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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

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Η αύξηση των επιτοκίων Η αύξηση των επιτοκίων 
«ζορίζει» τα νοικοκυριά«ζορίζει» τα νοικοκυριά  

ΣΕΛΙΔΑ 2ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Τοξικές ουσίες  Τοξικές ουσίες  
σε σχολικά είδη! σε σχολικά είδη! 
ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Τα τρία σενάρια αλλαγήςΤα τρία σενάρια αλλαγής    
του εκλογικού νόμουτου εκλογικού νόμου  

•Δημοσκόπηση MRB: •Δημοσκόπηση MRB:   
Στο 6,4% η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑΣτο 6,4% η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  

Οι «απειλές»  Οι «απειλές»  
του Σουλτάνου  του Σουλτάνου  
έγιναν… ρουτίνα έγιναν… ρουτίνα 

•Δένδιας: «Δεν μας πτοούν  •Δένδιας: «Δεν μας πτοούν  
τα οθωμανικά… νταηλίκια»τα οθωμανικά… νταηλίκια»  

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

Η απωλεσθείσα Ελλάς  Η απωλεσθείσα Ελλάς  
και οι αποκαλύψεις  και οι αποκαλύψεις  

του Τσόρτσιλ για την  του Τσόρτσιλ για την  
προδοσία των ευρωπαίων προδοσία των ευρωπαίων 

συμμάχων συμμάχων 
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chromapanarmonia.com/private-lessons chromapanarmonia.com/private-lessons 
 Directors: Maria Diamantis BMus,   Directors: Maria Diamantis BMus,  

Dimitris Ilias BFA, DAMPSDimitris Ilias BFA, DAMPS

514.616.6919   
dimil@videotron.ca

SINGING SINGING andand PIANO LESSONS  PIANO LESSONS 

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

ONLINE CONCERTS  ONLINE CONCERTS  
andand PRESENTATIONS PRESENTATIONS

in collboration with:in collboration with:
Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation, Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation, 

online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μια άλλη αύξηση των επιτοκίων της Τράπεζας του 
Καναδά θα μπορούσε να επηρεάσει τα στεγαστικά δάνεια
Μια άλλη αύξηση των επιτοκίων από 

την Τράπεζα του Καναδά σημαίνει, 
ότι ορισμένοι Καναδοί θα μπορούσαν να 
ξοδεύουν πολύ περισσότερα για τους 
μηνιαίους λογαριασμούς στεγαστικών 
δανείων τους. 

Η Τράπεζα του Καναδά αύξησε 
το επιτόκιο κατά τρία τέταρτα της 
εκατοστιαίας μονάδας την Τετάρτη 7 
Σεπτεμβρίου 2022, μια τελευταία κίνηση 
της κεντρικής τράπεζας στην αποστολή 
της να περιορίσει τον καλπάζοντα 
πληθωρισμό. 
Αφού μείωσε το επιτόκιο σχεδόν στο μηδέν 
το 2020 για να τονώσει την οικονομία στις 
πρώτες μέρες της πανδημίας, η κεντρική 
τράπεζα του Καναδά κινήθηκε επιθετικά 
για να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού και 
να προσπαθήσει να μειώσει τον «καυτό» 
πληθωρισμό, ο οποίος έχει ανέλθει στο 
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 
δεκαετιών. Στην αρχή του έτους, το 
επιτόκιο της τράπεζας ήταν 0,25 τοις 
εκατό. Μετά την απόφαση της Τετάρτης, 
τώρα είναι στο 3,25%.
«Ο πιο άμεσος αντίκτυπος θα είναι για 

τους κατόχους στεγαστικών δανείων με 
μεταβλητό επιτόκιο», δήλωσε στα ΜΜΕ 
την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου ο Τζέιμς Λέρντ, 
συν-διευθύνων σύμβουλος της Ratehub.
ca και πρόεδρος της στεγαστικής τράπεζας 
CanWise, συμπληρώνοντας επίσης ότι: 
«Είναι βέβαιο ότι τώρα που η Τράπεζα του 
Καναδά έκανε αυτή την ανακοίνωση, οι 
διάφοροι ενυπόθηκοι δανειστές στη χώρα 
– τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις, εταιρείες 
καταπιστεύματος – θα αλλάξουν όλοι το 
βασικό επιτόκιο δανεισμού τους κατά το 
ίδιο ποσό».

Οι αναλυτές προέβλεψαν ευρέως, ότι 
τα επιτόκια θα αυξηθούν κατά τρία 
τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας στο 
3,25%. Με στόχο την καταπολέμηση του 
πληθωρισμού, η αύξηση ακολουθεί μια 
πλήρη αύξηση της ποσοστιαίας μονάδας 
τον Ιούλιο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη 
αύξηση ενιαίου επιτοκίου στον Καναδά 
από τον Αύγουστο του 1998. Η Τράπεζα 
του Καναδά άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια 
το Μάρτιο, αφού μειώθηκαν στο 0,25 τοις 
εκατό κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID -19.
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική 

αριθμομηχανή στεγαστικών δανείων της 
Ratehub.ca, εάν αγοράζατε ένα σπίτι 
630.000$ με προκαταβολή 10 τοις εκατό 
και μεταβλητό επιτόκιο πέντε ετών 3,5 τοις 

εκατό, πληρωτέο για 25 χρόνια, ο μηνιαίος 
λογαριασμός στεγαστικού δανείου σας 
θα αυξηθεί κατά 236 δολάρια το μήνα, 
από 2.919$ έως 3.155$, που σημαίνει ότι 
θα ξοδεύατε 2.832$ περισσότερα ετησίως 
για πληρωμές στεγαστικών δανείων.
Εάν η Τράπεζα του Καναδά είχε επιλέξει 

να αυξήσει τα επιτόκια μόνο κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα στο 3%, ο ίδιος 
ιδιοκτήτης σπιτιού θα εξακολουθούσε 
να πληρώνει 156$ περισσότερα το μήνα 
ή 1.872$ περισσότερα το χρόνο. Η μέση 
τιμή κατοικίας στον Καναδά τον Ιούλιο 
του 2022 ήταν 629.971$, σύμφωνα με 
την Canadian Real Estate Association. 
Προφανώς, όσοι έχουν πιο ακριβά σπίτια 
θα πρέπει να περιμένουν να πληρώσουν 
πολύ περισσότερα. 

«Όσο πιο μεγάλο το ποσό της υποθήκης 
σας, τόσο περισσότερο θα νιώσει κάποιος 
τη διαφορά», είπε ο Laird.

Όσοι διαθέτουν πιστωτική γραμμή 
μετοχικού κεφαλαίου κατοικιών θα 
επηρεαστούν παρομοίως, σημειώνει 
ο Laird, και μια αύξηση των επιτοκίων 
θα καταστήσει επίσης πιο δύσκολο 
να περάσουν ένα «stress test» και να 
πληρούν τις προϋποθέσεις για στεγαστικό 
δάνειο.
Τα στεγαστικά δάνεια με μεταβλητό 

επιτόκιο έχουν επιτόκια που κυμαίνονται 
με την πάροδο του χρόνου, σε σύγκριση με 
τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, 
όπου το επιτόκιο είναι κλειδωμένο από 
την αρχή. «Ιστορικά μιλώντας, συνήθως 
είναι ο φθηνότερος τρόπος», είπε ο Laird 
για τα στεγαστικά δάνεια μεταβλητού 
επιτοκίου. Το αν θα συνεχίσει να ισχύει 
αυτό εξαρτάται από το πόσο καιρό ο 
πληθωρισμός επηρεάζει τους Καναδούς.
«Εάν ο πληθωρισμός επιμείνει, τότε 

η Τράπεζα του Καναδά θα χρειαστεί 
να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια 
και σε αυτό το σενάριο, το σταθερό 
επιτόκιο θα είναι πιθανώς η καλύτερη 
επιλογή», εξήγησε ο Laird. Αντίθετα, εάν 
ο πληθωρισμός τεθεί υπό έλεγχο, οι 
Καναδοί μπορούν να αναμένουν πτώση 
των επιτοκίων. «Και περαιτέρω, αν 
πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει ύφεση 
το 2024, τότε το μεταβλητό επιτόκιο 
θα ξεπεράσει τις επιδόσεις, γιατί όταν 
η οικονομία επιβραδύνεται, η τράπεζα 
μειώνει στην πραγματικότητα το επιτόκιο», 
είπε ο Laird. 
«Έτσι, ο υψηλός πληθωρισμός 

ισοδυναμεί με υψηλά ποσοστά και μια 
επιβραδυνόμενη οικονομία ισοδυναμεί με 
χαμηλότερα ποσοστά», σημείωσε ο συν-
διευθύνων σύμβουλος της Ratehub.ca 
και πρόεδρος της στεγαστικής τράπεζας 
CanWise.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Ο Κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά, Tiff-Macklem (ΦΩΤΟ Bank of Canada)
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ΚΕΜΠΕΚ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ! 
Τοξικές και καρκινογόνες ουσίες ανιχνεύθηκαν σε πολλά προϊόντα
Μολύβια, στυλό, highlighters, σω-

λήνες κόλλας: τοξικές και καρκι-
νογόνες χημικές ουσίες έχουν βρεθεί σε 
πολλά σχολικά είδη στην Ευρώπη. Με-
ρικά από αυτά τα προϊόντα βρίσκονται 
ακόμη και στα ράφια των καταστημάτων 
του Κεμπέκ.

Στα τέλη Αυγούστου, η ένωση υπεράσπι-
σης των καταναλωτών στη Γαλλία δημοσί-
ευσε μια ανησυχητική έκθεση: το 40% των 
σχολικών ειδών που δοκιμάστηκαν είναι 
κατασκευασμένα με δυνητικά επικίνδυνες 
ουσίες.
«Οι κατασκευαστές – συμπεριλαμβανο-

μένων των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων 
– εκθέτουν έτσι ευρέως τα παιδιά σε, με-
ρικές φορές, σημαντικές δόσεις τοξικών, 
καρκινογόνων, αλλεργιογόνων ενώσεων 
ή ενδοκρινικών διαταραχών», μπορεί κα-
νείς να διαβάσει στον ιστότοπο της Ομο-
σπονδιακής Ένωσης Καταναλωτών Que 
choisir. Τον Ιούλιο, η Εθνική Υπηρεσία 
Τροφίμων, Περιβαλλοντικής και Επαγγελ-
ματικής Υγείας και Ασφάλειας (ANSES), η 
αντίστοιχη του Health Canada στη Γαλλία, 
αποκάλυψε επίσης την παρουσία πολλών 
οικογενειών επικίνδυνων χημικών ουσιών 
σε προμήθειες, όπως βαρέα μέταλλα, π.χ. 
νικέλιο και μόλυβδο, βενζόλιο και υπερ-
φθορίνες. «Εάν δεν υπάρχουν κανονισμοί 
ή οδηγίες σχετικά με την πώλησή τους, 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρού-
με αυτές τις ουσίες και στα σχολικά είδη 
[στο Κεμπέκ]», υποστηρίζει ο Maximilien 
Debia, καθηγητής στο τμήμα περιβαλλο-
ντικής υγείας και υγείας της εργασίας από 
τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστη-
μίου του Μόντρεαλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν 

ιδιαίτερα ανησυχητικά για τα στυλό, τα 
οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν «γεμάτα 
καρκινογόνα». Ορισμένα προϊόντα των 
εμπορικών σημάτων Bic και Paper Mate, 
τα οποία βρίσκονται επίσης στο Κεμπέκ, 
περιείχαν παράγωγα που ταξινομούνται 
ως «πιθανές καρκινογόνες ουσίες».
«Αν εκτεθούμε από νεαρή ηλικία σε δυ-

νητικά καρκινογόνες ουσίες και αν συνεχί-
σουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολείου 
μας να εκτιθέμεθα στα ίδια είδη γραφεί-
ου, ο κίνδυνος καρκίνου πολλαπλασιάζε-
ται», εξηγεί ο διευθυντής του Eau Terre 
Environnement Center και αναπληρωτρια 
καθηγήτρια στο Εθνικό Ινστιτούτο Επιστη-
μονικής Έρευνας, Louise Hénault-Ethier.
Τα παιδιά, βάφοντας τα δάχτυλά τους με 

μελάνια ή μασώντας τις άκρες των στυλό 
και των μολυβιών τους, μπορούν να εκτε-
θούν σε πολλές από αυτές τις επιβλαβείς 
ενώσεις. Μέχρι να υπάρξουν αυστηρότε-
ροι κανονισμοί, η ένωση προστασίας κα-
ταναλωτών συμβουλεύει τους γονείς να 
μην αγοράζουν τα συγκεκριμένα στυλό 
για τα παιδιά τους.

ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Τα highlighters τα πάνε αρκετά καλά ως 

προς τη σύνθεσή τους. Ωστόσο, η Ένωση 
συμβουλεύει «έντονα» εναντίον του αυ-
θεντικού Stabilo Boss, το οποίο μπορεί 
να βρεθεί σε πολλά καταστήματα του Κε-
μπέκ.
«Το μελάνι του είναι γεμάτο με πολλά 

αλλεργιογόνα», καταγγέλλει ο Σύλλογος 
στην ιστοσελίδα του. Πράγματι, οι ισοθει-
αζολινόνες, ένα προϊόν που αυξάνει τον 
κίνδυνο πρόκλησης αλλεργιών, βρέθηκαν 
σε μεγάλους αριθμούς στο προϊόν. 

Η Ενωση συνιστά επίσης την αποφυγή 
της μάρκας Pilot FRIXION blue erasable 
gel pen, η οποία περιέχει επίσης υψηλή 
περιεκτικότητα σε αλλεργιογόνα.
Τα καλά νέα όμως για τους μικρούς μας 

φίλους είναι, ότι τα εξαιρετικά πλενόμενα 
στυλό σχεδίασης της Crayola παίρνουν 
ιδιαίτερα εύσημα, γιατί δε βρέθηκαν καρ-
κινογόνες ή αλλεργιογόνες ενώσεις σε 
αυτά.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ GLITTER
Φωσφορίζοντα, γυαλιστερά, αρωματικά. 

Αν και ελκυστικά, αυτά τα σχολικά είδη 
πρέπει να αποφεύγονται, λένε οι ειδικοί. 
«Θα συμβούλευα τους καταναλωτές να 
προτιμούν προμήθειες που δεν περιέχουν 
αρώματα ή γκλίτερ ή άλλα τεχνάσματα 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συ-
μπεριφορές που αναμένονται από παιδιά, 
όπως μάσημα ή ακόμη και κατάποση», 
δήλωσε η Céline Dubois σε δελτίο τύπου, 
project manager στην ANSES.
Η κα Hénault-Ethier συμφωνεί. «Πρέπει 

να μείνετε μακριά όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο από μολύβια και γόμες που 
μυρίζουν αρώματα, γιατί αυτά τα αρώμα-
τα κρύβουν πολλές χημικές ενώσεις που 
μπορεί να είναι τοξικές», λέει. Για να πε-
ριοριστεί η έκθεση σε επιβλαβείς χημικές 
ουσίες, η ειδικός προτείνει να επιλέγετε, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, προϊόντα 
από χαρτί ή χαρτόνι και όσο το δυνατόν 
λιγότερα πλαστικά προϊόντα. «Θα ήθελα 
επίσης να δω τα σχολεία να ενθαρρύνουν 
λιγότερη απόκτηση νέου εξοπλισμού, να 
μειώσουν τα απόβλητα και την έκθεση σε 
χημικές ουσίες», λέει.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Η κ. Hénault-Ethier είναι αναστατωμένη 

που δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο ή 
ετικέτες, που να επιτρέπουν στους κατα-
ναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές, 
όπως γίνεται αλλού στον κόσμο.

Από τον Ιανουάριο του 2019, η Καλιφόρ-
νια απαγορεύει στα σχολεία να παραγγέλ-
νουν ή να αγοράζουν οποιοδήποτε προϊ-
όν που περιέχει τοξικές ή καρκινογόνες 
ουσίες για μαθητές από το νηπιαγωγείο 
έως την 6η τάξη. Σε δευτερεύον επίπεδο, 
η χρήση τους επιτρέπεται μόνο εάν το 
προϊόν φέρει ετικέτα που ενημερώνει το 
χρήστη για την παρουσία επικίνδυνων συ-
στατικών, πιθανές επιπτώσεις στην υγεία 
και οδηγίες για ασφαλή χρήση. 

Προκειμένου να διαφωτίσει τους γονείς 
και να προστατεύσει την υγεία των παι-

διών, η Καλιφόρνια παρέχει μια λίστα 
με προμήθειες που δεν πρέπει να αγο-
ραστούν. Μια δεύτερη λίστα με το υλικό 
που πληροί τις απαιτήσεις δημοσιεύεται 
επίσης στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Τε-
χνών και Δημιουργικού Υλικού.

Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα προϊό-
ντα «που περιέχουν τοξικές ή καρκινογό-
νες ουσίες» πωλούνται στο Κεμπέκ. 
«Θα ήταν ωραίο αν το Υπουργείο Παιδεί-

ας ή άλλοι οργανισμοί του Κεμπέκ μπο-
ρούσαν επίσης να δημιουργήσουν βάσεις 
δεδομένων με προϊόντα που συνιστώνται 
ή αποφεύγονται», λέει η κ. Hénault-Ethier.
Οι μάρκες Bic, Paper Mate και Pilot δεν 

ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα των ΜΜΕ. 
Από την πλευρά της, η εταιρεία Stabilo 

ανέφερε ότι «εγγυάται την ασφάλεια 
και την ποιότητα των προϊόντων της. Το 
STABILO BOSS πληροί όλες τις νομικές 
απαιτήσεις και είναι ασφαλές, είτε χρησι-
μοποιείται όπως προορίζεται σε χαρτί είτε 
ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ακούσια, 
για παράδειγμα με σήμανση κατά λάθος 
στο δέρμα», ανέφερε η εταιρεία.

Andreas

Michalopoulos
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- Taxation Representation
- Wills & Estate Planning
- Pension Services
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- Government Liaison
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

«Χαρά στον Έλληνα  
που ελληνοξεχνά…»

Είναι πράγματι οδυνηρό το συναίσθημα της ντροπής και της 
απογοήτευσης, όταν μετά από δεκαετίες βασανιστικής ζωής 

στην ξενιτιά, επιστρέφεις στην πάτρια γη για μόνιμη εγκατάστα-
ση. 

Με τις οικονομίες μιας ζωής, γεμάτος κουράγιο κι ελπίδες, φρο-
ντίζεις να τακτοποιήσεις τη σύνταξη, την ιατρική σου περίθαλψη 
και το εισόδημα που κατάφερες να αποκτήσεις. Όλα τ’ αφήνεις 
πίσω σου στον Καναδά. Αγώνες, αποτυχίες, φαρμάκια και όνειρα…
Γνωστός, μου έλεγε πρόσφατα, πως αφού τον «έπνιξε» η νοσταλ-

γία, αποφάσισε να επαναπατριστεί. 
«Γύρισα στον τόπο μου, στις ρίζες μου, ν’ ακούσω ελληνικά, να 

χορτάσω τη γλώσσα μου… Βγήκα λοιπόν βόλτα στην Ομόνοια και τι 
να δω. Συνωστισμένοι μελαμψοί πρόσφυγες φώναζαν δυνατά και 
χειρονομούσαν, αδιαφορώντας για τη δυσαρέσκεια και τη δυσφο-
ρία των περαστικών. Κάποιοι μάλιστα ενοχλούσαν με απεχθή και 
χυδαίο τρόπο τις περαστικές κοπέλες... 
Στάθηκα έξω από ένα Λύκειο και περίμενα να σχολάσουν οι μα-

θητές του. Κι’ όταν πια το μελίσσι ξεχύθηκε και κατηφόρισε για το 
δρόμο, μαζί τους κι’ εγώ ευτυχής και περίεργος, άρχισα να αφου-
γκράζομαι τις φωνές και τις συνομιλίες τους όταν ξαφνικά… 
-Από δω ρε μαλ@κα, μην το ρισκάρεις, απ’ εκεί έχει γκαντέμηδες 
μηχανάκηδες και θα σε κάνουν άγγελο!
-Οκέϊ μωρή μαλ@κω, μη μου κόβεις το απετάιτ για χάψες! Και 

άλλα παρόμοια…
Όταν έφτασα σπίτι, σοκαρισμένος από τα «νεοελληνικά» της νε-

ολαίας μας, άνοιξα την τηλεόραση για να ενημερωθώ και βέβαια 
να ξεχάσω… Γνωστή τηλεπαρουσιάστρια έπαιρνε συνέντευξη από 
μία διαγωνιζόμενη αηδόνα, πολλά «υποσχόμενη» του λαϊκού  πε-
νταγράμμου...
-Εεεε… το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» σε έκανε άσσο κούπα σταρ! 

Πως θα συγκρινόσουν με τις διαγωνιζόμενες του «The Voice of 
Greece»;
-Εεεε… (μασώντας τσίχλα) τι να σου πω Αννίτα μου, εμείς στο 

«Ταλέντο» έχουμε κλας! Οι άλλες, να δηλαδή πολύ κυρελέ… Εεεε… 
τόπιασες;
-Εεεε… ας πούμε…
Εεεε, έξι και ξερός και στις δυο σας. Μάθατε βρε πέντε σπασμένα 

εγγλέζικα και ξεχάσατε τα ελληνικά; Βάλατε προφορά στη γλώσσα 
μας που ήταν αγνή και γλυκομίλητη;  Η αγανάκτησή μου δεν είχε 
πλέον όρια…
-Γυναίκα, ετοίμασε τις βαλίτσες, φεύγουμε.
-Για πού πάλι;
-Για την Ελλάδα…
-Μα… στην Ελλάδα είμαστε, χριστιανέ μου.
-Για την άλλη Ελλάδα, του Μόντρεαλ, εκεί που μιλάνε ελληνικά 
χωρίς Εεεε και χωρίς… λ@κα και λ@κω… τ’ ακούς; 
-Τι γίνεται εδώ; κατέληξε, πού πάμε; Τι κάνουν οι υπεύθυνοι; 

Εδώ ξεκληρίζονται τα ελληνικά και δεν ενδιαφέρεται κανείς; Γιατί 
δε διώχνουν με τις κλωτσιές από τα κανάλια όλους αυτούς τους 
Εεεεδες και …λ@κες; Γιατί δε διαμαρτύρεται ο λαός μας; Ωχαδελ-
φισμός παντού; Να πάνε όλοι τους στον αγύριστο... Νομίζω πως 
χρειάζεται πολύ σκέψη, κι ακόμα περισσότερο λίγη ντροπή…».
Αυτά μου έλεγε ο αγανακτισμένος συμπάροικος που επέστρεψε 

άρον άρον από την πατρίδα.
Κι αμέσως ήρθαν στη σκέψη μου, οι διακρινόμενοι για το ήθος 

και ευπρέπεια ομογενείς μας, τα υπέροχα σχολεία Σωκράτης και 
Δημοσθένης και η επιτακτική ανάγκη να τα διατηρήσουμε…
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Ο αποχαιρετισμός του Γιάννη Κόκκωνα
«Το νόημα της ζωής είναι να ανακαλύψεις το 

ταλέντο σου. Ο σκοπός της ζωής είναι να το 
χαρίσεις στους άλλους». 

Αυτά τα λόγια του πασίγνωστου ζωγράφου, Πάμπλο 
Πικάσο, είναι και η περίληψη με λίγα λόγια, της ζωής 
του αείμνηστου Γιάννη Κόκκωνα.
Το γράφω αυτό, διότι ο αριθμός των ατόμων που πα-

ραβρέθηκαν για να τον αποχαιρετίσουν στο «μεγάλο 
ταξίδι», όλοι ανεξαιρέτως, δέχτηκαν το «χάρισμα» που 
τους έδινε ο Γιάννης επί χρόνια τώρα.

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού ήταν σχεδόν γεμάτη 
με 240 περίπου άτομα που είχαν έρθει το Σάββατο 3 
Σεπτεμβρίου να τιμήσουν με την παρουσία τους τον 
Γιάννη τους. 

Μένω στον αριθμό, διότι αυτός αποδεικνύει πόσο ο 
Γιάννης ήταν αγαπητός σε όλα τα κοινωνικά και οικονο-

μικά επίπεδα της ελληνικής μας παροικίας.
Είμαι σίγουρος, ότι εκατοντάδες άλλοι θα ήθελαν να 

παραβρεθούν αλλά βρισκόντουσαν στις διακοπές τους.
Την ακολουθία χοροστάτησε ο επίσκοπος Ιάκωβος, 

συνοδευόμενος με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βα-
σίλειο Τσαπραΐλη. 

Συγκινητική ήταν επίσης η ομιλία του επισκόπου Ια-
κώβου, που εκθείασε τις αρετές του Γιάννη Κόκκωνα: 
Ήθος, σεβασμό προς κάθε άνθρωπο, αγάπη για το συ-
νάνθρωπο του και φυσικά αγάπη για την Ελληνική πα-
ροικία και το κάθε τι το Ελληνικό.
Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παπαδό-

πουλο, που κατάφερε την τελευταία ώρα να παράγει 
μια ραδιοφωνική εκπομπή προς τιμή του συναδέλφου 
μας Γιάννη Κόκκωνα, με μηνύματα από επώνυμους της 
παροικίας μας.

«Τις τελευταίες μέρες ο «γείτονας» Ερντογάν, άρ-
χισε – όχι που δεν το έκανε πριν – μια επίμονη 

«ενημέρωση» προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, για την απαράδεκτη στάση 
επιθετικότητας που τηρεί η Ελλάδα κατά της Τουρκίας. 

Η Ελλάδα παραβιάζει τον εναέριο -και που και που- 
θαλάσσιο χώρο της Τουρκίας, η Ελλάδα αναχαιτίζει και 
κυνηγά αδίκως τουρκικά αεροπλάνα, η Ελλάδα προσ-
δοκεί να εισβάλει στην Τουρκία και η Ελλάδα καταπατεί 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των Τούρκων που βρίσκονται 
στη Θράκη, εφόσον για την Τουρκία ανήκει σε αυτήν. Μα 
τόσο ατίθασο και κακό παιδί – γείτονας είναι η Ελλάδα;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για πρώτη φορά στις 8 Σεπτεμβρίου, ο υπ. Εξωτερικών 

κ. Δένδιας, έκανε λόγο για «υπαρξιακή απειλή» κατά της 
χώρας μας από την Τουρκία. Ως τώρα σε όλες αυτές τις 
κατηγορίες, η κυβέρνηση της Ελλάδας απαντούσε με τό-
νους ήπιους, σχεδόν σιωπής, ξεχνώντας ότι όταν σε κα-
τηγορούν και σιωπάς δείχνεις περισσότερο ένοχος παρά 
αθώος. Θα μπορούσε εδώ και καιρό και μέσω των δι-
πλωματών στις πρεσβείες, να ενημερώσει και να καταρ-
ρίψει τις συκοφαντίες του «ειρηνοποιού» Ερντογάν και 
της κλίκας του στα υπουργεία εσωτερικών των χωρών.

Η Ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να τα ενημέρωνε 
στέλνοντας τα εξής ντοκούμεντα:
-Αποσπάσματα από τους επιθετικούς πύρινους λόγους 

του, απειλώντας την Ελλάδα ότι «θάρθει μια νύκτα ή 
μέρα», «να μην ξεχνάτε τι πάθατε στη Σμύρνη» κλπ…
-Φωτογραφίες, πρωτοσέλιδα ξένων εφημερίδων με 

μαρτυρίες ξένων ανταποκριτών, από τα γεγονότα ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ, που ήταν η αρχή του ξεριζωμού των Ελλή-
νων από την Κωνσταντινούπολη. 

Για τα γεγονότα αυτά που υπέστησαν οι 170.000 Κων-
σταντινοπολίτες, έπρεπε το ελληνικό κράτος να ζητούσε 
χρηματικές αποζημιώσεις… (καλό το ανέκδοτο…;).
-Στοιχεία και τον αριθμό των τουρκικών παραβιάσεων, 

όπου από τις αρχές του έτους ως τις 27 Αυγούστου 2022 
με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, οι 
Τούρκοι έχουν κάνει 5.491 παραβιάσεις, ενώ ολόκληρο 
το 2021 είχαν καταγράφει 2.744 παραβιάσεις. 
-Πλήρη σύγκριση της ζωής των 2.000 Κωνσταντινοπολι-

τών που παραμένουν στην Πόλη και των 140.000 χιλιά-
δων Τούρκων που ζουν στη Θράκη. Συγκρίνοντας φυσικά 
και τις θρησκευτικές αρχές και υποδομές.

Σε αυτό αξίζει να διαβάσουμε, τι είπε ο τότε πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, στον 
τούρκο ομόλογό του Μπουλέντ Ετσεβίτ στο Μοντρέ της 
Ελβετίας, στη συνάντησή τους τον Μάρτιο του 1978.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
«Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα των μειονοτήτων, η δική 

μας πλευρά είναι εκείνη που θα πρέπει να εγείρει θέμα. 
Η εξέλιξις του προβλήματος αυτού έχει ως εξής: Όταν 
υπεγράφη η Συνθήκη της Λοζάνης, υπήρχαν 111.000 Έλ-
ληνες εις την Τουρκία και 106.000 Τούρκοι εις την Ελλάδα. 
Σήμερα, υπάρχουν 10.000 Έλληνες στην Κωνσταντινού-
πολη και 120.000 Τούρκοι στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, 
η ισορροπία που προεβλέπετο στη Συνθήκη της Λοζάνης 
ανετράπη εναντίον μας. Το μόνο θέμα που μπορεί να 
εγερθεί στο σημείο αυτό, είναι η επαναφορά της ισορ-
ροπίας αυτής. Δεν είχα ποτέ την πρόθεση, ως Κυβέρνη-
σις, να ενοχλήσω την τουρκική μειονότητα. Στην Ελλάδα 
υπάρχουν 300 τουρκικά δημοτικά σχολεία, 2 γυμνάσια, 
280 τεμένη, 7 περιοδικά στην τουρκική και 2 βουλευτές, 
αμφότεροι στην αντιπολίτευση, ένας του φιλοχουντικού 
κόμματος και ένας του κόμματος του Κέντρου».
Η ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ «ΦΙΜΩΤΡΟ» ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΜΑΣ;

Δε γνωρίζω τι γίνεται στις πρεσβείες ανά τον κόσμο, 
αλλά σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, εδώ και πολλά 
χρόνια -σχεδόν εικοσαετία- οι εκάστοτε διπλωμάτες της 
Ελληνικής πρεσβείας στην Οτάβα τηρούν σιωπή, σε ότι 
αφορά την ενημέρωση των Εθνικών μας Θεμάτων, προς 
το εκάστοτε υπουργείο εξωτερικών της Καναδικής Κυ-
βέρνησης.

Συγκεκριμένα, υψηλόβαθμο άτομο που είναι πάνω από 
είκοσι χρόνια στο υπουργείο εξωτερικών, με ενημέρωσε, 
ότι κάθε τόσο και λιγάκι φτάνουν στο υπουργείο σημει-
ώματα, εκθέσεις, ντοκουμέντα, από την πρεσβεία της 
Τουρκίας προς ενημέρωση της καναδικής κυβέρνησης 
για τα «απαράδεκτα της Ελλάδας».

Στο ερώτημα μου, πως αντιδρά η δική μας πρεσβεία, με 
αποστόμωσε: «Αν και το έχουμε ζητήσει για να κάνουμε 
σύγκριση των δύο συμμάχων μας -Ελλάδας και Τουρκίας- 
όσο έλαβες εσύ, λάβαμε κι εμείς…».

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν, όταν μου είπε ότι ένας 
από τους πρεσβευτές των τελευταίων 20 ετών του εκμυ-
στηρεύτηκε, ότι «εμείς θέλουμε αλλά δεν έχουμε άδεια 
από την κυβέρνηση μας…».

Αν αυτό αληθεύει, τότε καταλαβαίνεται τι θα έγινε και 
με το θέμα των Σκοπίων παλαιότερα… Απόλυτη σιγή θα 
επικράτησε κι εκεί…

Αν αυτό αληθεύει, τότε δεν πρέπει να κατηγορούμε τις 
καναδικές κυβερνήσεις ότι δεν υποστηρίζουν τα εθνικά 
μας θέματα, εφόσον το Ελληνικό κράτος δεν κάνει τίπο-
τα για να διαψεύσει τα «παραμύθια» που διατυμπανίζει 
η εκάστοτε Τουρκική πρεσβεία στον Καναδά.

Εύχομαι -αν αυτό αληθεύει- να αλλάξει το συντομότε-
ρο για το καλό της Ελλάδας μας.

Δε χρειάζεται να σας αναφέρω, ότι τα περισσότερα 
ντοκουμέντα και εκθέσεις που λαμβάνει το υπουργείο 
εξωτερικών του Καναδά προέρχονται από την πρεσβεία 
του Ισραήλ, που ενεργεί ώστε να εξυπηρετεί τα δικά της 
Εθνικά θέματα.

Στα Εθνικά μας Θέματα «Η Σιωπή δεν είναι χρυσός»
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ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ  
σε ρόλο Εισαγγελέα

Η αυθαιρεσία ενός Κράτους αποδει-
κνύεται από τις πρόδηλα αντιδημο-

κρατικές πρακτικές οι οποίες μετέρχεται 
αλλά και την αυτόχρημα κατάργηση των 
θεσμικών εγγυήσεων των πολιτών.

Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το γεγονός ότι οι λοιμωξιολόγοι περιά-
πτονται του ακαταδίωκτου, απολαμβά-
νοντες σκανδαλωδώς ποινικής ασυλίας, 
γεγονός το οποίο υποτιμά τον Έλληνα 
πολίτη, πλήττοντας εκ βάθρων το κύρος 
της Δημοκρατίας μας, οι οποίοι αντί να 
αφοσιωθούν προς το επιστημονικό τους 
έργο διαφωτίζοντας προσηκόντως τους 
Έλληνες πολίτες, περί της αμιγώς ιατρικής 
λειτουργίας των εμβολίων αποδεχόμενοι 
τυχόν και έτερες αντικρουόμενες επι-
στημονικές γνώμες, εις τον αντίποδα και 
όλως τουναντίον, δρουν αυθαίρετα και 
πραξικοπηματικά εκφοβίζοντας τον Έλλη-
να πολίτη, ανεπαίσχυντα υποδεικνύοντας 
του το δήθεν θα πράξει.

Η ως άνω απαράδεκτη κατάσταση, ένιοι 
λοιμωξιολόγοι, φίλα προσκείμενοι και οι-
ονεί διορισμένοι εκ της κυβερνήσεως, ή 
αλλέως ειπείν οι ημέτεροι τοιαύτοι ιατροί, 
οι οποίοι δρουν αυθαίρετα και πραξικο-
πηματικά εν είδει Εισαγγελέω, απειλούν 
ανεξέλεγκτα και ατιμωρητί την κοινή γνώ-
μη, η οποία ανθίσταται να συμμορφωθεί 
στανικά με τα κελεύσματα της κυβερνήσε-
ως περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Η καθόλα έκνομη αυτή πρακτική αντίκει-
ται προδήλως προς τη Συνταγματική έν-
νομη Τάξη αλλά και της υπερνομοθετικής 
ισχύος (άρθρο 28 του Συντάγματος), δια-
τάξεις περί την ελεύθερη συναίνεση του 
εκάστοτε ατόμου, πλήρως απαλλαγμένη 
από πάσης μορφής πλάνη, απάτη, ή απει-
λή ως προς μία Ιατρική πράξη κατόπιν της 
προηγούμενης δέουσας πληροφόρησης 
την οποία εν προκειμένω ουδέποτε υπήρ-
ξε εν Ελλάδι.
Η φαιά πολιτική προπαγάνδα της πο-

λιτικής ορθότητας της καθεστωτικής 
πολιτικής συνεργεία των εξωνημένων 
θεραπαινίδων της, δηλονότι των μέσων 
μαζικής εξαπατήσεως με προεξάρχοντες 
διαπρύσιους κήρυκες του ημέτερους, τε-
λούντες εν διατεταγμένη υπηρεσία λοι-
μωξιολόγους, ένθα άπαντες οι προρρη-
θέντες, συγκρότησαν ένα αρραγές ενιαίο 
μέτωπο διασποράς ψευδών ειδήσεων, 
συστηματικής προπαγάνδας και καθολι-
κής παραπληροφόρησης προς άπαντες 
τους πολίτες.

H τακτική αυτή απόκρυψης των ιατρικών 
επιστημονικών δεδομένων, αλλά και των 
παρενεργειών των εμβολίων, εν συνδυα-
σμώ με την από καθέδρας καταφρονητική 
συμπεριφορά του εσμού των εγκάθετων 
αυτών λοιμωξιολόγων προς την καθημαγ-
μένη κοινωνία, οι οποίοι φιγουράρουν εις 
τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, κατατεί-
νουν εις να καταπείσουν την κοινή γνώμη, 
προάγοντας κατ’ ουσία εν είδει εμπορίου 
τη Σταυροφορία των εμβολίων, αδιαφο-
ρώντας παντελώς περί της λυσιτέλειας 
αυτών εν συναρτήσει με την εν τοις πράγ-
μασι προάσπιση της δημόσιας υγείας μα-
κράν.
Το σκοπούμενο αποτέλεσμα, ουδόλως 

ήταν η διασφάλιση της ατομικής υγείας 
όπως προσχηματικά διατείνονταν αλλά 
η,  πάση δυνάμει, εφαρμογή των εν λόγω 
εμβολίων προς την πειραματική μάζα, η 
οποία περιήχθη εξ ενστίκτου εις υπέρμε-
τρο φόβο ένεκεν και συνεπεία της υπό 
των αργυρώνητων μέσων μαζικής εξαπα-
τήσεως, επιστράτευσης της κουλτούρας 
του φόβου.
Το ατελέσφορο των εμβολίων, οι παλι-

νωδίες προς το χειρισμό της περίπυστης 
πανδημίας, η κραυγαλέα εφαρμογή των 
δύο μέτρων και των δύο σταθμών, ως 
προς την πηγή διάδοσης, όπως πλειστάκις 
έχω καταδείξει, αλλά και ο απροκάλυπτος 
εμπαιγμός της πολιτείας προς τους πολί-
τες, η οποία αναφέρει το εξής παράλογο, 
ότι η ίδια δήθεν αποφασίσει για το πέρας 
της πανδημίας, εν άλλοις λόγοις δηλαδή, 
ότι ο ιός καθίσταται πρωτίστως πολιτικό 
ζήτημα και ύστερα ιατρικό.
Τηρουμένων των αναλογικών, ο θαυ-

μαστός αυτός αντεστραμμένος κόσμος 
ερείδεται σε διάφορες βάσεις, δηλαδή 
εις την άσκηση πλύσης εγκεφάλου εις την 
αγεληδόν σκεπτόμενη αδαή κοινωνία, η 
οποία στερείται αυτόνομης κριτικής σκέ-
ψεως και συγκροτημένης διανοίας, δια 
να συνειδητοποιήσει με ενάργεια τους 
συναίτιους της χειραγώγησής της, πλην 
όμως αντί αυτού, ο πολίτης εθισμένος εις 
την προβαλλόμενη αναλήθεια κατά πιστή 
εφαρμογή της θεωρίας του «Παυλώφ», 
καθεύδει το νήδυμο ύπνο, καταπεισθείς 
εις την παραπληροφόρηση αλλά και εις 
το φαινόμενο της αποσυγκειμενοποίησης 
επιστημονικών όρων και εννοιών, με απο-
τέλεσμα όντας παντελώς ανερμάτιστος να 
άγεται και να φέρεται ευχερώς προς πάσα 
κατεύθυνση.

Σήμερον, δια στόματος των ιδίων επαϊό-
ντων τηλεοπτικών αστέρων της δημόσιας 
υγείας, τα μέτρα θα αρθούν, καθότι κρί-
νουν με γνώμονα τα μέχρι τούδε δεδομέ-
να, τα οποία όλως περιέργως ουδέποτε 
έχουν εκθέσει δημοσίως, με διαφάνεια, 
απλώς τα επικαλούνται επικουρικά, ότι η 
κατάσταση βαίνει ομαλώς, πλην όμως εκ 
του μηνός Σεπτεμβρίου θα επέλθουν νέα 
δεδομένα, τα οποία θα δικαιολογούν εκ 
των ων ουκ άνευ των εξυπαρχής εμβολια-
σμό απάντων και δη των εμβολιασμένων, 
τούτο αποτελεί ήδη προαναγγελία και 
θέσφατο των αυθεντών Ιεροκηρύκων της 
κυβερνητικής προπαγάνδας.

Εν κατακλείδι η πόλις εάλω, ας ενεργο-
ποιήσουμε τα θεσμικά εχέγγυα μίας σύν-
νομης άσκησης ανυπακοής, μίας νόμιμης 
δηλαδή άμυνας προς το παρόν σηψαιμικό 
κατεστημένο, το οποίο δια του κατανα-
γκαστικού πατερναλισμού, της αισχρής 
προπαγάνδας και της εκστρατείας του 
φόβου, αποβλέπει αυθαίρετα  να μετα-
τρέψει τους πολίτες σε αθύρματα, άβου-
λα ανδρείκελα και ενεργούμενα υπό την 
Πολιτεία υποκείμενα, προς την απαρέ-
γκλιτη τήρηση των κατάδηλα αλυσιτελών 
ισχυρισμών της, άνευ της συνδρομής ου-
δεμίας αντίρρησης, αντίστασης επεξεργα-
σίας ή τυχόν προβολής αντίρροπης κριτι-
κή σκέψεως.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσι-
βαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπού-
δασε Νομικά στη Νομική 
Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημο-
σιογραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιο-
γραφίας και έκανε το πρώτο 

μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμή-
μα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) 
και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσο-
λαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως δια-
φορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτι-
κής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος 
Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
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• Protection mandates
• Power of attorney 

• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 
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Δημοσκόπηση MRB για Newsbomb.gr: Στο 6,4% η ψαλίδα
Το 63,6% των πολιτών θα πάνε στην κάλπη με οδηγό την ακρίβεια – Λάθος οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα των υποκλοπών απαντούν οι 
ερωτηθέντες – Ποιες είναι οι μετακινήσεις ψηφοφόρων και οι συσπειρώσεις; Ποιος σκαρφαλώνει στη δημοτικότητα; Τι απαντούν για «τεχνοκράτη 
πρωθυπουργό»; Αναλυτικά η δημοσκόπηση της MRB για το Newsbomb.gr

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της 
MRB για λογαριασμό του Newsbomb.

gr που διενεργήθηκε στο διάστημα 31 Αυ-
γούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου και άρα πε-
ριέχει και τον απόηχο του ζητήματος των 
παρακολουθήσεων, η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να διαμορφώνεται στο 
6,4%.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ΝΔ κινείται 

στο 28,6% (ενώ στην προηγούμενη δημο-
σκόπηση από 16 – 18 Μαΐου 2022 ήταν στο 
29,1%). Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να ανεβαίνει από 
21,7% της προηγούμενης έρευνας του Μα-
ΐου στο 22,2%. Μικρή άνοδο εμφανίζει και 
το ΠΑΣΟΚ που από το 11,8% πηγαίνει στο 
12,1%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 5,1%, η Ελλη-
νική Λύση 4,5% και το ΜεΡΑ25 στο 4,1%. Το 
κόμμα «Έλληνες – εθνικό κόμμα» του Ηλία 
Κασιδιάρη είναι στο 2%.

ΧΑΝΕΙ Η ΝΔ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΟΔΟΣ 
ΓΙΑ ΠΑΣΟΚ: Κοιτώντας τη διαχρονική εξέλι-
ξη της πρόθεσης ψήφου από το Νοέμβριο 
του 2021 μέχρι και σήμερα, φαίνεται ότι η 
ψαλίδα κλείνει από τις 9,8 μονάδες στις 6,4. 
Αντίστοιχα, η ΝΔ πέφτει από το 32,3% στο 
28,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει μια σταθερή πο-
ρεία, αφού κινείται για όλο αυτό το διάστη-
μα από το 22,5% στο 22,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 
παρουσιάζει ανοδική τάση από το 9,3% στο 
12,1%. Mε τις σχετικές αναγωγές τα ποσοστά 
διαμορφώνονται ακολούθως:
-Για τη ΝΔ από 31,6% μέχρι 37,4%
-Για τον ΣΥΡΙΖΑ από 24% μέχρι 29,4%
-Για το ΠΑΣΟΚ από 12,4% έως 16,8%
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ: ΝΔ και ΣΥ-

ΡΙΖΑ φαίνεται να παρουσιάζουν αξιοσημείω-
τες διαρροές, κυρίως προς το ΚΙΝΑΛ. Η γαλά-
ζια παράταξη χάνει ένα ποσοστό 4,8% προς 
την Κουμουνδούρου και 7,9% προς τη Χα-
ριλάου Τρικούπη, ενώ αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ 
χάνει 5,6 προς τη ΝΔ και 10 προς το ΠΑΣΟΚ.
«ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΕΙ» Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΕ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Στην κατηγορία που αφορά 
τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, δε 
φαίνεται να έχουμε τρομακτικές μεταβολές. 
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
βρίσκεται στο 35,2%, ο Αλέξης Τσίπρας στο 
33,5% και μια ανάσα πίσω ο Νίκος Ανδρου-
λάκης στο 33,2%. Από τις προηγούμενες δύο 
μετρήσεις της MRB αυτός που φαίνεται να 
έχει σκαρφαλώσει σε επίπεδο δημοτικότη-
τας είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που από το 
30,1% της πρώτης μέτρησης όταν ανέλαβε 
τα ηνία του κόμματος βρίσκεται στο 33,2%.

ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑ-

ΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο 
ερώτημα ποιος από τους δύο (Μητσοτάκης 
ή Τσίπρας) είναι καταλληλότερος για πρω-
θυπουργός, ο πρόεδρος της ΝΔ προηγείται 
με 9,4 μονάδες έναντι του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 
37,9% έναντι 28,5% του Αλέξη Τσίπρα. Αξί-
ζει όμως να σημειώσουμε, ότι υπάρχει και 
ένα ποσοστό 26,4% που λέει «κανείς από 
τους δύο». Να σημειώσουμε ότι στην προ-
ηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, το 
προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν 
μεγαλύτερο και έφτανε 12,1% μπροστά από 
τον Αλέξη Τσίπρα…

ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΝΔ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ: 
Συντριπτική είναι η υπεροχή της ΝΔ στην πα-
ράσταση νίκης (στο ερώτημα: ποιο κόμμα πι-
στεύετε ότι θα κερδίσει τις εκλογές;). 46,5% 
των ερωτηθέντων θεωρούν ότι θα κερδίσει η 
ΝΔ και 21,9% απαντούν ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σε ότι αφορά τις 
κυβερνήσεις συνεργασίας, προκύπτει ότι το 
25,8% κλείνει προς μια συγκυβέρνηση με 
κορμό τη ΝΔ και συμμετοχή μικρότερων κομ-
μάτων. Συγκεκριμένα, το 17,7% θέλει κυβέρ-
νηση ΝΔ με ΠΑΣΟΚ και το 8,1% κυβέρνηση 
ΝΔ με κάποιο άλλο μικρό κόμμα (εκτός ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΠΑΣΟΚ).

Στην άλλη πλευρά υπάρχει ένα εξίσου υψη-
λό ποσοστό 24,2% που θέλει συγκυβέρνη-
ση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, το 
17,1% επιθυμεί συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με 
ΠΑΣΟΚ και ένα ποσοστό 7,1% θα ήθελε συ-
γκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μικρότερα κόμ-
ματα εκτός της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

ΟΧΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ: Αυτό 
που σίγουρα δεν επιθυμούν οι πολίτες, είναι 
κυβέρνηση με κάποιον τεχνοκράτη πρωθυ-
πουργό. Το 51,4% δε θέλει ένα σενάριο προς 
αυτή την κατεύθυνση (25,9% σίγουρα δια-
φωνώ και 25,5% μάλλον διαφωνώ). Μόνο το 
33,5% επιθυμεί τεχνοκράτη πρωθυπουργό 
(21,4% μάλλον συμφωνώ και 12,1% σίγουρα 
συμφωνώ).

Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: Από τη δημοσκόπηση της 
MRB γίνεται απολύτως ξεκάθαρο, ότι ο δρό-
μος προς της κάλπες είναι στρωμένος με 
την… ακρίβεια. Στο ερώτημα «Ποια θέματα 
επικαιρότητας σας απασχολούν περισσό-
τερο;» η ακρίβεια και η αύξηση των τιμών 
είναι μακράν το πρώτο θέμα. Το ερώτημα 
ετέθη ως εξής: «Θα σας διαβάσω κάποια 
θέματα και θα ήθελα να μου πείτε ποια εί-
ναι τα δύο βασικότερα που σας απασχολούν 
εσάς προσωπικά;». Από την πρώτη και τη 
δεύτερη αναφορά (προσθετικά) προκύπτει 
η ακρίβεια σε ποσοστό 86,1%. Πρακτικά, το 
65,8% το αξιολογεί και το ιεραρχεί ως πρώτο 
πρόβλημα στη χώρα. 24,8% ανησυχούν για 
την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και 
τις επιπτώσεις που θα έχει στη χώρα μας, 
23,7% φοβούνται την ανεργία, 17,4% την 
πορεία των ελληνοτουρκικών και το 12,8% 
τους απασχολεί το ζήτημα των παρακολου-
θήσεων. 

Επί της ουσίας, το ζήτημα των παρακολου-
θήσεων στην ιεράρχηση των πολιτών έρχεται 
όγδοο με ποσοστό 2,5%. Ελάχιστοι λοιπόν 
θεωρούν ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί 
επί της ουσίας την καθημερινότητά τους.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΩ-
ΜΕΝΟΣ ΜΕ… ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Σε ποσοστό 63,6% 
οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η ψήφος τους 
θα επηρεαστεί από την ακρίβεια, το 7,1% θα 
επηρεαστούν από την ανεργία, το 6,1% από 
τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, 
το 5,8% από τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκι-
κά και μόνο το 5,1% από τις υποθέσεις των 
παρακολουθήσεων με στόχο τον αρχηγό του 
ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και το δημοσιο-
γράφο Θανάση Κουκάκη.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Οι αυξήσεις τιμών έχουν σα-
φέστατα αρνητική επίδραση στα νοικοκυ-
ριά. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, ότι 
συνολικά το 63,3% δηλώνει ότι δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί καθόλου στις υποχρεώσεις 
του ή δυσκολεύεται πάρα πολύ. Το 31,6% 
δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί από την αύξηση 
των τιμών αλλά ακόμα τα καταφέρνει, ενώ 
υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 2,8% 
που δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με 
την ακρίβεια.

ΟΧΙ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ: Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες 
δηλώνουν σε συντριπτικό ποσοστό, ότι πρέ-
πει να σταματήσουν οι κυρώσεις εναντίον 
της Ρωσίας, αφού όλα τελικά γυρίζουν μπού-
μερανγκ στους λαούς της Ευρώπης. Στο ερώ-
τημα: «Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλεί-
ψει τη σκληρή στάση απέναντι στην Ρωσία & 
και να άρει μέρος των κυρώσεων;», το 67,4% 
λέει ότι πρέπει να σταματήσουν (συμφωνώ 
και μάλλον συμφωνώ). Μόνο το 21,5% ότι 
η Ε.Ε. πρέπει να συνεχίσει αυτή την τακτική 
των οικονομικών κυρώσεων εναντίον της 
Ρωσίας.

ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: Αν και δε θα επηρεάσει 
καθοριστικά την ψήφο τους, οι πολίτες θε-
ωρούν ότι πολιτικά το θέμα των υποκλοπών 
του κινητού του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙ-
ΝΑΛ, Ν. Ανδρουλάκη, είναι αρκετά έως πολύ 
σοβαρό σε ποσοστό 65,5%. Μόνο το 27,2% 
θεωρεί το θέμα καθόλου έως λίγο σοβαρό.

Παράλληλα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι 
οι ερωτηθέντες κρίνουν αρνητικά τους χει-
ρισμούς της κυβέρνησης και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο θέμα. Σε πο-
σοστό 59,8% αξιολογούν μάλλον έως σίγου-
ρα αρνητικά τους χειρισμούς της ΝΔ και του 
Κ. Μητσοτάκη και μόνο το 22,9% βαθμολο-
γούν μάλλον και σίγουρα θετικά την κυβέρ-
νηση.

© Newsbomb.gr
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Bouclier D’Athéna / Shield of Athena

shieldofathena.com

Shield of Athena Family Services

shieldofathena

The Shield of Athena launched a new multilingual public awareness campaign on 
family violence, “For the love of women”, on March 10, 2022. Its goal is to assure that all 

Canadians can access important information.

Through its content, recipes from many countries, it touches diverse ethnic groups and 
communities in Canadian society.

For 12 weeks, readers will be introduced to a new 
recipe from the world’s kitchen in Farsi and ten 

other languages!

Stay tuned every other Monday, and visit our 
YouTube page for more information.

Week 2 - Okra

This week’s fabulous recipe is Okra 
from an Indian kitchen.

See how it’s made on the following link: 
https://www.youtube.com/

watch?v=8Ib8fENYJgI

Along with other international 
recipes, it is part of the Shield of 

Athena’s new outreach campaign, 
“For the love of women”.

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

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μυαλό του Μητσοτάκη τρία σενάρια  
αλλαγής του εκλογικού νόμου
Το υπαινίχθηκε ο Γεραπετρίτης, το άφησε ανοικτό ο Οικονόμου

Τρία σενάρια αλλαγής του εκλογικού 
νόμου, με τα οποία χαμηλώνει ο πή-

χης της αυτοδυναμίας κατά περίπου δύο 
με τρεις ποσοστιαίες μονάδες, έχει στο 
συρτάρι του ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης και, υπό το φως των τελευ-
ταίων πολιτικών εξελίξεων, καλείται να 
επιλέξει ένα εξ αυτών το επόμενο διά-
στημα που απομένει, ως την προκήρυξη 
των εκλογών.

Στόχος της κυβερνητικής ηγεσίας είναι 
να αυξηθούν οι πιθανότητες να αποκτή-
σει η χώρα κυβέρνηση που να διαθέτει 
την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της 
Βουλής, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν 
περισσότερες από δύο εκλογικές αναμε-
τρήσεις, αφού με την πρώτη, η οποία θα 
γίνει με την απλή αναλογική που ψήφισε 
ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αδύνατο να οδηγήσει σε 
βιώσιμη κυβερνητική λύση.
Η συζήτηση για τη νέα αλλαγή στον τρό-

πο με τον οποίο θα κατανεμηθούν στα 
κόμματα οι βουλευτικές έδρες κατά τη 
μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση άνοιξε 
εκ νέου και το ενδιαφέρον είναι, ότι αυτή 
τη φορά από το παρασκήνιο πέρασε στο 
προσκήνιο και άρχισε να γίνεται αντικεί-
μενο δημόσιου διαλόγου.
Τον περασμένο Μάρτιο, οπότε τέθηκε 

για πρώτη φορά το θέμα στα ενδότερα 
του κυβερνητικού επιτελείου, ο κ. Μητσο-
τάκης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες, ζήτησε από τους συνεργάτες του να 
του ετοιμάσουν σχετικές εισηγήσεις. Και 
αυτό, διότι άρχισε να συνειδητοποιείται 
ότι το σύστημα του κλιμακωτού μπόνους 
προς το πρώτο κόμμα, το οποίο νομοθέ-
τησε η σημερινή κυβέρνηση, δύσκολα θα 
έδινε μονοκομματική κυβέρνηση, αφού 
προνοούσε πλειοψηφία άνω του 38,5%.
Οι εξπέρ της κυβέρνησης στα εκλογικά 

ζητήματα ετοίμασαν τις εξής τρεις εναλ-
λακτικές προτάσεις:
Πρώτη εναλλακτική: Με μια τροπολογία 

μιας… γραμμής, να επανέλθει το προη-
γούμενο σύστημα της ενισχυμένης ανα-
λογικής και ειδικά στην τελευταία εκδοχή 
του με το μπόνους των 50 εδρών που εί-
ναι γνωστή ως «νόμος Παυλόπουλου» και 
έδωσε κυβερνήσεις όλων των αποχρώ-
σεων, αφού για το σχηματισμό βιώσιμης 
κυβέρνησης ο πήχης τίθεται στην περιοχή 
του 36%.

Δεύτερη εναλλακτική: Να τροποποιη-
θεί ο ψηφισμένος νόμος με το κλιμακωτό 
μπόνους, έτσι ώστε το πρώτο κόμμα να 
αρχίσει να ενισχύεται με μια επιπλέον 
έδρα για κάθε 0,5% που λαμβάνει μετά το 
20% αντί για το 25% που ισχύει τώρα. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο νικητής των εκλογών 
μπορεί να αποσπάσει πλειοψηφία 151 
εδρών με ποσοστό λίγο πάνω από το 35%.
Τρίτη εναλλακτική: Να προβλεφθεί 

επιπλέον μπόνους, που να σχετίζεται με 
το προβάδισμα το οποίο χωρίζει το κόμ-
μα που κόβει πρώτο το νήμα της κάλπης 
από εκείνο που κατατάσσεται στη δεύτε-
ρη θέση. Για κάθε μονάδα διαφοράς, να 
πριμοδοτείται με μια έδρα, πρόνοια που 

επίσης μπορεί να κατεβάσει τον πήχη της 
αυτοδυναμίας κατά δύο ή τρεις μονάδες 
χαμηλότερα από τον προβλεπόμενο στο 
ψηφισθέν από τη σημερινή κυβέρνηση 
νομοθέτημα, που με βάση το Σύνταγμα θα 
εφαρμοστεί στη μεθεπόμενη αναμέτρηση.

Αν και οριστικές αποφάσεις δεν έχουν 
ληφθεί, καθώς ο πρωθυπουργός, ο οποί-
ος στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκλεί-
σει μια νέα αλλαγή, φέρεται να μην έχει 
αποφασίσει, ως επικρατέστερη εκδοχή 
προβάλει η επαναφορά του «νόμου Παυ-
λόπουλου». Όσοι το εισηγούνται υποστη-
ρίζουν ότι οι αντιδράσεις που είναι βέ-
βαιο ότι θα εγερθούν από την αξιωματική 
αντιπολίτευση μπορεί να αποκρουστούν 
με δύο επιχειρήματα: 
-Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχημάτισε δύο φο-
ρές κυβέρνηση με αυτό το σύστημα, αρ-
κούμενος στη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. 
-Και, δεύτερον, ότι, εφόσον πιστεύει ότι 

θα νικήσει στις επόμενες εκλογές, δεν 
μπορεί παρά να θέλει να σχηματίσει αυ-
τοδύναμη κυβέρνηση.
Την αναθέρμανση των συζητήσεων για 

νέα αλλαγή υπαινίχθηκε ο υπουργός Επι-
κρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, όταν ρω-
τήθηκε σχετικά το πρωί της Δευτέρας 5/9 
στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Ο στενός συ-
νεργάτης του πρωθυπουργού που οι «με-
τοχές» του στο… χρηματιστήριο του Με-
γάρου Μαξίμου είναι πλέον ανεβασμένες, 
απάντησε ότι η χώρα δεν αντέχει την «κυ-
βερνητική αστάθεια». Ο ίδιος συνέδεσε 
εμμέσως τους κυβερνητικούς προβλημα-
τισμούς με την ένταση στις σχέσεις ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε η υπόθεση των 
παρακολουθήσεων, που καθιστά πολύ 
δύσκολο το σχηματισμό μιας μελλοντικής 
συμμαχικής κυβέρνησης.

«Αυτή τη στιγμή πορευόμαστε με όσα 
έχει πει ο πρωθυπουργός. Εκλογές θα γί-
νουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, 
γιατί η χώρα δεν αντέχει πρόωρες εκλο-
γές. Πορευόμαστε με τον παρόντα εκλογι-
κό νόμο. Δε σκέφτομαι αλλαγή εκλογικού 
νόμου αλλά σκέφτομαι την κυβερνητική 
σταθερότητα. Η χώρα δεν αντέχει κυβερ-
νητική αστάθεια» είπε ο κ. Γεραπετρίτης. 
Και αμέσως μετά επικαλέστηκε το παρά-
δειγμα της Ιταλίας, που «ταλανίζεται από 
κυβερνητική αστάθεια η οποία έχει οδη-
γήσει σε πολύ μεγάλη διολίσθηση της οι-
κονομίας».
«Εξαιτίας της τοξικότητας που υπάρχει 

στο πολιτικό σύστημα καθίστανται δύ-
σκολες οι συνεργασίες. Το ΚΙΝΑΛ λέει ότι 
δε συνεργάζεται με το πρώτο κόμμα. Δεν 
μπορεί να ξεφεύγει της προσοχής μας, 
ότι διαμορφώνεται κλίμα που δεν ευνοεί 
τις συνεργασίες. Η χώρα δεν μπορεί να 
μείνει ακυβέρνητη. Θα τάξει ο ελληνικός 
λαός όλους μας σε μία θέση» κατέληξε ο 
υπουργός Επικρατείας.

Λίγη ώρα αργότερα, στην ενημέρωση 
των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απέφυ-
γε επιμελώς να διαψεύσει ότι η κυβέρνη-
ση εξετάζει σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο 
να αλλάξει το νόμο, για να διευκολύνει το 
σχηματισμό κυβέρνησης, που θα συμβά-
λει στην πολιτική σταθερότητα που χρει-
άζεται η χώρα.

Η υπόθεση βρίσκεται, πλέον, στα χέρια 
του πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται 
να τοποθετηθεί επί του θέματος στη συ-
νέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει την 
Κυριακή 11/9 στο πλαίσιο των εγκαινίων 
της ΔΕΘ.

© protothema.gr
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ερντογάν: Πώς οι απειλές έγιναν καθημερινότητα

Οι προκλήσεις κατά της Ελλάδας έγι-
ναν απειλές και οι απειλές καθη-

μερινότητα, καθώς ο Ερντογάν προσπα-
θεί να (ξανα)πάρει με το μέρος του την 
τουρκική ακροδεξιά στο δρόμο προς τις 
κάλπες. Οι εθνικιστικές τουρκικές κορώ-
νες ωστόσο έχουν παρελθόν, και δεν πε-
ριορίζονται στο πλαίσιο προεκλογικών 
σκοπιμοτήτων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πίσω στις 9 Αυγούστου, το τουρκικό 
πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ 
Χαν» απέπλευσε από το λιμάνι της Μερ-
σίνας, βάζοντας πλώρη όχι για κάποιον 
μακρινό και διαφιλονικούμενο προορισμό 
αλλά για το σημείο «Γιορουκλέρ 1» εντός 
της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, μόλις 55 
χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της νό-
τιας Τουρκίας.

Από όλα τα σενάρια που είχε επεξεργα-
στεί η Αθήνα με το βλέμμα στραμμένο 
στο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», αυτό ήταν 
κατά κοινή ομολογία το πλέον συγκρατη-
μένο, γεγονός που είχε τότε προκαλέσει 
συγκρατημένη «ανακούφιση» εκτός των 
τουρκικών συνόρων αλλά και εσωτερικές 
έριδες πίσω στην ίδια την – ούτως ή άλ-
λως «εύφλεκτη» – τουρκική πολιτική σκη-
νή.

Εθνικιστικοί κύκλοι είχαν σπεύσει τότε 
να κατηγορήσουν τον Ερντογάν, πως 
«υποχώρησε στις πιέσεις της Δύσης» 
στέλνοντας το τέταρτο τουρκικό γεωτρύ-
πανο, το νέο-οθωμανικώς επονομαζόμε-
νο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», «υπερβολικά 
κοντά» στις τουρκικές ακτές. Εθνικιστικοί 
κύκλοι έχουν όμως, παράλληλα, κατηγο-
ρήσει τον Ερντογάν και για πολλά άλλα το 
τελευταίο διάστημα, με αιχμή κυρίως το 
προσφυγικό, αποκηρύσσοντας ως «απο-
τυχημένους» – ή ακόμη χειρότερα, ως 
«καταστροφικούς» – τους χειρισμούς του 
έναντι των Σύρων προσφύγων, που ήρθαν 

«με τις ευλογίες του Ερντογάν» και που 
«πλέον πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα 
τους».  

Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις σηματο-
δοτούν δυσκολίες για τον Τούρκο πρόε-
δρο και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP) στο δρόμο προς τις 
επόμενες διπλές (προεδρικές, βουλευτι-
κές) τουρκικές εκλογές, που είναι κανονι-
κά προγραμματισμένες για την άνοιξη ή 
το καλοκαίρι του 2023 αλλά δεν αποκλείε-
ται να διεξαχθούν και νωρίτερα.  

Σύμφωνα με τον Οζέρ Σεντζάρ της τουρ-
κικής MetroPOLL, το AKP έχει υποχωρήσει 
πια κοντά στο 33% (από 42,56% που είχε 
λάβει στις προηγούμενες βουλευτικές 
του 2018) και το Κόμμα Εθνικιστικής Δρά-
σης (MHP) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί κοντά 
στο 7% (από 11,1%), ενώ στον αντίποδα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβαίνουν: 
το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) 
του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου από το 22,6% 
στο 23,2%, το επονομαζόμενο Καλό Κόμ-
μα (İYİ) της Μεράλ Ακσενέρ από το 9,96% 
στο 13,7% και το φιλοκουρδικό HDP από 
το 11,7% στο 13,4%…  
Το ισλαμοεθνικιστικό μπλοκ των AKP – 

MHP μετρά διαρροές προς τα ακροδεξιά. 
Δεν είναι μόνο η (προερχόμενη από το 
ακροδεξιό MHP) Μεράλ Ακσενέρ που ανε-
βαίνει αλλάζοντας τις ισορροπίες, είναι 
παράλληλα και η νεοσυσταθείσα παρά-
ταξη Zafer του επίσης ακροδεξιού («αστέ-
ρα» των social media) Ουμίτ Οζντάγ, που 
κινείται πια κοντά στο 2,5%, ενώ από 
τους κύκλους της τουρκικής ακροδεξιάς 
προέρχεται και ο φυγάς μαφιόζος Σεντάτ 
Πεκέρ, που «ξαναχτύπησε» προ ημερών 
με νέες καταγγελίες περί «προεδρικής 
διαφθοράς», βάζοντας στο στόχαστρο το 
περιβάλλον Ερντογάν.    
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και ενώ τα 

– πολύ πρακτικά και απτά, κυρίως οικονο-
μικά – προβλήματα της καθημερινότητας 
συνεχίζουν να επιδεινώνονται για την 
πλειονότητα των ψηφοφόρων πίσω στην 

Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έρχεται 
να ανεβάσει κατακόρυφα τους εθνικιστι-
κούς τόνους κατά της Ελλάδας προχωρώ-
ντας σε ευθείες απειλές κατά της χώρας 
μας, με απροκάλυπτες αναφορές στη 
Μικρασιατική Καταστροφή αλλά και στην 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Από τις 11 Αυγούστου και έπει-
τα, ο Τούρκος πρόεδρος έχει επιτεθεί 
στην Ελλάδα τουλάχιστον επτά φορές 
(στις 11, 22, 29, 30 και 31 Αυγούστου, και 
στις 3 και 6 Σεπτεμβρίου), χωρίς να συ-
νυπολογίσει κανείς και τις παράλληλες 
φραστικές επιθέσεις των κ.κ. Χουλουσί 
Ακάρ και Ντεβλέτ Μπαχτσελί που έχουν 
επίσης ανεβάσει τους τόνους το τελευ-
ταίο διάστημα. Και όλα αυτά, με φόντο 
τις τουρκικές υπερπτήσεις που πολλα-
πλασιάζονται και την εργαλειοποίηση του 
προσφυγικού/μεταστευτικού που επίσης 
παρουσιάζει σημάδια κλιμάκωσης από 
την πλευρά της Άγκυρας.
«H Ελλάδα δεν πρόκειται να ακολουθή-

σει την Τουρκία στον καθημερινό εξωφρε-
νικό και πέρα από κάθε όριο κατήφορο 
δηλώσεων και απειλών», σημείωνε το 
ελληνικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του στις 
3 Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας επανήλθε στο θέμα, 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υπογραμ-
μίζοντας εμφατικά, με τη Γαλλίδα ΥΠΕΞ 
Κατρίν Κολονά στο πλευρό του, πως η 
Ελλάδα «απορρίπτει τα νεο-οθωμανικά 
νταηλίκια».
Τα «νέο-οθωμανικά νταηλίκια» ωστό-

σο βαίνουν κλιμακούμενα, καθώς προ-
σεγγίζουμε χρονικά το εκλογικό 2023, με 
εφαλτήριο (και αυτό είναι μάλλον το πιο 
ανησυχητικό) όχι μόνο τις ιδιοτελείς προ-
εκλογικές μεθοδεύσεις των Ερντογάν και 
Μπαχτσελί αλλά και τις «υπερκομματι-
κές» αναθεωρητικές τουρκικές διεκδική-
σεις, που έχουν επίσης κλιμακωθεί κατά 
τρόπο προκλητικό, σε βαθμό εξόχως ανη-
συχητικό, τα περασμένα χρόνια, ειδικά 
από την αποτυχημένη απόπειρα πραξι-

κοπήματος του 2016 και έπειτα (βλ. τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο, ρητορική δύο κρατών 
στο Κυπριακό και απόρριψη ΔΔΟ, υπερ-
πτήσεις, επιχειρούμενη διασύνδεση της 
στρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών 
με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους, 
εμμονή στις γκρίζες ζώνες, fake news, ερ-
γαλειοποίηση του προσφυγικού/μετανα-
στευτικού κ.ά.).

Ειρήσθω εν παρόδω, ο γνωστός Τούρκος 
δημοσιογράφος Μουράτ Γετκίν εκτιμά, 
πως οι εκλογές στη γείτονα θα πρέπει να 
γίνουν μετά τις 6 Απριλίου του 2023, για 
να «διασωθεί» έτσι το MHP του Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί, καθώς τότε θα έχει ενεργο-
ποιηθεί και η αλλαγή του εκλογικού νό-
μου, μια αλλαγή βάσει της οποίας μει-
ώνεται από το 10% στο 7% το όριο που 
απαιτείται, προκειμένου ένα κόμμα να 
μπορεί να εισέλθει στην τουρκική Εθνο-
συνέλευση.    

Η υπερπροβολή «εξωτερικών εχθρών» 
χρησιμεύει «παραδοσιακά» ως μέσο συ-
σπείρωσης εκλογικών ακροατηρίων, πολύ 
δε περισσότερο σε περιόδους διεθνών 
ανακατατάξεων και επιδεινούμενης ανα-
σφάλειας. Από την άλλη πλευρά βέβαια, 
δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς πώς 
αυτή η εργαλειοποίηση δηλητηριάζει τις 
σχέσεις μεταξύ των κρατών, γεννώντας 
καχυποψία και ναρκοθετώντας κατά αυ-
τόν τον τρόπο όχι μόνο το προεκλογικό 
παρόν αλλά και το μετεκλογικό μέλλον. 

ΔΕΝΔΙΑΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ  
ΤΑ ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΝΤΑΗΛΙΚΙΑ 

Αυστηρό και 
σαφές μήνυμα 
πως οι δηλώσεις 
και οι πράξεις 
της Τουρκίας εί-
ναι απαράδεκτες, 
ανήκουστες και 
καταδικαστέες, 
αλλά και ότι «δεν 
πτοούμαστε ούτε 
φοβόμαστε» και 
«απορρίπτουμε 

τα νέο-οθωμανικά νταηλίκια», έστειλε ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε 
συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με 
τη Γαλλίδα υπουργό Εξωτερικών Κατρίν 
Κολονά στην Αθήνα.
Όπως διαπίστωσε ο Νίκος Δένδιας, η 

Τουρκία προσπαθεί να γυρίσει το ρο-
λόι της ιστορίας πίσω, να αναβιώσει την 
οθωμανική αυτοκρατορία και κατέστησε 
σαφές πως οι δηλώσεις και οι πράξεις της 
τουρκικής πλευράς δεν είναι παραδεκτές. 
«Έχουμε αντιμετωπίσει στην πολύ μακρά 
ιστορία μας πολύ πιο σοβαρές απειλές. 
Και θέλω να είμαι σαφής, απορρίπτου-
με πλήρως τα νέο-οθωμανικά νταηλίκια. 
Χρησιμοποιώ μια λέξη τουρκικής προέ-
λευσης, για να γίνει απολύτως κατανοη-
τή» επισήμανε.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  9 Σεπτεμβριου, 2022 / September 9, 2022  9

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

CHOMEDEY

CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot, 
situated close to of everything. Easy to show. 

Call me for more info.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 

Η σύγχρονη «Άλωση»  
της Πόλης για τον Ελληνισμό  
Το Σεπτέμβριο του 1955 επήλθε αυτό που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί  
– για τον Ελληνισμό – ως η σύγχρονη «Άλωση» της Πόλης
Με τον όρο «Σεπτεμβριανά» εννο-

ούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε 
ο τουρκικός όχλος, υπό την καθοδήγηση 
της κυβέρνησης Μεντερές, εναντίον της 
πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνι-
κής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, 
στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955. Αποτέ-
λεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν 
εκείνη την περίοδο στην Πόλη να συρρι-
κνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις και 
μετά βίας να ξεπερνούν τις 2.000.
Το 1955 τη γειτονική μας χώρα κυβερ-

νούσε ο Αντνάν Μεντερές -ένας «πρώιμος 
Ερντογάν»- και το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο 
Μεντερές έπαιζε αρκετά το μουσουλμα-
νικό χαρτί, προκαλώντας εκνευρισμό στο 
κεμαλικό κατεστημένο της χώρας. Το απο-
δεικνύουν και τα χιλιάδες τζαμιά που κτί-
στηκαν επί πρωθυπουργίας του.

Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία 
δεν ήταν ανθηρή, ενώ ο εθνικιστικός πυ-
ρετός ανέβαινε, καθώς οι Ελληνοκύπριοι 
διεκδικούσαν την ένωση της μεγαλονή-
σου με την Ελλάδα. Ήταν μια καλή αφορ-
μή για τους τούρκους ηγέτες να αποσπά-
σουν την κοινή γνώμη από τα προβλήμα-
τά της, στρέφοντάς την κατά της ελληνι-
κής μειονότητας που ευημερούσε. Στις 28 
Αυγούστου 1955 ο Μεντερές ισχυρίστηκε 
δημόσια ότι οι Ελληνοκύπριοι σχεδίαζαν 
σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων.

Η αφορμή για το Πογκρόμ κατά του Ελ-
ληνισμού της Πόλης δόθηκε στις 6 Σε-
πτεμβρίου, με την έκρηξη ενός αυτοσχέ-
διου μηχανισμού στο Τουρκικό Προξενείο 
της Θεσσαλονίκης, που στεγαζόταν και 
στεγάζεται και σήμερα στο σπίτι, όπου 

γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής 
του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Ως 
δράστης, συνελήφθη από τις ελληνικές 
αρχές ο Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος 
σπουδαστής από την Κομοτηνή, που αρ-
γότερα περιεβλήθη το φωτοστέφανο του 
ήρωα. Τιμήθηκε στην Τουρκία και διορί-
στηκε κυβερνήτης σε επαρχία.

Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ 
προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημίες 
στις τζαμαρίες του κτιρίου, αλλά οι τουρ-
κικές εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν το γε-
γονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώ-
νοντάς το, κατόπιν κυβερνητικών οδηγιών. 
Πρωτοσέλιδοι τίτλοι, όπως «Έλληνες τρο-
μοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι 
του Ατατούρκ» της «Ισταμπούλ Εξπρές» 
και δημοσίευση μιας σειράς από παρα-
ποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος, 
προκάλεσαν «αυθόρμητες» διαδηλώσεις 
στην Πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας 
μέρας.
Στις 5 το απόγευμα, το μαινόμενο πλή-

θος των 50.000 ατόμων στράφηκε κατά 
των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία 
Πέραν. Οι λεηλασίες κράτησαν μέχρι τις 
πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου, όταν 
επενέβη ο Στρατός, καθώς η κατάσταση 
κινδύνευε να τεθεί εκτός ελέγχου. Μέχρι 
τότε, οι αρχές παρέμειναν απαθείς, όταν 
δε διευκόλυναν τους πλιατσικολόγους 
στο έργο. Ο μηχανισμός του Δημοκρατι-
κού Κόμματος, που ήλεγχε τα συνδικάτα, 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα έκτροπα.

Μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μεταφέρ-
θηκε από τη Δυτική Μικρά Ασία δωρεάν, 
αντί αμοιβής 6 δολαρίων, που ουδέποτε 

τους δόθηκε. 4.000 ταξί τούς μετέφεραν 
στο χώρο των ταραχών, ενώ φορτηγά 
του Δήμου της Κωνσταντινούπολης είχαν 
αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της Πό-
λης, φορτωμένα με τσεκούρια, φτυάρια, 
ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιδερένιους λο-
στούς και μπιτόνια βενζίνης, απαραίτητα 
σύνεργα για τον όχλο των επιδρομέων, 
που επέπεσε επί των ελληνικών καταστη-
μάτων με τα συνθήματα «Θάνατος στους 
γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεμίστε, είναι 
γκιαούρης», «Σφάξτε τους έλληνες προ-
δότες», «Κάτω η Ευρώπη» και «Εμπρός 
να βαδίσουμε κατά της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης». Από την οργή του όχλου 
δε γλίτωσαν και κάποια καταστήματα αρ-
μενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας.
Άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν και σύμ-

φωνα με τη μαρτυρία του γνωστού τούρ-
κου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς 
εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή, 
με θύμα έναν αρμένιο παπά. 16 Έλληνες 
έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστη-
καν.

Έκτροπα κατά των Ελλήνων δεν έγιναν 
μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και 
στη Σμύρνη. Το πρωί της 7ης Σεπτεμβρί-
ου τούρκοι εθνικιστές έκαψαν το ελλη-
νικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της 
Σμύρνης. Στη συνέχεια, κατέστρεψαν το 
νεόκτιστο εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, 
ενώ λεηλάτησαν σπίτια ελλήνων στρατιω-
τικών, που υπηρετούσαν στο Στρατηγείο 
του ΝΑΤΟ.
Τα Σεπτεμβριανά σε αριθμούς  
(φωτ. δεξιά):

© SanSimera.gr
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Η δυσκολία της ΕΕ να μεταρρυθμίσει  
μια αγορά που η ίδια δημιούργησε
Αντιμέτωπη με την εκτίναξη των τιμών  
τής ενέργειας η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει τον πιο δύσκολο 

ενεργειακά χειμώνα της πρόσφατης 
ιστορίας, που έχει τον κίνδυνο να μετα-
τραπεί στον πιο βασικό παράγοντα λαϊ-
κής δυσαρέσκειας και απονομιμοποίη-
σης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και 
το πρόβλημα που έχει να λύσει είναι ότι 
για να το κάνει αυτό, χρειάζεται να φέρει 
μεγάλες αλλαγές, σε μια αγορά ενέργει-
ας την οποία η ίδια δημιούργησε και η 
οποία πήρε αρκετό καιρό για να διαμορ-
φωθεί.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Ο λόγος είναι ότι η αγορά ενέργειας στην 
Ευρώπη επηρεάζεται όχι απλώς από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία και τον τρόπο που 
επηρεάζει ιδίως τις ροές φυσικού αερίου, 
αλλά και από τον τρόπο που τιμολογείται 
η ενέργεια. Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτε-
ρα εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ιδί-
ως από τη στιγμή που έχει εδώ και χρόνια 
προκριθεί ως το κρίσιμο «μεταβατικό» 
ορυκτό καύσιμο μέχρι την πλήρη μετά-
βαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ο γαιάνθρακας προσκρούσει πάνω στη 
μεγάλη περιβαλλοντική του επιβάρυνση 
και η πυρηνική ενέργεια πάνω στις αντι-
δράσεις των κοινωνιών, που έχουν οδηγή-
σει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
(εξαίρεση η Γαλλία) σε πολιτικές δεσμεύ-
σεις για αποπυρηνικοποίηση.

Όμως, η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να 
εισάγει πολύ μεγάλες ποσότητες φυσικού 
αερίου, είτε από τη Ρωσία – από την οποία 
θέλει να απεξαρτηθεί ως απάντηση στον 
πόλεμο στην Ουκρανία και η οποία επίσης 
«κλείνει τη στρόφιγγα» ως απάντηση στην 
ευρωπαϊκή ενίσχυση της Ουκρανίας – είτε 
από τις διεθνείς αγορές, όπου η ούτως ή 
άλλως αυξημένη ζήτηση – που ενισχύεται 
από τις αναταράξεις που φέρνει ο πόλε-
μος – αυξάνει τις τιμές του φυσικού αε-
ρίου. Όμως, αυτή είναι η μία πλευρά του 
προβλήματος. Πιο σωστά, η μία διάσταση 
του προβλήματος, ότι δηλαδή η τιμή του 
φυσικού αερίου έχει εκτιναχθεί και αυτό 
πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, αυξάνει πάρα πολύ το κόστος για 
τη βιομηχανία, αλλά και για τα νοικοκυριά 
που το χρησιμοποιούν για θέρμανση. Η 
άλλη διάσταση είναι ότι το φυσικό αέριο 
παίζει τον κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση 
της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Για  μεγάλο διάστημα, σε αρκετές ευ-

ρωπαϊκές χώρες δεν υπήρχε «αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας». Το ηλεκτρικό ρεύμα 
παραγόταν από μεγάλες δημόσιες επιχει-
ρήσεις, που χρησιμοποιούσαν ένα μίγμα 
από διαφορετικές πηγές (γαιάνθρακα, πυ-
ρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 
υδροηλεκτρικά) και διαμόρφωναν την 
τιμή με βάση ένα μέσο κόστος και συχνά 
με κριτήρια πολιτικά και κοινωνικά. Άλλω-
στε, ήταν εταιρείες που είχαν στην κατο-
χή τους και την παραγωγή και τη διανομή 
ενέργειας.

Ένας από τους στόχους της ΕΕ εδώ και 
δεκαετίες ήταν η απελευθέρωση της αγο-
ράς ενέργειας. Αυτό έγινε με την απο-
σύνδεση ανάμεσα στην παραγωγή και 
τη διανομή ενέργειας και την εισαγωγή 
μορφών ανταγωνισμού και αγοράς στην 
προσφορά ενέργειας. Αυτό θεωρήθηκε 
ότι θα ενίσχυε την επένδυση, θα βοηθού-
σε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και 
θα διευκόλυνε τον καταναλωτή. Όλα αυτά 
συνδυάστηκαν με την παράλληλη ύπαρξη 
της αγοράς δικαιωμάτων ρύπου και της 
έμφασης, και στην ύπαρξη μιας διασυνο-
ριακής αγοράς ενέργειας.
Αυτό σταδιακά οδήγησε στη σημερινή 

διαμόρφωση αυτού που περιγράφεται ως 
το target model, που εφαρμόζεται στις πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό περι-
λαμβάνει δύο αγορές που λειτουργούν ως 
δημοπρασίες – την προημερήσια αγορά 
και την ενδοημερήσια αγορά), την προ-
θεσμιακή αγορά και την αγορά εξισορ-
ρόπησης που καλύπτει τις απρόβλεπτες 
ανάγκες του συστήματος. Στην Ελλάδα, τις 
τρεις πρώτες τις διαχειρίζεται το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας και την τέταρτη 
ο ΑΔΜΗΕ.

Παρότι η λειτουργία του μοντέλου είναι 
αρκετά σύνθετη, εντούτοις στον πυρήνα 
του έχει ένα στοιχείο που το συναντάμε 
σε όλες τις αγορές αγαθών όπου μπορεί 
να υπάρξει σπάνη: η τιμή του αγαθού – 
εν προκειμένω της ηλεκτρικής ενέργειας 
– διαμορφώνεται κάθε στιγμή με βάση 
την τιμή της οριακής προσφερόμενης πο-
σότητας, αυτής που κατορθώνει να καλύ-
πτει τη ζήτηση. Αν δύο χωράφια παρά-
γουν στάρι και είναι αναγκαία η ποσότητα 
και των δύο για να καλυφθεί η ζήτηση, 
τότε η τιμή του σιταριού θα διαμορφωθεί 
με βάση αυτή του χωραφιού που έχει πιο 
μεγάλο κόστος, καθώς εκεί αυτό θα μπο-
ρεί να παράγει, ενώ το άλλο, που παράγει 

με μικρότερο κόστος, θα έχει μεγαλύτερο 
κέρδος. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό 
π.χ. στο πετρέλαιο, όπου την τιμή τη δι-
αμορφώνει το εξαιρετικά χαμηλό κόστος 
εξόρυξης της Σαουδικής Αραβίας αλλά π.χ. 
το αρκετά πιο κοστοβόρο πετρέλαιο της 
Βόρειας Θάλασσας.
Στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργει-

ας στην Ευρώπη, το πρόβλημα είναι ότι 
η οριακή τιμή είναι αυτή της ενέργειας 
που παράγεται από το φυσικό αέριο, που 
ακόμη και όταν αποτελεί μέρος μόνο του 
συνολικού «μείγματος καυσίμων», εντού-
τοις καθορίζει και την τιμή συνολικά. Και 
όταν η τιμή του φυσικού αερίου υπερπολ-
λαπλασιάζεται, αυτό συμπαρασύρει και 
τις τιμές της ηλεκτρικές ενέργειας, όπως 
βλέπουμε αυτό το διάστημα στην Ευρώ-
πη.

ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΗΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όμως, την ίδια στιγμή, για την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση η διαμόρφωση αυτής ακριβώς 
της αγοράς ενέργειας θεωρήθηκε από τα 
μεγαλύτερα επιτεύγματά της. Θεωρήθηκε 
ότι απελευθέρωσε τις αγορές, ενίσχυσε 
τις επενδύσεις και επέτρεψε μεγαλύτερη 
επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, που κανονικά θα είχαν μικρότερο 
περιθώριο κέρδους. Αυτό εξηγεί και για-
τί ήδη από τον Απρίλιο η ACER, ο οργα-
νισμός της ΕΕ που είναι αρμόδιος για την 
ενέργεια, ήδη από τον Απρίλιο επέμεινε 
ότι δεν πρέπει να αλλάξει η τρέχουσα 
μορφή οργάνωσης της χονδρικής αγοράς 
ενέργειας στην Ευρώπη. Το ίδιο και άλλα 
think tanks. Αλλά και το ΔΝΤ είχε επιμεί-
νει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν μεγάλες 
παρεμβάσεις στο πώς λειτουργούν οι 
αγορές, αντιπροτείνοντας ουσιαστικά την 
επιδότηση των περισσότερο ευάλωτων 
κοινωνικών κατηγοριών.

Μέχρι τώρα, οι περισσότερες κυβερνή-

σεις έχουν κυρίως προκρίνει μορφές επι-
δότησης των καταναλωτών, ώστε να μη 
χρειάζεται να επωμιστούν το σύνολο των 
μεγάλων αυξήσεων. Όμως, είναι σαφές, 
ότι αυτό έχει όρια στο πόσο μπορεί να 
εφαρμοστεί και αυτό εξηγεί γιατί ανοίγει 
η συζήτηση για αλλαγή του μηχανισμού 
τιμολόγησης.

Αυτό εξηγεί γιατί μελετώνται οι προτά-
σεις που έχουν υπάρξει ουσιαστικά για 
αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερί-
ου από την τιμολόγηση του ρεύματος, ή 
γιατί εξετάζεται η αποτελεσματικότητα 
της εμπειρίας των χωρών της Ιβηρικής 
που έλαβαν μια μορφή «εξαίρεσης» που 
επέτρεψε να μπει όριο στην τιμή του φυ-
σικού αερίου που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (με πα-
ράλληλη επιδότηση των εταιρειών αερίου 
στη βάση των χρεώσεων στην παραγωγή 
ενέργειας). 
Από την άλλη, υπάρχουν πάντα οι φω-

νές που υποστηρίζουν, ότι εάν υπάρξει 
μια μεγάλη ανατροπή στην οργάνωση της 
αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη, αυτό θα 
δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα 
και αντιπροτείνουν κυρίως τη βραχυπρό-
θεσμη φορολόγηση των υπερκερδών, 
ώστε να επιδοτηθούν οι καταναλωτές. 
Παράλληλα, υπάρχουν και οι φωνές που 
επιμένουν, ότι πέραν της ανάγκης κοινω-
νικής στήριξης είναι σημαντικό ο μηχανι-
σμός των τιμών να είναι και κίνητρο στους 
καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλω-
ση ενέργειας, με βάση και το στόχο που 
έχει θέσει η ΕΕ.

Μένει να δούμε, εάν στα δύο ορόσημα 
που έχουν τεθεί, τη σύνοδο των υπουρ-
γών Ενέργειας στις 9 Σεπτεμβρίου και την 
ομιλία για «την κατάσταση της Ένωσης» 
που θα κάνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν στο Ευρωκοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμ-
βρίου, θα παρουσιαστεί το νέο συνολικό 
σχέδιο.
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Don’t mix  
a Zoom meeting & sautéing.

+ =

Cook Without  
Burning Everything!

In Québec, over half of all  
residential fires are caused by  
human error (e.g. distraction,  
negligence, misuse of equipment).  

Did you know that in Laval, more 
than 22% of fires are related to 
cooking, and of these, 71% are 
caused by overheated oil!

The Service de sécurité incendie de 
Laval reminds you not to mix selfies 
and spaghetti, a Zoom meeting and 
sautéing or texting with risotto  
prepping... Keep an eye on what 
you’re cooking and remember,  
when it comes to fire safety, the 
first person responsible is you!

A few safety tips:  

•  Don’t wear loose clothing.

•  Don’t fry in a pan full of oil.

•  Use a CSA- or ULC-approved fryer 
that has a thermostat.

•  Stay close to the stove.

•  Avoid distractions (cellphones,  
TV, computers).

•  Use a timer.

•  Use oven mitts.

•  Use pans with handle guards.

•  Keep the handles of pots and pans 
toward the centre of the stove.

•  Make sure children stay away  
from the stove.

What to do in case of  
a cooking fire?  

•  If there is a fire in any cookware, 
don’t throw anything on it –  
especially not water on oil.

•  A burning pot or pan should never 
be moved.

•  To extinguish a fire in a pot or pan, 
place the appropriate lid on it and 
turn off the stove element.

•  Even if you think you have  
extinguished the cooking fire, don’t 
take any chances; just call 911.

pompiers.laval.ca

Distractions cause cooking fires.
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Υγεία και Διατροφή
Πώς θα καταλάβω αν αντιμετωπίζω  
πρόβλημα με το θυρεοειδή μου;
Οι διαταραχές που σχετίζονται με το θυρεοειδή επηρεάζουν  
σχεδόν κάθε λειτουργία τού σώματός μας
Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας με 

σχήμα πεταλούδας που βρίσκεται 
στο λαιμό μας. Δουλειά του είναι να 
παράγει ορισμένες σημαντικές ορμό-
νες. Πόσο σημαντικές; Αρκετά, ώστε να 
ελέγχουν σωματικές λειτουργίες, όπως 
ο μεταβολισμός, οι καρδιακοί παλμοί 
και πολλά άλλα. 
Παράλληλα, οι διαταραχές αυτού του 

αδένα δεν είναι απλώς εξαιρετικά συνη-
θισμένες, αλλά προσβάλλουν τις γυναί-
κες έως και δέκα φορές συχνότερα από 
τους άνδρες. 
Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό, να 

είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα 
συμπτώματά τους και να λάβουμε τα μέ-
τρα μας. 
Ποια συμπτώματα έχουν οι διαταραχές 

του θυρεοειδούς;
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ: Τα χαμηλά επίπεδα ενέρ-

γειας συνδέονται με πολλές παθήσεις, 
όμως ο υποθυρεοειδισμός βρίσκεται 
στην κορυφή αυτής της λίστας. Όταν ο 
θυρεοειδής υπολειτουργεί και δεν πα-
ράγει αρκετή ορμόνη, οι μύες σας δε δέ-
χονται το σήμα που χρειάζονται για να 
μπουν σε εγρήγορση.
ΚΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Αν είστε ασυνήθιστα 

κακοδιάθετη, ίσως υπεύθυνος να είναι 
και πάλι ο θυρεοειδής σας που τεμπε-
λιάζει. Ο υποθυρεοειδισμός επιδρά στα 
επίπεδα της σεροτονίνης, ενός νευροδι-
αβιβαστή του εγκεφάλου που δημιουρ-
γεί θετικά συναισθήματα.
ΕΝΤΟΝΟ ΑΓΧΟΣ: Αν ο υποθυρεοειδι-

σμός οδηγεί σε εξάντληση, ο υπερθυ-
ρεοειδισμός μπορεί να σας βάλει σε μια 
διαρκή κατάσταση εγρήγορσης. Αυτή η 
συνθήκη, με τη σειρά της, οδηγεί σε αυ-
ξημένα επίπεδα άγχους.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ή ΤΗ ΓΕΥΣΗ: 
Ο υπερθυρεοειδισμός μάς ανοίγει την 

όρεξη – ευτυχώς, η υπερδραστηριότητα 
που προκαλεί δε μας επιτρέπει να παχύ-
νουμε. Από την άλλη πλευρά, ο υποθυ-
ρεοειδισμός μπορεί να επιδράσει στην 
αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης, 
αλλά και να μας προσθέσει επιπλέον 
κιλά.

«ΘΟΛΩΜΕΝΟ» ΜΥΑΛΟ: Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που δυσχεραίνουν 
τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, όπως 
η έλλειψη ύπνου ή η προχωρημένη ηλι-
κία. Ωστόσο, και τα προβλήματα του θυ-
ρεοειδούς την επηρεάζουν σημαντικά. 
Ο υπερθυρεοειδισμός ενδέχεται να μη 
μας αφήνει να συγκεντρωθούμε, ενώ ο 
υποθυρεοειδισμός επηρεάζει τη μνήμη 
μας και μας δημιουργεί αυτό το αίσθημα 
«θολούρας».
ΠΕΣΜΕΝΗ ΛΙΜΠΙΝΤΟ: Η έλλειψη όρε-

ξης για σεξ ίσως δεν οφείλεται στον 
παρτενέρ σας, αλλά σε αυτόν τον άτακτο 
αδένα. Η υπολειτουργία του ενδέχεται 
να μειώνει τη λίμπιντο σας, αλλά και τα 
υπόλοιπα συμπτώματα, όπως η κούρα-
ση, η αύξηση βάρους και οι πόνοι στο 
σώμα σας, σίγουρα δε βοηθούν την ερω-
τική σας διάθεση.
«ΠΕΤΑΡΙΣΜΑ» ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ: Το «πετά-

ρισμα» που νιώθετε δεν αποκλείεται να 
οφείλεται σε αρρυθμίες της καρδιάς. Αν 
έχετε λόγους να πιστεύετε πως η καρδιά 
σας χάνει μερικούς παλμούς ή χτυπά 
πολύ δυνατά και γρήγορα, ίσως ένοχος 
να είναι ο υπερθυρεοειδισμός.
ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ: Το ξηρό δέρμα ίσως εί-

ναι σύμπτωμα υποθυρεοειδισμού, που 
οφείλεται στον αργό μεταβολισμό, ο 
οποίος με τη σειρά του μειώνει τον ιδρώ-

τα. Συχνά συνοδεύεται από εύθραυστα 
νύχια με αυλακώσεις.
ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ: Ο υποθυρε-
οειδισμός συχνά οδηγεί σε δυσκοιλιότη-
τα, ενώ ο υπερθυρεοειδισμός ενδέχεται 
να προκαλέσει διάρροια ή συχνότερες 
κενώσεις.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ: Αν η περί-

οδός σας ξαφνικά κρατά περισσότερο, 
έχει πιο έντονη ροή και προκαλεί περισ-
σότερες κράμπες, ίσως να πάσχετε από 
υποθυρεοειδισμό. Στην αντίθετη πάθη-
ση του θυρεοειδούς, η περίοδος επηρε-
άζεται και πάλι, αλλά με διαφορετικούς 
τρόπους. Συγκεκριμένα, κρατά λιγότερο, 
ενδέχεται να έρχεται πιο αραιά και να εί-
ναι πολύ πιο ελαφριά.
ΠΟΝΟΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΣ: Τα 

ξαφνικά μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσμα-
τα στα άκρα συχνά οφείλονται στον υπο-
θυρεοειδισμό, ο οποίος βλάπτει τα σή-
ματα που στέλνει ο εγκέφαλος στο σώμα 
μας μέσω του νευρικού μας συστήματος.
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: Η αύξηση της πίεσης 

του αίματος μπορεί να οφείλεται σε 
οποιαδήποτε από τις δύο διαταραχές 
του θυρεοειδούς.
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΣ «ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ»: Κρυ-

ώνετε διαρκώς; Ίσως έχετε υποθυρεοει-
δισμό. Αντιθέτως, ο υπερθυρεοειδισμός 

οδηγεί συχνά σε εξάψεις και έντονη εφί-
δρωση.
ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ: Αν παρατηρείτε 

πως ο λαιμός σας είναι πρησμένος, ίσως 
αιτία να μην είναι οι αμυγδαλές, αλλά ο 
θυρεοειδής σας. Κρατήστε μπροστά σας 
έναν καθρέφτη χειρός και πιείτε λίγο 
νερό. Έπειτα, παρατηρήστε αν εμφανί-
ζονται προεξοχές στην περιοχή που βρί-
σκεται πάνω από την κλείδα αλλά κάτω 
από το μήλο του Αδάμ.
ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΑ: Ο υποθυρεοει-

δισμός μας κάνει να νυστάζουμε διαρ-
κώς, ενώ ο υπερθυρεοειδισμός προκαλεί 
αϋπνίες.
ΠΗΡΑΤΕ ΒΑΡΟΣ: Σε περίπτωση που 

συνδυάζεται με κάποια από τα υπόλοι-
πα συμπτώματα, η ξαφνική και ανεξή-
γητη αύξηση του βάρους σας ενδέχεται 
να οφείλεται στην κακή λειτουργία του 
θυρεοειδούς – το ίδιο ισχύει και για την 
απότομη μείωσή του.
ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ή ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 

ΑΔΥΝΑΜΑ: Ο υποθυρεοειδισμός οδηγεί 
συχνά σε ξηρά, εύθραυστα μαλλιά, που 
σπάνε ή πέφτουν. Αυτό συμβαίνει, γιατί 
η μείωση της ορμόνης του θυρεοειδούς 
θέτει τους θύλακες της τρίχας σε κατά-
σταση «ανάπαυσης», με αποτέλεσμα οι 
τρίχες σας να πέφτουν – συχνά από διά-
φορα σημεία του σώματός σας, ακόμη 
και από τα φρύδια.
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΓΚΥ-

ΟΣ: Αν προσπαθείτε εδώ και πολύ καιρό 
να αποκτήσετε παιδί, ίσως η αιτία που 
δυσκολεύεστε να κρύβεται στο συγκε-
κριμένο αδένα. Και οι δύο παθήσεις 
που σχετίζονται με αυτόν επηρεάζουν 
την ωορρηξία, με αποτέλεσμα τη μείω-
ση της γονιμότητας, αλλά και αυξάνουν 
τις πιθανότητες για επιπλοκές κατά την 
κύηση.
ΥΨΗΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ: Προσέχετε τη 

διατροφή σας, γυμνάζεστε και λαμβά-
νετε αγωγή. Παρόλα αυτά, η κακή χολη-
στερίνη δε σας κάνει τη χάρη να πέσει! 
Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να είναι ο 
ένοχος και σε αυτή την περίπτωση.

© in.gr

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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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 12 septembre au dimanche 18 septembre 2022 · from monday september 12th to sunday september 18th 2022

CRAQUELINS  CRAQUELINS  
ILIOSILIOS

CrackersCrackers
175g175g

YOGOURTS ASTROYOGOURTS ASTRO
YogurtsYogurts

175g175g

DORADES MÉDITERRANÉENNES DORADES MÉDITERRANÉENNES 
FRAÎCHES NETTOYÉESFRAÎCHES NETTOYÉES

Fresh Cleaned Mediterranean PorgiesFresh Cleaned Mediterranean Porgies
19.82/kg19.82/kg

TRANCHES D’ÉPAULE D’AGNEAU FRAISTRANCHES D’ÉPAULE D’AGNEAU FRAIS
Fresh Lamb Shoulder SlicesFresh Lamb Shoulder Slices
19.82/kg19.82/kg

PIZZA ILIOSPIZZA ILIOS
330 à 410g330 à 410g

GROS OEUFS BLANCS NUTRIGROS OEUFS BLANCS NUTRI
Large White EggsLarge White Eggs
dzdz

BIFTECK DE CONTRE BIFTECK DE CONTRE 
FILET FRAIS AVEC OSFILET FRAIS AVEC OS
Fresh Bone-In Strip Loin Fresh Bone-In Strip Loin 
SteakSteak
17.61/kg17.61/kg

CANADA AA FROMAGE FETA AFFINÉE EN FROMAGE FETA AFFINÉE EN 
FÛT DE CHÊNEFÛT DE CHÊNE
Barrel- Aged Feta CheeseBarrel- Aged Feta Cheese
15.41/kg15.41/kg

GRÈCE

FILET DE SAUMON FRAISFILET DE SAUMON FRAIS
Fresh Salmon FilletFresh Salmon Fillet

22.02/kg22.02/kg

POMMES PAULA REDPOMMES PAULA RED
ApplesApples

ÉPINARD CELLOÉPINARD CELLO
Cello SpinachCello Spinach

10oz10oz

CHAMPIGNONS BLANCSCHAMPIGNONS BLANCS
White MushroomsWhite Mushrooms

8oz8oz

ANANAS GOLDEN RIPEANANAS GOLDEN RIPE
PineapplesPineapples

SAC DE 3LB

JUMBOCÔTELETTES DE CÔTELETTES DE 
LONGE DE PORC FRAIS LONGE DE PORC FRAIS 

DÉSOSSÉESDÉSOSSÉES
Fresh BonelessFresh Boneless

Pork ChopsPork Chops
6.59/kg6.59/kg

DOIGTS DE DAME MILANODOIGTS DE DAME MILANO
Lady FIngersLady FIngers
150g150g

JAMBON FUMÉ À JAMBON FUMÉ À 
L’ANCIENNEL’ANCIENNE

Old FashionedOld Fashioned
Smoked HamSmoked Ham

BAGELS AU SÉSAME HENRI BOURASSABAGELS AU SÉSAME HENRI BOURASSA
Sesame BagelsSesame Bagels
480g480g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Καλαμάρι μεταφέρει ένα φωτεινό «χαλί» 
με τα αβγά του στα βάθη της θάλασσας
Eκπληκτική στιγμή από τον κόσμο της θάλασσας
Μια πραγματικά εκπληκτική στιγ-

μή από τον κόσμο της θάλασσας 
εντόπισε και κατέγραψε ένα μη αυτό-
νομο υποβρύχιο, το οποίο χειρίζονταν 
από την επιφάνεια της θαλάσσιες έρευ-
νες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Έρευ-
νας Monterey Bay (MBARI). 
Σε βάθος 1,390 μέτρων το ROV εντόπισε 

ένα καλαμάρι του γένους Bathyteuthis 
να μεταφέρει τα αβγά του, σε μια προ-
σπάθεια να τα απομακρύνει από τους 
εχθρούς του και να τους επιτρέψει να 
αναπτυχθούν και να εκκολαφθούν. 
Τα αβγά μοιάζουν με ένα «χαλί» που 

φωτοβολεί κατά την κίνηση του, δημι-
ουργώντας ένα πραγματικά εκπληκτικό 
σκηνικό στα βάθη της θάλασσας.
«Είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη συ-

μπεριφορά για ένα θηλυκό καλαμάρι 
να μεταφέρει μαζί του τα αβγά του. Τα 

περισσότερα καλαμάρια αναπαράγο-
νται τοποθετώντας τα αβγά τους μέσα 
σε θήκες στον πυθμένα της θάλασσας 
ή τοποθετώντας τα μέσα σε μια ζελατί-
να, την οποία αφήνουν να κινείται ελεύ-

θερα μέσα στη θάλασσα. Υπάρχουν και 
ορισμένες μητέρες που αποφασίζουν να 
κρατήσουν μαζί τους τα αβγά τους μέχρι 
την τελευταία στιγμή, αυξάνοντας μεν τις 
πιθανότητες επιβίωσης των αβγών τους 

αλλά μειώνοντας σημαντικά τις πιθανό-
τητες της δικής τους επιβίωσης, αφού με 
αυτή την τακτική που ακολουθούν γίνο-
νται πιο εύκολα εντοπίσημες από θηρευ-
τές» αναφέρουν οι ερευνητές. 
Είναι μόλις η δεύτερη φορά που αυτή η 

συμπεριφορά από καλαμάρια εντοπίζε-
ται και καταγράφεται οπτικά. 
«Οι περιοχές στα βάθη των ωκεανών 

αποτελούν μια πρόκληση για εξερεύνη-
ση και μελέτη και μόλις τώρα αρχίζουμε 
να αποκτούμε κάποιες γνώσεις για τη 
συμπεριφορά των όντων που ζουν εκεί. 
Κάθε παρατήρηση, κάθε ανακάλυψη 
που γίνεται με τα ROV συμπληρώνουν 
ένα κομμάτι του παζλ και μας επιτρέπει 
να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή στα 
μεγάλα βάθη της θάλασσας» σημειώνει 
η ερευνητική ομάδα.

© el.gr/paraxena

Τα λείψανα του μεγαλύτερου ίσως 
δεινόσαυρου που έχει βρεθεί ποτέ 

στην Ευρώπη, ανακάλυψε ένας άντρας 
στον κήπο του στην Πορτογαλία. Πα-
λαιοντολόγοι εργάζονται εντατικά στην 
πίσω αυλή ενός σπιτιού στην Πορτογα-
λία, για να φέρουν στο φως τα λείψανα 
του μεγαλύτερου δεινόσαυρου που έχει 
βρεθεί ποτέ στην Ευρώπη, ανακοίνωσε  
το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.
Το 2017, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εντό-

πισε θραύσματα πολλών απολιθωμένων 
οστών στον κήπο του, ενώ εκτελούσε οι-
κοδομικές εργασίες. Ο άνδρας επικοινώ-
νησε με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο 
της Λισαβόνας, οι οποίοι ξεκίνησαν τις 
ανασκαφές το ίδιο έτος. Νωρίτερα αυτό 
το μήνα, Ισπανοί και Πορτογάλοι παλαιο-
ντολόγοι έκαναν ανασκαφή στο χώρο για 
να αποκαλύψουν το μεγαλύτερο, όπως 
πιστεύουν, δεινόσαυρο της Ευρώπης: 
υπολογίζουν ότι είχε μήκος περίπου 25 
μέτρα και έζησε πριν από 145 εκατομμύ-
ρια χρόνια, σύμφωνα με το τμήμα Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου.

Ο σκελετός βρέθηκε σε ιζηματογενή πε-
τρώματα της Ύστερης Ιουρασικής περιό-
δου, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι 
ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών.
«Δεν είναι συνηθισμένο να βρίσκουμε 

όλα τα πλευρά ενός τέτοιου ζώου, πόσο 
μάλλον σε αυτή τη θέση που το βρήκαμε, 
με διατηρημένη την ανατομική θέση», δή-
λωσε στον ιστότοπο Phys.org η Ελιζαμπέτ 
Μαλαφάια, μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου της Λισαβόνας.
«Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει ότι η 

περιοχή Pombal διαθέτει ένα σημαντικό 
αρχείο απολιθωμάτων σπονδυλωτών της 
Ύστερης Ιουρασικής περιόδου, καθώς τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει αποκαλύψει 
άφθονο υλικό, σημαντικό για τη γνώση 
της ηπειρωτικής πανίδας που κατοικούσε 
στην Ιβηρική Χερσόνησο πριν από περί-
που 145 εκατ. χρόνια», πρόσθεσε η Μα-
λαφάια. Ο σκελετός ανήκει σε ένα σαυρό-
ποδο, ένα είδος φυτοφάγου, τετράποδου 
δεινόσαυρου με πολύ μακρύ λαιμό και ου
ρά.                                               © ΚΥΠΕ / ΕΡΤ

Γιαγιά στην Κρήτη καυγάδισε με 
τον… 83χρονο σύντροφό της και τον 
«κάρφωσε» στην Αστυνομία για το… 

οπλοστάσιό του!

Ένας 83χρονος Γερμανός στα Χα-
νιά της Κρήτης τσακώθηκε άγρια 

με την 83χρονη σύντροφό του από 
τη Σλοβακία! Η κατάσταση ξέφυγε 
και η ηλικιωμένη γυναίκα κάλεσε την 
Αστυνομία για να καταγγείλλει ενδο-
οικογενειακή βία, όταν όμως ήρθαν 
οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά 
στο… οπλοστάσιο του παππού.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ιστό-

τοπος Cretapost.gr, ένα περιστατικό 

ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα σε 
ένα ηλικιωμένο ζευγάρι «αποκάλυψε» 
το μίνι οπλοστάσιο που διατηρούσε ο 
άνδρας. 
Το περιστατικό έγινε σε περιοχή του 

δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όπου ένας 
83χρονος Γερμανός άρχισε να καυγα-
δίζει έντονα με την 83χρονη σύντροφό 
του από τη Σλοβακία.
Τα αίματα δεν άργησαν να… ανά-

ψουν, με αποτέλεσμα να κληθεί η 
αστυνομία για το περιστατικό ενδοοι-
κογενειακής βίας. 
Όταν η 83χρονη είδε τους αστυνομι-

κούς τούς παρέδωσε το «μίνι» οπλο-
στάσιο του συντρόφου της (φωτ.).
Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κα-

τάσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο με τη 
γεμιστήρα του, με ενσωματωμένη διό-
πτρα και μηχανισμό λέιζερ, δύο πιστό-
λια με τους γεμιστήρες τους, δύο περί-
στροφα, μία ματσέτα και 646 σφαίρες. 
Οι αρχές συνέλαβαν τον 83χρονο, 

ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικο-
γραφία για ενδοοικογενειακή βία και 
παράνομη κατοχή όπλων.

© el.gr/paraxena

Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος 
στην Ευρώπη βρέθηκε  
στην αυλή σπιτιού 

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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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Λιζ Τρας: Mπορεί να είναι  
η επόμενη Μάργκαρετ Θάτσερ;
Η Λιζ Τρας ξεκίνησε από το πολιτικό κέντρο για να μετατοπιστεί πολύ πιο δεξιά

Ο πατέρας της την έχει σιωπηλά απο-
κηρύξει πολιτικά, αν και η μητέρα 

της τη στηρίζει. Ξεκίνησε από τους Φιλε-
λεύθερους Δημοκράτες για να καταλή-
ξει στη δεξιά πτέρυγα του Συντηρητικού 
Κόμματος. Μικρή διαμαρτυρόταν για τις 
αμερικανικές βάσεις στη Βρετανία, αλλά 
τώρα θέλει να βαθύνει την «ειδική σχέ-
ση» με τις ΗΠΑ. 

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Παρά το φιλελεύθερο παρελθόν της, 
έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή σε θέ-
ματα όπως η μετανάστευση, η εγκλημα-
τικότητα και τα θέματα «ταυτοτήτων». Δε 
δίστασε να κατηγορήσει το δημόσιο σχο-
λείο από το οποίο αποφοίτησε, ότι ήταν 
υπερβολικά «σοσιαλιστικό», παρότι χάρη 
στην παιδεία που απέκτησε εκεί πέρασε 
στην Οξφόρδη. Ήταν υπέρ της παραμονής 
της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά εσχάτως δηλώνει ότι αυτή 
ήταν μια λανθασμένη τοποθέτηση. Πάνω 
από όλα, η Λιζ Τρας είναι η διάδοχος του 
Μπόρις Τζόνσον στον αριθμό 10 της Ντά-
ουνινγκ Στριτ, εφόσον κέρδισε τη μάχη 
της διαδοχής, έχοντας την υποστήριξη της 
πλειοψηφίας των μελών του Συντηρητι-
κού Κόμματος. 

ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Λιζ Τραζ κάποιες φορές προσπαθεί να 

παρουσιάσει μια εικόνα, ότι δεν προέρ-
χεται από το κατεστημένο. Βεβαίως, στην 
πράξη είναι ένα πρόσωπο που από πολύ 
νωρίς έδειξε το ενδιαφέρον του για την 
πολιτική. Γεννημένη το 1975, προέρχεται 
από μια τυπική βρετανική σχετικά αριστε-
ρή οικογένεια. Ο πατέρας της είναι ομότι-
μος Καθηγητής μαθηματικών στο πανεπι-
στήμιο του Λιντς. Η μητέρα της ήταν νοσο-
κόμα και ιδιαίτερα ενεργή στην Καμπάνια 
για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό, τη μεγάλη 
φιλειρηνική βρετανική οργάνωση.

Αφού πέρασε στην Οξφόρδη, όπου επέ-
λεξε το «κλασικό» πρόγραμμα όσων μετά 
ασχολούνται με την πολιτική, δηλαδή το 
PPE (που σημαίνει ότι «διάβασε» Φιλοσο-
φία, Πολιτική και Οικονομία), δραστηρι-
οποιήθηκε ενεργά στους Φιλελεύθερους 
– Δημοκράτες, τους Lib-Dem και μάλιστα 
υποστήριξε βασικές θέσεις τους, όπως η 
νομιμοποίηση της κάνναβης και η κατάρ-
γηση της Μοναρχίας.

Σύντομα, όμως, στράφηκε και σταδιο-
δρόμησε στο Συντηρητικό Κόμμα. Εκλέγε-
ται από το 2010 και από το 2012 κατέχει 
διάφορες κυβερνητικές θέσεις σε διαδοχι-
κές κυβερνήσεις των Συντηρητικών: υφυ-
πουργός Παιδείας, υπουργός Περιβάλλο-
ντος, υπουργός Δικαιοσύνης, επικεφαλής 
γραμματέας του Υπουργείου Οικονομι-
κών, υπουργός Διεθνούς Εμπορίου και 
τελικά υπουργός Εξωτερικών, όπου εκτός 
όλων των άλλων έδειξε ότι δεν είχε πλή-
ρη γνώση της ρωσικής γεωγραφίας σε μια 
συνάντηση με τον Σεργκέι Λαβρόφ. 

ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
Η Τρας εδώ και χρόνια είχε δείξει ότι 

επιθυμούσε να ηγηθεί του Συντηρητικού 
Κόμματος. Μάλιστα, είχε εκφράσει τέτοια 
πρόθεση και όταν έγινε η διαδοχή της 
Τερέζα Μέι. Όταν τέθηκε το θέμα της δι-
αδοχής του Μπόρις Τζόνσον, ύστερα από 
το σκάνδαλο με τον αναπληρωτή επικε-
φαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των 
Συντηρητικών, Κρις Πίντσερ, τις μαζικές 
παραιτήσεις υπουργών σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας για τη στάση του Τζόνσον και 
τελικά την παραίτηση του Τζόνσον από 
την ηγεσία, η Τρας έσπευσε να είναι υπο-
ψήφια.

Γρήγορα φάνηκε ότι αυτή και ο Ρίσι Σου-
νάκ, ο υπουργός Οικονομικών, ήταν οι 
δύο βασικοί υποψήφιοι. Παρότι ο Σουνάκ 
έχει μεγαλύτερη υποστήριξη στην κοινο-
βουλευτική ομάδα – πήρε στην τελευταία 
ψηφοφορία στις 20 Ιουλίου, 137 ψήφους 
βουλευτών έναντι 113 της Τρας – εντού-
τοις στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η 
νίκη τής Τρας, η οποία πλέον είναι η νέα 
πρωθυπουργός της Βρετανίας. 

ΣΚΛΗΡΗ ΔΕΞΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
Η Τρας έχει κάνει σαφές ότι θέλει μια επι-

στροφή του Συντηρητικού Κόμματος στις 
βασικές αξίες του. Υποστηρίζει μια γραμ-
μή ελεύθερης αγοράς και είναι αντίθετη 
σε κάθε σχέδιο αύξησης των φόρων για 
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά (ιδίως 
από τη στιγμή που ο ανθυποψήφιός της 
μεθόδευε τέτοιες αυξήσεις), πιστεύει στις 
ελεύθερες αγορές, θέλει «σκληρή» γραμ-
μή στα ζητήματα που αφορούν την εγκλη-
ματικότητα, θέλει να ενισχύει τα σύνορα 
της Βρετανίας και να περιορίσει ακόμη 
περισσότερο το δικαίωμα στο άσυλο. 
Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει 

επίσης επιθετικές τοποθετήσεις, άλλωστε 

στη διάρκεια της θητείας της στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών, έχει επιμείνει στη στήρι-
ξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση της 
«ειδικής σχέσης» με τις ΗΠΑ. Είναι υπέρ 
σκληρών διαπραγματεύσεων με τη Γαλλία 
και την ΕΕ για τα ζητήματα που παραμέ-
νουν ανοιχτά ως προς τις Ευρω-βρετανι-
κές σχέσεις. 

Και βέβαια στηρίζει το άθλιο σχέδιο για 
την αποστολή όσων ζητούν άσυλο στη… 
Ρουάντα, ώστε το αίτημά τους να τύχει 
επεξεργασίας, ενώ αυτοί θα βρίσκονται 
σε κέντρα κράτησης εκτός Μεγάλης Βρε-
τανίας. Ταυτόχρονα, είναι υπέρ της «πρά-
σινης» ανάπτυξης και θέλει να κάνει τη 
Βρετανία πρωτοπόρο στην τεχνολογία. 

ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
Η ρητορική της Τρας είναι αυτό που θα 

περίμενε κανείς, από κάποια που διεκδί-
κησε την ηγεσία των Συντηρητικών στη 
μετα-Brexit εποχή. Ωστόσο, πέραν της ρη-
τορικής – και της φιλοδοξίας – υπάρχουν 
και οι πραγματικές πολιτικές προκλήσεις: 
η Βρετανία έχει σοβαρό πρόβλημα πλη-
θωρισμού, που τον Ιούλιο «έτρεχε» με 
10,1%. Οι λογαριασμοί γονατίζουν τα νοι-
κοκυριά. Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των 
πραγματικών μισθών είναι η μεγαλύτερη 
των τελευταίων 20 ετών. Η ανεργία κινεί-
ται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά οι περισσό-
τεροι αναλυτές συγκλίνουν ότι η Βρετανία 
θα αντιμετωπίσει ύφεση το επόμενο διά-
στημα. 

Η Βρετανία μπορεί να έχει μεγάλη 
εμπλοκή στον  πόλεμο στην Ουκρανία, 
όμως όλα δείχνουν ότι τα πράγματα δεν 
εξελίσσονται όπως στις κάπως αισιόδοξες 
ανακοινώσεις του Βρετανικού υπουργεί-
ου Άμυνας. Και βέβαια οι δημοσκοπήσεις 
προεξοφλούν μια νίκη των Εργατικών, ιδί-
ως εάν επιβεβαιωθεί η αρνητική πορεία 
της οικονομίας.

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER



16  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  9 Σεπτεμβριου, 2022 / September 9, 2022

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

Tα επακόλουθα της Καταστροφής εκ-
δηλώθηκαν αμέσως. Την 11η Σεπτεμ-

βρίου (με το νέο ημερολόγιο) εξερράγη 
επαναστατικό κίνημα από τα στρατεύ-
ματα, τα οποία είχαν διαφύγει από τη 
Μικρά Ασία και είχαν καταφύγει στη Χίο 
και τη Λέσβο. Στο κίνημα προσχώρησε 
και ο Στόλος. 

Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς 
© dimokratia.gr

Την αρχηγία του κινήματος ανέλαβε 
αρχικά τριμελής επιτροπή, αποτελούμε-
νη από τους συνταγματάρχες Σ. Γονατά 
και Ν. Πλαστήρα και τον αντιπλοίαρχο Δ. 
Φωκά. Τα επαναστατημένα στρατεύματα 
έπλευσαν προς το Λαύριο, προκειμένου 
από εκεί να στραφούν κατά των Αθη-
νών. Αεροπλάνα έριχναν προκηρύξεις 
ζητώντας την παραίτηση του βασιλιά, την 
άμεση διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και 
το σχηματισμό άχρωμης κυβέρνησης που 
θα είχε την εμπιστοσύνη των Συμμάχων 
και θα διενεργούσε εκλογές Εθνοσυνέ-
λευσης. Τέλος, οι επαναστάτες ζητούσαν 
την ενίσχυση του θρακικού μετώπου.

Ο στρατηγός Παπούλας, ο οποίος στάλ-
θηκε από την κυβέρνηση για να συναντή-
σει τους επαναστάτες στο Λαύριο, αρκέ-
στηκε να επιβεβαιώσει τους όρους που 
είχαν τεθεί. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τή-
ρησε γενναία στάση: Αρνήθηκε να απο-
δεχθεί τις εισηγήσεις των πολιτικών και 
στρατιωτικών συμβούλων του, οι οποίοι 
επέμεναν να απορρίψει το τελεσίγραφο 
των επαναστατών και να οργανώσει αντί-
σταση. Αντ’ αυτών, υπέβαλε αμέσως την 
παραίτησή του στις 14 Σεπτεμβρίου. 
Αυθημερόν ορκίσθηκε βασιλιάς ο Γε-

ώργιος Β΄ και διάδοχος ανακηρύχθηκε ο 
αδελφός του Παύλος. Τα υπόλοιπα μέλη 
της βασιλικής οικογένειας αναχώρησαν 
στο εξωτερικό.

Ο ΖΑΪΜΗΣ
Η επανάσταση ανέθεσε την πρωθυ-

πουργία στον Αλ. Ζαΐμη, ο οποίος όμως 
βρισκόταν στο εξωτερικό και δεν απάντη-
σε αν δέχεται. Ουσιαστικώς ανέλαβε την 
προεδρία της κυβέρνησης ο αντιπρόε-
δρός της Σωτ. Κροκιδάς. Στον Ελ. Βενιζέλο 
ανατέθηκε η υπεράσπιση των ελληνικών 
δικαίων στα διεθνή συνέδρια που επρό-
κειτο να συνέλθουν. Μεγάλο πρόβλημα 
για την επαναστατική κυβέρνηση ήταν η 

περίθαλψη των εκατοντάδων χιλιάδων 
προσφύγων. Την 28η Σεπτεμβρίου 1922 
υπεγράφη στα Μουδανιά, μεταξύ των 
δυνάμεων και της κυβέρνησης της Αγκυ-
ρας, πρωτόκολλο ανακωχής. 
Με αυτό έπρεπε η Ανατολική Θράκη 

να εκκενωθεί από τα ελληνικά στρατεύ-
ματα και να παραδοθεί στην κεμαλική 
Τουρκία. Στην ηγεσία τής επανάστασης 
υπήρχε διχογνωμία, αναφορικά με το αν 
θα υλοποιούσε ή όχι την εξαγγελία της 
να παραπέμψει σε δίκη ενώπιον της νέας 
Εθνοσυνέλευσης ή να συστήσει Επανα-
στατικό Δικαστήριο, για όσους είχαν κυ-
βερνήσει τη χώρα κατά τη μικρασιατική 
εκστρατεία. 
Τελικά, στη σύνθεση της Επαναστατικής 

Επιτροπής επικράτησαν τα αδιάλλακτα 
στοιχεία, τα οποία εκπροσωπούσε ο Χα-
τζηκυριάκος, και αποχώρησαν οι μετριο-
παθείς, τους οποίους εκπροσωπούσε ο 
Φωκάς. Οπότε επικράτησε η άποψη να 
συσταθεί Επαναστατικό Δικαστήριο.

Σε αυτό παραπέμφθηκαν για να δικα-
στούν όσοι ήταν ήδη προφυλακισμένοι, 
ήτοι οι Δ. Γούναρης, Ν. Στράτος, Π. Πρω-
τοπαπαδάκης, Γ. Μπαλτατζής, Ν. Θεοτό-
κης, Μ. Γούδας, Ξ. Στρατηγός, καθώς και 
ο αρχιστράτηγος Χατζανέστης. Η δίκη διε-
ξήχθη στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής και 
διήρκεσε δύο εβδομάδες. Με την από-
φαση που εκδόθηκε καταδικάστηκαν σε 
θάνατο οι πέντε πρώτοι από τους κατηγο-
ρουμένους και ο αρχιστράτηγος. Η εκτέ-
λεσή τους έγινε την 15η Νοεμβρίου 1922.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
Την 24η Ιουλίου 1923 υπεγράφη η Συνθή-

κη της Λοζάνης, η οποία έθετε τέρμα στον 
ελληνοτουρκικό πόλεμο. Εδινε όμως και 
δραματικό τέλος στο όνειρο της Μεγάλης 
Ελλάδος. Μετά την ιδιαίτερη συνεννόηση 
που έγινε μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου 
και Ισμέτ πασά, διαφάνηκε ότι μπορού-
σαν να τεθούν οι βάσεις μιας μελλοντι-
κής ελληνοτουρκικής συνεργασίας.

Η Τουρκία πήρε την Αν. Θράκη και, με 
τη μετάθεση των συνόρων πιο δυτικά, το 
προάστιο της Αδριανούπολης Ορεστιάδα 
(Καραγάτς). Αντ’ αυτού, η Ελλάδα δεν κα-
τέβαλε πολεμική αποζημίωση. 

Επίσης, τα νησιά Ιμβρος και Τένεδος 
παραδόθηκαν στην Τουρκία, με τον όρο 
ιδιαίτερου διοικητικού καθεστώτος. Το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο προστατεύθη-
κε με ειδικές διεθνείς εγγυήσεις.

Από ευρύτερη ευρωπαϊκή σκοπιά, οι 
δρομολογήσεις καταργούνταν, όπως και 
το καθεστώς ελευθερίας και ουδετερότη-
τας των Στενών, ενώ οι συμμαχικές δυνά-
μεις όφειλαν να εγκαταλείψουν την Κων-
σταντινούπολη. Υπεγράφη επίσης ειδική 
σύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών, 
πλην των Ελλήνων της Κωνσταντινούπο-
λης και των Τούρκων της Δυτικής Θρά-
κης. Από τη δεινή κατάσταση στην οποία 
περιήλθε η Ελλάδα, μετά την ήττα στη 
Μικρά Ασία, έσπευσε να επωφεληθεί η 
Ιταλία: Κατήγγειλε τη συμφωνία περί πα-
ραχώρησης της Δωδεκανήσου και, συγ-
χρόνως, με τη σύγκληση πρεσβευτικής 
διάσκεψης, πέτυχε να επιδικαστεί οριστι-
κά η Βόρεια Ηπειρος στην Αλβανία.

Όσο περνούν τα χρόνια τόσο λαλίστα-
τα εμφανίζονται επίσημα και ανεπίσημα 
αρχεία του εξωτερικού, τα οποία περι-
λαμβάνουν μαρτυρίες, αποτιμήσεις και 
κρίσεις για όσα συνέβησαν και οδήγησαν 
στη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Υφίσταται βεβαίως πληθώρα έγκριτων 

μαρτυριών στην πλούσια βιβλιογραφία 
και εξέχουσα θέση πρέπει να καταλάβει η 
μαρτυρία του Βρετανού πολιτικού, στρα-
τιωτικού, συγγραφέα και πρωθυπουργού 
της Μεγάλης Βρετανίας, σερ Ουίνστον 
Λέοναρντ Σπένσερ Τσόρτσιλ (1874-1965).

Δεν ήταν ξένος προς την ελληνική πραγ-
ματικότητα, ο άνδρας που επρόκειτο αρ-
γότερα να πρωταγωνιστήσει στα ευρω-
παϊκά πράγματα. 
Γνώριζε την Αθήνα και την Ακρόπολη, 

αφού είχε πραγματοποιήσει παλαιότερα 
επισκέψεις. Πρώτη φορά είχε επισκεφθεί 
ανεπισήμως την Αθήνα το Μάιο του 1913, 
όταν ήλθε με την οικογένειά του και την 
οικογένεια του Αγγλου πρωθυπουργού 
Χέρμπερτ Ασκουιθ. Εντυπωσιασμένος 
από τις αρχαιότητες και το φως της αττι-
κής γης, ήθελε να ζωγραφίσει πάνω στον 
Ιερό Βράχο.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
Οπωσδήποτε γνώριζε τις πολιτικές ισορ-

ροπίες και τις ελληνικές θέσεις, τους 
πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής και 
γενικότερα ήταν εξ εκείνων που ασχολού-
νταν γενικότερα με τα ζητήματα των βαλ-
κανικών ισορροπιών. 

Είχε, λοιπόν, επανειλημμένως αναφέ-
ρει, ότι δεν ήταν ευμενώς διατεθειμένος 
στην ανάκτηση, εκ μέρους της Ελλάδος, 
της από αιώνες ελληνικής Μικράς Ασίας. 

Γενικά, ήταν αντίθετος με την ελληνική 
εκστρατεία στη Μικρά Ασία.

Ενα λιγότερο γνωστό σύγγραμμά του 
έφερε στο φως της δημοσιότητας τη δε-
καετία του 1960 ο αείμνηστος δημοσιο-
γράφος, ιστοριογράφος και βραβευμένος 
από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο 
του «Το Χρονικόν της Μεγάλης Τραγωδί-
ας (Το έπος της Μικράς Ασίας)» Χρήστος 
Αγγελομάτης. Σε αυτό, ο Τσόρτσιλ έγρα-
ψε για τα γεγονότα που προηγήθηκαν, 
αλλά και για όσα ακολούθησαν τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή.

Κάνοντας λόγο για τα γεγονότα μετά τη 
μάχη του Σαγγαρίου και την πορεία κατά 
της Αγκυρας, τόνιζε πως τότε άρχιζε η τε-
λευταία πράξη της ελληνικής τραγωδίας, 
η οποία διήρκεσε ένα χρόνο: «Οι Ελληνες 
είχαν αποτύχει να καταλάβουν την Αγκυ-
ρα ή να συντρίψουν τον κεμαλικό στρα-
τό. Τα στρατεύματά τους, που απέτυχαν 
στο Σαγγάριο ποταμό, το Σεπτέμβριο του 
1921 υποχώρησαν σε διάμεσες οχυρω-
μένες θέσεις, που κάλυπταν την επαρχία 
Σμύρνης Αϊδινίου. Εδώ έμειναν ακλόνη-
τοι με πείσμα τον έναν μετά τον άλλον 
μήνα».
Η επιχειρηματολογία και οι κρίσεις του 

ευφυούς Βρετανού γνώστη των πραγμά-
των, των ισορροπιών και των λεπτομερει-
ών, είναι ξεκάθαρη. Ζητούσε να αποδο-
θεί δικαιοσύνη στον Ελληνα στρατιώτη, 
που ήταν συχνά το θύμα της άγνοιας και 
της προκατάληψης. «Ας φανταστεί κανείς 
ένα στρατό 200.000 ανδρών επιστρατευ-
μένο σε μια μικρή χώρα, κινητοποιημένη 
ή σε πόλεμο επί 10 έτη, να βρίσκεται στο 
κέντρο της Μικράς Ασίας, με ένα διαιρε-
μένο και διχασμένο έθνος πίσω του, με 
κομματικές διενέξεις παντού. Ας φαντα-
στεί τους στρατιώτες αυτούς μακριά από 
τα σπίτια τους και στερημένους πραγμα-
τικής πολιτικής καθοδήγησης.
»Με πλήρη συνείδηση ότι είχαν εγκα-

ταλειφθεί από τις Μεγάλες Δυνάμεις της 
Ευρώπης και την Αμερική, με ανεπαρκή 
τροφή και πλημμελή παλαιό εξοπλισμό, 
χωρίς τσάι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τσιγά-
ρα και χωρίς ελπίδα. Ή ακόμη ένα σχέ-
διο απελπισίας, ενώ μπρος, ολόγυρα και 
πίσω τους, συσπειρωνόταν και κινείτο 
ένας εχθρός πεισματώδης, ανήσυχος και 
αδυσώπητος, και ολοένα περισσότερο 
έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αποκάλυψε την 
προδοσία των Ευρωπαίων συμμάχων

Την 11η Σεπτεμβρίου εξερράγη κίνημα από τα στρατεύματα τα οποία 
είχαν διαφύγει από τη Μ. Ασία | Πώς φτάσαμε στη Λοζάνη
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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

Εκατό χρόνια συμπληρώθηκαν στις 
31 Αυγούστου, από τον μοιραίο 

Αύγουστο του 1922. Όταν μέσα σε πο-
ταμούς αίματος, γόους και θρήνους, συ-
ντελέστηκε η βιβλική Καταστροφή της 
Μικράς Ασίας.

Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς
© dimokratia.gr

Ξεριζώθηκε -όσος επέζησε- ο γηγενής 
ελληνικός πληθυσμός. Πέρασε ένας αιώ-
νας και το σκαρί «Ελλάς», ταξιδεύοντας 
πότε σε τρικυμίες και πότε σε ήρεμες θά-
λασσες, παρά τα προβλήματα τα οποία 
πάντα θα υπάρχουν, υπερηφανεύεται 
για τις προόδους του λαού της.
Οι πληγές μπορεί να επουλώθηκαν, 

αλλά η καταστροφή παραμένει αξέχα-
στη. Η καταστροφή παραμένει κατα-
στροφή. Τα ίχνη της δεν εξαλείφονται, 
δεν μπορούν και δεν πρέπει να εξαλει-
φθούν. Εκεί, πέρα από τη θάλασσα, στα 
παράλια μιας άλλης ηπείρου, υπήρχε 
ένας υπέροχος Ελληνισμός, πλούσιος και 
ακμάζων. Ο Ελληνισμός, ο οποίος ακόμη 
και υπόδουλος, κατόρθωνε να επιβάλλε-
ται στον κατακτητή του.
Υπήρχε εκεί, πέρα από τη θάλασσα, η 

άλλη Ελλάδα, που περιποιούσε τιμή και 
δόξα στο ελληνικό όνομα. 
Οφείλουμε, λοιπόν, να διατηρούμε 

ζωντανές τις μνήμες. Να ιστορούμε, να 
αναλύουμε, να διδασκόμαστε και να τι-
μούμε. Πρέπει να φροντίζουμε το σκαρί 
του οποίου είμαστε επιβάτες. Διότι με-
ταφέρει στα αμπάρια του «το ανύστακτο, 
το μύχιο, το θερμό, το καίον και φλογίζον 
ως ο πυρακτωμένος σίδηρος τα σπλάχνα 
μας πάθος διά την απανταχού μητέρα 
Ελλάδα», για να παραφράσουμε ελά-
χιστα τον ήρωα Μητροπολίτη Σμύρνης, 
Χρυσόστομο. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν 
στο παρελθόν, έχοντας ως καπετάνιο μας 
τον αείμνηστο πανεπιστημιακό δάσκαλο 
Απόστολο Δασκαλάκη.

ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗ
Στις 14 Ιουνίου 1917 ο Ελευθέριος Βε-

νιζέλος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και 
ανέλαβε την κυβέρνηση της Ελλάδας, 
την οποία ο ίδιος είχε διχάσει, δημιουρ-
γώντας το «Κράτος της Θεσσαλονίκης». 
Η Βουλή, που είχε συγκροτηθεί στις 6 
Δεκεμβρίου 1915, κηρύχθηκε άκυρη και 
αναβίωσε η Βουλή που είχε διαλυθεί στις 
21 Μαΐου 1915, στην οποία όμως αρνή-
θηκαν να συμμετάσχουν οι περισσότεροι 
της αντιπολίτευσης. Άλλωστε τα ηγετικά 
στελέχη της αντιπολίτευσης, τόσο οι πολι-
τικοί όσο και οι στρατιωτικοί, όπως οι Δη-
μήτριος Γούναρης, Στέφανος Σκουλούδης, 
Ιωάννης Μεταξάς, Κωνσταντίνος Εσλιν, 
Βίκτωρ Δούσμανης, Σπυρίδων Λάμπρος, 
και το πλήθος όλων όσοι εκδήλωσαν 
ενεργά την αντίθεσή τους, φυλακίστηκαν 
ή στάλθηκαν στην εξορία. Γέμισαν οι τό-
ποι, κυρίως τα νησιά, με εξορίστους, ενώ 
πολλοί στάλθηκαν στην Κορσική.
Συγχρόνως απομακρύνθηκαν από το 

Στρατό και τη διοίκηση όλοι όσοι έδρα-
σαν όσο βασίλευε ο Κωνσταντίνος Α΄ ή 
εκείνοι που θεωρήθηκαν επικίνδυνοι. 
Ο Μητροπολίτης Αθηνών και όσοι ανώ-

τεροι κληρικοί συμμετείχαν στο Ανάθεμα 
καθαιρέθηκαν ή στερήθηκαν των επισκο-
πών τους. Βεβαίως, όλες αυτές οι διώξεις 
ήταν αντίθετες με όσα είχε διακηρύξει ο 
Ζονάρ, δηλαδή ότι το παρελθόν θα ριχνό-
ταν στη λήθη και κανείς δε θα διωκόταν 
για τις πεποιθήσεις του. 
Αντιθέτως, ήταν σφάλμα των Φιλελεύ-

θερων το γεγονός ότι καταδίωξαν τους 
αντιπάλους τους, διότι με τον τρόπο αυ-
τόν δεν επιτυγχανόταν η εξάλειψη των 
παθών. 
Αντιθέτως, πυροδοτούσαν νέα πάθη και 

απομάκρυναν την πολυπόθητη εθνική 
ενότητα. Μετά την κήρυξη της γενικής 
επιστράτευσης εξερράγησαν ορισμένες 
στρατιωτικές στάσεις, οι οποίες όχι μόνο 
κατεστάλησαν, αλλά οι πρωτεργάτες 
τους τουφεκίστηκαν.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΡΑ
Πολέμησε με ηρωισμό η ελληνική δύ-

ναμη, η οποία τέθηκε υπό την ηγεσία του 
Γάλλου στρατηγού Αδόλφου Γκιγιομά 
(1863-1940) που αντικατέστησε τον Μο-
ρίς Σαράιγ (1856-1929). Η σημαντικότερη 
ίσως προσφορά της υπήρξε η νίκη του 
Σκρα (30 Μαΐου 1918). Το καλοκαίρι εκεί-
νης της χρονιάς οι ελληνικές δυνάμεις, 
υπό τη διοίκηση του Λεωνίδα Παρασκευ-
οπούλου, με νέο αρχηγό του ανατολικού 
μετώπου των Συμμάχων το Γάλλο στρα-
τηγό Φρανσέ ντ’ Εσπερέ (1856-1942), 
ύστερα από σκληρές μάχες έτρεψαν σε 
φυγή του Βουλγάρους. Οι τελευταίοι 
ζήτησαν ανακωχή στις 13 Σεπτεμβρίου 
1918. Αλλά εν τω μεταξύ και οι Τούρκοι 
κατέθεσαν χωρίς όρους τα όπλα ύστερα 
από καταδίωξη των ελληνικών και συμ-
μαχικών στρατευμάτων. Οπότε και συνή-
φθη η ανακωχή στον όρμο Μούδρο της 
Λήμνου.
Ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην Κων-

σταντινούπολη και παρέλασε θριαμβευ-
τικά στους δρόμους της Βασιλεύουσας 
από κοινού με τους Συμμάχους. Ο Ελληνι-
κός Στόλος εισέπλευσε στην Προποντίδα 
και αγκυροβόλησε παρά τον Κεράτιο. Ο 
Ελ. Βενιζέλος παρέμεινε επί πολύ χρόνο 
στο Παρίσι εν μέσω των Συμμάχων που 
διαπραγματεύονταν τους όρους της Συν-
θήκης. Χρησιμοποιούσε το αναγνωρισμέ-
νο κύρος και την ακαταμάχητη επιτηδει-
ότητά του στους πολιτικο-διπλωματικούς 
χειρισμούς με σκοπό την ικανοποίηση 
των εθνικών δικαίων. Πράγματι, είχε συλ-
λάβει ένα σχεδιασμό και κινείτο βάσει 
προγράμματος, με σαφείς επιδιώξεις. 
Με τη Συνθήκη του Νεϊγί (27 Οκτωβρίου 
1919) η Βουλγαρία απομακρύνθηκε από 
το Αιγαίο. Οι ελληνικές δυνάμεις, αφού 
κατέλαβαν το τρίγωνο της Ξάνθης, κα-
τευθύνθηκαν προς την Αν. Θράκη, όπου 
συνέτριψαν εύκολα το κίνημα του Τούρ-
κου συνταγματάρχη Τζαφέρ Ταγιάρ πασά 
(1877-1958). 

Ο Ελ. Βενιζέλος πραγματοποίησε έναν 
ελιγμό με την αποστολή εκστρατευτι-
κού σώματος στην Κριμαία εναντίον των 
μπολσεβίκων.
Με τον τρόπο αυτό πέτυχε να πάρει την 

άδεια των Συμμάχων, προκειμένου να 
καταλάβει ο Ελληνικός Στρατός ολόκληρη 
τη Θράκη μέχρι την Τσατάλτζα. Η Ελλάδα 
εκτεινόταν στα παράλια του Ευξείνου και 
της Προποντίδας, έφθανε έως τα πρόθυ-
ρα της Κωνσταντινούπολης. Συγχρόνως, 
ο Ελ. Βενιζέλος επωφελήθηκε από την 
ιδιαίτερα συγκεχυμένη κατάσταση που 
επικρατούσε στη Μικρά Ασία. Εκεί φα-
νατισμένα στίφη ατάκτων κατέσφαζαν 
χριστιανικούς πληθυσμούς. Παρά την 
αντίδραση της Ιταλίας και της Γαλλίας και 
με την ενίσχυση μόνο της Αγγλίας, πέτυ-
χε την άδεια κατάληψης από τον Ελληνι-
κό Στρατό ορισμένων εδαφών πέριξ της 
Σμύρνης.

Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Τον Μάιο του 1920 ελληνικές δυνάμεις, 

λειτουργώντας ως εντολοδόχοι των Συμ-
μάχων, αποβιβάσθηκαν στη Σμύρνη και 
καταδίωξαν τα άτακτα τουρκικά στίφη 
μέχρι την περιοχή του Αϊδινίου. Ουσια-
στικά επέβαλαν την ελληνική κυριαρχία. 
Εν τω μεταξύ, ο Κεμάλ είχε κηρύξει γενι-
κή επιστράτευση και παρασκεύαζε στρα-
τό για να εκδιώξει τους Ελληνες από τη 
Σμύρνη, τους Γάλλους από τη Συρία και 
τους Συμμάχους από την Κωνσταντινού-
πολη. Είχε κηρύξει έκπτωτο τον σουλτά-
νο και έπειτα από ιδιαίτερη συμφωνία 
με τους μπολσεβίκους, έθεσε στην κα-
τοχή του πολεμικό υλικό το οποίο είχαν 
αφήσει οι Ρώσοι, αποχωρώντας από τα 
τουρκικά εδάφη προς τον Καύκασο. Ο 
Ελ. Βενιζέλος ματαίως αγωνιζόταν να 
πείσει τους Συμμάχους να δράσουν από 
κοινού για να συντρίψουν το κεμαλικό κί-
νημα. Διέταξε τότε προέλαση του Ελληνι-
κού Στρατού, ο οποίος πέτυχε να εκδιώξει 
τους κεμαλικούς προς τη Νικομήδεια.

Οι δοκιμασίες της μάχης είναι σκληρές, 
αλλά οι στρατοί όλου του κόσμου τις αντι-
μετώπισαν. Εδώ, όμως, επρόκειτο περί 
μακράς κακουχίας και δοκιμασίας…».
Χρησιμοποιώντας παραδείγματα άλ-

λων στρατών που αγωνίζονταν, έχοντας 
την υποστήριξη ενός ισχυρού έθνους, 

στρατών που τρέφονταν, ενδύονταν και 
ενισχύονταν σωστά, οπότε ήξεραν γιατί 
μάχονταν και ήταν βέβαιοι ότι θα πετύ-
χαιναν αυτό που επεδίωκαν, συμπέραινε 
ότι, αντιθέτως, στον Ελληνικό Στρατό της 
Μικράς Ασίας πλανιόταν ολοένα περισ-
σότερο το αίσθημα της απομόνωσης, του 
κινδύνου των γραμμών συγκοινωνιών, 
μιας βάσης που κατέρρεε, μιας διαιρε-

μένης πατρίδας και ενός αδιάφορου κό-
σμου.

Θεωρούσε, λοιπόν, ο Ουίνστον Τσόρ-
τσιλ, σπουδαίο το γεγονός ότι, παρ’ όλα 
αυτά, ο Ελληνικός Στρατός παρέμεινε όρ-
θιος και με το όπλο ανά χείρας περισσό-
τερο από εννέα μήνες. 
Υπήρξε όμως αποκαλυπτικός ο Βρετα-

νός πολιτικός για την προδοσία εκ μέ-

ρους των Μεγάλων Δυνάμεων. Εδωσε 
παραστατικές εικόνες για τη βοήθεια που 
παρείχαν στον Κεμάλ Ρώσοι, Γάλλοι και 
Ιταλοί, ενισχύοντας τον οπλισμό και την 
οργάνωσή του, παρά τις ταπεινώσεις και 
τους εξευτελισμούς στα οποία υπέβαλαν 
οι κεμαλικοί τα στρατεύματα των χωρών 
αυτών, αλλά ακόμη και τα αγγλικά στρα-
τεύματα.

Μικρά Ασία 1922:  
Η απωλεσθείσα Ελλάς
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Αίγινα: Το καταφύγιο του Νίκου Καζαντζάκη
Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Γίνονται καλύτεροι. Έχουν την περηφάνια 
της φυλής τους, νιώθουν ότι όντας Έλληνες έχουν την ευθύνη να είναι αντάξιοι των προγόνων τους…

Σημείο αναφοράς στη ζωή του Νίκου 
Καζαντζάκη (1883-1957), ενός από 

τους σημαντικότερους πνευματικούς 
ανθρώπους που έδρασαν κατά τη διάρ-
κεια του 20ού αιώνα εντός και εκτός της 
ελληνικής επικράτειας, υπήρξε η Αίγι-
να. 

Ο Καζαντζάκης, γεννημένος στις 18 Φε-
βρουαρίου/3 Μαρτίου 1883 στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης, που τελούσε ακόμη 
υπό οθωμανική κατοχή, ολοκλήρωσε τις 
γυμνασιακές σπουδές του στη γενέτειρά 
του και μετέβη το 1902 στην Αθήνα, για 
να σπουδάσει νομικά.  
Από το 1906, πριν ακόμη πάρει το πτυ-

χίο του, άρχισε να αναπτύσσει συγγρα-
φική δραστηριότητα, που τον κατέστησε 
σύντομα διάσημο. Την επόμενη χρονιά 
ξεκίνησε τη δημοσιογραφική καριέρα 
του και μυήθηκε στον τεκτονισμό. 
Τα κατοπινά χρόνια, προκειμένου να 

εξασφαλίσει τα προς το ζην, επιδόθηκε 
σε μεταφράσεις από ξένες γλώσσες και 
τα αρχαία ελληνικά, αλλά και στη συγ-
γραφή παιδικών βιβλίων. Επίσης, ταξίδε-
ψε πολύ εντός και εκτός Ελλάδας, άσκη-
σε καθήκοντα κρατικού λειτουργού, 
επιδόθηκε σε μελέτες και ανέπτυξε πο-

λιτική δραστηριότητα. Η επαφή του με 
την Αίγινα ξεκίνησε το Μάιο του 1927, 
όταν απομονώθηκε εκεί για να ολοκλη-
ρώσει την «Οδύσσεια» (είχε αρχίσει το 
σχεδιασμό της το 1924 και είχε συγγρά-
ψει τις ραψωδίες Α-Ζ το 1925). Το 1931, 
έχοντας επιστρέψει στην Eλλάδα από 
το εξωτερικό (Παρίσι και Νίκαια), εγκα-
ταστάθηκε στην Αίγινα και ασχολήθηκε 
με τη συγγραφή ενός γαλλοελληνικού 
λεξικού. Το 1933, λόγω οικονομικών δυ-
σκολιών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
την  Ισπανία, όπου είχε επιχειρήσει να 
σταδιοδρομήσει από το 1932. Επέστρε-
ψε στην Αίγινα, όπου επιδόθηκε στην 
τέταρτη γραφή της «Οδύσσειας». 
Το 1935 ο Καζαντζάκης προέβη στην 

αγορά γης στην Αίγινα. Το 1936 ολοκλη-
ρώθηκε η κατασκευή του σπιτιού του 
στο νησί, της πρώτης μόνιμης κατοικίας 
του. Το 1937 ολοκλήρωσε στην Αίγινα 
την έκτη γραφή της «Οδύσσειας».
Η Αίγινα αποτέλεσε τη μόνιμη έδρα του 

Καζαντζάκη καθ’ όλη τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, απομονωμέ-
νος, ο μεγάλος πνευματικός άνδρας ερ-
γάστηκε πυρετωδώς, παρά τις στερήσεις 
της Γερμανικής Κατοχής. Το 1944, αμέ-
σως μετά την αποχώρηση των Γερμανών, 
ο Καζαντζάκης μετοίκησε στην Αθήνα, 

όπου και παρακολούθησε εκ του σύνεγ-
γυς τα Δεκεμβριανά. 
Αφού προηγήθηκε ένα σύντομο πέρα-

σμά του από υπουργικό θώκο, ο Καζα-
ντζάκης αναχώρησε το 1946 για το εξω-
τερικό. Δυστυχώς, δεν έμελλε να γυρίσει 
ποτέ ξανά στην πατρίδα, ούτε φυσικά 
στην αγαπημένη του Αίγινα. Πέθανε 
στην ξενιτιά, στις 26 Οκτωβρίου 1957, 
σε ηλικία 74 ετών. Στο μεσοδιάστημα, 
παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε σοβα-
ρά προβλήματα υγείας και συγκρούστη-
κε τόσο με την Ορθόδοξη όσο και με τη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, κατάφερε να 
κερδίσει τη διεθνή καταξίωση.
Αντί άλλου επιλόγου, παραθέτουμε ένα 

απόσπασμα από συνέντευξη που παρα-
χώρησε ο Νίκος Καζαντζάκης στη Γαλλι-
κή Ραδιοφωνία, στο Παρίσι, στις 6 Μα-
ΐου 1955: «Όσο πιο μακριά είμαστε από 
την πατρίδα μας, τόσο περισσότερο τη 
σκεφτόμαστε και τόσο περισσότερο την 
αγαπάμε. Όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα, 
βλέπω τις μικρότητες, τις ίντριγκες, τις 
ανοησίες, τις ανεπάρκειες των αρχηγών, 
τη μιζέρια του λαού. Όμως, από μακριά 
δεν βλέπουμε τόσο ευδιάκριτα την ασκή-
μια και έχουμε περισσότερη ελευθερία 
να πλάσουμε μια εικόνα της πατρίδας 
αντάξια ενός ολοκληρωτικού έρωτα. Να 

γιατί δουλεύω καλύτερα και αγαπώ κα-
λύτερα την Ελλάδα όταν βρίσκομαι στο 
εξωτερικό. Μακριά της καταφέρνω να 
συλλάβω καλύτερα την ουσία της και την 
αποστολή της στον κόσμο, και συνακό-
λουθα τη δική μου ταπεινή αποστολή. 
Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στους Έλληνες 
που ζουν στο εξωτερικό. Γίνονται καλύ-
τεροι. Έχουν την περηφάνια της φυλής 
τους, νιώθουν ότι όντας Έλληνες έχουν 
την ευθύνη να είναι αντάξιοι των προ-
γόνων τους. Η πεποίθησή τους ότι κα-
τάγονται από τον Πλάτωνα και τον Πε-
ρικλή μπορεί ίσως να είναι μια ουτοπία, 
μια αυθυποβολή χιλιετιών, όμως αυτή 
η αυθυποβολή, γενόμενη πίστη, ασκεί 
μια γόνιμη επίδραση στη νεοελληνική 
ψυχή. Χάρη σ’ αυτή την ουτοπία επέζη-
σαν οι Έλληνες. Μετά από τόσους αιώ-
νες εισβολών, σφαγών, λιμών θα έπρεπε 
να έχουν εξαφανιστεί. Όμως, η ουτοπία, 
που έγινε πίστη, δεν τους αφήνει να πε-
θάνουν. Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί 
νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα».

Αίγινα, η οικία Καζαντζάκη (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου: 

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

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 18 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 11 Σεπτεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΤΟΥ CHOMEDEY GUY OUELLETTEGUY OUELLETTE  

ΜΕΡΟΣ Β': ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

&&  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ  ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΩΝΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΩΝΑ

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

ΚΕΜΠΕΚ

Έλλειψη αστυνομικών  
ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Θα μπορέσει το Μόντρεαλ να βρει τους 
αστυνομικούς που του έχουν υποσχεθεί;

Στα τέλη Αυγούστου, λίγο μετά από 
μια Τρίτη που είδε δύο άνδρες να 

σκοτώνονται με πυροβολισμούς στο 
φως της ημέρας, η κυβέρνηση του Κε-
μπέκ και η διοίκηση της μητρόπολης 
αποκάλυψαν το σχέδιό τους να προσθέ-
σουν 450 αξιωματικούς στο προσωπικό 
της Υπηρεσίας της αστυνομίας του Μό-
ντρεαλ εντός πέντε ετών, μεταξύ άλλων 
προβλεπόμενων μέτρων, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν επίσης προληπτικά μέτρα. 

Δεν πρόκειται για προσλήψεις, αλλά 
για αύξηση του καθαρού αριθμού των 
αστυνομικών κατά 450 κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Το Κεμπέκ έχει υπο-
σχεθεί να πληρώσει 45 εκατομμύρια δο-
λάρια στη μητρόπολη για το σκοπό αυτό.
Οι πολιτικοί που σχεδιάζουν την αύξη-

ση του αριθμού των αστυνομικών που 
θα πρόσθεταν για την καταπολέμηση της 
ένοπλης βίας στο Μόντρεαλ, κινδυνεύ-
ουν να βρεθούν μπροστά σε ένα συμπα-
γές εμπόδιο: ο αριθμός των αποφοίτων 
από την Εθνική Αστυνομική Σχολή του 
Κεμπέκ θα μπορούσε να είναι ανεπαρ-
κής για να πετύχουν τους στόχους τους. 
Για 10 χρόνια, η αστυνομική σχολή τής 
Nicolet σημείωσε γενική μείωση, τόσο 
στον αριθμό των εισακτέων όσο και στον 
αριθμό των αποφοίτων της.
Το Parti Québécois υποσχέθηκε να προ-

σλάβει συνολικά 100 επιπλέον αστυνο-
μικούς για το SPVM, ενώ το Συντηρητικό 
Κόμμα του Κεμπέκ εξετάζει 400.
Αλλά αν είναι πολύ χρήσιμο να υπάρ-

χουν τα χρήματα για την πρόσληψη 
αστυνομικών, είναι ακόμα απαραίτητο 
να υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι. Και 
αν δεν πείσετε όσους έχουν ήδη απα-
σχοληθεί σε άλλη αστυνομική δύναμη 
να ενταχθούν στο SPVM, πρέπει να πάτε 
στην πηγή, δηλαδή να στρατολογήσετε 
πτυχιούχους από την Εθνική Αστυνομική 
Σχολή του Nicolet, τη μοναδική που πλη-
ροί τις προϋποθέσεις για την αστυνομία 
στο Κεμπέκ.

Έχοντας προβλέψει το χτύπημα των 
επικριτών, που σημάδεψαν την έλλειψη 
αστυνομικών ως εμπόδιο στο σχέδιό της 
για 450 προσλήψεις, η κυβέρνηση του 
François Legault υποστήριξε ότι είχε συμ-
φωνήσει με τη σχολή του Nicolet ώστε 
να υποδεχθεί 72 προσλήψεις ειδικά για 
το SPVM. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν 
828 μελλοντικοί αστυνομικοί στα θρανία 
του σχολείου αντί για 756.

Μόνο που υπήρξαν μόνο 714 αιτήσεις 
για εισαγωγή για τη σχολική χρονιά που 
ξεκινά. Και αυτός ο αριθμός είναι πιθανό 

να μειωθεί, καθώς οι αιτήσεις εξετάζο-
νται – και απορρίπτονται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 
Η École nationale de police du Québec 

φαίνεται επίσης λιγότερο δημοφιλής 
από πριν: ενώ υπήρξαν 1.018 αιτήσεις 
για εισαγωγή για το σχολικό έτος 2013-
2014, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 770 
το 2018-2019. Οι αιτήσεις παρουσίασαν 
μια μικρή ανάκαμψη από το 2019-20, 
με περίπου 800 αιτούντες, πριν πέσουν 
πάλι φέτος.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
Πιστεύοντας ότι μπορεί να λυθεί το 

πρόβλημα, αυξάνοντας τον αριθμό 
των θέσεων των εισακτέων στη σχολή 
Nicolet, «είναι λίγο ουτοπικό», κρίνει 
επιπλέον ο αναπληρωτής καθηγητής στη 
Σχολή Εγκληματολογίας του Πανεπιστη-
μίου του Μόντρεαλ, Rémi Boivin.
Διότι η μετάβαση από τις 756 θέσεις 

στις 828 όταν επιλέχθηκαν μόνο 680   
υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του περα-
σμένου έτους, αυτό δεν αλλάζει πολλά, 
λέει. Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία, 
ο αριθμός των πτυχιούχων μειώθηκε 
από 642 το 2013-2014 σε 486 το 2020-
2021. Ωστόσο, πέρυσι αποφοίτησαν 
άλλοι εκατό υποψήφιοι. Αλλά αρχικά, η 
εισαγωγή δεν αποφασίστηκε από την 
Εθνική Αστυνομική Σχολή του Κεμπέκ, 
αλλά από τα CEGEPs, λέει ο καθηγητής 
Boivin, πρώην αναλυτής στο SPVM.
Για να πειστούν να επιλέξουν το Μό-

ντρεαλ, υπάρχουν εμπόδια και εκεί, 
επειδή άλλες αστυνομικές δυνάμεις 
προσφέρουν υψηλότερους μισθούς – το 
SQ πληρώνει τους νεοσύλλεκτους του 
έως και 48.386 δολάρια, σε σύγκριση με 
41.694 δολάρια για το SPVM, για παρά-
δειγμα.

Και ενώ ορισμένοι αστυνομικοί ενδια-
φέρονται λιγότερο για τα χρήματα, σε 
σχέση με τις συνθήκες εργασίας, μπο-
ρεί να υπάρχουν άλλες προκλήσεις που 
πρέπει να ξεπεραστούν, σημειώνει ο 
καθηγητής Boivin. Οι πιο έντονοι ρυθμοί 
εργασίας και οι πιο συχνές υπερωρίες 
στη μητρόπολη, καθώς και «η μεγάλη 
προβολή του SPVM στα ΜΜΕ», φέρνει 
ως παράδειγμα κάποιους.
Οι δυσκολίες που συναντούν οι αστυ-

νομικοί στο πεδίο μειώνουν την ελκυ-
στικότητα του επαγγέλματος, είχε πεί ο 
Dominic Ricard, πρόεδρος της Ένωσης 
επαρχιακών αστυνομικών του Κεμπέκ. 
Τόσο πολύ, που η Ένωση Αστυνομικών 
Διευθυντών του Κεμπέκ έκρινε απαραί-
τητο να ξεκινήσει μια διαφημιστική κα-
μπάνια την περασμένη άνοιξη για την 
προώθηση του επαγγέλματος.

© Le Devoir

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Η Έμα Χέμινιγκ Γουίλις μιλάει 
για τον Μπρους Γουίλις

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις (Emma Heming Willis) προ-
σαρμόζεται στη νέα της ζωή και μαθαίνει να ζει 

με τη θλίψη. Η σύζυγος τού Μπρους Γουίλις, μετά τη 
διάγνωση του ηθοποιού με αφασία, ανάρτησε ένα 
μονταρισμένο βίντεο στο Instagram στο οποίο δείχνει 
πώς πέρασε το φετινό, διαφορετικό, καλοκαίρι της. 
«Αυτό ήταν το καλοκαίρι της ανακάλυψης του εαυ-
τού μου – να βρίσκω νέα χόμπι, να βγαίνω από τη 
ζώνη άνεσής μου και να παραμένω δραστήρια», 
έγραψε η Έμα στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία 
έδειχνε αποσπάσματα από την καθημερινότητά της. 
«Η θλίψη μπορεί να με παραλύει, αλλά μαθαίνω 
πώς να ζω δίπλα της», συνέχισε η Έμα στη λεζάντα. 
«Όπως μου είπε η θετή κόρη μου @scoutlaruewillis, 
η θλίψη είναι η πιο βαθιά και αγνή μορφή αγά-
πης. Ελπίζω να βρείτε κάποια παρηγοριά σε αυτό». 
Η Εμα έκανε την ανάρτηση με αφορμή της Εθνική 
Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Θλίψη, η οποία 
έχει καθιερωθεί για τις ΗΠΑ η 30η Αυγούστου.  
Η ανάρτηση της Έμα έρχεται, μήνες αφότου η οικογέ-
νεια Γουίλις αποκάλυψε, ότι ο Μπρους αποχωρεί από 
την υποκριτική, μια κίνηση που η Έμα περιέγραψε ως 
«μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά 
μας» σε μια ανακοίνωση στο Instagram εκείνη την επο-
χή.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στάση της Μελάνια 
στην έρευνα του FBI

Λίγο μετά την έρευνα του FBI στην κατοικία του 
Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, ο πρώ-

ην πρόεδρος δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης το θυμό του σχετικά με το γεγο-
νός, ότι οι πράκτορες έψαξαν ακόμη και τα ρούχα 
και τα προσωπικά αντικείμενα της συζύγου του. 
«Μόλις έμαθα ότι οι πράκτορες ερεύνησαν τις ντου-
λάπες της Πρώτης Κυρίας και έψαξαν τα ρούχα και τα 
προσωπικά της αντικείμενα αφήνοντας ένα σχετικό 
χάος. Ουάου!» δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social. 
Ήταν πολύ πιο θυμωμένος από τη Μελάνια Τραμπ, 
σύμφωνα με πέντε μαρτυρίες στο CNN. Η έρευνα 
επικεντρώθηκε σε κάθε χώρο που χρησιμοποιεί ο 
πρώην πρόεδρος. Το CNN αναφέρει, ότι το ζευγάρι 
έχει ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες στα 3.500 τετρα-
γωνικά μέτρα της έπαυλής του. Η κρεβατοκάμαρα 
και η γκαρνταρόμπα της Μελάνια βρίσκονται κο-
ντά στο υπνοδωμάτιο και το γραφείο του Τράμπ. 
Αν και ενοχλήθηκε που άγνωστοι έψαξαν την 
επιμελημένη και ακριβή συλλογή της από ρού-
χα, παπούτσια και τσάντες, λένε όσοι την ξέρουν, 
ήταν -και παραμένει- χαρακτηριστικά ήσυχη. 
Η ψυχραιμία της επίσης πηγάζει από τη βεβαιότητα, 
ότι δε θα βρεθεί τίποτα στην κρεβατοκάμαρα ή στην 
ντουλάπα της. «Δε θα του επέτρεπε ποτέ να έχει κάτι 
δικό του στο δωμάτιό της», λέει πηγή στο CNN.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σταμάτησαν τα γυρίσματα τής 
σειράς που πρωταγωνιστεί  

η Νάταλι Πόρτμαν

Τα γυρίσματα μιας μίνι σειράς της Apple TV+ με 
πρωταγωνίστρια τη Νάταλι Πόρτμαν (Natalie 

Portman) σταμάτησαν προσωρινά, αφού δύο άνδρες 
απείλησαν να πυροβολήσουν ένα μέλος της παραγω-
γής, αν δεν πληρωθούν 50.000 δολάρια, σύμφωνα με 
την αστυνομία της Βαλτιμόρης.
Το καστ και το συνεργείο τού «Lady in the Lake», βα-

σισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρα Λίπμαν, έκαναν 
γυρίσματα στο κέντρο της Βαλτιμόρης για αρκετούς 
μήνες, όταν δύο άντρες προσέγγισαν έναν οδηγό του 
συνεργείου και τον απείλησαν με όπλο, πως εάν δεν 
τους καταβληθούν 50.000 δολάρια θα πυροβολήσουν 
κάποιον από το συνεργείο. Αν και κανένα άλλο μέλος 
του συνεργείου δε βρισκόταν στο πλατό εκείνη τη 
στιγμή, η παραγωγή αποφάσισε να «δώσει σημασία 
στις απειλές και να επαναπρογραμματίσει το γύρισμα 
αφού βρήκε άλλη τοποθεσία», δήλωσε εκπρόσωπος 
της αστυνομίας.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Katerina Sozinova: Η Ρωσίδα  
με τις εντυπωσιακές αναλογίες

Ποτέ κανείς δε βαρέθηκε στο προφίλ της Katerina Sozinova. Και γι’ αυτό φρο-
ντίζει με τον καλύτερο τρόπο το μοντέλο από τη Ρωσία. Με καταγωγή από την 

Αγία Πετρούπολη, η 29χρονη Katerina με ύψος 1,67 μ. επιβεβαιώνει το ρητό που 
θέλει τις Ρωσίδες να είναι οι ωραιότερες γυναίκες του κόσμου.

Έχει συνεργασίες με τεράστια brand του πλανήτη, όπως το 
Maxim, και οι εντυπωσιακές αναλογίες της την έχουν βοηθήσει 

ώστε να δημιουργήσει το δικό της κοινό στο Instagram.
Ένα πιστό κοινό που μετράει 191.000 followers, οι οποίοι τη 
«ραντίζουν» με likes, καρδούλες και σχόλια. Είμαστε σίγου-
ροι πως το DM της είναι γεμάτο από μηνύματα αλλά εκείνη 

δεν έχει χρόνο γι’ αυτά.
Βλέπει τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram 

ως ένα όχημα για να ανοίξει κι άλλες δουλειές. Και 
μεταξύ μας, δεν κάνει καθόλου άσχημα. Όσο, 

μάλιστα, μας «βομβαρδίζει» με φωτο-
γραφίες με μαγιό και εσώρουχα…

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
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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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	 	 					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.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

Ο νέος «Μότσαρτ» είναι Έλληνας,  
9 ετών, και θα βραβευθεί στο Βατικανό 

από τα Διεθνή Βραβεία Sciacca!

Μία ξεχωριστή βράβευση θα πραγ-
ματοποιηθεί στα φετινά Διεθνή 

Βραβεία Giuseppe Sciacca, στην τελετή 
που θα λάβει χώρα το Σάββατο την 1η 
Οκτωβρίου, στις 17:30, στην Αίθουσα 
Διαλέξεων του Ποντιφικού Πανεπιστη-
μίου Urbaniana στην πόλη του Βατικα-
νού, στη Ρώμη.
Το παιδί-θαύμα, μια μουσική ιδιοφυία, 

κατά πολλούς ο Μότσαρτ της εποχής 
μας, είναι Έλληνας, είναι 9 ετών και το 
όνομά του είναι Στέλιος Κερασίδης και 
θα λάβει το παγκόσμιο βραβείο Μουσι-
κής Sciacca 2022.

Έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα 100 
καλύτερα ταλέντα του κόσμου, στα 
πρόσφατα Global Child Prodigy Awards, 
ήταν ο νεότερος πιανίστας που έπαιξε 
ποτέ στο Ηρώδειο και ταυτόχρονα ο νε-
ότερος Έλληνας σολίστ που εμφανίστηκε 
στο φημισμένο Carnegie Hall της Νέας 
Υόρκης και στο Royal Albert Hall του Λον-
δίνου.

Ο ίδιος, ήδη έχει συνθέσει δικά του κομ-
μάτια, όπως το Βαλς της Απομόνωσης, το 
Βαλς της Αναγέννησης και το Anti-War 
Etude. Οι παραστάσεις του, παρά το 
υπερβολικά νεαρό της ηλικίας του, απο-
τελούν έμπνευση για τις συνθέσεις του, 
αφού έχει ταξιδέψει ήδη σε πολλές χώ-
ρες του κόσμου, με τη συνεργασία και τη 
στήριξη κορυφαίων εταιρειών, όπως  η 
Minos EMI universal που εκδίδει τα ηχο-
γραφήματα του, ενώ ο κορυφαίος μου-
σικός εκδοτικός οίκος στο κόσμο, Hall 

Leonard, τις παρτιτούρες του.
Ο Στέλιος Κερασίδης έχει λάβει πολλές 

διεθνείς και εγχώριες διακρίσεις, που 
αποτελούν παρακαταθήκη για ένα λα-
μπρό μουσικό μέλλον, με τη συγκεκριμέ-
νη στα βραβεία Sciacca να αποτελεί μια 
ξεχωριστή στιγμή για το νεαρό μουσικό.
Πηγή έμπνευσης αποτελούν τα πάντα 

γύρω του. «Μπορείς να εμπνευστείς 
από τη φύση, τα ζώα. Ακόμα και από 
δυσάρεστα πράγματα, όπως είναι ο 
πόλεμος. Μπορείς να σκεφτείς πολλά. 
Μπορείς να δημιουργήσεις μουσική 
από πράγματα που με μια πρώτη μα-
τιά δεν έχουν καν σημασία. Όπως μια 
εικόνα», σημειώνει ο νεαρός καλλιτέ-
χνης, ενώ πράγματι, κάποιες συνθέσεις 
του προέκυψαν από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και την πανδημία.

Η Γενική Γραμματέας Sciacca, Βίκυ 
Μπαφατάκη, ανέφερε για την παγκό-
σμια βράβευση του μικρού Στέλιου: «Εί-
μαστε ευτυχείς και περήφανοι όλοι στο 

Ίδρυμα Sciacca που ένα παιδί θαύμα 
από την Ελλάδα, ο παγκόσμιος σολίστ 
πιάνου και συνθέτης Στέλιος Κερασίδης 
εκπροσωπεί την Ελλάδα με τις σπου-
δαίες συνθέσεις του, τα οικουμενικά 
μηνύματά του και τη «σοφία» της σκέ-
ψης και της έκφρασής του. Συγχαρητή-
ρια στον ίδιο και στην οικογένειά του». 
Ραντεβού στη Ρώμη!
Αναλυτικά το βιογραφικό του 

εδώ: https://stelioskerasidis.com/
biography/

© zougla.gr
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Η αρμάδα του κόουτς 
Νάνσι άλωσε το Τορόντο
Τεράστια νίκη που τους κρατάει 

σταθερά στη 2η θέση της 
βαθμολογίας σημείωσε το Μόντρεαλ 
στο εκτός έδρας ντέρμπι με το Τορόντο.
Οι Μοντρεαλίτες νίκησαν με 3-4 σε 

ένα "χορταστικό" από γκολ παιχνίδι 
και σε συνδυασμό με την ήττα των Red 
Bulls από την πρωτοπόρο Philadelphia, 
αποσπάστηκαν 5 βαθμούς από την 
ομάδα της Νέας Υόρκης.
Το παιχνίδι ήταν μια... ψυχρολουσία 

για τους Τοροντέζους! 
Μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι, 

σε ένα ενθουσιώδες περιβάλλον, και 
προηγήθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο με 
2-0 (5' Μπερναρντέτσι με πέναλτι και 7' 
Ινσίνιε). 
Αντί όμως να κάνουν... περίπατο 

όπως ίσως υπολόγιζαν, στη 
συνέχεια δέχτηκαν... τέσσερα(!) 
γκολ από το Μόντρεαλ και μέχρι να 
συνειδητοποιήσουν τι είχε γίνει, είχαν 
χάσει το παιχνίδι...
Μέσα σε τρία λεπτά (19' Μίλερ, 21' 

Μιχαήλοβιτς), οι φιλοξενούμενοι 
έφεραν το παιχνίδι στα ίσια και λίγο 
πριν την ανάπαυλα (43΄), ο Καμαρά με 
προσωπικό τέρμα έδωσε το προβάδισμα 

στο Μόντρεαλ! Στην αρχή του 2ου 
ημιχρόνου (54΄) ο Τζόνστον έδωσε τη 
χαριστική βολή στους γηπεδούχους, που 
απλά μείωσαν στο 93΄με τον Ινσίνιε στο 
τελικό 3-4.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
τελευταίας αγωνιστικής, η βαθμοήογία 

και το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
MINNESOTA-DALLAS 0-3 
COLUMBUS-CHICAGO 0-0 

NY RED BULLS-PHILADELPHIA 0-2 
CINCINNATI-CHARLOTTE 2-0 

NASHVILLE-AUSTIN 3-0 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
PORTLAND-ATLANTA 2-1 

DC UNITED-COLORADO 0-0 
TORONTO-MONTREAL 3-4 

LA GALAXY-KANSAS CITY 2-2 
NEW ENGLAND-NY CITY 3-0 

SEATTLE-HOUSTON 2-1 
SAN JOSE-VANCOUVER 2-0 

LAFC-SALT LAKE 2-0
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
NY CITY-FC CINCINNATI 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] PHILADELPHIA 60 (63-21) 
02] MONTREAL 52 (53-45) 
03] NY RED BULLS 47 (45-36) 
04] NY CITY 46 (51-38) 
05] ORLANDO CITY 42 (35-40) 
06] COLUMBUS CREW 40 (37-31) 
07] CINCINNATI 39 (48-49) 
08] NEW ENGLAND 38 (42-42) 
09] INTER MIAMI 36 (35-46) 
10] TORONTO FC 34 (47-53) 
11] ATLANTA UTD 33 (41-48) 
12] CHARLOTTE 32 (34-46) 
13] CHICAGO FIRE 32 (28-38) 
14] DC UNITED 26 (32-59)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 60 (59-32)  
02] AUSTIN 51 (60-42) 
03] FC DALLAS 46 (43-33) 
04] NASHVILLE SC 45 (48-37) 
05] MINNESOTA 44 (44-43) 
06] SALT LAKE 42 (38-38) 
07] PORTLAND TIMBERS 42 (49-47) 
08] LA GALAXY 39 (46-42) 
09] SEATTLE SOUNDERS 36 (40-40) 
10] VANCOUVER 34 (32-51) 
11] COLORADO RAPIDS 33 (38-50) 
12] KANSAS CITY 30 (33-51) 
13] SAN JOSE 30 (44-55) 
14] HOUSTON 29 (36-48)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
MONTREAL-COLUMBUS CREW

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

CHARLOTTE-NY CITY 
NASHVILLE SC-LA GALAXY 

NY RED BULLS-NEW ENGLAND 
ATLANTA-TORONTO 

FC CINCINNATI-SAN JOSE 
PHILADELPHIA-ORLANDO 
CHICAGO-INTER MIAMI 

SEATTLE-AUSTIN 
FC DALLAS-LAFC 

HOUSTON-KANSAS CITY 
COLORADO-VANCOUVER 

REAL SALT LAKE-DC UNITED 
PORTLAND-MINNESOTA

ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
MONTREAL-CHICAGO 

INTER MIAMI-COLUMBUS CREW 
MINNESOTA-LAFC 

HOUSTON-NEW ENGLAND 
KANSAS CITY-DC UNITED

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ORLANDO-ATLANTA 

AUSTIN-REAL SALT LAKE 
COLORADO-SAN JOSE 

VANCOUVER-LA GALAXY

EUROBASKET 2022 

«Πάτησε» την Εσθονία και…  
ζεστάθηκε για το Βερολίνο η Ελλάδα!
Αήττητη αναχώρησε από το Μιλάνο η Εθνική, συντρίβοντας 90-69 την Εσθονία χωρίς τον Γιάννη στο δεύτερο 
μέρος, που αποχώρησε «λαβωμένος» και… ζέστανε τις μηχανές για τη νοκ άουτ φάση στο Βερολίνο!

Εντυπωσιακό επίλογο έβα-
λε στο Μιλάνο η Ελλάδα! 

Με σοβαρότητα και εξαιρετι-
κή άμυνα, η Εθνική δεν άφη-
σε περιθώρια στην Εσθονία, 
την οποία συνέτριψε 90-69 
για το 5/5 στον τρίτο όμιλο, 
κάνοντας μία δυνατή… προ-
πόνηση ενόψει της νοκ άουτ 
φάσης του Ευρωμπάσκετ στο 
Βερολίνο.
Κορυφαίος ο Γιάννης Αντετο-

κούνμπο με 25 πόντους από 
το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο 
ο «Greek Freak» αποχώρη-
σε στην αρχή του δεύτερου 
μέρους, εξαιτίας ενός προ-
βλήματος. Δεύτερος σκόρερ 
ο Σλούκας με 11 πόντους. 
Στα αξιοσημείωτα της στατι-

στικής ήταν τα 15 κλεψίματα 
και οι 7 τάπες των παικτών 
του Ιτούδη!
Από την άλλη, οι Εσθονοί, 
οι οποίοι είχαν αποκλει-
στεί και μαθητικά, ολοκλή-
ρωσαν την παρουσία τους 
στο Ευρωμπάσκετ με ρε-
κόρ 1-4. Πρώτος τους σκόρερ 
ήταν ο Βένε με 19 πόντους. 

ΤΟ ΜΑΤΣ
Με τους Παπαγιάννη, Γιάν-

νη, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 
και Καλάθη ξεκίνησε η Ελλά-
δα. Σοβαροί και συγκεντρω-
μένοι μπήκαν στην αναμέ-

τρηση οι παίκτες του Ιτούδη, 
με την εξαιρετική τους άμυνα 
να δίνει πόντους στο ανοικτό 
γήπεδο και με μπροστάρη τον 
Γιάννη το σκορ να πηγαίνει 
στο 4-12, στα πρώτα πέντε λε-
πτά. Η Εθνική είχε τον πλήρη 
έλεγχο και έφτασε στο νταμπλ 
σκορ (9-18) στο 7’. 
Στη συνέχεια, οι διεθνείς 

χαλάρωσαν στην άμυνα, έδω-
σαν τρίποντα στους Εσθονούς 
και εκείνοι βρίσκοντας ρυθμό 
μείωσαν στο καλάθι (21-23) 
στο 9’. Ωστόσο, δύο καλές 
άμυνες στον εναπομείναντα 
χρόνο και ισάριθμοι αιφνι-
διασμοί, έστειλαν την Ελλάδα 
στο +6 (21-27) στο τέλος της 
πρώτης περιόδου.
Σχεδόν εξαιρετικά τα πήγαι-

νε αμυντικά η Εθνική στην 
αρχή του δεύτερου δεκαλέ-
πτου, αλλά επιθετικά επέλε-
ξε ένα αργό τέμπο και έτσι η 
διαφορά δεν ξέφευγε (25-33). 
Η συνέχεια, όμως, ανήκε 

ολοκληρωτικά στους παί-
κτες του Ιτούδη. Με απανω-
τά κλεψίματα έτρεξαν στον 
αιφνιδιασμό και με κύριο εκ-
φραστή τον Γιάννη, ο οποίος 
ήταν… ασταμάτητος, αλλά 
και τους Σλούκα και Ντόρσεϊ, 
εκτόξευσαν τη διαφορά στο 
+16 (30-46) στο 17’. Στα τελευ-
ταία λεπτά, οι ρυθμοί των δι-

εθνών μειώθηκαν, αλλά και οι 
Εσθονοί δεν έδειχναν ικανοί 
να κάνουν μεγάλη… ζημιά και 
έτσι η Ελλάδα πήγε στα απο-
δυτήρια με το +15 (36-51). 
Η καλή άμυνα και οι Ντόρσεϊ 
και Παπανικολάου, πήγαν τη 
διαφορά στο +19 (39-58) στα 
πρώτα δύο λεπτά του δεύτε-
ρου μέρους. 
Ο Γιάννης αποσύρθηκε 

(λόγω ενός προβλήματος) και 
οι Εσθονοί έβρισκαν καλάθια 
κυρίως από τα επιθετικά ρι-
μπάουντ. Ωστόσο, η άμυνα 
των διεθνών έγινε πολύ πι-
εστική, τα κλεψίματα και οι 
τάπες ήρθαν ξανά και με τους 
πόντους στο ανοικτό γήπεδο 
η διαφορά πήγε αρχικά στο 
+26 (43-69) στο 26’. 
Η όρεξη και διάθεση των 

παικτών του Ιτούδη και στις 
δύο πλευρές του παρκέ δεν… 
υποχώρησε και συνεχίζοντας 
το ίδιο στα τελευταία λεπτά, 
η Ελλάδα έκλεισε την τρίτη 
περίοδο στο +28 (49-77).
Με τρίποντο του Αγραβάνη 

η Εθνική έστειλε τη διαφορά 
στο +29 (52-81) στο ξεκίνημα 
του τέταρτου δεκάλεπτου. 
Όπως είναι φυσικό, τα τελευ-

ταία λεπτά της αναμέτρησης 
είχαν διαδικαστικό χαρακτή-
ρα. Το παιχνίδι έγινε ελεύθε-
ρο και δεν ήταν τόσο… ελκυ-

στικό, με τον Δημήτρη Ιτούδη 
να δίνει χρόνο συμμετοχής σε 
όλους τους παίκτες. Οι διε-
θνείς έκαναν πολλά λάθη και 
επέτρεψαν στους Εσθονούς 
να ρίξουν τη διαφορά, αλλά 
σε κανένα σημείο φυσικά δεν 
ένιωσαν απειλεί, παίρνοντας 
τη νίκη με το τελικό 69-90. 
Τα δεκάλεπτα: 21-27, 36-51, 
49-77, 69-90
ΕΣΘΟΝΙΑ (Τοϊγιάλα): Ντρελ 

(0/7 σουτ, 9 ριμπάουντ, 2 
ασίστ), Ντόρμπεκ 2, Γιόεσαρ 
12 (5/9 δίποντα, 2/2 βολές, 
7 ριμπάουντ), Κίτσινγκ 10 
(2), Κότσαρ 6 (2/12 δίποντα), 
Κρίισα 12 (4), Κουλαμάε 2 
(1/6 σουτ), Ραϊέστε, Σοκ, Τας 
6 (3/3 δίποντα), Βένε 19 (5/5 
δίποντα, 3/5 τρίποντα)
ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): Αγρα-

βάνης 3 (1), Γιάννης Αντετο-
κούνμπο 25 (8/9 δίποντα, 1/1 
τρίποντο, 6/7 βολές, 5 ριμπά-
ουντ, 4 ασίστ, σε 19 λεπτά), 
Κώστας Αντετοκούνμπο, Θα-
νάσης Αντετοκούνμπο 3 (1), 
Καλάθης 9 (3/4 δίποντα, 1/2 
τρίποντα, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 
8 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 
3/5 βολές), Λαρεντζάκης 5, 
Λούντζης 8 (1), Παπαγιάννης 
2, Παπανικολάου 8 (2/3 τρί-
ποντα), Παπαπέτρου 8 (1), 
Σλούκας 11 (3/4 δίποντα, 1/2 
τρίποντα, 2/3 βολές)

EUROPA LEAGUE
Έπαιξε με τη φωτιά 
και… κάηκε στη 
Νάντη ο Ολυμπιακός!

Την… πάτησε ο Ολυμπιακός! Οι 
«ερυθρόλευκοι» δεν έπιασαν 

υψηλά στάνταρ απόδοσης, έδωσαν 
χώρους και δικαιώματα στη Ναντ, η 
οποία τους τιμώρησε στο 3ο λεπτό των 
καθυστερήσεων (2-1) και η ομάδα του 
Κάρλος Κορμπεράν ξεκίνησε με ήττα 
την πορεία της στους ομίλους του 
Europa League!
Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το γήπε-

δο… έγερνε προς την εστία του Βα-
τσλίκ. Οι γηπεδούχοι πίεζαν ψηλά και 
δυσκόλευαν τον Ολυμπιακό, που δεν 
μπορούσε να περάσει τη σέντρα, εκτός 
από ελάχιστες περιπτώσεις. Έτσι στο 32’ 
ο Μουσταφά έκανε το 1-0, σκορ με το 
οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυ-
τήρια.
Με το ξεκίνημα όμως του 2ου ημιχρό-

νου ο Ολυμπιακός, έστω και από τύχη, 
κατάφερε να ισοφαρίσει (50’) με το 
αυτογκόλ του Μουτουσάμι. Το γήπεδο 
είχε παγώσει, η ατμόσφαιρα το ίδιο 
και ο Ολυμπιακός έδειχνε επικίνδυνος 
στην κόντρα. Η συμπλήρωση μιας ώρας 
έφερε το ντεμπούτο του Μπόουλερ που 
μπήκε στη θέση του Μασούρα, με τον 
Κομπουαρέ να ρίχνει και αυτός στο ματς 
τους Σιμόν και Σισοκό.
Η Ναντ έβγαζε μεγαλύτερη φρεσκάδα 

στο τελευταίο τέταρτο, πίεζε και βρήκε 
γκολ με τον Γκεσάν αλλά ακυρώθηκε 
σωστά για οφσάιντ, με τους «ερυθρό-
λευκους» να αδυνατούν να παγώσουν 
το ρυθμό. 
Οι γηπεδούχοι πίεζαν, ο Βατσλίκ… κρα-

τούσε, αλλά «λύγισε» και αυτός στο 3ο 
λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Γκε-
σάν με καρφωτή κεφαλιά σκόραρε για 
το 2-1, βάζοντας «φωτιά» στο γήπεδο!

© sport-fm.gr
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Πράσινο ξεκίνημα χωρίς... παθητικό

Με νίκες των «αιωνίων» και της 
ΑΕΚ συνεχίστηκε το πρωτάθλημα 

της Σούπερ Λιγκ, με τα παιχνίδια της 3ης 
αγωνιστικής, ενώ το ντέρμπι της Θεσσα-
λονίκης είχε ισόπαλο αποτέλεσμα χωρίς 
τέρματα.
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3Χ3 και φι-

γουράρει μόνος πρώτος, χωρίς μάλιστα 
να έχει δεχτεί γκολ, γεγονός που του 
δίνει... δύναμη, ενόψει του αθηναϊκού 
ντέρμπι με την ΑΕΚ στη «Λεωφόρο Αλε-
ξάνδρας».
Από το 2009-10, όταν και κατέκτησε 

το τελευταίο του πρωτάθλημα, είχε να 
ξεκινήσει την αγωνιστική του σεζόν στη 
Super League ο Παναθηναϊκός χωρίς να 
δεχθεί τέρμα στα τρία πρώτα ματς.
Η εστία του δεν έχει παραβιαστεί, αφού 

επικράτησαν με 1-0 του Ιωνικού στην 
πρεμιέρα, πήραν το εκτός έδρας τρίπο-

ντο με τον ΟΦΗ χάρη στο 2-0 και το Σάβ-
βατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 επικράτησαν 
με 1-0 του Λεβαδειακού στο «Απόστολος 
Νικολαΐδης».
Το 2009-10 είχαν ξεκινήσει το πρωτά-

θλημα με νίκη 3-0 στην Κρήτη επί του Ερ-
γοτέλη, επικράτησαν 1-0 της Ξάνθης στο 
Ολυμπιακό Στάδιο και για την 3η αγωνι-
στική πήραν τη νίκη με 1-0 στην Κομοτη-
νή επί του Πανθρακικού.
Δέχθηκαν το πρώτο τους γκολ την 4η 

αγωνιστική, όπου επικράτησαν με 2-1 
του Άρη στο ΟΑΚΑ, παρότι η ομάδα της 
Θεσσαλονίκης είχε προηγηθεί με 1-0 
χάρη σε σουτ του Γκιάρο (37’).
Το σερί με τις νίκες συνεχίστηκε απένα-

ντι στη γηπεδούχο ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με σκορ 
1-0 και της ΑΕΛ με 4-0 πάλι στο Ολυμπι-
ακό Στάδιο.
Η πρώτη τους απώλεια βαθμών ήταν 

την 7η αγωνιστική, όπου έμειναν στο 2-2 
εκτός έδρας με την Καβάλα, ενώ η πρώ-
τη ήττα ήρθε τη 12η αγωνιστική από τον 
Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκη με 
2-0.

5ο ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΓΚΟΛ
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχθεί γκολ 

στα πέντε τελευταία του εντός έδρας 
παιχνίδια, με τον τελευταίο ποδοσφαιρι-
στή που σκόραρε στο «Απόστολος Νικο-
λαΐδης» να είναι ο Ζίβκοβιτς στις 3 Απρι-
λίου 2022 και στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 
2-1 για τα Playoffs της Super League. 
Από τότε έχουν ακολουθήσει οι εντός 

έδρας αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό 
(1-0), τον Άρη (1-0), τον ΠΑΣ Γιάννινα (4-
0) και οι δύο φετινές με τον Ιωνικό (1-0) 
και το Λεβαδειακό (1-0).

ΜΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016-17
Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον στην κο-

ρυφή της βαθμολογίας χωρίς συγκάτοικο 
και η τελευταία φορά που συνέβη αυτό 
ήταν τη σεζόν 2016-17, στις 3 Οκτωβρίου 
2016.
Εκείνη τη σεζόν υπήρξε μετάθεση για τις 

δύο πρώτες αγωνιστικές και έτσι μετά το 
τέλος της 6ης αγωνιστικής και με τέσσερα 
ματς, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πρώτος 
με 10 βαθμούς και ακολουθούσαν ο Ολυ-
μπιακός και ο Πανιώνιος με 9 βαθμούς. 
Έπεσε από την κορυφή στις 15 Οκτωβρί-

ου 2016, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε 
με 2-0 στη Νέα Σμύρνη και την επόμενη 
ημέρα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-1 
από την Ξάνθη στο «Απόστολος Νικολα-
ΐδης».

© slgr.gr

Οι αριθμοί της  
3ης αγωνιστικής

• Το τελευταίο χαμένο πέναλτι σε ντέρμπι 
ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ ήταν στις 
28 Ιουνίου 2020 με τον Κουέστα να σταμα-
τά τον Σβιντέρσκι, σε μια αναμέτρηση που 
έγινε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ο ΠΑΟΚ 
επικράτησε με 2-0. 

• Ο ένας βαθμός συγκομιδή στα τρία ματς 
του ΠΑΣ Γιάννινα είναι το χειρότερο ξεκίνη-
μα για τα τελευταία 20 χρόνια. Το 2002-03 
είχε ηττηθεί και στα τρία ματς της χρονιάς, 
ενώ το 2009-10 που δεν κατάφερε να μείνει 
τελικά στην κατηγορία, είχε ξεκινήσει με 1 
νίκη – 1 ισοπαλία – 1 ήττα και το 2018-19 
στο δεύτερο υποβιβασμό του είχε 1 νίκη – 2 
ήττες.

• Ο ΟΦΗ διατήρησε μια παράδοση που τον 
θέλει τα τέσσερα τελευταία χρόνια να κάνει 
την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μακριά 
από την έδρα του. Αυτό ξεκίνησε το 2019-
20 με τη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό 
με 3-1, συνεχίστηκε το 2020-21 με το Λαμία 
– ΟΦΗ 1-2 και το 2021-22 ήταν στο Παναι-
τωλικός – ΟΦΗ 1-2. Αυτή τη σεζόν το πρώτο 
τρίποντο ήρθε με νίκη 1-0 μέσα στο Βόλο.

«Χαμός» για τον ορισμό Σιδηρόπουλου, ξένος 
διαιτητής ή αναβολή στο αθηναϊκό ντέρμπι

Η απόφαση της ΚΕΔ να ορίσει τον 
Τάσο Σιδηρόπουλο (φωτ.) στο Πα-

ναθηναϊκός-ΑΕΚ και όχι κάποιον ξένο 
διαιτητή, όπως έχει καθιερωθεί τα τε-
λευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτά-
θλημα, έφερε έντονες αντιδράσεις στη 
συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής 
της ΕΠΟ (Πέμπτη 8/9). 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διοίκη-

ση της ομοσπονδίας να προχωρήσει σε 

αντικατάσταση του Έλληνα διαιτητή με 
ξένο, ενώ αυτή τη στιγμή ο αγώνας είναι 
στον... αέρα, καθώς δεν είναι σίγουρο 
πως θα βρεθεί ρέφερι που να μπορεί να 
ταξιδέψει στην Ελλάδα έως την ημέρα 
του ντέρμπι (Κυριακή 11/9).
Κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής επι-

τροπής, όλες οι μεγάλες ομάδες εξέφρα-
σαν τις αντιρρήσεις τους για την απόφα-
ση του αρχιδιαιτητή Στίβεν Μπένετ να 
ορίσει τον Σιδηρόπουλο και συμφώνη-
σαν, από εδώ και στο εξής να σφυρίζουν 
τα ντέρμπι αποκλειστικά διαιτητές από 
το εξωτερικό. 
Η AEK τόνισε πως ήταν υπέρ του ορι-

σμού ξένου διαιτητή στο αθηναϊκό ντέρ-
μπι και το διατράνωσε αυτό και στη συ-
νεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της 
ΕΠΟ. Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει να 
αντιδρά από το βράδυ της Τετάρτης 7/9 
και εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως 

«αιφνιδιαστικές αλλαγές και επιλογές, 
όπως αυτή του ορισμού Έλληνα διαιτητή 
στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, δίνουν 
τροφή στην καχυποψία και στην παθογέ-
νεια».
Ο πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέ-

λης Μαρινάκης, είπε στη διάρκεια της 
εκτελεστικής επιτροπής στον πρόεδρο 
της ΕΠΟ, Παναγιώτη Μπαλτάκο, πως «τί-
ναξες το πρωτάθλημα στον αέρα». Ο 
Μπαλτάκος από την πλευρά του, με ανα-
κοίνωσή του δήλωσε πως δε γνώριζε για 
τον ορισμό Σιδηρόπουλου κι έριξε την ευ-
θύνη στην ΚΕΔ.
Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Μάκης Γκα-

γκάτσης, ήταν κι αυτός κάθετος. «Είναι 
γνωστό και δεν αλλάζει, εμείς σαν ΠΑΟΚ 
και ο κ. Σαββίδης, έχουμε γνωστοποιήσει 
ότι είμαστε υπέρ των ξένων διαιτητών σε 
όλα τα ντέρμπι».

© naftemporiki.gr

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-0  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3-1 
17’ Μπουχαλάκης, 45’ Μπιέλ,  
95΄πέν. Ελ-Αραμπί - 49’ Μεντόσα 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0 
3’ Βέρμπιτς 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-1
50’ Ροτάριου - 33’ Καρέλης 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ 0-1 
5’ Διαμαντής 
ΑΕΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0 
39’ Πινέδα, 87’ Άμραμπατ 
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 3 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  9 (4-0) 
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  7 (5-1) 
03] ΠΑΟΚ   7 (3-1) 
04] ΑΕΚ    6 (5-1) 
05] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  4 (4-3) 
06] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4 (5-4) 
07] ΑΡΗΣ   4 (4-3) 
08] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   4 (4-4) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  3 (3-3) 
10] ΟΦΗ   3 (2-5) 
11] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   2 (1-4) 
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 (1-4) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  1 (0-4) 
14] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  1 (1-5) 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

11:30 ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
12:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
14:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
14:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ 
14:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
12:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Επιστροφή στα θρανία!Επιστροφή στα θρανία!

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ξεκινούν τα μαθήματα χορού

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αρχίζουν 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 ανανε-
ωμένες 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 ποιοτι-
κού έργου. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να 
γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ ανά-

ψει!»  έλεγε ο φιλόσοφος και ιστορικός Πλούταρχος. 
Μετά από ένα ξεκούραστο καλοκαίρι γεμάτο βουτιές 
και ξέγνοιστα παιχνίδια, ήρθε πλέον η αναμενόμενη 
ώρα της επιστροφής στα θρανία! 

Οι μαθητές του σχολείου μας “Σωκράτης -Δημοσθέ-
νης” προσήλθαν στα παραρτήματά του, με πηγαίο 
ενθουσιασμό και φλογερή δίψα για μάθηση.

Τόσο όλες οι αίθουσες όσο και τα προαύλια των κτι-
ρίων του σχολείου, είχαν προετοιμαστεί στο έπακρο 
από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους 
δασκάλους και φυσικά τις διευθύνσεις κάθε παραρ-
τήματος.

Μια πληθώρα πολύχρωμων μπαλονιών έντυσαν τα 
σχολεία μας με παιδική διάθεση, ενώ τα μηχανήμα-
τα αμέτρητων φυσαλίδων στις αυλές, μετέτρεψαν 
την ατμόσφαιρα σε μια παραμυθένια πραγματικό-
τητα.

Χαμογελαστοί γονείς, περήφανοι παππούδες και 
γιαγιάδες αλλά και πολλοί ακούραστοι εθελοντές 
έβρασαν καλαμπόκια, ετοίμασαν σπιτικά χαμπουρ-
γκέρ, μοίρασαν «μαλλί της γριάς» και φυσικούς χυ-
μούς σε όλα τα λαμπερά πρόσωπα των μαθητών, 
που πεινασμένα κι ευτυχισμένα, περίμεναν με λα-
χτάρα να γευτούν όλες τις προσφερόμενες λιχου-
διές. 

Το πάρτι εμπλουτίστηκε από τη θεατρική παρουσία 
μασκότ, που με διασκεδαστικό, μοναδικό τρόπο τα-

ξίδεψαν τα παιδιά σε ένα φανταστικό κόσμο, πλού-
σιο σε περιπετειώδεις ιστορίες και πολύχρωμες εικόνες.
Μερικά τολμήρα μάλιστα παιδιά, προσφέρθηκαν 
ως ζωντανοί καμβάδες ζωγραφικής, στο πρόσωπό 
των οποίων οι καλεσμένοι καλλιτέχνες δημιούργη-
σαν εντυπωσιακά σχέδια σε μια πλούσια πανδαισία 
χρωμάτων. 

Στην αίθουσα του γυμναστηρίου, ταλαντούχοι δά-
σκαλοι χορού ξετρέλαναν τους μαθητές μας με λα-
τινικούς ήχους και θαυμαστές χορευτικές φιγούρες, 
αφήνοντάς τους εξουθενωμένους από χαρά και δι-
ασκέδαση!

Η πρώτη μέρα επιστροφής στο σχολείο υπήρξε 
ανέκαθεν ένα θέμα που απασχολεί και αγχώνει ιδι-
αιτέρως τόσο τους γονείς, όσο και τους ίδιους τους 
μαθητές κάθε ηλικίας.

Στο σχολείο μας “Σωκράτης-Δημοσθένης”, εργαζό-
μαστε ομαδικά και εντατικά για την κατάλληλη προε-
τοιμασία της καινούργιας σχολικής χρονιά, αλλά και 
για την ακέραια εξέλιξή της.

Σε στενή κι αρμονική συνεργασία με τους γονείς, η 
διεύθυνση και οι δάσκαλοι των παραρτημάτων μας, 
εργάζονται σκληρά ώστε, με στόχο την ακαδημαϊκή 
πρόοδο και την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, 
κάθε σχολική χρονιά να είναι επιτυχημένη.

Σε όλους λοιπόν τους καταπληκτικούς γονείς των 
μαθητών μας, ευχόμαστε μια υπέροχη σχολική χρο-
νία και φυσικά σε όλα τα εξαιρετικά παιδιά μας, ευ-
χόμαστε καλή πρόοδο, με υγεία, χαρά, κι επιτυχιά!

Το Λαογραφικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος της ΕΚΜΜ, πάντα με σεβασμό και αγάπη 

στη λαϊκή μας παράδοση, είναι έτοιμο να καλωσο-
ρίσει και φέτος όλους όσους ενδιαφέρονται για τα 
μαθήματα διδασκαλίας των παραδοσιακών μας χο-
ρών. Τα τμήματα είναι ανοιχτά σε όλους τους ενδια-
φερόμενους, ανεξάρτητα με το σχολείο που φοιτούν 
οι μαθητές.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου και θα 
παραδίδονται στα διάφορα σχολικά παραρτήματα 
της ΕΚΜΜ: Μοντρεάλ, Λαβάλ, Ρόξμπορο και Νότια 
Ακτή. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα για τις ομάδες 
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 Ερ-
γαστηρίου Μοντρεάλ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
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.
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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.

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

*     ΚΑΝΑΔΑ     
*

Λ Ε

Γ Ο

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462  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 » 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 514 948 6063

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Οι πρώτοι 3 μήνες μετά τις εκλογές της ΕΚΜΜ
Λέγεται ότι ο τρόπος που ξεκινάς είναι ενδεικτικός για το πώς θα τελειώσεις. Αν αυτό 
ισχύει, υπάρχει λόγος ανησυχίας, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση 
Τσούκα ξεκίνησε τη θητεία της. (…)
Είναι ανησυχητικό το γεγονός, ότι ένας νεοεκλεγείς Πρόεδρος απουσιάζει για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές, χωρίς, πρώτον, να παρουσιάσει 
ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης στο Διοικητικό του Συμβούλιο και, δεύτερον, χωρίς να 
λάβει καμία έγκριση για να ενεργεί εκ μέρους του ΔΣ. (...)
Υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις, ότι ο ίδιος τρόπος διακυβέρνησης που 
απορρίφθηκε μαζικά από το εκλογικό σώμα επανέρχεται γρήγορα. Κρίσιμες 
μονομερείς αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς σωστή ανάλυση και διαβούλευση. (…) 
Συχνά, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση όταν 
κάνουν ερωτήσεις. (...) Φοβόμαστε ότι στο μυαλό της διοίκησης Τσούκα έχει ήδη 
επικρατήσει μια νοοτροπία «εμείς και αυτοί», που θυμίζει τις προηγούμενες διοική-
σεις.(...)

Τουλάχιστον πέντε στοιχεία προκαλούν αυτή την ανησυχία: 
• Παρά την απόφαση του ΔΣ να συνεδριάζει κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, οι 
προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν 
με απόφαση του Προέδρου. (...)
• Παρά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής να πραγματοποιεί δύο συνεδριά-
σεις κάθε μήνα, μόνο δύο έχουν πραγματοποιηθεί από την ημέρα της συγκρότησης 
της ΕΕ.
 • Ο προϋπολογισμός 2022-2023 δεν έχει παρουσιαστεί, ούτε έχει οριστεί ημερομηνία 
για την έγκριση του από τη Γενική Συνέλευση. Παρόλα αυτά, λαμβάνονται αποφάσεις 
και ξοδεύονται χρήματα χωρίς καμία αρμοδιότητα, διαφάνεια και σεβασμό στους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς. (...)
• Μετά από σχεδόν τρεις μήνες, δεν έχουμε ακόμη ενημερωθεί για την οικονομική 
κατάσταση της ΕΚΜΜ. (...) 
• Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι, ότι σημαντικές αποφάσεις έχουν ανακοινωθεί 
δημοσίως χωρίς προηγούμενη συζήτηση και έγκριση. Τα Αρχαία Ελληνικά 
προστέθηκαν στο διδακτικό πρόγραμμα του Σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης χωρίς 
να ζητηθεί η γνώμη των εκπαιδευτικών ή των γονέων και χωρίς την έγκριση της ΕΕ 
και του ΔΣ. (...)
Αν και οι εκλογές δεν έδωσαν στην Ομάδα Πράξις την πλειοψηφία, σεβαστήκαμε την 
απόφαση και δεχτήκαμε με ενθουσιασμό να συνεργαστούμε στην ΕΕ μέσω πέντε 
μελών μας. Και οι δέκα από εμάς στο Κεντρικό ΔΣ παραμένουμε προσηλωμένοι στις 
βασικές μας αρχές και έχουμε καταστήσει σαφές ότι θα ενεργούμε με εποικοδομητικό 
τρόπο, θα παρέχουμε συνεργασία και θα υπηρετούμε τη διασφάλιση των Εσωτερικών 
Κανονισμών. 

Τα άμεσα αιτήματά μας προς τον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ: 
• Όλα τα μέλη της ΕΕ και του ΔΣ πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό (...)
• Πρέπει να καθοριστεί και να τηρηθεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων της ΕΕ και του 
ΔΣ. 
• Η διοίκηση Τσούκα πρέπει να παρουσιάσει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που θα 
προσδιορίζει τους στόχους για το οικονομικό έτος 2022-2023. 
• Είναι επείγον ο Ταμίας να υποβάλει πρόταση προϋπολογισμού στο ΔΣ κατά τη 
συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και να προτείνει ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης στις 
αρχές Οκτωβρίου.

• Ο Ταμίας πρέπει να υποβάλλει γραπτή έκθεση πριν από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ 
• Η εξαγγελθείσα απόφαση για την εφαρμογή της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνι-
κών στα σχολεία μας πρέπει να ανασταλεί (...)
Αν θέλουμε να προχωρήσουμε αρμονικά προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να 
συμφωνήσουμε σε ένα κοινό σύνολο αξιών και όραμα (...) για τη βελτίωση της 
Κοινότητάς μας. (...)
 
Χρήστος Σύρρος, 
εξ ονόματος: Άννα Γεωργαντά, Βίκυ Καλιοτζάκη, Γιώργος Καρύδης, Δημήτρης 
Κατσαούνης, Γεράσιμος Κολαΐτης, Δημήτρης Λέκας, Δημήτρης Μανίκης, Κωστία 
Πανταζή και Μιχάλης Πατσατζής.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στο: https://teampraxis.ca/el_GR/blog/our-blog-1/
post/3-37

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
Greek Orthodox Ladies  
Philoptochos Society  
of Holy Cross Church 
 
                               

 

4865 Chemin du Souvenir, Laval, (Québec),  H7W 1E1  •  Tél.: (450) 973-3773  •   
Fax.: (450) 973-3754 

 
 

Les Dames Bénévoles de 
l’église grecque Orthodoxe 
Ste-Croix   

 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Τιμίου Σταυρού Λαβάλ 

Οργανώνει γεύμα σε πακέτο 
Π Ρ Ο Σ  Ε Ν Ι Σ Χ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Ι Ε Ρ Ο Υ  Ν Α Ο Υ  Μ Α Σ  

 
Αγαπητοί αδελφοί,  
 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού διοργανώνει γεύμα σε πακέτο, την 
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου για την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καλούμε θερμά 
όλους όσους επιθυμούν, να έλθουν σε επαφή με τη Φιλόπτωχο, και να δώσουν την 
παραγγελία τους. 
Οι παραλαβές των γευμάτων θα γίνουν την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου μεταξύ 11:30 με 13:30, 
στην αίθουσα του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού. (4865 Souvenir, Laval, Quebec) 
Το γεύμα περιλαμβάνει:  

Ένα (1) στήθος κοτόπουλου, πατάτες, ψωμί, ελληνική σαλάτα, σπανακόπιτα και γλυκό. 

Τιμή πακέτου: $25.00 
Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας καλώντας την Φιλόπτωχο στο (450) 686-8207. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΒΛΑΧΟΥ 
(από Δαφνί Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022
στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
ΧΑΡΙΣΑΚΉ 

(από Αθήνα)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΉ

(από Καλαμάτα)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Σεπτεμ βρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(από Σφενδάμη Πιερίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΉ 

(από Θολοποτάμι Χίου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΙΝΙΟΣ 
(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ 

(από Παραδείσια Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΉ 
ΓΟΥΔΉ 

(από Κορησό Καστοριάς)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΑΝΝΑΣ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑ

(από Κεφαλληνία)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρί ου 2022

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

τελείτε τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύ σεως της ψυχής τού 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΧΑΤΖΉΜΑΡΚΟΥ 

(από Κω Δωδεκανήσου)



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  9 Σεπτεμβριου, 2022 / September 9, 2022  27

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Αγόριανη Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

 στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας 
(827, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham, Qc.) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΓΚΟΒΑ 

(από Παραδείσια Μεγαλουπόλεως, Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
(5220 Grande Allée, Saint-Hubert) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΜΩΡΑΪΤΗ 

(από Πάτρα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο τής 

λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς, Ειρήνης Θέμελη.

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 St-Roch, Montreal)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

τής λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς

ΕΙΡΉΝΉΣ ΘΕΜΕΛΉ
(ετών 100, το γένος Καρβελά, από τη Χώρα Σάμου)

Τα παιδιά: Φειδίας Θέμελης  
Στέλλα-Γιάννης Ανδρικοπούλου  

Τα εγγόνια: Μαρίνα-Παναγιώτης Μπουρνάκης  
Εμμανουήλ Ανδρικόπουλος  

Ο δισέγγονος, η νύφη: Τούλα Καρβελάς  
Τα ανίψια: Νικόλαος Καρβελάς [οικογενειακώς]  

& Γεώργιος Καρβελάς [οικογενειακώς] 
 

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 παρευρεθούν

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΉ- ΝΤΟΥΛΑ 

(από Μεσοχώρα Τρικάλων)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΡΉΓΑ 

(από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)

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

Το 1570, μία σειρά στρατιω-
τικών επιτυχιών, κατέστησε 

τους Οθωμανούς κυρίαρχους στη 
λεκάνη της Μεσογείου. Ο κίνδυνος, 
πλέον, για την Ευρώπη, γινόταν 
όλο και πιο ορατός. 
Οι Οθωμανοί δεν αποτελούσαν μόνο 

θρησκευτική, αλλά και εδαφική και 
εμπορική απειλή. Τα περισσότερα 
από τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης 
ήταν μεγάλες εμπορικές δυνάμεις. Ως 
εκ τούτου, μία επέκταση των Οθωμα-
νών στα δικά τους όρια, θα περιόριζε 
-αν δεν εξαφάνιζε κιόλας- το δικό τους 
εμπόριο. Επιπλέον, οι τουρκικές θηρι-
ωδίες εξαγρίωσαν όχι μόνο τους ηγέ-
τες, αλλά και τους λαούς της Ευρώπης. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, και με πρω-
τοβουλία του Πάπα Πίου Ε’, συγκρο-
τήθηκε στρατιωτική συμμαχία μεταξύ 
χριστιανικών κρατών: ο Ιερός Συνα-
σπισμός (Sacra Liga). Στη συμμαχία 
αυτή συμμετείχαν η Ισπανία, η Βε-
νετία, η Ρώμη, η Σαβοΐα, το τάγμα 
των Ιωαννιτών Ιπποτών, η Γένουα. 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 1571, στόλος, 
τον οποίον αποτελούσαν δυνάμεις 
από όλα τα μέλη του Ιερού Συνασπι-
σμού, ξεκίνησε από τη Μεσσήνη της 
Ιταλίας για τ’ ανατολικά. Αρχηγός του 
Ενωμένου Χριστιανικού Στόλου ορί-
σθηκε ο 24χρονος Δον Ζουάν ο Αυ-
στριακός, εξώγαμος γιος του Βασιλιά 
της Ισπανίας (& Γερμανίας) Καρόλου 
Α’, και αδελφός του Βασιλιά της Ισπα-
νίας Φιλίππου Β’. Συναρχηγοί ήταν ο 
Αρχιστράτηγος των Παπικών δυνά-
μεων Μαρκαντόνιο Κολόννα, ο Βενε-
τός Ναύαρχος και μετέπειτα Δόγης, 
Σεμπαστιάνο Βενιέρ, ο Διοικητής της 
Δεξιάς Πτέρυγας του Στόλου, Τζιαν 
Αντρέα Ντόρια, ο Γενικός Προβλε-
πτής Θαλάσσης, Αγκοστίνο Μπαρ-
μπαρίγκο, και ο Μάρκο Γκουιρίνι.
Η σύγκρουση μεταξύ των δύο στό-

λων, που πραγματοποιήθηκε στη 
θαλάσσια περιοχή, που τότε ήταν 
γνωστή ως «Κόλπος της Ναυπά-
κτου», ήταν καταστροφική για την 
πλευρά των Οθωμανών, αφού μό-
λις 35 από τα 280, περίπου, πλοία 

τους σώθηκαν, ενώ 20.000 ήταν οι 
νεκροί τους. Οι απώλειες για τους 
Ευρωπαίους ήταν πολύ μικρότε-
ρες: 8.000 νεκροί. 
Η Ναυμαχία αυτή στοίχισε περισ-

σότερες ζωές στους Έλληνες, αφού 
Έλληνες κωπηλάτες υπήρχαν, τόσο 
στα πλοία των Ευρωπαίων, όσο 
και σ’ εκείνα των Οθωμανών. Αξι-
ωματικός στο πολεμικό «Μαρκη-
σία» του Αντρέα Ντόρια ήταν και ο 
Ισπανός συγγραφέας του «Δον Κι-
χώτη», ο Μιγκουέλ ντε Θερβάντες, 
ο οποίος έχασε εδώ το χέρι του. 
Στη δυτική πλευρά του ενετικού λι-
μένος της Ναυπάκτου, βρίσκεται το 
Πολιτιστικό Πάρκο Θερβάντες, όπου 
είναι αναρτημένες αναμνηστικές μαρ-
μάρινες επιγραφές, αφιερώματα των 
Πρεσβειών των εμπλεκομένων στη 
Ναυμαχία κρατών. Εκεί υψώνεται, 
επίσης, και το άγαλμα του Μιγκουέλ 
ντε Θερβάντες.

Σε επαφή με το δυτικό ενετικό τείχος 
του κάστρου της Ναυπάκτου, κοντά 
στο Λιμάνι, υψώνεται ο Πύργος του 
Μπότσαρη. Χτίστηκε σε δύο φάσεις: 
ο δυτικός πύργος το 15ο αι. και ο ανα-
τολικός το 16ο αι. 
Στο ανατολικό τμήμα του Πύργου, 

βρίσκεται εγκατεστημένη μία μόνιμη 
έκθεση, με σκοπό την προβολή της 
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η έκθεση 
περιλαμβάνει περίπου 80 αντίγραφα 
έργων ζωγραφικής ή χαρακτικής, τα 
οποία είχαν γίνει από τους σπουδαι-
ότερους καλλιτέχνες της εποχής εκεί-
νης. Στο ισόγειο εκτίθενται έργα, που 
αναφέρονται στη ναυμαχία με τρόπο 

αλληγορικό ή συμβολικό, αφιερώματα 
σε εκκλησίες της Δύσης, καθώς και 
προσωπογραφίες των αρχηγών των 
Κρατών, που αποτέλεσαν, τότε, τον 
Ιερό Συνασπισμό (Sacra Liga). Στον 
πρώτο όροφο, παρουσιάζονται έργα 
ζωγραφικά, χαρακτικά, καθώς και οι 
τάπητες τοίχου του Τζιαν-Αντρέα Ντό-
ρια, που έχουν ως θέμα τις φάσεις της 
Ναυμαχίας. Οι τάπητες αυτοί υφάν-
θηκαν στις Βρυξέλλες, πάνω σε σχέ-
δια του ζωγράφου Λούκα Καμπιάζο. 
Στη Βενετία, κοντά στην εκκλησία του 
Αγίου Μάρκου, υπάρχει εκκλησία, 
αφιερωμένη στη Σάντα Μαρία Φορ-
μόζα, όπου και βρίσκεται η εικόνα της 
Παναγίας Βρεφοκρατούσας, της ναυ-
αρχίδας του Σεμπαστιάνο Βενιέρ.
Στο Ναυτικό Μουσείο της Βαρκελώ-

νης, υπάρχει πιστό αντίγραφο -σε 
πραγματικές διαστάσεις- της γαλέρας 
του Δον Ζουάν του Αυστριακού, μαζί 
με το λάβαρό του και το γλυπτό άγαλ-
μα του Christo di Lepanto.
Με ιστορική βάση τη Ναυμαχία, 

η Ναύπακτος είναι πόλη αδελφο-
ποιημένη με την Ποντεβέδρα της 
επαρχίας Γαλικίας της Ισπανίας, 
από το 1982, και με το Μαρίνο της 
Περιφέρειας της Ρώμης, από το 
2004.
Από το Μαρίνο καταγόταν ο Μαρκα-

ντόνιο Κολόννα, ένας από τους υπαρ-
χηγούς του Ενωμένου Χριστιανικού 
Στόλου στη Ναυμαχία του 1571. Η 
μεγαλύτερη εορτή του Μαρίνο είναι 
η αναπαράσταση της επιστροφής 
του Κολόννα στην πόλη του από το 
Λεπάντο. Κατά την αναπαράσταση 
αυτή, δεκάδες καβαλάρηδες, ντυ-
μένοι με αναγεννησιακές στολές, οι 
οποίες κατασκευάζονται στα εργα-
στήρια του Μαρίνο γι’ αυτό το σκο-
πό, διασχίζουν έφιπποι τον κεντρικό 
δρόμο της πόλης, μπροστά στο μη-
τροπολιτικό ναό του Αγίου Βαρνά-
βα, και καταλήγουν στο Δημαρχείο. 
Η αναπαράσταση αυτή λαμβάνει 
χώρα κάθε πρώτη Κυριακή του 
Οκτωβρίου – ημέρα κατά την οποία 
εορτάζεται η Ναυμαχία σε ολόκλη-

ρη τη Δυτική Ευρώπη – και συνδυ-
άζεται με τη Γιορτή του Κρασιού 
και του Σταφυλιού («Μαλβαζία»), το 
οποίο και ρέει άφθονο από ειδικές 
παροχές στις δημόσιες βρύσες του 
κεντρικού δρόμου της πόλης.

Οι δεσμοί της συγκεκριμένης πόλης με 
τη Ναύπακτο είναι τέτοιοι, ώστε έχουν 
ονομάσει την κεντρική πλατεία τους 
«πιάτσα ντι Λέπαντο», και την ποδο-
σφαιρική τους ομάδα «Λέπαντο». Μα-
θαίνουν, δε, στα παιδιά τους την ιστο-
ρία της Ναυμαχίας από τις πρώτες, 
ήδη, τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 
Κάθε Οκτώβριο, ο Δήμος, προς ανά-
μνησιν του σημαντικού αυτού ιστορι-
κού γεγονότος, διοργανώνει εκδηλώ-
σεις και αναπαράσταση της ναυμαχί-
ας στο μικρό ενετικό λιμανάκι. Σ’ αυτή 
συμμετέχουν αντιπροσωπείες και Δι-
πλωματικές Αποστολές από τις χώρες 
που έλαβαν τότε μέρος στη ναυμαχία. 
Αν και η είδηση της καταστροφής πα-
ρέλυσε, τότε, το Σουλτάνο, ωστόσο 
ήταν για τους Δυτικούς «μία νίκη χω-
ρίς επαύριον», αφού δεν την εκμεταλ-
λεύτηκαν όπως έπρεπε. Εκτός αυτού, 
νέα δοκιμασία -σφαγές και αιχμαλωσί-
ες- περίμενε τον ελληνικό πληθυσμό. 
Όπως και να’χει, ήταν η πρώτη φορά 
που καταρρίφθηκε το αήττητον της 
Τουρκικής αρμάδας. 
Ο δε Ναύαρχος Γκραβιέ έγραψε: 

«Η τύχη του κόσμου, τρεις φορές 
εξαρτήθηκε από την έκβαση μιας 
τεράστιας ναυτικής σύρραξης: στη 
Σαλαμίνα, στο Άκτιο και στη Ναύ-
πακτο».

© Δήμος Ναυπακτίας (nafpaktos.gr)
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 Grid 856

Η Αφροδίτη στον καθημερινό και 
υγιή έκτο οίκο σας, σάς βοηθά να θέσετε 
δομή και πειθαρχεία στην καθημερινότη-
τά σας. Λαχταράτε μια όμορφη, υγιή εμ-
φάνιση, έτσι ίσως πάτε τώρα συχνότερα 
για προπόνηση. Θα μπορούσατε επίσης 
να θέσετε ψηλότερους στόχους στη γυ-
μναστική σας και βλέπετε σταδιακά πρό-
οδο στη φυσική σας κατάσταση.

Ώρα για χρήμα και δουλειά! Εί-
στε τώρα περισσότερο πραγματιστές και 
προσγειωμένοι, καθώς η Αφροδίτη κινεί-
ται στο δεύτερο οίκο σας, της εργασίας 
και των χρημάτων. Το να είστε απλοί και 
εγκρατείς στις σπατάλες σας, θα σας βο-
ηθήσει να θέσετε τάξη στον προϋπολογι-
σμό σας και να αποπληρώσετε εκκρεμείς 
λογαριασμούς. 

Ενώ οι φίλοι σας χαλαρώνουν 
στην παραλία, το δικό σας μυαλό τρέχει 
στην εργασία σας. Με την Αφροδίτη στο 
φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, στόχος σας 
είναι τα μεγαλεία και οι επευφημίες και 
θα τα έχετε. Ο ανταγωνισμός στην ερ-
γασία σας μειώνεται και σας δίνεται η 
ευκαιρία να επιδείξετε στους ανωτέρους 
σας τις ηγετικές σας δυνατότητες. 

Η φλόγα του πάθους και του 
ενθουσιασμού έλκει πολλούς θαυμα-
στές γύρω σας, χάρη στην Αφροδίτη στον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας. Εάν ήσασταν 
κολλημένοι στην κακή τύχη σας, καιρός 
να φλερτάρετε και να διασκεδάσετε. Εάν 
θέλετε να επιλύσετε ένα αρνητικό ζήτημα 
στη σχέση σας, έχετε το κοκαλάκι της νυ-
χτερίδας. 

Με την Αφροδίτη στο ζώδιό 
σας, ενισχύεται η επιθυμία σας να νιώ-
σετε δυνατοί, να ζήσετε τον έρωτα και τη 
ζωή. Είστε τώρα περισσότερο δραστήριοι 
στην ερωτική αρένα, αποκτάται μια νέα 
στάση για την αγάπη ή μια νέα εμφάνι-
ση, η οποία είναι μέρος των σχεδίων για 
την εποχή των γενεθλίων σας την οποία 
διανύετε.

Απολαύστε το καλοκαίρι σας, σε 
λίγο φτάνει στο τέλος του! Με την Αφρο-
δίτη στον επεκτατικό ένατο οίκο σας 
ανοίγετε τα φτερά σας, κάνετε ημερήσιες 
εκδρομές σε νέα μέρη, περνάτε χρόνο σε 
εξωτερικούς χώρους και προγραμματίζε-
τε ένα διασκεδαστικό και περιπετειώδες 
ταξίδι. Ο ανάδρομος Ερμής σάς ωθεί να 
επαναξιολογήσετε την εργασία σας.

Φροντίστε τους αγαπημένους 
σας αλλά περισσότερο φροντίστε τον εαυ-
τό σας. Με την Αφροδίτη στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, ενθαρ-
ρύνεστε να ασχοληθείτε με την ηρεμία σας 
στη θαλπωρή του σπιτιού σας. Μπορεί να 
νιώθετε ιδιαίτερα τρυφεροί και συναισθη-
ματικοί τώρα, έχοντας ανάγκη από κάποιο 
χρόνο διακοπής των υποχρεώσεών σας.

Θεραπεύστε τις πληγές σας και 
κοιμηθείτε περισσότερο. Με την Αφροδίτη 
στο νωχελικό δωδέκατο οίκο σας, διεισδύ-
ετε στα βάθη του υποσυνειδήτου σας, γι’ 
αυτό μην εκπλαγείτε αν χρειαστεί να επι-
στρέψετε νωρίς από μια διασκέδαση ή απο-
μονωθείτε από τις κοινωνικές δραστηριό-
τητες. Η τάση σας για θυσίες είναι έντονη 
τώρα, οπότε προσέξτε να μη γίνετε θύμα.

Διερευνήστε και αναλύστε σε βά-
θος τα χρήματα που μοιράζεστε με τους άλ-
λους. Η Αφροδίτη στον όγδοο οίκο σας, των 
κοινών οικονομικών πόρων, σας βοηθά να 
θέσετε τάξη και οργάνωση σε εκκρεμείς οικο-
νομικές υποχρεώσεις. Ίσως ασχοληθείτε με 
ακίνητα και νομικά ζητήματα, επομένως θα 
μπορούσατε να διαπραγματευτείτε μια σύμ-
βαση ή να αγοράσετε/πουλήσετε ένα σπίτι.

Με ένα τόσο ενεργητικό μυαλό 
σαν το δικό σας, είστε πολύ καλοί στην 
επικοινωνία ακαι στις διαπραγματεύσεις. 
Με την Αφροδίτη στον επικοινωνιακό τρί-
το οίκο σας, όλοι θαυμάζουν την εξυπνά-
δα, την ευγλωττία και το χιούμορ σας, έχε-
τε την ικανότητα να μεταδώσετε τις ιδέες 
σας και να προβάλετε τα ταλέντα σας.

Είστε περισσότερο κοινωνικοί 
και δημοφιλείς χάρη στην Αφροδίτη στον 
ενδέκατο οίκο σας, της ομαδικότητας και 
της τεχνολογίας. Ο ανάδρομος Ερμής ο 
οποίος θα βρίσκεται στον πνευματικό 
δωδέκατο οίκο σας κατά το μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα του μήνα, ξύνει πα-
λιές πληγές κάνοντάς σας να φέρνετε στο 
μυαλό σας δυσάρεστες αναμνήσεις.

Οι οικείες σχέσεις σας αναθερ-
μαίνονται, καθώς η Αφροδίτη μεταβαί-
νει στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων. 
Αφήστε τη διαίσθηση του αγαπημένου 
σας να σας οδηγήσει, η δική του συναι-
σθηματική εκτίμηση μιας κατάστασης 
θα είναι στην πραγματικότητα αρκετά 
διδακτική για εσάς, ένα μέσο για να έρ-
θετε σε επαφή με τις επιθυμίες σας.
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1861: Το πρώτο μέρος του άρθρου «Aναρχία» 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σο-
φοκλή Kαρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρ-
χικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως 
συγγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής Νομι-
κής Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, γιος του 
ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Η 
εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.

1886: Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για 
την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτε-
χνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία 
για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για 
όλες τις κατοπινές.

1967: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπου-
λος συναντάται στον Έβρο με τον τούρκο πρω-
θυπουργό, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.

1974: Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέ-
ζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών 
της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νο-
μική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.

1984: Ενοποιούνται η Χωροφυλακή και η Αστυ-
νομία Πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ.

9 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
Ένα κλασικό αντρόγυνο πη-

γαίνει στο Ζωολογικό κήπο. 
Τους βλέπει ο ξεναγός του κή-
που και αρχίζει την περιήγηση: 
Ξεναγός: Αυτό εδώ που βλέπετε 
είναι η κλασική καμηλοπάρ-
δαλη. Τρώει 5 κιλά φύλλα την 
ημέρα, η σεξουαλική της πράξη 
διαρκεί 45 λεπτά και κάνει 1 μω-
ράκι ανά 2 χρόνια. 
Γυναίκα: Τα βλέπεις; Τα βλέπεις; 
Άντρας: (Ταπεινωμένος) Τα βλέ-
πω… τα βλέπω… 
Ξεναγός: Προχωράμε παρακά-
τω… Αυτός εδώ είναι ο Μπα-
μπουίνος. Τρώει 2 κιλά μπανά-
νες την ημέρα, η σεξουαλική 

του πράξη διαρκεί 40 λεπτά και 
κάνει 1 μπαμπουινάκι το χρόνο! 
Γυναίκα: Τα βλέπεις; Τα βλέ-
πεις;;; 
Άντρας: (Ταπεινωμένος) Τα βλέ-
πω… τα βλέπω… 
Ξεναγός: Προχωράμε παρα-
κάτω… Εδώ είναι το κλασικό 
ελάφι… Τρώει 3 κιλά φύλλα την 
ημέρα, κάνει 1 ελαφάκι στα 3 
χρόνια και η σεξουαλική του 
πράξη διαρκεί… 45 δευτερόλε-
πτα! 
Άντρας: (επιτέλους δικαιωμέ-
νος) Τα βλέπεις;;; Τα βλέπεις;;; 
Γυναίκα: Ναι! Τα βλέπω… Αλλά 
εσύ τα βλέπεις τα κέρατα;;;

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ

Ανήσυχος ο πατέρας τηλεφωνεί στον οικογενεια-
κό τους γιατρό και του λέει ότι ο δεκαπεντάχρο-

νος γιος του είχε κάποιο αφροδίσιο νόσημα: 
– Λέει ότι δεν είχε σεξ με κανέναν άλλον εκτός απ’ 

την οικιακή βοηθό, άρα απ’ αυτήν πρέπει να κόλλη-
σε.
– Καλά, μην ανησυχείς, λέει ο γιατρός. Συμβαίνουν 

αυτά τα πράγματα…
– Το ξέρω, γιατρέ, λέει ο πατέρας, αλλά πρέπει να 

ομολογήσω ότι κι εγώ έχω σεξ με την… οικιακή βοη-
θό. Και, απ’ ότι φαίνεται, έχω τα ίδια συμπτώματα!
– Ατυχία! σχολίασε ο γιατρός.
– Και δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι κόλλησα και 

τη γυναίκα μου…
– Να πάρει ο διάολος, έβαλε τις φωνές ο γιατρός. 

Αυτό σημαίνει ότι όλοι το αρπάξαμε!

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 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 
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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 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

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 
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 



HHEELLLLEENNIICC    WWOOMMAANN’’SS    FFEEDDEERRAATTIIOONN  
OOFF    LLAAVVAALL    EELLEECCTTRRAA  

PRESENTS 

GGRREEEEKK  NNIIGGHHTTGGRREEEEKK  NNIIGGHHTTGGRREEEEKK  NNIIGGHHTT      
SATURDAY SEPTEMBER 17TH, 2022  

AT 6 PM 
OASIS ST-MARTIN 

1446 BOULEVARD, ST-MARTIN OUEST,  

TTRROOPPIICCAALL  

$45.00 / Person 
FULL COURSE MEAL,   

(BRING YOUR OWN WINE) 
* RAFFLE & PRIZES * 

A PORTION OF THE PROCEEDS WILL GO  
TO AUTISM CANADA 

For Tickets / Info contact:  
Alexandra Sevapsidis (514) 331-5026 / federationelectra@gmail.com  

MUSIC BY 

***  SEATING SPACE IS LIMITED  *** 


