι «η επίσημη 
γλώσσα τους, η μακεδονική, ανήκει στην 
ομάδα των νοτιοσλαβικών γλωσσών». Η 
γλώσσα όμως είναι στοιχείο ταυτότητας, 
και όχι απλή ονομασία, συνεπώς και κύ-
ριο συστατικό για την υποστήριξη μακε-
δονικής εθνότητας…

© dimokratia.gr
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Η Κίνα αντιμέτωπη με τα όρια  
της πολιτικής zero-covid
Αυτό που συμβαίνει στην Κίνα δείχνει ότι στην πραγματικότητα  
δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια zero-covid πολιτική

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας πιστεύει 
πραγματικά στην κοινωνική μηχανική, 

το social engineering, δηλαδή τις μεγάλης 
κλίμακας παρεμβάσεις για την τροποποίη-
ση της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Πι-
στεύει, επίσης, στα μεγάλα σχέδια γενικά. 
Την ίδια στιγμή έχει επίγνωση των ορίων 
που μπορεί να έχει, της κατάστασης των 
υποδομών και των αντιθέσεων που δια-
περνούν την κινεζική κοινωνία.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Αυτές οι δύο παράμετροι όρισαν και τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την παν-
δημία. Ειδικότερα, η κινεζική κυβέρνηση 
όταν διαπίστωσε σχετικά νωρίς ότι ήταν 
αντιμέτωπη με μια επιδημία ενός κορωνοϊ-
ού και είχε τα πρώτα δεδομένα για τη μετα-
δοτικότητα και τη θνησιμότητα, αποφάσισε 
να ενεργοποιήσει πρωτόκολλα που είχε ού-
τως ή άλλως σχεδιάσει από την εποχή του 
SARS και τα οποία κατά βάση ήταν αυστηρά 
πρωτόκολλα καραντίνας και lockdown.
Αυτό στηριζόταν και στην επίγνωση ότι 

το κινεζικό σύστημα υγείας, με τις μεγάλες 
ανισότητες και τον αρκετά μεγάλο βαθμό 
ιδιωτικοποίησης, δε θα μπορούσε να αντέ-
ξει ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων.

Σε αυτό το φόντο η λογική των αυστηρών 
λοκντάουν, όπως αυτό αρχικά της Γουχάν, 
η χρήση εφαρμογών που ούτως ή άλλως 
χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή δε-
δομένων, η σχετικά μεγαλύτερη επιθυμία 
από ό,τι στην Ευρώπη να κλείσουν σύνορα, 
εξωτερικά και εσωτερικά, και μια ικανότητα 
να ξεδιπλώνεται ένας υποστηρικτικός μηχα-
νισμός, θεωρήθηκε ότι ήταν μονόδρομος.

Και όντως, το 2020 φάνηκε ότι μπορούσε 
αυτή η στρατηγική να είναι αποτελεσματι-
κή, να περιορίσει την πανδημία στη Γουχάν 
και να κρατήσει πολύ χαμηλά τα ποσοστά 
σε άλλες περιοχές. 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 
Την ίδια στιγμή υπήρξαν άλλα προβλήμα-

τα: τα κινεζικά εμβόλια δεν αποδείχτηκαν 
το ίδιο αποτελεσματικά, ενώ τα ποσοστά 
κάλυψης δεν έφτασαν τα επιθυμητά απο-
τελέσματα. Η Κίνα απέφυγε να προχωρήσει 
σε δεύτερο μεγάλο οριζόντιο λοκντάουν το 
χειμώνα 2020-2021, αλλά σε μεγάλο βαθμό 
αυτό ήταν αποτέλεσμα της μικρής διασπο-
ράς και των κλειστών συνόρων, σε συνδυα-
σμό με την ευκολία να μπουν σε καραντίνα 

ολόκληρες συνοικίες, πόλεις ή περιοχές.
Όμως, υπήρχε ένας προβληματικός ορί-

ζοντας. Αργά ή γρήγορα οι περισσότερες 
χώρες αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσε να 
υπάρξει μια πολιτική, που στόχο θα είχε 
πολύ μεγάλα τμήματα των πληθυσμών 
να μη συναντήσουν ποτέ τον ιό. Άλλωστε, 
ακόμη και τα εμβόλια MRNA αποδείχτηκαν 
πιο αποτελεσματικά στο να περιορίζουν τη 
σοβαρή νόσηση, όχι όμως και τη μετάδοση, 
ιδίως από όταν άρχισαν να εμφανίζονται 
νέες παραλλαγές του ιού. Ως αποτέλεσμα, 
και ύστερα από τη διαπίστωση ότι ακόμη 
και εντός αυστηρών περιορισμών η δια-
σπορά συνεχίζεται (με την εξαίρεση φυσικά 
απομονωμένων νησιωτικών χωρών), σταδι-
ακά άρχισε να υιοθετείται μια πολιτική που 
στόχο έβαζε απλώς να γίνει ενδημικός ο ιός, 
συναντώντας ένα βαθμό ανοσίας στον πλη-
θυσμό που στηριζόταν τόσο στα εμβόλια 
όσο και στη φυσική νόσηση.

Η Κίνα, όμως, ακριβώς γιατί είχε υψηλό-
τερο βαθμό απομόνωσης και περισσότερα 
μέτρα, απέφυγε αυτού του είδους τη δια-
σπορά που σε άλλες χώρες οδηγεί σε μια 
περισσότερο ενδημική κατάσταση. Αυτό 
σήμαινε ότι είχε και έχει μπροστά της έναν 
ορίζοντα, όπου χωρίς λήψη μέτρων, ακόμη 
και με αυξημένο εμβολιασμό, θα είχε αρ-
κετά υψηλά ποσοστά νόσησης και θνησι-
μότητας. Ουσιαστικά, είχε κερδίσει χρόνο, 
όμως είχε μπροστά της έναν ορίζοντα, που 
θα είχε και επιβάρυνση του συστήματος 
υγείας και θανάτους. Αυτό, όπως ήδη ανα-
φέραμε, είχε να κάνει και με τα πραγματικά 
όρια του κινεζικού συστήματος υγείας, που 
σε κρίσιμες στατιστικές ακόμη υπολείπεται 
των αναπτυγμένων χωρών.

Όμως, μια συνθήκη που θα παρέπεμπε 
περισσότερο στο πώς βίωσαν την πανδημία 
άλλες χώρες, δεν μπορούσε να γίνει αποδε-
κτή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Ας 
μην ξεχνάμε, ότι μπορεί η Κίνα να μην έχει 
μια «κοινοβουλευτική δημοκρατία», όμως 
το ΚΚΚ πάντα ενδιαφέρεται να έχει κάποιου 
είδους ουσιαστική νομιμοποίηση. Και ως 
ένα βαθμό αυτό στηρίζεται στην προβο-
λή της εικόνας ότι μπορεί να τα καταφέρει 
εκεί που άλλοι αποτυγχάνουν. Ή, για να το 
πούμε διαφορετικά, στο «κοινωνικό συμβό-
λαιο» που προσφέρει στην κινεζική κοινω-
νία, μια «ανεξέλεγκτη» πανδημία δεν μπο-
ρούσε να γίνει αποδεκτή. Και αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό και για τον ίδιο τον Σι 
Τζινπίνγκ που κλήθηκε να αντιμετωπίσει την 
πανδημία στην πορεία για να εξασφαλίσει 
την τρίτη θητεία στην ηγεσία. 

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ZERO–COVID  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Αυτό εξηγεί, γιατί η κινεζική κυβέρνηση 

επέμεινε τελικά σε μια στρατηγική zero-
covid. Βεβαίως, προσπάθησε να την κάνει 
πιο ευέλικτη, κυρίως με το να προσπαθεί 
να την περιορίζει μόνο στις περιοχές ή ακό-
μη και στις συνοικίες όπου υπήρχαν κρού-
σματα. Όμως, δεν έπαυε να είναι ιδιαίτε-
ρα αυταρχική στην εφαρμογή της και να 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε όσους 
έπρεπε να υποστούν τους περιορισμούς, σε 
μια χώρα που δεν έχει στην πραγματικότη-
τα ένα επαρκές δίκτυ κοινωνικής προστασί-
ας. Επιπλέον, φάνηκε ότι δεν μπορούσε να 
υπάρχει το είδος τής καλά οργανωμένης αλ-
ληλεγγύης που καταγράφηκε π.χ. στην πε-
ρίπτωση της Γουχάν. Αυτό μπορεί να εξηγή-
σει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή, που αποτυπώνουν μια πραγμα-
τική δυσαρέσκεια και κούραση για τα περι-
οριστικά μέτρα. Βεβαίως, για τα δεδομένα 
μιας τόσο μεγάλης χώρας, οι κινητοποιή-
σεις παραμένουν μικρές, όμως αποτελούν 
ένα πραγματικό σύμπτωμα.

Προφανώς και δεν απειλούν την κυρίαρχη 
πολιτική θέση του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Κίνας και του ίδιου του Σι Τζινπίνγκ, 
όμως δείχνουν ότι μια ορισμένη αντίληψη 
διαχείρισης δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί 
να περάσει. Ιδίως, όταν σε αντίθεση με την 
πρώτη φάση της πανδημίας, έχουμε σε μι-
κρότερο βαθμό μια προσπάθεια κινητοποί-
ησης και συμμετοχής και περισσότερο μια 
αυταρχική εφαρμογή.

Στην πραγματικότητα, η Κίνα έρχεται αντι-
μέτωπη με την οδυνηρή πολιτικά διαπί-
στωση ότι δεν είναι εφικτή μια zero-covid 
πολιτική, σε μια χώρα τόσο μεγάλη και ότι 
αντίθετα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
μια τέτοια πολιτική μπορεί και να δημιουρ-
γήσει προβλήματα, π.χ. με το παρατείνει το 
χρονικό διάστημα στο οποίο μια χώρα μπο-
ρεί να διατηρήσει τους περιορισμούς και να 
αυξήσει το συνολικό υγειονομικό, κοινωνι-
κό και οικονομικό κόστος που θα κληθεί να 
πληρώσει.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έχει ενδιαφέρον, ότι η επίσημη στρατηγι-
κή «Δυναμική zero-covid στρατηγική», ση-
μαίνει την προσπάθεια να περιοριστεί ο οι-
κονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος. Αυτό 
κυρίως περιγράφεται, ως μια προσπάθεια 
για πιο «στοχευμένα» μέτρα, έτσι να περιο-
ρίζεται ο αριθμός αυτών που επηρεάζονται 

και να μπορούν πιο εύκολα να αρθούν.
Όμως, στην πράξη φαίνεται ότι αυτή η ευ-

ελιξία μάλλον δεν εφαρμόζεται, εάν κρίνου-
με από τις αναφορές στην ανάγκη να απο-
φεύγεται μια μονοδιάστατη προσέγγιση, 
που θεωρεί ότι τα ίδια μέτρα είναι κατάλλη-
λα σε κάθε περίπτωση. Αυτό περιλαμβάνει 
πλέον και οδηγίες για το τι δεν πρέπει να 
κάνουν οι αρχές, όπως π.χ. να μη σφραγί-
ζουν και καρφώνουν τις πόρτες των κτιρίων 
όπου εφαρμόζεται καραντίνα ή να μην επε-
κτείνουν αυθαίρετα την έκταση των περιο-
ριστικών μέτρων. Περιλαμβάνει επίσης στο-
χευμένες άρσεις των περιοριστικών μέτρων, 
για να αποφεύγονται διαμαρτυρίες.

Όλα αυτά γίνονται πιο πιεστικά, από το γε-
γονός ότι πλέον οι εστίες διασποράς αφο-
ρούν και την πρωτεύουσα αλλά και κρίσιμες 
βιομηχανικές περιοχές, κάτι που σημαίνει 
ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν και μια συ-
νολικότερη οικονομική επίπτωση. 

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΩΝ
Είναι γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες μέχρι 

τώρα έχουν διαμορφώσει έναν αρκετά 
αντιφατικό συνασπισμό, που περιλαμβάνει, 
από τους εργάτες της εσωτερικής μετανά-
στευσης στο μεγαλύτερο εργοστάσιο πα-
ραγωγής iPhones, που διαμαρτύρονται για 
αμοιβές που δεν τους καταβλήθηκαν και κα-
κές συνθήκες εργασίας, έως τους κατοίκους 
της Ουρούμκι, πρωτεύουσας της επαρχί-
ας Σιντζιάνγκ, με τη μεγάλη συγκέντρωση 
Ουιγούρων, που διαμαρτύρονται επειδή 
θεωρούν ότι τα μέτρα ευθύνονται για τη 
δυσκολία κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς σε 
κτίριο κατοικιών με δέκα θύματα, ακόμα και 
έως τις ελίτ των οικονομικά αναπτυγμένων 
πόλεων όπως η Σαγκάη, που δεν αντέχουν 
άλλο τους περιορισμούς.

Βεβαίως, δεν είναι οι μόνες κινητοποιή-
σεις, και στην πραγματικότητα στην Κίνα 
υπάρχουν συνεχώς διάφορες διαμαρτυρίες, 
απλώς συνήθως παραμένουν τοπικές και 
γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτή 
τη φορά η αντίθεση στα μέτρα φαίνεται 
να αποτελεί κοινό στοιχείο, όμως θα ήταν 
λάθος να θεωρήσουμε ότι από μόνη της 
παραπέμπει σε κάποιου είδους κρίση του 
καθεστώτος. Αντιθέτως, είναι πιθανό οι «δι-
ορθωτικές» παρεμβάσεις να αξιοποιηθούν 
επίσης ως «νομιμοποιητικός» μηχανισμός, 
όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Μείωση της χρήσης της Γαλλικής  
στις περισσότερες περιοχές του Κεμπέκ
Το Μόντρεαλ είναι ένα από τα τμήματα απογραφής  
που δείχνει τη μεγαλύτερη πτώση

Η χρήση των γαλλικών έχει μειωθεί 
στις περισσότερες περιοχές του Κε-

μπέκ, όχι μόνο στο Μόντρεαλ, αποκαλύ-
πτει μια ανάλυση των πιο πρόσφατων 
δεδομένων από την απογραφή του 2021 
από τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά. 
Τουλάχιστον 81 από τους περίπου 100 

περιφερειακούς δήμους στο Κεμπέκ κατέ-
γραψαν μείωση στο μερίδιο της γαλλικής, 
ως η πρώτη επίσημη ομιλούμενη γλώσσα 
(FOLS) μεταξύ 2016 και  2021.
Ο πληθυσμός που αλλοιώνεται εξη-

γεί σε μεγάλο βαθμό αυτές τις μειώσεις, 
σύμφωνα με τον καθηγητή Jean-Pierre 
Corbeil από το τμήμα κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Laval. «Υπήρξε μια 
αύξηση της μόνιμης μετανάστευσης από 
χώρες όπου τα γαλλικά δεν είναι μια ευ-
ρέως ομιλούμενη γλώσσα», εξηγεί ο κ. 
Corbeil, πρώην αναπληρωτής διευθυντής 
του Τμήματος Στατιστικής Διαφορετικότη-
τας και Κοινωνικο-πολιτισμικής Στατιστι-
κής του Καναδά. Για το έτος 2019, αυτή 
η μετανάστευση αντιπροσωπεύει περισ-
σότερους από 40.000 ανθρώπους, εκ των 
οποίων το 42,9% προέρχεται από την Ασία, 
το 35,7% από την Αφρική και το 10,5% από 
την Ευρώπη, σύμφωνα με το φύλλο περί-
ληψης για τη μετανάστευση στο Κεμπέκ 
το 2019. Από αυτούς τους 40.000 μετανά-
στες, οι μισοί μόνο δήλωσαν ότι μιλούσαν 
γαλλικά το 2019. 
Επιπλέον, η προσωρινή μετανάστευση 

είναι επίσης ένας παράγοντας για την 
πτώση του ποσοστού των ατόμων με τα 

γαλλικά ως πρώτη γλώσσα. «Η προσωρινή 
μετανάστευση έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι μη μό-
νιμοι κάτοικοι είναι πιο πιθανό να μην ξέ-
ρουν γαλλικά», συνεχίζει ο κ. Corbeil. Το 
2019, ο αριθμός των προσωρινών μετανα-
στών ήταν περίπου 120.000.
Τέλος, οι άνθρωποι που φτάνουν από 

άλλες επαρχίες του Καναδά ευνοούν την 
πρακτική των αγγλικών. «Λόγω της παν-
δημίας, έχουμε παρατηρήσει πολύ χαμη-
λότερη διαεπαρχιακή μετανάστευση τα 
τελευταία πέντε χρόνια», εξηγεί ο καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Laval και προ-
σθέτει: «Δεδομένου ότι οι άνθρωποι που 
φεύγουν από το Κεμπέκ είναι γενικά μο-
νόγλωσσοι Αγγλόφωνοι ή έχουν ως κύρια 
γλώσσα τα αγγλικά, αυτή η έλλειψη κινη-
τικότητας μπορεί επίσης να εξηγήσει την 
αύξηση του αριθμού των Αγγλόφωνων».

Ο Bertrand Ouellet-Léveillé, αναλυτής 
στη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, 
μιλά για παράγοντες που δεν είναι μόνο 
μεταναστευτικοί. «Υπάρχει και το δημο-
γραφικό φαινόμενο. Ο γαλλόφωνος πλη-
θυσμός είναι συχνά γηραιότερος από το 
μη γαλλόφωνο πληθυσμό. Αυτή η γήραν-
ση οδηγεί σε παρακμή», εξηγεί ο ειδικός 
και υπογραμμίζει: «Στη συνέχεια, υπάρχει 
η δυσκολία στην απαρίθμηση ορισμένων 
περιοχών και ορισμένων οικισμών αυτο-
χθόνων. Έχει αντίκτυπο στην απογραφή 
των FOLS, σε ορισμένες περιπτώσεις στα 
αγγλικά FOLS, όπως στο Gaspésie, σε άλ-
λες στη γαλλική, όπως στη Βόρεια Ακτή».

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Η παρακμή των γαλλικών στο Κεμπέκ 

δεν είναι ομοιογενής. Από τα 15 τμήματα 
απογραφής που παρουσιάζουν τη μεγα-
λύτερη πτώση στο μερίδιο της γαλλικής 
ως πρώτης επίσημης γλώσσας που ομι-
λείτε, οκτώ βρίσκονται στη μητροπολιτι-
κή περιοχή. Υπάρχουν, για παράδειγμα, 
το Longueuil, το Laval και φυσικά το Μό-
ντρεαλ. «Η συντριπτική πλειοψηφία των 
μεταναστών που φτάνουν εγκαθίστανται 
στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ», 
σημειώνει ο κ. Corbeil. Ένα συμπέρασμα 
που τείνει να επιβεβαιώσει το ρόλο των 
διεθνών μεταναστευτικών ροών.
Οι συνοριακοί τομείς του Οντάριο πα-

ρουσιάζουν επίσης αύξηση στο ποσο-
στό χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τα τμήματα Pontiac, 
Vaudreuil-Soulanges και Gatineau. «Στην 
περιοχή του Γκατινό, Αγγλόφωνοι από το 
Οντάριο έρχονται στο Κεμπέκ για δουλειά 
ή για οικονομικούς λόγους, κάτι που ενι-
σχύει την αγγλόφωνη μετανάστευση και 
συμβάλλει στην αύξηση των αγγλικών στο 
Κεμπέκ», σημειώνει ο Jean-Pierre Corbeil.

Η αύξηση της Γαλλοφωνίας εκτός αυτής 
της συνοριακής περιοχής βρίσκει άλλη 
εξήγηση. Αν οι Αγγλόφωνοι τείνουν να μέ-
νουν στο Μόντρεαλ ή να εγκατασταθούν 
στα προάστειά του, οι Γαλλόφωνοι μετα-
κινούνται περισσότερο έξω από τη μητρο-
πολιτική περιοχή, εξηγεί ο καθηγητής από 
το Πανεπιστήμιο Laval.

ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
Ο Jean-Pierre Corbeil επιμένει το ίδιο, 

παραμένει απαραίτητο να συγκριθούν τα 
συμπεράσματά του με άλλους παράγο-
ντες εκτός από τους FOLS. 

Η διγλωσσία, την οποία ο δείκτης δε λαμ-
βάνει υπόψη, θα ήταν για παράδειγμα σε 
άνοδο στο Κεμπέκ και πιο συγκεκριμένα 
στο Μόντρεαλ, όπου οι νέοι μετανάστες 
μιλούν συχνά γαλλικά. 
«Οι περισσότεροι δείκτες δείχνουν ότι 

υπάρχει πτώση, αλλά πρέπει να παραμεί-
νουμε προσεκτικοί στα νέα δημοσιευμένα 
αποτελέσματα, όπως αυτά της γλώσσας 
που ομιλείτε στην εργασία ή στο δημόσιο 
χώρο», σημειώνει ο καθηγητής.
«Από ποσοτικούς όρους, ο αριθμός των 

ανθρώπων που μιλούν γαλλικά στο Κε-
μπέκ δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλός. Αναλο-
γικά, οι δείκτες των γαλλικών μειώνονται, 
αλλά όχι αριθμητικά», υπογραμμίζει ο 
Bertrand Ouellet-Léveillé.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Εδώ και αρκετά χρόνια, η κυβέρνηση του 

Κεμπέκ έχει εκφράσει ανησυχία γι’ αυτά 
τα αποτελέσματα εις βάρος των Γάλλων. 
Τον περασμένο Αύγουστο, στο τέλος μιας 
συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλί-
ου, ο François Legault δήλωσε σχετικά με 
αυτό το θέμα: «Από ό,τι βλέπω, είναι ανη-
συχητικό και είχαμε δίκιο να ενεργήσουμε 
με το Bill 96».
Σύμφωνα με τον Jean-Pierre Corbeil, 

πολιτικά, τα μέτρα σχετικά με τη μετα-
νάστευση θα είχαν επηρεάσει από μόνα 
τους το ποσοστό των Γαλλόφωνων στο Κε-
μπέκ. «Σε ποιο βαθμό το Κεμπέκ χρησιμο-
ποιεί τις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή 
του για να ενθαρρύνει τους μετανάστες 
που γνωρίζουν γαλλικά κατά την άφιξή 
τους; Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να επη-
ρεάσουν με την πάροδο του χρόνου».

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

Τα πιο νόστιμα και παραδοσιακά πιάτα 
σας περιμένουν να τα δοκιμάσετε!

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

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

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

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

Μεγάλο οικογενειακό σπέσιαλ για 8 άτομα:

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

($175.00$175.00 συν τους φόρους)

www.kouzinaniata.comwww.kouzinaniata.com
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

514 743-8799514 743-8799

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ MRNA 
Οι εμβολιασμένοι πεθαίνουν πλέον 
στις ΗΠΑ από COVID-19
Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, η 

πλειονότητα των Αμερικανών που πέθαναν από 
τον κορωνοϊό ήταν εμβολιασμένοι -είτε πλήρως είτε 
μερικώς –  σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ομοσπον-
διακών και κρατικών υπηρεσιών, των ΗΠΑ.

Η φθίνουσα αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
COVID-19 και τα ολοένα και πιο μεταδοτικά στελέχη 
του ιού που διαδίδονται σε ηλικιωμένους και ανο-
σοκατεσταλμένους ανθρώπους, έχουν οδηγήσει σε 
περισσότερους θανάτους μεταξύ εκείνων που έχουν 
λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, διαπιστώνει 
ανάλυση της Washington Post* που δημοσιεύθηκε 
την Τετάρτη 23/11/2022.
«Το 58% των θανάτων από COVID-19 τον Αύγουστο 

ήταν άνθρωποι που εμβολιάστηκαν ή είχαν λάβει την 
ενισχυτικά δόση», ανέφερε η Post. Η εφημερίδα πε-
ριέγραψε μια «ανησυχητική τάση», καθώς το ποσο-
στό των θανάτων των ανθρώπων που εμβολιάστηκαν 
«αυξάνεται σταθερά» τον τελευταίο χρόνο.
«Το Σεπτέμβριο του 2021, τα εμβολιασμένα άτο-

μα αποτελούσαν μόλις το 23% των θανάτων από 
COVID-19. Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του τρέ-
χοντος έτους, ανήλθαν ξαφνικά έως και 42%», έγρα-
ψαν οι Fenit Nirappil και Dan Keating της Washington 
Post.
«Δεν μπορούμε πλέον να πούμε ότι πρόκειται για 

πανδημία μη εμβολιασμένων», δήλωσε η αντιπρό-
εδρος του Ιδρύματος Kaiser Family, Cynthia Cox, η 
οποία διεξήγαγε την ανάλυση για λογαριασμό της 
Post.
Κορυφαίοι υγειονομικοί αξιωματούχοι έχουν επα-

νειλημμένα παροτρύνει τους Αμερικανούς να ολο-
κληρώσουν τη σειρά βασικών εμβολίων τους και να 
ενισχυθούν, ώστε να μεγιστοποιήσουν την προστα-
σία των εμβολίων κατά του COVID-19.

Σε μια ενημέρωση τύπου την Τρίτη 22/11, ο συντο-
νιστής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού, Δρ. Ashish Jha, παρουσίασε τη νέα εκ-
στρατεία της κυβέρνησης Μπάιντεν «σπριντ έξι εβδο-
μάδων» για να εμβολιαστούν οι Αμερικανοί αυτή την 
εορταστική περίοδο.
«Η κατώτατη γραμμή είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορού-

με τις επόμενες έξι εβδομάδες για να βοηθήσουμε τις 
οικογένειες να λάβουν τα ενημερωμένα εμβόλια τους 
για τον COVID έως το τέλος του έτους, επειδή είναι 
η καλύτερη προστασία γι’ αυτόν το χειμώνα», είπε ο 
Jha, προσθέτοντας ότι η τελευταία επανάληψη του 
εμβολίου για τον COVID-19 είναι ένα εμβόλιο «μία 
φορά το χρόνο», παρόμοιο με το εμβόλιο κατά της 
γρίπης.

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΦΑΟΥΤΣΙ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ!
Ο απερχόμενος επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος 

του Λευκού Οίκου, Δρ. Άντονι Φάουτσι, μίλησε επί-
σης στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης 22/11, όπου 
παρέδωσε το «τελικό του μήνυμα» πριν παραιτηθεί 
στο τέλος του έτους. Ο Fauci τόνισε την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων εμβολί-
ων COVID-19 στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών και 

θανάτων και ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να εμβο-
λιαστούν και να ενισχυθούν το συντομότερο δυνατό.
Σημείωσε δε, ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολί-

ου κατά του κορωνοϊού μειώνεται με την πάροδο του 
χρόνου και είπε ότι η ασθένεια δεν πρέπει να συγκρί-
νεται με άλλες ασθένειες που αντιμετωπίζονται με 
εμβόλια, όπως η ιλαρά, λόγω των νέων παραλλαγών 
που αναδύονται κάθε λίγους μήνες.
«Το μήνυμά μου, και το τελευταίο μου μήνυμα, ίσως 

το τελευταίο μήνυμα που σας δίνω από αυτό το βήμα, 
είναι ότι παρακαλώ, για τη δική σας ασφάλεια, για 
την οικογένειά σας, λάβετε το ενημερωμένο σας εμ-
βόλιο COVID 19 μόλις πληροίτε τις προϋποθέσεις για 
προστασία τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και την 
κοινότητά σας», είπε ο Fauci.
«Σας προτρέπω να επισκεφτείτε το vaccine.gov για 

να βρείτε μια τοποθεσία όπου μπορείτε να πάρετε 
εύκολα ένα ενημερωμένο εμβόλιο και κάντε το, το 
συντομότερο δυνατό».

Πολλοί ιατρικοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβα-
νομένων των Fauci και Dr. Deborah Birx, έχουν ανα-
γνωρίσει ότι τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού δεν 
προστατεύουν απαραίτητα τους ανθρώπους από μό-
λυνση και μετάδοση.
Παρά το γεγονός αυτό, αρκετοί άνθρωποι, συμπε-

ριλαμβανομένου του γενικού χειρουργού της Φλόρι-
ντα, Δρ. Τζόζεφ Λαπάντο, επικρίθηκαν, επειδή υπο-
στήριξαν ότι τα εμβόλια για τον COVID δεν ήταν τόσο 
αποτελεσματικά όσο αρχικά ισχυριζόταν.
Τον Οκτώβριο 2022, Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτεί-

ας της Νέας Υόρκης διέταξε όλους τους υπαλλήλους 
που απολύθηκαν λόγω της εντολής εμβολιασμού της 
Νέας Υόρκης να αποκατασταθούν με καθυστερημέ-
νες αποδοχές, διαπιστώνοντας ότι «ο εμβολιασμός 
δεν εμποδίζει ένα άτομο να προσβληθεί ή να μετα-
δώσει τον COVID-19».

*www.washingtonpost.com/politics/2022/11/23/
vaccinated-people-now-make-up-majority-covid-deaths/

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΥ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
«Ως ογκολόγος βλέπω άτομα με 
σταθερό καρκίνο να εξελίσσονται 
γρήγορα αφού αναγκάστηκαν να 
κάνουν την αναμνηστική δόση»

Ακολουθεί μια επιστολή από τον 
Δρ. Angus Dalgleish (φωτ.), Κα-

θηγητή Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο 
St George’s του Λονδίνου, προς τον Δρ. 
Kamran Abbasi, τον αρχισυντάκτη του 
BMJ*, την οποία αναμεταδίδουμε από 
το dailysceptic.org και η οποία γράφτη-
κε, για να υποστηρίξει την έκκληση ενός 
συναδέλφου προς τον Δρ. Abbasi, εφό-
σον το BMJ έχει θέσει ως θέμα προτε-

ραιότητας την έγκυρη ενημερωμένη συγκατάθεση για τον 
εμβολιασμό κατά του Covid.

Αγαπητέ Kamran Abbasi,
Ο Covid δε χρειάζεται πλέον πρόγραμμα εμβολίων, δεδομέ-

νου ότι η μέση ηλικία θανάτου του Covid στο Ηνωμένο Βασί-
λειο είναι 82 έτη και από όλες τις άλλες αιτίες είναι 81 έτη και 
πέφτει.
Η σύνδεση με θρόμβους, μυοκαρδίτιδα, καρδιακές προσβο-

λές και εγκεφαλικά είναι πλέον καλά αποδεκτή, όπως και η 
σύνδεση με τη μυελίτιδα και τη νευροπάθεια (προβλέψαμε 
αυτές τις παρενέργειες στο άρθρο μας QRBD του Ιουνίου 2020, 
Sorensen et al. 2020, καθώς η ανάλυση έκρηξης αποκάλυψε 
79% ομολογίες με τους ανθρώπινους επίτοπους, ιδιαίτερα το 
PF4 και τη μυελίνη).

Ωστόσο, υπάρχει τώρα ένας άλλος λόγος για να σταματή-
σουν όλα τα προγράμματα εμβολίων. Ως ασκούμενος ογκολό-
γος, βλέπω άτομα με σταθερή νόσο να προοδεύουν γρήγορα, 
αφού αναγκάστηκαν να κάνουν αναμνηστική δόση, συνήθως 
για να μπορούν να ταξιδέψουν.
Ακόμη και μέσα στις προσωπικές μου επαφές, βλέπω νόσο 

με βάση τα Β κύτταρα μετά τα αναμνηστικά. Περιγράφουν ότι 
είναι εμφανώς αδιαθεσία λίγες ημέρες έως εβδομάδες μετά 
το αναμνηστικό – ένας εμφάνιζε λευχαιμία, δύο συνάδελφοι 
του λέμφωμα Non-Hodgkin και ένας παλιός φίλος που ένιωθε 
ότι είχε πολύ καιρό Covid από τότε που έλαβε το αναμνηστικό 
του και ο οποίος, μετά από σοβαρό πόνο στα κόκκαλα, έχει 
διαγνωστεί ότι έχει πολλαπλές μεταστάσεις από μια σπάνια 
διαταραχή των Β κυττάρων.

Είμαι αρκετά έμπειρος για να ξέρω ότι αυτά δεν είναι τα τυ-
χαία ανέκδοτα που προτείνουν πολλοί, ειδικά καθώς το ίδιο 
μοτίβο παρατηρείται στη Γερμανία, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.
Οι αναφορές για έμφυτη ανοσοκαταστολή μετά από mRNA 

για αρκετές εβδομάδες, θα ταιριάζουν, καθώς όλοι αυτοί οι 
ασθενείς μέχρι σήμερα έχουν μελάνωμα ή καρκίνους με βάση 
τα Β κύτταρα, οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητοι στον ανοσο-
ποιητικό έλεγχο – και αυτό είναι πριν από τις αναφορές κα-
ταστολής γονιδίων καταστολής από mRNA στο εργαστήριο 
πειράματα.
Αυτό πρέπει να μεταδοθεί και να συζητηθεί αμέσως.

Angus Dalgleish MD FRACP FRCP FRCPath FMedSci

*Το BMJ είναι ένα εβδομαδιαίο ιατρικό περιοδικό με κριτές, 
που εκδίδεται από το συνδικάτο της Βρετανικής Ιατρικής 
Ένωσης. Το BMJ έχει συντακτική ελευθερία από το BMA. 
Είναι ένα από τα παλαιότερα γενικά ιατρικά περιοδικά στον 
κόσμο.
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ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Αύξηση στους φόρους κατοικιών
Οι κάτοικοι του Μόντρεαλ θα πληρώσουν 4,1% περισσότερο  
και στο Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 4,5%
TA NEA | Οι φόροι ιδιοκτησίας κατοικι-

ών θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 4,1% 
στο Μόντρεαλ το 2023, ενώ ο προϋπολο-
γισμός της πόλης αυξάνεται κατά 300 εκα-
τομμύρια δολάρια. Αυτή η αύξηση 4,1% 
του φορολογικού λογαριασμού του Μό-
ντρεαλ είναι η μεγαλύτερη από το 2011, 
που έφτασε το 4,3%. Οι φόροι κατοικίας 
αυξήθηκαν κατά 2% το 2022. 

Σημαντική είναι και η αύξηση για τα μη 
οικιστικά κτίρια, στο 2,9%. Ήταν 1,5% το 
2022. 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ 
Η αύξηση των φόρων δεν είναι ίδια από 

δήμο σε δήμο. Στο Mercier Hochelaga-
Maisonneuve, για παράδειγμα, οι ιδιο-
κτήτες θα δουν το φορολογικό τους λογα-
ριασμό να αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 
5,7%, σε σύγκριση με 1,7% για εκείνους 
στο κέντρο της πόλης, στο Ville-Marie. Η 
διαφορά εξηγείται από το ρόλο της γης, 
ενώ ορισμένα ακίνητα και ορισμένες 
γειτονιές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη 
αξία από άλλες τα τελευταία χρόνια. Η 
μέση αύξηση θα είναι 5,4% στο Côte-
Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce και στο 
Pierrefonds-Roxboro, 5% στο Anjou, 4,6% 
στο Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Aspen 
και 4,5% στο Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension. 

164$ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
Για μια κατοικία αξίας 567.000$, η αύ-

ξηση 4,1% αντιπροσωπεύει αύξηση 164$ 
ετησίως στο φορολογικό λογαριασμό, από 
3.989$ σε 4.153$. Στο Μόντρεαλ, η μέση 
αξία μιας μονοκατοικίας είναι 592.167$, 
ενός διαμερίσματος είναι 382.534$ και 
αυτή μιας πολυκατοικίας είναι 670.292$. 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
300 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ
Ο προϋπολογισμός της πόλης του Μό-

ντρεαλ αυξάνεται στα 6,76 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια το 2023, ή 300 εκατομμύρια 
δολάρια περισσότερο από πέρυσι. Πρό-
κειται για αύξηση δαπανών κατά 4,7%, 
όπως το 2022. 

Από την άφιξη της Valérie Plante (φωτ.) 
στο δημαρχείο, οι δαπάνες αυξήθηκαν 
κατά 30% στο Μόντρεαλ. 
Το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον 300 

εκατομμυρίων δολαρίων θα κατανεμηθεί 
σε πληρωμή μετρητών σε πάγια στοιχεία 
ενεργητικού ύψους 107 εκατομμυρίων 
δολαρίων, 100 εκατομμυρίων δολαρίων 
για τη δημόσια ασφάλεια και 87,5 εκα-

τομμυρίων δολαρίων για εξυπηρέτηση 
του χρέους. 

2 ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ
Για να καλύψει τα έξοδά της, η διοίκηση 

της Plante θα εισαγάγει δύο νέους φόρους 
το 2023, που απευθύνονται κυρίως σε 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Πρώτα απ’ 
όλα, βιομηχανίες, επιχειρήσεις και ιδρύ-
ματα θα αρχίσουν να πληρώνουν για το 
νερό που καταναλώνουν το 2023. Θα λά-
βουν ένα λογαριασμό τον Ιανουάριο του 
2024 για όλο το νερό που καταναλώθηκε 
το 2023 πέρα   από τα πρώτα 1.000 κυβι-
κά μέτρα, ένας τρόπος να αποκλειστούν 
οι μικρότερες επιχειρήσεις. Οι έμποροι 
θα λάβουν αναφορά για την κατανάλωση 
νερού για το 2022 στην αρχή του έτους, 
ώστε να μπορέσουν να προσπαθήσουν 
να μειώσουν το λογαριασμό τους για το 
2023. 

Η πόλη αναμένει να λάβει 15,3 εκατομ-
μύρια δολάρια με αυτό το μέτρο. 
Το Μόντρεαλ έχει επίσης εισαγάγει νέο 

φόρο σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης 
άνω των 20.000 m2 σε όλη την επικράτειά 
του, με κόστος 2$ ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Θα πρέπει να αποφέρει περίπου 5 εκα-
τομμύρια δολάρια. 
Υπάρχει ήδη φόρος στάθμευσης στο Μό-

ντρεαλ, ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος 
ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά που ισχύει 
μόνο στο κέντρο της πόλης. 

5 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 

1] Χρήματα για στέγαση, αλλά όχι αμέ-
σως: Η διοίκηση της δημάρχου Valérie 
Plante έχει προγραμματίσει να επενδύσει 
περισσότερα από 625 εκατομμύρια δολά-
ρια σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση τα επόμενα 10 χρόνια. Ωστόσο, 
περισσότερο από το 60% αυτού του πο-
σού θα δαπανηθεί μόνο μετά το 2027. Το 
2023, η πόλη του Μόντρεαλ σχεδιάζει να 
επενδύσει 30,5 εκατομμύρια δολάρια για 
την ανάπτυξη κοινωνικής και κοινοτικής 
στέγασης, καθώς και για την απόκτηση 
γης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγα-
ση. 

2] Ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι το 
2023: Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλή-
λων στην πόλη του Μόντρεαλ θα συνεχί-
σει να αυξάνεται το 2023. Το ισοδύναμο 
646 επιπλέον υπαλλήλων πλήρους απα-
σχόλησης θα προσληφθούν, ανεβάζοντας 
τον αριθμό τους σε 24.760. 

Το Μόντρεαλ σχεδιάζει να προσλάβει 123 
νέους αστυνομικούς του χρόνου. Η αύξη-
ση του προσωπικού δε θα οδηγήσει σε 
τόσο σημαντικές δαπάνες. Η πόλη αναμέ-
νει ότι η μισθοδοσία της θα αυξηθεί κατά 
17,8 εκατομμύρια δολάρια για να φτάσει 
τα 2,61 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 
38,7% του συνολικού προϋπολογισμού 
της πόλης. Χάρη ιδίως στην καλή απόδο-
ση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 
του δήμου, θα μπορεί να περιορίσει την 
αύξηση των δαπανών για αποδοχές. 

3] 15% των επενδύσεων σε ένα μόνο 
έργο: Ένα μεμονωμένο έργο πόλης αντι-
προσωπεύει σχεδόν το 15% των 2 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις που 
θα πραγματοποιηθούν το 2023. Σχεδόν 
315 εκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν 
τον επόμενο χρόνο για την απολύμανση 
των λυμάτων με όζον, ένα έργο που ανα-
μενόταν εδώ και σχεδόν 20 χρόνια για τη 
μείωση της ρύπανσης του ποταμού St. 
Lawrence. Σχεδόν 100 εκατομμύρια δο-
λάρια θα πληρωθούν σε μετρητά, από τον 
προϋπολογισμό λειτουργίας του Δήμου. 
Με συνολικό κόστος σχεδόν 700 εκατομ-
μύρια δολάρια, ο οζονισμός των λυμάτων 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην 
ιστορία του Μόντρεαλ από άποψη προϋ-
πολογισμού. 
4] Το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται: Το 

ακαθάριστο χρέος του Μόντρεαλ συνε-
χίζει να αυξάνεται σε σχεδόν 16,4 δισε-
κατομμύρια δολάρια το 2023, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις της πόλης. Ο λόγος χρέους 
προς εισόδημα ανέρχεται στο 115%, υψη-

λό όλων των εποχών. Η διοίκηση του Μό-
ντρεαλ, ωστόσο, λέει ότι είναι «υπό έλεγ-
χο» και ότι διατηρεί την πορεία της να 
επαναφέρει αυτό το ποσοστό στο 100% 
το 2027, παρά την άνοδο των επιτοκίων. 

5] Αναβολή του προγράμματος φορη-
τής κάμερας των αστυνομικών: Το πρό-
γραμμα της κάμερας του σώματος της 
αστυνομίας αναβάλλεται. Κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής εκστρατείας το 
2021, η δήμαρχος Valérie Plante είχε υπο-
σχεθεί ότι οι κάμερες θα τοποθετούνταν 
στους αστυνομικούς του SPVM το 2022. 
Αυτό δεν υλοποιήθηκε, ωστόσο, και κατά 
πάσα πιθανότητα, θα αναβληθεί μετά το 
2023. 

SS..DD
220 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc.  H2R 2X5
Call 514 274-1100 or 514 274-1459
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Christmas 
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SUNDAY DECEMBER 18TH AFTER DIVINE LITURGY

 

FOLLOWED BY A CONTINENTAL BREAKFAST

Wishing you and your family
Merry Christmas and Happy New year!

THE DIVINE LITURGY WILL BE PRESIDED
OVER BY HIS EMINENCE ARCHBISHOP SOTIRIOS

 DONATIONS WILL BE GREATLY APPRECIATED 
ALL PROCEEDS WILL HELP FUND THE SUNDAY SCHOOL

PROGRAM & YOUTH ASSOCIATION 

ST-NICHOLAS SUNDAY SCHOOL & 
  ST-NICHOLAS YOUTH ASSOCIATION OF LAVAL
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Υγεία και Διατροφή
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

Τα πολύ επεξεργασμένα 
τρόφιμα συνδέονται  
με πρόωρο θάνατο
Περίπου 57.000 πρόωροι θάνατοι στη Βραζιλία  
το 2019 συσχετίστηκαν με την κατανάλωση  
υπέρ-επεξεργασμένων τροφίμων
Κείμενο: Aria Bendix

Ένα αυξανόμενο σώμα στοιχείων 
υποδηλώνει ότι η κατανάλωση 

πάρα πολύ επεξεργασμένων τροφί-
μων – είδη όπως χοτ ντογκ, τσιπς, σόδα 
και παγωτό – μπορεί να έχει συνέπειες 
πέρα από την παχυσαρκία και την υψη-
λή χοληστερόλη.
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευ-

τέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στο American 
Journal of Preventive Medicine, εκτίμησε 
ότι το 2019, οι θάνατοι περίπου 57.000 
Βραζιλιάνων ηλικίας μεταξύ 30 και 69 
ετών οφείλονταν στην κατανάλωση 
υπέρ-επεξεργασμένων τροφίμων. 
Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 

το 10% των ετήσιων πρόωρων θανάτων 
στη Βραζιλία μεταξύ αυτής της ηλικιακής 
ομάδας. Οι συγγραφείς λένε ότι η μελέτη 
τους είναι η πρώτη που εκτιμά τον αντί-
κτυπο των υπέρ-επεξεργασμένων τροφί-
μων στον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Η μελέτη χρησιμοποίησε υπολογισμούς 

από μια προηγούμενη ανάλυση, η οποία 
συνέκρινε το σχετικό κίνδυνο θνησιμό-
τητας των ανθρώπων που κατανάλωναν 
μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων τρο-
φίμων, με εκείνους που έτρωγαν σχετικά 
λίγα από αυτά. 
Οι συγγραφείς εφάρμοσαν αυτό το μο-

ντέλο στον πληθυσμό της Βραζιλίας και 
στο επίπεδο κατανάλωσης υπέρ-επεξερ-
γασμένων τροφίμων. Από εκεί, υπολόγι-
σαν τον αριθμό των πρόωρων θανάτων 
που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, 
εάν τα άτομα ηλικίας μεταξύ 30 και 69 
ετών είχαν φάει λιγότερο από αυτό το εί-
δος τροφής. Οι ερευνητές επικεντρώθη-
καν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, επειδή 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί 
ότι ο θάνατος από μη μεταδοτική ασθέ-
νεια είναι πρόωρος σε αυτές τις ηλικίες.
Ο Eduardo Nilson, ερευνητής διατροφής 

στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο και επι-

κεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλω-
σε ότι πιστεύει ότι «είναι πολύ πιθανό ότι 
οι καρδιακές παθήσεις είναι μεταξύ των 
κύριων παραγόντων» που συμβάλλουν 
σε αυτούς τους πρόωρους θανάτους. 
Ο διαβήτης, ο καρκίνος, η παχυσαρκία 

και η χρόνια νεφρική νόσος, μπορεί επί-
σης να παίζουν ρόλο, είπε.
Τα τρόφιμα που είναι «εξαιρετικά επε-

ξεργασμένα» περιέχουν περισσότερα 
τεχνητά συστατικά από εκείνα που μόλις 
έχουν προσθέσει αλάτι, ζάχαρη ή λάδι. 
Συνήθως έχουν πολύ λίγα ολόκληρα συ-

στατικά και περιέχουν αρωματικές ουσί-
ες, χρωστικές ή άλλα πρόσθετα. 
Τα στιγμιαία ζυμαρικά, η κατεψυγμένη 

πίτσα και τα μπισκότα που αγοράζονται 
από το κατάστημα, εμπίπτουν συνήθως 
σε αυτήν την κατηγορία.
Στη Βραζιλία, είπε ο Nilson, τα εξαιρετι-

κά επεξεργασμένα τρόφιμα που συμβάλ-
λουν περισσότερο στην ημερήσια πρό-
σληψη θερμίδων είναι τα ψωμιά, τα κέικ 
και οι πίτες μαζικής παραγωγής, η μαργα-
ρίνη, τα μπισκότα και προϊόντα κρέατος 
όπως ζαμπόν, χοτ ντογκ και χάμπουργκερ 
αλλά και οι πίτσες και τα ζαχαρούχα ποτά.
Ο Νίλσον και οι συνεργάτες του εκτίμη-

σαν, ότι εάν όλοι οι ενήλικες στη Βραζιλία 
εξασφάλιζαν ότι τα υπέρ-επεξεργασμέ-
να τρόφιμα αποτελούσαν λιγότερο από 
το 23% των ημερήσιων θερμίδων τους, 
η χώρα θα μπορούσε να δει περίπου 
20.000 λιγότερους πρόωρους θανάτους 
ετησίως. Οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι 
είναι ήδη κάτω από αυτό το όριο, αλλά 
το ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού 
της χώρας λαμβάνει έως και το 50% των 
ημερήσιων θερμίδων του από υπέρ-επε-
ξεργασμένα τρόφιμα, δήλωσε ο Nilson.
Στις ΗΠΑ, τα υπέρ-επεξεργασμένα τρό-

φιμα αποτελούν περίπου το 57% των 
ημερήσιων θερμίδων, κατά μέσο όρο. 

Με βάση αυτό, ο Nilson πιστεύει ότι οι 
ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναμένουν ακόμη 
περισσότερους πρόωρους θανάτους που 
σχετίζονται με αυτό το είδος τροφής.
Πολλές προηγούμενες μελέτες έχουν 

συνδέσει τα υπέρ-επεξεργασμένα τρόφι-
μα με άλλα αρνητικά αποτελέσματα για 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του 
υψηλότερου κινδύνου για διαβήτη, γνω-
στική εξασθένηση, καρδιακές παθήσεις 
και καρκίνο. Μια μελέτη του Αυγούστου 
2022 διαπίστωσε, ότι οι άνθρωποι στην 
Ιταλία που κατανάλωναν υπέρ-επεξερ-
γασμένα τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες 
είχαν υψηλότερο συνολικό κίνδυνο θανά-
του.
Η Maura Walker, επίκουρη καθηγήτρια 

διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Βο-
στώνης, η οποία δε συμμετείχε στη νέα 
έρευνα, προειδοποίησε ότι αυτή η μελέ-
τη δεν έδειξε ότι η υπέρ-επεξεργασμένη 
κατανάλωση τροφίμων προκάλεσε άμε-
σα πρόωρο θάνατο – μόνο ότι υπήρχε 
συσχέτιση. Αλλά η σύνδεση έχει νόημα, 
είπε.
«Είναι πιθανό ότι αυτά τα εξαιρετικά 

επεξεργασμένα τρόφιμα είναι μόνο ένας 
παράγοντας που οδηγεί σε πράγματα 
όπως υπέρταση, φτωχά λιπίδια αίματος, 
υψηλότερες περιφέρειες μέσης και έτσι 
συνδέονται στην πραγματικότητα με τη 
θνησιμότητα», δήλωσε ο Walker.
Πρόσθεσε ότι ιδανικά, οι άνθρωποι θα 

μπορούσαν να ανταλλάξουν τα υπέρ-ε-
πεξεργασμένα τρόφιμα με περισσότε-
ρα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά 
αυτό δεν είναι πάντα δυνατό σε ερήμους 
τροφίμων, όπου οι άνθρωποι βασίζονται 
σε ένα σούπερ μάρκετ ή στα είδη πα-
ντοπωλείου που πωλούνται στα «Dollar 
stores».
Τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα 

μπορούν συχνά να αναγνωριστούν από 

το μακρύ κατάλογο συστατικών τους, 
πολλά από τα οποία κανονικά δε θα βρί-
σκατε στη δική σας κουζίνα. Αλλά δεν εί-
ναι όλα σε αυτή την κατηγορία επιβλαβή, 
σύμφωνα με τον Δρ Walter Willett, καθη-
γητή επιδημιολογίας και διατροφής στη 
Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard T.H. 
Chan. 
Για παράδειγμα, το ψωμί ολικής αλέ-

σεως και τα δημητριακά πρωινού ολι-
κής αλέσεως θεωρούνται μερικές φορές 
εξαιρετικά επεξεργασμένα, αλλά είναι 
επίσης πηγές διαιτητικών ινών, οι οποίες 
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρ-
διακών παθήσεων ή καρκίνου. 
Ο Willett είπε επίσης, ότι μπορεί να 

υπάρχει μικρό όφελος από την αντικα-
τάσταση των εξαιρετικά επεξεργασμέ-
νων τροφίμων με ορισμένα αντικείμενα, 
όπως περισσότερο κόκκινο κρέας ή τρό-
φιμα μαγειρεμένα σε πολύ βούτυρο. 
Η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος ειδικότερα, μπορεί να αυξήσει 
τους κινδύνους ενός ατόμου για διαβήτη, 
καρδιακές παθήσεις και ορισμένους καρ-
κίνους.
Για το λόγο αυτό, είπε ο Willett, είναι 

σημαντικό να επικεντρωθούμε στην 
αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων που 
σχετίζονται σημαντικά με κίνδυνο πρό-
ωρου θανάτου. Η σόδα, για παράδειγμα, 
συνδέεται με περίπου 184.000 θανάτους 
ενηλίκων ετησίως παγκοσμίως.
«Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει αμ-

φιβολία ότι οι Βραζιλιάνοι και οι Αμερι-
κανοί και πολλοί άλλοι άνθρωποι τρώνε 
πάρα πολύ πρόχειρο φαγητό», είπε ο 
Willett. «Συλλογικά, προσθέτουν ένα με-
γάλο κομμάτι θνησιμότητας που μπορεί 
να προληφθεί».

Πηγή: nbcnews.com/health/health-
news/highly-processed-food-linked-

early-death-study-rcna55455

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 5 décembre au dimanche 11 décembre 2022 · from monday december 5th to sunday december 11th 2022

CONFITURES CONFITURES 
OROSOROS
JamsJams
285ml285ml

GRÈCE

GRÈCE

MIEL GREC ATTIKIMIEL GREC ATTIKI
Greek HoneyGreek Honey

1kg1kg

PISSENLIT OU BETTE À PISSENLIT OU BETTE À 
CARDE VERTECARDE VERTE

Dandelions or Swiss ChardDandelions or Swiss Chard
bottebotte

OLIVES KALAMATAOLIVES KALAMATA
7.69/kg7.69/kg

GRÈCE

FROMAGE RÂPÉ AU FROMAGE RÂPÉ AU 
LAIT DE BREBIS ET LAIT DE BREBIS ET 

CHÈVRE MIZITHRACHÈVRE MIZITHRA
Grated CheeseGrated Cheese

GRÈCE

FROMAGE FETA DOUBLE CRÈMEFROMAGE FETA DOUBLE CRÈME
Double Cream Feta CheeseDouble Cream Feta Cheese

LÉGUMINEUSES (POIS CHICHES, LÉGUMINEUSES (POIS CHICHES, 
LENTILLES OU HARICOTS BLANCS) LENTILLES OU HARICOTS BLANCS) 
ILIOSILIOS
LegumesLegumes
540ml540ml

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

DARNES DE SAUMON FRAISDARNES DE SAUMON FRAIS
Fresh Salmon SteaksFresh Salmon Steaks
22.02/kg22.02/kg

PIEUVREPIEUVRE
OctopusOctopus
15.41/kg15.41/kg

FROMAGE EMMENTAL IMPORTÉFROMAGE EMMENTAL IMPORTÉ
CheeseCheese

13.21/kg13.21/kg

BOEUF BOURGUIGNON FRAISBOEUF BOURGUIGNON FRAIS
Fresh Beef CubesFresh Beef Cubes

11.00/kg11.00/kg

MÛRESMÛRES
BlackberriesBlackberries

ANANASANANAS
GOLDEN RIPEGOLDEN RIPE
PineapplesPineapples

BROCOLI-RAVEBROCOLI-RAVE
RapiniRapini
bottebotte

CHOCOLATS ILIOSCHOCOLATS ILIOS
ChocolatesChocolates

100g100g

FROMAGE BLACK DIAMONDFROMAGE BLACK DIAMOND
CheeseCheese

400g400g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Pangeos: Το μεγαλύτερο πλοίο του κόσμου 
είναι μια πλωτή ήπειρος 60.000 ανθρώπων
Θα κοστίσει 8 δισ. δολάρια

Προτείνοντας μια γιγάντια πλωτή 
ήπειρο, διπλάσια σε διαστάσεις 

από το ρωμαϊκό Κολοσσαίο, το Studio 
Lazzarini επιστρέφει με μια νέα καινο-
τόμα ιδέα ενός μνημειώδους terayacht. 
Το πλοίο Pangeos είναι μια πλανόδια 

πλωτή πόλη, που περιλαμβάνει ξενοδο-
χεία, πάρκα, εμπορικά κέντρα, ελικοδρό-
μια, μαρίνες και όλες τις εγκαταστάσεις 
που χρειάζονται για να στεγάσουν έως 
και 60.000 επισκέπτες στη μέση της θά-
λασσας.
Το concept σκάφος πήρε το όνομά του 

από την Παγγαία, την υπερήπειρο που 
υπήρχε πριν από εκατομμύρια χρόνια 
κατά την ύστερη Παλαιοζωική και την 
πρώιμη Μεσοζωική εποχή. 
Το Pangeos εκτείνεται σε μήκος 550 μέ-

τρων και διαθέτει μέγιστο πλάτος 610 
μέτρα στο ευρύτερο σημείο του, τα φτε-
ρά. 
Εάν υλοποιηθεί, το πλοίο σε σχήμα χε-

λώνας, θα γίνει το μεγαλύτερο σκάφος 
που έχει κατασκευαστεί ποτέ.
Με βύθισμα 30 μέτρων, η γιγάντια γά-

στρα του Pangeos αποτελείται από εν-
νέα διαφορετικά τόξα και υποδιαιρείται 
σε πολλά μπλοκ. 
Η δομή ξεκινά χαμηλά από την είσοδο 

του λιμανιού, ανεβαίνει στην κεντρική 
πλατεία, που περικυκλώνεται από βίλες, 
ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια με βερά-
ντες στον τελευταίο όροφο, καταλήγο-
ντας στην ανώτερη ζώνη – κέλυφος, η 
οποία προσφέρεται για την προσγείωση 
διαφόρων ιπτάμενων οχημάτων.

Στον κάτω χώρο, η ομάδα σχεδιασμού 
έχει διαχωρίσει τη γάστρα σε 30.000 κυ-
ψέλες ή διαμερίσματα, ενισχύοντας το 
αβύθιστο σκάφος, η κοίτη του οποίου θα 
κατασκευαστεί κυρίως από χάλυβα. 
Το Pangeos ενσωματώνει επίσης 

μια φανταστική υποδομή μαρίνας με 

πλάτος 650 μέτρα και μήκος 600 μέτρα, 
παρέχοντας έτσι άμεση πρόσβαση στη 
θάλασσα. Η εσωτερική δομή της πόλης 
είναι απίστευτα εντυπωσιακή, με έναν 
τεράστιο κήπο στον τελευταίο όροφο, 
beach club και ένα εμπορικό κέντρο. 
Η Lazzarini ισχυρίζεται ότι η κολοσσι-

αία κατασκευή μπορεί να φιλοξενήσει 
60.000 ανθρώπους, οι οποίοι θα ζουν 
πλουσιοπάροχα σε 30.000 θέρετρα, πα-
ράπλευρα διαμερίσματα και χιλιάδες 
σύγχρονες βίλες.
Το Pangeos είναι εξοπλισμένο με 9 

ηλεκτροκινητήρες HTS. Καθένας απ’ αυ-
τούς είναι ικανός να αποδίδει 16.800 
ίππους και τροφοδοτείται από διάφορες 
ενσωματωμένες πηγές ενέργειας, ώστε 
το σύστημα να παρέχει στο σκάφος στα-
θερή ταχύτητα 5 κόμβων.
Κατά την πλεύση, τα μεγάλα φτερά 

συλλέγουν ενέργεια από την αντίσταση 
των κυμάτων και έτσι το Pangeos θα ταξι-
δεύει αέναα στις θάλασσες του πλανήτη 
χωρίς εκπομπές ρύπων. 
Επιπλέον, ο χώρος της οροφής είναι 

επενδυμένος με ηλιακούς συλλέκτες 
που παρέχουν μέρος της απαραίτητης 

καθαρής ενέργειας για την τροφοδοσία 
του terayacht.
Οι σχεδιαστές δεν έχουν ακόμη δημο-

σιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες, 
ωστόσο εάν το concept γίνει πραγματικό-
τητα, θα υλοποιηθεί από ένα ναυπηγείο 
390.000 τετραγωνικών μέτρων στη Σα-
ουδική Αραβία, ενώ εκτιμάται ότι για 
την κατασκευή του θα χρειαστούν 8 δισ. 
δολάρια, με χρονοδιάγραμμα περίπου 
οκτώ ετών. Μάλιστα, ο εμπνευστής του 
σκάφους, Pierpaolo Lazzarini, έχει ξεκι-
νήσει μια πρωτοβουλία crowdfunding 
στην ιστοσελίδα του terayacht.
Οι εικονικοί χώροι του σκάφους μπο-

ρούν επίσης να αγοραστούν στο πλαίσιο 
μιας συλλογής NFT και οι χρήστες θα 
μπορούν να συλλέγουν συγκεκριμένο 
περιεχόμενο και να έχουν πρόσβαση 
στις εικονικές προσφορές με τα διαπι-
στευτήριά τους. 
Τα ίδια διαπιστευτήρια θα λειτουργή-

σουν και ως τίτλοι ιδιοκτησίας ακινή-
του σε περίπτωση υλοποίησης. Φυσικά 
μετά τον απόπλου του το Pangeos δε θα 
έχει κάποιο συγκεκριμένο προορισμό και 
θα ταξιδεύει μόνιμα σε όλο τον κόσμο.

© insider.gr

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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«Πόλεμος» δηλώσεων από Καναδά – Ρωσία 
για τις κοινωνικές παραδοσιακές αξίες 
«Για προπαγάνδα μίσους» έκανε λόγο ο Καναδάς  

Από την ώρα που η Ρωσία ψήφισε 
νόμο, ο οποίος αποσκοπεί στη δι-

ατήρηση των παραδοσιακών αξιών και 
σχέσεων, ένας «πόλεμος» έχει ξεσπάσει 
με χώρες της Δύσης που εναντιώνονται 
σε αυτό που ψήφισε η Ρωσία, μεταξύ 
αυτών και ο Καναδάς, που έφτασε στο 
σημείο να καλέσει για εξηγήσεις στον 
υπουργείο Εξωτερικών, τον Πρέσβη της 
Ρωσίας!
Πιο συγκεκριμένα, μετά την «επίθεση» 

που δέχτηκε η Ρωσία από τον Καναδά, η 
πρεσβεία της έδωσε ηχηρή απάντηση στο 
υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά, ανα-
φορικά με τη θέση του για το νέο νόμο 
που ψηφίστηκε από τη Δούμα, ο οποίος 
όπως ήδη προείπαμε, αποσκοπεί στη δι-
ατήρηση των παραδοσιακών αξιών και 
σχέσεων.

Πρόσφατα στη Ρωσία πέρασε από τη 
Δούμα ένας νέος νόμος κατά της παιδο-
φιλίας και των μη παραδοσιακών σεξου-
αλικών σχέσεων. Το έγγραφο που ανα-
γνώστηκε στις 23 Νοεμβρίου, προβλέπει 
την απαγόρευση της προπαγάνδας μη 
παραδοσιακών σχέσεων, την παιδερα-
στία, καθώς και την απαγόρευση της δι-
άδοσης πληροφοριών για τα LGBT στα 
μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και σε 
διαφημίσεις, βιβλία και ταινίες. Περιλαμ-
βάνει επίσης απαγόρευση δηλώσεων που 
μπορεί να παρακινήσουν τους εφήβους 
σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου 
στο Διαδίκτυο, στα μέσα ενημέρωσης και 
σε βιβλία, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 
ταινίες και διαφημίσεις.

Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν σε αυτή 
την εξέλιξη, ήταν και ο Καναδάς. Με ανάρ-
τησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτε-
ρικών της χώρας έσπευσε να καταδικάσει 
το νομοσχέδιο, επικαλούμενο και δήλω-
ση του Συνασπισμού Ίσων Δικαιωμάτων. 
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από 
την πρεσβεία της Ρωσίας στον Καναδά, 
η οποία με μία σειρά από μηνύματα στο 
Twitter έθεσε το θέμα στην πραγματική 
του διάσταση, σε ό,τι αφορά το νόμο που 
προώθησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και οδεύει 
προς ψήφιση από τη Δούμα.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
«Η Πρεσβεία είναι έκπληκτη με το 

υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά και τη 
δημοσίευση του που υποστηρίζει τη Δή-
λωση του λεγόμενου «Συνασπισμού Ίσων 
Δικαιωμάτων» σχετικά με την υιοθέτηση 
στη Ρωσία ενός Ομοσπονδιακού Νόμου 
που αποσκοπεί στη διατήρηση των παρα-
δοσιακών αξιών. Θα θέλαμε να κάνουμε 
μερικά σχόλια σχετικά.
Η νέα νομοθεσία απαγορεύει την προπα-

γάνδα που προωθεί σεξουαλικές σχέσεις 
ή προτιμήσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου 
φύλου, καθώς και την παιδεραστία και τις 
πληροφορίες που ενθαρρύνουν τη χει-
ρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου.

Ο Καναδάς και μια σειρά από άλλα κρά-
τη – υποστηρικτές της νεοφιλελεύθερης 
ατζέντας, διαστρεβλώνουν σκόπιμα την 
πραγματικότητα συγχέοντας τις έννοιες 
των ατομικών σεξουαλικών προτιμήσεων 
και των καθολικών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.
Ευτυχώς, δεν υπάρχουν διεθνώς ανα-

γνωρισμένα έγγραφα που να καθιερώ-
νουν ένα τέτοιο καθεστώς για οποιεσ-
δήποτε σχέσεις που διαφέρουν από την 
παραδοσιακή οικογενειακή δομή (μια 
ευγενική υπενθύμιση ότι εξετάζουμε μια 
φυσική οικογένεια αναπαραγωγής, η 
οποία αναφέρεται σε μια κοινωνική μονά-
δα δύο ανδρών και γυναικών γονέων και 
των πιθανών παιδιών τους).

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι 
δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Ρωσία, όσον 
αφορά τα δικαιώματα των σεξουαλικών 
και άλλου είδους μειονοτήτων. Ωστόσο, 
είναι γνωστό ότι η ελευθερία ενός ατό-
μου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθε-
ρία ενός άλλου ανθρώπου. Πιστεύουμε 
ότι η προπαγάνδα των μη παραδοσιακών 
σχέσεων, πόσο μάλλον οι διεστραμμέ-
νες μορφές τους που διώκονται ποινικά 
(όπως η παιδεραστία), παραβιάζει τα δι-
καιώματα της παραδοσιακής πλειοψηφί-
ας των Ρώσων πολιτών που είναι πρόθυ-
μοι να προστατεύσουν τον εαυτό τους και 
τα παιδιά τους από την επιβολή επιταγών 
που είναι ξένες προς τις πνευματικές και 
ηθικές αξίες τους.
Τέλος, η Πρεσβεία θα ήθελε να υπενθυ-

μίσει ένα διάσημο απόφθεγμα του πρώην 
πρωθυπουργού του Καναδά Pierre Elliott 
Trudeau που έλεγε ότι «δεν υπάρχει 
θέση για το κράτος στα υπνοδωμάτια του 
Έθνους». Θα ήταν πολύ επίκαιρο τώρα 
να το ακολουθήσουμε με ένα εξίσου ση-
μαντικό σχόλιο: «Δεν υπάρχει χώρος για 
κρεβατοκάμαρα στην κυβέρνηση».
Οι ατομικές σεξουαλικές προτιμήσεις 

των ενηλίκων και οι λεπτομέρειες των 
σχέσεων τους θα πρέπει να παραμένουν 
αυστηρά προσωπικές. Δεν πρέπει να γί-
νει πολιτικό ζήτημα, ειδικά θέμα ατζέντας 
των διεθνών σχέσεων. Η χώρα μας δεν 
ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις 
του Καναδά. Εναπόκειται στις καναδικές 
αρχές και στους πολίτες να λάβουν απο-
φάσεις σε αυτόν τον τομέα.

Αναμένουμε από το υπουργικό συμβού-
λιο του Justin Trudeau αντίστοιχη στάση 
σεβασμού απέναντι στη νομοθετική δι-
αδικασία στη Ρωσία που βασίζεται στην 
εθνική κρατική πολιτική να διατηρήσει 
και να ενισχύσει τις παραδοσιακές αξίες 
και τη βούληση του ρωσικού λαού».

Μάλιστα, η πρεσβεία το προχώρησε ένα 
βήμα παραπάνω, αναρτώντας κι άλλες 
φωτογραφίες στο Twitter τονίζοντας πως 
υπάρχει ο άνδρας, η γυναίκα και τα παι-
διά σε μια κανονική οικογένεια. Επιπλέον, 
απάντησε και στον υπουργό Τουρισμού 
του Καναδά, υπέρμαχου των ΛΟΑΤΚΙ, με 
μια εικόνα της Παναγίας και γράφοντας 

«Στη Ρωσία είσαι ελεύθερος να είσαι εσύ 
& και να προστατεύεις τα παιδιά σου όσο 
είναι ανήλικα από την επιβολή και την 
αποτύπωση από την επιθετική προπαγάν-
δα».

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ  
Ο ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, 
οδήγησε τη Δευτέρα 28/11 τους αξιωμα-
τούχους της στο Ρώσο πρεσβευτή Oleg 
Stepanov (φωτ. κάτω), για μια σειρά 
από tweets κατά των LGBTQ, τα οποία 
περιλάμβαναν ένα που στόχευε μια 
ανοιχτά λεσβία ομοσπονδιακή υπουργό. 
Η πρεσβεία δημοσίευσε τα μηνύματα 
στο Twitter τις τελευταίες ημέρες, αφού οι 
Ρώσοι νομοθέτες ενέκριναν ένα νομοσχέ-
διο που απαγορεύει κάθε μορφή LGBTQ 
«προπαγάνδας» που σύμφωνα με τους 
επικριτές, εντείνει την καταστολή των «μη 
παραδοσιακών» σεξουαλικών σχέσεων, 
επηρεάζοντας τα πάντα, από βιβλία και 
ταινίες μέχρι αναρτήσεις στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. 
«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι 

Ρώσοι επέλεξαν για άλλη μια φορά την 
προπαγάνδα μίσους», είπε η αναπληρώ-
τρια διευθύντρια επικοινωνίας Έμιλι Ου-
ίλιαμς, της υπουργού Εξωτερικών Μελανί 
Ζολί, σε δήλωση.
«Πρόκειται για επίθεση στις καναδικές 

αξίες της αποδοχής και της ανεκτικότη-
τας. Η υπουργός Ζολί έδωσε εντολή στην 
Global Affairs Canada να καλέσει το Ρώσο 
πρεσβευτή για να του πει το ίδιο», είπε.
Στα ρωσικά tweets συμπεριλήφθηκε μια 

φωτογραφία που περιλάμβανε μια ση-
μαία υπερηφάνειας επικαλυμμένη με μια 
κόκκινη γραμμή μέσα σε έναν κόκκινο κύ-

κλο, που υποδηλώνει ότι ήταν απαγορευ-
μένη. Τα συνοδευτικά σχόλια έλεγαν «Εί-
ναι όλα για την οικογένεια. Η οικογένεια 
είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα και τα 
παιδιά». 
Η ρωσική πρεσβεία στόχευσε επίσης την 

υπουργό Αθλητισμού του Καναδά, Πα-
σκάλ Σεντ-Ονγκε (φωτ. πάνω), η οποία 
είναι ανοιχτά λεσβία. Η ταραχή ήρθε μετά 
την αντίρρησή της για τη «ρωσική ομοφο-
βική προπαγάνδα». Της ζητήθηκε να εξε-
ρευνήσει και να εξηγήσει «πώς εμφανί-
στηκες σε αυτόν τον κόσμο;».
«Δεν μπορούμε απολύτως να ανεχτούμε 

αυτή τη ρητορική και ακόμη λιγότερο τα 
επακόλουθα σχόλια για την απάντηση της 
ρωσικής πρεσβείας στην υπουργό υπουρ-
γού Σεντ-Όνγκε», είπε η Williams.
Σε ένα email στο Γαλλικό Πρακτορείο, η 

St-Onge είπε ότι «προσβλήθηκε βαθύ-
τατα από το μήνυμα του Ρώσου πρέσβη 
κατά των ομοφυλόφιλων ενώ βρισκόταν 
στο Καναδικό έδαφος», χαρακτηρίζοντάς 
το «προσβολή στα δικαιώματα που κερδή-
θηκαν με κόπο ολόκληρης της LGBTQ2S+ 
κοινότητας».

Πηγές: Newsbomb, Primenews.press

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

Ακούμε και διαβάζουμε συνεχώς 
για την ανθρωπογενή υπερθέρ-

μανση της Γης (Κλιματική Αλλαγή) που 
θα οδηγήσει τον πλανήτη σε ανείπωτες 
καταστροφές. Πλέον, για τους ακτιβι-
στές – ζηλωτές της συγκεκριμένης θεωρί-
ας, «υπεύθυνοι» είναι ο… Βαν Γκονγκ, ο 
Μονέ και ο Κλιμτ! Φτάσαμε να δούμε να 
βανδαλίζονται έργα τέχνης σε μουσεία, 
υπό το απίστευτο σύνθημα «όταν βιώ-
νουμε την Κλιματική Αλλαγή, τί πειράζει 
ένας πουρές σε έναν πίνακα;»!

Αντώνης Φώσκολος*
© slpress.gr

Όλη αυτή η φιλολογία ξεκίνησε από προ-
βλέψεις επιστημόνων που εργάζονται 
στον ΟΗΕ, οι μελέτες των οποίων στηρί-
ζονται σε μαθηματικά μοντέλα, τα οποία 
σχεδόν κανείς δε γνωρίζει και σχεδόν κα-
νείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι συντελεστές 
που χρησιμοποιούνται στις εξισώσεις. 

Πίστευε και μη ερεύνα!
Αυτό το μοντέλο, λοιπόν, μας έλεγε ότι 

η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει κατά 
επτά μέτρα, επειδή θα λιώσουν οι πάγοι 
στο Βόρειο και Νότιο Πόλο το πολύ μέχρι 
το 2014. 

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ 
Γκορ, είχε βραβευτεί μάλιστα με το Νό-
μπελ για τη συμβολή του στη θεωρία της 
ανθρωπογενούς Κλιματικής Αλλαγής. 

Πριν την αντιπροεδρία εργαζόταν ως 
δημοσιογράφος, έχοντας καλύψει τον πό-
λεμο του Βιετνάμ. Η παιδεία του δεν έχει 
καμία σχέση με το φαινόμενο της Κλιματι-
κής Αλλαγής. Μέχρι σήμερα ούτε η στάθ-
μη της θάλασσας ανέβηκε, ούτε οι πάγοι 
έχουν λιώσει.
Οι προβλέψεις των μοντέλων μιλούν για 

αύξηση της μέσης γήινης θερμοκρασίας 
κατά δύο βαθμούς Κελσίου, ήτοι από 15 
Κελσίου στους 17 Κελσίου, εξ αιτίας της 
αύξησης του –προερχομένου από τις βιο-
μηχανίες– ατμοσφαιρικού διοξειδίου του 
άνθρακα, με αποτέλεσμα ανείπωτες κατα-
στροφές. Η αύξηση αυτής της μορφής του 
ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα 
είναι της τάξης του 0,003%. Μπορεί αυτή 
η απειροελάχιστη αλλαγή να επηρεάσει 
το γήινο κλίμα;

ΤΙ ΛΕΕΙ Η NASA
Εδώ και έξι χρόνια οι επιστήμονες της 

ΝΑSΑ και της ESA (η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
διαστήματος) και οι διευθυντές των αστε-
ροσκοπείων όλου του κόσμου άρχισαν 
να υποστηρίζουν, βάσει παρατηρήσεων 
που λαμβάνουν χώρα επί 400 χρόνια, ότι 
η κλιματική αλλαγή οφείλεται στη συ-
μπεριφορά του μαγνητικού πεδίου του 
Ήλιου.
Αυτή τη συμπεριφορά τη μελετούν ειδι-

κοί γεωφυσικοί που λέγονται γεωφυσι-
κοί του Ήλιου (helio-geophysicists) με τη 
βοήθεια δορυφόρων SOHO από την ESA 
(European Space Agency), τον Parker Solar 
Probe που εκτοξεύθηκε το 2018 και πάρα 
πολλούς άλλους δορυφόρους του ηλίου 
που έχουν ήδη εκτοξευθεί και θα εκτο-
ξευτούν. O δορυφόρος Parker Solar Probe 
μελετάει δύο πράγματα: Πρώτον, τη ροή 
της μαγνητικής ενέργειας που επιταχύνει 
τη δημιουργία της ηλιακής κορώνας και 
τη δημιουργία των ηλιακών ανέμων (Solar 
Winds). Δεύτερον, τη δομή και δυναμική 
του μαγνητικού πλάσματος.

Η έξαρση του μαγνητικού πεδίου που 
εκδηλώνεται με τον αριθμό των εκρήξεων 
που λαμβάνουν χώρα στον Ήλιο (Sun Spot 
Numbers) επηρεάζει τη γήινη θερμοκρα-
σία. Όσο πιο πολλές εκρήξεις έχουμε (Sun 
Spot Numbers) τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
γήινες θερμοκρασίες.

Όταν δεν έχουμε ηλιακές εκρήξεις για με-
γάλα χρονικά διαστήματα, όπως την περί-
οδο Maunder (Mini Ice Age), τότε η μέση 
γήινη θερμοκρασία πέφτει κατά περίπου 
2 βαθμούς Κελσίου. H NASA και ESA προ-
βλέπουν, βάσει των στοιχείων που τους 
στέλνουν οι ηλιακοί δορυφόροι (Solar 
Orbiters), ότι μια τέτοια περίοδο ψύχους 
θα τη βιώσουμε και εμείς, περίοδος Eddy 
(New Mini Ice Age) αρχής γενομένης από 
τη δεκαετία του 2020 που σίγουρα θα δι-
αρκέσει μέχρι το 2050 και πιθανόν μέχρι 
το 2100… Αυτή η εικόνα μας λέει, ότι χι-
λιάδες επιστήμονες και δεκάδες διαστημι-
κές υπηρεσίες, από τότε που ο Γαλιλαίος 
ανακάλυψε το τηλεσκόπιο, δεν αποδί-
δουν την υπερθέρμανση του πλανήτη 
στην απειροελάχιστη αύξηση του ατμο-
σφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα. Την 
αποδίδουν στη συμπεριφορά του Ήλιου. 

Επιπροσθέτως, αν θέλουμε να καταπο-
λεμήσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου, πρέπει να επέμβουμε στο μαγνητικό 
πεδίο του Ήλιου για να σταματήσουμε τις 
ηλιακές εκρήξεις. 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, λοιπόν, δε θεραπεύεται ούτε με την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ούτε και 
την πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΤΟΥ DAVOS
Διερωτώμαι αν κανένας από τους «σο-

βαρούς» ακτιβιστές (εδώ εξαιρούμαι 
τους ζηλωτές της που βανδαλίζουν έργα 
τέχνης) ή οπαδούς της ανθρωπογενούς 
κλιματικής αλλαγής, όπως π.χ. η Γκρέτα 
(Greta Thunberg), ο Αλ Γκορ, ο πρίγκιπας 
Κάρολος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
έχουν επισκεφτεί το διάσημο αστερο-
σκοπείο του Davos που λειτουργεί από το 
1907 και ασχολείται επί 113 χρόνια με την 
επίδραση των ηλιακών κηλίδων στο κλίμα 
της Γης.
Το ερώτημα είναι, πώς οι ηλιακές εκρή-

ξεις που πηγάζουν από τη συμπεριφορά 
του μαγνητικού πεδίου του Ήλιου επηρε-
άζουν τη γήινη θερμοκρασία. 

Μεταξύ Ήλιου και Γης παρεμβάλλεται 
μία αστρική γαλακτική σκόνη που είναι 
πλούσια σε ισότοπο 10 Be. 
Αυτό το ισότοπο δεν υπάρχει στη Γη. 

Αυτή η σκόνη έχει πιστοποιηθεί από τα 
διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και θα συ-
νεχιστεί η μελέτη της από το διάδοχό του 
James Webb Space Telescope. 

Η γαλακτική σκόνη δρα σαν μια κουρτί-
να που εμποδίζει τις ακτίνες του Ήλιου να 
θερμάνουν τη Γη, με αποτέλεσμα η μέση 
γήινη θερμοκρασία να μειώνεται. 

Έτσι δημιουργήθηκαν οι μικρές μεσοπα-
γετώδεις περίοδοι Maunder και Dalton.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Την ίδια τύχη προβλέπεται πως θα έχει 

η Γη από τη δεκαετία του 2020 μέχρι το 
2050, ή και μέχρι το 2100. 

Όταν ενεργοποιείται το μαγνητικό πε-
δίο του Ήλιου εμφανίζονται οι ηλιακές 
κηλίδες, οι οποίες με τη σειρά τους δη-
μιουργούν τους ηλιακούς ανέμους (Solar 
Winds), οι οποίοι διώχνουν/σκορπίζουν 

τη γαλακτική σκόνη που υπάρχει μεταξύ 
Ήλιου και Γης. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ηλιακές 

ακτίνες να αυξάνουν τη μέση γήινη θερ-
μοκρασία (περίοδοι 1740-1790, 1840-
1890 και 1960-2005).

Αυτή η γαλακτική σκόνη (cosmic dust) 
που είναι πλούσια στο ισότοπο Βηρύλλιο 
10 φθάνει καθημερινά στη Γη. 

Χάνεται στη θάλασσα και στην ξηρά, 
αλλά διατηρείται στο Βόρειο και Νότιο 
Πόλο και στη Γροιλανδία. 
Παγοπυρήνας από τη Γροιλανδία, τοπο-

θεσία Dye-3, δείχνει το συσχετισμό της 
κοσμικής σκόνης με τις εκρήξεις και τον 
αριθμό των ηλιακών κηλίδων και τις δια-
κυμάνσεις της μέσης γήινης θερμοκρασί-
ας. 

Δηλαδή, τις παγετώδεις και τις μεσοπα-
γετώδεις περιόδους από το 1600 μ.Χ. μέ-
χρι σήμερα.
Άρα, τόσο οι παρατηρήσεις από τα γήινα 

τηλεσκόπια που άρχισαν από το 1600 όσο 
και αεροδιαστημικές μελέτες που γίνο-
νται από όλα τα κράτη του κόσμου και που 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα, μας βροντο-
φωνάζουν ότι η γήινη κλιματική αλλαγή 
είναι συνάρτηση της συμπεριφοράς του 
ηλιακού μαγνητικού πεδίου, το οποίο ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να επηρεάσει.

Η ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ «EDDY»
Ήδη έχουμε μπει στην παγετώδη πε-

ρίοδο «Eddy», όπως λένε NASA και ESA. 
Καλό θα είναι η ανθρωπότητα να ετοιμά-
ζεται γι’ αυτήν την περίοδο που θα είναι 
πολύ όμοια με τις παγετώδεις περιόδους 
Maunder και Dalton. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων 

πάγωσαν οι ποταμοί στην Ευρώπη π.χ. ο 
Τάμεσης στην Αγγλία και τα κανάλια της 
Βενετίας.
Φαίνεται λοιπόν ότι ήδη έχουμε μπει σε 

μια τέτοια περίοδο που, όπως προαναφέ-
ραμε, οι επιστήμονες της NASA την έχουν 
ονομάσει περίοδο «Eddy». 

Κατά αυτή την περίοδο που θα διαρκέσει 
50-90 χρόνια η μέση γήινη θερμοκρασία 
θα πέσει κατά 2 βαθμούς από τη σημερι-
νή που είναι 15,8 βαθμοί Κελσίου.

Κλιματική Αλλαγή: Ψάξτε στον Ήλιο,  Κλιματική Αλλαγή: Ψάξτε στον Ήλιο,  
όχι στη Γκρέτα και στους βανδαλιστέςόχι στη Γκρέτα και στους βανδαλιστές
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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

Πολλαπλά οικονομικά και γεωπολι-
τικά οφέλη μπορεί να αποδώσει η 

εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων, με την προϋπό-
θεση φυσικά ότι αυτά θα εντοπισθούν 
και θα είναι εκμεταλλεύσιμα.
Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις 

του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κατά την περίοδο υπογραφής των 
συμβάσεων παραχώρησης περιοχών της 
Δυτικής Ελλάδας για έρευνες, για κάθε 
100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 
και με υπόθεση για την τιμή του πετρε-
λαίου στα 90 δολάρια το βαρέλι, το Δη-
μόσιο εισπράττει 6 δις ευρώ. 
Σημειώνεται, ότι η εκτίμηση για ύπαρξη 

αποθεμάτων αυτού του μεγέθους θεω-
ρείται μετριοπαθής καθώς, ενδεικτικά, 
η περιοχή του Πρίνου έχει παράξει ως 
τώρα 120 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πε-
τρελαίου.
Τα έσοδα του Δημοσίου, όπως προβλέ-

πεται στις συμβάσεις που έχουν υπο-
γραφεί και κυρωθεί από τη Βουλή προ-
έρχονται από τη φορολογία, που είναι 

σταθερή 20% επί του καθαρού φορολο-
γητέου εισοδήματος συν 5% που είναι ο 
περιφερειακός φόρος, τις στρεμματικές 
αποζημιώσεις που είναι σταθερό ποσό 
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης, τα 
μπόνους υπογραφής και παραγωγής, κα-
θώς και από το μίσθωμα σε είδος ή σε 
χρήμα που υπολογίζεται επί της παραγω-
γής υδρογονανθράκων.

Ως προς το μέγεθος των κοιτασμάτων 
που μπορεί να φιλοξενεί το ελληνικό υπέ-
δαφος, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς 
αρκετές εκτιμήσεις.

Ενδεικτικά:
1] Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστι-

κή Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενερ-
γειακών Πόρων «η δυνητική αξία των 
αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλά-
δας θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν 
κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 
δις ευρώ» (σχετικά greekhydrocarbons.
gr)
2] Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής Ενέργει-

ας της Ακαδημίας Αθηνών, κάνουν λόγο 

για «βάσιμες πιθανότητες να διαπιστω-
θούν και να παραχθούν σημαντικές πο-
σότητες φυσικού αερίου που θα μπορού-
σαν σε ορίζοντα 35ετίας να φθάσουν τα 5 
τρις m3 και να αντικαταστήσουν πλήρως 
το εισαγόμενο στη χώρα μας ΦΑ, αλλά 
και να την καταστήσουν χώρα παραγωγό 
«Μπλε Υδρογόνου» κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου 2021-2050» (σχε-
τικά academyofathens.gr)

3] Κατά την έκθεση «Οικονομικά και 
Γεωπολιτικά Οφέλη από την Αξιοποίη-
ση Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» του 
Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης: «Στις θαλάσσιες περιοχές όπου 
έχουν διεξαχθεί αναγνωριστικές σεισμι-
κές έρευνες έχουν ήδη προδιαγραφεί 
πάνω από 30 πιθανοί ερευνητικοί στόχοι, 
οι οποίοι με συμπληρωματικές έρευνες 
θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε στό-
χους ερευνητικών γεωτρήσεων για ανα-
κάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 
Αν λάβουμε υπόψη ότι θα είναι επιτυ-

χημένο το 1/4 των γεωτρήσεων στις γεω-
λογικές δομές που έχουν εντοπιστεί στις 

θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νοτίως 
και δυτικώς της Κρήτης, τότε οι δομές αυ-
τές θα μπορούσαν να φιλοξενούν δυνη-
τικά αποθέματα της τάξης των 70-90 τρις 
κυβικών ποδιών αερίου, σύμφωνα με 
στοιχεία της ΕΔΕΥ, ικανών να καλύψουν 
το 15%-20% των καταναλώσεων της ΕΕ».

Η ίδια έκθεση, πέρα από τα προφανή 
οικονομικά οφέλη (αύξηση εσόδων του 
Δημοσίου, επενδύσεις, αύξηση της απα-
σχόλησης, μείωση της δαπάνης για εισα-
γωγή υδρογονανθράκων, βελτίωση του 
εμπορικού ισοζυγίου, ανταποδοτικά για 
τις τοπικές κοινωνίες) επισημαίνει ακόμη, 
μεταξύ άλλων:
1] Τη γεωπολιτική θωράκιση από τη συμ-

μετοχή πολύ μεγάλων διεθνών εταιρειών 
στον τομέα της έρευνας και της εκμετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων
2] Την ενεργειακή ασφάλεια λόγω μείω-

σης της εξάρτησης από εισαγωγές
3] Την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών 

υπηρεσιών διαμετακόμισης των υδρογο-
νανθράκων.

© zougla.gr

Κλιματική Αλλαγή: Ψάξτε στον Ήλιο,  Κλιματική Αλλαγή: Ψάξτε στον Ήλιο,  
όχι στη Γκρέτα και στους βανδαλιστέςόχι στη Γκρέτα και στους βανδαλιστές

Είναι αξιοσημείωτο, ότι η Ευρώπη χρη-
ματοδοτεί με δισεκατομμύρια τόσο τα 
αστεροσκοπεία τους όσο και τις διαστη-
μικές υπηρεσίες για έρευνες που ασχο-
λούνται με την επίδραση των ηλιακών 
κηλίδων στη γήινη θερμοκρασία, αλλά 
ταυτόχρονα και το λεγόμενο Green Deal. 

Μήπως πίσω από τη φιλολογία για την 
ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή κρύβο-
νται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα;

* Ο Αντώνης Φώσκολος είναι ομότιμος 
καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ομό-
τιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσί-
ας του Καναδά. Μετά των σπουδών του 
στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ προσε-
λήφθη στο Ινστιτούτο της Ιζηματογενούς 
Γεωλογίας και Πετρελαίου του Καναδά 
με στόχο την έρευνα υδρογονανθράκων 
στην Κεντρική Αλμπέρτα, στη θαλάσσια 
περιοχή του Beaufort MacΚenzie, στις 
εκβολές του ποταμού MacKenzie και στα 
πολικά νησιά του Καναδά. Το 1986 εξε-

λέγην καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρή-
της, αλλά παραμένει έως σήμερα ομότι-
μος επιστημονικός ερευνητής του Ινστι-
τούτου. Δίδαξε «Ανόργανη και Οργανική 
Γεωχημεία και Οργανική Πετρογραφία 
των Ιζηματογενών Πετρωμάτων». Έχει 
διατελέσει αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών 
θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρό-
εδρος του τμήματος Μηχανικών Ορυ-
κτών Πόρων και σύμβουλος για ενεργει-
ακά θέματα του ΟΗΕ. Έχει 84 δημοσιεύ-

σεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
με Citation Index of 338, έχει επίσης 47 
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια σε Ευ-
ρώπη και Αμερική και 14 τεχνικές εκθέ-
σεις για λογαριασμό των ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΔΕΗ, 
ΙΓΜΕ και ΟΗΕ.

ΕΔΩ η ανάλυση του Αντώνη Φώσκολου 
με ΕΙΚΟΝΕΣ και ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ

https://slpress.gr/koinonia/klimatiki-
allagi-psaxte-ston-ilio-ochi-stin-gkreta-
kai-stoys-vandalistes/

Τα οφέλη από την εκμετάλλευση  Τα οφέλη από την εκμετάλλευση  
των υδρογονανθράκων  των υδρογονανθράκων  

στην Ελλάδαστην Ελλάδα
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Μέτσοβο: Το «πέτρινο 
διαμάντι» των Ιωαννίνων
Αναμφισβήτητα ένας από τους ομορφότερους 
παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας!

Το  γραφικό  Μέτσοβο,  χτισμένο  αμ-
φιθεατρικά σε μία από τις ψηλότε-

ρες  βουνοκορφές  της  Πίνδου,  διατηρεί 
ακόμη  αναλλοίωτο  τον  παραδοσιακό 
του χαρακτήρα! 
Πρόκειται για ένα ζωντανό μουσείο με 

μεγαλοπρεπή αρχοντικά, λιθόστρωτους 
δρόμους και παραδοσιακές βρύσες, ενώ 
φημίζεται για τα μοναδικά τυροκομικά 
του προϊόντα, το κρασί αλλά και τους δι-
άσημους ευεργέτες του (Τοσίτσας, Στουρ-
νάρας, Αβέρωφ)! 

Οι λάτρεις της τέχνης μάλιστα δεν πρέ-
πει να παραλείψουν να επισκεφθούν 
την Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέρωφ, 
στην οποία εκτίθενται πίνακες και γλυ-
πτά σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών 
αλλά και το αρχοντικό του Μιχαήλ Τοσί-
τσα, που στεγάζει το Λαογραφικό Μου-
σείο. 
Ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει 

αλλά και τα γύρω χιονοδρομικά κέντρα 
καθιστούν το Μέτσοβο τον απόλυτο προ-
ορισμό για τους λάτρεις των χειμερινών 
σπορ! 
Αναζωογονήστε λοιπόν τις αισθήσεις 

σας κάνοντας σκι, snowboard, ορειβα-
σία, πεζοπορία στα πολλά σηματοδοτη-
μένα μονοπάτια της ευρύτερης περιοχής, 

καγιάκ, ράφτινγκ, mountain bike και οff-
road διαδρομές με τζιπ!
Αξίζει να δείτε την εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής του 15ου αι., την Πινακοθή-
κη Ευάγγελου Αβέρωφ, στην οποία εκτί-
θενται πίνακες και γλυπτά σπουδαίων 
Ελλήνων καλλιτεχνών, το αρχοντικό του 
Μιχαήλ Τοσίτσα, που στεγάζει το Μου-
σείο Λαϊκής Τέχνης, τη Μονή Αγίου Νικο-
λάου, με τις τοιχογραφίες του ζωγράφου 
Ευστάθιου του 17ου αι., το οινοποιείο 
Αβέρωφ, το φράγμα και την τεχνητή λί-
μνη των πηγών του ποταμού Αώου, το 
χωριό Ανθοχώρι, 13 χλμ. ΝΔ, με το Μου-
σείο υδροκίνησης, και τα χιονοδρομικά 
κέντρα Πίνδου, στις θέσεις «Καρακόλι», 
«Προφήτης Ηλίας» και «Ζυγός».

πηγή: newsbeast.gr

Μακρινίτσα: Στο «μπαλκόνι»  
του Πηλίου
Η ιστορία της Μακρινίτσας είναι μακρά και πλούσια, 
και η συμβολή της στην πρόοδο, ευημερία και 
ελευθερία της περιοχής μεγάλη

Χτισμένη  στις  δυτικές  πλαγιές  του 
Πηλίου βόρεια του Βόλου, η Μακρι-

νίτσα είναι από τα τουριστικότερα ορει-
νά χωριά της Ελλάδας και φημίζεται για 
το παραδοσιακό της χρώμα, την ιδιαίτε-
ρη πηλιορείτικη της διακόσμηση και για 
την εξαιρετική θέα που διαθέτει προς το 
Βόλο και τον Παγασητικό κόλπο.
«Μπαλκόνι του Πηλίου» ονομάζεται και 

όχι άδικα, καθώς ο επισκέπτης της πόλης 
αν κοιτάξει προς το βουνό, ο ορίζοντάς 
του ανοίγει προς τα πάνω και η ματιά του 
αγκαλιάζει τη Μακρινίτσα κουρνιασμένη 
στην απότομη πλαγιά του βουνού να στέ-
κεται ακοίμητος βιγλάτορας πάνω από 
την πόλη. Η επίσκεψη είναι νομοτελειακά 
αναπόφευκτη και η ανταμοιβή εξαίσια, 
μοναδική, ανεπανάληπτη. 

Μισής ώρας οδήγηση και ένας απολαυ-
στικός περίπατος μέσα από το στενό πε-
ζόδρομο θα φέρουν τον επισκέπτη στην 
κεντρική πλατεία όπου τον περιμένει μια 
πανοραμική άποψη του Βόλου ν’ απλώ-
νεται στα πόδια του σε βάθος 600 μέ-
τρων. 
Πέρα από την εκθαμβωτική λευκότητα 

της όμορφης πόλης του Ιάσωνα, τα νερά 
του Παγασητικού φαντάζουν πότε αση-
μένια και πότε χρυσαφένια, σαν ένας 
τεράστιος καθρέφτης στην αγκαλιά του 
κάδρου του Πηλίου. 
Αν κάποιος σχεδίαζε το γύρο του κόσμου 

σε 80 ημέρες, οπωσδήποτε θα περιλάμ-
βανε τη Μακρινίτσα σαν τόπο επίσκεψης. 
Η ιστορία της Μακρινίτσας είναι μακρά 

και πλούσια, και η συμβολή της στην 

πρόοδο, ευημερία και ελευθερία της πε-
ριοχής μεγάλη. 
Παρά το γεγονός ότι ολόκληρο το χωριό 

πυρπολήθηκε, τα επιβλητικά αρχοντικά 
του σαν τον Φοίνικα ξαναγεννήθηκαν 
μέσα από της στάχτες τους και σήμερα 
στέκονται ψηλά και περήφανα για το έν-
δοξο παρελθόν τους. 

πηγή: newsbeast.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 4 Δεκεμβρίου: 

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

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 11 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 4 Δεκεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις για τα  
100 χρόνια της καταστροφής της Σμύρνης 

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

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

«Τρύπα» στον 
προϋπολογισμό  
του STM
78 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2023

Η πτώση της επιβατικής κίνησης που 
προκαλείται από την πανδημία 

του COVID-19 έχει βλάψει το STM, το 
οποίο αγωνίζεται να βρει νέα έσοδα.

Το Société de transport de Montréal 
(STM) ανακοινώνει έλλειμμα 77,7 εκα-
τομμυρίων δολαρίων για το 2023, το 
οποίο θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση 
της προσφοράς υπηρεσιών της, όπως 
έγινε γνωστό στα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2022, 
κατά την κατάθεση του ετήσιου προϋπο-
λογισμού της Εταιρείας, ο οποίος ανέρ-
χεται σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Ο οικονομικός μας σχεδιασμός για το 

2023 έχει καθιερωθεί με αυστηρό και 
υπεύθυνο τρόπο σε ένα πλαίσιο όπου 
όλα είναι πιο ακριβά», δήλωσε η γενι-
κή διευθύντρια του STM, Marie-Claude 
Léonard, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευ-
τέρα 29/11.

Σύμφωνα με την ίδια, η αύξηση των 
δαπανών της Εταιρείας οφείλεται κυρί-
ως σε τρεις παράγοντες, δηλαδή στην τι-
μαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, 
καθώς και σε αυτόν των αγαθών και 
υπηρεσιών, σε ένα πλαίσιο καλπάζοντος 
πληθωρισμού, πέρα   από την προσθήκη 
εξόδων βασικών λειτουργικών εργασιών, 
ιδίως την έναρξη των προγραμμάτων συ-
ντήρησης των αμαξοστοιχιών AZUR.

Σε αυτό προστίθεται η μείωση των εσό-
δων λόγω της πτώσης της επιβατικής 
κίνησης που προκλήθηκε από την παν-
δημία COVID-19. Το STM εκτιμά ότι η 
επιβατική κίνηση είναι περίπου στο 70% 
του προπανδημικού επιπέδου.
«Παρ› όλα αυτά, στόχος μας είναι να δι-

ατηρήσουμε μια προσφορά υπηρεσιών 
παρόμοια με αυτή του 2022», ανέφερε η 
κ. Léonard σε αρκετές περιπτώσεις, προ-
καλώντας ωστόσο μια βελτιστοποίηση 
της προσφοράς υπηρεσιών για προσαρ-
μογή στις ανάγκες του πελάτη.
«Κατανοούμε τις μεταπανδημικές συ-

νήθειες. Είναι σημαντικό να είμαστε σε 
θέση να βελτιστοποιήσουμε όπου υπάρ-
χει ανάπτυξη και να προσαρμόσουμε 
όπου υπάρχει λιγότερη επισκεψιμότη-
τα» πρόσθεσε η Marie-Claude Léonard.

Είμαστε σε συζητήσεις με τους χρημα-
τοδότες μας για το έλλειμμα, πρόσθεσε 
η κ. Léonard. Όταν μιλάω για συζητήσεις, 
εξετάζω πώς, από κοινού, μπορούμε να 

καλύψουμε αυτό το έλλειμμα, τόσο εξε-
τάζοντας εσωτερικούς δυνητικούς πελά-
τες όσο και πρόσθετη χρηματοδότηση.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μεταξύ αυτών των εσωτερικών οδών, 

υπάρχει η μείωση της συχνότητας διε-
λεύσεων σε ορισμένες γραμμές λεωφο-
ρείων, για παράδειγμα υπηρεσίες προς 
το κέντρο της πόλης, όπου οι συνήθειες 
τηλεργασίας σημαδεύουν πραγματικά 
την κίνηση.

Η κ. Léonard διαβεβαιώνει, ωστόσο, ότι 
η προσφορά για το χειμώνα του 2023 θα 
είναι πολύ παρόμοια με εκείνη του χει-
μώνα του 2022 και ότι το 80% των λεω-
φορειακών γραμμών δε θα επηρεαστεί 
από τις μειώσεις των δρομολογίων.

Όσον αφορά το μετρό, τα τρένα θα 
συνεχίσουν να κυκλοφορούν κάθε έξι 
λεπτά κατά τις ώρες εκτός αιχμής κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα του 2023 στην 
πορτοκαλί γραμμή και στην πράσινη 
γραμμή. Ωστόσο, η συχνότητα θα είναι 
ελαφρώς μειωμένη κατά τις ώρες αιχμής.

Η μπλε γραμμή και η κίτρινη γραμμή δε 
θα επηρεαστούν από τις μειώσεις στις 
υπηρεσίες: ένα βαγόνι θα προστεθεί 
ακόμη και κατά τις ώρες αιχμής μεταξύ 
Μόντρεαλ και Λονγκέιγ κατά τις εργασίες 
επισκευής στη σήραγγα Louis-Hippolyte-
La Fontaine. Όσο για το paratransit, δε 
θα επηρεαστεί από τις μειώσεις στην 
προσφορά υπηρεσιών.
Στην Trajectoire Québec περιγράφουν 

αυτές τις μειώσεις ως μικρές και λένε 
ότι κατανοούν ότι ήταν απαραίτητες. Η 
Trajectoire Québec είναι μια ένωση που 
παρεμβαίνει στην εκπροσώπηση των 
πολιτών και την προώθηση των συμφε-
ρόντων τους σε θέματα δημόσιας συ-
γκοινωνίας σε όλο το Κεμπέκ. Η ένωση 
υποστηρίζει την πρόσβαση σε προσιτές, 
ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες κινη-
τικότητας, εκτός από τη συγκέντρωση 
και την κινητοποίηση πολιτών, ενώσεων 
και εταιρειών, μέσω της εξειδίκευσής 
της στην κινητικότητα των πολιτών.
«Εξακολουθούμε να έχουμε την εντύ-

πωση ότι το STM κατάφερε να σώσει τις 
περισσότερες υπηρεσίες προς το παρόν, 
αλλά θα ελπίζαμε να μην είχαμε καμία 
μείωση στις υπηρεσίες» είπε η Sarah V. 
Doyon, Εκτελεστική Διευθύντρια του 
Trajectoire Québec. Ωστόσο, η ίδια φο-
βάται, ότι αυτές οι μειώσεις θα δημιουρ-
γήσουν ένα διεστραμμένο αποτέλεσμα 
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Η Tianna Gregory 
εξάπτει τη φαντασία 

με τις χυμώδεις 
καμπύλες της

Η Tianna Gregory είναι επαγγελματίας 
μοντέλο και επιχειρηματίας, καθώς 

ασχολείται πλέον πολύ ενεργά με το 
fitness, έχοντας δική της εταιρεία. 
Η Καλιφορνέζα καλλονή με τις πλούσιες 

καμπύλες έγινε γνωστή, όταν άρχισε να 
αναρτά προσωπικές της φωτογραφίες στην 
ιστοσελίδα που άνοιξε στο ίντερνετ, αλλά 
η αναγνωρισιμότητά της απογειώθηκε 
μέσα από τη συνεργασία της με το φωτο-
γράφο Van Styles.
Η 32χρονη μελαχρινή καλλονή πάντως, 

παρά τις επιχειρηματικές της δραστηρι-
ότητες, δεν παραλείπει να επιδεικνύει 
χωρίς αναστολές τις χυμώδεις καμπύ-
λες της, φορώντας μικροσκοπικά εσώ-
ρουχα και μαγιό στο Instagram, προς 
ικανοποίηση των 3,5 εκατ. ακόλου-
θών της.  © News.gr

Η Καλιφορνέζα καλλονή ποζάρει με 
μικροσκοπικά εσώρουχα και μπικίνι

Μπραντ Πιτ: Ξανά ερωτευμένος! 
• Ποια είναι η καλλονή που του έχει κλέψει την καρδιά  
• Τρυφερά τετ-α-τετ σε συναυλία

Σελίδα στη ζωή του φαί-
νεται πως προσπαθεί 

να γυρίσει ο Μπραντ Πιτ. 
Μετά το διαζύγιό του από 
την Αντζελίνα Τζολί και το 
φλερτ με την Έμιλι Ραταϊ-
κόφσκι, ο ηθοποιός βγαί-
νει με μια νέα γυναίκα. Ο 
σταρ του Χόλυγουντ εθε-
άθη πρόσφατα σε συ-
ναυλία του Bono στο Λος 
Άντζελες, να συνοδεύεται 
από την 29χρονη Ines de 
Ramon.
Στο βίντεο που κάνει 

το γύρο του διαδικτύου, 
ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να 
κρατά τα χέρια της και να 

την τραβάει προς το μέρος του, καθώς οι δύο τους είναι 
έξω από το Orpheum Theatre και συνομιλούν με τη Σίντι 
Κρόφορντ, τον Ράντε Γκέρμπερ, τον Σον Πεν και τη Βίβι 
Νέβο. Η Ines de Ramon ήταν παντρεμένη με τον σταρ 
των Vampire Diaries, Paul Wesley, για τρία χρόνια. Πρό-
σφατα ανακοίνωσαν το χωρισμό τους.

Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times, ο 

Μπραντ Πιτ έριξε φως στη δημιουργία των γλυπτών του, 
τα οποία παρουσιάζονται μαζί με τη δουλειά των φίλων 

του, του Αυ-
στραλού μου-
σικού Νικ Κέιβ 
και του Βρε-
τανού εικαστι-
κού καλλιτέχνη 
Τόμας Χουσέ-
γκο, σε έκθεση 
στο Μουσείο 
Τέχνης Sara 
Hildén στο Τά-
μπερε της Φιν-
λανδίας.
«Η αμοιβαία 

μας δυστυχία έγινε αστεία», είπε ο ηθοποιός για την 
εποχή που πέρασε με τον καλλιτέχνη. «Και από αυτή τη 
δυστυχία ήρθε μια φλόγα χαράς στη ζωή μου». «Πάντα 
ήθελα να γίνω γλύπτης, πάντα ήθελα να το δοκιμάσω», 
πρόσθεσε ο Πιτ.
Σύμφωνα με το Associated Press, η έκθεση σχεδιάστη-

κε αρχικά για να παρουσιάσει μόνο τα έργα του Χουσέ-
γκο, αλλά ο καλλιτέχνης έπεισε το μουσείο να συμπερι-
λάβει επίσης τα γλυπτά του Πιτ και τα κεραμικά ειδώλια 
του Κέιβ.
«Όλα έχουν να κάνουν με τον αυτοστοχασμό», είπε 

στους FT ο Πιτ και πρόσθεσε: «Έβλεπα τη ζωή μου και 
πραγματικά επικεντρωνόμουν στο να έχω το δικό μου 
(…): πού ήμουν συνένοχος σε αποτυχίες στις σχέσεις 
μου, πού έχω κάνει λάθος».

© in.gr

Ο Άαρον Τέιλορ–Τζόνσον  
έχει το προβάδισμα… 

Για το ρόλο του  
Τζέιμς Μποντ
Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον 

φέρεται να είναι το φα-
βορί για να γίνει ο επόμενος 
Τζέιμς Μποντ έπειτα από 
μυστική ακρόαση. Ο Αγγλος 
ηθοποιός, ο οποίος είναι πε-
ρισσότερο γνωστός για τη 
συμμετοχή του στην ταινία 
«Avengers: Age Of Ultron», 
λέγεται ότι εντυπωσίασε 
την παραγωγό Μπάρμπαρα 
Μπροκόλι κατά τη διάρκεια 
ακρόασης για το ρόλο, συ-
γκεκριμένα, ερμηνείας μπροστά από κάμερα.
«Ο Άαρον πήγε σε ακρόαση για να γίνει ο επόμενος 

Μποντ το Σεπτέμβριο και οι παραγωγοί και η Μπάρ-
μπαρα τον αγάπησαν. Είναι πλέον ένα από τα φαβορί» 
ανέφερε πηγή στην εφημερίδα «Sun».
Ο Τέιλορ-Τζόνσον είχε τον πρώτο του ρόλο στη βιο-

γραφική ταινία «Nowhere Boy», όπου υποδύθηκε τον 
Τζον Λένον. Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία 
«Bullet Train» μαζί με τον Μπραντ Πιτ.
Διάφοροι ηθοποιοί έχουν αναφερθεί ως πιθανοί 

αντικαταστάτες του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ενσάρ-
κωσε τελευταία φορά το Βρετανό πράκτορα 007 στην 
ταινία «No Time To Die», μεταξύ άλλων οι Τομ Χάρντι 
και Ίντρις Έλμπα.|© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

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

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

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

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

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

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

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

Μ-Καλημέρα… σιγανοπαπαδιά!
Α-Καλά, τι έπαθες και με αποκαλείς έτσι;
Μ-Εσύ τα ήξερες και δε μου είπες τίποτα…
Α-Να σου πω τι δηλαδή και για ποιο θέμα;
Μ-Δε σου είπα ότι θα πήγαινα για φωτο-
γραφίες με τα εγγονάκια στον Αι Βασίλη;
Α-Ναι. Πήγες;
Μ-Πήγα. Αλλά αν μου έλεγες αυτά που 
ήξερες, η εμπειρία μου θα ήταν πολύ κα-
λύτερη.
Α-Α, τώρα κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. 
Λοιπόν;
Μ-Γιατί δε μου είπες τι θα τραβούσα η 
δόλια;
Α-Καλά ντε, πως κάνεις έτσι; Δεν πήγες 
και στο… μέτωπο!
Μ-Σχεδόν…
Α-Δηλαδή;
Μ-Από που ν’ αρχίσω για να καταλάβεις 
την ταλαιπωρία.
Α-Απ’ όπου θέλεις.
Μ-Λοιπόν, πήραμε τα εγγονάκια μας και 
μαζί δύο άλλους φίλους τους, να πάμε για 
φωτογραφίες.
Α-Ωραία.
Μ-Τι ωραία; Συνεχίζω. Πάμε λοιπόν στο 
εμπορικό κέντρο και βλέπουμε μια ουρά, 
λες και μοίραζαν λεφτά. Περιττό είναι να 
σου πω τι οχλαγωγία υπήρχε με τις φωνές 
και τις… τσιρίδες των παιδιών.
Α-Το φαντάζομαι…
Μ-Αφού λοιπόν περιμέναμε, να μη σου 
πω σχεδόν τρεις ώρες, καθώς είχαμε φτά-
σει κοντά και θα είμασταν με τους επό-
μενους δέκα, έρχεται μια νεαρή και μας 
ρωτά το όνομα μας.
Α-Γιατί;
Μ- Για να διαπιστώσει αν είμαστε στον 
κατάλογο. Μην κάνεις που δεν καταλα-
βαίνεις…
Α-Ειλικρινά, αυτό δεν το ήξερα.
Μ-Τι ήξερες τότε;
Α-Ότι τα παιδιά δε θα κάθονται πλέον στα 
γόνατα του Αι Βασίλη αλλά θα παίρνουν 
τις φωτογραφίες στο πλάι του.
Μ-Και αυτό.
Α-Κι εσύ τι έκανες τότε;
Μ-Την παρακάλεσα να κάνει μια εξαίρε-
ση, λέγοντας ότι δεν ξέραμε την καινούρ-
για διαδικασία ότι πρέπει να κρατήσουμε 
θέση.
Α-Το δέχτηκε;
Μ-Όχι στην αρχή.
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Απλώς χρησιμοποίησαν τις γνωστές 
μεθόδους.
Α-Δηλαδή;
Μ-Τι είναι αυτό που κάνει τους άλλους να 
σε εξυπηρετήσουν και πολλές φορές να 
κάνουν και τα στραβά μάτια;
Α-Τι είναι;
Μ-Έλα και κάνεις που δεν ξέρεις.
Α-Δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα μου 
πεις;
Μ-Η παλιά και αποτελεσματική μέθοδος 
είναι τα «φακελάκια». Κατάλαβες τώρα;
Α-Δηλαδή θέλεις να πεις ότι έδωσες 
πουρμπουάρ στην κοπέλα;
Μ-Και τι μπορούσα άλλο να κάνω για να 
κλείσω ραντεβού. Κι αν δεν υπήρχε θέση; 
Θα άφηνα τα εγγονάκια χωρίς φωτογρα-
φίες με τον Αι Βασίλη;
Α-Δίκιο έχεις.
Μ-Την άφησα να απομακρυνθεί λίγο και 
αφού έβγαλα το παραδάκι από την τσά-
ντα μου, τη φώναξα για περαιτέρω πλη-
ροφορίες.
Α-Και τότε;
Μ-Πλησίασε αυτή και με πολύ προσεκτικό 

τρόπο της έδειξα το κατοστάρι λέγοντας 
«είστε σίγουρη ότι δεν είδατε το όνομά 
μου στον κατάλογο;». Και με τρόπο πάλι 
της πέρασα το διπλωμένο κατοστάρι στην 
άλλη της παλάμη.
Α-Και αυτή τι έκανε;
Μ-Αυτό που περίμενα. Ζήτησε συγνώμη 
ότι από την πολύ κούραση δεν είδε το 
όνομα μου και μας πέρασε… Είδες τι κά-
νει το φακελάκι;
Α-Το είδα. Θαύματα… Μη μου πεις ότι 
έδωσες και στον Αι Βασίλη φακελάκι για 
να καθίσουν τα εγγονάκια στα γόνατα 
του;
Μ-Δε σου λέω, αλλά ναι. Τα πήρε κι αυ-
τός. Τα φακελάκια αρέσουν σε όλους φι-
λενάδα.
Α-Μόνο στους επί γης.
Μ-Τι εννοείς;
Α-Φαντάζεσαι οι έχοντες να μπορούσαν 
να δωροδοκήσουν για τη μετά θάνατο 
ζωή τους; Δε θα υπήρχε θέση στον παρά-
δεισο. 
Μ-Σωστά.
Α-Τουλάχιστον εκεί τα φακελάκια δεν πιά-
νουν.
Μ-Τουλάχιστον. 
Α-Δε μου λες τώρα, έμαθες για το… ξύλο 
που έπεσε σε κάποια βάπτιση στην Ελλά-
δα;
Μ-Όχι, για λέγε.
Α-Λοιπόν, ενώ γινόταν το μυστήριο εντός 
του ναού, δύο τύποι χωρίς να υπολογί-
σουν γονείς, νονούς, και καλεσμένους, 
πιάστηκαν κανονικά στα χέρια.
Μ-Ήταν καλεσμένοι;
Α-Ναι, ήταν γνωστοί του ζευγαριού.
Μ-Και που οφείλετο ο καυγάς;
Μ-Μερικοί λένε ότι είχαν οικονομικά 
πάρε δώσε, ενώ άλλοι μιλούσαν ότι πρό-
κειται για γυναικοδουλειές.
Α-Τι άλλο να ήταν παρά γυναίκα. Αυτό θυ-
μίζει ένα γάμο που ξαφνικά από γαμήλια 
δεξίωση μετατράπηκε σε ρινγκ μποξ. Το 
θυμάσαι;
Μ-Ξεχνιούνται τέτοια γεγονότα. Μόνο 
που δε θυμάμαι γιατί έπεσε ξύλο μεταξύ 
τους τα συμπεθέρια…
Α- Η μάχη άρχισε όταν κάποιοι καλεσμέ-
νοι άρχισαν να εκφράζουν παράπονα 
στους γονείς της νύφης και του γαμπρού 
για τις θέσεις στις οποίες τους είχαν βάλει.
Μ-Ναι, τώρα θυμάμαι…
Α-Όπως καταλαβαίνεις, οι συμπέθεροι 
άρχισαν να κατηγορούν οι μεν τους δε, 
με αποτέλεσμα η μια κουβέντα να φέρει 
την άλλη και η κατάσταση να ξεφύγει στις 
μπουνιές και στις κλωτσιές μεταξύ των 
δύο οικογενειών.
Μ-Να σου πω, σχεδόν σε όλους τους γά-
μους υπάρχει το πρόβλημα της τοποθέτη-
σης των καλεσμένων.
Α-Ναι, διότι μερικοί απ’ αυτούς είναι επι-
κίνδυνο για τη δεξίωση να κάτσουν στο 
ίδιο τραπέζι, διότι δε χωνεύει ο ένας τον 
άλλον.
Μ-Αυτό υπάρχει και στην παροικία μας…
Α-Τι εννοείς;
Μ-Φαντάζεσαι σε μια εκδήλωση να υπο-
χρεωθούν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι 
δύο πρόεδροι των κογκρέσων; Ή ο Σύρρος 
με τον Τσούκα;
Α-Ούτε να το σκέπτομαι δε θέλω. Λοιπόν, 
πρέπει να σε αφήσω. Α, ξέχασα. Θα πάμε 
στο Χριστουγεννιάτικο της Ηλέκτρας αύ-
ριο Σάββατο;
Μ-Και γιατί όχι; Κανόνισε και τα βρίσκου-
με...
Α-Έγινε!
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Μεγαλύτερη από 25 δις ευρώ  
η ασφαλιστική κάλυψη των  

παικτών του Μουντιάλ
Το 2014 ανήλθε σε «μόλις» 7,17 δις

Η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ειδικά 
στη μέση της περιόδου, υπογράμμισε το 

θέμα των τραυματισμών παικτών που η FIFA κα-
λύπτει, με το λεγόμενο Πρόγραμμα Προστασίας 
Συλλόγων, προκειμένου να καθορίσει τι δικαι-
ούνται οι σύλλογοι σε περίπτωση τραυματισμού 
ενός από τους ποδοσφαιριστές τους.
Δεν είναι μόνο η «ασφάλιση» της FIFA, όμως. 

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα milanofinanza, οι 
συνολικές ασφάλειες των παικτών που θα εφαρ-
μοστούν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στο Κα-
τάρ, ανέρχονται συνολικά σε 22 δισεκατομμύρια 
λίρες (λίγο πάνω από 25,4 δισεκατομμύρια ευρώ), 
με εξειδικευμένη κάλυψη που παρέχεται κυρίως 
από τους Lloyd’s του Λονδίνου και περιορισμένο 
αριθμό εταιρειών ασφάλισης.
Με τους μισθούς των ποδοσφαιριστών να αυξά-

νονται εκθετικά και τα έσοδα του ποδοσφαιρικού 
κόσμου να διευρύνονται, οι ασφάλειες έπρεπε 
επίσης να «επικαιροποιηθούν», καθώς γίνονται 
όλο και πιο περίπλοκες και, κατά συνέπεια, με συ-
νεχώς αυξανόμενα ασφάλιστρα, προκειμένου να 
μπορούν να μετριαστούν οι απώλειες ανά ομάδα 
και παίκτη σε περίπτωση βλάβης.
Υπολογίζεται ότι τα ασφαλιστικά συμβόλαια των 

Lloyd’s αναλαμβάνουν πάνω από 150 εκατομμύ-
ρια λίρες ασφάλιστρα, μόνο για τα ατυχήματα και 
τις πολιτικές υγείας.

Επιπλέον, οι Lloyd’s, σύμφωνα με αναφορές της 
Morningstar, προέβλεψαν με επιτυχία το αποτέ-
λεσμα των δύο τελευταίων διοργανώσεων του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, που κατάκτησαν η Γερμα-
νία το 2014 και η Γαλλία το 2018.
Η Αγγλία είναι η Εθνική ομάδα με την υψηλότε-

ρη ασφαλιστική αξία (3,17 δισ. λίρες, περίπου 3,6 
δισ. ευρώ), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τη 
Γαλλία (2,66 δισ. λίρες) και στην τρίτη τη Βραζιλία 
(2,56 δισ.).
Ταυτόχρονα, οι Lloyd’s εκτίμησαν ότι οι παίκτες 

στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών έχουν μέση 
ασφαλιστική αξία 32 εκατομμυρίων λιρών, σε σύ-
γκριση με τα 12 εκατομμύρια για παίκτες άνω των 
31 ετών, δεδομένου ότι τα πιθανά έσοδα εισροής 
είναι μεγαλύτερα από τους νεότερους παίκτες.
Συγκεκριμένα, η συνολική ασφαλιστική αξία και 

των 32 Εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο αυξήθηκε από 6,2 δις λίρες 
το 2014 σε 22 δις το 2022, λόγω του μεγάλου άλ-
ματος των μισθών και των χορηγιών των επαγγελ-
ματιών ποδοσφαιριστών.
Η ασφαλιστική αγορά, λοιπόν, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί παράλληλα με την παγκόσμια επέ-
κταση του διεθνούς αθλητισμού, που αναμένεται 
να φτάσει τα 600 δισ. δολάρια σε έσοδα έως το 
2025, με αύξηση, σε ετήσια βάση, 8%. 
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«Άρωμα»... 1962 για τη Βραζιλία
Αν και δυσκολεύθηκε απέναντι στην 

Ελβετία, η Βραζιλία κατάφερε να 
πάρει τη νίκη με 1-0 και να εξασφαλίσει 
την πρόκριση για τη νοκ άουτ φάση του 
Μουντιάλ 2022. Το πανέμορφο γκολ του 
Κασεμίρο στο 83’... έλυσε το «γόρδιο 
δεσμό» και η «σελεσάο» με δύο νίκες 
έφθασε στους έξι βαθμούς και πήρε το 
«εισιτήριο» για τους «16» της διοργά-
νωσης (σ.σ.: τελευταίο παιχνίδι του ομί-
λου με το Καμερούν στις 2/12). 
Η ομάδα του Τίτε και στην πρεμιέρα 

απέναντι στη Σερβία, αλλά και κόντρα 
στην Ελβετία, έχει βρει λύσεις στο δεύτε-
ρο ημίχρονο. 
Το να έχει «πετάξει» ένα ημίχρονο σε 

δύο συνεχόμενους αγώνες ομίλων σε 
Μουντιάλ, είναι κάτι πολύ... σπάνιο για 
την εθνική Βραζιλίας, καθώς κάτι αντί-
στοιχο, έχει συμβεί μόλις μία φορά στο 
παρελθόν!
Στο Μουντιάλ του 1962, η «σελεσάο» 

ολοκλήρωσε τον όμιλο με δύο νίκες και 
μία ισοπαλία. Είχε σημειώσει συνολικά 
τέσσερα γκολ και όλα είχαν μπει στην 
επανάληψη! 
Στην πρεμιέρα, απέναντι στο Μεξικό, 

είχε επικρατήσει με 2-0 χάρη στα γκολ 
των Ζαγκάλο (56’) και Πελέ (73’). Στη δεύ-
τερη αγωνιστική, η Βραζιλία είχε μείνει 
στο 0-0 με την Τσεχοσλοβακία, ενώ στην 
τελευταία αγωνιστική του ομίλου, έκανε 
την ανατροπή και επικράτησε με 2-1 της 
Ισπανίας. Για τη «ρόχα», είχε ανοίξει το 
σκορ στο 35’ ο Αντεράλντο, αλλά με δύο 

γκολ του Αμαρίλντο (72’, 86’), η Βραζιλία 
πήρε τη νίκη. 
Τη μοναδική φορά που δε σκόραρε στον 

όμιλο στο πρώτο ημίχρονο, η Βραζιλία 
κατέκτησε στη συνέχεια το βαρύτιμο τρό-
παιο. Εφέτος, μετρά δύο νίκες και έχει 
σκοράρει μόνο στην επανάληψη!
Απέναντι στο Καμερούν, για την 3η 

αγωνιστική, η Βραζιλία θα διεκδικήσει 
το απόλυτο! Όταν μιλάμε, όμως, για την 
πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ιστορία των 
Μουντιάλ, το 3Χ3 δεν αποτελεί είδηση. 
Το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων, παρουσιάζει τις έξι φορές που 
η Βραζιλία ολοκλήρωσε τη φάση των ομί-
λων, μόνο με νίκες:

1970 
Βραζιλία – Τσεχοσλοβακία 4-1
Βραζιλία – Αγγλία 1-0 
Βραζιλία – Ρουμανία 3-2    
1982  
Βραζιλία – Σοβιετική Ένωση 2-1 
Βραζιλία – Σκωτία 4-1 
Βραζιλία – Νέα Ζηλανδία 4-0   
1986  
Ισπανία – Βραζιλία 0-1 
Βραζιλία – Αλγερία 1-0 
Βόρεια Ιρλανδία – Βραζιλία 0-3
1990 
Βραζιλία – Σουηδία 2-1 
Βραζιλία – Κόστα Ρίκα 1-0 
Βραζιλία – Σκωτία 1-0

2002 
Βραζιλία – Τουρκία 2-1 
Βραζιλία – Κίνα 4-0  
Κόστα Ρίκα – Βραζιλία 2-5
2006 
Βραζιλία – Κροατία 1-0 
Βραζιλία – Αυστραλία 2-0  
Ιαπωνία – Βραζιλία 1-4
 
ΓΚΟΛ ΜΕ ΤΟ... ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ
Βραζιλία σημαίνει... γκολ και θέαμα. Άλ-

λωστε «η χώρα του καφέ και της σάμπα» 
έχει αναδείξει μερικούς από τους καλύτε-
ρους παίκτες στην Ιστορία του ποδοσφαί-
ρου. Μέχρι στιγμής πάντως, η ομάδα του 
Τίτε δεν έχει εντυπωσιάσει επιθετικά, 
έχοντας σημειώσει μόλις τρία γκολ. 
Η Ιστορία πάντως, δείχνει ότι η Βραζιλία 

που φημίζεται για τα γκολ και το θέαμα, 
είναι ιδιαίτερα προσεκτική! Συνολικά άλ-
λες έξι φορές έχει σημειώσει τρία γκολ 
στις πρώτες δύο αγωνιστικές των ομίλων 
(1958, 1966, 1990, 2006, 2014, 2018). 
Ωστόσο, τα τρία γκολ δεν αποτελούν αρ-

νητικό ρεκόρ για τη «σελεσάο». Μάλιστα, 
στο Μουντιάλ του 1974 στις πρώτες δύο 
αγωνιστικές, δεν είχε καταφέρει να βρει 
δίχτυα! Απέναντι σε Γιουγκοσλαβία και 
Σκωτία, η Βραζιλία είχε μείνει στο 0-0, κάτι 
που αποτελεί φυσικά και αρνητικό ρεκόρ! 
Στο Μουντιάλ του 1978, στις πρώτες δύο 
αγωνιστικές είχε σημειώσει ένα γκολ, 
ενώ δύο γκολ είχε πετύχει το 1962 και το 
1986.

                                       ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΑΤΑΣ | ΑΠΕ-ΜΠΕ

FIFA    WORLD    CUP FIFA    WORLD    CUP 
QATAR 2022QATAR 2022

Οι αριθμοί της κορυφαίας  
διοργάνωσης στον κόσμο

• 2-12-2010 η ανάθεση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.
• 95% το ποσοστό των φιλάθλων παγκοσμίως που γνωρίζει  

το τουρνουά.
• 229 δισ. δολάρια το εκτιμώμενο κόστος φιλοξενίας του τουρ-

νουά για το Κατάρ. Περιλαμβάνει την κατασκευή επτά νέων γηπέ-
δων ποδοσφαίρου, μια σύνδεση με το μετρό που συνδέει τα στάδια, 
ένα αεροδρόμιο, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα. 
Συγκριτικά, η Ρωσία ξόδεψε 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να 

φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.
• 17 δισ. δολάρια τα εκτιμώμενα έσοδα για το Κατάρ.
• 7 δισ. δολάρια τα έσοδα της FIFA.
• 3 εκατομμύρια ο αριθμός των εισιτηρίων που πουλήθηκαν. 
Οι 10 κορυφαίοι αγοραστές εισιτηρίων ανά χώρα είναι: Κατάρ, 

Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, Αγγλία, Μεξικό, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία και Γερμανία.
• 2,8 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Κατάρ, η λιγότερο πυκνοκα-

τοικημένη χώρα που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο.
• 1,2 εκατομμύρια οι φίλαθλοι επισκέπτες που υπολογίζει το 

Κατάρ κατά τη διάρκεια του τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Αναμένουν 1.300 καθημερινές πτήσεις σε όλο το Παγκόσμιο Κύπελ-
λο. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι αρνητικό τεστ Covid-19 δε 
χρειάζεται πλέον για την είσοδο στη χώρα.
• 11.571 τετρ.χιλ. το μέγεθος του Κατάρ που είναι η μικρότερη 

χώρα που έχει διοργανώσει Μουντιάλ.
• 29 βαθμοί κελσίου η μέση υψηλή θερμοκρασία στο Κατάρ  

το Νοέμβριο.
• 2ο Μουντιάλ στην Ασία, μετά την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα 

το 2002.
• 209 ο αριθμός των χωρών που είναι μέλη της FIFA.
• 32 ο αριθμός των φιναλίστ. Το 2026, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, 

το Μεξικό και ο Καναδάς θα είναι οικοδεσπότες, το τουρνουά θα 
επεκταθεί σε 48 χώρες με 80 συνολικά αγώνες.
• 64 συνολικά οι αγώνες του τουρνουά. ΑΠΕ-ΜΠΕ
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SUPER LEAGUE 2 | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Κερδισμένοι Λάρισα,  
Ιεράπετρα και Κηφισιά
Πήρε το ντέρμπι η ΑΕΛ κι ανέβηκε στη 2η θέση • Πρώτη ήττα η Καλαμάτα  
στα Χανιά • «Άνοιξε λογαριασμό» η ΑΕΚ Β΄• Χωρίς νίκη παραμένει  
ο Ολυμπιακός Β΄• Μόνο η Κηφισιά το απόλυτο με 3Χ3 νίκες και 6-0 τέρματα!

ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΟΜΙΛΟ, η ΑΕΛ ήταν η 
μεγάλη νικήτρια στο τοπικό ντέρμπι 

με τον Απόλλωνα Λάρισας, με 2-0, στο 
πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του βορείου 
ομίλου και είναι στο -1 από τον ΠΑΟΚ Β’. 
Ο Πεδρόσο στο 33΄ (φωτ. πάνω με το 

15) και ο Όγκμποε στο 60΄ ήταν οι σκόρερ 
των «βυσσινί», που μετά από 4 αγωνιστι-
κές μετρούν 3 νίκες και μία ήττα. 
Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα 

ανέβηκε ο ΠΑΟΚ Β΄ μετά την εντός έδρας 
επικράτηση επί της Αναγέννησης Καρδί-
τσας (2-0), η οποία προερχόταν από δύο 
σερί «τρίποντα». 
Σκόρερ και των δύο τερμάτων του «δικέ-

φαλου του βορρά» ο 16χρονος, διεθνής 
με τις μικρές εθνικές, Στέφανος Τζίμας 
(φωτ. κάτω)!
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΟΜΙΛΟ, η Καλαμάτα γνώρι-

σε την πρώτη φετινή της ήττα στα Χανιά 
από την ομώνυμη ομάδα (1-0). Το ματς 
στην κρητική πρωτεύουσα κρίθηκε με το 
πέναλτι του Μάναλη στο 31ο λεπτό. 
Στην Πάτρα, Παναχαϊκή και Απόλλων 

Σμύρνης έμειναν στο 0-0, γεγονός που 
έδωσε την ευκαιρία στην Κηφισιά να πιά-
σει θέση στην κορυφή, μετά τη νίκη της 
με 2-0 επί της Καλλιθέας. 
Η ομάδα των βορείων προαστίων της 

Αθήνας έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνη-
μα, με ισάριθμες νίκες σε 3 παιχνίδια 
και… ταρίφα το ίδιο σκορ (2-0), ενώ δεν 
έχει δεχτεί τέρμα (6-0)! 

Βέβαια, μοιράζεται την κορυφή με την 
Ιεράπετρα, εφόσον η κρητική ομάδα επι-
βλήθηκε με 2-1 της Προοδευτικής, έχο-
ντας ξεκινήσει δυναμικά το πρωτάθλημα, 
με 3 νίκες σε 4 παιχνίδια.
Την πρώτη της νίκη εξάλλου στο πρωτά-

θλημα πέτυχε η ΑΕΚ Β΄ με το ευρύ 3-1 επί 
του ΠΑΟ Ρουφ (δεν έχει βαθμό μετά από 
τρεις αγωνιστικές), ενώ αντίθετα, ο Ολυ-
μπιακός Β΄ παραμένει χωρίς «τρίποντο» 
μετά από 3 ματς, μετά την εντός έδρας 
ήττα από την Ηλιούπολη. 
Δύο γκολ για την Ένωση πέτυχε ο Από-

στολος Χριστόπουλος (27΄, 60΄), ενώ ο 
Γιάννης Γερολέμου έβαλε το «κερασάκι 
στην τούρτα» στο 66ο λεπτό. 
Ο Μιχάλης Μπαστάκος στο 45΄ χάρισε 

τη μεγάλη νίκη στην Ηλιούπολη επί του 
Ολυμπιακού Β΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα  
της 4ης αγωνιστικής, η βαθμολογία  

και η επόμενη αγωνιστική,  
έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 4 αγώνες)

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΟΚ Β’

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

ΡΕΠΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 4 αγώνες)

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΧΑΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΕΚ Β’

ΡΕΠΟ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

BASKET LEAGUE
«Βομβάρδισε»  

και τον Προμηθέα  
ο Ολυμπιακός
Προπόνηση με ΠΑΟΚ  

ο Παναθηναϊκός•Ήττα-σοκ  
της ΑΕΚ στη Ρόδο

Με νίκες  συνέχισαν το πρωτάθλη-
μα οι «αιώνιοι» πριν από  τη 

μεταξύ τους αναμέτρηση τη Δευτέρα 
5/12.
Χωρίς να συναντήσουν προβλήματα, 

επιβλήθηκαν με άνεση του Προμηθέα 
(ο Ολυμπιακός) και του ΠΑΟΚ (ο Πα-
ναθηναϊκός), δείχνοντας έτοιμοι για το 
μεγάλο ντέρμπι.
Ήττα-σοκ για την ΑΕΚ στη Ρόδο (μετά 

από δύο συνεχόμενες νίκες), ενώ ο 
Άρης νίκησε άνετα την Καρδίτσα.
Νίκη-ανάσα πέτυχε ο Ιωνικός επί του 

Απόλλωνα Πάτρας, μετά από 5 συνεχό-
μενες ήττες.
Το Περιστέρι τέλος, σημείωσε την 4η 

σερί νίκη του κόντρα στο Λαύριο, που 
βρίσκεται στη χειρότερη θέση, εφόσον 
είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δει 
ακόμα το... χρώμα της νίκης.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ     79-85 
ΑΡΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ      85-68 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ      87-63 
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π.      79-75 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  72-100 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕΚ      73-67 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 7 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  14 
02] ΑΕΚ   12 
03] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  12 
04] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11 (6αγ.) 
05] ΠΑΟΚ  11
06] ΑΡΗΣ  11 
07] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 10
08] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 9
10] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 7 (5 αγ.)
11] ΛΑΥΡΙΟ  7
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   7 (6 αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
10:00 ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
12:15 ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
08:45 ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ 
12:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΑΟΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
12:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
*Όλα τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3 

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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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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JAMES PANTEMIS 
Το καμάρι και η χαρά μας

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

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

Έργα και εθελοντέςΈργα και εθελοντές
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από ολόκληρη την ΚοινότηταΈνα μεγάλο «ευχαριστώ» από ολόκληρη την Κοινότητα

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος Τσούκας, 
το Διοικητικό Συμβούλιο και σύσσωμη η ελληνι-

κή παροικία του Μοντρεάλ ευχαριστούν θερμά τους 
ακούραστους εθελοντές, για την ανιδιοτελή προσφο-
ρά και τη γεναιοδωρία τους στις διάφορες ανάγκες, 
τόσο του Οργανισμού, όσο και των συμπατριωτών 
μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πρόσφατα, 
υλοποιήθηκε μια σειρά αναγκαίων έργων στις διάφο-
ρες εγκαταστάσεις της ΕΚΜΜ, χάρη στην αγάπη, το 
ενδιαφέρον και την εργασία που πρόσφεραν δωρεάν 
οι εθελοντές μας. Η Κοινότητά μας ευχαριστεί… 

Τους Παναγιώτη Πλιάκα και Παναγιώτα Τσιούτρα κα-
θώς και τον νεαρό γιό της, Σπύρο, που βοήθησαν 
στο κόψιμο των δέντρων και το μάζεμα των κλαδιών 
και φύλλων μεταξύ του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού και 
του σχολείου, τον περασμένο Ιούλιο. 

Τον Παναγιώτη Ζουμπουλάκη, που καθάρισε τις δύο 

δοκούς από τα σάπια και σκουριασμένα μεταλλικά 
διακοσμητικά κομμάτια - επικίνδυνα για την κυκλο-
φορία των περαστικών - στην κύρια είσοδο των κε-
ντρικών γραφείων της Κοινότητας. Επίσης, για την 
προσφορά του κοψίματος του δέντρου στο Κοινοτικό 
Κέντρο Νότιας Ακτής. 

Τον Ηλία Χονδρονικόλα, τον Γιώργο Κανελλάκη, τον 
Νικόλαο Φούντα, τον συνονόματο εξάδελφό του Νι-
κόλαο Φούντα, τον Γιώργο Φούντα και τον Θανάση 
Παπαδόπουλο, για την εθελοντική τους εργασία στο 
βάψιμο του διαδρόμου και των αιθουσών του παραρ-
τήματος IV του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», 
στη Νότια Ακτή. 

Τον Χρύσανθο Μπίλια, που με προσωπική του εργα-
σία έγιναν οι επισκευές στην αίθουσα δεξιώσεων του 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής», 
καθώς και στην κύρια είσοδο των κεντρικών γραφεί-

ων της Κοινότητας, στο Μοντρεάλ. 

Τον Δημήτρη Μουρατίδη που κατασκεύασε και τοπο-
θέτησε, με δική του εργασία και χρήματα, τα εσωτε-
ρικά κάγκελα στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού, στο Λαβάλ.

Τον υδραυλικό Παντελή Στεφανίδη και τον ηλεκτρο-
λόγο Κώστα Μαργαρίτη, που με την εθελοντική τους 
εργασία και υλικά, έθεσαν σε λειτουργία τον καινούρ-
γιο λέβητα ζεστού νερού στο παράρτημα ΙΙ του σχο-
λείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», στο Μοντρεάλ. 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ευγνω-
μοσύνη του στον Γιάννη Βάθη, για την προσωπική 
του εργασία και τον συντονισμό σε όλα τα παραπά-
νω έργα, στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, στα κεντρι-
κά γραφεία της Κοινότητας, στο Λαβάλ και στο συ-
γκρότημα της Νότιας Ακτής. 

Το πάθος του Τζέιμς (Δημήτρης) Παντέμης για 
το ποδόσφαιρο ξεκινά από πολύ παλιά. Από τα 

πάρκα των δυτικών προαστίων του Μοντρεάλ, όπου 
στην παιδική του ηλικία έπαιζε ποδόσφαιρο, μέχρι τα 
γήπεδα στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, την 
πιο σημαντική ποδοσφαιρική 
διοργάνωση στον κόσμο, μας 
δείχνουν πού μπορεί να οδη-
γήσει το πάθος και το ταλέντο. 
Η συμμετοχή του στην Εθνι-
κή Ομάδα ποδοσφαίρου του 
Καναδά για τους αγώνες του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι, 
μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο 
επίτευγμα της επαγγελματικής 
του καριέρας. Σίγουρα, μας 
κάνει όλους υπερήφανους, να 
βλέπουμε τον Τζέιμς με την κα-
ναδική μας ομάδα σε δράση σε 
όλο τον κόσμο.

Απόφοιτος του παραρτήματος 
ΙΙΙ του σχολείου «Σωκράτης-Δη-
μοσθένης», στο Roxboro, ο 
Παντέμης ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην AS 
Pierrefonds σε ηλικία τεσσάρων ετών και στη συνέ-
χεια, στην CS Lakeshore, πριν ενταχθεί στην Ποδο-
σφαιρική Ακαδημία των Montreal Impact, το 2014. 
Με καταγωγή από το Kirkland, έγινε μέλος της το-
πικής ομάδας, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα του 
MLS για δύο σεζόν, αφού υπέγραψε το πρώτο του 
επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο, τον Νο-
έμβριο του 2017. Βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει 

το καναδικό πρωτάθλημα του 2019, ξεκινώντας βα-
σικός και κερδίζοντας δύο παιχνίδια στο τουρνουά. 
Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 24 Ιου-
λίου 2019 σε μια νίκη με 1-0 επί της York9 FC.

Ο Παντέμης έχει επιλεγεί τέσ-
σερις φορές από την Εθνική 
Ομάδα του Καναδά, για προ-
πονητικά καμπ και διεθνείς 
διοργανώσεις. Κλήθηκε για 
πρώτη φορά στην ομάδα U15 
του Καναδά το 2012 και έπαι-
ξε στις ομάδες U16, U17, U18 
και U20. Εκπροσώπησε τον 
Καναδά στο τουρνουά U23 της 
Τουλόν, το 2018, κερδίζοντας 
τον τίτλο της καλύτερης από-
κρουσης από Καναδό τερμα-
τοφύλακα στο τουρνουά, μετά 
από μια θεαματική απόκρουση 
εναντίον της Ιαπωνίας.

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πα-
ντέμης επελέγη από την Εθνι-

κή Ομάδα του Καναδά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 
FIFA 2022.

Οι μαθητές μας, οι οικογένειές μας, η κοινότητα και 
όλοι οι Καναδοί είμαστε υπερήφανοι για τη συμμετο-
χή της Εθνικής μας Ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
κι εμείς οι Έλληνες, ακόμη περισσότερο, για το δικό 
μας παιδί, τον James Pantemis.

Για μια ακόμη χρονιά, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ διορ-

γανώνουν εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων, για 
τους συμπολίτες μας, που τις ημέρες των εορτών 
έχουν ανάγκη.

Σας προσκαλούμε να δωρίσετε μη αλλοιώσιμα τρό-
φιμα, παιχνίδια (μη συσκευασμένα), γάντια και κα-
πέλα.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν τοποθετηθεί μεγάλες κού-
τες στις ακόλουθες εκκλησίες της ΕΚΜΜ: Καθεδρι-
κός Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου (Μοντρεάλ), Ι. Ναός Ευ-
αγγελισμού της Θεοτόκου (Μοντρεάλ), Ι. Ναός Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή (Νότια Ακτή), Ι. Ναός Τιμίου 
Σταυρού (Λαβάλ).

Αυτές τις άγιες ημέρες, ας δωρίσουμε λίγη χαρά 
στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
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Με λένε Αλεξάνδρα. Πηγαίνω στο σχολείο 
Σωκράτης Δημοσθένης στο παράρτημα της 
Νότιας Ακτής. Είμαι μαθήτρια σ’ αυτό το σχο-
λείο για εφτά χρόνια. Σας γράφω για να σας 
πω γιατί αγαπώ το σχολείο μου. 
Ο πρώτος λόγος που αγαπώ το σχολείο μου 
είναι για τις εκδρομές που κάνουμε. Όταν 
ήμουν στην Πέμπτη τάξη πήγαμε στην Οττά-
βα με όλους τους φίλους μου. Πήραμε ένα 
πολύ μεγάλο λεωφορείο. Ήταν μια μέρα που 
δεν θα ξεχάσω ποτέ. 
Ο δεύτερος λόγος που αγαπώ το σχολείο μου 
είναι για τις αθλητικές δραστηριότητες που 
κάνουμε. Φέτος όλα τα σχολεία του Σωκράτη 
μαζευτήκανε στο γυμναστήριο του Σωκράτης 
ΙΙ για να παίξουμε ένα τουρνουά βόλεϊ. Μου 
άρεσε πολύ αυτή η μέρα γιατί έκανα καινούρ-
γιες φιλίες και περάσαμε όλοι πολύ ωραία. 
Ο τελευταίος λόγος είναι η διδασκαλία των 
διαφορετικών γλωσσών. Είμαι πολύ τυχερή 
που ξέρω τρεις γλώσσες. Δεν υπάρχουν πολ-
λά σχολεία που διδάσκουν μία τρίτη γλώσσα 
στους μαθητές. Είμαι πολύ χαρούμενη και 
περήφανη που οι γονείς μου μ’ έστειλαν σ’ 
αυτό το σχολείο.

Αλεξάνδρα Μελλίδη                                                                                                                                         
Στ΄ τάξη, σχολειο Σώκράτης IV

Ονομάζομαι Χριστίνα, είμαι μαθήτρια του 
παραρτήματος ΙΙ στο σχολείο «Σωκράτης-Δη-
μοσθένης». Πηγαίνω στο σχολείο αυτό εδώ κι 
επτά χρόνια. Θα μιλήσω για κάποιους λόγους 
για τους οποίους αγαπώ το ελληνικό σχολείο 
μου. 
Ο πρώτος λόγος είναι κοινωνικός: το σχολείο 
οργανώνει αθλητικές δραστηριότητες, σαν το 
τουρνουά βόλεϊ, που παίξαμε με τα άλλα πα-
ραρτήματα του σχολείου «Σωκράτης-Δημο-
σθένης» τον Οκτώβριο και τον αγώνα δρόμου 
«Αλεξάνδρεια». 
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αγαπάω το 
ελληνικό σχολείο μου είναι συναισθηματικός. 
Όταν έρχομαι σχολείο, νιώθω ασφάλεια και 
συντροφικότητα. Οι δάσκαλοί μας είναι πά-
ντα εκεί όταν τους χρειαζόμαστε κι έχω κάνει 
μεγάλες φιλίες που θα μου λείψουν πολύ του 
χρόνου στο Γυμνάσιο. 
Τέλος ο τρίτος λόγος για τον οποίο πάω στο 
«Σωκράτης ΙΙ» είναι ακαδημαϊκός. Μας δι-
δάσκουν τρεις γλώσσες, ελληνικά, γαλλικά κι 
αγγλικά, κι αισθάνομαι πολύ περήφανη γι› 
αυτό. Μου αρέσει ιδιαίτερα σαν μάθημα η 
Ιστορία, γιατί τη μαθαίνω σε δύο γλώσσες και 
με ενδιαφέρει πολύ. Αυτοί είναι οι λόγοι για 
τους οποίους αγαπώ το σχολείο μου. Εύχομαι 

να έχουν κι άλλα παιδιά την ευκαιρία να έρ-
θουν στο φανταστικό σχολείο «Σωκράτης-Δη-
μοσθένης».

Χριστίνα Γεωργίου Laliberté
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙ                                                          

Με λένε Νικολέτα και πάω στο «Σωκράτης» 
ΙΙ. Είμαι σε αυτό το σχολείο εδώ και επτά 
χρόνια. Σήμερα θα σας μιλήσω για αυτό το 
σχολείο. Αγαπάω το σχολείο μου γιατί μπο-
ρώ να μάθω ελληνικά και να μιλήσω στις 
γιαγιάδες και στους παππούδες μου. Ακό-
μα έχουμε αθλητικές δραστηριότητες κάθε 
εβδομάδα και πολλές εκδρομές. Οι εκδρομές 
που μου αρέσουν πιο πολύ είναι ο αγώνας 
δρόμου «Αλεξάνδρεια», το τουρνουά βόλεϊ, 
όταν πήγαμε να μαζέψουμε μήλα και πολλά 
άλλα. Μου αρέσει η διδασκαλία του Mister 
John, γιατί τον είχα από την πρώτη τάξη μέ-
χρι τώρα και είναι πολύ αστείος. Το καλύτερο 
μάθημα που θυμάμαι ήταν στο νηπιαγωγείο, 
όταν φτιάξαμε ένα μικρό λουλουδάκι. Αγαπώ 
πολύ αυτό το σχολείο και νιώθω πολύ λυπη-
μένη που θα φύγω του χρόνου.

Νικολέτα Κοκκινίδη
Στ’ τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙ    

Με λένε Γιώργο και εδώ και 7 χρόνια φοιτώ 
στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης στο πα-
ράρτημα ΙΙΙ. Θα σας μιλήσω για τους λόγους 
τους οποίους αγαπώ το σχολείο μου.
Ένας από τους λόγους είναι οι διασκεδαστι-
κές εκδρομές. Πέρσι πήγαμε στο Κεμπέκ με 
το σχολείο μας. Μου άρεσε ιδιαίτερα επειδή 
πήγα μια τόσο μακρινή εκδρομή με τους φί-
λους μου και πρώτη φορά χωρίς τους γονείς 
μου. Ανυπομονώ εδώ και 6 χρόνια να κάνω 
το μεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα που οργανώ-
νουν για τους τελειόφοιτους στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς. 
Μου αρέσει επίσης ότι το σχολείο μας διορ-
γανώνει πολλές αθλητικές  δραστηριότητες. 
Είμαι αθλητικός τύπος και μου δίνεται η ευ-
καιρία να παίξω διάφορα αθλήματα. Αγαπώ 
τις εκδηλώσεις και τις γιορτές μας. Γιορτά-
ζουμε την 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, 
την επέτειο της 25ης  Μαρτίου, τις Απόκριες, 
την Πρωτομαγιά, κόβουμε βασιλόπιτα και 
να μην ξεχάσω την επιτυχημένη αποφοίτηση 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σχολείο 
μου είναι καταπληκτικό και είμαι ευγνώμων 
που οι γονείς μου μ’ έστειλαν σε αυτό το 
σχολείο.

Γιώργος Γρίτσας                                                                                                                                          
Στ΄ τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ

Ονομάζομαι Χρήστος και για τα τελευταία 
εφτά χρόνια είμαι μαθητής του σχολείου Σω-
κράτης V, στο Λαβάλ. Θέλω να σας γράψω 
λίγα λόγια γιατί αγαπώ το σχολείο μου.
Καταρχήν, στο σχολείο μου υπάρχει ένα οικο-
γενειακό περιβάλλον. Έχω κάνει πολλούς φί-
λους που θα κρατήσω για όλη μου την ζωή. Οι 
δάσκαλοί μας δουλεύουν πολύ σκληρά για να 
μας βοηθήσουν. Επίσης, αγαπώ το σχολείο 
μου γιατί κάνουμε πολλές διαφορετικές και 
όμορφες εκδηλώσεις, όπως τις συγκινητικές 
γιορτές, την 28η Οκτωβρίου, την γιορτή των 
Χριστουγέννων και την μεγάλη γιορτή της 
25ης Μαρτίου. Κάνουμε όμορφες εκδρομές 
και ενδιαφέρουσες αθλητικές δραστηριότη-
τες που με έχουν κάνεις περήφανο για την 
Ελληνική καταγωγή μου. 
Άλλος ένας λόγος που αγαπώ το σχολείο μου 
και ίσως ο σημαντικότερος είναι ότι το σχο-
λείο μου είναι τρίγλωσσο, μαθαίνουμε Γαλλι-
κά, Ελληνικά και Αγγλικά. Αυτό είναι κάτι που 
θα με βοηθήσει στο μέλλον, στις σπουδές 
μου στο γυμνάσιο αλλά και μετά. 
Φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά, θα μου 
λείψει το σχολείο μου, όμως είμαι χαρού-
μενος επειδή φεύγοντας θα πάρω μαζί μου 
πολλές γνώσεις και υπέροχες αναμνήσεις.

Χρήστος Τεντόπουλος
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης V

Ονομάζομαι Άρτεμις και είμαι μαθήτρια του 
σχολείου «Σωκράτης – Δημοσθένης» V εδώ 
και οκτώ χρόνια. Το σχολείο μου είναι υπέροχο 
και το αγαπώ πολύ. Είναι ένα σχολείο μοναδι-
κό. Μόνο οι μαθητές των σχολείων μας μπο-
ρούν και παρακολουθούν ένα τρίγλωσσο πρό-
γραμμα, κάποιες φορές είναι δύσκολο αλλά 
πολύ επιβραβευτικό, όμως είμαι σίγουρη ότι 
θα μου ανοίξει πολλές πόρτες στο μέλλον. 
Επίσης στο σχολείο μου υπάρχει ένα όμορφο 
περιβάλλον. Έχω κάνει πολλούς εξαιρετικούς 
φίλους που έχουν γίνει οικογένειά μου. Στο 
σχολείο μου υπάρχουν εξαιρετικοί δάσκαλοι 
πάντα πρόθυμοι να μας βοηθήσουν με πολλή 
υπομονή και τρυφερότητα. 
Τέλος, ο σπουδαιότερος λόγος που αγαπώ το 
σχολείο μου είναι ότι έχω μάθει την ιστορία 
των προγόνων μου και πως έχουν επηρεά-
σει τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό μ’ έχει κάνει 
να είμαι πολύ υπερήφανη για την καταγωγή 
μου. Σε λίγους μήνες φεύγω από το λατρεμέ-
νο μου σχολείο, γεμάτη όμορφες εμπειρίες, 
έτοιμη για ένα λαμπρό μέλλον.

Άρτεμις Μιχαλάκη
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης V

Λέγομαι Έλενα, είμαι μαθήτρια της 6ης τά-
ξης και πηγαίνω στο σχολείο «Δημοσθένης». 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αγαπώ το σχο-
λείο μου. Σίγουρα πηγαίνουμε εκδρομές, 
κάνουμε εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριό-
τητες, γιορτές κλπ., αλλά αυτά τα έχουν και 
τα άλλα σχολεία. Το σχολείο μου όμως είναι  
διαφορετικό. Εμείς μαθαίνουμε να είμαστε 
υπερήφανοι Έλληνες, αλλά και να αγαπάμε 
την πατρίδα που ζούμε σήμερα. 
Στο σχολείο είμαστε σαν μια μεγάλη οικο-
γένεια. Οι δάσκαλοι μας ενθαρρύνουν δεν 
κάνουν διακρίσεις μεταξύ των μαθητών τους 
και μας υπερασπίζονται. Είναι ένα περιβάλ-
λον με αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
μας. Το σχολείο Δημοσθένης έχει ένα αληθι-
νό ενδιαφέρον για τα παιδιά του. 
Τα επτά χρόνια που έχω περάσει εδώ είναι 
υπέροχα. Είμαι σίγουρη πως εγώ και οι συμ-
μαθητές μου θα έχουμε ένα καλό μέλλον.

Έλενα Νίκα
Στ΄τάξη, σχολείο Δημοσθένης

Το όνομά μου είναι Ζωή και φοιτώ στο σχο-
λείο «Δημοσθένης» και είμαι στην τελευταία 
μου χρονιά. 
Ο πρώτος λόγος που μου αρέσει το σχολείο 
είναι οι εκδρομές και οι φίλοι μου. Αγαπώ τις 
εκδρομές κι έχω πολλή χαρά όπου πηγαίνου-
με γιατί φτιάχνω ωραίες αναμνήσεις. Περ-
νάω πολύ ωραία με τους φίλους μου. 
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε ασφάλεια 
στο σχολείο μας. Οι δάσκαλοι είναι πάντα 
εκεί για να μας βοηθήσουν και να μας προ-
στατέψουν.
Ο τρίτος λόγος που αγαπώ και που νομίζω ότι 
το σχολείο μου είναι καλό είναι οι ακαδημαϊ-
κές γνώσεις που προσφέρει. Μου αρέσει που 
μαθαίνω τρεις γλώσσες γιατί εμπλουτίζω τις 
γνώσεις μου και το λεξιλόγιό μου. Το σχολείο 
μου δηλαδή έχει αξιόλογη εκπαίδευση. 
Ξέρω ότι δεν θα πηγαίνω στο ίδιο γυμνάσιο 
με τις φίλες μου, αλλά πάντα θα θυμάμαι τα 
ωραία πράγματα που έγιναν εδώ, στο σχο-
λείο «Δημοσθένης». Πάντα θα σκέφτομαι 
πόσο ωραία πέρασα όλα αυτά τα χρόνια. 
Είμαι πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία 
να φοιτώ σ’ αυτό το σχολείο.

Ζωή Μουσμάνη
Στ΄τάξη, σχολείο Δημοσθένης

Προσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΣΩΚΡΆΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ: ΆΓΆΠΩ ΤΟ ΣΧΟΛΈΊΟ ΜΟΥ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Άπό την γωνιά των μικρών συγγραφέων του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης

SOC II
Χριστίνα Γεωργίου Laliberté

SOC III
Νικολένα Καριοτόγλου

SOC IV
Άλεξάνδρα Μελλίδη

SOC V
Χρήστος Τεντόπουλος

DEMOSTHENES
Ζωή Μουσμάνη

www.socdem.org

5 - 8 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Κυριακή: 12:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ.
Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 π.μ. με 11:00 π.μ.

Τετάρτη βράδυ: 6:00 μ.μ. με 8:00 μ.μ.

Visit our  booth:
Our Kids Education Fair, September 10th, 12 PM to 4 PM, Centre Mont-Royal, 2200 Mansfield, Mtl

Montreal Families Education Fair, September 24th, 12 PM to 4 PM, Holiday Inn, Pointe-Claire

Για να επισκεφτείτε το σχολείο, παρακαλούμε επικοινωνείστε με το πλησιέστερο παράρτημα:
Παράρτημα II: 5757, av. Wilderton, Montréal, 514-738-2421, #144
Παράρτημα III: 11, 11e Rue, Roxboro, 514-685-1833
Παράρτημα IV: 5220, Grande Allée, St-Hubert, 450-656-4832
Παράρτημα V: 931, rue Emerson, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα V (Annexe): 1005, boul. Pie-X, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα Δημoσθέvης: 1565, boul. St-Martin Ο., Laνal, 450-972-1800

Σκοπός: Η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σ' ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου τα παιδιά εξερευνούν
τις ελληνικές τους ρίζες, καθώς βρίσκουν τη θέση τους στη σύγχρονη κοινωνία του Κεμπέκ.

ΠΡΟΝΗΠΙΟ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ

L’ÉCOLE SOCRATES - DÉMOSTHÈNE offre à ses élèves :
•I'éducation préscolaire, primaire et secondaire en français (selon le programme officiel du ministère de l'Éducation)
•I'apprentissage quotidien de la langue grecque ainsi que la découverte de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce
•I'enseignement de I'anglais enrichi

GARDERIE  ÉDUCATIVE (MFA) • PRÉsColAIRE • PRIMAIRE • sECoNDAIRE

Ta Nea-RESIZE 10x3 ad-2017_fair.qxp_Layout 1  2017-08-22  9:17 AM  Page 1

 

ACADŒMIE PRIVŒE

ŒCOLE SOCRATES-DŒMOSTHENE OPEN
HOUSE
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
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*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *
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Γ Ο

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
•	 Χριστουγεννιάτικες Γιορτές Μοντρεάλ – Λαβάλ

Η «Φιλία» θα έχει τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές της στο 
Μοντρεάλ την Πέμπτη 8/12/2022 το μεσημέρι με ανταλλαγή 
δώρων και ευχές μεταξύ των παρευρισκομένων.
Επίσης στο Λαβάλ τη Δευτέρα 12/12/2022 Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή και ανταλλαγή δώρων στις 12:30 το μεσημέρι. 
Ευπρόσδεκτη όλη η Τρίτη Ηλικία, μέλη και μη μέλη!
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 514 948 3021.

•	 Η «Φιλία» οργάνωσε ένα μικρό τριήμερο ταξίδι στη Νέα 
Υόρκη στις 9-10-11 Δεκεμβρίου 2022, ώστε να απολαύσουμε 
τη γιορτινή ατμόσφαιρα για την οποία φημίζεται η πόλη.        
Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί.

•	 Οι μέρες πριν τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα φορτωμένες, 
γι› αυτό, ο οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «Η Φιλία» μεταφέρει 
την έναρξη των μαθημάτων Yoga στο Λαβάλ, στις 9 
Ιανουαρίου, και κάθε Δευτέρα, στο εστιατόριο «Scores»                        
(3370 Boulevard Saint-Martin O-γωνία Chomedey)               
στις 11π.μ. με 12 το μεσημέρι.

            Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τα άτομα της τρίτης ηλικίας,  
 μέλη και μη μέλη.

      Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

Και μέσω Προξενικών Αρχών η εγγραφή των Ελλήνων 
του εξωτερικού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Τη δυνατότητα να δηλώνουν μέσω των έμμισθων Προξενικών Αρχών τον αριθμό του 
κινητού τους τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) έχουν εφεξής οι 
Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη 
και αν δε διαθέτουν κωδικούς web banking σε ελληνική τράπεζα ή αριθμό κινητού 
σε ελληνικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορούν:
 •    να εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,
•    να χρησιμοποιούν το Gov.gr Wallet, καθώς και
•    να έχουν πρόσβαση σε όσες ψηφιακές υπηρεσίες απαιτούν δεύτερο επίπεδο 
αυθεντικοποίησης, με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time 
Password).
 Η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και 
διαθέτουν ΑΦΜ. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Εξωτερικών και υλοποιήθηκε με ενέργειες της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
 Η διαδικασία δήλωσης και επαλήθευσης ολοκληρώνεται με μία και μόνο επίσκεψη 
του ενδιαφερόμενου πολίτη στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του. 
Κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει στο ΕΜΕπ έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, η 
επαλήθευση του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους τρόπους:
 •    μέσω διασταύρωσης του αριθμού κινητού που έχει δηλωθεί από τον πολίτη για 
τη χρήση web banking
•    μέσω διασταύρωσης του αριθμού κινητού από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, στο δίκτυο του οποίου υπάγεται ο αριθμός (για ελληνικό κινητό)
•    με άπαξ αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή.
 Το ΕΜΕπ σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και τηρείται από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Η παραγωγική του λειτουργία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2021 με 
σκοπό:
 •    αφενός τη δημιουργία ενός κεντρικού, μοναδικού, σημείου καταχώρισης 
επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων και
•    αφετέρου την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών του πολίτη με τις 
δημόσιες υπηρεσίες μέσω ισχυρής ταυτοποίησης με την αποστολή κωδικού 
μιας χρήσης (OTP – One Time Password) στο επιβεβαιωμένο κινητό που έχει 
καταχωριστεί για τον πολίτη στο ΕΜΕπ.
 Κατ’ επιλογή του πολίτη, στο ΕΜΕπ καταχωρίζεται το σύνολο ή μέρος των εξής 
στοιχείων:
 1.    Αριθμός κινητού τηλεφώνου (Ελλάδος ή εξωτερικού)
2.    Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
3.    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην οποία ο πολίτης επιθυμεί 
να λαμβάνει δημόσια έγγραφα, διοικητικές πράξεις και κάθε είδους ενημερώσεις/
ειδοποιήσεις από τους φορείς του Δημοσίου
4.    Ταχυδρομική διεύθυνση συνήθους διαμονής στην οποία ο πολίτης επιθυμεί 
να λαμβάνει δημόσια έγγραφα, διοικητικές πράξεις και κάθε είδους ενημερώσεις/
ειδοποιήσεις από τους φορείς του Δημοσίου
5.    Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, εφόσον αυτή διαφέρει από τη 
διεύθυνση συνήθους διαμονής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ: 514-875-2119

Με λένε Audrey, είμαι η κοπέλα του Nikita, ο οποίος 
είναι ο πατέρας των δύο αγοριών μας 1 και 4 ετών.
Το Μάιο του περασμένου έτους η οικογενειακή μας ζωή 
διακόπηκε σκληρά.
Μετά από πολλαπλές εξετάσεις, σαρώσεις, μαγνητικές 
τομογραφίες και βιοψία. Οι γιατροί μάς επιβεβαίωσαν 
μια διάγνωση καρκίνου των οστών (υψηλού βαθμού 
οστεοσάρκωμα) που τοποθετήθηκε στο μηριαίο οστό 
του, μόνο λάιμ Terry Fox (ο όγκος βρέθηκε να είναι 
περίπου 7x5 cm).
Δεδομένου ότι είναι ένας επιθετικός καρκίνος, θα 
μπορούσε να δώσει γρήγορα μετάσταση. Αναγκάστηκε 
να σταματήσει αμέσως τη δουλειά. Ξεκίνησε με 
χημειοθεραπεία 10 εβδομάδων αμέσως, προτού κάνει 
χειρουργική επέμβαση ολικής αποκατάστασης γόνατος. 
Ευτυχώς το πόδι του μπορούσε να διασωθεί, αλλά αυτό 
σήμαινε ότι θα αντικατασταθεί το μηριαίο οστό του 
καθώς και το γόνατό του.
Απομένουν ακόμη 20 εβδομάδες χημειοθεραπείας 
(πολλές από αυτές τις εβδομάδες θα νοσηλευτεί για 
εντατική χημειοθεραπεία).
Σήμερα ζητώ τη βοήθειά σας, για να δώσω μια 
σημαντική δωρεά στον έρανο Pascal T Lafontaine για το 
οστεοσάρκωμα. Θα θέλαμε να γίνει περισσότερο γνωστό 

από τους γιατρούς που δε θα διστάσουν να προτείνουν 
μαγνητικές τομογραφίες και να αναγνωρίσουν τα 
αποτελέσματα.
Θα θέλαμε επίσης να ανταποδώσουμε στο ίδρυμα HMR 
που εντάχθηκε και έκανε δωρεά για να πληρώσει για τις 
ενέσεις 2.000$ που χρειάστηκαν σε πολλούς κύκλους.
Ολοκληρώνοντας, οτιδήποτε άλλο θα βοηθούσε τη 
μικρή μας οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Από 
απώλεια μισθού, πολλές επισκέψεις στο HMR, πάρκινγκ 
και άλλα φάρμακα που δεν καλύπτονται από ιδιωτική 
ασφάλιση.
Σας ευχαριστώ όλους. Ο Nikita θα ήθελε πολύ να 
προπονήσει στο χόκεϊ το γιο του, αφού έπαιζε χόκεϊ για 
όλη του τη ζωή. Ήταν περήφανος παίκτης χόκεϋ.
Θα του αρέσει επίσης να κάνει άλλον ένα σπαρταριστό 
αγώνα μόλις ξεπεράσει τους περιορισμούς του νέου 
του γονάτου και θα φορέσει όλα τα ονόματά σας στο 
μπλουζάκι του.

*Το οστεοσάρκωμα είναι ένας τύπος καρκίνου των οστών 
που αναπτύσσεται σταδιακά στο οστό της κνήμης κοντά 
στο γόνατο, στο μηριαίο οστό κοντά στο γόνατο ή στο 
βραχιόνιο οστό κοντά στον ώμο. Είναι ο πιο κοινός τύπος 
καρκίνου των οστών στα παιδιά.

ΤΣΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑ*

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 με 4 το απόγευμα, 1130 Curé-Labelle (Δεύτερος όροφος)
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η σορός του θα εκτεθεί στο νεκροπομπείο  
Aeterna, 55 rue Gince, Saint-Laurent, QC H4N-1J7.

Ώρες επισκέψεων: 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 

από τις 4:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την 
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στις 1:00 μ.μ. 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
(2455 Côte Ste-Catherine, Montréal, QC, H3T-1A8). 

Η σύζυγος: 
Ειρήνη (Ρένα) Αλεβίζου [το γένος Σπυροπούλου]

Τα παιδιά: 
Σταυρούλα (Βίλλυ) και Νίκος, Χρήστος και Αντωνία

Τα εγγόνια του.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

Εφυγες ξημερώματα
μέσα στην ηρεμία

οι άγγελοι σε πήρανε
με άκρα ησυχία

γιατί είχες πάντα επάνω σου
τη Θεία ευλογία.

Στη γη αυτή που έζησες
μας δίδαξες χρυσάφι
Θρησκεία, οικογένεια
πατρίδα και αγάπη. 

Φίλοι, γνωστοί και συγγενείς 
σε αγαπούσανε πολύ 

και πάντα τους μετέδιδες 
πως η ζωή πάνω στη γη 

δεν είναι παντοτινή. 

Με πόνο και με σπαραγμό 
σε αποχαιρετά ή οικογένειά σου

γιατί ήσουν σύζυγος καλός, 
ένας πατέρας μοναδικός, 
ένας παππούς αξέχαστος, 
ένας σωστός Ανθρωπος. 

Θα μας λείψεις πάρα πολύ.
Δεν θα σε ξεχάσουμε όσο θα ζούμε 

μέχρι να ξαναβρεθούμε. 

Η σύζυγος σου, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, απεβίωσε στο Μόντρεαλ, 
ο αείμνηστος σύζυγος, πατέρας και παππούς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
(ετών 94, από Βελιγοστή (Σαμαρά) Μεγαλουπόλεως, Αρκαδίας)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΑ 

(από Ζαχάρω Πύργου, Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΛΑΒΑ 

(από Κρεμαστή Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β.  
ΡΕΤΣΙΝΑ 

(από Άρι Καλαμάτας, Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος  
και Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου  

(5390 St Urbain St, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο

 υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΣΤΑΘΑΚΗ 

(από Πλάτανο Χανίων, Κρήτης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΚΡΟΜΙΔΑ

(από Παρδάλι Σπάρτης, Λακωνίας)

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 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Καστόρι Σπάρτης, Λακωνίας)



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  2 Δεκεμβριου, 2022 / December 2, 2022 29

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ναυμαχία της Έλλης
Η Ναυμαχία της Έλλης ήταν η πρώτη 

από την εποχή του Αγώνα της Ανε-
ξαρτησίας αναμέτρηση του ελληνικού 
και του τουρκικού στόλου, κατά τον Α’ 
Βαλκανικό Πόλεμο. Πραγματοποιήθη-
κε το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 1912 (16 
Δεκεμβρίου με το νέο ημερολόγιο) στ’ 
ανοιχτά του ακρωτηρίου Έλλη (Ελές – 
Μπουρνού στα τουρκικά) της χερσονή-
σου της Καλλίπολης, κοντά στην είσοδο 
των Στενών των Δαρδανελίων. Διήρκεσε 
μία ώρα και έληξε με νίκη των ελληνι-
κών δυνάμεων.
Τους πρώτους μήνες του Α’ Βαλκανικού 

Πολέμου ο ελληνικός στόλος κυριαρχού-
σε στο Αιγαίο. Υπό την ηγεσία του Υδραί-
ου υποναυάρχου Παύλου Κουντουριώ-
τη (1855-1935), αρχικά απελευθέρωσε 
τη Λήμνο και εγκατέστησε στον όρμο του 
Μούδρου το προκεχωρημένο αγκυροβό-
λιο του Στόλου. 
Ακολούθησε η απελευθέρωση του Αγί-

ου Όρους, των νησιών του βορείου και 
ανατολικού Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, 
Ίμβρος, Τένεδος, Άγιος Ευστράτιος, Μυ-
τιλήνη, Χίος). Αντίθετα, ο τουρκικός στό-
λος υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Ραμίζ 
Μπέη, παρέμεινε προστατευμένος στα 
στενά των Δαρδανελίων, χωρίς να επιχει-
ρήσει έξοδο στο Αιγαίο.
Στα τέλη Νοεμβρίου υπήρχαν πληρο-

φορίες, ότι ο τουρκικός στόλος θα επι-
χειρούσε έξοδο στο Αιγαίο. Το απόγευμα 
της 1ης Δεκεμβρίου ο ελληνικός στόλος 
υπό τον υποναύαρχο Παύλο Κουντουριώ-
τη απέπλευσε από το ορμητήριό του στο 
Μούδρο, όταν πληροφορήθηκε ότι το 
τουρκικό καταδρομικό «Μετζηδιέ» εθεά-
θη στην είσοδο των Δαρδανελίων. Η πε-
ριπολία του ελληνικού στόλου κράτησε 
μέχρι το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 1912, 
χωρίς να φανεί κανένα ίχνος του εχθρού.
Στις 8 το πρωί της ημέρας αυτής, κι ενώ 

ο ελληνικός στόλος είχε πορεία από βορ-
ρά προς νότο, έγινε αντιληπτή η έξοδος 
του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο. 
Λίγο αργότερα αναγνωρίσθηκαν τα θω-

ρηκτά «Χαϊρεδίν Βαρβαρόσας», ναυαρ-
χίδα του Ραμίζ Μπέη, «Τουργκούτ Ρέις», 
«Μεσουντιέ», «Ασαρ -ι- Τεφίκ», το κατα-
δρομικό «Μετζηδιέ» και μερικά αντιτορ-
πιλικά. 
Ο ελληνικός στόλος του Αιγαίου αποτε-

λείτο από τη ναυαρχίδα «Αβέρωφ», τα 
τρία παλιά θωρηκτά «Ύδρα», «Σπέτσαι» 
και «Ψαρά», τα τέσσερα νεότευκτα ανι-
χνευτικά τύπου Λέων, τα δύο νεότευκτα 
αντιτορπιλικά «Νέα Γενεά» και «Κεραυ-
νός» και τα οκτώ παλαιότερα μικρά αντι-
τορπιλικά των τύπων Θύελλα και Νίκη.
Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στις 8:55 ο 

Κουντουριώτης διατάσσει τα ανιχνευτικά 
να ταχθούν σε μια στήλη αριστερά και σε 
απόσταση 1000 μέτρων από τη γραμμή 
των ελληνικών θωρηκτών, ενώ τα υπό-
λοιπα αντιτορπιλικά πήραν θέσεις προς 
την πρύμνη των θωρηκτών. Στις 9:00 τα 
τουρκικά θωρηκτά στράφηκαν προς βορ-
ρά, πλέοντας κοντά στην ακτή, ώστε να 
εξασφαλίσουν την κάλυψη των πυρο-
βόλων των επακτίων φρουρίων και να 
αυξήσουν τη δύναμη πυρός τους. Ακαρι-
αία ήταν και η αντίδραση του ελληνικού 
στόλου, που άλλαξε πορεία και τέθηκε 
σε καταδίωξη του εχθρικού στόλου. Από 
τον «Αβέρωφ» εκπέμπεται τότε προς τα 
πλοία του ελληνικού στόλου το ιστορικό 
σήμα του ναυάρχου Κουντουριώτη: «Με 
τη βοήθεια του Θεού και τας ευχάς του 
Βασιλέως και εν ονόματι του Δικαίου, 
πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και με πε-
ποίθησιν εις την Νίκην κατά του εχθρού 
του Γένους».
Οι πορείες των δύο στόλων άρχισαν να 

συγκλίνουν και στις 9:05 βρίσκονταν σε 
απόσταση 14 χιλιομέτρων. Ο Κουντου-
ριώτης ανέμενε να αρχίσει πρώτος ο 
εχθρός το πυρ, θέλοντας να αποφύγει τη 
σπατάλη πυρομαχικών έως ότου η από-
σταση μειωθεί, ώστε να επιτρέπει δρα-
στική βολή. Πράγματι στις 9:22 η τουρ-
κική ναυαρχίδα άνοιξε πρώτη πυρ από 
απόσταση 12.500 μέτρων. Ο «Αβέρωφ» 
ανταπέδωσε τα πυρά και η μάχη γενι-

κεύτηκε. Από το ξεκίνημα της σύγκρου-
σης τα τουρκικά θωρηκτά συγκέντρωσαν 
τα πυρά τους στη νεότευκτη ναυαρχίδα 
του ελληνικού στόλου. Το πυρ τους ήταν 
αρκετά ταχύ και πυκνό, δε συνδυαζόταν 
όμως με την ανάλογη ακρίβεια. Αλλά και 
τα πυρά του ελληνικού στόλου δεν ήταν 
πολύ ακριβέστερα. Ο «Αβέρωφ» ρίχτη-
κε στη μάχη χωρίς να έχει προλάβει να 
εκτελέσει ασκήσεις πυρών μάχης, τα δε 
παλαιά θωρηκτά είχαν πανάρχαια πυρο-
βόλα με πρωτόγονα μέσα σκόπευσης και 
διεύθυνσης βολής.
Στις 9:35 η απόσταση μεταξύ των δύο 

αντιπάλων είχε κατέλθει στα 9.500 μέ-
τρα. Τότε ο ναύαρχος Κουντουριώτης 
αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα 
σχέδιο, που από καιρό είχε ωριμάσει 
μέσα του, δηλαδή να εκμεταλλευτεί την 
υπεροχή ταχύτητας της ναυαρχίδας του 
για να υπερφαλαγγίσει από πρώρας την 
εχθρική παράταξη, εφαρμόζοντας τον 
«ελιγμό Ταυ», που πρώτος είχε εφαρμό-
σει ο γιαπωνέζος ναύαρχος Τόγκο κατά 
του ρωσικού στόλου στη Ναυμαχία της 
Τσουσίμα (27-28 Μαΐου 1905). Αποφά-
σισε να δράσει ανεξάρτητα από το λοιπό 
στόλο, υψώνοντας το σχετικό σήμα «Ζ» 
και διέταξε τον κυβερνήτη της ναυαρχί-
δας του Σοφοκλή Δούσμανη να αυξήσει 
την ταχύτητα μέχρι το μέγιστο και όρμη-
σε ακάθεκτος κατά του εχθρού.
Ο Τούρκος ναύαρχος, αιφνιδιασμένος 

από τον ελιγμό του αντιπάλου του, δι-
ατάσσει διαδοχική στροφή των πλοίων 
κατά 180 μοίρες προς τα δεξιά. Η εξέλιξη 
αυτή σήμανε τη διάσπαση της γραμμής 
και την άτακτη υποχώρησή του προς τα 
Στενά γύρω στις 10:00. Η ευκαιρία ήταν 
μοναδική για τον «Αβέρωφ» να καταδιώ-
ξει τα υποχωρούντα τουρκικά πλοία και 
να πετύχει αποφασιστικό πλήγμα κατά 
του εχθρικού στόλου. Δυστυχώς, όμως, 

η ταχύτητα πυρός του είχε μειωθεί δρα-
στικά, εξαιτίας προβλημάτων στα κλεί-
στρα των πυροβόλων. Την ίδια ώρα, τα 
υπόλοιπα λοιπά ελληνικά πλοία έβαλαν 
κατά των υποχωρούντων τουρκικών από 
απόσταση 5.000 μέτρων. Στις 10:25 το 
πυρ έπαυσε από τα ελληνικά πλοία, κα-
θώς τα τουρκικά χάθηκαν στα στενά των 
Δαρδανελίων.
Η Ναυμαχία της Έλλης είχε τελειώσει με 

μία ακόμη λαμπρή σελίδα να προστίθε-
ται στη ναυτική ιστορία της Ελλάδας. Ο 
ελληνικός στόλος παρέμεινε κοντά στα 
Στενά έως τις 14:30, οπότε αποχώρησε 
με πορεία προς το Μούδρο, όπου κατέ-
πλευσε νωρίς το βράδυ.
Η επικράτηση του ελληνικού στόλου 

οφειλόταν κατά ένα μεγάλο μέρος στον 
τολμηρό ελιγμό του Κουντουριώτη, αλλά 
και την υπεροχή του «Αβέρωφ» έναντι 
των πλοίων του τουρκικού στόλου. Η 
ενέργεια αυτή του Έλληνα ναυάρχου είχε 
ως αποτέλεσμα να βρεθεί ο «Αβέρωφ» 
μέσα στο βεληνεκές των επάκτιων πυρο-
βόλων και να υποστεί ορισμένες επιφα-
νειακές βλάβες στα υπερστεγάσματα. Τα 
τουρκικά πλοία είχαν βαρύτερες ζημιές, 
αλλά και απώλειες στο έμψυχο δυναμι-
κό τους, με 58 νεκρούς και 40 τραυμα-
τίες. Οι ελληνικές απώλειες ανήλθαν σε 
ένα νεκρό υπαξιωματικό, τον σηματωρό 
Κατζιτζάρη και τον ανθυποπλοίαρχο Μα-
μούρη, που πέθανε λίγες ημέρες αργότε-
ρα από μόλυνση του τραύματός του. Οι 
τραυματίες ανήλθαν στους επτά.
Η Ναυμαχία της Έλλης αποτέλεσε στρα-

τηγικής σημασίας νίκη του Ελληνικού Πο-
λεμικού Ναυτικού. Ο έλεγχος του Αιγαίου 
παγιώθηκε, ενώ οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν 
να χρησιμοποιήσουν το θαλάσσιο δρόμο, 
ώστε να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους 
που μάχονταν σε Μακεδονία και Θράκη.
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1805: Ο Ναπολέων  Βοναπάρτης  νικά  στη Μάχη 
του  Αούστερλιτς  τις  ενωμένες  δυνάμεις  των  Αυ-
στριακών και των Ρώσων.

1824: Οι  Κυβερνητικοί  του  Κουντουριώτη  κατα-
λαμβάνουν  την  Τριπολιτσά,  έδρα  των  Αντικυβερ-
νητικών  του Κολοκοτρώνη,  κατά  τις  εμφύλιες  συ-
γκρούσεις στη διάρκεια  της Ελληνικής Επανάστα-
σης.

1971: Έξι κρατίδια του Περσικού Κόλπου ενώνο-
νται και ιδρύουν το κράτος των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων. Πρόκειται για τα Ντουμπάι, Αμπού 
Ντάμπι, Σαρζάχ, Φουτζάιρα, Αϊμάν και Ουμ αλ Κου-
άιν, τα οποία έως τότε συνδέονταν με τη Μεγάλη 
Βρετανία  με  διμερή  σύμφωνα  προστασίας,  που 
είχαν συνάψει την περίοδο 1820-1892. Ένα έβδο-
μο  εμιράτο,  το  Ρας αλ  Κάιμα,  εντάχθηκε στο  νέο 
κράτος στις 10 Φεβρουαρίου 1972.

1979: Ο Νίκος Γκάλης κάνει το ντεμπούτο του στο 
ελληνικό μπάσκετ  με  την  ομάδα  του Άρη  και  ση-
μειώνει 30 πόντους σε αγώνα της ομάδας του με 
τον Ηρακλή.

2010: Ξεκινά η λειτουργία της εφαρμογής μηνυ-
μάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Viber, που 
αναπτύχθηκε  στο  Ισραήλ,  από  τον  πρώην  επικε-
φαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού, 
Ταλμόν Μάρκο.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ
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Έχετε  το  δικό  σας  μοναδικό 
τρόπο να χειρίζεστε τις λέξεις, χάρη στην 
πανσέληνο  στους  Διδύμους  και  στον 
επικοινωνιακό  τρίτο  οίκο σας,  η  οποία 
σας κάνει να μη σταματάτε να μιλάτε! 
Οι συζητήσεις γενικά θα είναι εξαιρετι-
κά παραγωγικές, οπότε αν πρόκειται να 
κλείσετε μια επαγγελματική συμφωνία, 
απολαύστε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η πανσέληνος στους Διδύμους 
και  στο  φιλικό  και  ομαδικό  ενδέκατο 
οίκο σας, θα μπορούσε να σας αποκα-
λύψει ποιοι είναι οι αληθινοί φίλοι σας 
και  οι  καλύτεροι  ή  οι  χειρότεροι  στην 
ομάδα σας. Η ομοιομορφία στην κατα-
νομή  των αρμοδιοτήτων  και  η αμερο-
ληψία  σας,  μπορεί  να  βοηθήσει  στην 
αποφυγή των συγκρούσεων.

Η  συντροφικότητα  είναι  φα-
νταστική, αλλά με  την πανσέληνο στους 
Διδύμους και στον έβδομο οίκο σας, των 
σοβαρών σχέσεων και συνεργασιών, πρέ-
πει πραγματικά να διατηρήσετε ακέραιο 
το μυαλό σας. Αν τελικά δε θέλετε τα ίδια 
πράγματα, αυτή η σχέση θα μπορούσε να 
καταλήξει σε ασταθές έδαφος. Μην αφή-
νετε τα πράγματα στην τύχη τους.

Οι  συζητήσεις  για  τα  χρήματα 
μπορούν  να  έχουν  αίσιο  αποτέλεσμα, 
χάρη  στην  πανσέληνο  στους  Διδύμους 
και στο δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων. 
Τώρα λαμβάνετε τους καρπούς των προ-
σπαθειών που κάνατε για να έχετε περισ-
σότερο εισόδημα. Ώρα να λάβετε κάποιες 
αποφάσεις, όσον αφορά τη δουλειά σας 
και τα οικονομικά σας. 

Με  την  πανσέληνο  στους  Διδύ-
μους  και  στο  φιλόδοξο  δέκατο  οίκο  σας, 
σκέφτεστε  πάρα  πολύ  τους  φιλόδοξους 
στόχους σας, ίσως έχετε υπερφόρτωση πλη-
ροφοριών και νιώθετε εγκλωβισμένοι στην 
τελειομανία  σας  και  την  υπερανάλυση.  Αν 
κάνετε  αίτηση  για  δουλειά,  φροντίστε  να 
συμπεριλάβετε  στο  βιογραφικό  σας  την 
εμπειρία σας για τη δουλειά που αναζητάτε.

Η πανσέληνος στους Διδύμους 
φωτίζει  τον  έκτο  οίκο  σας,  της  υγείας, 
βοηθώντας  σας  να  έχετε  επίγνωση  της 
καλής υγείας. Ψάξτε τρόπους για να υιο-
θετήσετε πιο υγιεινές, διαρκείς συνήθει-
ες,  να ασχοληθείτε με  τη φροντίδα του 
σώματός σας και του πνεύματός σας, αλ-
λάζοντας τη συνηθισμένη σας ρουτίνα. 

Οι δεξιότητές σας, της επικοινωνί-
ας και της πειθούς, είναι στο αποκορύφωμά 
τους, χάρη στην πανσέληνο στο ζώδιό σας. 
Αισθάνεστε  ανήσυχοι  και  επιδιώκετε  να 
μεταδώσετε το μήνυμά σας στις μάζες. Εάν 
καταφέρετε να αξιοποιήσετε τις μοναδικές 
σας σκέψεις και να οργανώσετε ένα σχέδιο, 
θα μπορούσατε να πετύχετε πολλά!

Εσείς που είστε τόσο συντρο-
φικοί, δεν μπορείτε  να είστε καιρό σε 
έρημο νησί, δεν πρόκειται να το αντέ-
ξετε. Η πανσέληνος στους Διδύμους και 
στον ένατο οίκο σας, των ταξιδιών και 
της επέκτασης, σας καλεί να γνωρίσετε 
νέο κόσμο, να πάτε ένα ταξίδι, να επε-
κτείνετε τις γνώσεις σας. 

Τόσοι  πολλοί  θαυμαστές  γύρω 
σας κι εσείς δεν ξέρετε σε ποιον να πείτε 
το «ναι»! Η πανσέληνος στους Διδύμους 
και  στον  ερωτικό  πέμπτο  οίκο  σας  έχει 
πολλές εκπλήξεις για σας, είστε γοητευτι-
κοί και εντυπωσιακοί, τραβάτε την προσο-
χή των γύρω σας. Ανανεώνετε την εμφά-
νισή σας, προσθέτετε χρώμα στη ζωή σας.

Μην  κατακλύζετε  το  μυαλό 
σας  από  υπερβολικές  και  κουραστικές 
σκέψεις,  προσπαθώντας  να  τα  κάνετε 
όλα ταυτόχρονα. Μπορεί να υπάρχουν 
πολλά  που  πρέπει  να  κάνετε  αλλά  και 
να αναθεωρήσετε, αλλά η πανσέληνος 
στους  Διδύμους  και  στον  πνευματικό 
δωδέκατο οίκο σας, σας επισημαίνει να 
αφήσετε τη ζωή να σας πάει. 

Ένα κοινό οικονομικό εγχείρημα 
θα  μπορούσε  να  φτάσει  στο  αποκορύ-
φωμά  του,  καθώς  η  πανσέληνος  στους 
Διδύμους  φωτίζει  τον  όγδοο  οίκο  σας, 
των κοινών οικονομικών πόρων. Αλλά το 
φεγγάρι  εφιστά  την  προσοχή  σας  γύρω 
από  επιπόλαιες  ενέργειες σχετικά με  τα 
χρήματα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές.

Έχετε  τη  διάθεση  να  μείνετε 
στο σπίτι σας για ξεκούραση και βαθιές 
σκέψεις  και  αποφάσεις,  καθώς  η  παν-
σέληνος στους Διδύμους φωτίζει τον τέ-
ταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οι-
κογένειας. Αισθάνεστε ιδιαίτερα συναι-
σθηματικοί  και  νοσταλγικοί  τώρα.  Θα 
υπάρξουν  νέα  συναισθηματικά  ανοίγ-
ματα με σημαντικά άτομα στη ζωή σας.
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ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ  
ΣΥΖΥΓΟΣ

Ένας τύπος τηλεφωνεί στο αστυνο-
μικό τμήμα για να αναφέρει ότι 

έχασε τη σύζυγο του. Μαζί του είναι και 
ο καλύτερος του φίλος. 
– Μάλιστα! λέει ο Αξιωματικός Υπηρε-
σίας. Δώστε μου το όνομα και την περι-
γραφή της. 
– Κοιτάξτε. Τη λένε Μαρία, είναι ξανθιά, 
25 ετών, 1.70, 55 κιλά και είναι φωτο-
μοντέλο. Κλείνει το τηλέφωνο. 
– Ψεύτη! τι του λες του ανθρώπου, λέει 
ο φίλος του. Η Μαρία ΣΟΥ είναι 1.55, 80 
κιλά και δουλεύει σε τράπεζα όπου τη 
λένε “η Μαρία η στρίγγλα”. 
– Σωστά! απαντά αυτός. Και ΑΥΤΗ τη 
γυναίκα, ποιος τη θέλει πίσω…;

Ο ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΣ

Μια μέρα, μια παχιά κυρία πήγε 
στο φαρμακείο να ζυγιστεί. Την 

ίδια στιγμή, ένας άλλος κύριος, μπαίνο-
ντας μέσα της λέει: – Σας κάνω 93 κιλά. 
Εκείνη, χωρίς να απαντήσει, ανεβαίνει 
πάνω στη ζυγαριά και ως… θαύματος, η 
ζυγαριά τη δείχνει 93 κιλά! 
Η κυρία εντυπωσιασμένη του απαντά-
ει: – Μα πως το βρήκατε; Είμαι ακριβώς 
93 κιλά! – Είναι η δουλειά μου ξέρετε, 
της λέει αυτός. – Α, είστε γιατρός… 
– Όχι… αγελαδοτρόφος!!!

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 

Ένας τύπος περιμένει στη στάση το 
λεωφορείο για να πάει στη δου-

λειά του… 

Κάποια στιγμή περνάει ένας άγνω-
στος, τον σκουντάει στην πλάτη και 
του λέει: «Αχ… βρε Κερατούκλη!» και 
προχωράει. 
Το επόμενο πρωί στη στάση ξαναπερ-
νάει ο ίδιος και του ξαναλέει: «Αχ… βρε 
Κερατούκλη!» και ξαναφεύγει. 
Αυτό γινόταν κάθε μέρα και τελικά 
αποφασίζει να το πει στη γυναίκα του: 
«Τις τελευταίες μέρες μου συμβαίνει 
κάτι πολύ παράξενο. Ένας άγνωστος με 
σκουντάει στην πλάτη και μου λέει: Αχ, 
βρε Κερατούκλη…». 
«Περίεργο! Κανένας παλαβός θα εί-
ναι…» του λέει η γυναίκα του. 
Την επόμενη μέρα ξαναπερνάει ο 
άγνωστος, τον ξανασκουντάει στην πλά-
τη και του λέει: «Αχ, βρε Κερατούκλη, 
δεν κρατάς τίποτα κρυφό ε;».

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
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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



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 
are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program 
balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

DON’T MISS OUT

           

$

0DOWN

on approved credit, 0% interest,  
with select phones and plans

1

HAPPY 
HOLIDEALS

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


