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Professional Auto Body Repair & Painting

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

FREE ESTIMATES!

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

t. 514-476-4565
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!

ΚΕΜΠΕΚ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Έλαμψαν» η Plante,  
ο Boyer και οι… ΕΛΛΗΝΕΣ! 

• Οι περισσότεροι ελληνικοί ψήφοι, έβγαλαν 
περισσότερους Δημοτικούς Συμβούλους 
ελληνικής καταγωγής 

• Έλληνα δήμαρχο «έβγαλε» το Esterel! 

MARY DEROS
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ  
PARC-EXTENSION

Ευχαριστούμε θερμά όλη την Ελληνική παροικία  
για την υποστήριξη σας και την πολύτιμη ψήφο σας.

Χάρις σε σας θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας  
εξυπηρετούμε για τα θέματα του δήμου.

AGLAIA REVELAKIS
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ CHOMEDEY

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Περαιτέρω μείωση  Περαιτέρω μείωση  
της ανεργίαςτης ανεργίας  

ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΕΞΙΚΟ 

Νέο ξεκίνημα για  
τη Βόρεια Αμερική 

Συνάντηση στο Λευκό Οίκο  
στις 18/11 για τους ηγέτες  

των τριών χωρών

Στο 6,7% τον ΟκτώβριοΣτο 6,7% τον Οκτώβριο  

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΤΑΥΡΟ ΛΥΓΕΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΛΥΓΕΡΟ 

Γιατί  Γιατί  
ο Κυριάκος  ο Κυριάκος  

θα πάει  θα πάει  
σε εκλογές  σε εκλογές  

το 2022το 2022

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ  

Η προδοτική συμφωνία  Η προδοτική συμφωνία  
«γκρεμίζεται» αλλά…  «γκρεμίζεται» αλλά…  
ΠΑΘΗΤΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ!ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ!

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9 ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19  

Τι λένε οι επιστημονικές Τι λένε οι επιστημονικές 
μελέτες και  μελέτες και  
τι αποκαλύπτει  τι αποκαλύπτει  
ερευνητής για τις ερευνητής για τις 
κλινικές δοκιμές  κλινικές δοκιμές  
της Pfizerτης Pfizer

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
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Η επανεκλεγείσα βουλευτής στο Vimy του Φιλελεύθερου κόμματος,  Άννυ Κουτράκη, 
εμφανίζεται εδώ με μέλη των γραφείων της στο Λαβάλ και στην Οτάβα, αμέσως μετά 

την πρόσφατη ορκωμοσία της, ως εκλεγμένη εκπρόσωπος της Καναδικής βουλής.

Η επανεκλεγείσα -για τρίτη φορά- βουλευτής του Φιλελεύθερου κόμματος, 
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου (με έδρα το Saint-Laurent), ορκίστηκε  

στο τοπικό της γραφείο.

Serving the Hellenic Community since 1922
HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
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ΑVΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ!
OUVREZ VOTRE COEUR!

OPEN YOUR HEART!
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Ορκίστηκαν οι βουλευτίνες Λαμπροπούλου και Κουτράκη
Οι εργασίες της βουλής θα επανέλθουν στις 22 Νοεμβρίου

Έγινε πρόσφατα η ορκωμοσία των Φιλελεύθερων 
βουλευτίνων Εμμανουέλα Λαμπροπούλου (έδρα 

Saint-Laurent) και Άννυ Κουτράκη (έδρα Vimy). Όπως 
είναι γνωστό, οι δύο τους επανεκλέγησαν στις περιο-
χές τους, στις εκλογές που έγιναν στις 20 Σεπτεμβρίου.

ΟΡΚΟΜΩΣΊΑ ΜΕ ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΟΎΣ ΚΑΊ ΕΠΊΤΡΟΠΕΣ
Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλει 

και πάλι η πανδημία, οι βουλευτές μπορούσαν να προ-
σκαλέσουν ελάχιστο αριθμό καλεσμένων, στις τελετές 
ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκαν. Πολλοί βου-
λευτές, όπως η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, διάλεξαν 
να ορκιστούν μέσω σύνδεσης διαδικτύου, όπου ο επί-
τροπος δικαστής βρισκόταν στην Οτάβα και οι βουλευ-
τές στα τοπικά τους πολιτικά γραφεία.

Μετά τους διορισμούς στο υπουργικό συμβούλιο, 
σύντομα ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τους  κοι-
νοβουλευτικούς γραμματείς (υφυπουργοί), καθώς και 
τα ονόματα βουλευτών που θα συμμετάσχουν στις δι-
άφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Η βουλευτής Κουτράκη, η οποία συμμετείχε στη Μό-
νιμη Επιτροπή Οικονομικών κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας θητείας, ζήτησε να διοριστεί εκ νέου σε αυ-
τήν, ζητώντας παράλληλα να διοριστεί σε επιτροπές 
που ασχολούνται με την ιατρική βοήθεια στο θάνατο 
(MAID), τις παγκόσμιες υποθέσεις, τη βιομηχανία / τε-
χνολογία και τις μεταφορές.
«Επέλεξα αυτές τις επιτροπές επειδή είναι πολύ ση-

μαντικές για τη Vimy όσον αφορά τώρα την οικονομία 
και την ανάκαμψη», ανέφερε. «Είναι πολύ ευχάριστο 
να μπορείς να συμμετέχεις σε οποιαδήποτε από αυτές 
τις επιτροπές, όπου διεξάγονται μελέτες για περαιτέ-
ρω χάραξη πολιτικής. Ό,τι βγαίνει από αυτές τις επι-
τροπές είναι αυτό που στη συνέχεια παρουσιάζεται και 
συζητείται στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου γίνονται 
πολιτικές».

ΔΎΣΚΟΛΊΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΊΖΟΝΤΑ
Καθώς συνεχίζονται οι προετοιμασίες, τόσο της κυ-

βέρνησης όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, 
όλοι γνωρίζουν με το άνοιγμα της βουλής, ότι έχουν 
να αντιμετωπίσουν ένα φάσμα από προβλήματα και 
προκλήσεις. 
Είναι γνωστό ότι πρέπει να βρεθούν άμεσες λύσεις 

για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης που 
επιδεινώθηκε, με τις διάφορες δαπάνες που έγιναν για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Η Κυβέρνηση, όπως υποσχέθηκε προεκλογικά, πρέ-
πει τώρα να θέσει μια πορεία οικονομικής ανάκαμψης 
αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να προσέχει τον παρά-
γοντα ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ που αντιμετωπίζουν όλοι οι Κα-
ναδοί καθημερινώς, με συνεχόμενες αυξήσεις προϊό-
ντων, προπαντός στον τομέα καυσίμων και τροφίμων.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Μια γυναίκα στον Καναδά διαγνώ-
στηκε πως υποφέρει από την… κλι-

ματική αλλαγή. Ο γιατρός της ανέφε-
ρε, πως η αυξανόμενη θερμοκρασία, οι 
καύσωνες στη χώρα και η κακή ποιότητα 
αέρα, ευθύνονται για τη χειροτέρευση 
των αναπνευστικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει.

Η διάγνωση έγινε από το γιατρό Κάιλ 
Μέριτ, ο οποίος εργάζεται στα Επείγοντα 
Περιστατικά Νοσοκομείου στην επαρχία 
της Βρετανικής Κολούμπια, που βρίσκεται 
στα δυτικά της χώρας, στον Ειρηνικό Ωκε-
ανό. Σύμφωνα με τους «The Times» η δι-
άγνωσή του θεωρείται πως είναι η πρώτη 
του είδους της στον κόσμο.

Η 70χρονη γυναίκα, που πάσχει από 
άσθμα, διαβήτη και είχε και κάποια προ-
βλήματα με την καρδιά της, κατοικεί στην 
πόλη Νέλσον, 650 χιλιόμετρα ανατολικά 
από το Βανκούβερ. Όπως αναφέρουν τα 

τοπικά ΜΜΕ κατοικεί σε τροχόσπιτο, χω-
ρίς κλιματισμό. Το περασμένο καλοκαίρι 
οι καύσωνες κυριάρχησαν στην περιοχή 
και καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ.
Ο Μέριτ ανέφερε πως ποτέ άλλοτε 

στα δέκα χρόνια που είναι γιατρός δεν 
έγραψε στις σημειώσεις ενός ασθε-
νούς πως η κλιματική αλλαγή ευθύνε-
ται για την κακή πορεία της υγείας του.  
                                               © Newsbeast.gr

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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Ο Τζο Μπάιντεν θα υποδεχθεί στις 
18 Νοεμβρίου τον Καναδό πρωθυ-

πουργό Τζάστιν Τρουντό και τον Μεξικανό 
πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπρα-
δόρ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καθώς 
η αμερικανική προεδρία εργάζεται για να 
επιδιορθώσει συμμαχίες που επλήγησαν 
επί της περιόδου του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει 

νέα πνοή στην αποκαλούμενη «Σύνοδο 
Κορυφής Ηγετών της Βόρειας Αμερικής», 
η οποία συνήλθε για τελευταία φορά το 
2016 προτού εγκαταλειφθεί κατά τη δι-
άρκεια της θητείας του Ρεπουμπλικάνου 
τέως προέδρου των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου, «οι 
ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς θα επιβε-

βαιώσουν εκ νέου τις σχέσεις τους» αλλά 
και «θα χαράξουν μια νέα πορεία συνερ-
γασίας» σε διάφορους τομείς, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της αμερικανικής προ-
εδρίας.
Θα πραγματοποιηθούν επίσης διμερείς 

συναντήσεις μεταξύ του Μπάιντεν και 
καθενός από τους ηγέτες του Καναδά και 
του Μεξικού, υπογράμμισε στην ανακοί-
νωση ο Χουάν Γκονζάλες, ένας ανώτερος 
αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.
Οι τρεις εταίροι σκοπεύουν να επικε-

ντρωθούν στην καταπολέμηση της παν-
δημίας, σε ζητήματα οικονομικής ανταγω-
νιστικότητας και σε απαντήσεις απέναντι 
στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αντικείμε-
νο των συζητήσεων θα αποτελέσει επίσης 
και η επίτευξη μιας συμφωνίας για μια 
«περιφερειακή προσέγγιση του μετανα-
στευτικού», ένα ιδιαίτερα καυτό θέμα με-
ταξύ του Μεξικού και των ΗΠΑ, με αυξη-
μένο αριθμό μεταναστών να φτάνουν στα 
νότια σύνορά τους.
«Με σεβασμό στην κυριαρχία των χωρών 

και με πραγματικό πνεύμα συνεργασίας, 
επιβεβαιώνουμε ότι η Βόρεια Αμερική εί-
ναι η πιο ανταγωνιστική και δυναμική πε-
ριοχή στον κόσμο», τόνισε ο Λευκός Οίκος.
«Από την πρώτη ημέρα της προεδρίας 

Μπάιντεν-Χάρις, οι ΗΠΑ επανεπιβεβαίω-
σαν τη σημασία των περιφερειακών εται-
ρικών σχέσεων», δήλωσε ο Γκονζάλες. 

Η αλλαγή τόνου είναι σε κάθε περίπτωση 
θεαματική, μετά την ταραχώδη προεδρία 
Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυ-
ριούχος είχε επαναδιαπραγματευτεί μια 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον 
Καναδά και το Μεξικό, αλλά είχε προκα-
λέσει και μια σειρά αντιπαραθέσεων με 
αυτές τις δύο χώρες. Το σχέδιό του να 
χτίσει ένα τείχος στα νότια σύνορα των 
ΗΠΑ επιβάρυνε τις σχέσεις με το Μεξικό 
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Όσο 
για τον Καναδά, ο Τραμπ είχε μια προφα-
νή δύσκολη σχέση με τον Τζάστιν Τρουντό, 
τον οποίο χαρακτήριζε «πολύ ανέντιμο και 
αδύναμο» άτομο, σε μια περίοδο μεγά-
λων εντάσεων σε μια εμπορική διαμάχη.

© Newsbomb

Ο Κ α ν α δ ό ς 
πρωθυπουρ-

γός Justin Trudeau 
(φωτ.) ανακοίνωσε 
ότι ο Καναδάς θα 
σταματήσει τις εξα-
γωγές θερμικού άν-
θρακα έως το 2030, 
ως ένα τελευταίο 

βήμα στα σχέδια της χώρας για την εξά-
λειψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η 
απαγόρευση αυτή έρχεται να προστεθεί 
στις προσπάθειες μετάβασης από τον 
άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.
«Η δράση για το κλίμα δεν μπορεί να 

περιμένει», τόνισε στην αρχική του το-
ποθέτηση ο κ. Trudeau σε συνέδριο στο 
πλαίσιο της COP26 στη Γλασκόβη. «Από 
το 2015, ο Καναδάς έχει υπάρξει εταίρος 
στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλα-
γή και, καθώς κινούμαστε σε ένα μέλλον 

μηδενικών εκπομπών, θα συνεχίσουμε 
να μειώνουμε τη ρύπανση και να οικο-
δομούμε ένα καθαρότερο μέλλον για 
όλους», πρόσθεσε.

Παρά το γεγονός ότι ο θερμικός άνθρα-
κας που παράγεται στον Καναδά κατά 
κύριο λόγο καταναλώνεται εγχώρια, οι 
εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια. Σύμφωνα πάντως με 
στοιχεία της ΙΕΑ, ο Καναδάς αντιπροσώ-
πευσε το 2020 λιγότερο από το 1% της 
παγκόσμιας παραγωγής άνθρακα, ενώ 
οι εκτιμήσεις της ΙΕΑ κάνουν λόγο για 
ετήσια πτώση της παραγωγής άνθρακα 
κατά 0,7% έως το 2025.
Την ίδια ώρα, ο Καναδός πρωθυπουρ-

γός ανακοίνωσε ότι στόχος είναι επίσης 
η μείωση της ρύπανσης από τις βιομηχα-
νίες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 
μηδενικά επίπεδα έως το 2050.
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«ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2021»

Ας ανοίξουμε  
την καρδιά μας…

Ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2021 αποτελεί πραγματικότητα. 
Οι μηχανές της αγάπης πήραν μπρος βάζοντας άλλο ένα 

στοίχημα. Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται 
τη βοήθειά μας να θριαμβεύσει. Γι’ άλλη μια φορά ενεργοποιού-
με μαζικά τις δυνάμεις μας για να αποδείξουμε ότι μαζί μπορού-
με να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μόνο η αγάπη μπορεί…
Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2021. Μία ακόμα ερανική προσπά-

θεια του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών και του 
Ραδιοσταθμού CFMB MONTREAL, μέσα από την οποία μας δίνε-
ται η ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη μας, το ενδιαφέρον και 
τη συμπαράστασή μας, στους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους 
μας.
Μία ημέρα αφιερωμένη με έντονο ζήλο στα άπορα αυτά άτο-

μα, γεγονός που πραγματικά μας τιμά ως κοινωνία και τον καθέ-
να μας ξεχωριστά. Από τον πρώτο Ραδιομαραθώνιο το 1969, οι 
ακούραστες κυρίες δουλεύουν με αληθινή αγάπη για να συνει-
σφέρουν στους αδύναμους και αναξιοπαθούντες της παροικίας 
μας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, κάθε νέα διοργάνωση ήταν 
σαφώς καλύτερη από την προηγούμενη. Κάθε νέος Ραδιομαρα-
θώνιος συγκεντρώνει σταθερά ακόμα περισσότερα χρήματα που 
σημαίνει ακόμα καλύτερη οικονομική βοήθεια για τους δικαιού-
χους.
Είναι όμως αυτός μόνο ο στόχος του Ραδιομαραθωνίου; Με 

την άλλη πτυχή, που για μένα τουλάχιστον είναι και η σπου-
δαιότερη, τι γίνεται; Και εννοώ βέβαια, όλα τα άλλα δικαι-
ώματα των άτυχων ανθρώπων. Δικαιώματα που έχουν να 
κάνουν με την καθημερινότητά τους, με την επαγγελματι-
κή τους δραστηριοποίηση, με την κοινωνική τους ένταξη.  
Η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει ότι τα άτομα αυτά που λαμ-
βάνουν βοήθεια, καθώς και εκείνα με ειδικές ανάγκες, μπορεί να 
ευεργετούνται κατά κάποιο τρόπο από τα έσοδα που αποφέρει ο 
έρανος, ωστόσο κατά γενική ομολογία ελάχιστα έχει βελτιωθεί η 
κοινωνική τους αναγνώριση, η αποκατάσταση και η αξιοπρέπεια. 
Ο Ραδιομαραθώνιος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι 
υπόθεση μιας ημέρας. Οι ανάγκες, δυστυχώς, για τους φτωχούς 
συνανθρώπους μας είναι πλέον μόνιμες.

Η πανδημία του κορωνοϊού, εν τω μεταξύ, αυξάνει ακόμη περισ-
σότερο τον κίνδυνο έκρηξης της φτώχειας. Αλυσιδωτές απώλειες 
θέσεων εργασίας, προσφυγή στο κράτος πρόνοιας, κλείσιμο των 
επιχειρήσεων. Αυτή η κρίση της υγείας έρχεται να προστεθεί σε 
μια βαθιά κοινωνική κρίση που ανησυχεί τους πάντες. Πολλοί άν-
θρωποι που ζούσαν με αξιοπρεπείς μισθούς πριν από την επιδη-
μία, ουδέποτε προσέφυγαν στην κοινωνική πρόνοια. Και όμως, 
εκατομμύρια άνθρωποι συμπεριλήφθηκαν στους ανέργους τα 
τελευταία μόλις χρόνια. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών εξ’ άλ-
λου, ζουν σήμερα σε συνθήκες ανέχειας. 
Συνεισφέρετε και σεις στον «52ο Ραδιομαραθώνιο Αγάπης» το 

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 από τις 10:00 – 14:00 τηλεφωνώ-
ντας στον αριθμό (514) 333-6000 ή  μέσω Interac e-transfer στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση marathon.hlbs@gmail.com
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών είναι ο μόνος 

Οργανισμός που πραγματικά μεριμνά για τους λιγότερο τυχερούς 
συμπατριώτες μας. Ας μην τους απογοητεύσουμε, ας ανοίξουμε 
την καρδιά μας, ας σταθούμε και φέτος κοντά τους.  Άλλωστε η 
ικανοποίηση τού να δίνεις, είναι πράγματι απερίγραπτη…

Προβατόσχημοι λυκοποιμένες 
Διά της υφιστάμενης καταστάσεως, της παγκό-

σμιας διακυβέρνησης της πανδημίας, ανα-
δεικνύεται η συλλήβδην και συντεταγμένη Κρα-
τική άσκηση Θεσμικής βίας, προς την αυτόχρημα 
κατάδηλη παραβίαση των θεμελιωδών ατομικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, με συ-
νέπεια να εγκαινιαστεί εφεξής, η νεοπαγής τάξη 
πραγμάτων, ενός «αντεστραμμένου», της κοινής 
λογικής, κόσμου, όπου η πανδημία «φετιχοποιεί-
ται» και η αντίθετη δε άποψη διώκεται απηνώς. 

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΊΣΤΊΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΊΚΑ ΝΕΑ

Οι θεσμοί δε, καταβα-
ραθρώνονται παραχρήμα, 
υποκαθιστάμενοι πλήρως 
και στανικώς, από τη φαιά 
προπαγάνδα, ορισμένων 
εκ των συστημικών μέσων 
μαζικής ενημερώσεως, τα 
οποία φωτίζουν δολίως, 
ορισμένες πτυχές (ιατρι-
κές, νομικές, πολιτικές) του 

όλου ακανθώδους ζητήματος περί της πανδη-
μίας, ενσπείροντας εσκεμμένα τοιουτοτρόπως, 
τρόμο φόβο και ανησυχία, εις τον κόσμο, διά την 
αντιμετώπιση τής πανδημίας, με αποτέλεσμα η 
δημοκρατία μας, μετά ταύτα και κατά ταύτα, να 
υποσκάπτεται πλέον εκ βάθρων, διά της στυγνής 
επιγενόμενης τιμωρίας, οιουδήποτε τολμά να αρ-
θρώσει διαφορετική, ειδικά και εμπεριστατωμένα 
αιτιολογημένη, επιστημονική άποψη, η οποία πα-
ρεκκλίνει και απάδει της αυθεντικής, καθεστωτι-
κής, δεσπόζουσας κρατούσας απόψεως, του πα-
ντοδύναμου οιονεί «Σιδηρούν Παραπετάσματος».

Η «θρησκεία της πολιτικής ορθότητας», εν ονό-
ματι της ασύμμετρου απειλής, της οιονεί «Σταυ-
ροφορίας» της πανδημίας, ως τη σύγχρονη, και-
νοφανή μορφή, της πάλαι ποτέ  προκρούστειας Ιε-
ράς Εξέτασης του Μεσαίωνα, η οποία κατά τρόπο 
ολοκληρωτικό ποινικοποιεί το φρόνημα, εξουδε-
τερώνει τον αντιφρονούντα με το μειωτικό στίγμα 
του αδαούς ή με τη μετέλευση του ανυπερθέτως 
επιλήψιμου αξιολογικού χαρακτηρισμού του «συ-
νωμοσιολόγου», τιτρώσκοντας ούτως βαναύσως 
την προσωπικότητα του εκάστοτε πολίτη, κατατεί-
νει, αφενός εις το να νομιμοποιήσει στρεβλώς, εις 
το συλλογικό υποσυνείδητο της μάζας, τον ως άνω 
προρρηθέντα παραλογισμό του «ανεστραμμένου 
κόσμου» ως μία ομαλή «κανονικότητα», δημι-
ουργώντας τεχνηέντως, το κίβδηλο άλλοθι μίας 
μόνιμης κατάστασης ανάγκης, περί της διηνεκούς 
αναστολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εξ 
ετέρου να πατάξει τους, «εγκληματίες σκέψεως 
και συνείδησης», πολίτες, εξοστρακίζοντας τους, 
ως τρομοκράτες και επικίνδυνους διά τη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια. 

Η ζωή μας πλέον ενόψει του αόρατου και εξόχως 
τούτου σημαντικού εχθρού, ουδέποτε θα είναι 
όπως το παρελθόν, καθότι θα εξαρτώμεθα πλή-
ρως και απολύτως από τη βούληση του παντοδύ-
ναμου κράτους, υπό το πρόσχημα ότι ενεργεί επ’ 
ονόματι και διά λογαριασμό των ελευθεριών μας.

Εν Ελλάδι, το παράδοξο έγκειται εις το γεγονός, 
ότι ουδόλως η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ουσια-
στικά διά τη δημόσια υγεία, αλλά μόνο διά την 

επιβολή, διά πυρός και σιδήρου, του περίφημου 
εμβολίου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η δημοκρατία έχει καταλυθεί και εξ αφορμής 
της πανδημίας έχει επιβληθεί μία ιδιότυπη δι-
κτατορία, εκ της οποίας έχει οικοδομηθεί μία νέα 
κοινωνική τάξη πραγμάτων, όπου οι σώφρονες 
– συνετοί, υπακούουν τυφλά εις τις υγειονομι-
κές επιταγές και οι έτεροι, οι αντιφρονούντες, οι 
οποίες διώκονται απηνώς και αποκλείονται από 
οιαδήποτε μορφή κοινωνικής συναλλαγής ως επι-
κίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Η κατίσχυση του παραλογισμού αποτελεί ένα 
συστατικό της εποχής μας, όπου όμως αμβλύνεται 
και δε γίνεται εις μεγάλο βαθμό καταληπτό εκ των 
μαζών, οι οποίες, εκούσες – άκουσες, καθίστανται 
κυριαρχημένες εκ της φόβου του μέλλοντος και 
την αβεβαιότητα περί της υγείας τους.

Η αφετηρία του τέλους έχει θιγεί πλειστάκις, κα-
θώς και οι παραλληλισμοί με την οργουελιανή 
πραγματικότητα, όπου όποιος αρνείται την ψευ-
δή πραγματικότητα την οποία του επιβάλλει το 
σύστημα θα στιγματίζεται ως εγκληματίας σκέψε-
ως και θα απομονώνεται.

Η παγκόσμια αυτή μηχανή ψεύδους συνιστά τη 
μετάβαση μας προς μία καινοφανή πραγματικό-
τητα, η οποία κατατείνει εις τον καθολικό εξαν-
δραποδισμό της ψυχής μας υπό τις σκοτεινές 
αυτές δυνάμεις ψεύδους, οι οποίες φοβούνται το 
αυτεξούσιο της ελευθερίας του ανθρωπίνου προ-
σώπου.

Άξιο δε μνείας ει το παίγνιο υποταγής των μαζών, 
συστρατεύεται και η επίσημη Εκκλησία, η οποία 
ως οιονεί φερέφωνο και θεραπαινίδα του συστή-
ματος αναπαράγει στείρα την προπαγάνδα του 
συστήματος, γεγονός το οποίο ξενίζει και αλλοτρι-
ώνει το ποίμνιο, με αποτέλεσμα οι Ιερείς να μετα-
τρέπονται σε προβατόσχημους λυκοποιμένες.

Συνελόντι ειπείν, καθίσταται αδήριτη η ανά-
γκη άπαντες, το γε νυν έχον, να νήφουμε και να 
γρηγορούμε, φρικτωρούντες περί της ακεραι-
ότητας της αληθείας, ως εκ τούτου αιτιωδώς 
ενταύθα παραθέτω, εν είδει κατακλείδας, το 
εξής: «Είναι αβέβαιο που με αναμένει ο Θάνα-
τος, ας τον αναμένουμε παντού. Η προμελέτη 
του Θανάτου, είναι προμελέτη της Ελευθερί-
ας. Όποιος έμαθε να πεθαίνει, ξέμαθε να είναι 
δούλος. Η γνώση του θανάτου μάς απελευθε-
ρώνει από κάθε υποτέλεια και εξαναγκασμό». 

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγό-
ρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο 
Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο 
Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτι-
σμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη 
Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφο-
ρικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησια-
στικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμε-
σολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως δια-
φορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το 
Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδη-
γίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβη-
τής στο Ύπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρ-
θρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).

mailto:marathon.hlbs@gmail.com
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Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 
0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 6,7% 

τον Οκτώβριο, χαμηλό 20 μηνών και εντός 
1 ποσοστιαίας μονάδας από το ποσοστό 
(5,7%) το Φεβρουάριο του 2020. Αυτή 
επίσης, ήταν η 5η συνεχόμενη μηνιαία μεί-
ωση με αφετηρία το φετινό Ιούνιο (7,8%). 
Το προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας – 

το οποίο περιλαμβάνει άτομα που ήθε-
λαν δουλειά αλλά δεν έψαξαν να βρουν 
– ήταν 8,7%, το χαμηλότερο ποσοστό από 
την έναρξη της πανδημίας. Η μακροχρό-
νια ανεργία – ο αριθμός των ατόμων που 
μένουν συνεχώς άνεργοι για 27 εβδομά-
δες ή περισσότερες – άλλαξε ελάχιστα 
(380.000) τον Οκτώβριο.
Είχαμε αύξηση της απασχόλησης σε μια 

σειρά από κλάδους, συμπεριλαμβανομέ-
νων το λιανικό εμπόριο (72.000), αν και 
υπήρξε αντιστάθμισμα από τη μείωση αλ-
λού, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής 
και διατροφής υπηρεσιών (-27.000).

Η ωφέλεια μεταξύ των εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα (+70.000) αντισταθ-
μίστηκε εν μέρει από τις μειώσεις στην 
αυτοαπασχόληση (-38.000), ενώ οι συνο-
λικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 1% 
τον Οκτώβριο και ήταν 0,6% κάτω από το 
επίπεδο πριν από την πανδημία.
Ο αριθμός των απασχολουμένων που 

εργάζονταν λιγότερο από το ήμισυ των 
συνηθισμένων ωρών τους μειώθηκε κατά 
9,7% (-100.000) τον Οκτώβριο αλλά παρέ-
μεινε 14,5% υψηλότερος από το Φεβρου-
άριο του 2020.

Μεταξύ των ατόμων βασικής ηλικίας ερ-
γασίας (25 έως 54 ετών), η απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 53.000 (+0,4%), όλοι με 
πλήρη απασχόληση. 
Η πλήρης απασχόληση μεταξύ των αν-

δρών βασικής ηλικίας επέστρεψε στο 
προ-πανδημικό επίπεδο, ενώ η πλήρης 
απασχόληση για τις γυναίκες βασικής ηλι-
κίας ήταν 98.000 (+1%) υψηλότερη από το 
Φεβρουάριο του 2020.

ΑΎΞΗΘΗΚΕ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
ΣΤΗ ΒΑΣΊΚΗ ΗΛΊΚΊΑ

Μεταξύ των ατόμων βασικής ηλικίας ερ-
γασίας (25 έως 54 ετών), η απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 53.000 (+0,4%) τον Οκτώ-
βριο, με όλα τα κέρδη στην εργασία πλή-
ρους απασχόλησης. 
Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε τόσο 

για τους άνδρες βασικής ηλικίας (+36.000, 
+0,6%) όσο και για τις γυναίκες (+30.000, 
+0,6%). Αυτά τα κέρδη οδήγησαν στην 
πλήρη απασχόληση μεταξύ ανδρών βα-
σικής ηλικίας που επέστρεψαν στο προ-
πανδημικό επίπεδο για πρώτη φορά, ενώ 
η πλήρης απασχόληση για τις γυναίκες 
βασικής ηλικίας ήταν 98.000 (+1%) υψη-
λότερη από το Φεβρουάριο του 2020.
Το ποσοστό απασχόλησης (το μερίδιο 

του πληθυσμού που είναι εργαζόμενοι και 
είναι ο ηλικιακός «πυρήνας» του πληθυ-
σμού) αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες στο 83,3% τον Οκτώβριο, και ήταν 
στο ίδιο επίπεδο με το Φεβρουάριο του 
2020 και για τις δύο βασικές ηλικίες, των 
ανδρών (86,6%) και των γυναικών (80,0%).

ΣΤΑ ΊΔΊΑ ΕΠΊΠΕΔΑ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
ΣΤΟΎΣ ΝΕΟΎΣ

Η απασχόληση μεταξύ των νέων ανδρών 
ηλικίας 20 έως 24 ετών άλλαξε ελάχιστα 
τον Οκτώβριο και δεν έχει ακόμη ανακάμ-
ψει πλήρως από τις απώλειες που υπέ-
στησαν κατά το τρίτο κύμα της πανδημίας 
τον Απρίλιο του 2021. Τον Οκτώβριο, η 
απασχόληση γι αυτή την ομάδα παρέμει-
νε στις 21.000 (-2,4 %) κάτω από την πρό-
σφατη υψηλή απόδοση το Μάρτιο 2021 
και 46.000 (-5,1%) κάτω από το προ-παν-
δημικό επίπεδο του Φλεβάρη 2020. 

Η απασχόληση μεταξύ των νέων γυναι-
κών αυτής της ηλικιακής ομάδας άλλαξε 
ελάχιστα τον Οκτώβριο και συνέχισε να 
ακολουθεί το προ-πανδημικό επίπεδο 
(-29.000, -3,4 %) παρά τις αξιοσημείωτες 
αυξήσεις τον Ιούνιο του 2021 (+72.000, 
+10%) και το Σεπτέμβριο 2021 (+19.000, 
+2,5%).

Η απασχόληση στους νέους ηλικίας 15 
έως 19 ετών παρουσίασε επίσης ελάχιστη 
μεταβολή τον Οκτώβριο, αλλά υπερέβη 
το επίπεδο του Φεβρουαρίου 2020 κατά 
6,1% (+48.000).
Η απασχόληση μεταξύ των γυναικών 

ηλικίας 55 ετών και άνω μειώθηκε κατά 
19.000 (-1,1 %) τον Οκτώβριο, παραμένο-
ντας στο 3,3% (-61.000) κάτω από το Φε-
βρουάριο του 2020. Η απασχόληση στους 
άνδρες +55 άλλαξε ελάχιστα και παρέμει-
νε στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο πριν 
από την πανδημία για τέταρτο συνεχόμε-
νο μήνα.

ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΕ ΟΝΤΑΡΊΟ ΚΑΊ ΝΊΟΎ ΜΠΡΑΝΣΓΟΎΊΚ

Στις οκτώ από τις δέκα επαρχίες του Κα-
ναδά, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον 
Οκτώβριο 2021. Μόνο σε Newfoundland 
and Labrador και Nova Scotia είχαμε αύ-
ξηση του ποσοστού ανεργίας. 

Ειδικότερα για το Κεμπέκ, μετά την αύ-
ξηση το Σεπτέμβριο, η απασχόληση παρέ-
μεινε ουσιαστικά αμετάβλητη τον Οκτώ-
βριο, παρά την οριακή μείωση του ποσο-
στού ανεργίας (5,6%). Η Μητροπολιτική 
περιοχή του Κεμπέκ Σίτι (CMA) συνέχισε 
να έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας 
(3,8%) από όλες τις υπόλοιπες CMA της 
επαρχίας, με συνεχή ετήσια αύξηση της 
απασχόλησης σε επαγγελματικές, επιστη-
μονικές και τεχνικές υπηρεσίες και, πιο 
πρόσφατα, σε άλλους κλάδους παραγω-
γής υπηρεσιών.

Η απασχόληση στο Οντάριο αυξήθηκε 
για πέμπτο συνεχόμενο μήνα (+37.000, 
+0,5%) τον Οκτώβριο, ανεβάζοντας τα συ-
νολικά κέρδη από το Μάιο του 2021 σε 
353.000 (+4,9%). Η απασχόληση αυξήθη-
κε σε ορισμένους κλάδους στον τομέα πα-
ραγωγής υπηρεσιών, κυρίως στο λιανικό 
εμπόριο. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
για πέμπτο συνεχόμενο μήνα (-0,3 ποσο-
στιαίες μονάδες, στο 7%). Στη μητροπο-
λιτική περιοχή του Τορόντο (CMA), η αύ-
ξηση της απασχόλησης σταμάτησε μετά 
από συνολικά κέρδη 251.000 (+7,7%) από 
το Μάιο έως το Σεπτέμβριο. Στη CMA του 
Windsor, το ποσοστό ανεργίας (9,2%) συ-

νέχισε να είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων 
των CMA της επαρχίας Οντάριο, καθώς η 
αδυναμία της ετήσιας αύξησης της απα-
σχόλησης στη μεταποίηση εξακολούθησε, 
στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έλλειψης 
τσιπ ημιαγωγών που απαιτούνται στην 
κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων.

Η απασχόληση στο New Brunswick αυ-
ξήθηκε κατά 3.000 (+0,8%) τον Οκτώβριο, 
η δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία αύξη-
ση. Τα κέρδη ήταν στην εργασία πλήρους 
απασχόλησης και κυρίως στους άνδρες 
ηλικίας 25 έως 54 ετών. Το ποσοστό ανερ-
γίας ήταν 9,1%, σημειώνοντας τον τέταρ-
το συνεχόμενο μήνα με μικρή ή καθόλου 
αλλαγή.

Μετά από δύο διαδοχικά μηνιαία κέρ-
δη, η απασχόληση στο Σασκάτσουαν 
μειώθηκε κατά 6.500 (-1,1 %) τον Οκτώ-
βριο. Το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μι-
κρή μεταβολή στο 6,2%, καθώς λιγότερα 
άτομα συμμετείχαν στην αγορά εργασίας.
Τον Οκτώβριο, υπήρχαν 3.100 (-0,5 %) 

λιγότεροι απασχολούμενοι Manitobans, 

μετά από αύξηση τον προηγούμενο 
μήνα. Το ποσοστό ανεργίας άλλαξε ελάχι-
στα στο 5,3%, αλλά συνέχισε να είναι το 
χαμηλότερο μεταξύ όλων των επαρχιών.
Στη Βρετανική Κολομβία τέλος, η αύξη-

ση της πλήρους απασχόλησης αντιστάθ-
μισε τη μείωση της μερικής απασχόλησης, 
αφήνοντας ελάχιστη αλλαγή στη συνολι-
κή απασχόληση για τέταρτο συνεχόμενο 
μήνα. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 5,6% τον 
Οκτώβριο.
Τα ποσοστά ανεργίας των επαρχιών του 

Καναδά το μήνα Οκτώβριο (σε παρένθε-
ση ο Σεπτέμβριος) έχουν ως εξής (πράσι-
νο = μείωση ανεργίας, κόκκινο = αύξηση 
ανεργίας): Newfoundland and Labrador 
13.9% (13.1%), Prince Edward Island 9.1% 
(11.3%), Nova Scotia 8.3% (8%), New 
Brunswick 9.1% (9.3%), Quebec 5.6% 
(5.7%), Ontario 7% (7.3%), Manitoba 
5.3% (5.6%), Saskatchewan 6.2% (6.3%), 
Alberta 7.6% (8.1%), British Columbia 
5.6% (5.9%). 

© Canada statistics
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Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week) 

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

•English Courses $100.00 (includes required book) •French Courses $85.00 (includes required book) 

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!
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ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο 6,7% το ποσοστό ανεργίας 
Η 5η συνεχόμενη μηνιαία μείωση |  
Στη Manitoba το χαμηλότερο ποσοστό (5.3%), 
στο Newfoundland & Labrador  
το υψηλότερο (13.9%)
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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 

Εντονότατες διαφωνίες σε καίρια ση-
μεία των αλλαγών στο νέο Ποινικό 

Κώδικα της Ελλάδας, τις οποίες κατέθε-
σε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. 
Τσιάρας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων, επισημαίνοντας πολύ σο-
βαρούς κινδύνους, όπως η ενίσχυση της 
λογοκρισίας και η έκφραση δυσπιστίας 
της νομοθετικής εξουσίας απέναντι στη 
δικαστική εξουσία με τρόπους που περι-
ορίζουν την ελευθερία του δικαστηρίου. 

Οι δικαστές στην ουσία τονίζουν, ότι η 
κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει χαλινάρι 
στον Τύπο και στη Δικαιοσύνη.
Το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδή-

σεων στις προωθούμενες αλλαγές εγκυ-
μονεί τον κίνδυνο επιβολής λογοκρισίας, 
τονίζει η μεγαλύτερη δικαστική ένωση της 
χώρας. 
Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων 

επισημαίνει: «Το σχέδιο νόμου μετα-
τρέπει και πάλι το αδίκημα σε έγκλημα 
αφηρημένης διακινδύνευσης και πλέον 
δε θα είναι αναγκαίο να επέλθει όντως το 

αποτέλεσμα του φόβου ή της ανησυχίας, 
αλλά θα αρκεί η δυνατότητα των ειδήσε-
ων να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο».

Στις προτάσεις της ΕΔΕ που κατατέθη-
καν στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στα 
κόμματα υπογραμμίζεται ότι «αυτό που 
πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία είναι 
η θέσπιση μιας και μοναδικής κρατικής 
αλήθειας και η δίωξη κάθε αντίθετης άπο-
ψης, μια πρακτική που εύκολα μπορεί να 
εκπέσει σε λογοκρισία».

Για την προσθήκη της «δημόσιας υγείας» 
στους τομείς που προστατεύονται από τη 
διασπορά ψευδών ειδήσεων η ΕΔΕ εκτιμά 
ότι «σκοπός της ρύθμισης είναι η δίωξη 
των “αιρετικών” απόψεων που διατυπώ-
νονται στα ΜΜΕ σχετικά με τη διαχείριση 
της πανδημίας, την υποχρεωτικότητα ή μη 
των εμβολιασμών».
Οι δικαστές επισημαίνουν ότι «ακόμα και 
σκοταδιστικές θέσεις με τις οποίες βρί-
σκεται σήμερα η κοινωνία αντιμέτωπη 
δεν εξαλείφονται με ποινική καταστολή 
αλλά με την επιστήμη, τον ορθολογισμό, 

την παιδεία. Ο Ποινικός Κώδικας δεν μπο-
ρεί να υποκαταστήσει την Ιερά Εξέταση 
του Μεσαίωνα και να εμποδίσει την πρό-
οδο της επιστήμης με την απειλή της πυ-
ράς. Είναι προτιμότερο να ακουστεί και 
κάτι ψευδές παρά να φιμωθούν εκατό 
αλήθειες». Η κορυφαία δικαστική ένωση 
χαρακτηρίζει την προωθούμενη αλλαγή 
για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων «οπι-
σθοδρόμηση», η οποία περιορίζει «σημα-
ντικά το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρα-
σης και πληροφόρησης».
Τα δικαιώματα αυτά χαρακτηρίζονται 
«κομβικά» από τους δικαστές, οι οποίοι 
τονίζουν την αντίθεσή τους και αναφέ-
ρουν ότι το σχέδιο νόμου «πρώτη φορά 
τιμωρεί και τον πραγματικό ιδιοκτήτη και 
τον εκδότη του μέσου με το οποίο τελέ-
στηκαν οι πράξεις, καθιερώνοντας έτσι ex 
officio ποινική ευθύνη στον βωμό της γενι-
κοπροληπτικής λειτουργίας της ποινής και 
πλήττοντας καίρια την ελευθερία του Τύ-
που». Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων 
εκφράζει την αντίθεσή της και σε άλλες δι-

ατάξεις, όπως η επιβολή αποκλειστικά και 
μόνο της ισόβιας κάθειρξης σε μια σειρά 
από βαρύτατα κακουργήματα, επισημαί-
νοντας ότι η ρύθμιση «είναι ατυχής και 
συνιστά μία αδικαιολόγητη οπισθοδρόμη-
ση, που τίποτα δεν έχει να προσφέρει στη 
γενική πρόληψη, εκδηλώνοντας σαφώς 
έντονη δυσπιστία στη δικαστική εξουσία». 
Τέλος, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγε-

λέων τονίζει ότι για ακόμα μία φορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα επέρχονται 
εκτεταμένες αλλαγές στον Ποινικό Κώδι-
κα, οι οποίες όταν ψηφιστούν πρέπει να 
εφαρμοστούν άμεσα χωρίς να παρέχεται 
το χρονικό περιθώριο σε δικαστές και ει-
σαγγελείς να μελετήσουν τις τροποποιή-
σεις και μάλιστα σε μια χρονιά με φορτω-
μένα πινάκια εξαιτίας της πανδημίας. 
Οι δικαστές υπογραμμίζουν: «Θεωρούμε 

ότι η νομοθετική εξουσία οφείλει να λαμ-
βάνει υπόψη της την ανασφάλεια δικαίου 
που δημιουργείται με τις νομοθετικές πα-
λινωδίες».
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ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει 
την ανησυχία της για το νέο Ποινικό Κώδικατην ανησυχία της για το νέο Ποινικό Κώδικα
«Βάζουν χαλινάρι στον Τύπο και στη Δικαιοσύνη»«Βάζουν χαλινάρι στον Τύπο και στη Δικαιοσύνη»

Σε δημοσίευμα στην εφημερίδα «Πε-
λοπόννησος», για δημιούργημα νο-

σηρής φαντασίας, που σκοτώνει για δεύ-
τερη φορά τους κατοίκους των Καλαβρύ-
των, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις θη-
ριωδίες των ναζί στη διάρκεια της σφαγής 
της 13ης Δεκεμβρίου 1943, κάνει λόγο ο 
91χρονος Γιώργος Δημόπουλος (φωτ.), 
ένας από τους τελευταίους επιζώντες της 
σφαγής του ολοκαυτώματος, σχετικά με 
το μύθο του καλού Αυστριακού ναζί που 
σώζει τα γυναικόπαιδα από το φλεγόμε-
νο σχολείο, ο οποίος παρουσιάζεται στην 
ταινία «Καλάβρυτα 1943». Ο ηλικιωμένος 
γνωρίζει πολύ καλά τα γεγονότα εκείνης 

της τραγικής ημέρας, ειδικά όσα εκτυλί-
χθηκαν στο χώρο του σχολείου, καθώς 
τόσο ο ίδιος, που τότε ήταν 13 ετών, όσο 
και η μητέρα του και τα τρία αδέλφια του, 
βρίσκονταν μέσα στο χώρο.
«Η ταινία δεν έχω ιδέα τι περιλαμβάνει. 

Αλλά αυτό που παρουσιάζεται στο διαφη-
μιστικό, ότι κάποιος “καλός” Αυστριακός 
ναζί δήθεν κόβει τις αλυσίδες της πόρτας 
και σώζει τα γυναικόπαιδα, δεν ανταπο-
κρίνεται διόλου στην πραγματικότητα. Εί-
ναι δημιούργημα νοσηρής φαντασίας, 
απέχει παρασάγγας από την πραγματική 
ιστορία! Είναι όνειδος μια τόσο οδυνηρή 
ιστορία, με τόσο αίμα, με τόσο κλάμα, να 

υπόκειται στην κρίση κάθε σκηνοθέτη για 
τον τρόπο με τον οποίο θα την παρουσι-
άσει! Με τους ανίερους αυτούς ισχυρι-
σμούς μάς σκοτώνουν για μια φορά ακό-
μα, πατώντας πάνω στα κόκαλα, πάνω 
στα ιερά μας, πάνω στα “πιστεύω” μας! 
Ακόμα και ο Αίσωπος ωχριά μπροστά στο 
σεναριογράφο της ταινίας!» αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Δημόπουλος στην εφη-
μερίδα «Πελοπόννησος».
Ο κ. Δημόπουλος, περιγράφοντας όσα 

έζησε εκείνη την αποφράδα ημέρα, τόνισε 
ότι κανείς δεν άνοιξε καμιά πόρτα, γιατί 
δεν ήταν κλειδωμένες! «Βγήκαμε έξω από 
το σχολείο, άλλοι από τα παράθυρα που 

έσπαζαν οι αλλόφρονες μητέρες και άλλοι 
από τις πόρτες! Ουδέποτε, όμως, οι πόρ-
τες ήταν κλειδωμένες! Οι πόρτες όλες μαζί 
ήταν πέντε και άνοιγαν προς τα μέσα». 
Σύμφωνα με τον 91χρονο, οι ναζί δεν εί-

χαν σκοπό να κάψουν τις γυναίκες και τα 
παιδιά του χωριού. «Μας έκλεισαν στο 
σχολείο για δύο λόγους: ο ένας, για να μην 
αντιληφθούμε την εκτέλεση και υπάρξουν 
αντιδράσεις και, δεύτερον, για να απο-
θαρρύνουν ενδεχόμενη αντίσταση των 
μελλοθανάτων, από τη στιγμή που αυτοί 
ήξεραν ότι κρατούσαν τις γυναίκες και τα 
παιδιά τους».

© dimokratia.gr
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ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΑΖΙ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943»«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943»

«Είναι όνειδος! Η ταινία μάς σκοτώνει  «Είναι όνειδος! Η ταινία μάς σκοτώνει  
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Όλα δείχνουν, ότι παρά τις διαβε-
βαιώσεις του, ο Μητσοτάκης δε θα 

εξαντλήσει την τρέχουσα τετραετία και 
ότι το 2022 θα στήσει κάλπες. Όσο η ΝΔ 
διατηρεί προβάδισμα της τάξεως των 7-8 
μονάδων έχει άνεση κινήσεων. Η μεγάλη, 
όμως, έξαρση της πανδημίας και το κίνη-
μα των ανεμβολίαστων, σε συνδυασμό με 
το κύμα ακρίβειας και την προβληματική 
οικονομική κατάσταση νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, έχουν αρχίσει να ροκανί-
ζουν το δημοσκοπικό προβάδισμα των 
«γαλάζιων», παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ με διάφορες 
κινήσεις του φροντίζει να ρίχνει νερό στο 
μύλο των αντιπάλων του.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Για προφανείς λόγους, ο Μητσοτάκης θα 
στήσει κάλπες όταν αρχίσει να διαπιστώ-
νει από τις μυστικές δημοσκοπήσεις, ότι 
η διαφορά μειώνεται. Θα ήταν πολιτικά 
ανόητος να άφηνε το «γαλάζιο» προβάδι-
σμα να εξανεμισθεί. Επειδή, λοιπόν, για 
τους προαναφερθέντες λόγους, το επόμε-
νο διάστημα η πολιτική – εκλογική φθορά 
της κυβέρνησης θα ενταθεί, όλα δείχνουν 
ότι το 2022 θα είναι έτος εκλογών.
Το εάν θα στήσει κάλπες την άνοιξη, τον 

Ιούνιο ή το φθινόπωρο, θα εξαρτηθεί από 
τις συνθήκες που θα επικρατούν. Κανείς 
πρωθυπουργός δεν πάει σε πρόωρες 
εκλογές για να χάσει. Γι’ αυτό και δε θα 
περιμένει την τελευταία στιγμή για να 
στήσει κάλπες. Θα τις στήσει όσο ακόμα 
νοιώθει ασφαλής, ότι θα είναι πρώτο κόμ-
μα και μάλιστα με σαφή διαφορά. Αυτό 
έχει κρίσιμη σημασία, επειδή μόνο εάν η 
ΝΔ είναι πρώτο κόμμα με καθαρή διαφο-
ρά θα αποκλείσει το ενδεχόμενο από τη 
Βουλή της απλής αναλογικής να προκύψει 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ με προσθήκη 
Βαρουφάκη.
Ο Μητσοτάκης έχει εξαρχής ξεκαθαρίσει 

ότι δεν πρόκειται να εισέλθει σε διαπραγ-
ματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης 
από τη Βουλή που θα προκύψει με την 
απλή αναλογική. Θα ξαναπάει «κολλητά» 
σε εκλογές, οπότε η Βουλή θα προκύψει 
από την εκδοχή της ενισχυμένης αναλο-
γικής που η δική του κυβέρνηση νομοθέ-
τησε. Στην πραγματικότητα, ο Μητσοτά-
κης δεν έχει πολλές επιλογές ως προς το 
χρόνο των εκλογών. Η χειμερινή περίοδος 
που έχουμε αρχίσει να διανύουμε αναμέ-
νεται εξαιρετικά δύσκολη και στο επίπεδο 
της πανδημίας και στο επίπεδο της οικο-
νομίας, ενώ ήδη ανιχνεύεται έντονος θυ-
μός σε ολοένα και περισσότερους πολίτες.

ΚΛΊΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΎ ΑΝΑΓΚΗΣ
Αν και η πανδημία καλπάζει, έχει πάψει 

πλέον να επικαλύπτει τα άλλα προβλήμα-
τα της καθημερινότητας, ειδικότερα τα οι-
κονομικά. Το κλίμα εκτάκτου ανάγκης που 
δικαιολογημένα επικράτησε λόγω κορω-

νοϊού διαμόρφωσε το προηγούμενο δι-
άστημα μία αντίστοιχη ψυχολογία στους 
πολίτες, η οποία μπορεί να αποδοθεί με 
το «μπόρα είναι θα περάσει». Η μπόρα, 
όμως, δε λέει να περάσει και επιπρο-
σθέτως διαψεύδεται η προσδοκία μίας 
ταχείας επιστροφής στην προ κορωνοϊού 
κατάσταση, όπου ήταν διάχυτη η ελπίδα 
ότι η Ελλάδα είχε εισέλθει σε τροχιά ανά-
καμψης. Αυτό σημαίνει, ότι ο χειμώνας 
2021-2022 θα είναι επώδυνος για επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και πολιτικά 
δύσκολος για την κυβέρνηση.

Προβάλλεται συχνά το επιχείρημα ότι 
προσεχώς τα κονδύλια από το ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν να ρέουν, 
δημιουργώντας μία θετική δυναμική στην 
ελληνική οικονομία, με αντιστοίχως θετι-
κές πολιτικές επιπτώσεις για την κυβέρ-
νηση. Με αυτή την έννοια – κατά το ίδιο 
επιχείρημα – ο Μητσοτάκης δε θα έχει 
πίεση να στήσει κάλπες το 2022. Η εκτί-
μησή μου είναι ότι οι πόροι αυτοί ούτε θα 
εισρεύσουν άμεσα, ούτε πολύ περισσότε-
ρο ο όποιος θετικός αντίκτυπός τους θα 
φθάσει στην τσέπη των μικρομεσαίων το 
2022. Χειρότερα θα είναι δε τα πράγμα-
τα, εάν μετά την έξοδο από την πανδημία, 
όποτε αυτή λάβει χώρα, το Βερολίνο επα-
ναφέρει την Ευρωζώνη (και ειδικότερα 
την υπερχρεωμένη Ελλάδα) στις προ κο-
ρωνοϊού αυστηρές δημοσιονομικές ράγες.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι δεν είναι 

πολιτικά φρόνιμο για τον Μητσοτάκη να 
αφήσει το 2022 να περάσει χωρίς κάλπες. 
Ειδικά όταν το προβάδισμά της θα αρχίσει 
να διαβρώνεται, με μεγαλύτερη ή μικρό-
τερη ταχύτητα. Κατά συνέπεια, με όρους 
πολιτικού ορθολογισμού, η πρόβλεψη για 
διπλές εκλογές μέσα στο 2022 συγκεντρώ-
νει μακράν τις περισσότερες πιθανότητες, 
εκτός, βεβαίως, απροόπτου.

ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΊ ΠΑΛΊ ΚΑΛΠΕΣ
Εάν η ΝΔ – όπως εκτιμώ – δεν κατορθώ-

σει στις δεύτερες εκλογές (με ενισχυμένη 
αναλογική) να αποσπάσει αυτοδυναμία, 
μπορεί βασίμως να ελπίζει πως θα βρει 
στο ΚΙΝΑΛ τον κυβερνητικό εταίρο για να 
εξασφαλίσει την αναγκαία κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία. Εάν το ΚΙΝΑΛ αρνηθεί, 
η χώρα θα οδηγηθεί κολλητά σε τρίτες 
εκλογές, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα 
μετατραπούν σε μονομαχία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ. Το 
ΚΙΝΑΛ θα συνθλιβεί, ενώ μεγάλη εκλογική 
πτώση θα υποστούν και τα άλλα μικρότε-
ρα κόμματα, επειδή η οικονομία θα έχει 
ταλαιπωρηθεί από τις τρεις διαδοχικές 
εκλογικές αναμετρήσεις και η ανάγκη να 
κυβερνηθεί η χώρα θα προκαλέσει την πιο 
ακραία πόλωση.

Παρά το γεγονός, ότι η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη έχει επανειλημμένως προκα-
λέσει την κοινή γνώμη με πράξεις και 
παραλείψεις της, με αποτέλεσμα να έχει 
δυσαρεστήσει ακόμα και δεδηλωμένους 
ψηφοφόρους της, προς το παρόν τουλά-

χιστον διατηρεί καθαρό προβάδισμα για 
δύο λόγους:
-Πρώτον, επειδή ο κορμός του μιντιακού 

συστήματος τη στηρίζει όσο καμία άλλη 
κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση μέχρι 
τώρα. Και κυρίως, τηρεί αρνητική στάση 
έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
αποδομώντας την σε κάθε ευκαιρία.
-Δεύτερον, επειδή δύο χρόνια μετά την 

τριπλή εκλογική ήττα του το 2019, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν έχει βρει αξιόπιστο αντιπολιτευτι-
κό βηματισμό. Σε αντίθεση με την περίο-
δο 2012-15 που τον οδηγούσε στη νίκη το 
αντιμνημονιακό κύμα, τώρα καλείται να 
πείσει ότι αποτελεί αξιόπιστη και εποικο-
δομητική εναλλακτική λύση στο πρόβλη-
μα της διακυβέρνησης. Η προς το παρόν 
αποτυχία του αποδεικνύεται από το γε-
γονός, ότι δεν καταφέρνει να εισπράξει 
εκλογικά τη δυσαρέσκεια που προκαλεί 
στο εκλογικό σώμα η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη.

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, οι 
πολίτες θα είναι λιγότερο επιεικείς με την 
κυβέρνηση. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
πείθει διευκολύνει την κυβέρνηση, αλλά η 
λαϊκή δυσαρέσκεια, αργά ή γρήγορα, κά-
πως θα εκφρασθεί. Με μαθηματική ακρί-
βεια, από ένα χρονικό σημείο ο σημερινός 
σκεπτικισμός θα μετατραπεί σε πολιτική 
δυσαρέσκεια και η πολιτική δυσαρέσκεια 
σε αρνητική ψήφο. Το έργο το έχουμε ξα-
ναδεί.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.
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Στις 15 Ιουλίου 2020 είχαν διεξαχθεί 
οι βουλευτικές εκλογές στα Σκόπια, 

στις οποίες το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ είχε 
πετύχει τότε μία οριακή νίκη έναντι του 
VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι με 
πολύ μικρή διαφορά (1,32%) με ταυτόχρο-
νη άνοδο των αλβανικών κομμάτων. Εκεί-
νο το αποτέλεσμα έδειξε, πρώτον, ότι κα-
ραδοκούν οι Σκοπιανοί εθνικιστές όσον 
αφορά την αναρρίχηση στην εξουσία και 
δεύτερον, ότι οι Αλβανοί θα είναι οι ρυθ-
μιστές του πολιτικού παιχνιδιού στη γει-
τονική χώρα.

Γράφει ο Ίωάννης Αμπατζόγλου* 
© Newsbreak.gr

Στις 31 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώθηκε 
ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλο-
γών στα Σκόπια. Τελικός απολογισμός 
αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ήταν 
η συντριπτική ήττα του SDSM του Ζόραν 
Ζάεφ, αφού οι υποψήφιοι δήμαρχοι που 
στηρίχθηκαν από αυτό συνετρίβησαν από 
τους υποψήφιους δημάρχους που στήρι-
ξε το εθνικιστικό κόμμα VMRO-DPMNE. 
Μάλιστα, αυτό συνέβη σε όλους τους 
μεγάλους δήμους της χώρας, συμπερι-
λαμβανομένου και αυτού της πόλης των 
Σκοπίων.

Επόμενο αυτής της ήττας του SDSM ήταν 
να δηλώσει o Ζάεφ ότι θα παραιτηθεί από 
τη θέση του πρωθυπουργού, πράγμα 
το οποίο όμως δεν έπραξε, με αποτέλε-
σμα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, το 
VMRO-DPMNE να καταθέσει πρόταση δυ-
σπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός συνα-
σπισμός που ηγούνταν ο Ζάεφ φαίνεται 
ότι χάνει την πλειοψηφία στο σκοπιανό 
κοινοβούλιο αφού το αλβανικό κόμμα 
«BESA» που τον στήριζε δήλωσε ότι απο-
χωρεί από αυτόν. Ο Μίτσκοσκι εμφανί-
στηκε σίγουρος για τη συνεργασία του 
VMRO-DPMNE με το ακροαριστερό κόμ-
μα «Levica» (Αριστερά) και με τα αλβανι-
κά κόμματα «Αλβανική Συμμαχία – Εναλ-
λακτική» και «BESA», και με αυτό τον 
τρόπο εμφανίζεται με κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία 61 βουλευτών σε σύνολο 
120 εδρών. Θα πρέπει να σημειωθεί πά-
ντως, ότι το κόμμα «Levica» χαρακτηρί-
ζεται ως λαϊκίστικο με έντονο αντιαλβα-
νικό προφίλ, γεγονός που δυσχεραίνει τη 

συνεργασία με τα αλβανικά κόμματα.
Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή 

υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
-Είτε θα καταφέρει ο αρχηγός του 

VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι να 
σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού,
-είτε θα προκηρυχθούν βουλευτικές 

εκλογές, στις οποίες αναμένεται άνετη 
επικράτηση του VMRO-DPMNE.
Ο Μίτσκοσκι, μετά από τη νίκη που πέ-

τυχε η παράταξή του στις δημοτικές εκλο-
γές, δήλωσε σχετικά με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών τα εξής [1]: «Μας αρέσει αυτή 
η πραγματικότητα; Όχι δε μας αρέσει, σας 
λέω ότι δε μας αρέσει. Όμως εάν αυτή 
η πραγματικότητα δε γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο της διοικητικής λειτουργίας των 
θεσμικών οργάνων του κράτους, τότε θα 
έχουμε πρόβλημα με άλλες περιπτώσεις 
– με την εισαγγελία, τη δικαιοσύνη κ.λπ. 
Εάν με ρωτάτε αν θα εργαστούμε προ-
κειμένου αυτή την πραγματικότητα, μία 
μέρα που θα έχουμε την ευκαιρία να την 
αλλάξουμε, σας λέω ναι, θα εργαστούμε 
να την αλλάξουμε. Αλλά στην παρούσα 
φάση αυτή είναι η πραγματικότητα στην 
οποία λειτουργούμε όλοι εμείς ως πολίτες 
της Μακεδονίας και αυτή η πραγματικό-
τητα είναι τόσο οδυνηρή, ταπεινωτική για 
όλους εμάς που νιώθουμε τη Μακεδονία 
και μόνο τη Μακεδονία ως πατρίδα μας».
Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί, ότι ήδη 

τα Σκόπια παραβιάζουν τη Συμφωνία των 
Πρεσπών και μάλιστα κατά συρροή. Στην 
Επιτροπή Ελληνισμού έχουμε καταγράψει 
μέχρι τώρα εκατόν εβδομήντα (170) πα-
ραβιάσεις, ενώ το Σεπτέμβριο στείλαμε 
επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη με τις εκατόν εξήντα 
δύο (162) παραβιάσεις που είχαμε κα-
ταγράψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, με την 
επισήμανση ότι στην πραγματικότητα οι 
παραβιάσεις της συμφωνίας αυτής από 
πλευράς των Σκοπίων είναι αμέτρητες! 
Να σημειωθεί ότι έχουν δημοσιοποιηθεί 
όλες οι παραβιάσεις με το αποδεικτικό 
υλικό, όπως επίσης και η επιστολή προς 
τον κ. πρωθυπουργό.

Οι παραβιάσεις αυτές εντοπίζονται σε 
όλο το φάσμα του κρατικού μηχανισμού 
του γειτονικού μας κράτους, όπως επί-
σης και σε οργανισμούς που στηρίζει 
και χρηματοδοτεί. Ένα παράδειγμα είναι 
το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ, το «SDSM», 

του οποίου το πλήρες όνομα είναι «Σοσι-
αλδημοκρατική Ένωση Μακεδονίας». Η 
ονομασία αυτή παραβιάζει τη Συμφωνία 
των Πρεσπών επειδή αναφέρει τη γειτονι-
κή χώρα ως «Μακεδονία» και όχι ως «Βό-
ρεια Μακεδονία».
Επίσης, το κόμμα VMRO-DPMNE του 

Χρίστιαν Μίτσκοσκι φέρει την ονομα-
σία «Εσωτερική Μακεδονική Επαναστα-
τική Οργάνωση – Δημοκρατικό Κόμμα για 
τη Μακεδονική Εθνική Ενότητα». Όταν οι 
εθνικιστές του VMRO-DPMNE μιλούν για 
«εθνική ενότητα» εννοούν τη δημιουργία 
της «ενωμένης» κατ’ αυτούς Μακεδονίας, 
η οποία αποτελείται από τη «Μακεδο-
νία του Αιγαίου» (ελληνική Μακεδονία), 
τη «Μακεδονία του Βαρδάρη» (Σκόπια) 
και τη «Μακεδονία του Πιρίν» (βουλγα-
ρική περιοχή). Επίσης, η «ενότητα» αυτή 
επιθυμούν να συνοδευτεί από την ένω-
ση των δήθεν υπόδουλων «Μακεδόνων» 
που υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή ζουν 
στις πιο πάνω περιοχές της Ελλάδας και 
της Βουλγαρίας και καταπιέζονται από τις 
αντίστοιχες χώρες. Κατάφωρη παραβίαση 
λοιπόν της Συμφωνίας των Πρεσπών και 
από αυτό το κόμμα.

Προς επίρρωση του πιο πάνω, είναι το 
γεγονός ότι στο προοίμιο του νέου συ-
ντάγματος των Σκοπίων υπάρχει αναφο-
ρά στην ASNOM (είναι η αντιφασιστική 
συνέλευση του 1944) όπου αναφέρεται 
το δικαίωμα αυτοδιάθεσης τού – κατά 
τους Σκοπιανούς – «μακεδονικού έθνους» 
και «μακεδονικού λαού», ενώ υπάρχει η 
απαίτηση για την κατάργηση των συνό-
ρων, που όπως λέει η ASNOM, χωρίζουν 
αδερφό από αδερφό και Μακεδόνα από 
Μακεδόνα.
Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες παρα-

βιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών προ-
έρχονται από μέλη του VMRO-DPMNE, 
συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής 
Χρίστιαν Μίτσκοσκι, των δύο αντιπρο-
έδρων, του γενικού γραμματέα, όπως 
επίσης και των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής του κόμματος. Σε αυτές τις 
παραβιάσεις, πέραν του ότι τα Σκόπια 
αναφέρονται ως σκέτο «Μακεδονία», γί-
νεται χρήση συμβόλων που παραπέμπουν 
στην ελληνική αρχαιότητα όπως ο Ήλιος 
της Βεργίνας, εμφανίζονται αλυτρωτικοί 
χάρτες της υποτιθέμενης «Μακεδονίας», 
οι οποίοι περιέχουν ελληνικά εδάφη (μέ-

χρι τη Θάσο και τη Χαλκιδική), όπως επί-
σης υποστηρίζεται η απευθείας καταγωγή 
των Σκοπιανών από τους αρχαίους Μακε-
δόνες και το Μέγα Αλέξανδρο!

Εάν λοιπόν οι Σκοπιανοί δεν τηρούσαν 
μέχρι τώρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
με μία μετριοπαθή κυβέρνηση, φαντα-
στείτε τι θα γίνει με την κυβέρνηση του 
VMRO-DPMNE.

Σχετικά με τη στάση της ελληνικής πλευ-
ράς, πληροφορούμαστε από το κεντρικό 
θέμα του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας 
«Εστία» της Κυριακής 7/11 [2] ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση πρόσφατα –και για πρώτη 
φορά– έχει αποστείλει έγγραφο προς τα 
Σκόπια με το οποίο εγείρει θέμα παραβί-
ασης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εμείς, 
ως Επιτροπή Ελληνισμού αυτό ακριβώς 
επιδιώκαμε, όταν στείλαμε την επιστολή 
στον πρωθυπουργό πριν από περίπου 
δύο μήνες με καταγεγραμμένες μία προς 
μία τις εκατόν εξήντα δύο (162) παραβι-
άσεις. Θέλαμε να αντιδράσει η ελληνική 
κυβέρνηση και να πάψει να παρακολουθεί 
απαθής την προκλητική συμπεριφορά των 
Σκοπίων. Ελπίζουμε να βάλαμε και εμείς 
ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση. 
Κοινή διαπίστωση είναι, ότι η μέχρι τώρα 
στάση του πολιτικού μας συστήματος, 
στο σκοπιανό, είναι από παθητική έως 
εθνικά εγκληματική. Αξίζει να θυμηθού-
με μόνο δύο ενδεικτικά περιστατικά που 
συνέβησαν τον περασμένο Οκτώβριο.

Στις 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος των Σκοπί-
ων κ. Στέβο Πενταρόφσκι πραγματοποίη-
σε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα καλε-
σμένος της προέδρου της ελληνικής δη-
μοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου. Τότε, έξω 
από το προεδρικό μέγαρο, η μπάντα της 
πολεμικής μας αεροπορίας παιάνισε τον 
εθνικό ύμνο των Σκοπίων, ο οποίος είναι 
ένας ύμνος που διεκδικεί ελληνικά εδάφη 
και φέρει τον τίτλο «Ντένες ναντ Μακε-
ντόνιγια» δηλαδή «Σήμερα πάνω από τη 
Μακεδονία».
Ο ύμνος αυτός αναφέρει τα εξής:  

«Σήμερα πάνω από τη Μακεδονία γεν-
νιέται, νέος ήλιος της ελευθερίας! Οι 
Μακεδόνες επαναστατούν, για τα δικαι-
ώματα τους! Απ’ την αρχή τώρα η σημαία 
κυματίζει, της Δημοκρατίας του Κρουσό-
βου! Γκότσε Ντέλτσεφ, Πίτου Γκούλι, 
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Ζόραν Ζάεφ Η Συμφωνία των Πρεσπών 
γκρεμίζεται και το ελληνικό 

πολιτικό σύστημα το χαβά του

https://www.newsbreak.gr/tag/zoran-zaef/
https://www.newsbreak.gr/tag/christian-mitskoski/
https://www.newsbreak.gr/tag/ioannis-ampatzogloy/
https://www.newsbreak.gr/tag/kyriakos-mitsotakis/
https://www.newsbreak.gr/tag/kyriakos-mitsotakis/
https://www.newsbreak.gr/tag/stevo-pentarovski/
https://www.newsbreak.gr/tag/katerina-sakellaropoyloy/
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

SAINTE-DOROTHÉE
  CHOMEDEY$569,000

Centris No. 11860051

507, RUE LAVERGNE, 
LAVAL 
Impeccable townhouse 
situated in great location of 
Ste-Dorothee. Open con-
cept offering 3 bedrooms 
plus 1+1 baths. Many renos 
and updates done to prop-
erty. Close to all shopping, 
schools, transport and 
highways. Beautiful back-
yard with large balcony 
and heated pool. 
MUST SEE!!
 
CALL ME FOR  
MORE INFO.

RARE SPLIT
Detached split situated close to all conveniences.  Offering 3+2 bedrooms, 3 full baths, 
large entrance, living room, dining room, family room, large playroom, double garage, 
beautiful backyard. 

A MUST SEE!!

SOLD IN 12 DAYS

SOLD IN 12 DAYS

Ντάμε Γκρούεφ, Σαντάνσκι! Τα Μακε-
δονικά δάση τραγουδούν δυνατά, νέα 
τραγούδια, νέες ειδήσεις! Η Μακεδονία 
ελεύθερη, Ελεύθερη ζει!». 
Ο συγκεκριμένος ύμνος ορίστηκε ως 

εθνικός ύμνος των Σκοπίων το 1944 και 
η «Μακεδονία» στην οποία αναφέρεται 
εκτείνεται μέχρι τη Χαλκιδική! Άλλωστε, ο 
ύμνος αυτός αναφέρει τη Δημοκρατία του 
Κρουσόβου, δηλαδή τη βουλγαρική ψευ-
τοεπανάσταση του Ίλιντεν και τα ονόματα 
των κομιτατζήδων της βουλγαρικής ΕΜΕΟ 
(Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική 
Οργάνωση), οι οποίοι εγκλημάτησαν κατά 
των Ελλήνων προκειμένου να κατακτή-
σουν την ελληνική Μακεδονία.
Το δεύτερο και πιο πρόσφατο παρατρά-

γουδο συνέβη στην πόλη της Δράμας στις 
εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτω-
βρίου. Εκεί, μετά το πέρας της τελετής 
κατάθεσης των στεφάνων, μία ομάδα 
μαθητών παρουσία του δασκάλου τους 
τραγούδησε το «Μακεδονία ξακουστή». 
Μόλις ολοκλήρωσαν οι μαθητές αυτό τον 
πατριωτικό ύμνο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Δράμας φανερά ενοχλημένος πλησίασε το 
συντονιστή της τελετής ρωτώντας τον πως 
επέτρεψε να γίνει αυτό. Ο συντονιστής 
τού απάντησε ότι αυτό δεν ήταν μέρος 
της τελετής και ότι οι μαθητές τραγούδη-
σαν το συγκεκριμένο ύμνο με δική τους 
πρωτοβουλία και μάλιστα μετά το πέρας 
της τελετής, εξήγηση, η οποία –κατά μαρ-

τυρίες παρευρισκόμενων– δε φάνηκε να 
ικανοποίησε το ΣΥΡΙΖΑΙΟ βουλευτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ 
βουλευτής ενοχλήθηκε τόσο πολύ με το 
άκουσμα του ύμνου, ώστε έφτασε στο ση-
μείο να παραπονεθεί σε τοπικούς άρχο-
ντες της Δράμας συμπεριλαμβανομένου 
του βουλευτή ΝΔ Δράμας με τον οποίο 
διατηρεί άριστες φιλικές θέσεις. Δηλαδή, 
οι Σλάβοι Σκοπιανοί δεν αρκούνται σε όλα 
αυτά που κέρδισαν από τη Συμφωνία των 
Πρεσπών και την τσαλαπατούν θέλοντας 
να εμφανιστούν ως απευθείας απόγονοι 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη χώρα 
μας ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ πολιτευτές ενοχλούνται 

από το άκουσμα του ύμνου «Μακεδονία 
ξακουστή» και μάλιστα σε πόλη της Μα-
κεδονίας! Της κανονικής Μακεδονίας, όχι 
της… μαϊμού Μακεδονίας όπως είναι τα 
Σκόπια. Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί 
μου!
Ενώ λοιπόν η Συμφωνία των Πρεσπών 

γκρεμίζεται –και αυτό οφείλεται στους 
Σκοπιανούς– στο εσωτερικό βιώνουμε 
εθνικά τραγικές καταστάσεις, για τις οποί-
ες ευθύνεται το πολιτικό σύστημα της χώ-
ρας μας αλλά και οι πολίτες που το στη-
ρίζουν.
Υ.Γ.: Βλέπουμε πως καταλήγει η συμφω-

νία που ήταν έμπνευση του «γίγαντα» της 

πολιτικής Νικόλαου Κοτζιά! Η συμφωνία 
για την οποία δηλώνει ότι είναι υπερή-
φανος. Η συμφωνία που παρέδωσε ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ στους μη-Έλληνες 
ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ. Και τι κατάφερε ο προανα-
φερόμενος αποτυχημένος (εκ του αποτε-
λέσματος) πολιτικός; Να λερώσει το όνο-
μά του με μία τεράστια εθνική προδοσία, 
για την οποία η συντριπτική πλειονότητα 
του ελληνικού λαού νιώθει αηδιασμένη. 
Τελικά, η Συμφωνία των Πρεσπών, εκτός 
από προδοτική, αποδεικνύεται ότι είναι 
και η πιο αποτυχημένη συμφωνία παγκο-
σμίως! Τζάμπα τα γράμματα που σπούδα-
σε ο εμπνευστής της… «μυαλό κουκούτσι» 
όπως λέει ο λαός.

*Ο Ίωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινο-
φυσικός Ίατρικής, διδάκτωρ του Ίατρικού 
Τμήματος του ΔΠΘ, Επιστημονικά Ύπεύ-
θυνος του Τμήματος Ίατρικής Φυσικής 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ελληνισμού

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] https://www.naftemporiki.gr/
story/1796264/b-makedonia-o-arxigos-
tou-vmro-zitaei-proores-ekloges-kai-
sxediazei-na-allaksei-tin-sumfonia-ton-
prespon
[2] Μύρνα Νικολαΐδου, «Η Ελλάς εγείρει 
πρώτη φορά θέμα παραβιάσεως των 
Πρεσπών από τα Σκόπια», εφημ. Εστία, 7 
Νοεμβρίου 2021
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Κατερίνα Σακελλαροπούλου  

& Στέβο Πενταρόφσκι

Χρίστιαν 
ΜίτσκοσκιΕάν οι Σκοπιανοί δεν τηρούσαν τη 

Συμφωνία των Πρεσπών με μία 
μετριοπαθή κυβέρνηση, φανταστείτε τι 
θα γίνει με μια εθνικιστική κυβέρνηση...

https://www.newsbreak.gr/tag/nikos-kotzias/
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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

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Τι λένε οι επιστημονικές μελέτες;

Από την αρχή αυτής της πανδημίας 
που άλλαξε ριζικά τις ζωές μας αλλά 

και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πλέον 
τον κόσμο και τους άλλους, προσπάθησα 
με μια σειρά άρθρων να φωτίσω κάποιες 
πλευρές της αλήθειας, που ηθελημένα ή 
όχι αποκρύπτονταν ή αλλοιώνονταν. Σκο-
πός μας, η ενημέρωση των ασθενών μας 
και όχι μόνο, με απώτερο σκοπό τη βοή-
θεια και τη στήριξή τους. 

Γράφει ο καρδιολόγος 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
[cardiodoctor.gr]

Αισίως, με πολλές δυσκολίες, έχουμε δη-
μοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα στην τα-
πεινή ιστοσελίδα του ιατρείου μας και θα 
συνεχίσουμε όσο μας το επιτρέψουν και 
εσείς μας διαβάζετε. Όμως υπάρχουν 
πολλοί που αμφισβητούν την αξία των 
γραφομένων και επικαλούνται ως επιχεί-

ρημα, το ότι δήθεν είναι αστήρικτα και 
δεν υποστηρίζονται από τα επιστημονικά 
δεδομένα και τις ανακοινώσεις σε διεθνή 
περιοδικά.
Θα ήθελα λοιπόν να διαβεβαιώσω τους 

καλοπροαίρετους αναγνώστες των άρ-
θρων μου, ότι μπορεί να γράφονται απλά 
και κατανοητά αλλά στηρίζονται αποκλει-
στικά στα όσα δημοσιεύονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία και την κοινή λογική βέβαια. 
Η άποψή μου είναι ότι δεν ενδιαφέρει 

τους περισσότερους η ανάγνωση των πο-
λύπλοκων στατιστικών και άλλων αναφο-
ρών ενός επιστημονικού άρθρου αλλά τα 
συμπεράσματα και μάλιστα όσο πιο απλά 
γίνεται.
Σήμερα λοιπόν, για να ικανοποιήσω 

τους επικριτές μου, θα αφιερώσω το άρ-
θρο αυτό σε μία εργασία που δημοσιεύ-
τηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό 
«European Journal of Epidemiology» με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2021.*  
Το περιοδικό αυτό είναι για τους μη γνω-

ρίζοντες ένα από τα πιο σημαντικά στο 
χώρο της επιδημιολογίας. 
Ο τίτλος του άρθρου είναι «Increases 

in COVID-19 are unrelated to levels of 
vaccination across 68 countries and 2.947 
counties in the United States» και για 
τους μη μυημένους στα Αγγλικά: «Η αύξη-
ση του  COVID-19 δε σχετίζεται με τα επί-
πεδα εμβολιασμού σε 68 χώρες και 2.947 
κομητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Στην εισαγωγή του άρθρου διαβάζου-

με: «Τα εμβόλια είναι επί του παρόντος 
η κύρια στρατηγική για το μετριασμό και 
την καταπολέμηση του COVID-19 σε όλο 
τον κόσμο. Για παράδειγμα, το αφήγημα 
που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη αύξηση 
των νέων κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες (ΗΠΑ) υποστηρίζεται ότι οφείλεται 
σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολια-
σμού. Ένα παρόμοιο αφήγημα έχει επίσης 

παρατηρηθεί σε χώρες, όπως η Γερμανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ταυτόχρονα, 
το Ισραήλ που χαιρετίστηκε για τα γρή-
γορα και υψηλά ποσοστά εμβολιασμού 
του, έχει επίσης σημαντική αναζωπύρωση 
των κρουσμάτων COVID-19. Ερευνούμε 
τη σχέση μεταξύ του ποσοστού του πλη-
θυσμού που έχει πλήρως εμβολιαστεί και 
των νέων κρουσμάτων COVID-19 σε 68 
χώρες και σε 2.947 κομητείες στις ΗΠΑ».
Το αφήγημα αυτό, ότι η νόσος πλέον 

είναι νόσος ανεμβολίαστων όχι μόνο κυ-
ριαρχεί στην Ελλάδα αλλά είναι η καρα-
μέλα στα χείλη πολιτικών, επιστημόνων 
και όσων αφελών ή όχι πείθονται από την 
επίσημη προπαγάνδα. Για να δούμε όμως, 
αν τα επιστημονικά δεδομένα πραγματι-
κά συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Η 
εργασία αυτή αφού μελετά τα υπάρχοντα 
δεδομένα καταλήγει στα συμπεράσματά 
της.

Να λοιπόν τι συμπεραίνει: «Η αποκλει-
στική εξάρτηση από τον εμβολιασμό ως 
κύρια στρατηγική για το μετριασμό του 
COVID-19 και των δυσμενών συνεπειών 
του πρέπει να επανεξεταστεί, ειδικά λαμ-
βάνοντας υπόψη την παραλλαγή Delta 
(B.1.617.2) και την πιθανότητα μελλοντι-
κών παραλλαγών. Μπορεί να χρειαστεί να 
τεθούν σε εφαρμογή άλλες φαρμακολογι-
κές και μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις 
παράλληλα με την αύξηση των ποσοστών 
εμβολιασμού. Αυτή η διόρθωση πορεί-
ας, ειδικά σε ό,τι αφορά την αφήγηση της 
πολιτικής, αποκτά πρωταρχική σημασία 
με τα αναδυόμενα επιστημονικά στοιχεία 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων στον πραγματικό κόσμο.

Για παράδειγμα, σε μια έκθεση που κυ-
κλοφόρησε από το Υπουργείο Υγείας του 
Ισραήλ, η αποτελεσματικότητα 2 δόσεων 
του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) 
κατά της πρόληψης της μόλυνσης από 

COVID-19 αναφέρθηκε ότι ήταν 39%, ση-
μαντικά χαμηλότερη από την αποτελε-
σματικότητα στο εργαστήριο που ήταν 
96%. Αναδεικνύεται επίσης, ότι η ανοσία 
που προέρχεται από το εμβόλιο Pfizer-
BioNTech μπορεί να μην είναι τόσο ισχυ-
ρή όσο η ανοσία που αποκτάται μέσω 
της ανάρρωσης από τον ιό COVID-19. Έχει 
επίσης αναφερθεί σημαντική μείωση της 
ανοσίας από τα εμβόλια mRNA 6 μήνες 
μετά την ανοσοποίηση. Παρόλο που οι 
εμβολιασμοί προσφέρουν προστασία στα 
άτομα από σοβαρή νοσηλεία και θάνατο, 
το CDC ανέφερε αύξηση από 0,01 σε 9% 
και από 0 σε 15,1% (μεταξύ Ιανουαρίου 
και Μαΐου 2021) στα ποσοστά νοσηλειών 
και θανάτων, αντίστοιχα, μεταξύ των πλή-
ρως εμβολιασμένων.
Συνοψίζοντας, ακόμη και αν πρέπει να γί-

νουν προσπάθειες για να ενθαρρυνθούν 
οι πληθυσμοί να εμβολιαστούν, θα πρέπει 
να γίνει με ταπεινότητα και σεβασμό. Ο 
στιγματισμός πληθυσμών μπορεί να κάνει 
περισσότερο κακό παρά καλό. Είναι σημα-
ντικό, άλλες μη φαρμακολογικές προσπά-
θειες πρόληψης (π.χ. η σημασία της βα-
σικής υγιεινής της δημόσιας υγείας όσον 
αφορά τη διατήρηση ασφαλών αποστά-
σεων ή το πλύσιμο των χεριών, την προ-
ώθηση καλύτερων συχνών και φθηνότε-
ρων μορφών τεστ) πρέπει να ανανεωθούν, 
προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία 
της μάθησης να ζεις με τον COVID-19 με 
τον ίδιο τρόπο που συνεχίζουμε να ζούμε 
100 χρόνια αργότερα, με διάφορες επο-
χιακές αλλοιώσεις του ιού της γρίπης του 
1918».

Δε θα ήθελα να προσθέσω κάτι περισσό-
τερο. Νομίζω ότι το άρθρο αυτό δικαιώνει 
τις θέσεις που προβάλαμε τόσους μήνες.

*www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC8481107/

ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ:ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ:  
«ΧΑΜΗΛΗ ΕΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ!»«ΧΑΜΗΛΗ ΕΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ!»

«Πάγωσε» το στούντιο του ΣΚΑΪ το Σαββατοκύριακο 
6/7 Νοεμβρίου, ο Ευάγγελος Τέρπος, Καθηγη-

τής Αιματολογίας στη Θεραπευτική Κλινική της Ίατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ο καθηγητής παρέθεσε τα αποτελέσματα μεγάλης έρευ-

νας για το επίπεδο προστασίας που έχουν όσοι εμβολιά-
στηκαν και με τις δύο δόσεις, συγκριτικά μάλιστα με την 
πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 
εξαιρετικά ανησυχητικά. Όσοι έχουν εμβολιαστεί και με 
τις δύο δόσεις, μετά το εξάμηνο, οι μισοί σχεδόν έχουν 
χαμηλή προστασία έναντι του ιού της Γουχάν και ακόμα 
μικρότερη, ελάχιστη, έναντι της μετάλλαξης Δέλτα! Ο κα-
θηγητής είπε συγκεκριμένα, ότι η ανοσία που προσφέρει 

το εμβόλιο έναντι της μετάλλαξης Δέλτα, είναι μισή από 
την αντίστοιχη που προσφέρει έναντι του αρχικού στε-
λέχους της Γουχάν! Όσοι μάλιστα εμβολιάστηκαν με το 
μονοδοσικό σκεύασμα της Johnson, έχουν ελάχιστη προ-
στασία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου στο 
πεντάμηνο) και πρέπει να κάνουν άμεσα δεύτερη δόση.
Η πλέον συγκλονιστική αναφορά του καθηγητή όμως 

αφορούσε τη φυσική ανοσία για όσους έχουν ήδη νοσή-
σει. Ο καθηγητής ήταν ξεκάθαρος! Όσοι έχουν ήδη νο-
σήσει από κορωνοϊό και έχουν θεραπευτεί, κάνοντας μία 
δόση του εμβολίου, έχουν απόλυτη ανοσία απέναντι και 
στα δύο στελέχη του κορωνοϊού! Καλό θα είναι λοιπόν 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να υιοθετήσει 

άμεσα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης, ελληνικής 
έρευνας, και να ευθυγραμμίσει την πολιτική της. Διότι 
τα ευρήματα της έρευνας εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την 
έκρηξη κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων που 
αντιμετωπίζει η Ελλάδα το τρέχον χρονικό διάστημα.

Και βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγή-
σει, ποιος της εισηγήθηκε να ανοίξουν… σκυλάδικα μόνο 
για εμβολιασμένους, «πρωτοβουλία» που ενδέχεται να 
έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Δείτε το βίντεο με την  
παρέμβαση του καθηγητή:

https://www.youtube.com/
watch?v=4gM1VdlI71c&ab_channel=SKAI.gr

https://www.youtube.com/watch?v=4gM1VdlI71c&ab_channel=SKAI.gr
https://www.youtube.com/watch?v=4gM1VdlI71c&ab_channel=SKAI.gr
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Ερευνητής αποκαλύπτει ζητήματα ακεραιότητας 
δεδομένων στις κλινικές δοκιμές της Pfizer

Το επιστημονικό περιοδικό ΒMJ (2 Νοεμ-
βρίου 2021) αναφέρεται σε έναν πληρο-

φοριοδότη της Pfizer. Το περιοδικό ισχυρίζε-
ται ότι έχει πληροφορίες, ότι υπήρξε εξαπά-
τηση και νοθεία στις δοκιμές έγκρισης του 
πειραματικού εμβολίου της εταιρείας.
Το φθινόπωρο του 2020, ο πρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert 
Bourla, δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή 
προς τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων 
σε όλο τον κόσμο που είχαν επενδύσει τις 
ελπίδες τους σε ένα ασφαλές και αποτελε-
σματικό εμβόλιο covid-19 για τον τερματι-
σμό της πανδημίας. «Όπως έχω ξαναπεί, 
λειτουργούμε με την ταχύτητα της επιστή-
μης», έγραψε τότε ο Bourla, εξηγώντας στο 
κοινό πότε θα μπορούσε να περιμένει την 
έγκριση ενός εμβολίου της Pfizer στις Ηνω-
μένες Πολιτείες.

Όμως, για τους ερευνητές που δοκίμαζαν 
το εμβόλιο της Pfizer σε διάφορες τοποθε-
σίες στο Τέξας κατά τη διάρκεια εκείνου του 
φθινοπώρου, η ταχύτητα μπορεί να είχε ως 
κόστος την ακεραιότητα των δεδομένων 
και την ασφάλεια των ασθενών. Ένας πε-
ριφερειακός διευθυντής που απασχολού-
νταν στον ερευνητικό οργανισμό Ventavia 
Research Group δήλωσε στο BMJ ότι η 
εταιρεία παραποίησε δεδομένα, εξαπάτησε 
ασθενείς, απασχολούσε ανεπαρκώς εκπαι-
δευμένους «εμβολιαστές» και άργησε να 
παρακολουθήσει τα ανεπιθύμητα συμβά-
ντα που αναφέρθηκαν στη βασική δοκιμή 
φάσης ΊΊΊ της Pfizer. Το προσωπικό που δι-
ενήργησε ελέγχους ποιοτικού ελέγχου ήταν 
συγκλονισμένο από τον όγκο των προβλη-
μάτων που εντόπιζε. Αφού ειδοποίησε επα-
νειλημμένα τη Ventavia για τα προβλήματα 
αυτά, η περιφερειακή διευθύντρια, Brook 
Jackson, έστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο καταγγελία στον Οργανισμό Τροφίμων 
και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Η Ventavia 
την απέλυσε αργότερα την ίδια ημέρα. Η 
Jackson παρέδωσε στο BMJ δεκάδες εσωτε-
ρικά έγγραφα της εταιρείας, φωτογραφίες, 
ηχογραφήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

ΚΑΚH ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΑΚH ΔΊΑΧΕIΡΊΣΗ
Στον ιστότοπό της η Ventavia αυτοαποκα-

λείται η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία κλι-
νικών ερευνών στο Τέξας και αναφέρεται 
σε πολλές βραβεύσεις που έχει κερδίσει για 
το έργο της. Ωστόσο, η Τζάκσον δήλωσε στο 
BMJ ότι, κατά τη διάρκεια των δύο εβδομά-
δων που απασχολήθηκε στη Ventavia το Σε-
πτέμβριο του 2020, ενημέρωσε επανειλημ-

μένα τους ανωτέρους της για την κακή δια-
χείριση του εργαστηρίου, τις ανησυχίες για 
την ασφάλεια των ασθενών και τα ζητήματα 
ακεραιότητας των δεδομένων. Η Τζάκσον 
ήταν εκπαιδευμένη ελεγκτής κλινικών δοκι-
μών που κατείχε προηγουμένως θέση διευ-
θυντή επιχειρήσεων και ήρθε στη Ventavia 
με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας 
στο συντονισμό και τη διαχείριση κλινικών 
ερευνών. Απογοητευμένη από το γεγονός ότι 
η Ventavia δεν αντιμετώπιζε τα προβλήμα-
τα, η Τζάκσον κατέγραψε διάφορα θέματα 
αργά ένα βράδυ, τραβώντας φωτογραφίες 
στο κινητό της τηλέφωνο. Μια φωτογραφία, 
που παραδόθηκε στο BMJ, έδειχνε βελόνες 
πεταμένες σε μια πλαστική σακούλα. Μια 
άλλη έδειχνε υλικά συσκευασίας εμβολίων 
με γραμμένους τους αριθμούς αναγνώρισης 
των συμμετεχόντων στη δοκιμή να έχουν 
αφεθεί σε ανοιχτό χώρο, με αποτέλεσμα να 
μην τηρείται η αρχή της προστασίας προσω-
πικών δεδομένων.

Σε μια ηχογράφηση μιας συνάντησης στα 
τέλη Σεπτεμβρίου του 2020 μεταξύ της 
Τζάκσον και δύο διευθυντών, ακούγεται ένα 
στέλεχος της Ventavia να εξηγεί ότι η εται-
ρεία δεν ήταν σε θέση να ποσοτικοποιήσει 
τα είδη και τον αριθμό των σφαλμάτων που 
διαπίστωνε όταν εξέταζε τα έγγραφα της δο-
κιμής για τον έλεγχο ποιότητας. «Στο μυα-
λό μου, είναι κάτι καινούργιο κάθε μέρα», 
λέει ένα στέλεχος της Ventavia. «Γνωρίζου-
με ότι είναι σημαντικό».

ΑΝΗΣΎΧIΑ ΓΊΑ ΤΗΝ  
ΕΠΊΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΎ FDA

Τα έγγραφα δείχνουν, ότι τα προβλήματα 
συνεχίζονταν επί εβδομάδες. Σε έναν κατά-
λογο «αντικειμένων δράσης» που κυκλοφό-
ρησε μεταξύ των διευθυντών της Ventavia 
στις αρχές Αυγούστου του 2020, λίγο μετά 
την έναρξη της δοκιμής και πριν από την 
πρόσληψη της Jackson, ένα στέλεχος της 
Ventavia προσδιόρισε τρία μέλη του προ-
σωπικού της εταιρείας με τα οποία έπρεπε 
να «εξετάσουν το θέμα του ηλεκτρονικού 
ημερολογίου/την παραποίηση δεδομένων 
κ.λπ.». Ένας από αυτούς «συμβουλεύτηκε 
προφορικά για την αλλαγή των δεδομένων 
και τη μη σημείωση της καθυστερημένης 
καταχώρησης», αναφέρεται σε σημείωμα.

Σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Τζάκ-
σον και τα στελέχη της Ventavia συζήτησαν 
το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ο FDA για επι-
θεώρηση. «Θα λάβουμε κάποιου είδους 
ενημερωτική επιστολή τουλάχιστον, πριν 

έρθει εδώ ο FDA…», δήλωσε ένα στέλεχος.
Το επόμενο πρωί, στις 25 Σεπτεμβρίου 

2020, η Τζάκσον τηλεφώνησε στον FDA για 
να προειδοποιήσει για τις ακατάλληλες 
πρακτικές στην κλινική δοκιμή της Pfizer στη 
Ventavia. Στη συνέχεια ανέφερε τις ανησυ-
χίες της σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στον οργανισμό. Το απόγευμα η 
Ventavia απέλυσε την Τζάκσον – θεωρώντας 
την «μη κατάλληλη», σύμφωνα με την επι-
στολή αποχώρησής της. Η Τζάκσον δήλωσε 
στο BMJ ότι ήταν η πρώτη φορά που απο-
λύθηκε στα 20 χρόνια ερευνητικής καριέ-
ρας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΤΩΝ ΔΟΚΊΜΩΝ

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου της 25ης Σεπτεμβρίου προς τον FDA η 
Jackson έγραψε ότι η Ventavia είχε εγγράψει 
περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες σε 
τρεις τοποθεσίες. Στην πλήρη δοκιμή (κατα-
χωρημένη με τον αριθμό NCT04368728) 
συμμετείχαν περίπου 44.000 συμμετέχοντες 
σε 153 τοποθεσίες που περιλάμβαναν πολυ-
άριθμες εμπορικές εταιρείες και ακαδημαϊ-
κά κέντρα. 

Στη συνέχεια απαρίθμησε δώδεκα ανη-
συχίες που είχε διαπιστώσει, μεταξύ των 
οποίων:
-Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν σε ένα 
διάδρομο μετά την ένεση και δεν παρακο-
λουθούνταν από το ιατρικό προσωπικό

-Έλλειψη έγκαιρης παρακολούθησης των 
ασθενών που παρουσίασαν ανεπιθύμητες 
ενέργειες
-Μη αναφορά των αποκλίσεων  
του πρωτοκόλλου
-Τα εμβόλια δεν αποθηκεύονται  
στις κατάλληλες θερμοκρασίες
-Λανθασμένη επισήμανση  
εργαστηριακών δειγμάτων
-Στοχοποίηση του προσωπικού της 
Ventavia για την αναφορά τέτοιου  
είδους προβλημάτων

 
Μέσα σε λίγες ώρες, η Τζάκσον έλαβε ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

τον FDA, με το οποίο την ευχαριστούσε για 
τις ανησυχίες της και την ενημέρωνε, ότι ο 
FDA δεν μπορούσε να σχολιάσει οποιαδή-
ποτε έρευνα θα μπορούσε να προκύψει. 
Λίγες ημέρες αργότερα, η Τζάκσον δέχτηκε 
τηλεφώνημα από έναν επιθεωρητή του FDA 
για να συζητήσει την αναφορά της, αλλά της 
είπαν ότι δεν μπορούσαν να δοθούν περαι-
τέρω πληροφορίες. Δεν άκουσε τίποτε πε-
ραιτέρω σε σχέση με την αναφορά της.

Στο ενημερωτικό έγγραφο της Pfizer που 
υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της συμβουλευ-
τικής επιτροπής του FDA που πραγματοποι-
ήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 για να συζη-
τηθεί η αίτηση της Pfizer για έγκριση επεί-
γουσας χρήσης του εμβολίου covid-19, η 
εταιρεία δεν έκανε καμία αναφορά στα 
προβλήματα στην τοποθεσία Ventavia. Την 
επόμενη ημέρα ο FDA εξέδωσε την άδεια 
κυκλοφορίας του εμβολίου.
Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, μετά 

την πλήρη έγκριση του εμβολίου της Pfizer, 
ο FDA δημοσίευσε περίληψη των επιθεω-
ρήσεών του κατά τη διάρκεια των κλινικών 
δοκιμών της εταιρείας. Εννέα από τα 153 
κέντρα της δοκιμής επιθεωρήθηκαν. Οι το-
ποθεσίες της Ventavia δεν περιλαμβάνονταν 
μεταξύ των εννέα, και δεν πραγματοποιή-
θηκαν επιθεωρήσεις των τοποθεσιών στις 
οποίες προσλήφθηκαν εργαζόμενοι κατά 
τους οκτώ μήνες μετά την έκτακτη έγκριση 
του Δεκεμβρίου 2020. 

Ο αξιωματικός επιθεώρησης του FDA ση-
μείωσε: «Το τμήμα της ακεραιότητας των 
δεδομένων και της επαλήθευσης των επι-
θεωρήσεων BIMO [παρακολούθηση της 
βιολογικής έρευνας] ήταν περιορισμένο, 
επειδή η μελέτη βρισκόταν σε εξέλιξη και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την επα-
λήθευση και τη σύγκριση δεν ήταν ακόμη 
διαθέσιμα στο IND [ερευνητικό νέο φάρ-
μακο]».

ΠΗΓΕΣ
[1] https://www.eyewideopen.
org/?p=2335
[2] https://www.eyewideopen.org/wp-
content/uploads/2021/11/bmj.n2635.full_.
pdf

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

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
https://www.pfizer.com/news/hot-topics/an_open_letter_from_pfizer_chairman_and_ceo_albert_bourla
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-key-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-first-covid-19
https://www.eyewideopen.org/?p=2335
https://www.eyewideopen.org/?p=2335
https://www.eyewideopen.org/wp-content/uploads/2021/11/bmj.n2635.full_.pdf
https://www.eyewideopen.org/wp-content/uploads/2021/11/bmj.n2635.full_.pdf
https://www.eyewideopen.org/wp-content/uploads/2021/11/bmj.n2635.full_.pdf
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Υγεία και Διατροφή
Γέλιο: Πώς μειώνει την Γέλιο: Πώς μειώνει την 

αίσθηση του πόνου  αίσθηση του πόνου  
και άλλα 4 οφέλη  και άλλα 4 οφέλη  
του στην υγείατου στην υγεία
Είναι δύσκολο να είμαστε αγχωμένοι και φοβισμένοι αν γελάμε, γι’ αυτό και το χιούμορ είναι 

ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε πει 
κάποτε: «Για να γελάς αληθινά, πρέπει να μπορείς να παίρνεις τον πόνο σου και να παίζεις με 
αυτόν».
Ίσως και γι’ αυτό κάποιοι από τους πιο αστείους ανθρώπους εκεί έξω, έχουν ταξιδέψει μέσα από 

έντονες περιόδους προσωπικού δράματος. Υπάρχει ένα ανείπωτο κρυμμένο μήνυμα μέσα σε κάθε 
ξέσπασμα γέλιου, που λέει: «Υπόσχομαι ότι θα το ξεπεράσεις», όπως η ανακουφιστική αγκαλιά 
της μαμάς μας όταν ήμασταν 3 ετών.

5 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ: Μία ομάδα Σουηδών ειδικών στον πόνο παρουσίασε την έρευνά 

της, στο πώς το χιούμορ παρέχει ανακούφιση σε χρόνιους ασθενείς. Η έρευνα διεξήχθη από ένα 
Πανεπιστήμιο στη Φλωρεντία. Το χιούμορ είναι μια εξαιρετική στρατηγική αύξησης της αντοχής 
στον πόνο και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε χρόνιους ασθενείς. Αυτό ίσως να οφείλεται 
στο ότι το χιούμορ ενεργοποιεί την απελευθέρωση ενδορφινών και ανακουφίζει από τη μυϊκή 
ένταση.
ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Το γέλιο επίσης βοηθά στην αντιμετώπιση 

ασθενειών, καθώς ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν γελάμε, 
αναπνέουμε με το διάφραγμά μας, που ενεργοποιεί τον καθαρισμό του λεμφικού συστήματος. 
Η αυξημένη ροή λεμφικού υγρού που περνά μέσα από λεμφαδένες απομακρύνει τις τοξίνες και ο 
αυξημένος αριθμός λεμφοκυττάρων που κυκλοφορούν στο αίμα μας προστατεύουν από ασθένειες.
ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ: Επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Loma Linda στην 

Καλιφόρνια θέλησε να μελετήσει, αν η προσμονή του γέλιου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα τριών 
ορμονών του στρες: της κορτιζόλης, της επινεφρίνης και της dopac (μιας χημικής ουσίας που βοηθά 
στην παραγωγή αδρεναλίνης). Με μετρήσεις που έγιναν πριν από ένα αστείο γεγονός, κατά τη 

διάρκεια και μετά, φάνηκε ότι οι ορμόνες του στρες είχαν μειωθεί κατά περίπου 38% πριν το γεγονός.
ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ: Σύμφωνα με πολλές έρευνες, μία 

εκ των οποίων έγινε από καρδιολόγους στη Βαλτιμόρη της Αμερικής, βρήκε ότι όσοι είχαν καρδιοπάθειες 
είχαν 40% λιγότερες πιθανότητες να γελάσουν σε μια σειρά καταστάσεων, συγκριτικά με όσους δεν 

παρουσίαζαν καρδιοπάθειες. Δε γνωρίζουμε ακριβώς γιατί το γέλιο προστατεύει την καρδιά, αλλά γνωρίζουμε 
ότι το ψυχικό στρες σχετίζεται με βλάβες στο ενδοθήλιο, το προστατευτικό τοίχος που βρίσκεται σε όλα τα 
αιμοφόρα αγγεία. Αυτό προκαλεί μια σειρά φλεγμονωδών αντιδράσεων που προκαλούν συσσώρευση λίπους 
και χοληστερίνης στις αρτηρίες και συνεπώς σε καρδιακό έμφραγμα. Το γέλιο ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και 
αυξάνει την αιματική ροή, πλούσια σε οξυγόνο σε όλο το σώμα.
ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΚΑΙΕΙ ΘΕΡΜΙΔΕΣ: Το γέλιο καίει ακόμα και θερμίδες. Σε μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό 

Συνέδριο για την Παχυσαρκία το 2005, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι το γέλιο απαιτεί 
ενέργεια και έτσι αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό κατά 10-20%. Συνεπώς, καταναλώνονται και περισσότερες 
θερμίδες.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγές:
-www.bkkommunikation.com/de/presse-service/alle-beitraege/detail/humour-increases-pain-tolerance-and-
improves-quality-of-life/
-www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2556917
-www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11253418

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 23h tous les jours · from 8am to 11pm every daydu lundi 15 novembre au dimanche 21 novembre 2021 · from monday november 15th to sunday november 21st 2021

MERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting

5.93/kg

Nettoyé · Cleaned
8.13/kg

GRENADE SANS PÉPINSGRENADE SANS PÉPINS
Seedless PomegranateSeedless Pomegranate

MIEL DE FLEURS SAUVAGES MIEL DE FLEURS SAUVAGES 
CEDARCEDAR
Wild Flower HoneyWild Flower Honey
1kg1kg

PITA ANDALOSPITA ANDALOS
400g400g

OLIVES VERTES LIBANAISESOLIVES VERTES LIBANAISES
Green Lebanese OlivesGreen Lebanese Olives
5.49/kg5.49/kg

JUS RÉFRIGÉRÉ OASISJUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated JuiceRefrigerated Juice

1.50 à 1.75L1.50 à 1.75L

FARINE TOUT USAGE FIVE FARINE TOUT USAGE FIVE 
ROSESROSES
All purpose FlourAll purpose Flour
10kg10kg

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
HÄAGEN-DAZSHÄAGEN-DAZS

Ice CreamIce Cream
3x88g ou3x88g ou

414 à 500ml414 à 500ml

FROMAGE CHEDDAR FORTFROMAGE CHEDDAR FORT
CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg

GROSSES CREVETTES CRUES GROSSES CREVETTES CRUES 
DÉCORTICAGE ÉCLAIR EZDÉCORTICAGE ÉCLAIR EZ
Large Peel Raw ShrimpsLarge Peel Raw Shrimps
16/2016/20

SAC DE 2LBS

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
2.18/kg2.18/kg

CLÉMENTINES AVEC FEUILLESCLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with LeavesClementines with Leaves
4.39/kg4.39/kg

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

ASPERGESASPERGES
AsparagusAsparagus

botte de 1lbbotte de 1lb
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Τι πιθανότητες υπάρχουν το Τι πιθανότητες υπάρχουν το 
Burj Khalifa να καταρρεύσειBurj Khalifa να καταρρεύσει
Το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο βρίσκεται  Το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο βρίσκεται  
στο Ντουμπάι και προκαλεί δέοςστο Ντουμπάι και προκαλεί δέος

Στις 4 Ιανουαρίου του 2010 το Burj Khalifa στο Ντουμπάι κατέρριπτε το προηγούμενο ρεκόρ 
του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο – του Taipei 101 στην Ταϊβάν με ύψος 508 μέτρων – καθώς 

και πέντε άλλα ρεκόρ, όπως η ψηλότερη δομή στον κόσμο, ο ψηλότερος κατοικημένος όροφος 
στον κόσμο και ο μεγαλύτερος ανελκυστήρας στον κόσμο, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή. 

Με το ιλιγγιώδες ύψος των 827 μέτρων, διαθέτει 160 ορόφους, καθώς και το ταχύτερο ασανσέρ 
στον κόσμο (63 χλμ./ώρα). Με τους αριθμούς να προκαλούν στην κυριολεξία παραζάλη, έχετε 
αναρωτηθεί ποτέ τι πιθανότητες υπάρχουν το Burj Khalifa να καταρρεύσει;

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ
Όπως και άλλα εντυπωσιακά κατορθώματα της σύγχρονης τεχνολογίας και μηχανικής, για 

παράδειγμα το φράγμα Three Gorges της Κίνας, υπάρχει πάντα η πιθανότητα το ανθρώπινο 
λάθος ή η άγνοια, να οδηγήσουν στο πιο καταστροφικό ίσως σενάριο. Αυτό της κατάρρευσης 
του Burj Khalifa, κάτι που θα σήμαινε αμέτρητους νεκρούς, ανθρώπους που θα έχαναν πολλά 
χρήματα και φυσικά ένα μεγάλο σωρό από ερείπια στην καρδιά του Ντουμπάι. 

Ας ρίξουμε, ωστόσο, μια ματιά στα χαρακτηριστικά του Burj Khalifa που το προστατεύουν 
από μια τόσο τρομερή μοίρα.

Όλοι οι ουρανοξύστες πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του ανέμου, και οι 
αρχιτέκτονες του Burj Khalifa βρήκαν έναν πολύ έξυπνο τρόπο για να διατηρήσουν το κτίριο 
σε όρθια θέση σε έντονες συνθήκες. Σύμφωνα με το περιοδικό Inquiries Journal, ο πύργος 
αποτελείται από αρκετούς μικρότερους πύργους, που μοιάζουν με μίσχους που βρίσκονται 
γύρω από ένα κεντρικό κώνο.

Αυτός ο φαινομενικά περίεργος σχεδιασμός, εξυπηρετεί πραγματικά τη λειτουργία του 
να μην επιτρέπει στους ανέμους να σχηματίζουν στροφές, ή ισχυρά ρεύματα αέρα που θα 
μπορούσαν να ραπίζουν το κτίριο ή ακόμη και να καταστρέψουν τον πύργο. 

Μία τεχνική που ο Μπιλ Μπέικερ, επικεφαλής μηχανικός του κτηρίου, χαρακτήρισε ως 
«σύγχυση του ανέμου», η οποία απλώς εμποδίζει τον άνεμο να πιάσει το κτίριο, αναφέρει 
το grunge.com.

Από την άλλη, πύργοι όπως το Taipei 101, το Citigroup Center στη Νέα Υόρκη και το κτίριο 
John Hancock στη Βοστώνη, χρησιμοποιούν κάτι που ονομάζεται συντονισμένος 

μαλακός αποσβεστήρας (γνωστός και ως σεισμικός 
αποσβεστήρας) για να μειώσουν την επίδραση του ανέμου. 
Στην ουσία, πρόκειται για μια γιγαντιαία μπάλα που κρέμεται 

στην κορυφή του πύργου, η οποία περιστρέφεται προς την 
αντίθετη κατεύθυνση από τον τρόπο με τον οποίο ο άνεμος 
σπρώχνει το κτίριο, για να το αποτρέψει από την ταλάντευση.
Ωστόσο, παρά τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του, το Burj 

Khalifa λικνίζεται ακόμα μπροστά και πίσω περίπου για δύο 
μέτρα στην κορυφή του όταν φυσάει. Αλλά δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας, αναφέρει το grunge.com, καθώς είναι έτσι φτιαγμένος 
που δύσκολα θα καταρρεύσει. Τουλάχιστον όχι άμεσα. 

© Newsbeast.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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Είναι σπάνιο να μπορείς να διαχειρίζε-
σαι δύο καριέρες. Ακόμα πιο δύσκολο, 

αν οι καριέρες διαφέρουν η μία από την 
άλλη σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 

Ο Gianni Bodo είναι δάσκαλος στο σχο-
λείο «Σωκράτης» και παράλληλα είναι 
τραγουδοποιός και ερμηνευτής με μία κα-
ριέρα που όλο και δυναμώνει.    

Ήταν 23 χρονών και φρέσκος από το πα-
νεπιστήμιο όταν έγινε εκπαιδευτικός. Δεν 
είχε ακούσει ακόμη για την Κοινότητα, 
αλλά η φίλη του, ελληνικής καταγωγής, 
που εργαζόταν ήδη στο «Socrates» τον 
έπεισε να στείλει μια αίτηση… και όπως 
λένε τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Ήταν η 
πρώτη του συνέντευξη για δουλειά και η 
τελευταία του. Κάπου 20 χρόνια μετά, εί-
ναι ακόμα εκεί και ακόμα ερωτευμένος. 
Είχε πολλές ιδιότητες όλα αυτά τα χρόνια 
ως δάσκαλος, ειδικός παιδαγωγός, δι-
ευθυντής και σε κάποια φάση ένα είδος 
πρεσβευτή για να προωθήσει το μοναδικό 
ταξίδι και την εμπειρία που είναι η εκπαί-
δευση στο «Σωκράτης – Δημοσθένης». Εί-
ναι περήφανος που οι δύο κόρες του είναι 
απόφοιτες του «Σωκράτη», καθώς έχουν 
λάβει μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εκ-
παίδευση που συνεχίζει να αποτελεί το 
θεμέλιο της επιτυχίας τους.
Τα ΝΕΑ σε μία αποκλειστική συνέντευξη, 

ανακαλύπτουν την πολύπλευρη σταδιο-
δρομία του μουσικού – εκπαιδευτικού:

ΝΕΑ: Ποιες είναι οι μουσικές σου  
επιρροές;

GB: Αν και η μαμά μου ήταν δασκάλα για 
σχεδόν 30 χρόνια και σίγουρα το επάγ-
γελμα τρέχει στις φλέβες μου, η μουσική 
είναι το οξυγόνο μου και η πρώτη μου 
αγάπη. Ασχολήθηκα με τη μουσική πολύ 
νωρίς κατά τη διάρκεια του δημοτικού. 
Σε όλα τα εξώφυλλα των σημειωματά-
ριων μου, θα μπορούσατε να διαβάσετε 
τα ονόματα των πολλών συγκροτημάτων 
εκείνης της εποχής που αγάπησα: U2, The 
Police, Men Without Hats… 

Στα 17α γενέθλιά μου, ως μάρτυρες του 
αυξανόμενου ενδιαφέροντος μου για τη 
μουσική, οι γονείς μου με έκαναν δώρο 
με την πρώτη μου κιθάρα μπάσο. Θυμά-
μαι τη στιγμή σα να ήταν χθες. Δεν πέρα-
σε πολύς καιρός αφότου έμαθα να βγάζω 
τις συγχορδίες του With Or Without You 
των U2 και άρχισα να γράφω τα δικά μου 
τραγούδια.

ΝΕΑ: Χρησιμοποιείς τη μουσική σαν 
όχημα για καλύτερη εκπαίδευση  
με τους μαθητές σου; 
GB: Ναι, χρησιμοποιώ συχνά τις μου-

σικές μου δεξιότητες στην τάξη και μερι-
κές φορές μοιράζομαι τις μουσικές μου 
εμπειρίες με τους μαθητές μου. Κυρίως, 
μου αρέσει να δουλεύω τραγούδια με 
τα παιδιά για τις σχολικές παραστάσεις. 
Πάντα μου άρεσε να παίρνω κλασικά 
αγγλικά ποπ τραγούδια και να τους δίνω 
μια νέα ζωή στα γαλλικά, με μια εκπαι-
δευτική ανατροπή. Δεν είμαι σίγουρος 
ότι είναι νόμιμο, αλλά είναι πάντα δια-
σκεδαστικό! Με τα χρόνια, οι μαθητές 
μου και εγώ έχουμε ερμηνεύσει επανα-
σχεδιασμένα κλασικά έργα όπως το Let it 
Be, το Stand By Me και το New York New 
York του Sinatra. Πιστεύω ότι ορισμένοι 
μαθητές εκτιμούν τη μοναδικότητα αυτού 
που μπορώ να τους προσφέρω ως δάσκα-
λος «μουσικής». Κυρίως όμως, ελπίζω ότι, 
αν επρόκειτο να αντλήσουν κάτι από τις 
εμπειρίες μας, είναι να ακολουθήσουν τα 
όνειρά τους, να επιμείνουν και να εμπνεύ-
σουν τους άλλους.

ΝΕΑ: Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές  
μουσικές σου επιτυχίες;
GB: Δεν παίζεις μουσική επειδή περιμέ-

νεις επιτυχία και λατρεία, το κάνεις επει-
δή την αγαπάς και είναι έκφραση αυτού 
που είσαι. Τούτου λεχθέντος, η επιτυχία 
είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Σίγουρα, το 
να έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς 
με τον εμβληματικό παραγωγό Pierre 
Marchand (Sarah McLachlan) είναι πάντα 
μια σουρεαλιστική εμπειρία. Ήμουν μεγά-
λος θαυμαστής του τρόπου δουλειάς του 

Marchand πριν συναντηθούμε. Επίσης, 
μεγαλώνοντας στην εποχή της μουσικής 
τηλεόρασης, ένιωσα μεγάλη υπερηφά-
νεια βλέποντας το πρώτο μου σόλο LP, 
Fade To Rose, να λαμβάνει διθυραμβική 
κριτική από έναν από τους πιο σεβαστούς 
μουσικούς γκουρού του Κεμπέκ, τον 
Claude Rajotte στο Musique Plus. 
Μια άλλη τεράστια συγκίνηση, όταν 

έπαιξα μπροστά σε 10.000 άτομα στο 
Place Bell ανοίγοντας για το θρυλικό Ιταλό 
Claudio Baglioni. Πιο πρόσφατα, αισθάν-
θηκα υπέροχα όταν υπέγραψα μια συμ-
φωνία με τη Sony music London και να 
συνεργαστώ με το βρετανικό συγκρότημα 
της δεκαετίας του ‹80 Cutting Crew για την 
κυκλοφορία του πρώτου γαλλικού σινγκλ 
μου: Si Je Pars. Σχεδόν 10 μήνες μετά την 
κυκλοφορία του, το Si Je Pars, εξακολου-
θεί να προβάλλεται και να βγαίνει στα 
charts στο Κεμπέκ.

ΝΕΑ: Πως επηρέασε την καριέρα σου  
το Covid; 

GB: Το Covid ήταν όντως δύσκολο. Ως 
καλλιτέχνης πρέπει να φαίνεσαι και να 
ερμηνεύσεις τα τραγούδια σου αν θέλεις 

να ακουστούν. Ηχογραφούσα αρκετό και-
ρό πριν την πανδημία. Έτσι, είχα όλα αυτά 
τα υπέροχα τραγούδια έτοιμα αλλά χωρίς 
μέρος να τα παίξω! Ήταν σα να έχεις μια 
Ferrari στο γκαράζ που δεν μπορείς να τη 
βγάλεις στο δρόμο! Πρέπει να πω ότι η 
ιογενής καταιγίδα κατέληξε να προσφέρει 
τουλάχιστον ένα διαμάντι στο ρεπερτόριό 
μου, καθώς το Hurricanes and Butterflies 
έλαβε λαμπρές κριτικές σε όλο τον κόσμο.
Ο Gianni συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία 

του. Ανυπομονεί να κυκλοφορήσει το 
δεύτερο γαλλόφωνο video single του στις 
αρχές Ιανουαρίου. 

Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να αξιο-
ποιήσει την επιτυχία του Si Je Pars και να 
μπει δυναμικά στην αγορά του Κεμπέκ. 
Σχεδιάζει επίσης μια ταυτόχρονη ευρω-
παϊκή κυκλοφορία του ίδιου τραγουδιού 
στα ιταλικά. Επίσης, δεν έχω ένα αλλά δύο 
συναισθηματικά φορτισμένα αγγλικά EP 
που «ψήνονται». 
«Όσο υπάρχει λίγη αγάπη και πίστη στην 

καρδιά μου, θα συνεχίσω να γράφω τρα-
γούδια και ελπίζω να αγγίξω μερικές ακό-
μα ψυχές στην πορεία» λέει ο ρόκερ των 
σχολείων «Σωκράτης»!

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Gianni Bodo: Ένας «ρόκερ»  
στο «Σωκράτη» 
Συνέντευξη με τον τραγουδοποιό  
και εκπαιδευτικό

 
 
 
Η πανδημία που έχει ξεσπάσει σήμερα, μας κάνει να ξεχνάμε ότι μια άλλη μεταδοτική ασθένεια 
είναι παρούσα κάθε χρόνο, η γρίππη, που εξακολουθεί να παραμένει θανατηφόρα. 

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ανθρωπότητας είναι η ανακάλυψη των εμβολίων. 

Γιατί η γρίππη είναι τόσο επίφοβη; 

Κάθε χρόνο, εξαιτίας της γρίππης, περισσότεροι από 12000 ασθενείς χρειάζεται να νοσηλευτούν 
και, δυστυχώς, περίπου 3500 ασθενείς καταλήγουν.  

Τα άτομα που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα όπως του πνεύμονα ή της καρδιάς, εάν 
κολλήσουν γρίππη, παρουσιάζουν σοβαρή επιδείνωση των νοσημάτων αυτών. 

Τα ηλικιωμένα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπλοκές της γρίππης. Αντιπροσωπεύουν το 
70% των εισαγωγών στα νοσοκομεία και, δυστυχώς, το 90% των θανάτων οφείλονται στη γρίππη. 
Μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ασθενών χάνουν σημαντικό μέρος της αυτονομίας τους εξαιτίας 
της ασθένειας και ή θα νοσηλευτούν ή θα πρέπει να μείνουν σε κέντρο αποκατάστασης για 
χρόνια άρρωστους. 

Μπορούμε να αποφύγουμε όλη αυτή την επώδυνη κατάσταση με τον εμβολιασμό! 

Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων; 

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα ηλικιωμένα άτομα δεν αντιδρούν στο εμβόλιο εξαιτίας του 
αδύναμου ανοσοποιητικού τους συστήματος. Ο πλήρης εμβολιασμός ή τα ενισχυμένα εμβόλια 
είναι πολύ αποτελεσματικά στα ηλικιωμένα άτομα. Πάντως, ακόμα και με το εμβόλιο, ένα 
ηλικιωμένο άτομο μπορεί να κολλήσει γρίππη, όμως, εξαιτίας του εμβολιασμού οι επιπλοκές 
μειώνονται καθώς και η θνησιμότητα. 

Ποιες είναι οι συστάσεις του δημόσιου οργανισμού υγείας; 

Ο δημόσιος οργανισμός υγείας συνιστά τον εμβολιασμό, ο οποίος είναι δωρεάν, για όλα τα 
άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, καθώς και για κάθε άτομο ηλικίας από 6 μηνών έως και 74 ετών 
που πάσχει από καρδιακά νοσήματα. Εμβολιαστείτε κάθε χρόνο! 

 

Η πανδημία που έχει ξεσπάσει σήμερα, μας κάνει να ξεχνάμε ότι μια άλλη μετα-
δοτική ασθένεια είναι παρούσα κάθε χρόνο, η γρίππη, που εξακολουθεί να παρα-
μένει θανατηφόρα.
Μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ανθρωπότητας είναι η ανακάλυψη των εμβο-
λίων.
Γιατί η γρίππη είναι τόσο επίφοβη;
Κάθε χρόνο, εξαιτίας της γρίππης, περισσότεροι από 12000 ασθενείς χρειάζεται να 
νοσηλευτούν και, δυστυχώς, περίπου 3500 ασθενείς καταλήγουν. 
Τα άτομα που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα όπως του πνεύμονα ή της καρδιάς, 
εάν κολλήσουν γρίππη, παρουσιάζουν σοβαρή επιδείνωση των νοσημάτων αυτών.
Τα ηλικιωμένα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπλοκές της γρίππης. 
Αντιπροσωπεύουν το 70% των εισαγωγών στα νοσοκομεία και, δυστυχώς, το 90% 
των θανάτων οφείλονται στη γρίππη. Μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ασθενών 
χάνουν σημαντικό μέρος της αυτονομίας τους εξαιτίας της ασθένειας και ή θα 
νοσηλευτούν ή θα πρέπει να μείνουν σε κέντρο αποκατάστασης για χρόνια άρρω-
στους.
Μπορούμε να αποφύγουμε όλη αυτή την επώδυνη κατάσταση με τον εμβολιασμό!
Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων;
Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα ηλικιωμένα άτομα δεν αντιδρούν στο εμβόλιο 
εξαιτίας του αδύναμου ανοσοποιητικού τους συστήματος. Ο πλήρης εμβολιασμός 
ή τα ενισχυμένα εμβόλια είναι πολύ αποτελεσματικά στα ηλικιωμένα άτομα. 
Πάντως, ακόμα και με το εμβόλιο, ένα ηλικιωμένο άτομο μπορεί να κολλήσει 
γρίππη, όμως, εξαιτίας του εμβολιασμού οι επιπλοκές μειώνονται καθώς και η 
θνησιμότητα.
Ποιες είναι οι συστάσεις του δημόσιου οργανισμού υγείας;
Ο δημόσιος οργανισμός υγείας συνιστά τον εμβολιασμό, ο οποίος είναι δωρεάν, 
για όλα τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, καθώς και για κάθε άτομο ηλικίας από 
6 μηνών έως και 74 ετών που πάσχει από καρδιακά νοσήματα. 
Εμβολιαστείτε κάθε χρόνο!
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Φρούριο Μεθώνης: Σταυροδρόμι πολιτισμών
Στο νοτιοδυτικό άκρο της Μεσσηνί-

ας και της Πελοποννήσου βρίσκεται 
ένα από τα σπουδαιότερα οχυρωματικά 
σύνολα του ελλαδικού χώρου, το φρού-
ριο της Μεθώνης. Η περιοχή όπου υψώ-
νονται τα τείχη του φρουρίου κατοική-
θηκε από τους Προϊστορικούς Χρόνους 
(στον όρμο της Μεθώνης έχει εντοπιστεί 
καταποντισμένος οικισμός της 2ης χιλιε-
τίας π.Χ.). 
Ο Παυσανίας και ο Στράβωνας ταυτί-

ζουν την τειχισμένη από την αρχαιότητα 
Μεθώνη με την «αμπελόεσσα Πήδα-
σο», την οποία αναφέρει ο Όμηρος ως 
μια από τις επτά πόλεις που πρόσφερε 
ο Aγαμέμνονας στον Aχιλλέα, επιχειρώ-
ντας να τον πείσει να επιστρέψει στη 
μάχη κατά την πολιορκία της Tροίας. 
Κατά τους Ιστορικούς Χρόνους, το ση-

μαντικό μεσσηνιακό λιμάνι ήταν γνω-
στό και με την ονομασία Μοθώνη. Κατά 
τους Βυζαντινούς Χρόνους, η Μεθώνη 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ναυ-
σιπλοΐα ως εμπορικό λιμάνι και σταθμός 
ανεφοδιασμού των πολεμικών πλοίων. 
Επί Ενετοκρατίας, η Μεθώνη αποτελού-
σε συνήθη σταθμό για τους εμπόρους, 
τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων και 
τους περιηγητές της Μεσογείου. 
Ύστερα από μακραίωνη βυζαντινή πα-

ρουσία (395-1204) και βραχύβια φρα-
γκική κατοχή, οι Ενετοί και οι Τούρκοι, 
που κατέλαβαν τη Μεθώνη σε διάφορες 
χρονικές περιόδους (Πρώτη Ενετοκρατία 
1206-1500, Πρώτη Τουρκοκρατία 1500-
1686, Δεύτερη Ενετοκρατία 1686-1715, 
Δεύτερη Τουρκοκρατία 1715-1828), συ-
μπλήρωσαν τις παλαιότερες οχυρώσεις 
ή και χρησιμοποίησαν (κατά ομάδες ή 
μεμονωμένα) αρχαία μέλη στην κατα-
σκευή των οχυρωματικών έργων τους.  
Το φρούριο της Μεθώνης δεν κατελή-

φθη από τους Έλληνες κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821 παρά τις 
επανειλημμένες προσπάθειές τους, ενώ 
αποτέλεσε ορμητήριο των στρατευμά-
των του Ιμπραήμ πασά κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας του στην Πελοπόννη-
σο. Τελικά, το εκστρατευτικό σώμα του 
Γάλλου στρατηγού Νικολά Ζοζέφ Μεζόν 
απελευθέρωσε τη Μεθώνη το 1828. 
Σε διάφορα σημεία των μεσαιωνικών 

τειχών υπάρχουν είτε τμήματα αρχαίας 
τειχοδομίας στην αρχική θέση τους είτε 
αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη σε μεταγενέ-
στερη χρήση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν τα σκαλιστά ενετικά λιοντά-

ρια (15ος αιώνας) που έχουν ενσωματω-
θεί στη βάση του εσωτερικού τείχους, τα 
ερείπια του βυζαντινού ναού της Αγίας 
Σοφίας, η εκκλησία της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρα (κτίσμα πιθανώς της Δεύτε-
ρης Ενετοκρατίας), ο παλαιοχριστιανικός 
γρανιτένιος κίονας (γνωστός ως «στήλη 
του Μοροζίνι»), τα ερείπια οθωμανικών 

λουτρών και τα ερείπια οικήματος που 
υπήρξε κατάλυμα του Ιμπραήμ. 
Σε νησίδα που βρίσκεται νοτίως της 

χερσονήσου της Μεθώνης ορθώνεται 
το Μπούρτζι, οκταγωνικός πύργος ισο-
δομικής τοιχοποιίας. Μια λιθόχτιστη γέ-
φυρα το συνδέει με την πύλη του οχυρω-
ματικού περιβόλου της Μεθώνης. 

Το ανεξάρτητο και αυτοδύναμο επιθα-
λάσσιο οχυρό οικοδομήθηκε στα τέλη 
του 15ου αιώνα και έλαβε την τελική 
μορφή του κατά τη Δεύτερη Ενετοκρα-
τία. 
Χρησίμευσε ως έδρα φρουράς, φάρος, 

φυλακή και καταφύγιο σε καιρούς πολι-
ορκίας.

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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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιδιαιτέρως ευχάριστα όσο και… 
πρωτοφανή, ήταν τα αποτελέσματα 

των δημοτικών εκλογών για την Ελληνική 
Κοινότητα του Κεμπέκ, όπου όχι μόνο 
οι συμπάροικοι επανεξέλεξαν τους 
δημοτικούς συμβούλους ελληνικής 
καταγωγής, τόσο στο δήμο του Μόντρεαλ 
(Μαίρη Ντέρου, Έφη Γιάννου, Δημήτρη 
Μπέη), όσο και στο Λαβάλ (Αγλαΐα 
Ρεβελάκη και Βασίλη Καρυδόγιαννη), 
αλλά εκλέχτηκαν επίσης και άλλοι 
δημοτικοί σύμβουλοι σε δυτικές περιοχές 
του Μόντρεαλ, ενώ σε τουριστική 
περιοχή στα Λωρέντιανς εξελέγη 
δήμαρχος πασίγνωστος συμπάροικος!  
Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι, 
ότι αν και τα ποσοστά ψήφων ήταν πολύ 
χαμηλότερα από τις δημοτικές εκλογές 
του 2017 ήτοι 25-32%, οι ψηφοφόροι 
εξέλεξαν περισσότερους νέους και 
περισσότερες γυναίκες, προπαντός ως 
δήμαρχοι, όπως στους δήμους Gatineau, 
Sherbrooke, Longueuil, όπου εκεί ο 
κόσμος διάλεξε για δήμαρχο την 29χρονη 
– πρώην βουλευτίνα του Parti Québécois – 
Catherine Fournier.
Ας κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο 

περιληπτικό «περίπατο» στις πρόσφατες 
δημοτικές εκλογές.

 
ΜΟΝΤΡΕΑΛ: ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ  
VALERIE PLANTE 
«Η εκλογή του Projet Montréal το 2017 

δεν ήταν τυχαία», είπε ενθουσιασμένη, 
στους φίλους – οπαδούς εθελοντές του 
κόμματος της, η δήμαρχος Valérie Plante. 
«Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής, ενός 
διαφορετικού τρόπου διακυβέρνησης 
του Μόντρεαλ. Ναι, μπορούμε να 
διευθύνουμε την πόλη του Μόντρεαλ με 
ένα χαμόγελο», τόνισε στην ομιλία της 
θριαμβευτικής νίκης.
«Αυτή τη φορά πάμε ακόμα πιο μακριά. 

Για πρώτη φορά, το Μόντρεαλ θα 
διοικείται από δύο γυναίκες», είπε η κ. 
Plante, μιλώντας για τη μελλοντική της 

πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής, 
Dominique Ollivier.
Το Νοέμβριο του 2017 κέρδισε κόντρα 

σε κάθε προσδοκία με 51% των ψήφων, 
έναντι 46% του κ. Coderre, όντας η 
πρώτη δήμαρχος της μητρόπολης. 
Φέτος, κατάφερε το 52% κατά του ίδιου 
αντιπάλου της, ο οποίος πήρε μόνο 38% 
των ψήφων. Ο Coderre διαλαλούσε 
συχνά, ότι μια ψήφος για το τρίτο κόμμα 
του Balarama Holness θα βοηθούσε να 
κερδίσει η Plante. Το κόμμα του Holness 
συγκέντρωσε 7%...

Η κ. Plante διατήρησε επίσης την 
πλειοψηφία της στο δημοτικό συμβούλιο. 
Αυτή τη φορά μάλιστα θα έχει από το 
κόμμα της και τη Δέσποινα Σούρια 
(Despina Sourias), η οποία εξελέγη στην 
περιοχή Loyola στο δημοτικό Διαμέρισμα 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 
Η πείρα της σε διάφορους οργανισμούς, 
οι γνώσεις 4 γλωσσών καθώς και τα 
πτυχία της, την καθιστούν ένα σημαντικό 
στέλεχος της διοίκησης Plante και μπορεί 
και ένα στέλεχος στην εκτελεστική 
επιτροπή.

Έστω κι αν ο αρχηγός του κόμματος 
τους Ensemble Montreal, Denis Coderre, 
δεν τα κατάφερε, επανεξελέγησαν στις 
περιοχές τους οι Μαίρη Ντέρος (περιοχή 
Παρκ Εξτένσιον), η Έφη Γιάννου (περιοχή 
Ahuntsic-Cartierville) και ο Δημήτρης 
Μπέης στο Pierrefonds Dollard, ως 
δήμαρχος του διαμερίσματος εκεί. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα μας είπε 
η δημοτική σύμβουλος Μαίρη Ντέρου, η 
επανεκλογή της έγκειται στους επιπλέον 
400 συμπάροικους που βγήκαν και την 
ψήφισαν. «Είμαι πολύ ευγνώμων στους 
Έλληνες και σε όλους τους συμπάροικους 
που με ψήφισαν. Τους ευχαριστώ θερμά 
από τα βάθη της καρδιάς μου» μας τόνισε.

 
STEPHANE BOYER: Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΊΣΤΟΡΊΑ ΤΟΎ ΛΑΒΑΛ
Ο απερχόμενος δήμαρχος του Λαβάλ, 

Marc Demers, διάλεξε σωστά (βάση 
αποτελέσματος) τη διαδοχή του στο 
πρόσωπο του Stephane Boyer που υπήρξε 

στέλεχος στο εκτελεστικού του δήμου και 
τελευταίως αντιδήμαρχος. 

Ο 33χρονος Stephane Boyer (στη φωτ. 
πάνω, πρώτος αριστερά, δίπλα στους 
Ντεμέρς και Καρυδόγιαννη) εξελέγη 
με 14 από τις 21 έδρες του δημοτικού 
συμβουλίου του Λαβάλ. Αν και πήρε το 
41,53% των ψήφων πρέπει να σημειωθεί 
ότι η αποχή ψηφοφόρων ήταν πολύ 
μεγαλύτερη απ’ ότι σε άλλους δήμους. 
Μόνο 28,76%, ήτοι περίπου 86.000 
Λαβαλιώτες ψήφισαν. Η δε διάσπαση 
των ψήφων που δημιούργησαν τα 
τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης 
βοήθησε στην εκλογή του Boyer. 
Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα 
συγκέντρωσαν 57%. Στο κόμμα του Boyer, 
εκλέχτηκε για 3η φορά ο συμπάροικος 
Βασίλης Καρυδόγιαννης, ενώ στην 
αντιπολίτευση εκλέχτηκε -επίσης για 
τρίτη τετραετία- η Αγλαΐα Ρεβελάκη.

 
ΕΛΛΗΝΊΔΕΣ ΣΤΟΎΣ ΔΗΜΟΎΣ  
ΔΎΤΊΚΑ ΤΟΎ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Φέτος λοιπόν, είχαμε την ωραία έκπληξη 

να εκλεγούν τρεις Ελληνίδες σε δήμους 
δυτικά της πόλης του Μόντρεαλ.

Πρόκειται για τις κυρίες: Peggy 
Alexopoulos περιοχή 6, δήμος 
Beaconsfield, Nancy Kokinasidis 

περιοχή 3 δήμος Kirkland και Anastasia 
Assimakopoulos περιοχή 8 Dollard-des-
Ormeaux. Ευχές και… δημαρχίνες στο 
μέλλον.
 

Ο ΦΡΑΝΚ ΠΑΠΠΑΣ  
ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Πρόκειται για τον πασίγνωστο επί 37 

χρόνια ποινικολόγο Φρανκ Πάππα, ο 
οποίος βγήκε δήμαρχος στο δήμο  Esterel, 
στα Λωρέντιανς. Αλλά τι τον έκανε να 
βάλλει υποψηφιότητα ως δήμαρχος με 
δικό του κόμμα (Vision Esterel) παρόλο 
την πολυάσχολη δικηγορική του καριέρα; 
Απ’ ότι μας εξήγησε, δεν είχε άλλη επιλογή, 
αν ήθελε η περιοχή, στην οποία έχει σπίτι 
εδώ και δέκα χρόνια, να διατηρούσε 
την ομορφιά της και το γήπεδο γκολφ 
που ήθελε να το «παραχωρήσει» ο 
απερχόμενος δήμαρχος σε οικοδομικές 
εταιρείες, για να κτίσουν σπίτια και 
διαμερίσματα. Η αγάπη του για την 
περιοχή είναι τεράστια.
«Προσέλαβα δικηγόρο, με δικά μου έξοδα, 

για να καταπολεμήσω την τερατώδη ιδέα 
της ίδρυσης ενός δεύτερου ξενοδοχείου 
στο Lac Dupuis και ενός ανανεωμένου 
γηπέδου γκολφ», είπε.
Μαζί με το δήμαρχο Φρανκ Πάππα, 

εκλέχτηκαν όλοι οι υποψήφιοι της 
πολιτικής του ομάδας: Annemarie 
Masson (της οποίας ο παππούς έδωσε το 
επίθετό του στη λίμνη), Charles Coulson 
CFA (οικονομικός σύμβουλος), Majorie 
Boyer, Me Alain Leclerc, Debra Margles 
(οίκος μόδας Michaels Kors) και ο Δρ. 
Alexander Weil (νευροχειρουργός στο 
Sainte-Justine).
Ο ίδιος ο Πάππας, γονέας τριών 

κοριτσιών, θέλει να βελτιώσει τις 
υποδομές που προορίζονται για τα 
παιδιά, όπως δημιουργία καλοκαιρινών 
κατασκηνώσεων, μονοπάτια για 
ποδηλασία βουνού, κλπ. «Η δημοτική 
διοίκηση μας θα βασίζεται πρώτα στην 
ορθή διαχείριση της πόλης, στην ακρόαση 
των πολιτών και στη διατήρηση του 
μαγευτικού χαρακτήρα της πόλης μας», 
τόνισε.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Η Μαίρη Ντέρος (2η από δεξιά) χαρούμενη για την Η Μαίρη Ντέρος (2η από δεξιά) χαρούμενη για την 
επανεκλογή της, ανάμεσα στους (από αριστερά) Μπομπ επανεκλογή της, ανάμεσα στους (από αριστερά) Μπομπ 
(αδελφός της), Κώστας (γιος της) και Πήτερ (σύζυγός της)(αδελφός της), Κώστας (γιος της) και Πήτερ (σύζυγός της)

ΚΕΜΠΕΚ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021ΚΕΜΠΕΚ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ   
δημοτικών συμβούλων δημοτικών συμβούλων 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
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FRUITS ET LÉGUMES

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/

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

Fruits and Vegetables
Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα 
από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμααπό τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Η Valérie Plante Η Valérie Plante 
εμφανίστηκε μπροστά εμφανίστηκε μπροστά 

στους θαυμαστές της στο στους θαυμαστές της στο 
L›Olympia στο Μόντρεαλ L›Olympia στο Μόντρεαλ 

με ένα θριαμβευτικό με ένα θριαμβευτικό 
χαμόγελο την Κυριακή  χαμόγελο την Κυριακή  

7 Νοεμβρίου 2021 7 Νοεμβρίου 2021 
Photo: Caroline PerronPhoto: Caroline Perron

Ψήφισαν περισσότεροι ελληνικής Ψήφισαν περισσότεροι ελληνικής 
καταγωγής από το 2017 | καταγωγής από το 2017 | 

Θριαμβευτική επανεκλογή Plante Θριαμβευτική επανεκλογή Plante 
στο Μόντρεαλ | Ο 33χρονος  στο Μόντρεαλ | Ο 33χρονος  
Stephane Boyer νεότερος Stephane Boyer νεότερος 
δήμαρχος στην Ιστορία  δήμαρχος στην Ιστορία  

του Λαβάλ  του Λαβάλ  

•Πάνω φωτ.: Η Αγλαΐα Ρεβελάκη (κέντρο) στο εκλογικό της κέντρο, πανηγυρίζει μαζί με φίλους της  
και ψηφοφόρους της την επανεκλογή της στο δήμο του Λαβάλ, για 3η συνεχόμενη φορά. 

•Κάτω φωτ.: Οι ελληνικής καταγωγής γυναίκες που εκλέχτηκαν στο Μόντρεαλ.  
Από αριστερά: Δέσποινα Σούριας, Νάνσυ Κοκινασίδης, Αναστασία Ασημακόπουλος και Πέγκυ Αλεξόπουλος.  

•Δεξιά (μεγάλη φωτ.): Ο ελληνικής καταγωγής δικηγόρος, Φρανκ Πάππας, που εξελέγη δήμαρχος στο Εστερέλ. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νο-
έμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία 

αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστι-
κά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας 
των Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 
Απριλίου 1967 είχε επιβάλλει καθεστώς 
στυγνής δικτατορίας στη χώρα.
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 14 

Φεβρουαρίου 1973, όταν ξεσηκώθηκαν 
οι φοιτητές της Αθήνας και συγκεντρώ-
θηκαν στο Πολυτεχνείο. Ζητούσαν την 
κατάργηση του Ν.1347, ο οποίος προέ-
βλεπε την υποχρεωτική στράτευση όσων 
ανέπτυσσαν συνδικαλιστική δράση κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αστυ-
νομία, παραβιάζοντας το πανεπιστημι-
ακό άσυλο, εισήλθε στο χώρο του ιδρύ-
ματος, συνέλαβε 11 φοιτητές και τους 
παρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία της 
«περιύβρισης αρχής». Οι 8 καταδικάστη-
καν σε διάφορες ποινές, ενώ περίπου 
100 άλλοι αναγκάστηκαν να διακόψουν 
τις σπουδές τους και να ντυθούν στο χακί.
Επτά ημέρες μετά τα πρώτα γεγονότα 

του Πολυτεχνείου, στις 21 Φεβρουαρί-
ου, οι φοιτητές κατέλαβαν το κτίριο της 
Νομικής σχολής στην Αθήνα, προβάλ-
λοντας τα συνθήματα «Δημοκρατία», 
«Κάτω η Χούντα» και «Ζήτω η Ελευθε-
ρία». Η αστυνομία επενέβη και πάλι για 
να καταστείλει την εξέγερση, αλλά η βί-
αιη εκδίωξη των φοιτητών από το κτίριο 
της Νομικής ενίσχυσε ακόμη περισσότε-
ρο την αγωνιστικότητά τους.
Η εξέγερση που ξεκίνησε στις 14 Νοεμ-

βρίου του 1973 επρόκειτο να αποτελέσει 
την κορύφωση των αντιδικτατορικών εκ-
δηλώσεων. Το πρωί εκείνης της ημέρας οι 
φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο 
του Πολυτεχνείου και αποφάσισαν την 
κήρυξη αποχής από τα μαθήματα, με αί-
τημα να γίνουν εκλογές για τους φοιτητι-
κούς συλλόγους το Δεκέμβριο του ίδιου 
έτους και όχι στα τέλη του επόμενου χρό-
νου, όπως είχε ανακοινώσει το καθεστώς.
Ακολούθησαν συνελεύσεις φοιτητών 

στην Ιατρική και στη Νομική σχολή. Μά-
λιστα, οι φοιτητές της Νομικής εξέδωσαν 
ψήφισμα, με το οποίο ζητούσαν την ανά-

κληση των αποφάσεων της Χούντας για 
τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, 
εκδημοκρατισμό των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, αύξηση των δαπανών για την 
παιδεία στο 20% του προϋπολογισμού 
και ανάκληση του Ν.1347 για την αναγκα-
στική στράτευση των φοιτητών.
Όσο περνούσε η μέρα άρχισαν να μα-

ζεύονται ολοένα και περισσότεροι φοιτη-
τές στο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλοι που 
πληροφορήθηκαν το νέο. Η αστυνομία 
αποδείχθηκε ανίκανη να εμποδίσει την 
προσέλευση του κόσμου. Το απόγευμα 
πάρθηκε η απόφαση για κατάληψη του 
Πολυτεχνείου. Οι πόρτες έκλεισαν και 
από τότε άρχισε η οργάνωση της εξέγερ-
σης. Το πρώτο βήμα ήταν η εκλογή Συντο-
νιστικής Επιτροπής, στην οποία μετείχαν 
22 φοιτητές και 2 εργάτες, με σκοπό να 
καθοδηγήσει τον αγώνα. Επιπλέον, δημι-
ουργήθηκαν επιτροπές σε όλες τις σχολές 
για να οργανώσουν την κατάληψη και την 
επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία.
Για το σκοπό αυτό άρχισε να λειτουρ-

γεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός, αρχικά 
στο κτίριο του Χημικού και αργότερα στο 
κτίριο των Μηχανολόγων, με εκφωνητές 
τη Μαρία Δαμανάκη και τον Δημήτρη 
Παπαχρήστου. Επιπλέον, στο Πολυτε-
χνείο εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι, που 
δούλευαν μέρα – νύχτα, για να πληροφο-
ρούν τους φοιτητές και τον υπόλοιπο κό-
σμο για τις αποφάσεις της Συντονιστικής 
Επιτροπής και των φοιτητικών συνελεύ-
σεων. Συγκροτήθηκαν συνεργεία φοιτη-
τών, που έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, 
σε τοίχους, στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία 
και στα ταξί, για να τα γνωρίσουν όλοι οι 
Αθηναίοι. Στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε 
εστιατόριο και νοσοκομείο, ενώ ομάδες 
φοιτητών ανέλαβαν την περιφρούρηση 
του χώρου, ξεχωρίζοντας τους ενθουσιώ-
δεις και δημοκράτες Αθηναίους από τους 
προβοκάτορες.
Η πρώτη αντίδραση του δικτατορικού 

καθεστώτος ήταν να στείλει μυστικούς 
πράκτορες να ανακατευθούν στο πλήθος 
που συνέρρεε στο Πολυτεχνείο και να 
ακροβολήσει σκοπευτές στα γύρω κτίρια. 

Στις 16 Νοεμβρίου μεγάλες αστυνομικές 
δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του πλή-
θους που ήταν συγκεντρωμένο έξω από 
το Πολυτεχνείο, με γκλομπς, δακρυγόνα 
και σφαίρες ντουμ-ντουμ. Οι περισσότε-
ροι διαλύθηκαν. Όσοι έμειναν έστησαν 
οδοφράγματα ανατρέποντας τρόλεϊ και 
συγκεντρώνοντας υλικά από νέο-ανεγει-
ρόμενες οικοδομές, και άναψαν φωτιές 
για να εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα. 
Αργότερα, η αστυνομία έκανε χρήση 
όπλων, χωρίς όμως να πετύχει το στόχο 
της, την καταστολή της εξέγερσης.
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν δι-

απίστωσε ότι η αστυνομία αδυνατούσε 
να εισέλθει στο Πολυτεχνείο, αποφάσισε 
να χρησιμοποιήσει το στρατό. Κοντά στο 
σταθμό Λαρίσης συγκεντρώθηκαν τρεις 
μοίρες ΛΟΚ και μία μοίρα αλεξιπτωτι-
στών από τη Θεσσαλονίκη. Τρία άρματα 
μάχης κατέβηκαν από του Γουδή προς το 
Πολυτεχνείο. Τα δύο στάθμευσαν στις 
οδούς Τοσίτσα και Στουρνάρα, αποκλεί-
οντας τις πλαϊνές πύλες του ιδρύματος 
και το άλλο έλαβε θέση απέναντι από την 
κεντρική πύλη. Η Συντονιστική Επιτροπή 
των φοιτητών ζήτησε διαπραγματεύσεις, 
αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε.
Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμ-

βρίου το άρμα που βρισκόταν απέναντι 
από την κεντρική πύλη έλαβε εντολή να 
εισβάλλει. Έπεσε πάνω στην πύλη και την 
έριξε, παρασέρνοντας στο διάβα του μία 
κοπέλα που ήταν σκαρφαλωμένη στον 
περίβολο κρατώντας την ελληνική ση-
μαία. 

Οι μοίρες των ΛΟΚ, μαζί με ομάδες -μυ-
στικών και μη- αστυνομικών, εισέβαλαν 
στο Πολυτεχνείο και κυνήγησαν τους φοι-
τητές, οι οποίοι πηδώντας από τα κάγκε-
λα προσπάθησαν να διαφύγουν στους 
γύρω δρόμους. Τους κυνηγούσαν αστυ-
νομικοί, πεζοναύτες, ΕΣΑτζήδες. Αρκετοί 
σώθηκαν βρίσκοντας άσυλο στις γύρω 
πολυκατοικίες, πολλοί συνελήφθησαν κα 
μεταφέρθηκαν στη Γενική Ασφάλεια και 
στην ΕΣΑ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση 

της Αστυνομίας, στις 17 Νοεμβρίου συ-
νελήφθησαν 840 άτομα. Όμως, μετά τη 
Μεταπολίτευση, αξιωματικοί της Αστυ-
νομίας, ανακρινόμενοι, ανέφεραν ότι οι 
συλληφθέντες ξεπέρασαν τα 2.400 άτο-
μα. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34 
άτομα. 
Στην ανάκριση που διενεργήθηκε το 

φθινόπωρο του 1975 εναντίον των πρω-
ταιτίων της καταστολής, εντοπίστηκαν 21 
περιπτώσεις θανάσιμου τραυματισμού. 
Ωστόσο, τα θύματα πρέπει να ήταν πολύ 
περισσότερα, διότι πολλοί βαριά τραυ-
ματισμένοι, προκειμένου να διαφύγουν 
τη σύλληψη, αρνήθηκαν να διακομιστούν 
σε νοσοκομείο.
Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος 

κήρυξε στρατιωτικό νόμο, αλλά στις 25 
Νοεμβρίου ανατράπηκε με πραξικόπη-
μα. Πρόεδρος ορίστηκε ο αντιστράτη-
γος Φαίδων Γκιζίκης και πρωθυπουργός 
της νέας κυβέρνησης ο Αδαμάντιος Αν-
δρουτσόπουλος. Όμως ο ισχυρός άνδρας 
του νέου καθεστώτος, ήταν ο διοικητής 
της Στρατιωτικής Αστυνομίας, ταξίαρ-
χος Δημήτριος Ιωαννίδης, που επέβαλλε 
ένα καθεστώς σκληρότερο από εκείνο 
του Παπαδόπουλου.
Η δικτατορία κατέρρευσε στις 23 Ιουλί-

ου του 1974, αφού είχε ήδη προηγηθεί η 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
Ο Γκιζίκης και ο αντιστράτηγος Ντάβος, 

διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού, κάλε-
σαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να επι-
στρέψει στην Ελλάδα, για να επαναφέρει 
τη δημοκρατική διακυβέρνηση. 

© SanSimera.gr

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ  Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ  
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ
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τις 21 Απριλίου 1967, καθεστώς στυγνής δικτατορίας στη χώρατις 21 Απριλίου 1967, καθεστώς στυγνής δικτατορίας στη χώρα
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Πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη
Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, η 

Ελλάδα είχε την έβδομη μεγαλύτε-
ρη ενεργειακή εξάρτηση στην ΕΕ των 28 
(93,6%) και την τρίτη υψηλότερη στη νοτι-
οανατολική Ευρώπη, μετά την Κύπρο και 
την Τουρκία. 

Ηλίας Κονοφάγος* 
© slpress.gr

Στην ετήσια (2019) έκθεσή του, το Ινστι-
τούτο Ενέργειας Νοτιονατολικής Ευρώ-
πης αναφέρει, πως η μεγάλη εξάρτηση 
της χώρας μας από εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και οι μη προβλέψι-
μες και κυρίως μη ελεγχόμενες μεταβολές 
στην τιμή τους, επιφέρουν ένα σημαντικό 
παράγοντα αβεβαιότητας στο σχεδιασμό 
ενεργειακών πολιτικών, αλλά και στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Επιπλέον, οι ενεργειακές υποδομές σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις που θα εξασφάλιζαν 
την πορεία μετάβασης, προς ένα ενερ-
γειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου. Η Κύπρος, από 
91% εξάρτηση εισήλθε ήδη σε περίοδο 
μηδενικής ενεργειακής εξάρτησης. Την 
τελευταία δεκαετία, η σταθερή πολιτική 
της Κύπρου για ανάδειξη του ορυκτού της 
πλούτου, οδήγησε στην ανακάλυψη τεσ-
σάρων σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου, της Αφροδίτης, της Καλυψώς, του 
Γλαύκου και του Ονισηφόρου.
Σύμφωνα με τις έως τώρα αξιολογήσεις, 

τα αναμενόμενα απολήψιμα αποθέμα-
τα φυσικού αερίου εκτιμήθηκαν (με 50% 
πιθανότητα) ότι συνολικά είναι της τάξης 
των 14,35 τρισ. κυβικών ποδών, ή 410 δισ. 
κυβικών μέτρων. To μέγεθος αυτό, εφό-
σον επιβεβαιωθεί με τις επόμενες γεω-
τρήσεις, αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές 
ανάγκες της Κύπρου για τουλάχιστον 300 
χρόνια.
Να σημειωθεί ότι με βάσει τη μέση τιμή 

εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ η 
ακαθάριστη συνολική αξία των ανακαλυ-
φθέντων ήδη κοιτασμάτων της Κύπρου 
ξεπερνά πιθανότατα σήμερα τα 120 δισ. 
ευρώ. Με αυτόν το τρόπο, σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, η Κύπρος εισήλθε σε 
περίοδο πλήρους ενεργειακής απεξάρτη-
σης, ενώ η οικονομία της αναβαθμίζεται 
με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Η παν-
δημία προκάλεσε, όπως σε όλες τις χώρες 
τις γνωστές παρενέργειες, αλλά με την 
επιστροφή στην κανονικότητα η ανοδική 
πορεία θα συνεχιστεί.

Η ΑΝΑΔΕΊΞΗ ΤΟΎ ΟΡΎΚΤΟΎ ΠΛΟΎΤΟΎ
Σχετικά με την ανάδειξη του ορυκτού 

πλούτου κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
της Κύπρου, είναι γνωστό ότι όλες οι κυ-
πριακές οικολογικές οργανώσεις τοπο-
θετήθηκαν θετικά (με συγκεκριμένες πε-
ριβαλλοντολογικές προτάσεις) υπέρ των 
εξορύξεων φυσικού αερίου στην κυπρια-
κή ΑΟΖ. Στην Ελλάδα, οι αντίστοιχες περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, παρότι γνωρί-

ζουν ότι τις επόμενες δεκαετίες το φυσικό 
αέριο θα αποτελέσει το κύριο στήριγμα 
των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), 
εν τούτοις απορρίπτουν συνολικά και συλ-
λήβδην κάθε δυνατή εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων στη χώρα μας.

Επί της ουσίας, αυτή η πολιτική θέση 
στηρίζει απολύτως τη διατήρηση της 
εξάρτησης της Ελλάδας από εισαγωγές. 
Παράλληλα, συμπίπτει πλήρως με τις 
τουρκικές θέσεις, σύμφωνα με τις οποίες 
η Κύπρος και η Κρήτη δε διαθέτουν δικαι-
ώματα εξόρυξης από κοιτάσματα φυσικού 
αερίου που βρίσκονται εντός της θαλάσ-
σιας υφαλοκρηπίδας του Ελληνισμού. Κι 
αυτό, επειδή η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι τα 
νησιά δε διαθέτουν υφαλοκρηπίδα!

Σύμφωνα με τις ακραίες θέσεις των ελ-
ληνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, 
σήμερα είναι δυνατή μία μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μέσο 
απανθρακοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο 
ισχυρίζονται, ότι απαλλάσσεται όλο το ελ-
ληνικό ενεργειακό σύστημα από τα ορυ-
κτά καύσιμα (λιγνίτη, πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο και LNG). Αυτό συμβαίνει, τη στιγμή 
που η Κίνα, η Γερμανία και η Ελλάδα, εξα-
κολουθούν να καίνε στερεό άνθρακα ή λι-
γνίτη για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Ο 
ακραίος αυτός παραλογισμός αντιμετώπι-
σης της τρέχουσας ενεργειακής κατάστα-
σης, πρακτικά δεν οδηγεί πουθενά.

Ας αναφέρουμε την περίπτωση της Γαλ-
λίας. Εκεί, η επιβολή φόρου άνθρακα επί 
των προϊόντων πετρελαίου, η οποία σχετί-
ζεται με τη χρηματοδότηση της «Ενεργει-
ακής Μετάβασης» σε μηδενική εκπομπή 
αερίων διοξειδίου του άνθρακα το 2050, 
οδήγησε τελικά στην εξέγερση των Κίτρι-
νων Γιλέκων, η οποία δημιούργησε μεγά-
λα προβλήματα στη γαλλική οικονομία.

ΑΠΕ ΚΑΊ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑ
Το θέμα της «Ενεργειακής Μετάβασης» 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, δι-
ότι απαιτεί τον έλεγχο των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου, μέσω της μείωσης 
της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα 
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα). Βε-
βαίως και πρέπει να πάμε προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Εξάλλου, στην Ευρώπη διδα-
χθήκαμε, ότι είναι δυνατόν να εισάγου-
με ένα σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμης 
ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Αλλά ενώ από πρακτική άποψη, η χρήση 

ΑΠΕ φαίνεται να είναι a priori ελκυστι-
κή, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ισχύουσα 
σκληρή πραγματικότητα. Ας αντιληφθού-
με λοιπόν, ότι η ηλεκτρική ενέργεια 
αντιπροσωπεύει μόνο το 28% της ενερ-
γειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα. Επο-
μένως, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση 
του ενεργειακού μείγματος, που αφορά 
όλες τις δραστηριότητες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

Για τις ανεμογεννήτριες, ο μέσος συντε-
λεστής φορτίου (αναλογία μεταξύ της 
παραγόμενης ενέργειας και εκείνης που 

αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ που εμφανί-
ζεται) είναι 23%, ενώ είναι μόλις 15% για 
τα ηλιακά φωτοβολταϊκά.

Για να επιτευχθεί ένα δεδομένο επίπεδο 
ενέργειας, είναι συνεπώς απαραίτητο να 
υπάρξουν εγκατεστημένες ενεργειακές 
μονάδες, με ισχύ πολλές φορές μεγαλύ-
τερη από την τιμή που ικανοποιεί τη ζή-
τηση. Όσον αφορά το επίπεδο ισχύος, η 
κατάσταση είναι ακόμη δυσμενέστερη, 
δεδομένου ότι ο λόγος της εγκατεστη-
μένης ισχύος με την εγγυημένη ισχύ μο-
νάδος, είναι της τάξεως των 20% για τις 
ανεμογεννήτριες. Αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία της παραγωγής αιολικής ενέργει-
ας, που δείχνει ότι η διαθέσιμη ισχύς από 
όλες τις χερσαίες ανεμογεννήτριες που 
είναι τοποθετημένες σε ελληνικό έδαφος, 
πέφτει συχνά πολύ χαμηλά, ίσως και στο 
5% της εγκατεστημένης ισχύος.

ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΚΑΤ’ ΑΠΑΊΤΗΣΗ
Έτσι, ένα σύνολο που μπορεί κατ’ αρχήν 

να παρέχει 10 GW παράγει μόνο 0,5 GW 
για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Αυτή η μεταβλητότητα των αιολικών και 

ηλιακών πηγών ενέργειας, απαιτεί την 
εφαρμογή εναλλακτικών ενεργειών, για 
να ξεπεραστεί αυτή η μεταβλητότητα και 
να αντισταθμιστεί η πτώση της παρα-
γωγής, που οφείλεται στην απουσία του 
ανέμου ή του ήλιου. Μια λύση σε αυτά 
τα εποχιακά διαλείμματα ενεργειακής 
απόδοσης, θα μπορούσε να ήταν η μα-
ζική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε περιόδους όπου υπάρχει πλεόνασμα, 
ώστε να είναι διαθέσιμη σε στιγμές που 
θα χρειαζόταν. Σήμερα, όμως, η δυνατό-
τητα μιας οικονομικά βιώσιμης μαζικής 
αποθήκευσης ενέργειας δεν υπάρχει και 
υπολογίζεται, ότι θα χρειασθούν πολλές 
δεκαετίες για να λυθεί αποτελεσματικά 
και με οικονομικό τρόπο το πρόβλημα. 
Οι πειραματισμοί σε επίπεδο κλίμακας 

μεγαβάτ, δείχνει ότι βρισκόμαστε ακόμα 
μακριά, από το να είμαστε σε θέση να 
αναπτύξουμε βιομηχανικά βιώσιμες λύ-
σεις αποθήκευσης σε κλίμακα χώρας.

Η κοινή λογική οδηγεί στο συμπέρασμα, 
ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 
εγγυάται την κατανάλωση μιας χώρας, 
απαιτεί τη διαθεσιμότητα ενέργειας κατ’ 
απαίτηση. Δηλαδή, εκείνης που δεν υπο-
φέρει από διαλείμματα και που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαρκή βάση. Έτσι, δεν 
υπάρχει χώρα, λόγω της απουσίας οικονο-
μικής χρήσης λύσεων αποθήκευσης, που 
θα μπορούσε να ανταποκριθεί στη μετα-
βλητότητα της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. 

Επίσης, δεν υπάρχει κράτος που θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιήσει σε σημαντικό 
βαθμό τις ανανεώσιμες πηγές, χωρίς να 
προσφεύγει στη χρήση άμεσα ελεγχόμε-
νων και διαθέσιμων πηγών παραγωγής 
ενέργειας. Η καθαρότερη μορφή εξ αυτών 
είναι σήμερα οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυ-
σικό αέριο.

Η ΕΝΕΡΓΕΊΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύ-
τηκαν σε τεύχος της Επιτροπής Ενέργειας 
της Ακαδημίας των Αθηνών, μία συστη-
ματική έρευνα εγχώριων πετρελαιοπιθα-
νών περιοχών θα μπορούσε, σε ορίζοντα 
35-45 χρόνων, να αποδώσει στη χώρα 
μας (50% πιθανότητα) εκμεταλλεύσιμα 
αποθέματα κοιτασμάτων υδρογονανθρά-
κων της τάξης των 2,7 τρισ. κυβικών μέ-
τρων φυσικού αερίου. Να σημειώσουμε, 
ότι αυτό το μέγεθος αντιπροσωπεύει τις 
σημερινές ενεργειακές ανάγκες της Ελ-
λάδος για περίπου 100 χρόνια.
Οι αναλογικές αυτές στατιστικές εκτι-

μήσεις μπορούν να θεωρηθούν συντη-
ρητικές, δεδομένου ότι – λόγω έλλειψης 
επαρκών στοιχείων – δεν έλαβαν υπόψη 
τους τις δυνατότητες παρουσίας υπο-
θαλάσσιων κοιτασμάτων υφαλογεννών 
ασβεστολίθων. 

Δηλαδή, υπεργιγαντιαίων στόχων κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου (supergiant gas 
fields) «τύπου Zohr» που βρίσκονται εντός 
της ελληνικής ΑΟΖ – υφαλοκρηπίδας.

Οι παραπάνω δυνατότητες εκμετάλλευ-
σης κοιτασμάτων φυσικού αερίου, μπο-
ρούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε ορί-
ζοντα 25ετίας σε μία πλήρη ενεργειακή 
απεξάρτηση, η οποία θα αναβαθμίσει την 
οικονομία της. 

Παράλληλα, θα μπορούσαν να στηρί-
ξουν με «καθαρότερο τρόπο» (αντικατά-
σταση του εγχώριου λιγνίτη με φυσικό αέ-
ριο) την εσωτερική ενεργειακή αστάθεια 
των ΑΠΕ και την «ενεργειακή μετάβαση» 
της χώρας μας σε καθαρότερες μορφές 
ενέργειας.

Κύρια προϋπόθεση για τα παραπάνω, 
αποτελεί μία συνεπής εθνική στρατηγι-
κή ανάδειξης του ελληνικού ενεργειακού 
ορυκτού πλούτου σε φυσικό αέριο, σε βά-
ρος τής μέχρι τώρα ισχύουσας πολιτικής, 
η οποία δίνει προτεραιότητα σε εισαγω-
γές ενεργειακού ορυκτού από το εξωτερι-
κό, γεγονός βέβαια που εξυπηρετεί τους 
αντίστοιχους εισαγωγείς.

Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι η 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογοναν-
θράκων σε ορίζοντα 40ετίας θα μπορού-
σαν να αποφέρουν στο ελληνικό Δημόσιο 
(ταμείο αλληλεγγύης νέων γενεών) έσοδα 
της τάξης των 300 δισ. ευρώ. 

*O Δρ. Ηλίας Κ. Κονοφάγος είναι Χημι-
κός Μηχανικός και μέλος της Επιτροπής 
Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι 
εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης 
Ύδρογονανθράκων της Εταιρίας Flow 
Energy S.A. Διετέλεσε Γενικός Διευθυ-
ντής Έρευνας & Παραγωγής Κοιτασμά-
των Ύδρογονανθράκων της Ελληνικά Πε-
τρέλαια Α.Ε. Είναι Eisenhower Fellow των 
ΗΠΑ στον τομέα της Οικονομίας Έρευνας 
& Παραγωγής Ύδρογονανθράκων και 
ειδικότερα του Ενεργειακού Τομέα. Έχει 
διεθνή παρουσία με πλέον των 200 επι-
στημονικών ανακοινώσεων.

https://slpress.gr/oikonomia/pos-mporei-i-ellada-na-ginei-energeiaka-anexartiti/
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Μια διαδη-
λώτρια 

της «Extinction 
Rebellion» εμφανί-
στηκε γυμνή στους 
δρόμους του Λονδί-
νου, απαιτώντας από 
την κυβέρνηση να 
αναγνωρίσει τη «γυ-
μνή αλήθεια» για την 
κλιματική αλλαγή. 
Η Laura Amherst έχει 
ξαναβγεί στο πα-
ρελθόν γυμνή στους 
δρόμους, προκει-
μένου να διαδώσει 
το μήνυμα για την 
κλιματική κρίση που 
αντιμετωπίζει ο πλα-
νήτης. Aυτή τη φορά, 
ωστόσο, επέλεξε να 

πάει στις πύλες της πρωθυπουργικής κατοικίας. Η 31χρο-
νη ακτιβίστρια προέβη στην κίνηση αυτή, προκειμένου 
να ενθαρρύνει τον Μπόρις Τζόνσον και την κυβέρνηση, 
να θέσουν ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2025.                          © klik.gr

GOSS!P

Άννα Παυλίδου: Η εκρηκτική Άννα Παυλίδου: Η εκρηκτική 
Star Ελλάς 2021Star Ελλάς 2021

ΤΤα εθνικά καλλιστεία μετρούν σχεδόν έναν αιώνα α εθνικά καλλιστεία μετρούν σχεδόν έναν αιώνα 
ζωής. Φέτος, ο Διαγωνισμός Ομορφιάς Star Ελλάς ζωής. Φέτος, ο Διαγωνισμός Ομορφιάς Star Ελλάς 

επέστρεψε (την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου), επέστρεψε (την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου), 
με την 22χρονη Άννα Παυλίδου (φωτ.) να αναδει-με την 22χρονη Άννα Παυλίδου (φωτ.) να αναδει-
κνύεται μεγάλη νικήτρια. κνύεται μεγάλη νικήτρια. 
Έτσι, η νεαρή καλλονή θα εκπροσωπήσει τη χώρα Έτσι, η νεαρή καλλονή θα εκπροσωπήσει τη χώρα 
μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό «Μις Κόσμος» μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό «Μις Κόσμος» 
σε περίπου ένα μήνα. Να σημειωθεί φυσικά πως σε περίπου ένα μήνα. Να σημειωθεί φυσικά πως 
πρόκειται για το μακροβιότερο διαγωνισμό καλ-πρόκειται για το μακροβιότερο διαγωνισμό καλ-
λιστείων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1929, ως δια-λιστείων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1929, ως δια-
γωνισμός καλλιστείων Μις Ελλάς και συνεχίστηκε γωνισμός καλλιστείων Μις Ελλάς και συνεχίστηκε 
έτσι για δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, τα πρώτα έτσι για δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, τα πρώτα 

καλλιστεία πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ια-καλλιστεία πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ια-
νουαρίου 1929, όπου συγκεντρώθηκε όλη η νουαρίου 1929, όπου συγκεντρώθηκε όλη η 

αθηναϊκή αριστοκρατία της εποχής. Συνολικά, αθηναϊκή αριστοκρατία της εποχής. Συνολικά, 
41 κοπέλες είχαν στείλει φωτογραφία δηλώ-41 κοπέλες είχαν στείλει φωτογραφία δηλώ-
νοντας συμμετοχή για το διαγωνισμό, ενώ μία νοντας συμμετοχή για το διαγωνισμό, ενώ μία 
ημέρα νωρίτερα, η κριτική επιτροπή επέλεξε τις ημέρα νωρίτερα, η κριτική επιτροπή επέλεξε τις 
δέκα από αυτές σε ειδική εκδήλωση στο Μέγα-δέκα από αυτές σε ειδική εκδήλωση στο Μέγα-
ρο Πεσμαζόγλου.  ρο Πεσμαζόγλου.  

Οι εμφα-Οι εμφα-
νίσεις των κορι-νίσεις των κορι-
τσιών ήταν αρκετά τσιών ήταν αρκετά 
συντηρητικές, ενώ συντηρητικές, ενώ 
δικαίωμα συμμετοχής δικαίωμα συμμετοχής 
είχαν μόνο οι ανύπα-είχαν μόνο οι ανύπα-

ντρες. Ως πρώτη νικήτρια ντρες. Ως πρώτη νικήτρια 
των καλλιστείων, Μις Ελλάς των καλλιστείων, Μις Ελλάς 

1929, αναφέρεται η Ασπασία 1929, αναφέρεται η Ασπασία 
Καρατζά.Καρατζά.

Ο Αμερικανός πρωταγωνι-
στής, Ντουέιν Τζόνσον, 

γνωστός με το προσωνύμιο 
«The Rock», δεσμεύτηκε προ 
ημερών, να μη χρησιμοποιεί 
πλέον πραγματικά πυροβόλα 
όπλα κατά τη διάρκεια των γυ-
ρισμάτων στις ταινίες του, μετά 
το θάνατο της κινηματογραφί-
στριας, Χαλίνα Χάτσινς, που 
πυροβόλησε κατά λάθος ο Άλεκ 
Μπάλντουιν.
Ο Τζόνσον δήλωσε «συντε-

τριμμένος» από την είδηση 
του θανάτου της διευθύντριας 
φωτογραφίας, με την τραγωδία 

αυτή να τον οδηγεί στο να επα-
ναξιολογήσει τη χρήση των πυ-
ροβόλων όπλων στα γυρίσματα 
των ταινιών, που αναλαμβά-
νει η εταιρεία παραγωγής του 
Seven Bucks Productions, εξή-
γησε ο ίδιος σε μια συνέντευξη 
που παραχώρησε στο περιοδι-
κό Variety.
«Μια ζωή χάθηκε», δήλωσε ο 

49χρονος ηθοποιός, ένας από 
τους πλέον ακριβοπληρωμέ-
νους ηθοποιούς του Χόλυγουντ. 
«Δεν μπορώ να μιλάω παρά 
μόνο για εμένα τον ίδιο, όμως 
μπορώ να σας πω, αδιαμφισβή-

τητα, ότι σε όλες τις ταινίες στις 
οποίες θα εργαστούμε με τη 
Seven Bucks Productions – δεν 
έχει σημασία αν θα είναι ταινία 
ή τηλεοπτική σειρά ή σε οτιδή-
ποτε άλλο αναλάβουμε την πα-
ραγωγή, δε θα χρησιμοποιούμε 
πλέον καθόλου αληθινά όπλα», 
είπε ο The Rock.
Η εταιρεία παραγωγής θα χρη-

σιμοποιεί πλέον πλαστικά όπλα 
και τα ειδικά εφέ που θα χρειά-
ζονται θα προστίθενται στη δι-
αδικασία post-production.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ντουέιν Τζόνσον δε Ο Ντουέιν Τζόνσον δε 
θα χρησιμοποιεί πλέον θα χρησιμοποιεί πλέον 
πραγματικά όπλα στις πραγματικά όπλα στις 
ταινίες τουταινίες του

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕ ΓΥΜΝΗ  
έξω από την  

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 

H Paris Hilton 
ετοιμάζεται για 

το γάμο της 
και ήδη πόζαρε 
με...bridal look
H 40χρονη «χρυσή» κληρονόμος, 

Paris Hilton, που κατά καιρούς έχει απασχολήσει τις gossip στή-
λες με τους δεσμούς της με celebrities και μεγιστάνες, μετά από αρκε-
τούς αρραβώνες και φήμες για γάμους, πλέον είναι επίσημα αρραβω-
νιασμένη με τον επιχειρηματία Carter Milliken Reum και οι δυο τους 
δείχνουν φουλ ερωτευμένοι, καθώς ετοιμάζονται για το γάμο τους 
που πιθανά θα γίνει σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την Page Six, ο γάμος θα γίνει πιθανά στις 11 Νοεμβρίου 
στην έπαυλη του παππού της Paris, του διαβόητου μεγιστάνα Barron 
Hilton, στο Bel Air του Λος Άντζελες. Και η Paris, με μια νέα κοσμική 
εμφάνισή της, μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, έκανε πολλούς να μι-
λούν για νέο trend για τις μέλλουσες νύφες, αφού το ζευγάρι εμφα-
νίστηκε με outfits που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι νυφικό και 
κοστούμι γαμπρού.

Οι δυο τους πήγαν την Κυριακή 7/11 στο 2021 LACMA Art + Film Gala 
του Οίκου Gucci στο Λος Άντζελες και η Paris εμφανίστηκε στο κόκκινο 
χαλί με μια λευκή, τούλινη τουαλέτα, που αποτελεί custom δημιουρ-
γία της Pamela Rolland  και θύμιζε νυφικό.

Πάντως δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Paris δεν έχει ακόμα απο-
φασίσει ποιο νυφικό θα βάλει και πως διχάζεται ανάμεσα σε δημι-
ουργίες Valentino και Oscar De La Renta, με τον Valentino να θεω-
ρείται επικρατέστερος, αφού τις τελευταίες ημέρες την εντόπισαν 
να έχει επισκεφτεί (μαζί με την αδελφή της) το κατάστημα του Οίκου 
Valentino στη Νέα Υόρκη.

© mag.sigmalive.com

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

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
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

Προσέχουμε τα πράγματά σας... 
σεβόμαστε το όνομά μας.

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα.

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

το λάδι σας από το χωριό σας 
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

*

Μ-Kαλημέρα Αλέκα μου.
Α-Καλημέρα Μάγδα μου, τι κάνει η Ρόζα;
Μ-Καλά. Αλλά αντί να με ρωτήσεις εμείς 

πως είμαστε, ρωτάς για τη σκυλίτσα;
Α-Εσύ μια και απάντησες το τηλέφωνο, 

υποθέτω είσαι καλά. Δεν είσαι;
Μ-Ναι, είμαστε καλά.
Α-Ε, μια και η Ρόζα τώρα αποτελεί μέλος 

της οικογένειας σας, γιατί να μη ρωτήσω; 
Όπως ξέρεις, κι εμένα μ’ αρέσουν τα σκυ-
λιά.
Μ-Τότε γιατί δεν παίρνεται κι εσείς ένα;
Α-Διότι ως εμβολιασμένοι, έχουμε καλύ-

τερες δραστηριότητες από το να βγάζου-
με βόλτα σκύλους… 
Μ-Τώρα τι θέλεις; Να τσακωθούμε πάλι 

για τα εμβόλια;
Α-Όχι, αλλά με ρώτησες και σου απάντη-

σα. Απλά…
Μ-Τότε μπορείς να μου πεις, αφού τα 

εμβόλια είναι τόσο αποτελεσματικά, για-
τί άρχισαν ήδη να εμβολιάζουν τον κόσμο 
με τρίτη δόση; 
Α-Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Αυτοί σί-

γουρα γνωρίζουν.
Μ-Αυτοί διατυμπάνιζαν ότι με τον πλήρη 

εμβολιασμό θα έχουμε προστασία που θα 
αγγίζει πάνω από 90%. Και τώρα λένε ότι 
μετά από έξι μήνες, η προστασία πέφτει 
κάτω από 40%. Με άλλα λόγια, όπως όλα 
τα τρόφιμα έχουν ημερομηνία λήξης, έτσι 
και αυτά τα εμβόλια έχουν φαίνεται τη δι-
κιά τους ημερομηνία λήξης...
Α-Μάλλον…
Μ-Τα τρόφιμα όμως ξέρεις και διαβάζεις 

πάνω στην ετικέτα ημερομηνία λήξης, τα 
εμβόλια όμως ποτέ δεν ενημέρωσαν ότι 
θα έχουν και αυτά ημερομηνία λήξης. 
Αυτό δε σου φαίνεται παράξενο;
Α-Με έχεις αποστομώσεις. Δε λέμε όμως 

κάτι άλλο…
Μ-Πριν όμως, να σου πω και το τελευ-

ταίο.
Α-Ακούω, μ’ έπρηξες!
Μ-Δε φταίω εγώ. Εσύ άνοιξες συζήτηση 

περί εμβολίων. Εγώ απλώς θέτω τις από-
ψεις μου και τι ερωτήσεις μου. Λοιπόν, 
για να τελειώνω με αυτό το θέμα. Να μην 
εκπλαγείς ότι εκεί που το πάνε, σε λίγο 
θα εμβολιάζουν τον κόσμο κάθε τρίμηνο. 
Όσο για μας, δεν έχουμε καταλήξει αν και 
πότε και ποιο εμβόλιο θα κάνουμε. Τώρα 
τελείωσα…

Α-Εντάξει, σε κατάλαβα. Δεν μου απά-
ντησες όμως για τη Ρόζα.

Μ-Η Ρόζα είναι μια χαρά. Ευτυχώς δεν 
κάνει ζημιές για την ώρα.
Α-Τρώει;
Μ-Στην αρχή δεν έτρωγε αλλά διάβασα 

στο διαδίκτυο ότι στην περίπτωση που το 
κουτάβι αρνείται να φάει την ξηρά τροφή 
του, για να βελτιωθεί η γεύση προσθέτεις 
λίγο ζωμό από κοτόπουλο.
Α-Δηλαδή σαν τα κόλπα που κάναμε με 

τα παιδιά μας, που προσθέταμε ουσίες σε 
φαγητά που δεν ήθελαν να φάνε;

Μ-Ακριβώς. Το παιδί και το σκυλί, όπως 
το μάθεις από μικρά.

Α-Ας αφήσουμε τα τετράποδα και ας έρ-
θουμε στα δίποδα των… εκλογών. Πως τις 
είδες;

Μ-Κοίτα, στην αρχή φοβόμουνα ότι θα 
έχαναν πολλοί δικοί μας, αλλά απ’ ότι εί-
δαμε ο κόσμος, οι δικοί μας δηλαδή, βγή-
καν και ψήφισαν περισσότεροι απ’ ότι την 
προηγούμενη φορά. Με την επανεκλογή 
της Μαίρης στο Παρκ Εξτένσιον νομίζω 
ότι εξασφαλίστηκαν τουλάχιστον για τα 
επόμενα 4 χρόνια η διεξαγωγή των παρε-
λάσεων μας, οι Περιφορές των Επιταφίων 
και η Εορτή της Παναγίας.
Α-Κι εμείς στο Λαβάλ καταφέραμε και 

επανεκλέξαμε την Αγλαΐα και το Βασίλη. 
Θα έβγαινε και ο Μακροζωνάρης αλλά 
νομίζω έκανε λάθος που άλλαξε περιοχή 
για να θέσει υποψηφιότητα ως δημοτικός 
σύμβουλος…

Μ-Νομίζεις είχε πιθανότητες;
Α-Και πολλές μάλιστα, αν όμως παρέμε-

νε να τρέξει στο St-Dorothée, θα είχε κερ-
δίσει την έδρα.

Μ-Λάθος τότε που άλλαξε περιοχή…
Α-Ναι. Πιστεύω να έμαθες ότι βγήκαν και 

δημοτικοί σύμβουλοι σε απομακρυσμένες 
περιοχές έξω από το Μόντρεαλ και μάλι-
στα γυναίκες.

Μ-Το άλλο πως το βλέπεις;
Α-Ποιο άλλο;
Μ-Δεν τά ‘μαθες, βγάλαμε και δήμαρχο!
Α-Τον Δημήτρη Μπέη στη δυτική Ακτή, 

αυτό το ξέρω.
Μ-Εκτός απ’ αυτόν βγήκε και δήμαρχος ο 

Φρανκ Πάππας!
Α-Ο δικηγόρος;
Μ-Ναι, αυτός.
Α-Που ο πατέρας του είχε το Πάρκο 

Μπέλμοντ όπου πηγαίναμε με τα αγόρια 
μας;
Μ-Τι μου θύμισες τώρα… Παλιές καλές 

αναμνήσεις.
Α-Αφού είναι μέρος της ιστορίας μας. 

Αυτά δεν ξεχνιούνται.
Μ-Και τώρα, εκεί που ακουγόντουσαν 

κραυγές διασκέδασης και χαράς, «φύτρω-
σαν» σπίτια.

Α-Ναι, δυστυχώς…
Μ-Αυτή ήταν και η αιτία που ο Φρανκ 

ανακατεύτηκε με την πολιτική στην περι-
οχή του Εστερέλ, στα Λωρέντιανς, διότι ο 
απερχόμενος δήμαρχος ήθελε να δώσει 
άδεια να κτιστούν πράσινοι χώροι. Δη-
μιούργησε λοιπόν με γνωστούς του μια 
ομάδα και κέρδισαν όλοι.

Α-Κι εσύ που το ξέρεις;
Μ-Η Θοδώρα του Βασίλη μου τόπε. Ξέ-

ρεις, αυτή που έχει γιο δικηγόρο.
Α-Ναι…
Μ-Ο γιος της ήταν εθελοντής στην προ-

εκλογική εκστρατεία του Φρανκ που του 
έχει πολύ εκτίμηση όπως μου είπε η Θο-
δώρα.

Α-Καλά που το θυμήθηκα…
Μ-Ποιο πράγμα;
Α-Την Κυριακή που ήρθατε, ξέχασες να 

πάρεις μαζί σου το ταψί που είχα για σας 
με τα μπακλαβαδάκια που τόσο αρέσουν 
στο δικό σου.

Μ-Το ξέρω γι’ αυτό τα «ξέχασα». Ξέρεις 
τι λιγούρης είναι για ορισμένα πράγματα;

Α-Τόσο πολύ;
Μ-Αν δεν είχα ξεχάσει το ταψί, ήταν ικα-

νός να το καταβροχθίσει το ίδιο βράδυ. 
Θα περίμενε να αποκοιμηθώ και αμέσως 
θα πήγαινε να διαπράξει το «έγκλημα». 
Κατάλαβες τώρα γιατί δεν το πήρα μαζί 
μου;
Α-Και δε σε ρώτησε, δεν αναρωτήθηκε;
Μ-Έπαιξα το γνωστό γυναικείο κόλπο 

του πονοκέφαλου, ότι δεν αισθάνομαι 
καλά κ.λπ.… και τα μπάλωσα.
Α-Είσαι καμιά φορά πολύ δολοπλόκα!
Μ-Όταν χρειάζεται χρησιμοποιώ όλα τα 

γυναικεία «κόλπα» και «όπλα». Πρέπει να 
σ’ αφήσω όμως, γιατί έχω να πάω περί-
πατο…
Α-Τη Ρόζα;
Μ-Ναι. Και ξέρεις, αυτοί οι περίπατοι 

μας έχουν κάνει καλό στην υγεία μας. Σου 
λέω, πάρε κι εσύ ένα σκυλάκι και θα με 
θυμηθείς.
Α-Προτιμώ τους περιπάτους με το Μενέ-

λαο μου σαν πιτσουνάκια. Καταλαβαίνεις;
Μ-Και συμφωνώ απόλυτα. Τα λέμε…
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• SINGING and PIANO  
 LESSONS  
• PRO RECORDINGS and  
 VIDEOCLIPS for  
 SOCIAL MEDIA  
• ONLINE CONCERTS  
 and PRESENTATIONSSTUDIOS

Info: 514-616-6919  dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons  |  Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS

Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.

in collboration with:

Ο επίσημος οργανισμός εκλογών του 
Καναδά ήταν περίεργος να μάθει, 

πόσοι Καναδοί πίστευαν σε θεωρίες συ-
νωμοσίας, ενόψει των πρόσφατων ομο-
σπονδιακών εκλογών. 

Οι διαδηλωτές, που αντιτίθεντο στα μέ-
τρα δημόσιας υγείας, όπως η μάσκα και οι 
υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, οργάνωσαν 
διαδηλώσεις, μερικοί από τους οποίους 
ακολουθούσαν τον Τρουντό καθώς διέ-
σχιζε τη χώρα κατά την προεκλογική του 
εκστρατεία, εκτοξεύοντας αισχρότητες 
εναντίον του και, σε ένα σημείο, ακόμη 
και μια πέτρα.

Μήνες πριν από την έναρξη της ψηφοφο-
ρίας, η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι 
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών 
ανέθεσε την πρώτη της αυτόνομη έρευνα, 
σχετικά με το επίπεδο εμπιστοσύνης που 
είχαν οι Καναδοί στην εκλογική διαδικα-
σία. Αυτό περιελάβανε να μάθουν πόσοι 
είχαν μια «συνωμοσιολογική νοοτροπία».
«Οι ερωτήσεις σχετικά με συνωμοσίες 

επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του 
τι μπορεί να προκαλέσει δυσπιστία προς 
την εκλογική διοίκηση», δήλωσε η εκπρό-
σωπος της Elections Canada, Natasha 
Gauthier, προσθέτοντας ότι «η πανδημία 
του COVID-19 έχει προκαλέσει σημαντικές 
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, συ-

μπεριλαμβανομένου της διαχείρισης του 
εκλογικού τομέα».
«Η εξέταση της δυσπιστίας γενικά μάς 

βοηθά επίσης να κατανοήσουμε καλύτε-
ρα, τι είδους προσεγγίσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας μπορούν να είναι αποτε-
λεσματικές στην ενστάλαξη εμπιστοσύνης 
στις εκλογές».

Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία 
Leger για 10 ημέρες τον Απρίλιο, και στη 
δημοσκόπηση συμμετείχαν 2.500 Κανα-
δοί στο διαδίκτυο και μέσω της τεχνολογί-
ας συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογι-
στή. Βρήκε ότι η πλειονότητα των ερωτη-
θέντων εμπιστεύεται το Elections Canada 
και πίστευε ότι το εκλογικό σύστημα ήταν 
«ασφαλές και αξιόπιστο». Όσον αφορά τις 
πεποιθήσεις συνωμοσίας, η μελέτη, που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε κυβερνητικό 
ιστότοπο, ανέφερε ότι το 17% πίστευε ότι 
η κυβέρνηση προσπαθούσε να καλύψει 
τη σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού 
και το 30% πίστευε ότι νέα φάρμακα ή τε-
χνολογίες δοκιμάζονται σε ανθρώπους εν 
αγνοία τους. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης, 
ότι το 40% των ερωτηθέντων πιστεύουν, 
ότι ορισμένα μεγάλα γεγονότα ήταν προ-
ϊόν μιας «μικρής ομάδας που χειραγωγεί 
κρυφά τα παγκόσμια γεγονότα».
Ο Aengus Bridgman, επικεφαλής ερευ-

νητής σε ένα έργο που παρακολουθούσε 
τη διάδοση ψευδών και παραπλανητικών 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εκ-

στρατείας, είπε ότι είναι δύσκολο να τεθεί 
ένας ακριβής αριθμός, για το πόσοι Κανα-
δοί πιστεύουν στις συνωμοσίες, επειδή 
εξαρτάται από το πώς μετριέται. Ο διδά-
κτορας του Πανεπιστημίου McGill στις 
πολιτικές επιστήμες, λέει ότι το έργο, που 
συνδιοργανώθηκε με το Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο, έχει κάνει τις δικές του έρευ-
νες που υποδηλώνουν ότι μεταξύ 10% και 
20% των ανθρώπων, είχαν ισχυρές πεποι-
θήσεις συνωμοσίας.
Ο Μπρίτζμαν λέει, ότι οι ψευδείς πληρο-

φορίες για το νέο κορωνοϊό έπαιξαν μεγά-
λο ρόλο κατά τη διάρκεια των εκλογών. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδαν επίσης 
μια «αδυσώπητη ομάδα ατόμων» να κά-
νει αναληθείς ισχυρισμούς, σχετικά με τον 
τρόπο καταμέτρησης των ψήφων μέσω 
αλληλογραφίας, αντανακλώντας τα όσα 
συνέβησαν κατά τις προεδρικές εκλογές 
των ΗΠΑ του 2020, όπου ο πρώην πρόε-
δρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αβάσιμες 
ανησυχίες για νοθευμένα ψηφοδέλτια.

Καθώς πλησίαζε η ημέρα των εκλογών 
της 20ης Σεπτεμβρίου, η Elections Canada 
αντέδρασε με μηνύματα που εξηγούσαν 
τη διαδικασία για την καταμέτρηση αυτών 
των ψηφοδελτίων, αλλά ο Bridgman λέει 
ότι αυτό πρέπει να γίνει πιο γρήγορα.
«Μόλις αρχίσει να κυκλοφορεί σε ένα 

κανάλι Telegram, μπορείτε να είστε σί-
γουροι μέσα σε 24 ώρες, 36 ώρες, ότι θα 
είναι σε μερικές από τις πιο mainstream 

πλατφόρμες και οι άνθρωποι θα εκτεθούν 
σε αυτό». Ένα από τα αποτελέσματα της 
πανδημίας, λέει, είναι ότι οι εμβολιασμοί 
έχουν γίνει ένα «σημείο ανάφλεξης» όπου 
ομάδες που έχουν διαφορετικές πεποιθή-
σεις βασισμένες σε συνομωσίες, από την 
επίπεδη γη μέχρι τη δήθεν απαίσια ατζέ-
ντα μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, 
να συνεννοούνται και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους. 
Λέει ότι μια θεωρία συνωμοσίας, που 

εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εκ-
στρατείας και επίσης στο διαδίκτυο, αφο-
ρούσε τα λεγόμενα «κλιματικά lockdown».
Αυτό διέδωσε, μεταξύ άλλων, η επί 

μακρόν συντηρητική βουλευτής Cheryl 
Gallant από το Οντάριο. 
Ενόψει των εκλογών, κυκλοφόρησε τα-

χυδρομικά μηνύματα στους ψηφοφόρους, 
προειδοποιώντας ότι οι Φιλελεύθεροι 
ήθελαν να επιβάλουν ένα «κλιματικό 
lockdown» και έκανε παρόμοια σχόλια σε 
ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο αφαιρέ-
θηκε, αφού ο ηγέτης των Συντηρητικών 
Έριν Ο› Τουλ έλαβε ερωτήσεις γι αυτό το 
θέμα και στη συνέχεια αξιωματούχοι των 
συντηρητικών την υποχρέωσαν να το κα-
τεβάσει, απειλώντας την με έξωση από το 
κόμμα.

Πηγές: CTV news,  
The Canadian Press 

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ

Πόσοι Καναδοί πιστεύουν  Πόσοι Καναδοί πιστεύουν  
σε θεωρίες συνωμοσίας;σε θεωρίες συνωμοσίας;
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
SATELLITE TV  FIBE TV

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:30 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή 
26 Σεπτεμβρίου: 

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με το Γεν. Διευθυντή των σχολείων 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  Χρήστο Αδαμόπουλο

ΚΕΜΠΕΚ

Επισφαλές το σύστημα 
ανάγνωσης κωδικών 
εμβολίων LIBRO

Πολλοί εστιάτορες αποκρυπτογρα-
φούν τις πληροφορίες που περιέ-

χονται στον κωδικό QR του διαβατηρίου 
εμβολιασμού σας, χρησιμοποιώντας μια 
εφαρμογή που δεν αναγνωρίζεται ως 
ασφαλές από την κυβέρνηση του Κεμπέκ.

Σύμφωνα με έρευνα του Ici Radio-
Canada το εν λόγω λογισμικό είναι της 
εταιρείας Libro. 

Χρησιμοποιείται από περισσότερα από 
2.000 καταστήματα στο Κεμπέκ, συ-
μπεριλαμβανομένων των εστιατορίων 
Les Rôtisserie St-Hubert, Le SHAKER, les 
Normandins, Groupe Restos Plaisirs και 
Piazzetta.
Επιτρέπει στους εστιάτορες να διαχειρί-

ζονται τις κρατήσεις, τις ηλεκτρονικές πα-
ραγγελίες, την εγγραφή των επισκεπτών, 
να παράγουν αναφορές και αναλύσεις και, 
από την έναρξη ισχύος του διαβατηρίου 
εμβολιασμού, να ξεκλειδώνουν τις πληρο-
φορίες που περιέχονται στον κωδικό QR 
του πελάτη.
«Θεωρήσαμε ότι ήταν μια εξαιρετική ευ-

καιρία να διευκολύνουμε τις λειτουργίες 
των εστιατορίων απλώς ενσωματώνοντας 
αυτή τη λειτουργικότητα στο διαδικτυακό 
εργαλείο μας», εξηγεί ο επικεφαλής τε-
χνολογιών της Libro, Jim Durand.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπη-

ρεσιών (MSSS), ωστόσο, ζητά από τους 
φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιή-
σουν την εφαρμογή VaxiCode Verif για 
να ελέγξουν την κατάσταση εμβολιασμού 
των ατόμων που επιθυμούν να έχουν 
πρόσβαση στην κατάστασή τους, προκει-
μένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα 
πρότυπα και η κυβερνητική ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο.

Ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι 
τα προσωπικά σας στοιχεία προστατεύ-
ονται, είναι να επιβεβαιώσετε το διαβα-
τήριό σας μέσω της εφαρμογής VaxiCode 
Verif της κυβέρνησης του Κεμπέκ. 

Είναι η μόνη αναγνωρισμένη εφαρμογή 
και ως εκ τούτου η ασφάλεια των προσω-
πικών πληροφοριών είναι εγγυημένη, δι-
ευκρινίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της MSSS, 
Robert Maranda. 

«Η Libro διασφαλίζει ότι η τεχνολογία 
που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή του 
είναι η ίδια με αυτή που αναπτύχθηκε 
από το Κεμπέκ και ότι δεν καταγράφονται 
προσωπικά δεδομένα. Είτε είναι η αίτησή 
μας είτε της κυβέρνησης, η ίδια διαδικα-
σία χρησιμοποιείται. Η επαλήθευση γίνε-
ται στη συσκευή. Υπάρχει μια υπογραφή 
που επικυρώνεται με ένα δημόσιο κλειδί 
που παρέχεται από την κυβέρνηση για 
να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που 
διαβάζετε είναι επικυρωμένες», λέει ο Jim 
Durand. «Ακριβώς επειδή κάποιος χρησι-
μοποιεί μια εφαρμογή διαφορετική από 
την κυβερνητική εφαρμογή δε σημαίνει 
ότι οι πληροφορίες διατρέχουν κίνδυνο. Ο 
κωδικός QR σχεδιάστηκε πράγματι σύμ-
φωνα με ένα διεθνές πρότυπο. Είναι μια 
τεκμηριωμένη και ανοιχτή μορφή, η οποία 
υιοθετείται ευρέως, ιδίως από την Apple, 
την Google και πολλές δικαιοδοσίες σε 
όλο τον κόσμο, όσον αφορά τα στοιχεία 
εμβολίων. Ο αναγνώστης κώδικα QR εν-
σωματώθηκε στο λογισμικό μόνο για να 
διευκολύνει το έργο του προσωπικού της 
εστίασης», λέει η Libro. 

Εκτός από την κατάσταση εμβολιασμού, 
εμφανίζει το όνομα και την ηλικία του 
ατόμου. Όταν ο υπάλληλος σαρώνει τον 
κωδικό QR, συσχετίζεται εάν υπάρχει κρά-
τηση με αυτό το όνομα για να επιτραπεί 
σε αυτό το άτομο να καθίσει γρήγορα σε 
ένα εστιατόριο, σύμφωνα με τη Libro.

ΠΊΘΑΝΕΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΊΣ
Η συμπερίληψη ενός προγράμματος 

ανάγνωσης κωδικών QR στο λογισμικό 
κρατήσεων ανοίγει την πόρτα σε καταχρή-
σεις, σύμφωνα με τον πρώην υπεύθυνο 
ασφαλείας πληροφορικής στο Υπουργείο 
Άμυνας και λέκτορα κυβερνοασφάλειας 
στο Πανεπιστήμιο του Sherbrooke, Steve 
Waterhouse.
Πιθανοί απατεώνες εστιάτορες θα μπο-

ρούσαν να συλλέξουν πληροφορίες σχετι-
κά με το ποιος ήρθε, την ημερομηνία, την 
ώρα και τη διάρκεια και στη συνέχεια να 
διατυπώσουν προσφορές υπηρεσιών χω-
ρίς τη συγκατάθεση των πελατών, λέει. 
Ακόμα κι αν το Libro διαβεβαιώνει ότι η 

εφαρμογή του δεν επιτρέπει τη συσσώ-
ρευση προσωπικών δεδομένων, ο Steve 
Waterhouse είναι της γνώμης ότι ο πελά-
της πρέπει πάντα να απαιτεί τη χρήση του 
VaxiCode Verif για την επικύρωση του εμ-
βολίου του διαβατηρίου του.
Υπάρχουν ένα σωρό μεταβλητές που κά-

ποιος μπορεί να καυχηθεί, λέγοντας ότι το 
δίκτυό του είναι ασφαλές όταν πραγματι-
κά δεν είναι. Μπορεί να μην είναι ειδικός 
και να έχει βάλει κάτι που είναι εύκολο να 
ακυρωθεί, προειδοποιεί.

ΟΊ ΊΔΊΟΚΤΗΤΕΣ ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΩΝ  
ΘΕΛΟΎΝ ΝΑ ΣΎΝΕΡΓΑΣΤΟΎΝ

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις 
μεταξύ του MSSS και εκπροσώπων του 
Association Restauration Québec (ARQ) 
για να εξηγήσουν τους λόγους για το αίτη-
μα χρήσης της εφαρμογής VaxiCode Verif. 
Το ARQ πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα 

μπορούσε να συνεργαστεί περισσότερο 
για να πιστοποιήσει τη χρήση άλλου, πιο 
αποτελεσματικού λογισμικού για τους 
εστιάτορες, που αντιμετωπίζουν έλλειψη 
εργατικού δυναμικού. 

Μέχρι τότε, το ARQ ζητά από τους εστιά-
τορες να πληρούν τις κυβερνητικές απαι-
τήσεις και να χρησιμοποιούν το VaxiCode 
Verified για να αποκρυπτογραφήσουν το 
διαβατήριο εμβολιασμού.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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SUPER LEAGUE 2

Με ανατροπή ο Λεβαδειακός, γκέλα για Ξάνθη  
Πήρε το ντέρμπι ο Ολυμπιακός Β’, 3-1 τον ΠΑΟΚ Β’ 

Με ανατροπή έφτασε στο τρίπο-
ντο ο Λεβαδειακός, στην πρεμιέ-

ρα του Νότιου Όμιλου της Σούπερ Λιγκ 
2. Στο 95′ πήραν το βαθμό στο Αιγά-
λεω τα Χανιά, «άλωσε» την Επισκοπή 
στο Ρέθυμνο ο Καραϊσκάκης Άρτας. Ο 
Αθλητικός δικαστής θα αποφασίσει για 
το Καλλιθέα – Ζάκυνθος.
Δεν έγινε τελικά η έκπληξη στην 1η αγω-

νιστική της Super League 2 στον όμιλο 
του Νότου και για να είμαστε πιο συγκε-
κριμένοι, στη Βοιωτία. 
Ο Αστέρας Βλαχιώτη προηγήθηκε στο 

φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ο 
Λεβαδειακός μέσα σε ένα τρίλεπτο γύρι-
σε το ματς (2-1) και επιβεβαίωσε τον τίτ-
λο του φαβορί.
Φινάλε γκραν γκινιόλ στο Αιγάλεω. 
Οι γηπεδούχοι κρατούσαν τη νίκη στα 

χέρια τους με το γκολ του Τριμμάτη από 
το 4′, αλλά στο 95′ τα Χανιά «έκλεψαν» 
τον βαθμό (1-1) με γκολ του Βασιλόγιαν-
νη. Εντάσεις και διαμαρτυρίες από πλευ-
ράς γηπεδούχων για το χρόνο των καθυ-
στερήσεων.
«Άλωσαν» την Κρήτη Διαγόρας (2-1) και 

Καραϊσκάκης Άρτας (1-0). Από τη βούλα 
του πέναλτι κρίθηκε το ματς των Αρτινών 
με την Επισκοπή. Στο 28′ ο Σταματής ευ-
στόχησε για το τελικό 0-1. Οι γηπεδούχοι 
είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν με το 
ίδιο «νόμισμα», αλλά ο Χουάντερσον νί-
κησε τον Νταρζίνιο.
Δύο φορές στήθηκε η μπάλα στη βούλα 

του πέναλτι και στο Ηρόδοτος – Διαγό-
ρας. Χωρίς… απώλειες. 
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με την 

εύστοχη εκτέλεση του Κουϊρουκίδη, οι 
γηπεδούχοι απάντησαν με τον Χατζησάβ-
βα στο 32′, με τον Σινγκ να διαμορφώνει 
το τελικό 1-2 στο 76′.
Στον Αθλητικό Δικαστή θα κριθεί η τύχη 

του αγώνα στην Καλλιθέα. Η Ζάκυνθος 
που δεν έχει δελτία, δεν κατέβηκε να 
αγωνιστεί.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
«Στάση» Κατερίνη για Ξάνθη στην πρε-

μιέρα του Βορείου Ομίλου, ματσάρα 
χωρίς νικητή στη Λάρισα, «σούπα» στο 
Καυταντζόγλειο, νίκησαν οι γηπεδούχοι 
σε Καρδίτσα και Βέροια, ενώ η Καβάλα 
δεν κατέβηκε να αγωνιστεί.
Η έκπληξη στην Κατερίνη, με την Ξάν-

θη που αν και προηγήθηκε με πέναλτι 
του Διαμαντόπουλου στο πρώτο ημίχρο-
νο, δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο 
από την Πιερία. Ο γηπεδούχος Πιερικός 
με τον Μηλιώτη που μπήκε ως αλλαγή, 
ισοφάρισε 1-1 στο 80′, σκορ που έμεινε 
μέχρι τέλους.
Στη Λάρισα η ματσάρα της αγωνιστι-

κής. Απόλλων Λάρισας-Τρίκαλα 3-3. Οι 
γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 και 3-1, 
αλλά τελικά η χρυσή «αλλαγή» των Τρι-
καλινών (Ελευθεριάδης) με δύο γκολ στο 
80′ και στο 85′ διαμόρφωσε το τελικό 3-3!
Η «σούπα» της αγωνιστικής στο Καυτα-

ντζόγλειο. Ηρακλής και Νίκη Βόλου έμει-
ναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που ξεχάστη-
κε πριν… τελειώσει.
Νίκησαν οι γηπεδούχοι και τα φαβορί 

στις αναμετρήσεις, Βέροια – Αλμωπός (1-
0) και Αναγέννηση Καρδίτσας – Θεσπρω-
τός (1-0). 
Στην Ημαθία πλασματικό το σκορ, με 

τους γηπεδούχους να προηγούνται στο 
10′ με τον Πασά και να έχουν και δύο δο-
κάρια, ένα σε κάθε ημίχρονο. 

Το πιο γρήγορο γκολ της αγωνιστικής και 
πιθανότατα και του πρωταθλήματος στην 
Καρδίτσα. Ο Γκίνη πριν συμπληρωθεί το 
1ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλε-
σμα υπέρ των «κιτρινόμαυρων».
Το Απόλλων Πόντου – Καβάλα δεν άρχι-

σε ποτέ. Οι φιλοξενούμενοι, όπως ανα-
μενόταν αφού δεν έχουν ρόστερ, δεν 
κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο και για 
την τύχη της αναμέτρησης θα αποφασί-
σουν τα αρμόδια αθλητικά όργανα.
Από τους 4 «μεγάλους» που παίζουν με 

τις Β’ ομάδες, ο Ολυμπιακός νίκησε τον 
ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με 3-1, η ΑΕΚ επιβλή-
θηκε της Καλαμάτας, ενώ ο Παναθηναϊ-
κός γνώρισε την ήττα στην Κηφισιά με 
2-0.

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΚ Β’ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-0 
85΄Χριστόπουλος 
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ 1-1 
4΄Τριμμάτης – 96΄Βασιλόγιαννης 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 0-1 
29΄πέν. Σταματής 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1-2 
33΄πέν. Χατζησάββας –  
8΄πέν. Κουϊρουκίδης, 76΄Σινγκ 
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 2-0 
9΄Σωτηράκος, 26΄Οικονομίδης 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2-1 
47΄Νίλι, 49΄Δούμτσιος – 45+2΄Λάμγκε 
ΡΟΔΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-0 
6΄Μακρυδημήτρης 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Δεν έγινε)
Ρεπό: ΟΦ Ιεράπετρας
 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. – ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-0 
1΄Γκίνη 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ 3-3 
13΄Κανούλας, 22΄Γιαννίτσης,  
71΄πέν. Λίτενας – 30΄πέν. Ριζόγιαννης, 
80΄, 86΄Ελευθεριάδης 
ΒΕΡΟΙΑ – ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1-0 
11΄Πασάς 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ 1-1 
80΄Μηλιώτης – 23΄πέν. Διαμαντόπουλος 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ – ΠΑΟΚ Β’ 3-1 
65΄Κίτσος, 71’ πέν. Μπα, 87΄Βοΐλης – 
13΄Καλογερόπουλος 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 
2-2 
24΄,56΄Κάνις – 31΄Κουντουριώτης, 
42΄Μπάτροβιτς 
ΗΡΑΚΛΗΣ / ΤΡΙΓΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ  
(Δεν έγινε)
Ρεπό: ΑΕ Λάρισα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 1 αγώνα) 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
1] ΚΗΦΙΣΙΑ  3 2-0 
2] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 3 2-1 
3] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  3 2-1 
4] ΡΟΔΟΣ  3 1-0 
5] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 3 1-0 
6] ΑΕΚ Β’  3 1-0 
7] ΑΙΓΑΛΕΩ  1 1-1 
8] ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ  1 1-1 
9] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  0 0-0 
10] ΖΑΚΥΝΘΟΣ  0 0-0 
11] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0 0-0 
12] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  0 0-1 
13] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  0 0-1 
14] ΗΡΟΔΟΤΟΣ  0 1-2 
15] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  0 0-1 
16] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0 1-2 
17] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 0 0-2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 3 3-1  
2] ΒΕΡΟΙΑ  3 1-0 
3] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 3 1-0 
4] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  1 1-1 
5] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 2-2 
6] ΗΡΑΚΛΗΣ  1 0-0 
7] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1 2-2 
8] ΞΑΝΘΗ  1 1-1 
9] ΤΡΙΚΑΛΑ  1 3-3 
10] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  1 0-0 
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 3-3 
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 0-0 
13] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  0 0-0 
14] ΚΑΒΑΛΑ  0 0-0 
15] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  0 0-1 
16] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0 0-1 
17] ΠΑΟΚ Β’  0 1-3

Επόμενη αγωνιστική (2Η)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΡΟΔΟΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ – ΑΕΚ Β’
Ρεπό: Καλαμάτα

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΠΟΝΤΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΒΕΡΟΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ/
ΤΡΙΓΛΙΑ
ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’
Ρεπό: Ξάνθη

Εκτός play-off 
το Μόντρεαλ 

Οδυνηρή ήττα για το 
Μόντρεαλ για την 

34η και τελευταία αγωνι-
στική της κανονικής περι-
όδου του MLS.
Οι Μοντρεαλίτες ήθελαν 

μόνο νίκη στην έδρα τους για να προκρι-
θούν κόντρα στο Ορλάντο, όμως αντ΄αυ-
τού, ηττήθηκαν με 0-2 και αποκλείστη-
καν από τη συνέχεια των play-off.
Μετά το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου, οι 

φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγη-
θούν με εκπληκτικό γκολ που σημείωσε 
στο 55΄ο Μέντεζ. Στο 79΄Ο Καμάτσο των 
γηπεδούχων αποβλήθηκε με απευθείας 
κόκκινη, αφήνοντας την ομάδα του με 10 
παίκτες, γεγονός που βοήθησε το Ορλά-
ντο να «κλειδώσει» τη νίκη του με τον 
Ντάικ στο 86΄που σκόραρε για το 0-2 και 
τη νίκη-πρόκριση των φιλοξενούμενων.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ... 

«Αντίο» Κατάρ 
για την Ελλάδα!
Η Ελλάδα ήθελε μόνο νίκη για να συ-
νεχίσει να ελπίζει για τη 2η θέση, αλλά 
η Ισπανία έδειξε την ανωτερότητά της 
και με μια επαγγελματική νίκη (0-1) 
περιμένει τη Σουηδία για «τελικό» 
πρωτιάς

Όνειρο ήταν και πάει… Η Ελλάδα 
πλήρωσε τις φοβίες της, αλλά και 

τις «γκέλες» με Γεωργία, Κόσοβο, και 
αποχαιρέτησε τις ελπίδες της για τη 2η 
θέση μετά και την ήττα με 1-0 από την 
ανώτερη αλλά φλύαρη Ισπανία. Φωνάζει 
για το πέναλτι η Ελλάδα (26΄Σαράμπια), 
κυρίως γιατί φαίνεται πως προηγήθηκε 
φάουλ στον Μασούρα αλλά δεν απείλη-
σε τους Ισπανούς που έβγαλαν άνετα το 
ματς.
Κάπως έτσι, η «γαλανόλευκη» δεν έχει 

πλέον ελπίδες για να πάρει τη δεύτερη 
θέση και θα τερματίσει οριστικά τρίτη, 
ενώ η Ισπανία πλέον είναι στο +1 από τη 
Σουηδία και είναι στα χέρια της το απευ-
θείας εισιτήριο για τα τελικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου.

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας,  
Τζαβέλλας, Γούτας, Γιαννούλης,  
Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Σιώπης, 
Μάνταλος, Μασούρας (46’ Τζόλης), 
Παυλίδης (46’ Δουβίκας).
ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Καρβαχάλ, Ίνιγκο Μαρ-
τίνεθ (89’ Αθπιλικουέτα), Λαπόρτ, Γκα-
γιά, Γκάβι (65’ Μπούσκετς), Ρόδρι, Κόκε, 
Ντε Τομάς (57’ Ροντρίγκο), Μοράτα  
(65’ Φορνάλς), Σαράμπια (57’ Όλμο)



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  12 Νοεμβριου, 2021 / November 12, 2021 •  27

9η αγωνιστική9η αγωνιστική 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2-0 
7΄, 10΄ Ντουρμισάι 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-0  
33΄πέν. Εραμούσπε, 37΄Περέα, 
58΄Κάργας 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΕΚ 2-2 
41΄Ιωαννίδης Ν., 62΄Παμλίδης - 
13΄Γκαρσία Λιβάι, 80΄Αραούχο 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-1 
27΄αυτ. Γκαρσία Ρούμπεν 
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΡΗΣ 1-2 
48΄Ορόζ - 35΄Εντιαγέ,  
46΄Γκαρσία Ματέο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1-0
17΄Μασούρας 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-3
59΄Μαουρίτσιο - 13΄Ακπομ,  
85΄πέν., 98΄Κούρτιτς

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 9 αγώνες)

01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  23 (15-5)
02. ΑΕΚ   20 (20-10)
03. ΠΑΟΚ  19 (20-11)
04. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  14 (18-18)
05. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 13 (9-6)
06. ΟΦΗ  12 (9-8)
07. ΑΡΗΣ  11 (13-6)
08. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11 (15-9)
09. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  9 (9-11)
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9 (5-8)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9 (6-11)
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 (6-18)
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 (9-20)
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  3 (5-18) 
*1-6 Πλέϊ-οφ | 7-14 Πλέϊ-άουτ 
** Από τον Άρη έχουν αφαιρεθεί -6β.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
08:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ 
12:30 ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
12:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
10:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  
12:30 ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
13:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΟΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ    ΓΚΟΛ ΑΓ.
ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΠΑΟ    8 9
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΒΟΛΟΣ    5 9
ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΑΕΚ    5 9
ΚΟΥΡΤΙΤΣ ΠΑΟΚ    4 7
ΑΡΑΟΥΧΟ ΑΕΚ    4 8
ΝΕΪΡΑ  ΟΦΗ    4 9 
ΤΙΚΙΝΙΟ  ΟΣΦΠ    4 9
ΒΕΡΓΟΣ  ΠΑΝΑΙΤ.    4 9

 
TIP: • TIP: • 4... ΗΤΤΕΣ  έχει ο Παναθηναϊκός στα 

εννέα πρώτα παιχνίδια του, όσες ακριβώς 
είχε και πέρσι και πρόπερσι!

 

Super League: Στο +3 από την ΑΕΚ  
ο Ολυμπιακός, από κοντά ο ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται και πάλι μό-

νος στην κορυφή του βαθμολογικού 
πίνακα της Super League μετά το τέλος 
της 9ης αγωνιστικής. 
Οι Πειραιώτες πήραν το τρίποντο επι-

κρατώντας 1-0 του Ιωνικού και βρίσκο-
νται πλέον στο βαθμολογικό «ρετιρέ» και 
στο +3 από την ΑΕΚ πριν από το μεταξύ 
τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, μετά την επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος που τώρα 
διακόπτεται λόγω εθνικών ομάδων.
Η Ενωση, στραβοπάτησε στη «γειτονιά» 

της, καθώς έμεινε στο 2-2 με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη σε ένα 

άκρως εντυπωσιακό παιχνίδι. Συγκλονι-
στικό παιχνίδι έγινε και στη Λεωφόρο, με 
τον ΠΑΟΚ να φεύγει νικητής με 3-1 χάρη 
στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κούρ-
τιτς, απόφαση που έντονα αμφισβήτη-
σαν οι «πράσινοι», αλλά και την γκολάρα 
του Σλοβένου στο τελευταίο λεπτό των 
καθυστερήσεων.
Η αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού ξεκί-

νησε στις 5.15 το απόγευμα της Κυριακής 
7/11 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις… 8 
το βράδυ, λόγω της διακοπής, μετά από 
επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εντός και 
εκτός γηπέδου. 

Στον καθαρά αγωνιστικό τομέα, ο Άρης 
έφυγε με μια σπουδαία νίκη από το Βόλο 
με το 2-1 κόντρα στην τοπική ομάδα. 
Τέλος, στο ματς που άνοιξε την αγωνι-

στική, το μεσημέρι της Κυριακής, η Λαμία 
πέτυχε ένα μεγάλο διπλό. 
Αν και ο Αστέρας ήταν καλύτερος και 

έχασε σωρεία ευκαιριών, η ομάδα του 
Γρηγορίου ήταν αυτή που… ελέω αυ-
τογκόλ του Γκαρθία, με το 0-1 πήρε ένα 
πολυπόθητο τρίποντο, απόλυτα χρήσιμο 
στη μάχη της παραμονής.

© iefimerida.gr

Τα γρήγορα γκολ δίνουν πάντα ενδιαφέ-
ρον στους αγώνες και η 9η αγωνιστική 

ήταν από αυτές που το απέδειξαν. Μπορεί να 
μην μπήκαν πολλά γκολ συγκριτικά με άλλες, 
18 αυτή τη φορά, αλλά ήταν η πρώτη αγω-
νιστική στη σεζόν που και τα επτά παιχνίδια 
είχαν γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα 
τα 10 από τα 18 μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. 
Από την αγωνιστική ξεχωρίσαμε και άλλους 
ενδιαφέροντες αριθμούς:
200... παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο σε 

εθνικές κατηγορίες συμπλήρωσε ο Γιώργος 
Παμλίδης και τα συνδύασε με ένα γκολ που 
έδωσε έναν πολύτιμο βαθμό στον Απόλλω-
να. Έχει 99 αγώνες στη Super League, 52 στη 
Β’ κατηγορία, 27 στη Γ’ και 22 στα Κύπελλα 
Ελλάδας.
100.. αγώνες στην καριέρα του σε όλα τα 

πρωταθλήματα έφτασε ο Διαμαντής Χου-
χούμης. Ο αμυντικός του Παναιτωλικού 
περίμενε 40 μέρες λόγω τραυματισμού το 
στρογγύλεμά του. Έχει 69 αγώνες στη Super 
League, 9 στη Β’ κατηγορία, 16 στην Α’ Σλο-
βακίας και 6 στην Α’ Σερβίας.
70... νίκες στη Super League μετράει πλέον 

ο Απόστολος Μάντζιος στην προπονητική 
του καριέρα. Οι 20 από αυτές είναι με τον 
Άρη. Έχει ακόμα 58 ισοπαλίες και 94 ήττες σε 
222 αγώνες.
66... είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν ως 

τώρα συμμετοχή και στα εννέα παιχνίδια της 
σεζόν, οι 14 μόνο από αυτούς δεν έχουν χά-
σει λεπτό.
50... νίκες στην καριέρα του στη Super 

League συμπλήρωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου 
με αυτή της Λαμίας στην Τρίπολη. Σε 172 
αγώνες έχει ακόμα 52 ισοπαλίες και 70 ήττες. 
Έγινε και ο πρώτος προπονητής της Λαμίας, 
που φτάνει τις 10 νίκες.
30… γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ συμπλήρω-

σε ο Σέρχιο Αραούχο. Χρειάστηκε 89 αγώνες 
και... τέσσερις θητείες. Έχει 23 στη Super 
League, 6 στο Κύπελλο και ένα στην Ευρώπη.

Η 6η αγωνιστική στη Basket 
League χαρακτηρίστηκε από 

το σπάνιο γεγονός, όλες οι νίκες 
σημειώθηκαν από τις φιλοξενού-
μενες ομάδες!
Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει πως 

είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο 
ανώτερος από όλες τις άλλες ομά-
δες και είναι πιθανότατο να τερμα-
τίσει αήττητος.
Πολύ καλοί αμυντικά οι «ερυ-

θρόλευκοι» με πρώτο σκόρερ τον 
Σάσα Βεζένκοφ που σημείωσε 17 
πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ. 
Από το Περιστέρι ο Τσαντ Μπρά-

ουν είχε 14 πόντους και 10 ριμπά-
ουντ.
Τα δεκάλεπτα: 13-28, 26-44,  
42-68, 67-93

Έκπληξη η εντός έδρας ήττα 
του Λαυρίου από τον Ιωνικό, 

προβληματίζει ο Προμηθέας, που 
θα συνεχίσει με τον Ηλία Ζούρο 
στην τεχνική ηγεσία, μετά την απο-
μάκρυνση του Λουίς Κασιμίρο.
Επιστροφή του Κολοσσού στις 

νίκες και μάλιστα στα Λιόσια επί 
της ΑΕΚ, ενώ ο Απόλλων Πάτρας 
σημείωσε σημαντική νίκη στο Ιβα-
νώφειο επί του Ηρακλή, με καλάθι 
του Μολφέτα στην εκπνοή.
Τέλος, νίκη-βάλσαμο του Πα-

ναθηναϊκού στην Πυλαία επί του 
ΠΑΟΚ, μετά τον ιστορικό διασυρμό 
του μεσοβδόμαδα από τον Ερυθρό 
Αστέρα για την Ευρωλίγκα.

Οι αριθμοί της  
9ης αγωνιστικής

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΛΑΥΡΙΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ 59-61 
ΑΕΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 82-85 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΡΗΣ 62-82 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 81-82 
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 64-81 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 67-93 
ΡΕΠΟ: ΛΑΡΙΣΑ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες): 

1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 
2] ΛΑΥΡΙΟ 10 

3] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. 10 
4] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 9 
5] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 

6] ΑΕΚ 9 
7] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 8 

8] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8 
9] ΑΡΗΣ 8 

10] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7 
11] ΠΑΟΚ 6 

12] ΛΑΡΙΣΑ 6 
13] ΗΡΑΚΛΗΣ 3 

*Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,  
Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Λάρισα, Ηρακλής  

από 5 αγώνες
 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7Η) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11 

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11 
ΑΡΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 

ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

«Έσπασαν» «Έσπασαν» 
ΟΛΕΣ οι έδρες! ΟΛΕΣ οι έδρες! 
6Χ6 οι φιλοξενούμενοι6Χ6 οι φιλοξενούμενοι

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Ξεκίνησαν οι σχολικές εγγραφέςΞεκίνησαν οι σχολικές εγγραφές
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι «Ανοικτές πόρτες»Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι «Ανοικτές πόρτες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Από το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών

Την περασμένη Τετάρτη ολοκληρώθηκε η τετραή-
μερη εκδήλωση γνωριμίας, «Ανοικτές πόρτες», 

για τους γονείς που ενδιαφέρονται να γράψουν τα 
παιδιά τους στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης». 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, υποδεχτήκαμε με χαρά 
και υπερηφάνεια πολλούς επισκέπτες, που ήρθαν να 
θαυμάσουν τα παραρτήματα του σχολείου. Με την 
παρούσα κατάσταση της πανδημίας, για την ασφά-
λεια όλων, οι επισκέψεις των γονέων έγιναν κατόπιν 
ραντεβού.

Όλο το προσωπικό, οι διευθυντές των παραρτημά-
των, οι δάσκαλοι, το προσωπικό υποστήριξης, οι  
Επιτροπές Γονέων και οι  παιδαγωγοί των παιδικών 
σταθμών ήταν εκεί για να ενημερώσουν τους επισκέ-

πτες. Παρουσίασαν το σχολικό μας πρόγραμμα, τις 
εργασίες, τις προσφερόμενες εξωσχολικές δραστη-
ριότητες (τέχνες, χορός, αθλητισμός κ.α.), τους παι-
δικούς σταθμούς, τη μεταφορά των μαθητών με τα 
σχολικά λεωφορεία, τη γενική υποστήριξη των παι-
διών και όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν το Σχο-
λείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” να ξεχωρίζει.

Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις 
εγκαταστάσεις, να ενημερωθούν για το ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα, να συζητήσουν με τη διεύθυνση και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και με τους ίδιους 
τους μαθητές, οι οποίοι είναι οι πρεσβευτές της υψη-
λής ποιότητας εκπαίδευσης του σχολείου μας. Αξίζει 
να σημειωθεί πως οι περισσότεροι από τους γονείς, 
που παρευρέθηκαν, ήταν οι ίδιοι πρώην μαθητές του 

σχολείου, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική 
εμπιστοσύνη στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης».

Οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά έχουν 
ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-738-2421, εσωτ. 
125.

Επιπλέον, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε 
τη σχετική συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή του 
σχολείου, Χρήστου Αδαμόπουλου, στο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα “Καλημέρα πατρίδα” του Γιώργου Γκιού-
σμα, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, στις 7:30 μ.μ. και 
στις 9:00 μ.μ., στο τηλεοπτικό δίκτυο ICI Télévision 
(Videotron 238 και 838-HD, Bell Sat 232 και 1034-
HD, Bell Fibe 208, 216 και 1208-HD, 1216-HD).

Την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου, στις 5:30 μ.μ., οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ 
διοργανώνουν σεμινάριο για ηλικιωμένους και φροντιστές, με θέμα: “Διαχείρι-

ση πένθους”. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί υβριδικά, διαδικτυακά και δια ζώσης, με 
ομιλητή τον Κλινικό Ψυχολόγο Dr. Emmanuel Aliatis.

Διαδικτυακά, το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Google Meet. Για 
όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος με φυσική παρουσία, το σεμινάριο θα λάβει 
χώρα στο Foyer της ΕΚΜΜ, 5777 Wilderton και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. 
Ναού Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Chomedey. 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται μόνο με εγγραφή. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ στο 
514-7382421, εσωτ. 121 (αφήστε μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία σας), με email 
στο infosshq@hcgm.org ή συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ιστοσελίδα της Κοι-
νότητας hcgm.org/social-services/upcoming-events/

Το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόκειται να απονείμει έως και 

δεκατέσσερις (14) υποτροφίες, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/
φοιτήτριες, προγραμμάτων σπουδών πλήρης απασχόλησης. Συγκεκριμένα, δε-
κατρείς (13) υποτροφίες θα απονεμηθούν σε φοιτητές/φοιτήτριες Ελληνικής κα-
ταγωγής και μία (1) σε φοιτητή/φοιτήτρια Ελληνικών Σπουδών (Ελληνικής γλώσ-
σας, Ιστορίας, ή Ελληνικού Πολιτισμού) ανεξαρτήτως καταγωγής. 

Οι υποτροφίες ύψους CDN 2,000 (δύο χιλιάδων) δολαρίων η καθεμία, είναι οι 
κάτωθι:
1. Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
2. Οικογένεια Λάζάρου Καλλιπολίτη
3. Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
4. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ 
5. Ελληνική Κοινότης Μείζονος Μοντρεάλ
6. Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
7. Οικογένεια Sam and Mary Charalambakis
8. Κωνσταντίνα Ν. Φραγκούλη
9. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ ΙΙ / Για ειδικευόμενο γιατρό
10. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης
11. Pink in the City – Οικογένεια Βουρτζούμη
12. Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ
13. Εις μνἠμην της αειμνήστου Ελένης Παλαιοκώστα-Sayig
14. Οικογένεια Ελένης Τύρος

Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση υποτροφίας του Ελληνικού Ιδρύματος 
Υποτροφιών στην ιστοσελίδα http://www.hellenicscholarships.org 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2021.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΝΘΟΥΣ
Σεμινάριο από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ
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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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ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
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*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε
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                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Όπως κάθε χρόνο Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «Φιλία» 
στις 21 Νοεμβρίου 2021 την ημέρα της «Φιλίας».

Μετά από δύο χρόνια, προσπαθούμε να ξαναγυρίσουμε στην κανονική 
μας ζωή και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου θα κάνουμε αρτοκλασία στον 

Άγιο Νικόλαο (όποιος θέλει να εκκλησιασθεί) και στις 12.30 
θα πάμε στο Chateau  για φαγητό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Μουσική, σύντομη ομιλία για το ρόλο 
της «Φιλίας» από τη Γενική Διευθύντρια της Ασπίδας της Αθηνάς 

κ. Μέλπα Καματερού
και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει και χορός.

Σας περιμένουμε να συναντηθούμε όλοι μαζί,
 όπως τον “παλιό καλό καιρό” όπως λένε. 

Απαραίτητα να έχετε κάνει τα δύο εμβόλια.

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» πληροφορεί τα μέλη του 
στο Μόντρεαλ ότι την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, θα αρχίσει τη 

λειτουργία της αίθουσας στο 821 Ogilvy Ave και όπως πρώτα 
θα γίνονται οι συναντήσεις μας κάθε Πέμπτη.

Όσο για το Λαβάλ, ήδη έχουμε τις συναντήσεις μας 
κάθε Δευτέρα μεσημέρι

στο SCORES που βρίσκεται στη γωνία Chomedey & St-Martin. 
Η είσοδος είναι από την πλαϊνή πόρτα.

Θα πρέπει όσοι επιθυμούν να έλθουν, να έχουν κάνει και τα δύο 
εμβόλια, γι’αυτό να έχετε τα χαρτιά μαζί σας.

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. 
στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 514-948-3021 για όσο 

διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, 
που μας  παροτρύνουν να «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΛΑΒΑΛ 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ

προτείνει δύο μαθήματα για το τρίμηνο του χειμώνα του 2022 
(Ιανουάριος-Απρίλιος) :

GRM 3006 Νεοελληνική Ποίηση (3 μονάδες) 

καθ. Jacques Bouchard

Θέμα : Το επαναστατικό τραγούδι : Μασσαλιώτιδα, Μαρτελάος, Ρήγας, 
Κοραής, κ.ά.

Μάθημα στα ελληνικά.

GRM 3100 Λογοτεχνική Μετάφραση : Traduire l’Ode. (3 
μονάδες)

καθ. Jacques Bouchard

Από τον Πίνδαρο ώς τα 1900  Έλληνες και Νεοέλληνες γράφουν Ωδές. 

Θέμα : Πως μεταφράζεται η Ωδή στα γαλλικά ;

Μάθημα στα ελληνικά και γαλλικά.

Το πρόγραμμα δέχεται και ελεύθερους φοιτητές / φοιτήτριες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ: jacques.bouchard@umontreal.ca

 
 
 
 
 

20 Οκτωβρίου 2021 
 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ καλεί τους 
οργανισμούς-μέλη του, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
(ΓΣ) που θα γίνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, στις 
7:00 μ.μ. στην Μικρή Βουλή της Ε.Κ.Μ.Μ (5777 
Wilderton Αvenue, Montreal) 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1) Άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης 
2) Διαπίστωση Απαρτίας & Παρουσιολόγιο 
3) Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα 
4) Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 
5) Ανάγνωση/έγκριση πρακτικών Προηγούμενης ΓΣ 
6) Αναφορά Προέδρου 
7) Οικονομικός Απολογισμός - Ταμία 
8) Ερωτήσεις Συνέδρων 
9) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
10) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
11) Άλλα Θέματα 
12) Λήξη της Γενικής Συνέλευσης 
 
 
Κάθε αντιπρόσωπος οργανισμού μέλους οφείλει να 
προσκομίσει γραπτή εξουσιοδότηση του οργανισμού του. 
 
Δικαίωμα ψηφοφορία και υποψηφιότητα για το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχουν  μόνο οι αντιπρόσωποι των οργανισμών 
μελών που είναι ταμειακώς εντάξει για τα έτη 2020 και 
2021.  (Ετήσια συνδρομή $100.00) 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ 

Βασιλική Νικολακάκου 
Γραμματέας 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
October 20th, 2021 
 
NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY  
 
The Hellenic Congress of Quebec invites all member- 
organizations to its Annual General Assembly (AGA) to 
be held Wednesday November 17, 2021, at 7:00 pm at 
the Mikri Vouli of the H.C.G.M (5777 Wilderton 
Avenue, Montreal) 
 

 
AGENDA 

 
1) Opening of the General Assembly 
2) Declaration of Quorum and Attendance 
3) Election of Chairman and Secretary 
4) Approval of the Agenda 
5) Reading & approval of previous AGA Minutes 
6) President’s Report  
7) Financial Report - Treasurer 
8) Delegates Questions 
9) Selection of the Election Committee 
10) Election – Members of the Board of Directors 
11) Other Topics 
12) Closing of the General Assembly 
 
 
Each representative of a member organisation must 
provide written authorization of its organization. 
 
Voting and candidacy for the Board of Directors shall 
only be open to representatives of member 
organizations that have paid membership fees for the 
years 2020 and 2021. (Annual Membership Fee $100) 
 
 
HELLENIC CONGRESS OF QUEBEC 

Vicky Nikolakakou 
Secretary  
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7:00 μ.μ. στην Μικρή Βουλή της Ε.Κ.Μ.Μ (5777 
Wilderton Αvenue, Montreal) 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1) Άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης 
2) Διαπίστωση Απαρτίας & Παρουσιολόγιο 
3) Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα 
4) Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 
5) Ανάγνωση/έγκριση πρακτικών Προηγούμενης ΓΣ 
6) Αναφορά Προέδρου 
7) Οικονομικός Απολογισμός - Ταμία 
8) Ερωτήσεις Συνέδρων 
9) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
10) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
11) Άλλα Θέματα 
12) Λήξη της Γενικής Συνέλευσης 
 
 
Κάθε αντιπρόσωπος οργανισμού μέλους οφείλει να 
προσκομίσει γραπτή εξουσιοδότηση του οργανισμού του. 
 
Δικαίωμα ψηφοφορία και υποψηφιότητα για το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχουν  μόνο οι αντιπρόσωποι των οργανισμών 
μελών που είναι ταμειακώς εντάξει για τα έτη 2020 και 
2021.  (Ετήσια συνδρομή $100.00) 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ 

Βασιλική Νικολακάκου 
Γραμματέας 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
October 20th, 2021 
 
NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY  
 
The Hellenic Congress of Quebec invites all member- 
organizations to its Annual General Assembly (AGA) to 
be held Wednesday November 17, 2021, at 7:00 pm at 
the Mikri Vouli of the H.C.G.M (5777 Wilderton 
Avenue, Montreal) 
 

 
AGENDA 

 
1) Opening of the General Assembly 
2) Declaration of Quorum and Attendance 
3) Election of Chairman and Secretary 
4) Approval of the Agenda 
5) Reading & approval of previous AGA Minutes 
6) President’s Report  
7) Financial Report - Treasurer 
8) Delegates Questions 
9) Selection of the Election Committee 
10) Election – Members of the Board of Directors 
11) Other Topics 
12) Closing of the General Assembly 
 
 
Each representative of a member organisation must 
provide written authorization of its organization. 
 
Voting and candidacy for the Board of Directors shall 
only be open to representatives of member 
organizations that have paid membership fees for the 
years 2020 and 2021. (Annual Membership Fee $100) 
 
 
HELLENIC CONGRESS OF QUEBEC 

Vicky Nikolakakou 
Secretary  
 

 
 

 
 
 
 
 

20 Οκτωβρίου 2021 
 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ καλεί τους 
οργανισμούς-μέλη του, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
(ΓΣ) που θα γίνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, στις 
7:00 μ.μ. στην Μικρή Βουλή της Ε.Κ.Μ.Μ (5777 
Wilderton Αvenue, Montreal) 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1) Άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης 
2) Διαπίστωση Απαρτίας & Παρουσιολόγιο 
3) Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα 
4) Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 
5) Ανάγνωση/έγκριση πρακτικών Προηγούμενης ΓΣ 
6) Αναφορά Προέδρου 
7) Οικονομικός Απολογισμός - Ταμία 
8) Ερωτήσεις Συνέδρων 
9) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
10) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
11) Άλλα Θέματα 
12) Λήξη της Γενικής Συνέλευσης 
 
 
Κάθε αντιπρόσωπος οργανισμού μέλους οφείλει να 
προσκομίσει γραπτή εξουσιοδότηση του οργανισμού του. 
 
Δικαίωμα ψηφοφορία και υποψηφιότητα για το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχουν  μόνο οι αντιπρόσωποι των οργανισμών 
μελών που είναι ταμειακώς εντάξει για τα έτη 2020 και 
2021.  (Ετήσια συνδρομή $100.00) 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ 

Βασιλική Νικολακάκου 
Γραμματέας 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
October 20th, 2021 
 
NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY  
 
The Hellenic Congress of Quebec invites all member- 
organizations to its Annual General Assembly (AGA) to 
be held Wednesday November 17, 2021, at 7:00 pm at 
the Mikri Vouli of the H.C.G.M (5777 Wilderton 
Avenue, Montreal) 
 

 
AGENDA 

 
1) Opening of the General Assembly 
2) Declaration of Quorum and Attendance 
3) Election of Chairman and Secretary 
4) Approval of the Agenda 
5) Reading & approval of previous AGA Minutes 
6) President’s Report  
7) Financial Report - Treasurer 
8) Delegates Questions 
9) Selection of the Election Committee 
10) Election – Members of the Board of Directors 
11) Other Topics 
12) Closing of the General Assembly 
 
 
Each representative of a member organisation must 
provide written authorization of its organization. 
 
Voting and candidacy for the Board of Directors shall 
only be open to representatives of member 
organizations that have paid membership fees for the 
years 2020 and 2021. (Annual Membership Fee $100) 
 
 
HELLENIC CONGRESS OF QUEBEC 

Vicky Nikolakakou 
Secretary  
 

 
 

20 Οκτωβρίου 2021 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ καλεί τους οργανισμούς-

μέλη του, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που θα γίνει την 

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, στις 7:00 μ.μ. στην Μικρή Βουλή της 

Ε.Κ.Μ.Μ (5777 Wilderton Αvenue, Montreal)

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1) Άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης

 2) Διαπίστωση Απαρτίας & Παρουσιολόγιο

 3) Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα 

4) Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 5) Ανάγνωση/έγκριση πρακτικών Προηγούμενης ΓΣ

 6) Αναφορά Προέδρου

 7) Οικονομικός Απολογισμός – Ταμία

 8) Ερωτήσεις Συνέδρων

 9) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

10) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 11) Άλλα Θέματα 

12) Λήξη της Γενικής Συνέλευσης 

Κάθε αντιπρόσωπος οργανισμού μέλους οφείλει να προσκομίσει 

γραπτή εξουσιοδότηση του οργανισμού του. Δικαίωμα ψηφοφορία 

και υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο οι 

αντιπρόσωποι των οργανισμών μελών που είναι ταμειακώς 

εντάξει για τα έτη 2020 και 2021. (Ετήσια συνδρομή $100.00) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ 

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

LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY 
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH  

 

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

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ι. Ναού  Αγίου Νικολάου, Λαβάλ, με την 
ευκαιρία της Εορτής του Αγίου Νικολάου προστάτου του Ιερού μας Ναού, 
την  Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου θα ετοιμάσει το ετήσιο γέυμα με ψάρι σε 
πακέτο. 
 
Η διανομή θα γίνει ανήμερα της Εορτής 6 Δεκεμβρίου απο τις 11:30 π.μ. 
εώς τις 1 μ.μ. στην αίθουσα της Εκκλησίας. Τιμή πακέτου $20. 
 
Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσου τηλεφώνου οσο το δυνατόν νωρίτερα 
στους αριθμούς 450-973-9331, 450-681-8287 μέχρι και την                                                               
Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου. 
 
Παρακαλούμε τους ευσεβείς χριστιανούς μας όπως ανταποκριθούν στο 
κάλεσμα μας αυτό και να βοηθήσουν με τον τρόπο αυτό το έργο μας. 
Έρχονται ημέρες άγιες των Χριστουγέννων και πολλοί συμπάροικοι μας θα 
ζητήσουν βοήθεια όπως κάθε χρόνο. Την δική σας προσφορά θα την 
θεωρήσουμε ευλογία Θεού. 
 
Η χάρις του Αγίου μας Νικολάου ας είναι πάντα μαζί μας. 
 

Εκ. Του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου 
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940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • info@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER BLYTHE BERNIER 

Στις δύσκολες στιγμές , πάντα δίπλα σαςΣτις δύσκολες στιγμές , πάντα δίπλα σας

In recognition that life and death are inextricably linked,  In recognition that life and death are inextricably linked,  
it is our mission to care for the deceased with dignity and provide it is our mission to care for the deceased with dignity and provide 

services to the bereaved with sensitivity and compassion.services to the bereaved with sensitivity and compassion.

SERVING THE COMMUNITY SINCE 1928

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΣΤΈΡΓΙΟΣ 
ΝΆΝΟΣ

(από Καστοριά)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαΰσεως της ψυχής τής 

ΦΡΈΙΔΈΡΙΚΗΣ 
ΓΙΏΤΗ
(από Κέρκυρα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΙΏΆΝΝΗ 
ΠΟΥΛΙΈΖΟΥ

(από Αλυκές Ζακύνθου)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής  
 

ΣΤΡΆΤΗΓΏ 
ΚΏΝΣΤΆΝΤΆΚΗ 

(από Αμύκλες Σπάρτης)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  

(810 Ogilvy Avenue, Montreal) 
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΟΛΥΜΠΙΆΣ 
ΜΆΝΔΈΛΟΥ

(από Ριβιώτισσα, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΆΙΚΆΤΈΡΙΝΗΣ 
ΚΆΡΓΆ

(από Χίο)
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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 14 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΜΆΡΙΆΣ 
ΣΤΈΦΆΝΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Σκοτεινή Αργολίδος)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΈΛΈΥΘΈΡΙΟΥ 
ΣΙΚΙΝΙΏΤΗ

(από Πειραιά)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΛΟΥΚΆ
ΜΟΥΛΆΡΟΓΙΏΡΓΟΥ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΔΗΜΗΤΡΆΣ 
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

(από Αναβρυτή Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

στις 9:00 π.μ. στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού αείμνηστου  
συζύγου, πατέρα και παππού

ΙΏΆΝΝΗΣ 
ΚΟΥΤΡΗΣ

(από Περιβολάκια Πήλου Μεσσηνίας, ετών 86)

Αγίου Διονυσίου,  
(7707 Boulevard LaSalle, 

LaSalle), 
τελείτε

στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας,  

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

τελείτε
 

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

λάντου,  
(5390 St Urbain St, 

Montreal), 
τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νεκταρίου,  

(4585 Rue Hutchison, 
Montreal), 

τελείτε

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΙΚΟΛΆΟΥ 
ΚΟΥΤΛΗ

(από Μυτιλήνη Λέσβου)
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 5 / 1 1 / 2 0 2 1  –  2 1 / 1 1 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
819

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 818

12 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Έχετε πάθος και δύναμη να 
επιφέρετε σταθερότητα στα οικονομι-
κά σας, να κτίσετε σταθερά και γερά 
θεμέλια. Θα μπορούσατε να είστε ο 
δικαιούχος της διαθήκης ενός μέλους 
της οικογένειάς σας ή ίσως κάποιος σας 
δώσει ένα εφάπαξ ποσό μετρητών για 
να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Θα μπορούσατε να αισθανθεί-
τε ενθουσιασμένοι για ένα έργο ανακαί-
νισης στο σπίτι σας ή ακόμα και για μια 
μετακίνηση. Μπορεί όμως να μη νιώθε-
τε άνετα στην κατοικία σας και να δρα-
στηριοποιηθείτε για την εξεύρεση ενός 
άλλου σπιτιού. Ή ίσως απλά καθαρίσετε 
τα ντουλάπια σας από την ακαταστασία. 

Μια υπέροχη στιγμή για μια 
σημαντική ανακάλυψη είναι αυτή για 
σας, καθώς η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη 
ενεργοποιούν το δωδέκατο οίκο σας, του 
υποσυνειδήτου. Σε έξι μήνες από τώρα θα 
έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή ψυχική και 
συναισθηματική υγεία, καθώς τώρα έχετε 
το θάρρος και τη δύναμη για ένα ριζικό με-
τασχηματισμό της ζωής σας. 

Κινήστε διπλωματικά και έξυπνα, 
έτσι θα μπορούσατε να έχετε δίπλα σας 
την αγάπη των ονείρων σας ή παίρνετε 
τελικά τη μεγάλη απόφαση να συγκατοι-
κήσετε με τον αγαπημένο σας. Συνειδητο-
ποιείτε πόση δύναμη θα έχετε μαζί για να 
αντιμετωπίσετε τις αντιξοότητες της ζωής 
αν είστε ένα δυναμικό ερωτικό ή επαγγελ-
ματικό δίδυμο. 

Θα μπορούσατε να έχετε τόσες 
ιδέες που δεν ξέρετε τι να τις κάνετε! Αυ-
τοί οι πνευματικοί πολύτιμοι λίθοι έχουν 
τώρα μεγάλη αξία, οπότε προστατεύστε 
τους και μην αφήσετε κάποιον άλλον να 
κλέψει τις μοναδικές ιδέες σας. Τώρα κοι-
νωνικοποιήστε περισσότερο, ακόμα κι αν 
είστε εξαντλημένοι, δεν μπορείτε να πεί-
τε «όχι» στους ενθουσιώδεις φίλους σας.

Εάν εργάζεστε σε μια ομάδα ή 
έχετε συνεργάτες, βεβαιωθείτε ότι όλοι 
βρίσκονται στην ίδια σελίδα, καθώς ο 
επιθετικός Άρης κινείται στον ενδέκατο 
οίκο σας, των ομάδων και της τεχνολογί-
ας. Αντικρουόμενα επιχειρήματα μπορεί 
να δημιουργήσουν συγκρούσεις με τους 
συναδέλφους σας ή μπορεί να νιώσετε 
ένταση σε μια ομαδική προσπάθεια.

Μπορεί να θέλετε να αναθέ-
σετε σε τρίτους μέρος της εργασίας σας 
και ιδιαίτερα σε άτομα εξιδεικευμένα. 
Ο έκτος οίκος κυβερνά επίσης τους βο-
ηθούς και τους παρόχους υπηρεσιών. 
Κάποιο πρόσωπο που τον απασχολείτε 
στην επιχείρησή σας θα μπορούσε να 
είναι μια μεγάλη κινητήρια δύναμη.

Να είστε προσγειωμένοι και 
σταθεροί σε ό,τι θέλετε από τους αν-
θρώπους και μην εκνευρίζεστε αν κά-
ποιος προσπαθεί να επωφεληθεί από 
εσάς, απλά απομακρυνθείτε. Έχετε τώρα 
αυτοπεποίθηση να υιοθετήσετε νέες συ-
νήθειες και πρακτικές. Το όφελος; Έτσι 
δείχνετε αγάπη προς τον εαυτό σας.

Ζείτε για τις μεγάλες φιλοδο-
ξίες σας και τώρα κινητοποιήστε για να 
τις υλοποιήσετε, καθώς ο Άρης κινείται 
στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Σίγου-
ρα, τα πράγματα στην εργασία σας 
δε θα είναι στάσιμα, αλλά ο μανιακός 
ρυθμός του Άρη θα μπορούσε να σας 
φέρει αϋπνία ή απλώς επιπλέον άγχος.

Νιώθετε έντονη την ανάγκη για 
έρωτα και ρομαντισμό, έχετε την τόλμη και 
τον ενθουσιασμό να διεκδικήσετε το αντι-
κείμενο του πόθου σας. Μη βιάζεστε όμως, 
δεν πειράζει να περιμένετε λίγο για να γνω-
ρίσετε τον άλλον καλύτερα. Θα πρέπει να 
ξέρετε αν το άλλο άτομο αισθάνεται το ίδιο 
πριν κάνετε μακροπρόθεσμα σχέδια. 

Ακόμα κι αν εργάζεστε σε ομα-
δικά έργα, το αστέρι σας λάμπει. Κάνετε 
αυτό που θέλετε χωρίς να ζητήσετε την 
άδεια κανενός, ούτε και μια δεύτερη 
γνώμη. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό 
είναι να δώσετε προτεραιότητα στους 
δικούς σας στόχους και τις δικές σας ανά-
γκες. Βάλτε τον εαυτό σας και τα ενδια-
φέροντά σας πρώτα.

Τολμήστε να κάνετε μεγάλα 
όνειρα. Με τον Άρη που κινείται στον 
επεκτατικό και φιλοσοφικό ένατο οίκο 
σας είναι ζωτικής σημασίας να αφιερώ-
σετε λίγο χρόνο στο γαλάζιο του ουρα-
νού και να ονειρευτείτε, ίσως κάνοντας 
ένα διάλειμμα από τη συνήθη ρουτίνα 
σας για να περπατήσετε στο πάρκο.

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

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

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

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

333 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους 
Πέρσες στην Ισσό (η Μάχη της Ισσού).

1933: Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του 
υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες.

1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέ-
σεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτ-
λερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο 
του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευ-
άσει επίθεση κατά της Ελλάδας.

1942: Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην 
Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, 
Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την 
προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώρο-
φο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου 
έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνή-
μης Πεσόντων Πυροσβεστών.

1990: Ο Αγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς 
– Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον 
Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά 
WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία 
του διαδικτύου.

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΓΟΡΙΛΩΝ
Μια φορά που λέτε ξυπνάει ένας 

Χριστιανός και βλέπει από το 
παράθυρό του έναν άγριο γορίλα να έχει 
ανεβεί σε ένα πεύκο που είχε στον κήπο 
του και να γρυλλίζει απειλητικά. 

Ο τύπος τα χρειάστηκε και άνοιξε 
το Χρυσό Οδηγό, μπας και βρει 
κάποιον ειδικό να τον απαλλάξει 
από το αναπάντεχο πρόβλημα.
Ανέλπιστα, κοιτάζοντας στον πρώτο 
τόμο στο Γ, βλέπει ένα επάγγελμα 
«Γοριλο-εξολοθρευτής» – Ταχύτητα, 
Αποτελεσματικότητα, Οικονομία. 
Αμέσως παίρνει τηλέφωνο, δίνει τα 
αναγκαία στοιχεία και σε ένα τέταρτο 

χτυπάει την πόρτα του ένας τύπος, 
ντυμένος με στολή της λεγεώνας των 
ξένων και εξοπλισμένος με ένα ντουφέκι, 
ένα δίχτυ και κουβαλώντας και έναν 
άγριο σκύλο. – Εσείς με καλέσατε; 
τον ρωτάει και όταν του απαντάει 
καταφατικά και του δείχνει το γορίλα 
στο δέντρο, ο παράξενος εξολοθρευτής 
του λέει αργά και παραστατικά:

– Λοιπόν, ακούστε πως θα γίνει η 
δουλειά. Θα ανεβώ στο δέντρο και θα 
αρχίσω να το τραντάζω δυνατά. Κάποια 
στιγμή θα χάσει την ισορροπία του ο 
γορίλας και θα πέσει κάτω. Άμεσα ο 
καλά εκπαιδευμένος σκύλος θα χιμήξει 

και θα τον δαγκώσει σε ευαίσθητο 
σημείο. Τότε εσείς θα ρίξετε το δίχτυ 
πάνω στον παραλυμένο γορίλα και 
εγώ θα κατέβω και θα τον δέσω. Και 
λέγοντας αυτά τα λόγια, αρχίζει να 
σκαρφαλώνει στο δένδρο. Ο άνθρωπός 
μας, παραξενευμένος, του φωνάζει από 
μακριά: – Καλά και το ντουφέκι που 
χρειάζεται; Ο εξολοθρευτής, χωρίς να 
σταματήσει να σκαρφαλώνει, του λέει: 

– Κοίτα, καμιά φορά, όπως κουνάω το 
δένδρο, θυμώνει ο γορίλας και κουνάει 
κι αυτός πιο δυνατά, οπότε είμαι ΕΓΩ 
που πέφτω. Σ’ αυτή την περίπτωση 
πυροβολάς το σκύλο!!!

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  12 Νοεμβριου, 2021 / November 12, 2021 •  35

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

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

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

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

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

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

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

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

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 -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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X O

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

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο 
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 

η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
 
 
H Rose Hill Foods ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ. 
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων 
στον Καναδά.   

 
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή 
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας. 

 
 
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο! 
 
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.  
Vasileios Bourmpounis 
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com   
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις 
παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο 
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και 
επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε η 
ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το 
ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS  ιδρύθηκε το 1983 
και έχει την έδρα της στο Ville Saint-
Laurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς 
εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα 
εταιρεία τροφίμων στον Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά 
υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για 
να εργαστούν στην γραμμή
Παραγωγής και Συσκευασίας 

της εταιρείας.
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο 
περιουσιακό μας στοιχείο!

Θες να μάθεις περισσότερα; 
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent 
Qc, Canada H4S 2A2

www.rosehillfoods.com
514 745-1153
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NOW IS A GOOD TIME

ZERO IN ON THE NEW

$

0DOWN

Fido Payment Program
with

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

1

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

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
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


