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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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!
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«Δώστε πίσω τα Μάρμαρα»
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Τεράστια τα Τεράστια τα 
κέρδη τους από κέρδη τους από 

τις πωλήσεις των τις πωλήσεις των 
εμβολίων εμβολίων 

Οι μετανάστες,  Οι μετανάστες,  
οι πρόσφυγες  οι πρόσφυγες  

και η διαχείριση  και η διαχείριση  
της Έυρώπης της Έυρώπης 

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Μονόδρομος για τους Δημόσιους  Μονόδρομος για τους Δημόσιους  
Υπάλληλους ο εμβολιασμός Υπάλληλους ο εμβολιασμός 

ΚΈΜΠΈΚ 

Υποχρεωτικοί  
εμβολιασμοί  

στην Υγεία 
Με απόφαση  
δικαστηρίου 
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Έχετε ερωτήσεις 
σχετικά με τα 
εμβόλια κατά του 
COVID-19;
Η τηλεφωνική γραμμή 211 
προσφέρει τις υπηρεσίες της 
στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, καθώς 
και σε πάνω από 200 άλλες 
γλώσσες, βοηθώντας σας να βρείτε 
τις πληροφορίες και τις πηγές 
πληροφόρησης που χρειάζεστε.

Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν 
και είναι εμπιστευτική.

Καλέστε στο 211.

«Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2021»
Ο στόχος ξεπεράστηκε… 

Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε ο 
52ος «Ραδιομαραθώνιος Αγά-

πης», που από κοινού πραγματοποί-
ησαν ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
Ελληνίδων Κυριών και ο Ραδιοφωνικός 
σταθμός CFMB 1280 ΑΜ, το περασμένο 
Σάββατο 13 Νοεμβρίου, 2021. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόχος των $ 

50.000 ξεπεράστηκε κατά πολύ ενώ οι 
προσφορές συνεχίζονται.
Για την ιστορία, o Φιλανθρωπικός Ορ-

γανισμός Ελληνίδων Κυριών (Hellenic 
Ladies Benevolent Society) ιδρύθηκε το 
1922 και θεωρείται πρωτοπόρος στη Βό-
ρεια Αμερική.

Αρχικός σκοπός του Οργανισμού ήταν 
να βοηθήσει τις ελληνικές οικογένει-
ες  που είχαν ανάγκη οικονομικής και 
ηθικής συμπαράστασης. Τα χρόνια που 
ακολούθησαν εξελίχτηκε και προσαρμό-
στηκε στις απαιτήσεις κάθε εποχής και 
στις ανάγκες κάθε γενιάς. 

Σήμερα προσφέρει κάθε είδους βοή-
θεια σε ώρα έκτακτης ανάγκης όπως: 
βοηθήματα για τρόφιμα, ενοίκιο, ηλε-

κτρικό, φάρμακα, έξοδα ταφής απόρων 
κ.α.   

Διαθέτει ακόμη πρόγραμμα καλοκαιρι-
νών κατασκηνώσεων για παιδιά, ανάπη-
ρους και ηλικιωμένους, παρέχει ενημέ-
ρωση για τις υπάρχουσες κυβερνητικές 
υπηρεσίες, μεταφράσεις και έκτακτη οι-
κονομική βοήθεια κατά την περίοδο των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα.  
Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στη δι-

εύθυνση και το προσωπικό του Palace 
Convention Centre και ιδιαίτερα στον 
ιδιοκτήτη κ. Νικόλαο Τσατά, ο οποίος 
ευγενικά παρεχώρησε την αίθουσα, τα 
γραφεία και τις τηλεφωνικές γραμμές 
του Κέντρου, καθώς και στον Επίτιμο 
πρόεδρο Δρ ΓεώργιοΤσούκα. 
Στην επιτυχία του «Ραδιομαραθωνίου 

Αγάπης» συνετέλεσε ουσιαστικά και η 
πρόθυμη –   άνευ αμοιβής – συμμετο-
χή των τοπικών ενημερωτικών μέσων: 
«Ελληνοκαναδικά Νέα», «Ελληνοκανα-
δικό Βήμα», «Ελληνικά Χρονικά», «Radio 
Centreville» και «Καλημέρα Πατρίδα».   
Για τις προσφορές σας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό 
Hellenic Ladies Benevolent Society: Help 
Line (514) 344-1666
Email: hellenicladies@bellnet.ca 

mailto:hellenicladies@bellnet.ca
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Το Κεμπέκ μπορεί να επιβάλει υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό στο δίκτυο υγείας 

εάν το επιθυμεί, αποφάσισε τη Δευτέρα 
15/11 το Ανώτατο Δικαστήριο, σε μια από-
φαση που έρχεται ωστόσο δύο εβδομά-
δες αφότου η κυβέρνηση Legault έχει ήδη 
υποχωρήσει σε αυτό το θέμα.

«Οι αιτούντες δεν μπόρεσαν να αποδεί-
ξουν, ότι το διάταγμα, είτε συμφωνούμε 
είτε όχι με την αξία της λύσης που πρε-
σβεύει, δεν τέθηκε σε ισχύ για την προ-
στασία της υγείας του πληθυσμού σε ένα 
πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για την υγεία. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο, σε αυτό το στά-
διο, να τεθεί σε ισχύ το διάταγμα», εξηγεί 
ο δικαστής Michel Yergeau, σε απόφαση 
που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 
15/11 στην αρχή της ημέρας, απορρίπτο-
ντας έτσι το αίτημα αναστολής που ζητή-
θηκε. Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική ακρό-
αση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρί-
ου, λίγες μέρες πριν ο υπουργός Υγείας, 
Christian Dubé, ανακοινώσει την απόφα-
σή του να εγκαταλείψει τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα 
της υγείας, λέγοντας ότι το σύστημα υγεί-
ας δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς 
τους ανεμβολίαστους φροντιστές.

Σε αυτή την περίπτωση, την κυβέρνηση 
μήνυσαν πάνω από εκατό εργαζόμενους 
στον τομέα της υγείας, μεταξύ των οποίων 
και γιατροί, που αντιτίθενται στην επιβο-
λή υποχρεωτικού εμβολιασμού. Η δικηγό-
ρος της ομάδας, Me Natalia Manole, είχε 
επικαλεστεί ότι η απομάκρυνση «20.000 
ατόμων από το σύστημα υγείας θα οδη-
γούσε σε μια «καταστροφική κατάσταση» 
λόγω διαταραχών στις υπηρεσίες».

Η εκτελεστική εξουσία και η διοίκηση 
μπορεί να έχουν κάνει λάθος επιλογή 

μέσων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. Αλλά δεν εναπόκειται στο Δικα-
στήριο να υποκαταστήσει τη γνώμη του 
με τη γνώμη της κυβέρνησης σε αυτά τα 
θέματα ευκαιρίας, θα εναπόκειται στους 
ψηφοφόρους να κρίνουν. 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εάν η απόφαση παραμένει συμβολική 
προς το παρόν, δεδομένης της αλλαγής 
πορείας της κυβέρνησης, θα μπορούσε 
ωστόσο να αποδειχθεί κρίσιμη, εάν το 
Κεμπέκ αποφασίσει να αντιστρέψει ξανά 
τη θέση του, επιλέγοντας να επιβάλει τον 
εμβολιασμό στο δίκτυο υγείας. Η απόφα-
ση του δικαστή Yergeau θα μπορούσε στη 
συνέχεια να λειτουργήσει ως νομολογία, 
καθιστώντας άκυρες άλλες πιθανές νομι-
κές προσφυγές.

Στο γραφείο του υπουργού Υγείας λένε 
«λάβετε υπόψη» αυτή την απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου. «Από την πλευρά 
μας συνεχίζουμε τον υποχρεωτικό έλεγ-
χο των μη εμβολιασμένων εργαζομένων 
τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, 
εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Εάν 
οι απείθαρχοι υπάλληλοι αρνηθούν να 
υποβληθούν σε εξετάσεις, θα τεθούν σε 
αναστολή χωρίς αμοιβή. Είναι αδιαπραγ-
μάτευτο», είπε τη Δευτέρα 15/11 η εκ-
πρόσωπος Τύπου, Amélie Paquet.
Αυτός ο τακτικός έλεγχος είναι ένα μέτρο 

που ισχύει ήδη από την πρώτη αναβολή 
της προθεσμίας για τον υποχρεωτικό εμ-
βολιασμό, στις 15 Οκτωβρίου. Η κυβέρνη-
ση θα πληρώσει όλα τα έξοδα που απαι-
τούνται για τον έλεγχο, αλλά ο εργαζόμε-
νος θα πρέπει να το κάνει μόνος του. Οι 
εγκαταστάσεις υγείας ενθαρρύνονται να 
επανατοποθετούν μη εμβολιασμένο προ-
σωπικό σε μέρη όπου οι ασθενείς είναι 

λιγότερο ευάλωτοι. 
Η δικηγόρος Me Natalia Manole υπενθύ-

μισε «ότι ο δικαστής αποφάνθηκε μόνο 
για το αίτημα αναστολής και όχι για τη νο-
μιμότητα του διατάγματος. Το ζήτημα των 
ατομικών δικαιωμάτων και του δημόσιου 
συμφέροντος θα συζητηθεί κατά τη διάρ-
κεια της δίκης επί της ουσίας, τον Ιανουά-
ριο του 2022. Στη συνέχεια, ο δικαστής θα 
αποφανθεί για τη νομιμότητα του διατάγ-
ματος», είπε.

«ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ»
Η καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγεί-

ας του Μόντρεαλ (ESPUM) Roxane Borgès 
Da Silva υπενθύμισε τη Δευτέρα 15/11 
ότι «ακόμα και αν η κυβέρνηση έχει όλη 
τη νομιμότητα να εφαρμόσει αυτό το δι-
άταγμα, η πραγματικότητα είναι ότι έχου-
με τέτοιο ποσοστό ελλείψεων στο δίκτυο 
υγείας που το μέτρο είναι ανεφάρμοστο. 
Είναι ακόμα πολύ απογοητευτικό να γνω-
ρίζουμε ότι αυτοί οι μη εμβολιασμένοι ερ-
γαζόμενοι δε γνωρίζουν την πρόληψη του 

επαγγέλματός τους, το οποίο είναι επίσης 
να μη θέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς. 

Αυτός είναι ο κύριος ρόλος τους», λέει, 
υπενθυμίζοντας ότι αρκετές άλλες χώρες, 
ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχουν καταφέρει 
να επιβάλουν τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό. «Στο Κεμπέκ, το ποσοστό απουσι-
ών δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές, 
αλλά είναι βέβαιο ότι η πανδημία το έχει 
αυξήσει».

Για τον καθηγητή ιατρικής και διευθυ-
ντή της Ερευνητικής Μονάδας Μοριακής 
Ογκολογίας στο Ινστιτούτο Κλινικών Ερευ-
νών του Μόντρεαλ, André Veillette, η κρί-
ση δείχνει ότι η προσέγγιση ήταν ωστόσο 
«νόμιμη». 
«Επίσης εγείρει ενδιαφέροντα ερωτήμα-

τα για το αν θα μπορούσε να προεκταθεί 
σε άλλους κύκλους, όπως οι κυβερνήσεις 
ή η εκπαίδευση. Νομίζω ότι όλοι οι εργο-
δότες θα πρέπει να λάβουν τα μέσα που 
έχουν στη διάθεσή τους για να αυξήσουν 
το ποσοστό των ατόμων που εμβολιάζο-
νται», είπε.

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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ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΊΚΑΣΤΗΡΊΟ ΤΟΥ ΚΈΜΠΈΚΑΝΩΤΑΤΟ ΔΊΚΑΣΤΗΡΊΟ ΤΟΥ ΚΈΜΠΈΚ

Νόμιμοι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοίΝόμιμοι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Καναδάς: Σε υψηλό σχεδόν 19 ετών  
ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 
Φεβρουάριο του 2003 εκτινά-

χθηκε τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός 
στον Καναδά, ο οποίος διαμορφώθη-
κε στο 4,7%, από 4,4% το Σεπτέμβριο. 
Ο Οκτώβριος σηματοδότησε τον έβδο-
μο συνεχόμενο μήνα, κατά τον οποίο ο 
πληθωρισμός ξεπέρασε το εύρος στόχου 
1-3% της Τράπεζας του Καναδά. Ο κοινός 
ΔΤΚ, τον οποίο η κεντρική τράπεζα απο-
καλεί τον καλύτερο δείκτη της υποαπό-
δοσης της οικονομίας, παρέμεινε αμετά-
βλητος στο 1,8%.
Η Τράπεζα του Καναδά ανακοίνωσε 

τον περασμένο μήνα ότι θα μπορούσε 
να αυξήσει το επιτόκιο μίας ημέρας ήδη 
από τον Απρίλιο του 2022, ενώ προειδο-

ποίησε ότι ο πληθωρισμός ήταν πιθανό 
να αυξηθεί περαιτέρω φέτος και να πα-
ραμείνει πάνω από το στόχο το μεγαλύ-
τερο μέρος του επόμενου έτους.

© zougla.gr

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Η σύγχυση  
των φύλων…

Η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα γιορτάζεται στις 19 Νοεμβρίου 
κάθε χρόνο σε περισσότερες από ογδόντα χώρες. Η γιορτή 

έχει δημιουργηθεί με στόχο την υπενθύμιση της συνεισφοράς του 
άνδρα στον ανθρώπινο πολιτισμό και ειδικότερα στην οικογένεια, 
το γάμο και τη φροντίδα των παιδιών.

Παράλληλα, η ημέρα αυτή τιμά όλους όσοι έχουν συμβάλλει σε 
θετικές αλλαγές, ενώ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση με ζητήμα-
τα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι άνδρες σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σύμφωνα με την UNESCO, τη συγκεκριμένη ημέρα τιμώνται τα 
θετικά ανδρικά πρότυπα. Μια ημέρα όπου επικροτούνται τα επι-
τεύγματα και η συνεισφορά των αγοριών και των ανδρών, ενώ ο 
απώτερος στόχος του εορτασμού είναι η προώθηση των βασικών 
ανθρωπιστικών αξιών. 

Η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα υποστηρίζεται από διάφορους 
οργανισμούς με πυλώνα κορυφής την UNESCO, ενώ πολλές χώρες 
αναγνωρίζουν το μήνα Νοέμβριο ως «Μήνα Ανδρών».

Η ιδέα για την Ημέρα του Άνδρα ανήκε στον Thomas Oaster που 
το 1992 πρότεινε την καθιέρωση του εορτασμού της Ημέρας, η 
επίτευξη της οποίας έγινε αρκετά χρόνια αργότερα το 1999 στα 
νησιά Τρινιντάντ και Τομπάγκο της Καραϊβικής. 

Ο Jerome Teelucksingh, ο οποίος αναβίωσε την εκδήλωση, επέ-
λεξε τη 19η Νοεμβρίου για να τιμήσει τα γενέθλια του πατέρα 
του αλλά και για να γιορτάσει την πρόκριση της ποδοσφαιρικής 
ομάδας του Τρινιδάδ και Τομπάγκο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Teelucksingh προώθησε την Ημέρα Ανδρών, όχι μόνο ως 
μια ημέρα που διαχωρίζεται από το φύλο, αλλά ως μια ημέρα 
όπου όλα τα ζητήματα που αφορούν τους άνδρες και τα αγόρια 
μπορούν να αντιμετωπιστούν. 
Η ιδέα και τα θέματα της Παγκόσμιας Ημέρας Ανδρών έχουν 

σχεδιαστεί για να δώσουν ελπίδα στην κατάθλιψη, πίστη στους 
μοναχικούς, ανακούφιση στους πληγωμένους και ξεπερνώντας τα 
εμπόδια να εξαλείψουν τα στερεότυπα.
Ο ρόλος ωστόσο του άνδρα στη σύγχρονη κοινωνία έχει διαφο-

ροποιηθεί. Κάποτε ο ανδρισμός ήταν κάτι το ξεκάθαρο. Άνδρας 
σήμαινε να είσαι δυνατότερος από τη γυναίκα και να μπορείς να 
τη συντηρήσεις. Σήμαινε να είσαι κυνηγός, στρατιωτικός, εργάτης, 
χτίστης. 
Από την άλλη, οι γυναίκες ήταν κτήματα του άνδρα, αδύναμες 

και ανίκανες να συντηρήσουν μόνες τους εαυτούς τους. Μόλις 
μερικές δεκαετίες πριν, οι γυναίκες μεγάλωναν τα παιδιά τους, 
κρατούσαν καθαρό το σπίτι και τα όποια δικαιώματα που απο-
λάμβαναν ήταν περιορισμένα. Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει. Οι 
γυναίκες έχουν πλέον ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα. 
Ας μη ξεχνάμε πάντως, ότι ζούμε στον αιώνα των ανατροπών. Η 

κατάργηση των φύλων έχει ήδη δρομολογηθεί. Στη Γαλλία τα άτο-
μα του λεγόμενου «ουδέτερου» φύλου έχουν ήδη επίσημα ανα-
γνωρισθεί. 
Στην Ολλανδία έχει προ πολλού καταργηθεί το φύλο στις ταυτό-

τητες, ενώ στις ΗΠΑ οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν το φύλο που 
θέλουν να αναγράφεται στο διαβατήριό τους. 
Στη Γερμανία τέλος, η νόμιμη πλέον κτηνοβασία δεν αποκλείεται 

να δημιουργήσει ένα νέο είδος ανθρωποειδούς τετράποδου, την 
Παγκόσμια Ημέρα του οποίου δε θα αργήσουμε να γιορτάζουμε... 

Λογοτεχνία και πανδημία
Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν έχω δίκιο ή μάλλον 

τα παραλέω. Αν δηλαδή οι συγγραφείς έγραφαν 
με «προφητική» έμπνευση. Τα παραδείγματα είναι 
πολλά αλλά θα αρκεστώ σε μερικά απ’ αυτά. Είναι 
βασισμένα στα γραπτά γνωστών συγγραφέων. Δεν τα 
έγραψα εγώ. Απλώς τα αναλύω, συγκρίνοντας αυτά 
που διαβαίνουμε σήμερα.

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Ο Αίσωπος έγραψε 358 διάφορος μύθους που πι-

στεύω πολλοί μάθατε ως μικρά παιδιά. Ο οραματι-
στής αυτός της λεγόμενης «διδακτικής μυθολογίας», 
στην πραγματικότητα δεν έγραψε ούτε μια λέξη, προ-
τιμώντας να διηγείται τις ιστορίες του προφορικά. Η 
αφήγηση του έχει παραδειγματικό χαρακτήρα, που 
αντλεί στοιχεία από τη λαϊκή σοφία αλλά και τη φιλο-
σοφική κριτική. Οι ήρωές του, όπως η αλεπού, ο λύ-
κος, το λιοντάρι, το ελάφι, ο λαγός κ.ά., επιστρατεύο-
νται για να μεταφέρουν το ηθοπλαστικό του δίδαγμα. 

Λέγεται ότι ο Αίσωπος στάλθηκε στο Μαντείο των 
Δελφών από το βασιλιά Κροίσο για να πάρει χρησμό, 
αυτός τότε τα έψαλε στους ιερείς κατηγορώντας τους 
ότι εξαπατούσαν τον κόσμο! Κι έτσι καταδικάστηκε 
στα γρήγορα σε θάνατο και ρίχτηκε από την κορφή 
του Παρνασσού, καθώς τα λεγόμενά του ενοχλούσαν 
πολλούς. Όπως βλέπετε, υπήρχε και τότε αυστηρή 
«λογοκρισία» και τιμωρούνταν με θάνατο…

Όμως αργότερα, οι Αθηναίοι του έστησαν ανδριά-
ντα, για να δείξουν ότι κάθε άνθρωπος αξίας πρέπει 
να τιμάται. Οι Έλληνες διέσωσαν τους μύθους του 
από στόμα σε στόμα, μέχρι να καταγραφούν τελικά 
στην ελληνική περίοδο και να επιβιώσουν στους αιώ-
νες, ως έξοχα δείγματα αλληγορικού λόγου με τερά-
στια μαθησιακή αξία για τα μικρά και τα μεγαλύτερα 
παιδιά. Τι δίδαξε ο Αίσωπος τον κόσμο; Πως η ευγνω-
μοσύνη είναι χαρακτηριστικό των ευγενικών ψυχών, 
πως η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι προάγγελος της 
δυστυχίας, πως η ανέχεια δεν αναγνωρίζει νόμους, 
πως η κακοτυχία δοκιμάζει την ειλικρίνεια των φίλων 
και η εκδίκηση θα βλάψει τελικά τον εκδικητή. «Μπο-
ρεί τα ρούχα να συγκαλύψουν έναν ανόητο αλλά τα 
λόγια του θα τον αποκαλύψουν», μας λέει ο μεγάλος 
παραμυθάς, προειδοποιώντας μας: «Πρόσεξε μη χά-
σεις την ουσία προσπαθώντας να πιάσεις τη σκιά»…

Οι μύθοι του μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες, 
γι’ αυτό και είναι πασίγνωστος όσο ο Σωκράτης, που 
θανατώθηκε επίσης άδικα. Πολλοί μάλιστα, όπως ο 
Λαφοντέν, «δανείστηκε» τους μύθους και τους έκανε 
δικούς του.
«Η ΑΛΕΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΗΣ» αρμόζει 

στις δύο «ομάδες» φανατικών που δημιούργησε η 
πανδημία: Μια αλεπού έχασε την ουρά της και προ-
σπαθούσε να πείσει τις άλλες αλεπούδες ότι η «νέα 
μόδα» είναι να κόψουν και αυτές τη φουντωτή ουρά 
τους. Διατυμπάνιζε ότι «νιώθει πιο άνετη, πιο δρο-
σερή, τρέχει πιο γρήγορα, κ.λπ.». Σαν την αλεπού 
λοιπόν, φανατικοί πιέζουν γνωστούς φίλους και συγ-
γενείς να αποδεχτούν τον εμβολιασμό σα νέα μόδα, 
νέα πραγματικότητα. Το ίδιο όμως αρμόζει και στους 
φανατικούς αρνητές του εμβολιασμού, που συμβου-
λεύουν γνωστούς, φίλους και συγγενείς να μην εμ-
βολιαστούν, για διάφορους λόγους, διότι αυτοί δεν 
έχουν πειστεί ακόμη.

Αυτός ο μύθος μας οδηγεί στον άλλο μύθο του 

«Ψεύτη βοσκού» που φώναζε και κορόιδευε τον κό-
σμο ότι έρχεται λύκος να φάει τα πρόβατα. Στην απλή 
μετάφραση από τα αρχαία Ελληνικά, το δίδαγμα είναι 
«Πώς να πιστέψεις άνθρωπο που σε παραμυθιάζει…; 
Γιατί και αλήθεια όταν πει, πάλι με ψέμα μοιάζει…».

Αυτός ο μύθος αρμόζει σε όλα αυτά που διέδωσαν 
οι φαρμακευτικές για την υψηλή επίδοση και αποτε-
λεσματικότητα των εμβολίων τους που έφταναν ως 
και 95 με 99 τις εκατό. Τώρα δειλά – δειλά παραδέχο-
νται, ότι μετά από μερικούς μήνες η απόδοση πέφτει 
ακόμα ως και 20% ανάλογα το εμβόλιο και την ηλικία 
του δέκτη και χρειάζεται και τρίτη και ποιος ξέρει ακό-
μα πόσες άλλες δόσεις…

Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ» 
Ο Βρετανός μυθιστοριογράφος, ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΤΖΟΡΤΖ 

ΟΥΕΛΣ, δημοσίευσε το 1895 τη «Μηχανή του χρό-
νου», τρία χρόνια μετά το 1898 έγραψε το σημαντι-
κότερο από τα μυθιστορήματά του, τον ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ που κατοχύρωσε τη θέση του ως ορα-
ματιστή και πρωτοπόρο συγγραφέα επιστημονικής 
φαντασίας. 

Στον ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ, Αρειανοί εισβάλουν 
στη Γη, προκαλώντας πανικό και χάος. Όλοι ζουν την 
έλευση του Αρμαγεδδών και το τέλος του ανθρώπι-
νου πολιτισμού. Αλλά η Γη χάρη στα… μικρόβιά της 
και τη μολυσμένη ατμόσφαιρα(!) θα προστατεύσει το 
ανθρώπινο γένος από τους εισβολείς, οι οποίοι όσοι 
δε σκοτώθηκαν την εγκαταλείπουν.

Αλήθεια, τι σχέση έχουν τα παραπάνω με την παν-
δημία; Πολύ απλά. Αν αναλύσουμε τα κρούσματα και 
τα θύματα του ιού των αφρικανικών χωρών, θα δια-
πιστώσουμε ότι, αυτοί οι άνθρωποι που μεγάλωσαν 
μέσα στα μικρόβια και πέρασαν τρομερές αρρώστιες, 
ο οργανισμός τους δημιούργησε ένα πιο αποτελε-
σματικό σύστημα αντισωμάτων κατά του ιού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία στις 17 Νοεμβρίου 
2021, στις χώρες αυτές με πληθυσμούς από 5 εκα-
τομμύρια (της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας) 
ως 213 εκατομμύρια (στη Νιγηρία), οι πλήρως εμβο-
λιασμένοι κυμαίνονται ΜΟΝΟ από 0,5 ως 6,8%. Τα 
κρούσματα δε, είναι μεταξύ 11.666 το λιγότερο, έως 
το περισσότερο που έχει η Αιθιοπία των 118 εκατομ-
μυρίων και είναι 369.244. Οι θάνατοι τέλος, κυμαίνο-
νται από 101 ως 6.638.

Αν λοιπόν ο ιός δεν κτύπησε τόσο πολύ τις αφρικα-
νικές και άλλες «υποανάπτυκτες χώρες», είναι επειδή 
τα άτομα εκεί μεγαλώνουν μέσα σε άθλιες υγειονο-
μικές συνθήκες και πίνουν ότι βρώμικο νερό βρουν. 
Αυτό όμως δημιουργεί δυνατά αντισώματα. Αντιθέ-
τως, στις δυτικές χώρες, λόγω υπερβολικής καθαρι-
ότητας, δεν έχουμε αφήσει την ανάπτυξη αντισωμά-
των.

Όταν έπεφτε κάτω το σάντουιτς μας και θέλαμε 
άλλο, οι γονείς μας μάς έλεγαν «δε θα πάθεις τίπο-
τα, τίναξε το και φάτο!». Τη σημερινή εποχή οι γονείς 
δεν αφήνουν τη φύση να συμμετάσχει στη δημιουρ-
γία αντισωμάτων στον οργανισμό των παιδιών τους. 
Μάλιστα, αξίζει μια σύγκριση του αριθμού των ση-
μερινών παιδιών που συχνά πάσχουν από διάφορες 
μολύνσεις, σε σχέση με αυτά εδώ και 40 χρόνια. Με 
το παραμικρό παίρνουμε αντιβιοτικά. Πως λοιπόν θα 
δημιουργηθούν τα αντισώματα κατά οποιουδήποτε 
ιού;
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Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει εκλογών, παραμένει 
ανήμπορος αντίπαλος, χωλός. Με 

συνέπεια να κουτσαίνει όλο το σύστημα 
στη χώρα. 

Απόστολος Αποστολόπουλος* 
© slpress.gr

Αυτήν την αδυναμία ισοφαρίζει η στα-
θερότητα της κυβέρνησης. Σταθερότητα, 
που δεν οφείλεται στην πεποίθηση του 
συνόλου των ψηφοφόρων της, ότι έχουμε 
ικανή και αποδοτική κυβέρνηση. 

Όμως, το εκλογικό σώμα βλέποντας την 
ερημία του πολιτικού τοπίου, επιλέγει να 
μη μετακινηθεί από αυτόν που κουτσά-
στραβά περπατάει, όταν οι άλλοι παρα-
πατάνε, σκουντουφλάνε, πέφτουν και 
όταν διαφαίνονται απειλές να γυρίσουμε 
πίσω, στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν».
Φίλος, διευθυντής παλαιότερα σε επι-

στημονικό ινστιτούτο, με αριστερές, οι-
κογενειακά, καταβολές, δίνει εύλογη ερ-
μηνεία στην παραπάνω εικόνα λέγοντας: 
«Δεν υποφέρω τον Τσίπρα γιατί με υπο-
χρεώνει να ψηφίσω Μητσοτάκη». 
Χάρη σ’ αυτή την ευρεία, αλλά ανομοι-

ογενή, συσπείρωση, οι δημοσκοπήσεις 
βγάζουν σταθερά διψήφια υπεροχή της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο συγκεκριμένο δικομματισμό αλά 

ελληνικά, ένας βγάζει τη δουλειά κου-
τσά-στραβά, οι πολλοί είναι θεατές και 
ο αντίπαλος που ξεχωρίζει είναι εντελώς 
αναξιόπιστος. 

Πείσθηκαν και οι πιο δύσπιστοι, από 
τους εντός και εκτός της χώρας ιθύνοντες, 
ότι προκοπή με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει 
και σχεδιάζουν την επαναφορά από τα 
αποκαΐδια, των πρωταγωνιστών του «λε-
φτά υπάρχουν», δήθεν για να αναστηθεί 
η «προοδευτική»(;) παράταξη.

ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑΛ
Πρώτος και κύριος στόχος της επιδιωκό-

μενης νεκρανάστασης του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ 
(μετά τον Ανδρέα τέτοια πολιτικά «πακέ-
τα» φυτοζωούν) δεν είναι η συντηρητική 
παράταξη, η ΝΔ με αρχηγό τον Μητσοτά-
κη. 

Πρώτος στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μία 
ασθμαίνουσα δήθεν «Αριστερά», ανάξια 
του ιστορικού της παρελθόντος, σπαρασ-
σόμενη εσωτερικά, αποπροσανατολισμέ-
νη. 

Η «προοδευτική» διακυβέρνηση θα χτι-
στεί (αν…) στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα λεηλάτησε την τότε 
Αριστερά.
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατάφερε να ηγη-

θεί της (πάλαι ποτέ) «Δημοκρατικής Πα-
ράταξης», δεν είναι καν ομόθυμα αποδε-
κτός στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Υπό αμφισβήτηση στο εσωτερικό, στιγ-

ματίζεται όχι μόνο για τις Πρέσπες, αλλά 
και για την εναντίωσή του στη συμφωνία 
με τη Γαλλία, καθ’ υπαγόρευση του Βερο-
λίνου. Λογικά, στον ΣΥΡΙΖΑ θα αναρωτιού-
νται πόσο απέχουν από το 3%.

Η Αριστερά έχει, διαχρονικά, μια έκδηλη 
αδυναμία να ασκήσει ρεαλιστική πολιτική 
και αντίστοιχα έχει εμμονή στην άκριτη 
προσήλωση σε ιδεολογικές αρχές. 
Και τούτο, αντίθετα από τον πολιτικό ρε-

αλισμό του Λένιν και τον αμείλικτο πραγ-
ματισμό του Στάλιν, που οδήγησε την 
ελληνική κομμουνιστική Αριστερά στη συ-
ντριβή με τη συμφωνία της Γιάλτας.

ΟΥΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Η ιδεολογία για τον Τσίπρα είναι άγνω-

στο εξωτικό φρούτο, δεν υπάρχει στο 
τραπέζι του. Το «έγκλημα» είναι, ότι έχει 
κάνει λάθος και στις πολιτικές επιλογές, 
συνδέοντας την τύχη του με τη Μέρκελ. 

Η Γερμανία είναι σταθερός σύμμαχος 
της Τουρκίας και αντίπαλός μας, ενώ το 
Βερολίνο είναι «ύποπτο» στα μάτια των 
ΗΠΑ για φιλορωσισμό. Η Μέρκελ φεύγει 
και αφήνει πίσω της, στην Ελλάδα, ένα 
απροστάτευτο ορφανό.

Η συγκυρία φυσάει τώρα ούριο άνεμο 
στα πανιά του πρωθυπουργού. Έτσι πήρε 
το «πάσο» για την επίσκεψη στη Μόσχα, 
τον απαγορευμένο τόπο. Και μπορεί να 
εμφανιστεί, «σεμνά και ταπεινά», ως ο 
άγγελος της πτώσης του σουλτάνου. 

Είναι καταγεγραμμένη παλαιά άποψη, 
δική μου και άλλων, ότι αν Ρώσοι και Αμε-
ρικάνοι δουν με το ίδιο μάτι τον Ερντογάν, 
αν συμφωνήσουν, αυτό θα είναι το τέλος 
του. 

Ο Μητσοτάκης μόνο ως εφιάλτη θα μπο-
ρούσε να ονειρευτεί μία επίσκεψη στη 
Μόσχα, χωρίς άδεια.

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και όπως 
οι ΗΠΑ έσπρωξαν στην ελληνογαλλική 
συμφωνία, έτσι ευνόησαν ή, καλύτερα, 
προώθησαν την επίσκεψη Μητσοτάκη 
στο Κρεμλίνο για να πει στον Πούτιν, όσα 
ίσως δε θα ήθελαν να ακούσει από τους 
ίδιους, αλλά ένας «εγγυημένος» τρίτος 
θα μπορούσε να μεταφέρει στον άρχοντα 
του Κρεμλίνου, για τη «μετά τον Ερντο-
γάν» εποχή. Μια «μίνι» Γιάλτα, ας πούμε.

ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Η Τουρκία έχει αποκτήσει εκτεταμένη 

παρουσία και επιρροή στην περιοχή και 
η πτώση του Ερντογάν σημαίνει, ότι ΗΠΑ 
και Ρωσία θα πρέπει να έχουν προσυμφω-
νήσει για την επόμενη μέρα. 

Άραγε, θα κάνουν ένα ουσιαστικό βήμα, 
για να επιλύσουν ό,τι απομένει από το 
Ανατολικό Ζήτημα (η τύχη της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας – Τουρκίας) ή θα περι-
οριστούν σε πρόχειρα μπαλώματα; 
Το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 

στόχευε σε αντικατάσταση της σημερινής 
Τουρκίας με αναδιάρθρωση του χώρου, 
αυτόνομες περιοχές, των Κούρδων και άλ-
λων, π.χ. των Αλεβιτών. Θα αρχίσει τώρα;
Πως θα αγγίξει, αναπόφευκτα, την Ελλά-

δα; Ο Λαβρόφ τί εννοεί όταν δήλωσε πως 
η Ρωσία αποδέχεται την επέκταση των 
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια; 
Τι θα πληρώσουμε; Και η κατοχή στην Κύ-
προ; 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύεται 

παρασάγγας πιο ευφυής και πιο ρεαλι-
στής στην επιλογή προστάτη, όσο εξαρ-
τάται από τον ίδιο, παραβιάζοντας τη 
φιλογερμανική οικογενειακή παράδοση. 
Χωρίς φυσικά αυτό να διασφαλίζει το 
μέλλον του…
Οδεύοντας προς τις εκλογές, λοιπόν, θα 

ήταν κορυφαία παράλειψη να μην ανα-
φερθεί κανείς διεξοδικά, στο ρόλο του 
«διεθνούς παράγοντα», δηλαδή των ΗΠΑ. 

Μπορεί να παριστάνουμε ότι δεν ξέρου-

με τίποτα για το φόνο, ότι δήθεν οι εκλο-
γές είναι αυστηρά εσωτερική μας υπόθε-
ση, αλλά καλό είναι να μην ξεχνιόμαστε, 
γιατί τότε πέφτουμε από τα σύννεφα και 
σπάμε τα κόκκαλά μας. 

Άλλωστε, όταν οι παντοκράτορες Αμερι-
κάνοι διαλαλούν ότι οι Ρώσοι αλωνίζουν 
ανεξέλεγκτα στις εκλογές τους, μας περισ-
σεύει να παριστάνουμε τις ανυποψίαστες, 
ανέγγιχτες παρθένες.
*Ο Απόστολος Αποστολόπουλος είναι 
δημοσιογράφος. Γεννήθηκε και μεγά-

λωσε στη Νέα Σμύρνη με μικρασιατική 
παιδεία, από τη μητέρα του. Ο παππούς 
και ο πατέρας του ήταν επίσης δημοσιο-
γράφοι. 
Σπούδασε κοινωνιολογία στο Παρίσι, 

στα χρόνια της δικτατορίας. 
Ξεκίνησε δημοσιογραφία στην Αυγή και, 

μεταδικτατορικά, σε εφημερίδες, περιο-
δικά και στο δημοτικό ραδιόφωνο 9,84. 
Από το 1974 ως το 2000 ήταν ως παρου-

σιαστής του Δελτίου Ειδήσεων στην ΕΡΤ, 
ρεπόρτερ και αρχισυντάκτης.
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Ο «μονόφθαλμος» Μητσοτάκης  Ο «μονόφθαλμος» Μητσοτάκης  
και ο «τυφλός» ΣΥΡΊΖΑκαι ο «τυφλός» ΣΥΡΊΖΑ  
Ο ρόλος του ΚΙΝΑΛΟ ρόλος του ΚΙΝΑΛ

https://slpress.gr/ethnika/o-mitsotakis-sti-moscha-ena-taxidi-me-oyra/
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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 

Την απαράδεκτη, αδιάλλακτη και επι-
θετική στάση της Τουρκίας, με τις 

νέες παράνομες μεθοδεύσεις της τόσο 
στα Βαρώσια όσο και στις θαλάσσιες 
ζώνες της Κύπρου, επισήμανε, σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βρετανό 
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, κατά τη 
διάρκεια της συνάντησής τους στο Λον-
δίνο (Τρίτη 16/11).

Επίσης, ο πρωθυπουργός έθεσε στο Βρε-
τανό ομόλογό του το πάγιο αίτημα της 
Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα, σημειώνοντας ότι είναι 
πολύ σημαντικό ζήτημα για την ελληνική 
κυβέρνηση και για τον ίδιο προσωπικά 
και πλέον έχει έρθει η ώρα για την ικανο-
ποίηση του δίκαιου ελληνικού αιτήματος 
και την αποκατάσταση του μνημείου στην 
ολότητά του στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερ-
νητικές πηγές, αναφέρθηκε στον απο-
σταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην 
ανατολική Μεσόγειο, που, όπως είπε, δεν 
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για διάλο-
γο. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα 
είναι πάντα έτοιμη για διάλογο, με την 
προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το Διεθνές Δί-
καιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου 
της Θάλασσας και του σεβασμού της κυρι-
αρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. 

Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τζόνσον συ-
ζήτησαν και το Κυπριακό, με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η Τουρ-
κία εξακολουθεί να επιδεικνύει αδιαλλα-
ξία και επιθετικότητα, με νέες παράνομες, 
προκλητικές ενέργειες και απειλές στα 
Βαρώσια και στις θαλάσσιες ζώνες της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 
Τόνισε ακόμα πως η ακύρωση των παρά-

νομων τουρκικών μεθοδεύσεων στα Βα-
ρώσια αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση 
για την ευόδωση των, υπό την αιγίδα του 
γ.γ. Ηνωμένων Εθνών, προσπαθειών επα-
νέναρξης των διαπραγματεύσεων. Επίσης, 
είπε στο Βρετανό πρωθυπουργό, ότι η 
προσέγγιση περί λύσης δύο κρατών στην 
Κύπρο είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί 
να αποτελέσει αφετηρία διαπραγματεύ-
σεων.

Σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο 
πρωθυπουργός δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους, που κάλυψαν την επίσκεψή του 
στο Λονδίνο, ότι «το αίτημά μας δεν είναι 
φωτοβολίδα, θα επιμείνουμε με μεθο-
δικότητα για να χτίσουμε τα απαραίτητα 
ερείσματα και στη βρετανική κοινή γνώμη 
για την ανάγκη επανένωσης με τα Γλυπτά 
του Μουσείου Ακροπόλεως. Είναι σημα-
ντικό ζήτημα που αφορά τις διμερείς μας 
σχέσεις». Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα 
πως «δεν είναι κατά βάση ζήτημα μόνο 

νομικό, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιακό 
και πολιτικό», ενώ διαβεβαίωσε πως «θα 
χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να πε-
τύχουμε το σκοπό μας». 

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το 
φως της δημοσιότητας, ο κ. Τζόνσον επα-
νέλαβε την πάγια βρετανική θέση ότι το 
ζήτημα των Γλυπτών αφορά τους επιτρό-
πους του Βρετανικού Μουσείου και όχι 
την κυβέρνησή του.
Αναφορικά με τις σχέσεις Ε.Ε. – Ηνωμέ-

νου Βασιλείου, ο πρωθυπουργός εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του για τη συνέχεια 
του διαλόγου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλεί-
ου και Ε.Ε. για το πρωτόκολλο για τη Βό-

ρεια Ιρλανδία και υπογράμμισε την ανά-
γκη εφαρμογής του πρωτοκόλλου, στο 
πλαίσιο των δεσμεύσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου που απορρέουν από τη συμ-
φωνία αποχώρησης από την Ε.Ε.

Οι δύο πρωθυπουργοί on camera μίλη-
σαν για πολύ ισχυρές σχέσεις ανάμεσα 
στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ενώ ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον κ. 
Τζόνσον «πραγματικό φιλέλληνα», χαρα-
κτηρισμό που εκείνος αποδέχθηκε. Και 
οι δύο αναφέρθηκαν στα 200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821, με τον κ. Τζόν-
σον να αναφέρεται και στη στήριξη που 
πρόσφερε ο Λόρδος Βύρωνας. Επίσης… 

αλληλοσυνεχάρησαν για τη στάση που 
επέδειξαν στην πρόσφατη Σύνοδο COP26 
στη Γλασκόβη για την κλιματική αλλαγή.

Να σημειωθεί, ότι την Τετάρτη 17/11, ο 
πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντή-
σεις με εκπροσώπους της επιχειρηματι-
κής κοινότητας και επενδυτικών οίκων, 
καθώς βασικό ζητούμενο από την επί-
σκεψη Μητσοτάκη στη Βρετανία ήταν η 
προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, με 
τον πρωθυπουργό να αναμένεται να δώ-
σει έμφαση στη σημαντική προοπτική πε-
ραιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων.

© dimokratia.gr

Ο Μητσοτάκης έθεσε  
θέμα Μαρμάρων  

στον Τζόνσον

Στο «μενού» της 
συνάντησης 

και οι τουρκικές 
προκλήσεις

https://www.dimokratia.gr/tag/kyriakos-mitsotakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/mporis-tzonson/
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Νέα ανακάλυψη οδηγεί στο «παν-εμβόλιο»  
που εξουδετερώνει αμέσως τον ιό 

Το δρόμο για αποτελεσματικότερη ανο-
σία μελλοντικά, ανοίγει ένας νέος 

πρωτεϊνικός στόχος που εντοπίστηκε για 
τα εμβόλια Covid-19. Η επόμενη γενιά εμ-
βολίων Covid-19 θα μπορούσε να μη 
στοχεύει πλέον στην πρωτεΐνη-ακίδα του 
κορωνοϊού, όπως κάνουν τα τωρινά εμβό-
λια, αλλά στην πρόκληση ανοσολογικής 
απόκρισης ενάντια στις λεγόμενες «πρω-
τεΐνες αναπαραγωγής», οι οποίες παίζουν 
ζωτικό ρόλο στα αρχικά στάδια πολλα-
πλασιασμού του ιού μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα, όπως ανακοίνωσαν επιστήμονες 
στη Βρετανία. Ο σχεδιασμός τέτοιων νέου 
τύπου εμβολίων πιθανώς θα καταστήσει 
εφικτό να καταστρέφεται ο κορωνοϊός 
αμέσως, προτού προκαλέσει εκτεταμέ-
νη λοίμωξη στον οργανισμό, κάτι που θα 
συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό 
της εξάπλωσης του.

Μάλιστα, οι ερευνητές, με επικεφα-
λής την καθηγήτρια Μάλα Μαΐνι και 
τον δρα Λίο Σουάντλινγκ του Τμήματος 
Λοιμωξιολογίας και Ανοσολογίας του 
Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδί-
νου (UCL), που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο «Nature», ευελπιστούν ότι η 
ανακάλυψη τους μπορεί να οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός «παν-εμβολίου» αποτε-
λεσματικού εναντίον όλων των κορωνοϊ-
ών, συμπεριλαμβανομένων όσων προκα-
λούν κρυολογήματα.
Η ανακάλυψη βασίστηκε στη μελέτη αν-

θρώπων (υγειονομικών σε νοσοκομεία 
του Λονδίνου) που φάνηκε να μην αρ-
ρωσταίνουν καθόλου από τον κορωνοϊό 
SARS-CoV-2, παρόλο που εκτίθεντο συχνά 
σε αυτόν. Κάτι ανάλογο έχει διαπιστωθεί 

ότι συμβαίνει με κάποιους ανθρώπους, 
καθώς παρόλο που έχουν μολυνθεί όλα 
τα μέλη μιας οικογένειας, κάποιος παρα-
μένει αλώβητος μέσα στο σπίτι.
Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε, ότι στην 

πραγματικότητα ορισμένοι άνθρωποι 
(περίπου το 10% έως 15% όσων μελετή-
θηκαν), αντί να αποφεύγουν τελείως τη 
μόλυνση από τον ιό, έχουν μια πολύ χα-
μηλού επιπέδου ασυμπτωματική λοίμω-
ξη που δεν είναι ανιχνεύσιμη στα τεστ 
και η οποία όμως δημιουργεί αυξημένα 
επίπεδα Τ-κυττάρων ειδικά εναντίον του 
κορωνοϊού, «καθαρίζοντας» έτσι άμεσα 
τον ιό.

Όπως ανέφερε η Μαΐνι, «η έρευνα μάς 
δείχνει ότι τα άτομα που αντιστέκονται 
φυσικά στη λοίμωξη από SARS-CoV-2, δη-
μιουργούν Τ-κύτταρα μνήμης που στοχεύ-
ουν στις πρωτεΐνες αναπαραγωγής των 
μολυσμένων κυττάρων. Αυτές οι πρωτεΐ-
νες, που χρειάζονται στο πρωταρχικό στά-
διο του κύκλου ζωής του ιού, μόλις αυτός 
εισδύει σε ένα κύτταρο, είναι κοινές σε 
όλους τους κορωνοϊούς και είναι απίθανο 
να αλλάξουν ή να μεταλλαχθούν».

Γι’ αυτό, πρόσθεσε, «ένα εμβόλιο που θα 
ωθούσε τα Τ-κύτταρα να αναγνωρίζουν 
και να στοχεύουν τα μολυσμένα κύτταρα, 
τα οποία εκφράζουν τέτοιες πρωτεΐνες, 
ουσιώδεις για την επιτυχία του κορωνο-
ϊού, θα ήταν πιο αποτελεσματικό στην 
πρόωρη εξάλειψη του SARS-CoV-2. Ενώ 
μπορεί να έχει και το επιπρόσθετο όφε-
λος, ότι θα αναγνωρίζει επίσης άλλους 
κορωνοϊούς που σήμερα μολύνουν τους 
ανθρώπους ή που μπορεί να το κάνουν 
στο μέλλον».

Τα εμβόλια επόμενης γενιάς μπορεί να 
συνδυάζουν αυτούς τους δύο στόχους: 
τόσο την πρωτεΐνη – ακίδα του κορωνοϊ-
ού με την οποία «τρυπώνει» στα κύτταρα 
και τα μολύνει, όσο και τις πρωτεΐνες ανα-
παραγωγής που αμέσως μετά χρησιμο-
ποιεί για να πολλαπλασιαστεί. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, με τον τρόπο αυτό τα 
μελλοντικά εμβόλια θα παρέχουν επιπρό-
σθετη ανοσολογική προστασία.

Όπως τόνισε η Μαΐνι, «ένα τέτοιο εμ-
βόλιο διπλής δράσης θα παρέχει περισ-
σότερη ευελιξία έναντι των μεταλλάξεων, 
αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας ανοσία».

© CNN.gr 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

https://www.nature.com/articles/
s41586-021-04186-8

«Σούπερ» αντίσωμα εξουδετερώνει 
όλους τους κορωνοϊούς
Ερευνητές εντόπισαν αντίσωμα που προστάτευε τόσο έναντι  
του SARS που εμφανίστηκε αρχές της δεκαετίας του 2000,  
όσο και κατά του σημερινού κορωνοϊού 

Ένα συγκεκριμένο αντίσωμα που 
εντοπίστηκε στο αίμα ανθρώπου που 

μολύνθηκε με τον ιό SARS στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, και σε ασθενή με 
Covid-19, εμφανίζεται να είναι αποτε-
λεσματικό έναντι σειράς κορωνοϊών και 
μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν 
μελλοντικές μεταλλάξεις, υποστηρίζει 
έρευνα επιστημόνων από τα πανεπιστή-
μια Duke και North Carolina.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε προ δύο εβδομά-

δων περίπου, στο «Science Translational 
Medicine». 
«Αυτό το αντίσωμα έχει την προοπτική να 

είναι θεραπευτικό στην παρούσα πανδη-
μία», δηλώνει ο διευθυντής του Ινστιτού-
του για τα ανθρώπινα εμβόλια στο Duke, 
Dr. Barton Haynes, σημειώνοντας παράλ-
ληλα ότι: «Μπορεί επίσης να είναι διαθέ-
σιμο για μελλοντικές εξάρσεις, αν και όταν 
άλλοι κορωνοϊοί περάσουν από τα ζώα 
στους ανθρώπους».
Το 2003, μια ασθένεια που προκλήθηκε 

από ένα στέλεχος κορωνοϊού που έγινε 
γνωστή ως SARS, επεκτάθηκε στην Κίνα 
και άλλες τέσσερις χώρες. Πολλοί προειδο-
ποιούσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει 
παγκόσμια πανδημία που θα γονάτιζε τον 

πλανήτη. Τότε, όμως, η ασθένεια εν πολ-
λοίς περιορίστηκε και μόνο μερικές εκα-
τοντάδες άνθρωποι μολύνθηκαν. Σχεδόν 
20 χρόνια αργότερα, το σενάριο αποκάλυ-
ψης που φοβήθηκαν τότε για την SARS έγι-
νε πραγματικότητα με μια νέα πανδημία 
κορωνοϊού.
Οι ερευνητές εντόπισαν 1.700 αντισώμα-

τα στο αίμα των ασθενών. Από αυτά περί-
που 50 ήταν αποτελεσματικά τόσο έναντι 
του ιού SARS-CoV-1 όσο και του SARS-
CoV-2 που προκαλεί την Covid-19.
«Αυτό το αντίσωμα δένεται με τον κορω-

νοϊό σε σημείο που διατηρείται σε πολλές 
μεταλλάξεις και παραλλαγές», επισημαί-
νει ο Haynes. «Ως αποτέλεσμα, μπορεί να 
αδρανοποιήσει ένα ευρύ φάσμα κορωνοϊ-
ών», σημείωσε.

Όταν δόθηκε σε ποντίκι, το αντίσωμα 
βοήθησε τόσο να αποφευχθεί η μόλυνση 
όσο και τα σοβαρά συμπτώματα, προστα-
τεύοντας έναντι της μετάλλαξης Δέλτα 
και πολλών άλλων στελεχών του ιού. «Τα 
ευρήματα προσφέρουν ένα υπόδειγμα 
για ορθολογικό σχεδιασμό παγκόσμι-
ων στρατηγικών εμβολιασμού που είναι 
«ασφαλείς» έναντι μεταλλάξεων και προ-
σφέρουν ευρεία προστασία από γνωστούς 
και αναδυόμενους κορωνοϊούς» δήλωσε ο 
καθηγητής Ralph S. Baric που δοκίμασε το 
αντίσωμα σε ποντίκια.
«Αυτό το αντίσωμα θα μπορούσε να αξι-

οποιηθεί για να αποτραπούν ο SARS-CoV-3 
ή ο SARS-CoV-4» υποστηρίζει ο Dr. David 
Martinez, που μετείχε στην έρευνα.

© euro2day.gr

https://www.cnn.gr/tag/anosia
https://www.cnn.gr/tag/anosia
https://www.cnn.gr/tag/emvolio-koronoios
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04186-8
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04186-8
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Επειδή το τελευταίο διάστημα και μά-
λιστα μετά τα επιθετικά μέτρα που 

ανακοίνωσε η κυβέρνηση για όσους δεν 
έχουν εμβολιαστεί, η προσπάθεια παρα-
πληροφόρησης των ΜΜΕ βρίσκεται στο 
αποκορύφωμά της, θα ήθελα να βάλουμε 
λιγάκι κάτω την κοινή λογική και να κά-
νουμε κάποιες διαπιστώσεις.

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
[Ιατρός – καρδιολόγος] 
© cardiodoctor.gr

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 
& ΘΑΝΑΤΩΝ: Ως μπαμπούλας χρησιμο-
ποιείται για μία ακόμη φορά ο αριθμός 
των κρουσμάτων, ο οποίος κατά τα Μέσα 
Ενημέρωσης και τους «ειδικούς» έχει 
εκτοξευθεί σε ύψη ρεκόρ. Είναι όμως έτσι 
και αν ναι, που οφείλεται αυτό; Ας δούμε 
πρώτα τους αριθμούς. Πόσα κρούσματα 
είχαμε πέρυσι τέτοια εποχή; Γύρω στα 
1.600 ημερησίως. Πόσα έχουμε φέτος; 
Πάνω από 6.000. Να λοιπόν η αύξηση. 
Πόσα τεστ κάναμε πέρυσι ημερησίως; Με 
το ζόρι 10.000 – 20.000. Πόσα κάνουμε 
φέτος ημερησίως; Πάνω από 250.000!!!

Η εκδικητική προς τους μη εμβολιασμέ-
νους συμπεριφορά της κυβέρνησης, έκα-
νε το θαύμα. Είχαμε επισημάνει από πολύ 
νωρίς πριν από ένα χρόνο, ότι η καλύτερη 
μέθοδος για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας δεν είναι τα lockdown αλλά τα μαζικά 
τεστ. Γιατί αυτά ανακαλύπτουν πολλούς 
ασυμπτωματικούς ασθενείς. Επιτέλους 
λοιπόν – έστω και για τους λάθος λόγους – 
ακολουθήσαμε τη σωστή τακτική.

Ναι, θα πει κάποιος, αλλά έχουμε πε-
ρισσότερους θανάτους. Αυτό είναι μια 
άλλη συζήτηση. Δεν έχουμε περισσότερες 
εισαγωγές, ούτε διασωληνωμένους από 
πέρυσι. Αυτό δεν οφείλεται στους εμβο-
λιασμούς αλλά στο ότι και πέρυσι τόσα 
ήταν τα κρούσματα αλλά δεν τα καταγρά-
φαμε λόγω μη τεστ. Με λιγότερες νοση-
λείες έχουμε όμως πολλούς θανάτους, όχι 
πάντως περισσότερους από πέρυσι. Γιατί; 
Πέρυσι όλοι ήταν ανεμβολίαστοι γιατί 

δεν υπήρχαν τα εμβόλια ακόμη. Και όμως, 
είχαμε λίγο παρόμοιους θανάτους. Φέ-
τος με την πλειοψηφία εμβολιασμένους, 
οι θάνατοι έφθασαν και ξεπέρασαν τις 
16.000. Τι συμβαίνει;

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ-
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ: Η απάντηση βρίσκεται 
μπροστά στα μάτια μας αλλά κάνουμε ότι 
δεν τη βλέπουμε. Επίτηδες στρέφουν την 
προσοχή στα εμβόλια για να μη τη δούμε. 
Το ήδη ετοιμόρροπο ΕΣΥ διαλύθηκε εντε-
λώς, με την αψυχολόγητη αντίδραση της 
αναστολής εργασίας για όσους υγειονο-
μικούς δεν έχουν εμβολιαστεί. Δυστυχώς, 
αυτή τη στιγμή το Σύστημα Υγείας έχει 
στερηθεί περισσότερα από 7.000 από τα  
αξιόμαχα στελέχη του, που έχουν τεθεί 
υποχρεωτικά εκτός εργασίας. Και φυσι-
κά, ούτε να αναπληρωθούν είναι δυνατό 
αλλά και δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από  

τους κυβερνώντες.
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟ-

ΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: Η αποτυ-
χία του υποχρεωτικού εμβολιασμού των 
υγειονομικών που οδήγησε στην… απο-
διάλυση του ΕΣΥ, φαίνεται και από το ότι 
δεν τολμά η κυβέρνηση να τον επεκτείνει 
σε καμία άλλη ομάδα, προκειμένου προ-
φανώς να μη διαλύσει την Αστυνομία ή 
το Στρατό. Είναι όμως γνωστό, σε όσους 
εργάζονται σε νοσοκομεία, ιδιαίτερα της 
επαρχίας που φαίνεται περισσότερο, ότι 
όπως έχουν γίνει όλα πρόχειρα και εκδι-
κητικά, έτσι και για την απομάκρυνση του 
προσωπικού των νοσοκομείων δεν υπήρξε 
κανένα σχέδιο. Ολόκληρες κλινικές ξεκλη-
ρίστηκαν.  Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία 
είναι χωρίς κρίσιμες ειδικότητες  ιατρών, 
νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟ-
ΪΟΥ – ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ, 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΑΙ ΜΜΜ: Ας γυ-
ρίσουμε όμως πάλι στα κρούσματα. Ο 
κορωνοϊός, ανεξαρτήτως των εξηγήσεων 
σχετικά με τους αριθμούς, συνεχίζει να 
κυκλοφορεί. Και οι «ειδικοί» συνεχίζουν 
να υποκύπτουν στις κυβερνητικές επιδι-
ώξεις. 

Ανοίγουν τα νυκτερινά μαγαζιά με 500 
θαμώνες – κάπου ακούστηκε και για 
1.000 – για τους εμβολιασμένους, γίνεται 
το σώσε στα καταστήματα, γεμίζουν τα 
γήπεδα για οικονομικούς λόγους. Το κα-
ταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα.

Από τη στιγμή όμως που οι εμβολιασμέ-
νοι «που κέρδισαν την ελευθερία τους» 
ΚΑΙ μεταδίδουν ΚΑΙ νοσούν, λογικό είναι 
ότι ΚΑΙ θα κολλήσουν μέσα στο πλήθος 
ΚΑΙ θα μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι τους. 
Συμπτύχθηκαν τα τμήματα για οικονομι-
κούς λόγους στα σχολεία και έγιναν τρια-
ντάρια, αυξήθηκε η πληρότητα των ΜΜΜ 
στο 80% (αν και ξέρουμε ότι άτυπα είναι 
110%), όλα επίσημα και με κυβερνητικές 
εντολές και αναρωτιόμαστε, γιατί αυξή-
θηκαν τα κρούσματα ή τέλος πάντων πως 
κυκλοφορεί ο ιός;

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η 
ΛΟΓΙΚΗ: Έχουμε πει κατ’ επανάληψη και 
το επαναλαμβάνουν όλοι παγκοσμίως, ότι 
το Νο 1 μέτρο υγιεινής είναι η κοινωνική 
αποστασιοποίηση. Εμείς επικαλούμαστε 
τη χρήση μάσκας και τα εμβόλια, για να 
στοιβάζουμε τους ανθρώπους σε κλει-
στούς χώρους, στους οποίους δεν πηγαί-
νουν οι μη εμβολιασμένοι αλλά τελικά… 

αυτοί φταίνε για την εξάπλωση της παν-
δημίας. Και όλα αυτά μας τα σερβίρουν 
και από την πλύση του εγκεφάλου, έχου-
με φτάσει να τα πιστεύουμε όλα.
Για να μην τρελαθούμε όλοι – που ήδη 

το πάθαμε – ας επιστρέψουμε στη λογι-
κή. Τουλάχιστον εμείς οι πολίτες και οι 
ακομμάτιστοι επιστήμονες. Δεν μπορού-
με δυστυχώς να επηρεάσουμε κανέναν 
αλλά τουλάχιστον ας κάνουμε καλό στον 
εαυτό μας και σε όσους ακόμη σκέφτο-
νται. Ας μην παρασυρθούμε από δήθεν 
«ελευθερίες» και ας προσέχουμε. Είτε εμ-
βολιασμένοι είτε μη. Οι υπόλοιποι, όπως 
απείλησε και ο καβγατζής Καθηγητής που 
κόσμησε τις τηλεοράσεις με τις ταραχώ-
δεις εκδρομές του «είναι του ΣΚΑΪ και 
θα μας συντρίψουν» αν τολμήσουμε και 
αμφισβητήσουμε την επίσημη γραμμή. 
Υ.Γ.: Πάντως, σε μια εποχή που γίνεται 
σάλος για να υπερασπιστούμε τους πα-
χουλούς που υφίστανται ρατσιστικές 
επιθέσεις για τα παραπανήσια κιλά τους, 
η κρεατομηχανή δουλεύει αλύπητα, για 
όσους δεν έχουν από προσωπική επιλο-
γή εμβολιαστεί. Αυτό δεν είναι ρατσι-
σμός;

Έλλάδα: Ποιος φταίει για  
τα κρούσματα του κορωνοϊού;

https://www.cardiodoctor.gr/%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%ce%bf%cf%8d-%cf%89%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%ce%b5%ce%ba%ce%b2%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
https://www.cardiodoctor.gr/%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%ce%bf%cf%8d-%cf%89%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%ce%b5%ce%ba%ce%b2%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
https://www.cardiodoctor.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85/
https://www.cardiodoctor.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85/
https://www.cardiodoctor.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85/
https://www.cardiodoctor.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85/
https://www.cardiodoctor.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85/
https://www.cardiodoctor.gr/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%ce%bf/
https://www.cardiodoctor.gr/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%ce%bf/
https://neasmirni.cardiodoctor.gr/%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/
https://neasmirni.cardiodoctor.gr/%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/
https://neasmirni.cardiodoctor.gr/%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/
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Έρυθρός ολοκληρωτισμός

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η πρόσφατη Ιστορία, της 17ης Νοεμ-
βρίου 1973, παρά και τα πανθομο-

λογούμενα πορίσματα του έγκριτου και 
εν γένει παραδεδεγμένου Εισαγγελέα 
Τσεβά, ο οποίος είχε αναλάβει την Ει-
σαγγελική έρευνα για τους νεκρούς του 
Πολυτεχνείου, αλλά και για το «σεσημα-
σμένο» πολιτικό ρόλο ορισμένων εκ των 
τότε πρωτοστατών στα συμβαίνοντα του 
Πολυτεχνείου της θρυλούμενης εξεγέρ-
σεως, είναι ήδη προβεβλημένα λυσιτε-
λώς και καταγεγραμμένα ενδελεχώς και 
εμπεριστατωμένα υπό του Κ.Κ.Ε., τότε 
κατά την τεταμένη ψυχροπολεμική πε-
ρίοδο, δηλαδή ποιος επιμελείτο (και ο 
νόων νοείτο…) διά τους ιθύνοντες νόες 
– ηθικούς αυτουργούς, τα πραγματικά 
ελατήρια αυτών και εν τέλει ποιο ήτο 
το σκοπούμενο αποτέλεσμα, πέραν της 
στιλπνής συνθηματολογίας.
Το Πολυτεχνείο, είναι μία σύνθετη ιστο-

ρικά, κοινωνικά και πολιτικά υπόθεση, η 
οποία κόμισε την ελπίδα μίας ελεύθερης 
Δημοκρατικής Ελλάδος, η οποία θα είναι 
ικανή άνευ πάσης φύσεως πολιτικό πα-
τερναλισμό, να πηδαλιουχεί την πορεία 
του λαού της προς την πρόοδο και ευη-

μερία, προασπίζοντας τα εθνικά συμφέ-
ροντα προς άπασες τις κατευθύνσεις εις 
τα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών.
Το όνειρο αποτυπωνόταν από τον αυ-

θόρμητο λαό, ο οποίος δίχως ουδεμία 
κομματική ταυτότητα και δη οι νέοι της 
εποχής,  έσπευσαν να διαδηλώσουν κρα-
δαίνοντες την αιματοβαμμένη Ελληνική 
σημαία, προβάλλοντας επιτακτικά το 
αίτημα της Δημοκρατίας, Εθνικής Ανε-
ξαρτησίας, κοινωνικής ευημερίας προς 
όλους, ένα Κράτος Κοινωνικής Προνοίας 
εξού και το εύστοχο σύνθημα «Ψωμί – 
Παιδεία – Ελευθερία».
Μετά ταύτα, όμως, κατόπιν της επακο-

λουθησάσης περιόδου της δικτατορίας 
του Ιωαννίδη, η οποία σηματοδότησε 
τα οικτρά και ολέθρια τετελεσμένα τής 
(πολυσυνθέτου πολιτικώς περιόδου, με 
εκατέρωθεν ατυχείς χειρισμούς) Κύπρου, 
η Ελλάς, διήγαγε την εν πολλοίς, αδιατά-
ρακτο περίοδο της πολύφερνης μεταπο-
λιτεύσεως.
Προϊόντος το χρόνου, το Πολυτεχνείο, 

από πανελλαδικό σύμβολο αντιστάσεως, 
υγιούς αντιδράσεως και πολεμικής κατά 
της πραξικοπηματικής κατάλυσης του 
κοινοβουλευτισμού, της φαλκίδευσης 
ασκήσεως οιασδήποτε Συνταγματικής 
εγγυήσεως περί ελευθερίας, αναγορεύ-
θηκε, απατηλώς και μονολιθικώς, σε 
σύμβολο της Αριστεράς.

Ως εκ τούτου, παραχρήμα το Πολυτε-
χνείο αφίστατο της πραγματικής του 
ιστορικο-κοινωνικο-νομικής του διαστά-
σεως και έλαβε προεκτάσεις κομματικής 
αντιπαραθέσεως μεταξύ του Κ.Κ.Ε και 
των λοιπών άλλων συνιστωσών – σεκτών 
του, «σαρξ εκ της σαρκός του Κ.Κ.Ε.» 

όπου και θεμελίωσαν επί τη βάση των 
γεγονότων έναν αστικό μύθο, ένα ιδε-
ολογικό αφήγημα, το οποίο αποτέλεσε, 
επί ήμισυ αιώνα και εντεύθεν, προνομία 
της Αριστεράς – ψευδεπίγραφος σοσια-
λισμός κ.λπ.
Η ανίερη καπηλεία και ο σφετερισμός 

του γεγονότος αυτού καθ’ αυτού, απο-
δεικνύεται πανηγυρικά από την αυθάδη 
και ανεπαίσχυντη παραχάραξη της Ιστο-
ρίας, καθότι οι επιγενόμενοι Αριστεροί, 
ως φύσει προπαγανδιστές και διαπρύσι-
οι διεθνιστές, αφαιρούν και λεηλατούν 
την Ελληνική σημαία, διαστρεβλώνουν 
τα πανανθρώπινα συνθήματα, μετασχη-
ματίζοντας τον περίλαμπρο εορτασμό 
του Πολυτεχνείου, σε μία στυγνή αριστε-
ρή ρητορική.
Η καθιερωμένη βεβήλωση της Ελληνι-

κής σημαίας, οι κακουργηματικού χα-
ρακτήρα διακεκριμένες φθορές εντός 
του  Πανεπιστημίου αλλά και πέριξ, οι 
εκτεταμένοι βανδαλισμοί, αποτελούν 
απλώς μία ένδειξη, της ανεκδιήγητης έκ-
πτωσης του ιδεώδους, που ενδεχομένως 
πρέσβευε αληθώς και ανεπιτηδεύτως η 
εορτή αυτή εις την Καρδιά κάθε ανιδιο-
τελούς και ανυστερόβουλου Έλληνα.

Σήμερον, η εξωνημένη γενιά του Πολυ-
τεχνείου, οι δήθεν σοσιαλιστές, δήθεν 
αριστεροί, κεντρώοι και φιλελεύθεροι, 
ήγαγαν ασμένως την Πατρίδα μας εις τη 
μέγγενη των αλλεπάλληλων δοτών μνη-
μονίων, εκποιώντας το φυσικό πλούτου 
αλλά και τη δημόσια περιουσία έναντι 
πινακίου φακής, οι δήθεν επαναστάτες 
αυτοί δίχως αιτία, επί ήμισυ του αιώνα 
διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα, καθώς 
και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής ενώ-

σεως ανενδοίαστα, αυτοί οι κοινωνικοί 
επαναστάτες, χάλκευσαν κάθε ιδανικό 
και αξία, εκμαυλίστηκαν και διεφθάρη-
σαν εις το έπακρο.

Εν κατακλείδι, οι ίδιοι πάλι, οι πάλαι 
ποτέ εργατοπατέρες κρατικοδίαιτοι, λυ-
μαίνονται και σήμερον τα γνήσια ιδανι-
κά του Πολυτεχνείου, διαχρονικώς πιστά 
προσηλωμένοι εις τον ερυθρό ολοκλη-
ρωτισμό, αψηφούν την πανδημία, επι-
δεικνύοντας τη Σταλινική τους καταγωγή, 
ουδεμία ελπίδα εθνικής ανανήψεως.

Η πόλις εάλω.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και 
Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγ-
γελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δι-
καίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρ-
μογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/
ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 
1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).

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
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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

Το Κυπριακό στα «χέρια»  
του Φόρεϊν Όφις!
Για μια ακόμη φορά…
Βρετανικό χρώμα έχει η συνεχής πα-

ρασκηνιακή κινητικότητα, την οποία 
επιχειρεί να διατηρήσει το Φόρεϊν Όφις, 
σε μια περίοδο παρατεταμένου αδιεξό-
δου στο Κυπριακό. Και τούτο για να μη 
δημιουργηθεί κενό στις προσπάθειες 
αλλά πρωτίστως για να μην υπάρξουν 
πρωτοβουλίες από άλλους, τρίτους, που 
θα επηρεάσουν τους σχεδιασμούς του 
Λονδίνου.

Κώστας Βενιζέλος* 
© slpress.gr

Στα πλαίσια αυτά μετέβη, την περασμέ-
νη εβδομάδα, στη Νέα Υόρκη ο αρμόδιος 
για το Κυπριακό στο Φόρεϊν Όφις, Ajay 
Sharma. Η παρουσία του τελευταίου στη 
Νέα Υόρκη έγινε και για το γεγονός ότι η 
αποχώρηση της απεσταλμένης του γ.γ. 
του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, έχει δημιουργή-
σει διπλωματικό κενό, το οποίο επιχειρεί 
να καλύψει η ομάδα Κυπριακού στο Φό-
ρεϊν Όφις. Ο Βρετανός διπλωμάτης έσπευ-
σε για τους λόγους αυτούς να συντηρήσει 
τις συζητήσεις και το ενδιαφέρον.

Ο Βρετανός αξιωματούχος, κατά την πα-
ραμονή του στην αμερικανική μεγαλού-
πολη, είχε συναντήσεις στη γραμματεία 
των Ηνωμένων Εθνών και παρέθεσε γεύ-
μα στους αναπληρωτές Μόνιμους Αντι-
πρόσωπους των πέντε μονίμων μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Πληροφορίες φέ-
ρουν το Βρετανό να είχε προγραμματίσει 
και μετάβαση του στην Ουάσιγκτον, χωρίς 
να έχει επιβεβαιωθεί κατά πόσο αυτό το 
ταξίδι πραγματοποιήθηκε, τελικά, μετά τη 
Νέα Υόρκη.

«ΣΥΝΙΔΡΥΤΕΣ» ΚΑΙ «ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ»
Έχει, πάντως, ενδιαφέρον να αναφερθεί 

το αφήγημα, το οποίο ανέπτυξε στους συ-
νομιλητές του ο κ. Ajay Sharma για το τι 
μέλλει γενέσθαι στο Κυπριακό. Το Φόρεϊν 
Όφις σε μια προσπάθεια να διατηρήσει 
μιας μορφής κινητικότητας ανακαλύπτει 
διάφορες «ιδέες», που παρουσιάζονται 
ως «τροφή για σκέψη». Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, κατά τις επαφές του στην έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Ajay Sharma 
ξεκάθαρα υποστήριξε την ανάγκη να πα-
ρουσιαστεί η ελληνοκυπριακή πλευρά πιο 
«ευέλικτη», ώστε να διευκολυνθούν και οι 
χειρισμοί της Άγκυρας.
Ο Βρετανός αξιωματούχος φέρεται να 

έχει αναφέρει πως στα πλαίσια αυτά θα 
μπορούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

να αποστείλει επιστολή στον κατοχικό 
ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στην οποία να καθη-
συχάζονται οι «τουρκοκυπριακές ανησυ-
χίες». Όπως συναφώς αναφέρεται από 
πλευράς του Φόρεϊν Όφις, στην επιστολή 
αυτή θα μπορούσε να γίνεται αναφορά 
πως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εί-
ναι «συνιδρυτές» και «συνιδιοκτήτες».

Η βρετανική θεώρηση είναι πως οι Ελ-
ληνοκύπριοι πρέπει να αναγνωρίσουν τα 
«έμφυτα δικαιώματα» των Τουρκοκυπρί-
ων, που θα παραπέμπουν στα θέματα της 
κυριαρχίας των «συνιδρυτών» της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Γίνεται αντιληπτό, πως 
η όλη ιδέα είναι πως θα πρέπει να προβεί 
σε μονομερή κίνηση ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, αποστέλλοντας την επιστολή 
και όταν απαντήσει ο Τατάρ – προφανώς 
όπως ελπίζουν – ικανοποιημένος με αυτά 
που θα διαβάσει, θα ανοίξει ο δρόμος για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

ΤΙ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΦΟΡΕΪΝ ΟΦΙΣ
Τόσο απλά θέτουν τα ζητήματα οι Βρε-

τανοί, οι οποίοι πάντως, θεωρούν/επιμέ-
νουν –όπως προκύπτει από τη συνάντηση 
με τους πέντε του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας– πως είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά 
που θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις με 
στόχο να σπάσει το αδιέξοδο και να βρε-
θούν τρόποι για επανάληψη της διαδικα-
σίας. Βεβαίως, υπάρχει μια λεπτομέρεια 
την οποία υποβαθμίζει το Φόρεϊν Όφις.
Το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά για να 

επανέλθει σε μια διαδικασία διαπραγ-
μάτευσης θα πρέπει να αναγνωριστεί εκ 
προοιμίου η «κυριαρχική ισότητα» και το 
«ίσο διεθνές καθεστώς». Αξιώσεις, που 
προφανώς και δεν μπορούν να γίνουν 

αποδεκτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
στη διάρκεια του γεύματος που παρέθε-
σε ο κ. Sharma στους εκπροσώπους των 
πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, επισήμανε πως το Λονδίνο 
τάσσεται ενάντια σε λύση δύο κρατών, 
σημειώνοντας ταυτόχρονα πως υποστη-
ρίζει το μοντέλο της Διζωνικής Δικοινο-
τικής Ομοσπονδίας, που είναι –κατά την 
έκφρασή του– ένα ευέλικτο πλαίσιο.

Ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει, λαμβάνο-
ντας υπόψη και το γεγονός ότι στο Φόρεϊν 
Όφις αρέσκονται στις «εποικοδομητικές 
ασάφειες». Ο Βρετανός διπλωμάτης, ο 
οποίος είχε στο παρελθόν παρουσιάσει 
και φόρμουλα προς τους εμπλεκόμενους, 
ανέφερε στους συνομιλητές του πως πρέ-
πει να αξιοποιηθούν τα όποια «ανοικτά 
παράθυρα ευκαιρίας» έχουν απομείνει. 
Υποστηρίζει πως θα πρέπει να αξιοποιη-
θεί και ο χρόνος ενόψει του γεγονότος ότι 
το 2023 είναι έτος εκλογών και στην Κύ-
προ αλλά και στην Τουρκία.

Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ, Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Είναι σαφές, πως οι μόνοι που κινούνται 

στο Κυπριακό σε αυτή τη φάση είναι οι 
Βρετανοί, οι οποίοι επιμένουν να διατη-
ρούν τα ηνία των παρασκηνιακών διεργα-
σιών. Το γεγονός ότι δεν καταγράφονται 
αντιδράσεις σε όλα αυτά που κάνουν, 
προτάσσουν και παρουσιάζουν, φαίνεται 
ότι εκλαμβάνεται σαν οι υπόλοιποι να 
τους ανάβουν το «πράσινο φως» για να 
πρωταγωνιστούν.
Η αλλαγή σκυτάλης στα Ηνωμένα Έθνη 

στην Κύπρο πλησιάζει. Η απερχόμενη ει-
δική αντιπρόσωπος του Διεθνούς Οργανι-

σμού στο νησί, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, συνε-
χίζει τις αποχαιρετιστήριες επαφές της. Η 
αναχώρησή της τοποθετείται χρονικά στις 
27 Νοεμβρίου. Ο αντικαταστάτης, Κόλιν 
Στιούαρτ, αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η 
Δεκεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορί-
ες, θα ξεκινήσει τη διπλωματία του πήγαι-
νε-έλα μέχρι να διοριστεί ο απεσταλμένος 
του γενικού γραμματέα στο Κυπριακό.

Κι αυτό θα γίνει μόλις ξεκαθαρίσουν οι 
όροι εντολής του. Επί τούτου επεξεργά-
ζονται –ως συνήθως– διάφορες ιδέες οι 
Βρετανοί, οι οποίοι υποστηρίζουν πως 
δεν πρέπει οι εμπλεκόμενοι να κολλή-
σουν στον τίτλο του απεσταλμένου. Εάν, 
δηλαδή, θα είναι «ειδικός απεσταλμένος» 
ή όχι.

ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ
Η προσοχή τόσο της Αθήνας όσο και της 

Λευκωσίας, όπως και τρίτων, είναι στις 
κινήσεις της Άγκυρας στη θαλάσσια πε-
ριοχή της Ελλάδος και της Κύπρου. Πέραν 
από την παρουσία του πολεμικού ναυ-
τικού, τις ασκήσεις που πραγματοποιεί, 
είναι και ο στόλος των γεωτρύπανων και 
των ερευνητικών σκαφών, που προκαλούν 
«κινητικότητα». 

Ο στόλος αυτός μεγαλώνει –με την αγο-
ρά νέου γεωτρύπανου– ενώ την ίδια ώρα 
είναι σαφές πως οι εργασίες δε σταμα-
τούν. Και στη Μαύρη Θάλασσα, που σύμ-
φωνα με την Άγκυρα έχουν εντοπιστεί 
κοιτάσματα, αλλά και στην Ανατολική Με-
σόγειο. 

Με βάση και τις δηλώσεις αξιωματούχων 
στην Άγκυρα, ο σχεδιασμός είναι πως με 
την επανέναρξη εργασιών από εταιρείες, 
που έχουν αδειοδοτηθεί σε θαλασσο-
τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, η κατοχική 
Τουρκία θα αποστείλει γεωτρύπανα και 
ερευνητικά στην περιοχή. 
Αυτό θα γίνει σε θαλασσοτεμάχια τα 

οποία αμφισβητεί η Τουρκία και σε εκείνα 
τα οποία ισχυρίζονται πως το ψευδοκρά-
τος «αδειοδότησε» την τουρκική κρατική 
εταιρεία ΤΡΑΟ για διενέργεια ερευνών. 
Είναι προφανές πως αυτές οι κινήσεις θα 
προκαλέσουν εντάσεις και θα επιβαρύ-
νουν το κλίμα στην περιοχή.

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

https://slpress.gr/ethnika/ta-praktika-toy-oie-sto-kran-montana-skotonoyn-ta-paraplanitika-afigimata/
https://slpress.gr/ethnika/epikeitai-synostismos-geotrypanon-stin-kypriaki-aoz/
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Τελικά, η πρόταση δυσπιστίας του 
VMRO-DPMNE, η οποία ήταν να συ-

ζητηθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, έπε-
σε στο κενό, επειδή δε συγκεντρώθηκε ο 
απαιτούμενος αριθμός βουλευτών ώστε 
να υπάρξει απαρτία.

Ιωάννης Αμπατζόγλου*
© Newsbreak.gr

Από τους 61 βουλευτές που την υπέ-
γραψαν, εμφανίστηκαν μόνο οι 60. Απεί-
χε ο Αλβανός βουλευτής του κόμματος 
BESA, Καστριότ Ρετζέπι, ο οποίος σε 
ανάρτησή του στο Facebook το πρωί της 
Πέμπτης 11/11 έγραψε το εξής [1]: «Για το 
καλό των διαδικασιών και εν μέσω ισχυ-
ρών μηνυμάτων από τους στρατηγικούς 
μας εταίρους, τις ΗΠΑ και τις χώρες της 
ΕΕ, τα οποία έλαβα από υψηλόβαθμους 
διπλωματικούς εκπροσώπους, αποφάσι-
σα να μην παρευρεθώ στην ψηφοφορία».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του 
VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι –και 
ενώ ο Καστριότ Ρετζέπι δεν απαντού-
σε ούτε καν στο τηλέφωνο– δήλωσε [2]: 
«Πρέπει να μάθουμε που είναι αυτός ο 
άνθρωπος, εάν είναι ζωντανός και υγιής. 
Εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δεν ξέρουμε τι του συμβαίνει, εάν βρίσκε-
ται κάπου παρά τη θέλησή του ή με τη θέ-
λησή του… Δεν ξέρουμε εάν έχει απαχθεί 
και κρατείται ενάντια στη θέλησή του. Εάν 
είναι με τη θέλησή του, τότε δεν ξέρω για-
τί δεν εμφανίστηκε».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο βουλευτής του 
VMRO-DPMNE, Αντόνιο Μιλόσοσκι, σε 
ανάρτησή του στο Facebook, υποστήρι-
ξε ότι υπάρχουν ενδείξεις μέσα από ίχνη 
στο διαδίκτυο ότι «ο Ρετζέπι έχει μετα-
φερθεί στη Βουλγαρία» [3], ενώ ο ηγέτης 
του BESA, Μπιλάλ Κασάμι, άφησε να εν-
νοηθεί και αυτός ότι υποπτεύεται απα-
γωγή του Ρετζέπι, δηλώνοντας ότι [3] «οι 
πρόσφατες εξελίξεις με τον βουλευτή Κα-
στριότ Ρετζέπι αποδεικνύουν, ότι αυτή η 
κυβέρνηση είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα 
για να μείνει στην εξουσία».
Αργά το απόγευμα (11/11) ο εξαφανι-

σμένος βουλευτής επανήλθε με βίντεο, 
πάλι στο Facebook, στο οποίο ανέφερε το 
εξής [2]: «Είμαι σε ασφαλές μέρος, είμαι 
με τη σωστή πλευρά, είμαι με τους Αλβα-
νούς και με όλους τους πολίτες αυτής της 
χώρας που θέλουν ειρήνη, ελευθερία και 
δημοκρατία» ενώ σημείωσε ότι θα εμφα-
νιστεί όταν κρίνει ο ίδιος και θα εξηγήσει 
τι συνέβη αφού σταματήσουν, όπως υπο-
γράμμισε, οι απειλές από μέλη του κόμ-
ματός του!
Αυτές οι πρακτικές του κράτους «μπα-

νανία» που έχει την απαίτηση να φέρει 
το ιερό όνομα της Μακεδονίας, δεν είναι 
καθόλου πρωτόγνωρες. Ας θυμηθούμε 
δύο περιπτώσεις από το παρελθόν, κατά 
τις οποίες είτε έγινε προσπάθεια αλλοί-
ωσης αποτελεσμάτων είτε «πείστηκαν» 
βουλευτές της αντιπολίτευσης να στηρί-
ξουν τον Ζάεφ και τη Συμφωνία των Πρε-
σπών.

Η πρώτη ήταν στο δημοψήφισμα που δι-
εξήχθη στα Σκόπια στις 30-9-2018 και το 
οποίο ουσιαστικά ρωτούσε τους Σκοπια-
νούς εάν συμφωνούν με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. 
Την ημέρα του δημοψηφίσματος κυκλο-

φόρησε σε σκοπιανά διαδικτυακά Μέσα, 
μία φωτογραφία από ένα εκλογικό κέ-
ντρο, στην οποία φαινόταν η νοθεία που 
κάποιοι προσπάθησαν να πραγματοποιή-
σουν [4]. 

Σε εκείνη τη φωτογραφία εμφανιζόταν 
μία καρτέλα, στην οποία ήταν σημειωμέ-
νος ο αριθμός των ψηφισάντων και το πο-
σοστό συμμετοχής μέχρι εκείνη την ώρα 
(11 π.μ.), ενώ ήταν σημειωμένο και το 
ποσοστό των ψηφισάντων στις 1 μ.μ. και 
στις 5 μ.μ., δηλαδή δύο και έξι ώρες μετά 
και μάλιστα με ακρίβεια δύο δεκαδικών 
ψηφίων! 

Συγκεκριμένα, ενώ εκείνη την ώρα, δηλ. 
στις 11 π.μ. το ποσοστό συμμετοχής ήταν 
περίπου 9,3%, το μέλος της εφορευτικής 
επιτροπής σημείωσε ότι στις 1 μ.μ. το πο-
σοστό συμμετοχής θα ανέλθει στο 30,31% 
και στις 5 μ.μ. στο 48,93%.

Είναι προφανές, ότι η κυβέρνηση του 
Ζάεφ ήθελε πολύ να πλησιάσουν τα πο-
σοστά συμμετοχής στο 50%. Τελικά, παρά 
τις αλχημείες και τις νοθείες, οι ψηφίσα-
ντες ήταν λιγότεροι από το 37% των εγγε-
γραμμένων. Για την ιστορία να αναφέρου-
με, ότι βάσει του σκοπιανού συντάγματος, 
για να είναι ένα δημοψήφισμα έγκυρο, 
θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή τουλά-
χιστον 50%, επομένως το συγκεκριμένο 
δημοψήφισμα ήταν άκυρο.

Η δεύτερη ήταν στις 19-10-2018 κατά 
τη συζήτηση στη βουλή των Σκοπίων για 
την αλλαγή του ονόματος της χώρας από 
«Μακεδονία» σε «Βόρεια Μακεδονία». 
Πάλι σε διαδικτυακά Μέσα των Σκοπίων, 
είχαν γίνει αναφορές σε διάφορα «περί-
εργα» γεγονότα. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε [5] ότι οι 
αστυνομικές δυνάμεις με πλήρη εξοπλι-
σμό είχαν περικυκλώσει το κοινοβούλιο, 
ότι ασκούνταν πιέσεις στους βουλευτές 
του VMRO-DPMNE, κάποιους από τους 
οποίους μάλιστα είχαν κλείσει σε γραφείο 
και ακούγονταν κραυγές του ενός από αυ-
τούς. 

Μεγάλη μερίδα των Σκοπιανών είχε χα-
ρακτηρίσει εκείνες τις ενέργειες ως πρα-
κτικές πραξικοπήματος. Επίσης, είχε ανα-
φερθεί ότι ο Αμερικανός πρέσβης Jess 
Bailey με τον Ζόραν Ζάεφ και τον Αλί 
Αχμέτι (πρόεδρο του μεγαλύτερου Αλβα-
νικού κόμματος των Σκοπίων) βρίσκονταν 
στο γραφείο του προέδρου του κοινοβου-
λίου Ταλάτ Τζαφέρι. 
Τελικά, ο Ζάεφ εξασφάλισε τότε τη στή-

ριξη από 80 βουλευτές και έτσι υπερψη-
φίστηκε η αλλαγή του ονόματος των Σκο-
πίων. Μέσα σε αυτούς τους 80 βουλευτές 
ήταν και οκτώ βουλευτές της αντιπολίτευ-
σης, επτά από τους οποίους ήταν βουλευ-
τές του VMRO-DPMNE. 

Άμεσα το VMRO-DPMNE τους διέγρα-
ψε, ενώ υπήρξαν πολλές φωνές που μι-

λούσαν για προδοσία αυτών των βουλευ-
τών, όπως επίσης για χρηματισμό τους 
από την κυβέρνηση του Ζάεφ.

Για να επανέλθουμε στη σημερινή κα-
τάσταση –δεδομένου ότι  ο κυβερνητικός 
συνασπισμός διαθέτει μόνο 59 έδρες από 
τις 120 του σκοπιανού κοινοβουλίου– ο 
Ζάεφ θα πρέπει να νιώθει πολύ άβολα. 

Πλέον ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας, 
ενώ ταυτόχρονα του ασκείται πίεση από 
το VMRO-DPMNE, το οποίο συνεχώς αυ-
ξάνει τα ποσοστά του και όλα δείχνουν ότι 
δε θα αργήσει να κυβερνήσει.

Όσο και να προσπαθεί το σύστημα που 
στηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, φαί-
νεται ότι δε θα καταφέρει να τη διασώσει. 

Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι διασω-
ληνωμένη και αναμένεται σύντομα να 
συμβεί το μοιραίο…

Υ.Γ.: Το δυστύχημα της υπόθεσης είναι ότι 
βλέπουμε να καταπέφτει η Συμφωνία των 
Πρεσπών από ενέργειες των Σκοπιανών. 
Στην Ελλάδα οι πολιτικοί μας παρακο-
λουθούν παθητικά τα γεγονότα και απλά 
περιμένουν να δουν που θα καταλήξουν. 
Δε φαίνεται να είμαστε άξιοι να καθορί-
σουμε ή τουλάχιστον να επηρεάσουμε την 

εξέλιξη των γεγονότων σε ένα τόσο σπου-
δαίο εθνικό μας θέμα.
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Υγεία και Διατροφή
8 σημάδια που δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα έχει αποδυναμωθεί
Βρισκόμαστε ήδη στο φθινόπωρο και σε μερικές εβδομάδες μπαίνουμε στο χειμώνα. Έχοντας να αντιμετωπίσουμε 

πλέον, εκτός από τη γρίπη και τον κορωνοϊό. Γνωρίζουμε επίσης, ότι το υγιές σώμα εξαρτάται από ένα ισχυρό 
ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μάς βοηθά να πολεμάμε όχι μόνο ιούς όπως τον COVID-19, αλλά και παθογόνα 
βακτήρια και παράσιτα.

Αν και η στήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος είναι σημαντική, εδώ εγείρεται το ερώτημα: Πώς ξέρουμε αν το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι αδύναμο; Οι χρόνιες παθήσεις και τα αυτοάνοσα είναι οι πιο φανεροί παράγοντες 
κινδύνου για το δυσλειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα. Αλλά και ο τρόπος ζωής μπορεί να προκαλέσει μια λοίμωξη ή 
μια νόσο. 

Για το γενικά υγιή πληθυσμό χωρίς υποκείμενα νοσήματα, αυτό περιλαμβάνει ανθυγιεινή διατροφή, εργασία σε 
συνθήκες στρες ή αγχογόνο οικογενειακό περιβάλλον και ανεπαρκή ύπνο.

ΠΙΘΑΝΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΠΟΛΥ
Θεωρείται φυσιολογικό οι ενήλικες να αρρωσταίνουμε 2-3 φορές το χρόνο και οι περισσότεροι αναρρώνουν σε 7-10 μέρες. 

Στους υγιείς, υπάρχει πολύς χρόνος το σώμα να αναπτύξει αντισώματα και να καταπολεμήσει την ασθένεια. Αλλά αν σας 
παίρνει περισσότερο χρόνο η ανάρρωση ή συχνά ξαναεμφανίζετε μια ασθένεια ή ένα κρυολόγημα, το ανοσοποιητικό σας 
σύστημα παλεύει να λειτουργήσει.

2. ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΥΠΝΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ
Η μελατονίνη, η ορμόνη που εκκρίνεται όταν νυχτώνει ώστε να νυστάξουμε, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το 

ανοσοποιητικό μας σύστημα. Κάνει συγκεκριμένα ανοσoκύτταρα να απελευθερώνουν κυτοκίνες, που με τη σειρά τους 
ενεργοποιούν τα ανοσοκύτταρα να καταπολεμούν μολύνσεις. Οπότε όταν κοιμόμαστε, έχουμε συχνά μεγαλύτερη 
δραστηριότητα των λευκών αιμοσφαιρίων, αλλά και των άλλων κυττάρων που έχουν αντί-ιϊκές και 
αντικαρκινικές ιδιότητες.

3. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΡΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Το υπερβολικό στρες σημαίνει και υψηλά επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, η οποία 

αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, αποδυναμώνοντας το τείχος εντέρου – ανοσοποιητικού. 
Αυτό συμβαίνει μειώνοντας ένα αντίσωμα που ονομάζεται IgA, το οποίο ενισχύει τα τοιχώματα 
του πεπτικού συστήματος και δρα ως η πρώτη γραμμή προστασίας. Όταν αυτό συμβαίνει, οι ιοί 
μπορούν να κινηθούν στον υπόλοιπο οργανισμό μας περνώντας μέσα από τα τοιχώματα.

4. ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΛΙΜΜΕΝΟΙ ή ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΒΙΩΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ
Ακόμα και η ήπια κατάθλιψη μπορεί να καταστείλει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Επίσης τα συναισθήματα της μοναξιάς και η απομόνωση, έχουν συνδεθεί 
με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό, ανάμεσα ακόμα και σε φοιτητές πανεπιστημίων. 
Χειρότερες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της βίωσης έντονου πένθους και θρήνου.

5. ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η χρόνια διάρροια μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα μιας μόλυνσης ή ενός παράσιτου. 

Μπορεί επίσης να προκληθεί από ένα μη ισορροπημένο μικροβίωμα, μέσα στο οποίο 
συγκεκριμένα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ενώ δε θα έπρεπε. Αυτό προκαλεί φλεγμονή. 
Επίσης, η χρόνια διάρροια – όποιος λόγος κι αν κρύβεται από πίσω – εμποδίζει την 
απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων απαραίτητων για το ανοσοποιητικό.

6. ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ ΦΑΓΟΥΡΑ ή ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΑΡΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΟΥΛΩΘΟΥΝ
Η επιδερμίδα αποτελεί συχνά το παράθυρο από το οποίο μπορούμε να 

καταλάβουμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό του σώματος – συμπεριλαμβανομένου του 
ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο ρυθμίζει κανονικά τη φλεγμονή και επηρεάζει 
τη λειτουργία φραγμού και το μικροβίωμα της επιδερμίδας.

7. ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠ’ ΟΤΙ ΣΥΝΗΘΩΣ
Ακόμα κι αν δεν είμαστε αλκοολικοί, η κατανάλωση αλκοόλ αποδυναμώνει άμεσα 

τα λευκά μας αιμοσφαίρια. Προκαλεί επίσης φλεγμονή στο γαστρεντερικό σύστημα, 
που διαταράσσει με τη σειρά της το ανοσοποιητικό.

8. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥΣ 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

Όταν το σάκχαρο στο αίμα μας φθάνει σε υψηλά επίπεδα, η λειτουργία των λευκών 
αιμοσφαιρίων μειώνεται και αυτό επηρεάζει την ικανότητα του ανοσοποιητικού 
μας σύστημα να πολεμήσει τους παθογόνους οργανισμούς που εισβάλλουν στον 
οργανισμό μας.

© Εναλλακτική Δράση
ΠΗΓΕΣ:
•www.cdc.gov/features/rhinoviruses/index.html
•pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/67339/
•ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2515351/#:~:text=Indeed%2C%20gut%2Dassociated%20
lymphoid%20tissue,bearing%20cells%5D%20reside%20in%20GALT.
•pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22310478/
•www.apa.org/research/action/immune

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 22 novembre au dimanche 28 novembre 2021 · from monday november 22nd to sunday november 28th 2021

TOMATES DE TOMATES DE 
SERRESERRE

Hothouse Hothouse 
TomatoesTomatoes

3.73/kg3.73/kg

COURGETTES GRISESCOURGETTES GRISES
Grey ZucchiniGrey Zucchini

2.18/kg2.18/kg

FROMAGE À LA CRÈME FROMAGE À LA CRÈME 
LACTANTIALACTANTIA

Cream Cheese Cream Cheese 
227g227g

FROMAGE FETAFROMAGE FETA
CheeseCheese

9.90/kg9.90/kg

CANADA

BAR MÉDITERRANÉEN BAR MÉDITERRANÉEN 
FRAIS NÉTTOYÉFRAIS NÉTTOYÉ

Fresh Cleaned Fresh Cleaned 
Mediterranean BassMediterranean Bass

17.61/kg17.61/kg
GRÈCE

GRÈCE

OLIVES KALAMATAOLIVES KALAMATA
4.39/kg4.39/kg

YOGOURTS NATURELS YOGOURTS NATURELS 
BALKAN 6% OU 0 à 3%BALKAN 6% OU 0 à 3%

ASTROASTRO
YogurtsYogurts

750g750g

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

8.80/kg8.80/kg

CÔTELETTES DE VEAU DE LAIT FRAISCÔTELETTES DE VEAU DE LAIT FRAIS
Fresh Milk Fed Veal ChopsFresh Milk Fed Veal Chops
22.02/kg22.02/kg

SAUMON FRAISSAUMON FRAIS
(DEMI OU ENTIER)(DEMI OU ENTIER)

Fresh SalmonFresh Salmon
(Half or Whole)(Half or Whole)

9.90/kg9.90/kg

PÂTES PÂTES 
ALIMENTAIRES ALIMENTAIRES 

BARILLABARILLA
PastaPasta

410 à 454g*410 à 454g*

*Lasagne exclue*Lasagne exclue

HUILE VÉGÉTALE HUILE VÉGÉTALE 
UNICOUNICO

Vegetable OilVegetable Oil
3L3L

MANGUESMANGUES
MangoesMangoes
boîte de 10boîte de 10

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries
6oz6oz
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ινδία: Μαϊμού σκότωσε άνδρα  
πετώντας του τούβλο!

Μία… μαϊμού σκότωσε έναν 30χρο-
νο άνδρα αφού του πέταξε τού-

βλο από το δεύτερο όροφο κτιρίου 
στην Ινδία! Η τοπική αστυνομία επιβε-
βαίωσε πως ο 30χρονος Mohammad 
Kurbaan σκοτώθηκε αφού δέχθηκε χτύ-
πημα στο κεφάλι από τούβλο, σε περιοχή 
στα κεντρικά του Δελχί, σε ένα περιστα-
τικό που συνέβη στα τέλη Οκτωβρίου. Ο 
Kurbaan, που πωλούσε τσάντες σε κατά-
στημα της περιοχής, κατέρρευσε μόλις 
δέχθηκε το χτύπημα από τη μαϊμού και 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι 
γιατροί διέγνωσαν το θάνατό του. 
Σύμφωνα με την Indian Express, η αστυ-

νομία παρέδωσε αναφορά σε άγνωστο 
υπό το τμήμα της πρόκλησης θανάτου 
από αμέλεια.
Στη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία 

ανακάλυψε ότι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου 
απ’ όπου η μαϊμού έριξε το τούβλο, είχε 
αφήσει δύο τούβλα πάνω σε μια δεξαμε-
νή νερού για να εμποδίσει τις μαϊμούδες 

να την ανοίγουν. Η αστυνομία είπε ότι 
μαϊμούδες κατάφεραν να μετακινήσουν 
και τα δύο τούβλα και να πετάξουν το 
ένα στο κεφάλι του άτυχου άνδρα και το 
άλλο σε κοντινή ταράτσα.
Το θανατηφόρο αυτό περιστατικό κατα-

γράφεται, μόλις λίγες ημέρες μετά που η 
σύζυγος επικεφαλής πολιτικού κόμματος 
στην Ινδία έχασε τη ζωή της έπειτα από 
πτώση, στην προσπάθειά της να ξεφύγει 
από επίθεση μαϊμούς. 
Η 50χρονη Sushma Devi μεταφέρθηκε 

στο νοσοκομείο, όπου ωστόσο υπέκυψε 
στα τραύματά της. Ήταν η σύζυγος του 
Anil Kumar Chauhan, επικεφαλής του 
κόμματος Bharatiya Janata (BJP). 
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Σε-

πτεμβρίου, όταν δέχθηκε επίθεση από 
μαϊμούδες στην ταράτσα του σπιτιού της 
στην Καϊράνα. Προκειμένου να γλιτώσει 
πήδηξε από την ταράτσα. 
Οι άγριες μαϊμούδες προκαλούν χάος 
στην περιφέρεια Σάμλι της Ούταρ Πρά-

ντες στα βόρεια της Ινδίας. Ντόπιοι ανα-
φέρουν ότι σημειώνονται καθημερινές 
επιθέσεις και σε παιδιά.
Το Νοέμβριο του 2019 δύο επιθέσεις 

από μαϊμούδες κόστισαν τη ζωή σε ένα 
βρέφος 12 ημερών και σε μία 58χρονη 
γυναίκα στην πόλη Άγρα. 
Στο πρώτο τραγικό περιστατικό, μαϊ-

μούδες εισέβαλαν στο σπίτι της μητέρας 
που θήλαζε το βρέφος της, τής το άρ-
παξαν κυριολεκτικά από τα χέρια και το 
χτύπησαν μέχρι θανάτου.
Στη δεύτερη επίθεση, η 58χρονη γυναί-

κα βγήκε από το σπίτι της να… ανακου-
φιστεί, στις παρυφές της πόλης, όταν τη 
δάγκωσαν τα άγρια ζώα, με αποτέλεσμα 
να πεθάνει από αιμορραγία. 
Πέρυσι τον Ιανουάριο μία γυναίκα 

έπλενε τα ρούχα στην ταράτσα του σπι-
τιού της όταν δέχθηκε επίθεση, με απο-
τέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο 
κενό.

© ekriti.gr

Λονδίνο: Δηλητηριώδη καρχαριοειδή 
βρέθηκαν στον ποταμό Τάμεση!

Ο διάσημος ποταμός του Λονδίνου 
είναι πιο συναρπαστικός από ό,τι 

νομίζαμε. Ιππόκαμποι, χέλια, φώκιες – 
και δηλητηριώδεις καρχαρίες – βρέθη-
καν στον Τάμεση, όπως έδειξαν τα απο-
τελέσματα ενός «ελέγχου ζωής». Μια 
έρευνα της Ζωολογικής Εταιρείας του 
Λονδίνου (ZSL) αποκάλυψε «θετικά νέα» 
για την άγρια   ζωή και την ανάκαμψη του 
οικοσυστήματος, δήλωσε η εταιρεία την 
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.
Το 1957, ο ποταμός της πρωτεύουσας 

κηρύχθηκε «βιολογικά νεκρός». Ωστό-
σο, τώρα, βρέθηκαν σε αυτόν εκπληκτι-
κά πλάσματα, όπως καρχαρίες, γαλέοι, 
αστρογαλέοι και σκυλόψαρα. Τα σκυ-
λόψαρα είναι λεπτά ψάρια μεγέθους 
περίπου 60 εκατοστών, καλυμμένα με 
δηλητηριώδη αγκάθια. Τα σκυλόψαρα 
μπορούν να βρεθούν σε βαθιά νερά και 
τα αγκάθια, μπροστά από τα δύο ραχι-
αία πτερύγια τους, εκκρίνουν ένα δηλη-
τήριο που μπορεί να προκαλέσει πόνο 
και πρήξιμο στους ανθρώπους. Επίσης, 
οι γαλέοι, ο οποίοι τρέφονται με ψά-

ρια και όστρακα, μπορούν να φτάσουν 
τα δύο σχεδόν μέτρα και έως 106 κιλά, 
αλλά δεν έχουν επιτεθεί σε άνθρωπο, 
σύμφωνα με το Wildlife Trusts του Ηνω-
μένου Βασιλείου.
Ακόμα, υπάρχουν και οι αστρογαλέ-

οι, που μπορούν να φτάσουν έως και 
1 μέτρο και 25 κιλά και τρώνε κυρίως 
καρκινοειδή, οστρακοειδή και μαλάκια. 
Ωστόσο, ο αριθμός των ειδών ψαριών 
που βρέθηκαν στις παλιρροϊκές περιοχές 
του ποταμού έχει δείξει ελαφρά μείωση 
και οι επιστήμονες λένε ότι απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί ο 
λόγος γι αυτό. Ο ποταμός, που φιλοξενεί 
περισσότερα από 115 είδη ψαριών και 
92 είδη πουλιών, αντιμετωπίζει απειλές 
ρύπανσης και τις συνέπειες της κλιμα-
τικής αλλαγής, σύμφωνα με την ZSL. Ο 
ποταμός παρέχει επίσης πόσιμο νερό, 
τροφή, μέσα διαβίωσης και προστασία 
από τις παράκτιες πλημμύρες στις γύρω 
κοινότητες. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει 
τη θερμοκρασία του Τάμεση κατά 0,2⁰C 
ετησίως κατά μέσο όρο, λέει η ZSL, προ-

ειδοποιώντας ότι αυτό «αντικατοπτρίζει 
μια ανησυχητική εικόνα» όταν συνδυ-
άζεται με την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας. Τα επίπεδα του νερού αυξά-
νονται από τότε που άρχισε η παρακο-
λούθηση το 1911 στο παλιρροϊκό τμήμα 
του Τάμεση, με αύξηση κατά 0,4 εκ. κατά 
μέσο όρο κάθε χρόνο από το 1990 σε 

ορισμένα σημεία. «Καθώς η θερμοκρα-
σία του νερού και η στάθμη της θάλασ-
σας συνεχίζουν να ανεβαίνουν προς τα 
πάνω, η άγρια   ζωή των εκβολών επηρεά-
ζεται ιδιαίτερα, μέσω αλλαγών στον κύ-
κλο ζωής των ειδών», προειδοποιεί ZSL 
σε ανακοίνωσή της.

© CNN

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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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!

Residential and  
commercial asphalt  

Call Natale for a 
FREE ESTIMATE
(514)777-3774

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
• Edges of garage   
 entrances and   
 foundations
• Replacement   
 of drains

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

ΗΠΑ: Ράπισμα  
για τον Μπάιντεν  
η απόφαση εφετείου 
που απαγορεύει 
τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό!
Το διάταγμα κρίθηκε καταχρηστικό  
από το ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ!

Ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ χα-
ρακτήρισε το διάταγμα της κυβέρνη-

σης Μπάιντεν με το οποίο απαιτεί από τις 
μεγάλες εταιρείες να επιβάλλουν υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό για τους υπαλλήλους, 
ως «υπερβολικό» και με στοιχεία «κατά-
χρησης εξουσίας» και διέταξε να ανακλη-
θεί η εφαρμογή του, σε μια υπόθεση που 
πιθανότατα θα τελεσιδικήσει στο Ανώτα-
το Δικαστήριο.

Οι επιχειρήσεις με 100 ή περισσότερους 
υπαλλήλους υποχρεούνταν, σύμφωνα με 
το διάταγμα, να επιβάλλουν υποχρεωτικό 
εμβολιασμό ή τακτικά τεστ στους εργαζο-
μένους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν 
κυρώσεις σχεδόν 14.000$ ανά παράβαση, 
βάσει της κατεπείγουσας οδηγίας του Ορ-
γανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (OSHA).

Ωστόσο, το Έκτακτο διάταγμα είχε ως 
αποτέλεσμα να κατατεθούν δεκάδες μη-
νύσεις από Πολιτείες αλλά και επιχειρή-
σεις, που αμφισβήτησαν εάν η ομοσπον-
διακή υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για 
τη διασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, έχει τη δύναμη να επιβάλλει 
αυτού του είδους υποχρεωτικότητα για 
την καταπολέμηση της πανδημίας.
Το Εφετείο των ΗΠΑ, με έδρα τη Νέα 

Ορλεάνη, εμπόδισε την εφαρμογή του 
κανονισμού. Μεταξύ των εναγόντων που 
προσέφυγαν κατά του διατάγματος, ήταν 
οι πολιτείες του Τέξας, της Λουϊζιάνα, του 
Μισισιπή και της Νότιας Καρολίνας.
Το εφετείο, με σύνθεση τριών δικαστών, 

χαρακτήρισε το διάταγμα «ελαττωματι-
κό» και αποφάνθηκε ότι «υπερβαίνει κα-
τάφωρα τη θεσμική εξουσία του OSHA». 
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι «όσο τρα-
γικός και καταστροφικός» κι αν ήταν ο 
COVID-19, δεν είναι σαφές ότι η πανδημία 
«θέτει το είδος του σοβαρού κινδύνου» 
που προβλέπεται στο καταστατικό που 
εξουσιοδοτεί την ομοσπονδιακή υπηρε-
σία να ρυθμίζει την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας.
«Το διάταγμα επιβάλλει οικονομική 

επιβάρυνση στους (ιδιώτες εργοδότες) 
υποκαθιστώντας τη συμμετοχή τους στο 
ρυθμιστικό σύστημα του OSHA, τους εκ-
θέτει σε σοβαρό οικονομικό κίνδυνο εάν 
αρνηθούν ή δε συμμορφωθούν και απει-
λεί να αποδεκατίσει το εργατικό τους 
δυναμικό, αναγκάζοντας (απρόθυμους 
να εμβολιαστούν) υπαλλήλους είτε να 
εμβολιαστούν, είτε να κάνουν τεστ ή να 
πεταχτούν στο δρόμο». 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΤΑΝ 

ΟΜΟΦΩΝΗ.
«Αντί για ένα χειρουργικό χειρισμό, το 

διάταγμα θυμίζει βαριοπούλα και δεν 
κάνει σχεδόν καμία προσπάθεια να κα-
τανοήσει τις διαφορές στους χώρους 
εργασίας (και στους εργαζομένους) που 
επηρεάζονται περισσότερο ή λιγότερο 
από την πανδημία», αναγράφεται επίσης 
στην απόφαση, καταδικάζοντας ουσια-
στικά τα οριζόντια μέτρα τα οποία χαρα-
κτηρίζουν το διάταγμα, και δε λαμβάνουν 
υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες τόσο των 
εργαζομένων όσο και των εταιρειών.

© Newsbreak.gr

ΓΊΑ PFIZER / BIONTECH & MODERNA   

Λεφτά με το… τσουβάλι
Κερδίζουν πάνω από 1.000 δολάρια το δευτερόλεπτο!

H Pfizer, η BioNTech και η Moderna 
καταγράφουν συνολικά κέρδη 

65.000 δολαρίων το λεπτό χάρη στα εμβό-
λιά τους κατά της COVID-19, σύμφωνα με 
έκθεση του People’s Vaccine Alliance, η 
οποία προωθεί την πιο ίση κατανομή των 
εμβολίων στον κόσμο.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες συγκέντρω-

σαν τα χρήματα αυτά, πουλώντας τη με-
γάλη πλειονότητα των εμβολίων τους στις 
πλούσιες χώρες, εις βάρος των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών, όπου το ποσοστό 
εμβολιασμού κατά της COVID-19 παραμέ-
νει μικρό, όπως καταγγέλλει η Οργάνωση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, 
που βασίζονται στα επίσημα οικονομικά 
στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει οι εται-
ρείες: 

Η Pfizer, η BioNTech και η Moderna  
θα έχουν φέτος κέρδη προ φόρων  
34 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή:
-περισσότερα από 1.000 δολάρια  

το δευτερόλεπτο, ή,
-65.000 δολάρια το λεπτό, ή,
-93,5 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα!
Αντίθετα, η AstraZeneca και η Johnson & 

Johnson πουλούν τα εμβόλιά τους σε τιμή 
κόστους.
«Είναι ανήθικο μερικές εταιρείες να 

κερδίζουν κάθε ώρα εκατομμύρια δο-
λάρια, την ώρα που μόνο το 2% των αν-
θρώπων που ζουν σε χώρες με μικρό ει-
σόδημα έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά της 
COVID-19», κατήγγειλε η Μάαζα Σεγιούμ 
του γραφείου για την Αφρική της People’s 
Vaccine Alliance και της African Alliance.

Η Οργάνωση επικρίνει τις τρεις αυτές 
φαρμακευτικές εταιρείες καθώς: παρά 

τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια δημόσιας 
χρηματοδότησης που έχουν λάβει, έχουν 
απορρίψει όλες τις εκκλήσεις να μεταφέ-
ρουν την τεχνολογία παρασκευής των εμ-
βολίων σε χώρες με μικρό εισόδημα μέσω 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
«Ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να 

αυξήσει την παγκόσμια προσφορά, να μει-
ώσει τις τιμές και να σώσει εκατομμύρια 
ζωές», τόνισε η Σεγιούμ.
Η People’s Vaccine Alliance, η οποία 

διαθέτει 80 μέλη, ανάμεσά τους η 
Oxfam και η υπηρεσία του ΟΗΕ για το 
AIDS (UNAIDS), καλεί τις φαρμακευτικές 
εταιρείες να άρουν αμέσως τις πατέντες 
των εμβολίων κατά της COVID-19.

© ygeiamasnews.gr
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Ο Παρνασσός είναι ένα βουνό με 
εντυπωσιακές ορθοπλαγιές και 

βραχώδεις εκτάσεις, του οποίου το με-
γαλύτερο τμήμα καταλαμβάνουν οι 
σκληροί ασβεστόλιθοι. 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται 
υγρό: οι χειμώνες είναι κατά κανόνα 
δριμείς και με μεγάλη διάρκεια, τα δε 
καλοκαίρια δροσερά και περιορισμένης 
διάρκειας. 
Παρά την ένταση των βροχοπτώσεων, 

η επιφανειακή απορροή είναι μικρή, ως 
συνέπεια μάλλον της επικράτησης του 
υδατοπερατού ασβεστόλιθου.
Ο Παρνασσός είναι ένα σύνθετο οικο-

σύστημα με μεγάλη ποικιλία τοπίων και 
βιοτόπων, αλλά και σπάνια βιοποικιλό-
τητα. Η ευρύτερη περιοχή του Παρνασ-
σού είναι ιδανική για ποικίλες εναλλα-
κτικές δραστηριότητες (σκι στο μεγα-
λύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, 
ορειβατικές και πεζοπορικές εξορμήσεις, 
αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, αλεξί-
πτωτο πλαγιάς, αιωροπτερισμό κ.ά.). 
Όσον αφορά τη βλάστηση της περιο-

χής, παρατηρούνται τρεις ζώνες:
α. Η χαμηλή βλάστηση (θαμνώδη, φρυ-

γανώδη και ποώδη είδη), η οποία βρί-
σκεται πάνω από το ανώτατο όριο στο 
οποίο αναπτύσσονται δάση και επεκτεί-
νεται έως την κορυφή του βουνού (Λιά-
κουρα, υψόμετρο 2.457 μέτρα).
β. Η δενδρώδης βλάστηση, η οποία 

εντοπίζεται σε υψόμετρο 600-1.800 μέ-
τρα και περιλαμβάνει τα δάση της κε-
φαλληνιακής ελάτης, της μαύρης πεύκης 
και των φυλλοβόλων δρυών.
γ. Η θαμνώδης βλάστηση (πουρνάρι, 

αριά, σχίνος κ.ά.), η οποία περιλαμβά-
νει τους φυτικούς σχηματισμούς, κυρίως 
κάτω από την προηγούμενη ζώνη και μέ-
χρι τους πρόποδες του Παρνασσού.
Η πανίδα του Παρνασσού θεωρείται 

ευλόγως σημαντική. Στην περιοχή δια-
βιούν δεκάδες είδη πτηνών που προ-
στατεύονται από διεθνείς συμβάσεις, 
τουλάχιστον επτά είδη θηλαστικών που 
προστατεύονται από την ελληνική νομο-
θεσία, καθώς και αρκετά είδη σπονδυλο-
ζώων που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο 
Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώ-
ων της Ελλάδας.

Όσον αφορά την ανθρώπινη παρουσία 
στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού, 
σήμερα υπάρχουν δεκαοκτώ οικισμοί. 
Οι κάτοικοί τους δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της γεωργίας, της κτηνο-
τροφίας, της μεταποίησης, της εξόρυξης 
μεταλλευμάτων και του τουρισμού.
Στη Βοιωτία ανήκουν η Δαύλεια, το Ζε-

μενό, η φημισμένη Αράχοβα και το Πα-
ρόριο. 

Στη Φωκίδα, οι ξακουστοί στα πέρατα 
του κόσμου Δελφοί, το Χρισσό, ο Ελαι-
ώνας (Τοπόλια), το Δροσοχώρι, η Βάρ-
γιανη, η θρυλική Γραβιά, η Μαριολάτα, 
η Λιλαία (Κάτω Αγόριανη), η Επτάλοφος 
(Αγόριανη), η Πολύδροσος (Σουβάλα) 
και η Άνω Πολύδροσος (Πάνω Σουβάλα). 
Τέλος, στη Φθιώτιδα ανήκουν η Αμ-

φίκλεια, η Τιθορέα (Βελίτσα) και η Αγία 
Μαρίνα.

Παρνασσός: Σημείο αναφοράς  
για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα 
Ορεινός όγκος με σπάνια φυσική ομορφιά και μεγάλη οικολογική 
αξία, φορέας μιας ανεκτίμητης πολιτισμικής κληρονομιάς,  
ο Παρνασσός αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Στερεά 
Ελλάδα, καθώς αποτελεί κομμάτι των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας 

Το χιονοδρομικό κέντρο 
του Παρνασσού  
και στην ένθετη  
πανοραμική άποψη  
της Αράχοβας.  
Κάτω δεξιά οι Δελφοί.

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

Στις αρχές του 2020, η υβριδική επίθε-
ση του Ερντογάν στον Έβρο με όπλο 

παράνομους μετανάστες απέτυχε, αλλά 
ως μέθοδος δεν πήγε χαμένη. Τη μιμήθηκε 
ο Λουκασένκο. Είναι γνωστό τι συμβαίνει 
εδώ και αρκετές ημέρες στα σύνορα της 
Λευκορωσίας με την Πολωνία. Όπως είναι 
γνωστό, το πως βρέθηκαν Ιρακινοί, Υεμε-
νίτες και άλλοι μουσουλμάνοι μετανάστες 
(μεταξύ τους υπάρχει και πρόσφυγας) στα 
βόρεια. Ας είναι καλά η Turkish Airlines.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Τώρα που οι Ευρωπαίοι εταίροι μας βλέ-
πουν να «χτυπάει η καμπάνα έξω από την 
πόρτα τους» αντιδρούν με πολύ πιο έντο-
νο και αποφασιστικό τρόπο, από όταν δε-
χόταν επίθεση ο Έβρος. Πολύ περισσότε-
ρο η Πολωνία, η οποία πάντα ήταν αρνη-
τική στην επιβολή κυρώσεων στην Τουρ-
κία. Ουδεμία έκπληξη! Η υποκρισία των 
Ευρωπαίων εταίρων είναι και εξόφθαλμη 
και ιστορικά αποδεδειγμένη.
Δεν είναι, όμως, το θέμα μας αυτό. Η 

Ελλάδα, άλλωστε, συνεχίζει να δέχεται 
πίεση και στον Έβρο και στα νησιά. Προ 
ημερών, μάλιστα, ο πρωθυπουργός βρέ-
θηκε αντιμέτωπος με τη γνωστή ερώτηση 
– επίθεση από την Ολλανδή δημοσιογρά-
φο για τα περιβόητα push back. Έχει, λοι-
πόν, αξία να ξεκαθαρίσουμε, ποιος είναι 
παράνομος οικονομικός μετανάστης και 
ποιος πρόσφυγας που δικαιούται άσυλο, 
γιατί τα θολά νερά βολεύουν τους δικαι-
ωματιστές που εμμέσως πλην σαφώς πιέ-
ζουν για «ανοικτά σύνορα».
Οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν 

κρίσιμη σημασία, επειδή ουσιαστικά προ-
διαγράφουν και τον τρόπο αντιμετώπισης. 
Για την ακρίβεια, γίνεται ιδεολογική χρή-
ση των όρων «πρόσφυγας» και «οικονο-
μικός μετανάστης». Στην περίπτωση του 
Έβρου πριν 20 μήνες και στην Πολωνία 
σήμερα, δεν έχουμε μεταναστευτικό πρό-

βλημα. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο και 
ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI «ΔΟΥΒΛΙΝΟ»
Ο θεσμός της παροχής ασύλου σε πρό-

σφυγες αποτελεί κατάκτηση του πολιτι-
σμού και πρέπει να διαφυλαχθεί σαν κόρη 
οφθαλμού. Για να εξασφαλίζεται προστα-
σία σ’ όσους πραγματικά την έχουν ανά-
γκη, όμως, πρέπει να έχουν καθορισθεί 
σαφή κριτήρια για το ποιος είναι πρόσφυ-
γας και ποιος οικονομικός μετανάστης. Το 
άσυλο θεσπίσθηκε με τη Σύμβαση της Γε-
νεύης το 1951 για να προστατεύσει άτομα 
που διώκονται προσωπικά για τις πολιτι-
κές πεποιθήσεις τους, την εθνικότητα, τη 
θρησκεία ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις 
τους. Δεν είναι δυνάμει πρόσφυγες, όσοι 
κατοικούν σε χώρες όπου υπάρχουν ένο-
πλες συγκρούσεις.
Τη δεκαετία του 1990 άρχισε αυτό που 

αποκαλείται forum shopping. Εκείνος δη-
λαδή που ήθελε να υποβάλει αίτηση για 
άσυλο την υπέβαλλε ταυτοχρόνως σε 3-4 
κράτη και περίμενε να δει ποιο θα τον 
αναγνωρίσει σαν πρόσφυγα. Γι’ αυτό το 
λόγο θεσπίσθηκε το 1999 το κοινό ευρω-
παϊκό σύστημα ασύλου. Τμήμα του είναι 
οι κανονισμοί «Δουβλίνο». Βάσει αυτών, 
κάποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο 
στη χώρα πρώτης εισόδου. Η μετάβαση 
στην ΕΕ κατέστη πλέον πολύ δύσκολη, 
αφού όλες οι χώρες-μέλη επέβαλαν τις 
ίδιες απαιτήσεις για παροχή βίζας. Η υπο-
χρέωση βίζας ανέκοψε σε μεγάλο βαθμό 
τις νόμιμες ροές προσφύγων. Η πίσω πόρ-
τα της παράνομης εισόδου, όμως, παρέ-
μεινε ανοιχτή και λειτουργεί ως κίνητρο.
Δύο χρόνια μετά τη θέσπιση του ευ-

ρωπαϊκού συστήματος ασύλου, έγινε η 
επέμβαση των Δυτικών στο Αφγανιστάν 
(2001) και δύο χρόνια αργότερα στο Ιράκ. 
Αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μια μεγάλη 
ροή προς την Ευρώπη, η οποία τροφοδό-
τησε και τη ροή παράνομων οικονομικών 
μεταναστών από την Ασία και την Αφρική. 

Λόγω γεωγραφίας, οι χώρες-πύλες ήταν η 
Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία.

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
Είναι αναμφισβήτητο ότι, λόγω των πο-

λέμων, η ζωή των Αφγανών, των Ιρακι-
νών και των Σύριων έγινε δύσκολη και ο 
κίνδυνος για την ασφάλειά τους μεγά-
λωσε. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν αρ-
κεί από μόνο του για να χαρακτηρισθούν 
πρόσφυγες. Πρόσφυγας είναι αυτός που 
κινδυνεύει άμεσα η ζωή του για ειδικούς 
λόγους. Η ιδιότητα του πρόσφυγα είναι 
προσωποποιημένη και όχι συλλογική.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούν 

να χαρακτηρισθούν συλλήβδην όλοι οι Σύ-
ριοι πρόσφυγες, επειδή στη Συρία γινόταν 
πόλεμος. Τα κριτήρια της σύμβασης της 
Γενεύης, όμως, έχουν ξεχειλώσει πολύ, 
οδηγώντας σε αδιέξοδο. Αν υιοθετηθεί 
επισήμως το κριτήριο ότι θα δικαιούνται 
προστασία πρόσφυγα όλοι οι κάτοικοι 
των ουκ ολίγων χωρών, στις οποίες διε-
ξάγονται ένοπλες συγκρούσεις, η Ευρώπη 
θα έπρεπε δυνάμει να προσφέρει προ-
στασία σε δεκάδες εκατομμύρια.

Λόγω της διαφοράς βιοτικού επιπέδου, 
της επιδείνωσης των συνθηκών ζωής και 
της έλλειψης ευκαιριών, και όσοι δεν κιν-
δυνεύουν στις χώρες τους, προσπαθούν 
να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στη Δύση. 
Με άλλα λόγια, έχει ανοίξει ο ασκός του 
Αιόλου. Η μεταναστευτική ροή έχει διο-
γκωθεί και είναι με διακυμάνσεις διαρκής. 
Όπως αποδεικνύεται, οι ευρωπαϊκές κοι-
νωνίες ούτε μπορούν να τη διαχειριστούν, 
ούτε τη θέλουν.

ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ
Οι Σύριοι, που υποχρεώθηκαν λόγω του 

πολέμου να εγκαταλείψουν τις εστίες 
τους, αρχικά κατέφυγαν σχεδόν στο σύ-
νολό τους σε τρεις γειτονικές χώρες: σε 
Τουρκία, Λίβανο και Ιορδανία. Η Τουρκία, 

όμως, τυπικώς δεν εφαρμόζει τη σύμβαση 
της Γενεύης για προερχόμενους από την 
Ασία και την Αφρική. Το γεγονός αυτό δη-
μιουργεί νομικό πρόβλημα, αλλά επί της 
ουσίας η Τουρκία είναι «ασφαλής χώρα».

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι Σύριοι που 
έχουν καταφύγει στην Τουρκία και στις 
δύο άλλες χώρες δεν κινδυνεύουν. Μπο-
ρεί οι συνθήκες στους καταυλισμούς που 
μένουν να είναι περισσότερο ή λιγότερο 
κακές, αλλά δεν τίθεται ζήτημα διώξεων, 
ή απειλών για τη ζωή τους. Ένας Σύριος 
που κατέφυγε στην Τουρκία μπορεί –έστω 
και καταχρηστικά– να χαρακτηρισθεί πρό-
σφυγας. Γιατί, όμως, είναι πρόσφυγας 
όταν εισέρχεται παράνομα στην Ελλάδα 
ή στη Βουλγαρία; Αντιθέτως, είναι πρό-
σφυγας ένας Τούρκος γκιουλενιστής που 
διώκεται προσωπικά από το καθεστώς Ερ-
ντογάν.

Προφανώς, ο Σύριος, ο Αφγανός, ο Ιρα-
κινός ή ο Πακιστανός, φεύγει από την 
Τουρκία με σκοπό να μεταβεί και εγκατα-
σταθεί στη δυτική Ευρώπη για να αρχίσει 
εκεί μια καλύτερη ζωή. Ενώ όταν έφευγε 
από τη Συρία για να πάει στην Τουρκία 
ήταν πιθανόν πρόσφυγας, όταν εισέρχε-
ται στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία κατά 
κανόνα λειτουργεί ως παράνομος οικονο-
μικός μετανάστης. Με το στέρεο αυτό λο-
γικό κριτήριο, μόνο ελάχιστοι από όσους 
εισέρχονται στα νησιά μπορούν να χαρα-
κτηρισθούν πραγματικοί πρόσφυγες.

ΕΝΑ ΑΒΑΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Νομικοί χρησιμοποιούν ένα καθόλα δι-

αβλητό κριτήριο γι’ αυτή την περίπτωση. 
Υποστηρίζουν πως εάν παρέμεινε στην 
Τουρκία για κάποιους μήνες σημαίνει ότι η 
Τουρκία είναι ασφαλής χώρα γι’ αυτόν και 
ως εκ τούτου δε δικαιούται την ιδιότητα 
του πρόσφυγα όταν εισέρχεται στην Ελλά-
δα. Εάν, όμως, δεν παρέμεινε στην Τουρ-
κία για ικανό διάστημα τη δικαιούται!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΒΡΟ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΒΡΟ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ

Ποιος είναι  Ποιος είναι  
ΠΡΟΣΦΥΓΑΣΠΡΟΣΦΥΓΑΣ    

και ποιος  και ποιος  
ΜΈΤΑΝΑΣΤΗΣΜΈΤΑΝΑΣΤΗΣ

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

https://slpress.gr/politiki/quot-anoikta-synora-quot-kai-antiratsistikes-korones-ftiachnoyn-mories/
https://slpress.gr/politiki/quot-anoikta-synora-quot-kai-antiratsistikes-korones-ftiachnoyn-mories/
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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

Το κριτήριο είναι διάτρητο. Ένας π.χ. Σύ-
ριος που εγκατέλειψε τη χώρα του, γιατί 
να μην κατευθυνθεί αμέσως προς την 
Ελλάδα με σκοπό μία καλύτερη ζωή στη 
δυτική Ευρώπη, αντί να εγκλωβισθεί σε 
δομές φιλοξενίας στην Τουρκία; Πολλοί 
έκαναν αυτή την επιλογή. Γιατί να μην την 
κάνουν κι άλλοι, όταν γνωρίζουν πως εάν 
κατευθυνθούν γρήγορα προς την Ελλάδα, 
η αίτησή τους για άσυλο θα γίνει δεκτή;

Προφανώς είναι άδικο, η Τουρκία, ο Λί-
βανος και η Ιορδανία να σηκώνουν ένα 
δυσανάλογα μεγάλο βάρος, μόνο και 
μόνο επειδή γειτνιάζουν με τη Συρία, και 
ως εκ τούτου είναι οι πρώτες χώρες που 
υποδέχθηκαν τους Σύριους πρόσφυγες. 
Αυτό, όμως, είναι ένα άλλο ζήτημα, το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί, αλλά όχι 
με όρους εργαλειοποίησης των παράνο-
μων μεταναστών. 
Η αλήθεια είναι ότι η ΕΕ ήταν εξαιρετι-

κά «τσιγκούνα», όσον αφορά τη βοήθεια 
που αρχικά προσέφερε σ’ αυτές τις τρεις 
χώρες. Μόνο όταν η Άγκυρα άρχισε τον 
εκβιασμό, ανοίγοντας τη στρόφιγγα, εξα-
σφάλισε αρκετά δισ. ευρώ, αν και λιγότε-
ρα από όσα είχε υποσχεθεί η Μέρκελ. 
Όσο για την Ιορδανία και το Λίβανο, που 

αναλογικά με τον πληθυσμό τους φιλοξε-
νούν περισσότερους πρόσφυγες, έχουν 
πάρει συγκριτικά πολύ λιγότερη βοήθεια.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
Ακόμα κι αν καταχρηστικά θεωρηθεί ότι 

π.χ. οι Σύριοι δικαιούνται την ιδιότητα του 
πρόσφυγα παντού, εγείρεται ένα ζήτημα. 
Το καθεστώς προστασίας λήγει όταν αρ-

θούν οι συνθήκες που μετέτρεψαν ένα 
Σύριο σε πρόσφυγα, όταν δηλαδή μπορεί 
με ασφάλεια να επιστρέψει στην πατρίδα 
του. 

Σήμερα στη Συρία επικρατούν συνθήκες 
ειρήνης, με την εξαίρεση της επαρχίας 

Ιντλίμπ και της βόρειας Συρίας, λόγω της 
τουρκικής εισβολής.

Δε θα έπρεπε, λοιπόν, οι πρόσφυγες που 
έχουν καταφύγει στην Ελλάδα και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και σε Τουρκία, 
Ιορδανία και Λίβανο να επιστρέψουν στις 
εστίες τους, εάν αυτές βρίσκονται στις 
περιοχές της Συρίας, στις οποίες έχει απο-
κατασταθεί η ειρήνη και η ασφάλεια; Του-
λάχιστον όσοι δεν είναι αποδεδειγμένα 
χαρακτηρισμένοι εχθροί του καθεστώτος 
Άσαντ. Ελάχιστοι, όμως, επιστρέφουν. Το 
γεγονός ότι εκεί υπάρχουν καταστροφές, 
δεν είναι δικαιολογία. Όπως κάθε λαός 

που εξέρχεται από πόλεμο ανασκουμπώ-
νεται για να ανασυγκροτήσει τη ζωή του 
στην πατρίδα του.

Είναι προς τιμή της Δανίας ότι είναι η 
πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που τόλμησε να 
πει την απλή αυτή αλήθεια και να δηλώ-
σει ότι θα στείλει πίσω στη Συρία όσους 
Σύριους δεν έχουν ειδικό λόγο να μην 
επιστρέψουν. Αυτό που στην πραγματικό-
τητα συμβαίνει είναι ότι κατά κανόνα οι 
αναγνωρισμένοι ως πρόσφυγες επιδιώ-
κουν να εγκατασταθούν μονίμως στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες που τους έδωσαν άσυλο. 
Με άλλα λόγια, τη στάση τους δεν καθο-

ρίζει η –έστω και αμφιλεγόμενη– ιδιότητα 
του πρόσφυγα, αλλά η λογική του οικο-
νομικού μετανάστη που ψάχνει μία θέση 
στον ήλιο της πλούσιας Δύσης.
*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.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18 Χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες από τη Λευκορωσία που 
έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Πολωνία...

ΑΑκόμα κι αν καταχρηστικά θεωρηθεί κόμα κι αν καταχρηστικά θεωρηθεί 
ότι π.χ. οι Σύριοι δικαιούνται την ιδιό-ότι π.χ. οι Σύριοι δικαιούνται την ιδιό-

τητα του πρόσφυγα παντού, εγείρεται ένα τητα του πρόσφυγα παντού, εγείρεται ένα 
ζήτημα. ζήτημα. 

ΤΤο καθεστώς προστασίας λήγει όταν αρ-ο καθεστώς προστασίας λήγει όταν αρ-
θούν οι συνθήκες που μετέτρεψαν ένα θούν οι συνθήκες που μετέτρεψαν ένα 

Σύριο σε πρόσφυγα, όταν δηλαδή μπορεί με Σύριο σε πρόσφυγα, όταν δηλαδή μπορεί με 
ασφάλεια να επιστρέψει στην πατρίδα του. ασφάλεια να επιστρέψει στην πατρίδα του. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΠΕΙΔΗ ΖΗΜΙΩΣΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αγχόνη για τους καταχραστές  
του Δημοσίου!
Την επιφύλαξε ο ιδιόρρυθμος δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος σε δύο ανώτερους αξιωματικούς

Ο αντισυνταγματάρχης του Στρατού, 
Διονύσιος Δρακάτος, και ο ομοι-

όβαθμός του της Χωροφυλακής, Ιωάν-
νης Ζαριφόπουλος, καταδικάσθηκαν σε 
θάνατο από έκτακτο δικαστήριο στις 24 
Νοεμβρίου 1925 και εκτελέστηκαν δύο 
ημέρες αργότερα στου Γουδή.
Στις 20 Ιουλίου 1925 ο Θεόδωρος Πά-

γκαλος, που κυβερνούσε δικτατορικά 
από τις 25 Ιουνίου, εξέδωσε ένα νομο-
θετικό διάταγμα, με το οποίο ορισμένα 
σοβαρά αδικήματα υπάγονταν στην αρ-
μοδιότητα των στρατοδικείων και στα 
οποία προβλεπόταν η ποινή του θανά-
του διά απαγχονισμού. Ανάμεσά τους 
και οι υποθέσεις κατάχρησης δημοσίου 
χρήματος.

Η ΔΙΚΗ
Η πιο πολύκροτη δίκη στον ένα χρόνο 

που ίσχυσε το νομοθέτημα αυτό (όσο 
και η δικτατορία του Πάγκαλου) ξεκίνησε 
στις 16 Οκτωβρίου 1925 στην αίθουσα 
του Α’ Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών 
με 21 κατηγορούμενους (3 στρατιωτικοί, 
ένας αστυνομικός, ένας πρώην στρατι-
ωτικός και 16 πολίτες). Κατηγορούνταν 
ότι «διά πλαστογραφιών και απατών 
και άλλων αθεμίτων μέσων αφήρεσαν 
κατά διαφόρους εποχάς χρήματα του 
δημοσίου». Το ποσό, σύμφωνα με το 
παραπεμπτικό βούλευμα, ανερχόταν σε 
25 εκατομμύρια δραχμές.
Η κομπίνα είχε στηθεί ως εξής: Μέλη 

της σπείρας παρουσιάζονταν στις αρμό-
διες αρχές και διεκδικούσαν χρηματικά 
ποσά για δήθεν επιτάξεις περιουσιακών 
τους στοιχείων κατά τη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία (1919-1922). Με βάση τις δη-
λώσεις τους και με τη βοήθεια των αξιω-
ματικών που ήταν στο κόλπο, εκδίδονταν 
υπέρ τους εντάλματα πληρωμών, άλλο-
τε γνήσια και άλλοτε πλαστά.
Το δικαστήριο που δίκασε τους 21 ήταν 

έκτακτο και συγκροτήθηκε από πέντε 
στρατιωτικούς και δύο λαϊκούς δικα-
στές, με πρόεδρο το στρατοδίκη Δάρα. 
Τους κατηγορούμενους υπερασπίστηκε 
η αφρόκρεμα των δικηγόρων της Αθήνας 
(Κωνσταντίνος Λυκουρέζος [παππούς 
τού εν ζωή γνωστού δικηγόρου, Αλέ-
ξανδρου Λυκουρέζου], Άγγελος Τσου-
καλάς, Δημήτριος Μπαμπάκος και Χρή-

στος Σγουρίτσας, μεταξύ άλλων). 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν 

ένσταση αναρμοδιότητας του δικαστηρί-
ου, επειδή τα αδικήματα είχαν διαπρα-
χθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νο-
μοθετήματος Πάγκαλου. Το δικαστήριο 
απέρριψε την ένσταση και με το επιχεί-
ρημα ότι «Υπέρτατος νόμος είναι η σω-
τηρία της πατρίδος», κατά παράφραση 
της γνωστής ρήσης του Κικέρωνα («Salus 
populi suprema lex esto»).
Η ακροαματική διαδικασία διάρκεσε 

μέχρι της 23 Νοεμβρίου και κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώ-
μης, που παρακολουθούσε τη δίκη στην 
ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του στρατο-
δικείου, αλλά και μέσα από τα πολυσέλι-
δα αφιερώματα των εφημερίδων. Μισή 
ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 24ης Νοεμ-
βρίου, ο στρατοδίκης Δάρας ανέγνωσε 
την ετυμηγορία του δικαστηρίου. Τρεις 
από τους κατηγορουμένους καταδικά-
σθηκαν στην εσχάτη των ποινών, ο αντι-
συνταγματάρχης του Στρατού, Διονύσι-
ος Δρακάτος, ο αντισυνταγματάρχης της 
Χωροφυλακής, Ιωάννης Ζαριφόπουλος 
και ο έμπορος Αριστείδης Αϊδινλής, δύο 
σε ισόβια δεσμά, επτά σε διάφορες ποι-
νές φυλάκισης, ενώ οι υπόλοιποι εννέα 

κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.
Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του δικαστη-

ρίου εξέφρασε την ευχή να μην εκτελε-
στεί η θανατική ποινή, επειδή «εις άπα-
ντα τα πεπολιτισμένα κράτη δεν εφαρ-
μόζεται η εσχάτη των ποινών». 
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, όμως, είχε δια-

φορετική γνώμη και διέταξε την εκτέλεση 
της θανατικής ποινής για παραδειγματι-
σμό, παρά τις εκκλήσεις του προέδρου 
του δικαστηρίου, που τον επισκέφθηκε 
προσωπικά, αλλά και του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Παύλου Κουντουριώτη.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Την όλη διαδικασία της εκτέλεσης της 

εσχάτης των ποινών ανέλαβε το Α’ Σώμα 
Στρατού, που τότε έδρευε στην Αθήνα. 
Τόπος, ο συνήθης για τέτοιες περιστά-
σεις, στου Γουδή, δίπλα στο νοσοκο-
μείο «Σωτηρία». Χρόνος, η 9η πρωινή 
της 26ης Νοεμβρίου.
Την ημέρα της εκτέλεσης, οι φύλακες 

ξύπνησαν τους τρεις μελλοθάνατους 
στις 5 το πρωί. Δύο ώρες αργότερα έλα-
βαν το τελευταίο τους γεύμα, το οποίο, 
σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, περι-
λάμβανε κοκορέτσι, μαρίδες, σταφύλια 
και ρετσίνα. 

Λίγο αργότερα, ο τρίτος της παρέας των 
μελλοθάνατων, ο έμπορος Αριστείδης 
Αϊδινλής, πληροφορήθηκε το ευχάριστο 
γεγονός ότι δε θα εκτελεστεί, καθώς έλα-
βε αναστολή.
Η πομπή με τους δύο, τελικά, μελλοθά-

νατους έφθασε στον προγραμματισμένο 
χώρο της εκτέλεσης λίγο πριν από τις 9 
το πρωί, ενώ πλήθος κόσμου είχε λάβει 
θέσεις για να παρακολουθήσει το μονα-
δικό θέαμα, καθώς πρώτη φορά γινόταν 
εκτέλεση διά απαγχονισμού στην Ελλά-
δα. 
Ο Τύπος υπολόγισε το συγκεντρωμέ-

νο πλήθος σε 20.000, πολλοί από τους 
οποίους βρίσκονταν εκεί από το βράδυ 
για να εξασφαλίσουν μία καλή θέση με 
θέα το ικρίωμα. Ανάμεσα στο πλήθος 
βρισκόταν και ο ποιητής Κώστας Καρυω-
τάκης, που αργότερα θα γράψει το ποίη-
μα «Η πεδιάς και νεκροταφείον».
Στο μέσο ενός γυμνού χώρου περικυ-

κλωμένου από δένδρα, είχε στηθεί το 
ικρίωμα σε σχήμα Π. Από τον οριζόντιο 
στύλο κρέμονταν τρία σχοινιά που κατέ-
ληγαν σε βρόχο. Γύρω από το ικρίωμα 
ήταν παρατεταγμένα στρατιωτικά τμή-
ματα (τάγματα πεζικού και μία ίλη ιππι-
κού) και το γενικό πρόσταγμα είχε ο αντι-
συνταγματάρχης Βασίλειος Ντερτιλής. 
Στις 9:15 π.μ. οι δύο μελλοθάνατοι πα-
ραδίδονται στον εθελοντή δήμιο Κοτρω-
νάρο, ο οποίος αφού πρώτα τους δένει 
τα χέρια, στη συνέχεια τους καλύπτει το 
πρόσωπο με λευκές κουκούλες και τους 
σφίγγει το βρόχο στο λαιμό.
Η μεγάλη στιγμή έχει φθάσει. Στις 9:21 

π.μ., ο επικεφαλής αξιωματικός του 
εκτελεστικού αποσπάσματος ανθυπα-
σπιστής Κυριακού δίνει το πρόσταγμα 
«Σύρατε!». 
Τα ανάβαθρα σύρονται απότομα και 

τα δύο σώματα αιωρούνται άψυχα στο 
κενό. Στη συνέχεια, τα στρατιωτικά τμή-
ματα παρελαύνουν μπροστά από το ικρί-
ωμα και η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος.
Για την ιστορία σημειώνουμε, ότι ο Θε-

όδωρος Πάγκαλος, που εμφανιζόταν ως 
αμείλικτος τιμωρός των καταχραστών 
του δημόσιου χρήματος, θα κατηγορη-
θεί μετά την πτώση του για πλήθος οικο-
νομικών σκανδάλων.
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FALL2021
CENTRE ACTIVITIESSign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 

MEMBERSHIP FEES:

( Annual membership valid until August 31st, 2022 )
Annual membership fee: $15 per year

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

Την ύπαρξη αρκετού οξυγόνου στη Σε-
λήνη, προκειμένου να συντηρηθεί η 

ανθρώπινη ζωή για τα επόμενα 100.000 
χρόνια, διαπιστώνουν οι επιστήμονες, οι 
οποίοι προσπαθούν να βρουν αποτελε-
σματικούς τρόπους επιβίωσης του αν-
θρώπου στο φεγγάρι.  Το πρόβλημα είναι 
ότι το οξυγόνο δε βρίσκεται σε αέρια μορ-
φή, όπως στη Γη, αλλά είναι παγιδευμένο 
μέσα σε ένα στρώμα βράχου και λεπτής 
σκόνης, που καλύπτει την επιφάνεια της 
Σελήνης.  
Αντίθετα, η σεληνιακή ατμόσφαιρα αφε-

νός είναι πολύ λεπτή, αφετέρου απαρτίζε-
ται από υδρογόνο, νέον και αργό, δηλαδή 
ένα μίγμα αερίων το οποίο δε θα μπορού-
σε να «ζήσει» τον άνθρωπο και τα υπόλοι-
πα έμβια όντα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτος στόχος των 

επιστημόνων είναι η εξαγωγή του οξυγό-
νου από αυτό το στρώμα βράχου και σκό-
νης, το οποίο είναι γνωστό ως ρεγόλιθος. 
Εάν, δηλαδή, καταφέρουμε να κάνουμε 
αυτή την εξόρυξη, τότε μπορεί να ανοίξει 
ο δρόμος για τον εποικισμό της Σελήνης.  

Κάθε κυβικό μέτρο ρεγόλιθου περιέχει 
1,4 τόνους ορυκτών και 630 κιλά οξυγό-
νου. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται περίπου 
800 γραμμάρια οξυγόνου για να επιβιώ-
σει. Άρα, για περίπου δύο χρόνια, χρειά-
ζεται 630 κιλά, όσο ένα κυβικό μέτρο ρε-
γόλιθου. 
Με δεδομένα τα μεγάλα αποθέματα της 

Σελήνης, μπορούμε να εξάγουμε το συ-
μπέρασμα ότι υπάρχει αρκετό οξυγόνο 
για να επιβιώσουν 8 δισ. άνθρωποι, όσο 
είναι ο πληθυσμός της Γης, για τα επόμε-
να 100.000 χρόνια.  

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Το έδαφος του φεγγαριού είναι γεμάτο 

από μέταλλα, τα οποία λίγο πολύ μοιά-
ζουν με αυτά που υπάρχουν στο δικό μας 
πλανήτη. Αλουμίνιο, σίδηρο, μαγνήσιο 
κ.α. Πρόκειται για μέταλλα, τα οποία είναι 
πλούσια σε οξυγόνο, αλλά όχι στη μορφή 
που τα χρειάζεται ο ανθρώπινος πνεύμο-
νας. Αυτά τα ορυκτά, την ίδια ώρα, υπάρ-
χουν σε πολλές διαφορετικές μορφές, 
όπως βράχοι, σκόνη, χαλίκι και πέτρες, ως 

απόρροια της σύγκρουσης μετεωριτών με 
το έδαφος της Σελήνης.  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 
επιστημόνων, ο ρεγόλιθος αποτελείται 
κατά 45% από οξυγόνο, το οποίο για να 
αποσπαστεί από τα ορυκτά απαιτεί τη 
χρήση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Η 
εξαγωγή, ωστόσο, πέραν της ενέργειας, 
απαιτεί και «βαρύ» βιομηχανικό εξοπλι-
σμό, ο οποίος θα πρέπει να μεταφερθεί 
από τη Γη στη Σελήνη.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ήδη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστή-

ματος (ESA) έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 
από το 2019, για μια επιστημονική απο-
στολή στη Σελήνη με την προοπτική να 
αρχίσει γεωτρήσεις στο φεγγάρι έως το 
2025. 

Για το σκοπό αυτό, η ESA υπέγραψε 
ετήσιας διάρκειας συμβόλαιο με την 
αεροδιαστημική ευρωπαϊκή εταιρεία 
ArianeGroup, με έδρα το Παρίσι, η οποία 
κατασκευάζει τους πυραύλους Ariane της 
Ευρώπης, προκειμένου η δεύτερη να κά-

νει μια προκαταρκτική μελέτη για τη δυ-
νατότητας μιας αποστολής εξόρυξης ρε-
γόλιθου στη σεληνιακή επιφάνεια. 
Ο ρεγόλιθος, όπως αναφέρθηκε ήδη πιο 

πάνω, αποτελεί ένα στρώμα που καλύπτει 
την επιφάνεια του δορυφόρου της Γης σε 
βάθος τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων και 
αποτελείται από ένα μίγμα διαφόρων υλι-
κών και χημικών ουσιών. Στόχος της ESA 
είναι να εξάγει οξυγόνο, νερό και καύσιμα 
από το ρεγόλιθο. Όλες οι διαστημικές υπη-
ρεσίες εκτιμούν πλέον, ότι είναι ζωτική η 
επί τόπου εξόρυξη και παραγωγή πρώτων 
υλών, αν πρόκειται να δημιουργηθεί μια 
μόνιμη σεληνιακή βάση στο μέλλον.
Αν το σχέδιο προχωρήσει, η ArianeGroup 

θα συνεργασθεί με τη νεοσύστατη γερ-
μανική εταιρεία PTScientists που θα σχε-
διάσει και θα κατασκευάσει τη σεληνιακή 
άκατο της ευρωπαϊκής ρομποτικής (μη 
επανδρωμένης) αποστολής, καθώς και 
με τη βελγική εταιρεία Space Applications 
Services που θα αναπτύξει τις σεληνιακές 
εγκαταστάσεις ελέγχου και επικοινωνιών. 

© KLIK.GR, ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τα χρόνια από το 2015 ως το 2021 θα 
καταγραφούν ως τα επτά θερμότερα 

χρόνια που έχουν καταγραφεί από τότε 
που ξεκίνησαν να υπάρχουν αρχεία», ανα-
κοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετε-
ωρολογίας (WMO) και προειδοποίησε ότι 
ο πλανήτης οδεύει προς ένα «αχαρτογρά-
φητο έδαφος». 

Η προκαταρκτική έκθεση του WMO για 
την κατάσταση του κλίματος, η οποία πα-
ρουσιάστηκε καθώς ξεκίνησε η σύνοδος 
του ΟΗΕ για το κλίμα COP26, αναφέρει ότι 
η υπερθέρμανση του πλανήτη, εξαιτίας 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
απειλεί με «μακροπρόθεσμες συνέπειες 
τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές».

Βασισμένη σε στοιχεία από τους πρώ-
τους 9 μήνες του χρόνου, η έκθεση ανα-
φέρει ότι το 2021 ήταν πιθανόν μεταξύ 

της πέμπτης και έβδομης θερμότερης 
χρονιάς που έχει καταγραφεί, παρά τις 
ψυχρές επιπτώσεις από το φαινόμενο Λα 
Νίνια που προκάλεσε πτώση θερμοκρασι-
ών στις αρχές του χρόνου.
«Από τα βάθη των ωκεανών μέχρι τις κο-

ρυφές των βουνών, από τους παγετώνες 
που λιώνουν μέχρι τα ασταμάτητα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, τα οικοσυστήματα και 
οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο καταστρέ-
φονται», αναφέρει ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντό-
νιο Γκουτέρες σχετικά με την έκθεση.
Ο ίδιος τονίζει, ότι η COP26 που θα δι-

αρκέσει δύο εβδομάδες, θα «πρέπει να 
αποτελέσει ένα σημείο καμπής για τους 
ανθρώπους και για τον πλανήτη».

Ο WMO διαπίστωσε ότι η μέση θερμο-
κρασία για το 2021 ήταν περίπου 1,09 
βαθμοί Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με 

τα προβιομηχανικά επίπεδα. Και η μέση 
θερμοκρασία κατά την τελευταία 20ετία 
(2002-2021) για πρώτη φορά ξεπέρασε το 
συμβολικό ανώτατο όριο του ενός βαθ-
μού Κελσίου πάνω από τα επίπεδα του 
19ου αιώνα, όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν 
να καίνε ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανική 
κλίμακα. «Αυτό θα επικεντρώσει το μυα-
λό των συμμετεχόντων στην COP26 στο να 
επιδιώξουν να περιοριστεί η άνοδος της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας εντός των ορί-
ων που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι πριν 
από έξι χρόνια», λέει ο Στίβεν Μπέλτσερ, 
επικεφαλής επιστήμονας στη Βρετανική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Στη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 

οι χώρες συμφώνησαν να περιοριστεί η 
υπερθέρμανση «αρκετά κάτω» από τους 
δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και -ει δυνατόν- 
στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Έκτοτε, ο κόσμος έχει βιώσει τεράστιες 
καιρικές καταστροφές, περιλαμβανομέ-
νων των δασικών πυρκαγιών στη Σιβηρία 
και την Αυστραλία, στο σφοδρότερο καύ-
σωνα των τελευταίων χιλίων ετών στη Βό-
ρειο Αμερική, στις ακραίες βροχοπτώσεις 
που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες 
στην Ασία, την Αφρική, τις ΗΠΑ και την Ευ-
ρώπη.
«Η νέα συνθήκη είναι τα ακραία φαι-

νόμενα. Υπάρχουν όλο και περισσότερες 
επιστημονικές ενδείξεις, ότι κάποια από 
αυτά φέρουν τη σφραγίδα της προκληθεί-
σας από τον άνθρωπο κλιματικής αλλα-
γής», λέει ο γ.γ. του WMO Πέτερι Τάλας 
(φωτ.).                                

© zougla.gr

Η Σελήνη έχει οξυγόνο για να Η Σελήνη έχει οξυγόνο για να 
συντηρήσει 8 δις ανθρώπους  συντηρήσει 8 δις ανθρώπους  
τα επόμενα 100.000 χρόνιατα επόμενα 100.000 χρόνια

«Ο πλανήτης οδεύει προς  «Ο πλανήτης οδεύει προς  
ένα αχαρτογράφητο έδαφος»ένα αχαρτογράφητο έδαφος»

https://www.moneyreview.gr/tag/diastima/
https://www.moneyreview.gr/tag/diastima/
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CJ Miles:CJ Miles:  «Καυτή» «Καυτή» 
Φιλιππινέζα!Φιλιππινέζα!

Όταν τα Social Media 
«ανακάλυψαν» τη CJ 

Miles, έμειναν με το στό-
μα… ανοικτό και 
το ηθικό στα… 
ύψη! 
Όχι άδικα, κα-

θώς πρόκειται 
για μια πολύ σέξι 

και με ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά γυναίκα, 

η οποία προκαλεί απα-
νωτά… εγκεφαλικά στους 
2,2 εκατ. οπαδούς της στο 
Instagram, κάθε φορά που κά-
νει μια ανάρτηση. 
Η 37χρονη Φιλιππινέζα, η 

οποία χωράει και σε ένα… μπου-
καλάκι, εφόσον έχει ύψος μόλις 
1,40 εκ.! διαθέτει χυμώδες κορμί 
και πλούσιο μπούστο, που είναι 
και το μεγάλο της… ατού! 
Ενώ δικαιολογεί απολύτως και 

το ρητό που λέει ότι «τα ακρι-
βά αρώματα μπαίνουν σε μικρά 
μπουκαλάκια»!

© Novasports.gr

Ανησυχία για την υγεία  
της βασίλισσας Ελισάβετ 
Ακύρωσε μία ακόμη επίσημη εμφάνιση

Μετά από πολλά δημοσιεύ-
ματα αλλά και τον ίδιο τον 

πρίγκιπα Κάρολο, που ανέφερε 

ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία 
για την κατάσταση της υγείας της 
βασίλισσας Ελισάβετ, ακόμα μια 
απουσία της δημιουργεί αμφιβο-
λίες.
Η 95χρονη μονάρχης δεν 

πήγε στην τελετή για την Ημέ-
ρα των Βετεράνων στο μνημείο 
Cenotaph του Λονδίνου, μια εκ-
δήλωση που χάνει για πρώτη 
φορά τα τελευταία 22 χρόνια. 
Το Buckingham Palace ανακοί-

νωσε ότι η βασίλισσα δε θα πα-
ραστεί, εξαιτίας ενός τραυματι-
σμού στην πλάτη της.
Όπως αναφέρεται στη σχετική 

ανακοίνωση, «η βασίλισσα είναι 
απογοητευμένη που θα χάσει 
την εκδήλωση» ενώ η παρου-
σία της εκεί θα αποτελούσε την 
πρώτη της επίσημη δημόσια εμ-
φάνιση, μετά την παραμονή της 
στο νοσοκομείο τον περασμένο 
μήνα.

© govastileto.gr

Ο Τομ Χόπερ φέρεται να είναι φαβορί 
για το ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ένα μη αναμενόμενο μέ-
λος του καστ του «Game 

of Thrones» έχει γίνει πλέον το 
μεγάλο φαβορί για το ρόλο της 
επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ. 
Με την πάροδο των χρόνων, 

οι πρωταγωνιστές της δραμα-
τικής σειράς επικής φαντασίας, 
Ρίτσαρντ Μάντεν και Κιτ Χάριν-
γκτον, θεωρούνταν ότι θα αντι-
καταστήσουν τον Ντάνιελ Κρεγκ 
ως 007.
Ωστόσο, ένα νέο μέλος του καστ 

της εκπομπής του HBO προβάλ-

λεται τώρα ως πιθανός διάδοχος 
του Ντάνιελ Κρεγκ, αν και μέχρι 
πρόσφατα δεν ήταν στους επι-
κρατέστερους.  
Ο Τομ Χόπερ, ο οποίος υπο-

δύθηκε τον Ντίκον Τάρλι, είναι 
τώρα φαβορί μαζί με τους Ρί-
τσαρντ Μάντεν και Τομ Χάρντι, 
σύμφωνα με τους πράκτορες 
στοιχημάτων.
Ο Άγγλος ηθοποιός, 36 ετών, 

εμφανίστηκε σε τέσσερα επει-
σόδια του «Game of Thrones» 
αλλά είναι ίσως περισσότερο 
γνωστός στο πιο νεανικό κοινό, 
από το ρόλο του ως  Λούθερ Χάρ-
γκριβς στη σειρά του Netflix «The 
Umbrella Academy». 
Πρόκειται να πρωταγωνιστήσει 

σε μια νέα ταινία του Netflix με 
τίτλο «Love In The Villa».
Ο Τομ Χόπερ κατάγεται από το 

Leicestershire, μια κομητεία της 
κεντρικής Βρετανίας, στην οποία 
βρίσκεται και η πόλη Λέστερ, 
ωστόσο, υποδύεται Άμερικανούς 
στα περισσότερα από τα πιο 
πρόσφατα πρότζεκτ του.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το GQ 
τον έχρισε άντρα της χρονιάς
O Greek Freak φιγουράρει πλέον στο εξώφυλλο του διάσημου περιοδικού

Το 2021 ήταν μια χρονιά με πολλές διακρί-
σεις για τον Γιάννη Άντετοκούνμπο. Σε αυ-

τές ήρθε να προστεθεί και το GQ που τον έχρισε 
άντρα της χρονιάς. Το περιοδικό παραδοσιακά, 
κάθε χρόνο, τοποθετεί σε «βάθρο» εκείνους που 
θεωρεί άντρες της χρονιάς. Στα εξώφυλλά του 
έχουν φιγουράρει σπουδαίες προσωπικότητες 
από όλο τον κόσμο. Άνάμεσα σε αυτές είναι πλέ-
ον και ο Έλληνας μπασκετμπολίστας.
Ο Γιάννης Άντετοκούνμπο, που κατέχει και 

το ρεκόρ του Έλληνα με τους περισσότερους 
Instagram followers, δε χρειάζεται ιδιαίτερες συ-
στάσεις στο εξωτερικό. Η πορεία του στο NBA τον 
έφτασε πρόσφατα και μέχρι το κατώφλι του Λευ-
κού Οίκου όπου συνάντησε τον Τζο Μπάιντεν. 
Ο Άμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον μπα-

σκετμπολίστα και τον αδελφό του, Θανάση, και η 
συνάντησή τους δεν άργησε να γίνει viral. 
«Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο, για να συ-

ναντήσουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Είμαι ευγνώ-
μων γι’ αυτή την ευκαιρία, είναι ένα παράδειγ-
μα, πως με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις 
πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα υπέροχο 
δώρο, το γεγονός πως είμαστε στο Λευκό Οίκο, 
συναντώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ», είπε ανά-

μεσα σε άλλα ο 
MVP του NBA.
«Ο Γιάννης 

Α ν τ ε τ ο κ ο ύ ν -
μπο δε θέλει 
να γίνει το νέο 
πρόσωπο του 
NBA, αλλά κάτι 
τέτοιο μοιάζει 
αναπόφευκτο, 
τόσο λόγω της 
ιστορίας που 
κουβαλάει πίσω 
του και αποτε-
λεί έμπνευση, 
αλλά και λόγω 
της αποφασιστικότητας που δείχνει στο γήπεδο, 
του μεγάλου ταλέντου του και των τρομερών επι-
δόσεών του στα φετινά playoffs του NBA» εξηγεί 
την επιλογή του το αμερικάνικο GQ. 
O Greek Freak φιγουράρει πλέον στο εξώφυλλο 

του περιοδικού GQ ως ο αθλητής της χρονιάς στο 
26ο επετειακό τεύχος. Πόζαρε στο φωτογραφικό 
φακό του Arnaud Pyvka.

© OKmag.gr

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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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, πως πάνε οι πε-
ρίπατοι;
Μ-Μια χαρά. Χάρις τη Ρόζα θέλουμε δε θέ-
λουμε ξεποδαριαζόμαστε. Αλλά μας αρέ-
σει. Έχει πολλά θετικά για την υγεία μας.
Α-Σαν τι;
Μ-Πρώτα απ’ όλα κάνουμε 3 με 4 φορές 
ένα είδους γυμναστικής που δεν κάναμε 
πριν. Αυτό βοηθάει στο μεταβολισμό μας. 
Μπορώ να σου πω ότι αρχίζω και χάνω λίγο 
βάρος.
Α-Πολύ καλό αυτό.
Μ-Επίσης, ο καθαρός αέρας μάς κάνει καλό 
στα πνευμόνια, κι έτσι το βράδυ κοιμό-
μαστε σαν τα πουλάκια. Γι’ αυτό σου λέω 
πάρε κι εσύ ένα σκυλάκι.
Α-Σου είπα, δε χρειάζεται. Μη μου το παί-
ζεις κι εσύ σαν την Αλεπού του Αισώπου, 
που έχασε την ουρά της σε δάγκωμα κυ-
νηγού και μετά προσπαθούσε να πείσει τις 
υπόλοιπες αλεπούδες να κόψουν και αυ-
τές τις ουρές τους, ότι και… καλά είναι νέα 
μόδα!
Μ-Εντάξει, δε σε πιέζω.
Α-Σκέψου ένα πράγμα όμως.
Μ-Τι να σκεφτώ;
Α-Πόσο απολαυστικοί θα είναι οι περίπατοι 
όταν έξω κάνει χιονοθύελλα και το κρύο εί-
ναι τσουχτερό.
Μ-Το σκέφτηκα. Αλλά θα κάνω τα αδύνατα 
δυνατά και θα συνεχίσω τους περιπάτους.
Α-Και δε θα κρυώνει η Ρόζα;
Μ-Αν καταλάβω ότι κρυώνει θα τις πάρω 
παλτό σκύλων. Αλλά σίγουρα μποτάκια θα 
τις πάρω, για να τα φορά όταν κάνει παγω-
νιά.
Α-Και πόσο πάνε τα αξεσουάρ της;
Μ-Δεν είναι καθόλου ακριβά. Όλα μαζί εί-
ναι δεν είναι $90. Τίποτα.
Α-Τα εμβόλια;
Μ-Ε, πόσο θα πάνε αυτά, κάνα κατοστάρι-
κο…
Α-Εδώ γελάμε!
Μ-Γιατί;
Α-Η γειτόνισσά μου που είναι κι αυτή σκυ-
λομαμά πλήρωσε τον πρώτο χρόνο περί-
που $900 -πάνε 4 χρόνια τώρα- και άλλα 
300 για τη στείρωση. Και πληρώνει κάθε 
χρόνο κάνα κατοστάρικο για τσεκ απ. Μετά 
έχεις και τα κουρέματα. Αυτά τα σκέφτηκες;
Μ-Αυτό που μ’ ενδιαφέρει είναι, ότι η πα-
ρουσία της Ρόζας πρόσθεσε στη ζωή μας. 
Όσο για τα λεφτά χαλάλι της. Μάλιστα, 
μετά τα εμβόλια θα της αγοράσω ασφά-
λεια υγείας.
Α-Έχουν ασφάλεια υγείας για τα σκυλιά;
Μ-Και για τις γάτες...
Α-Αυτό δεν το ήξερα.
Μ-Είναι απαραίτητο, διότι προφυλάγεσαι 
από μεγάλα έξοδα σε περίπτωση αρρώ-
στιας ή τραυματισμού. Έχεις άμεση βοή-
θεια με όλα τα κομφόρ για ανάρρωση.
Α-Σε λίγο θα πρέπει να καταντήσουμε σκύ-
λοι ή γάτες, για να έχουμε τη σωστή και 
γρήγορη περίθαλψη στο Κεμπέκ.
Μ-Τι θέλεις να πεις;
Α-Θέλω να πω, παρόλα τα δισεκατομμύρια 
που δαπανούνται στο σύστημα υγείας, σε 
περίπτωση ανάγκης, μας έχουν και περιμέ-
νουμε 10, 15, 20 ώρες για να μας δει ένας 
γιατρός. 
Μ-Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Α-Και πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να πε-
ράσουν μέρες ολόκληρες σε ράντζα στους 
διαδρόμους. Άσε και το άλλο…
Μ-Ποιο άλλο;
Α-Ότι πιο εύκολα βρίσκεις να σου πουλή-
σουν οι μαυραγορίτες όπλα, παρά να βρεις 
οικογενειακό γιατρό.
Μ-Αυτό να λέγεται…
Α-Τις προάλλες έβλεπα στην τηλεόραση 
μια έρευνα, που παρουσίασε ότι στο Κε-
μπέκ έχουμε περισσότερους ιατρούς και 
νοσοκόμες από τις άλλες επαρχίες.
Μ-Ε, τότε πως εξηγείται που μεγάλο ποσο-

στό των Κεμπεκιωτών δεν έχουν οικογενει-
ακό γιατρό;
Α-Δεν ξέρω, πάντως το Κεμπέκ έχει 109 
γιατρούς ανά 100.000 κατοίκους, σε σύ-
γκριση με το Οντάριο που έχει 85 γιατρούς 
ανά 100.000 κατοίκους! Αλλά στο Οντάριο, 
παρά τους λιγότερους γιατρούς που έχουν, 
μόνο 9% των κατοίκων δεν έχουν οικογε-
νειακό γιατρό, ενώ το ποσοστό των Κεμπε-
κιωτών που δεν έχουν οικογενειακό γιατρό 
είναι 25%. Δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια 
κάτοικοι! Τώρα, αν συγκρίνεις τις δύο πό-
λεις, το Τορόντο και το Μόντρεαλ, εκεί τα 
πράγματα είναι πιο σκούρα.
Μ-Δηλαδή;
Α-Στο Τορόντο μόνο 9,4% των κατοίκων δεν 
έχει οικογενειακούς γιατρούς, ενώ το πο-
σοστό στο Μόντρεαλ είναι 30%. Και ξέρεις 
που οφείλεται αυτό;
Μ-Πες μου εσύ που είδες το ρεπορτάζ.
Α-Αυτό οφείλεται στη συνταξιοδότηση των 
γιατρών, τους οποίους οι αντικαταστάτες 
υποχρεούνται να αναλαμβάνουν ειδικές 
ιατρικές δραστηριότητες στα νοσοκομεία 
κατά τα πρώτα 20 χρόνια της πρακτικής 
τους. Εάν δεν το κάνουν, τους επιβάλλεται 
πρόστιμο 30% του εισοδήματός τους. 
Μ-Αυτό δεν το ήξερα.
Α-Ως αποτέλεσμα, οι ιατροί περιορίζονται 
στην πρακτική του νοσοκομείου ή ολοκλη-
ρώνουν την εβδομάδα εργασίας τους με 
κλινικές. Τέλος, ενώ οι γενικοί ιατροί στον 
υπόλοιπο Καναδά φροντίζουν κατά μέσο 
όρο 950 ασθενείς, στο Κεμπέκ φροντίζουν 
κατά μέσο όρο μόνο 685 ασθενείς. 
Μ-Γι αυτό έχει καταντήσει «εδώ γιατρός, 
εκεί γιατρός, που είναι ο γιατρός;». 
Α-Ακριβώς. Και τώρα θα σου κάτι, που θα 
πέσεις από τα σύννεφα.
Μ-Για λέγε.
Α-Ξέρεις ποια χώρα έχει ένα από τα κα-
λύτερα και ποιο προσβάσιμα συστήματα 
υγείας;
Μ-Όχι.
Α-Η Κόστα Ρίκα!
Μ-Στη Λατινική Αμερική;
Α- Ναι! Το υγειονομικό της σύστημα είναι 
από τα καλύτερα στον κόσμο, με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας να την κατα-
τάσσει στην 36η θέση παγκοσμίως, θέση η 
οποία ξεπερνάει αυτή των Ηνωμένων Πολι-
τειών της Αμερικής και της Νέας Ζηλανδίας. 
Με 25$ βλέπεις το γιατρό στο άψε σβήσε 
και έχεις δωρεάν περίθαλψη στα καλύτερα 
νοσοκομεία του κόσμου.
Μ-Ε, τότε να μετακομίσουμε εκεί.
Α-Εσύ δεν μπορείς.
Μ-Γιατί;
Α-Ξέρεις τους λόγους. Δε θα μαλώσουμε 
και πάλι γι’ αυτούς.
Μ-Δε θα μαλώσουμε αλλά πριν με πάρεις 
άκουσα τον Μητσοτάκη να βγάζει έκτακτο 
διάγγελμα για τα νέα μέτρα που θα πάρει 
η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων ξέρεις τι είπε;
Α-Τώρα εσύ θα μου πεις.
Μ-Είπε λοιπόν, ότι «το πιστοποιητικό εισό-
δου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμέ-
νους άνω των 60 ετών παύει να ισχύει επτά 
μήνες από την έκδοσή του. 
Α-Δηλαδή;
Μ-Στάσου, δεν τέλειωσα. Είπε επίσης: «Θα 
δοθεί ένας μήνας περιθώριο για τον εμβο-
λιασμό τους με την 3η δόση μετά την πάρο-
δο του εξαμήνου. Και αυτό γιατί τα ιατρικά 
δεδομένα δείχνουν ότι, με τον καιρό, μειώ-
νεται η άμυνα του εμβολίου».
Α-Μάλιστα.
Μ-Μόνο αυτό έχεις να πεις;
Α-Με αυτά που είπες με άφησες άφωνη και 
μπερδεμένη.
Μ-Γιατί, που είναι το μπέρδεμα;
Α-Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Άλλα 
έλεγαν για την υψηλή αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων και άλλα λένε τώρα.
Μ-Κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρεις, είναι καιρός για 
τον περίπατο και πρέπει να σ’ αφήσω. 
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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:

ΚΑΝΑΔΑΣ
Άδεια άνευ αποδοχών για τους  
ανεμβολίαστους ομοσπονδιακούς
Οι εργαζόμενοι στον πυρήνα του ομο-

σπονδιακού δημόσιου τομέα, που 
δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του 
COVID-19, τέθηκαν σε άδεια άνευ αποδο-
χών τη Δευτέρα 15/11, εκτός εάν τους είχε 
ήδη παραχωρηθεί ειδική άδεια. Η πολιτι-
κή θα μπορούσε ενδεχομένως να αφήσει 
περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους 
χωρίς αμοιβή και να μην μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε παροχές ασφάλισης 
εργασίας.

Από τις 3 Νοεμβρίου, η συντριπτική πλει-
οψηφία – περίπου το 95% – των ομοσπον-
διακών δημοσίων υπαλλήλων, αναφέρθη-
κε ότι ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. Από 
τους 267.222 υπαλλήλους που δήλωσαν 
το καθεστώς τους, λίγο περισσότεροι από 
3.150 έχουν ζητήσει κάποιο είδος άδειας, 
ώστε να μπορούν να εργαστούν χωρίς 
πλήρη δέσμη εμβολίων.
Η κυβέρνηση είπε ότι 1.255 εργαζόμε-

νοι ανέφεραν ότι είναι εντελώς ανεμβο-
λίαστοι, που αντιπροσωπεύει περίπου 
το 0,5% των εργαζομένων που έχουν δη-
λώσει την ιδιότητά τους. Υπάρχουν 7.284 
εργαζόμενοι με μόνο ένα εμβόλιο κατά 
του COVID-19. Τους δόθηκε 10 εβδομάδες 
μετά την πρώτη τους δόση για να λάβουν 
το δεύτερο εμβόλιο, προτού τεθούν επί-
σης σε άδεια άνευ αποδοχών.

Η κυβέρνηση είπε ότι θα απαλλάξει 
υπαλλήλους που δεν μπορούν να εμβολι-
αστούν για λόγους υγείας, θρησκευτικούς 
ή άλλους λόγους που προστατεύονται 
από το Νόμο για τα Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα, αλλά ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρου-
ντό προειδοποίησε στην αρχή της πολιτι-
κής, ότι αυτές οι άδειες για εξαιρέσεις θα 

είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν.
Η Γραμματεία του Υπουργείου Οικονο-

μικών δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει πόσοι 
μη εμβολιασμένοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι υπάλληλοι έχουν λάβει κάποιου 
είδους απαλλαγή, όπως η δυνατότητα να 
εργαστούν από το σπίτι. Τα ομοσπονδια-
κά συνδικάτα του δημόσιου τομέα περι-
μένουν ακόμη να μάθουν, πόσα από τα 
μέλη τους έχουν λάβει ειδικές απαλλαγές 
και πόσα έχουν τεθεί σε άδεια άνευ απο-
δοχών. Τα συνδικάτα είπαν ότι σκοπεύουν 
να υποβάλουν παράπονα, εάν αισθάνο-
νται ότι δε γίνονται σεβαστά τα ανθρώπι-
να δικαιώματα ενός εργαζομένου.

Η μεγαλύτερη ομοσπονδιακή ένωση, 
η Συμμαχία Δημοσίων Υπηρεσιών του 
Καναδά, έχει ενθαρρύνει τα μέλη να εμ-
βολιαστούν αν είναι δυνατόν. Ορισμένοι 

ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι επέλεξαν να 
μην εμβολιαστούν και αυτή είναι η επιλο-
γή τους, δήλωσε ο πρόεδρος του συνδι-
κάτου Κρις Άιλγουορντ, αλλά η πολιτική 
της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη ως προς 
τις συνέπειες.

Ωστόσο, τα μέλη που αισθάνονται ότι 
τους φέρθηκαν άδικα ή ότι τα δικαιώματά 
τους παραβιάστηκαν, θα πρέπει να υπο-
βάλουν παράπονο και το σωματείο θα τα 
χειριστεί κατά περίπτωση, είπε.
«Εάν έχουν εύλογες ανησυχίες για το 

πώς εφαρμόζεται αδικαιολόγητα η πολιτι-
κή σε αυτούς, τότε θα πρέπει να τις προ-
ωθήσουν», είπε ο Aylward. Το συνδικάτο 
πιστεύει ότι υπάρχει μια «ισχυρή πιθανό-
τητα» η κυβερνητική πολιτική να αντέξει 
οποιεσδήποτε νομικές προκλήσεις προκύ-
ψουν.

Η πολιτική θα αναθεωρείται κάθε έξι μή-
νες και αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 
Το επόμενο βήμα θα είναι η επιστροφή 
των ομοσπονδιακών υπαλλήλων στη δου-
λειά, είπε ο Aylward. Ενώ το σωματείο 
έχει ανησυχίες, σχετικά με το εάν οι επι-
τροπές υγείας και ασφάλειας έχουν ενη-
μερωθεί κατάλληλα για τα σχέδια, είπε 
ότι είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζουν ότι 
οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί.
«Αυτό είναι πραγματικά ενθαρρυντικό, 

να βλέπουμε τον υψηλό αριθμό μελών 
που έχουν πιστοποιήσει την εμβολιαστική 
τους κατάσταση», είπε.

Ο Τρουντό είπε ότι τα υψηλά ποσοστά 
εμβολιασμού των ομοσπονδιακών υπαλ-
λήλων είναι ένας λόγος για να είναι πε-
ρήφανοι και εντυπωσιασμένοι από τη 
δέσμευση των ομοσπονδιακών δημοσίων 
υπαλλήλων.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν πιστεύει ότι 
οι βεβαιώσεις των εργαζομένων είναι 
αληθινές και γιατί η κυβέρνηση δε ζήτησε 
απόδειξη εμβολιασμού, ο Τρουντό είπε 
ότι δεν είναι δύσπιστος.
«Οι άνθρωποι που εργάζονται τόσο 

σκληρά για να κρατήσουν τους Καναδούς 
ασφαλείς σε αυτό το δύσκολο ενάμιση 
χρόνο, φυσικά θα κάνουν ό,τι είναι απα-
ραίτητο για να κρατήσουν τους Καναδούς 
ασφαλείς», είπε ο Τρουντό σε συνέντευξη 
Τύπου στο Έντμοντον τη Δευτέρα 15/11.
Τα τμήματα θα ελέγχουν τις βεβαιώσεις 

και τα έντυπα συγκατάθεσης και οι υπάλ-
ληλοι που διαπιστώνεται ότι παρέχουν 
ψευδή βεβαίωση θα τιμωρούνται με πει-
θαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
των απολύσεων.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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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 21 Νοεμβρίου: 

Καλημέρα 
Πατρίδα

2ο Μέρος Συνέντευξης με το Γεν. Διευθυντή  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ  Χρήστο Αδαμόπουλο

ΤΑ ΈΓΚΑΊΝΊΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΈΔΟΥ 
«ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΊΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΊΓΑΝΤΈΣ» 

ΈΜΠΝΈΥΣΤΗ ΚΑΊ ΊΔΡΥΤΗ 
ΤΩΝ ΛΟΚΑΤΖΗΔΩΝ ΚΑΊ ΤΟΥ ΊΈΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

Το Μετάλλιο της Έθνοσυνέλευσης 
του Κεμπέκ στον αεικίνητο 

Δημήτρη Γιαντσούλη
Το απένειμε ο Guy Ouellette  
Βουλευτής του Chomedey

Ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα της 
Ελληνικής παροικίας του Μόντρε-

αλ, ο Δημήτρης Γιαντσούλης, τιμήθηκε 
πρόσφατα με το μετάλλιο της Εθνοσυνέ-
λευσης του Κεμπέκ από το βουλευτή του 
Chomedey Guy Ouellette. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του βουλευτή και στον αιώνιο 
εθελοντή εκτός του μεταλλίου δόθηκε τι-
μητικό δίπλωμα για την πολύχρονη εθε-
λοντική προσφορά του. 
Σύμφωνα με μια περιγραφή και εξή-

γηση του μεταλλίου στον ιστότοπο της 
Εθνικής Συνέλευσης του Κεμπέκ, το Με-
τάλλιο της Εθνικής Συνέλευσης του Κε-
μπέκ απονέμεται από τα Μέλη της Συνέ-
λευσης σε άτομα της επιλογής τους που 
αξίζουν αναγνώρισης. 

Η σύνθεσή του είναι χαλκός λακαρισμέ-
νος αντίκα και στην αντίστροφη πλευρά 
του βρίσκεται το ομοίωμα του Jean-
Antoine Panet, του πρώτου προέδρου 
της Βουλής της Συνέλευσης του Κάτω 
Καναδά. Το ομοίωμα αναπαράγει μέρος 
της ζωγραφικής, «Η συζήτηση για τη 
γλώσσα», του Charles Huot, που κρέμε-
ται στην αίθουσα της εθνικής συνέλευ-
σης του κτηρίου του Κοινοβουλίου. 
Το μετάλλιο δόθηκε στον κύριο Για-

ντσούλη στα πλαίσια του εορτασμού 
των 200 χρόνων από την απελευθέρω-
ση της Ελλάδας από τον Τουρκικό ζυγό.
Ο κύριος Γιαντσούλης εκτός από τη 

λαμπρή σταδιοδρομία του στην Εθνική 
Τράπεζα έχει δώσει ένα τεράστιο μέρος 
της ζωής του στον εθελοντισμό. Πολλοί 
από τους Ελληνοκαναδικούς οργανι-
σμούς του Μόντρεαλ έχουν καρπωθεί 
της προσφοράς του, για πάνω από μισό 
αιώνα. 
Υπήρξε ιδρυτικός πρόεδρος του Ιδρύ-

ματος της Εθνικής Τράπεζας Καναδά, 
υπηρέτησε το Φιλανθρωπικό Οργανισμό 
Ελληνίδων Κυριών, υπήρξε 2 φορές πρό-
εδρος της ΑΧΕΠΑ/Μόντρεαλ, αφιέρωσε 
50 χρόνια στην Παμμακεδονική Ένωση 
Καναδά, υπήρξε πρωτεργάτης ιδρύσεως 
του Μακεδονικού Συλλόγου Γεώργιος 
Λάσσαρης στο Οντάριο, καθώς και του 
Μακεδονικού συλλόγου Φίλιππος Αλέ-
ξανδρος στο Κεμπέκ. 

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους ορ-
γανισμούς τους οποίους υπηρέτησε ο 
ακούραστος Δημήτρης Γιαντσούλης. Από 
τον 29ο υποκυβερνήτη του Κεμπέκ τον 
αξιότιμο κύριο Joseph Michel Doyon 
έλαβε τιμητικό μετάλλιο, ενώ ανακηρύ-
χθηκε Έλληνας της Χρονιάς από την Ελ-
ληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ. 
Στα ΝΕΑ ο κύριος Δημήτρης Γιαντσού-

λης δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος 
και ικανοποιημένος γι αυτή τη διάκριση, 
όχι μόνο για εμένα προσωπικά αλλά και 
για το γεγονός ότι προβάλλεται ο Ελληνι-
σμός μέσα στο κοινοβούλιο του Κεμπέκ». 

Από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης ο 
Guy Ouellette Βουλευτής του Chomedey 
απέτινε φόρο τιμής στο Δημήτρη Για-
ντσούλη λέγοντας: 
«Για σχεδόν 4 δεκαετίες έχει πολύ ση-

μαντική συμβολή στις ελληνικές κοινότη-
τες, στα σχολεία τους και στο προσκοπι-
κό κίνημα, καθώς και στον Ερυθρό Σταυ-
ρό, το Salvation army και στις Κόρες της 
Πηνελόπης. Έχει λάβει πολλές αναγνωρί-
σεις και τιμητικά πιστοποιητικά αξίας μέ-
χρι στιγμής, καθώς και το μετάλλιο από 
το Ethnic Press/Media Council of Canada 
«Άνθρωπος της χρονιάς 2000» για επι-
τεύγματα ζωής και κοινοτική κληρονομιά 
στον Καναδά. Τιμήθηκε επίσης στην 90ή 
επέτειο από την ίδρυση της AHEPA του 
Μόντρεαλ, για την ηγεσία του ως προ-
έδρου για την περίοδο 1977-1978. Ένα 
ειδικό αφιέρωμα για έναν ξεχωριστό άν-
θρωπο στο πλαίσιο της 200ης επετείου 
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Ευχαριστώ 
κύριε Γιαντσούλη».
Σε μία συγκινητική χειρονομία αντα-

πόδοσης, ο κ. Guy Ouellette έλαβε ένα 
πίνακα ζωγραφικής της κυρίας Εγκόλ-
φης Γιαντσούλη που προοριζόταν για 
την εθνική συνέλευση, ως ένδειξη ανα-
γνώρισης και εκτίμησης του έργου του 
βουλευτή για το Chomedey κυρίου Guy 
Ouellette. 
Αυτός ο πίνακας θα μεταφερθεί στο Κε-

μπέκ Σίτι, για να δοθεί στον πρόεδρο της 
Εθνοσυνέλευσης κ. Φρανσουά Παρα-
ντί ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την 
Εθνοσυνέλευση.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: Νίκη Εργοτέλη, 
ισοπαλίες σε Ρόδο, Σπάρτη και Χανιά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
(2η αγωνιστική)

ΑΕ Καραϊσκάκης-Κηφισιά 0-2 
Ζάκυνθος-Αιγάλεω 0-1 
ΟΦ Ιεράπετρας-Καλλιθέα 1-2 
Παναθηναϊκός Β’-ΑΕΚ Β’ 0-2 
Εργοτέλης-Επισκοπή 1-0 
Αστέρας Βλαχιώτη-Ρόδος 0-0 
Διαγόρας Ρόδου-Λεβαδειακός 1-1 
Χανιά-Ηρόδοτος 0-0

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 
(σε 2 αγώνες)

1] Κηφισιά 6 (4-0) 
2] ΑΕΚ Β’ 6 (3-0) 
3] Αιγάλεω 4 (2-1) 
4] Διαγόρας Ρόδου 4 (3-2) 
5] Λεβαδειακός 4 (3-2) 
6] Ρόδος 4 (1-0) 
7] Καλλιθέα 3 (2-1) 
8] Εργοτέλης 3 (1-1) 
9] Καραϊσκάκης Άρτας 3 (1-2) 

10] Χανιά 2 (1-1) 
11] Ηρόδοτος 1 (1-2) 
12] Αστέρας Βλαχιώτη 1 (1-2) 
13] Καλαμάτα 0 (0-1) 
14] Ζάκυνθος 0 (0-1) 
15] ΟΦ Ιεράπετρας 0 (1-2) 
16] Επισκοπή Ρεθύμνου 0 (0-2) 
17] Παναθηναϊκός Β’ 0 (0-4)

 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗ (3η) 

(Κυριακή 21/11, 15:00)
Αιγάλεω-ΟΦ Ιεράπετρας 
Ηρόδοτος-Ζάκυνθος 
Λεβαδειακός-Χανιά 
Ρόδος-Διαγόρας 
Επισκοπή-Αστέρας Βλαχιώτη 
Κηφισιά-Εργοτέλης 
ΑΕΚ Β’-ΑΕ Καραϊσκάκης 
Καλαμάτα-Παναθηναϊκός Β’
Ρεπό: Καλλιθέα

© gazzetta.gr

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  
ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: Κορυφή η Βέροια, 
νίκησαν ΑΕΛ και Αλμωπός Αριδαίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(2η αγωνιστική)

Καβάλα-Αναγέννηση Καρδ. (Αναβολή) 
Νίκη Βόλου-Βέροια 2-2 
ΠΑΟΚ Β’-Πανσερραϊκός 1-1 
Θεσπρωτός-Πιερικός 1-0 
Αλμωπός Αριδαίας-Απόλλων Πόντου 2-0 
Ολυμπιακός Βόλου-Ηρακλής 1-1 
ΑΕΛ-Απόλλων Λάρισας 2-0 
Τετάρτη 8/12 (15:00) 
Τρίκαλα-Ολυμπιακός Β’

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 
(σε 2 αγώνες)

1] Βέροια 4 (3-2) 
2] ΑΕ Λάρισα 3 (2-0) 
3] Ολυμπιακός Β’ 3 (3-1) 
4] Αναγέννηση Καρδίτσας 3 (1-0) 
5] Αλμωπός Αριδαίας 3 (2-1) 
6] Θεσπρωτός 3 (1-1) 
7] Ηρακλής 2 (1-1) 
8] Ολυμπιακός Βόλου 2 (3-3) 

9] Πανσερραϊκός 2 (3-3) 
10] Νίκη Βόλου 2 (2-2) 
11] Ξάνθη 1 (1-1) 
12] Τρίκαλα 1 (3-3) 
13] Πιερικός 1 (1-2) 
14] Απόλλων Λάρισας 1 (3-5) 
15] ΠΑΟΚ Β’ 1 (2-4) 
16] Καβάλα 0 (0-0) 
17] Απόλλων Πόντου 0 (0-2)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗ (3η) 
(Κυριακή 21/11, 15:00)

Ολυμπιακός Β’-ΑΕΛ 
Πανσερραϊκός-Τρίκαλα 
Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β’ 
Βέροια-Ολυμπιακός Βόλου 
Απόλλων Πόντου-Νίκη Βόλου 
Αναγέννηση Καρδίτσας-Αλμωπός 
Αριδαίας 
Πιερικός-Καβάλα
Ρεπό: Απόλλων Λάρισας

© gazzetta.gr

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Χωρίς ντέρμπι  
η φάση των «16»

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού 
με την ομάδα του Βόλου και 

του Άρη με τον ΟΦΗ, είναι αυτά 
που ξεχωρίζουν στη φάση των «16» 
του Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ μάλλον 
εύκολες είναι οι κληρώσεις για Ολυ-
μπιακό και ΑΕΚ, που αναμένεται να 
προκριθούν σε βάρος των Λεβαδει-
ακού και Κηφισιάς αντίστοιχα. Φα-
βορί είναι και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο 
τη Λάρισα. 
Οι αγώνες αυτής της φάσης του Κυ-

πέλλου Ελλάδας είναι διπλοί και θα 
μετρήσουν τα εκτός έδρας γκολ. Οι 
ημερομηνίες των παιχνιδιών είναι 
30/11, 1&2/12/2021 (πρώτη αγωνι-
στική), 21-22-23/12/2021 (δεύτερη 
αγωνιστική). Τα ζευγάρια που κλη-
ρώθηκαν:
Λάρισα – ΠΑΟΚ
Άρης – ΟΦΗ
ΑΕΚ – Κηφισιά
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Βόλος
Άγ. Νικόλαος – Αναγ. Καρδίτσας
Λαμία – Ιωνικός
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός

Σε έναν όμιλο με κύριους 
αντιπάλους την Ισπανία 

και τη Σουηδία, η τρίτη θέση 
(Ισπανία 19 β., Σουηδία 15, 
Ελλάδα 10, Γεωργία 7, Κόσο-
βο 5) που κατέλαβε η εθνική 
ομάδα ποδοσφαίρου στην 
προκριματική φάση του Μου-
ντιάλ, βρίσκεται εντός λογικών 
πλαισίων. Ωστόσο, προβλημα-
τικές εμφανίσεις όπως αυτή 
στο φινάλε με το Κόσοβο (1-1) 
της στέρησαν τουλάχιστον τη 
2η θέση και γεννούν δεύτερες 
σκέψεις. Το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα απώλεσε συνο-
λικά έξι βαθμούς με Κόσοβο 
(δύο ισοπαλίες) και Γεωργία 
(1-1 εντός έδρας). Με αυτούς 
τους πόντους, τώρα θα διεκ-

δικούσε την πρόκρισή του στα 
μπαράζ. Την Κυριακή 14/11 
στο ΟΑΚΑ προηγήθηκε στο 
44΄ με τον Μασούρα, αλλά και 
πάλι εμφάνισε κάποιες από τις 
γνωστές αδυναμίες: αναπο-
τελεσματικότητα στην τελική 
προσπάθεια, αργή κυκλοφο-
ρία, κακή αμυντική λειτουργία 
ήταν αυτά που έφεραν την 
ισοφάριση στο 79΄.  
Η αίσθηση που υπήρξε λίγες 

ώρες πριν από τον αγώνα, πως 
η ανανέωση του συμβολαίου 
του Τζον Φαντ Σιπ, με φόντο 
το Euro 2024, αποτελούσε 
τυπική διαδικασία, δεν είναι 
πλέον δεδομένη και όλα θα 
ξεκαθαρίσουν στα ραντεβού 
του Ολλανδού τεχνικού με τη 

διοίκηση της ΕΠΟ, τις επόμε-
νες μέρες.
Το αγωνιστικό κομμάτι είναι 

μόνο ένα από τα πολλά που 
απασχολούν την ομοσπονδία, 
στα γραφεία της οποίας το 
κλίμα είναι βαρύ. Η παρούσα 
διοίκηση ελέγχεται δικαστικά 
και η επίθεση που ανάγκα-
σε σε παραίτηση το δικαστή 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου 
ρίχνουν βαριά τη σκιά τους, 
οι εσωτερικές κόντρες δε λεί-
πουν, ενώ την ίδια ώρα η κυ-
βέρνηση δείχνει διατεθειμένη 
να επαναφέρει άμεσα στο 
προσκήνιο την πλήρη εφαρμο-
γή της Ολιστικής Μελέτης, που 
ναι μεν έχει ψηφιστεί, αλλά 
δεν υλοποιείται.

Καλά πληροφορημένες πηγές 
δεν αποκλείουν το ενδεχόμε-
νο της άφιξης, λίαν συντόμως, 
κλιμακίου από FIFA/UEFA, που 
θα συναντηθεί με κυβερνητικά 
στελέχη, έχοντας στην ατζέ-
ντα τής συζήτησης τον ορισμό 
προσωρινής διοικούσας επι-
τροπής. 
Παράλληλα, στο προσκή-

νιο είναι πάντα οι συστάσεις 
των δύο υπερκείμενων αρχών 
προς τον υφυπουργό Αθλη-
τισμού Λευτέρη Αυγενάκη 
για εναρμόνιση σημείων της 
αθλητικής νομοθεσίας με την 
Ολιστική Μελέτη και το κατα-
στατικό της ΕΠΟ.

ΑΚΗΣ ΤΡΊΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΗ

Το βλέμμα στην Παρα-
σκευή 26 Νοεμβρίου 

2021, έχουν η Ιταλία, η Πορ-
τογαλία και άλλες 10 εθνικές 
ομάδες της Ευρώπης, αφού 
τότε θα διεξαχθεί η κλήρωση 
για τα μπαράζ που θα δώσουν 
τα τρία εναπομείναντα εισιτή-
ρια από την ευρωπαϊκή ζώνη 
για τα τελικά του Μουντιάλ 
που αρχίζουν σε ένα χρόνο. Η 
φάση των μπαράζ, που πρό-
κειται να αποτελέσει πολύ 
απαιτητική διαδικασία, θα δι-
εξαχθεί τον ερχόμενο Μάρτιο 
και όχι το Νοέμβριο, όπως γι-
νόταν συνήθως, αφού αυτό 
επιτρέπει η διεξαγωγή των τε-
λικών από 21 Νοεμβρίου έως 

18 Δεκεμβρίου στο Κατάρ.
Στην κληρωτίδα της 26ης Νο-

εμβρίου στη Ζυρίχη θα μπουν 
έξι ομάδες ως ισχυρές και έξι 
ως αδύναμες, με βάση τα απο-
τελέσματα που είχαν στους 
προκριματικούς ομίλους όπου 
τερμάτισαν δεύτερες, συν τις 
Αυστρία και Τσεχία ως επι-
λαχούσες, βάσει των αποτε-
λεσμάτων τους στο Nations 
League. Οι ισχυρές, που θα 
έχουν το πλεονέκτημα της 
έδρας, είναι η Πορτογαλία, 
η Σκωτία, η Ιταλία, η Ρωσία, 
η Σουηδία και η Ουαλία. Την 
πρώτη ημερομηνία των μπα-
ράζ, στις 24 ή 25 Μαρτίου, 
θα υποδεχθούν σε μονό νοκ 

άουτ αγώνα η καθεμιά τους 
μία από τις ανίσχυρες, που 
είναι οι Πολωνία, Βόρεια Μα-
κεδονία, Τουρκία, Ουκρανία, 
Αυστρία και Τσεχία. Κατόπιν 
οι έξι νικήτριες θα παίξουν με-
ταξύ τους βάσει της κλήρωσης 
που θα έχει ήδη γίνει από τις 
26 Νοεμβρίου σε νέες μονές 
αναμετρήσεις, από όπου θα 
προκύψουν οι κάτοχοι των 
τριών εναπομεινάντων εισι-
τηρίων για Κατάρ. Ειδικά για 
την Πορτογαλία, είναι άγνω-
στο εάν πάει στα μπαράζ με 
τον Φερνάντο Σάντος στον 
πάγκο, καθώς τα αποδυτήρια 
της ομάδας είναι μοιρασμένα 
υπέρ και εναντίον του.

Τέτοιες ανησυχίες δεν έχουν 
οι 10 ομάδες που έχουν ήδη 
εξασφαλίσει το εισιτήριο για 
το εμιράτο του Κόλπου τερ-
ματίζοντας πρώτες στους ομί-
λους τους. Πρόκειται για τις 
Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμα-
νία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία, 
Κροατία, Ολλανδία και Σερβία.
Το εισιτήριο για τα τελικά εξα-

σφάλισε και η Αργεντινή, μετά 
το 0-0 με τη Βραζιλία, η οποία 
έχει επίσης προκριθεί. Ωστό-
σο, η μάχη για τα άλλα δύο 
εισιτήρια και μία ακόμη θέση 
προς τα μπαράζ θα πάει μέχρι 
τέλους στη Νότια Αμερική.

ΓΊΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΗ

Στα «σχοινιά» ο Σάντος μετά  Στα «σχοινιά» ο Σάντος μετά  
το μπαράζ της Πορτογαλίαςτο μπαράζ της Πορτογαλίας

Εθνική ομάδα: Ανοίγει ο ασκός του ΑιόλουΕθνική ομάδα: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου
Αμφίβολο το μέλλον του Φαντ ΣιπΑμφίβολο το μέλλον του Φαντ Σιπ
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10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΆΒΒΆΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
08:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ 
12:30 ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
12:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΚΥΡΙΆΚΉ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
10:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  
12:30 ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
13:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΟΚ 
ΔΕΥΤΕΡΆ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 9 αγώνες)

01. ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ  23 (15-5)
02. ΆΕΚ   20 (20-10)
03. ΠΆΟΚ  19 (20-11)
04. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  14 (18-18)
05. ΠΆΣ ΓΙΆΝΝΙΝΆ 13 (9-6)
06. ΟΦΉ  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.

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΆΙΚΤΉΣ ΟΜΆΔΆ    ΓΚΟΛ ΆΓ.
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

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τέσσερις νίκες 
στα πρώτα πέντε εκτός έδρας παι-

χνίδια του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του 
στο πρωτάθλημα, μια ισοφάριση, που 
γίνεται πλέον... συνήθεια. 
Επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 

3-1, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, ο 
ΠΑΟΚ έφτασε τις τέσσερις νίκες στα πέ-
ντε πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του.
Η μοναδική απώλειά του ως τώρα εί-

ναι η ήττα από τον Ολυμπιακό, την ομά-
δα που επίσης έχει τέσσερις νίκες εκτός 
έδρας, αλλά οι «ερυθρόλευκοι», με ένα 
ματς λιγότερο, έχουν το απόλυτο (4/4).
Οι τέσσερις νίκες στα πέντε πρώτα παι-

χνίδια μπορεί να είναι ισοφάριση του 
ρεκόρ του ΠΑΟΚ στην ιστορία της κα-
τηγορίας, ωστόσο είναι ένα ρεκόρ που 
ισοφαρίζει... τακτικά τελευταία. Είναι 
ενδιαφέρον, ότι στις τρεις από τις τέσ-
σερις τελευταίες σεζόν, κάνει τέσσερις 
νίκες στις πέντε πρώτες εξόδους του, 
ενώ πέρσι έκανε τρεις νίκες, αλλά ήταν 
και αήττητος με δύο ακόμα ισοπαλίες. 
Τη σεζόν 2018-19, που πήρε το πρωτά-
θλημα, έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα 
με τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία. 

Και το επανέλαβε και την επόμενη σε-
ζόν. Παρατηρώντας όλες τις σεζόν της 
Super League, βλέπουμε ότι αυτό που 
έκανε ο ΠΑΟΚ τρεις φορές τα τέσσερα 
τελευταία χρόνια, έγινε μόλις μια φορά 
στα 12 προηγούμενα, το 2014-15. Σε 
όλες τις άλλες σεζόν κάνει από καμία ως 
δύο νίκες. Δεν αναφέρονται στη λίστα 
οι παλιότερες περίοδοι της Α’ Εθνικής 
από το 1959 ως το 2006, αλλά σε αυτό 
το διάστημα δε βρίσκει κανείς εύκο-
λα τέσσερα «διπλά» στα πέντε πρώτα 
παιχνίδια. Μόνο το 1984-85 στη σεζόν 
του πρωταθλήματος, έχει πάλι τέσσε-
ρις νίκες και μια ισοπαλία στο ξεκίνημα. 
Βέβαια, κάθε φορά το πρόγραμμα δεν εί-
ναι το ίδιο, άλλες φορές είναι θεωρητικά 
ευκολότερο, άλλες θεωρητικά δυσκολό-
τερο, αλλά σε βάθος χρόνου το στατιστι-
κό δείγμα εξομαλύνεται. Μπορεί φέτος 
να έπαιξε με τον Ολυμπιακό, αλλά και το 
2018-19 ήταν στα πρώτα πέντε η επίσκε-
ψη του ΠΑΟΚ στο Νέο Φάληρο.
Υπάρχουν επίσης και καλές επιδόσεις με 

δύσκολο πρόγραμμα, αλλά και όχι καλές 
πορείες με θεωρητικά εύκολο. Το γεγο-
νός είναι, ότι αθροιστικά έχει κερδίσει 

τα 15 από τα 20 παιχνίδια τα τέσσερα τε-
λευταία χρόνια, ποσοστό 75%, ενώ έχει 
17 νίκες στα 60 προηγούμενα, ποσοστό 
28%.
Οι πέντε πρώτοι αγώνες 
του ΠΆΟΚ εκτός έδρας 
(Άναφέρονται Περίοδοι 
και Ήττες-Ισοπαλίες-Νίκες) 
2006-2007 (2-2-1) 
2007-2008 (5-0-0) 
2008-2009 (1-2-2) 
2009-2010 (1-3-1) 
2010-2011 (2-1-2) 
2011-2012 (3-1-1) 
2012-2013 (2-2-1) 
2013-2014 (2-1-2) 
2014-2015 (1-0-4) 
2015-2016 (2-1-2) 
2016-2017 (3-1-1) 
2017-2018 (2-3-0) 
2018-2019 (0-1-4) 
2019-2020 (0-1-4) 
2020-2021 (0-2-3) 
2021-2022 (1-0-4)

© slgr.gr

SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑSUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

Το ρεκόρ του ΠΑΟΚ  Το ρεκόρ του ΠΑΟΚ  
που γίνεται...  που γίνεται...  

συνήθειασυνήθεια

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός στο 
ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ, την οποία 

νίκησε με «κατοστάρα» και διαφορά 25 
πόντων (100-75) για την 7η αγωνιστι-
κή της κανονικής περιόδου της Basket 
League. 
Οι «πράσινοι» μπήκαν με ενέργεια στην 

άμυνα και από την άμυνα βρήκαν ρυθ-
μό στην επίθεση. Τελείωσαν το ματς με 
15/31 τρίποντα και 19/36 δίποντα. Πρώ-
τος σκόρερ της ομάδας του «τριφυλλιού» 
ήταν ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος 
πέτυχε 20 πόντους με 4/5 τρίποντα. 
Ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος σκόραρε 16 πό-

ντους με 3/6 σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα 
και ο Ντάριλ Μέικον 14, ενώ μοίρασε και 
6 ασίστ. Ο Παναθηναϊκός είχε ακόμη δύο 
παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Τον 
Κέντρικ Πέρι που σκόραρε 11 πόντους και 
έδωσε 5 ασίστ και τον Γιώργο Παπαγιάν-
νη, ο οποίος πέτυχε 10 πόντους και μάζε-
ψε 8 ριμπάουντ.

Από την Ένωση προσπάθησαν περισ-
σότερο ο Έρικ Γκρίφιν, ο οποίος είχε 18 
πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 κοψίματα και 
ο Νίκος Παππάς που πέτυχε 14 πόντους, 
μοίρασε 3 ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα. Ο 
31χρονος γκαρντ της ΑΕΚ πριν την έναρξη 
του αγώνα τιμήθηκε από τον αρχηγό των 
«πρασίνων» Ιωάννη Παπαπέτρου για την 
προσφορά του στον Παναθηναϊκό.
ΤΆ ΔΕΚΆΛΕΠΤΆ: 25-18, 54-40,  
79-53, 100-75

6Χ6 Ο ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ
Το αήττητο σερί συνεχίστηκε στη Basket 

League για τον Ολυμπιακό, καθώς επι-
κράτησε με 88-68 του ΠΑΟΚ. 
Ο «δικέφαλος του βορρά» ξεκίνησε πολύ 

καλά κι έβαλε τη μπάλα κοντά στο καλάθι 
παίρνοντας το προβάδισμα (13-12) στο 
πεντάλεπτο χάρη στα 5/6 δίποντά του. 
Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στις αρχές 
της δεύτερης περιόδου, ο Λούντζης και ο 

ΜακΚίσικ ήταν οι 
δύο που οδηγού-
σαν επιθετικά 
τον Ολυμπιακό 
για το 34-30 στο 
15’, ο Πρίντεζης 
και ο Μάρτιν 
έκαναν το 38-30 
στο 16’,  ωστό-
σο ακολούθησε 
ένα σερί 8-0 από 
τους Θεσσαλονι-
κείς που ισορρό-
πησαν ξανά το 
παιχνίδι έως το 
ημίχρονο.
Στην επανάληψη Ο Ολυμπιακός είχε πε-

ρισσότερη ένταση στην άμυνα, ανέβασε 
τη διαφορά στους 17 (64-47) με τρίποντο 
του Βεζένκοβ στο 28’ και στη συνέχεια οι 
«ερυθρόλευκοι» επέβαλλαν το δικό τους 
ρυθμό στο ματς, χωρίς να αντιμετωπί-

σουν περαιτέρω προβλήματα. 
TΆ ΔΕΚΆΛΕΠΤΆ: 20-21, 41-38,  
66-52, 86-68

Νικητής ο ΠΑΟ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ,  Νικητής ο ΠΑΟ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ,  
το 6Χ6 ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚτο 6Χ6 ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 65-88 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ 82-59 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 100-75 
ΑΡΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 83-78 
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 63-78 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 86-68 
ΡΕΠΟ: ΆΠΟΛΛΩΝ ΠΆΤΡΆΣ 

ΕΠΟΜΕΝΉ ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (8Ή)
ΣΆΒΒΆΤΟ 20/11 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΕΚ 
ΚΥΡΙΆΚΉ 21/11 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ 
ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ 
ΔΕΥΤΕΡΆ 22/11 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
                             ΡΕΠΟ: ΆΡΉΣ

ΒΆΘΜΟΛΟΓΙΆ  
(σε 7 αγώνες)

1] ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ 12 
2] ΠΡΟΜΉΘΕΆΣ ΠΆΤΡΩΝ 12 
3] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 11 
4] ΠΆΝΆΘΉΝΆΪΚΟΣ 11 
5] ΛΆΥΡΙΟ 11 
6] ΆΕΚ 10 
7] ΆΡΉΣ 10 
8] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 9 
9] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9 
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8 
11] ΠΑΟΚ 7 
12] ΛΑΡΙΣΑ 7 
13] ΗΡΑΚΛΗΣ 4 

*Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,  
Περιστέρι, Άπόλλων Πατρών,  
ΠΆΟΚ, Λάρισα, Ήρακλής  
από 6 αγώνες

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Ή DINE-IN
Στη Νότια Ακτή

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μεγάλη στιγμή υπερηφάνειας!

Με ενός λεπτού σιγή, ποιήματα, εκθέσεις, κατα-
σκευές και ζωγραφιές της χαρακτηριστικής πα-

παρούνας, οι μαθητές όλων των παραρτημάτων του 
Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, γιόρτασαν την 
11η Νοεμβρίου, Ημέρα Μνήμης των ηρώων μας, 
για όσους έχασαν τη ζωή τους, πολεμώντας για την 

ελευθερία και τα ανθρώπινα ιδανικά, κατά τη διάρ-
κεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ως Ημέρα Μνήμης έχει καθιερωθεί η 11η μέρα του 
11ου μήνα (Νοεμβρίου) κάθε έτους και κατά την 11η 
ώρα της ημέρας αυτής τηρείται ενός λεπτού σιγή.

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου, θα θέλαμε να σας ενημε-
ρώσουμε ότι το επόμενο “Γεύμα σε πακέτο” για την οικονομική ενίσχυση του 

Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 21 Νο-
εμβρίου 2021. Ο σεφ Νίκος Καραγιαννάκης θα ετοιμάσει μπακαλιάρο φούρνου, 
ρύζι και λαχανικά. Περιλαμβάνεται σαλάτα, ψωμί και επιδόρπιο.

Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Κώστα και Λούλα Δαριώτη για τη δωρεά των 
$1.500 για αυτήν την εκδήλωση. Επίσης, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στη 
Lagoon Seafood για τη δωρεά του μπακαλιάρου.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά 
την παράδοση των γευμάτων στο σπίτι σας. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και σας 
παρακαλούμε να φοράτε τις δικές σας όταν ανοίγετε την πόρτα.

Για να επισπεύσουμε την υπηρεσία παράδοσης, σας ζητάμε να έχετε το ακριβές 
αντίτιμο των γευμάτων σας. Κόστος $30/γεύμα. Η παραλαβή από τον Καθεδρι-
κό Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου είναι διαθέσιμη μετά τη Θεία Λειτουργία μέχρι τις 
14:00.

Παρακαλούμε, κάντε την παραγγελία σας μέχρι το Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 
καλώντας στο 514-813-4052 ή email stgeorgephiloptochosmont@gmail.com

Το Τμήμα Ζευς-Στέγη Ηλικιωμένων, με τη συνεργασία του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής και το Γυναικείο Τμήμα, παίρνει μια ακόμη 

πρωτοβουλία για την οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και του Ιερού 
Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στους πολί-
τες, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Γυναικείο Τμήμα Νότιας Ακτής συμμετέ-
χουν στη διοργάνωση του Τμήματος Ζευς-Στέγη Ηλικιωμένων και προετοιμάζουν 
γεύμα, σε πακέτο για το σπίτι (take-out) ή dine-in, για όσους επιθυμούν να δει-
πνήσουν με την οικογένεια ή φίλους, στο Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 
Grande Allée, St-Hubert.  Το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, στις 6:30μ.μ. μαγειρεύ-
ουμε για εσάς, με την ελπίδα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα για την 
Κοινότητά μας και την Εκκλησία μας.

Το γεύμα περιλαμβάνει ψάρι με ρύζι, τηγανητές πατάτες, σαλάτα και επιδόρπιο, 
στην τιμή των $25. Με την συμμετοχή σας βοηθάτε να διατηρηθούν οι υπηρεσίες 
του Οργανισμού μας. Μπορείτε να δώσετε τις παραγγελίες σας καλώντας ή στέλ-
νοντας ένα μήνυμα στο 514-296-4439.

Όσοι επιθυμούν να δειπνήσουν στην αίθουσα του Κοινοτικού Κέντρου θα πρέπει 
να είναι εφοδιασμένοι με το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολιασμού (Vaccination 
Passport) και να εφαρμόσουν τα τρέχοντα υγειονομικά μέτρα για την προστασία 
από τον κορονοϊό.

Η οργάνωση του γεύματος θα λειτουργήσει μόνο με προπαραγγελίες. Σας ευχα-
ριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας και σας περιμένουμε όλους. 

Η Χρυσούλα Αργυροπούλου από το Club 
d’Athlétisme Areus του σχολείου μας, κέρδι-

σε το βραβείο «U14 αθλητής/-τρια της χρονιάς» 
στο Gala Athlètas, την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου. 
Κατά τη διάρκεια του γκαλά, ο Michel Chabot, 
σχολιαστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 
στο Radio-Canada, ανέφερε ότι η τρεις φορές 
πρωταθλήτρια του Κεμπέκ είναι κάτοχος της 3ης 
καλύτερης επίδοσης ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ στη 
σφαιροβολία.

Συγχαρητήρια στη Χρυσούλα και τον προπονητή 
της, Éric Bouchard!

ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Αυτή την Κυριακή, από τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου

Ημέρα Μνήμης στο σχολείοΗμέρα Μνήμης στο σχολείο
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN  

3399οο  ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
 
 

Ετήσια Γενική Συνέλευση ●● Εικονική  
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 ●● 10:30π.μ. - 12:30μ.μ. – EST 

Για εγγεγραμμένους συνέδρους  
 
 

Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα : 
 

« Νέες συμφωνίες, 
νέες γεωπολιτικές δυναμικές, 

νέα Μεσόγειος » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
με κύριο ομιλητή τον Δρα Ιωάννη Θ. Μάζη,με κύριο ομιλητή τον Δρα Ιωάννη Θ. Μάζη,  

Καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και ΓεωπολιτικήςΚαθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής  
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώντου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

  
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 ––  1:00μ.μ. 1:00μ.μ. – EST  

 
Η διάλεξη προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτή στο κοινό.Η διάλεξη προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτή στο κοινό.  

  
Για πληροφορίες και σύνδεσμο πλατφόρμαςΓια πληροφορίες και σύνδεσμο πλατφόρμας  Zoom Zoom : 

chcchc@@chcongresschcongress..caca  
ή μέσω ή μέσω Facebook live Facebook live στο : στο : httpshttps://://wwwwww..facebookfacebook..comcom//canadianhelleniccongresscanadianhelleniccongress   

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά (The Hellenic Initiative Canada) σας προσκαλεί 
να επισκεφτείτε την έκθεση ζωγραφικής «Εύ Topia». Το ΤΗΙ Canada, για πρώτη 
φορά στην ιστορία του, συνεργάζεται με δέκα κορυφαίους  Έλληνες καλλιτέχνες, 
έργα των οποίων ταξίδεψαν στο Μόντρεαλ για να παρουσιαστούν στο ξενοδοχείο 
Nelligan (106 Saint-Paul St W, Montreal, Quebec H2Y 1Z3) από τις 15 Νοεμβρίου 
έως τις 15 Δεκεμβρίου. 
Συνολικά, 23 έργα σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής προσφέρονται σε online 
δημοπρασία στην ιστοσελίδα https://ca.thehellenicinitiative.org/gallery. Τα έσοδα 
από την πώληση των έργων θα υποστηρίξουν το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του 
οργανισμού στην Ελλάδα. 
Η επιλογή των έργων έγινε από τον Ιστορικό Τέχνης, Γιώργο Μυλωνά, και οι 
συμμετέχοντες θεωρούνται από τους πιο αντιπροσωπευτικούς της ελληνικής 
ζωγραφικής. Τα έργα των δέκα καλλιτεχνών απηχούν τα διδάγματα της ελληνικής 
τέχνης, καλά συντονισμένα με τα τεχνοτροπικά ρεύματα της σύγχρονης εποχής, 
ώστε μεταφέροντας την κληρονομιά του παρελθόντος στοχεύουν στην τέχνη του 
μέλλοντος. 
Το «Εύ» στην πρώτη φιλανθρωπική δημοπρασία έργων τέχνης του THI 
Canada αναφέρεται στο διπλό στόχο της Οργάνωσης: από τη μία υπηρετεί την 
εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, κάνοντας γνωστό διεθνώς ένα 
πολύτιμο κομμάτι της σημερινής εικαστικής σκηνής σε φορείς και συλλέκτες. Από 
την άλλη, το περιεχόμενο και τα αισθητικά αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας 
αντανακλά εμπνεύσεις, όχι μόνο από την τοπιογραφία και την αρχαιότητα, αλλά 
επίσης από τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Απηχούν έτσι, τη θέληση για 
υπέρβαση των δυσκολιών που πέρασε ο ελληνικός τόπος τα τελευταία χρόνια, 
κινητοποιώντας στο πλευρό του τον απανταχού ελληνισμό.
Όλα τα έργα της έκθεσης αποτελούν και μέρος ηλεκτρονικής δημοπρασίας, τα 
έσοδα της οποίας θα διατεθούν προς το πρόγραμμα του The Hellenic Initiative 
Canada και της HOPEgenesis, για την υποστήριξη οικογενειών σε ακριτικές 
περιοχές της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να ανατρέψει την αρνητική 
τάση γεννών, που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος και ρίσκο που συνδέεται 
με μία εγκυμοσύνη σε περιοχές που συχνά δεν έχουν ούτε βασικές ιατρικές 
εγκαταστάσεις. Το THI Canada και η HOPEgenesis προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες και εξετάσεις, αλλά και καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους γέννας και μεταφοράς σε μαιευτήρια ή κέντρα 
με εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό. Βάσει πολλαπλών μαρτυρίων, η ενίσχυση των 
οικογενειών μέσω του προγράμματος αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να μείνουν 
στον τόπο τους και να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Κάθε πίνακας 
που θα δημοπρατηθεί επιτυχώς υπολογίζεται ότι θα καλύψει τα έξοδα για 2 ή 3 
γέννες, οι οποίες θα δώσουν νέα ζωή στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. 
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του The Hellenic Initiative Canada για να 
δείτε τα έργα και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά. 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Νατάσσα Μπουρλιάσκου natasha.bourliaskos@ca.thehellenicinitiative.org 

ΔΈΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ

Έύ Topia – Έικαστική έκθεση και 
δημοπρασία  

με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

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

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 από τη Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, στην 

αίθουσα στο 821 Ogilvy Ave και όπως πρώτα θα γίνονται οι 
συναντήσεις μας κάθε Πέμπτη.

Όσο για το Λαβάλ, 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.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΈΊΣ ΜΟΝΤΡΈΑΛ ΚΑΊ ΛΑΒΑΛ 

21 ΝΟΈΜΒΡΊΟΥ ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΦΊΛΊΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

https://ca.thehellenicinitiative.org/gallery
https://www.hopegenesis.org/en/
mailto:natasha.bourliaskos@ca.thehellenicinitiative.org
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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 

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ

(από Μόντρεαλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΑΤΣΙΠΗ
(από Κερατσίνι Πειραιά)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ 
ΠΕΡΓΑΝΤΗ 

(από Αναβρυτή, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 

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

τελείτε Τετραετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΛΙΑΠΗ 

(από Τροβάτο Καρπενησίου)
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΤΣΟΥΝΗ

(από Πλατάνα, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

(από Μαχαιράδο Ζακύνθου)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  

(810 Ogilvy Avenue, Montreal)
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΜΑΡΙΑΣ 
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Κρινόφυτα Καλαβρύτων)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

(από Λίμνη (Άγαλι) Αρκαδίας)

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 τής 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
ΒΥΡΏΝ
(από Μόντρεαλ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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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...

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΕΛΑΣ

(από Κοκκάλα, Μάνης Λακωνίας, ετών 88)

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 απεβίωσε 
στο Μοντρεάλ  ο αείμνηστος σύζυγος, 

πατέρας και παππούς 

Η σορός του θα εκτεθεί τη 19 Νοεμβρίου 
από τις 4μμ ως τις 8μμ  στο Νεκροπομπείο 

AETERNA, 55 Rue Gince,  
Saint-Laurent, Qc, H4N 1J7.

H σύζυγος: 
Κωνσταντίνα Μελά (το γένος Μπυράκου)

Τα παιδιά: 
Καλλιόπη-Μάριος Καλφόπουλος, 

Γεώργιος-Θάλεια Χαραμή, 
Άννα-Θανάσης Ντόκολας

Τα εγγόνια: Νάσος, Αναστασία, 
Κωνσταντίνα, Γρηγόρης, Έλενα, Ηλίας, 

Λέα και Νίνα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι από Μοντρεάλ, Τορόντο  

και Ελλάδα. 

Όλα τα σχετικά με τη νεκρώσιμη 
ακολουθία θα γίνουν σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που ισχύουν.

Η σορός του μεταστάντος θα ενταφιαστεί 
στο χωριό καταγωγής του Κοκκάλα, 

Μάνης Λακωνίας, σύμφωνα  
με την επιθυμία του.

Αντί για λουλούδια, παρακαλούμε να κάνε-
τε δωρεά στην École Socrates-Démosthène: 

https://hcgm.org/donate/our-schools/

Ευχαριστούμε για την κατανόηση  
και τη συμπαράστασή σας.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥΕΤΗΣΙΟ 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

ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΝΑΝΟΣ

(από Καστοριά)

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 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 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΣΙΚΙΝΙΏΤΗ

(από Πειραιά)

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

ΙΏΑΝΝΗΣ 
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
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Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο  
Yves Légaré, 1350 Autoroute 13, 

Laval, H7X 4B5

Ώρες επισκέψεων: 
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 

από 4μμ ως τις 8μμ 

Η κηδεία θα γίνει: 
22 Νοεμβρίου στις 11:30πμ 

από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού,  
4865 Chemin du Souvenir, Laval, H7W 1B6 

Παρακαλείστε, αντί για λουλούδια να κάνετε δωρεές στην μνήμη του 
για τη φιλόπτωχο τού Τιμίου Σταυρού ή για το μοναστήρι

της Αγίας Ματρώνας στη Χίο.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

(ετών 66, από Θολοποτάμι Χίου)

Με μεγάλη μας λύπη, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας 
σύζυγος, πατέρας και παππούς, Γιώργος Παπαγιαννάκης, έχασε τη μάχη 

με τον καρκίνο και έφυγε από κοντά μας για τον κόσμο των αγγέλων, 
τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Καλό σου ταξίδι Γιώργο μου, εύχομαι η Παναγιά μας να σε συνοδεύει και να σε  
αναπαύσει εν ειρήνη κοντά στους γονείς και την αδερφούλα σου. 

Θα ζεις για πάντα στη σκέψη και στην καρδιά μας, 
καλή αντάμωση Γιώργο μου.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

Η σύζυγος: Πλουμή Παπαγιαννάκη 
(το γένος Ντούλη) 

Τα παιδιά: Αργυρώ - Κώστας - Πετρούλα  
και ο γαμπρός Jamie 

Τα εγγόνια: Σοφία και Λουκάς 

Η πεθερά: Μαρίκα Ντούλη

Τα κουνιάδια: Νικόλαος και Δήμητρα 
- Βασιλική Ψύλλος 

Ο θείος και η θεία: Παντελής και Μαρία Γιαμού 

Tα ανίψια, τα ξαδέρφια 
και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
 στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού αείμνηστου  
συζύγου, πατέρα και παππού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) 
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ

(από Ηράκλειο Κρήτης, ετών 88) 

Η σύζυγος:  Φανή Λιναρδάκη (Το γένος Μπακή) 

Τα παιδιά:   Άννα και Γεώργιος Γρηγοριάδης, Μιχάλης και Xρύσα Λιναρδάκη

Τα εγγόνια: Ηλίας, Δημήτριος, Δημήτριος, Φανή Χριστίνα, Θανάσης. 

Τα αδέλφια: Αγγελική Αστρακιανάκη, Αικατερίνη και Γεώργιος Βέλκος,

          Ελένη Παπαδοπούλου, Νίκη Πετροπούλου, 

          Ιωάννα και Τριαντάφυλλος Βασιλόπουλος

  Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Αιωνία Η Μνήμη

Κάτω από την προστασία των 

φτερών σου θα καλυφθώ και θα 

κοιμηθώ γιατί μόνο σε σένα 

Κύριε, βρίσκετε η ελπίδα μου. 

Στα χέρια σου, Κύριε, παραθέτω 

την ψυχή μου και το σώμα μου. 

Ευλόγησε με, ελέησε με και 

χάρισε μου αιώνια ζωή. 

Αμήν.

Όλα τα σχετικά για το μνημόσυνο , θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη συμπαράσταση σας στο βαρύ μας πέν-
θος του αείμνηστου συζύγου, πάτερα, παππού και αδελφού, Δημητρίου Λιναρδάκη. 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΑΖΗ
(από Αθήνα)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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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  2 2 / 1 1 / 2 0 2 1  –  2 8 / 1 1 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
820

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 819

19 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Η Σεληνιακή έκλειψη ταρακουνά 
το δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, και 
σας ζητά να είστε εγκρατείς με τις δαπά-
νες σας. Εάν είχατε κάνει κάποια οικονομι-
κά σχέδια, τώρα τα βλέπετε να καρποφο-
ρούν. Μπορεί ακόμα να αλλάξετε τον τρό-
πο που επενδύετε ή ακόμα και τον προ-
ϋπολογισμό σας ή βγάζετε περισσότερα 
χρήματα, καθώς εργάζεστε σκληρότερα.

Στόχος σας είναι τώρα η ανα-
γνώριση και η ηγεσία, αλλά ο τρόπος που 
κινήστε είναι σκιώδης και αυταρχικός. 
Μπορεί να βρεθείτε μπλεγμένοι σε μια 
διαμάχη εξουσίας με έναν προϊστάμενο ή 
έναν ανταγωνιστικό συνάδελφο. Κάποιος 
που νομίζατε ότι σας βάζει πλάτες μπορεί 
να ενεργεί με σκιώδη τρόπο ή να σας κά-
νει σαμποτάζ. 

Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε τη 
βελτίωση της ζωής σας, απομακρύνο-
ντας πρόσωπα και καταστάσεις που 
απομυζούν την ενέργειά σας. Ίσως το 
κάνετε με τη βοήθεια ενός ειδικού επαγ-
γελματία, κάποιο έμπειρο άτομο που ει-
δικεύεται ακριβώς στον τομέα της ζωής 
σας που προσπαθείτε να ξεμπλοκάρετε.

Με τη δυνατή Σεληνιακή έκλει-
ψη στο ζώδιό σας, ανακαλύπτετε ξαφνικά 
ένα άλλο μονοπάτι αφήνοντας πίσω σας 
το παρελθόν, καταστάσεις και ανθρώπους 
που δε σας χρησιμεύουν στην προσωπική 
σας ανάπτυξη. Ίσως είναι ζήτημα διαφο-
ρετικών αξιών, ίσως γνωρίζετε πολύ καλά 
μέσα σας ότι οι δρόμοι σας θα χωρίσουν 
και ήρθε η ώρα.

Θέλετε να ζήσετε σε ένα ξέ-
φρενο ρυθμό ζωής, καθώς η Σεληνιακή 
έκλειψη στον επεκτατικό και ενθουσιώδη 
ένατο οίκο σας δημιουργεί την επιθυμία 
να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και τους πε-
ριορισμούς και να αγκαλιάσετε την ελευ-
θερία και την επέκταση. Ίσως πάτε ένα 
ταξίδι ή δώσετε χρήματα για ένα επιμορ-
φωτικό σεμινάριο.

Ένα άτομο που τώρα είναι στο 
παρασκήνιο θα μπορούσε να είναι ο 
κρυμμένος άσσος στο μανίκι σας. Ίσως 
να έχει μια κρυφή γνώση που μπορεί 
πραγματικά να σας βγάλει ασπροπρό-
σωπους. Η δράση σας στα κοινωνικά 
δίκτυα δεν περνά απαρατήρητη. Ετοι-
μαστείτε, ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε 
νέους φίλους και θαυμαστές!

Υπάρχει γύρω σας μια απο-
γοητευτική ατμόσφαιρα, καθώς τώρα 
συνειδητοποιείτε ότι το παρελθόν έχει 
στοιχειώσει το μέλλον σας. Σκεφτείτε τα 
πάντα με ωριμότητα και αυτοπειθαρχία, 
κι αυτό θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε 
τη ζωή από την αρχή. Έχετε μπροστά σας 
έξι ολόκληρους μήνες για να περιεργα-
στείτε την ψυχή σας… 

Η Σεληνιακή έκλειψη ταρα-
κουνά τον κακεντρεχή και μυστικοπαθή 
όγδοο οίκο σας και φέρνει στο φως δυ-
σάρεστα συναισθήματα, τα οποία ήταν 
θαμμένα εδώ και καιρό. Ίσως ακόμη να 
έχετε μέσα σας την κρυφή επιθυμία σας 
να αποτύχει ο εχθρός σας αλλά μην το 
εύχεστε. Αυτό σας δίνει αρνητικό κάρμα 
που δε χρειάζεστε.

Μια επαγγελματική προώθηση 
ή μια ηγετική θέση σας περιμένει, ίσως 
ακόμα βρείτε έναν πελάτη υψηλού προ-
φίλ, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι 
και εξαιρετικά απαιτητικός. Μην αισθά-
νεστε ενόχληση αν σας ζητηθεί να υπο-
στηρίξετε την εκκίνηση μιας επιχείρησης 
ή μια καμπάνια κάποιου άλλου ατόμου, 
νομίζοντας ότι θα χάσετε τα πρωτεία.

Νέες φιλίες έρχονται στη ζωή 
σας και κάποιες άλλες απομακρύνονται 
για πάντα, αλλά δεν είχαν και τίποτα να 
σας προσφέρουν. Αν έχετε αγωνιστεί να 
οργανώσετε μια ομάδα ή να αναβαθμίσε-
τε τον υπολογιστή σας ή απλά προσπαθεί-
τε να εφαρμόσετε τις πολλές καινοτόμες 
ιδέες σας, θα μπορούσατε τώρα να πετύ-
χετε το σκοπό σας.

Η Σεληνιακή έκλειψη ταρα-
κουνά τον έβδομο οίκο σας, των σχέ-
σεων, και σας ζητά να πάρετε μια ορι-
στική και αμετάκλητη απόφαση για το 
μέλλον της σχέσης σας ή μιας συνεργα-
σίας σας. Μη φοβάστε να εκφράσετε 
τα συναισθήματά σας, ακόμα κι αν δε 
γίνουν αποδεκτά από τον άλλον.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη ενερ-
γοποιούν τον ένατο οίκο σας, των πεποιθή-
σεων και της επέκτασης, και νιώθετε δύναμη 
και θάρρος να ρισκάρετε στη ζωή. Τα απο-
τελέσματα θα διαρκέσουν έξι μήνες, οπότε 
εκμεταλλευτείτε αυτήν την τολμηρή, πρωτο-
ποριακή σεληνιακή ενέργεια. Εάν θέλετε να 
ξεκινήσετε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, 
θα μπορούσατε να έχετε τυχερά συμβάντα.
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1703: Πεθαίνει στις φυλακές της Βαστίλης  
ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα, η ζωή του 
οποίου υμνήθηκε από τον Βολτέρο και τον  
Αλέξανδρο Δουμά (πατέρα).

1924: Αποτυγχάνει στρατιωτικό  
κίνημα των Λούφα και Ντερτιλή κατά της  
κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.

1942: Οι Σοβιετικοί υπό τον στρατάρχη  
Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρ-
μογή της «Επιχείρησης Ουρανός» (η μάχη  
του Στάλιγκραντ).

1973: Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρ-
γώ, Σπυρίδων Ζουρνατζής, ανακοινώνει σε  
συνέντευξη Τύπου ότι οι νεκροί από την κα-
ταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου  
ανέρχονται σε 11 και οι τραυματίες σε 138.

1999: Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημό-
πλοιό της με την ονομασία «Σενζού 1».

Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΚΑΙ Η… ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
Συζητάνε δύο φίλοι: Άκου να 

δεις τι έπαθα, λέει ο ένας: «Πη-
γαίνω προχθές στο σπίτι της αρρα-
βωνιαστικιάς μου και εκεί βρίσκω 
την αδερφή της μόνη να φοράει 
μόνο τα… εσώρουχα! Η αδερφή 
τώρα, 10 φορές ομορφότερη από 
την αρραβωνιαστικιά. Ένα σώμα 
τέλειο… κάτι καμπύλες αεροδυνα-
μικές… Και τι μου λέει ξαφνικά; 
– Θέλω να το κάνουμε τώρα!! 
– Μα… σε λίγες μέρες παντρεύο-

μαι την αδερφή σου!!! της λέω. 
– Δε με νοιάζει, σε θέλω τώρα, 

μου λέει. 
«Και τι έκανες μετά;;;» ρωτάει ο 

φίλος του. 
«Τι να κάνω, έφυγα τρεχάτος για 

το αυτοκίνητο!». 
«Έλα ρε, έφυγες τελικά! Μπόρε-

σες και κρατήθηκες, μπράβο!».
«Μη βιάζεσαι, έχει και συνέ-

χεια…» του λέει ο άλλος. 
«Έξω απ’ το αυτοκίνητο με περί-

μενε ο πεθερός, η πεθερά και η αρ-
ραβωνιαστικιά μου, και μου λένε: 
«Μπράβο, σου κάναμε ένα τεστ 
για να δούμε αν είσαι πιστός. Τελι-
κά, πράγματι αξίζεις να μπεις στην 
οικογένειά μας!». 
«Έλα, ρε φιλαράκι! Μπρά-

βο, είδες, σε καλό σου βγή-
κε που κρατήθηκες!».  
«Μπα… Δεν είναι που κρατήθηκα… 
Σε καλό μου βγήκε που είχα στο αυ-
τοκίνητο τα… προφυλ@κτικ@!!!».

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

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



Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και συνταγές 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca/attiki

Ελλάδα, ό,τι αξίζει αληθινά ! 


