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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
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ΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ
Πούτιν: «Άιτία πολέμου  Πούτιν: «Άιτία πολέμου  
η παρουσία του ΝΆΤΟ  η παρουσία του ΝΆΤΟ  
στην Ουκρανία»στην Ουκρανία»  
• Μηνύματα στην Άγκυρα και πιο στενή • Μηνύματα στην Άγκυρα και πιο στενή 
συνεργασία το αποτέλεσμα της τριμερούς συνεργασία το αποτέλεσμα της τριμερούς 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ 

ΤΟ ΧΆΠΙ ΤΗΣ MERCK  ΤΟ ΧΆΠΙ ΤΗΣ MERCK  
ΚΆΤΆ ΤΟΥ COVID-19 ΚΆΤΆ ΤΟΥ COVID-19 

Παραγωγή και Παραγωγή και 
στο Οντάριο  στο Οντάριο  
του Καναδά! του Καναδά! 

ΚΆΝΆΔΆΣΚΆΝΆΔΆΣ  

Κάθετη  Κάθετη  
πτώση  πτώση  
στο δείκτη  στο δείκτη  
ανεργίας ανεργίας ΜΕΤΆΛΛΆΞΗ «ΟΜΙΚΡΟΝ»ΜΕΤΆΛΛΆΞΗ «ΟΜΙΚΡΟΝ»  

Πιο μεταδοτική αλλά  Πιο μεταδοτική αλλά  
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΟΣΗΡΗΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΟΣΗΡΗ  

Τι ισχύει με τον Τι ισχύει με τον 
ΟΗΕ για το ΟΝΟΜΆ ΟΗΕ για το ΟΝΟΜΆ 
της Β. Μακεδονίας της Β. Μακεδονίας 

Έρχεται το εμβόλιο  Έρχεται το εμβόλιο  
ΤΟΥ ΚΆΝΆΔΆ!ΤΟΥ ΚΆΝΆΔΆ!

Από την Medicago,  Από την Medicago,  
με βάση ένα… φυτό  με βάση ένα… φυτό  

και αποτελεσματικότητα  και αποτελεσματικότητα  
άνω του 75%άνω του 75%
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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.

Άρτος και Θεάματα
Η επιβολή δύο μέτρων και δύο 

σταθμών εις το σύγχρονο κοινω-
νικό γίγνεσθαι, συνιστά το λόγο της 
δικαιολογημένης αντίδρασης και αγα-
νάκτησης του κόσμου, προκειμένου να 
διεκδικήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη 
ζωή του, αντιδρώντας λυσιτελώς δια 
την καταβαράθρωση πάσης μορφής ελ-
πίδας δια το μέλλον του βίου τους.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η διττή υποκρι-
σία της παρούσης 
κυβερνήσεως να 
προάγει ιταμώς, εν 
τη περιώδω τοιαύ-
τη, τα δικαιώματα 
των ανθρώπων, με 
γνώμονα το σεξου-
αλικό προσανατο-

λισμό, τη στιγμή την οποία καταλύει 
εκ βάθρων τα ισόκυρα Συνταγματικά 
κατοχυρωμένα δικαιώματα της πλειο-
ψηφίας των πολιτών, εξ αφορμής του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού επί ποινής, 
επαχθούς προστίμου, αποδεικνύει το 
μέγεθος της επικρατούσας σηψαιμικής 
καταστάσεως, υπό την έννοια ότι η κυ-
βέρνηση και εν εκτάσει η Πολιτεία συλ-
λήβδην, ουδόλως ενδιαφέρεται δια το 
κοινό καλό και για το δημόσιο συμφέ-
ρον, αλλά αμιγώς περί εξυπηρέτησης 
ορισμένων συμφερόντων, γεγονός το 
οποίο άγει εις την εξαγωγή ορισμένων 
κρίσιμων συμπερασμάτων περί της πο-
ρείας της καταστάσεως.
Η προτεραιότητα σε ήσσονος σημα-

σία ζητήματα, ιδίως την παρούσα συ-
γκυρία, και η ολομέτωπη επίθεση εις 
όποιον προβάλλει λυσιτελώς ενστάσεις 
περί του αναπαλλοτρίωτου δικαιώμα-
τος να μη συναινέσει δια της βίας προς 
μία ιατρική πράξη, δίχως ουδείς να ευ-
αισθητοποιείται, μολονότι καταστρα-
τηγείται ένα πλέγμα αρχών και αξιών, 
δια τούτου, λοιπόν αποδεικνύεται η 
υπερεκχειλίζουσα αποσύνθεση της ση-
μερινής κοινωνίας.
Τούτο, διότι δεν είναι δυνατόν η άσκη-

ση του Συνταγματικού δικαιώματος της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπι-
κότητας, το δικαίωμα του ελεύθερου 
αυτό – καθορισμού της υγείας και της 
εν γένει  ζωής μας, εκφάνσεις της υπό-
στασης μας και της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας να καταλύονται αισχρά, να 
μη λαμβάνεται υπόψιν η περίπυστη και 
θεμελιώδης αρχή της αναλογικότητας 
και εν ταυτώ να δίδεται προτεραιότητα 
προς μία ορισμένη μειοψηφία ανθρώ-
πων, όπου επί της ουσίας ουδείς στρέ-
φεται εναντίον τους, απλώς επιβάλλε-
ται έμμεσα, μία νεοπαγής κουλτούρα 
δήθεν επηρεασμού της κοινής γνώμης, 
ούτως ώστε να επιδιωχθεί εν τέλει η τε-
κνοθεσία ως φυσική συνέπεια των δι-
εκδικήσεων τους (ήτοι των ανθρώπων 
με ορισμένο σεξουαλικό προσανατολι-
σμό).

Ωσαύτως, όπως και πλειστάκις έχω θί-
ξει και δια μέσου του βήματος τούτου, 
καθίσταται υποτιμητικό, να περιφρο-
νείται, να λοιδορείται ο πολίτης, επειδή 
εκδηλώνει προδήλως μία βάσιμη υπο-
ψία ή μία εύλογη απορία δια την υγεία 
του, ενώ εκ παραλλήλου, οι αλλοδαποί 
εν τη Πατρίδι μας, να απολαμβάνουν 
προνομιακής μεταχειρίσεως άνευ ετέ-
ρου τινός.

Έτι περαιτέρω η κατάσταση, καθί-
σταται εύφλεκτη, διότι πέραν εν γένει 
του οργανωμένου σχεδίου αντικατά-
στασης του Ελληνικού πληθυσμού, ως 
τούτο πιθανολογείται και συνάγεται 
από τις συμπαρομαρτούσες συνθήκες, 
δηλονότι εκκινήθηκε ο συνειδησιακός 
εκμαυλισμός και η ηθική κατάπτωση, 
επακολούθησε, η άλωση της εθνικής 
συνειδήσεως, το ιδεολόγημα του εθνο-
μηδενισμού, η διάβρωση κάθε αξίας, 
επιβλήθηκαν τα επαχθή μνημόνια και 
σήμερον όντες πτωχοποιημένη, μειο-
ψηφία εις την Πατρίδα μας, απόλλυται 
κάθε μορφή ελευθερίας μας με τη φυ-
σική αυτουργία της θεσμικής ελίτ της 
Ελλαδικής Πολιτείας.
Εν άλλοις λόγοις καθιστάμεθα, αθύρ-

ματα εις την Πατρίδα μας και η Πολι-
τεία αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως 
εχθρούς, επιδιώκοντας να τους ακρω-
τηριάσει από το παρελθόν και από τον 
ομφάλιο λώρο τους, λίαν σκοπίμως, 
προκειμένου να τους αντικαταστή-
σει μέσω των διαφόρων πολυώνυμων 
πρακτικών καθολικής αλλοτριώσεως 
όπου και μετέρχεται κοινωνικά.

Ο στόχος καθίσταται η πλήρης σύγχυ-
ση, η παρέλκυση, η άρδην και πλήρης 
απομάκρυνσή τους από τις παραδό-
σεις τους, ούτως ώστε άνευ πνευματι-
κής υπόστασης, έχοντας απεμπολήσει 
κάθε έρεισμα αντίστασης, ή διανοητική 
ικμάδα, ούτως ώστε οι πολίτες νομο-
τελειακά να συνθηκολογήσουν, καθότι 
πελιδνοί και καθημαγμένοι, όντες, να 
μην καθίσταται ικανοί να αντιδράσουν, 
και θα παραδοθούν οικειοθελώς και 
αμελλητί.

Η επιβολή της αντεστραμμένης πραγ-
ματικότητας συνιστά ανυπερθέτως μία 
ακαταμάχητη πραγματικότητα η οποία 
εν προκειμένω, ακριβώς κατατείνει 
εις την κατίσχυση του παραλογισμού 
και της επικρατήσεως μίας «ατζέντας» 
πολιτικής διάλυσης, όπου όποιος τολ-
μήσει να αντιταχθεί έναντι αυτών, προ-
σκρούει σφόδρα εις τις ερπύστριες του 
ολοκληρωτισμού.

Ζούμε μια περίοδο, δυσώδους οσμής 
σήψεως, όπου το πρότυπο καθίσταται 
η διαφθορά και η χώρα έχει περιέλθει 
εις ένα πνιγηρό αδιέξοδο καθότι, δυ-
στυχώς αισχύνεσαι σήμερα να είσαι 
πολίτης μίας ανθελληνικής Πολιτείας η 
οποία, επιχειρεί παντί τρόπω να επιτε-
θεί κατά του Ελληνισμού.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδα-
σε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολι-
τισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό 
Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο 
μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή 
Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορι-
κής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και 
Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκ-
παιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην 
επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, 
αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Δι-
απιστευμένος Διαμεσολαβητής στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 
1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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Ο Καναδάς μπαίνει πια δυναμικά στην 
κούρσα των εμβολίων, με το εμβόλιο 

της Medicago, πιθανόν λύνοντας στο μέλ-
λον προβλήματα διάθεσης στη χώρα μας. 

Το υποψήφιο εμβόλιο έχει επιδείξει 
αποτελεσματικότητα 75,3% κατά του 
COVID-19, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα 
τής ίωσης που προκαλείται από την πα-
ραλλαγή Delta. 
Η αποτελεσματικότητα ήταν 88,6% ένα-

ντι της παραλλαγής Γάμα. Η παραλλαγή 
Omicron δεν κυκλοφορούσε κατά τη δι-
άρκεια της μελέτης.
Το υποψήφιο εμβόλιο της Medicago είναι 

75,3% αποτελεσματικό έναντι λοιμώξεων 
που προκαλούνται από την παραλλαγή 
Delta σύμφωνα με τη μελέτη φάσης 3. 
Η εταιρεία του Κεμπέκ θα ζητήσει έγκρι-

ση από τη Health Canada τις επόμενες 
ημέρες.
«Εάν εγκριθεί το υποψήφιο εμβόλιο, θα 

είναι το πρώτο εμβόλιο που έχει αναπτυ-
χθεί στον Καναδά τα τελευταία 20 χρό-
νια», λέει η Nathalie Charland, ανώτερη 
διευθύντρια επιστημονικών και ιατρικών 
υποθέσεων στη Medicago, της οποίας τα 
κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Κεμπέκ.
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα 

αποτελέσματα. Το υποψήφιο εμβόλιό μας 
έχει πολύ καλή αποτελεσματικότητα ένα-
ντι όλων των παραλλαγών που κυκλοφο-
ρούσαν», λέει η κ. Charland.
Η Medicago θα ζητήσει ρυθμιστική 

έγκριση από την Health Canada τις επό-
μενες ημέρες. «Εδώ και αρκετούς μήνες, 
παρέχουμε στη Health Canada τα δεδο-
μένα που λαμβάνουμε. Τώρα, θα ολοκλη-
ρώσουμε την υποβολή με τα στοιχεία της 
αποτελεσματικότητας», λέει η διευθύ-
ντρια.
Τον Οκτώβριο του 2020, η κυβέρνηση 

του Καναδά κατέληξε σε συμφωνία με τη 
Medicago για την αγορά 20 εκατομμυρί-
ων δόσεων του εμβολίου, με δυνατότητα 
προμήθειας άλλων 56 εκατομμυρίων.
«Στόχος μας είναι να παραδώσουμε δό-

σεις στην κυβέρνηση του Καναδά, μετά 
από έγκριση από τη Health Canada. Στη 
συνέχεια, θα εναπόκειται στην κυβέρνηση 
να αποφασίσει εάν θέλει να το διανείμει 
σε άλλες χώρες, μέσω της πλατφόρμας 
COVAX για παράδειγμα», επισημαίνει.
Η εταιρεία του Κεμπέκ έχει επίσης ξεκι-

νήσει ρυθμιστικές υποβολές στην Ομο-
σπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (FDA), στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
στη Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και 
Προϊόντων Υγείας (MHRA) στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρ-
κτική συζήτηση με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την προετοιμασία 
της υποβολής του φακέλου.

ΛΙΓΟΣΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Η Φάση 3, που ξεκίνησε στις 16 Μαρτί-

ου, είχε ως στόχο τη μέτρηση της αποτε-
λεσματικότητας και της ασφάλειας του 
υποψήφιου εμβολίου σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο. 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με 24.000 
συμμετέχοντες στον Καναδά, τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 
Μεξικό, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Δεν 
αναφέρθηκε σοβαρό συμβάν στην ομάδα 
των ατόμων που εμβολιάστηκαν. Ήπιες 
παρενέργειες έχουν παρατηρηθεί 1 έως 3 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
«Μερικοί άνθρωποι είχαν πόνο στο ση-

μείο της ένεσης ή λίγο πονοκέφαλο ή κό-
πωση, όπως βλέπουμε συχνά με τα πιο 
γνωστά εμβόλια», λέει η Charland. 
Λιγότερο από το 10% των συμμετεχό-

ντων είχαν πυρετό μετά τον εμβολιασμό.
Στις αρχές του 2022, το Medicago θα 

ξεκινήσει μελέτες για αναμνηστική δόση, 
ειδικά για άτομα που έχουν λάβει δύο δό-
σεις εμβολίου που έχει ήδη εγκριθεί από 
τη Health Canada. 
«Θα θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε 

το εμβόλιο μας ως τρίτη δόση», λέει η 
Charland.
Η μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εμ-

βολίου Medicago χαρακτηρίζεται από τη 
χρήση ζωντανών φυτών για την παραγω-
γή ενός σωματιδίου που μιμείται τον ιό, 
χωρίς κανένα ζωντανό ιό.

ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΦΥΤΟ

Η Nicotiana benthamiana, το φυτό που 
χρησιμοποιείται, είναι ένα είδος καπνού 
που προέρχεται από την Αυστραλία. 

Οι πρωτεΐνες που μιμούνται τον ιό στη 
συνέχεια εγχέονται στον άνθρωπο για να 
προκαλέσουν μια ανοσολογική απόκριση 
παρόμοια με αυτή μιας φυσικής μόλυν-
σης. 

Η N. benthamiana έχει χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπος οργανισμός σε φυτικές έρευ-
νες. Λόγω του μεγάλου αριθμού φυτικών 
παθογόνων που μπορούν να τη μολύνουν, 
η N. benthamiana χρησιμοποιείται ευρέ-
ως στον τομέα της φυτικής ιολογίας. 

Η N. benthamiana έχει έναν αριθμό άγρι-
ων στελεχών σε όλη την Αυστραλία και το 

εργαστηριακό στέλεχος είναι ένα εξτρε-
μόφιλο που προέρχεται από έναν πληθυ-
σμό που έχει διατηρήσει μια μετάλλαξη 
απώλειας λειτουργίας στο Rdr1 καθιστώ-
ντας το υπερευαίσθητο στους ιούς.
«Εάν εγκριθεί το εμβόλιο, θα είναι το 

πρώτο φυτικής παραγωγής εμβόλιο για 
ανθρώπινη χρήση», λέει η Charland. 

Η Medicago σχεδιάζει έναν εμβολιασμό 
δύο δόσεων με διαφορά 21 ημερών. 
Το εμβόλιο φυλάσσεται στους 2°C έως 

8°C.
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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
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ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μύθος ή πραγματικότητα;

Με αφορμή τη ραδιοφωνική τοποθέτηση του ελληνιστή καθη-
γητή του Université de Montréal, Jacques Bouchard, στο αμ-

φιλεγόμενο θέμα των κρυφών σχολειών και τις έντονες αντιδρά-
σεις ορισμένων συμπαροίκων, η σημερινή στήλη θα προσπαθήσει 
να θίξει το θέμα με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια.

Γεγονός είναι ότι η αμφισβήτηση των κρυφών σχολειών τα χρόνια 
της τουρκοκρατίας εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς σύγχρο-
νους ιστορικούς. «Ψάχνοντας» το θέμα μέσα από έγκυρα ιστορικά 
βιβλία και σοβαρές αναφορές, σας μεταφέρω –περιληπτικά– και 
τις δύο απόψεις. 

Σύμφωνα με μία παραδοσιακή αντίληψη, οι ποικίλες εντάσεις, οι 
διακρίσεις και οι κατατρεγμοί που υφίσταντο οι υπόδουλοι Έλλη-
νες από τους Τούρκους, τους ανάγκαζαν συχνά να καταφεύγουν σε 
κρυφά σχολειά, προκειμένου να διδαχθούν τα παιδιά τους γρα-
φή, ανάγνωση, αριθμητική και στοιχεία της ελληνικής Ιστορίας. Η 
επίσημη πολιτική των σουλτάνων κατά την περίοδο της τουρκο-
κρατίας, επέτρεπε την ελεύθερη ίδρυση και λειτουργία ελληνικών 
σχολείων κάθε βαθμίδας. Οι κατά τόπους πασάδες όμως, οι οποίοι 
διέθεταν μεγάλη αυτονομία στην άσκηση πολιτικής, ήταν συχνά 
απρόθυμοι να επιτρέψουν τη λειτουργία σχολείων σε μεγάλη κλί-
μακα. Επίσημη απαγόρευση δεν υπήρξε ποτέ, αλλά τα σχολικά 
κτίρια μπορούσαν να δημευτούν και οι μαθητές ως άτομα να υπο-
βληθούν σε ανείπωτες ταλαιπωρίες, έτσι ώστε στο τέλος να μην 
αξίζει τον κόπο να διατηρούνται τα σχολεία ανοιχτά.  

Η προφορική παράδοση για τα κρυφά σχολειά αναφέρει πως λει-
τουργούσαν κυρίως σε εκκλησίες και μοναστήρια, με δασκάλους 
ιερείς, φιλάνθρωπους ή εκπαιδευτικούς χωρίς επαγγελματική κα-
τάρτιση, χρησιμοποιώντας ως αναγνωστικό βοήθημα τα Ιερά βι-
βλία της εκκλησίας.
Υπάρχουν μαρτυρίες για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Ρω-

μιοί κατά την εκπαίδευσή τους, οι οποίες ανάγονται στους μετά-
απελευθερωτικούς χρόνους.

Επίσης, ως μαρτυρία για το κρυφό σχολειό, θεωρείται και το παι-
δικό τραγούδι: «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, 
να πηγαίνω στο σκολειό, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπου-
δάγματα, του Θεού τα πράγματα…».
Την άποψη, εξάλλου, υποστηρίζει ο σπουδαίος Έλληνας ζωγρά-

φος του 19ου αιώνα, Νικόλαος Γύζης, με τον επικό πίνακα «Κρυφό 
Σχολειό» το 1885. 

Γεγονός ωστόσο είναι, πως η ύπαρξη κρυφών σχολειών έχει αμ-
φισβητηθεί από αρκετούς σύγχρονους ιστορικούς, καθώς πολλές 
αναφορές γι’ αυτά προέρχονται από τα ελεύθερα χρόνια, από πε-
ριόδους όπου οι εθνικές κυβερνήσεις ήθελαν να τονώσουν το εθνι-
κό αίσθημα. Κύριο επιχείρημα είναι η έλλειψη πηγών σύγχρονων 
με τα κρυφά σχολειά. Φαίνεται ότι η πρώτη αναφορά σε κρυφό 
σχολειό γίνεται το 1825, μετά την Επανάσταση του 1821. Επίσης, 
ως επιχείρημα κατά της ύπαρξής τους, προβάλλεται και η φιλελεύ-
θερη πολιτική των σουλτάνων στην εκπαίδευση των Ρωμιών, αφού 
αφθονούν οι πηγές για τη λειτουργία ελληνικών σχολείων σε πολ-
λές περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Όσον αφορά το τραγουδάκι «Φεγγαράκι μου λαμπρό» και το συ-

σχετισμό του με την ιδέα του κρυφού σχολειού, υποστηρίζεται ότι 
αποτελεί ένα «μικρό μύθο» που ήρθε να ενισχύσει ένα μεγάλο 
μύθο «τα 400 χρόνια σκλαβιάς και φυλακής».
Τα συμπεράσματα δικά σας… 

Ο ΟΗΕ και τα  
Άνθρώπινα Δικαιώματα

Μεγάλη «ημέρα» η 10η Δεκεμβρίου μια και εί-
ναι η επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με συντελεστή της 
την κα Ελέανορ Ρούζβελτ, χήρα του προέδρου των 
ΗΠΑ Φραγκλίνου Ρούζβελτ. Διαβάστε το άρθρο στη 
σελίδα 15.

Όμως, άλλο η θεωρία και άλλο η πρακτική. Ο αεί-
μνηστος Γιάννης Δαπέρης συχνά έλεγε στο πρόγραμ-
μα του «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ» ότι «Ο Οργανι-
σμός Ηνωμένων Εθνών είναι απλώς ένα καφενείο 
των μεγάλων δυνάμεων». Εγώ θα προσθέσω, ότι 
όπως στο καφενείο παίζονται παρτίδες τάβλι, έτσι 
και στον ΟΗΕ παίζονται παρτίδες σε βάρος γενικά 
της ανθρωπότητας.

Ο ΟΗΕ είχε σκοπό να φέρει την ειρήνη σε όλο τον 
κόσμο. Κι όμως, η ανθρωπότητα γνώρισε ως τώρα 
282 πολέμους μικρούς και μεγάλους. ΟΙ περισσότε-
ροι δημιουργήθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις, για 
συμφέροντα τους σε αναπτυσσόμενες χώρες ανά 
την υφήλιο.
Το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πε-

ριέχονται στην Οικουμενική Διακήρυξη, αποτελεί 
το μέτρο με το οποίο κρίνεται η γενική έννοια των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εφαρμογή τους σε 
χώρες και μεμονωμένες περιπτώσεις. Πολλές χώρες 
έχουν ενσωματώσει άρθρα της Διακήρυξης στα Συ-
ντάγματά τους και στη νομοθεσία τους. Τα Κράτη – 
Μέλη του ΟΗΕ υποσχέθηκαν να συνεργαστούν για 
την προώθηση των τριάντα Άρθρων για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα. 

Αυτό δε σημαίνει, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
προστατεύονται και εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες, 
οι οποίες δεσμεύτηκαν να τις εφαρμόζουν. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καταπάτηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων σχετικά με το σεβασμό 
της ανθρώπινης προσωπικότητας στις φυλακές του 
Γκουαντάναμο. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα 
καταπάτησης. Αλλά κάθε φορά, ο ρόλος του ΟΗΕ θυ-
μίζει τον Πόντιο Πιλάτο.

ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σε όλους τους πολέμους, ο ΟΗΕ εκτός από συνε-
δριάσεις και παρα-συνεδριάσεις, προπαντός των 
εκλεκτών του Συμβούλιου Ασφαλείας, απέδειξε που 
είναι ανίκανος οργανισμός να φέρει την ειρήνη και 
να θέσει τέρμα στις βιαιοπραγίες. Πολλοί δε θα ξέ-
ρετε, ότι στις 16 Μαρτίου 1968 διεπράγει ένα από 
τα πιο μελανά συμβάντα στον πόλεμο του Βιετνάμ 
– που ακόμα οι περισσότεροι Αμερικάνοι δεν έχουν 
καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Ήταν η εκ-
καθάριση του χωριού Μάι Λάι κατεχόμενο από κομ-
μουνιστές Βιετκόνγκ. Η πληροφορία αποδεικνύεται 
εσφαλμένη. Στο χωριό αυτό ζουν μόνο γυναικόπαιδα 
και ανήμποροι ηλικιωμένοι. Οι Αμερικανοί όμως δε 
διστάζουν και κατασφάζουν με πρωτοφανή αγριότη-
τα τους αμάχους, σχεδόν 500 γυναικόπαιδα.
Τι να πει κάνεις για τις βιαιοπραγίες που έπραξαν 

οι Τούρκοι τον Ιούλιο 1974 και τον Αύγουστο του 
1978 στην Κύπρο. Παρόλα τις αμέτρητες αποφάσεις 
του ΟΗΕ, οι εισβολείς του ΑΤΙΛΛΑ δε σταματήσαν τα 
«ήθη και έθιμα» τους. Ως «επίδεσμο» ο ΟΗΕ έστειλε 
ειρηνευτικές δυνάμεις να καλμάρουν τις εχθροπρα-
ξίες, έστω κι αν προερχόντουσαν από την Τουρκική 
πλευρά.

Είκοσι χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1994, ο Κανα-
δός στρατηγός, Ρομεό Νταλέρ, ήθελε αλλά δεν είχε 
τη συμπαράσταση του ΟΗΕ να σταματήσει την αιμα-
τηρή γενοκτονία στη Ρουάντα. Άλλο είναι ο όρκος ότι 
«δε θα ανεχθούμε άλλες γενοκτονίες» και άλλο είναι 
να κάνεις τα πάντα να αποτραπούν οι γενοκτονίες. 
Κάτω από τα μάτια της διεθνούς κοινότητας, δολο-
φονήθηκε ένα εκατομμύριο, ήτοι το 20% του πληθυ-
σμού της Ρουάντα και 70% η φυλή των Τούτσι. Τα δε 
όπλα της «σφαγής» είχαν αγοραστεί από την Αίγυ-
πτο σε συνεργασία με τον τότε υπουργό Εξωτερικών 
Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι που αργότερα έγινε και 
αυτός Γενικός γραμματέας του ΟΗΕ…

Στις 11 Ιανουαρίου 1994 ο Καναδός στρατιωτικός 
ενημέρωνε τον ΟΗΕ για λίστες με όλους τους Τούτσι 
και ότι υπάρχει «σχέδιο εξολόθρευσης όλων των Τού-
τσι». Αλλά ο τότε Γεν. Γραμματέας Κόφι Ανάν απαγό-
ρευσε στον Νταλέρ για οποιαδήποτε επιχείρηση.

Γράφει ο Νταλέρ στο βιβλίο του: «Με μερικές χιλιά-
δες στρατιώτες θα είχαμε σταματήσει τη γενοκτονία. 
Τελικά γύρω από το στρατόπεδο μας κατακρεουρ-
γούνταν οικογένειες και εμείς το μόνο που μπορού-
σαμε να κάνουμε ήταν να πυροβολούμε τα σκυλιά 
που έτρωγαν τα πτώματα…». Αργότερα, ο Ανάν πα-
ραδέχτηκε την απραξία του οργανισμού και την προ-
δοσία του πλανήτη στη Ρουάντα.

Πέντε χρόνια μετά, στο Κοσσυφοπέδιο, αποκαλύ-
πτεται ότι 40% των στρατιωτών των Ειρηνευτικών 
δυνάμεων του ΟΗΕ συμμετείχαν σε διακίνηση σωμα-
τεμπορίας. Η εκπρόσωπος του UNOHCHR (Γραφείο 
Ύπατου Αρμοστού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 
ΟHE) στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Madeleine Rees, ση-
μειώνει ότι, όπως στη Βοσνία έτσι και στο Κοσσυφο-
πέδιο, η ισχυρή παρουσία χιλιάδων στρατιωτών έχει 
άμεση σχέση με την απαρχή μιας νέας παράνομης 
πορνικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα αφού η πελατεία 
βρίσκεται στην πορεία προς τα κράτη της εύπορης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Είναι γνωστό, ότι πολλά κράτη επέβαλαν ή θα επι-

βάλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ακόμα και με 
νομικές ή χρηματικές κυρώσεις στους «παραβάτες». 
Αυτό σύμφωνα με τη Μισέλ Μπατσελέτ, Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κα-
ταπάτα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
«Η υποχρέωση εμβολιασμού πρέπει να υπόκειται 

στις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της 
αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσε-
ων», δήλωσε η Μπατσελέτ. 

Για την Μπατσελέτ, «η υποχρέωση εμβολιασμού 
θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς νομικές και οικονο-
μικές κυρώσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητο για 
την επίτευξη κρίσιμων στόχων για την υγεία και θα 
πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν λιγότερο παρεμβα-
τικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική 
αποστασιοποίηση, έχουν αποδείξει ότι δεν επιτυγ-
χάνουν αυτούς τους στόχους».
Τα εμβόλια πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα σε 

όλους, ώστε μια υποχρέωση εμβολιασμού να σέβε-
ται τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει επίσης 
να είναι αποτελεσματικά και ασφαλή προτού γί-
νουν υποχρεωτικά.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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Σημαντική πτώση του ποσοστού ανερ-
γίας κατέγραψε το Νοέμβριο 2021 ο 

Καναδάς, της τάξης του 0,7%. Έτσι λοιπόν 
από το 6,7% του Οκτωβρίου, το Νοέμβριο 
το ποσοστό «έπεσε» στο 6%, που είναι το 
χαμηλότερο τους τελευταίους 12 μήνες. 
Επίσης, μεγάλη πτώση παρατηρήθηκε 

και στο Κεμπέκ, της τάξης του 1,1%, και 
από το 5,6% του Οκτωβρίου η Επαρχία ση-
μείωσε ανεργία του 4,5% που είναι και το 
χαμηλότερο ποσοστό από όλες τις Επαρ-
χίες του Καναδά!
Ειδικότερα, όσον αφορά τα επιμέρους 

συμπληρωματικά στατιστικά στοιχεία, 
είχαμε τις εξής αναφορές:
-Το ποσοστό ανεργίας προσεγγίζει το προ 
πανδημίας επίπεδο.
-Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 154.000 
(+0,8%) το Νοέμβριο και ήταν 186.000 
(+1%)
-Αυξήθηκαν, τόσο η εργασία πλήρους 

απασχόλησης (+80.000, +0,5%), όσο και η 
μερική απασχόληση (+74.000, +2,1%) σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
-Οι συνολικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν 

κατά 0,7%, επιστρέφοντας στο προ παν-
δημίας επίπεδο Φεβρουαρίου 2020 για 
πρώτη φορά.
-Η απασχόληση των γυναικών βασικής 

ηλικίας (25 έως 54 ετών) αυξήθηκε κατά 
66.000 (+1,1%), κυρίως στην πλήρη απα-
σχόληση (+47.000, +0,9%).
-Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 

ηλικίας 25 έως 54 ετών έφθασε στο υψη-
λότερο επίπεδο όλων των εποχών, 80,7%.
-Μεταξύ των ανδρών βασικής ηλικίας, 

η απασχόληση αυξήθηκε κατά 48.000 
(+0,7%), με κέρδη εξ ολοκλήρου στην ερ-
γασία πλήρους απασχόλησης.
-Ο αριθμός των εργαζομένων του ιδι-

ωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 107.000 
(+0,9%), ενώ σημειώθηκε μικρή μεταβολή 
στην απασχόληση και την αυτοαπασχόλη-
ση στο δημόσιο τομέα.
-Η διετή αύξηση των μισθών ήταν 5,2% 

κατά τον έλεγχο των αλλαγών στη σύνθε-
ση της απασχόλησης κατά επάγγελμα και 
θητεία, και 7,7% όταν δεν ελέγχονταν.
-Η απασχόληση αυξήθηκε τόσο στον το-
μέα παραγωγής υπηρεσιών (+127.000) 
όσο και στον τομέα παραγωγής αγαθών 
(+26.000) το Νοέμβριο.
-Η συνολική ανεργία μειώθηκε στα 1,24 

εκατομμύρια (-122.000, -8,9%),αλλά πα-
ρέμεινε κατά 98.000 θέσεις υψηλότερα 
από το Φεβρουάριο του 2020.
-Ο αριθμός των Καναδών ανέργων για 

27 εβδομάδες ή περισσότερο, μειώθηκε 
κατά 62.000 (-16,2%), η πρώτη μηνιαία 
μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας από 
τον Αύγουστο του 2021.
-Η μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας 

ήταν ιδιαίτερα έντονη για όσους ήταν 
άνεργοι για 52 εβδομάδες ή περισσότερο 
(-23,4%, -56.000).

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 15 

έως 69 ετών που εργάζονταν τουλάχιστον 
τις μισές από τις συνήθεις ώρες τους, το 
ποσοστό εργασίας από το σπίτι παρέμει-
νε σταθερό στο 23,5% το Νοέμβριο, τον 
τρίτο συνεχόμενο μήνα μικρής αλλαγής. 
Ο αριθμός των Καναδών που εργάζονται 
από το σπίτι παρέμεινε αμετάβλητος από 

τον Οκτώβριο στα 4,2 εκατομμύρια, αλλά 
μειώθηκε κατά περίπου 400.000 σε σύ-
γκριση με το Νοέμβριο του 2020. Η ερ-
γασία από το σπίτι παραμένει πολύ πιο 
διαδεδομένη μεταξύ των επαγγελμάτων 
που συνήθως απαιτούν πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση (46%).

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 5,2% σε διά-

στημα δύο ετών, μετά την προσαρμογή 
για τη σύνθεση της απασχόλησης. Τους 
τελευταίους μήνες, η Statistics Canada πα-
ρακολουθεί την αύξηση των μέσων ωριαί-
ων μισθών χρησιμοποιώντας ένα σταθερό 
σταθμισμένο μέσο μισθό που αντιπροσω-
πεύει ορισμένες από τις επιπτώσεις των 
άνευ προηγουμένου αλλαγών στη σύνθε-
ση της απασχόλησης από το Φεβρουάριο 
του 2020.

Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, 
η οποία διατηρεί τη σύνθεση της απα-
σχόλησης ανά επάγγελμα και θητεία στο 
μέσο όρο του 2019, οι μέσες ωριαίες απο-
δοχές ήταν 5,2% υψηλότερες (+1,46 έως 
29,57 δολάρια) το Νοέμβριο του 2021 σε 
σύγκριση με δύο χρόνια νωρίτερα. 

Χωρίς να ελέγχονται οι μεταβολές στη 
σύνθεση της απασχόλησης, οι πραγματι-
κοί μέσες ωριαίες αποδοχές όλων των ερ-
γαζομένων αυξήθηκαν κατά 7,7% (+2,18 
δολάρια σε 30,40 δολάρια) κατά την ίδια 
διετή περίοδο (όχι εποχικά προσαρμο-
σμένες).

Η αύξηση των μέσων μισθών συχνά συ-
γκρίνεται με τις μεταβολές του δείκτη 
τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ),ο οποίος ποσο-
τικοποιεί τη μεταβολή της τιμής για ένα 
σταθερό καλάθι καταναλωτικών αγαθών 
και υπηρεσιών. Ο ΔΤΚ του Οκτωβρίου ανέ-
φερε αύξηση των τιμών κατά 5,3% σε σχέ-
ση με δύο χρόνια νωρίτερα. Σε σύγκριση, 
οι μέσοι μισθοί σταθερού βάρους είχαν 
αυξηθεί κατά 5,1% από τον Οκτώβριο του 
2019 έως τον Οκτώβριο του 2021, ή 7,5%, 
χωρίς να ελέγχονται για αλλαγές σύνθε-
σης (όχι εποχικά προσαρμοσμένες).

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΞΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Η απασχόληση αυξήθηκε σε έξι επαρχίες 

το Νοέμβριο: Οντάριο, Κεμπέκ, Αλμπέρτα, 
Νέα Γη και Λαμπραντόρ, Νέα Σκωτία και 
Νήσος Πρίγκιπας Εδουάρδος. Υπήρξε μι-
κρή αλλαγή στη Βρετανική Κολούμπια, τη 
Μανιτόμπα, το Σασκάτσουαν και το Νιου 
Μπράνσγουικ.
Ειδικότερα, η απασχόληση στο Οντάριο 

αυξήθηκε το Νοέμβριο (+68.000, +0,9%), 
για έκτο συνεχόμενο μήνα, ανεβάζο-
ντας τα συνολικά κέρδη από το Μάιο σε 
421.000 (+5,9%). Οι αυξήσεις ήταν στην 
εργασία πλήρους απασχόλησης και ιδί-
ως στην υγειονομική περίθαλψη και την 
κοινωνική πρόνοια, το χονδρικό και λια-
νικό εμπόριο, τις κατασκευές και τα οι-
κονομικά, την ασφάλιση, τα ακίνητα, την 
ενοικίαση και τη χρηματοδοτική μίσθωση. 
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε για έκτο 
συνεχόμενο μήνα, κατά 0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 6,4%, το χαμηλότερο από το 
Φεβρουάριο του 2020.

Μετά από μια παύση τον Οκτώβριο, η 
αύξηση της απασχόλησης συνεχίστηκε 
στη μητροπολιτική περιοχή απογραφής 
του Τορόντο (CMA) το Νοέμβριο (+44.000, 
+1,2%), φέρνοντας συνολικά κέρδη από 

το Μάιο σε 311.000 (+9,5%). Το Νοέμβριο, 
η CMA του Τορόντο κατέγραψε ποσοστό 
ανεργίας 7%, μείωση 0,9 ποσοστιαίων μο-
νάδων από τον Οκτώβριο και το χαμηλό-
τερο από το Φεβρουάριο του 2020.

Μετά από αύξηση το Σεπτέμβριο και 
μικρή αλλαγή τον Οκτώβριο, η απασχό-
ληση στο Κεμπέκ αυξήθηκε κατά 46.000 
(+1,1%). Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,5%, 
αντιστοιχώντας στο ποσοστό πριν από 
την πανδημία του Φεβρουαρίου 2020. Η 
αύξηση της απασχόλησης ήταν όλα σε με-
ρική απασχόληση και εξαπλώθηκε σε ολό-
κληρη τη μεταποίηση και σε ορισμένους 
κλάδους του τομέα παραγωγής υπηρεσι-
ών.
Το Νοέμβριο, η CMA του Μόντρεαλ ση-

μείωσε την πρώτη αξιοσημείωτη αύξηση 
της απασχόλησης (+56.000, +2,5%), από 
τον Ιούνιο του 2021 και το ποσοστό ανερ-
γίας μειώθηκε από 6,4% τον Οκτώβριο σε 
4,8% το Νοέμβριο, στο ίδιο ποσοστό με 
το ποσοστό του 4,9% το Φεβρουάριο του 
2020.

Στην Αλμπέρτα, η απασχόληση αυξή-
θηκε κατά 15.000 (+0,7%). Το ποσοστό 
ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο από τον 

Οκτώβριο στο 7,6%. Στο 64%, ήταν το πο-
σοστό απασχόλησης, το υψηλότερο μετα-
ξύ όλων των επαρχιών.
Στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ, η απα-

σχόληση αυξήθηκε κατά 9.100 (+4,1%), 
η πρώτη αξιοσημείωτη αύξηση από το 
Μάρτιο του 2021. Η αύξηση ήταν σχεδόν 
όλες στην εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 3,5 
ποσοστιαίες μονάδες στο 10,4%, καθώς 
ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 
8.800.
Η απασχόληση αυξήθηκε επίσης στη 

Νέα Σκωτία (+3.700, +0,8%), και στο 
νησί Prince Edward (+2.900, +3,6%). Το 
ποσοστό ανεργίας ελάχιστα άλλαξε στη 
Νέα Σκωτία στο 8,1% και μειώθηκε στο 
8% (-1,1 ποσοστιαίες μονάδες) στο νησί 
Prince Edward.
Στη Βρετανική Κολούμπια, η απασχό-

ληση παρέμεινε σταθερή για πέμπτο συ-
νεχόμενο μήνα και το ποσοστό ανεργίας 
ήταν 5,6% το Νοέμβριο. Οι πρόσφατες σο-
βαρές πλημμύρες που έπνιξε τη νοτιοδυ-
τική περιοχή της επαρχίας σημειώθηκαν 
μετά την ολοκλήρωση των περισσότερων 
ερευνών και δεν επηρέασαν τα αποτελέ-
σματα της ΕΕΔ για το Νοέμβρη.
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Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

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

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

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

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

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

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

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

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

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

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

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

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

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

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

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

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

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!
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ΚΆΝΆΔΆΣ 

Κατακόρυφη μείωση  
του Δείκτη Άνεργίας 
Στο 6% στον Καναδά,  
στο 4,5% στο Κεμπέκ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
  2021  2021
NFL  13,9%  10,4%
PEI  9,1%  8%
NS  8,3%  8,1%
NB  9,1%  8,5%
QC  5,6%  4,5%
ONT  7%  6,4%
MAN  5,3%  5,1%
SASK  6,2%  5,2%
ALB  7,6%  7,6%
BC  5,6%  5,6%
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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 

Με τη μεγάλη διαφορά του έναντι του 
Γιώργου Παπανδρέου και του Αν-

δρέα Λοβέρδου, εκ των πραγμάτων ο Νίκος 
Ανδρουλάκης θεωρείται αναμφισβήτητο 
φαβορί για το αποτέλεσμα του δεύτερου 
γύρου. Κι αυτό, όχι μόνο λόγω της μεγάλης 
διαφοράς από το δεύτερο, αλλά κυρίως, 
επειδή ο ευρωβουλευτής είχε εξαρχής ένα 
εκλογικό πλεονέκτημα που δεν είχαν οι πα-
λαίμαχοι πολιτικοί.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Είναι εδώ και καιρό ξεκάθαρο ότι βρισκό-
ταν ανάμεσά τους, με την έννοια ότι εάν 
έμπαινε στο δεύτερο γύρο θα έπαιρνε τη 
μερίδα του λέοντος των ψήφων από όσους 
είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο αυτόν που 
τελικώς τερμάτισε τρίτος και αποκλείστη-
κε. Πιο συγκεκριμένα, εάν στον τελικό θα 
αναμετριόταν με το Γιώργο Παπανδρέου, οι 
ψηφοφόροι του Ανδρέα Λοβέρδου που θα 
πήγαιναν στις κάλπες στις 12 Δεκεμβρίου 
θα ψήφιζαν κατά κανόνα Νίκο Ανδρουλά-
κη. Αντιστοίχως, εάν αποκλειόταν ο Γιώργος 
Παπανδρέου, οι δικοί του ψηφοφόροι που 
θα πήγαιναν στις κάλπες στις 12 Δεκεμβρίου 
θα ψήφιζαν κατά κανόνα Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο εκ Κρήτης ευρωβουλευτής, λοιπόν, ήταν 

κατά κανόνα η δεύτερη επιλογή και για τους 
ψηφοφόρους του Γιώργου Παπανδρέου και 
για τους ψηφοφόρους του Ανδρέα Λοβέρ-
δου. Με άλλα λόγια, εάν έμπαινε στον τε-
λικό, στις 12 Δεκεμβρίου θα είχε ισχυρό συ-
γκριτικό πλεονέκτημα, έναντι όποιου εκ των 
δύο παλαίμαχων συνυποψηφίων θα ήταν 
αντίπαλός του.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Για διαφορετικούς λόγους, οι υποψηφι-

ότητες του Γιώργου Παπανδρέου και του 
Ανδρέα Λοβέρδου είχαν ισχυρό πολιτικό 
πρόσημο, γεγονός που τους εξασφάλιζε 
ένα υπέρ τους ρεύμα, εξ ου και ξεχώρισαν 
γρήγορα από τους υπόλοιπους τρεις υπο-
ψηφίους, αλλά ταυτοχρόνως και ένα ισχυρό 
εναντίον τους ρεύμα. Με άλλα λόγια, στο 
εκλογικό σώμα υπήρχε ισχυρό αντί-ΓΑΠ, 
όπως και ισχυρό αντί-Λοβέρδος ρεύμα. Δεν 
υπήρχε, όμως, αρνητικό ρεύμα για την υπο-
ψηφιότητα Ανδρουλάκη, η οποία αφέθηκε 
από τους δύο παλαίμαχους να κυλήσει σχε-
δόν στο απυρόβλητο. Ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου είχε υπέρ του το «σύνδρομο της δυνα-

στείας». Τον ψήφισαν όσοι (κυρίως ηλικιω-
μένοι) τον βλέπουν σαν «παιδί του Ανδρέα». 
Είναι προφανές, ότι χωρίς το όνομά του δε 
θα είχε την πολιτική διαδρομή που είχε. 
Ακόμα και σήμερα παραδοσιακοί «πράσι-
νοι» ψηφοφόροι, κυρίως στην επαρχία, νοι-
ώθουν πολιτικό-ψυχολογικά δεσμευμένοι 
να παραμείνουν πιστοί στο όνομα «Παπαν-
δρέου», έστω κι αν είναι κοινό μυστικό, ότι 
ο Γιώργος είναι φυσικό, αλλά όχι και πολι-
τικό τέκνο του Ανδρέα.

Νοιώθουν δεσμευμένοι, παρακάμπτοντας 
το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δι-
καίως έχει ταυτιστεί με την είσοδο της 
Ελλάδος στα Μνημόνια (έστω κι αν κληρο-
νόμησε την οικονομική κρίση) και στη συνέ-
χεια με τον πολιτικό-εκλογικό καταποντισμό 
του ΠΑΣΟΚ. Με αυτή την έννοια, ενώ το 
γεγονός ότι διετέλεσε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ 
και αργότερα πρωθυπουργός, αναμφίβολα 
του προσδίδει μία πολιτική βαρύτητα, ταυ-
τοχρόνως προκαλεί στους κόλπους του κέ-
ντρο-αριστερού χώρου και το προαναφερ-
θέν αντί-ΓΑΠ ρεύμα, ακριβώς λόγω του γε-
γονότος ότι έχει ταυτιστεί με μία κοινωνική 
και παραταξιακή καταστροφή. Αποτέλεσμα 
των δύο αυτών αντικρουόμενων τάσεων, εί-
ναι το αποτέλεσμα που κατέγραψαν οι κάλ-
πες.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Η περίπτωση του Ανδρέα Λοβέρδου είναι 

διαφορετική. Το πλεονέκτημά του ήταν, όχι 
μόνο ότι ξεκίνησε νωρίς την προεκλογική 
του εκστρατεία και περιόδευσε σ’ ολόκληρη 
την επικράτεια, αλλά κι ότι εξέπεμψε καθα-
ρό πολιτικό λόγο για κρίσιμα εθνικά και κοι-
νωνικά ζητήματα. Η δική του «κληρονομιά», 
όμως, ήταν μειονοτική: κυρίως η υποστήρι-
ξη ενός τμήματος της σημιτικής πτέρυγας. 
Σ’ αυτούς προστέθηκαν και όσοι πείστηκαν, 
ότι υπό την ηγεσία του το ΠΑΣΟΚ μπορούσε 
να ξαναγίνει μεγάλο. Αυτή, άλλωστε, ήταν η 
κεντρική πολιτική επαγγελία του.

Από την άλλη πλευρά, όμως, είχε να αντι-
παλέψει τη σφραγίδα που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ 
από την πρώτη σχεδόν στιγμή έβαλε στην 
υποψηφιότητά του: «Ο Λοβέρδος θα μας 
πάει στον Μητσοτάκη». Η σχεδόν μονόπλευ-
ρη πολεμική του εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ διευ-
κόλυνε τους αντιπάλους του να τον εμφανί-
σουν σαν δεκανίκι της ΝΔ, με αποτέλεσμα 
οι αντίθετες διαβεβαιώσεις του να πέσουν 
κατά κανόνα στο κενό. Το «βαθύ ΠΑΣΟΚ», 
άλλωστε, ήταν ξεκάθαρα απέναντί του. Θε-

ωρεί τον Ανδρέα Λοβέρδο «ξένο», παρότι 
είναι μαζί τους τρεις δεκαετίες. Όπως είχε 
συμβεί και με τον Γεράσιμο Αρσένη, για την 
«πράσινη φυλή» (κομματικούς) ο Ανδρέας 
Λοβέρδος δεν έγινε ποτέ δικός της. Γι’ αυτό 
και στράφηκε εναντίον του.

Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Ας έλθουμε, όμως, στο θριαμβευτή του 

πρώτου γύρου και πιθανότατα νέου αρχη-
γού του ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ. Στο προηγούμενο 
άρθρο μου με τίτλο «Μπορεί το παιδί του 
κομματικού σωλήνα να ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ 
μεγάλο;», ασχολήθηκα με το φαινόμενο 
«Νίκος Ανδρουλάκης», ακριβώς επειδή διέ-
βλεπα τη δυναμική του στην τρέχουσα εκλο-
γική διαδικασία.

Προσπάθησα να ερμηνεύσω πώς έφθασε 
να γίνει φαβορί για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ-
ΠΑΣΟΚ ένα στέλεχος που – όπως έγραψα 

– δεν έχει «πίσω του επιτυχή υπουργική 
θητεία, κάποιο πολιτικό επίτευγμα, ή έστω 
να είναι φορέας μίας νέας πολιτικής επαγ-
γελίας. Η ρητορική του είναι μάλλον επί-
πεδη, τετριμμένη και στερεότυπη, χωρίς 

“γωνίες” και καινοτομίες. Ποιος μπορεί να 
θυμηθεί κάτι πρωτότυπο ή βαρυσήμαντο, 
ή έστω άξιο να μνημονεύεται, που να έχει 
πει ο σημερινός διεκδικητής του “πράσινου 
θρόνου”;».

Και συμπλήρωσα αμέσως μετά: «Με αυτή 
την έννοια είναι πολιτικό φαινόμενο το πως 
έφθασε εδώ που έχει φθάσει. Όποιος διεκ-
δικεί την ηγεσία ενός κόμματος, συγκροτεί 
ένα ενδοπαραταξιακό ρεύμα, με σημαία 
μία πολιτική επαγγελία. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα ο Κώστας Σημίτης με τον “εκσυγ-
χρονισμό” του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 
σημαία την “ανανέωση”, αλλά κατά έναν 
τρόπο που την καθιστά αποκλειστικά ζήτη-
μα ηλικίας κι όχι πολιτικών ιδεών».
Το εκλογικό αποτέλεσμα καταδεικνύει, πως 

η ανάγκη για ανανέωση είναι τόσο μεγάλη 
στους κόλπους των ψηφοφόρων που ενδια-
φέρονται για το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, ώστε να πα-
ρακάμψουν το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρου-
λάκης ουσιαστικά δεν έχει εκφράσει τίποτα 
που να παραπέμπει σε πολιτική επαγγελία 
και πολύ περισσότερο σε πολιτικό σχέδιο 
ούτε για την παράταξή του, ούτε πολύ πε-
ρισσότερο για τη χώρα.

Η ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Προφανώς έπαιξε σημαντικό ρόλο, το γε-

γονός ότι έριξε στη μάχη τον εδώ και χρόνια 

ισχυρό «κομματικό στρατό» του. Επίσης, το 
γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα του «βα-
θέως ΠΑΣΟΚ» (σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται 
ο κορμός του μηχανισμού της Φώφης Γεν-
νηματά) όχι απλώς τον στήριξε, αλλά έδωσε 
μάχη για την υποψηφιότητά του. Ούτε το 
ένα, ούτε το άλλο, όμως, αρκούν από μόνα 
τους, για να εξηγήσουν την – με 10 περίπου 
μονάδες – εκλογική πρωτιά του.

Κι αυτό, επειδή η πολύ μεγάλη συμμετο-
χή στην εκλογική διαδικασία – ξεπέρασε 
κατά πολύ την αντίστοιχη του 2017 – από τη 
φύση της υπερέβη την όποια εμβέλεια των 
εσωκομματικών μηχανισμών. Το συμπέρα-
σμα είναι, ότι το εκλογικό σώμα είχε ανάγκη 
ένα νέο πρόσωπο, που να μη βαρύνετε με 
τις «αμαρτίες» που συνεπάγεται η άσκηση 
κρατικής εξουσίας. Ο μηχανισμός πλασάρι-
σε το Νίκο Ανδρουλάκη σα νέο και φέρελπι 
πολιτικό, που μπορεί να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες των ψηφοφόρων της Κεντροα-
ριστεράς για αναγέννηση της παράταξης και 
οι περισσότεροι ψηφοφόροι ανταποκρίθη-
καν. Η εντυπωσιακή συμμετοχή καταδεικνύ-
ει, πως πολλοί από τους πρώην «πράσινους» 
ψηφοφόρους, που από τις εκλογές του 2012 
εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ, στρεφόμενοι πρω-
τίστως προς τον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως 
προς τη ΝΔ, ξανακοιτάζουν με ελπίδα προς 
το πρώην κόμμα τους. Αυτό ερμηνεύει όχι 
μόνο τη μεγάλη συμμετοχή, αλλά και το 
ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον 
που εκδηλώθηκε για τη διαδικασία εκλογής 
νέου αρχηγού.

Και ξανακοιτάζουν, επειδή τόσο η ΝΔ, ως 
κυβέρνηση, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματι-
κή αντιπολίτευση, τους έχουν περισσότερο 
ή λιγότερο απογοητεύσει. Το γεγονός αυτό 
από μόνο του, συνιστά ιστορική ευκαιρία 
για να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο. 

Όπως συμβαίνει, όμως, με κάθε ιστορική 
ευκαιρία, πρέπει να βρεθεί ο ικανός ηγέτης 
που θα την αδράξει και θα την αξιοποιήσει. 
Θα είναι αυτός ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ο 
χρόνος θα δείξει, αλλά πάντως τίποτα μέχρι 
τώρα δε δικαιολογεί ότι θα τα καταφέρει.
* Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διπλω-
ματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό σταθ-
μό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου 
SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση 
του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.

Ο νέος, άφθαρτος και πολιτικά «άλαλος» Ο νέος, άφθαρτος και πολιτικά «άλαλος» 
Άνδρουλάκης στον «πράσινο θρόνο»Άνδρουλάκης στον «πράσινο θρόνο»

https://slpress.gr/politiki/mporei-to-quot-paidi-toy-kommatikoy-solina-quot-na-xanakanei-to-pasok-megalo/
https://slpress.gr/politiki/mporei-to-quot-paidi-toy-kommatikoy-solina-quot-na-xanakanei-to-pasok-megalo/
https://slpress.gr/politiki/mporei-to-quot-paidi-toy-kommatikoy-solina-quot-na-xanakanei-to-pasok-megalo/


Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Δεκεμβριου, 2021 / December 10, 2021  7

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Δεν είναι αποδεκτή από τη Ρωσία η 
προοπτική επέκτασης του ΝΑΤΟ στα 

εδάφη της Ουκρανίας, ξεκαθάρισε ο Βλα-
ντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις του, μετά τη 
συνάντηση της Τετάρτης 8/12, με τον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
στο Σότσι.

Χωρίς να αφήσει να περάσει ούτε ένα 
εικοσιτετράωρο από την εικονική συνά-
ντηση του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο 
Μπάιντεν, μία ημέρα νωρίτερα, η οποία 
ολοκληρώθηκε με νέες απειλές από την 
πλευρά της Ουάσιγκτον για οικονομικές 
και άλλες κυρώσεις στη Μόσχα, στην πε-
ρίπτωση που αυτή κλιμακώσει την ένταση 
στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρη-
σιμοποίησε ως «όχημα» τη συνάντηση 

του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, για να 
απαντήσει στη Δύση και να εκφράσει την 
«ανησυχία» του για την πιθανή επέκταση 
του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

Μολονότι χαρακτήρισε «εποικοδομη-
τική» τη συζήτηση με τον Μπάιντεν, ο 
Ρώσος πρόεδρος απάντησε πολύ κοφτά, 
όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα της Ουκρα-
νίας, στις κοινές δηλώσεις που ακολούθη-
σαν τη συνάντηση των δύο ηγετών.
«Είναι μία προκλητική ερώτηση. Η Ρωσία 

ακολουθεί μια φιλειρηνική πολιτική αλλά 
δικαιούται να εξασφαλίσει την ασφάλειά 
της. Δεν μπορεί να μη μας απασχολεί η 
προοπτική προσχώρησης της Ουκρανίας 
στο ΝΑΤΟ. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε 
ότι η Ουκρανία θα αναπτύξει βάσεις εκεί 

εάν εισέλθει στο ΝΑΤΟ. Βασιζόμαστε ότι 
οι ανησυχίες μας θα εισακουστούν αυτή 
τη φορά» προειδοποίησε ο Πούτιν, και 
χαρακτήρισε μη αποδεκτή την προοπτική 
επέκτασης του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Σημεί-
ωσε, ωστόσο, ότι ο διάλογος για το θέμα 
θα συνεχιστεί.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Ρώσος 

πρόεδρος είπε ότι η χώρα του υποστη-
ρίζει «τη λύση διζωνικής και δικοινοτικής 
ομοσπονδίας», με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό να απαντά, ότι οποιαδήποτε λύση 
δύο κρατών πρέπει να απορρίπτεται επί 
της αρχής. «Αν η Τουρκία προχωρήσει σε 
εποικισμό θα κλείσει τα περιθώρια προ-
όδου στο συγκεκριμένο ζήτημα» είπε ο κ. 
Μητσοτάκης μιλώντας για τα Βαρώσια.
Στις κοινές τους δηλώσεις, οι δύο ηγέ-

τες αναφέρθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων. Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε το 
καυτό ζήτημα της ενέργειας, για το οποίο 
ο κ. Πούτιν υπενθύμισε ότι η Ρωσία εξα-
σφαλίζει πάνω από το 40% των ενεργει-
ακών αναγκών της Ελλάδος. «Η Ρωσία 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς 
την Ελλάδα και την ΕΕ και θα συνεχίσει 
την αδιάκοπη προμήθεια φυσικού αερί-
ου» προσέθεσε. Από την πλευρά του, ο κ. 
Μητσοτάκης είπε ότι η Ρωσία έχει απο-
δειχθεί αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού 
αερίου στην Ελλάδα, όπως και η Ελλάδα 
είναι αξιόπιστος εταίρος. Εξέφρασε δε την 
ελπίδα, ότι οι «όποιες προσαρμογές να 
μην αποκλίνουν σημαντικά από την υφι-
στάμενη συμφωνία».

Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα των σχέ-
σεων της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 
«Η Τουρκία υιοθετεί όχι μόνο εμπρηστι-

κή ρητορική αλλά και επιθετικές ενέργειες 
που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και 
απειλούν τη σταθερότητα στην περιοχή. Η 
Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο 
αλλά στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου 
και του Δικαίου της Θάλασσας» είπε ο 
Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος, ανα-
φερόμενος στην ταραχώδη σχέση Ρωσίας 
– Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδέχτηκε ότι 
οι προκλήσεις είναι μεγάλες, εξέφρασε, 
ωστόσο, την ελπίδα να μείνουν ανοιχτοί 
οι δίαυλοι επικοινωνίας, αφού η Ρω-
σία «αποτελεί μέρος της αρχιτεκτονικής 
ασφαλείας» της Ευρώπης.

Επιπροσθέτως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενη-
μέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για την από-
φαση της Ρωσίας «να παραδώσουμε στην 
Ελληνική Δημοκρατία τα αρχεία των εβρα-
ϊκών κοινοτήτων που είχαν βρεθεί στη 
Μόσχα».

Επιβεβαιώθηκε τέλος, ότι η Ελλάδα ανα-
γνωρίζει επισήμως το ρωσικό εμβόλιο 
Sputnik-V για την Covid-19, με τη διαφορά 
ότι όποιος Έλληνας/Ελληνίδα θέλει να το 
κάνει, θα πρέπει να πάει σε κάποια από 
τις γειτονικές χώρες που το έχουν προμη-
θευτεί (όχι ακόμα η Ελλάδα…), όπως είναι 
(εκτός της Ρωσίας φυσικά) η Σερβία, η 
Σλοβακία, η Ουγγαρία κ.ά.
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Στενότερη η συνεργασία 
Σαφέστατο μήνυμα στην Άγκυρα από την τριμερή διακήρυξη 
για ενέργεια, Δίκαιο της Θάλασσας και κυρίαρχα δικαιώματα

Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασί-
ας της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύ-

πρου σε όλους τους τομείς (π.χ. πανδημία, 
κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, ενέρ-
γεια) συμφώνησαν οι ηγέτες των τριών 
χωρών, ενώ εξετάζουν και τον αμυντικό 
συντονισμό των τριών χωρών που περι-
λαμβάνει στρατηγικό διάλογο, στρατιωτι-
κή και αμυντική – βιομηχανική συνεργα-
σία, σύμφωνα με την κοινή διακήρυξη που 
υπέγραψαν την Τρίτη 7/12 στην Ιερουσα-
λήμ, ο έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο ισραηλινός πρωθυπουρ-
γός Νάφταλι Μπένετ και Πρόεδρος της 
Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ
Στην τριμερή διακήρυξη οι τρεις ηγέτες 

μεταξύ άλλων:
-Εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους για 

μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη επίλυση 
του Κυπριακού, βασισμένη στο Διεθνές Δί-
καιο και στα σχετικά ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
-Θεωρούν τον ενεργειακό τομέα, και ειδι-

κότερα το φυσικό αέριο και τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, ως στέρεο θεμέλιο 
συνεργασίας στην περιοχή, με βάση το 
Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του Δικαίου της Θάλασσας και του σεβα-
σμού όλων των κρατών να ασκήσουν τα 
κυριαρχικά τους δικαιώματα στην ΑΟΖ/
υφαλοκρηπίδα.
-Εκφράζουν τη σημασία του σεβασμού 

της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων στην ανατολική Μεσόγειο και στο 
Αιγαίο Πέλαγος, και τη διατήρηση της στα-
θερότητας στην περιοχή.
-Καταδικάζουν «σθεναρά και απερίφρα-

στα κάθε μορφή τρομοκρατίας, καθώς 
και υποκίνησης σε βίαιες ενέργειες», και 
καλούν τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί 
από κοινού για να περιορίσει τη μετακί-

νηση τρομοκρατών και ξένων μαχητών, να 
περιορίσει τη βοήθεια σε τρομοκρατικές 
οντότητες και να καταπολεμήσει τη διάδο-
ση του εξτρεμισμού. «Μας ανησυχούν οι 
περιφερειακοί πάροχοι που χορηγούν και 
χρηματοδοτούν μισθοφόρους σε διάφορα 
θέατρα συγκρούσεων», όπως αναφέρουν. 

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
τριών χωρών στον τομέα της ενέργειας, 
οι τρεις ηγέτες συζήτησαν τον οικονομικό 
ρόλο του φυσικού αερίου στην περιοχή 
μας και το σχέδιο του αγωγού EastMed, 
και επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε 
όλα τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Επα-
ναβεβαίωσαν τη σταθερή δέσμευσή τους 
για την ενίσχυση των σχέσεων Ε.Ε. – Ισρα-
ήλ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Ανέφεραν ακόμα, ότι η συνεχιζόμενη 

αναταραχή στην περιοχή μας έχει πυρο-
δοτήσει άνευ προηγουμένου μεταναστευ-
τικές ροές, που θέτουν προκλήσεις και 
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πο-
λυμερή, πολύπλευρη δράση.

Στο μεταξύ, ο έλληνας πρωθυπουργός 
συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον πρω-
θυπουργό του Ισραήλ, στο περιθώριο της 
Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, καθώς και 
με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρ-
τσογκ. 

Κατά την έναρξη της συνάντησης στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χέρτσογκ δώρι-
σε στον πρωθυπουργό μια φωτογραφία 
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον 
Chaim Herzog, πρώην πρόεδρο του Ισρα-
ήλ (1983-1993) και πατέρα του σημερινού 
προέδρου. Και οι δύο αναφέρθηκαν στην 
απόφαση που ελήφθη το 1990, επί πρω-
θυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 
για την αναγνώριση του κράτους του Ισρα-
ήλ από την Ελλάδα.                 

                                                  © dimokratia.gr

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ – ΠΟΥΤΙΝΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ – ΠΟΥΤΙΝ

Τυπική… ατζέντα με «βέλη» Τυπική… ατζέντα με «βέλη» 
Πούτιν για το ΝΆΤΟΠούτιν για το ΝΆΤΟ
Πούτιν: «Απαράδεκτη η όποια επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία»Πούτιν: «Απαράδεκτη η όποια επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία»

https://www.dimokratia.gr/tag/ellada/
https://www.dimokratia.gr/tag/israil/
https://www.dimokratia.gr/tag/kypros/
https://www.dimokratia.gr/tag/kypros/
https://www.dimokratia.gr/tag/kyriakos-mitsotakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/kyriakos-mitsotakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/naftali-mpenet/
https://www.dimokratia.gr/tag/naftali-mpenet/
https://www.dimokratia.gr/tag/isaak-chertsogk/
https://www.dimokratia.gr/tag/isaak-chertsogk/
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Μήπως πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια; 
Από το ξεκίνημα της πανδημίας, θεω-

ρώ ότι κράτησα μια σοβαρή και με-
τριοπαθή αλλά ειλικρινή στάση. Αυτό το 
επιβεβαίωσα και από τις αντιδράσεις των 
αναγνωστών μου. Άλλοι με κατηγορούσαν 
για ήπια αντίδραση. Άλλοι για υπερβολι-
κή αντίδραση. Κάποιο καλοί μου φίλοι με 
απομόνωσαν. Εγώ επέμεινα στην αλήθεια 
όπως την πίστευα, με όποιο κόστος. Και 
πολύ φοβάμαι, ότι πολλά από όσα προ-
ειδοποιούσαμε στα άρθρα μας έκρυβαν 
αλήθειες, που θα τις βρούμε μπροστά μας. 

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 
Καρδιολόγος | www.cardiodoctor.gr

Στο θέμα των εμβολίων ήμασταν ξεκά-
θαροι. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση 
κατά των εμβολίων. Πρέπει όμως όποιος 
εμβολιαστεί, να ξέρει ότι πολύ λίγα γνω-
ρίζουμε για τις παρενέργειες αυτών των 
εμβολίων. Όχι για τις άμεσες. Αλλά για 
τις μέσο – μακροπρόθεσμες. Κάποιοι με 
κορόιδεψαν και έλεγαν περιχαρείς, ότι το 
μόνο που αισθάνθηκαν ήταν πόνος στο 
χέρι και μια ημέρα πυρετός ή αδυναμία. 
Τα μέσα και οι επιστήμονες διαβεβαίωναν 
ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όσοι 
φοβούνταν ήταν ψεκασμένοι.
Το δικαίωμα στον εμβολιασμό ή μη είναι 

αδιαπραγμάτευτο. Όποιος αισθάνεται 
ασφαλής και έτοιμος να εμβολιαστεί πρέ-
πει να το κάνει. Το αντίθετο βέβαια, όχι. 
Έχει καταπατηθεί βάναυσα το δικαίωμα 
στο μη εμβολιασμό. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, η απόφαση πρέπει να είναι προϊόν 
καθαρής σκέψης και τίμιας ενημέρωσης. 
Και τα δύο, είναι είδη εν ανεπάρκεια στις 
μέρες μας. Καθαρή σκέψη με τον εκβια-
σμό και τις κραυγές δεν υπάρχει. Όσο για 
την ενημέρωση, ας μη γίνεται συζήτηση. 
Μονομερής σε όλο της το μεγαλείο. 
Τρομοκρατία από τα ΜΜΕ με τρομακτικά 

δελτία ειδήσεων. Τραγικές ιστορίες ανεμ-
βολίαστων που στην επιθανάτιο κλίνη 
τους μετανοούσαν πικρά για την επιλογή 
τους. Κοινωνική πίεση αφόρητη. Εκβια-
σμοί, δωροδοκίες, ρατσισμός, καταπάτη-
ση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των.

Πάγια θέση μας από την αρχή ήταν, ότι 
τα εμβόλια κυκλοφόρησαν πολύ γρήγορα, 
πήραν προσωρινές άδειες χρήσης και βά-
σει της συλλογικής  εμπειρίας που έχουμε 
από τη χρήση φαρμάκων και εμβολίων, 
χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για 
να αξιολογηθούν. Στην επιπόλαιη παρα-
τήρηση, ότι δισεκατομμύρια δόσεις έχουν 
χορηγηθεί, απαντούσαμε ότι δε μας λεί-
πει ο αριθμός, μας λείπει ο χρόνος. Όσο 
λοιπόν ο χρόνος προχωρά, τόσο αρχίζουν 
και εμφανίζονται εργασίες που δημιουρ-
γούν προβληματισμούς. 
Σήμερα, στους γνωστούς κακοπροαίρε-

τους επικριτές μου, θα αφιερώσω μία. 

Πρόκειται για εργασία που δημοσιεύ-
θηκε στο Αμερικανικό επιστημονικό πε-
ριοδικό Circulation στις 16 Νοεμβρίου 
2021. Το περιοδικό αυτό δεν είναι απλώς 
ένα περιοδικό, είναι το εγκυρότερο περι-
οδικό παγκοσμίως σε θέματα καρδιάς και 
αγγείων. Για να δημοσιεύσει κάτι, πρέπει 
να είναι πολύ καλά ελεγμένο και από πολύ 
γνωστή επιστημονική ομάδα. Τι λέει λοι-
πόν το άρθρο;

Με τίτλο «M-RNA COVID Vaccines 
Dramatically Increase Endothelial 
Inflammatory Markets and ACS Risk 
as Measured by the PULS Cardiac Test: 
a Warning» δηλαδή «Τα εμβόλια M–
RNA COVID αυξάνουν δραματικά τους 
ενδοθηλιακούς φλεγμονώδεις δείκτες 
και τον κίνδυνο οξέων στεφανιαίων επει-
σοδίων όπως μετριέται με το Καρδιολο-
γικό Τεστ PULS: Προειδοποίηση»* ανα-
φέρεται στην αύξηση των θρομβώσεων 
και των καρδιακών επεισοδίων, όπως Έμ-
φραγμα του Μυοκαρδίου, Στηθάγχη κλπ. 
Τι λέει το άρθρο; Αντιγράφω επί λέξει την 
περίληψη:
«Η ομάδα μας χρησιμοποιεί το PLUS 

Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, 
CA) μια κλινικά επικυρωμένη μέτρηση 
πολλαπλών βιοδεικτών πρωτεΐνης που 
δημιουργεί μια βαθμολογία που προ-
βλέπει τον κίνδυνο 5 ετών (ποσοστιαία 
πιθανότητα) ενός νέου Οξέος Στεφανι-
αίου Συνδρόμου (ACS). Η βαθμολογία 
βασίζεται σε αλλαγές από τον κανόνα 
πολλαπλών πρωτεϊνικών βιοδεικτών συ-
μπεριλαμβανομένης της IL-16, μιας προ-
φλεγμονώδους κυτοκίνης, του διαλυτού 

Fas, ενός επαγωγέα απόπτωσης και του 
αυξητικού παράγοντα ηπατοκυττάρων 
(HGF) που χρησιμεύει ως δείκτης για τη 
χημειοταξία των Τ-κυττάρων στο επιθή-
λιο. και τον καρδιακό ιστό, μεταξύ άλλων 
δεικτών. Η ανύψωση πάνω από τον κα-
νόνα, αυξάνει τη βαθμολογία PULS, ενώ 
η μείωση κάτω από το φυσιολογικό μει-
ώνει τη βαθμολογία PULS. Η βαθμολογία 
μετράτε κάθε 3-6 μήνες στον πληθυσμό 
ασθενών μας για 8 χρόνια. Πρόσφατα, 
με την εμφάνιση των εμβολίων mRNA 
COVID 19 (vac) από τη Moderna και την 
Pfizer, έγιναν εμφανείς δραματικές αλ-
λαγές στη βαθμολογία PULS στους περισ-
σότερους ασθενείς. Αυτή η αναφορά συ-
νοψίζει αυτά τα αποτελέσματα. Συνολι-
κά 566 ασθενείς, ηλικίας 28 έως 97 ετών, 
αναλογία Α:Γ 1:1 που παρατηρήθηκε σε 
προληπτική καρδιολογική πρακτική, εί-
χαν ένα νέο τεστ PULS που λήφθηκε από 
2 έως 10 εβδομάδες μετά τη 2η δόση για 
τον COVID και συγκρίθηκε με την προη-
γούμενη βαθμολογία PULS 3 έως 5 μήνες 
πριν από τη λήψη.
Η βασική γραμμή IL-16 αυξήθηκε από 

35=/-20 πάνω από το κανονικό σε 82=/-
75 πάνω από το κανονικό μετά το εμβό-
λιο. Το sFas αυξήθηκε από 22+/-15 πάνω 
από το κανονικό σε 46=/-24 πάνω από το 
κανονικό μετά τον εμβολιασμό. Ο HGF 
αυξήθηκε από 42+/-12 πάνω από το φυ-
σιολογικό σε 86+/-31 πάνω από το φυσι-
ολογικό μετά το εμβόλιο. Αυτές οι αλλα-
γές οδήγησαν σε αύξηση της βαθμολογί-
ας PULS από 11% κίνδυνο ACS 5 ετών σε 
25% κίνδυνο ACS 5 ετών. 

Κατά τη στιγμή αυτής της αναφοράς, 
αυτές οι αλλαγές επιμένουν για τουλάχι-
στον 2,5 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του 
εμβολίου. Συμπεραίνουμε ότι τα εμβόλια 
mRNA αυξάνουν δραματικά τη φλεγμονή 
στο ενδοθήλιο και τη διήθηση των κυττά-
ρων «Τ» του καρδιακού μυός και μπορεί 
να ευθύνονται για τις παρατηρήσεις αυ-
ξημένης θρόμβωσης, μυοκαρδιοπάθειας 
και άλλων αγγειακών συμβάντων μετά 
τον εμβολιασμό».

Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί φυσικά ένα 
τεχνικό ιατρικό κείμενο μόνο κουραστι-
κό είναι για εσάς, αλλά πρέπει όσους 
θα αποπειραθούν να με συλλάβουν για 
διασπορά ψευδών ειδήσεων να τους 
παραπέμψω στη συντακτική επιτροπή 
του Circulation. 

Είναι απαραίτητο, γιατί με τεράστιο ζήλο 
καταδιώκονται όσοι εκφράζουν διαφο-
ρετική άποψη. Και ενώ δίκες εγκληματι-
ών καθυστερούν μήνες, όσοι αντιλέγουν, 
βρίσκονται άμεσα στο εδώλιο και καταδι-
κάζονται.
Τι λέει λοιπόν απλά αυτό το άρθρο;  Ότι 

μετά τον εμβολιασμό, τα κύτταρα που 
καλύπτουν εσωτερικά τα αγγεία παρου-
σιάζουν έντονη φλεγμονή που οδηγεί 
σε θρομβώσεις. Επίσης τα «Τ» κύτταρα 
του αίματος επιτίθενται στα κύτταρα του 
μυοκαρδίου και προκαλούν μυοκαρδιο-
πάθειες. Αποτέλεσμα, αύξηση των θρομ-
βώσεων σε όλο τον οργανισμό και σοβα-
ρά καρδιακά επεισόδια. Και μάλιστα, τα 
ευρήματα επιμένουν τουλάχιστον για 2,5 
μήνες μετά τον εμβολιασμό αλλά με προ-
οπτική πιθανώς πολύ μεγαλύτερη. Εξάλ-
λου, η πρόβλεψη της ομάδας εκτείνεται 
στην πενταετία.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι όταν κάποιος πάθει 

μια πνευμονική εμβολή, ή ένα έμφραγμα, 
όλοι θα το αποδώσουν σε χίλιες αιτίες 
(εξάλλου αυτά υπήρχαν και προ των εμ-
βολίων) όμως κάποιοι θα τα έπαθαν μόνο 
εξαιτίας του εμβολίου. Πόσοι θα είναι; 

Κατά το άρθρο, είναι το 14% που προ-
κύπτει, αν το 11% προ του εμβολίου γίνει 
25% όπως παρατηρήθηκε μετά.

Να μην κάνουμε λοιπόν το εμβόλιο; Και 
βέβαια να το κάνετε. Αρκεί να γνωρίζετε, 
ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Και 
τότε, ως αληθινά πληροφορημένοι πολί-
τες, είστε ελεύθεροι.
Υ.Γ.: Και σε όσους ερασιτέχνες, όπως δη-

μοσιογράφοι, πολιτικοί, ιερωμένοι, κά-
νουν τους ειδικούς, ας προσέξουν. Γιατί η 
ιατρική έχει τους κανόνες της. Και στους 
υπέρ-σίγουρους συναδέλφους επίσης, 
όπως λέει ο τίτλος του άρθρου: «Προειδο-
ποίηση» γιατί μπορεί να έλθουν και άλλα 
τέτοια ή χειρότερα άρθρα στο μέλλον. Τα-
πεινότητα και μετριοπάθεια. Σιγουρά, σε 
μια βιολογική επιστήμη όπως η ιατρική, 
δεν υπάρχει. Πείτε το παρακαλώ στους 
ασθενείς σας.

* Η δημοσίευση του 
Circulation ΕΔΩ:  

www.ahajournals.org/
doi/10.1161/circ.144.

suppl_1.10712
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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!!

CHOMEDEY

HUMANIA CENTRE
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VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM

HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύ-
πτουν από τις έρευνες του Ευρωπαϊ-

κού Κέντρου Παρακολούθησης Λοιμώξε-
ων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας, δείχνουν ότι η παραλλαγή «Όμικρον», 
η οποία σαρώνει στον αφρικανικό Νότο 
και έχει ήδη εντοπιστεί σε 57 χώρες, εκτο-
πίζοντας από το πεδίο την παραλλαγή 
«Δέλτα», είναι σαφώς περισσότερο μετα-
δοτική, αλλά, όπως φαίνεται με τα μέχρι 
στιγμής στοιχεία, προκαλεί πολύ μικρότε-
ρη και πολύ λιγότερο σοβαρή νόσηση.
Οι δύο αυτές προσεγγίσεις έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τη δήλωση του Άντονι 
Φάουτσι στην Ουάσιγκτον (σ.σ.: Τρίτη 
7/12), που κι αυτός επιβεβαίωσε πως η 
«Όμικρον» είναι μεν η μεταδοτικότερη 
αλλά η λιγότερο επικίνδυνη παραλλαγή 
του κορωνοϊού.
«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ΟΜΙΚΡΟΝ δεν 

είναι σοβαρότερη από τη ΔΕΛΤΑ», είπε 
ο γνωστός επιδημιολόγος και σύμβου-
λος του Λευκού Οίκου για την πανδημία. 
«Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι θα μπο-
ρούσε να είναι και λιγότερο σοβαρή», 

πρόσθεσε, στην τηλεφωνική συνέντευξη 
που παραχώρησε.
«Πιστεύω ότι θα χρειαστούν ακόμη του-

λάχιστον δύο εβδομάδες για τη Νότια 
Αφρική. Κατόπιν, όταν θα έχουμε περισ-
σότερες μολύνσεις στον υπόλοιπο κόσμο, 
θα μπορούσε να χρειαστεί περισσότερος 
χρόνος για να δούμε το επίπεδο της σοβα-
ρότητας», υπογράμμισε.
Ο Φάουτσι επισήμανε, πως τα δεδομένα 

που προέρχονται από τη Νότια Αφρική δε 
θα πρέπει να παρερμηνεύονται, εξηγώ-
ντας ότι ο πληθυσμός της χώρας αυτής 
έχει την ιδιαιτερότητα να είναι πολύ νε-
αρής ηλικίας. Ωστόσο, η νέα παραλλαγή 
είναι «σαφώς υψηλά μεταδοτική, πιθανό-
τατα περισσότερο από τη ΔΕΛΤΑ», κατέλη-
ξε ο Φάουτσι. Σε δήλωσή του το πρωί της 
Τετάρτης 8/12 το ECDC ανέφερε πως μέχρι 
στιγμής, όλα τα κρούσματα της παραλλα-
γής «Όμικρον» στην Ευρώπη, για τα οποία 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ήταν είτε ήπια 
είτε εντελώς ασυμπτωματικά, ενώ και ο 
επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπι-
σης Επειγόντων του Π.Ο.Υ., Μάικλ Ράιαν, 

είπε ότι «η γενική συμπεριφορά που πα-
ρατηρούμε μέχρι σήμερα δε δείχνει καμία 
αύξηση της σοβαρότητας. Στην πραγματι-
κότητα, σε κάποιες περιοχές του νότιου 
τμήματος της Αφρικής αναφέρονται πιο 
ήπια συμπτώματα». Πρόσθεσε, ωστόσο, 
ότι «βρισκόμαστε στην αρχή και πρέπει 
να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο με 
τον οποίο αναλύουμε αυτά τα δεδομένα», 
υπογραμμίζοντας ότι, οι επιστήμονες μό-
λις έχουν αρχίσει να εξετάζουν το παραλ-
λαγμένο στέλεχος.
Από την άλλη, ο πολύ γνωστός καθηγη-

τής του Imperial College του Λονδίνου, Νιλ 
Φέργκουσουν, είναι πιο επιφυλακτικός. 
Το πρωί της Τετάρτης 8/12, είπε σε βρετα-
νικά μέσα ενημέρωσης ότι η παραλλαγή 
«ΟΜΙΚΡΟΝ» μεταδίδεται με πολύ μεγά-
λη ταχύτητα και ότι ακόμα είναι άγνωστο 
ποια είναι η επίδρασή της στη σοβαρότη-
τα της νόσησης. «Τα περιστατικά της ΟΜΙ-
ΚΡΟΝ διπλασιάζονται τουλάχιστον κάθε 
τρεις ημέρες, ίσως και κάθε δύο ημέρες, 
αυτή τη στιγμή. Για να το βάλουμε σε ένα 
πλαίσιο, εξαπλώνεται με την ίδια ή μεγα-

λύτερη ταχύτητα από αυτήν του πρώτου 
στελέχους του ιού το Μάρτιο της περα-
σμένης χρονιάς. Οπότε, υπάρχει ανησυ-
χία. Με αυτόν το ρυθμό, είναι πιθανό να 
εκτοπίσει τη ΔΕΛΤΑ πριν από τα Χριστού-
γεννα» ανέφερε ο καθηγητής.
Ο Μάικλ Ράιαν είπε πως, βάσει των πλη-

ροφοριών από το νότιο τμήμα της Αφρι-
κής, όλα «δείχνουν ότι το εμβόλιο μοιάζει 
να διατηρεί την προστασία που προσφέ-
ρει», αν και παραδέχτηκε ότι ενδέχεται 
να είναι λιγότερο αποτελεσματικό έναντι 
της παραλλαγής «ΟΜΙΚΡΟΝ» λόγω των 
πολλών μεταλλάξεων που αυτή εμφανίζει 
στην πρωτεΐνη – ακίδα της.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «είναι πολύ 
απίθανο» το παραλλαγμένο στέλεχος να 
διαφεύγει εντελώς από την προστασία 
των εμβολίων. «Τα προκαταρκτικά στοι-
χεία που διαθέτουμε από το νότιο τμήμα 
της Αφρικής δε δείχνουν ότι υπάρχει απώ-
λεια της αποτελεσματικότητας σε κατα-
στροφικό ποσοστό. Στην πραγματικότητα, 
ισχύει το αντίθετο αυτή τη στιγμή» σημεί-
ωσε.                                         © zougla.gr

«Η πανδημία του COVID-19 είναι μια 
πανδημία φόβου, κατασκευασμέ-

νη από άτομα που βρίσκονταν σε ονομα-
στικές θέσεις εξουσίας όταν ο ιός άρχισε 
να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο πέρυ-
σι», σύμφωνα με τον επιδημιολόγο του 
πανεπιστημίου Γέιλ, Δρ. Χάρβεϊ Ρις.
Σε εμφάνισή του στην εκπομπή 

«American Thought Leaders» της 
EpochTV, ο Ρις, καθηγητής επιδημιολο-
γίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Γέιλ 
και στο Τμήμα Επιδημιολογίας και Δημό-
σιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Γέιλ, 
υποστήριξε ότι, σε γενικές γραμμές, αυτό 
που χαρακτήρισε ολόκληρη την πανδημία, 
ήταν «ένας βαθμός φόβου και η αντίδρα-
ση των ανθρώπων στο φόβο».
«Συνολικά, θα έλεγα ότι είχαμε μια παν-

δημία φόβου. Και ο φόβος επηρέασε σχε-
δόν όλους, ενώ η μόλυνση επηρέασε σχε-
τικά λίγους», δήλωσε ο Ρις.
«Σε γενικές γραμμές, ήταν μια πολύ 

επιλεγόμενη και προβλέψιμη πανδη-
μία. Ήταν ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ 
νέων και ηλικιωμένων, υγιών και χρόνιων 
ασθενών. Έτσι, μάθαμε γρήγορα ποιος 
κινδύνευε από την πανδημία και ποιος 
όχι», πρόσθεσε.
«Ωστόσο, ο φόβος κατασκευάστηκε για 

όλους. Και αυτό που χαρακτήρισε όλη 
την πανδημία είναι αυτός ο βαθμός φό-
βου και η αντίδραση των ανθρώπων στο 
φόβο».

Ο Ρις έχει συγγράψει πάνω από 300 
πρωτότυπες δημοσιεύσεις που έχουν αξι-
ολογηθεί από ομότιμους και ήταν παλαι-
ότερα μέλος του συμβουλίου συντακτών 
του American Journal of Epidemiology.

Ο καθηγητής επιδημιολογίας εκτίμησε, 
ότι τα άτομα που κατείχαν τις ονομαστι-
κές θέσεις εξουσίας κατά την έναρξη της 
πανδημίας το Μάρτιο του 2020 διέδωσαν 
αρχικά μια πολύ χειρότερη εικόνα της 
«τρομερής φύσης» του ιού από ό,τι ήταν 
δικαιολογημένη.

Αυτό περιλάμβανε το μήνυμα ότι όλοι 
κινδύνευαν, όλοι μπορούσαν να πεθά-
νουν από την προσβολή από τον ιό, όλοι 

έπρεπε να βρουν προστασία, όλοι έπρε-
πε να μείνουν στα σπίτια τους και να μη 
συναναστρέφονται με άλλους για να προ-
στατευτούν και με αυτόν τον τρόπο να 
προστατεύσουν την κοινωνία, εξήγησε ο 
Ρις.
«Ο κόσμος φοβόταν αρκετά αυτό το μή-

νυμα, όπως θα φοβόταν ο καθένας… με 
την κυβέρνηση, τις αρχές, τους επιστή-
μονες, τους επιστημονικούς ανθρώπους, 
τους ιατρούς με εξουσία στα ιδρύματα 
δημόσιας υγείας, όλοι έλεγαν το ίδιο μή-
νυμα ξεκινώντας περίπου από το Φεβρου-
άριο, το Μάρτιο του περασμένου έτους. 
Και έτσι όλοι περίπου το πιστεύουμε 
αυτό», είπε.

Κατά τους δύο πρώτους μήνες της παν-
δημίας, εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα 
εγκλεισμού και εντολές μάσκας για τον 
περιορισμό της μετάδοσης της COVID-19 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Ο Ρις δήλωσε ότι οι τύποι των 
μηνυμάτων που εξέδωσαν οι αρχές, οδή-
γησαν σε εκτεταμένα αυξημένα επίπεδα 
ανησυχίας.
«Τα επίπεδα άγχους όλων μας αυξήθη-

καν και όλοι μας πήραμε αποφάσεις να 
περιορίσουμε, σε διάφορους βαθμούς, 
την έκθεσή μας σε άλλους ανθρώπους, 
κάποιοι περισσότερο από άλλους, αλλά 
νομίζω ότι όλοι είχαν επίπεδα άγχους που 
επηρέασαν πραγματικά τον τρόπο με τον 
οποίο πραγματοποιούσαν τη ζωή τους 
εκείνη τη δεδομένη στιγμή», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
δήλωσε ότι το 96 έως 98% των Αμερικα-
νών πρέπει να εμβολιαστούν κατά της 
COVID-19 προτού το έθνος «επιστρέψει 
στην κανονικότητα», προωθώντας τη ρη-
τορική ότι οι ανεμβολίαστοι Αμερικανοί 
ευθύνονται για την επιβράδυνση της οι-
κονομικής ανάκαμψης του έθνους.

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών 
Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των, στις 4 Δεκεμβρίου, λίγο πάνω από το 
70% των Αμερικανών ενηλίκων ήταν πλή-
ρως εμβολιασμένοι κατά του ιού, ενώ το 
23,9% έχει λάβει την ενισχυτική δόση.

ΠΆΝΔΗΜΙΆ | COVID-19ΠΆΝΔΗΜΙΆ | COVID-19
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Yiannis Hatzichristidis

Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει 
αρκετές παθογένειες, αλλά μια ση-

μαντική, αν και σχετικά παραγνωρισμένη, 
είναι ο επαρχιωτισμός της. Το ότι δηλαδή 
λειτουργεί μέσα στο στενό πλαίσιο της 
γεωπολιτικής «γειτονιάς», σχεδόν αδια-
φορώντας για το τι γίνεται στον υπόλοιπο 
κόσμο. 

Κώστας Γρίβας* 
© slpress.gr 

Όμως, το διεθνές σύστημα είναι ένα και 
ενιαίο, και ό,τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε 
γωνιά του κόσμου ασκεί επιδράσεις στο 
σύνολο. Ο λόγος για την ΑΟΖ και την τάση 
μετατροπής της σε «γαλάζιο έδαφος».
Πράγματι, ο κοσμογονικός ανταγωνι-

σμός, που βρίσκεται εδώ και μερικά χρό-
νια εν εξελίξει, αναφορικά με τον έλεγχο 
των εγγύς ευρασιατικών υδάτων, έχει 
περάσει σχεδόν απαρατήρητος από τη 
δημόσια συζήτηση στη χώρα μας. Όμως, 
ο ανταγωνισμός αυτός θέτει νέα δεδομέ-
να και στο Δίκαιο της Θάλασσας, που με 
τη σειρά τους έχουν τεράστιες δυνητικές 
επιδράσεις στο ελληνοτουρκικό σύστημα.
Ο ανταγωνισμός αυτός ξεκίνησε, από 

τις αξιώσεις της Κίνας στη Νότιο Σινική 
Θάλασσα. Για να το πούμε, με όσο το δυ-
νατόν λιγότερα λόγια, η Κίνα αντιλαμβά-
νεται ολόκληρη τη Νότιο Σινική Θάλασσα 
ως χώρο εθνικής κυριαρχίας της, ως προ-
έκταση του εδάφους της προς τη θάλασ-
σα. Σε μια από τις πολυπληθείς μελέτες 
που εκδίδονται στις ΗΠΑ, αναφορικά με 
τον ανταγωνισμό τους με την Κίνα, υπό 
τον τίτλο «China’s vision of victory», του 
Jonathan D. T. Ward, το δεύτερο μέρος 
του βιβλίου αναφέρεται στο «Γαλάζιο 
Εθνικό Έδαφος» (Blue National Soil) της 
Κίνας, δηλαδή τη Νότιο Σινική Θάλασσα.
Ο συσχετισμός με τη «Γαλάζια Πατρίδα» 

της Τουρκίας είναι εμφανής. Και ας μη 
βιαστεί κανείς να πει, ότι αυτή είναι μια 
κινεζική ιδιαιτερότητα. Κάτι παρόμοιο 
συμβαίνει και με τη Ρωσία στον Αρκτικό. 

Συγκεκριμένα, η διαφαινόμενη τήξη των 
αρκτικών πάγων στερεί από τη Ρωσία το 
«Μεγάλο Παγωμένο Τείχος», που εξα-
σφάλιζε την από Βορρά προστασία της. 
Έτσι, για τους Ρώσους η απόλυτη κυριαρ-
χία στον Αρκτικό είναι μονόδρομος.

ΑΟΖ ΚΑΙ «ΓΑΛΑΖΙΟ ΕΔΑΦΟΣ»
Με άλλα λόγια, είναι απλά αδιανόητο 

για τη Ρωσία, να βρίσκονται αμερικανικά 
αντιτορπιλικά στα 13 ναυτικά μίλια έξω 
από τις σιβηριανές ακτές. Έτσι, λοιπόν, και 
ο Αρκτικός αντιμετωπίζεται από τη Ρωσία 
σαν «Γαλάζια Πατρίδα». Δηλαδή, ως χώ-
ρος πλήρους εθνικής κυριαρχίας, πολύ 
περισσότερο από ό,τι προβλέπει το γράμ-
μα του ισχύοντος Δικαίου της Θάλασσας 
για τα χωρικά ύδατα και δραματικά περισ-
σότερο από ό,τι προβλέπει για την ΑΟΖ.

Παρόμοιες απόψεις φαίνεται να έχει και 
η Βραζιλία και η Ινδία και φυσικά και οι 
ΗΠΑ. Οι τελευταίες, διαχρονικά, αντιμε-
τωπίζουν μια τεράστια θαλάσσια έκταση, 
εύρους τουλάχιστον χιλίων χιλιομέτρων 
ένθεν και ένθεν των ακτών τους στον Ατ-
λαντικό και τον Ειρηνικό, ως χώρο όπου 
μπορούν να πράξουν ό,τι απαιτείται για 
να εξασφαλίζουν την ασφάλεια τους, αδι-
αφορώντας για τους περιορισμούς του δι-
εθνούς δικαίου.

Με άλλα λόγια, έχει ξεκινήσει ήδη μια 
διαδικασία που τείνει να μετατρέψει την 
ΑΟΖ, ιδιαίτερα δε στις κλειστές θάλασσες, 
σε χώρο σχεδόν εθνικής κυριαρχίας, περί-
που ισότιμο με τη στεριά. Αυτή η άτυπη 
αναβάθμιση της ΑΟΖ φαίνεται και από το 
πώς η διεθνής κοινότητα είχε αντιμετωπί-
σει τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βορειο-
κορεατικών βαλλιστικών πυραύλων πριν 
από μερικά χρόνια. Τα διεθνή ΜΜΕ (των 
ελληνικών συμπεριλαμβανομένων) είχαν 
καυτηριάσει το γεγονός ότι οι πύραυλοι 
αυτοί είχαν καταλήξει στην ΑΟΖ της Ιαπω-
νίας. Δηλαδή, αντιμετώπισαν την ΑΟΖ, όχι 
ως χώρο αποκλειστικής άσκησης οικονο-
μικών δικαιωμάτων, αλλά ως χώρο σχε-
δόν εθνικής κυριαρχίας.

ΘΥΛΑΚΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ «ΓΑΛΑΖΙΟ ΕΔΑΦΟΣ»
Αυτή η νέα διεθνοπολιτική πραγματικό-

τητα είναι αναπόφευκτο ότι θα επηρεά-
σει και το ελληνοτουρκικό σύστημα. Για 
την ακρίβεια, ήδη το επηρεάζει. Ο όρος 
«Γαλάζια Πατρίδα», που χρησιμοποιεί 
η Τουρκία, είναι επιδεικτικά ξεκάθαρος 
για το πώς αντιλαμβάνεται η Άγκυρα το 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανα-
λυτικότερα, η άτυπη μετατροπή της ΑΟΖ 
σε χώρο εθνικής κυριαρχίας, αυτομάτως 
τοποθετεί την Τουρκία και την Ελλάδα σε 
μια γεωπολιτική δυσαρμονία, πρωτοφα-
νή στην ιστορία των δύο χωρών.

Με βάση τη δυναμική του «γαλάζιου 
εθνικού εδάφους» που διαμορφώνεται 
διεθνώς, αν η Τουρκία επιτύχει να μην 
έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα τα ελληνι-
κά νησιά, ή επιβάλει στην Ελλάδα να μην 
ασκεί σε αυτά τα κυριαρχικά της δικαιώ-
ματα, τότε προκύπτει σοβαρό πρόβλημα 
εθνικής κυριαρχίας. Κι αυτό, λόγω των 
γεωπολιτικών ζυμώσεων που βρίσκονται 
σήμερα εν εξελίξει διεθνώς και τείνουν να 
μετατρέψουν – ατύπως πλην αποφασιστι-
κώς – την ΑΟΖ σε χώρο περίπου εθνικής 
κυριαρχίας.
Αν τα ελληνικά νησιά (συμπεριλαμβα-

νομένης της Κρήτης) στερηθούν την ΑΟΖ 
τους, μετατρέπονται σε χώρο ασαφούς 
κυριαρχίας. Κατά κάποιον τρόπο «ιμιο-
ποιούνται». Επομένως, όλο το Αιγαίο με-
ταβάλλεται σε μια «γκρίζα ζώνη» και στη 
χειρότερη ενσωματώνεται μέσα σε τουρ-
κικό «θαλάσσιο έδαφος». Στην τελευταία 
περίπτωση – ακόμη και υπό τις καλύτερες 
προϋποθέσεις – πολλά ελληνικά νησιά 
θα γίνουν κάτι σαν το Λεσότο στη Νότιο 
Αφρική. Δηλαδή θα είναι θύλακοι μέσα 
στο χώρο εθνικής κυριαρχίας του αντιπά-
λου.

Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στην πράξη, από τη στιγμή που τα νησιά 

δε θα έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, θα 
θεωρούνται προεκτάσεις του «περιβάλ-
λοντος κράτους», δηλαδή της Τουρκίας, 

με ό,τι αυτό σημαίνει και για την εθνική 
κυριαρχία επί των ίδιων των νησιών. 

Με άλλα λόγια, η νέα διεθνής πραγμα-
τικότητα στις κλειστές θάλασσες του πλα-
νήτη, τείνει να ενοποιήσει τη στεριά με 
τη θάλασσα σε μια ενιαία και αδιαίρετη 
ενότητα, με αποτέλεσμα αν χαθεί ή αν 
«γκριζάρει» το θαλάσσιο κομμάτι αυτής 
της ενότητας, να «γκριζάρεται» και το χερ-
σαίο.

Δυστυχώς, αυτή η νέα δυνητική διεθνής 
γεωπολιτική πραγματικότητα έχει περά-
σει απαρατήρητη(;) από τις ελληνικές 
ελίτ, με αποτέλεσμα στο ελληνικό σύστη-
μα εξουσίας να κυριαρχούν τραγικά επι-
κίνδυνες αντιλήψεις. 
Αντιλήψεις, που προωθούν την άποψη 

ότι οφείλουμε να αντιληφθούμε «την 
αλήθεια των άλλων», δηλαδή της Τουρ-
κίας και να συμβιβαστούμε, ή στην «κα-
λύτερη» περίπτωση να εγκαταλείπουμε 
στην πράξη τα νόμιμα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα των νησιών μας!
Η πολιτική της μη άσκησης των θαλάσ-

σιων κυριαρχικών δικαιωμάτων, χάριν 
υποτίθεται μετριοπάθειας, όπως είναι η 
μη ανακήρυξη ΑΟΖ και η μη επέκταση των 
χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, κα-
θίσταται πλέον εγκληματικά επικίνδυνη. 
Από τη στιγμή, που οι εγγύς θάλασσες 

τείνουν να μετατραπούν σε προέκταση 
της στεριάς, αν δεν τις αντιμετωπίζεις ως 
τέτοιες, τότε ατύπως περνάς το μήνυμα 
ότι ούτε οι στεριές είναι δικές σου. Και αν 
δεν είναι δικές σου, είναι κάποιου άλλου. 
Τόσο απλά.

* Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι καθηγητής 
Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρατιωτι-
κών Τεχνολογιών, διευθυντής του Τομέα 
Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου στην 
Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων. 
Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφά-
λειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή στο 
Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

ΆΟΖ ΚΆΙ  
«γαλάζιο έδαφος» 

Η «Γαλάζια Πατρίδα»  
στοχεύει και τα νησιά

https://slpress.gr/diethni/tha-to-kanoyn-san-toys-kinezoys-i-adili-apostoli-toy-anadolu/
https://slpress.gr/diethni/tha-to-kanoyn-san-toys-kinezoys-i-adili-apostoli-toy-anadolu/
https://slpress.gr/on-air/to-elliniko-politiko-systima-einai-quot-alloy-quot-stin-ypothesi-toyrkia/
https://slpress.gr/on-air/to-elliniko-politiko-systima-einai-quot-alloy-quot-stin-ypothesi-toyrkia/
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«Βόμβα» στην πανευρωπαϊκή αγορά 
ακινήτων -φυσικά και στην ελληνι-

κή- ετοιμάζεται να ρίξει η Ευρώπη. Προ-
ωθείται άμεσα -και συγκεκριμένα στις 14 
Δεκεμβρίου- κοινοτική οδηγία, η οποία θα 
προβλέπει ότι από ένα συγκεκριμένο έτος 
και μετά, τα ακίνητα δε θα μπορούν ούτε 
να μεταβιβάζονται ούτε καν να ενοικιά-
ζονται, αν δε διαθέτουν συγκεκριμένη 
ενεργειακή κλάση.
Αυτό ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως μο-

χλός πίεσης προς τους ιδιοκτήτες να προ-
χωρήσουν στην αναβάθμιση των ακινή-
των, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό 
των εκπομπών αερίων μέσα από τη μείω-
ση κατανάλωσης ενέργειας των κτηρίων. 

Η συγκεκριμένη οδηγία -εφόσον περάσει 
από το κοινοβούλιο- θα κάνει ακόμη πιο 
πιεστικές τις συνθήκες για τους ιδιοκτή-
τες. Ήδη, η Ελλάδα προωθεί στο πλαίσιο 
του νέου κλιματικού νόμου την υποχρεω-
τική αντικατάσταση όλων των καυστήρων 
πετρελαίου μέχρι το 2030. 
Με την υπό κατάθεση όμως κοινοτική 

οδηγία, είναι προφανές ότι η πίεση θα 
πολλαπλασιαστεί, καθώς για να διασφα-
λιστεί υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία 
σε ένα ακίνητο, απαιτείται αντικατάστα-
ση κουφωμάτων, μόνωση του κελύφους 
του κτηρίου, άντληση ενέργειας από τον 
ήλιο κλπ.

ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ;
Τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν, ότι τα 

κτίρια και οι κτιριακές μονάδες που πω-
λούνται ή ενοικιάζονται σε νέο μισθωτή, 
με εξαίρεση τις κτιριακές μονάδες σε πο-
λυκατοικίες,
α) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 

κλάση ενεργειακής απόδοσης [E], για συ-
ναλλαγή που πραγματοποιείται μετά την 
1η Ιανουαρίου 2027·

β) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 
κλάση ενεργειακής απόδοσης [D], για συ-
ναλλαγή που πραγματοποιείται μετά την 
1η Ιανουαρίου 2030·

γ) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον κλάση 
ενεργειακής απόδοσης [C], για συναλλαγή 
που πραγματοποιείται μετά την 1η Ιανου-
αρίου 2033.

Και όσον αφορά στις πολυκατοικίες;
Τα κράτη – μέλη διασφαλίζουν, ότι τα 

κτίρια και οι κτιριακές μονάδες σε πολυ-
κατοικίες: 
α) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 

κλάση ενεργειακής απόδοσης [E] μετά την 
1η Ιανουαρίου 2030·

β) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 
κλάση ενεργειακής απόδοσης [D] μετά την 
1η Ιανουαρίου 2035·

γ) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον κατη-
γορία ενεργειακής απόδοσης [C] μετά την 
1η Ιανουαρίου 2040, χωρίς την τριετή πε-
ρίοδο χάριτος που προβλέπεται για τα με-
μονωμένα ακίνητα κατά την πώλησή τους.
Το θέμα αναδεικνύει με επιστολή της 

προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό 
Περιβάλλοντος, η ΠΟΜΙΔΑ. Το κείμενο 
της επιστολής παρουσιάζει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει και το 
χρονοδιάγραμμα καθώς και τις βαθμίδες 
που θα πρέπει να επιτυγχάνονται στα ακί-
νητα, προκειμένου να μην επιβάλλεται το 
«απαγορευτικό» πωλήσεων. 

Αναφέρει λοιπόν η επιστολή:
«Από το Γραφείο Βρυξελλών της Διε-

θνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(UIPI) της οποίας είμαι Πρόεδρος, ενη-
μερωθήκαμε ότι στις 14 Δεκεμβρίου θα 
ανακοινωθεί επίσημα το σχέδιο της νέας 
Κοινοτικής Οδηγίας για την Ενεργειακή 
Απόδοση Κτιρίων (EPBD) που θα προβλέ-
πει εξωπραγματικές και απολύτως ανέ-
φικτες ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά, 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις ενερ-
γειακής απόδοσης για τα υφιστάμενα κτί-
ρια. Υποχρεώσεις ριζικής και κοστοβόρας 
ενεργειακής αναβάθμισής τους, χωρίς κα-
μιά ουσιαστική βοήθεια από το Κράτος, οι 
οποίες αν δεν τηρηθούν εμπρόθεσμα, τα 
κάθε είδους κτίρια δε θα μπορούν ούτε 
να ενοικιαστούν αλλά και ούτε να πωλη-
θούν, παρά μόνο με «το πιστόλι στον κρό-
ταφο»!!!
Το σχέδιο αυτό, που είναι οικονομικά 

αδύνατον να εφαρμοστεί στη χώρα του 
ΕΝΦΙΑ, απειλεί να αφήσει άστεγους και 
τους ενοικιαστές, αφού θα θέσει σταδια-
κά εκτός αγοράς μισθώσεων το υπάρχον 
εκμισθούμενο κτιριακό δυναμικό, για το 
οποίο στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» προβλέπεται 
μέχρι στιγμής μειωμένη κρατική ενίσχυ-
ση, ώστε ουδείς εκμισθωτής μπορεί αντι-
κειμενικά να αναβαθμίσει ενοικιαζόμενο 
ακίνητο! Η επί θύραις ένταξη και των κτι-
ρίων στο ευρωπαϊκό «σύστημα εμπορίας 
ρύπων», θα δώσει τη χαριστική βολή στο 
κόστος στέγασης ιδιοκτητών και ενοικια-
στών…
Το σχετικό κεφάλαιο του σχεδίου της 

οδηγίας προβλέπει τα εξής:

1] ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του σχεδίου 
της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την Ενερ-
γειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD), κάθε 
κράτος – μέλος θα θεσπίσει ελάχιστα πρό-
τυπα ενεργειακής απόδοσης για την ανα-
καίνιση των υφιστάμενων κτιρίων. 
Τα εθνικά ελάχιστα πρότυπα ενεργεια-

κής απόδοσης σχεδιάζονται με γνώμονα 
τους εθνικούς στόχους που περιλαμβά-
νονται στο σχέδιο δράσης του κράτους – 
μέλους για την ανακαίνιση κτιρίων και τη 
μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέ-
ματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως 
το 2050.
Τα πρότυπα θα ισχύουν το αργότερο από 

το 2027. Έως το 2035, ολόκληρο το εθνι-
κό κτιριακό απόθεμα θα καλύπτεται από 
ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

2] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ –  
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Τα κράτη – μέλη διασφαλίζουν, ότι τα 
κτίρια και οι κτιριακές μονάδες που πω-
λούνται ή ενοικιάζονται σε νέο μισθωτή, 
με εξαίρεση τις κτιριακές μονάδες σε πο-
λυκατοικίες,
α) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 

κλάση ενεργειακής απόδοσης [E], για συ-
ναλλαγή που πραγματοποιείται μετά την 
1η Ιανουαρίου 2027·

β) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 
κλάση ενεργειακής απόδοσης [D], για συ-
ναλλαγή που πραγματοποιείται μετά την 
1η Ιανουαρίου 2030·

γ) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον κλάση 
ενεργειακής απόδοσης [C], για συναλλαγή 
που πραγματοποιείται μετά την 1η Ιανου-
αρίου 2033.

Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω, ένα 
κτίριο ή κτιριακή μονάδα που δε συμμορ-
φώνεται με το όριο που ορίζεται στην 
υπό-παράγραφο 1 μπορεί να πωληθεί, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής 
θα αναβαθμίσει το κτίριο με το όριο που 
ισχύει τη στιγμή της πώλησης εντός τριών 
ετών από την ημερομηνία πώλησης.

3] ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Τα κράτη – μέλη διασφαλίζουν ότι τα κτί-

ρια και οι κτιριακές μονάδες σε πολυκα-
τοικίες:

α) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 
κλάση ενεργειακής απόδοσης [E] μετά την 
1η Ιανουαρίου 2030·

β) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την 
κλάση ενεργειακής απόδοσης [D] μετά την 
1η Ιανουαρίου 2035·

γ) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον κατη-
γορία ενεργειακής απόδοσης [C] μετά την 
1η Ιανουαρίου 2040, χωρίς την τριετή πε-
ρίοδο χάριτος που προβλέπεται για τα με-
μονωμένα ακίνητα κατά την πώλησή τους.
Επειδή είναι απόλυτα σαφές, ότι οι 

υποχρεώσεις αυτές είναι αδύνατον να 
τηρηθούν από τους ιδιοκτήτες των υπαρ-
χόντων κτιρίων με αποτέλεσμα να οδηγη-
θούμε σε πλήρη απαξίωση των περιου-

σιών των ιδιοκτητών που κατ’ επέκταση 
θα καταστρέψει τις ζωές τους, αλλά και 
σε όξυνση του στεγαστικού προβλήματος 
των ενοικιαστών, σας ζητούμε, πριν είναι 
αργά:

Πρώτον, να συνειδητοποιήσετε ότι στη 
χώρα του ΕΝΦΙΑ ο οποίος αποστερεί τους 
ιδιοκτήτες από κάθε οικονομική δυνατό-
τητα παρέμβασης στα υπάρχοντα κτίρια, 
είναι εγκληματικό να υιοθετηθούν τέ-
τοιοι εξοντωτικοί και πρακτικά αχρείαστοι 
κανόνες και προθεσμίες απαξίωσης της 
ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και αχρή-
στευσης των κτιρίων, μέσω της θέσης 
τους εκτός συναλλαγής και

Δεύτερον, να παρέμβετε και να ζητήσε-
τε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως 
επιβάλλεται από την ιδρυτική αρχή της 
ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της «επικουρι-
κότητας» (Subsidiarity), όχι μόνον οι προ-
διαγραφές, αλλά και οι προϋποθέσεις και 
κυρίως οι προθεσμίες υλοποίησης Ελαχί-
στων Προτύπων Ενεργειακής Απόδοσης, 
να καθορίζονται από τα Κράτη – Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τις ενερ-
γειακές και κλιματολογικές συνθήκες της 
κάθε χώρας και τις πραγματικές οικονομι-
κές δυνατότητες του λαού της».

©www.fpress.gr/akinita/story/80850/
apagoreytiko-stin-polisi-kai-enoikiasi-
energovoron-ktirion-deite-apo-pote

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval 514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

«Άπαγορευτικό» στην «Άπαγορευτικό» στην 
πώληση και ενοικίαση πώληση και ενοικίαση 

«ενεργοβόρων» κτηρίων«ενεργοβόρων» κτηρίων
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Υγεία και Διατροφή
Μάθε τι είναι το λίπος και  
μείωσέ το σήμερα κιόλας
Σωματικό λίπος ονομάζεται το σύνολο των λιπιδίων στους ιστούς του ανθρώπινου 

σώματος. Δημιουργείται μέσω μιας αλληλουχίας μεταβολικών λειτουργιών στον 
ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες μετασχηματίζουν, αποθηκεύουν ή αποβάλλουν, τα 
συστατικά που λαμβάνονται από τις τροφές. Το σωματικό λίπος είναι βέβαια απα-
ραίτητο για την προστασία των οργάνων του σώματος και την αποθήκευση των 
λιποδιαλυτών βιταμινών, αλλά το περιττό δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας.

ΠΩΣ ΤΟ ΜΕΤΡΑΜΕ;
Με λιπομέτρηση, μία απλή και γρήγορη διαδικασία, η οποία καταγράφει τα 

ποσοστά λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Τα φυσιολογικά όρια εξαρτώνται 
από πολλούς παράγοντες. Για τους άνδρες είναι 8-20% και για τις γυναί-
κες 21-33%. Όμως, τα νούμερα τροποποιούνται ανάλογα με την ηλικία 
και τη φυσική κατάσταση. Γενικότερα, οι γυναίκες έχουν περισσότερο 
λίπος από τους άνδρες. Παρατηρείται αύξηση του συνολικού  
σωματικού λίπους με την ηλικία και, φυσικά, ποικίλλει κατά  
πολύ, ανάλογα με το φύλο και την κληρονομικότητα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΛΙΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥΣ
Η απώλεια λίπους πετυχαίνετε όταν αυξήσεις το μετα-

βολισμό. Αυτός επηρεάζεται από τις ενεργειακές ανάγκες 
του οργανισμού, οι οποίες αυξάνονται όσο αυξάνεται και 
η μυϊκή μάζα. Με κάθε επιπλέον κιλό μυός καις έως και 50 
επιπλέον θερμίδες, μόνο και μόνο για να διατηρηθεί!

Επίσης, μπορείς να αυξήσεις το μεταβολισμό σου με την 
κατανάλωση τροφίμων που απαιτούν περισσότερη ενέρ-
γεια για την πέψη και την αφομοίωσή τους από τον  
οργανισμό, όπως, π.χ. τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη.

-Υιοθέτησε ένα διατροφικό σχήμα με 6 μικρά γεύματα 
κάθε 2-3 ώρες. Η συχνότητα των σωστών γευμάτων  
ενεργοποιεί τις καύσεις, με αποτέλεσμα το σώμα  
να χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο λίπος ως ενέργεια.

-Η απώλεια βάρους δεν πρέπει να ξεπερνά  
το 1 κιλό / 7 ημέρες, οπότε και το 75% του  
απολεσθέντος βάρους θα είναι λίπος.

-Ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά σου το πράσινο τσάι –  
συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 4 φλιτζανιών  
πράσινου τσαγιού χωρίς ζάχαρη.

-Μη φοβάσαι τις τροφές με καλό λίπος – 2 κ.σ. ελαιόλαδο την 
ημέρα επιτρέπονται και κατανάλωνε τακτικά τρόφιμα πλούσια σε 
Ω-3 λιπαρά, π.χ. τόνο, σολομό, καρύδια, λιναρόσπορο. Τα Ω-3 λιπα-
ρά έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και ενισχύουν το μεταβολισμό, με 
αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην απώλεια λίπους.

-Τα capsinoids, ενώσεις που προέρχονται από πιπεριές τσίλι, βοηθούν 
στις αυξημένες καύσεις του λίπους.

-Τρώγε γαλακτοκομικά. Οι έρευνες δείχνουν, ότι δίαιτες με τουλάχιστον  
3 μερίδες γαλακτοκομικών χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά καθημερινά, 
είχαν καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα στην απώλεια λίπους  
σε παχύσαρκα άτομα, σε σύγκριση με δίαιτες χωρίς γαλακτοκομικά.

-Κινήσου όσο και όπου μπορείς! Μία βόλτα μέχρι τον ψύκτη νερού  
στο γραφείο ή μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο μετά το γεύμα,  
ωθούν το μεταβολισμό σου.

-Η πρωτεΐνη πρέπει να υπάρχει παντού! Κάθε μίνι γεύμα πρέπει να έχει μία μερίδα 
λαχανικών και μία καλή και άπαχη πηγή πρωτεΐνης, όπως τα αβγά, το κοτόπουλο, οι 
ωμοί ξηροί καρποί. Οι φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με την πρωτεΐνη, αυξάνουν τις καύσεις 
και τον κορεσμό.

-Επίλεξε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Η υψηλή πρόσληψη αντιοξειδωτικών και ιχνοστοι-
χείων και μετάλλων, που έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά, συμβάλλουν στην καλύτερη  
λειτουργία του μεταβολικού ρυθμού και, κατ’ επέκταση, στην ταχύτερη απώλεια λίπους.

Κατερίνα Πατούλια
© Shape.gr

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Δεκεμβριου, 2021 / December 10, 2021  13

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 13 décembre au dimanche 19 décembre 2021 · from monday december 13th to sunday december19th 2021

SAUMON FUMÉ ATLANTIQUE SAUMON FUMÉ ATLANTIQUE 
CONGELÉ MAR ANDINOCONGELÉ MAR ANDINO

Frozen Atlantic Smoked Frozen Atlantic Smoked 
SalmonSalmon

300g300g

GIGOT D’AGNEAU ENTIERGIGOT D’AGNEAU ENTIER
Whole Leg of LambWhole Leg of Lamb
13.21/kg13.21/kg NOUVELLE-ZÉLANDE

TARTE AUX ÉPINARDS ET TARTE AUX ÉPINARDS ET 
FROMAGE FETA OU AU FROMAGE FETA OU AU 

FROMAGE FETA ILIOSFROMAGE FETA ILIOS
Spinach and Feta or Feta Spinach and Feta or Feta 

Cheese PiesCheese Pies
450g450g

YOGOURTS CLASSIQUEYOGOURTS CLASSIQUE
LIBERTÉLIBERTÉ
0 à 2.9%0 à 2.9%
YogurtsYogurts

650g*650g*

CÉRÉALES CÉRÉALES 
CHEERIOS (260g) CHEERIOS (260g) 
OU MULTIGRAIN OU MULTIGRAIN 

(265g) (265g) 
CerealsCereals

GRAS DE CUISSON VÉGÉTAL GRAS DE CUISSON VÉGÉTAL 
FYTINI FYTINI 
Vegatable ShorteningVegatable Shortening
800g800g

RÔTI DE LONGE DE RÔTI DE LONGE DE 
PORC FRAIS AVEC OSPORC FRAIS AVEC OS
Fresh Bone-In Pork Loin Fresh Bone-In Pork Loin 
RoastRoast
4.39/kg4.39/kg

FROMAGE KASSERI FROMAGE KASSERI 
ÂGÉ 12 MOISÂGÉ 12 MOIS
12 Month Aged Cheese12 Month Aged Cheese
22.02/kg22.02/kg GRÈCE

FROMAGE FROMAGE 
FETA AU LAIT FETA AU LAIT 

DE CHÈVRE DE CHÈVRE 
LAVIOGALLAVIOGAL

CheeseCheese
200g200g

GRÈCE

PAIN D’ITALIANOPAIN D’ITALIANO
BreadBread
600 à 675g600 à 675g

CANTALOUPCANTALOUP
CantaloupeCantaloupe

JUMBO

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts

pqt de 3pqt de 3

STAMNAGATHI STAMNAGATHI 
AVAILABLE THIS WEEKAVAILABLE THIS WEEK

AUBERGINES CHINOISESAUBERGINES CHINOISES
Chinese EggplantsChinese Eggplants
2.18/kg2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ίσως ακούγεται περίεργο, και αρ-
κετά οπισθοδρομικό, το γεγο-

νός ότι εν έτη 2021 υπάρχουν, έστω 
και δύο, χώρες παγκοσμίως, που δεν 
έχουν θεσπίσει νόμους περί διαζυγί-
ων! 
Ο γάμος των Καθολικών θεωρείται 

μυστήριο, με τις γαμήλιες τελετές να 
ολοκληρώνονται με τις λέξεις «Ό,τι έχει 
ενώσει ο Θεός, οι άνθρωποι δεν πρέπει 
να χωρίσουν». Ως εκ τούτου, ίσως προ-
καλεί λιγότερη έκπληξη το γεγονός, ότι 
το κράτος της πόλης του Βατικανού, το 
οποίο λειτουργεί ως έδρα της Καθολικής 
Εκκλησίας και διοικείται από τον πάπα, 
δεν έχει νόμους σχετικούς με τα διαζύ-
για, σύμφωνα με το grunge.com. 
Ωστόσο, η πόλη του Βατικανού δεν εί-

ναι η μόνη.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ  
ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Οι Φιλιππίνες, όπου το 80% των πολι-

τών της χώρας προσδιορίζονται ως Κα-
θολικοί, σύμφωνα με το grunge.com, 
απαγορεύουν το διαζύγιο, κάνοντας 
μόνο μια θρησκευτική εξαίρεση για τους 
Μουσουλμάνους πολίτες της, που απο-
τελούν το 5% του πληθυσμού.
Η μόνη νομική επιλογή για όλους τους 

άλλους, είναι να επιτύχουν ακύρωση, η 
οποία να ακυρώνει στην ουσία το γάμο 
και, έτσι, η ένωση μεταξύ των πρώην συ-
ζύγων να μην είναι ποτέ νομικά έγκυρη. 
Πρόκειται, μάλιστα, για το μόνο αποδε-
κτό τρόπο για τον τερματισμό ενός γά-
μου στη χώρα για την Καθολική Εκκλη-
σία. Επιπλέον, οι ακυρώσεις γάμων είναι 
ιδιαιτέρως δαπανηρές, κυρίως για τους 
εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα, και 
δύσκολο να αποδειχθούν. 
Μια γυναίκα, αναφέρει το grunge.com, 

χρειάστηκε να εξοικονομήσει 5.000 δο-
λάρια για να καταθέσει ακύρωση γάμου 
από το σύζυγό της, αλλά τα δικαστήρια 
της είπαν ότι οι λόγοι της – ψυχολογική 
ανικανότητα – δεν ήταν αρκετοί.

Μια άλλη, πιο οικονομική αυτή τη 
φορά, επιλογή στις Φιλιππίνες, είναι 
ένας νομικός διαχωρισμός, ο οποίος 
ασχολείται με την κοινή περιουσία και 
απαλλάσσει τα άτομα από «υποχρεώ-
σεις γάμου». Ωστόσο, δεν τους επιτρέπει 
να ξαναπαντρευτούν νόμιμα.

ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ  
ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Όπως αναφέρθηκε από το NPR, το Μάρ-
τιο του 2018 η Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Φιλιππίνων ενέκρινε ένα νομοσχέ-
διο που θα επέτρεπε το διαζύγιο για διά-
φορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων 
ασυμβίβαστων διαφορών, κακοποίησης, 
απιστίας και εγκατάλειψης. Το νομοσχέ-
διο ήταν «πρωτοφανές», σύμφωνα με 
τον κοινωνιολόγο Jayeel Cornelio από το 
Πανεπιστήμιο Ateneo, ο οποίος παρατή-
ρησε ότι το 50% των Φιλιππινέζων που 
συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν υπέρ 
των παντρεμένων ζευγαριών να μπο-
ρούν να χωρίσουν και ότι η Καθολική Εκ-

κλησία «γίνεται όλο και πιο αδύναμη στη 
χώρα» όταν πρόκειται για τη διοίκηση 
της πολιτικής, καθώς και για την προσω-
πική ζωή των ανθρώπων.
Το νομοσχέδιο του 2018 δεν πέρασε. Το 

2019, η Business Mirror ανέφερε ότι οι 
ηγέτες της Γερουσίας είδαν την ψήφιση 
ενός νομοσχεδίου που νομιμοποιούσε 
το διαζύγιο ως μια «δύσκολη μάχη». Ο 
πρόεδρος της Γερουσίας Tito Sotto III 
ενημέρωσε ότι ένα εναλλακτικό νομο-
σχέδιο που επικεντρώνεται στη «διάλυ-
ση των γαμήλιων όρκων» με «διευρυμέ-
νες και ευκολότερες διαδικασίες ακύρω-
σης» και όχι διαζύγιο είναι πιο πιθανό να 
επιτευχθεί. Από τον Αύγουστο του 2021, 
ωστόσο, τα νομοσχέδια εξακολουθούν 
να υποβάλλονται στη Βουλή, όπως ανα-
φέρει η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, με 
το τελευταίο να εγκρίνεται από την Επι-
τροπή Πληθυσμού και Οικογενειακών 
Σχέσεων και να παραπέμπεται στην Ολο-
μέλεια του Σώματος για συζήτηση.

© Newsbeast.gr

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΝΕΚΡΟΙ

Το πηγάδι  
του θανάτου
Βούτηξαν και δε βγήκαν  
ποτέ ξανά στη στεριά

Άλλοι διασκεδάζουν βουτώντας στο νερό με 
φόντο την... άβυσσο, άλλοι καταδύονται για 

να εξερευνήσουν την εντυπωσιακή σπηλιά που 
κρύβει στα «σπλάχνα» της, σε μια βουτιά θανά-
του.
Έχει το όνομα Jacob’s Well και είναι  μια αιώνια καρ-

στική πηγή στο Texas Hill Country που ρέει από την κοί-
τη του Cypress Creek, που βρίσκεται βορειοδυτικά του 
Wimberley στο Τέξας.
Εξωτερικά μοιάζει με μια απλή λιμνούλα, ωστόσο στην 

πραγματικότητα, είναι μια παγίδα θανάτου. Παρά τη 

φήμη του ότι «καταπίνει» ανθρώπους, αποτελεί ένα 
αγαπημένο σημείο πολλών τουριστών, ωστόσο οι θά-
νατοι που το συντροφεύουν προκαλούν ανατριχίλα.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών έρχονται για να κολυμπή-

σουν στα καθαρά νερά του, χωρίς ωστόσο να καταδύ-
ονται βαθύτερα μέσα στη σπηλιά, η οποία τροφοδοτεί 
την πηγή Cypress Creek. Έχει άνοιγμα μόλις τέσσερα 
μέτρα πλάτος και έτσι, όσοι αναζητούν τη συγκίνηση 
στα νερά του «πηγαδιού», δύσκολα διακρίνουν τους 
κινδύνους που παραμονεύουν στο εσωτερικό του.
Ποιοι είναι αυτοί; Όσοι βρίσκονται στην περιοχή ανε-

βαίνουν σε ψηλότερα βράχια που υπάρχουν εκεί και 
αποφασίζουν να βουτήξουν στο στενό άνοιγμα του.
Συνολικά, 300 άτομα έχουν χάσει τις ζωές τους μέσα 

στη λίμνη, ενώ δεκάδες διάσπαρτες πινακίδες προει-
δοποιούν όσους τολμήσουν να χαθούν στα νερά της... 
αβύσσου, να το σκεφτούν καλύτερα.

© Newsbomb.gr

Οι μοναδικές δύο χώρες χωρίς Οι μοναδικές δύο χώρες χωρίς 
νόμους περί διαζυγίων παγκοσμίωςνόμους περί διαζυγίων παγκοσμίως

Τι ισχύει στην περίπτωση  
που κάποιος θέλει να χωρίσει

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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Η Παγκόσμια Ημέρα Άνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων (Human 

Rights Day) γιορτάζεται κάθε χρό-
νο στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνη-
ση της υπογραφής της Οικουμενι-
κής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Άνθρώπου από τη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρί-
ου 1948. Όραμα των εμπνευστών 
της, ένας κόσμος με δικαιώματα 
και ελευθερίες, χωρίς διακρίσεις.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η έννοια «ανθρώπινα δικαιώματα», 
απόρροια πολυδιάστατης φιλοσοφικής, 
πολιτικής και κοινωνικής εξέλιξης, δια-
μορφώθηκε στη Δυτική Ευρώπη κατά το 
17ο αιώνα και καθιερώθηκε μέσα από 
εθνικές και διεθνείς διακηρύξεις. Αφετη-
ρία ήταν η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (Bill of Rights) του 1689, 
όταν το αγγλικό κοινοβούλιο τερμάτισε 
την ελέω θεού βασιλεία και καθιέρωσε 
την ελεύθερη εκλογή των μελών του. Με 
το συνταγματικό αυτό κείμενο διακηρύ-
χθηκε η ανωτερότητα του νόμου έναντι 
του βασιλιά και περιορίσθηκαν τα βασιλι-
κά προνόμια.
Ακολούθησαν η Διακήρυξη της Αμερικα-

νικής Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου 1776 
και οι Διακηρύξεις των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη της Γαλλικής 
Επανάστασης (1789 και 1793). 
Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα προ-

στάτευαν και τα πρώτα Συντάγματα των 
επαναστατημένων Ελλήνων. Μετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση ο Λένιν συνέ-
ταξε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των 
Εργαζομένων και του Εκμεταλλευόμενου 
Λαού, που δημοσιεύτηκε στις 16 Ιανουα-
ρίου 1918. Σε αυτήν δε γινόταν αναφορά 
στα ατομικά και θεμελιώδη δικαιώματα 
του ανθρώπου, που υποχωρούν υπέρ του 
κοινωνικού συνόλου και των συλλογικών 
δικαιωμάτων.

Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η διεθνοποίηση της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν αποτέλε-
σμα των συνεπειών του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και της αποφασιστικότητας της 
διεθνούς κοινότητας να μη ξανασυμβούν 
ποτέ στο μέλλον οι αγριότητες και η κτη-
νωδία που προκάλεσε ο φονικός αυτός 
πόλεμος με τα 60 εκατομμύρια νεκρούς. 
Αφετηρία για την πορεία αυτή αποτέλεσε 
ο Χάρτης του Ατλαντικού, που υπέγραψαν 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρού-
σβελτ και ο Άγγλος πρωθυπουργός Ουίν-
στων Τσόρτσιλ στις 14 Αυγούστου 1941. 

Στο κείμενο αυτό, που αποτελούσε επίσης 
διατύπωση των σκοπών του πολέμου και 
των θεμελίων της μεταπολεμικής ειρήνης, 
διακηρυσσόταν ότι, «μετά την οριστική 
καταστροφή τής ναζιστικής τυραννίας, 
ελπίζουν να δουν να εγκαθιδρύεται μια 
ειρήνη που θα επιτρέψει σε όλα τα έθνη 
να διαβιούν με ασφάλεια στο εσωτερικό 
των συνόρων τους και θα εξασφαλίσει 
σε όλους τους ανθρώπους των χωρών τη 
δυνατότητα ύπαρξης μακριά από το φόβο 
και την ανάγκη».
Λίγους μήνες αργότερα, την 1η Ιανουα-

ρίου 1942, με τη Διακήρυξη των Ηνωμέ-
νων Εθνών της Ουάσιγκτον, οι αντιπρό-
σωποι 26 χωρών που ήταν σε εμπόλεμη 
κατάσταση με τις δυνάμεις τού Άξονα 
εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι «μια 
ολοκληρωτική νίκη επί των εχθρών είναι 
ουσιώδης για την προάσπιση της ζωής, 
της ελευθερίας, καθώς και τη διατήρηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δι-
καιοσύνης στις χώρες τους».
Οι αντιλήψεις που είχαν αρχίσει να δι-

αμορφώνονται για τη διεθνή προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου επανα-
βεβαιώθηκαν, με τη Διακήρυξη της Τε-
χεράνης της 2ας Δεκεμβρίου 1943, στην 
οποία αναφερόταν ότι ο πόλεμος στοχεύ-
ει στην «κατάργηση της τυραννίας και της 
δουλείας, της καταπίεσης και της μισαλλο-
δοξίας» και διαγραφόταν η ελπίδα ότι στο 
μέλλον «όλοι οι λαοί τής γης θα μπορούν 
να ζουν ελεύθεροι, μακριά από την τυραν-
νία, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες επιθυμίες 
τους και τη συνείδησή τους».

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Δια-
κήρυξη που εγκρίθηκε το Μάιο του 1944 
από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας στη 
σύνοδο της Φιλαδέλφειας. Με τη Διακή-
ρυξη αυτή 41 κράτη διαβεβαίωσαν ότι 
«δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη 
παρά μόνο αν είναι θεμελιωμένη στην 
κοινωνική δικαιοσύνη» και διακήρυξαν 
ότι «όλοι οι άνθρωποι χωρίς διάκριση φυ-
λής, πίστης και φύλου, έχουν το δικαίωμα 
να συνεχίσουν την υλική τους πρόοδο και 
την πνευματική τους ανάπτυξη μέσα στην 
ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την οικονο-
μική εξασφάλιση και στις ίσες ευκαιρίες».

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου είναι έργο της Επι-
τροπής Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου που 
συστάθηκε το 1947 από το Οικονομικό 
και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ. Επικε-
φαλής της Επιτροπής ήταν η Έλινορ Ρού-
σβελτ, χήρα του προέδρου των ΗΠΑ Φρα-
γκλίνου Ρούζβελτ, την οποία είχε διορίσει 
ο διάδοχός του Χάρι Τρούμαν. 

Το τελικό κείμενο της διακήρυξης ολο-
κληρώθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 η Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που, που αποτελείται από το Προοίμιο 
και 30 άρθρα, υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ, που συνήλθε στο Πα-
ρίσι με ψήφους 48 υπέρ, 0 κατά και 8 απο-
χές (όλο το σοβιετικό μπλοκ κρατών, η Νό-
τια Αφρική και η Σαουδική Αραβία). Είναι 
σημαντικό ότι καμία από τις χώρες που 
αντιπροσωπεύονταν στη Γενική Συνέλευ-
ση δεν ψήφισε ενάντια στη Διακήρυξη και 
ότι ακόμη και αυτές που απείχαν από την 
τελική ψηφοφορία, είχαν συμμετάσχει 
και συνεργαστεί στις ενδιάμεσες διαδικα-
σίες σύνταξης. Σε μια εποχή όπου κόσμος 
είχε χωριστεί στο Δυτικό και Ανατολικό 
μπλοκ, το να βρεθεί ένας κοινός τόπος επί 

της ουσίας του κειμένου, αποδεικνύει ότι 
ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα.
Το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των που περιέχονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη αποτελεί το μέτρο με το οποίο 
κρίνεται η γενική έννοια των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και η εφαρμογή τους σε χώ-
ρες και μεμονωμένες περιπτώσεις. Πολ-
λές χώρες έχουν ενσωματώσει άρθρα της 
Διακήρυξης στα Συντάγματά τους και στη 
νομοθεσία τους. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη δεν έχει νο-
μική ισχύ, ούτε τη μορφή διεθνούς σύμ-
βασης που επικυρώνεται από τα κράτη. 
Είναι μια εξαγγελία αρχών. Η συμμετοχή 
ενός κράτους στον ΟΗΕ συχνά θεωρείται 
ως σιωπηρή αποδοχή των αρχών της Δι-
ακήρυξης.

© SanSimera.gr

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!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

We are booking NOW for NEXT YEAR

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

Παγκόσμια Ημέρα  
Άνθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Έλινορ Ρούσβελτ με μία αφίσα Η Έλινορ Ρούσβελτ με μία αφίσα 
της Οικουμενικής Διακήρυξης της Οικουμενικής Διακήρυξης 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπουτων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Λιβάδι Λάρισας: Η βλάχικη κωμόπολη 
στα όρια Θεσσαλίας και Μακεδονίας 
Κωμόπολη στο βόρειο άκρο 

της Περιφερειακής Ενότη-
τας Λάρισας, στα όρια Θεσσα-
λίας και Μακεδονίας, το Λιβάδι 
είναι χτισμένο στις νοτιοανατο-
λικές πλαγιές του όρου Τιτάρου, 
σε υψόμετρο 1.160 μέτρα.

Τμήμα του Δήμου Ελασσόνας, το Λι-
βάδι ήταν η γενέτειρα του Γεωργάκη 
Ολύμπιου (1772-1821), αρματολού του 
Ολύμπου, Φιλικού και αγωνιστή της 
Επανάστασης στη Μολδοβλαχία, αλλά 
και τόπος καταγωγής του Αλέξανδρου 
και του Παύλου Ζάννα. Η περίοδος της 
ίδρυσης του παραδοσιακού οικισμού με 
τα πετρόχτιστα σπίτια, τις βρύσες και τα 
γραφικά λιθόστρωτα καλντερίμια, δεν 
είναι γνωστή μετά βεβαιότητας (έχει 
προταθεί ο 11ος/12ος, αλλά και ο 15ος 
αιώνας). Πάντως, η πρώτη ασφαλής 
αναφορά σχετικά με την κατοίκησή του 
ανάγεται στο 17ο αιώνα. Αξίζει να σημει-
ωθεί, ότι η κωμόπολη ονομαζόταν συχνά 
και Βλαχολίβαδο λόγω της βλάχικης κα-
ταγωγής των κατοίκων της.
Από το Λιβάδι προέρχονταν μέλη των 

εμπορικών και βιοτεχνικών κοινοτήτων, 
όχι μόνο της Θεσσαλίας (Ελασσόνας, 
Τσαριτσάνης, Τυρνάβου, Λάρισας) αλλά 
και της Μακεδονίας (Σερβίων, Κατερίνης 
και Θεσσαλονίκης). Το Λιβάδι απελευ-
θερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 
10 Οκτωβρίου 1912, ύστερα από πέντε 
και πλέον αιώνες σκλαβιάς. Η βλάχικη 
κωμόπολη ήταν άλλοτε ένα από τα ση-
μαντικότερα κέντρα παραθερισμού της 
Θεσσαλομακεδονίας, ευρέως γνωστό 
για το υγιεινό κλίμα του και τα αγνά 
προϊόντα του. Από τον οικισμό και την 
ευρύτερη περιοχή, που προσφέρεται για 
περιπατητικές διαδρομές, είναι ορατές 
οι κορυφές του Ολύμπου, η πεδιάδα της 
Ελασσόνας, τα Χάσια, τα Καμβούνια και 
η Νότια Πίνδος.
Πόλους έλξεως για τους φυσιολάτρες 

αποτελούν οι θέσεις «Σάπκα» (με δάσος 
οξιάς), «Στουρνάρια», «Πολέζος» και 
«Σάλτσι».

Στις τοπικές νοστιμιές συμπεριλαμβά-
νονται τα τυροκομικά προϊόντα (κύρια 
απασχόληση των κατοίκων της κωμόπο-
λης είναι η κτηνοτροφία) και τα γλυκά 
κουταλιού. Το μεγαλύτερο πανηγύρι στο 
Λιβάδι γίνεται το Δεκαπενταύγουστο, 
ενώ το χωριό πανηγυρίζει επίσης στη 
γιορτή του Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου) 
και στη γιορτή της Αγίας Τριάδας.

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία της κω-

μόπολης είναι οι εκκλησίες των Αγίων 
Αναργύρων, της Κοίμησης της Θεοτό-
κου και του Αγίου Κωνσταντίνου, που 
φέρουν εξαίρετα ξυλόγλυπτα τέμπλα. 
Έξω από το Λιβάδι βρίσκεται η μονή της 
Αγίας Τριάδας. Η ακριβής χρονολογία 
ιδρύσεως της μονής δεν είναι ακριβής 
(πιθανολογείται ότι οικοδομήθηκε το 
17ο αιώνα). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο 
του ναού (1750). Η μονή της Αγίας  Τρι-

άδας, που θεωρείται ο τόπος αφετηρίας 
της επανάστασης του Ολύμπου το 1878, 
αποτέλεσε καταφύγιο και ορμητήριο 
πολλών κλεφτών και αρματολών του 
Ολύμπου. Η μονή πανηγυρίζει τη Δευτέ-
ρα του Αγίου Πνεύματος και την ημέρα 
της εορτής του Αγίου Προκοπίου. Πλη-
σίον της μονής είναι χτισμένος ο κοιμη-
τηριακός ναός του Αγίου Χαραλάμπους, 
κτίσμα του 18ου αιώνα.

Ο ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
Το άγαλμα του Γεωργάκη Ολύμπιου 

και η οικία – μουσείο του αγωνιστή, δι-
αφυλάσσουν την τοπική παράδοση και 
την ιστορική μνήμη. Στο αποκατεστημέ-
νο κτίριο, τυπικό δείγμα λιβαδιώτικης 
κατοικίας, είδε το φως ο Γεωργάκης 
Ολύμπιος, γόνος των Λαζαίων, ηρωικής 
οικογένειας αρματολών του Ολύμπου. 
Αφού τελείωσε το σχολείο, ο Γεωργάκης 
Ολύμπιος έγινε αρματολός κοντά σε κα-
πετάνιους της Πιερίας. 

Έλαβε μέρος στη σερβική επανάσταση 
του 1804 και στο ρωσοτουρκικό πόλεμο 
των ετών 1806-1812.
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ένθερμος υπο-

στηρικτής του οράματος του Ρήγα Φε-
ραίου για τη συνεργασία των βαλκανι-
κών λαών, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία 
και διορίστηκε από τον Αλέξανδρο Υψη-
λάντη αρχιστράτηγος των δυνάμεων της 
Μολδοβλαχίας. 
Αφού προσέφερε τις υπηρεσίες του 

στον επαναστατικό αγώνα που διεξή-
χθη στη Μολδοβλαχία και έλαβε μέρος 
στη μάχη του Δραγατσανίου, ο Γεωργά-
κης Ολύμπιος βρήκε τραγικό θάνατο το 
Σεπτέμβριο του 1821, ανατινάσσοντας 
μαζί με τους συντρόφους του τη μονή 
Σέκου (στη Μολδαβία), που πολιορκού-
νταν από τους Τούρκους. 
Αυτή ήταν η τελευταία στρατιωτική σύ-

γκρουση των ελληνικών δυνάμεων με 
τους Οθωμανούς στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες. 

Επιμέλεια:   
Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

System Includes:
• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way  
         key chain remote with icon display
•1  x battery backup, power supply,  
         telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  10 Δεκεμβριου, 2021 / December 10, 2021  17



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  10 Δεκεμβριου, 2021 / December 10, 2021

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

Με αφορμή τις πρόσφατες πολιτικές 
εξελίξεις στα Σκόπια και τη συζή-

τηση για το ενδεχόμενο καταγγελίας της 
Συμφωνίας των Πρεσπών από την ελλη-
νική πλευρά, διάβασα κάπου, αν όντως 
υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση της 
Βόρειας Μακεδονίας, σε περίπτωση απο-
δέσμευσης της Ελλάδας από τη συμφωνία, 
να ζητήσει από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών να αλλάξει το όνομα της χώρας από 
Βόρεια Μακεδονία σε Μακεδονία, και αν 
ο ΟΗΕ διαθέτει κάποιο μηχανισμό για να 
εμποδίσει αυτή τη διαδικασία.

Θεόδωρος Καρυώτης*
© hellasjournal.com

Αυτή η συζήτηση έφερε στη μνήμη μου, 
μια προσωπική εμπειρία από το μακρινό 
1984. Τότε, ο Μανώλης Γούναρης (εμπει-
ρογνώμων Δικαίου της Θάλασσας στο 
ΥΠΕΞ) και ο υπογράφων, συμμετείχαμε σε 
μια Διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενεύη.
Όταν μπήκαμε στην αίθουσα την πρώ-

τη ημέρα των συνεδριάσεων, έπρεπε να 
αναζητήσουμε την ταμπέλα GREECE, διό-
τι σε κάθε διάσκεψη γίνεται κλήρωση σε 
ποιο έδρανο θα καθίσουν οι αντιπρόσω-
ποι κάθε κράτους. Ψάχνοντας, πέσαμε 
πάνω σε μια ταμπέλα που έγραφε Burkina 
Faso! Την απορία μας κλήθηκε να λύσει 
μια υπάλληλος του ΟΗΕ, η οποία μας πλη-
ροφόρησε ότι εκείνη τη χρονιά, το 1984, η 

γαλλόφωνη Upper Volta (Άνω Βόλτα) της 
Αφρικής έγινε Burkina Faso (Μπουρκίνα 
Φάσο).

-Όταν ρωτήσαμε πως ένα κράτος αλλάζει 
όνομα, μας ενημέρωσε ότι η διαδικασία 
είναι πολύ απλή. Το συγκεκριμένο κρά-
τος στέλνει την αλλαγή του ονόματος με 
μια απλή επιστολή, που απευθύνει στη 
Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ.
-Όταν τη ρώτησα εάν αυτή η αίτηση 
χρειάζεται την έγκριση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας ή της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, «πάγωσα» από την απάντησή της. 
Μου εξήγησε ότι δεν ακολουθείται κα-
μία διαδικασία και κανένα κράτος δεν 
μπορεί να παρέμβει στην αλλαγή του 
ονόματος.

Ένας Αμερικανός στην  Ουάσιγκτον μου 
εξήγησε, ότι δεν υπάρχει αποκλειστικό-
τητα στα γεωγραφικά ονόματα. Γι αυτό 
υπάρχει κράτος Γεωργία και πολιτεία Γε-
ωργία των ΗΠΑ, όπως κράτος Μεξικό και 
πολιτεία Νέο Μεξικό στις ΗΠΑ, που μάλι-
στα συνορεύουν. Απαγορεύεται μόνο ένα 
κράτος να χρησιμοποιεί την ονομασία άλ-
λου κράτους.
Το Μεξικό δεν απαίτησε από την πολιτεία 

Νέο Μεξικό να αλλάξει το όνομά της. Το 
κράτος Γεωργία δε ζήτησε να αλλάξει το 
όνομά της η πολιτεία Γεωργία, αλλά ούτε 
οι ΗΠΑ είχαν πρόβλημα και έτσι αναγνώ-

ρισαν το κράτος Γεωργία. Και φυσικά, 
ούτε το κράτος Λουξεμβούργο απαίτησε 
η επαρχία Λουξεμβούργο του Βελγίου να 
αλλάξει το όνομά της,  επειδή συνορεύει 
μαζί του.
Δείτε τα κράτη που άλλαξαν το όνομά 

τους και κανένα άλλο κράτος δεν μπόρεσε, 
ούτε προσπάθησε να τα εμποδίσει:

1. Persia/Iran 
2. Kampuchea/Cambodia 
3. Burma/Myanmar 
4. Transjordan/Jordan 
5. Abyssinia/Ethiopia 
6. Bechuanaland/Botswana
7. Ceylon/Sri Lanka 
8. Zaire/Democratic Republic  
    of the Congo 
9. Upper Volta/Burkina Faso 
10. Dahomey/Benin

Αξίζει εδώ να αναφερθούμε στην περί-
πτωση της Περσίας. Για το μεγαλύτερο 
μέρος της ιστορίας, η περιοχή του πλα-
νήτη μας που τώρα ονομάζεται Ιράν ήταν 
γνωστή ως Περσία. Μόλις το 1935 υιο-
θέτησε το σημερινό της όνομα. Όταν η 
Περσία έγινε Ιράν χάσαμε ένα μέρος της 
ιστορίας μας και έπρεπε να παρέμβουμε. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πήγε στο Ιράν, 
πήγε στην Περσία. Στις Θερμοπύλες πο-
λεμήσαμε τους Πέρσες όχι τους Ιρανούς!
Τέλος, παλαιότερα ο πρώην ΥΠΕΞ Νίκος 

Κοτζιάς είχε αναφέρει: «Η Αθήνα ζητούσε 
το όνομα να είναι μόνο στα σλαβικά, ενι-
αίο και αμετάφραστο (Γκορναμακεντόνι-
για), ενώ τα Σκόπια αποδέχονταν να είναι 
δύο λέξεις και να μεταφράζεται».

Είναι όμως πασίγνωστο ότι ο ΟΗΕ δεν 
επιτρέπει στα κράτη-μέλη του να έχουν 
αμετάφραστο το όνομά τους. Τα ονόμα-
τα των  κρατών πρέπει να μεταφραστούν 
στις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, δη-
λαδή στα  Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Ρωσικά, 
τα Κινεζικά, τα Αραβικά και τα Ισπανικά. 
Η καταγγελία ή αποχώρηση της Ελλάδας 
από τη Συμφωνία των Πρεσπών θα έχει 
τραγικές συνέπειες για την Ελλάδα. 

Όπως έγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 14 
Νοεμβρίου 2021: «Όμως τώρα, μετά τα 

όσα έχουν ήδη συντελεστεί, η ισχύς και 
ο σεβασμός της Συνθήκης των Πρεσπών, 
όπως επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο και η 
αρχή της συνέχειας του κράτους που δε-
σμεύει και τα δύο αντισυμβαλλόμενα 
μέρη, είναι ζωτικό συμφέρον της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας. Η σκέψη ότι μπορούμε 
να απαλλάξουμε τη Βόρεια Μακεδονία 
από τις υποχρεώσεις της κατά τη Συνθή-
κη των Πρεσπών, για να την πιέσουμε 
αποτελεσματικότερα ενόψει της έναρξης 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
ΕΕ, είναι αφελής και επικίνδυνη. Καθιστά 
την Ελλάδα τμήμα, τού και πάλι ανοικτού 
ζητήματος των Δυτικών Βαλκανίων, και 
απαλλάσσει τη Βουλγαρία από την ευθύνη 
χειρισμού των δικών της επιφυλάξεων και 
ευαισθησιών, κυρίως όμως επιτρέπει σε 
πολλά αλλά κράτη – μέλη της Ε.Ε. να συ-
γκαλύψουν τις αντιρρήσεις και την αμηχα-
νία τους, που καθιστά πρακτικά πολύ μα-
κρινή και αχνή την προοπτική ένταξης των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων… Προφα-
νώς και η διεθνής κοινότητα θα επιμείνει 
στο σεβασμό και την εφαρμογή της Συν-
θήκης των Πρεσπών και θα ασκήσει ισχυ-
ρές πιέσεις. Αυτές όμως πρέπει να έχουν 
μόνο αποδέκτη την άλλη πλευρά. Η Ελλά-
δα, για λόγους εθνικού συμφέροντος και 
σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, οφείλει 
να έχει σαφή και σταθερή θέση υπέρ της 
ισχύος και του σεβασμού της Συνθήκης 
και να λειτουργεί ως ενεργό και αξιόπιστο 
μέλος της Ε.Ε. και όλης της διεθνούς κοι-
νότητας. Περιθώρια για εθνικολαϊκιστικές 
ανευθυνότητες δεν υπάρχουν ούτε στην 
ελληνική πλευρά».

*Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι ομότιμος 
καθηγητής οικονομικών του Πανεπι-
στημιακού Συστήματος Μέριλαντ, ΗΠΑ. 
Διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος της 
πρώτης κυβέρνησης του Ανδρέα Παπαν-
δρέου στην Πρεσβεία της Ουάσιγκτον 
και ήταν μέλος της ελληνικής αντιπρο-
σωπείας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας. Θεωρείται ειδικός 
στο θέμα της ΑΟΖ (αποκαλείται ο «πατέ-
ρας της ΑΟΖ») και έχει γράψει άρθρα και 
βιβλία στα αγγλικά και ελληνικά γι’ αυτό 
το θέμα.

Η τραγωδία  Η τραγωδία  
της ελληνικής Μακεδονίας:  της ελληνικής Μακεδονίας:  

Δεν υπάρχει αποκλειστικότητα  Δεν υπάρχει αποκλειστικότητα  
στα γεωγραφικά ονόματα;στα γεωγραφικά ονόματα;

Οι ελληνικές σημαίες κυματίζουν στο συλλαλητήριο της ομογένειας για τη Μακεδονία  
στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018.  

Φωτογραφία HellasJournal.Com, photo credit Anna Mastora.
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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

Οι εξελίξεις στα Σκόπια αναζωπύρω-
σαν τη συζήτηση αναφορικά με τη 

Συμφωνία των Πρεσπών, εξαιτίας της 
καταφανούς απροθυμίας της γειτονικής 
χώρας να εφαρμόσει όσα προβλέπονται 
σ’ αυτήν. Την ίδια στιγμή βέβαια, οι Σλά-
βοι της γείτονος διεκδικούν την εφαρμογή 
όσων θετικών για τις επιδιώξεις τους περι-
έχει η Συμφωνία. Με άλλα λόγια, θέλουν 
τα θετικά γι’ αυτούς που προβλέπουν οι 
Πρέσπες, αλλά όχι το θετικό για την Ελλά-
δα, τη σύνθετη ονομασία «Βόρεια Μακε-
δονία», το οποίο είναι και η συνταγματική 
ονομασία του κράτους τους.

Ζαχαρίας Μίχας* 
© slpress.gr

Αντιδρώντας στις φωνές που υπογραμμί-
ζουν το παραπάνω γεγονός, ο καθηγητής 
Θεόδωρος Καρυώτης παρενέβη με άρθρο 
του. Υποστηρίζει την ανάγκη τήρησης της 
Συμφωνίας των Πρεσπών από ελληνικής 
πλευράς, επισείοντας τον κίνδυνο η γειτο-
νική χώρα να αλλάξει μονομερώς με μια 
απλή επιστολή στον ΟΗΕ το όνομά της και 
από «Βόρεια Μακεδονία που υποτίθεται 
πως κατοχυρώθηκε με τις Πρέσπες», να 
επιστρέψει στο σκέτο «Μακεδονία».

Παραθέτει δε μια δεκάδα περιπτώ-
σεων, όπου κράτη άλλαξαν το όνομά 
τους με αυτή τη διαδικασία (Persia/Iran, 
Kampuchea/Cambodia, Burma/Myanmar, 
Transjordan/Jordan, Abyssinia/Ethiopia, 
Bechuanaland/Botswana, Ceylon/
SriLanka, Zaire/Democratic Republic of 
the Congo, Upper Volta/Burkina Faso, 
Dahomey/Benin).
Ο καθηγητής Καρυώτης, αγαπητός στον 

υπογράφοντα, είναι γνωστός από την πο-
λυετή ενασχόλησή του με το ζήτημα της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). 
Ωστόσο, το κεντρικό επιχείρημα του πα-
ρόντος σημειώματος είναι, ότι η άποψη 
που εκθέτει, παρά το ενδιαφέρον που πα-
ρουσιάζει, δεν κατορθώνει να συλλάβει 
τη μεγάλη εικόνα της διένεξης ανάμεσα 
στην Αθήνα και τα Σκόπια.

Επικαλείται παραδείγματα ομοειδών 
ονομασιών, όπως το κράτος Γεωργία και 
η Πολιτεία Γεωργία των ΗΠΑ, το κράτος 

Μεξικό και η Πολιτεία Νέο Μεξικό στις 
ΗΠΑ, που μάλιστα συνορεύουν, λέγοντας 
πως «απαγορεύεται μόνο ένα κράτος να 
χρησιμοποιεί την ονομασία άλλου κρά-
τους». Γράφει, λοιπόν, πως το Μεξικό δεν 
απαίτησε από την Πολιτεία Νέο Μεξικό να 
αλλάξει το όνομά της. Ούτε το κράτος Γε-
ωργία δε ζήτησε να αλλάξει το όνομά της 
η Πολιτεία Γεωργία. Το ίδιο ισχύει και για 
το κράτος Λουξεμβούργο, που δεν απαί-
τησε να αλλάξει το όνομά της η επαρχία 
Λουξεμβούργο του Βελγίου, επειδή συνο-
ρεύει μαζί του.

ΕΝΑ ΕΥΣΤΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ
Αρχικά, η δυνατότητα να αλλάξουν οι 

γείτονες το όνομά τους στον ΟΗΕ «τιμω-
ρώντας» την Ελλάδα για την αποδέσμευ-
ση από τη Συμφωνία των Πρεσπών, δε 
θα πρέπει να εντυπωσιάζει ιδιαίτερα κα-
νέναν. Το ότι ο ΟΗΕ δεν έχει διαδικασία 
έγερσης αντιρρήσεων είναι πρόβλημα του 
Οργανισμού, που ποτέ δε διακρίθηκε για 
την αποτελεσματικότητά του. 
Τί έγινε π.χ. που ζήτησε την αποχώρηση 

των κατοχικών στρατευμάτων από την Κύ-
προ; Τί έπραξε με το καταφανώς παράνο-
μο μνημόνιο Άγκυρας – Τρίπολης; 
Στη συνέχεια, θα επικαλεστώ ένα κατά τη 

γνώμη μου εύστοχο επιχείρημα του γνω-
στού δημοσιογράφου, Σταύρου Λυγερού, 
το οποίο έχει διατυπωθεί για πρώτη φορά 
εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και ειλικρι-
νά απορώ για ποιο λόγο δεν εντάχθηκε, εξ 
όσων γνωρίζω, στο ελληνικό διπλωματικό 
οπλοστάσιο. 
Το επιχείρημά του που συνοψίζεται στο 

ότι «δε γίνεται το μέρος να οικειοποιεί-
ται / καπηλεύεται το όλον», έχει ως εξής:
Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα, διά του 

Κοινοβουλίου της, αποφάσιζε μια ωραία 
πρωία να μετονομαστεί σε «Ευρωπαϊκή 
Δημοκρατία» και η εθνικότητα από ελ-
ληνική να μετονομαστεί ευρωπαϊκή. Εάν, 
λοιπόν, η Αθήνα έστελνε επιστολή στον 
ΟΗΕ με την απόφασή της, επικαλούμενη 
το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, δη-
λαδή να ονομάζεται όπως επιθυμεί, τί θα 
συνέβαινε;

Θα έλεγαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ότι 
είναι δικαίωμα της Ελλάδας να μετονο-

μαστεί σε «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» (δεν 
υπάρχει κράτος με αυτό το όνομα) ή θα 
σήκωναν το κόσμο στο πόδι; Η μη ύπαρξη 
διαδικασιών στον ΟΗΕ θα τους εμπόδιζε; 
Προφανώς δε θα τους εμπόδιζε και δικαι-
ολογημένα, επειδή το Μέρος (Ελλάδα) 
θα οικειοποιείτο το Όλον (Ευρώπη). Το 
ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους Σλά-
βους που κατοικούν σε ένα μέρος της 
γεωγραφικής περιοχής, που στους νεότε-
ρους χρόνους (όχι στην αρχαιότητα) ονο-
μάζεται Μακεδονία. Αν και Μέρος, σφε-
τερίζονται το όνομα Μακεδονία (κρατική 
ονομασία) και τη μακεδονική ταυτότητα, 
στερώντας τα από τις υπόλοιπες εθνότη-
τες που κατοικούν στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή της Μακεδονίας, η οποία ανή-
κει στην Ελλάδα και ένα μικρό τμήμα στη 
Βουλγαρία (Πιρίν).

Η ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
Δεν εισέρχομαι στο ζήτημα του σφετερι-

σμού της αρχαίας μακεδονικής κληρονο-
μιάς από τους Σλάβους, που ήρθαν στην 
περιοχή μετά από μία χιλιετία, τον 7ο αι-
ώνα μ.Χ. Αυτό το έχει λύσει η ιστορική 
επιστήμη και μόνο γελοίες μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι θεωρίες εθνικιστικής 
σκοπιμότητας που ανέπτυξαν μεταπολε-
μικά στα Σκόπια.

Ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να 
τεθεί, για όλα τα παραδείγματα του κα-
θηγητή Καρυώτη, είναι εάν σε αυτές τις 
περιπτώσεις υπήρξε τέτοιο ζήτημα και 
παρακάμφθηκε. Η απάντηση είναι αρνη-
τική. Το Νέο Μεξικό ανήκε ιστορικά στο 
Μεξικό πριν προσαρτηθεί στις ΗΠΑ. Η 
δε Γεωργία στον Καύκασο δεν έχει καμία 
σχέση με την ομώνυμη Πολιτεία των ΗΠΑ. 
Όπως δεν έχει και η πόλη Αθήνα των ΗΠΑ 
με την πρωτεύουσα της Ελλάδας. 
Η ασυλία που απολαμβάνουν τα Σκόπια, 

ερμηνεύεται και από την ιστορικά λανθα-
σμένη διπλωματική αντίδραση της Ελλά-
δας, αλλά κυρίως για γεωπολιτικούς λό-
γους. Υπενθυμίζω στον καθηγητή Καρυώ-
τη, πως πριν ο Τίτο απομακρυνθεί από τη 
Μόσχα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Στετίνιους είχε εγγράφως καταδικάσει με 
τον πιο έντονο τρόπο τη χρήση του ονόμα-
τος «Μακεδονία» για το τότε ομόσπονδο 

γιουγκοσλαβικό κρατίδιο. Είχε, μάλιστα, 
δώσει εντολή στην αμερικανική διπλωμα-
τία, να αντιταχθεί ενεργά. Όταν, όμως, ο 
Τίτο έκανε στροφή, άλλαξε γραμμή και η 
Ουάσιγκτον, πιέζοντας και την Αθήνα να 
μην αντιδρά.

ΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ
Για το καθεστώς του Τίτο, η δημιουργία 

εκ του μηδενός «μακεδονικής ταυτότη-
τας» εξυπηρετούσε, αφενός την ανάγκη 
να αποκόψει τους Σλάβους των Σκοπίων 
από την ιστορική βουλγαρική επιρροή, 
αφετέρου να εγγράψει μία υποθήκη 
σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας με 
σκοπό την έξοδο στο Αιγαίο.

Και ενώ η περιοχή έχει τόσο βεβαρημέ-
νη Ιστορία, που αφορά ζωτικά την Ελλάδα, 
αφού οι σχεδιασμοί δείχνουν αξιοπρόσε-
κτη ιστορική συνέχεια, είναι δυνατόν το 
θέμα να το υποβιβάζουμε οι ίδιοι σε επί-
πεδο διαδικασιών ΟΗΕ; Ή να επικαλούμα-
στε την ανεξέλεγκτη δυνατότητα των γει-
τόνων, να υιοθετούν όποιο όνομα θέλουν, 
λες και το «Μακεδονία» είναι ένα ουδέτε-
ρο όνομα κι όχι ένα όνομα φορτισμένο και 
ιστορικά – πολιτισμικά και γεωπολιτικά;

Ιδού λοιπόν και με στρατηγικούς όρους, 
για ποιο λόγο δεν πρέπει να επιτραπεί 
«στο Μέρος να καπηλευτεί το Όλον». Και 
εφόσον το παίγνιο είναι γεωστρατηγικό, 
είναι αφελές να μην παίζεται από ελληνι-
κής πλευράς με αντίστοιχους όρους. Η με-
τριοπάθεια και η συμβιβαστική διάθεση 
είναι διπλωματικό πλεονέκτημα, αρκεί να 
υπάρχουν ξεκάθαρες και άκαμπτες διακη-
ρυγμένες «κόκκινες γραμμές».

*Ο Ζαχαρίας Μίχας είναι συνιδρυτής 
και διευθυντής Μελετών στο Ινστιτού-
το Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΙΑΑΑ/ISDA). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτ-
λο στις Στρατηγικές Σπουδές (MSc.Econ 
in Strategic Studies) από το τμήμα Διε-
θνούς Πολιτικής του Πανεπιστημίου της 
Ουαλίας. Το πρώτο του πτυχίο είναι από 
το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διε-
θνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστη-
μίου. Ειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, 
πληροφοριών και ασχολείται με ζητήμα-
τα διεθνούς ασφαλείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΥΩΤΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΥΩΤΗ

Γιατί το Μακεδονικό  Γιατί το Μακεδονικό  
δεν είναι υπόθεση  δεν είναι υπόθεση  

του ΟΗΕ του ΟΗΕ 

https://hellasjournal.com/2021/11/i-tragodia-tis-ellinikis-makedonias-den-iparchi-apoklistikotita-sta-geografika-onomata/
https://hellasjournal.com/2021/11/i-tragodia-tis-ellinikis-makedonias-den-iparchi-apoklistikotita-sta-geografika-onomata/
https://slpress.gr/en-thermo/pos-prepei-na-antidrasei-i-athina-stis-quot-zavolies-quot-ton-skopion-4-58-quot/
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Βασιλικό Κίνημα του 1967
Το Βασιλικό Κίνημα έλαβε χώρα στις 13 

Δεκεμβρίου 1967 και ήταν η αποτυχη-
μένη προσπάθεια του Βασιλιά Κωνσταντί-
νου να ανατρέψει τη Χούντα των Συνταγ-
ματαρχών.
Ο Κωνσταντίνος είχε ορκίσει τους πρα-

ξικοπηματίες την 21η Απριλίου του ίδιου 
χρόνου, νομιμοποιώντας έτσι την εξουσία 
τους. Κάποιοι θεώρησαν τη βραχύχρονη 
συνεργασία τους ως τακτικό ελιγμό, προ-
κειμένου ο Κωνσταντίνος να οργανώσει 
την αντεπίθεσή του και να επαναφέρει τη 
Δημοκρατία στη χώρα. Οι περισσότεροι το 
είδαν ως το μοιραίο λάθος του 27χρονου 
βασιλιά, που οδήγησε επτά χρόνια αργό-
τερα στην κατάργηση της Μοναρχίας.
Η σχέση Κωνσταντίνου και πραξικοπημα-

τιών δεν ήταν αρμονική. Ο Γεώργιος Πα-
παδόπουλος και οι συν αυτώ, δεν ήθελαν 
να μοιραστούν την εξουσία με το νεαρό 
βασιλιά, που σύμφωνα με την παράδοση 
της ελληνικής μοναρχίας «δε βασίλευε 
απλώς, αλλά κυβερνούσε». Σ’ ένα ταξίδι 
του στις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπω-
ρο του 1967, ο Πρόεδρος Τζόνσον φέρεται 
να του είπε, ότι καλό θα ήταν η κυβέρνηση 
να αντικατασταθεί από μία άλλη. Ο Κων-
σταντίνος το εξέλαβε ως ενθάρρυνση για 
την ανατροπή της Χούντας.
Έπειτα από δισταγμούς και αμφιταλα-

ντεύσεις, αποφάσισε να εκδηλώσει το 
κίνημά του στις 13 Δεκεμβρίου. Όχι από 
την Αθήνα, που στρατοκρατείτο και χου-
ντοκρατείτο, αλλά από τη Βόρεια Ελλάδα, 
όπου υπήρχαν στρατιωτικοί πιστοί σ’ αυ-
τόν. Το σχέδιο προέβλεπε ότι οι δυνάμεις 
του θα κινούνταν από την Καβάλα προς 
τη Θεσσαλονίκη, με αντικειμενικό σκοπό 
την κατάληψη και την εγκατάσταση μιας 
δεύτερης κυβέρνησης στη συμπρωτεύου-
σα. Ο Κωνσταντίνος πίστευε ότι ο διεθνής 
παράγων και η εσωτερική πίεση θα ανά-
γκαζαν τη Χούντα σε παραίτηση, με απο-

τέλεσμα τη θριαμβευτική επιστροφή του 
στην Αθήνα.
Έτσι, το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου, επι-

βιβάστηκε στο βασιλικό αεροπλάνο στο 
Τατόι, με προορισμό το αεροδρόμιο του 
Αμυγδαλεώνα. Μαζί του είχε τη βασίλισ-
σα Άννα-Μαρία, τα δύο παιδιά του Αλεξία 
και Παύλο, τη βασιλομήτορα Φρειδερίκη, 
την αδελφή του Ειρήνη και τον πρωθυ-
πουργό Κωνσταντίνο Κόλλια, που ήταν 
δικός του άνθρωπος. 
Στην αρχή, τα πράγματα πήγαιναν κατ’ 

ευχή. Του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή 
στο αεροδρόμιο από τον τοπικό διοικητή 
της μεραρχίας, που ήταν μυημένος στο 
κίνημα. Το Ναυτικό και η Αεροπορία, που 
δεν είχαν συμμετοχή στο πραξικόπημα 
της 21ης Απριλίου, τάχθηκαν στο πλευρό 
του.

Όμως, το σχέδιο του Κωνσταντίνου και 
των συνεργατών του ήταν απλοϊκό, αφε-
λές και γραφειοκρατικό. Στηρίχθηκε μόνο 
στους στρατιωτικούς και δεν προσπάθησε 
να προσεταιρισθεί τους πολιτικούς και 
το λαό. Ήταν εύκολο να υπονομευθεί εκ 
των έσω και μάλιστα από μεσαίους αξιω-
ματικούς πιστούς στη Χούντα, οι οποίοι 
συνέλαβαν τους επικεφαλής τους και ανέ-
λαβαν αυτοί τη διοίκηση των μονάδων. 
Κινήθηκαν, μάλιστα, προς την Καβάλα, 
με σκοπό τη σύλληψη του Βασιλιά. Η έλ-
λειψη οργάνωσης και η διακοπή των επι-
κοινωνιών, εμπόδισαν το Ναυτικό και την 
Αεροπορία να συντονιστούν.
Η Χούντα των Αθηνών, αφού ξεπέρασε 

αβρόχοις ποσί τον αρχικό αιφνιδιασμό, 
γρήγορα ανέλαβε τον έλεγχο της κατά-
στασης. Δεν την πείραξε και πολύ που ο 
εκλεκτός της πρωθυπουργός ήταν μεταξύ 
των συνωμοτών. Σε μία εμφανή αλλαγή 
διάθεσης, άρχισαν να λοιδορούν τον Κων-
σταντίνο, ανακοινώνοντας από ραδιοφώ-
νου ότι ο Μεγαλειότατος κρύβεται «από 
χωρίου εις χωρίον», μία ρήση που παρέ-
μεινε έκτοτε στο ελληνικό λεξιλόγιο.
Ο Κωνσταντίνος, αφού αντελήφθη ότι το 

σχέδιό του δεν είχε δυνατότητα επιτυχίας, 
επιβιβάστηκε στο βασιλικό αεροπλάνο με 
την οικογένειά του και τον Κόλλια. 
Από την Καβάλα κατευθύνθηκε στη 

Ρώμη, όπου έφθασε το πρωί της 14ης Δε-
κεμβρίου 1967 και ζήτησε πολιτικό άσυλο. 
Παρέμεινε εξόριστος για το υπόλοιπο της 
χουντικής διακυβέρνησης και δεν επέ-
στρεψε ποτέ στην Ελλάδα ως Βασιλιάς, 
καθώς η Μοναρχία καταργήθηκε με το δη-
μοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974.

© SanSimera.gr

Το βράδυ της 14ης Δεκεμβρί-
ου του 577, ένας τρομερός 

σεισμός έπληξε την Κωνσταντι-
νούπολη και τις γύρω περιοχές. 
Ήταν μεγέθους 7 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ και έντασης 9 
βαθμών της κλίμακας Μερκάλι, 
σύμφωνα με σύγχρονες έρευ-
νες.
Ο ποιητής και ιστορικός Αγα-

θίας ο Σχολαστικός (530 – 582) 
αναφέρει ότι του σεισμού αυ-
τού προηγήθηκαν δύο μεγάλοι 
σεισμοί, ο ένας τον Απρίλιο και 
ο άλλος τον Οκτώβριο. Κατά το 
σεισμό του Οκτωβρίου παρατη-
ρήθηκε θαλάσσιο σεισμικό κύμα 
(τσουνάμι) στη Θράκη, που ει-
σχώρησε στην ξηρά και προκά-
λεσε πολλά θύματα και μεγάλες 
καταστροφές. Οι σεισμοί που 
ακολούθησαν δεν ήταν τόσο 
ισχυροί, αλλά αποτελείωσαν την 
καταστροφή.
Ο ιστορικός Θεοφάνης ο Βυζά-

ντιος (6ος αιώνας) αναφέρει ότι 
έγινε πολύ φοβερός σεισμός κι 
έπεσαν τα τείχη της Κωνσταντι-
νούπολης που είχαν χτίσει ο Μέ-
γας Κωνσταντίνος και ο Μέγας 
Θεοδόσιος. Δεν έμεινε περιοχή 
που να μην πάθει βλάβη, ενώ 
μεγάλες ήταν οι καταστροφές 
στις εκκλησίες της Πόλης. Πολ-
λοί σκοτώθηκαν κάτω από τα 
ερείπια και για τρεις μέρες έμει-
ναν άταφοι. Στον ουρανό φάνη-
κε λάμψη σαν λόγχη από Βορρά 
προς Δύση.
Ο Ιουστινιανός, αυτοκράτορας 

του Βυζαντίου εκείνη την περίο-
δο, δε φόρεσε το στέμμα του για 
ένα μήνα σε ένδειξη πένθους, 
ενώ οι διασωθέντες πραγματο-
ποίησαν λιτανείες στις εκκλησί-
ες. Η Εκκλησία θυμάται το γεγο-
νός αυτό κάθε χρόνο και το έχει 
εντάξει στο εορτολόγιο της 14ης 
Δεκεμβρίου.

© SanSimera.gr

Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ  
του 557 στην  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ 

Η πρώτη χουντική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Κόλλια

Η βασιλική οικογένεια λίγο  
μετά την άφιξη της στη Ρώμη

Custom made printing
1000 Post Cards ..... $97
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

1000 Flyers .......... $167
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ............ $87
12’’ x 18’’, One sided

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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GOSS!P

Ariadna Gutiérrez:  
Η πανέμορφη ξαδέλφη  
της Σοφίας Βεργκάρα!

Πόσοι γνωρίζετε, ότι η 49χρονη 
ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα, 

έχει μία πανέμορφη 2η εξαδέλφη, 
την 27χρονη Αριάντνα Γκουτιέρεζ; 
Μάλιστα, η 27χρονη σήμερα 

ξαδέλφη της Βεργκάρα, το 2015 
συμμετείχε ως Μις Κολομβία στο 
διαγωνισμό ομορφιάς για τη Μις 
Υφήλιο, και μάλιστα από… λάθος 
τότε του παρουσιαστή, είχε ανα-
κηρυχτεί νικήτρια, έστω για λίγα… 
λεπτά! 
Η Αριάντνα είχε φορέσει το στέμ-

μα, το οποίο όμως λίγο αργότερα 
έβγαλε, για να το φορέσει η… πραγ-

ματική νικήτρια από τις Φιλιππίνες!
Η πανύψηλη (1,78) κα Γκουτιέρεζ 

είναι μοντέλο και ηθοποιός, γεννη-
μένη στην Κολομβία φυσικά αλλά 
μένει μόνιμα στο Μαϊάμι. 
Το 2017 συμμετείχε στην ται-

νία «XXX: Επιστροφή του Xander 
Cage» με πρωταγωνιστή τον  Βιν 
Ντίζελ. 
Είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα 

Social Media έχοντας σχεδόν 3,5 εκ. 
ακόλουθους στο Instagram! 
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, 

έχουμε να κάνουμε με… ομορφό-
σογο! 

O John Travolta καμαρώνει  
για το τραγούδι της κόρης του  

που έγινε viral
O 67χρονος χολιγουντιανός σταρ John Travolta, πριν ένα χρόνο έχασε τη σύζυγό 

του, την επίσης διάσημη ηθοποιό Kelly Preston, που έφυγε σε ηλικία 58 ετών, 
αφήνοντας πίσω της τα τρία παιδιά της: τους δυο γιους της Jett και Benjamin και τη 
μονάκριβη κόρη της Ella Blue.
H Ella Blue, είναι πλέον 21 ετών και φαίνεται να έχει κληρονομήσει το ταλέντο των 

διάσημων γονιών της, καθώς πρόσφατα ανέβασε στο TikTok και στο Instagram ένα 
βίντεο, στο οποίο τη βλέπουμε να παίζει πιάνο και να τραγουδά και αμέσως το βίντεο 
έγινε viral.

Σε αυτό το βίντεο 
η 21χρονη ακού-
γεται να λέει πως 
αυτό το κομμάτι 
το δημιούργησε 
μόνη της και πως 
αισθάνεται πολύ 
άβολα που απο-
φάσισε να το μοι-
ραστεί με όλους. 
Ωστόσο, η αντα-

πόκριση όλων 
ήταν μάλλον εν-
θουσιώδης, αφού 
η νεαρή εισέπρα-
ξε πολύ θετικά 
σχόλια. 

Η ίδια δε είπε, πως εδώ και ένα χρόνο γράφει μουσική και πως σύντομα θα κυκλο-
φορήσει και το EP της.
Ο δε διάσημος μπαμπάς της John Travolta, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν 

να κάνουν ένα σχόλιο γεμάτο κατακόκκινες καρδούλες και να εκφράσει δημόσια το 
πόσο περήφανος νιώθει για την κόρη του.

© Sigmalive magazine

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμετρήθη-
κε την Κυριακή 5/12 στις εκλογές, 

για την ανάδειξη προέδρου του Κινή-
ματος Αλλαγής. Ο πολιτικός, που από 
μικρή ηλικία ενδιαφερόταν για τα κοι-
νά, βγήκε πρώτος στον πρώτο γύρο των 
εκλογών και την Κυριακή 12/12 θα ανα-
μετρηθεί με το Γιώργο Παπανδρέου για 
την ηγεσία του κόμματος.
Τι δεν ξέρουμε όμως για τη ζωή του; 

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του 
T-live, ο πατέρας του Νίκου Ανδρουλάκη 
ήταν θερμός υποστηρικτής του Κώστα 
Σημίτη. Ο ίδιος σπούδασε πολιτικός μη-
χανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στο πρόγραμμα «Νέα υλικά 
και περιβάλλον», ενώ είναι διδάκτωρ 
στη φιλοσοφία. Το Μάιο του 2019 επα-
νεξελέγη ευρωβουλευτής με το Κίνημα 
Αλλαγής.

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, 
ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά να κρατά 
χαμηλούς τόνους και μεγάλη του αγάπη 
είναι ο μοναχογιός του, ο 10χρονος Μα-
ρίνος. Με τη μητέρα του γιου του, Ελένη 
Ψαρρού, υπήρξαν συμφοιτητές στο Πα-
νεπιστήμιο. Εκείνη ήταν λίγο μικρότερή 
του ηλικιακά και έχει ασχοληθεί με τις 
τουριστικές επιχειρήσεις. Οι δυο τους 
είχαν κάνει σύμφωνο συμβίωσης, ωστό-
σο λίγο αργότερα αποφάσισαν να τρα-
βήξουν χωριστούς δρόμους. Αναμφίβο-
λα, σπουδαίο ρόλο στη ζωή του παίζουν 
η μητέρα του Πόπη και η αδερφή του 
Μαρία που στηρίζουν τις επιλογές του 
αθόρυβα. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά 
του Νίκου Ανδρουλάκη έχει όμως και η 
θεία του – αδερφή του πατέρα του – η 
οποία ήταν γιατρός και η απώλειά της 
από καρκίνο, του στοίχισε ιδιαίτερα.

© tlife.gr

Η άγνωστη ζωή  
του Νίκου Ανδρουλάκη  
που σάρωσε στις εκλογές  
του ΚΙΝ.ΑΛ. 
Οι γυναίκες της ζωής του  
και το σύμφωνο συμβίωσης

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

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

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Α-Kαλημέρα Μάγδα μου, πως πάνε τα 
τραγούδια;

Μ-Μια χαρά. Προβλέπω να πάρω πλατι-
νένιο δίσκο…

Α-Σοβαρολογείς;
Μ-Φυσικά και όχι. Κοίτα, εφόσον του 

αρέσει και απασχολείται, τον αφήνω στη 
νέα του διασκέδαση. Σκέπτεται μάλιστα 
να τα στείλει και στο Σεφερλή, μήπως τα 
χρησιμοποιήσει αυτός σε μια από τις πα-
ραστάσεις του.
Α-Καλή ιδέα, ποτέ δεν ξέρεις! Πάντως σε 

όσους τους είπα να διαβάσουν και να τρα-
γουδήσουν στο ρυθμό των στίχους, ξεκαρ-
δίστηκαν στα γέλια!

Μ-Άρα, ήδη έχει κάποια επιτυχία.
Α-Μάλλον. Τώρα δε μου λες, τι θα κάνετε 

τις γιορτές;
Μ-Ακόμα δεν αποφασίσαμε…
Α-Αν δεν έχετε που να πάτε σας καλώ 

εγώ. Θα περάσουμε θαυμάσια!
Μ-Και δε μου λες, αγόρασες στολή;
Α-Ποια στολή να αγοράσω;
Μ-Σεκιούριτι ή… αστυνομικού!
Α-Και γιατί να αγοράσω; Οι Απόκριες εί-

ναι το Φεβρουάριο και το Χάλογουιν πέ-
ρασε τον Οκτώβριο…

Μ-Μα… για να είσαι πιο πειστική όταν 
κάνεις έλεγχο.
Α-Καλέ, τι έλεγχο; Σπίτι μου είναι και 

καλώ όποιους θέλω.
Μ-Εδώ κάνεις λάθος και μεγάλο μάλιστα…
Α-Τι λάθος;
Μ-Φαίνεται ότι δεν άκουσες τα καινούρ-

για της κυβέρνησης…
Α-Έχασα επεισόδιο;
Μ-Το σημαντικότερο.
Α-Και ποιο είναι αυτό;
Μ-Λοιπόν, φέτος η κυβέρνηση βάζει νέα 

μέτρα στα οικογενειακά πάρτι των γιορ-
τών.

Α-Και ποια είναι αυτά;
Μ-Πρώτον, έχεις δικαίωμα ως 20 καλε-

σμένους αντί για δέκα που είχαμε πέρσι.
Α-Αυτό καλό.
Μ-Αλλά οι καλεσμένοι πρέπει να είναι 

πλήρως εμβολιασμένοι και να έχουν μαζί 
τους το ανάλογο αποδεικτικό πιστοποίη-
σης του εμβολιασμού τους.

Α-Τι πράγμα;!
Μ-Αυτό που άκουσες. Που σημαίνει ότι 

εγώ και ο αντρούλης μου είμαστε «ανε-
πιθύμητοι» στο κάλεσμα σου μια και δεν 
έχουμε κάνει το εμβόλιο.

Α-Άλλο και τούτο…
Μ-Γι αυτό σου λέω, μια και θα είσαι υπο-

χρεωμένη να κάνεις έλεγχο πιστοποίησης 
εμβολιασμού στους καλεσμένους σου, μια 
στολή… αστυνόμου ή σεκιουριτά θα σου 
πάει μια χαρά!
Α-Καλά, τι στα κομμάτια γίνεται με δαύ-

τους; Πρώτα μας είπαν να εμβολιαστούμε 
για να είμαστε προστατευμένοι και να πη-
γαίνουμε όπου θέλουμε, χωρίς φόβο να 
κολλήσουμε. Μετά μας είπαν, έστω κι αν 
είμαστε εμβολιασμένοι, πάλι έχουμε πι-
θανότητα να κολλήσουμε αλλά όχι σοβα-
ρά. Και τώρα μας «βαπτίζουν» αστυφύλα-
κες στα ίδια μας τα σπίτια;

Μ-Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε τη συνέ-
χεια…
Α-Ναι, σίγουρα. Κανείς δεν ξέρει τι μαγει-

ρεύουν. Πάντως να ξέρεις, ούτε στολή δεν 
αγοράζω ούτε έλεγχο δε θα κάνω στους 
καλεσμένους σαν… συνοριοφύλακας. 
Λοιπόν, δεν ακούω τίποτε, θα πάρεις τον 
αντρούλη σου και θα’ ρθείται σπίτι μας. 
Μόνο φέρε εκείνα τα τυροπιτάκια να τα 
προσθέσω στους μεζέδες.

Μ-Θέλεις να σου κάνω Τζατζίκι και Ταρα-
μά;
Α-Ναι αλλά αυτή τη φορά κάνε κράτει στο 

σκόρδο. Κάηκε το στόμα μου!
Μ-Εντάξει, μην ανησυχείς. Θα σου κάνω 

δυο ταψιά τυροπιτάκια και από μια γαβά-
θα τζατζίκι και ταραμά.

Α-Ωραία. Δε μου λες τώρα, τι νομίζεις για 
τις δηλώσεις του George Clooney; 

Μ-Ποιες δηλώσεις;
Α-Αυτές που είπε για την Τουρκία.
Μ-Έκανε δηλώσεις υπέρ της Τουρκίας;
Α-Αντιθέτως. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μάλιστα, 

απέρριψε εμπορική διαφήμιση 35 εκατομ-
μυρίων δολαρίων της Turkish Airlines.
Μ-Μπράβο που υπάρχουν και συνειδη-

τοί στο Χόλυγουντ.
Α-Ναι. Ο Κλούνεϊ είπε ότι «του προσφέρ-

θηκαν 35 εκατομμύρια δολάρια για μια 
μέρα δουλειά για διαφήμιση «αεροπορι-
κής εταιρείας» αλλά όταν μίλησε με την 
Αμάλ (τη σύζυγο του και διεθνή δικηγόρο 
ανθρωπίνων) απέρριψε την πρόταση». Αν 
και ο Κλούνεϊ απέφυγε να πει το ακριβές 
όνομα της χώρας, αρκετοί σχολιαστές των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεσήμαναν 
την Τουρκία.

Μ-Μπράβο τον… Γιωργάρα!
Α-Η δε Αρμενική Εθνική Επιτροπή της 

Αμερικής συνεχάρη την απόφαση του 
Κλούνεϊ σε ένα tweet λέγοντας ευχαριστώ 
στον ηθοποιό «που γύρισε την πλάτη του 
στα 35.000.000 δολάρια για μια μέρα ερ-
γασίας που θα διαφήμιζε τις τουρκικές αε-
ρογραμμές Turkish Airlines».
Α-Ποτέ η σύζυγός του η Αμάλ δε θα άφη-

νε τον άνδρα της να τους διαφημίσει. Μην 
ξεχνάς ότι εργάστηκε σε μια υπόθεση που 
σχετιζόταν με τη Γενοκτονία των Αρμενίων 
που εκδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2016.

Μ-Και δεν είναι η πρώτη φορά που το 
ζεύγος παίρνει θέσεις υπέρ της Ελλάδας. 
Αν θυμάσαι καλά, τάσσονται υπέρ της επι-
στροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Α-Φυσικά. Και μάλιστα αυτό ζήτησε και 
από την πρόεδρο της Βρετανικής Επιτρο-
πής για την Επανένωση των Γλυπτών του 
Παρθενώνα.

Μ-Ευτυχώς που υπάρχουν και μερικοί ξέ-
νοι φιλέλληνες και βοηθούν τις καταστά-
σεις...

Α-Ακριβώς. Πολλές φορές οι πράξεις τους 
είναι πιο αποτελεσματικές από τους δι-
κούς μας.

Μ-Τώρα που το σκέφτομαι, αν ποτέ ήταν 
ο Κλούνεϊ που θα μου τρυπούσε με το εμ-
βόλιο, θα δεχόμουν με μεγάλη χαρά!
Α-Καλός ο Κλούνεϊ  αλλά εγώ αν δεν 

ήμουν εμβολιασμένη θα προτιμούσα να 
με τρυπούσε ο Μπεν Άφλεκ, τον βρίσκω 
πιο αρρενωπό. Αν έβλεπες τη σωματάρα 
του στον Μπάτμαν που έπαιξε, θα καταλά-
βαινες τι εννοώ.
Μ-Τουλάχιστον εδώ δε θα μαλώσουμε. 

Σ΄εμένα αρέσει ο Κλούνεϊ και σ’ εσένα ο 
Άφλεκ.
Α-Ο δικός σου που δεν έχει τρυπηθεί, 

ποια θα ήθελε να τον εμβολιάσει;
Μ-Καλή ερώτηση. Μάλλον του Άφλεκ, η… 

Τζένιφερ. Ο δικός σου ποια του γυαλίζει;
Α-Όσες φορές τον ρωτώ μου απαντά «εί-

σαι η μοναδική και δε θέλω καμιά άλλη».
Μ-Πολύ μαλαγάνας…
Α-Συμφωνώ. Στη διπλωματία είναι άσσος. 

Λοιπόν, μάλλον την Τζένιφερ Άνιστον, μια 
και έχει και ελληνικό αίμα μέσα της αν και 
δεν αμφιβάλω ότι θα ήθελε την Τζένιφερ 
του Άφλεκ.

Μ-Αυτή πέταξε πες του, δεν την αφήνει 
από δίπλα του ο Άφλεκ.

Α-Πάντως πήγε από Τζένιφερ σε… Τζένι-
φερ.

Μ-Ξέεις γιατί;
Α-Όχι.
Μ-Για να μην μπερδεύεται όταν τη φω-

νάζει, προπαντός στις «αγαπούλες» τους.
Α-Είσαι αδιόρθωτη!
Μ-Λιγάκι…
Α-Λοιπόν, σ’ αφήνω.
Μ-Πάλι έξοδο έχεις;
Α-Όχι, ψώνια και μάλιστα πολλά.  

Τα λέμε!
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dimil@videotron.ca

SINGING SINGING andand PIANO LESSONS  PIANO LESSONS 

PRO RECORDINGS PRO RECORDINGS andand    
VIDEOCLIPS VIDEOCLIPS forfor SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA 

ONLINE CONCERTS  ONLINE CONCERTS  
andand PRESENTATIONS PRESENTATIONS

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

Κεμπέκ: Νέο υπουργείο κυβερνο-ασφάλειας  
και ψηφιακής ασφάλειας 
Εδραιώνεται την Πρωτοχρονιά του 2022 

Η ασφάλεια στο Ίντερνετ αποτελεί 
πλέον προτεραιότητα για την κυβέρ-

νηση του Κεμπέκ. Ήταν ένας τομέας που 
από καιρό χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή, 
καθώς οι απειλές μέσω του κυβερνοδια-
στήματος έχουν πολλαπλασιαστεί δραμα-
τικά. 

Εγκρίθηκε τώρα από την Εθνοσυνέλευση, 
με το Νομοσχέδιο 6, ένας νόμος για τη θέ-
σπιση του Ministère de la Cybersecurity 
et du Numérique και για την τροποποίηση 
άλλων διατάξεων, σηματοδοτώντας ένα 
σημαντικό ορόσημο στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της κυβέρνησης. Αποτελώ-
ντας πλέον από μόνο του πεδίο παρέμβα-
σης της Πολιτείας, η ψηφιακή τεχνολογία 
είναι ουσιαστική και κυρίως προτεραιότη-
τα για την κυβέρνηση. 

Η καταπολέμηση των κυβερνο-απειλών 
και των κυβερνο-επιθέσεων αποτελεί 
πλέον αποστολή προτεραιότητας της Πο-
λιτείας, η οποία θα διασφαλίζει τη βέλτι-
στη προστασία κατά την κυκλοφορία των 
δημοσίων δεδομένων.

Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της δημό-
σιας διοίκησης έχει καταστεί απαραίτητη 
για να ευνοηθούν οι διαισθητικές, γρή-
γορες και προσβάσιμες υπηρεσίες στον 
πληθυσμό. Κάθε νέο βήμα οδηγεί σε δη-
μόσιες υπηρεσίες 24/7 στη διάθεση των 
πολιτών του Κεμπέκ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ  
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Υπουργείο Κυβερνο-ασφάλειας και 
Ψηφιακής Τεχνολογίας θα επιτρέψει τε-

λικά στους κατοίκους του Κεμπέκ να έρ-
χονται σε επαφή αποτελεσματικότερα με 
την κυβέρνηση στο διαδίκτυο. Ο Πρωθυ-
πουργός του Κεμπέκ, κ. François Legault, 
συνόψισε τους κύριους στόχους του κατά 
την εναρκτήρια ομιλία του της κοινοβου-
λευτικής συνόδου, στις 19 Οκτωβρίου. 
Στη συνέχεια, επέμεινε στη βελτίωση των 

πρακτικών ασφαλείας για την προστασία 
του κράτους από επιθέσεις στον κυβερ-
νοχώρο και έτσι την πρόληψη της κλοπής 
δημοσίων δεδομένων.
Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε επίσης να 

αποτμηματοποιήσει τις βάσεις δεδομέ-
νων της κυβέρνησης του Κεμπέκ, προκει-
μένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο πλη-
θυσμός και να γίνει πιο αποτελεσματική η 
διαχείριση των υπηρεσιών και των δημό-
σιων ιδρυμάτων. Αποκάλυψε επίσης, ένα 
πρωτοποριακό και τολμηρό έργο: τη δη-
μιουργία μιας ψηφιακής ταυτότητας του 
πολίτη, που θα επέτρεπε την απλοποιημέ-

νη πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες, με 
απόλυτη ασφάλεια.

Όπως ανακοινώθηκε, όταν κατατε-
θεί το νομοσχέδιο, το προσωπικό τού 
νέου υπουργείου θα προκύψει από μια 
αδελφοποίηση ομάδων που βρίσκονται 
επί του παρόντος στην υπογραμματεία 
του Chief Information Officer & Digital 
Transformation, η οποία αποτελεί μέρος 
της γραμματείας του συμβουλίου θησαυ-
ροφυλακίου και τεχνολογικών υποδομών 
του Κεμπέκ. Οι διευθυντές των δύο οργα-
νισμών έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες 
προετοιμασίας για την ανασυγκρότηση 
του εργατικού δυναμικού και επωφελού-
νται από όλους τους απαραίτητους πό-
ρους, για να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύ-
ος του Νόμου την 1η Ιανουαρίου 2022.
«Η έγκριση του σχεδίου νόμου αριθ. 6 

επιβεβαιώνει, ότι η κυβέρνησή μας δια-
θέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείρι-
ση των πόρων πληροφοριών της και την 
ασφάλεια των δημοσίων δεδομένων στον 
κυβερνοχώρο. Πολλά βασικά στοιχεία 
που θα μας επιτρέψουν να ανταποκρι-
θούμε σε αυτές τις προκλήσεις τέθηκαν 
σε εφαρμογή κατά την ενημέρωση του 
νόμου σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη 
διαχείριση των πόρων πληροφοριών των 
δημόσιων φορέων τον Ιούνιο του 2021. 
Γνωρίζω ότι θα μπορούμε να βασιζόμα-
στε σε ομάδες εμπειρογνωμοσύνης από 
τη Γραμματεία του Υπουργείου Οικονο-
μικών και την Τεχνολογική Υποδομή του 
Κεμπέκ, ώστε αυτό το υπουργείο να απο-
τελέσει πρότυπο αριστείας στους τομείς 
της κυβερνο-ασφάλειας και της ψηφιακής 
τεχνολογίας» είπε ο Éric Caire, Υπουργός 
Αντιπρόσωπος για τον Κυβερνητικό Ψη-
φιακό Μετασχηματισμό.

Σε Καναδικό επίπεδο, έχουν γίνει 235 
γνωστές επιθέσεις ransomware εναντίον 
Καναδών μέχρι σήμερα το 2021, και πε-
ρισσότεροι από τους μισούς στοχεύουν 
παρόχους κρίσιμων υποδομών, όπως ηλε-
κτρικά δίκτυα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο 
και νοσοκομεία, προειδοποιεί η υπηρεσία 
ψηφιακής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
του Καναδά. 

Και αυτή είναι μόνο η κορυφή του πα-
γόβουνου, καθώς οι «περισσότερες» 
επιθέσεις ransomware δεν αναφέρονται, 
προειδοποιεί το Καναδικό Κέντρο για 
την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο του 
Communication Security Establishment 
(CSE) σε ένα νέο δελτίο απειλών στον κυ-
βερνοχώρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

© Γραφείο του Υπουργού Αντιπρόσωπος για 
τον Κυβερνητικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
«The Montreal Gazette»

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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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 
12 Δεκεμβρίου: 

Καλημέρα 
Πατρίδα

Το τρίτο μέρος του μοναδικού ντοκιμαντέρ του 
Χρήστου Γιατράκου ΘΩΡΗΚΤΟ ΆΒΕΡΩΦ

Στον Καναδά θα 
παράγεται το χάπι  

της Merck κατά  
του COVID-19

Η παραγωγή του αντί-ιϊκού φαρμάκου  
θα γίνεται στο Οντάριο 

Η εταιρεία Pharmaceuticals Merck 
ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 

6/12, ότι η παγκόσμια παραγωγή του 
αντι-COVID-19 χαπιού της θα συγκε-
ντρωθεί σε τρία κέντρα και ότι ένα από 
αυτά θα είναι στον Καναδά. 

Το χάπι θα προορίζεται για διανομή 
στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε χώ-
ρες της Ασίας – Ειρηνικού και της Λατινι-
κής Αμερικής, ενώ εκκρεμούν εγκρίσεις 
σε αυτές τις χώρες, όπως αναφέρεται 
στη δήλωση.

Η ανακοίνωση έγινε σε ένα δελ-
τίο Τύπου, όπου αναφέρεται ότι η 
Pharmaceuticals Merck είχε καταλήξει σε 
συμφωνία με το Thermo Fisher Scientific 
Facility στο Whitby του Οντάριο, για την 
παραγωγή του molnupiravir.
«Η εγκατάσταση είναι ήδη λειτουργι-

κή και έτοιμη να προμηθεύσει τις χώ-
ρες που το ζητούν», σύμφωνα με τον 
Marwan Akar, πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της Merck Canada. «Το από-
θεμα είναι εκεί. Μόλις ληφθεί η έγκριση, 
θα είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε 
τις χώρες που κάνουν την παραγγελία». 
Προσθέτει ότι, η εγκατάσταση Thermo 
Fisher επιλέχθηκε με βάση την ικανότη-
τα και την ταχύτητά της να παράγει το 
φάρμακο. 

Σύμφωνα με τον Victor Fedeli, Υπουρ-
γό Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημιουργί-
ας Θέσεων Εργασίας και Εμπορίου του 
Οντάριο, η επένδυση 19 εκατομμυρίων 
δολαρίων σε υποδομές θα δημιουργή-
σει, μεταξύ άλλων, 50 νέες καλά αμειβό-
μενες θέσεις εργασίας στην περιοχή του 
Whitby.

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
COVID ΑΠΟ ΤΗ MERCK ΚΑΙ ΤΗΝ PFIZER;
Το φάρμακο της Merck molnupiravir, το 

οποίο βρίσκεται ακόμη υπό έγκριση από 
την Health Canada, προσπαθεί να γίνει η 
πρώτη από του στόματος θεραπεία για 
τον COVID-19 για ασθενείς που δε νο-
σηλεύονται. Σύμφωνα με τη Merck, το 
molnupiravir θα μείωνε στο μισό τον κίν-
δυνο νοσηλείας ή θανάτου όσων έχουν 

μολυνθεί και διατρέχουν κίνδυνο σοβα-
ρών μορφών ασθένειας.
«Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος για την 

καταπολέμηση αυτής της πανδημίας, για 
να σωθούν ζωές, να επιταχυνθεί η ανάρ-
ρωση των ασθενών και να αποφευχθούν 
οι νοσηλείες» σύμφωνα με τον Marwan 
Akar, διευθύνοντα σύμβουλο της Merck 
Canada.
Στις αρχές Δεκεμβρίου, η ομοσπονδια-

κή κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με 
τη Merck για την αγορά 500.000 δόσεων 
molnupiravir, με δυνατότητα αγοράς επι-
πλέον μισού εκατομμυρίου, εν αναμονή 
έγκρισης από την Health Canada. Η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση κατέληξε επίσης 
σε συμφωνία με τη φαρμακευτική εται-
ρεία Pfizer για να πάρει στα χέρια της 1 
εκατομμύριο επιπλέον δόσεις.
Το Νοέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο 

έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε το 
molnupiravir, όπου διατίθεται στην αγο-
ρά ως Lagevrio. 
Εν τω μεταξύ, μόλις πριν από μία εβδο-

μάδα, ο αμερικανικός κολοσσός της φαρ-
μακοβιομηχανίας Pfizer υπέβαλε αίτηση 
για κατεπείγουσα έγκριση του αντί-ιϊκού 
Paxlovid. 
Σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο 

CNBC που έδωσε ο ισχυρός άντρας της 
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε σχετι-
κά με το αντί-ιϊκό φάρμακο για τον κορω-
νοϊό, ότι η εταιρία θα ξεπεράσει την πρό-
βλεψή της και θα παράγει 80 εκατομμύ-
ρια δόσεις του πειραματικού φαρμάκου.
«Μπορούμε αμέσως τώρα να δεσμευ-

τούμε για 80 εκατομμύρια δόσεις… χάρη 
στη μονάδα παραγωγής μας», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο Μπουρλά. Με την 
παραλλαγή Όμικρον να έχει κάνει την 
εμφάνισή της και να ανησυχεί τους ειδι-
κούς, ο Μπουρλά τόνισε πως το πειρα-
ματικό φάρμακο Paxlovid δε θα επηρεα-
στεί από την παραλλαγή, τονίζοντας ότι 
η Pfizer θα έχει περισσότερες λεπτομέ-
ρειες στη διάθεσή της το αμέσως επόμε-
νο διάστημα.
Την περασμένη βδομάδα, ο αμερικανι-

κός κολοσσός της φαρμακοβιομηχανίας 
υπέβαλε αίτηση για κατεπείγουσα έγκρι-
ση του Paxlovid, ενώ τα στοιχεία που 
κατέθεσε δίνουν ποσοστό αποτελεσμα-
τικότητας 89% στην πρόληψη νοσηλειών 
και θανάτων.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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«Έπιασε» κορυφή ο Λεβαδειακός, 
«σκόνταψε» η Βέροια

Ο Λεβαδειακός ήταν ο νικητής στο 
μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστι-

κής στο Νότιο Όμιλο με αντίπαλο την 
Καλλιθέα. 
Οι Βοιωτοί πήραν μεγάλη εκτός έδρας 

νίκη με τέρμα που σημείωσε ο Δού-
μτσιος στο 68΄ και πήραν... κεφάλι στη 
βαθμολογία, ενώ ταυτόχρονα «υπο-
χρέωσαν» την Καλλιθέα να υποστεί την 
πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.
Αντίθετα, στο Βόρειο Όμιλο, η Βέροια 

«σκόνταψε» στη Λάρισα κόντρα στην 
τοπική ΑΕΛ (1-1), γεγονός που εκμεταλ-
λεύτηκε η Ξάνθη (0-1 τη Νίκη Βόλου) και 
πλησίασε στον πόντο, έχοντας και παι-
χνίδι λιγότερο. 

6η αγωνιστική
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 1-0
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΕΚ Β’ 0-1
ΧΑΝΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ 3-0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0-3
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΡΟΔΟΣ 1-1
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-1
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2-0 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
(Αναβολή λόγω κορωνοϊού  
στον Αστέρα Βλαχιώτη)
ΡΕΠΟ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-0
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΞΑΝΘΗ 0-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ 0-1
ΠΑΟΚ Β’ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2-1
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2-0

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ 1-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 0-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2-1
ΡΕΠΟ: ΚΑΒΑΛΑ

Σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 2η 
αγωνιστική στο Βόρειο Όμιλο 

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’  0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 6 αγώνες)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 (11-4)
02] ΑΕΚ Β’ 13 (6-1) | 5αγ.
03] ΡΟΔΟΣ 12 (11-3)
04] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 12 (8-2) | 5αγ.
05] ΑΙΓΑΛΕΩ 10 (6-2) | 5αγ.
06] ΚΗΦΙΣΙΑ 10 (6-5)
07] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 10 (4-4)
08] ΧΑΝΙΑ 8 (8-5)
09] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 8 (4-6)
10] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 (4-3) | 4αγ.
11] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 (4-7)
12] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 4 (4-7) | 5αγ.
13] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 (2-3) | 4αγ.
14] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 4 (4-8) | 5αγ.
15] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 4 (4-5) 
16] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 (4-9) | 5αγ.
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 (0-16)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 14 (10-4)
02] ΞΑΝΘΗ 13 (11-1) | 5αγ.
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 11 (8-4) | 5αγ.
04] ΑΝΑΓΕΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9 (10-3) | 5αγ.
05] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 9 (6-3)

06] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 9 (6-8)
07] ΗΡΑΚΛΗΣ 8 (3-2)
08] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 8 (6-3) | 5αγ.
09] ΠΑΟΚ Β’ 8 (8-7)
10] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 7 (10-8)
11] ΤΡΙΚΑΛΑ 7 (6-5)
12] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 6 (8-6) | 5αγ.
13] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 (6-8)
14] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 (6-13)
15] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 (5-10)
16] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 (5-9) | 5αγ.
17] ΚΑΒΑΛΑ 0 (0-23) | 4αγ.

Επόμενη αγωνιστική (7η) 
10-11-12/12/2021 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΡΟΔΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΑΕΚ Β’-ΧΑΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΡΕΠΟ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ Β’
ΞΑΝΘΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

SUPER LEAGUE 2 
6η αγωνιστική

BASKET LEAGUE 
«Κατοστάρες»  
οι «αιώνιοι»  

Με τον Έβανς να σημειώνει ρεκόρ κα-
ριέρας με την πράσινη φανέλα (22 

πόντοι με 10/13 σουτ εντός παιδιάς) και 
άξιο συμπαραστάτη τον Σαντ Ρος (19 πό-
ντοι), ο Παναθηναϊκός νίκησε το Λαύριο 
με 102-83 στο ΟΑΚΑ, στο παιχνίδι που 
«έκλεισε» την 9η αγωνιστική της Basket 
League στην Ελλάδα (Δευτέρα 7/12).

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πέ-
ρασε... αέρας από τη Λάρισα, συντρίβο-
ντας την τοπική ομάδα με 101-70, ενώ η 
ΑΕΚ, μετά τη νίκη της στο Λαύριο, επικρά-
τησε και του Προμηθέα στην έδρα της και 
διατήρησε την επαφή της με την κορυφή 
της βαθμολογίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
9η αγωνιστική

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΟΚ 95-91 
ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 81-77
ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87-68
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ 76-59
ΛΑΡΙΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70-101
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ 102-83
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

EUROPA LEAGUE  
EUROPA CONFERENCE LEAGUE

Απογοήτευσε ο Ολυμπιακός στην Αμβέρ-
σα! Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 

μόλις 1-0 (χάρη στον εξαιρετικό Βατσλίκ) από 
την Αντβέρπ, με το αποτέλεσμα να μην τους 
κοστίζει μετά το 1-1 της Φενέρμπαχτσε με την 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης αφού δεν μπορού-
σαν ούτε να ανέβουν αλλά ούτε και να πέσουν 
από τη δεύτερη θέση. 
Μόνο ο Βατσλίκ διασώθηκε, με τον Ολυμπια-

κό να είναι ακίνδυνος και να φτιάχνει μηδαμι-
νές καλές στιγμές στην αντίπαλη εστία και να 
βγάζει πολλά προβλήματα στο μεσοαμυντικό 
κομμάτι. 
Ο Μπαλικισά το μοναδικό γκολ της ανα-
μέτρησης μόλις στο 7’, με τους «ερυ-
θρόλευκους» να μη βγάζουν αντίδρα-
ση σε κανένα διάστημα… Περιμένουν 
πλέον τη Δευτέρα 13/12 τον αντίπαλό τους 
για τη φάση νοκ-άουτ του Europa League. 

• Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα, το βρά-
δυ της Πέμπτης 9/12, με 2-0 τη Λίνκολν  
(17΄Ζίφκοβιτς, 55΄Σβαμπ) και σε συνδυα-
σμό με το επίσης 2-0 της Κοπεγχάγης επί της 
Σλόβαν, προκρίθηκε ως 2ος στα πλέι-οφ του 
Europa Conference League.

New York City Vs Portland Timbers στον τελικό του MLS
Οι New York City & 

Portland Timbers είναι 
οι ομάδες που θα διεκδική-
σουν το Σάββατο 11 Δεκεμ-
βρίου στις 3 μ.μ. το φετινό 

τρόπαιο του πρωταθλητή του ποδο-
σφαιρικού πρωταθλήματος Βορείου 
Αμερικής MLS, στο «Providence Park» 
του Portland (Oregon).

Η ομάδα της Νέας Υόρκης νίκησε στον 
πρώτο ημιτελικό -εκτός έδρας μάλιστα- 
με 2-1 τη Philadelphia Union (63΄αυτ. 
Κάλενς - 65΄Μοράλες, 88΄Μάγκνο), 
ενώ στον άλλον ημιτελικό, το Πόρτλαντ 
επικράτησε στην έδρα του με 2-0 της 
Real Salt Lake (5΄Μόρα, 61΄Μορένο). 
Αυτή είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία 

του MLS που η NY City θα παίξει στον 

τελικό, ενώ αντίθετα για το Πόρτλαντ, 
που θα λέγαμε ότι διαθέτει την εμπει-
ρία, αυτή θα είναι η 3η φορά που θα 
παίξει στον τελικό, εφόσον έχει αγωνι-
στεί ήδη ακόμα δύο φορές, αρχικά το 
2015 όταν κατέκτησε τον τίτλο (2-1 το 
Columbus Crew) και στη συνέχεια το 
2018, όταν ηττήθηκε με 2-0 από την 
Atlanta United.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 9 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 
03] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 15
04] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 14
05] ΑΕΚ 14
06] ΛΑΥΡΙΟ 13
07] ΑΡΗΣ 12
08] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 11
10] ΠΑΟΚ 10
11] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9
12] ΛΑΡΙΣΑ 9
13] ΗΡΑΚΛΗΣ 5 
*ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΡΗΣ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΟΚ 
ΛΑΡΙΣΑ 8 ΑΓΩΝΕΣ, ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 
ΗΡΑΚΛΗΣ 7 ΑΓΩΝΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕΚ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΥΡΙΟ
ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

CHAMPIONS LEAGUE
Έξω η «Μπάρτσα»  

μετά από 21 χρόνια!
Ο αποκλεισμός της Μπαρτσε-

λόνα στη φάση των ομίλων 
του Champions League, για πρώτη φορά 
μετά από 21 χρόνια, χαρακτήρισε την 6η 
και τελευταία αγωνιστική της φετινής 
διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα και οι 
σκόρερ της 6ης και τελευταίας αγωνιστι-
κής, καθώς και η βαθμολογία των ομίλων 
έχουν ως εξής:

1OΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 
(24΄ Σομποσλάι, 71΄ Αντρέ Σίλβα –  
77΄ Μαχρέζ)
Παρί Σεν Ζερμέν-Κλαμπ Μπριζ 4-1 
(2΄,7΄ Μπαπέ, 37΄, 76΄πέν. Μέσι –  
68΄ Ριτς)
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):   
Μάντσεστερ Σίτι 12, Παρί 11,  
Λειψία 7, Μπριζ 4

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 
(90΄+5 πέν. Σέρτζιο Ολιβέιρα –  
56΄ Γκριεζμάν, 90΄ Κορέα,  
90΄+2 Ντε Πάουλ)
Μίλαν-Λίβερπουλ 1-2 
(29΄ Τομόρι – 36΄ Σαλάχ, 55΄ Ορίγκι)
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):  
Λίβερπουλ 18, Ατλέτικο Μαδρίτης 7, 
Πόρτο 5, Μίλαν 4 

3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Άγιαξ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 4-2 
(8΄ πέν. Αλέ, 42΄ Άντονι, 59΄ Νέρες, 62΄ 
Μπερχούις – 22΄ Σάντος, 78΄ Ταμπατά)
Ντόρτμουντ-Μπεσίκτας 5-0 
(29΄ Μάλεν, 45΄+2 πέν., 53΄ Ρόις,  
68΄, 81΄ Χάαλαντ)
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες): Άγιαξ 18, 
Σπόρτιγκ 9, Ντόρτμουντ 9, Μπεσίκτας 0 

4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Σερίφ Τιράσπολ 1-1 
(42΄ Φερνάντο – 90΄+3 Νικόλοφ) 
Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ 2-0 
(19΄ Κρόος, 79΄ Ασένσιο) 
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες): Ρεάλ 15, 
Ίντερ 10, Σέριφ 7, Σαχτάρ 2 

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Μπάγερν-Μπαρτσελόνα 3-0 
(34΄ Μίλερ, 43΄ Σανέ, 62΄ Μουσιάλα)
Μπενφίκα-Ντιναμό Κιέβου 2-0 
(16΄ Γιάρεμτσουκ, 22΄ Ζιλμπέρτο)
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):   
Μπάγερν 18, Μπενφίκα 8,  
Μπαρτσελόνα 7, Ντιναμό Κιέβου 1

6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αταλάντα-Βιγιαρεάλ 2-3
(71΄Μαλινόβσκι, 80΄Ζαπάτα - 
3΄,51΄Ντανζούμα, 42΄Καπουέ)
Μάντσεστερ Γ.-Γιουνγκ Μπόις 1-1 
(9΄ Γκρίνγουντ – 42΄ Ρίντερ)
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):  
Μάντσεστερ Γ. 11, Βιγιαρεάλ 10,  
Αταλάντα 6, Γιουνγκ Μπόις 5 

7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Βόλφσμπουργκ-Λιλ 1-3 
(89΄ Στέφεν – 11΄ Μπουράκ,  
72΄ Ντέιβιντ, 78΄ Γκόμες)
Σάλτσμπουργκ-Σεβίλη 1-0 
(50΄ Οκαφόρ)
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες): Λιλ 11,  
Σάλτσμπουργκ 10, Σεβίλλη 6,  
Βόλφσμπουργκ 5

8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ζενίτ-Τσέλσι 3-3 
(38΄ Κλαουντίνιο, 42΄ Αζμούν,  
90΄+4 Οζντόεφ – 2΄, 85΄ Βέρνερ,  
62΄ Λουκάκου)
Γιουβέντους-Μάλμε 1-0 (18΄ Κιν)
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):  
Γιουβέντους 15, Τσέλσι 13,  
Ζενίτ 5, Μάλμε 1 
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12η αγωνιστική12η αγωνιστική 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 4-1 
9΄Σπιριντόνοβιτς, 40΄Μουνίθ, 68΄ πέν., 
75΄Κουλούρης - 18΄ πέν. Αντονί  
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2 
7΄Ρεγκατέν - 3΄Μόρσεϊ, 33΄Καρέλης 
ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3 
16΄Διαμαντής - 24΄,49΄Σισέ, 60΄Λόπες 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ 3-2 
20΄Κάνιας, 34΄πέν. Άοσμαν, 49΄Λένις - 
18΄Σφιντέρσκι, 60΄Μουργκ 
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0 
2΄Σιμάνσκι 
ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0
41΄Γκάμα
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-1
54΄Σάλιακας 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 12 αγώνες)

01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  32 (23-9)
02. ΑΕΚ   26 (25-14)
03. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19 (16-8)
04. ΠΑΟΚ  19 (22-17)
05. ΟΦΗ  18 (14-12)
06. ΑΡΗΣ  17 (15-11)
07. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 (20-11)
08. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  14 (20-24)
09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 13 (12-12)
10. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 13 (11-16)
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 (12-23)
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  10 (10-15)
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9 (13-25)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  7 (7-23) 
*1-6 Πλέϊ-οφ | 7-14 Πλέϊ-άουτ 
** Από τον Άρη έχουν αφαιρεθεί -6β.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
10:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
12:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΕΚ 
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
08:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΦΗ 
10:15 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 
12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ 
10:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
12:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
10:00 ΟΦΗ-ΑΡΗΣ
12:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ

 
ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΙΚΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ      ΑΓΩΝ. ΓΚ.
ΚΑΡΛΙΤΟΣ         ΠΑΟ 11 8 
ΑΡΑΟΥΧΟ         ΑΕΚ  11 6
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ     ΒΟΛΟΣ 12 6

Σούπερ Λιγκ 1: «Έπιασε» τον ΠΑΟΚ  
ο ΠΑΣ Γιάννινα
Νίκησε με 1-0 τη Λαμία στο «Πανθεσσαλικό» και «εκτοξεύθηκε» στην 3η θέση 
| Στην 7η θέση υποχώρησε ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του στο ντέρμπι με 
την ΑΕΚ | Συνεχίζει την «ξέφρενη» πορεία του ο Ολυμπιακός που διατηρεί το 
«απόλυτο» βαθμών εκτός έδρας!

Ένα «ξερό» σουτ του Σάλιακα στο 54΄ 
έχρισε νικητή με 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννι-

να επί της Λαμίας στο Βόλο, κλείνοντας 
με ηχηρό τρόπο την… πόρτα της 12ης 
αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ 1. 
Όπως στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, 

η ομάδα της Φθιώτιδας αναγκάστηκε να 
μετακομίσει στο «Πανθεσσαλικό» λόγω 
της κακής κατάστασης του χλοοτάπητα 
στο «Αθανάσιος Διάκος» και επέστρεψε 
στη βάση της με άδεια χέρια πάλι, χωρίς 
να αξίζει το κάτι παραπάνω, απέναντι σε 
έναν αντίπαλο που είχε τον έλεγχο του 
ρυθμού και δεν κινδύνευσε καθόλου.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μοναδική 

ευκαιρία του α΄ ημιχρόνου με τον Σνάι-
ντερ στο 31΄ και όταν προηγήθηκαν με το 
υπέροχο γκολ του Σάλιακα (δεν το πανη-
γύρισε, σε ένδειξη σεβασμού στην πρώ-
ην ομάδα του) δεν κινδύνευσαν σε καμία 
περίπτωση από τη φλύαρη Λαμία.
Η νίκη του ΠΑΣ τον έφερε ισόβαθμο του 

ΠΑΟΚ και αύξησε τον ανταγωνισμό για 
την έξοδο στην Ευρώπη, μιας και από την 
3η μέχρι την 7η θέση είναι «στρυμωγ-
μένες» 5 ομάδες σε απόσταση μόλις 2 
βαθμών. Ο συνωστισμός προέκυψε από 
τις ήττες του ΠΑΟΚ, του ΟΦΗ και του 

Παναθηναϊκού, γεγονός που επέτρεψε 
στα Γιάννινα και στον Άρη να καλύψουν 
τη διαφορά και να ξαναμπούν με φόρα 
στο… χορό.
Στην κορυφή της βαθμολογίας η εικόνα 

έμεινε αμετάβλητη, με τον Ολυμπιακό 
να περνάει νικηφόρα με 3-1 από το Ηρά-
κλειο και να διατηρεί απόσταση ασφα-
λείας 6 βαθμών από τη 2η ΑΕΚ, η οποία 
επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο 
αθηναϊκό ντέρμπι.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν το νικη-

φόρο εκτός έδρας σερί τους (δεν έχουν 
χάσει ούτε ένα βαθμό μακριά από το «Γ. 
Καραϊσκάκης») με ανατροπή και πολύ 
καλή εμφάνιση απέναντι στο φιλόδοξο 
ΟΦΗ, που γνώρισε μόλις τη 2η ήττα του 
στο πρωτάθλημα.
Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ κέρδισε 

τους 3 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός τις 
εντυπώσεις, υπό την έννοια ότι απάντη-
σε με επίθεση διαρκείας στο γκολ του 
Σιμάνσκι από το 2΄, αλλά δεν κατάφερε 
να αξιοποιήσει τις δύο κραυγαλέες ευ-
καιρίες του, η μία εκ των οποίων (αυτή 
του Αϊτόρ πάνω στη γραμμή με το διπλό 
δοκάρι) είναι αναμφίβολα η πιο μεγάλη 
του πρωταθλήματος έως τώρα.

Η Ενωση δεν ικανοποίησε τους οπαδούς 
της, παραμένει όμως κοντά στον Ολυμπι-
ακό και η μοναδική απειλή του.
Τέτοια ευκαιρία είναι απίθανο να την 

έχει ο ΠΑΟΚ, καθώς με την 3η ήττα του 
στη σειρά έμεινε 13 ολόκληρους βαθ-
μούς πίσω από την κορυφή και βυθί-
στηκε πιο βαθιά στην εσωστρέφεια. Με 
άμυνα «σουρωτήρι», έχασε 3-2 από το 
νεοφώτιστο Ιωνικό και αντί για τον τίτ-
λο άρχισε πια να κοιτάει ποιοι έρχονται 
απειλητικά από πίσω.
Μία από αυτές τις ομάδες είναι ο Άρης, 

ο οποίος νίκησε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης 
και τον πλησίασε σε απόσταση βολής. 
Πλήρωσε, μάλιστα, το παράβολο και της 
ΕΠΟ στο CAS και περιμένει τον ορισμό 
της εκδίκασης της υπόθεσης με την ελπί-
δα να πάρει πίσω τους 6 βαθμούς, για να 
βρεθεί αυτός σε θέση ισχύος.
Στη μάχη για την παραμονή, νίκη – χρυ-

σάφι πέτυχαν τόσο ο Ατρόμητος με το 
εντυπωσιακό 4-1 επί του Απόλλωνα όσο 
και ο Παναιτωλικός με 2-1 στο Βόλο, προ-
καλώντας την απόλυση του Γκιλ Αμπα-
σκάλ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι αριθμοί της 12ης αγωνιστικής

Μια αγωνιστική πριν το τέλος του 
πρώτου γύρου της κανονικής διάρ-

κειας του πρωταθλήματος Super League 
Interwetten, και το βαθμολογικό ενδια-
φέρον ανεβαίνει. 
Μάλιστα, η 12η αγωνιστική ήταν η πρώ-

τη φέτος χωρίς ισόπαλο αποτέλεσμα, με 
τέσσερις φιλοξενούμενους να πανηγυρί-
ζουν «τρίποντο». 

Άλλα 20 γκολ ανέβασαν ακόμα περισ-
σότερο το μέσο όρο, στα 2,62 γκολ ανά 
αγώνα. 
Ακολουθούν οι καθιερωμένοι αριθμοί 

της αγωνιστικής:
100... νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος 

στην προπονητική καριέρα του έφτασε ο 
Απόστολος Μάντζιος με την επικράτηση 
του Άρη επί του Αστέρα Τρίπολης. 
Έχει 72 στη Super League, 20 στη Β’ κα-

τηγορία και 8 στη Γ’. Έχει ακόμα 76 ισο-
παλίες και 114 ήττες.
100... αγώνες με φανέλες ελληνικών 

ομάδων έφτασε ο Αλμπέρτο Χοσέ Κά-
νιας. Μάλιστα, τις έφτασε αντιμετωπίζο-
ντας για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ, που με 
τη φανέλα του είχε παίξει τους 91 αγώ-
νες! Σκοράροντας κιόλας. Έχει άλλους εν-
νέα με τη σημερινή του, τον Ιωνικό.
20... ήττες ως προπονητής του ΠΑΟΚ 

συμπλήρωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου 
(φωτ. αριστερά). 
Έχει εννέα στη Super League, εννέα στην 

Ευρώπη και δύο στο Κύπελλο.

14... γκολ με τη φανέλα του Ολυμπια-
κού έφτασε ο Παπέ Αμπού Σισέ (φωτ. 
δεξιά) και είναι ο πρώτος σκόρερ στην 
ιστορία της ομάδας, από όλους τους 
αμυντικούς που έχουν περάσει.
10... νίκες με σκορ 3-2 συμπλήρωσε ο 

Ιωνικός στη μεγάλη κατηγορία. Έξι εντός 
έδρας, τις τρεις με ΠΑΟΚ και από μία με 
Ακράτητο, Καλλιθέα, ΟΦΗ. Και τέσσερις 
εκτός έδρας, με Εργοτέλη, ΠΑΣ Γιάννινα, 
Παναχαϊκή και Καβάλα.
10... αγώνες εντός έδρας χωρίς νίκη 

έφτασε η Λαμία, ισοφαρίζοντας το αρ-
νητικό της ρεκόρ στην κατηγορία. Το είχε 
κάνει και πέρσι τέτοια εποχή.
8... είναι οι υποψήφιοι ποδοσφαιρι-

στές, που μπορούν να κλείσουν τον πρώ-
το γύρο με το απόλυτο σε συμμετοχές. Αν 
καταφέρουν να παίξουν ολόκληρο και το 
τελευταίο παιχνίδι του γύρου. 
Οι Λοντίγκιν, Βατσλίκ, Χουτεσιώτης, 

Στάνκοβιτς, Βαλεριάνος, Βράνιες, Μπρά-
μπετς και Ντομίνγκεθ.                         

                                                                           © slgr.gr

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ
Επισκέπτονται το σχολείο

BAKE SALE ΜΕ ΓΛΥΚΑ
Από το Γυναικείο Τμήμα της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής

Στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, με μεγάλη χαρά σας προσκαλούν στο Πρωτοχρονιάτικο Γεύμα 

της Βασιλόπιτας, το Σάββατο, 1η Ιανουαρίου 2022, στη 1:00 μ.μ.

Την πρώτη μέρα του 2022, ας μοιραστούμε μαζί τις ελπίδες ενός λαμπρού 
μέλλοντος  για ολόκληρη την κοινότητά μας, ένα μέλλον γεμάτο αγάπη, σε-
βασμό, συνεργασία και κατανόηση. Αυτή η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όσους 
συμπάροικους είναι μόνοι ή χρειάζονται την υποστήριξή μας αυτές τις γιορτές.

Ακολουθώντας την ελληνική παράδοση, ο Άγιος Βασίλης θα είναι παρών για 
να μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά που θα παρευρεθούν.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο υπόγειο του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, 777 St. Roch, Montreal, QC. Δωρεάν είσοδος.

Διοργανώνεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ. Λόγω των υγειο-
νομικών περιορισμών για τον COVID, ο χώρος είναι περιορισμένος. Για να 
κρατήσετε τη θέση σας, καλέστε στο 514-738-2421, εσωτ. 135.

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, το Γυναικείο 
Τμήμα της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο “Bake Sale” 

με σπιτικά μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κάθε συσκευασία θα περιλαμβάνει 
περίπου 10-12 κομμάτια και θα πωλούνται προς $10 η καθεμία. Όλα τα έσοδα θα 
είναι προς όφελος της εκκλησίας μας. Μπορείτε να δώσετε τις παραγγελίες σας 
μέσω γραπτού μηνύματος στο 514-777-8495.

Η παραλαβή θα γίνει μεταξύ 9:30 π.μ. και 12:30 μ.μ. στις 19 Δεκεμβρίου, στην εί-
σοδο του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 5220 Boul. Grande-Allée, St-Hubert.

Την περασμένη Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, οι μαθητές της Ε’ τάξης του παραρτή-
ματος V του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» είχαν μια πολύ σημαντική 

επίσκεψη. Στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής, εκπρόσωποι από την Ένωση 
Κέντρων Αποκατάστασης Αρπακτικών Πτηνών του Κεμπέκ (UQROP) παρουσί-
ασαν ένα εργαστήριο για τα αρπακτικά πτηνά, το οποίο εντυπωσίασε τόσο τους 
μαθητές, όσο και τους δασκάλους που ήταν παρόντες. 

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα πτηνά, να αγγίξουν τα φτερώ-
ματά τους, να καταλάβουν τον ρόλο που παίζουν στο ζωικό βασίλειο καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και κινούνται.

Πρωτοχρονιάτικο γεύμαΠρωτοχρονιάτικο γεύμα
και κοπή Βασιλόπιταςκαι κοπή Βασιλόπιτας
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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

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ 

ΜΕ ΆΝΤΆΛΛΆΓΗ ΔΩΡΩΝ

Η «ΦΙΛΙΆ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΆΣ! 

ΣΥΝΆΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΤΡΕΆΛ ΚΆΙ ΛΆΒΆΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η “Φιλία” 

προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της 

στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της, 

με ανταλλαγή δώρων και μουσική, και ευχές 

για ένα καλλίτερο 2022

τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στο Λαβάλ – 

Scores Restaurant, 3370 St-Martin West,

ώρα 12.30

και την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 στο Μόντρεαλ

 821 Ogilvy, ώρα 12.30.

Όσοι έρθετε, πρέπει να φέρετε ένα μικρό δωράκι

 και να έχετε κάνει τα 2 εμβόλια.

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 514-948-3021.

LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE SOCRATE 
THE SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΚΚΛΗΣΗ 
 
Αγαπητοί συμπάροικοι, 
 
Πέρυσι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης ζήτησε την βοήθειά σας στην μία και μοναδική του 
ερανική προσπάθεια. 
 
Από τον περσινό μας έρανο,συν τις ετήσιες υποτροφίες από την εταιρεία ΔΔΩΩΔΔΩΩΝΝΗΗ, μέσω της 
εταιρείας, GGrroouupp  AAll iimmeennttaaiirree  MMIIRROONN , ως επίσης αυτές της  ΕΕννττιιμμόόττααττηηςς  κκ..  ΕΕλλέέννηηςς  
ΜΜππαακκοοππάάννοουυ και του γιατρού WW ..BB ..  ΠΠααππαανναασστταασσιιοουυ, το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης 
μπόρεσε να προσφέρει στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης τα ακόλουθα: 
 
1. Το συνολικό ποσό των $16,151. σε όλα τα παραρτήματα του σχολικού συστήματος, για 
μαθητικές δραστηριότητες και εκπαιδευτική ύλη. 
2. Τέσσερις υποτροφίες σύνολο των $10,000. 
3. Δωρεά των $2,500 στο Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών προς όφελος απόφοιτου του 
σχολείου Σωκράτη-Δημοσθένη, για πανεπιστημιακές σπουδές. 
 
Με την δωρεά σας στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης, μας βοηθήσατε να συνεχίσουμε την 
αποστολή μας. 
 
Με μιά φετινή σας δωρεά συνεχίζετε να συνδράμετε στην παιδεία και στη Ελληνομάθεια. 
 
Η οποιαδήποτε δωρεά που θα λάβουμε έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2021, δικαιούται απόδειξη 
για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. 
 
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δίνετε και σας ευχόμεθα ευτυχισμένα 
Χριστούγεννα, ψυχική γαλήνη και έναν καινούργιο χρόνο με πλήρης υγεία. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 rue Creswell, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 1W7 Tel: (514) 558-1599 

www.socratesef.org socratesef@gmail.com 
Charity BN/NE organisme de bienfaisance: 86522 9165 RR0001 

Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά μέσω του: www.canadahelps.org, ή μέσω e-Transfer στο socratesef@gmail.com 
ή με επιταγή - πληρωτέα στο THE SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION 
ή με Πιστωτική κάρτα:  VISA ___     MASTERCARD ____ ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ  $ _____________ 
________________________________________________________________________________ 
ONOMA 
_____________________________________________________  _____________________________ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
______________________________________________ ____________________________________________ 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
________________________________________________ ___________________ _________ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  CCV 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΚΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συμπάροικοι,

Πέρυσι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης ζήτησε την βοήθειά 
σας στην μία και μοναδική του ερανική προσπάθεια.

Από τον περσινό μας έρανο,συν τις ετήσιες υποτροφίες από 
την εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ, μέσω της εταιρείας, Group Alimentaire 
MIRON, ως επίσης αυτές της Εντιμότατης κ. Ελένης Μπακοπάνου 
και του γιατρού W.B. Παπαναστασιου, το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Σωκράτης μπόρεσε να προσφέρει στο σχολείο Σωκράτης-
Δημοσθένης τα ακόλουθα:

1. Το συνολικό ποσό των $16,151. σε όλα τα παραρτήματα του 
σχολικού συστήματος, για μαθητικές δραστηριότητες και 
εκπαιδευτική ύλη.

2. Τέσσερις υποτροφίες σύνολο των $10,000.

3. Δωρεά των $2,500 στο Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών προς 
όφελος απόφοιτου του σχολείου Σωκράτη-Δημοσθένη, για 
πανεπιστημιακές σπουδές.

Με την δωρεά σας στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης, μας 
βοηθήσατε να συνεχίσουμε την αποστολή μας.

Με μιά φετινή σας δωρεά συνεχίζετε να συνδράμετε στην 
παιδεία και στη Ελληνομάθεια.

Η οποιαδήποτε δωρεά που θα λάβουμε έως και τις 30 
Δεκεμβρίου 2021, δικαιούται απόδειξη για τις φετινές 
φορολογικές δηλώσεις.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δίνετε και σας 
ευχόμεθα ευτυχισμένα Χριστούγεννα, ψυχική γαλήνη και έναν 
καινούργιο χρόνο με πλήρης υγεία.

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης
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Αγαπητοί συμπάροικοι, 
 
Πέρυσι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης ζήτησε την βοήθειά σας στην μία και μοναδική του 
ερανική προσπάθεια. 
 
Από τον περσινό μας έρανο,συν τις ετήσιες υποτροφίες από την εταιρεία ΔΔΩΩΔΔΩΩΝΝΗΗ, μέσω της 
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Η οποιαδήποτε δωρεά που θα λάβουμε έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2021, δικαιούται απόδειξη 
για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. 
 
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δίνετε και σας ευχόμεθα ευτυχισμένα 
Χριστούγεννα, ψυχική γαλήνη και έναν καινούργιο χρόνο με πλήρης υγεία. 
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Ο Ελληνοκαναδός Κωνσταντίνος Πάσσαρης διακρίθηκε  
με τον τίτλο τιμής του Τάγματος του Νιου Μπράνσγουικ
Ο Ελληνοκαναδός Κωνσταντίνος Πάσ-

σαρης έλαβε την ανώτατη διάκριση 
της κυβέρνησης του Νιου Μπράνσγουικ 
του Καναδά που δίδεται σε πολίτη. 

Ο κ. Πάσσαρης είναι ο πρώτος Ελληνοκα-
ναδός που έχει λάβει την τιμή του Τάγμα-
τος του Νιου Μπράνσγουικ στην ιστορία 
του τίτλου. 

Κάθε χρόνο, δέκα άτομα εισέρχονται στο 
Τάγμα για την αποδεδειγμένη αριστεία 
και τα επιτεύγματά τους, καθώς και για 
την πολύ σημαντική συνεισφορά τους 
στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομι-
κή ευημερία του Νιου Μπράνσγουικ και 
των κατοίκων του.

Ο κ. Πάσσαρης είναι Καναδός υπήκοος 
ελληνικής καταγωγής, που μετέβη στον 
Καναδά ως διεθνής φοιτητής και στη συ-
νέχεια διορίστηκε Καθηγητής Οικονομι-
κών στο Πανεπιστήμιο του Νιου Μπράν-
σγουικ (UNB / Καναδάς).

Στο λόγο που εκφωνήθηκε κατά την τε-
λετή απονομής του Τάγματος του Νιου 
Μπράνσγουικ το Νοέμβριο του 2021 ανα-
φέρθηκε πως: «Κατά τη σχεδόν 50χρονη 
ακαδημαϊκή του καριέρα, έχει διδάξει 
χιλιάδες φοιτητές κι έχει λάβει το υψη-
λότερο βραβείο διδασκαλίας από το Πα-
νεπιστήμιο του Νιου Μπράνσγουικ, ενώ 
δύο φορές επιλέχθηκε από τον Οδηγό 
Μακλίν των Καναδικών Πανεπιστημίων 
(Maclean›s Guide) ως δημοφιλής καθη-
γητής. Ως αξιόπιστος οικονομικός σύμ-
βουλος, οι αξιοσέβαστες απόψεις του 
έγιναν η ραχοκοκαλιά της στρατηγικής 
οικονομικής ανάπτυξης της κυβέρνησης 
του Νιου Μπράνσγουικ υπό τον Περιφε-

ρειάρχη Φρανκ ΜακΚένα και έθεσαν τα 
θεμέλια για τη στρατηγική μετανάστευ-
σης της επαρχίας του Νιου Μπράνσγουικ. 
Ο κ. Πάσσαρης έχει λάβει πολυάριθμες 
διακρίσεις και βραβεία, συμπεριλαμβα-
νομένων του Βραβείου της Κυβέρνησης 
του Καναδά, το εθνικό βραβείο από το 
Καναδικό Συμβούλιο για την Πολυπολιτι-
σμική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, το 
Αναμνηστικό Μετάλλιο για την 125η Επέ-
τειο της Συνομοσπονδίας του Καναδά και 
το Μετάλλιο Ιωβηλαίου Διαμαντιού της 
Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ για την εξαιρετική 
του συνεισφορά στο Νιου Μπράνσγου-
ικ και τον Καναδά. Επιπρόσθετα, ήταν ο 

πρώτος που έλαβε το Βραβείο Ευεργεσι-
ών από το Πολυπολιτισμικό Συμβούλιο 
του Νιου Μπράνσγουικ, ως αναγνώριση 
για το όραμα και τα επιτεύγματά του στην 
ενημέρωση και καθοδήγηση της επαρ-
χιακής (Νιου Μπρανσγουικ) και εθνικής 
(Καναδάς) διαδικασίας. Ο Κωνσταντίνος 
Πάσσαρης λαμβάνει το Τάγμα του New 
Brunswick για το οραματικό του έργο 
ως ένθερμος υπερασπιστής και ισχυρός 
υπέρμαχος της πολυπολιτισμικότητας, της 
μετανάστευσης, της ένταξης και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων».
Ο κ. Πάσσαρης διατηρεί στενούς δε-

σμούς με την πατρίδα του. 

Έχει παράσχει τις συμβουλές του σε αρ-
κετές Ελληνικές κυβερνήσεις και την Κα-
ναδική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
έχει προεδρεύσει σε πολλές εξωτερικές 
επιτροπές αξιολόγησης και εξωτερικές 
επιτροπές διαπίστευσης κατόπιν αιτήμα-
τος του Eλληνικού Υπουργείου Παιδείας.
Το 2020 συμπεριλήφθηκε στην 1η Πορ-

φυρή έκδοση του «Who’s Who in Greece» 
για τη μακρόχρονη και διακεκριμένη προ-
σφορά του στην Ελλάδα. 

Ο καθηγητής Οικονομικών είναι επίσης 
ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα 
διεθνής παραλήπτες της υψηλού κύρους 
υποτροφίας του Ιδρύματος Ωνάση με 
έδρα την Ελλάδα, την οποία έλαβε δύο 
φορές. 

Οι παραλήπτες αυτού του βραβείου επι-
λέγονται μέσα από διεθνή διαγωνισμό, 
ανάμεσα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς 
και σπουδαστές, οι οποίοι έχουν αποκτή-
σει διεθνή φήμη μέσω των ερευνητικών 
δημοσιεύσεών τους. 

Επιπλέον, έχει υπηρετήσει για αρκετά 
χρόνια ως επισκέπτης καθηγητής στο Διε-
θνές Κέντρο Συγγραφέων στη Ρόδο. 

Ως αναγνωρισμένος ειδήμονας σε πολ-
λούς τομείς, ο κ. Πάσσαρης έχει πα-
ρουσιάσει κεντρικές ομιλίες και ακα-
δημαϊκές εργασίες σε διεθνή συνέδρια 
που διοργανώθηκαν από ελληνικά πα-
νεπιστήμια και ελληνικά κυβερνητικά 
ιδρύματα και έχει συγγράψει πολυά-
ριθμα άρθρα σε ελληνικές εφημερίδες 
και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

© ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών Άνδρέα Κατσανιώτη 
στην Κωνσταντινούπολη για τη Θρονική Εορτή
Το Σταυρό του Αγίου Ανδρέα του 

Πρωτοκλήτου, ιδρυτή της Εκ-
κλησίας της Κωνσταντινουπόλε-
ως, απένειμε ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης κ. Βαρθολομαίος στον Υφυ-
πουργό Εξωτερικών και βουλευτή 
Αχαΐας, Ανδρέα Κατσανιώτη (φωτ. 
δεξιά).

Αμέσως μετά την τιμητική διάκριση, ο 
Υφυπουργός ανέφερε: «Ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος με τίμησε 
απονέμοντάς μου το Σταυρό του Αγίου Αν-
δρέου του Πρωτοκλήτου. Από τις πιο συ-
γκινητικές στιγμές της πορείας μου».
Ο κ. Κατσανιώτης βρέθηκε στην Κωνστα-

ντινούπολη, προκειμένου να εκπροσωπή-
σει την Ελληνική Κυβέρνηση στη Θρονική 
Εορτή, η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.

Αμέσως μετά την Πατριαρχική και Συνο-
δική Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε στον 
Πατριαρχικό Ναό για την εορτή του Αγίου 

Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ο Υφυπουργός 
έγινε δεκτός από την Α.Θ.Π. τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κατσανιώτης ανέφε-
ρε προς τον Παναγιώτατο: «Είναι σαφές 
ότι η από αιώνων πορεία του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την ιστορική Γη της Κωνσταντι-
νούπολης στην οποία συνεχίζει και θα συ-
νεχίζει την υψηλή οικουμενική αποστολή 
του. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά τον 
20ο  αιώνα, κατέδειξε το πόσο σημαντι-
κός είναι ο διάλογος και η σχέση αγάπης 
μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών και 
μεταξύ των θρησκειών, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Έτσι, εκεί που οι διενέξεις φαίνονταν 
αξεπέραστες, απάντησε με το «ειρήνη 
ημίν». Εκεί που τα προβλήματα εμφανίζο-
νταν ακανθώδη, προέτεινε χείρα συμφι-
λίωσης. Εκεί που η προκατάληψη ύψωνε 
τείχη απομόνωσης, πρόταξε τον ειλικρινή 

και εποικοδομητικό 
διάλογο, ανοίγοντας 
νέες οδούς. 

Δ η μ ι ο υ ργ ών τα ς 
νέους ορίζοντες επι-
κοινωνίας. Η παρου-
σία Αντιπροσωπεί-
ας της Ρωμαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας σή-
μερα, εκφράζει το 
αποτέλεσμα αυτών 
των προσπαθειών 
που ξεκίνησαν επί 
του Μακαριστού 
Πατριάρχου Αθηνα-
γόρα, συνεχίστηκαν 
επί Μακαριστού 
Πατριάρχου Δημη-
τρίου και κορυφώ-

θηκαν κατά την πατριαρχία σας».
Παράλληλα, ο κ. Κατσανιώτης συναντή-

θηκε και με τους Διευθυντές των Ομογε-
νειακών Σχολείων Κωνσταντινούπολης και 
Ίμβρου. 
Παρόντες ήταν η Υφυπουργός Παιδείας 

Ζέττα Μακρή καθώς και οι Γενικοί Γραμ-
ματείς Απόδημου Ελληνισμού και Θρη-
σκευμάτων Γιάννης Χρυσουλάκης και 
Γιώργος Καλαντζής αντίστοιχα.
Ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε σχετικά: «Είναι 

η 2η φορά σε ένα μήνα που συναντώ τους 
Διευθυντές των ομογενειακών σχολείων 
Κωνσταντινούπολης & Ίμβρου. Αυτή τη 
φορά μαζί με την Υφυπουργό Παιδείας 
Ζέττα Μακρή και τους γ.γ. Απόδημου Ελ-
ληνισμού και Θρησκευμάτων  κ.κ. Χρυσου-
λάκη και Καλατζή. Ακούσαμε και καταγρά-
ψαμε όλα τα προβλήματα. Οι εκπρόσωποι 
των ιστορικών σχολείων μας εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι 
η Ελληνική Κυβέρνηση δείχνει εμπράκτως 
διάθεση να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις. 
Στεκόμαστε δίπλα σε δασκάλους και μι-
κρούς μαθητές».
Τέλος, ο Υφυπουργός παρευρέθηκε στα 

εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής των Dro
ug Paterson και Tim Vyner (φωτ. αριστε-
ρά) με θέμα το Άγιο Όρος που φιλοξενεί-
ται στο Σισμανόγλειο Μέγαρο. 
«Το Σισμανόγλειο Μέγαρο, πέραν του 

διπλωματικού χαρακτήρα του, έχει πλέον 
καθιερωθεί και ως τόπος του  πολιτισμού 
και του πνεύματος. Αποτελεί επίκεντρο 
της πνευματικής ζωής αυτής της πόλης, 
τόπο συνάντησης προσωπικοτήτων και 
καλλιτεχνών. 
Σημείο ανταλλαγής απόψεων και πνευ-

ματικών αναζητήσεων», ανέφερε μεταξύ 
άλλων, ο κ. Κατσανιώτης.
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940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • info@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER BLYTHE BERNIER 

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

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

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

SERVING THE COMMUNITY SINCE 1928

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 
απεβίωσε στο Μόντρεαλ η αείμνηστη 
σύζυγος, αδελφή, μητέρα και γιαγιά 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΆ (BETTY) 
ΣΠΆΝΌΣ 

ΜΆΧΜΌΥΡΙΔΗ
 (ετών 62)

Η τεθλιμμένη οικογένεια:
Ο σύζυγος 

Αναστάσιος Μαχμουρίδης

Τα παιδιά  
Χριστίνα Μαχμουρίδη και Γιώργος Τελλίδης, 

Γεράσιμος Μαχμουρίδης

Τα εγγόνια 
Μιχάλης και Αδάμ Τελλίδης

Τα αδέλφια, ανίψια και λοιποί συγγενείς.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με
οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν 
στον πόνο και το βαρύτατο πένθος μας.

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΌΥ  
ΣΕΒΆΨΙΔΗ

τελείτε Τρίμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΙΩΆΝΝΆ ΆΝΤΩΝΙΆΔΌΥ 
ΣΕΒΆΨΙΔΗ

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 

Ακόμα και τώρα δεν μπορώ να σας πω το τελευταίο «Αντίο».  Mου λείπετε πάρα πολύ,  
περισσότερο από όσο μπορώ να εκφράσω σε λόγια. Κάθε βράδυ που κοιτάζω στον ουρανό  
σάς ψάχνω ανάμεσα στα αστέρια, ελπίζοντας να δω μια λάμψη, ένα σημάδι ότι είστε εσείς.   

Ψιθυρίζω τις λέξεις "Σας αγαπώ" και ελπίζω να με ακούτε.  Αλλά ποτέ «Αντίο».
Με πολλή αγάπη ή κορούλα σας, Αλεξάνδρα Σεβαψίδου.

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΗ 
ΚΆΛΗΜΕΡΗ

(από Ριζά Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΥΡΙΆΚΌΥ 
ΓΕΩΡΓΆ

(από Αγγελώνα Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΘΕΌΦΆΝΗ 
ΜΌΥΤΗ

(από Καστανιά Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΆΝΤΩΝΙΌΥ 
ΣΠΆΝΌΥ 

(από Άγιο Κωνσταντίνο Λακωνίας)

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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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...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΔΗΜΗΤΡΙΌΥ 
ΚΌΚΌΛΆΚΗ 
(από Ελούντα Λασιθίου Κρήτης)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 

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

τελούμε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας  

συζύγου, πατέρα και παππού

ΙΩΆΝΝΗ
ΡΗΓΆ

(ετών 82, από Σκάλα Ναυπάκτου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΒΆΣΙΛΕΙΌΥ 
ΠΆΪΚΌΠΌΥΛΌΥ

(από Στεμνίτσα Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΙΚΌΛΆΌΥ ΛΆΖΆΡΌΥ
ΆΜΆΝΆΤΙΔΗ

(από Άραχος Ημαθίας, Μακεδονία)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΔΗΜΗΤΡΆΣ (ΤΌΥΛΆΣ) 
ΤΡΌΧΆΤΌΥ

(από Αρνά, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΌΛΆΌΥ 
ΆΝΆΣΤΆΣΌΠΌΥΛΌΥ

(από Καλαμάτα)
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ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ
πωλήτριες/πωλητές 

για να εργαστούν στο 
ζαχαροπλαστείο  

SERANO, στο Λαβάλ.  
Πρέπει να μιλάνε Γαλλικά, και 

Αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, 

τηλεφωνήστε μεταξύ  
2 το απόγευμα και 9 το βράδυ στο 

514.865.8098

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ
Σερβιτόροι/Σερβιτόρες 

για να εργαστούν στις Αίθουσες Δεξιώσεων  
PALACE

Πληροφορίες: 450 688-1000

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-LA
BE

LL
E

SAINT-MARTIN

X O

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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

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

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

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

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, 
υψηλότερο από τον μέσο όρο μισθό, καλό εργασιακό 
περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 
η ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος 
για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS  ιδρύθηκε το 1983 και έχει την 
έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ.

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει 
αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων στον 
Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά υπαλλήλους ικανούς και 
ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

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

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

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 3 / 1 2 / 2 0 2 1  –  1 9 / 1 2 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
823

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 822

10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Θα χρειαστεί να ελέγξετε τον 
ενθουσιασμό σας, καθώς ο Άρης και η 
Ολική Ηλιακή έκλειψη ενεργοποιούν 
τον επεκτατικό ένατο οίκο σας. Ο υπερ-
βολικός εγωισμός και η έπαρση θα σας 
κοστίσουν πολλά. Χαμηλώστε τους τό-
νους και μην ενθουσιάζεστε εύκολα με 
όποιον συναντάτε και ό,τι ακούτε. 

Με τον Άρη και την Ολική Ηλια-
κή έκλειψη στον ερωτικό και δημιουργι-
κό πέμπτο οίκο σας, είστε δημιουργικοί, 
έχετε έμπνευση και φαντασία, πράγμα το 
οποίο σας φέρνει φήμη, έχετε πάνω σας 
τα φώτα της δημοσιότητας. Θέλετε να εί-
στε ξεκάθαροι με τον αγαπημένο σας και 
θα γίνετε αντιδραστικοί αν προσπαθήσει 
να σας περιορίσει.

Εάν είστε ο εαυτός σας θα 
κερδίσετε πολλά. Με τον Άρη και την 
Ολική Ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας, 
ήρθε η ώρα να προβάλετε τα χαρίσμα-
τά σας και τα ταλέντα σας. Τα φώτα 
της δημοσιότητας είναι κατευθείαν 
πάνω σας, το σύμπαν στέλνει ένα δυ-
νατό φως και σας βάζει στο προσκήνιο. 

Με τον Άρη και την Ολική Ηλι-
ακή έκλειψη στον όγδοο οίκο σας, του 
κοινού πλούτου, ίσως υπάρξουν ζητήμα-
τα σχετικά με τους κοινούς οικονομικούς 
πόρους και την εξουσία, π.χ. εσείς και 
ένα άλλο μέρος (ο αγαπημένος σας ή 
ένας συνεργάτης) απλά δε συμφωνείτε. 
Τα ουτοπικά σας οράματα είναι ευγενή.

Έχετε μια έντονη επιθυμία για 
ελευθερία. Ωστόσο, με τον Άρη και την 
Ολική Ηλιακή έκλειψη στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, 
μπορεί να είστε τόσο δεμένοι συναισθη-
ματικά με τους αγαπημένους σας, τους 
οποίους δεν μπορείτε τόσο εύκολα να 
αφήσετε στην άκρη για να κάνετε το δικό 
σας.

Με τον Άρη και την Ολική Ηλια-
κή έκλειψη στο συμπονετικό δωδέκατο 
οίκο σας, το δύσκολο κομμάτι είναι να 
παραδεχτείτε ότι υπήρξατε θύμα. Τώρα 
νιώθετε μια εσωτερική σύγκρουση, θέ-
λετε να απελευθερωθείτε από πρόσω-
πα και καταστάσεις που παρεμποδίζουν 
να εκφράσετε ελεύθερα τον εαυτό σας.

Με τον Άρη και την Ολική Ηλι-
ακή έκλειψη στον έβδομο οίκο σας, των 
σχέσεων και των συνεργασιών, κάποιες 
σχέσεις σας θα μπορούσαν να γίνουν 
περίπλοκες, εσείς θέλετε να επεκταθείτε 
αλλά συναντάτε εμπόδια. Ίσως η άνοδος 
της καριέρας σας να προκαλέσει προστρι-
βές στο σπίτι σας ή να απαιτήσει κάποιες 
αλλαγές στην προσωπική σας ζωή. 

Ενώ το να μπορείτε να εκφρά-
ζεστε ελεύθερα είναι καλό για την πνευ-
ματική και ψυχική ισορροπία σας, αυτό 
τώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει 
συγκρούσεις. Με τον Άρη και την Ολική 
Ηλιακή έκλειψη στον τρίτο οίκο σας, της 
συγγραφής, των ιδεών και της επικοινω-
νίας, ίσως οι άλλοι σας θεωρήσουν υπερ-
βολικά σπασμωδικούς ή αυταρχικούς.

Μια επιπλέον προσοχή: Με 
τον Άρη και την Ολική Ηλιακή έκλειψη 
στο φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο 
σας, μπορεί και να περάσετε κάποιες 
δυσκολίες με κάποιους φίλους σας ή 
σε ένα ομαδικό έργο. Ίσως ακόμα η 
έντονη κοινωνική δράση να σας αγχώ-
σει και να σας δημιουργήσει πίεση.

Μια επιπλέον προειδοποίηση: 
Με τον Άρη και την Ολική Ηλιακή έκλειψη 
στον έκτο οίκο σας, της καθημερινότητας 
και της εργασίας, απαιτείται ενδελεχής 
έλεγχος του διοικητικού προσωπικού της 
εταιρείας σας ή των παρόχων εργασίας. 
Πραγματικά, δεν υπάρχει κανείς που πρέ-
πει να τον θεωρείτε δεδομένο, έτσι ελέγ-
ξτε τα πάντα.

Ενώ θέλετε να τα έχετε όλα, 
μπορεί να αισθάνεστε ότι απλά αυτό εί-
ναι αδύνατο. Συνειδητοποιήστε ότι έχετε 
επιλογές. Με τον Άρη και την Ολική Ηλι-
ακή έκλειψη στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε 
ανάμεσα σε ένα σωρό συναρπαστικές 
οικονομικές ευκαιρίες και μία σταθερή 
προσφορά.

Αισθάνεστε ότι είστε ικανοί για 
να πολεμήσετε προκειμένου να φτάσε-
τε στην κορυφή και να υλοποιήσετε τις 
μεγάλες φιλοδοξίες σας, καθώς ο Άρης 
και η Ολική Ηλιακή έκλειψη ενεργοποι-
ούν το φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Ίσως 
σας δοθεί μια νέα ευκαιρία καριέρας ,η 
οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με τις 
προσωπικές σας επιθυμίες.
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1832: Η Σάμος αναγνωρίζεται από το σουλτά-
νο Μαχμούτ Β’ ως αυτόνομη ηγεμονία, υποτε-
λής στην Τουρκία και υπό την εγγύηση των τρι-
ών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας και 
Ρωσίας).
1893: Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. Ο Χαρί-

λαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή: «Δυστυ-
χώς επτωχεύσαμεν».
1905: Ο Γερμανός γιατρός, Ρόμπερτ Κοχ, τιμά-

ται με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανα-
κάλυψη του βακίλου που προκαλεί φυματίωση.
1957: Νέες αιματηρές συγκρούσεις μαθητών 

του Παγκυπρίου Γυμνασίου με το βρετανικό 
στρατό και την αστυνομία. Την ίδια μέρα, η Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της 
αυτοδιάθεσης της Κύπρου.
1963: Ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με Νό-

μπελ Λογοτεχνίας.
1964: Ο Γάλλος συγγραφέας, Ζαν Πολ Σαρ-

τρ, αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο 
της συγγραφικής του δουλειάς.

Ο Τοτός, η Δασκάλα  
και το… 50άρικο
Είναι ο Τοτός στο σχολείο και την ώρα 

του μαθήματος κοίταγε τη δασκάλα 
στα μάτια επίμονα και έντονα και συ-
νέχεια. Το παρατηρεί η δασκάλα αλλά 
δε δίνει σημασία, ο Τοτός συνέχιζε να 
την κοιτάει καρφωμένος στα μάτια και 
σιγά-σιγά να κατεβαίνει προς άλλα 
σημεία του σώματος της…
Η δασκάλα φανερά ενοχλημένη 

απευθύνεται στον Τοτό και του λέει: 
«Τότε έχεις να μου πεις κάτι…;» και 
απαντάει ο Τοτός: «Ναι κυρία, σήμερα 
είστε πολύ… μπιπ!». Το ακούει αυτό 
η δασκάλα και του λέει: «Πώς μιλάς 

έτσι;! Αύριο να έρθεις με τον κηδεμό-
να σου σε παρακαλώ!», με τον Τοτό να 
απαντά «Μάλιστα κυρία!».
Γυρνάει ο Τοτός σπίτι, βλέπει τον πα-

τέρα του και τον ρωτάει πώς πέρασε 
σήμερα στο σχολείο… Κοιτάει τον πα-
τέρα του ο Τοτός και του λέει: «Μου 
χρωστάς… 50€, γιατί κατάφερα και 
σου έκλεισα ραντεβού για αύριο με 
τη δασκάλα μας που ήθελες…». 

Ο παππούς και η διαθήκη
Παππούς με πρόβλημα στα αυτιά 

του πάει στο γιατρό. Αφού καταφέρ-
νει και συνεννοείται με νοήματα και 
γραπτά, ο γιατρός ολοκληρώνει την 

εξέταση, του δίνει κάτι νέα ακουστικά 
και λέει του γέρου! Βάλε αυτά παπ-
πού και θα ακούς τα πάντα!
Μετά από ένα μήνα, πάει ξανά ο 

παππούς στο γιατρό για την προγραμ-
ματισμένη εξέταση.
– Ξέρετε, λέει ο γιατρός, η ακοή σας 

είναι πλέον περίφημη! Η οικογένειά 
σας πρέπει να είναι κατενθουσιασμέ-
νη που μπορείτε πλέον και επικοινω-
νείτε φυσιολογικά μέσα στο σπίτι με 
όλους τους άλλους!
– Μπα, δεν τους το έχω πει ακόμα 

για τα ακουστικά… Απλώς κάθομαι και 
ακούω τις συζητήσεις. Έχω αλλάξει τη 
διαθήκη μου ήδη τρεις φορές!

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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Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile 
plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any 
down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido related names & logos are trademarks 
used under licence. © 2021 Fido

NOW IS A GOOD TIME

ZERO IN ON THE NEW

$

0DOWN

Fido Payment Program
with

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

1

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers



Unwrap the 
fastest and 
smartest  
Pixel yet.
Get Google Pixel 6
for as low as

plus taxes ($34/mo. before bill credit) for 24 months 
with eligible trade-in or $240 down with financing1 
on select plans with Upfront EdgeTM (return device 
within 2 years).2 0% interest. Based on total credits 
of up to $576.3 

$18/mo
Full price

$936

29

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

Centre Valleyfield
50, Dufferin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca  
to see all current offers

Limited time offer, or while supplies last. Subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1 Financing: 0% APR on approved credit with a financing agreement (FA) and a Rog-ers Infinite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on 
full price plus applica-ble taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated and /or if your wireless plan is cancelled your outstanding financing balance be-comes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit 
(if applicable) will end in both cases. 2 Up-front Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infinite plans with financing; Up-front Edge amount is applied after taxes to lower monthly financing program pay-ments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to 
perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots, blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts and passwords must be re-moved and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) during month 24 (or in months 2-24 while upgrad-ing to a new phone with financing), other-wise Upfront Edge 
Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding financing balance. 3 Credit in-cludes a trade-in credit and an Upfront Edge amount. $240 trade-in credit availa-ble when trading in a Samsung Galaxy S20 FE. Offer available in 
store only. Not availa-ble at all locations. Value of trade-in device, if any, determined using a third-party tool provided by Brightstar Telecom Solutions Ltd; trade-in value is final and non-negotiable. Credit will be applied in-store to total cost of your purchase. If new de-vice price is lesser than credit amount, re-maining credit must be used on concurrent purchase 
of accessories and/or another new device for the same account or credit will be lost. Limit of 1 trade-in device per transaction. Trade-in device must be owned by customer in or-der to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for delet-ing/backing up all
personal data on your own device. TMRog-ers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communica-tions Inc. or an affiliate used under license. © 2021 Rogers Communications.


