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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΑ 3

«Έφυγε» η 
εμβληματική 

μορφή τής  
Ελληνικής  
Παροικίας 

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΚΕΜΠΕΚ:ΚΕΜΠΕΚ:    

Ελ Ντοράντο…  Ελ Ντοράντο…  
λειψυδρίας!λειψυδρίας!  

Πρόβλημα πόσιμου νερού  Πρόβλημα πόσιμου νερού  
σε πολλές περιοχές  σε πολλές περιοχές  

τής Επαρχίαςτής Επαρχίας

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Τα διλήμματα της Κυβέρνησης  Τα διλήμματα της Κυβέρνησης  
και οι «φωνές» για αλλαγή  και οι «φωνές» για αλλαγή  

τού εκλογικού νόμουτού εκλογικού νόμου  
• 142 «ΝΑΙ» για την εξεταστική των υποκλοπών • 142 «ΝΑΙ» για την εξεταστική των υποκλοπών 

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Σε «ελεύθερη  Σε «ελεύθερη  
πτώση» οι τιμές  πτώση» οι τιμές  

των Ακινήτων των Ακινήτων 

ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ  

Δικαστική διαμάχη  Δικαστική διαμάχη  
Moderna – Pfizer!Moderna – Pfizer!  

Για την αντιγραφή της πατέντας  Για την αντιγραφή της πατέντας  
των εμβολίων Covid-19 των εμβολίων Covid-19  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σε αναζήτηση  Σε αναζήτηση  
λύσης η Ε.Ε. λύσης η Ε.Ε. 
Ποια τα τρία σενάριαΠοια τα τρία σενάρια  
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BACK TO SCHOOL
SAVINGS

1,358$
Full price:

/mo0$

plus taxes ($56.58/mo. before bill credit) for 24 months 
with eligible trade-in1 or up to $750 down on financing2 
and a Rogers InfiniteTM plans with Upfront EdgeTM (return 
device within 2 years)3. 0% interest

Epic Galaxy. 
Epic price.

Get the Samsung Galaxy S22 
for as low as

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

Offer available for a limited time only, or while supplies last, and subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. The Setup Service Fee is waived through self-serve on rogers.com (but not through Live Chat and Customer Service). If you require device setup in-store thereafter, a $50 Setup Service Fee will apply. Taxes extra. 
1.Not available at all locations. $240 trade-in credit available when trading in the Samsung Galaxy S20 Series. Value of trade-in device, if any, determined using a third-party tool provided by Likewize Telecom Solutions Ltd; trade-in value is final and non-negotiable. Credit will be applied in-store to total cost of your purchase. If new device price is lesser than credit amount, remaining credit must 
be used on concurrent purchase of accessories and/or another new device for the same account or credit will be lost. Limit of 1 trade-in device per transaction. Trade-in device must be owned by customer in order to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for deleting/backing up all personal data on the trade-in device, Rogers and/or Likewize Telecom Solutions 
Ltd; is not responsible for any loss and recovery of personal data. 2. Financing: 0% APR on approved credit with a financing agreement (FA) and a Rogers Infinite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your 
bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated your outstanding financing balance becomes due. If your wireless plan is cancelled, the outstanding financing balance becomes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit (if applicable) will end in both cases. 3. Upfront Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infinite 
plans with financing; Upfront Edge amount is applied after taxes to lower monthly financing program payments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots, blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts 
and passwords must be removed and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) during month 24 (or in months 2-24 while upgrading to a new phone with financing), otherwise Upfront Edge Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding 
financing balance. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an affiliate used under license. © 2022 Rogers Communications.
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Το Κεμπέκ… διψάει
Λειψυδρία στα νέα προάστια 

Ποιος θα φανταζόταν ποτέ πρόβλη-
μα νερού στον Καναδά. Τη μεγαλύ-

τερη δεξαμενή γλυκού νερού στον πλα-
νήτη. Το Κεμπέκ, τα προάστια και η ύπαι-
θρος, έχουν γίνει το νέο Ελ Ντοράντο 
για έναν αυξανόμενο αριθμό κατοίκων 
μεγάλων κέντρων, γεγονός που τονώνει 
την αστική εξάπλωση που απειλεί το φυ-
σικό περιβάλλον, τη γεωργική γη και την 
παροχή πόσιμου νερού με παράπλευρο 
αποτέλεσμα, να αυξηθεί η πίεση στους 
δήμους, που καλούνται να διαχειριστούν 
μια αχαλίνωτη αύξηση του πληθυσμού 
τους με περιορισμένους πόρους. 

Επεκτεινόμενη σε φυσικά περιβάλλοντα 
και γεωργική γη, η αστική εξάπλωση ασκεί 
πίεση στα αποθέματα νερού του Κεμπέκ. 
Ήδη, αρκετοί δήμοι αντιμετωπίζουν σο-
βαρά προβλήματα εφοδιασμού και, με 
αυτόν το ρυθμό, ορισμένες περιφέρειες 
κινδυνεύουν να εξαντλήσουν ένα απόθε-
μα αυτού του γαλάζιου χρυσού που τους 
φαινόταν μέχρι τώρα ατελείωτο, σύμφω-
να με πολλούς ειδικούς.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, 
οι Saint-Lin–Laurentides και Sutton περι-
όρισαν την κατασκευή κατοικιών, λόγω 
του φόβου της έλλειψης νερού. Στο 
Montérégie, το Saint-Rémi ξέμεινε από 
τον πολύτιμο πόρο, ενώ το Saint-Georges-
de-Clarenceville ζήτησε από τους πολίτες 
του να γράψουν στον πρωθυπουργό του 
Κεμπέκ για να του ζητήσουν να φτιάξει 
την υποδομή που απαιτείται για τη μετα-
φορά νερού.

Στα Bas-Saint-Laurent, το Rivière-Ouelle 
πρέπει να επεκτείνει το δίκτυο των υδρα-
γωγείων του, επειδή οι ιδιοκτησίες τρο-
φοδοτούνται με «κακής ποιότητας νερό», 
το οποίο εγείρει φόβους για «τη βιωσι-
μότητα της πηγής νερού τους», αναφέρε-
ται στα έγγραφα που κατατέθηκαν στην 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ). Από την 
πλευρά της, η Lanoraie θέλει να σκάψει 
ένα πηγάδι για να αντλήσει 16% περισ-
σότερο νερό, ενώ το Saint-Hippolyte, στα 
Laurentians, αναγκάζει τους κατασκευα-
στές ακινήτων να σκάψουν περισσότερα 
από τέσσερα πηγάδια και να υποβάλουν 
μια υδρογεωλογική μελέτη.
Ο Kim Marineau, πρόεδρος της 

Biodiversité conseil, μιας εταιρείας επι-
στημονικών συμβούλων, αναφέρει ότι 
κάθε Κεμπεκιώτης καταναλώνει κατά 
μέσο όρο 262 λίτρα την ημέρα για οικι-
ακούς σκοπούς, 2,5 φορές περισσότερο 
από την ποσότητα για άνετη ζωή, σύμφω-
να με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αυτό που είναι πιο περίπλοκο να αξιο-
λογηθεί είναι ο αντίκτυπος της εξάπλω-

σης στην ποσότητα και την ποιότητα του 
νερού. Συχνά γίνονται νέες γειτονιές εις 
βάρος των χώρων πρασίνου: κοπή δασι-
κών εκτάσεων, αποξήρανση υγροτόπων, 
απώλεια γεωργικής γης. «Πρέπει να κατα-
λάβουμε απολύτως, ότι αυτά τα περιβάλ-
λοντα έχουν τις χρήσεις τους, έτσι ώστε το 
νερό να παραμένει ανανεώσιμος πόρος. 
Αιχμαλωτίζουν νερό [τόσο το λιώσιμο 
του χιονιού όσο και της βροχής]. Αυτά τα 
μέσα χρησιμεύουν επίσης για να φιλτρά-
ρουν τις ακαθαρσίες από το νερό», εξηγεί.
Η «καταστροφή των υγροτόπων» και η 

στεγάνωση – που έχει ως αποτέλεσμα την 
εκτροπή του νερού από υπόγεια αποθέ-
ματα – «αποδυναμώνουν όχι μόνο τους 
υδροφόρους ορίζοντες, αλλά και τα πο-
τάμια», υπενθυμίζει ο Frédéric Lasserre, 
ειδικός στη γεωπολιτική Νερό και Διευθυ-
ντής του Συμβουλίου Γεωπολιτικών Σπου-
δών του Κεμπέκ στο Πανεπιστήμιο Laval.

Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 25 
Παρόμοια ιστορία από την υδρογεωλόγο 

Julie Gauthier, αντιπρόεδρο της Laforest 
Nova Aqua. Όσον αφορά την αστική εξά-
πλωση και τη διαθεσιμότητα νερού, «εί-
ναι σαφές ότι προχωράμε με οδηγό μόνο 
αυτό που βλέπουμε. Δεν υπάρχει κανένας 
στο Κεμπέκ που να έχει αναλάβει την ευ-
θύνη να ποσοτικοποιήσει λεπτομερώς τον 
πόρο».
Η περίπτωση του Lanaudière είναι ενδια-

φέρουσα. Οι ανάγκες γίνονται ήδη αισθη-
τές εκεί, ενώ ο πληθυσμός αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 16% τα επόμενα 20 χρόνια, 
σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέ-
ψεις του Ινστιτούτου Στατιστικής του Κε-
μπέκ. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτήν την πε-
ριοχή, η κυβέρνηση του Κεμπέκ σκοπεύει 
να επεκτείνει την εθνική οδό 25, μεταξύ 
Saint-Esprit και Saint-Julienne, διευκολύ-
νοντας έτσι την πρόσβαση.

Η οδός τεσσάρων λωρίδων, η οποία θα 
εκτείνεται σε 9,2 χιλιόμετρα, πρέπει να 
διέρχεται από τη δασική περιοχή Saint-
Esprit de Montcalm, η οποία έχει παρου-
σιαστεί ως «εξαιρετική» από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Καταπολέμησης 
της Κλιματικής Αλλαγής, σε σημείωμα 
που εστάλη στο Υπουργείο Μεταφορών: 
«Η συστάδα αυτή αποτελεί σπάνιο δάσος, 
καθώς και δασικό καταφύγιο απειλούμε-
νων ή ευάλωτων ειδών, που θα διασχίζο-
νται από τη δεξιά διέλευση της εθνικής 
οδού».

Η Julie Gauthier εγείρει ερωτήματα, χω-
ρίς να έχει καμία απάντηση: «Μπορεί η 
περιοχή να σηκώσει πενταπλάσια αύξη-
ση στην κατανάλωση νερού; Ποια είναι η 
χωρητικότητα των υδροφόρων οριζόντων 
στο Lanaudière, μια περιοχή που είναι 
μέσα σε γρανίτη [που αλλάζει την ικανό-
τητα επαναφόρτισης των αποθεμάτων]; 
Δεν ξέρουμε...
Ο Charles-Félix Ross είναι γενικός διευ-

θυντής της Union des producteurs agricole 
(UPA). Όταν μιλάμε για έργα οικοδόμησης 
γειτονιών σε διάφορες περιοχές, απα-
ντά: «Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε με 
τον ίδιο τρόπο που κάναμε στο παρελθόν, 
δηλαδή κατά περίπτωση. Τα αναπτυξια-
κά σχέδια – όπως αυτό που εγκρίθηκε το 
2012 από τη Μητροπολιτική Κοινότητα 
του Μόντρεαλ – δεν έχουν εξαλείψει την 
πίεση στη γεωργική γη. Πάντα επιστρέ-
φουμε με καταπατήσεις σε αγροτικές 
εκτάσεις, είτε για οικονομικούς λόγους, 
είτε για να φτιάξουμε αυτοκινητόδρομους 
ή σχολεία, γιατί ο πληθυσμός αυξάνεται».

ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ ΟΠΩΣ  
ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960

Ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων; Το 2019, 
κατόπιν αιτήματος της πόλης Mirabel, το 
CPTAQ διέταξε τον αποκλεισμό από τη γε-
ωργική ζώνη ενός τεμαχίου γης 7 εκταρί-
ων – που ισοδυναμεί με 11 καναδικά γή-
πεδα ποδοσφαίρου – για την κατασκευή 
ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, 
ο δήμος επανήλθε με αίτημα εξαίρεσης 

οικοπέδου σχεδόν τεσσάρων στρεμμάτων 
σε αγροτική ζώνη, για την κατασκευή πα-
ράκαμψης κοντά στο γυμνάσιο. Το CPTAQ 
του έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσει 
αυτή τη γη για άλλους σκοπούς, εκτός από 
τη γεωργία. Η UPA από την πλευρά της 
είχε τονίσει ότι επρόκειτο για «κατάφω-
ρη περίπτωση κακού σχεδιασμού χρήσης 
γης».
Ακόμη και η κυβέρνηση του Κεμπέκ εκδί-

δει διατάγματα που εξουσιοδοτούν εται-
ρείες να ιδρύονται σε γεωργικές περιοχές, 
λέει ο Ross: «Δε συμβαίνει συχνά, αλλά 
συμβαίνει. Αυτή ήταν η περίπτωση της 
Google, η οποία έλαβε το πράσινο φως 
για να εγκατασταθεί στο Bécancour» σε 
μια έκταση 62 εκταρίων, που ισοδυναμεί 
με περισσότερα από 100 γήπεδα ποδο-
σφαίρου.

Ωστόσο, αυτές οι «αποσπασματικές» 
αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα 
χωρίς υδρογεωλογικές μελέτες, θα έχουν 
αντίκτυπο στην παροχή νερού τα επόμε-
να χρόνια, υπενθυμίζει η Kim Marineau: 
«Εδώ, εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε 
όπως στη δεκαετία του 1960».

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

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΜΜ
Το μεγάλο στοίχημα…

 

Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση είναι μια πολύτιμη κοινωνική 
δραστηριότητα και στην παροικία μας θεωρείται η σημαντικό-

τερη υπηρεσία που παρέχει αυτή τη στιγμή η Ελληνική Κοινότητα 
Μείζονος Μόντρεαλ. 

Η ιστορία των ελληνικών μας σχολείων, ως γνωστόν, ξεκινά στις αρ-
χές του 20ου αιώνα. Σήμερα λειτουργούν πέντε παραρτήματα ημερη-
σίων σχολείων καθώς και σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης. 
Ο αριθμός των μαθητών, με την ένωση των κοινοτήτων, ανέρχεται 
περίπου στους 1.200. 
Τα ημερήσια σχολεία περιλαμβάνουν τάξεις Προ-νηπιαγωγείου, 

Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και πρόσφατα Γυμνασίου. Σε αυτά προ-
στίθεται και το Λύκειο «Αριστοτέλης». Σαββατιανά, απογευματινά 
και κατηχητικά σχολεία λειτουργούν στις περισσότερες περιοχές, 
όπου υπάρχουν ομογενείς.

Χαρακτηριστικό όλων των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων είναι ότι 
ενώ ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της επαρχίας, ακολου-
θούν επίσης και εκείνο των σχολείων της Ελλάδας, όσον αφορά τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα οφείλονται στο γεγονός ότι οι γλωσσικές ικανότητες και 
οι ανάγκες των παιδιών μέσα σε μία τάξη διαφέρουν πολύ, εφόσον 
έχουμε παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς και ακόμη παιδιά που προ-
έρχονται από μεικτούς γάμους, όπου η ομιλία της ελληνικής γλώσ-
σας στο σπίτι είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Ένα άλλο ζωτικό ζήτημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μας αποσύρονται 
λόγω ηλικίας ο ένας μετά τον άλλον και είναι δύσκολο να αντικατα-
σταθούν, με αποτέλεσμα η έλλειψη δασκάλων να μειώνει την αποτε-
λεσματικά των σχολείων. Οι αποσπασμένοι δάσκαλοι περιορίζονται 
στα στοιχειώδη καθήκοντά τους αποφεύγοντας να συμμετέχουν σε 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες σχολικές δραστηριότητες, απέχοντας 
έτσι ουσιαστικά από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η νεοεκλεγείσα διοίκηση της κοινότητας δεσμεύτηκε να προβεί σε 
τροποποιήσεις, όσον αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 
Εδώ, πρέπει να πω ότι η απόφαση διδασκαλίας των αρχαίων ελλη-
νικών με βρίσκει αντίθετο, λαμβάνοντας υπόψη το ήδη βεβαρημένο 
πρόγραμμα των μαθητών, σε τρείς μάλιστα γλώσσες. Υπενθυμίζω 
την εσπευσμένη καθιέρωση λειτουργίας τμημάτων γυμνασίου που 
τελικά δεν απέφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 
Το άλλο πρόβλημα που εγείρεται είναι οι συνεχείς περικοπές των 

κρατικών επιχορηγήσεων και η εντατικότερη διδασκαλία της Γαλλι-
κής, η οποία ενδέχεται να προκύψει με τη θέσπιση του νόμου 96. 

Επί πλέον, το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στο 
ευρύτερο Μόντρεαλ δεν βοηθά στη διατήρηση και ανάπτυξη ελλη-
νικών ιδιωτικών σχολείων. Υπάρχει μια πληθώρα οργανωμένων δη-
μόσιων σχολείων τα οποία παρέχουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, 
με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να βλέπουν τα υπόλοιπα ελληνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα ως χώρους πολιτισμικής επιρροής πε-
ρισσότερο παρά ως σχολεία αυτά καθεαυτά.
Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν υπάρχει σημαντική μεταναστευτική κί-

νηση από Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα γίνονται πολλοί μεικτοί γάμοι με-
ταξύ ελλήνων και άλλων μειονοτικών ομάδων. Για να διατηρηθούν 
συνεπώς τα ελληνικά μας σχολεία με τις σημερινές αντίξοες συνθή-
κες που επικρατούν, εκτός από την αναγκαία οικονομική υποστήριξη 
απαιτούνται, σωστός προγραμματισμός, δραστικές και άμεσες απο-
φάσεις και πάνω απ’ όλα ισχυρή βούληση εκ μέρους της κοινοτικής 
ηγεσίας. 

Ένα στοίχημα που καλείται να κερδίσει η νέα διοίκηση της ΕΚΜΜ… 

«Έφυγε» ο Γιάννης Κόκκωνας
Είναι πολύ δύσκολο να χάνεις για πάντα, ένα 

πολύ γνωστό σου πρόσωπο, ένα συνάδελφο, 
με πολλά χρόνια συνεργασίας τόσο στην τηλεό-
ραση όσο και στην εφημερίδα. Πρόκειται για τον 
Γιάννη Κόκκωνα, που έγραψε τη δική του ιστορία 
στα δρώμενα της παροικίας. Ήταν απόλυτος σε 
αυτά που πίστευε, δε δεχόταν συμβιβασμούς στη 
δουλειά του, και γι’ αυτό πολλές φορές τα έλεγε 
ωμά «έξω από τα δόντια», χωρίς να υπολογίζει 
συνέπειες ακόμα και οικονομικές.

Είχα πάντα μια εκτίμηση για τον Γιάννη, διότι μού 
θύμιζε την ιδιαιτερότητα του πατέρα μου Στυλια-
νού. Μπορώ να πω ότι είχαν πολλά κοινά οι δυο 
τους. Το κύριο κοινό σημείο ήταν ότι δεν έλειπε το 
τσιγάρο από το χέρι τους… Θάλεγε κανείς, ότι ήταν 
η παρηγοριά τους από αυτά που αντιμετώπιζαν 
κάθε μέρα στο λειτούργημα της δημοσιογραφίας. 
Αλλά και η «μούσα» τής έμπνευσής τους.
Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 1969, και αμέσως 

έγιναν φίλοι.
Το μεράκι στον κλάδο της δημοσιογραφίας το 

απόκτησε όταν δούλευε ως τυπογράφος και μαθη-
τευόμενος συντάκτης στις εφημερίδες «Λακωνι-
κός Κήρυξ», «Ταχυδρόμος» και «Ξενύχτης».

Μετανάστευσε στον Καναδά μόλις 19 ετών. Από 
τη δεκαετία του 1970 ήταν στο χώρο του Ραδιο-
φώνου, στο σταθμό του Γιάννη Δαπέρη, καθώς 
και στο τότε καλωδιακό τηλεοπτικό κανάλι που 
έκπεμπε το πρόγραμμα «Ελληνική Φωνή» μαζί 
με την κόρη τού Δαπέρη, Μαρία. Παράλληλα, έκ-
δωσε ανά διαστήματα τις εφημερίδες «Ατλαντίς», 
«Νέος Κόσμος», «Ελληνική Φωνή» (του συγκροτή-
ματος Δαπέρη), «Ελληνικά Νέα» και πολύ αργότε-
ρα το περιοδικό «Ορίζοντες». 

Είχε επί πολλά χρόνια την Κυριακάτικη πολύωρη 
ραδιοφωνική εκπομπή «Ελληνικοί Ορίζοντες», που 
πολλές φορές με καλούσε ως πολιτικό αναλυτή.
Στο χώρο της τηλεόρασης επίσης επιμελήθηκε 

και παρουσίαζε το δικό του τηλεοπτικό πρόγραμ-
μα στην καλωδιακή τηλεόραση από το 1985-1996 
και αργότερα το «Hellas Spectrum», και το «Εδώ 
Μόντρεαλ», όπου επί δύο και πλέον χρόνια συνερ-
γαστήκαμε.

Η παροικία αγάπησε τον Γιάννη για όλα αυτά που 
τους έδινε από τους δημοσιογραφικούς χώρους 
που δούλευε.
Το 2013 ο Γιάννης Κόκκωνας δέχτηκε την πρότα-

ση μου για μια στήλη στα ΝΕΑ. Από την πρώτη 
δημοσίευση της στήλης ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ο Γιάννης, 
αναφέρθηκε γραπτώς και πάλι στον πατέρα μου 
Στυλιανό, ως «δάσκαλο». 

Ως εισαγωγή, ο Γιάννης έγραψε τα εξής τα οποία 
και σήμερα είναι επίκαιρα: 
«Γενικά στις ημέρες μας η Μαύρη Τέχνη έχει με-

τατραπεί σε Λευκή! Η μαυρίλα του μελανιού, η μυ-
ρωδιά του αντιμονίου και του νοτισμένου χαρτιού 
είναι ανύπαρκτη… Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
είναι σχεδόν άοσμοι! Απελπιστικά αθόρυβοι και 
ενοχλητικά μικροσκοπικοί, πέρα από τα πολυτελή 
και μυρωδάτα γραφεία που κι αυτά με ενοχλούν 
με τη νοικοκυροσύνη τους!
Με τι να ασχοληθώ; Με την κοινοτική μας πολι-

τική που ότι και να πει κανείς θα είναι παλιό; (Τι 
έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα). Με την ελληνική πολι-
τική και το μπάχαλο που μας δίνει; Με την κεμπε-
κιώτικη ή με την παγκόσμια άθλια κοινωνική μας 
εικόνα; Θα ασχοληθούμε με όλα… κι όποιον πάρει 
ο «χάρης»… όπως λέει κι ο Κλυνν…».

Ο Γιάννης ήταν πάντα σπιρτόζος στα όσα έλεγε 
και τα όσα έγραφε. Το αποκορύφωμα της γραφής 
του είναι το βιβλίο που έγραψε το 2010, ΞΑΝΘΙΠ-
ΠΗ: Από το ταξίδι μου στον άλλο κόσμο.

Όταν το διάβαζα, ήταν σαν να έβλεπα την πιο 
δαπανηρή ταινία. Η φαντασία του Γιάννη είχε 
ξεπεράσει τους πάντες. Μάλιστα του είπα ότι η 
υπόθεση του βιβλίου του είναι για το Χόλυγουντ. 
Χαμογέλασε με το χαμόγελο που τον χαρακτήριζε 
και μου είπε: «Αλήθεια, τόσο πολύ σου άρεσε, σ’ 
ευχαριστώ μόνο που το σκέφτηκες».

Στο τέλος του βιβλίου του, ο Γιάννης γράφει για 
τη θεωρία τού Τζότζεφ Κάμπελ: «Ο μύθος προσα-
νατολίζει τον άνθρωπο προς τις μεταφυσικές δια-
στάσεις της ύπαρξης και ταυτόχρονα απευθύνεται 
στα έσχατα βάθη της ψυχής».
Το βιβλίο, πιστεύω είναι ένας θησαυρός, μια πα-

ρακαταθήκη, και εύχομαι τα δυο του παιδιά να κα-
ταφέρουν να δοξάσουν τον πατέρα τους με το βι-
βλίο του να γίνει ταινία ή σήριαλ. Διότι ως αφήγη-
μα, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα βιβλία που 
ήταν η βάση των σειρών «GAME OF THRONES» και 
«The Lord of the Rings».

Το 2019 τιμήθηκε με το «Βραβείο  του Ελληνι-
σμού» - από το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στον ευχαριστήριο λόγο του για άλλη μια φορά, 
απέδειξε ότι δεν είχε εγωισμό για το λειτούργημα 
που έκανε: «Θα ήθελα να πιστεύω, πως η διάκρι-
ση αυτή αντανακλά στο σύνολο των ανθρώπων 
των μέσων μαζικής επικοινωνίας της παροικίας 
μας και πολύ δε, ιδιαίτερα, σε όλους εκείνους που 
δε βρίσκονται στη ζωή σήμερα. Στη μνήμη αυτών, 
αφιερώνω το βραβείο που μου απονείμετε. 
Τα μέσα ενημέρωσης έπαιξαν και συνεχίζουν να 

παίζουν καθοριστικό  ρόλο στην πορεία του ελλη-
νισμού.

Ήταν πάντα, ο καθρέπτης που αντικατόπτριζε το 
σφυγμό και την ψυχή του Έλληνα. Στα εύκολα και 
τα δύσκολα.

Ήταν και συνεχίζει να είναι ο μεταδότης της επι-
τυχίας και της προόδου των Ελλήνων. Της προβο-
λής των αξιών και των μεγάλων επιτυχιών. Των 
σχολείων μας και των παιδιών μας.

Ήταν και είναι ο κρίκος μας, με την πατρίδα, την 
παράδοση, την ιστορία μας, την πολιτιστική κλη-
ρονομιά μας, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας και 
την ελληνομάθειά μας.

Και δεν είναι τυχαίο που το Μόντρεαλ, σε σύγκρι-
ση με άλλες πόλεις του Καναδά και της Αμερικής 
ιδιαίτερα, έχει αποφύγει την αφομοίωση και τον 
αφελληνισμό.

Οι Έλληνες του Μόντρεαλ, σε μια κοινωνία πολυ-
πολιτισμική, δίγλωσση, και αρκετά δύσκολη, κρά-
τησαν ψηλά την έννοια  των ιδανικών μας, του πο-
λιτισμού μας. Τη γλώσσα μας. 
Σε όλα αυτά τα υπέρτατα αγαθά, τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας έπαιξαν σημαντικό και ουσιαστικό 
ρόλο και νοιώθω υπερήφανος που από το χώρο 
αυτό, υπηρέτησα την πατρίδα μου, τον τόπο μου 
και τους συνανθρώπους μου σε αυτήν την παροι-
κία».
Αυτός ήταν ο Γιάννης Κόκκωνας, και τίποτα λιγό-

τερο. Τώρα πήγε να βρει το «δάσκαλο» του, τον 
πατέρα μου Στυλιανό, και τους πρώην συναδέλ-
φους του Πετρίτη, Παπαδάκη, Κολύβα, Πετρογιάν-
νη, Μπαρζάκο και Δαπέρη. Η παρέα μεγαλώνει με 
τα χρόνια… Αιωνία σου η Μνήμη αγαπητέ Γιάννη, 
θα μείνεις αλησμόνητος!
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Tα έμμισθα ανδράποδα  
της Νέας Εποχής προελαύνουν
Eίναι πρόδηλον ότι βιώνουμε το τέλος 

των ιδεολογικών και την κατάρρευση 
πάσης παραδοσιακής αξίας αλλά και την 
ράγδην προώθηση, υπό των υπερ-εθνι-
κών διευθυντηρίων της επιβολής μίας 
Νέας Τάξης πραγμάτων, τόσο κοινωνι-
ολογικής, δια της οποίας εγκαθιδρύε-
ται και παγιώνεται δια Νόμου ο άλογος 
αντεστραμμένος κόσμος (η κυριαρχία των 
Λ.Ο.ΑΤΚΙ ως το κατισχύον φύλο των ελίτ), 
όσο και η λυσσώδης κατάλυσις οιασδήπο-
τε πολιτισμικής ταυτότητας του εκάστοτε 
έθνους, τούτο δε επιτυγχάνεται υποδορί-
ως και παντί προσφώρω τρόπω, δια μέ-
σου της παιδείας, δια της παραχάραξης 
της ιστορίας και τη λεηλασία της γλώσσας, 
ούτως ώστε ούτως εν δέοντι καιρώ, να 
πραγματωθεί ο ακρωτηριασμός της πολι-
τικής μας εν γένει παραδόσεως. 

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Εις επίρρωση του άνωθεν δόγματος της 
εθνικής αποδόμησης συντείνει και η ευ-
θεία και δημόσια δήλωση τοσούτον της 
Προέδρου της Δημοκρατίας όσον και του 
Πρωθυπουργού, οι οποίοι καταφάσκουν 
ομού και συλλήβδην, διαμηνύοντες ότι 
το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, της Πα-
τρίδας μας, δέον όπως επιλυθεί αμελλητί, 
μέσω την ανελέγκτου ροής των μετανα-
στών, αντί να δοθούν ισχυρά οικονομικά 
ελατήρια προς τις οικογένειες, δοθέντος 
ότι, η προστασία της ελληνικής οικογένει-
ας ως ο κολοφών του έθνους απολαμβά-
νει εισέτι περιόπτου Συνταγματικής κατο-
χυρώσεως.

Έτι περαιτέρω, η σφυρηλάτηση της εθνι-
κής μας ταυτότητας πνέει τα λοίσθια, καί-
περ αποτελεί τον ακρογωνιαίο και ακρο-
τελεύτιο λίθος της εθνικής ομοψυχίας της 
συλλογικής προόδου και εξέλιξης, δοθέ-
ντος ότι τούτο κατοχυρώνεται ρητώς εις 
μία σωρεία διατάξεων του Συντάγματος 
και εν κατακλείδι συμπυκνώνεται εύγλωτ-
τα εις την επιτομή του Συνταγματικού πα-
τριωτισμού προς προάσπιση της λαϊκής 
κυριαρχίας κατ’ άρθρο 120 του Συντάγμα-
τος, η ελαύνουσα Νέα Τάξη πραγμάτων, 
δηλονότι συνιστά οργανικό απότοκο της 
πολύφερνης επιβαλλόμενης παγκοσμιο-
ποιήσεως.
Οι μηχανισμοί του συστήματος έχουν 

επιστρατεύσει προσφυείς πρακτικές ενός 
νεοπαγούς ολοκληρωτισμού οινοεί Σιδη-
ρούν Παραπετάσματος, δια του οποίου 
έχει εγκαθιδρυθεί η σύγχρονη θρησκεία 
της πολιτικής ορθότητας, υπό τις ερπύ-
στριες της οοίας, συνθλίβονται και εξο-
στρακίζονται οι αντίθετες απόψεις οι 
οποίες κλυδωνίζουν, αμφισβητούν και 
υποσκάπτουν την εδραιωμένη, δια της 
κλιμακούμενης και πολύπτυχης φαιάς 
προπαγάνδας των αργυρώνητων συστη-
μικών μέσων μαζικής εξαπατήσεως, αυ-
θεντική «αλήθεια» των κοσμο-εξουσια-
στών.

Εξ αυτού λοιπόν του λόγου, ως συνάγε-
ται αιτιωδώς εκ των ανωτέρω, το έθνος 
πλήττεται ως συλλογικό αγαθό μνήμης, 
καίτοι αποτελεί ανυπερθέτως το συνεκτι-
κό διαχρονικό αρμό των λαών και ενέχει 
τα συστατικά δομικά στοιχεία της διηνε-
κούς προόδου και μετεξέλιξης ενός πολι-
σμού, αρχής γενομένης της ιδρύσεως του, 
όπως τούτος διαμορφώνεται αναπόδρα-
στα και μετασχηματίζεται δια των χρόνι-
ων ωσμώσεων και αλληλεπιδράσεων εις 
το διάβα των αιώνων. Σήμερον, το έθνος 
καταφρονείται και ταυτίζεται συκοφαντι-
κά και επιστημονικώς άτοπα με τις έννοι-
ες φασισμός, Ναζισμός, μισαλλοδοξία, 
ρατσισμός, δηλαδή υπόκειται εσκεμμένα 
υπό τις μειωτικές αυτές έννοιες, ούτως 
ώστε να καλλιεργηθεί τεχνηέντως εις 
το συλλογικό υποσυνείδητο της αδαούς 

υδαρής μάζας, ότι το έθνος συμψηφίζεται 
με ακραίες ιδεολογίες των ολοκληρωτι-
κών καθεστώτων του μεσοπολέμου.

Απορίας άξιον, καθίσταται ότι ο Σταλινι-
σμός ως συγγενής έννοια και μείζονα έκ-
φανση του ολοκληρωτισμού, κοινή μήτρα 
ή άλλως γενική συνισταμένη όλων των 
αντίστοιχων ιδεολογικών τάσεων, εν Ελ-
λάδι έχει αμνηστευτεί και επικρατεί ιδε-
ολογικά εξωραϊσμένος προς την κοινωνία, 
ως πρόταγμα των  εθνών.

Εν τω πλαισίω αυτής της ιδεολογικής 
συγχύσεως, το τέλος των εθνών και των 
παραδόσεων κατισχύει ο ισοπεδωτισμός 
και ο κοινωνικός μηδενισμός, ένθα άπα-
ντα τα έθνη ευθυγραμμίζονται εις τα εξα-
ναγκαστικά κελεύσματα της παγκοσμιο-
ποιήσεως, απεμπολώντας πάσα μορφή 
εθνικής κυριαρχίας, ετερότητας και αξιο-
πρέπειας.

Η πολιτική ανωριμότητα του Ελληνικού 
λαού καθίσταται παροιμιώδης καθότι, 
αδυνατεί να συνειδητοποιήσει με ενάρ-
γεια και να διαγνώσει τα γενεσιουργά αί-
τια της σημερινής πολιτικής καταστάσεως, 
λαμβάνοντας υπόψιν ασφαλώς και της 
διαστρέβλωσης της ιστορίας αλλά και το 
ρόλο των μυστικών υπηρεσιών.

Εν τη Ελλάδι, η συνθετική ερμηνεία των 
γεγονότων και η συνδυαστική επισκόπη-
ση εξικνείται άχρι την περίοδο της επταε-
τίας, ουδέποτε υπήρξε έκτοτε κριτική δια 
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και 
τον απόηχο της τραγωδίας εις την Κύπρο 
(20-7 και 14-8-1974 Αττίλας 1 και 2 της 
Τουρκίας κατά της μαρτυρικής Μεγαλόνη-
σου, μετά την ενδιάμεση κατάρρευση των 
διαβουλεύσεων της Γενεύης διαρκούσης 
της εκεχειρίας αρχής γενομένης εκ της 
24-7/13-8/1974), επί μάλλον και μάλλον 
περαιτέρω, ουδείς επέκρινε την κατάλυ-
ση των θεσμών, κατά την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας, και τον ακρωτηριασμό 
της Ελληνικής γλώσσης καθώς και συνα-
κολούθως την αμαύρωση της ιδίας αυτής 
ταύτης, της Δημοκρατίας επί περιόδω του 
ΠΑΣΟΚ, όπως τη διασπάθιση της δημόσι-
ας περιουσίας, την ηττοπαθή στάση της 
Ελλάδας εις τα εθνικά ζητήματα, τη δια-
χείριση της Κρίσεων των Ιμίων, αλλά και 
τα μέχρι τούδε ενεστώτων των χρόνων, 
ήτοι: τα επαχθή μνημόνια αλλά και το 
αφήγημα της δημόσιας υγείας επ ονόματι 
της οποίας κατελύθη εκ βάθρων και ολι-
κώς η ανθρώπινη αξία αλλά και παν ψήγ-
μα νομικού πολιτισμού.

Η πολιτική όζει, οι θεσμοί -ιδίως η φερό-
μενη ως τρίτη εξουσία- κύπτει υποτακτι-
κά το γόνυ προς την εκάστοτε εκτελεστική 
εξουσία, η ιστορία κιβδηλοποιείται, ως 
εκ τούτου η αλλοτρίωση υπερεκχειλίζει 
εις μέγιστο βαθμό και η εθνική κυριαρχία 
απόλλυται, ως εκ τούτου ελλείψει ορθής 
και εμβριθούς αυτοκριτικής αείποτε θα 
πάσχουμε και θα είμεθα ακουσίως, πλην 
όμως, εκ βαρείας αμέλειας ευεπίφοροι 
και υπαίτιοι να συνθλιβούμε από τους 
επίβουλους εχθρούς μας, οι οποίοι κατά 
το πλείστον κείνται εντός των πυλών, δι-
ότι η κερκόπορτα έχει ανοίξει ορθάνοικτα.

Ως έπος ειπείν, ας παραμείνουμε με το 
όπλο παρά πόδα και το δάκτυλο επί των 
τύπων των ήλων, ούτως ώστε ανανήψα-
ντες να συμπήξουμε θεσμικά και σύννο-
μα ένα αρραγές ενιαίο μέτωπο κατά της 
θεσμικής συμμορίας, η οποία δρα ως 
δούρειος ίππος των εξωεθνικών συμφε-
ρόντων, τα οποία ακολούθως αντιμετωπί-
ζουν την πατρίδα μας ως αποικεία, μόνον 
τοιουτοτρόπως θα πιθανολογήσομε ανα-
λύοντας τα συμεβεβηκότα τι επέλθει εις 
την πατρίδα μας δια των συμβησομένων.
*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγό-

ρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο 
Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο 
Σχολή.
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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 ισχυρά διλήμματα και μήνυμα 
εξάντλησης της τετραετίας θα 

προσέλθει σε λιγότερο από δύο εβδομά-
δες στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, παρά το εκρηκτικό κλίμα 
που έχει διαμορφώσει η υπόθεση των 
υποκλοπών, αλλά και τις τρέχουσες μυ-
στικές και φανερές δημοσκοπήσεις που 
καταδεικνύουν πως υφίσταται κυβερνη-
τική φθορά, αλλά είναι «ελεγχόμενη», 
πυροδοτώντας εισηγήσεις για πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες.
«Ο πρωθυπουργός “δεν ακούει” καν τα 

σενάρια περί πρόωρων εκλογών», ανα-
φέρουν στενοί συνεργάτες του και παρα-
μένει σταθερός στην επιλογή η χώρα να 
οδηγηθεί στην επόμενη –διπλή– εκλογική 
αναμέτρηση την άνοιξη. Όπως σημειώ-
νουν, εάν ο κ. Μητσοτάκης υιοθετούσε τις 
προτάσεις για πρόωρες εκλογές, θα ήταν 
ευάλωτος σε κατηγορίες της αντιπολίτευ-
σης ότι επιχειρεί να «αποδράσει» υπό τον 
κίνδυνο νέων αποκαλύψεων στην υπόθε-
ση των υποκλοπών. Παράλληλα, θα όδευε 
σε μια «μονοθεματική» προεκλογική πε-
ρίοδο, με τη «μπάλα να βρίσκεται συνε-
χώς στο γήπεδο των υποκλοπών» που, 
βεβαίως, κάθε άλλο παρά ευνοϊκό είναι 
για τη Ν.Δ.
Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ο πρωθυ-

πουργός θα εμφανιζόταν να προτάσσει 
το προσωπικό του πολιτικό συμφέρον 
έναντι των προτεραιοτήτων της χώρας. 
Ο κ. Μητσοτάκης έχει περιγράψει και θα 
περιγράψει εκ νέου από το βήμα της ΔΕΘ 
ένα «δύσκολο» χειμώνα, λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία και του ξέφρενου ράλι 
των ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργει-
ας. Και η κατάσταση στη Γερμανία, όπως 
και οι δραματικές τοποθετήσεις ξένων 
ηγετών, όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, τον 
επιβεβαιώνουν. Θα ήταν ως εκ τούτου τυ-
χοδιωκτικό, εν μέσω αυτής της συγκυρίας, 
να οδηγούσε τη χώρα σε διπλή εκλογική 
αναμέτρηση. 

Η επιλογή εξάντλησης της τετραετίας 
δεν αναιρεί το γεγονός, ότι με αφετηρία 
την πρόσφατη μετωπική αναμέτρηση των 
κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα στη Βουλή και 

επόμενο κρίσιμο σταθμό τη ΔΕΘ, η χώρα 
εισέρχεται σε μια παρατεταμένη και ιδι-
αίτερα «σκληρή» προεκλογική περίοδο. 
Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η παρουσία του 
πρωθυπουργού το διήμερο 10 και 11 Σε-
πτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα έχει σα-
φώς ισχυρότερα πολιτικά χαρακτηριστικά 
από ό,τι οι τρεις προηγούμενες. 

Ο πρωθυπουργός θα συγκρίνει τα πε-
πραγμένα της κυβέρνησης της Ν.Δ. με 
την τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
και θα θέσει το δίλημμα, εάν οι πολίτες 
επιθυμούν η χώρα να συνεχίσει να πο-
ρεύεται προς τα εμπρός ή να επιστρέψει 
στην περίοδο πριν από το 2019, υπογραμ-
μίζοντας πως «τίποτα δεν είναι δεδομένο, 
αλλά τα πάντα διακυβεύονται» σε όλο το 
φάσμα των πολιτικών που απασχολούν 
τους πολίτες.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης δε θα εστι-
άσει μόνο στην οικονομία και τη μείωση 
φόρων, σε αντιδιαστολή με την υπερφο-
ρολόγηση –ειδικά της μεσαίας τάξης– που 
επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα επεκταθεί σε 
θέματα όπως το μεταναστευτικό και η 
ασφάλεια, οι μεταρρυθμίσεις στην παι-
δεία, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. 
Επί της ουσίας, δηλαδή, θα παρουσιάσει 
το μεταρρυθμιστικό αφήγημα με το οποίο 
η Ν.Δ. θα πορευθεί προς τις κάλπες.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης, 
παράλληλα:
• Θα προβεί σε μια κριτική αποτίμηση 

της έως τώρα κυβερνητικής θητείας. Θα 
αναφερθεί δηλαδή σε επιτυχίες, όπως η 
αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών 
θεμάτων, της κρίσης στον Εβρο και της 
πανδημίας, αλλά και η επιστροφή της χώ-
ρας στην οικονομική κανονικότητα, με την 
έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία και 
τη μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ. Θα αναγνωρί-
σει όμως και λάθη που έγιναν και γίνεται 
προσπάθεια να μην επαναληφθούν, με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τις προ-
πέρσινες καταστροφικές πυρκαγιές και 
την υπόθεση Ανδρουλάκη.
• Θα παρουσιάσει την οικονομική πο-

λιτική και τα μέτρα στήριξης λόγω της 

ενεργειακής κρίσης για το 2023, αλλά και 
ένα «πακέτο» δεσμεύσεων για την επό-
μενη τετραετία, εάν η Ν.Δ. επικρατήσει 
στις εκλογές. Στον πυρήνα των εξαγγε-
λιών του κ. Μητσοτάκη για την επόμενη 
τετραετία θα είναι η περαιτέρω μείωση 
εισφορών και φόρων, περιλαμβανομένου 
του ΕΝΦΙΑ, καθώς και η κατάργηση των 
τελευταίων μνημονιακών επιβαρύνσεων, 
όπως το τέλος επιτηδεύματος – εάν τα 
στενά δημοσιονομικά περιθώρια που δη-
μιουργούν τα μέτρα στήριξης έναντι του 
ενεργειακού κόστους δεν επιτρέψουν να 
καταργηθεί πλήρως από το 2023. Η κυ-
βέρνηση διαθέτει εξ άλλου ως «όπλο» 
ότι τήρησε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις 
που είχε αναλάβει το 2019, σε αντίθεση 
με τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε ως σημαία το πε-
ρίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, 
αλλά οδήγησε τελικά τη χώρα σε τρίτο 
μνημόνιο. Όσο για την τρέχουσα περίοδο, 
ο κ. Μητσοτάκης θα συγκεκριμενοποιήσει 
πως θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέ-
τρα, όπως η επιδότηση των λογαριασμών 
του ηλεκτρικού, το fuel pass, το επίδομα 
θέρμανσης και η επιταγή ακρίβειας. Ενώ 
θα αναφερθεί στην περαιτέρω ενίσχυση 
του εισοδήματος μεγάλων ομάδων του 
πληθυσμού, μέσω της αύξησης των συ-
ντάξεων, της κατάργησης της εισφοράς 
αλληλεγγύης στο Δημόσιο και της νέας 
αύξησης του κατώτατου μισθού. Πάντως, 
συνεργάτες του κάνουν λόγο για ένα 
«ισορροπημένο» πακέτο, καθώς δεν πρέ-
πει να δοθεί εσφαλμένο μήνυμα στις αγο-
ρές, στο βαθμό που παραμένει ο κρίσιμος 
στόχος η χώρα να αποκτήσει επενδυτική 
βαθμίδα.
Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη ΔΕΘ 

γνωρίζοντας πως η κυβέρνηση έχει υπο-
στεί φθορά από την υπόθεση των υποκλο-
πών, αλλά και ότι σε καμία περίπτωση δεν 
έχει συντελεστεί ανατροπή του πολιτικού 
σκηνικού. Σύμφωνα με τις έρευνες του 
Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και δημοσκοπή-
σεις που βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας, η Ν.Δ. υποχωρεί έναντι των ερευνών 
του Ιουλίου κατά τι περισσότερο από μια 
ποσοστιαία μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 

μικρά κέρδη, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται 
να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Επίσης, 
σημαντική παράμετρο αποτελεί πως προ-
τεραιότητες για τους πολίτες παραμένουν 
άλλα θέματα, με κυρίαρχα την ακρίβεια, 
τις τιμές του ρεύματος, τα ελληνοτουρκι-
κά και το μεταναστευτικό. 

Όπως προσθέτουν κυβερνητικές πηγές, 
οι «απώλειες» για την κυβέρνηση είναι 
μικρότερες από ό,τι την περίοδο μετά 
τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. 
Τότε η Ν.Δ. (σύμφωνα με τις μετρήσεις 
της Pulse) είχε χάσει δύο ποσοστιαίες 
μονάδες υποχωρώντας από το 36,5% τον 
Ιούνιο στο 34,5% το Σεπτέμβριο, αλλά 
στη συνέχεια τα ποσοστά της άρχισαν να 
σταθεροποιούνται, αν και σε κάπως χαμη-
λότερα επίπεδα. Είναι σαφές, ότι πλήρης 
αποτίμηση του αντίκτυπου των υποκλο-
πών δεν είναι δυνατόν να γίνει άμεσα, 
αφού το θέμα θα παραμείνει στην επικαι-
ρότητα, μέσω της σύστασης εξεταστικής 
επιτροπής. Πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου 
– που σχεδιάζει η Εξεταστική να κινηθεί 
με «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα, ώστε η 
πολιτική αντιπαράθεση να γυρίσει σχετι-
κά σύντομα σελίδα – κυρίαρχη εκτίμηση 
αποτελεί, πως το κόστος για την κυβέρ-
νηση είναι δυνατόν σταδιακά να απορρο-
φηθεί, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, να 
μην υπάρξουν νέες αποκαλύψεις. 
Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένους, τα 

νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με 
την πλήρη διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ 
Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, ίσως τελικά διευκολύ-
νουν τον κ. Μητσοτάκη στην επίτευξη του 
στόχου της αυτοδυναμίας μέσω δεύτερων 
εκλογών, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταγράφει 
δυναμική ανατροπής, στον ορίζοντα δε 
διαφαίνεται άλλη ρεαλιστική κυβερνητική 
λύση, ενώ πρόταγμα για την πλειονότητα 
των ψηφοφόρων αποτελεί η διασφάλιση 
της πολιτικής σταθερότητας. 

Κατ’ άλλους, η διεξαγωγή των εκλογών 
στο τέλος της τετραετίας ίσως δώσει το 
χρόνο για την έστω μερική εξομάλυνση 
των σχέσεων Ν.Δ. και Χαριλάου Τρικούπη, 
ώστε να αποτραπεί ένα ενδεχόμενο πλή-
ρες πολιτικό αδιέξοδο.|   © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διλήμματα από το βήμα της ΔΕΘ
• Ο πρωθυπουργός αποκλείει τις πρόωρες εκλογές

• Ελεγχόμενη φθορά από τις παρακολουθήσεις μετράει το Μαξίμου
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery

From mouthwatering appetizers, 
refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340

NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine
 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Pick up / Delivery:
Pick up / Delivery:

450-688-6340450-688-6340

Online Orders:
Online Orders:

greektowngrill.ca
greektowngrill.ca

CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!
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Αλλαγή του εκλογικού νόμου ζητούν «Γαλάζιοι»
142 «Ναι» στην Εξεταστική  
Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για 

το σκάνδαλο των υποκλοπών απο-
φάσισε η Βουλή (Δευτέρα 29/8). Υπέρ 
της πρότασης ψήφισαν 142 βουλευτές 
από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, 
ΜεΡΑ25 και τη «δεξαμενή» των ανεξάρ-
τητων, με την εξαίρεση του Παναγιώτη 
Κουρουμπλή. Οι 157 βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας ψήφισαν «παρών».

Η επιτροπή καλείται να διερευνήσει την 
υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη, του δη-
μοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και τις 
καταγγελίες για υποκλοπές και συνακροά-
σεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής 
επιτροπής του ΚΚΕ που ξεκινούν από το 
2016. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 
Βουλής, Κώστας Τασούλας, η επιτροπή θα 
αποτελείται συνολικά από 29 βουλευτές 
και συγκεκριμένα 15 από τη ΝΔ, 8 από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΠΑΣΟΚ και ένας από 
τα υπόλοιπα κόμματα και τους ανεξάρτη-
τους.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε στην 
Ολομέλεια της Βουλής, η ΝΔ δια του ει-
σηγητή της Δημήτρη Καιρίδη δήλωσε ότι 
θα ψηφίσει «παρών», επισημαίνοντας 
παράλληλα την ανάγκη χρονικής επέκτα-
σης της έρευνας, ώστε να υπάρξουν ουσι-
αστικά συμπεράσματα αναφορικά με τις 
διαχρονικές αδυναμίες της ΕΥΠ.
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας σημείω-

σε πως «κάποιοι, έχοντας αποτύχει εδώ 
και χρόνια να ανακάμψουν στερούμενοι 
από προτάσεις, θεωρούν ότι αυτή είναι η 
ευκαιρία τους. Αλίμονο αν όλοι μας μεί-
νουμε στο μικροκομματικό μας συμφέρον 
και αγνοήσουμε το μεγάλο και το εθνικό 
και αλίμονο κύριοι του ΠΑΣΟΚ αν επιτρέ-
ψουμε στους υποκριτές που δε δίστασαν 
το 2016 όχι απλώς να υποκλέψουν αλλά 
και να δημοσιοποιήσουν στην κομματική 
τους εφημερίδα -την Αυγή- τα e-mail του 
αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας την παραμονή της έκδοσης για 
τις τηλεοπτικές άδειες, να καπελώσουν τη 
διαδικασία».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γιώργος Κατρούγκα-
λος σημείωσε πως «στην περίπτωση Αν-
δρουλάκη ή υπήρχε λόγος και ήταν νόμι-
μη η παρακολούθηση και άρα δεν μπορεί 

να ήταν λάθος, είτε δεν υπήρχε εξαρχής 
κανένας λόγος Εθνικής ασφάλειας, άρα 
η παρακολούθηση ήταν εξαρχής παράνο-
μη». 
Ο κ. Χάρης Καστανίδης συμφώνησε στη 

διεύρυνση του ερευνητικού πεδίου τής 
υπό σύσταση εξεταστικής, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν και οι καταγγελίες 
του ΚΚΕ για παρακολουθήσεις στο τηλε-
φωνικό κέντρο της Κεντρική Επιτροπής 
του από το 2016.

ΣΚΛΗΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΡΙΝΗ
Παρέμβαση στη συζήτηση που διεξάγε-

ται στην Ολομέλεια, πραγματοποίησε και 
ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, υπο-
στηρίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι «η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη μετατρέπει το επιτελικό 
κράτος σε επιτελικό παρακράτος». Ένας 
πρωθυπουργός, που το πρώτο που κάνει 
είναι να πάρει πάνω του την ευθύνη της 
ΕΥΠ δεν μπορεί να μείνει στο απυρόβλη-
το. Ο πρωθυπουργός, όχι μόνο αρνείται 
να απαντήσει στα ερωτήματα αλλά επι-
χειρεί να εμφανιστεί και ως τιμητής. Ξεπέ-
ρασε κάθε όριο κυνισμού, θρασύτητας και 
περιφρόνησης δημοκρατικών κανόνων».
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης 

Κουτσούμπας, υπογράμμισε πως «είναι 
απαράδεκτες όλες οι παρακολουθήσεις 
και δεν εξαιρούνται αυτές που έχουν τυ-
πική νομιμότητα» ενώ σε άλλο σημείο 
τόνισε, πως «το κόμμα μας θα κάνει προ-

σπάθεια να γίνει πραγματική έρευνα 
των υποθέσεων και να αναδειχθούν οι 
ευθύνες για υποκλοπές…» ρωτώντας «τί 
έκαναν οι κυβερνήσεις και οι αρχές απέ-
ναντι στις καταγγελίες του ΚΚΕ…; Μήπως 
κάποιος δεν ήθελε καθόλου να διαλευ-
κανθεί η υπόθεση στο ΚΚΕ; Αυτά γεννούν 
σοβαρά ερωτηματικά που πρέπει να διε-
ρευνηθούν. Ερωτηματικά για ευθύνες του 
ΣΥΡΙΖΑ από 2016 ως το 2019 και της ΝΔ 
από το 2019 μέχρι σήμερα».

Να σημειωθεί, ότι κατά την έναρξη της 
συζήτησης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώ-
στας Τασούλας, ανέφερε ότι η Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας θα συνεδριάσει 
[σ.σ.: Πέμπτη 1/9] προκειμένου να ακρο-
αστεί τον τέως διοικητή της ΕΥΠ Π. Κοντο-
λέων, το διάδοχό του Θ. Δεμίρη, τον πρόε-
δρο της ΑΔΑΕ Χ. Ράμμο κ.α.

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Προηγουμένως, η βουλευτής Λάρισας 

και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας 
στη συζήτηση για την εξεταστική επιτρο-
πή του σκανδάλου των παρακολουθήσε-
ων, κατήγγειλε πως ήταν και η ίδια θύμα 
παρακολούθησης, κατηγορώντας προσω-
πικά τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε 

χαρακτηριστικά: «Γιατί με παρακολου-
θούσατε κύριε πρωθυπουργέ;», συμπλη-
ρώνοντας πως, εκτός από τα στελέχη του 

ΠΑΣΟΚ που συνομιλούσαν με τον κύριο 
Ανδρουλάκη, ήταν και δημοσιογράφοι.
Την ίδια στιγμή, για αναπάντητα ερωτή-

ματα γύρω από την παρακολούθηση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλά-
κη, μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην 
υπουργός, Θόδωρος Ρουσόπουλος, προ-
τείνοντας μάλιστα και ανεξάρτητη έρευνα 
της Δικαιοσύνης στην οποία ο κ. Ανδρου-
λάκης θα καταθέσει.
«Έχουν μείνει αναπάντητα ερωτήματα 

γιατί παρακολουθείτο ο κ. Ανδρουλάκης, 
με ποια στοιχεία ο Εισαγγελέας έδωσε 
την άδεια για την παρακολούθηση» είπε 
ο κ. Ρουσόπουλος, αναφερόμενος στην 
υπόθεση των υποκλοπών μιλώντας στο 
Open και πρόσθεσε: «Καταθέτω πρόταση 
αν θέλουμε να βγάλουμε συμπεράσματα 
πέραν της Εξεταστικής, αν θέλουμε να 
μην κουκουλωθεί τίποτα, θα μπορούσε ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ξεκινή-
σει δική του έρευνα στην οποία να κατα-
θέσει και ο κ. Ανδρουλάκης».
Στη δημοσιογραφική επισήμανση ότι εί-

ναι εκτός γραμμής της ΝΔ αυτές οι θέσεις 
που εκφράζει, ο κ. Ρουσόπουλος σημείω-
σε ότι στη γραμμή που λέει ο πρωθυπουρ-
γός «όλα στο φως» προτείνω ανεξάρτητη 
έρευνα της Δικαιοσύνης για την παρα-
κολούθηση Ανδρουλάκη και συμπλήρω-
σε: «Εγώ λέω ότι η χώρα ταλανίζεται από 
μία υπόθεση η οποία δεν είναι ασήμαντη, 
αλλά μπορεί να μην είναι ούτε τεράστια 
όπως παρουσιάζεται».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ρου-
σόπουλου, που από πολλούς ερμηνεύο-
νται ως διαφοροποίηση από την επίσημη 
κυβερνητική γραμμή για τις υποκλοπές, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικο-
νόμου, περιορίστηκε να απαντήσει: «Δε 
σχολιάζω δημόσια τοποθετήσεις στελε-
χών και βουλευτών της ΝΔ». 
Την ίδια στιγμή, η πρώην υπουργός 

Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, και ο 
βουλευτής, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ζή-
τησαν αλλαγή του εκλογικού νόμου, προς 
την κατεύθυνση σταθερών κυβερνήσεων, 
άποψη που φέρεται να απηχεί πολλούς 
στο εσωτερικό της ΝΔ.

© slpress.gr
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Σε ποια καυτά ερωτήματα δεν απαντούν  
οι «μεταναστοπατέρες»
Το περιστατικό στη νησίδα του Έβρου 

και οι μαζικές αφίξεις παράνομων 
μεταναστών στα Κύθηρα, επαναφέρουν 
στην επικαιρότητα το μεταναστευτικό 
πρόβλημα και το πως αυτό συνδέεται 
με την ελληνική εθνική ασφάλεια. Αφή-
νοντας στην άκρη τους «μεταναστοπα-
τέρες», αξίζει να εστιάσουμε σε όσους 
καλοπροαίρετα αντιδρούν σε τέτοιες 
ανησυχίες.

Κώστας Γρίβας* 
© slpress.gr

Το βασικό επιχείρημα που προβάλουν 
είναι, ότι η αιτία για τη μαζική παράνομη 
μετανάστευση προς την Ευρώπη είναι η 
επιθετική πολιτική της Δύσης. Τόσο στο 
παρελθόν, δια της αποικιοκρατίας, όσο 
και σήμερα, δια των στρατιωτικών επεμ-
βάσεών της, έχει αποδομήσει πολλές 
χώρες, από τις οποίες έρχονται οι μετα-
νάστες. Οι ευθύνες αυτές φυσικά υπάρ-
χουν. Όμως, η σημερινή αντίληψη περί 
«ανοιχτών συνόρων» αποτελεί ενιαίο 
μέγεθος με τις αντιλήψεις που προώθη-
σαν την Αποικιοκρατία, ενώ οι επιθέσεις 
εναντίον του Ιράκ, της Λιβύης και της Συ-
ρίας υποστηρίχθηκαν εν πολλοίς από τους 
«μεταναστοπατέρες». Το επιχείρημα είναι 
γνωστό: σ’ αυτές τις χώρες κυβερνούσαν 
δικτάτορες και έπρεπε να επιβληθεί η 
«δημοκρατία» δια των όπλων!

Η ιμπεριαλιστική πολιτική της Δύσης, 
όμως, μπορεί μεν να ευθύνεται για πολλά, 
αλλά δεν ευθύνεται για τα πάντα. Μεγάλο 
κομμάτι των μεταναστευτικών κυμάτων 
προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, δεν προ-
έρχεται καν από χώρες που σπαράσσονται 
από πολέμους. Επιπροσθέτως, πολλές εξ 
αυτών όχι μόνο δεν είναι αποδομημένες, 
αλλά και στο οικονομικό επίπεδο ανα-
πτύσσονται ενίοτε και δυναμικά.
Το Πακιστάν, απ’ όπου προέρχεται σημα-

ντικό μέρος των μεταναστευτικών ροών, 
είναι πυρηνική δύναμη με ανερχόμενες 
βιομηχανικές ικανότητες (μεταξύ των άλ-
λων παράγει και δικά του μαχητικά αερο-
σκάφη), ενώ διεκδικεί ρόλο αυτόνομου 
δρώντα στο διαμορφούμενο πολυπολικό 
διεθνές σύστημα. 

Μια άλλη χώρα που εξάγει μετανάστες 
προς την Ελλάδα είναι η Αλγερία, η οποία 
έχει τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο και τα 
τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα μεγάλο 
εξοπλιστικό πρόγραμμα, αγοράζοντας 
όπλα αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων, πρω-
τίστως από τη Ρωσία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται συστήματα 
αεράμυνας S-400 και S-300, Pantsyr S1, 
υποβρύχια Kilo, μαχητικά αεροσκάφη 
Sukhoi Su-30 και άλλα. Αξίζει δε να ανα-

φερθεί, ότι τα οπλικά αυτά συστήματα 
δε στοχεύουν να αντιμετωπίσουν κάποια 
άμεση απειλή για την εδαφική κυριαρχία 
της Αλγερίας, αλλά αποσκοπούν να την 
καταστήσουν περιφερειακή δύναμη στη 
Δυτική Μεσόγειο και τη Βόρειο Αφρική και 
ισχυρό δρώντα στο παγκόσμιο σύστημα.

Η πολιτική των «ανοιχτών συνόρων» 
ουσιαστικά διευκολύνει τις χώρες αυτές, 
αλλά και άλλες, όπως η πλούσια σε πε-
τρέλαια Νιγηρία, να «ξεφορτώνονται» το 
πληθυσμιακό τους πλεόνασμα, έτσι ώστε 
να έχουν περισσότερα λεφτά για να αγο-
ράζουν και να παράγουν όπλα, να προ-
ωθούν ιμπεριαλιστικές πολιτικές και να 
διατηρούν ολοκληρωτικά και ανελεύθερα 
καθεστώτα στην εξουσία, χρησιμοποιώ-
ντας τη μετανάστευση προς την Ευρώπη 
σαν βαλβίδα εκτόνωσης της εσωτερικής 
δυσαρέσκειας. Και σ’ αυτό βρίσκουν πο-
λύτιμους συμμάχους τους επαγγελματίες 
«μεταναστοπατέρες».

ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το καίριο ερώτημα, όμως, είναι, πόσους 

ανθρώπους μπορεί να φιλοξενήσει, να 
απορροφήσει και να τους προσφέρει μια 
καλύτερη ζωή η Ευρώπη γενικώς και η 
Ελλάδα ειδικότερα. Το ερώτημα τίθεται 
ανεξαρτήτως από τα αίτια που ώθησαν 
και ωθούν αυτούς τους ανθρώπους να 
φύγουν από τις χώρες τους. Σε μια προ-
σπάθεια λοιπόν να θέσουμε το ζήτημα 
στις πραγματικές του διαστάσεις, ας ρί-
ξουμε μια ματιά στα διεθνή δημογραφικά 
δεδομένα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
Μπαγκλαντές, μια χώρα που επίσης εξά-
γει παράνομους μετανάστες στην Ελλά-
δα. Η ασιατική αυτή χώρα, λοιπόν, έχει 
έκταση όχι πολύ μεγαλύτερη της Ελλάδας, 
αλλά ο πληθυσμός της έχει ξεπεράσει τα 
160 εκατομμύρια! 

Μια άλλη περίπτωση είναι η Νιγηρία, η 
οποία μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα έχει 
πάνω από 400 εκατομμύρια κατοίκους. 
Από μόνες τους αυτές οι δύο χώρες μπο-
ρούν να κατακτήσουν πληθυσμιακά την 
Ευρώπη και να εξαφανίσουν τον ελληνικό 
λαό από το ιστορικό γίγνεσθαι, αν αφε-
θούν να εξαγάγουν ανενόχλητες πληθυ-
σμιακά κύματα, όπως επιβάλει η αντίλη-
ψη των «ανοιχτών συνόρων».
Το θέμα, λοιπόν, είναι πρωτίστως ποσοτι-

κό. Άρα, δεν τίθεται θέμα ρατσισμού, όσο 
διευρυμένη έννοια και αν δώσουμε σ’ αυ-
τόν τον όρο. Εκτός και αν ως «ρατσισμός» 
θεωρείται η αγωνία για την ίδια την επιβί-
ωση του ελληνικού έθνους. Γιατί ομιλού-
με περί επιβίωσης. Όχι περί «φόβου ανά-
μειξης» κι όλα τα παρόμοια στερεοτυπικά 
αναθέματα, που προβάλουν οι εγχώριοι 

και αλλοδαποί «μεταναστοπατέρες» στο 
όνομα του «αντιρατσισμού», για να δαι-
μονοποιήσουν την αγωνία των Ελλήνων 
για το μέλλον τους σαν «ρατσισμό νέου 
τύπου»!

Αν τα πράγματα αφεθούν να εξελιχθούν 
και δεν τεθούν αυστηροί φραγμοί, τότε η 
Ελλάδα ως χώρα, όπως τη γνωρίζουμε σή-
μερα, δύσκολα θα αντικρίσει το δεύτερο 
μισό του 21ου αιώνα. 
Από τον Ελληνισμό θα έχουν απομείνει 

μερικά ξέφτια σε διάφορα μέρη του κό-
σμου, που θα σβήνουν σταδιακά. Ωστόσο, 
θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι μπο-
ρούμε να αποφύγουμε αυτήν την εξέλιξη, 
παίρνοντας κάποιες αποφάσεις κάποια 
στιγμή στο μακρινό μέλλον.

Στην πραγματικότητα, το σημείο χωρίς 
επιστροφή βρίσκεται πολύ πιο κοντά από 
όσο πολλοί νομίζουν. Δεδομένου του δη-
μογραφικού δυναμισμού που παρουσιά-
ζουν οι εισερχόμενοι μετανάστες και της 
δημογραφικής παρακμής των Ελλήνων, η 
στιγμή που η πληθυσμιακή μετάλλαξη με 
τη μετατροπή των Ελλήνων σε μειονότητα 
μέσα στη χώρα τους θα καταστεί μη ανα-
στρέψιμη, δε βρίσκεται κάπου στο απώ-
τερο μέλλον. Μιλάμε, λοιπόν, για έναν 
υπαρξιακό κίνδυνο, ο οποίος ξεπερνά ό,τι 
έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα στο πέρα-
σμα των αιώνων ο Ελληνισμός.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΟΠΑΤΕΡΕΣ»
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι αυτή 

η πληθυσμιακή μετάλλαξη της Ελλάδας, 
εάν δεν αποτραπεί εγκαίρως, είναι περί-
που αναπόφευκτο – με βάση την ιστορι-
κή εμπειρία – να οδηγήσει σε φαινόμενα 
λιβανοποίησης, ή και ρουαντοποίησης. 
Δηλαδή, αργά ή γρήγορα, θα προκύψουν 
αντιδράσεις, εθνικιστικά μίση και αντιπα-
λότητες, δεδομένου ότι οι μουσουλμάνοι 
κατά κανόνα δεν ενσωματώνονται. Προ-
κύπτει, λοιπόν, το τραγικό ενδεχόμενο, οι 
τελευταίες γενεές των Ελλήνων να βιώ-
σουν φαινόμενα βίαιης σύγκρουσης αντα-
γωνιστικών εθνικισμών μέσα στις πόλεις, 
τις γειτονιές, τις πολυκατοικίες.

Άρα, πρέπει να δούμε ρεαλιστικά και χω-
ρίς εμμονές και ιδεοληψίες το φαινόμενο. 
Να συνειδητοποιήσουμε τις δυνητικές του 
συνέπειες σε βάθος χρόνου και να πάρου-
με τις αποφάσεις μας. 
Και τις αποφάσεις θα πρέπει να τις πά-

ρει το κυρίαρχο πολιτικό υποκείμενο, ο 
ελληνικός λαός και όχι κάποια κέντρα του 
εξωτερικού, οι γνωστοί ιδεοληπτικοί και 
οι επίσης γνωστοί επαγγελματίες «μετα-
ναστοπατέρες» που κάνουν χρυσοφόρες 
μπίζνες μέσω ΜΚΟ.
Αν τουλάχιστον θέλουμε να διατηρούμε 

κάποια επίφαση έστω δημοκρατίας, θέλω 

να κλείσω με κάποια ερωτήματα στα 
οποία οι «αντιρατσιστές», «μεταναστοπα-
τέρες», οπαδοί των «ανοικτών συνόρων», 
οφείλουν κάποια στιγμή να απαντήσουν:
-Πόσους μετανάστες θεωρούν ότι μπο-
ρεί να φιλοξενήσει η Ευρώπη γενικώς και 
η Ελλάδα ειδικότερα; Τρία εκατομμύρια; 
Πέντε; Δέκα; Εκατό; Ένα δισ; Πόσους;
-Υπάρχει κάποιο όριο στον αριθμό των 

ανθρώπων που θα εισέλθουν στην πα-
τρίδα μας, μετά από το οποίο πρέπει να 
κλείσουμε τα σύνορα, ή αυτά θα πρέπει 
να είναι μονίμως ανοιχτά, ή «μισάνοι-
χτα» όπως τώρα;
-Πόσους μετανάστες θεωρούν ότι μπο-
ρεί να φιλοξενήσει η Ελλάδα, χωρίς να 
υποστεί τον κίνδυνο εξάλειψης της εθνο-
πολιτισμικής της ταυτότητας;
-Τους ενδιαφέρει αυτός ο κίνδυνος ή 

αδιαφορούν; Μήπως το επιδιώκουν, στο 
πλαίσιο κάποιας αντίληψής τους περί 
«ιδανικού κόσμου», ο οποίος θα έχει 
αφήσει πίσω του τα έθνη και τους λαούς;
-Σε πόσους μετανάστες θεωρούν ότι η 
Ευρώπη μπορεί να προσφέρει καλύτερη 
ζωή, ακόμη κι αν θυσιάσει την εθνοπο-
λιτισμική της ταυτότητα; Υπάρχει κάποιο 
αριθμητικό όριο, ή η Ευρώπη θεωρείται 
ικανή να προσφέρει «καλύτερη ζωή» σε 
όλους όσοι θα εισέλθουν, ακόμη και αν 
είναι εκατοντάδες εκατομμύρια;
-Ο ελληνικός λαός έχει, κατά την άπο-

ψή τους, δικαίωμα να αποφασίσει για 
το πώς θα διαχειριστεί τη μαζική μετα-
νάστευση, ή δεν το δικαιούται γιατί, κατ’ 
αυτούς, η απρόσκοπτη είσοδος αποτελεί 
«θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», που 
δεν τίθεται στην κρίση της πλειοψηφίας;

Όταν λοιπόν υπάρξουν απαντήσεις σε 
αυτά τα απλά ερωτήματα, τότε μόνο μπο-
ρούμε να μιλήσουμε σοβαρά για το ποιος 
είναι ρατσιστής και ποιος όχι, για το ποιες 
ιδεολογικές – πολιτικές απόψεις έχει και 
ποιους στόχους προωθεί. 

Μέχρι τότε, η οχύρωση πίσω από ένα 
συναισθηματικό ανθρωπισμό, το μόνο 
που επιτυγχάνει είναι να τον ακυρώνει 
και βεβαίως να εξωθεί τους απλούς Έλλη-
νες, Γάλλους, Ιταλούς και όποιους άλλους 
Ευρωπαίους, σε μία αρνητική στάση, η 
οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμε-
τάλλευσης από ακραίους κύκλους.

*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι καθηγη-
τής Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρα-
τιωτικών Τεχνολογιών, διευθυντής του 
Τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου 
στη Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων. Διδά-
σκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τμή-
μα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Άρχισε η ελεύθερη πτώση των ακινήτων
Η TD Bank βλέπει πτώση έως και 25 τοις εκατό στις τιμές των κατοικιών στον Καναδά μέχρι τις αρχές του 2023

Μια νέα έκθεση της TD Bank υπο-
δηλώνει ότι η μέση τιμή ενός 

σπιτιού στον Καναδά θα μπορούσε να 
πέσει μεταξύ 20 και 25 τοις εκατό από 
την κορύφωσή της, που παρατηρήθηκε 
νωρίτερα φέτος έως το πρώτο τρίμηνο 
του 2023.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέ-
ρα 29 Αυγούστου, έρχεται την ώρα που 
μειώθηκαν οι τιμές το καλοκαίρι, καθώς 
τα στεγαστικά δάνεια και τα επιτόκια αυ-
ξήθηκαν. Πολλοί αναμένουν ότι η πτώση 
θα συνεχιστεί και το φθινόπωρο και ακό-
μη και το χειμώνα.
Τα τελευταία στοιχεία από την Canadian 

Real Estate Association (CREA) έδειξαν 
ότι οι τιμές έφτασαν τα 629.971 δολάρια 
τον Ιούλιο, μειωμένα κατά 5 τοις εκατό 
από 662.924 δολάρια τον περασμένο 
Ιούλιο. Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, 
ανήλθε σε 650.760 δολάρια, πτώση 3 τοις 
εκατό από τον Ιούνιο.

Η προβλεπόμενη πτώση της τιμής της 
έκθεσης αντιπροσωπεύει μια άνευ προ-
ηγουμένου πτώση τουλάχιστον από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν ξεκί-
νησαν τα δεδομένα, αλλά ακολουθεί μια 
άνιση άνευ προηγουμένου αύξηση κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, έγραψε ο 
οικονομολόγος τής TD, Rishi Sondhi. «Η 
προβλεπόμενη πτώση στις εθνικές τιμές 
των κατοικιών θα επαναλάβει μόνο εν 
μέρει το 46% κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας», δήλωσε ο Sondhi.
«Ως εκ τούτου, η πρόβλεψή μας μπορεί 

να περιγραφεί πιο εύστοχα ως αναβαθ-

μονόμηση της αγοράς, αντί για κάτι πιο 
αυστηρό».

Ο Sondhi λέει ότι τα χειρότερα αποτε-
λέσματα πιθανότατα θα αποφευχθούν, 
λόγω πολλών παραγόντων που θα βο-
ηθήσουν στη μείωση της ζήτησης και 
των τιμών των κατοικιών – ο ταχύτερος 
κύκλος αύξησης επιτοκίων εδώ και δε-
καετίες, τα αυξανόμενα εισοδήματα των 
καταναλωτών και η υπερβολική αποταμί-
ευση και τα χαμηλά αποθέματα στις νέες 
αγορές και στις αγορές μεταπώλησης.

Η πρόβλεψη τιμολόγησης του Sondhi εί-
ναι σύμφωνη με αυτή που έγινε από μια 
τριάδα οικονομολόγων της Desjardins. 

Περίμεναν ότι η μέση εθνική τιμή κατοι-
κίας θα μειωνόταν κατά 15 τοις εκατό, 
μεταξύ του υψηλού του Φεβρουαρίου 

– 817.253$ – και του τέλους του 2023, 
αλλά προσάρμοσαν την πρόβλεψή τους 
τον Αύγουστο για να προβλέψουν πτώση 
μεταξύ 20 και 25 τοις εκατό.
Εν τω μεταξύ, η CREA προέβλεψε τον 

Ιούνιο ότι η εθνική μέση τιμή κατοικίας 
θα αυξηθεί κατά 10,8 τοις εκατό σε ετή-
σια βάση στα 762.386 δολάρια μέχρι το 
τέλος του 2022 και θα φτάσει τα 786.252 
δολάρια το 2023. Ο Meray Mansour, 
κτηματομεσίτης στο Τορόντο, είπε ότι η 
πρόβλεψη του Sondhi φαίνεται πιο ρε-

αλιστική, με βάση τα όσα έχει δει τους 
τελευταίους μήνες. Σε γειτονιές του Το-
ρόντο, όπως το Beaches και το Leslieville, 
ανακάλυψε ότι οι τιμές έχουν ήδη μειω-
θεί κατά 10%.
«Ο πραγματικά έξυπνος αγοραστής εκ-

μεταλλεύεται την ευκαιρία, αλλά ορισμέ-
νοι αγοραστές σκέφτονται πολύ περισ-
σότερο… θα μειωθεί πολύ περισσότερο», 
είπε.
Θεωρεί αυτή την περίοδο ως «επαναφο-

ρά», ειδικά για τους πωλητές που είναι 
συνηθισμένοι σε πολέμους προσφορών 
και στα ύψη των τιμών, ενώ η αγορά βρι-
σκόταν σε κατάθλιψη κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Η έκθεση της Sondhi εκτί-
μησε επίσης, ότι ο αριθμός των πωλή-
σεων κατοικιών θα μειωθεί κατά 35 τοις 
εκατό έως το πρώτο τρίμηνο του 2023.
«Η προβλεπόμενη πτώση των πωλήσε-

ων κατοικιών στον Καναδά εμπίπτει αρ-
κετά στο εύρος που παρατηρήθηκε σε 
προηγούμενες πτώσεις τιμών κατοικιών 
και ξεπεράστηκε από την παγκόσμια οι-
κονομική κρίση, κατά την οποία οι τιμές 
μειώθηκαν κατά 38 τοις εκατό», έγραψε 
ο Sondhi.

Η CREA διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις 
κατοικιών τον Ιούλιο μειώθηκαν 5,3 τοις 
εκατό σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Ο πραγ-
ματικός αριθμός πωλήσεων τον περα-
σμένο μήνα ήταν 37.975, μειωμένος κατά 
29 τοις εκατό σε σύγκριση με τον περα-
σμένο Ιούλιο.

Μακροπρόθεσμα, η TD παραμένει θετι-
κή στις προοπτικές για τη στέγαση, επει-
δή προβλέπει ότι η πληθυσμιακή αύξηση 
θα παραμείνει υγιής, υποστηρίζοντας τη 
θεμελιώδη ζήτηση για στέγαση.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Yiannis Hatzichristidis

Μια νέα τακτική, με στόχο την ενο-
χοποίηση της Ελλάδας για την 

ένταση στην περιοχή του Αιγαίου και 
της Ανατολικής Μεσογείου και συγχρό-
νως την απόκτηση επιχειρημάτων και 
εντός του ΝΑΤΟ, για την προώθηση της 
θέσης για αποστρατικοποίηση των νη-
σιών αλλά και για τη νομιμοποίηση της 
απόκτησης εκ μέρους της των ρωσικών 
S-400, υιοθετεί τις τελευταίες εβδομά-
δες η Τουρκία.

Νίκος Μελέτης
© Liberal.gr

Οι συνεχείς καταγγελίες για «παρενο-
χλήσεις τουρκικών μαχητικών από ελλη-
νικά μαχητικά» απαντώνται δια της δι-
πλωματικής οδού από την Αθήνα, όμως 
δημιουργούν προβληματισμό στο ΝΑΤΟ 
και προκαλούν «αμυντική» στάση των 
επιτελών της Συμμαχίας, που ακολου-
θούν την πάγια γραμμή για μη εμπλοκή 
στις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Η Τουρκία επιχειρεί να επενδύσει όμως 
και στο γεγονός, ότι όχι μόνο η ίδια αλλά 
και οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν ως 
εναέριο χώρο της Ελλάδας τα 10 ν.μ. και 
έτσι θεωρεί ότι μπορεί να εμφανίσει την 
Ελλάδα ως παρανομούσα, όταν αναγνω-
ρίζει και αναχαιτίζει αεροσκάφη τα οποία 
χωρίς σχέδια πτήσης εισέρχονται στον 
εναέριο χώρο μεταξύ των 6 και 10 ν.μ..

Η Τουρκία, μετά από σχεδόν 24 χρόνια, 
θυμήθηκε τους S-300, οι οποίοι είχαν 
αγοραστεί από την Κύπρο, αλλά λόγω της 
αντίδρασης της Τουρκίας και με τις ευλο-
γίες των Αμερικανών, κατέληξαν τελικά 

με απόφαση της κυβέρνησης Κληρίδη και 
με ισχυρή παρότρυνση της κυβέρνησης 
Σημίτη, στην Κρήτη.

Η καταγγελία της Τουρκίας, ότι τουρκικά 
μαχητικά εγκλωβίστηκαν από τα ραντάρ 
των S-300 (κάτι που διαψεύστηκε από ελ-
ληνικές στρατιωτικές πηγές), δεν έχει ως 
στόχο μόνο να προβάλει την Ελλάδα ως 
υπεύθυνη για την πρόκληση εντάσεων 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Αλλά με την έγερση του ζητήματος αυ-
τού, η Τουρκία επιδιώκει να πείσει ότι 
δεν είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που 
έχει στην κατοχή της ρωσικά πυραυλικά 
συστήματα και συνεπώς είναι άδικη η 
«τιμωρία» που υφίσταται από τις ΗΠΑ 
με την επιβολή κυρώσεων για την προμή-
θεια των υπερσύγχρονων S-400.

Βεβαίως, κάθε άλλο παρά είναι συγκρί-
σιμες οι δύο υποθέσεις, καθώς οι S-300 
κατέληξαν στην Ελλάδα με πρωτοβουλία 
των Αμερικανών, προκειμένου να απο-
φευχθεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην 
Κύπρο (1998) και εντάχθηκαν επιχειρη-
σιακά στο αντιαεροπορικό σύστημα της 
Ελλάδας με τρόπο συμβατό με τις συμ-
μαχικές υποχρεώσεις.
Αντιθέτως η Τουρκία, σε μια περίοδο 

που άρχιζαν να διαφαίνονται τα πρώτα 
βαριά σύννεφα στις σχέσεις τής Ρωσίας 
με τη Δύση και αντιδρώντας στην άρνηση 
των Αμερικανών να δεχτούν τους τελεσι-
γραφικούς όρους για τις προϋποθέσεις 
απόκτησης των Patriot, στράφηκε προς 
τον Β. Πούτιν εξασφαλίζοντας την αγορά 
των S-400, οι οποίοι αποτελούν απειλή 
για τα αμερικανικά μαχητικά F-35.
Η κίνηση της Τουρκίας όμως είχε και πο-

λιτικό περιεχόμενο, καθώς ήθελε με την 
αγορά των S-400 να δείξει την αυτονομία 
της έναντι των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ αλλά και 
της Δύσης, και τη δυνατότητα της να κι-
νηθεί σε άλλες κατευθύνσεις.

Όμως, η σύγχυση την οποία προκαλεί 
με την «καταγγελία» περί λοκαρίσματος 
τουρκικών μαχητικών από τους S-300 που 
έχουν τη βάση τους στην Κρήτη, θα χρη-
σιμοποιηθεί επικοινωνιακά από το τουρ-
κικό λόμπι στις ΗΠΑ, που προσπαθεί με 
κάθε τρόπο και ξοδεύοντας εκατομμύρια 
δολάρια, να υπονομεύσει τη στάση του 
Κογκρέσου που έχει επιβάλει κυρώσεις 
λόγω της αγοράς των S-400 και απει-
λεί να μπλοκάρει την πώληση F-16 στην 
Τουρκία.

Όμως οι τουρκικές καταγγελίες, έρχο-
νται σε μια περίοδο που, σύμφωνα με 
πληροφορίες, και η Αθήνα έχει επιλέξει 
μια περισσότερο αποφασιστική στάση 
στον αέρα του Αιγαίου. 
Το ΓΕΕΘΑ έχει δώσει, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, οδηγίες για πιο «σφιχτό μαρ-
κάρισμα» των Τούρκων όταν προβαίνουν 
σε παραβιάσεις του ΕΑΧ και παραβάσεις 
των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, 
ακόμη και όταν βαφτίζουν τις τουρκικές 
ασκήσεις και εξόδους αεροσκαφών, ως 
«Νατοϊκές».

Η ευρηματικότητα της Τουρκίας όμως 
δεν εξαντλείται σε όλα αυτά. Στις 28 Αυ-
γούστου εξέδωσε παράτυπη ΝΟΤΑΜ για 
πτήσεις DRONES στο Αιγαίο για «περι-
βαλλοντική προστασία και αποστολές 
υποστήριξης Ερευνας και Διάσωσης» σε 
περιοχές που κάλυπταν ακόμη και το μέ-
σον του Αιγαίου.

Είχε προηγηθεί υποβολή αιτήματος στις 
αρμόδιες Ελληνικές Αρχές το οποίο όμως 
τροποποιήθηκε, καθώς οι περιοχές αυτές 
επικάλυπταν περιοχές εθνικής κυριαρ-
χίας και βεβαίως την περιοχή ελληνικής 
αρμοδιότητας για Έρευνα και Διάσωση, 
τις οποίες σκοπίμως η τουρκική ΝΟΤΑΜ 
χαρακτήριζε «διεθνή εναέριο χώρο».
Οι ελληνικές Αρχές με τη ΝΟΤΑΜ που 

εξέδωσαν χαρακτηρίζουν «άκυρη» την 
τουρκική Αναγγελία, καθώς αντιβαίνει 
τους κανόνες του ICAO και αφορούν πε-
ριοχή που η υπεύθυνη Αρχή είναι η Ελ-
ληνική και επισημαίνει ότι η απόρριψη 
του τουρκικού αιτήματος έγινε, εφόσον 
αυτό δεν ήταν συμβατό με τους κανόνες 
του ICAO καθώς και με το διεθνές δίκαιο, 
ενώ η τουρκική ΝΟΤΑΜ «επικαλύπτει πε-
ριοχές εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας» 
και την SEARCH AND RESCUE REGION που 
είναι υπό ελληνική ευθύνη, μέσω του 
συντονισμού του Κέντρου του Πειραιά 
(JRCC PIRAEUS).
Οι ελληνικές Αρχές προειδοποιούν, ότι 

με τη στάση της η Τουρκία όχι μόνο αδια-
φορεί για την ασφάλεια της Γενικής Ενα-
έριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών 
αλλά προκαλεί επίσης αναστάτωση στην 
Πολιτική Αεροπορία, ζητώντας τη μακρό-
χρονη δέσμευση του εναέριου χώρου 
και μπλοκάροντας τις πιο οικονομικές 
πτήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο «την απο-
τελεσματικότητα και κανονικότητα της 
διεθνούς αεροπορικής κυκλοφορίας» και 
συνεπώς δηλώνει η Ελληνική Αρχή ότι «οι 
περιοχές που ζητήθηκαν (από την Τουρ-
κία) δεν είναι διαθέσιμες».

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία  
θυμήθηκε τους S-300  
και τα νέα «κόλπα»  
με πτήσεις drones
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Τα εμβόλια κατά της Covid-19 που 
έχουν βασιστεί σε αδενοϊούς ενδεχο-

μένως σχετίζονται με αυξημένη συχνό-
τητα εμφράγματος μυοκαρδίου, εγκεφα-
λικού επεισοδίου και πνευμονικής εμβο-
λής, στα άτομα κάτω των 75 ετών, όπως 
αναφέρει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
Annals of Internal Medicine και συντά-
χθηκε από τον Jérémie Botton του Εθνι-
κού Οργανισμού για την Ασφάλεια των 
Φαρμάκων της Γαλλίας.

ΕΔΩ Η ΜΕΛΕΤΗ: [www.acpjournals.org/
doi/10.7326/M22-0988]
Αφού λοιπόν αναγκάστηκαν εκατομμύ-

ρια άνθρωποι να εμβολιαστούν, τώρα 
προκύπτουν μελέτες στις οποίες καταδει-
κνύεται ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 
δεν ήταν ασφαλή. Κάτι αναμενόμενο, κα-
θώς επρόκειτο για πειραματικά σκευά-
σματα.

Ο συγκεκριμένος μελέτησε το μεσοπρό-
θεσμο κίνδυνο ανεπιθύμητου καρδιαγ-
γειακού συμβάντος (εκτός της μυοκαρ-
δίτιδας και της περικαρδίτιδας) μετά τον 
εμβολιασμό για τη λοίμωξη Covid-19. Στο 
δείγμα συμπεριελήφθησαν 46,5 εκατομ-

μύρια άτομα κάτω των 75 ετών.
Όπως αναφέρεται, η σχετική συχνότητα 

κάθε καρδιαγγειακού επεισοδίου υπο-
λογίστηκε στις τρεις εβδομάδες μετά τον 
εμβολιασμό.
Οι ερευνητές ισχυρίζονται, πως ούτε το 

εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, ούτε εκείνο 
της Moderna, σχετίζονταν με ανεπιθύμη-
τα καρδιαγγειακά συμβάματα, την ώρα 
που και αυτά τα εμβόλια έχουν δεχθεί 
πυρά επιστημόνων.
Όπως αναφέρει η μελέτη, το οξύ έμ-

φραγμα του μυοκαρδίου και η πνευμονι-
κή εμβολή παρατηρήθηκαν κατά τη δεύ-
τερη εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό με 
το εμβόλιο της AstraZeneca (σχετική συ-
χνότητα: 1,29 και 1,141 αντίστοιχα).
Επίσης, παρατηρήθηκε σχέση μεταξύ εμ-

φράγματος τη δεύτερη εβδομάδα μετά 
τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της Janssen 
(σχετική συχνότητα: 1,75).
«Αν και τα ευρήματά μας για το μεσοπρό-

θεσμο καρδιαγγειακό προφίλ ασφαλεί-
ας των mRNA εμβολίων είναι σε γενικές 
γραμμές καθησυχαστικά, υπάρχουν στοι-
χεία για το συσχετισμό της πνευμονικής 

εμβολής και του οξέος εμφράγματος μυο-
καρδίου με τα εμβόλια που έχουν βασιστεί 
σε αδενοϊούς, όπως αυτό της AstraZeneca 
και του εμφράγματος με αυτό της Janssen, 

που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και σε 
μεγαλύτερες κλινικές μελέτες», διατείνο-
νται οι συγγραφείς της μελέτης.

© pronews.gr

Το χρονικό της μήνυσης της Moderna  
ενάντια στις Pfizer & BioNTech
Κι ενώ τα πανδημικά κύματα δεν 

έχουν ακόμα καταλαγιάσει, νέα 
τρικυμία προκαλεί η δικαστική διαμάχη 
που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην εταιρία 
βιοτεχνολογίας Moderna και τις Pfizer 
και BioNTech. 
Εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα, η αμερι-

κανική εταιρία Moderna κατέθεσε μήνυ-
ση κατά του αμερικανικού φαρμακευτι-
κού κολοσσού Pfizer και της γερμανικής 
BionTech, για την αντιγραφή της πατέ-
ντας που σχετίζεται με την ανάπτυξη του 
πρώτου εμβολίου κατά του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με την κατατεθείσα μήνυση, η 
Moderna ισχυρίζεται ότι η mRNA τεχνο-
λογία, την οποία ανέπτυξε την τελευταία 
δεκαετία πριν το ξέσπασμα της πανδημί-
ας, αντιγράφηκε. Η μήνυση, με την οποία 
η Moderna ζητά αποζημίωση για την οι-
κονομική ζημιά που υπέστη, κατατέθη-
κε και στην Αμερική και στη Γερμανία. Ο 
ένας αντίδικος, η Pfizer, δήλωσε μέσω 
των εκπροσώπων της έκπληκτη από τη 
μηνυτήρια αναφορά και τόνισε πως θα 
υπερασπιστεί ένθερμα τα πνευματικά της 
δικαιώματα (σχετικά με την ανάπτυξη του 
εμβολίου) έναντι αυτών των αβάσιμων 
καταγγελιών. Σε διευκρινιστική δήλωση 
της η Moderna επεσήμανε, ότι η Pfizer 

και η BioNTech αντέγραψαν δύο στοιχεία 
σχετιζόμενα με την mRNA τεχνολογία του 
πρώτου εμβόλιου κατά του κορωνοϊού.
Το πρώτο στοιχείο αφορά μία χημι-

κή τροποποίηση που επιτεύχθηκε το 
2015, κατά την οποία οι επιστήμονες της 
Moderna κατάφεραν να αποφύγουν μία 
ανεπιθύμητη αντίδραση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος μετά την έκθεση στο 
εμβόλιο. Το δεύτερο αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο και τα δύο εμβόλια στοχεύουν 
την πρωτεΐνη ακίδα στο εξωτερικό περί-
βλημα του κορωνοϊού. Προχωρώντας σε 
κάποιες διευκρινίσεις, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Moderna, Stephane Bancel, 
επισήμανε ότι «καταθέτουμε τη μήνυση 
για να προστατέψουμε την πλατφόρμα με 
την πρωτοποριακή mRNA τεχνολογία την 
οποία δημιουργήσαμε μία δεκαετία πριν 
την πανδημία και στην οποία επενδύσαμε 
δισεκατομμύρια δολάρια».

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ MRNA ΕΜΒΟΛΙΑ
Η Moderna είναι μία νέα βιοτεχνολογική 

εταιρεία που λειτούργησε μόλις το 2010 
και ανέπτυξε πρώτη την mRNA τεχνολογία 
που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη των 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού.

Τα mRNA εμβόλια χρησιμοποιούν ένα 
μόριο του γενετικού μας κώδικα που λέ-
γεται messenger RNA προκειμένου να 
επάγουν την ανοσολογική αντίδραση του 
ανθρώπινου οργανισμού. Όταν το μόριο 
αυτό έρθει σε επαφή με το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα, το διδάσκει να πυροδοτή-
σει αντίδραση για να εξολοθρεύσει τον 
αληθινό ιό.

Από την έναρξη της πανδημίας, η 
Moderna που ανέπτυξε αυτή την τεχνολο-
γία και την έχει πατεντάρει, δεν επέβαλε 
την ισχύ των πατεντών, προκειμένου να 
δώσει τη δυνατότητα και σε άλλες φαρ-
μακευτικές εταιρείες να αναπτύξουν εμ-
βόλια για τον κορωνοϊό τα οποία θα μπο-
ρούσαν να διανεμηθούν στις χώρες χαμη-
λού και μεσαίου εισοδήματος.
Το Μάρτιο του 2022 όταν πλέον βρι-

σκόμασταν σε μεταγενέστερο στάδιο της 
πανδημίας, η Moderna δήλωσε ότι οι άλ-
λες εταιρίες θα έπρεπε να σεβαστούν τα 
πνευματικά της δικαιώματα στις χώρες 
υψηλού εισοδήματος, παρότι μέχρι εκεί-
νη την ημερομηνία δε σκόπευε να ζητήσει 
αποζημίωση για τη μη ισχύ των πατεντών. 

Διαφωνίες σχετιζόμενες με τις πατέντες, 
δηλαδή με τα πνευματικά δικαιώματα, 
προκύπτουν συχνά κατά την ανάπτυξη 

νέας φαρμακευτικής τεχνολογίας και ήδη 
η Moderna και η Pfizer αντιμετωπίζουν 
μηνύσεις σχετιζόμενες με τις αντίστοι-
χες πλατφόρμες mRNA τεχνολογίας που 
έχουν αναπτύξει.

Επιπλέον, η Moderna έχει μία εξελισσό-
μενη διαφωνία με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Υγείας των ΗΠΑ, σχετικά με τα κέρδη προ-
ερχόμενα από κρίσιμες πατέντες σε αυτή 
την καινοτόμο τεχνολογία.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, η γερμανι-
κή εταιρία βιοτεχνολογίας Curevac κατέ-
θεσε μήνυση εναντίον της επίσης γερμα-
νικής BioNTech για παραβίαση πατεντών 
σχετικές με mRNA μόρια, ζητώντας δίκαιη 
αποζημίωση. 

Στην τελευταία δικαστική διαμάχη, η 
Pfizer από τη μεριά της ανακοίνωσε, ότι 
δεν έχει ακόμα μελετήσει όλη τη μηνυ-
τήρια αναφορά αλλά οι εκπρόσωποι της 
δηλώνουν έκπληκτοι με αυτή την εξέλιξη, 
δεδομένου ότι το εμβόλιο (της Pfizer) στη-
ρίχθηκε στη δική της mRNA τεχνολογία.

© liberal.gr
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«ΕΟΦ» Γαλλίας: «Τα εμβόλια κατά της Covid-19 προκαλούν  
έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο και πνευμονική εμβολή» 
Ανάγκασαν εκατομμύρια ανθρώπους να εμβολιαστούν με μη ασφαλή σκευάσματα



12  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  2 Σεπτεμβριου, 2022 / September 2, 2022

Υγεία και Διατροφή

Τι παθαίνει το ανθρώπινο σώμα  
όταν βουτάμε σε κρύα νερά
Μάλλον, η παγωμένη θάλασσα κάνει καλό... 
1] ΜΠΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗ-

ΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: Για το σώμα μας 
μία τέτοια ξαφνική αλλαγή, από τα που-
λόβερ και το καλοριφέρ, στο μπικίνι και 
στη θάλασσα, είναι ένα σοκ. Και ίσως να 
νομίζουμε πως δεν είναι και η καλύτερη 
ιδέα. Λάθος. Επιστήμονες από την Τσε-
χία παρακολούθησαν ανθρώπους που 
βουτούσαν σε κρύα νερά. Για μία ώρα, 
τρεις φορές την εβδομάδα. Διαπίστωσαν 
λοιπόν, πως υπήρχε σημαντική αύξηση 
των λευκών αιμοσφαιρίων. Που σχετίζο-
νται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό 
οφείλεται, στο ότι το κρύο νερό αποτελεί 
έναν ήπιο στρεσογόνο παράγοντα. Που 
ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα.

2] ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ALL-NATURAL HIGH: 
Πολλοί χειμερινοί κολυμβητές είναι με 
το χαμόγελο στα χείλη. Και όχι, δεν είναι 
γιατί έχει παγώσει πάνω τους. Γι αυτή 
την ανεβασμένη διάθεση, ευθύνονται οι 
ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες είναι φυσικά 
παυσίπονα και αντικαταθληπτικά. Που 
παίρνουν τον πόνο και τη θλίψη μακριά. 
Και ένα μικρό tip: έκρηξη ενδορφι-

νών δεν έχουμε μόνο όταν κάνουμε 
μπάνιο σε κρύο νερό. Αλλά και όταν 
πονάμε ή ερχόμαστε σε οργασμό. 
Όσον αφορά στο κρύο. Αυτό ενεργο-
ποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα. 
Το οποίο είναι υπεύθυνο για την ξεκού-
ραση και την ανασυγκρότησή μας. Και 
αυτό μπορεί να πυροδοτεί την απελευ-

θέρωση ντοπαμίνης και σεροτονίνης. 
Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές σηκώνουν το 
βάρος, το να μας κρατούν χαρούμενους. 
Από τη μία λοιπόν έχουμε τις ενδορφί-
νες. Και από την άλλη έχουμε και τη ντο-
παμίνη και τη σεροτονίνη. Και όλα αυτά 
κάνουν πάρτυ όταν εμείς βουτάμε στην 
κρύα θάλασσα. Μαγεία.
3] ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΣ 

ΖΩΗ: Ερευνητές μελέτησαν ανθρώπους 
που καθημερινά έκαναν κρύο ντους. Και 
διαπίστωσαν πως τα επίπεδα τεστοστε-
ρόνης και τα οιστρογόνα στις γυναίκες 
είναι υψηλά. Ανεβαίνει η libido με το 
κρύο νερό. Ω, ναι!
4] ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΤΑΠΛΗ-

ΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ: Βοηθά στην κυκλοφο-

ρία του αίματος. Το οποίο κυκλοφορεί 
ανεμπόδιστα μέσα στα τριχοειδή μας 
αγγεία, τις φλέβες και τις αρτηρίες. 
Επίσης, γίνεται μια εξαιρετική απολέ-

πιση στο δέρμα μας. Ενώ πολλοί είναι 
αυτοί που υποστηρίζουν πως βοηθά και 
στη μείωση της κυτταρίτιδας.
5] ΚΑΙΜΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ: Αν με το κολύμπι 

καις θερμίδες, με το κολύμπι στην κρύα 
θάλασσα καις τις διπλάσιες. 
Γιατί κάνεις ακόμα μεγαλύτερη προ-

σπάθεια προκειμένου να ζεσταθείς. 
Έτσι, το σώμα καταναλώνει περισσότερη 
ενέργεια… άρα θερμίδες!

Γιώργος Βράτσος
(klik.gr)

Σύμφωνα με έρευνα του γερμανι-
κού ασφαλιστικού φορέα ΚΚΗ, ο 

αριθμός των διαγνώσεων καρκίνου του 
δέρματος αυξήθηκε κατακόρυφα τα τε-
λευταία δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, το 
2017 διαγνώσθηκαν 87% περισσότεροι 
άνθρωποι με κακοήθη όγκο του δέρμα-
τος (μελάνωμα) απ’ ό,τι το 2007. Η ΚΚΗ 
στην οποία είναι ασφαλισμένοι περίπου 
1,7 εκ. πολίτες συνδέουν τη δραματική 
αυτή εξέλιξη με την αύξηση του αριθ-
μού των ζεστών, ηλιόλουστων ημερών 
που έχει ως συνέπεια να αυξάνεται και η 
ακτινοβολία UV. Αντίθετα, το γερμανικό 
Κέντρο Έρευνας Καρκίνου (DKFZ) διαπι-
στώνει μεν μια αύξηση των διαγνώσεων 

καρκίνου του δέρματος, αλλά δε διακρί-
νει κάποια άμεση σχέση με την αύξηση 
των θερμοκρασιών.
«Η ένταση των ακτινών UV δεν εξαρ-

τάται από τη θερμοκρασία, αλλά κατά 
πόσο εκτίθεται κανείς σε αυτές και αν 
υπάρχει συννεφιά», επισημαίνει ο Γιό-
χεν Σβεν Ούτικαλ, διευθυντής του τμή-
ματος που ειδικεύεται στον καρκίνο του 
δέρματος στο DKFZ.

ΤΙ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ  
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας 

είναι ο τόπος διαμονής. Έτσι, ο κίνδυνος 
στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία εί-

ναι ιδιαίτερα αυξημένος, επειδή εκεί δεν 
υπάρχουν τα στρώματα του όζοντος που 
προστατεύουν από τις ακτίνες UV.
Αξίζει να σημειωθεί, πως οτιδήποτε 

καρκινογόνο στο δέρμα εμφανίζει τις 
επιπτώσεις του μετά από 30 ή 40 χρόνια. 
«Εάν κάποιος στην παιδική του ηλικία 
είχε καεί πολλές φορές από τον ήλιο, εί-
ναι πιο πιθανό να εμφανίσει ως ενήλικας 
καρκίνο του δέρματος, σε σχέση με κά-
ποιον που κάηκε λιγότερο».
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ 

Κοχ, το 2014 περίπου 11.000 άνδρες και 
10.300 γυναίκες διαγνώστηκαν με κακο-
ήθη καρκίνο του δέρματος, ενώ 1.800 
άνδρες και 1.300 γυναίκες κατέληξαν. 

Ενδείξεις για ένα λεγόμενο μελάνωμα 
που είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, 
μπορεί να είναι δυσπλαστικοί σπίλοι με 
ομιχλώδη όρια, ποικιλιοχρωμία, έπαρση 
ή διάμετρο πάνω από πέντε χιλιοστά.
Ο Γιόχεν Σβεν Ούτικαλ συμβουλεύει να 

αποφεύγεται ο ήλιος κατά τις μεσημε-
ριανές ώρες, να χρησιμοποιείται ρουχι-
σμός που καλύπτει το σώμα, καθώς και 
καπέλο, γυαλιά και αντηλιακό. Ακόμη και 
στη σκιά, ο ήλιος μπορεί να είναι επικίν-
δυνος, αφού και το νερό, για παράδειγ-
μα, αντανακλά τις ακτίνες UV.

Αλεξάνδρα Κοσμά
© in.gr
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Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 5 septembre au dimanche 11 septembre 2022 · from monday september 5th to sunday september 11th 2022

CONFITURES CONFITURES 
BIOLOGIQUESBIOLOGIQUES

PUR NATURPUR NATUR
Organic JamsOrganic Jams

300g300g

SIROP D’ÉRABLE PURSIROP D’ÉRABLE PUR
Pure Maple SyrupPure Maple Syrup

540ml*540ml*

HUMMUS OU BABA HUMMUS OU BABA 
GANNOUJ FONTAINE GANNOUJ FONTAINE 

SANTÉSANTÉ
260g260g

RICOTTA FRAÎCHERICOTTA FRAÎCHE
Fresh RicottaFresh Ricotta

FROMAGE PARMESAN FROMAGE PARMESAN 
GRAN REGALGRAN REGAL

CheeseCheese
ESTONIE

MERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting

Nettoyé · Cleaned
8.80/kg

6.59/kg

DARNES DE SAUMON FRAISDARNES DE SAUMON FRAIS
Fresh Salmon SteaksFresh Salmon Steaks

19.82/kg19.82/kg

PALETTE DE BOEUF FRAIS DÉSOSSÉEPALETTE DE BOEUF FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Beef Blade RoastFresh Boneless Beef Blade Roast

13.21/kg13.21/kg

BOUILLONS BOUILLONS 
BIOLOGIQUES ILIOSBIOLOGIQUES ILIOS

Organic BrothsOrganic Broths
946ml946ml

MORCEAUX DE NOIX DE MORCEAUX DE NOIX DE 
GRENOBLEGRENOBLE
Walnut PiecesWalnut Pieces
454g ou 11.00/kg454g ou 11.00/kg

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

8.80/kg8.80/kg

FILETS DE SOLE FRAISFILETS DE SOLE FRAIS
Fresh Sole FilletsFresh Sole Fillets

19.82/kg19.82/kg

FROMAGE CHEDDAR EXTRA-FORTFROMAGE CHEDDAR EXTRA-FORT
CheeseCheese
15.41/kg15.41/kg

FIGUES VERTESFIGUES VERTES
OU NOIRESOU NOIRES

Green or Black FigsGreen or Black Figs
boîteboîte

CÉLERICÉLERI
CeleryCelery

GRÈCE

TOMATES DE SERRETOMATES DE SERRE
Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

ORANGES BIOLOGIQUESORANGES BIOLOGIQUES
Organic OrangesOrganic Oranges
3lb3lb

BIO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ιταλία: Άνδρας απεγκλωβίστηκε από σήραγγα  
που έσκαβε για να ληστέψει τράπεζα!

Πρόκειται για... κωμωδία 
και δράμα, στο πιο αγνό 

στυλ του ιταλικού κινημα-
τογράφου. Για πάνω από 8 
ώρες επιχειρούσαν πυροσβέ-
στες να απεγκλωβίσουν έναν 
άνδρα, ο οποίος βρέθηκε πα-
γιδευμένος σε σήραγγα στο 

κέντρο της Ρώμης, την οποία 
φέρεται να έσκαβε ο ίδιος, σε 
μια προσπάθεια να… ληστέ-
ψει μια τράπεζα! 
Ο δράστης θάφτηκε έξι μέ-

τρα κάτω από τη γη, μετά 
την κατάρρευση τμήματος 
δρόμου στη Via Innocenzo 

XI, κοντά στο Βατικανό. Συ-
νελήφθησαν επίσης τρεις 
συνεργοί του, την ώρα που 
προσπάθησαν να διαφύγουν.
Οι κάτοικοι της γειτονιάς 

δεν ξέρουν εάν το θέμα είναι 
για γέλια ή για κλάματα. Ο 
Τζιόρτζιο Καρντελίτι, κάτοι-
κος της περιοχής, σχολιάζει: 
«Η συμμορία της τρύπας του 
υπόνομου – κάποιοι λένε 
όχι, λένε ότι θα μπορούσε 
να ήταν ένας εργάτης που 
έπεσε στον υπόνομο... Ναι... 
σωστά! Ένας εργάτης που 
έπεσε, ένας εργάτης που μό-
λις έτυχε να πέσει τέσσερα 
μέτρα κάτω από τη γη, είναι 
γελοίο!».
Από την πλευρά του, ο 

Σαλβατόρε Κρότσε, επίσης 
κάτοικος της περιοχής, ανα-

φέρει: «Πρώτα ρισκάρει τη 
ζωή του, δεύτερον πρέπει να 
κάνει τεράστια προσπάθεια, 
τρίτον, δεν κατάφερε τίποτα. 
Στο τέλος, αν έμενε απλώς 
καθισμένος και δεν έκανε τί-
ποτα, θα ήταν καλύτερα. Θα 
μπορούσε απλώς να καθίσει 
και να πιει μια μπύρα και θα 
ήταν εντάξει».
Η υποτιθέμενη συμμορία 

είχε νοικιάσει χώρους από 
όπου άρχισαν να σκάβουν το 
τούνελ. Η σκηνή και η υποτι-
θέμενη πλοκή φαίνεται να εί-
ναι βγαλμένες από την ταινία 
«Il Soliti Ignoti» (Ο κλέψας 
του κλέψαντος), του Μάριο 
Μονιτσέλι, μάστερ της «ιτα-
λικής κωμωδίας».

© gr.euronews.com

Δίδυμες παντρεύτηκαν… δίδυμους
Οι γιοι τους θεωρούνται αδέλφια και ξαδέλφια

Oι ασυνήθιστοι γάμοι των Salyers 
χαρακτηρίζονται ως τεταρτογενείς. 

Οι γιοι τους είναι ξαδέλφια, αδέλφια και 

τεταρτογενή δίδυμα. Μονοζυγωτικές δί-
δυμες, η Μπρίτανι και η Μπριάνα, πα-
ντρεύτηκαν μονοζυγωτικούς δίδυμους, 
τον Τζέρεμι και τον Τζος.
Να σημειώσουμε εδώ, πως αυτές οι πε-

ριπτώσεις διδύμων έχουν το ίδιο DNA, 
με τις εξαιρέσεις του κανόνα να αφο-
ρούν μια πάρα πολύ μικρή διαφορά.
Γνωρίστηκαν το 2017, στο ετήσιο Twins 

Days Festival, της πόλης Twinsburg του 
Ohiο. Έπειτα από ένα χρόνο σχέσης, 
αντάλλαξαν όρκους – όλοι μαζί, ντυμέ-
νοι με τα ίδια ρούχα, κάτι που συνηθί-
ζουν να κάνουν και στην καθημερινότητα 
τους – στο ίδιο φεστιβάλ.

Και τα δυο ζευγάρια απέκτησαν αγό-
ρια, με χρονική απόσταση πέντε μηνών. 
Ο Τζαξ και ο Τζετ θεωρούνται -γενετι-
κά- αδέρφια. Μολονότι είναι ξαδέλφια, 
επειδή οι γονείς τους είναι δίδυμοι που 
παντρεύτηκαν δίδυμους, η γενετική τους 
είναι παρόμοια με εκείνη των αδελφών. 
Θεωρούνται τεταρτογενείς δίδυμοι.
Δηλαδή, είναι ξαδέλφια, αδέλφια και 

δίδυμα. Οι γονείς ντύνουν και τα παιδιά 
με τα ίδια ρούχα. 
Τα ζευγάρια αναγνώρισαν (στη 

Washington Post) ότι ο τρόπος που ζουν 
μπορεί να ξενίζει κάποιους, εκείνοι όμως 
έχουν αποδεχθεί πλήρως τη συνθήκη 

τους, γιατί ούτως ή άλλως δε γνώρισαν 
ποτέ και κάτι άλλο.                © news247.gr

Ο γύρος του 
κόσμου μέσα 
σε ατομικό 
αεροπλάνο 

Η Ζάρα Ράδερφορντ ξεκίνησε το 
μεγάλο της αεροπορικό ταξίδι 

από το Κορτράικ του Βελγίου, με στό-
χο να πραγματοποιήσει το γύρο του 
κόσμου μόνη της και να γίνει η νεό-
τερη γυναίκα που καταφέρνει κάτι 
τέτοιο. Η 19χρονη φιλοδοξεί να κάνει 
70 στάσεις σε 52 χώρες και να προω-
θήσει φιλανθρωπικές δράσεις, στην 
προσπάθειά της να ενθαρρύνει μικρά 
κορίτσια ώστε να πραγματοποιήσουν 
τα όνειρά τους.
Το ηλικιακό ρεκόρ κατέχει η Αμερι-

κανίδα Βάιζ, που ήταν 30 ετών όταν 
έκανε το γύρο του κόσμου το 2017, 
ενώ στους άντρες ο νεότερος ήταν 18 
ετών.
Η Ράδερφορντ προετοιμαζόταν πολ-

λούς μήνες, ενώ έχει εκπαιδευτεί και 
για το πως θα βγει από το αεροσκά-
φος της εάν βρεθεί στο νερό. 
Πιλοτάρει ένα εξαιρετικά ελαφρύ 

αγωνιστικό αεροπλάνο, το οποίο έχει 
καταρρίψει δεκάδες ρεκόρ ταχύτη-
τας.

© gr.euronews.com

Παρήγγειλε φτερούγες κοτόπουλου  
και βρήκε $5.000 μέσα στο κουτί!

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην 
εκνευριστείτε διαβάζοντας τη συ-

γκεκριμένη είδηση και λογικό είναι, κα-
θώς έχετε δώσει μια περιουσία παραγ-
γέλνοντας φαγητό απ’ έξω και το μόνο 
που σας φέρνουν είναι το... φαγητό.
Η Selena Avalos, από το Σαν Χοσέ της 

Καλιφόρνια, στάθηκε απείρως πιο τυ-
χερή από όλους μας. Η απόφασή της 
να παραγγείλει φτερούγες κοτόπουλο,υ 
από γνωστή αλυσίδα ταχυφαγείας, την 

έκανε πλουσιότερη κατά πέντε χιλιάδες 
δολάρια... Η Avalos παρέλαβε το κουτί 
με τις φτερούγες από το διανομέα, το 
άνοιξε και προς μεγάλη της έκπληξη δε 
βρήκε ούτε μία… φτερούγα. Βρήκε όμως 
το παραπάνω ποσό. το οποίο έσπευσε 
να επιστρέψει στο κατάστημα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη Mirror. αντα-

μείφθηκε για την πράξη της με δωρεάν 
φαγητό για έναν ολόκληρο χρόνο!

© sigmalive.com

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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Όπως ήταν αναμενόμενο, ο θάνα-
τος του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δεν 

έμεινε ασχολίαστος από τους ηγέτες των 
μεγαλύτερων χωρών του πλανήτη.
Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδί-

ας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε τα «βα-
θιά συλλυπητήριά» του για το θάνατο 
του πρώην ηγέτη του ΚΚΣΕ, δήλωσε ο εκ-
πρόσωπος του Κρεμλίνου.
«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκφράζει τα βα-

θιά του συλλυπητήρια μετά το θάνατο 
του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, πρόκειται να 
στείλει το πρωί [σ.σ.: Τετάρτη 31/8] συλ-
λυπητήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια 
και στους οικείους του» του πρώην ηγέ-
τη της ΕΣΣΔ, ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, 
ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σύμφωνα 
με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάι-

ντεν απέτισε με τη σειρά του φόρο τιμής 
στον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένω-
σης χαρακτηρίζοντας τον «σπάνιο ηγέτη».
«Ως ηγέτης της ΕΣΣΔ, συνεργάστηκε με 

τον (αμερικανό τότε) πρόεδρο (Ρόναλντ) 
Ρέιγκαν για να μειωθούν τα πυρηνικά 
οπλοστάσια των δύο χωρών μας, προς 
μεγάλη ανακούφιση των ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο που προσεύχονταν να 
τερματιστεί η κούρσα πυρηνικών εξοπλι-
σμών. Έπειτα από δεκαετίες βάρβαρης 
πολιτικής καταστολής, υιοθέτησε δημο-
κρατικές μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο κ. 
Μπάιντεν.
«Επρόκειτο για ενέργειες ενός «σπάνι-

ου ηγέτη», που είχε «τη φαντασία να δει 
ότι ένα άλλο μέλλον ήταν εφικτό και το 
θάρρος να διακινδυνεύσει όλη του την 
καριέρα για να το επιτύχει. Το αποτέλε-
σμα ήταν ένας ασφαλέστερος κόσμος και 
μεγαλύτερη ελευθερία για εκατομμύρια 
ανθρώπους», πρόσθεσε.
Το Ίδρυμα Ρέιγκαν από την πλευρά του 

ανέφερε μέσω Twitter πως «θρηνεί την 
απώλεια» του ηγέτη που «ήταν κάποτε 
πολιτικός αντίπαλος του Ρόναλντ Ρέιγκαν 
και κατέληξε να γίνει φίλος του».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε 
λόγο για έναν πολιτικό «άξιο εμπιστοσύ-
νης και σεβασμού».

Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής 
Ένωσης (1985-1991) «διαδραμάτισε κρί-
σιμο ρόλο για να τερματιστεί ο ψυχρός 
πόλεμος και να πέσει το σιδηρούν παρα-
πέτασμα. Άνοιξε το δρόμο για μια ελεύ-
θερη Ευρώπη. Είναι μια κληρονομιά που 
δε θα ξεχάσουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη 
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ», ανέφερε η επι-
κεφαλής της Κομισιόν, πρώην υπουργός 

Άμυνας της Γερμανίας, μέσω Twitter.
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών τέλος εξέφρασε τη 
«βαθιά θλίψη» του αποτίνοντας φόρο τι-
μής στον «απαράμιλλο ηγέτη» που «άλ-
λαξε τον ρου της ιστορίας».
«Έκανε περισσότερα από οποιονδήπο-

τε για να έρθει με ειρηνικό τρόπο το τέ-
λος του ψυχρού πολέμου», σημείωσε ο 
Αντόνιο Γκουτέρες σε δελτίο Τύπου που 
δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, 
κρίνοντας πως «ο κόσμος έχασε έναν τε-
ράστιο παγκόσμιο ηγέτη, δεσμευμένο 
στην πολυμερή συνεργασία, ακούραστο 
υπερασπιστή της ειρήνης».

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΛΕΨΕ ΑΛΛΑ  

ΔΕΝ ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ
Ο Γκορμπατσόφ, διετέλεσε ηγέτης της 

Σοβιετικής Ένωσης από το 1985 μέχρι το 
1991. Το 1990 πήρε το Βραβείο Νόμπελ 
ειρήνης. Έχοντας μικτή ρωσική και ου-
κρανική καταγωγή, ο Γκορμπατσόφ γεν-
νήθηκε στο Πριβόλνογιε του Κράι Σταυ-
ρούπολης σε μια φτωχή οικογένεια αγρο-
τών, στις 2 Μαρτίου του 1931. 

Μεγαλώνοντας στην εποχή του Ιωσήφ 
Στάλιν, στα νιάτα του δούλευε σε θεριζο-
αλωνιστικές μηχανές σε συλλογικό αγρό-
κτημα πριν από την ένταξή του στο Κομ-
μουνιστικό Κόμμα.
Ενώ σπούδαζε στο Κρατικό Πανεπιστή-

μιο της Μόσχας, παντρεύτηκε τη συμφοι-
τήτριά του Ράισα Τιταρένκο το 1953, πριν 
πάρει το πτυχίο του το 1955. 
Μετακόμισε στη Σταυρούπολη, όπου 

εργάστηκε για την τοπική Κομσομόλ και 
έγινε ένθερμος υποστηρικτής της απο-
σταλινοποίησης, που προωθούσε ο Νικί-
τα Χρουστσόφ. 

Διορίστηκε Γραμματέας της Περιφερει-
ακής Επιτροπής της Σταυρούπολης το 
1970, όπου επέβλεψε την κατασκευή του 
Μεγάλου Καναλιού της Σταυρούπολης. 
Το 1974 μετακόμισε στη Μόσχα για να γί-
νει ο Πρώτος Γραμματέας του Ανωτάτου 
Σοβιέτ και το 1979 έγινε υποψήφιο μέλος 
του πολιτικού γραφείου του κόμματος.

Μέσα σε τρία χρόνια από το θάνατο του 
Σοβιετικού ηγέτη Λεονίντ Μπρέζνιεφ και 
μετά τα σύντομα καθεστώτα των Γιούρι 
Αντρόποφ και Κονσταντίν Τσερνιένκο, το 
πολιτικό γραφείο εξέλεξε τον Γκορμπα-
τσόφ ως Γενικό Γραμματέα, ντε φάκτο 
επικεφαλής της κυβέρνησης το 1985 μέ-
χρι το 1991.
Όταν έγινε γενικός γραμματέας του Σο-

βιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος το 

1985, σε ηλικία μόλις 54 ετών, είχε βάλει 
στόχο να εισάγει περιορισμένες πολιτι-
κές και οικονομικές ελευθερίες, αλλά οι 
μεταρρυθμίσεις του ξέφυγαν από τον 
έλεγχο.

Εφάρμοσε σειρά οικονομικών και κοινω-
νικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα 
στη Σοβιετική Ένωση από τον Απρίλιο του 
1985 μέχρι το Δεκέμβριο του 1991, γνω-
στές ως «περεστρόικα» ενώ εισήγαγε 
την πολιτική της «γκλάσνοστ», για τον 
ανοικτό διάλογο με στόχο την επίλυση 
προβλημάτων, που επέτρεψε την κριτική 
στο κόμμα και στο κράτος, ωστόσο εν-
θάρρυνε τους εθνικιστές που άρχισαν να 
πιέζουν για ανεξαρτησία στις δημοκρα-
τίες της Βαλτικής (Λετονία, Λιθουανία, 
Εσθονία) και αλλού.

Πολλοί Ρώσοι δε συγχώρησαν ποτέ στον 
Γκορμπατσόφ την αναταραχή που προ-
κάλεσαν οι μεταρρυθμίσεις του, θεωρώ-
ντας πως η επακόλουθη υποβάθμιση του 
βιοτικού τους επιπέδου ήταν ένα «πολύ 
υψηλό τίμημα» που κλήθηκαν να πληρώ-
σουν για το φερόμενο ως «εκδημοκρατι-
σμό».

Παρέμεινε ο τελευταίος ηγέτης της Σο-
βιετικής Ένωσης μέχρι την πτώση της, 
μετά από μια περίοδο διαδηλώσεων που 
τροφοδότησαν φιλοδοξίες για αυτονομία 
στις 15 δημοκρατίες της, η οποία διαλύ-
θηκε τα επόμενα δύο χρόνια με χαοτικό 
τρόπο. 

Ο Γκορμπατσόφ πάλεψε μάταια για να 
αποτρέψει την κατάρρευση της ΕΣΣΔ.

© news247.gr

ARE YOU MISSING

WORKERS
IN YOUR BUSINESS?

DO NOT DESPAIR!
WE HAVE A SOLUTION

CONTACT US
TO FIND OUT
HOW WE CAN FILL
YOUR LABOR NEEDS

+1 514 418 7572
info@intercansolutions.com
www.intercansolutions.com

Please reserve your free consultation as soon as possible for faster results

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ:Μιχαήλ Γκορμπατσόφ:    
Παγκόσμια συγκίνηση  Παγκόσμια συγκίνηση  

για τον τελευταίο  για τον τελευταίο  
Σοβιετικό ηγέτηΣοβιετικό ηγέτη    

Γκλάσνοστ, Περεστρόικα  Γκλάσνοστ, Περεστρόικα  
και η κατάρρευση της ΕΣΣΔκαι η κατάρρευση της ΕΣΣΔ

Προσωπικότητες από όλο τον πλανήτη  Προσωπικότητες από όλο τον πλανήτη  
αποχαιρετούν τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ  αποχαιρετούν τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ  
που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετώνπου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέτρα άµεσης παρέμβασης σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο σπεύδει να 

λάβει η Ε.Ε. για να προλάβει τα χειρότε-
ρα, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί 
με αποσταθεροποίηση τα πλέον ισχυρά 
οικονομικά οχυρά της Ευρώπης και αφή-
νει «γυμνό τον βασιλιά» της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, την υψηλά εξαρτώμενη από 
το ρωσικό φυσικό αέριο Γερμανία.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι ηχηρά και απαξιωτικά πολλές φορές 
αντιδρώντες στις προτάσεις της Ελλάδας 
και άλλων χωρών του Νότου για επιβολή 
πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου και 
αποσύνδεση αυτών με τις τιμές ηλεκτρι-
κού ρεύματος, πρωτοστατούν σήμερα για 
να ληφθούν άμεσες παρεμβάσεις σε αυτή 
την κατεύθυνση, αίτημα που με καθυστέ-
ρηση τουλάχιστον επτά μηνών φαίνεται 
να υιοθετεί και η Ε.Ε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, γνωστοποίησε νωρίτερα αυτή 
την εβδομάδα, την πρόθεση της Ε.Ε. για 
«επείγουσα παρέμβαση και διαρθρωτι-
κή μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας», ενώ ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών ενημέρωσε με γραπτό μήνυμα 
τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ότι το 
Βερολίνο πιθανόν να εξετάσει την επιβο-
λή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου 
στις 9 Σεπτεμβρίου, που θα πραγματοποι-
ηθεί η έκτακτη σύνοδος των υπουργών 
Ενέργειας.
Ολοι πλέον μιλούν για την ανάγκη μιας 

ευρωπαϊκής λύσης, αίτημα που η Ελλά-
δα διατύπωσε διά του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη από τον περασμένο 
Οκτώβριο, με τα σενάρια της επιβολής 
πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου 
και της αποσύνδεσης τιμών αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας να βρίσκονται στο 
επίκεντρο και τα αρμόδια επιτελεία της 

Ε.Ε. και των κρατών-μελών να σταθμίζουν 
τα υπέρ και τα κατά. Ζητούμενο, το πλέον 
αποτελεσματικό μέτρο που θα επαναφέ-
ρει την αγορά φυσικού αερίου σε κάποια 
ισορροπία και θα οδηγήσει σε αποκλιμά-
κωση τις τιμές, διορθώνοντας και τις επι-
πτώσεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, 
το οποίο βέβαια για να επιτευχθεί προϋ-
ποθέτει τη συναίνεση των χωρών-μελών.
Στην περίπλοκη αυτή άσκηση, η Ευρώπη 

ξεκινάει με τη βεβαιότητα ότι οποιοδή-
ποτε μέτρο και να πάρει θα προκαλέσει 
και την άμεση αντίδραση της Ρωσίας. Εχει 
προεξοφλήσει επίσης, ότι άσχετα με τη 
στάση που θα κρατήσει η Ε.Ε., η Ρωσία 
θα συνεχίσει να μειώνει τις ροές αερίου, 
επικαλούμενη κάθε φορά κάποιο λόγο, σε 
συνέχιση μιας πολιτικής περικοπών που 
ξεκίνησε με την απειλή της πληρωμής σε 
ρούβλια, συνεχίστηκε με τον αγωγό Nord 
Stream 1 που θα επαναλειτουργήσει τελι-
κά στις 3 αντί στις 2 Σεπτεμβρίου και με 
τις περιορισμένες παραδόσεις αερίου στη 
γαλλική Engie.
Οι επιπτώσεις κεντρικά και ανά χώρα 

από μια σκληρή αντίδραση της Ρωσίας, 
όπως πλήρη διακοπή των ροών αερίου, 
αξιολογούνται ενόψει της συνόδου των 
υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στις 9 Σε-
πτεμβρίου, είναι κυρίαρχη ωστόσο η αντί-
ληψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει 
και μάλιστα χωρίς ιδεοληψίες και ταμπού, 
ως προς τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις 
αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. 
«Εχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δε 

διαφαίνεται βελτίωση και γι’ αυτό βλέ-
πουμε και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες 
να ζητάνε δομικές αλλαγές στην αγορά. 
Εξάλλου, δεν πάμε να πειράξουμε το βέλ-
τιστο ή το πολύ καλό. Πάμε να παρέμβου-
με στο εξωπραγματικό, που είναι οι τιμές 
που βλέπουμε των τελευταίων εβδομά-
δων» αναφέρει στην «Κ» παράγοντας με 
γνώση των διαπραγματεύσεων. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε το σύστημα 

TTF που αναπτύχθηκε τα τελευταία δέκα 
χρόνια, ούτε το target model, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται σαν να είναι Βίβλος.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Γύρω από την επιβολή πλαφόν στην τιμή 

φυσικού αερίου διαμορφώθηκαν δύο βα-
σικές ομάδες στο εσωτερικό της Ε.Ε.
-Η μία που υποστήριξε την επιβολή δα-

σμού στις ρωσικές εισαγωγές φυσικού 
αερίου με στόχο να πλήξει τα έσοδα της 
Ρωσίας, η οποία όμως δεν προχώρη-
σε, διότι θα παραβίαζε τις συμβάσεις με 
την Gazprom χωρίς να είναι απαραίτητο 
ότι θα περιόριζε τις τιμές.
-Η δεύτερη, η οποία επανέρχεται προς 

συζήτηση, είναι η επιβολή πλαφόν στο 
TTF της Ολλανδίας. Κάποιες χώρες ανη-
συχούν για τις παρενέργειες που μπορεί 
να προκαλέσει και θα πρέπει να πειστούν, 
ενώ κάποιες άλλες τάσσονται εκ προοιμί-
ου κατά οποιασδήποτε παρέμβασης στην 
αγορά.

Ακόμη όμως και οι χώρες που υποστηρί-
ζουν την επιβολή πλαφόν, αναγνωρίζουν 
ότι υπάρχουν μικρότερα και μεγαλύτερα 
εμπόδια και παρενέργειες στην εφαρ-
μογή του, που θα πρέπει να μελετηθούν 
και να αξιολογηθούν. Το πρώτο είναι, ότι 
δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο παρέμβασης, 
δεδομένου ότι το TTF είναι μια ιδιωτική 
εταιρεία. Τις δυνατότητες παρέμβασης 
εξετάζουν οι σύμβουλοι των κυβερνήσε-
ων και της Ε.Ε.

Η μεγαλύτερη ανησυχία ωστόσο εστιά-
ζεται, στο πώς θα αντιδράσει η αγορά και 
στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο να προκύ-
ψουν προβλήματα επάρκειας. «Εάν βά-
λουμε ένα πλαφόν στα 200 ευρώ/MWh 
και ο πωλητής LNG μπορεί να το πουλήσει 
αλλού ακριβότερα, γιατί να το φέρει στην 
Ευρώπη;», είναι το ερώτημα που απα-
σχολεί, όπως μεταφέρεται στην «Κ» από 
αρμόδιους παράγοντες, επισημαίνοντας 
τους κινδύνους επάρκειας που μπορεί να 

προκαλέσει η εφαρμογή του μέτρου.
Ενα τέτοιο μέτρο, σύμφωνα με άλλους 

παράγοντες γνώστες της λειτουργίας της 
αγοράς, μπορεί να εκληφθεί από τη Ρω-
σία ως παραβίαση των συμβολαίων με 
τους Ευρωπαίους πελάτες της Gazprom 
τα οποία τιμολογούν βάσει του TTF και να 
οδηγούσε σε πλήρη παύση των ροών ρω-
σικού φυσικού αερίου, κάτι που εκτός των 
προβλημάτων επάρκειας θα προκαλούσε 
και νέα εκτόξευση τιμών. Ενα από τα ζη-
τήματα που επίσης θα πρέπει να απαντη-
θούν είναι, σε τι τιμή θα μπει το πλαφόν, 
για πόσο διάστημα και σε ποια βάση θα 
επαναπροσδιορίζεται.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  
ΤΗΣ ΙΒΗΡΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μεγαλύτερη αποδοχή φαίνεται να συ-

ναντάει η πρόταση επιβολής πλαφόν στο 
φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
ηλεκτροπαραγωγή, κατά το μοντέλο που 
έχει εφαρμοστεί στις χώρες της Ιβηρικής 
Χερσονήσου. Αυτή φαίνεται να είναι και η 
εισήγηση του Βερολίνου στη σύνοδο της 
9ης Σεπτεμβρίου, παρότι αντιστάθηκε σθε-
ναρά το προηγούμενο διάστημα. Αν και το 
ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αερίου 
για ηλεκτροπαραγωγή στη Γερμανία πε-
ριορίζεται στο 19%-20%, η υποχώρηση το 
καλοκαίρι της στάθμης των ποταμών και 
οι δυσκολίες στη μεταφορά φορτίων άν-
θρακα για τη λειτουργία των ανθρακικών 
μονάδων ανέβασε σημαντικά τη χρήση 
του φυσικού αερίου, που καθορίζει και 
την τιμή του συστήματος, εκτοξεύοντας 
στα ύψη τις τιμές στη χονδρεμπορική αγο-
ρά και σε ιστορικά επίπεδα (πάνω από τα 
1.000 ευρώ/MWh) τα προθεσμιακά συμ-
βόλαια. 
Το βασικό ζήτημα που πρέπει να αντι-

μετωπιστεί για την εφαρμογή πανευ-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  17

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΕΝΕΡΓΕΙΑ:    
Η Ε.Ε. «ξύπνησε»  Η Ε.Ε. «ξύπνησε»  
και αναζητεί λύση και αναζητεί λύση 

Τα τρία σενάριαΤα τρία σενάρια
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

ρωπαϊκά του ιβηρικού μοντέλου είναι η 
χρηματοδότησή του. Η κάλυψη δηλαδή 
της διαφοράς της τιμής που θα τεθεί ως 
ταβάνι για το φυσικό αέριο για ηλεκτρο-
παραγωγή και της τιμής εισαγωγής. Το 
ποσό αυτό που θα αυξάνεται όσο ανεβαί-
νουν οι χρηματιστηριακές τιμές φυσικού 
αερίου, αφού δεν επηρεάζονται από το 
μέτρο, θα πρέπει να καλυφθεί είτε από 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς, είτε 
από κονδύλια που θα πρέπει να διαθέσει 
η Ε.Ε. κεντρικά. «Είναι σαν να επιδοτείς 
την κερδοσκοπία, σαν να καις λεφτά και 
όχι αέριο», όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει παράγοντας της αγοράς στην «Κ».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Κάποιοι περιγράφουν ως ιδανικό μοντέ-

λο μια παρέμβαση ταυτόχρονα σε τρία 
επίπεδα: μείωση της κατανάλωσης, πα-
ρέμβαση στο TTF και αποσύνδεση της 
τιμής φυσικού αερίου με την τιμή του 
ρεύματος. Η Ελλάδα αναμένεται να επα-
ναφέρει στη σύνοδο της 9ης Σεπτεμβρίου 
την πρότασή της για μείωση της βιομηχα-
νικής κατανάλωσης φυσικού αερίου ένα-
ντι αποζημίωσης. Οι διαπραγματεύσεις 
συνεχίζονται πυρετωδώς ενόψει της συ-
νόδου, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η 
αποσαφήνιση της θέσης της Ε.Ε.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΗ ΧΩΡΑ  
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ

Χρειάστηκε να περάσουν πολλοί μήνες 
και να κινδυνεύσει ανεπανόρθωτα η Γερ-
μανία, για να αναζητηθεί μια ενιαία ευ-
ρωπαϊκή λύση αντιμετώπισης της ενεργει-
ακής κρίσης. Από τη δεκαετία του ’70 που 
ξεκίνησε τις πρώτες εισαγωγές ρωσικού 
αερίου πληρώνοντας με χαλυβδοσωλήνες 
παραγωγής Thyssen-Krupp, που είχε τότε 
απόλυτη ανάγκη η Σοβιετική Ενωση για 
να αναπτύξει τα δικά της δίκτυα φυσικού 

αερίου και πετρελαίου, η Γερμανία στα-
διακά και με πιο εντατικούς ρυθμούς, επί 
καγκελαρίας Μέρκελ, ενίσχυσε τους ενερ-
γειακούς δεσμούς της με τη Μόσχα. 

Mε σύμμαχο την Gazprom σχεδίασε από 
νωρίς διαδρόμους μεταφοράς φυσικού 
αερίου που παρέκαμπταν την προβλη-
ματική ουκρανική δίοδο, Nord Stream 1 
και Nord Stream 2 (αν και ο τελευταίος 
δεν κατάφερε ποτέ να λειτουργήσει), και 
διασφάλισε προνομιακούς όρους προμή-
θειας ρωσικού αερίου. Στο φθηνό ρωσικό 
αέριο στηρίχθηκε η ισχυρή γερμανική βιο-
μηχανική παραγωγή, που αντιπροσωπεύ-
ει σχεδόν το 30% του ΑΕΠ της Γερμανίας 
και σήμερα απειλείται από τις υψηλές τι-

μές φυσικού αερίου και τη στενότητα των 
προμηθειών.
Η υψηλή εξάρτηση από το ρωσικό αέριο 

(55% πριν από την έναρξη του πολέμου 
στην Ουκρανία και 35% σήμερα) είναι το 
τίμημα που πληρώνει σήμερα η Γερμανία, 
η οικονομία της οποίας είναι η πλέον ευ-
άλωτη στην ενεργειακή κρίση από τις χώ-
ρες της Ε.Ε. και που εάν βρεθεί σε ύφεση, 
θα συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρώπη, 
αφού η οικονομία της αντιπροσωπεύει το 
ένα τέταρτο του ΑΕΠ των χωρών του ευ-
ρωπαϊκού μπλοκ. 
Η σημερινή Γερμανία σε τίποτα δε μοιά-

ζει με αυτή της χρηματο-οικονομικής κρί-
σης που «κουνούσε το δάχτυλο» στους 

«απείθαρχους» του Νότου. Είναι αυτή 
που προστρέχει στην ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη, με τον Ολαφ Σολτς να επαναλαμ-
βάνει σε δραματικούς τόνους για συνέ-
πειες-ντόμινο και κίνδυνο μιας πρωτοφα-
νούς ύφεσης, την οποία παρομοιάζει με 
την κρίση που προκάλεσε η κατάρρευση 
της Lehman Βrothers το 2008. 

Οι ελλειμματικές ρωσικές ροές αερίου 
και οι υψηλές τιμές ρεύματος, έχουν αλ-
λάξει την καθημερινότητα των Γερμανών 
πολιτών μέσω εθελοντικών και υποχρεω-
τικών μέτρων μείωσης της κατανάλωσης 
και έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον κα-
γκελάριο Oλαφ Σολτς και τον κυβερνητικό 
συνασπισμό.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16

Κομισιόν και Βερολίνο εξετάζουν Κομισιόν και Βερολίνο εξετάζουν 
τώρα την πρόταση του Νότου για τώρα την πρόταση του Νότου για 

επιβολή πλαφόν στην τιμή του επιβολή πλαφόν στην τιμή του 
φυσικού αερίου | Αξιολογούνται φυσικού αερίου | Αξιολογούνται 

οι επιπτώσεις από μια σκληρή οι επιπτώσεις από μια σκληρή 
αντίδραση της Μόσχας, όπως η αντίδραση της Μόσχας, όπως η 

πλήρης διακοπή των ροών αερίουπλήρης διακοπή των ροών αερίου
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Κάσος: Όλοι μια παρέα

Η Δωδεκανήσια του γλεντιού στην 
Κάσο υποδέχεται με θέρμη τους 

ταξιδιώτες και στρώνει τραπέζι με εκλε-
κτές τοπικές γεύσεις. 
Νωρίς το πρωί, βρεθείτε στο λιμανάκι 

της Μπούκας, δίπλα στο μεγάλο λιμάνι 
του Φρυ, για ελληνικό καφέ με τους ντό-
πιους στο καφενείο του Ματθαίου. 
Θα ακούσετε ζωντανές αφηγήσεις και 

μαντινάδες για την ιστορία της Κάσου, 
για την πυρπόλησή της από τον αιγυ-
πτιακό στόλο το 1824, λόγω της οποίας 
ανακηρύχθηκε ηρωικό νησί, και για το 
μπάρκο που καθόρισε τα πάντα εδώ. 
Για περισσότερη γνώση επισκεφθεί-

τε το Ναυτικό Μουσείο (τηλ. 6972-
163229). Το απόγευμα κάντε μια βόλτα 
στα χωριά, την Αγία Μαρίνα, το Αρβανι-
τοχώρι και την Παναγία – όλα σε κοντινή 
απόσταση από το Φρυ. Παρατηρήστε τις 
αρχοντικές εκκλησίες με τα εντυπωσια-
κά καμπαναριά και τα καπετανόσπιτα. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ
Λίγο έξω από την Αγία Μαρίνα θα 

εντοπίσετε την Ελληνοκαμάρα, ένα 
σπήλαιο που χρησιμοποιήθηκε στους 
προϊστορικούς χρόνους ως κατοικία 
και αργότερα ως χώρος λατρείας. Θα 
εντυπωσιαστείτε από την πρόσοψή 
του, που είναι φραγμένη από λαξευ-
μένους ογκόλιθους του 5ου αιώνα π.Χ. 

ΚΑΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Όπου πετύχετε γλέντι ή τραπέζωμα κα-

θίστε. Αυτά θα θυμάστε από την Κάσο. 
Καταξιωμένοι μουσικοί, όπως ο Γιώργης 
Περσελής, παίζουν με τους νέους, όπως 
ο Ντίνος Μηνάς και ο Ανδριανός Χασα-
πλαδάκης, με πάθος που μεταδίδεται 
από γενιά σε γενιά. 

Μη χάσετε την ευκαιρία να βρεθείτε σε 
ένα από τα κασιώτικα πανηγύρια. Eίναι 
από τα πιο αυθεντικά σε όλο το Αιγαίο. 
Το μεγαλύτερο είναι εκείνο της Παναγί-
ας, στις 15 Αυγούστου. Προηγούνται τα 
πανηγύρια της Αγίας Μαρίνας (17 Ιου-
λίου) και του Χριστού (6 Αυγούστου). 

ΒΟΥΤΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
Φτάστε στην παραλία Χέλατρος, στο 

νοτιοανατολικό άκρο του νησιού: ένας 
περίκλειστος κόλπος, με βότσαλα, πρά-
σινα νερά, αίσθηση απομόνωσης και μια 
καντίνα με λίγες ομπρέλες, που σερβίρει 
σπιτικά burgers.
Επισκεφτείτε το μοναστήρι του Αγίου 

Γεωργίου, προστάτη της Κάσου, στις Χα-
διές. Χτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα 
στη θέση παλαιότερου, του 1690, και η 
ερημική του τοποθεσία γοητεύει. 
Από το μοναστήρι ξεκινούν και τα κα-

τηφορικά μονοπάτια που θα σας οδηγή-
σουν έπειτα από μία ώρα στις ερημικές 
παραλίες Τριτά, με μεγάλα σκούρα βό-
τσαλα, και Αυλάκι, με ψιλό βότσαλο.

Τα Μάρμαρα είναι μία από τις ωραι-
ότερες παραλίες της Ελλάδας, λόγω 
της λευκής άμμου και των γαλάζιων 
νερών τους, κυρίως όμως λόγω της 
απομόνωσης και της αίσθησης τού 
πού βρίσκεσαι: στην ακατοίκητη νησί-
δα Αρμάθια, απέναντι από την Κάσο. 
Θα πάτε εκεί με το σκάφος του Γιώρ-
γου Μανούσου (τηλ. 22450-41047). 

ΤΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Στην Κάσο το φαγητό είναι παντού 

καλό. Δοκιμάστε οπωσδήποτε ντορμάες, 
διάφορα θαλασσινά (σκάρους με τα λέ-
πια και τα εντόσθια, φούσκες σε θαλασ-
σινό νερό, παστές μένουλες) και κυρίως 
τις περίφημες μακαρούνες με σιτάκα και 
τσίκνωμα κρεμμύδι: χειροποίητα ζυμα-
ρικά (ή, συνηθέστερα πια, πένες) με το 
απίθανο ντόπιο κρεμώδες τυρί και κρεμ-
μύδι τσιγαρισμένο σε ντόπιο βούτυρο. 
Οι Κασιώτες κτηνοτρόφοι παράγουν 

εξαιρετικά τυριά, μεταξύ των οποίων 
σιτάκα, μυζήθρα και ελαϊκή. Επισκε-
φτείτε κάποιο μιτάτο στις εξοχές, για 
να μάθετε όλη τη διαδικασία, και ζη-
τήστε να σας κάνουν «αλευρά»: χυλό 
από αλεύρι και γάλα, λουσμένο με κα-
σιώτικο βούτυρο. Το μοναδικό σύγχρο-
νο, πιστοποιημένο τυροκομείο είναι 
του Βοναπάρτη (τηλ. 22450-41953). 

ΚΑΘΕ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ
Φημισμένες καραβιδομακαρονάδες, 

αλαρμυστό ροΐκιο, χοχλιοί και φούσκες 
σάς περιμένουν στο ταβερνάκι του Γιώρ-
γου Κίκη και του Μιχάλη Ασπρά του Αγά, 
μετά τη βουτιά στην παραλία του Εμπο-
ρειού (ανοιχτά από αρχές Ιουνίου). 
Καθίστε στο Γιαέλι (τηλ. 22450-41779) 

στη Μπούκα και δοκιμάστε φρέσκα ψά-
ρια, μακαρούνες πλαστές με σκόρδο, με 
σιτάκα ή με χοιρινό κομμένο στο χέρι. 
Κατόπιν παραγγελίας, θα γευτείτε και 
οφτό. Στο Φρυ, στο Μελτέμι (τηλ. 6976-
102424), σε ρουστίκ περιβάλλον σερβί-
ρονται θαλασσινά, σαλάχι με σκορδαλιά, 
γεμιστό καλαμάρι και σουπιές κρασάτες. 
Για τοπικές γεύσεις και μαγειρευτά θα 

πάτε στο Μύλο (Φρυ, τηλ. 22450-41825) 
και στο Στέκι (Αγία Μαρίνα, τηλ. 22450-
41885).

ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΜΗ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τα πανηγύρια της Κάσου θα σας μείνουν αξέχαστα.  
Ακόμη και η προετοιμασία αποτελεί ιεροτελεστία. 
(Φωτογραφία: ΤΖΟΥΛΙΑ ΚΛΗΜΗ)

Το λιμανάκι της Μπούκας,  
δίπλα στο μεγάλο λιμάνι του Φρυ 
(Φωτογραφία: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου: 

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

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

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

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

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου: 3:30  το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  

514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Το ημερήσιο τηλεοπτικό Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΤΟΥ CHOMEDEY GUY OUELLETTEGUY OUELLETTE 

ΜΕΡΟΣ Α': 32 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Απ' ευθείας μετάδοση Απ' ευθείας μετάδοση 
και στο icitelevision.caκαι στο icitelevision.ca

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Μια νέα συμμαχία ενάντια  
στα σκουπίδια και την 
αδιαφορία στο Park-Ex
Δικαιώνεται η Μαίρη Ντέρου

Για το μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα, η σύμβουλος του Park-Ex City, 

Mary Deros, έδινε μόνη της τη μάχη με 
τα σκουπίδια στο Park-Ex. Αυτή η εποχή 
πέρασε πλέον.  

Μια ομάδα κατοίκων του Parc-Ex που 
έχουν βαρεθεί να βλέπουν σκουπίδια 
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδο-
μάδα στους δρόμους τους, συνέβαλαν 
καθοριστικά στην έναρξη καθαρισμού 
του πολύπαθου προαστείου του Παρκ 
Εξτένσιον. «Οι δρόμοι οι οποίοι γεμίζουν 
σκουπίδια αποτελούν πλέον μια κρίση 
εκτός ελέγχου και φτάνουν στο σημείο 
να προκαλούν μέχρι και περιβαλλοντική 
ανησυχία σε ορισμένες περιοχές». Αυτό 
αναφέρεται στην επικοινωνία της δια-
μαρτυρόμενης αντι-σκουπιδικής ομάδας 
με τα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ.

Το Park-Ex είναι μια μοναδική πυκνοκα-
τοικημένη (τέσσερις φορές μεγαλύτερη 
από τη μέση πυκνότητα πληθυσμού του 
Μόντρεαλ) και μια πολύγλωσση, μετα-
βατική γειτονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με 
αυτή τη δραστήρια ομάδα πολιτών, οι 
περικοπές του δήμου του Μόντρεαλ 
πλήγωσαν το Park-Ex και τα σκουπίδια 
και η ανθυγιεινή κατάσταση δίνουν στο 
Park-Ex μία λανθασμένη φήμη ότι είναι 
μια παραγκούπολη και κατά τη γνώμη 
τους δεν είναι δίκαιη, για όσους από 
αυτούς φροντίζουν τα σπίτια τους και 
είναι υπεύθυνοι νομοταγείς κάτοικοι. Το 
πρόβλημα, όπως είναι κατανοητό, συμ-
βάλλει στη ανάπτυξη μικροβίων και τρω-
κτικών ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, 
όταν οι ζεστές θερμοκρασίες συμβάλ-
λουν στον πολλαπλασιασμό τους.
Αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι λένε ότι «είναι 

απαράδεκτο να υποβάλλουμε πολυάριθ-
μες καταγγελίες στην πόλη (στον αριθμό 
311) και μετά από πολλά χρόνια να μην 
έχουμε ακόμη σαφές σχέδιο δράσης ή 
μακροπρόθεσμη λύση από την πόλη για 
το πώς να λύσουμε το ζήτημα των σκου-
πιδιών στους δρόμους μας. Μας απογο-
ητεύει κυρίως το θέμα στις θερμές ζώνες 
και πόσο μάλλον η έλλειψη ή η προθυ-
μία επιβολής προστίμων σε υποτροπιά-
ζοντες παραβάτες. Εμείς ως πολίτες πλη-
ρώνουμε τους ίδιους φόρους με όλους 

τους άλλους και τα σκουπίδια δεν πρέπει 
να αποτελούν μέρος των καθημερινών 
μας ανησυχιών. Νιώθουμε παραμελη-
μένοι. Απαράδεκτη η αμέλεια της δη-
μάρχου και της διοίκησής της προς τους 
πολίτες του Park Ex! Είναι καθήκον αυτής 
της διοίκησης να διορθώσει το πρόβλη-
μα που δημιούργησε, μειώνοντας την 
αποκομιδή των σκουπιδιών σε μία φορά 
την εβδομάδα σε αυτή την πολυπληθή 
συνοικία». Η ομάδα έχει μάλιστα εκπο-
νήσει ένα έγγραφο με προτάσεις για τη 
συλλογή σκουπιδιών όπως:
-Επιστροφή στη συλλογή απορριμμάτων 

έως δύο φορές την εβδομάδα όπως πριν 
από το 2018, διατηρώντας τη συνήθη 
ανακύκλωση μία φορά την εβδομάδα και 
παραλαβή των οργανικών υλικών κομπο-
στοποίησης.
-Αύξηση της εμπορικής ανακύκλωσης σε 

δύο φορές την εβδομάδα.
-Εύρεση λύσης στο πρόβλημα των αντι-

αισθητικών κάδων.
-Τοποθέτηση πιο πρακτικών κάδων 

απορριμμάτων στους δρόμους, συμπε-
ριλαμβανομένων κάδων σε όλες τις στά-
σεις λεωφορείων.
-Έναρξη εκπαιδευτικής εκστρατείας 
μέσω των μέσων ενημέρωσης, αυτοπρο-
σώπως, φυλλαδίων, προκειμένου να γί-
νει κατανοητή στα αγγλικά και στα γαλλι-
κά η διαχείριση απορριμμάτων.

Η ΜΑΙΡΗ ΝΤΕΡΟΥ  
ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ «ΠΥΡΑ ΤΗΣ» 
Η σύμβουλος Μαίρη Ντέρος νιώθει δι-

καιωμένη. Σε συνέντευξή της στα ΝΕΑ, 
είπε ότι από τότε που ενεπλάκη αυτή η 
ομάδα, τώρα λαμβάνει φωτογραφίες και 
εικόνες διευθύνσεων όπου συσσωρεύο-
νται σκουπίδια από ανεύθυνους ιδιοκτή-
τες. Αυτό τη βοηθάει πάρα πολύ, όταν 
προσπαθεί να εντοπίσει προβληματικές 
περιοχές και τους κατά συρροή παραβά-
τες. Εδώ και ένα μήνα περίπου, οι εντε-
ταλμένοι επιθεωρητές από την πόλη του 
Μόντρεαλ, έχουν εντείνει τις περιπολίες 
τους και ειδικά από την οδό Beumont 
μέχρι την Cremazie, ενώ τα ανώδυνα ει-
δοποιητήρια έχουν αντικατασταθεί από 
τσουχτερά πρόστιμα.
«Οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταλάβουν 

ότι είναι δική τους ευθύνη να σέβονται 
τους κανόνες από τους ενοικιαστές τους, 
καθώς το πρόστιμο που επιβάλλεται 
πάει στον ιδιοκτήτη του κτιρίου και όχι 
στους ενοικιαστές», είπε η δημοτική 
σύμβουλος του Παρκ Εξτένσιον, Μαίρη 
Ντέρου. Η ομάδα των πολιτών αυτή έχει 
ξεκινήσει μεγάλο αγώνα εκθέτοντας το 
πρόβλημα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης, πράγμα που έδωσε την απαραίτητη 
«τσιμπιά» στο Δήμο του Μόντρεαλ να 
κάνει κάτι.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΠΟΙΑ DUA LIPA;  
ΠΟΙΑ ΡΙΤΑ ΟΡΑ;

Η Tika Camaj είναι 
η ομορφότερη 

Αλβανίδα 
Αν εσύ έχεις στο μυαλό σου ως πιο όμορφη 

ή και διάσημη Αλβανίδα, ότι είναι η Dua 
Lipa ή η Ρίτα Όρα, ήρθε η ώρα -τουλάχιστον ως 
προς το θέμα ομορφιάς- να αλλάξεις γνώμη! 
Και γι’ αυτό θα σε βοηθήσουμε εμείς, παρουσι-
άζοντας σου την Tika Camaj! Ένα μοντέλο που 
έχει περπατήσει πασαρέλες της Victoria Secret 
και γεννήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας πριν 
από 32 χρόνια!
Μάλιστα, ασχολείται με το μόντελινγκ σχεδόν 

είκοσι χρόνια, αφού από πολύ μικρή -εξαιτίας 
της ομορφιάς της- συμμετείχε σε φωτογραφή-
σεις για παιδικά ρούχα σε περιοδικά! Εκτός βέ-
βαια από το μόντελινγκ και επειδή νους υγιής 
εν σώματι υγιές, με παρότρυνση των γονιών 
της ξεκίνησε από μικρή τον αθλητισμό και έκα-
νε taekwondo, μάλιστα διαθέτει μαύρη ζώνη!

O Σταλόνε για 
το γάμο του

Για τους λόγους διαζυγί-
ου που κατέθεσε η Τζέ-

νιφερ Φλάβιν, σε δικαστή-
ριο της κομητείας Παλμ 
Μπιτς της Φλόριντα, μίλη-
σε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Σε δημοσιεύματα που 

ανέφεραν ότι ο χωρισμός 
τους ήρθε εξαιτίας διαφω-
νιών για το ροτβάιλερ που 
απέκτησαν πρόσφατα, τον 
Dwight, ο Σταλόνε απαντά 
στο TMZ: «Δεν τελειώσαμε 
τη σχέση μας εξαιτίας μιας 
τόσο ασήμαντης διαφωνί-
ας. Ακολουθήσαμε διαφο-
ρετικές κατευθύνσεις. Τρέ-
φω το μεγαλύτερο σεβα-
σμό για την Τζένιφερ. Θα 
την αγαπώ για πάντα. Είναι 
μια καταπληκτική γυναίκα 
και ο πιο καλός άνθρωπος 
που έχω γνωρίσει ποτέ».
Μίλησε επίσης για την 

απόφασή του να καλύψει 
ένα τατουάζ με την Φλά-
βιν που είχε κάνει πριν 
από 14 χρόνια με τη μορ-
φή του σκύλου του από το 
«Rocky». 
Ο ηθοποιός είπε στο TMZ 

ότι προσπαθούσε να φρε-
σκάρει το τατουάζ, αλλά 
είχε αλλοιωθεί και αποφά-
σισε να το καλύψει με τον 
Butkus που έχασε το 1981.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα τράνταξε 
το «κλουβί» της μοναρχίας

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα εντυπωσίασε τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ακό-
μα και τη βασίλισσα Ελισάβετ. 

«Η Νταϊάνα ήταν το πρώτο άτομο που τράνταξε το «κλουβί» της μοναρχίας», λέει 
στο People η βιογράφος της βασίλισσας Ίνγκριντ Σούερντ στο τεύχος αυτής της 
εβδομάδας, το οποίο ανατρέχει στην κληρονομιά της Νταϊάνα 25 χρόνια μετά τον 
τραγικό θάνατό της στις 31 Αυγούστου του 1997.
«Δε νομίζω ότι η Νταϊάνα εσκεμμένα προσπάθησε να αλλάξει την οικογένεια», προ-

σθέτει η Σούερντ, η οποία γνώριζε προσωπικά την Νταϊάνα. «Το έκανε γιατί έτσι ήταν». 
Η βασίλισσα επικρίθηκε επειδή παρέμεινε σιωπηλή τις ημέρες που ακολούθησαν 
τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. 
«Ένιωθε ότι κινδυνεύει», λέει ο Εντ Πέρκινς, σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ 

του HBO «The Princess».
Το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, η μονάρχης μίλησε τελικά στο έθνος σε μια σπάνια 

τηλεοπτική ομιλία. Παρά τη συνήθη στωική φύση της, η βασίλισσα Ελισάβετ φά-
νηκε να συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να εκφράσει συναισθήματα... ακολουθώντας 
το παράδειγμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
Η Σούερντ προσθέτει: «Η βασίλισσα μπορεί τώρα να δει ότι η κληρονομιά της 

Νταϊάνα είναι μια τεράστια δύναμη για το καλό».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αποτυχημένος γάμος  
τού Κάρολου με την Νταϊάνα 

«θα τον στοιχειώνει  
για πάντα»

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της 
πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο πρίγκιπας Κάρολος εξα-

κολουθεί να θυμάται τον αποτυχημένο γάμο τους.
 Ήταν ο πιο περιζήτητος εργένης στον κόσμο όταν πα-

ντρεύτηκε την 20χρονη Νταϊάνα Σπένσερ τον Ιούλιο 
του 1981. «Η τραγωδία του είναι ό,τι κι αν κάνει, ό,τι κι 
αν λέει, όπως κι αν συμπεριφέρεται, θα τον θυμούνται 
για ένα πράγμα: το γεγονός ότι ο παραμυθένιος γάμος 
του έληξε και μάλιστα τόσο άδοξα», λέει ο δημοσιο-
γράφος Άντριου Μόρτον (Andrew Morton), βιογράφος 
της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο People. 
«Ακριβώς όπως ο Ερρίκος Η’ μνημονεύεται για τις έξι 

συζύγους του, τον πρίγκιπα Κάρολο θα τον θυμούνται 
για την πρώτη του σύζυγο. Θα τον στοιχειώνει για πά-
ντα. Η ζωή του έχει στιγματιστεί από το γάμο του με 
την Νταϊάνα».
Ενώ η βασιλική ρεπόρτερ Ίνγκριντ Σούερντ (Ingrid 

Seward) προσθέτει ότι «το φάντασμα της Νταϊάνα τον 
καταδίωκε πραγματικά σε κάθε του βήμα» και καταλή-
γει «δε θα υπάρξει ποτέ κάποιος άλλος σαν την Νταϊ-
άνα».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ  

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

*
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

Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΩ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Το ΝΑΤΟ συγχαίρει την Τουρκία 
για τη Μικρασιατική Καταστροφή 
& τη Γενοκτονία των Ελλήνων
Πρωτοφανής δήλωση από τους «Συμμάχους» μας: 
«Συμμετέχουμε στη χαρά σας»

Η Συμμαχική Χερσαία Διοίκηση του 
ΝΑΤΟ με ανάρτησή της στο λογαρια-

σμό της στο Twitter για την εθνική γιορτή 
της Τουρκίας, συνεχάρη τους Τούρκους 
για τη νίκη τους κατά των Ελλήνων το 
1922 και φυσικά για τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή και τη Γενοκτονία του Μικρα-
σιατικού Ελληνισμού.

Χρησιμοποίησε τις λέξεις: «Ευτυχισμένη 
Ημέρα Νίκης» στα τουρκικά, όπως γρά-
φει η Turk Press, αλλά και όλα τα τουρκικά 
μέσα ενημέρωσης. Και πρόσθεσε: «Σήμε-
ρα συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την 
ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε 
με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο 
το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού για να γιορτά-
σουμε τη Νίκη τους και την Ημέρα των 
Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Αυτοί που το έγραψαν αυτό ή είναι εντε-
λώς «βλήματα» και δεν ξέρουν τι γράφουν 
γιατί είναι άσχετοι από Ιστορία ή ξέρουν 
ακριβώς τι λένε και έχουν σκοπό και το 
λένε.
Στο Tweet, η ηγεσία του ΝΑΤΟ κάνει 

hashtag το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, 
ενώ η Turk Press εξηγεί σε ποιον απευθύ-
νεται η φράση να «γιορτάσουμε τη Νίκη 
τους», τονίζοντας ότι  «Η Αγκυρα στις 30 
Αυγούστου τιμά τη νίκη επί των συμμαχι-
κών δυνάμεων και των ελληνικών δυνάμε-
ων εισβολής, που είναι εθνική γιορτή στην 
Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της 
Βόρειας Κύπρου».

Σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή της 
Ιστορίας, η Τουρκία γιορτάζει την «Ημέρα 
της Νίκης», με την οποία τιμάται η νίκη 
του τουρκικού στρατού επί των ελληνικών 
δυνάμεων στη μάχη που διεξήχθη στις 30 
Αυγούστου 1922 στο Ντουμπλουπινάρ, 
κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ της Μικράς 
Ασίας, με συντριπτική ήττα του Ελληνικού 
Στρατού.

Μία ήττα που εν συνεχεία έφερε τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή στο σύνολό της.

Ο όρος Μικρασιατική Καταστροφή ανα-
φέρεται στο τέλος του ελληνοτουρκικού 
πολέμου του 1919-22, με τη φυγή από την 
Τουρκία της ελληνικής διοίκησης, που είχε 

εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά πα-
ράλια, κατά τη Συνθήκη των Σεβρών, όπως 
και τη σχεδόν άτακτη υποχώρηση του Ελ-
ληνικού Στρατού μετά την κατάρρευση του 
μετώπου και τη γενικευμένη πλέον εκδίω-
ξη και εξόντωση μεγάλου μέρους του ελ-
ληνικού και χριστιανικού πληθυσμού της 
Μικράς Ασίας.

Συνολικά, το φθινόπωρο του 1922 έφθα-
σαν στην Ελλάδα περίπου 900.000 Μικρα-
σιάτες πρόσφυγες.

Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής 
αυτής που συντελέσθηκε ιστορικά σε δύο 
περιόδους (αμφότερες τετραετίες) 1914-
1918 και 1920-1924 είναι πράγματι πολύ 
δύσκολος.
Υπολογίζεται πάντως πως δολοφονήθη-

καν πάνω από 600.000 Έλληνες.
Οι αρπαγές και οι λεηλασίες σπιτιών και 

περιουσιών, οι γεωργικές και κτηνοτροφι-
κές καταστροφές, το γκρέμισμα σχολείων, 
ναών και άλλων ευαγών ιδρυμάτων, η κα-
ταστροφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
επιχειρήσεων, με τον παράλληλο ευτελι-
σμό κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στον 
οποίο περιλαμβάνονταν βασανισμοί αιχ-
μαλώτων, ακρωτηριασμοί, θανάτωση βρε-
φών, βιασμοί, η ηθική οδύνη υπό το κλίμα 
του τρόμου και της απειλής του θανάτου, 
αλλά και ατέλειωτες πορείες στα περιώ-
νυμα «τάγματα εργασίας», με άγνωστο 
αριθμό ανθρώπων που χάθηκαν σ’ αυτά, οι 
απαγχονισμοί, τα δημόσια λυντσαρίσματα, 
καθώς και οι εκτελέσεις με αποφάσεις των 
τουρκικών Δικαστηρίων της Ανεξαρτησίας, 
δεν έχουν μέχρι σήμερα ερευνηθεί πλή-
ρως.

Για να μην τα πολυλογούμε, κάποιοι στο 
ΝΑΤΟ αυτά τα γεγονότα επέλεξαν να τα 
χαρακτηρίσουν «γιορτή» και συμμετέχουν 
στην… τουρκική χαρά.

Φυσικά, ακόμα κι αν είναι ιστορικά άσχε-
τοι, δεν τους δικαιολογεί το γεγονός αυτό, 
αλλά πολύ φοβόμαστε πως ξέρουν πάρα 
πολύ καλά τι συνέβη εκείνη την περίοδο. 
Ωραίοι «σύμμαχοι», να τους χαιρόμαστε…

© pronews.gr
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MLS | MONTREAL 

Ήττα μετά από οκτώ παιχνίδια
Σταθερά στη 2η θέση της Ανατολικής 

Περιφέρειας του ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος MLS βρίσκεται το 
Μόντρεαλ, μετά τους τελευταίους δύο 
αγώνες της προηγούμενης εβδομάδας.
Οι Μοντρεαλίτες σημείωσαν σημαντική 

νίκη στην έδρα του Σικάγο με 0-2 το 
Σάββατο 27/8, όμως την Τετάρτη 31/8 
ηττήθηκαν στην έδρα τους με 0-1 από 
τους Red Bulls της Νέας Υόρκης, βάζοντας 
τέλος σε ένα αήττητο σερί 8 αγώνων (6 
νίκες και 2 ισοπαλίες).
Τα τέρματα της νίκης στο Σικάγο 

σημείωσαν οι Κονέ (19΄) και Κιότο (24΄) 
με απευθείας φάουλ, ενώ στην ήττα 
τους από τους Red Bulls το γκολ των 
φιλοξενούμενων σημείωσε ο Μόργκαν 
στο 43΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
τελευταίας αγωνιστικής, η βαθμολογία 

και το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
AUSTIN FC-LAFC 4-1 
PORTLAND-SEATTLE 2-1 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
MINNESOTA-HOUSTON 2-1 
CHARLOTTE-TORONTO 0-2 
NY RED BULLS-INTER MIAMI 3-1 
CINCINNATI-COLUMBUS 2-2 
PHILADELPHIA-COLORADO 6-0 
CHICAGO-MONTREAL 0-2 
KANSAS CITY-SAN JOSE 1-0 
DALLAS-SALT LAKE 1-1 
VANCOUVER-NASHVILLE 0-3
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ATLANTA-DC UNITED 3-2 
ORLANDO-NY CITY 2-1 
NEW ENGLAND-LA GALAXY 1-2
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
PHILADELPHIA-ATLANTA 4-1
MONTREAL-NY RED BULLS 0-1 
COLUMBUS-INTER MIAMI 1-0 
NEW ENGLAND-CHICAGO 0-0 
ORLANDO-SEATTLE 3-2 
TORONTO-LA GALAXY 2-2 
NY CITY-DC UNITED 1-2 
HOUSTON-LAFC 2-1 
NASHVILLE-COLORADO 4-1 
AUSTIN-PORTLAND 1-2 
SALT LAKE-MINNESOTA 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

01] PHILADELPHIA 57 (61-21) 
02] MONTREAL 49 (49-42) 
03] NY RED BULLS 47 (45-34) 
04] NY CITY 45 (50-34) 
05] ORLANDO CITY 42 (35-40) 
06] COLUMBUS CREW 39 (37-31) 
07] INTER MIAMI 36 (35-46) 
08] FC CINCINNATI 35 (45-48) 
09] NEW ENGLAND 35 (39-42) 
10] TORONTO FC 34 (44-49) 
11] ATLANTA 33 (40-46) 
12] CHARLOTTE 32 (34-44) 
13] CHICAGO 31 (28-38) 
14] DC UNITED 25 (32-59)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 57 ()  
02] AUSTIN 51 () 
03] MINNESOTA 44 () 
04] FC DALLAS 43 () 
05] NASHVILLE 42 () 
06] REAL SALT LAKE 42 () 
07] PORTLAND TIMBERS 39 () 

08] LA GALAXY 38 () 
09] VANCOUVER 34 () 
10] SEATTLE 33 () 
11] COLORADO 32 () 
12] HOUSTON 29 () 
13] KANSAS CITY 29 () 
14] SAN JOSE 27 ()

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
MINNESOTA-DALLAS 
COLUMBUS-CHICAGO 
NY RED BULLS-PHILADELPHIA 
CINCINNATI-CHARLOTTE 
NASHVILLE-AUSTIN 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
PORTLAND-ATLANTA 
DC UNITED-COLORADO 
TORONTO-MONTREAL 
LA GALAXY-KANSAS CITY 
NEW ENGLAND-NY CITY 
SEATTLE-HOUSTON 
SAN JOSE-VANCOUVER 
LAFC-SALT LAKE
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
NY CITY-FC CINCINNATI

EUROBASKET 2022

Ελλάδα: Όνειρα για μετάλλιο 
Με το πιο «γεμάτο» ρόστερ των τελευταίων ετών, η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας ρίχνεται  
στη «μάχη» του Ευρωμπάσκετ των… 5 πόλεων | Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων της Εθνικής

Ξεκίνησε την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 
το EuroBasket 2022, που θα διεξα-

χθεί από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου 
στην Κολωνία, στο Μιλάνο, στην Πρά-
γα, στην Τιφλίδα και στο Βερολίνο, με 
τις πέντε ευρωπαϊκές πόλεις να φιλοξε-
νούν τις 16 ομάδες που θα φτάσουν στα 
knockout και θα διεκδικήσουν τα τρία 
μετάλλια και το τρόπαιο. Τη διοργάνω-
ση θα καλύψει τηλεοπτικά η ΕΡΤ.
Στο Group A (Τιφλίδα) συμμετέχουν: 

Ισπανία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Γεωρ-
γία, Βέλγιο, Βουλγαρία
Στο Group B (Κολωνία) συμμετέχουν: 

Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβενία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Βοσνία
Στο Group C (Μιλάνο) συμμετέχουν: Ελ-

λάδα, Ιταλία, Κροατία, Ουκρανία, Μεγά-
λη Βρετανία, Εσθονία
Στο Group D (Πράγα) συμμετέχουν: Σερ-

βία, Τσεχία, Πολωνία, Φινλανδία, Ισραήλ, 
Ολλανδία
Προκρίνονται οι 4 πρώτοι από κάθε όμι-

λο στους «16» της διοργάνωσης.

ΤΡΙΤΟΣ ΟΜΙΛΟΣ:  
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Το Μιλάνο και το «Forum», χωρητικότητας 
13.000 θεατών (φωτ.), θα φιλοξενήσει τους 
αγώνες του τρίτου ομίλου του Ευρωμπά-
σκετ και θα αποτελέσει την πρώτη βάση 
της Ελλάδας στη διοργάνωση. 
Η «επίσημη» αγαπημένη (μεγάλη φωτ.) 

έχει βασικούς ανταγωνιστές στο γκρουπ την 
οικοδέσποινα και πάντα υπολογίσιμη Ιτα-
λία και την απρόβλεπτη και ικανή για το κα-
λύτερο και το χειρότερο Κροατία. 

Τον όμιλο συμπληρώνουν η Ουκρα-
νία, η Εσθονία και η Μεγάλη Βρετανία, 
που (λογικά) θα παλέψουν για να συ-
μπληρώσουν το καρέ που θα προκρι-
θεί στην τελική φάση του Βερολίνου. 

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΙΟ ΕΤΟΙΜΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Αστέρι: Θέλει και ερώτημα; Ο Γιάννης 

Αντετοκούνμπο είναι ίσως ο κορυφαίος 
παίκτης του κόσμου και δεν μπορεί παρά 
να αποτελεί το σημείο αναφοράς της ελλη-
νικής ομάδας. 
Με ασυναγώνιστα φυσικά προσόντα, 

πολύ βελτιωμένος σε σχέση με την τελευ-
ταία του παρουσία το 2019 και στην ωριμό-
τερη φάση της καριέρας του, ο Greek Freak 
θέλει να κάνει πράξη το όνειρο που έχει, να 
οδηγήσει μετά τους Μπακς και την Εθνική 
ομάδα σε έναν τίτλο. Ή έστω μετάλλιο.
Κρυφό όπλο: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να 

αποδειχτεί υπερπολύτιμος, σε ένα ρόστερ 
που αναζητά εδώ και χρόνια έναν κλασικό 
σουτέρ. 
Ο γκαρντ των Μάβερικς πλέον, μετά από 

μια πολύ καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό, 
μπορεί να μεγαλώσει το γήπεδο με τα τρί-
ποντά του, να προσφέρει προσωπικό σκορ 
αλλάζοντας το ρυθμό και να δημιουργήσει 
χώρους για τους υπόλοιπους παίκτες και 
κυρίως τον Γιάννη.
Αδυναμία: Η έλλειψη σταθερών σουτέρ 
αποτελεί πρόβλημα πολλών ετών, που 
ίσως δε φτάνει για να λύσει η παρουσία 
του Ντόρσεϊ. Πέραν του Σλούκα, δεν υπάρ-
χει παίκτης-killer από μακριά και πολλά θα 
εξαρτηθούν από τη φόρμα που θα έχουν 
πίσω από τα 6,75μ. παίκτες όπως οι Παπα-
νικολάου, Παπαπέτρου και Καλάθης. 
 
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ 
2. Τάιλερ Ντόρσεϊ (26χρ., 1,96μ.)  
Ντάλας Μάβερικς 
4. Μιχάλης Λούντζης (24χρ., 1,98μ.)  
Ολυμπιακός 

5. Γιαννούλης Λαρεντζάκης (29χρ., 2,00μ.) 
Ολυμπιακός 
7. Δημήτρης Αγραβάνης (28χρ., 2,08μ.) 
Προμηθέας Πάτρας 
8. Νικ Καλάθης (33χρ., 2,00μ.)  
Μπαρτσελόνα 
10. Κώστας Σλούκας (32χρ., 1,90μ.)  
Ολυμπιακός 
11. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (23χρ., 2,00μ.) 
Παναθηναϊκός 
13. Λευτέρης Μποχωρίδης (28χρ., 1,96μ.) 
Παναθηναϊκός 
14. Γιώργος Παπαγιάννης (25χρ., 2,20μ.) 
Παναθηναϊκός 
16. Κώστας Παπανικολάου (32χρ., 2,04μ.) 
Ολυμπιακός 
19. Ιωάννης Παπαπέτρου (28χρ., 2,07μ.) 
Παρτιζάν 
34. Γιάννης Αντετοκούνμπο (27χρ., 2,11μ.) 
Μιλγουόκι Μπακς 
37. Κώστας Αντετοκούνμπο (25χρ., 2,08μ.) 
Βιλερμπάν 
41. Λεωνίδας Κασελάκης (32χρ., 2,02μ.) 
Περιστέρι 
43. Θανάσης Αντετοκούνμπο (30χρ., 2,01μ.) 
Μιλγουόκι Μπακς 
Προπονητής: Δημήτρης Ιτούδης 
Βοηθοί: Σωτήρης Μανωλόπουλος, Σάββας 
Καμπερίδης, Στέφανος Τριαντάφυλλος, 
Τζος Οπενχάιμερ, Μάριος Μπατής

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΣΤΟΝ 3Ο ΟΜΙΛΟ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
18:00 Κροατία – Ελλάδα
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
22:00 Ελλάδα – Ιταλία
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
18:00 Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
18:00 Ελλάδα – Ουκρανία
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
18:00 Εσθονία – Ελλάδα

© NEWS247, SPORT-FM.GR
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Ο άτυχος, η ανώμαλη προσγείωση και το… μήνυμα
Τι κρατάμε από τα ματς της 2ης αγωνιστικής!
Πάει και η 2η αγωνιστική της Super 

League, βρίσκουμε… ρυθμό σιγά-σι-
γά! Το sport-fm.gr κάνει το «ταμείο» της 
δεύτερης «στροφής» του πρωταθλήμα-
τος και σας παρουσιάζει τι κρατάμε από 
τα επτά παιχνίδια του τετραημέρου! 

ΠΡΩΤΟ… ΑΣΦΑΙΡΟ!
Μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, με τα 20 

γκολ(!) στην πρεμιέρα της Super League, 
η 2η αγωνιστική ξεκίνησε… άσφαιρη, κα-
θώς Ιωνικός και Λεβαδειακός έμειναν 
στο 0-0, στην πρώτη «λευκή» ισοπαλία 
της σεζόν. Οι δύο ομάδες έβαλαν τον 
πρώτο τους βαθμό στο σακούλι, έπειτα 
από ένα παιχνίδι, πάντως, που κάλλιστα 
θα μπορούσε να έχει σκορ. 
Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή και τις 

καλύτερες στιγμές -μεταξύ των οποίων 
και σουτ του Άοσμαν στο δοκάρι- οι Βοιω-
τοί, όμως, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν 
καλύτεροι και έφυγαν με έναν παλικα-
ρίσιο βαθμό από τη Νεάπολη, χάνοντας 
και μεγάλη ευκαιρία για «διπλό» στο 90’. 

ΟΧΙ ΠΑΛΙ…
Το παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννινα με τη Λα-

μία ήταν ματσάρα (1-1), αλλά, δυστυχώς, 
δε θα θυμόμαστε αυτό από τη συγκεκρι-
μένη αναμέτρηση. Ο νέος τραυματισμός 
του Πέδρο Κόντε θα μας μείνει στο μυα-
λό, και κυρίως η εικόνα του, να αποχω-
ρεί κλαίγοντας από τον αγωνιστικό χώρο, 
ξέροντας πολύ καλά, από την πρώτη στιγ-
μή, ότι έπαθε πάλι ζημιά. 
Πέρυσι, και τότε στην αρχή της σεζόν, 

είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί του 
γόνατο, μένοντας εκτός για επτά ολό-
κληρους μήνες. Φέτος, επέστρεψε δυ-
νατός, αλλά η μοίρα στάθηκε και πάλι 
πολύ σκληρή με τον 34χρονο Ισπανό 
επιθετικό. Νέα ρήξη χιαστού, αυτή τη 
φορά στο αριστερό γόνατο. Αδιανόητο… 

ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
Το κλίμα στην ΑΕΚ ήταν πανηγυρικό. 

Παρά την «ξενέρα» για το γεγονός ότι 
η ομάδα δεν μπήκε στο νέο της γήπεδο 
από το ξεκίνημα της σεζόν, χιλιάδες «κι-
τρινόμαυροι» οπαδοί ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα για την επιστροφή στη… 
γειτονιά, κατακλύζοντας το γήπεδο της 
Ριζούπολης. Το πάρτι, ωστόσο, χάλασε. 
Είναι σαν το 2022 να… κυνηγάει ακόμη 

την ΑΕΚ, που γνώρισε ήττα-σοκ από το 
Βόλο (0-1), βάζοντας με το «καλημέρα» 
δύσκολα στον εαυτό της. 
Μια φάση έκαναν οι Θεσσαλοί και τί-

ποτα άλλο, βρήκαν, ωστόσο, το γκολ με 
την απίστευτη σουτάρα του Ντέλετιτς, 
η «Ένωση» δημιουργικά-επιθετικά δεν 
υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και κά-

πως έτσι ήρθε η… ανώμαλη προσγείω-
ση, που δείχνει, βέβαια, ότι ο «δικέφα-
λος» έχει πολλή δουλειά μπροστά του, 
προκειμένου να «δέσει» και κυρίως 
να αφομοιώσει αυτό το 3-5-2 ή 3-6-1, 
στο οποίο δουλεύει ο Ματίας Αλμέιδα. 

ΠΩ, ΠΩ, ΕΝΑΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ!
Σίγουρα, από το φετινό ματς του Πα-

ναιτωλικού με τον Άρη στο Αγρίνιο θα 
θυμόμαστε ότι ήταν το τελευταίο του 
Μπούργος στον πάγκο των «κίτρινων», 
και πως ο Αργεντινός γίνεται ο τρίτος 
προπονητής μετά τους Μαρτίνς και Ταν-
σό, που δεν πρόλαβε ούτε τον… αγια-
σμό στα σχολεία! Θα ήταν άδικο, όμως, 
να κρατήσουμε αυτό και όχι την τεράστια 
εμφάνιση του Παναιτωλικού του Γιάννη 
Αναστασίου. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, οι γηπε-

δούχοι έχουν κάνουν μυθικά πράγματα, 
φτάνοντας σε αυτό το 3-1. Πρέπει, φυσι-
κά, να σημειώσουμε και πιο… ειδικά την 
εμφάνιση του Νάντρεϊ Νταγκό. 
Ο καλύτερος του γηπέδου με διαφο-

ρά, βοήθησε τρομερά στο ανασταλτικό 
κομμάτι τον Χατζηθεοδωρίδη στο πρώτο 
ημίχρονο, κέρδιζε συνεχώς την μπάλα και 
χτυπούσε στην κόντρα, ενώ στο δεύτερο 
45λεπτο δημιούργησε το γκολ του Καρέ-
λη, σκόραρε μετά από σέντρα του Ντου-
άρτε και χάρισε τους τρεις βαθμούς στην 
ομάδα του. 
Πρόβλεψη: Από τον περασμένο Γε-

νάρη το λέμε, όταν ήρθε στην Ελ-
λάδα και το Αγρίνιο από τη Σέριφ, ο 
25χρονος εξτρέμ από την Ακτή Ελε-
φαντοστού, σύντομα θα απασχολή-
σει, αν δεν έχει απασχολήσει ήδη… 

ΕΣΤΕΙΛΕ… ΜΗΝΥΜΑ!
Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στην 

Κρήτη ήταν να σπάσει τις… κατάρες! Διό-
τι δύο ήταν: Από τη μία η περσινή, με την 
τρομερή δυσκολία να παίρνει νίκες μα-
κριά από τη Λεωφόρο και από την άλλη 
εκείνη, που «έλεγε» ότι είχε να περάσει 
από το Ηράκλειο επτά ολόκληρα χρόνια, 
δηλαδή από το 2015! 
Οι «πράσινοι», λοιπόν, όχι απλά 

τις… έσπασαν και τις δύο, επικρατώ-
ντας 2-0 της ομάδας του Νίκου Νιόπλια, 
αλλά το έκαναν και με τέτοιο τρόπο, που 
στέλνει προς όλες τις κατευθύνσεις… μή-
νυμα, ότι το «τριφύλλι» φέτος είναι εδώ, 
πολύ δυνατό και σοβαρό, και έτοιμο να 
κάνει πρωταθλητισμό! 
Από τα πιο άνετα και… σβηστά «διπλά» 

του Παναθηναϊκού επί του -αποκαρδιω-
τικού- ΟΦΗ, και ίσως η καλύτερη εμφά-
νιση της ομάδας εκτός έδρας στην εποχή 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κρατάμε, φυσικά, 

και τον Σπόραρ, ο οποίος έχει γκολ στο 
ντεμπούτο του κόντρα στη Σλάβια Πρά-
γας, κερδισμένο πέναλτι στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος απέναντι στον Ιωνικό 
και γκολ στην Κρήτη. Ε, το λες και… καυτό 
το ξεκίνημά του με την πράσινη φανέλα! 

ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΜΑΓΚΑΚΟΣ
Αυτά τα ΠΑΟΚ-Ατρόμητος πρέπει να 

κριθούν ως… ακατάλληλα για καρδια-
κούς! Συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, 
όπως κατά καιρούς μάς συνηθίζουν οι 
δύο ομάδες στις μεταξύ τους αναμετρή-
σεις, με το «δικέφαλο του Βορρά» να εί-
ναι καλύτερος, αλλά να μην «καθαρίζει» 
τη νίκη, για να φτάσουμε στο φινάλε-θρί-
λερ! Στο 92’, ο Τζοβάρας ισοφαρίζει για 
τους Περιστεριώτες -και ενώ, μάλιστα, εί-
χαν μείνει με 10 παίκτες λόγω της αποβο-
λής του αρχηγού τους, Κυριάκου Κιβρα-
κίδη- και όλα δείχνουν ότι μετά την ΑΕΚ 
και τον Άρη, άλλος ένας «μεγάλος» θα… 
γλιστρήσει νωρίς-νωρίς στη σεζόν! 
Αλλά λογαριάζαμε χωρίς τον Νάρεϊ. Ο 

καλύτερος παίκτης του γηπέδου, λαμβά-
νει στο 96’ το «συστημένο» του Ζίβκοβιτς 
από τα αριστερά και με σκαστό σουτ, 
στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το τε-
λικό 2-1! Έστω και αν το άγχος χτύπησε 
κόκκινο, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέ-
σκου έκανε το «δύο στα δύο» και πάει με 
άλλο αέρα στο ντέρμπι της Θεσσαλονί-
κης κόντρα στον Άρη. Πρέπει, φυσικά, να 
σταθούμε και σε αυτόν τον πολύ ωραίο 
τύπο, που ακούει στο όνομα Γιώργος Τζο-
βάρας. 
Μετά το ντεμπούτο του απέναντι στον 

ΟΦΗ, ο 22χρονος μπήκε ως αλλαγή στο 
τελευταίο 10λεπτο και έκανε «ροντέο» 
το παιχνίδι, ισοφαρίζοντας στις καθυστε-
ρήσεις. Δεν το πανηγύρισε, ωστόσο, γιατί 
σέβεται και δεν ξεχνάει… 
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι είπε 

πολύ ωραία πράγματα, τονίζοντας μετα-
ξύ άλλων: «Στα 15 μου πήγα στον ΠΑΟΚ, 
έζησα πράγματα στην Τούμπα, δε γινόταν 
να πανηγυρίσω». Ωραίος ο μαγκάκος.

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός ακόμη 

ψάχνεται αγωνιστικά και πολύ λογικό εί-
ναι, μετά τις σαρωτικές αλλαγές και την 
έλευση του νέου προπονητή. Αυτό το… 
ψάξιμο, ωστόσο, του στοίχισε ήδη τους 
πρώτους δύο βαθμούς του στο πρωτά-
θλημα. 
Οι Πειραιώτες τα βρήκαν σκούρα στην 

Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα (0-0), 
βραχυκύκλωσαν και θα μπορούσαν να 
είχαν γνωρίσει και την ήττα, αλλά ο Κα-
ραντώνης ακύρωσε -λανθασμένα- το 
γκολ του Πίτσου στο 63’ για φάουλ του 

Μπενίτο στον Άβιλα. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι πρωταθλητές έφτασαν την 
κατοχή μπάλας στο 75%, αλλά δημιούρ-
γησαν ελάχιστες φάσεις απέναντι στην 
κλειστή άμυνα του Αστέρα. 
Ο Ινμπομ Χουάνγκ ήταν και πάλι πολύ 

δραστήριος, ενώ αναμφισβήτητα, από 
την άλλη, προβληματίζει τους Πειραιώ-
τες το γεγονός ότι ο Ελ Αραμπί δεν έχει 
καταφέρει ακόμα να… ξεκλειδώσει! 
Για τον Βαλμπουενά έχουν στερέψει τα 

λόγια. Μπήκε στο 60’ και έφτιαξε δύο 
φάσεις για τους «ερυθρόλευκους», με 
κυριότερη του Ελ Αραμπί στο 84’. 
Στα 38 του…  
                                                  © sport-fm.gr

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-0 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-1 
13’ Εραμούσπε - 58’ Νούνιες 
ΑΕΚ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0-1 
19’ Ντέλετιτς 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ 3-1
15’ Σενγκέλια, 63’ Καρέλης, 76’ Νταγκό 
- 20’ Πάλμα 
ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2 
16’ Παλάσιος, 33’ Σπόραρ 
ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2-1 
12’ Κούρτιτς (πέν.), 96’ Νάρεϊ - 
92΄Τζοβάρας 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 2 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  6 (3-0) 
02] ΠΑΟΚ   6 (3-1) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  4 (2-0) 
04] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   4 (4-3) 
05] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  3 (3-2) 
06] ΑΕΚ    3 (3-1) 
07] ΑΡΗΣ   3 (4-3) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  3 (4-3) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  2 (3-3) 
10] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  1 (0-1) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  1 (1-3) 
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   1 (1-4) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  1 (0-3) 
14] ΟΦΗ   0 (1-5) 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

10:45 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
12:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
13:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
12:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ 
14:30 ΑΕΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
14:30 ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Για τα Σαββατιανά σχολεία 

Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της 
ΕΚΜΜ,  Γυμνάσιο/Λύκειο «Αριστοτέλης» και Δημο-

τικά «Πλάτων-Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», ζητούν 
διδακτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2022-23. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Δευτερο-
βάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα 
και άδεια εργασίας για τον Καναδά ή Πτυχίο από Κανα-
δά με επίσημο πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας και να συμ-
μετάσχετε στην προσπάθεια για παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας σημείωμα, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση kkiryakidis@hcgm.org ή στα 
κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ, 5777 Wilderton Avenue, Montreal H3S 2V7 
υπόψη Κας Καίτης Κυριακίδου.

Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ξεκινούν οι εγγραφές 
Αγαπητοί γονείς,

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση της νέας 
σχολικής χρονιάς 2022-2023 έχει ήδη ξεκινήσει. 

Αρχίζουμε έναν νέο κύκλο μαθημάτων με ανανεωμένες 
δυνάμεις και όρεξη για δουλειά και είμαστε έτοιμοι να 
εντάξουμε τα παιδιά σας στο δρόμο της γνώσης,της 
ανακάλυψης και της δημιουργικότητας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές 
στα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της 
ΕΚΜΜ θα πραγματοποιηθούν τα Σάββατα, 10 και 17 
Σεπτεμβρίου, από τις 9.00 π.μ. μέχρι και τις 2.00 μ.μ., 
σε όλα τα σχολεία και παραρτήματα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σάββατο, 24 Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Στον νέο κύκλο γνώσεων που ανοίγει, θα ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας, για ακόμη μία φορά, έτσι ώστε από 
κοινού, όλοι μαζί, να συμβάλουμε στην ενίσχυση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην παροχή ποιοτικού 
έργου. Εύχομαι σε όλες και όλους, τόσο στους μαθητές 
και τις μαθήτριες, όσο και στους εκπαιδευτικούς, που 
για ακόμη μία χρονιά ετοιμάζονται να προσφέρουν τη 
γνώση, την εμπειρία, αλλά και την ευαισθησία τους στα 
παιδιά μας, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Kaiti Kiryakidis
General Director
Supplementary Education  HCGM
Aristotelis, Platon- Omeros, St. Nicholas Schools 
kkiryakidis @hcgm.org
514 738-2421 ext. 115

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, με 
σκληρή δουλειά και πολλή αγάπη, το τμήμα χο-

ρού του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) εξελίχθηκε στο 
Λαογραφικό Εργαστήρι Μοντρεάλ (ΛΕΜ) που όλοι 
γνωρίζουμε σήμερα.

Στην αρχή της πορείας του, ο κύριος στόχος του 
ήταν να προσφέρει μαθήματα χορού στους νέους 
της ευρύτερης περιοχής του Μοντρεάλ. Υπό τη δι-
εύθυνση και αφοσίωση του αείμνηστου Δημητρίου 
(Τάκη) Τζώτζη, το ΛΕΜ δημιουργήθηκε επίσημα και 
απέκτησε μεγαλύτερη δομή, μέσω της οποίας μπό-
ρεσε να επεκτείνει και να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του σε όλα τα σχολικά παραρτήματα της ΕΚΜΜ (Μο-
ντρεάλ, Λαβάλ, Ρόξμπορο και Νότια Ακτή).

Με πάνω από 400 χορευτές, οι χορευτικές ομάδες 
του Λαογραφικού Εργαστηρίου Μοντρεάλ χωρίζο-
νται στις εξής:
Αετόπουλα: (Προνηπιαγωγείο – ΣΤ’ Δημοτικού, 
που χωρίζεται σε 3-4 ομάδες ανά παράρτημα)
Τραντέλληνες (Α’ και Β’ Γυμνασίου)
Πήγασος (Γ’, Δ’ και Ε’ Γυμνασίου)

Δύο ομάδες ενηλίκων:
Ορφέας (επίσημη ομάδα παραστάσεων)
Τερψιχόρη (ομάδα άνω των 40 ετών)

Ο σκοπός του Λαογραφικού Εργαστηρίου Μοντρεάλ 
είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του να 
γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον ελληνικό πολιτι-
σμό και να καλλιεργήσουν την πολιτιστική τους ταυ-
τότητα. Το Λαογραφικό Εργαστήρι Μοντρεάλ, μέσα 
από ένα καινοτόμο πρόγραμμα πολιτιστικής εκπαί-
δευσης, συνδυάζει τη μελέτη του παραδοσιακού χο-
ρού με το τραγούδι, το θέατρο και τη μουσική. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, συν τω χρόνω, έχουν 
συσταθεί οι ομάδες παραδοσιακού τραγουδιού 
«Ερατώ», παραδοσιακής μουσικής «Λαλητάδες» 
και παραδοσιακού θεάτρου «Θίασος». Οι ομάδες 
αυτές προβάλλονται στις διάφορες εκδηλώσεις του 
Λαογραφικού Εργαστηρίου Μοντρεάλ και εμπλουτί-

ζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται 
στους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου, το Λαογραφικό Ερ-
γαστήρι Μοντρεάλ πραγματοποιεί διάφορες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα 
στους μαθητές όλων των ηλικιών να αναδείξουν το 
ταλέντο τους. Μέχρι σήμερα, το Λαογραφικό Ερ-
γαστήρι Μοντρεάλ είχε την ευκαιρία να ανεβάσει 
τέσσερις μεγάλες μουσικοχορευτικές παραγωγές 
στο θέατρο Place-des-Arts το 2006, 2008, 2010 και 
2012. Κάθε μία από αυτές, με τίτλο «Μελετώντας τις 
Ρίζες Μας», ταξίδεψε τους συντελεστές και το κοινό 
πίσω στον χρόνο για να βιώσουν διάφορα έθιμα και 
παραδόσεις μέσα από το τραγούδι, τη μουσική και 
τον χορό.

Το Λαογραφικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος της ΕΚΜΜ, πάντα με σεβασμό και 
αγάπη στη λαϊκή μας παράδοση, είναι έτοιμο 
να καλωσορίσει και φέτος όλους όσους ενδια-
φέρονται για τα μαθήματα διδασκαλίας των πα-
ραδοσιακών μας χορών. Τα τμήματα είναι ανοιχτά 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα με το 
σχολείο που φοιτούν οι μαθητές.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου και 
θα παραδίδονται στα διάφορα σχολικά παραρτή-
ματα της ΕΚΜΜ: Μοντρεάλ, Λαβάλ, Ρόξμπορο και 
Νότια Ακτή. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα για τις ομά-
δες νέων ξεκινούν την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 
2022, στο Μοντρεάλ, το Λαβάλ και το Ρόξμπορο και 
το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022, στη Νότια Ακτή. 
Η πρώτη ημέρα μαθημάτων για τον Ορφέα και την 
Τερψιχόρη είναι η Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις εγ-
γραφές και τα προγράμματα του Λαογραφικού 
Εργαστηρίου Μοντρεάλ, επισκεφτείτε το https://
hcgm.org/cultural-affairs/dance/ ή στείλτε μήνυμα 
στο mylem@hcgm.org. Για όλα τα τελευταία νέα, 
ακολουθείστε το Λαογραφικό Εργαστήρι Μοντρεάλ 
στο Facebook και Instagram.

Λαογραφικό Εργαστήρι ΜοντρεάλΛαογραφικό Εργαστήρι Μοντρεάλ
Ας αρχίσουν οι χοροί...Ας αρχίσουν οι χοροί...
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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

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ “ΦΙΛΙΑ”
821 OGILVY AVE. MTL, QUE. H3N 1N9

Tel: (514) 948 3021 • fax: (514) 948 6063
filia@bellnet.ca

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16ο WALKATHON 2022

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
του Οργανισμού Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ»,

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη 
«ΦΙΛΙΑ» για 16η φορά  η πορεία για την ενίσχυση των Meals 

on Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα 
σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο.

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
θα συναντηθούμε στο

 Πάρκο Saint-Norbert στο Λαβάλ, που βρίσκεται στην 
Cartier  μεταξύ 64 και 66 Avenue,  

για να περπατήσουμε γύρω απ’αυτό και να βοηθήσουμε 
με τον έστω και μικρό οβολό μας 
να μαζευτούν ορισμένα χρήματα 

για αυτό το τόσο αναγκαίο πρόγραμμα.
Η εγγραφή είναι $10.00 και το περπάτημα 

θα αρχίσει στις 11:30 π.μ.
Θα είναι εκεί οι διάφοροι προσκεκλημένοι, θα έχετε δωρεάν 
lunch για την συμμετοχή σας και η Αργυρώ θα σας κάνει την 

καθιερωμένη Γυμναστική.
Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, 

που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται.
Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, 

εάν βέβαια σας χρειάζεται.
Ελάτε και υποστηρίξετε την Τρίτη Ηλικία, 

γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της.
« Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα ’ρθεις » 

 
 

3231 Boul. Lévesque O. Laval QC H7V 1C8 ◦ T: (450) 978-0999 ◦ E: zantemontreal@hotmail.com ◦ ⒻⒻ 

 
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Ζακυνθίων Μόντρεαλ, 

 

Ύστερα από τα τρία επώδυνα και απομονωμένα χρόνια της πανδημίας, ευχόμαστε να σας 
βρίσκουμε όλους με υγεία.  

Επιτέλους, ο Σύλλογος μας μπορεί και πάλι να προγραμματίσει και να λειτουργήσει με 
ασφάλεια για όλους μας.  

Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε όλον τον χαμένο χρόνο με κέφι και 
δημιουργία. Σας ζητάμε την ενεργή συμμετοχή σας και την παρουσία σας σε όλες τις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και σας υποσχόμαστε να βάλουμε τα δυνατά μας να 
σβήσουν τα περασμένα τρία χρόνια. 

Άλλη μια δημιουργική χρονιά ξεκινά στον Σύλλογο μας. Και εφέτος, όπως επί σειρά ετών, 
τα μέλη και οι φίλοι, ενήλικες και παιδιά, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες 
του Συλλόγου μας. 

Θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα: 

1. Χορός για παιδιά και ενήλικες 
2. Πιάνο -περιορισμένες θέσεις 
3. Ζωγραφική για παιδιά 
4. Χορωδία ¨Ζακυνθινές Φωνές¨ 
5. Θέατρο *Ομιλία* και *Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά στα ελληνικά* 
6. Δανειστική βιβλιοθήκη σύγχρονης Ελληνικής λογοτεχνίας 

Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρεστε να πλαισιώσετε τα τμήματα δραστηριοτήτων του 
Συλλόγου, οι εγγραφές θα γίνουν την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και την 
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 μεταξύ 18:00 με 20:00 στην αίθουσα του Συλλόγου 
3231 boul. Levesque Ouest, Laval. 

 

Το μήνα Ιούνιο θα προγραμματιστεί η ετήσια εκδρομή του Συλλόγου μας. 

 

 

 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προγραμματίσει πλήθος εκδηλώσεων για τα μέλη και τους 
φίλους του: 

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Ζακυνθίων Μόντρεαλ,

Ύστερα από τα τρία επώδυνα και απομονωμένα χρόνια της πανδημίας, 
ευχόμαστε να σας βρίσκουμε όλους με υγεία. 
Επιτέλους, ο Σύλλογος μας μπορεί και πάλι να προγραμματίσει και 
να λειτουργήσει με ασφάλεια για όλους μας. 
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε όλον τον χαμένο χρόνο 
με κέφι και δημιουργία. Σας ζητάμε την ενεργή συμμετοχή σας και 
την παρουσία σας σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και σας 
υποσχόμαστε να βάλουμε τα δυνατά μας να σβήσουν τα περασμένα 
τρία χρόνια.
Άλλη μια δημιουργική χρονιά ξεκινά στον Σύλλογο μας. Και εφέτος, 
όπως επί σειρά ετών, τα μέλη και οι φίλοι, ενήλικες και παιδιά, θα 
μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του Συλλόγου μας.
Θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

1. Χορός για παιδιά και ενήλικες
2. Πιάνο -περιορισμένες θέσεις
3. Ζωγραφική για παιδιά
4. Χορωδία "Ζακυνθινές Φωνές"
5. Θέατρο *Ομιλία* και *Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά στα 

ελληνικά*
6. Δανειστική βιβλιοθήκη σύγχρονης Ελληνικής λογοτεχνίας

Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρεστε να πλαισιώσετε τα τμήματα 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου, οι εγγραφές θα γίνουν την 
Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 
2022 μεταξύ 18:00 με 20:00 στην αίθουσα του Συλλόγου 3231 boul. 
Levesque Ouest, Laval.
Το μήνα Ιούνιο θα προγραμματιστεί η ετήσια εκδρομή του Συλλόγου 
μας.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προγραμματίσει πλήθος 
εκδηλώσεων για τα μέλη και τους φίλους του:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2022- 2023
Σάββατο, 08 Οκτωβρίου 2022: Τσάι με λουκουμάδες
Μήνας Νοέμβριος 2022: Ζακυνθινή βραδιά- Η ακριβής ημερομηνία 
θα ανακοινωθεί αργότερα.
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022: Γιορτή Αγίου Διονυσίου- 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023: Κοπή βασιλόπιτας
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023: Ζακυνθινό Καρναβάλι
Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023: Καθαρά Δευτέρα
Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023: 25η Μαρτίου 1821- Μπακαλιάρος
Κυριακή, 23 και 30 Απριλίου 2023: θεατρική παράσταση 
Κυριακή, 7 Μαΐου 2023: Τσούγκρισμα αυγού και Γενική Συνέλευση
Μήνας Μάΐος 2023: Σεργιάνι στην Μπόχαλη- Η ακριβής ημερομηνία 
θα ανακοινωθεί αργότερα.
Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023: Σουβλάκι με ευχές για καλό Καλοκαίρι 

Με πατριωτικούς- Ζακυνθινούς χαιρετισμούς
Η γραμματέας 
Ιωάννα Ζαγοριανός

3231 Boul. Lévesque O. Laval QC H7V 1C8 • Tel: (450) 978-0999 
Email: zantemontreal@hotmail.com
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Στεγνώνουν τα ποτάμια της Ευρώπης
Κατά τόπους, ο Λίγηρας μπορεί πλέον 

να διασχιστεί με τα πόδια. Ο μεγα-
λύτερος ποταμός της Γαλλίας δεν κύλησε 
ποτέ στο παρελθόν τόσο αργά, ούτε η 
στάθμη του έφθασε τόσο χαμηλά. 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 
© zougla.gr

Ο Ρήνος γίνεται γρήγορα αδιάβατος για 
την κυκλοφορία των φορτηγίδων. Στην 
Ιταλία, ο Πάδος είναι δύο μέτρα χαμηλό-
τερος από το κανονικό, ακρωτηριάζοντας 
τις καλλιέργειες. Η Σερβία βυθοκορεί τον 
Δούναβη.

Σε όλη την Ευρώπη, η ξηρασία μειώνει τα 
κάποτε πανίσχυρα ποτάμια, με δυνητικά 
δραματικές συνέπειες για τη βιομηχανία, 
τις εμπορευματικές μεταφορές, την ενέρ-
γεια και την παραγωγή τροφίμων, όπως οι 
ελλείψεις εφοδιασμού και οι αυξήσεις τι-
μών που «δαγκώνουν» λόγω της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εξαιτίας της κλιματικής κατάρρευσης, 
ένας ασυνήθιστα ξηρός χειμώνας και 
άνοιξη που ακολουθούνται από θερμο-
κρασίες ρεκόρ του καλοκαιριού και επα-
ναλαμβανόμενους καύσωνες, έχουν αφή-
σει τις βασικές πλωτές οδούς της Ευρώ-
πης να μην αναπληρώνονται και, όλο και 
περισσότερο, να υπερθερμαίνονται.
Καθώς δεν καταγράφηκαν σημαντικές 

βροχοπτώσεις για σχεδόν δύο μήνες στη 
δυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη και κα-
μία πρόβλεψη στο εγγύς μέλλον, οι μετε-
ωρολόγοι λένε ότι η ξηρασία θα μπορού-
σε να γίνει η χειρότερη της ηπείρου εδώ 
και περισσότερα από 500 χρόνια.
«Δεν έχουμε αναλύσει πλήρως τη φετι-

νή εκδήλωση γιατί είναι ακόμη σε εξέλι-
ξη», δήλωσε ο Αντρέα Τορέτι,  του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. «Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα τα 
τελευταία 500 χρόνια παρόμοια με την ξη-
ρασία του 2018. Αλλά φέτος, νομίζω, είναι 
πολύ  χειρότερο».
Πρόσθεσε ότι υπάρχει «πολύ υψηλός 

κίνδυνος ξηρών συνθηκών» που θα συ-
νεχιστούν τους επόμενους τρεις μήνες, 
προσθέτοντας ότι χωρίς αποτελεσματικό 
μετριασμό η ένταση και η συχνότητα της 
ξηρασίας θα «αυξανόταν δραματικά στην 
Ευρώπη, τόσο στο βορρά όσο και στο 
νότο». Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Υδρο-
λογίας της Γερμανίας (BfG) δήλωσε ότι η 
στάθμη του Ρήνου, τα νερά του οποίου 
χρησιμοποιούνται για εμπορευματικές 
μεταφορές, άρδευση, μεταποίηση, παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πόσιμο, θα 
συνεχίσει να πέφτει, τουλάχιστον μέχρι 
τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Την Παρασκευή 12/8, το νερό στο ση-

μείο μέτρησης του Κάουμπ 50 χλμ από 
το Μάιντς της Γερμανίας, το οποίο με-
τρά την πλωτότητα και όχι το βάθος του 
νερού, έπεσε κάτω από 40 εκατοστά, 
επίπεδο στο οποίο πολλές ναυτιλιακές 
εταιρείες θεωρούν ότι δεν είναι πλέον οι-
κονομικό να λειτουργούν οι φορτηγίδες. 
Θα μπορούσε να πέσει ακόμη και στα 30 
εκατοστά τις επόμενες ημέρες, είπε η BfG.

Πολλές φορτηγίδες, που μεταφέρουν 
άνθρακα για σταθμούς ηλεκτροπαραγω-
γής και ζωτικής σημασίας πρώτες ύλες για 
βιομηχανικούς κολοσσούς, όπως η χαλυ-
βουργία Τίσσεν και ο χημικός κολοσσός 
BASF, λειτουργούν ήδη με περίπου 25% 
χωρητικότητα για να μειώσουν το βύθι-
σμά τους, αυξάνοντας το κόστος αποστο-
λής έως και πέντε φορές επάνω.
Ζωτικό μέρος της οικονομίας της βορειο-

δυτικής Ευρώπης εδώ και αιώνες, τα 760 
μίλια (1.233 χιλιόμετρα) του Ρήνου ρέουν 
από την Ελβετία μέσω της βιομηχανικής 
καρδιάς της Γερμανίας, πριν φτάσουν στη 
Βόρεια Θάλασσα στο μέγα λιμάνι του Ρό-
τερνταμ.

Μια πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας 
φορτηγίδων του Ρήνου θα έπληττε σκλη-
ρά την οικονομία της Γερμανίας αλλά και 
της Ευρώπης. Οι ειδικοί υπολόγισαν, ότι 
μια εξάμηνη αναστολή το 2018 κόστισε 

περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ (4,2 δι-
σεκατομμύρια λίρες), ενώ η χαμηλή στάθ-
μη νερού προβλέπεται να κοστίσει στη 
Γερμανία 0,2 μονάδες οικονομικής ανά-
πτυξη φέτος.
Ενώ η ΕΕ έχει πει ότι η ενίσχυση των 

θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών 
κατά 25% είναι μία από τις προτεραιότη-
τες της πράσινης μετάβασης του μπλοκ, η 
Γερμανία εργάζεται τώρα για να τις εκτρέ-
ψει σε σιδηροδρομικές και οδικές, αν και 
χρειάζονται μεταξύ 40 και 100 φορτηγά 
για να αντικαταστήσουν ένα τυπικό φορ-
τηγάκι. Τα ποτάμια της Γαλλίας μπορεί να 
μην είναι τόσο βασικές εμπορευματικές 
αρτηρίες, αλλά χρησιμεύουν για την ψύξη 
των πυρηνικών σταθμών που παράγουν 
το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώ-
ρας. Καθώς οι τιμές έφτασαν στα υψηλά 
όλων των εποχών, ο γίγαντας ηλεκτρικής 
ενέργειας EDF αναγκάστηκε να μειώσει 
την παραγωγή λόγω της ξηρασίας.

Αυστηροί κανόνες ρυθμίζουν πόσο μπο-
ρούν οι πυρηνικοί σταθμοί να ανεβάσουν 
τη θερμοκρασία των ποταμών όταν εκκε-
νώνουν νερό ψύξης, και αν τα χαμηλά επί-
πεδα νερού και οι υψηλές θερμοκρασίες 
του αέρα σημαίνουν ότι ο ποταμός έχει 
ήδη υπερθερμανθεί, δεν έχουν άλλη επι-
λογή, παρά να μειώσουν την παραγωγή. 
Με την επικείμενη ενεργειακή κρίση της 

Ευρώπης να εντείνεται και τα ποτάμια 
Γκαρόν, Ρον και Λουάρ να είναι ήδη πολύ 
ζεστά, για να επιτρέψουν την απόρριψη 

νερού ψύξης, η γαλλική πυρηνική ρυθ-
μιστική αρχή επέτρεψε την περασμένη 
εβδομάδα σε πέντε εργοστάσια να παρα-
βιάσουν προσωρινά τους κανόνες.
Στην Ιταλία, η ροή του αποξηραμένου 

Πάδου, του μακρύτερου ποταμού της Ιτα-
λίας, έχει πέσει στο ένα δέκατο της συνή-
θους στάθμης του και η στάθμη του νερού 
είναι δύο μέτρα κάτω από την κανονική. 
Καθώς δε σημειώθηκαν συνεχείς βροχο-
πτώσεις στην περιοχή από το Νοέμβριο, 
η παραγωγή καλαμποκιού και ρυζιού έχει 
πληγεί σοβαρά.
Η κοιλάδα του Πάδου αντιπροσωπεύει 

μεταξύ 30% και 40% της γεωργικής παρα-
γωγής της Ιταλίας, αλλά ειδικότερα οι πα-
ραγωγοί ρυζιού έχουν προειδοποιήσει ότι 
έως και το 60% της σοδειάς τους μπορεί 
να χαθεί, καθώς οι ορυζώνες στεγνώνουν 
και αλλοιώνονται από το θαλασσινό νερό 
που απορροφάται από το χαμηλό επίπεδο 
του ποταμού.

Στους προστατευμένους υγροτόπους του 
δέλτα του ποταμού, κοντά στη Βενετία, η 
υψηλή θερμοκρασία και η υποτονική ροή 
του έχουν μειώσει την περιεκτικότητα του 
νερού σε οξυγόνο, σε βαθμό που υπολο-
γίζεται ότι το 30% των αχιβάδων που ανα-
πτύσσονται στη λιμνοθάλασσα έχουν ήδη 
σκοτωθεί.

Η χαμηλή στάθμη των ποταμών και οι 
υψηλές θερμοκρασίες του νερού μπορεί 
να αποδειχθούν μοιραίες για πολλά είδη. 

Στη Βαυαρία, ο Δούναβης έφτασε τους 25 
βαθμούς Κελσίου την περασμένη εβδομά-
δα και θα μπορούσε να φτάσει τους 26,5 
βαθμούς Κελσίου ως τα μέσα του μήνα, 
κάτι που σημαίνει ότι η περιεκτικότητά 
του σε οξυγόνο θα πέσει κάτω από τα έξι 
μέρη ανά εκατομμύριο, μια συνθήκη που 
θα είναι μοιραία για την πέστροφα.
Οι εμπορευματικές μεταφορές στα 2.850 

χιλιόμετρα του Δούναβη έχουν επίσης δι-
αταραχθεί σοβαρά, ωθώντας τις αρχές 
στη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 
να αρχίσουν να βυθοκορούν τον ποταμό 
για να δημιουργήσουν βαθύτερα κανάλια, 
ενώ φορτηγίδες που μεταφέρουν κυρίως 
καύσιμα για τις γεννήτριες ηλεκτρικής 
ενέργειας περιμένουν να προχωρήσουν.
Ακόμη και η Νορβηγία, στη βόρεια Ευρώ-

πη, η οποία βασίζεται στην υδροηλεκτρι-
κή ενέργεια για περίπου το 90% της πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ανα-
φέρει ότι τα ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα 
των δεξαμενών της μπορεί τελικά να την 
υποχρεώσουν να περιορίσει τις εξαγωγές 
ενέργειας.

ΕΛΛΑΔΑ
Καταργούν έμμεσα τα Θρησκευτικά  
μέσω απαλλαγής για όλους τους μαθητές
Το υπουργείο Παιδείας πάει να υλοποιήσει κάτι  
που ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να κάνει

Ακόμη μια προσπάθεια ουσιαστικής 
κατάργησης του μαθήματος των 

Θρησκευτικών από τα ελληνικά σχολεία 
είναι σε εξέλιξη τις ημέρες αυτές, με τα 
ΜΜΕ να προβάλλουν τη γνωμοδότη-
ση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία 
προβλέπεται εξαίρεση από το μάθημα 
των Θρησκευτικών και για χριστιανούς 
ορθοδόξους.

Προφανώς, κάποιοι θεωρούν ότι το γε-
νικότερο κλίμα, με την πλήρη επικράτηση 
του δικαιωματισμού, είναι ευνοϊκό και 
θα επιχειρήσουν να «περάσουν» κάτι το 
οποίο ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τολμήσει να 
κάνει, επικαλούμενοι ακόμη μια φορά τις 
γνωστές «αρχές» που καταπίνουν τα με-

γάλα και επικεντρώνονται στο να προω-
θήσουν πολύ συγκεκριμένες ατζέντες.
Συγκεκριμένα, η Αρχή, με πρόεδρο τον 

επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, γνω-
μοδοτεί ότι λόγοι που θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν την εξαίρεση από το μά-
θημα δεν είναι μόνο όσοι αναφέρονται 
στη θρησκευτική συνείδηση των παιδιών 
και των γονέων ή των κηδεμόνων τους, 
αλλά οποιοσδήποτε λόγος που ανάγεται 
σε γενικότερες αντιλήψεις.

Μάλιστα, κρίνεται πως η εξαίρεση δεν 
είναι συνταγματικά ανεκτό να αφορά 
μόνο τους μη χριστιανούς ορθοδόξους, 
αλλά έκρινε ότι το ίδιο δικαίωμα πρέπει 
να έχουν και οι ορθόδοξοι μαθητές, σε 

περίπτωση που δε συμφωνούν με το πε-
ριεχόμενο του μαθήματος.
Καταλαβαίνει κανείς, ότι αυτό στην πρά-

ξη θα μετατρέψει το μάθημα των Θρη-
σκευτικών σε πάρεργο όχι μόνο για τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους μαθη-
τές, οι γονείς των οποίων θα κληθούν να 
επιλέξουν εάν το παιδί τους θα έχει μια 
«έγνοια λιγότερη», ειδικά στις μεγαλύτε-
ρες τάξεις.
Μένει να δούμε, εάν το υπουργείο Παι-

δείας θα υλοποιήσει τη συγκεκριμένη 
γνωμοδότηση, αποδεικνύοντας έτσι ότι 
κατάφερε να ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ και 
σε αυτό το πεδίο, όπως άλλωστε τα κα-
τάφερε και σε άλλα δικαιωματιστικού εν-
διαφέροντος ζητήματα, εισάγοντας κάθε 

λογής νεοεποχίτικα προτάγματα στα σχο-
λεία.
Το γεγονός πάντως, ότι οι διαρροές για 

το ότι η «γνωμοδότηση έχει φτάσει στο 
υπουργείο Παιδείας» έγιναν προς τις φι-
λοκυβερνητικές εφημερίδες, δείχνει ότι, 
αν μη τι άλλο, «τεστάρουν» την αντίδρα-
ση του κοινού στην πιθανότητα να το… 
προχωρήσουν.

© dimokratia.gr
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Η κηδεία του θα γίνει το 
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στις  12 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 du Souvenir, Laval)

Παρακαλείστε αντί για λουλούδια 
να κάνετε δωρεές εις μνήμη του 

Γιάννη Κόκκωνα, δημοσιογράφου 
και τηλεοπτικού παραγωγού 

του προγράμματος 
«Εδώ Μόντρεαλ» 
στο Odyssey TV, 

στο: Diabetes Foundation Canada 
ή στα Ελληνικά Σχολεία της Ελληνικής 

Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ

Τα παιδιά: 
Δημήτρης και Jessica, Αθανασία

Τα αδέλφια: 
Σοφία και Παναγιώτης Τσουρούνης

Τα ανίψια: 
Αλέκος, Αντωνία, 

Αθανασία Τσουρούνη

Στις 31 Αυγούστου 2022, απεβίωσε ο αείμνηστος 
πατέρας, αδελφός και θείος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ
(ετών 75, από Άγιο Νικόλαο, Καστρί Κυνουρίας)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με 
διάφορους τρόπους μάς συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο  
του αείμνηστου πατέρα και παππού 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

(ετών 82, από Κιάτο Κορινθίας)

Τα παιδιά: 
Λευτέρης, Χαρούλα, Ανδρέας

Τα εγγόνια: 
Στέλιος, Κωνσταντίνος, 

Γεωργία, Κωνσταντίνος, Γεωργία

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές.

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν.

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 du Souvenir, Laval)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου πατέρα και παππού

Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022
στον ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) 

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο  υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της αείμνηστης μητέρας

ΕΤΉΣΙΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΕΤΉΣΙΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΕΒΑΨΙΔΗ

(το γένος Αντωνιάδης)

Η κορούλα της: 
Αλεξάνδρα Σεβαψίδου 

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του μνημόσυνου  
θα προσφέρθουν κόλλυβα και καφές  

στην αίθουσα της εκκλησίας. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς 

και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

"Μανούλα μου σ' ευχαριστώ για την αγάπη 
σου και πόσο με καθοδήγησες στη ζωή μου. 

Ακόμα κι αν δεν είσαι πια εδώ μαζί μου,  
μπορώ ακόμα να σε νιώσω στην καρδιά μου. 

Σε αγαπώ και μου λείπεις πάρα πολύ".

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΑΝΔΡΕΑ 
ΑΣΠΙΩΤΗ 

(από Χανιά Κρήτης)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)

τελείτε τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΚΑΛΟΓΡΙΑ 
(από Μαυρομμάτι Βοιωτίας)

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...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 

στον  Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(777 St. Roch, Monreal) 

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

αείμνηστου συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ

(ετών 91, από Γύθειο Λακωνίας)

Η σύζυγος: 
Αικατερίνη Μπουραζάνη (το γένος Γαλάνη)

Τα παιδιά: 
Παναγιώτης - Δήμητρα, Βασιλική - Στέφανος

Τα αδέλφια, τα ξαδέρφια,τα ανίψια, οι συμπέθεροι, 
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι, από εδώ και την Ελλάδα.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν 
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρεθούν.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διαφόρους τρόπους μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας 
πένθος για το θάνατο του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και αδελφού, Γεωργίου Μπουραζάνη.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Στα όνειρά μας να έρχεσαι να σε βλέπουμε

Στην πονεμένη μας καρδιά,
Παρηγοριά να σ΄έχουμε

Μας λείπεις πολύ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Καϊμακτσαλάν 1948: Μία περίεργη 
γιουγκοσλαβική επίθεση
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέ-

μου, σημειώθηκε πληθώρα μεθορι-
ακών επεισοδίων μεταξύ του Ελληνικού 
Στρατού και αλβανικών, βουλγαρικών 
και γιουγκοσλαβικών δυνάμεων. Ένα 
από τα σημαντικότερα επεισόδια σημει-
ώθηκε στην περιοχή Κουτσούμπεϊ στο 
Καϊμακτσαλάν, στα σύνορα Ελλάδας – 
Γιουγκοσλαβίας.

Παντελής Καρύκας*
© slpress.gr

Το συγκεκριμένο επεισόδιο εξελίχθηκε 
σε πραγματική μάχη, με απώλειες εκατέ-
ρωθεν. Το Κουτσούμπεϊ είναι μια από τις 
κορυφές του όρους Βόρας (Καϊμακτσα-
λάν) σε υψόμετρο 2.399 μέτρων, στα όρια 
των νομών Πέλλας και Φλώρινας. 

Συχνά, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, 
από την περιοχή περνούσαν δυνάμεις του 
«Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας» (ΔΣΕ), 
μέσω του γιουγκοσλαβικού εδάφους, από 
και προς το Βίτσι. Ο Ελληνικός Στρατός, 
επιχειρώντας να φράξει τα σύνορα, είχε 
εγκαταστήσει φυλάκια κατά μήκος της 
οροθετικής γραμμής με τη Γιουγκοσλαβία.

Μετά τη ρήξη Τίτο – Στάλιν, η ροή μαχη-
τών και υλικών του Δημοκρατικού Στρατού 
είχε περιοριστεί, αλλά ένας γενικότερος 
εκνευρισμός εξακολουθούσε να υπάρχει 
στην περιοχή. Τον Αύγουστο του 1948 το 
Γ’ Σώμα Στρατού διατάχθηκε να πλήξει 
τις αντάρτικες δυνάμεις που έδρευαν στο 
Καϊμακτσαλάν, ώστε να αποτραπεί η με-
τακίνησή τους προς το Γράμμο, που την 
περίοδο εκείνη δεχόταν την επίθεση του 
Ελληνικού Στρατού.

Στις 8 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε η, ομο-
λογουμένως, περίεργη επέμβαση των 
Γιουγκοσλάβων, υπέρ του Δημοκρατικού 
Στρατού. Την περίοδο αυτή στην περιοχή 
του υψοδείκτη Κουτσούμπεϊ ήταν ανε-
πτυγμένες δυνάμεις του 514 και 556 Τάγ-
ματος Πεζικού.

ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Στην πυραμίδα υπ’ αριθμό 119 βρίσκο-

νταν δύο ομάδες μάχης του 3ου Λόχου του 
556 Τάγματος Πεζικού, με επικεφαλής 
αξιωματικό. Ο 1ος Λόχος αυτού του τάγ-
ματος ήταν ανεπτυγμένος δεξιά του Κου-
τσούμπεϊ, στο ύψωμα 2157, ενώ διλοχία 
του 514 Τάγματος Πεζικού είχε αναπτυ-
χθεί στα υψώματα Προφήτης Ηλίας (υψ. 
2.524) και Στάλο (υψ. 2.236).

Στις 14.30 το μεσημέρι της 8ης Σεπτεμβρί-
ου οι ομάδες μάχης, οι ανεπτυγμένες στην 
οροθετική γραμμή, αντιλήφθηκαν την κί-
νηση ισχυρών δυνάμεων από το γιουγκο-
σλαβικό έδαφος. Οι γιουγκοσλαβικές δυ-

νάμεις χωρίστηκαν σε τρεις φάλαγγες και 
σταδιακά αναπτύχθηκαν σε σχηματισμό 
μάχης και συνέχισαν να κινούνται προς 
το ελληνικό έδαφος. Οι ελληνικές δυνά-
μεις –20 περίπου άνδρες– θεώρησαν ότι 
πρόκειται για τμήματα του ΔΣΕ που είχαν 
καταφύγει στη Γιουγκοσλαβία και τώρα 
επανέρχονταν, όπως έπρατταν άλλωστε 
συνεχώς.

Ο διμοιρίτης ανθυπολοχαγός Ιωάννης 
Καπέτης αμέσως έθεσε τους άνδρες σε 
συναγερμό και άρχισε να λαμβάνει μέτρα 
άμυνας. Ο ελαφρύς όλμος των 60mm της 
διμοιρίας τάχθηκε στην κορυφή του Κου-
τσούμπεϊ και οι λοιποί άνδρες αναπτύχθη-
καν αμυντικά στους βράχους γύρω από το 
τριγωνομετρικό 119.

Οι γιουγκοσλαβικές δυνάμεις συνέχισαν 
την πορεία τους και μια ομάδα, δύναμης 
60 περίπου ανδρών, εισέβαλε στο ελληνι-
κό έδαφος. Αμέσως οι ελληνικές δυνάμεις 
άνοιξαν πυρ. 

Αλλά οι Γιουγκοσλάβοι όχι μόνο δε στα-
μάτησαν, αλλά απάντησαν στα πυρά και 
άλλες δύο ομάδες εισέβαλαν στο ελληνι-
κό έδαφος, προσπαθώντας να κυκλώσουν 
το ελληνικό τμήμα.

Ο διμοιρίτης Καπέτης, για να μην περικυ-
κλωθεί, διέταξε υποχώρηση στην κορυφή 
του Κουτσούμπεϊ. Εκεί η ελληνική διμοι-
ρία αναπτύχθηκε αμυντικά. 

Κατά την υποχώρηση, ένας Έλληνας 
στρατιώτης, ο Βασίλειος Μωισιάδης, έχα-
σε τον προσανατολισμό του, λόγω και της 
πυκνότατης ομίχλης που κάλυπτε την πε-
ριοχή και τελικά αιχμαλωτίστηκε από τους 
εισβολείς. Άλλοι τρεις στρατιώτες χάθη-
καν, αλλά τελικά κατάφεραν να ενωθούν 
με τη διμοιρία, λίγο αργότερα.

Ο ανθυπολοχαγός Καπέτης κατάφερε 
να ενημερώσει τον 3ο Λόχο για τα συμ-

βαίνοντα. Στις 15.15 οι άλλες δύο γιου-
γκοσλαβικές φάλαγγες κινήθηκαν επί της 
νοτιοδυτικής κλιτύος του Κουτσούμπεϊ 
και διείσδυσαν σε βάθος 1.500 μ. εντός 
του ελληνικού εδάφους και προσέβαλλαν 
ταυτοχρόνως το Κουτσούμπεϊ και το Σταθ-
μό Διοίκησης του 3ου Λόχου.

Η μάχη συνεχίστηκε, με τους Γιουγκο-
σλάβους να επιτίθενται ορμητικά κατά 
των ελληνικών θέσεων και τους Έλληνες 
να αμύνονται. Τους δύο αντιπάλους χώρι-
ζαν λίγα μόλις μέτρα και η μάχη εξελίχθη-
κε σε μονομαχία με τις χειροβομβίδες, σε 
απόσταση κάτω των 20μ. Μέχρι την 17.15 
η μάχη κράτησε, με το μοναχικό λόχο να 
αμύνεται στις λυσσαλέες γιουγκοσλαβικές 
επιθέσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΙΚΗ
Τότε όμως έφτασε στο πεδίο της μάχης 

ο 1ος Λόχος του 556 Τάγματος Πεζικού, ο 
οποίος είχε ειδοποιηθεί στο μεταξύ. Ο Λό-
χος αυτός κατέλαβε με δύο διμοιρίες τα 
βραχώδη αντερείσματα, τα εκατέρωθεν 
του αυχένα μεταξύ του Κουτσούμπεϊ και 
του υψ. 2260, νοτιοανατολικά του Κου-
τσούμπεϊ, ανακόπτοντας έτσι τη γιουγκο-
σλαβική προσπάθεια περικύκλωσης του 
3ου Λόχου και με την 3η του διμοιρία, ενί-
σχυσε τους αμυνόμενους του 3ου Λόχου.

Τη στιγμή εκείνη, περί τις 17.30 περίπου, 
η ομίχλη διαλύθηκε, οπότε στον αγώνα ει-
σήλθε και το ελληνικό πυροβολικό και οι 
όλμοι του 556 Τάγματος. Εκμεταλλευόμε-
νοι τα πυρά υποστήριξης, οι δύο ελληνικοί 
λόχοι εκτέλεσαν ορμητική αντεπίθεση. Η 
ιαχή «Αέρα» ακούστηκε ξανά στις βουνο-
κορφές και οι Γιουγκοσλάβοι τράπηκαν σε 
φυγή.

Το αστείο πάντως της υπόθεσης ήταν, 
ότι μέχρι τότε οι ελληνικές δυνάμεις συ-

νέχιζαν να πιστεύουν ότι μάχονταν κατά 
ανταρτών. Όταν όμως πλησίασαν τις 
θέσεις που είχαν καταλάβει οι Γιουγκο-
σλάβοι και αντίκρισαν τους νεκρούς, κα-
τάλαβαν ότι τόσες ώρες πολεμούσαν με 
μονάδες του τακτικού γιουγκοσλαβικού 
στρατού. Σε λίγο, το γεγονός επιβεβαιώ-
θηκε από τη σύλληψη ενός Γιουγκοσλά-
βου αιχμαλώτου – την επομένη συνελή-
φθησαν άλλοι δύο στρατιώτες.

Οι Γιουγκοσλάβοι είχαν τραπεί σε φυγή, 
αφήνοντας πίσω τους 17 νεκρούς (δύο 
αξιωματικοί) και τρεις αιχμαλώτους. Επί-
σης, εγκατέλειψαν τέσσερα οπλοπολυβό-
λα, επτά υποπολυβόλα, τέσσερα τυφέκια, 
χειροβομβίδες, ταινίες πολυβόλου και φυ-
σίγγια αντιαρματικού τυφεκίου, όλα σοβι-
ετικής προέλευσης. Οι ελληνικές απώλει-
ες ήταν ασήμαντες – πέντε τραυματίες και 
ένας αγνοούμενος.

Κατά τη μάχη αιχμαλωτίστηκαν τρεις 
Γιουγκοσλάβοι στρατιώτες, ο Αμπτουλάχ 
Μπούσανιτς (μωαμεθανός Βόσνιος), ο 
Μίλοραντ Νεσοβάνιτς (Σέρβος) και ο Φρά-
νιο Τόπλεκ (Κροάτης). 

Οι αιχμάλωτοι, κατόπιν ανακρίσεως, κα-
τέθεσαν ότι ανήκαν στο 1ο Τάγμα (οι δύο 
πρώτοι του 1ου Λόχου και ο τρίτος του 2ου 
Λόχου) της 42ης Ταξιαρχίας της ΙΙ Μεραρχί-
ας με έδρα το Μοναστήρι.

Το Τάγμα τους αποτελείτο από τέσσερις 
λόχους τυφεκιοφόρων δυνάμεως περίπου 
100 ανδρών ο καθένας και ένα λόχο βαρέ-
ων όπλων – όλμων και πολυβόλων. Συνο-
λικά η δύναμη του τάγματος έφτανε τους 
480 άνδρες.

*Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελματίας 
δημοσιογράφος και συγγραφέας με ειδίκευ-
ση σε θέματα άμυνας, στρατιωτικής ιστορίας 
και εξωτερικής πολιτικής. Έχει μακρά θητεία 
σε ειδικά έντυπα και ιστοσελίδες.
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
856

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 855

Τα πάντα στη ζωή σας τρέχουν 
και βουίζουν μαζί, οπότε γιατί να μην έχε-
τε κι εσείς κάποιες στιγμές γαλήνης και 
ηρεμίας; Με την πανσέληνο στον πνευμα-
τικό δωδέκατο οίκο σας, στόχος σας είναι 
να κλείσετε ένα σκοτεινό κεφάλαιο ζωής, 
έτσι αναζητάτε χρόνο για τον εαυτό σας, 
για να ξεκουραστείτε και να κάνετε έναν 
απολογισμό ζωής.

Οραματιστείτε την οικονομική 
αφθονία και θα την αποκτήσετε! Με την 
πανσέληνο να φωτίζει τον όγδοο οίκο 
σας, των κοινών οικονομικών πόρων και 
του πλούτου, νιώθετε έντονη την επιθυ-
μία να ασχοληθείτε με τις αποταμιεύσεις 
σας και τη συνένωση των οικονομικών 
πόρων σας, έχετε έντονες συναισθηματι-
κές και υλικές ανησυχίες. 

Τ’ αστέρια σας κάνουν ένα κά-
λεσμα για ηρεμία και φροντίδα, καθώς 
η πανσέληνος φωτίζει τον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας. Κά-
ντε ένα διάλειμμα από τις περιπέτειες 
και τις εξορμήσεις σας για να περάσετε 
περισσότερο χρόνο στο σπίτι σας με τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα και τα παιδιά 
σας.

Μια νέα γνωριμία που γίνεται 
αυτό το μήνα, θα μπορούσε να έχει ένα μοι-
ραίο χαρακτήρα, καθώς η πανσέληνος φωτί-
ζει το φιλικό ενδέκατο οίκο σας. Ίσως ακόμα 
νιώσετε έντονα συναισθήματα για ένα φιλι-
κό σας πρόσωπο, είστε περισσότερο ευαί-
σθητοι με τα προβλήματα των φίλων σας. 
Ίσως δημιουργηθεί μια νέα φιλία, καθώς 
τώρα είστε πιο ευάλωτοι συναισθηματικά. 

Η πανσέληνος φωτίζει τον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
κι εσείς νιώθετε έτοιμοι να προχωρήσετε 
στο επόμενο επίπεδο με τον αγαπημένο σας 
ή μια συνεργασία σας. Βεβαιωθείτε όμως 
ότι είστε ενήμεροι όλων των λεπτομερειών 
πριν φτάσετε σε επισημοποίηση, καθώς το 
θολό τοπίο των Ιχθύων μπορεί να προκαλέ-
σει απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών.

Αναδείξτε την έξυπνη και σαγη-
νευτική πλευρά σας, χωρίς να βλέπετε τα 
πάντα μόνο με τη λογική. Με την πανσέ-
ληνο στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας, 
είναι ένας εξαιρετικός μήνας για να θίξε-
τε σκληρά ή πιεστικά θέματα, αλλά φρο-
ντίστε να τα πλαισιώσετε με ηρεμία και 
συμπόνια. Βάλτε στην άκρη την επιθετι-
κότητα και την επιτακτική συμπεριφορά.

Αυτή είναι μια κορυφαία στιγμή 
για την καριέρα σας, καθώς η πανσέληνος 
στους Ιχθύς ρίχνει το φως της στο φιλό-
δοξο δέκατο οίκο σας. Αν έχετε εργαστεί 
σκληρά για την ανάβασή σας στο βάθρο 
της επιτυχίας, αναμείνατε τιμητικές δι-
ακρίσεις και μεγαλεία. Είστε έτοιμοι να 
εκτοξευτείτε ψηλά και να κάνετε πραγμα-
τικότητα τα μεγαλύτερα όνειρά σας.

Ένα σημαντικό αποκορύφωμα 
για την υγεία και την ευεξία σας, φέρνει 
για σας η πανσέληνος που φωτίζει τον 
έκτο οίκο σας, της υγείας. Ίσως θεραπευ-
τείτε από ένα πρόβλημα υγείας που σας 
ταλανίζει καιρό τώρα, ή απλά νιώθετε πιο 
ακμαίοι και ζωντανοί χάρη στην προσπά-
θεια που έχετε καταβάλει στο γυμναστή-
ριο.

Η πανσέληνος φωτίζει το δεύ-
τερο οίκο σας, των χρημάτων, και σας 
προικίζει με χρήματα, αν έχετε αγωνι-
στεί για να τα αποκτήσετε. Στόχος σας εί-
ναι τώρα η συναισθηματική και οικονο-
μική ασφάλεια και τα κέρδη. Είστε τώρα 
πιο λογικοί και προσγειωμένοι, ειδικά σε 
θέματα δουλειάς και χρημάτων.

Το επιχειρηματικό μυαλό σας και 
ο ενθουσιασμός που σας διακρίνει, σάς 
πάνε μακριά και ψηλά, καθώς η πανσέλη-
νος στους Ιχθύς και στον ένατο οίκο σας, 
των ταξιδιών και της επέκτασης, σας δίνει 
μια μεγάλη δόση ρίσκου και θάρρους. 
Ήρθε η ώρα να πάρετε αυτό το ρίσκο που 
αναλογίζεστε καιρό τώρα.

Το αστέρι σας λάμπει στον ουρα-
νό, καθώς η πανσέληνος φωτίζει τον πέ-
μπτο οίκο σας, του πάθους, της αίγλης και 
της δημιουργικότητας. Αυτό είναι ένα ιδι-
αίτερα ισχυρό σεληνιακό φως, επειδή εί-
ναι το αποκορύφωμα των γεγονότων που 
ξεκίνησαν πριν έξι μήνες. Οποιεσδήποτε 
μεγάλες αλλαγές ξεκίνησαν τότε θα φτά-
σουν σε σημείο καμπής ή στην κορύφωση.

Περπατάτε σε έναν ονειρικό, 
μυστικιστικό δρόμο, καθώς η πανσέληνος 
στο ζώδιό σας τονίζει την ανάγκη να ασχο-
ληθείτε σε βάθος με τον εαυτό σας. Μπο-
ρεί ακόμη και να αποκαλύψετε περισσό-
τερα για τον εαυτό σας από ό,τι συνήθως, 
ίσως συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε 
να είστε εσείς το θύμα, έχετε επίγνωση 
των ορίων που πρέπει να τεθούν. 
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31 π.Χ.: Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία του Ακτίου, 
μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρ-
κου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός ανα-
δεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβά-
νει αυτοκράτορας της Ρώμης.

1822: Έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ 
πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους 
από το λιμάνι της Σπλάντζας, για να εγκαταστα-
θούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά 
την απαγόρευση των αγγλικών αρχών, θα διαφύ-
γουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της νοτίου 
Ελλάδος, για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δι-
κών τους ή άλλων οπλαρχηγών.

1843: H πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να 
υπογράψει το «μνημόνιο», που συντάσσουν οι 
τρεις πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων για τα 
οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα 
ξεσπάσει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.

1958: Διεξάγεται η Μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιό-
πετρι Αμμοχώστου, η φονικότερη από την έναρξη 
δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύ-
πρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ (Φώτης Πίττας, 
Ανδρέας Κάρυος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρί-
στος Σαμάρας) πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ 
σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί βρετανοί 
στρατιώτες.

2 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Ο ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑΡΑ!

Ήτανε δύο φίλοι, παντρεμένοι με 
παιδιά. Ένα βράδυ πηγαίνουν 

σε ένα μπαρ για να πιουν ένα ποτό. 
Εκεί που κάθονται, βλέπουν να 
μπαίνει μια όμορφη μελαχρινή γυ-
ναικάρα. Λέει ο ένας στον άλλο:
-Ουάου, τι γυναικάρα! Θα πάω να 
της την πέσω! 
-Όχι ρε! Μην είσαι μ@λ@κ@ς, 
παντρεμένος άνθρωπος, του λέει ο 
άλλος. Αυτός δεν ακούει τίποτα. 
-Πριν πας, να σου πω και κάτι που 
δεν ξέρεις, του ξαναλέει ο άλλος. 
Είναι στραβή, δε βλέπει. Την ξέρω! 
-Ε, και τι; Ρατσιστής είμαι εγώ; 

απαντάει ο άλλος και πλησιάζει την 
κοπέλα. 
-Σπίτι μου ή σπίτι σου; 
-Σπίτι μου, λέει αυτή. 
-Μισό λεπτό να πάρω τη γυναίκα 
μου να της το πω.
Η κοπέλα κοκάλωσε! 
-Μα καλά, τόση ειλικρίνεια έχετε 
στη σχέση σας; 
-Α, όλα κι όλα. 15 χρόνια με τη Γωγώ 
πάντα λέμε την αλήθεια μεταξύ μας. 
Βγάζει το κινητό, παίρνει τη Γωγώ 
και της λέει: -Έλα Γωγώ, θα αργήσω 
να γυρίσω σπίτι… μου έκατσε μια 
στραβή!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

  DIRECT FROM OUR FACTORY
FREE ESTIMATION  |  FAST INSTALLATION
FASTER DELIVERY THAN ANYONE

• Versatile cabinet making manufacturer
• Years of experience in residential projects
• Turnkey solutions, specialized in kitchen renovation and hardwood flooring
• Total quality control in every stage (design - production & installation)
• Deadlines respected within budget

Visit our showroom for a free consultation!

C O N C E P T G7
w w w . c o n c e p t g 7 . c o m

FLAT PANEL, MODERN MODELstarting at $7,500

514-691-2922  |  INFO@CONCEPTG7.COM  |  7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
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σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητούνται υπάλληλοι 
για προετοιμασία φαγητού
  -  Καλές συνθήκες εργασίας
  -  Ικανοποιητικός μισθός
  -  Eργασία Πέντε μέρες την εβδομάδα 
 
Eπικοινωνήστε με την Κουζίνα Νιάτα 
στο  514-892-9592 ή στο 514-446-1821 



on approved credit and 0% interest with
Fido Payment Program1, on select plans

BACK TO SCHOOL DEALS
on Samsung Galaxy S20 FE 5G

0$DOWN00
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. FidoTM and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

LIMITED QUANTITIES

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca 
to see all current offers


