
Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

450 978-9999  |  www.tanea.ca  |  info@newsfirst.caVol. 16-35 30 Σεπτεμβριου, 2022 / September 30, 2022

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

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
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ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

ΤΈΛΟΣΤΈΛΟΣ    
απαγορεύσεις και απαγορεύσεις και 
υποχρεωτικότητεςυποχρεωτικότητες  

Στην προ-covid εποχή επανέρχονται Στην προ-covid εποχή επανέρχονται 
τα ταξίδια, ενώ δεν υπάρχει τα ταξίδια, ενώ δεν υπάρχει 

κανένας περιορισμός στα σύνορακανένας περιορισμός στα σύνορα    

ΈΛΛΑΔΑΈΛΛΑΔΑ  
Η στρατηγική του Μαξίμου  Η στρατηγική του Μαξίμου  
και η διμέτωπη πόλωσηκαι η διμέτωπη πόλωση  

• Οι 4 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία • Οι 4 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία 
• Κορυφώνεται το μεταναστευτικό πρόβλημα • Κορυφώνεται το μεταναστευτικό πρόβλημα 
• «Θάφτηκε» (και) το σκάνδαλο Siemens • «Θάφτηκε» (και) το σκάνδαλο Siemens 

ΙΤΑΛΙΑ | ΈΚΛΟΓΈΣ ΙΤΑΛΙΑ | ΈΚΛΟΓΈΣ 

Η δεξιά… στροφή και  Η δεξιά… στροφή και  
η επόμενη μέρα μετά  η επόμενη μέρα μετά  

τη νίκη της Μελόνιτη νίκη της Μελόνι  

ΗΠΑΗΠΑ 

Η αμφίρροπη «μάχη»  Η αμφίρροπη «μάχη»  
του Νοεμβρίουτου Νοεμβρίου 

• Τι δείχνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις• Τι δείχνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις 

ΈΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΈΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 

Γιατί πρέπει να αλλάξει  Γιατί πρέπει να αλλάξει  
το status quo με  το status quo με  

την Τουρκίατην Τουρκία  

ΨΗΦΙΣΤΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ  ΓΛΏΣΣΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ  ΓΛΏΣΣΑΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΝΟΜΟΝΟΜΟ

Pa
yé

 e
t a

ut
or

is
é 

pa
r P

at
ric

e 
Ra

za
, a

ge
nt

 o
ffi

ci
el

.

96



2  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  30 Σεπτεμβριου, 2022 / September 30, 2022

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

                      

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

STELLAR SAVINGS 
on Samsung Galaxy S20 FE 5G

0$DOWN0000
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca 
to see all current offers
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Πλήρης επιστροφή σε προ-covid  
εποχή για τους ταξιδιώτες
Ο Καναδάς εγκαταλείπει την εντολή ταξιδιωτικής μάσκας,  
τερματίζει τους περιορισμούς στα σύνορα  
και την καραντίνα COVID-19

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε ότι αίρει όλους τους πε-

ριορισμούς στα σύνορα COVID-19 για 
οποιονδήποτε εισέρχεται στον Καναδά, 
συμπεριλαμβανομένων: απόδειξη εμβο-
λιασμού για τον COVID-19, απαιτήσεις 
καραντίνας και απομόνωσης, καθώς και 
όλα τα τεστ COVID-19 πριν ή κατά την 
άφιξη. 

Ο Καναδάς καθιστά επίσης προαιρετι-
κή την εφαρμογή ArriveCan και αίρει την 
εντολή μάσκας και τις απαιτήσεις ελέγ-
χου υγείας για τους ταξιδιώτες σε αερο-
πλάνα και τρένα.

Η δήλωση του επικείμενου τέλους αυτών 
των περιορισμών – σε ισχύ από την 1η 
Οκτωβρίου – σηματοδοτεί ένα σημαντικό 
ορόσημο στην αντιμετώπιση της πανδημί-
ας του Καναδά.

Ο υπουργός Υγείας, Jean-Yves Duclos, ο 
υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Marco 
Mendicino, ο υπουργός Μεταφορών, 
Omar Alghabra και άλλοι αρμόδιοι 
υπουργοί, μίλησαν για την άρση των προ-
ληπτικών μέτρων για την πανδημία τη 
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 το πρωί 
στην Οτάβα.
«Πάντα υποστηρίξαμε ότι τα έκτακτα 

μέτρα που θεσπίσαμε στα σύνορά μας 
και σε αεροπλάνα, τρένα και σκάφη ήταν 
προσωρινά και ότι θα τα προσαρμόζαμε 
καθώς αλλάζει η κατάσταση. Σήμερα κά-
νουμε ακριβώς αυτό», είπε ο Alghabra. 
«Κάνουμε άλλο ένα βήμα για να επιστρέ-
ψουμε στα κανονικά ταξίδια που συνδέ-
ουν οικογένειες, εργαζόμενους και τις κοι-
νότητές μας». 

Αναλυτικά τα μέτρα:
-Οι ξένοι υπήκοοι δε θα χρειαστεί να εμ-

βολιαστούν για να εισέλθουν στη Χώρα.
-Οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες σε μεγάλα 

αεροδρόμια δε θα υπόκεινται σε τυχαία 
υποχρεωτικά τεστ COVID-19.
-Οι μη εμβολιασμένοι Καναδοί δε θα 
χρειάζεται πλέον να απομονώνονται όταν 
επιστρέψουν και εάν κάποιος βρίσκεται 
στα μέσα της απομόνωσης από την 1η 
Οκτωβρίου δε θα χρειάζεται να ολοκλη-
ρώσει το υπόλοιπο.
-Οι ταξιδιώτες δε θα χρειαστεί να παρα-

κολουθούν ή να αναφέρουν εάν εμφα-
νίσουν συμπτώματα COVID-19 κατά την 
άφιξή τους.
-Η υποβολή πληροφοριών δημόσιας υγεί-

ας μέσω της εφαρμογής ArriveCan πριν 
από την προσγείωση θα γίνει προαιρετική. 
-Δε θα είναι πλέον υποχρεωτική η μάσκα 
προσώπου σε αεροπλάνα ή τρένα.
-Τα μέτρα για τα κρουαζιερόπλοια επίσης 

αίρονται, αν και οι κατευθυντήριες γραμ-
μές για την προστασία των επιβατών και 
του πληρώματος θα παραμείνουν για να 
«ευθυγραμμίζονται με την προσέγγιση 
που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολι-
τείες».

Οι αξιωματούχοι είπαν, ότι ενώ ο Κανα-
δάς αίρει την εντολή για μάσκα, οι ταξι-
διώτες εξακολουθούν να «προτρέπονται  
έντονα» να φορούν μάσκες υψηλής ποιό-

τητας και να τις εφαρμόζουν καλά, και να 
λαμβάνουν «ενημερωμένες αποφάσεις» 
όταν ταξιδεύουν. Η κυβέρνηση υπενθυμί-
ζει στους ταξιδιώτες, ότι δεν πρέπει να το 
κάνουν εάν έχουν συμπτώματα COVID-19 
και θα πρέπει να ακολουθήσουν τυχόν 
επαρχιακές απαιτήσεις.
Το COVID-19 θα παραμείνει μία από τις 

μεταδοτικές ασθένειες που αναφέρονται 
στο Νόμο Καραντίνας και οι ταξιδιώτες 
που είναι άρρωστοι κατά την άφιξή τους 
στον Καναδά, καλούνται να ενημερώσουν 
ένα μέλος του προσωπικού ή έναν αξιωμα-
τικό των συνοριακών υπηρεσιών, καθώς 
«μπορεί στη συνέχεια να παραπεμφθούν 
σε έναν αξιωματικό καραντίνας που θα 
αποφασίσει εάν ο ταξιδιώτης χρειάζεται 
περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση», σύμφω-
να με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Οι ξένοι υπήκοοι θα εξακολουθούν να 
απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου βάσει του νόμου περί Μετανά-
στευσης και Προστασίας Προσφύγων και 
θα πρέπει να παρέχουν τα κατάλληλα τα-
ξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα μετανά-
στευσης, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι 
να εισέλθουν στον Καναδά.

ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Η κυβέρνηση λέει, ότι η άρση αυτών των 

συνοριακών μέτρων είναι αποτέλεσμα 
μοντελοποίησης, που δείχνει ότι ο Κα-
ναδάς έχει «περάσει σε μεγάλο βαθμό» 
την κορυφή του κύματος των μολύνσεων 
Omicron. Υψηλός εμβολιασμός στον Κα-
ναδά και χαμηλότερα ποσοστά νοσηλείας 
και θανάτων, καθώς και διαθεσιμότητα 
ενισχυτών, γρήγορων δοκιμών και θερα-
πειών για τον COVID-19.
Ωστόσο, στην εναρκτήρια ομιλία του, 

ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δημόσιας 
Υγείας, Δρ. Χάουαρντ Ντζου, προειδοποί-
ησε ότι ο Καναδάς μπορεί να βλέπει «ένα 
πρώιμο σημάδι αναζωπύρωσης» των λοι-
μώξεων, καθώς αρχίζει η φθινοπωρινή πε-
ρίοδος και υποστηρίζει ότι οι Καναδοί να 
συνεχίζουν τις αναμνηστικές δόσεις, κα-
θώς και να συνεχίσουν τη χρήση μάσκας 
σε εσωτερικούς και πολυσύχναστους χώ-
ρους.
Ερωτηθείς, πώς η κυβέρνηση συμβιβάζει 

τις ανησυχίες, σχετικά με το ενδεχόμενο 
αύξησης των κρουσμάτων τους επόμε-
νους μήνες, με την απόφαση να αρθούν 
όλες οι απαιτήσεις εισόδου και κάλυψης, 
ο Duclos είπε, ότι ενώ ο COVID-19 είναι 
ακόμη παρών τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 
ρυθμός εισαγωγής κρουσμάτων μέσω των 
συνόρων είναι «ασήμαντος».

Ανέφερε «δυσκολίες» που έχει αντιμε-
τωπίσει το προσωπικό των αεροπορικών 
εταιρειών στην προσπάθεια επιβολής μέ-
τρων, όπως η μάσκα, λέγοντας ότι ο Κανα-
δάς αποφάσισε να απομακρυνθεί από μια 
αναγκαστική προσέγγιση, υποδηλώνο-
ντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιθα-
νότατα θα εξακολουθήσουν να επιλέξουν 
να φοράνε μάσκα.

Ο Ντούκλος είπε επίσης, ότι η κυβέρνηση 
αφήνει ανοιχτές «όλες τις πιθανές επιλο-
γές» όσον αφορά την επαναφορά των μέ-
τρων δημόσιας υγείας, εάν χρειαστεί.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό ωστό-
σο, δεν είπε ότι η πανδημία έχει τελειώ-
σει, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο 
Μπάιντεν. 

Είπε ότι αυτό που είπαν οι ειδικοί στην 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι ότι «αυτά 
τα μέτρα για τα σύνορα δεν ήταν πλέον 
αποτελεσματικά ή δε δικαιολογούνται 
πλέον στην περίσταση που βρισκόμαστε 
αυτή τη στιγμή».

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ARRIVECAN
Η εφαρμογή δε θα εξαφανιστεί εντελώς. 

Το ArriveCan κυκλοφόρησε νωρίς στην 
πανδημία για να βοηθήσει την Υπηρε-
σία Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά 
(CBSA) να επεξεργάζεται τους ταξιδιώτες 
πιο αποτελεσματικά. Η χρήση και οι λει-
τουργίες του έχουν εξελιχθεί κατά τη δι-
άρκεια των δύο ετών από τότε.
«Τα πρώιμα δεδομένα δείχνουν ότι η 

χρήση τής εκ των προτέρων δήλωσης 
CBSA στο ArriveCan μειώνει το χρόνο που 
ξοδεύει ένας ταξιδιώτης σε ένα περίπτερο 
κατά περίπου το ένα τρίτο και πάνω από 
το 30 τοις εκατό των ταξιδιωτών που φτά-
νουν στα αεροδρόμια το χρησιμοποιούν 
ήδη», δήλωσε η κυβέρνηση σε δήλωση. 

Η κυβέρνηση δεσμεύεται επίσης, ότι η 
CBSA θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους 
για να επιταχύνει την είσοδο των ταξιδιω-
τών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύ-
νησης άλλων προαιρετικών λειτουργιών 
στο ArriveCan για να παρέχει στους ταξι-
διώτες πρόσβαση στους χρόνους αναμο-
νής στα σύνορα και σε άλλες λειτουργίες.

© Government of Canada, CTV news

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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mtellides@gmail.com
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ΑΣΚΗΣΗ ΈΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ
Η ύψιστη μορφή 

δημοκρατίας
Είναι γεγονός, ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του Κεμπέκ 

αδιαφορούν για τις εκλογές και ειδικότερα οι ηλικιωμένοι, οι 
οποίοι αποφεύγουν να μεταβούν στις κάλπες, είτε για λόγους δυ-
σκινησίας είτε γιατί νιώθουν ότι δεν τους αφορούν. Μάλιστα, η 
δική μας Τρίτη Ηλικία ασχολείται πιότερο με τις πολιτικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα 
σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της Κεμπεκιώτικης κοινωνίας. 

Στις εκλογές του 2018 παρατηρήθηκε μία γενική μείωση της προ-
σέλευσης ψηφοφόρων κατά 5% περίπου συγκριτικά με τις εκλογές 
του 2014. Συγκεκριμένα, ψήφισαν 6.169.772 πολίτες, ήτοι ποσο-
στό 66,45%.

Η μη συμμετοχή όμως των πολιτών κάθε ηλικίας, δεν είναι η λύση 
για να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πρέπει μέσα από τη συμβολή 
του ο καθένας μας να δημιουργηθεί ένα νέο είδος «πολιτικής» που 
να μας συγκινήσει, να μας εμπνεύσει και να μας καταστήσει, από 
αντικείμενα διαχείρισης στα χέρια των εκάστοτε πολιτικών, ενερ-
γούς πολίτες που αποφασίζουν για το μέλλον και τη ζωή τους. 
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η ύψιστη μορφή δη-

μοκρατίας αλλά και ελέγχου της εξουσίας που έχει ο κάθε πολίτης.
Οι εκλογές στο Κεμπέκ ήταν ανέκαθεν καθοριστικές, για την πε-

ρεταίρω πορεία της Επαρχίας και του Καναδά γενικότερα. Το επί-
μαχο θέμα της αυτονομίας, αν και τελευταία παρουσιάζεται υπο-
βαθμισμένο, δεν παύει να παραμένει ζωντανό. Σκοπός ύπαρξης 
των κομμάτων Quebec Solidaire και Parti Quebecois, είναι η πλή-
ρης ανεξαρτησία του Κεμπέκ, ενώ το κυβερνών Coalition Avenir 
Quebec, παρότι έβαλε το θέμα προσωρινά στο συρτάρι, προτείνει 
αυστηρές διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση για 
περισσότερες εξουσίες, ενώ θεσπίζει αντισυνταγματικούς νόμους, 
όπως ο επίμαχος γλωσσικός νόμος 96. 
Το Συντηρητικό κόμμα του Κεμπέκ ιδρύθηκε με σκοπό να τον κα-

ταργήσει. Το Φιλελεύθερο κόμμα επιδιώκει ισχυρή φωνή του Κε-
μπέκ στην Οτάβα και μερική τροποποίηση του νόμου. 
Στο θέμα της Γαλλικής γλώσσας, όλα σχεδόν τα κόμματα ακο-

λουθούν προστατευτική πολιτική.  Ωστόσο, παρά τις όποιες κατά 
καιρούς αντιδράσεις, η Γαλλική γλώσσα κατάφερε τελικά να επι-
βληθεί. Εκτός από το αυτονομιστικό και γλωσσικό ζήτημα, άλλα 
ζωτικής σημασίας θέματα πιστεύω πως πρέπει να απασχολήσουν 
και να προβληματίσουν τους ψηφοφόρους. 
Το μεταναστευτικό π.χ. είναι ένα θέμα που επηρεάζει τη δημο-

γραφική δομή του τόπου, οι ελλείψεις στον τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης και το περιβάλλον, θα πρέπει να εξετασθούν προσε-
κτικά πριν ριφθεί η ψήφος. 
Φτάσαμε αισίως στις τελευταίες ημέρες των εκλογών. Το «εκλέ-

γειν» όπως και το «εκλέγεστε» αποτελεί την ύψιστη τιμή και υπο-
χρέωση των πολιτών προς τη δημοκρατία και η κάθε ψήφος έχει 
αξία, γιατί κρίνει το μέλλον όλων μας. 

Συνεπώς, η συμμετοχή μας στις εκλογές της 3ης Οκτωβρίου2022 
επιβάλλεται.

Όσοι δεν έχετε ήδη ψηφίσει, φροντίστε να το κάνετε τη Δευτέρα.
Διότι σε τελευταία ανάλυση, η ψήφος είναι δικαίωμα και υπο-

χρέωση, στον εαυτό μας κυρίως και στην οικογένειά μας και κατ’ 
επέκταση στη χώρα που ζούμε…

Έθνική απόδομηση
Το κυρίαρχο ιδεολόγημα του αφελληνισμού, 

υπό του δοτού ανθελληνικού Κράτους, ανε-
ξαρτήτως της επιφάσεως του ιδεολογικού χρω-
ματισμού, καθότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
αποδεδειγμένα, δρουν ως συγκοινωνούντα δο-
χεία, καθότι λογοδοτούν εις την ίδια υπερ-εθνική 
Αρχή των κοσμο-εξουσιαστών, καίπερ διατηρούν 
δημοσίως τα προσχήματα με επιμελώς μεθοδευ-
μένες ήπιες ή κατά καιρούς οξείες αντιπαραθέ-
σεις δήθεν ασκήσεως πειθούς προς την καθημαγ-
μένη και πεπλανημένη κοινή γνώμη, αποτελεί 
μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η εγκαθιδρυθησομένη παγκοσμιοποίηση κείται 
εγγύς, δια της ανέλεγκτης ροής των μεταναστών 
και την εν γένει προνομιακή εν Ελλάδι μεταχείρι-
σή τους, ή αλλέως ειπείν της οιονεί ασυλίας, την 
οποία απολαμβάνουν, συνεργεία και συνεπικου-
ρία, της κραταιάς στηρίξεως, υπό  της βιομηχανίας 
αλληλεγγύης των Μ.Κ.Ο., οι οποίες δρουν ανυπερ-
θέτως, ως «Δούρειοι ίπποι», καταλύσεως της εθνι-
κής μας κυριαρχίας.

Εν τω πλαισίω τούτο, συντάσσονται αναφανδόν 
και οι θεσμικοί φορείς της πατρίδας μας, οι οποίοι 
επονείδιστα και ανερυθρίαστα δηλώνουν ευθαρ-
σώς, ότι το μείζον δημογραφικό θα επιλυθεί με 
τους μετανάστες.

Εκ παραλλήλου η επίσημη πολιτεία, μεσούσης 
της φονικής πανδημίας, δε μας ενημερώνει σχε-
τικώς προς τους αλλοδαπούς, οι οποίοι κυκλο-
φορούν απρόσκοπτα ανάμεσά μας, εις τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, ασκούν το δικαίωμα του θρη-
σκεύειν ανέλεγκτα, ιδίως εις τα παράνομα τζαμιά 
εις την Αθήνα, κάνουν πορείες υπέρ του Μωάμεθ, 
σε τι ποσοστό καθίστανται εμβολιασμένοι, τηρούν 
τους υγειονομικούς κανόνες, σε τι ποσοστό ευθύ-
νονται δια τη διασπορά, περαιτέρω έχουν απο-
γραφεί ψηφιακά; 
Η ανισότιμη αυτή μεταχείριση, πέραν ότι τιτρώ-

σκει τον πυρήνα του θεμελιώδους δικαιώματος 
της ισοτιμίας των πολιτών και ποδοπατά στυγνά 
το Σύνταγμα δημιουργώντας, εις τους Έλληνες, μία 
ασφυκτική εις βάρος τους μεροληπτική κατάστα-
ση, η οποία, εν ταυτώ γεννά το εύλογο ερώτημα: 
με ποιους η πολιτεία επιτέλους επιθυμεί να διοι-
κήσει, εφόσον ο Έλλην βάλλεται πανταχόθεν εις 
την Πατρίδα και τα Ιερά χώματα των προγόνων του, 
πλήττονται και αμφισβητούνται και γιατί άραγε; 
Οι κρατούντες προφανώς καθίστανται θιασώ-

τες της θεωρίας «Φαλλμεράυερ», εκδηλώνοντας 
ιστορικά στερεότυπα μισαλλοδοξίας προς τον 
Ελληνισμό, προερχόμενοι από την αποκρυσταλ-
λωμένη ελίτ, διότι δε θέλω να πιστεύω ότι τελούν 
σε διατεταγμένη υπηρεσία να εποικιστεί η Ελλάδα 
από μετανάστες και να μετασχηματιστεί εις μία 
χώρα άνευ δομικής ζώσας ιστορικής παράδοσης, 
ιστορικής επίγνωσης και εθνικής ιδιοσυστασίας, 
εν άλλοις λόγοις μία ουδετερό-θρησκη και ουδε-
τερο-εθνής χώρα, η οποία καθίσταται προτεκτο-
ράτο των ισχυρών χωρών, δια μέσω των οποίων (η 
κυβέρνηση) εναποθέτει αποκλειστικά την ισχυρή 
στήριξη αλλά και τη χάραξη της εθνικής της στρα-
τηγικής, δηλαδή να αλλοτριωθεί από έθνος-κρά-
τος, σε χώρο άνευ συμπαγούς ταυτότητας.

Έτι περαιτέρω, διαρκούντος του ορυμαγδού και 
του παροξυσμού της πανδημίας με την κατ’ εξα-
κολούθηση και κατά συρροή διασπορά ψευδών 
ειδήσεων, υπό των συστημικών μέσων μαζικής 

ενημερώσεως, αίφνης επιπροστέθηκε και η επιτα-
κτική υποχρέωση απογραφής του πληθυσμού και 
δη ψηφιακά.

Εν προκειμένω, βιώνουμε εις μία Χώρα η οποία 
αντιμετωπίζει τους απλούς πολίτες ως αθύρματα 
και δη ως πολίτες δευτέρας κατηγορίας, εφόσον 
η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ουδεμία σημασία έχει 
για τους καιροσκόπος πολιτικούς, καθότι, η μερί-
δα η οποία δε συνιστά το κομματικό της κοινό (δια 
τα υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα) και δε 
διαπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο, ή αρνείται 
διαρρήδην και ενσυνειδήτως να συναλλαχθεί με 
αυτά, αυθωρεί και παραχρήμα, περιθωριοποιείται 
και εξοστρακίζεται.

Ως εκ τούτου, η σημερινή κυβέρνηση συναλλάσ-
σεται, αφενός, με τους αλλοδαπούς, τους οποί-
ους θέτει υπό την προστασία της παντοιοτρόπως, 
όπου ουδείς δύναται να θίξει το, εν γένει ακαν-
θώδες και καίριο ζήτημα της μεταναστεύσεως, με 
αποτέλεσμα σήμερον, να αποτελεί ένα μείζονος 
εκκρεμές ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει νομο-
τελειακά μία βραδυφλεγή βόμβα για τη δημόσια 
ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα του τόπου εις 
το μέλλον και εξ ετέρου με τους «κομματανθρώ-
πους», δηλαδή με πρόσωπα τα οποία τακτοποιεί 
εις διάφορες θέσεις ή εν γένει τους εξυπηρετεί 
εκ του κρατικού κορβανά, πρόκειται δηλαδή δια 
τους κομματικούς φρουρούς, οι οποίοι έχουν ανα-
γορευτεί εις εθνικούς «ευεργέτες», και συνιστούν 
το αδιασάλευτο και μόνιμο κομματικό ακροατήριο, 
του εκάστοτε κόμματος.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτα-
τα δυσχερή καθότι, ο λαός καθεύδει τον νήδυμον 
ύπνο και δεν αντιλαμβάνεται ότι εισέτι ευρισκόμε-
θα εις την αρχή των κακώς μελλούμενων εξ αφορ-
μής της πανδημίας και εντεύθεν.
Ως έπος ειπείν, ας ευχηθούμε:  είθε η κατάστα-

ση τουλάχιστον να ανασταλεί δια να ανακτήσουμε 
την απολεσθείσα εθνικής μας αξιοπρέπεια, ως πο-
λίτες και δη Έλληνες, αίροντας οιαδήποτε μορφή 
κίβδηλης διχοστασίας που ενσπείρει το σύστημα 
εξ αφορμής διαφόρων κατά καιρούς πολιτικών ή 
κοινωνικών αφηγημάτων, ως προπύργιο και προ-
μετωπίδα εξυπηρέτησης αλλότριων εξω-εθνικών 
συμφερόντων, το γεν νυν έχον γρηγορούμε και 
οδυνώμεθα.

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω 
Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική 
Αθηνών Έ.Κ.Π.Α και 
Δημοσιογραφία στο 
Έργαστήρι Έπαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας 
και έκανε το πρώτο 
μεταπτυχιακό του στην 
Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης 
στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Έ.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, 
στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της 
Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και 
Έκκλησιαστικό Δίκαιο (Έ.Κ.Π.Α). Έκπαιδευθείς 
ως διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής 
φύσεως διαφορών, αστικού και εμπορικού 
δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή 
της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΈΚ, 
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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Οι κίνδυνοι για την 
ελληνική οικονομία 
Πληθωρισμός, επιτόκια, ενέργεια και εκλογές 

Πληθωρισμός, αυξήσεις επιτοκίων 
από τις κεντρικές τράπεζες, πόλε-

μος και ενεργειακή κρίση αλλά και οι 
πιθανές δυσκολίες σχηματισμού κυβέρ-
νησης, αποτελούν τις τέσσερις εστίες 
αβεβαιότητας και κινδύνων για τις προ-
οπτικές της ελληνικής οικονομίας, σύμ-
φωνα με την έκθεση του Γραφείου Προ-
ϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για 
το β’ τρίμηνο.

Στελέχη του γραφείου εκτιμούν, πως η 
αναθεωρημένη εκτίμηση του υπουργείου 
Οικονομικών για ρυθμό ανάπτυξης 5,3% 
είναι ρεαλιστική, ενώ για τον πληθωρισμό 
οι εκτιμήσεις παραμένουν αμετάβλητες 
για μέσο ποσοστό στο 7,5% στο καλό σε-
νάριο και στο 11% στο δυσμενές, ενώ τα 
τελευταία δεδομένα δίνουν αυξημένες 
πιθανότητες καθοδικής τροχιάς από τον 
Οκτώβριο.
Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικοί κίνδυ-

νοι, που ενδέχεται να επηρεάσουν μεσο-
πρόθεσμα την ελληνική οικονομία:
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Παρά τη θετική του επί-

δραση στα δημόσια οικονομικά, αποτελεί 
τη βασική αιτία διάβρωσης των πραγμα-
τικών εισοδημάτων, κυρίως εκείνων που 
η ονομαστική τους αύξηση υπολείπεται 
του ρυθμού αύξησης των τιμών. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για τους μισθούς, τις συ-
ντάξεις και τα επιχειρηματικά εισοδήματα, 
σε κλάδους που αδυνατούν να προσαρ-
μόσουν τις τιμές τους στο γενικό επίπε-
δο. Αυτή η συνθήκη θέτει ένα δίλημμα 
πολιτικής, αναφορικά με την αύξηση των 
ονομαστικών εισοδημάτων, ώστε να κα-
λύψουν τις αυξήσεις των τιμών. Από τη 
μία πλευρά η γενικευμένη αύξηση των μι-
σθών (πέρα από την άνοδο του κατώτατου 
μισθού) θα ανατροφοδοτούσε τις πληθω-
ριστικές πιέσεις, ενώ από την άλλη πλευ-
ρά, η μη αύξησή τους περιορίζει σημαντι-
κά την αγοραστική δύναμη των μισθωτών. 
Θα πρέπει, επομένως, να σταθμιστούν οι 
συνέπειες και να ληφθεί μέριμνα, ώστε να 
αποτραπούν οι εισοδηματικές απώλειες, 
ιδίως στους χαμηλόμισθους, διασφαλίζο-
ντας παράλληλα ότι δε θα υπάρξει πλη-
θωριστική ανατροφοδότηση και απώλεια 
ανταγωνιστικότητας.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Ενώ τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συμφωνή-
σουν σε μια συντονισμένη στρατηγική για 
την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργει-
ακού κόστους, η ΕΚΤ προχώρησε πρόσφα-
τα σε δεύτερη αύξηση του βασικού της 
επιτοκίου, ευθυγραμμιζόμενη με τις υπό-
λοιπες κεντρικές τράπεζες των αναπτυγ-
μένων οικονομιών. Η μεταστροφή της 
νομισματικής πολιτικής έπειτα από μια 
μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων, ανα-

μένεται να επιδράσει αρνητικά στο σύνο-
λο των οικονομιών της ευρωζώνης και να 
επιβραδύνει τους ρυθμούς μεγέθυνσης. 
Ιδιαίτερα αρνητική θα είναι η επίπτωση 
σε χώρες με υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό 
χρέος, όπως η Ελλάδα.
Η κύρια ανησυχία, αφορά την επίδραση 

των αυξημένων επιτοκίων στη δυναμική 
του δημόσιου χρέους και στο ύψος των 
πρωτογενών πλεονασμάτων, που δια-
σφαλίζουν τη βιωσιμότητά του. Όπως εί-
ναι γνωστό, το επίπεδο του πρωτογενούς 
πλεονάσματος εξαρτάται θετικά από το 
τρέχον ύψος του χρέους και το επιτόκιο, 
και αρνητικά από το ρυθμό μεγέθυνσης 
και τον πληθωρισμό. Αν οι παραδοχές στις 
αναλύσεις βιωσιμότητας χρέους (DSA) εί-
ναι τέτοιες που απαιτούν υψηλότερα μα-
κροχρόνια πρωτογενή πλεονάσματα, η 
χώρα μας θα πρέπει να αναπροσαρμόσει 
τη δημοσιονομική της στρατηγική.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ: Οι επιπτώσεις του 
πολέμου στην Ουκρανία και η εντεινό-
μενη ενεργειακή κρίση, ενδεχομένως να 
αποθαρρύνουν καταναλωτικές αλλά και 
επενδυτικές αποφάσεις από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό, και να επιβραδυνθεί η 
ανοδική πορεία της οικονομίας τα επό-
μενα τρίμηνα. Στο ίδιο πλαίσιο, μια ενδε-
χόμενη ταχύτερη επιβράδυνση των οικο-
νομιών των κύριων εμπορικών εταίρων, 
αναμφίβολα θα επιδρούσε αρνητικά στις 
εμπορικές και ταξιδιωτικές εισπράξεις.

ΕΚΛΟΓΕΣ: Ο τέταρτος κίνδυνος είναι πο-
λιτικός, και συνδέεται με τις πιθανές δυ-
σκολίες σχηματισμού κυβέρνησης στις ερ-
χόμενες εκλογές. Μια ενδεχόμενη πολιτι-
κή αστάθεια θα εντείνει την αβεβαιότητα 
σχετικά με την κατεύθυνση της οικονομι-
κής πολιτικής και πιθανότατα θα αποθαρ-
ρύνει την επίδειξη δημοσιονομικής υπευ-
θυνότητας από κάθε πλευρά. 

Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να επιτευ-
χθεί ένας ελάχιστος βαθμός συναίνεσης 
στους βασικούς άξονες της δημοσιονομι-
κής πολιτικής, ώστε να μην εγείρονται αμ-
φιβολίες για τη διατήρηση της δημοσιο-
νομικής ισορροπίας κατά την προεκλογική 
και μετεκλογική περίοδο. Στις δημοκρατι-
κές κοινωνίες, οι επιλογές του εκλογικού 
σώματος είναι κυρίαρχες και δεν μπορούν 
να επιβληθούν περιορισμοί. 

Ωστόσο, οι πολιτικές επιλογές παράγουν 
οικονομικά αποτελέσματα που δεν εξαρ-
τώνται μόνο από τη βούληση του εκλογι-
κού σώματος, αλλά και από τις συνθήκες 
και τους μηχανισμούς του οικονομικού 
περιβάλλοντος, που θα ήταν χρήσιμο να 
λαμβάνονται υπόψη.

© Newsbreak.gr
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• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net 

ΈΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διμέτωπη πόλωση η στρατηγική του Μαξίμου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει στο κάδρο και το Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να θέσει το ΠΑΣΟΚ εκτός τελικού

Μέχρι σήμερα είχαμε ακούσει την 
έννοια του διμέτωπου από την 

αείμνηστη Φώφη Γεννηματά για το Κίνη-
μα Αλλαγής κι εν συνεχεία από το Νίκο 
Ανδρουλάκη. Όμως η λέξη «διμέτωπος» 
έχει προστεθεί πλέον σε όλες τις συσκέ-
ψεις του Μαξίμου. Και τη χρησιμοποι-
ούν για να δείξουν τη στρατηγική που 
θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία κατά 
την προεκλογική περίοδο, ώστε να επι-
τύχει στις δεύτερες εκλογές την πολυπό-
θητη αυτοδυναμία.

Μιχάλης Κωτσάκος 
© iapopsi.gr

Στο Μαξίμου θεωρούν την πλέον κα-
τάλληλη στρατηγική τη διμέτωπη διπλή 
πόλωση, αφενός μεν για να αντιμετωπί-
σει κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, αφετέρου 
για να αποφύγει ένα πιθανό συνασπισμό 
(κάτι που θεωρείται απίθανο) εναντίον 
της. Όμως με αυτή τη στρατηγική, στο 
Μαξίμου εκτιμούν πως θα καταφέρουν 
να έχουν οφέλη. Πρώτα να επανεργοποι-
ήσουν το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και από την 
άλλη να κρατήσουν τους κεντρώους ψη-
φοφόρους στο μαντρί.

Μάλιστα, η εν εξελίξει μετωπική σύ-
γκρουση μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και 
Χαριλάου Τρικούπη και μεταξύ Κυριάκου 
Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, δεν 
είναι η μόνη ειδοποιός διαφορά της τρέ-
χουσας σε σχέση με προηγούμενες εκλο-
γικές αναμετρήσεις, όπου η αντιπαράθε-
ση επικεντρωνόταν στους δύο βασικούς 
πυλώνες του δικομματισμού, με το τρίτο 
σε δύναμη κόμμα να μένει εν πολλοίς στο 
απυρόβλητο.

Πλέον, όλοι στο Μαξίμου έχουν επιλέξει 
ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Και 
δεν είναι μόνο ότι βολεύει η σύγκριση Μη-
τσοτάκη – Τσίπρα, είναι και το γεγονός ότι 
οι δεξαμενές του ΣΥΡΙΖΑ από όμορους χώ-
ρους έχουν στερέψει. Οι κεντρώοι έχουν 
γυρίσει την πλάτη στον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, ενώ όσοι ψήφι-
σαν ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές δε 
διακρίνονται για τα φιλικά τους αισθήμα-
τα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα. Οπό-
τε, αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Αν 
όμως, βρεθεί στη δεύτερη θέση ο Νίκος 
Ανδρουλάκης, ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ θα βρε-
θεί να αναζητά ψήφους από τις δεξαμενές 
ένθεν κακείθεν. 

Τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τους κε-
ντρώους από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός 
είναι και ο λόγος που το Μαξίμου έχει 
βάλει στο στόχαστρο το Νίκο Ανδρουλά-
κη και προσπαθούν να τον υποδείξουν 
στους ψηφοφόρους ως υποχείριο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
Και βέβαια, για πρώτη φορά μετά από 

χρόνια έχουμε μία τριγωνική κατάσταση 
πόλωσης, με τη Νέα Δημοκρατία και τον 
ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινούν από προνομιακή θέση 
τον προεκλογικό αγώνα έναντι του ΠΑΣΟΚ. 
Και ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 
Θεσσαλονίκη έδωσε το έναυσμα για να 
ξεδιπλωθεί αυτή η διμέτωπη στρατηγι-
κή, καθώς επιτέθηκε με σφοδρότητα και 
στον Αλέξη Τσίπρα και στο Νίκο Ανδρου-
λάκη.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Στο δίπολο Ν.Δ. – ΣΥΡΙΖΑ η μετωπική σύ-

γκρουση των δύο κεντρικών πολιτικών μο-
νομάχων αναμένεται ότι θα αυξήσει την 
εκλογική τους συσπείρωση, καθιστώντας 
δυσχερέστερη τη μετακίνηση ψηφοφό-
ρων από το ένα στο άλλο στρατόπεδο. 
Παρότι τούτο ίσως βοηθήσει τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ να κινηθεί σε σχετικά υψηλά ποσοστά 
στην πρώτη αναμέτρηση της απλής ανα-
λογικής, δημιουργεί τελικώς πιθανότατα 
ευνοϊκότερο πεδίο για τη Ν.Δ. 
Το κυβερνών κόμμα ξεκινάει την «επιχεί-

ρηση συσπείρωσης» από σαφώς καλύτε-
ρη αφετηρία, λαμβάνοντας ως βάση, είτε 
τα αποτελέσματα των εκλογών του 2019, 
είτε τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις.

Επίσης, το Μαξίμου θα έχει την ευκαι-
ρία να αναπτύξει καλύτερα το δίλλη-
μα του «αυτοδυναμία ή ακυβερνησία», 
όπου Μητσοτάκης σημαίνει σταθερότη-
τα και Τσίπρας αλαλούμ. Έτσι κρίνουν οι 
επιτελείς του Μαξίμου ότι ο κ. Μητσοτά-
κης θα καταφέρει να αναβιώσει, αν όχι 
σε πολιτικό, σε επίπεδο ψηφοφόρων, το 
αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο που έκρινε τις εκλο-
γές του 2019. Επίσης, όσο αυξάνεται η τυ-
φλή πόλωση, τόσο μειώνονται οι πιθανό-
τητες του Αλέξη Τσίπρα να έχει οφέλη από 
το κεντρώο ακροατήριο. Η τυφλή αντιπα-
ράθεση του ΣΥΡΙΖΑ επί όλων των θεμάτων, 
όπως υποστηρίζουν στο Μαξίμου, οδηγεί 
τον ΣΥΡΙΖΑ «σε αστοχίες και τακτικές ήτ-
τες». Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί επί 
τούτου η σπουδή με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ 
έσπευσε να υιοθετήσει τον ισχυρισμό ότι 
οι 38 μετανάστες στη νησίδα στον Έβρο 
βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος – καταγγε-
λία που αποδείχθηκε αναληθής.

ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Ζητούμενο, όμως, αποτελεί και το «ισο-

ζύγιο» από τη σκληρή αντιπαράθεση με-
ταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, καθώς είναι σαφές 
– το διακήρυξε και ο ίδιος κατά την πα-
ρουσία του στη ΔΕΘ – ότι ο κ. Ανδρουλά-
κης θα διατηρήσει στην αιχμή της κριτικής 
του προς τον πρωθυπουργό την εις βάρος 
του παρακολούθηση.

Η μετωπική των δύο μονομάχων αναμέ-
νεται ότι θα αυξήσει τη συσπείρωσή τους, 
καθιστώντας δυσχερέστερη τη μετακίνη-
ση ψηφοφόρων. 

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν, πως το 
σκηνικό που έχει διαμορφωθεί ευνοεί το 
ΠΑΣΟΚ. Επικαλούνται μάλιστα και ευρή-
ματα των δημοσκοπήσεων, που καταγρά-
φουν αντιστροφή της μικρής κάμψης που 
εμφάνιζαν τα ποσοστά του κόμματος τούς 
τελευταίους μήνες πριν από το καλοκαίρι. 
Ειδικότερα επισημαίνουν ότι:
-Με τις τελευταίες εξελίξεις η εκλογική 

βάση του ΠΑΣΟΚ συσπειρώνεται και ότι 
ενδεχομένως θα υπάρξει «απομάκρυνση» 
ορισμένων κεντρώων ψηφοφόρων από 
τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και επαναπατρι-
σμός ψηφοφόρων που είχαν μετακινηθεί 
στον ΣΥΡΙΖΑ.
-Το ΠΑΣΟΚ έχει επιτύχει να στραφούν 
πάνω του τα φώτα της επικαιρότητας και 
πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δε μονοπωλεί την 
αντιπολιτευτική σκηνή. Με άλλα λόγια, 
ότι οι παρακολουθήσεις «έσπασαν» τα 
στεγανά της παραδοσιακής δικομματικής 
πόλωσης.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα μένει να φα-

νεί, εάν και σε ποια σημεία οι τρεις κε-
ντρικοί παίκτες της πολιτικής σκηνής θα 
αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, 
καθώς η χώρα ήδη βρίσκεται σε άτυπη 
προεκλογική περίοδο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η Ν.Δ. δρομολογεί μια σχετική 
κίνηση θέτοντας σε δεύτερο πλάνο τον 
όρο «τερατογένεση» που χρησιμοποί-
ησε ο πρωθυπουργός, προκειμένου να 
περιγράψει το ενδεχόμενο σχηματισμού 
κυβέρνησης με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, 
του ΠΑΣΟΚ, του ΜεΡΑ25 και τη στήριξη ή 
ανοχή του ΚΚΕ μετά την αναμέτρηση της 
απλής αναλογικής.

Όπως αναφέρουν στενοί συνεργάτες 
του, ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να αναδείξει 
την ανάγκη να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος 
στις πρώτες εκλογές και η Ν.Δ. να εξασφα-
λίσει ποσοστό που θα αποτελέσει εφαλ-
τήριο για την αυτοδυναμία στις δεύτερες. 
«Πρώτη κάλπη ίσον τελική κάλπη» είναι 
το μότο που χρησιμοποιείται χαρακτηρι-
στικά. 

Επίσης, προσθέτουν, ο πρωθυπουργός 
ήθελε με την αναφορά του οι πολίτες να 
«οπτικοποιήσουν» την επανεμφάνιση στο 
ίδιο πλάνο των κ. Τσίπρα και Βαρουφάκη. 
«Το μήνυμα εστάλη και δε θα επιμείνουμε, 
ώστε η προσέγγισή μας να μην εκληφθεί 
ως ένδειξη αλαζονείας ή απαξίωσης όσων 
κάνουν άλλες επιλογές», καταλήγουν οι 
ίδιες πηγές.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  30 Σεπτεμβριου, 2022 / September 30, 2022  7

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 4 - Arancinis

This week’s fabulous recipe is 
Arancinis from an Italian kitchen.

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

watch?v=CJw8UjyOzMc

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

ΈΛΛΑΔΑ | ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΤΙΚΟ

Μηταράκης: Από τους 160.000 θα παραμείνουν οι… 159.000!
Ο υπουργός Μετανάστευσης παραδέχτηκε ότι η χώρα μας έχει συμφωνήσει να μετατραπεί σε «αποθήκη» λαθρομεταναστών

Την κατάρρευση της περίφημης «ευ-
ρωπαϊκής αλληλεγγύης», αλλά και 

την ουσιαστική χρεοκοπία της περίφη-
μης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης με την Τουρκία, αποκάλυψε ο υπουρ-
γός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης 
Μηταράκης, σε συνέντευξη Τύπου που 
δόθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα 
στο υπουργείο, σημειώνοντας όμως ότι η 
χώρα μας δεν μπορεί να μιμηθεί λύσεις 
όπως αυτές που εφαρμόζουν Ηνωμένο 
Βασίλειο και Δανία, λόγω των… κανονι-
σμών της Ε.Ε.

Όπως -μάλλον συντηρητικά- εκτίμη-
σε, μέσα στο 2022 στην Ευρώπη θα μπουν 
160.000 μετανάστες, με το περίφημο πρό-
γραμμα των μετεγκαταστάσεων να λει-
τουργεί για μόλις 1.000 εξ αυτών, αφήνο-
ντας τους υπόλοιπους στις χώρες υποδο-
χής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και 
μετατρέποντάς τις ουσιαστικά σε «απο-
θήκες» μεταναστών.
Την ίδια στιγμή, όπως είπε, επιστροφές 

προς την Τουρκία δε γίνονται, παρότι η 
γειτονική χώρα απορροφά τη σχετική ευ-
ρωπαϊκή χρηματοδότηση. 
Όμως, την ίδια στιγμή που οι Ευρωπαίοι 

δε δείχνουν καμία διάθεση να πάρουν με-
τανάστες από τη χώρα μας και, όπως προ-
έκυψε από ερωτήσεις, ενοχλούνται από 
τις δευτερογενείς ροές προς την κεντρική 
Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται απαγορεύ-
ουν στη χώρα μας να εφαρμόσει λύσεις 
σαν αυτές που χρησιμοποιούν Δανία και 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έχουν κάνει 
συμφωνίες με τη Ρουάντα για την παρα-
μονή σε αυτήν των αιτούντων άσυλο μέ-
χρι να απαντηθεί το αίτημά τους.
Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε, απαντώ-

ντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας 
«δημοκρατία», λέγοντας ότι αυτές οι χώ-
ρες δε δεσμεύονται από το πλαίσιο της 
Ε.Ε. Κατά τα άλλα, ο υπουργός, αναφερό-

μενος στο περιστατικό με τους 38 μετανά-
στες στον Έβρο, αναρωτήθηκε σαρκαστι-
κά εάν «βρέχει βάρκες» στον Έβρο, υπο-
νοώντας την εμπλοκή στην υπόθεση Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων που είχαν 
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της. 

Σημείωσε δε εμφατικά, ότι σκοπός αυ-
τών που στήνουν τέτοιες ιστορίες είναι 
να ανοίξουν τα ελληνικά σύνορα, είτε για 
ιδεολογικούς είτε για άλλους λόγους. 

Δεσμεύθηκε ακόμη, ότι στο τέλος του 
2022 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα φι-
λοξενίας αιτούντων άσυλο σε διαμερίσμα-
τα ESTIA και ανέφερε ότι «πολύ σύντομα» 
θα κλείσει οριστικά η δομή του Ελαιώνα.

ΟΚΤΩ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ  
ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΠΙΣΩ 

ΑΠΟ ΤΟ «ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»
Ομάδα οκτώ Τούρκων διακινητών βρί-

σκεται πίσω από το «Καραβάνι του Φω-
τός», που «σπρώχνει» τους παράνομους 
μετανάστες στην Ελλάδα και είναι ενεργή 
από το 2015, ενώ φέρεται ότι έχει ισχυρές 
διασυνδέσεις με την Άγκυρα.
Φαίνεται ότι είναι γνωστοί στις αρμόδι-

ες ελληνικές υπηρεσίες οι άνθρωποι που 
έχουν εμπνευστεί και διοργανώνουν το 
λεγόμενο Καραβάνι του Φωτός, το οποίο 
έχει προκαλέσει νέο συναγερμό στις Αρ-
χές φύλαξης των συνόρων του Έβρου, κα-
θώς απειλεί τη χώρα μας με επανάληψη 
των γεγονότων του Μαρτίου του 2020. 

Αυτή η ομάδα Τούρκων διακινητών είχε 
ενεργοποιηθεί πριν από δύο χρόνια και 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
των λαθρομεταναστών να περάσουν από 
τον Έβρο, σε εκείνες τις ολοήμερες μάχες 
του Μαρτίου 2020.

Διατηρώντας ισχυρές διασυνδέσεις με 
τις τουρκικές Αρχές, οι άνθρωποι που βρί-
σκονται πίσω από το Καραβάνι του Φω-
τός έχουν συνεργασία με τη στρατοχωρο-

φυλακή της Τουρκίας, η οποία βοηθάει 
τους παράνομους μετανάστες να έρθουν 
προς τα σύνορα με την πατρίδα μας και, 
μάλιστα, τους καθοδηγούν πώς θα περά-
σουν τον ποταμό Έβρο – ακόμη και κολυ-
μπώντας.

«KRUPP BROTHERS»
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι επικε-

φαλής του συγκεκριμένου κυκλώματος 
έχουν και τη δική τους ονομασία, αυτοα-
ποκαλούμενοι «Krupp Brothers», όνομα 
που παραπέμπει σε γνωστή και ιστορική 
επιχειρηματική οικογένεια της Γερμανίας. 
Οι ελληνικές Αρχές έχουν εντοπίσει τη 

δράση της συγκεκριμένης ομάδας έπειτα 
από έρευνες που έχουν γίνει και οι οκτώ 
συμμετέχοντες στην κίνηση αυτή έχουν 

βάλει τη «σφραγίδα» τους σε πάρα πολ-
λές προσπάθειες εισόδου στην Ελλάδα.
Αυτή η νέα προσπάθεια παράνομων με-

ταναστών να περάσουν στην Ελλάδα, πε-
ριλαμβάνει ανθρώπους από τη Συρία και 
εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες θα αρ-
χίσουν να φαίνονται στον Έβρο τα πρώτα 
σημάδια της προσπάθειας των διακινη-
τών, κάτι που γνωρίζουν οι ελληνικές Αρ-
χές και βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. 
Από την ελληνική πλευρά εκφράζεται η 
πεποίθηση, πως οι μετανάστες δε θα κα-
ταφέρουν να περάσουν τον Έβρο. 

Ωστόσο, αυτή τη φορά η μεταναστευτι-
κή πίεση ενδέχεται να είναι αυξημένη για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα 
και έως την προσεχή άνοιξη.

© Newsbreak.gr
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Ατιμωρησία! Θάφτηκε και το σκάνδαλο της Siemens…
Αθώοι όλοι οι εμπλεκόμενοι (προεξάρχοντος του Χριστοφοράκου), παρότι η εταιρία παραδέχτηκε την ενοχή της

Την ακριβή απεικόνιση του τεράστιου 
«πλυντηρίου» που στήθηκε τα τελευ-

ταία χρόνια στην Ελλάδα, προκειμένου 
να ξεπλυθούν όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, 
τα οποία άδειασαν τα δημόσια ταμεία 
και οδήγησαν στην οικονομική εξαθλί-
ωση του ελληνικού λαού, αποτελεί η 
πρόσφατη (Δευτέρα 26/9) αθωωτική 
απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων για τα «μαύρα ταμεία» 
της Siemens. Είχε προηγηθεί, μερικά χρό-
νια νωρίτερα, η συμφωνία – ταφόπλακα 
με τη γερμανική εταιρία για την αποζη-
μίωση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία, 
παρά το γεγονός πως έγινε ακόμη και νό-
μος του κράτους, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Μαρία Παναγιώτου 
© Newsbreak.gr

Συγκεκριμένα, το Πενταμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων έκρινε αθώους τους 20 
από τους 22 κατηγορουμένους για την κα-
τηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήμα-
τος, είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία, 
ενώ για τις πράξεις που έχουν τελεστεί 
έως το 2002 έκρινε πως έπρεπε να παυθεί 
οριστικά η ποινική δίωξη, λόγω παραγρα-
φής. Αξίζει να σημειώσουμε πως για τον 
Χρήστο Καραβέλα, ο οποίος μέχρι σήμε-
ρα είναι φυγόδικος και εκκρεμεί σε βάρος 
του ποινή κάθειρξης 15 ετών από πρωτό-
δικη απόφαση, δεν εξετάστηκε η ποινική 
του μεταχείριση, επειδή δεν είχε ασκήσει 
έφεση. Αντίστοιχα, δεν εκφωνήθηκε από-
φαση για τον Δημήτρη Γυφτόπουλο, ο 
οποίος έχει αποβιώσει.

Μετά την πρόσφατη απόφαση, που 
αποτελεί προϊόν πολλαπλών μεθοδεύ-
σεων και καθυστερήσεων στην απόδοση 
δικαιοσύνης του σκανδάλου, «καθαρός» 
φυσικά είναι πλέον και ο μεγάλος φυγάς 
του σκανδάλου Siemens, ο Μιχάλης Χρι-
στοφοράκος, ο οποίος εδώ και 13 χρόνια 
βρίσκεται στη Γερμανία, τη χώρα που τον 
προστάτευσε, αρνούμενη να τον εκδώσει 
στην Ελλάδα.

Όλοι ασφαλώς θυμούνται πως, το Μάιο 
του 2009, ο άλλοτε ισχυρός άντρας της 
Siemens στην Ελλάδα, ενώ είχε ζητήσει 
δύο παρατάσεις προκειμένου να εμφα-
νιστεί στον ανακριτή Νίκο Ζαγοριανό, 
διέφυγε στη Γερμανία. Συνελήφθη τελι-
κά μετά την έκδοση του πρώτου ευρω-
παϊκού εντάλματος σύλληψής του, τον 
Ιούνιο του 2009, στην πόλη Ρόζενχαϊμ της 
Βαυαρίας, όπου είχε καταφύγει, όμως τα 
γερμανικά δικαστήρια τον προστάτευσαν.
Και η Siemens, όπως ακριβώς και η ελβε-

τική φαρμακοβιομηχανία Novartis, έχουν 
παραδεχθεί πως εφήρμοζαν διεφθαρμέ-
νες πρακτικές στη χώρα μας. 

Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα με ένα μαγι-
κό τρόπο, ποτέ δε φτάνουν αποζημιώσεις 
στα ταμεία του κράτους…
Τον Ιανουάριο του 2011, η Εξεταστική 

Επιτροπή που μελετούσε το σκάνδαλο 
Siemens, στην οποία από τα 19 μέλη τα 16 
ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ., 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ελληνι-
κό Δημόσιο ζημιώθηκε κατά 2 δισ. ευρώ. 
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τότε υπουργός 
Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης, είχε εκτιμήσει από το βήμα 
της Βουλής ότι η αποζημίωση του Ελληνι-
κού Δημοσίου θα έφτανε τα 250.000.000 
ευρώ, προκαλώντας σχόλια για λεόντειο 
συμφωνία, αφού η χώρα μας εξασφάλιζε 
ελάχιστα σε σχέση με τη ζημιά.
Τελικά, ασφαλώς ακόμη και αυτή η πενι-

χρή συμφωνία βούλιαξε στο χρονοντού-
λαπο της Ιστορίας, με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο που προωθείται προς τη λήθη και 
κάθε οικονομική αξίωση από τη Novartis.
Αναλυτικά η απόφαση για όλα τα πρό-

σωπα:
-Μιχαήλ Χριστοφοράκος: Παύεται ορι-

στικά η ποινική δίωξη για τις πράξεις που 
τελέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος 
είχε τη γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί 
απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδι-
κασμένου).
-Πρόδρομος Μαυρίδης: Παύεται οριστι-

κά η ποινική δίωξη για τις πράξεις που τε-
λέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος 
είχε τη γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί 
απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδι-
κασμένου).
-Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Παύεται ορι-

στικά η ποινική δίωξη για τις πράξεις που 
τελέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος ομόφωνα.
-Karl Friedrich Eduard Pierer Von 
Esch: Παύεται οριστικά η ποινική δίωξη 
για τις πράξεις που τελέστηκαν έως το 
2002 και για τις λοιπές αθώος ομόφωνα.
-Thomas Ganswindt: Παύεται οριστικά η 
ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστη-
καν έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος 
κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη 
γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί απαράδε-
κτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
-Jörg Michael Kutschenreuter: Παύεται 

οριστικά η ποινική δίωξη για τις πράξεις 
που τελέστηκαν έως το 2002 και για τις 
λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα 
μέλος είχε τη γνώμη ότι έπρεπε να κηρυ-
χθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω 
δεδικασμένου).
-Reinhard Herbert Siekaczek: Παύεται 

οριστικά η ποινική δίωξη για τις πράξεις 
που τελέστηκαν έως το 2002 και για τις 
λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα 
μέλος είχε τη γνώμη ότι έπρεπε να κηρυ-
χθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω 
δεδικασμένου).
-Wolfgang Paul Wilhelm Rudolph: Παύε-

ται οριστικά η ποινική δίωξη για τις πρά-
ξεις που τελέστηκαν έως το 2002 και για 
τις λοιπές αθώος ομόφωνα.
-Heinz Wolfgang Ernst Keil Von 
Jagemann: Παύεται οριστικά η ποινική δί-
ωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν έως το 
2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλει-
οψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη γνώμη ότι 
έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινι-
κή δίωξη λόγω δεδικασμένου).
-Franz Joseph Richter: Παύεται οριστικά 

η ποινική δίωξη για τις πράξεις που τε-
λέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος ομόφωνα.
-Γιώργος Σκαρπέλης: Παύεται οριστικά η 
ποινική δίωξη για όλες τις πράξεις λόγω 
παραγραφής.
-Νικόλαος Νίντο: Παύεται οριστικά η ποι-

νική δίωξη για όλες τις πράξεις λόγω πα-
ραγραφής.
-Γιώργος Αργυρόπουλος: Παύεται ορι-

στικά η ποινική δίωξη για όλες τις πράξεις 
λόγω παραγραφής.
-Δημήτριος Κουβάτσος: Παύεται οριστι-

κά η ποινική δίωξη για τις πράξεις που τε-
λέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος ομόφωνα.
-Παναγιώτης Νικάκης: Παύεται οριστικά 

η ποινική δίωξη για τις πράξεις που τε-
λέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος 
είχε τη γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί 
απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδι-
κασμένου).
-Γιώργος Καλδής: Παύεται οριστικά η 
ποινική δίωξη για τις πράξεις που τε-
λέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος.
-Αλέξανδρος Λέτσας: Παύεται οριστικά 

η ποινική δίωξη για τις πράξεις που τε-
λέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος.
-Φάνης Λυγινός: Παύεται οριστικά η ποι-

νική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν 
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος.
-Jean Claude Oswald: Παύεται οριστικά 

η ποινική δίωξη για τις πράξεις που τε-
λέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές 
αθώος.
-Μάρθα Δημητριάδη – Καραβέλα: Αθώα.
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CHOMEDEY

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

Call me for more info.

ΚΈΜΠΈΚ
Οι εξουθενωμένοι νοσοκόμοι ασθενοφόρων  
αισθάνονται ότι αγνοούνται…  

…σε μια ακόμη προεκλογική εκστρατεία
Καθώς εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι 

του Κεμπέκ, εξακολουθούν να περι-
μένουν έναν οικογενειακό γιατρό, και τα 
νοσοκομεία να είναι συχνά υπερφορτω-
μένα και να λειτουργούν με υπερπλήρη 
χωρητικότητα, η υγειονομική περίθαλψη 
έχει εμφανιστεί σε εξέχουσα θέση στην 
προεκλογική εκστρατεία της επαρχίας.

Ωστόσο, παρά την έμφαση που δίνεται 
στις λύσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
ελάχιστα έχουν ειπωθεί για το προνο-
σοκομειακό δίκτυο, το οποίο κοστίζει 
περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο 
δολάρια ετησίως, και τις κρίσιμες ελλεί-
ψεις προσωπικού που απειλούν την ποι-
ότητα της περίθαλψης, όπως δείχνουν οι 
εκθέσεις. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για 
πολλούς νοσοκόμους ασθενοφόρων που 
εργάζονται στο Μόντρεαλ, μια από τις 
περιοχές που πλήττονται σκληρά από τις 
ελλείψεις.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων έχει τρομερές 
ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό εδώ και 
αρκετούς μήνες, καθώς οι παραϊατρικοί 
παραιτούνται, συνταξιοδοτούνται ή πη-
γαίνουν σε άδεια. Αυτές οι αναχωρήσεις 
περιλαμβάνουν 24 που παραιτήθηκαν ή 
πήγαν σε προσωρινή άδεια από το Μάιο 
έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους – δι-
πλάσιος από τον αριθμό που έφυγαν με-
ταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου του περα-
σμένου έτους. 
Τις περισσότερες μέρες, το Urgences-

santé λειτουργεί με μόνο το μισό προσω-
πικό από ότι χρειάζεται. 

Τα Σαββατοκύριακα είναι ακόμα χει-
ρότερα, λέει η ένωσή τους, το Syndicat 
préhospitalier.

Ένα άλλο πλήγμα στον κλάδο ήρθε τον 
Αύγουστο, όταν το Université de Montréal 
ανέστειλε τις εισαγωγές στο προηγμένο 
πρόγραμμα επείγουσας προνοσοκομεια-
κής περίθαλψης για το σχολικό έτος 2023-
2024. Μια επιστολή προς τους φοιτητές 
ανέφερε την πρόθεση του υπουργείου 
Υγείας να μειώσει τον αριθμό των παραϊα-
τρικών προηγμένης φροντίδας που εργά-
ζονται εκτός Μόντρεαλ ως παράγοντα της 
απόφασης. Το νέο πρόγραμμα απέκτησε 
τους πρώτους του αποφοίτους μόλις το 
2018. Όσον αφορά την προεκλογική εκ-
στρατεία, οι υποσχέσεις για προνοσοκο-
μειακή περίθαλψη ήταν ελάχιστες – και 
πολλές από αυτές φαίνονται άσχετες με 
αυτό που ζητούν οι παραϊατρικοί, λένε οι 
ηγέτες συνδικάτων και εργαζόμενοι.
Οι εργαζόμενοι στο Urgences-santé λένε 

ότι είναι τόσο αδύνατοι όσο το υπόλοιπο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο 
Κεμπέκ, αλλά ο τομέας τους δε φαίνεται 
να τραβάει πολύ την προσοχή στην τρέ-
χουσα εκλογική εκστρατεία για την επαρ-
χία.

ΤΙ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Το Québec Solidaire (QS) θέλει να απαλ-

λαγεί από το συνονθύλευμα των δημό-
σιων και ιδιωτικών υπηρεσιών ασθενο-
φόρων σε όλη την επαρχία, κάνοντάς τα 
όλα δημόσια. Αυτή τη στιγμή το Urgences-
santé είναι η μόνη υπηρεσία στην επαρ-
χία που ανήκει στο δημόσιο. Το QS και το 
Parti Québécois (PQ) υποσχέθηκαν επίσης 
να καταργήσουν τον προγραμματισμό 
που ζητά από ορισμένους παραϊατρικούς 

να είναι διαθέσιμοι 24/7. Εν τω μεταξύ, 
ο Συνασπισμός Avenir Québec (CAQ) και 
το Parti Québécois (PQ) υποστηρίζουν τη 
δημιουργία ενός επαγγελματικού τάγμα-
τος για παραϊατρικούς, κάτι για το οποίο 
κάποιοι παραϊατρικοί έχουν πιέσει από τη 
δεκαετία του ‹70.

Σε συνεντεύξεις τους στα ΜΜΕ ορισμέ-
νοι νοσοκόμοι ασθενοφόρων είπαν ότι οι 
παραϊατρικοί πιστεύουν, ότι μια επαγγελ-
ματική εντολή θα τους επέτρεπε να πα-
ρέχουν πιο προηγμένη περίθαλψη, ενώ 
άλλοι λένε ότι το μόνο πράγμα που απαι-
τείται είναι η πολιτική βούληση. 

Επί του παρόντος, οι παραϊατρικοί του 
Κεμπέκ δεν επιτρέπεται να θεραπεύουν 
ασθενείς με φάρμακα που χρησιμοποι-
ούνται σε άλλες επαρχίες, όπως αυτά που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μιας 
κρίσης ή τη διαχείριση του πόνου για ένα 
σπασμένο πόδι. 
Το CAQ θέλει επίσης να διευρύνει το 

πεδίο πρακτικής των παραϊατρικών, ανα-
θέτοντας τους κατ› οίκον επισκέψεις και 
εργασίες σε ER για να μειώσουν την πίεση 
στα νοσοκομεία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ  
ή ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ;
Οι Φιλελεύθεροι λένε ότι είναι πρόβλη-

μα χρηματοδότησης που δε συμβαδίζει. 
«Δεν είναι φυσιολογικό ότι η ζήτηση σε 
όλη την επαρχία έχει αυξηθεί δραματικά 
τα τελευταία τέσσερα έως πέντε χρόνια 
και ότι οι προϋπολογισμοί να μην την ακο-
λουθούν», είπε ο Αντρέ Φορτέν, ο επίση-
μος υποψήφιος των Φιλελευθέρων στο 
Pontiac. Εκτός από το Urgences-santé, οι 
εταιρείες ασθενοφόρων στην επαρχία εί-
ναι ιδιωτικές, αλλά λαμβάνουν επαρχιακή 
χρηματοδότηση η οποία έχει ανέλθει στα 
703 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς αποτε-
λεσματικό έλεγχο όμως, σύμφωνα με το 
γενικό ελεγκτή της επαρχίας. 
«Η χρηματοδότηση για εταιρείες ασθε-

νοφόρων δε βασίζεται στο πραγματικό 
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 
Υπουργείο Υγείας και οι περιφερειακές 
αρχές υγείας δε γνωρίζουν ούτε την οικο-
νομική κατάσταση αυτών των εταιρειών, 
ούτε το πραγματικό τους κέρδος», έγρα-
ψε ο γενικός ελεγκτής του Κεμπέκ το 2020.

© CBC News, Canadian Press

Νοσοκόμοι ασθενοφόρων σε διαμαρτυρία  
έξω από το Κοινοβούλιο του Κεμπέκ  

(Φωτ., Ryan Remiorz/The Canadian Press)

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter



10  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  30 Σεπτεμβριου, 2022 / September 30, 2022

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

514 743-8799514 743-8799

ΙΤΑΛΙΑ | ΈΚΛΟΓΈΣ

Τι σημαίνει η δεξιά στροφή στην Ιταλία
Η νίκη της ακροδεξιάς Τζιόρτζια Μελόνι στις ιταλικές εκλογές σηματοδοτεί μια μεγάλη δεξιά στροφή

Ήταν ένας αναμενόμενος σεισμός. 
Ήδη από το καλοκαίρι, όταν στην 

Ιταλία κατέρρευσε η κυβέρνηση Ντράγκι, 
καθώς αρκετά από τα κόμματα που τη 
στήριξαν αισθάνονταν – δικαιολογημένα 
όπως αποδείχτηκε – ότι μια κυβέρνηση 
με επικεφαλής μη εκλεγμένο τραπεζίτη 
αποτελούσε παράγοντα φθοράς, οι δη-
μοσκοπήσεις έδειχναν ότι μέσα στη δεξιά, 
το κόμμα που θα ήταν πρώτο, θα ήταν 
αυτό που δεν είχε στηρίξει την κυβέρνηση 
Ντράγκι, δηλαδή τα Αδέλφια της Ιταλίας 
με επικεφαλής τη Τζιόρτζια Μελόνι.

ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ
Στο ιταλικό πολιτικό λεξιλόγιο των τε-

λευταίων ετών, ο συνασπισμός δεξιότερα 
του κέντρου αποκαλείται παραδοσιακά 
«κεντροδεξιά». Όμως, η πραγματικότητα 
είναι ότι αυτή τη φορά, έχουμε να κάνου-
με με έναν από τους πιο δεξιούς συνασπι-
σμούς που κλήθηκαν ποτέ να κυβερνή-
σουν την Ιταλία.

Με 26,4% τα Αδέλφια της Ιταλίας, ένα 
κόμμα που ακόμη και σε αυτές τις εκλογές 
διατήρησε το κατεξοχήν σήμα του νεοφα-
σισμού στην Ιταλία, την τρίχρωμη φλόγα, 
παλιό σήμα του MSI, στο κομματικό του 
σύμβολο, έχουν σαφή ηγεμονία απέναντι 
στη Λέγκα, που αυτή τη στιγμή κινείται 
λίγο κάτω από το 9% και τη Forza Italia του 
Μπερλουσκόνι. Αυτό δίνει σαφές δικαί-
ωμα στη Μελόνι να έχει μια κυβέρνηση 
όπως κατά βάση τη θέλει. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ
Η εκλογή της Μελόνι δε σημαίνει μια νέα 

«Πορεία προς τη Ρώμη», παρότι αρκετοί 
από τους οπαδούς της είναι νοσταλγοί του 
Μουσολίνι και η ίδια σε ένα τέτοιο περι-
βάλλον αναδείχτηκε σε πολιτικό στέλεχος.
Η Μελόνι έχει αρκετή τριβή μέσα στην 

άσκηση πολιτικής, έχοντας διατελέσει και 
υπουργός νεότητας σε κυβέρνηση Μπερ-
λουσκόνι, και είναι αρκετά χρόνια στην 
επαγγελματική πολιτική, ώστε να είναι 
τμήμα του πολιτικού συστήματος.

Άλλωστε, έχει φροντίσει σε κρίσιμα ζητή-
ματα να έχει σαφείς θέσεις. 

Έχει έντονα ατλαντικές και φιλοαμερι-
κανικές θέσεις, έχει καταδικάσει τις πολι-
τικές της Κίνας και έχει σαφή θέση κατά 
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Αλλά και στα ευρωπαϊκά, δεν πρόκειται 
να αμφισβητήσει τον πυρήνα του ιταλι-
κού ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Πα-
ράλληλα, δηλώνει ότι θα απελευθερώ-
σει την επιχειρηματικότητα στην Ιταλία 
και θα κάνει πράξη μια στρατηγική Made 
in Italy. 

Παράλληλα, βέβαια, υπάρχει ο κλασι-
κός λόγος της ακροδεξιάς υπέρ της οι-
κογένειας και του έθνους, και κατά των 
μεταναστών και των προσφύγων.
Κομβική πλευρά του προγράμματός της, 

η διεκδίκηση ενός πιο «προεδρικού» συ-
στήματος , μέσα από την απευθείας εκλο-
γή του προέδρου της δημοκρατίας από το 
εκλογικό σώμα και πιο σταθερές κυβερνή-
σεις. Ουσιαστικά, είναι μια επένδυση στη 
λογική της ταύτισης των ψηφοφόρων με 
μια ισχυρή ηγετική προσωπικότητα και 
τη διαμόρφωση σταθερών κυβερνήσεων, 
παρότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που υπο-
στηρίζουν ότι το πρότυπο για τη Μελόνι 
είναι κυβερνήσεις τύπου Όρμπαν στην 
Ουγγαρία.

Η ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ
Η Κεντροαριστερά είναι ο μεγάλος ηττη-

μένος αυτών των εκλογών. Το Δημοκρα-
τικό Κόμμα δεν κατάφερε να φτιάξει ευ-
ρύτερο συνασπισμό, επιλέγοντας ουσια-
στικά να διεκδικήσει να είναι το αντίπαλο 
δέος στη δεξιά. Πληρώνει το γεγονός ότι 
με την εξαίρεση της πρώτης κυβέρνησης 
Κόντε, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι κόμ-
μα διακυβέρνησης στην Ιταλία και άρα 
χρεώνεται το κόστος των πολιτικών που 
έχουν έκτοτε εφαρμοστεί.
Αντιθέτως, το κίνημα των 5 Αστέρων κα-

τάφερε να έχει ένα αξιοπρεπές αποτέλε-
σμα, να είναι το τρίτο κόμμα και να έχει 
ισχυρή παρουσία σε συγκεκριμένες περι-
οχές όπως ο Νότος. Αυτό ήταν και η επιτυ-
χία τού Τζουζέπε Κόντε, που εξασφάλισε 
ότι το κόμμα του θα έχει μια ισχυρή πα-
ρουσία στη νέα Βουλή και μπορεί να δι-
εκδικεί απέναντι στο Δημοκρατικό Κόμμα 

την εκπροσώπηση ουσιαστικά του αντιπο-
λιτευόμενου χώρου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Τα ιταλικά ΜΜΕ ήδη έχουν τις πρώτες 

εκτιμήσεις για τους υπουργούς και τη 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης, παραπέ-
μποντας σε επιλογές ανθρώπων που θα 
μπορούν να εκπροσωπούν το δεξιό συνα-
σπισμό και την κυριαρχία της Μελόνι στο 
χώρο με στοιχεία «τεχνοκρατικά».
Άλλωστε, έχει μπροστά της όλα τα ανοι-

χτά προβλήματα της ιταλικής οικονομίας, 
από τη διαχείριση των μεγάλων πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης, μέχρι την ανα-
μέτρηση με την ωρολογιακή βόμβα του 
ιταλικού εξωτερικού χρέους.

Μένει να δούμε επίσης, εάν και σε ποιο 
βαθμό θα προωθήσει και τις αλλαγές στο 
πολιτικό σύστημα που έχει προτείνει και 
το πιο «προεδρικό» σύστημα που είναι 
αιχμή του προγράμματός της. Και βέβαια, 
θα υπάρχει και η αναμέτρηση με τις Βρυ-
ξέλλες, που όπως πάντα στις περιπτώ-
σεις μιας μεγάλης πολιτικής μετατόπισης 
έχουν εκφράσει «την ανησυχία τους». 

ΔΕΞΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η πολιτική επιτυχία της Μελόνι, που 

υπερπενταπλασίασε τις ψήφους του κόμ-
ματός της, θα αξιοποιηθεί ποικιλότροπα 
από ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων στην Ευ-
ρώπη. Ας μην ξεχνάμε και το αποτέλεσμα 
των γαλλικών εκλογών και τα ποσοστά 
που κατέγραψε η Μαρίν Λεπέν. Ούτε εί-
ναι τυχαίο, ότι το κόμμα της Μελόνι έχει 
καλές σχέσεις με το ακροδεξιό Vox στην 
Ισπανία. Αλλά και ο Όρμπαν έσπευσε να 
υπενθυμίσει τις καλές του σχέσεις και με 
τους τρεις ηγέτες της ιταλικής δεξιάς.

Απέναντι στη λογική του «νέου» Κέντρου, 
που κατεξοχήν προτάθηκε στη Γαλλία από 
τον Μακρόν, απέναντι στην παράλληλη 
κρίση των σοσιαλιστών και της παραδο-
σιακής κεντροδεξιάς, η Μελόνι στέλνει το 
μήνυμα ότι το μέλλον της «κεντροδεξιάς» 
είναι να ξαναγίνει δεξιά, υιοθετώντας θέ-
σεις της ακροδεξιάς σε θέματα ταυτοτή-
των, μετανάστευσης, αστυνόμευσης και 
προσφέροντας, έστω και με την αναγκα-
στική αμφισημία που η συμμετοχή στην 
ΕΕ επιβάλλει, μια αίσθηση – ή ακόμη και 
ψευδαίσθηση – επιστροφής σε μια πιο 
ισχυρή έννοια κρατικής κυριαρχίας, ως 
απάντηση στην απουσία νομιμοποίησης 
αρκετών πλευρών του «ευρωπαϊκού οικο-
δομήματος».

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ;
Μια ματιά στα εκλογικά αποτελέσματα 

δείχνει, ότι η δεξιά είναι ο πιο συμπα-
γής πολιτικός πόλος, όχι απαραίτητα ένα 
πλειοψηφικό ρεύμα. Βοηθούντος και του 
εκλογικού νόμου, αναδεικνύεται ως ένας 
πόλος που μπορεί να κυβερνήσει. Άλλω-
στε, η αύξηση της αποχής σηματοδοτεί 
και μια έρπουσα κρίση εμπιστοσύνης συ-
νολικά στο πολιτικό σύστημα.

Αυτό δε σημαίνει, ότι είναι ένας ηγεμο-
νικός πόλος. Όπως και σε άλλες περιπτώ-
σεις στην Ευρώπη, απλώς το «αντίπαλο 
δέος» είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένο 
και χωρίς μια συνεκτική πρόταση, μοιρα-
σμένο ανάμεσα σε μια κεντροαριστερά 
ολοένα και πιο δεξιόστροφη, τη δομική 
αντιφατικότητα των 5 Αστεριών, που από 
κόμμα διαμαρτυρίας έγιναν κόμμα δια-
κυβέρνησης και την απουσία ουσιαστικά 
αριστεράς, καθώς η κομμουνιστική παρά-
δοση δείχνει ουσιαστικά κονιορτοποιημέ-
νη στη χώρα, που κάποτε είχε το μεγαλύ-
τερο κομμουνιστικό κόμμα στη Δύση.

Κυρίως, όμως, αυτό που χαρακτηρίζει 
την ιταλική πολιτική σκηνή και εξηγεί ίσως 
και τα αποτελέσματα των εκλογών, είναι 
η απουσία πραγματικής προγραμματικής 
αντιπαράθεσης, που εξηγεί από ένα ση-
μείο τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα 
πολιτικού μεταμορφισμού. Αυτό δυσκο-
λεύει και τη διαμόρφωση μεγάλων πολιτι-
κών δυναμικών, ιδίως αυτών που θα μπο-
ρούσαμε να ονομάσουμε «προοδευτι-
κές». Όλα αυτά διαμορφώνουν το έδαφος 
της δεξιάς στροφής που αποτυπώνουν οι 
εκλογές αλλά και τη βαθύτερη στρατηγική 
αμηχανία που διαπερνά συνολικά το ιτα-
λικό πολιτικό σύστημα και με την οποία 
θα αναμετρηθεί και η Μελόνι.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr
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ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΤΗ ΓΈΝΙΚΗ ΚΥΒΈΡΝΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, MARY J. 
MAY SIMON, ΈΠΈΔΏΣΈ ΔΙΑΠΙΣΤΈΥΤΗΡΙΑ Ο ΥΠΑΤΟΣ 
ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΓΙΏΡΓΟΣ ΙΏΑΝΝΙΔΗΣ
Ο νέος Ύπατος Αρμοστής της ΚΔ στον Καναδά με έδρα την Οτάβα, κ. Γιώργος 

Ιωαννίδης, επέδωσε στις 22 Σεπτεμβρίου τα διαπιστευτήρια του στη Γενική 
Κυβερνήτη του Καναδά, κα Mary J. May Simon, σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα 
στο Rideau Hall, επίσημη κατοικία της Γενικής Κυβερνήτου (φωτ.).
Μετά το πέρας της τελετής, ο Ύπατος Αρμοστής είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη 

Γενική Κυβερνήτη του Καναδά, στο πλαίσιο της οποίας μετέφερε την εκτίμηση και 
τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επανα-
βεβαίωσε την επιθυμία της Κύπρου για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων 
με τον Καναδά και την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως, 
μεταξύ άλλων, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της 
κλιματικής κρίσης, η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κα-
ναδά, καθώς επίσης και η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των πολυμερών 
Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του ΟΗΕ, της Κοινοπολιτείας και της Γαλλο-
φωνίας. 
Ο νέος Ύπατος Αρμοστής εξάλλου, ενημέρωσε τη Γενική Κυβερνήτη για την από-

φαση της Κυπριακής Κυβέρνησης για περαιτέρω αναβάθμιση της διπλωματικής 
παρουσίας της Κύπρου στον Καναδά, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την Κυβέρνη-
ση του Καναδά να επαναλειτουργήσει τη διπλωματική αποστολή της χώρας στη 
Λευκωσία. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς 
και ζητήματα που άπτονται των διατλαντικών σχέσεων και της κατάστασης στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
Η Γενική Κυβερνήτης καλωσόρισε το νέο Ύπατο Αρμοστή της ΚΔ, ευχόμενη πα-

ραγωγική θητεία στον Καναδά και ανταπέδωσε τους χαιρετισμούς και ευχές της 
προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και το λαό της Κύπρου, διαβεβαι-
ώνοντας ως προς τη βούληση της χώρας της για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών.

© mfa.gov.cy
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Υγεία και Διατροφή
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ένα οκτάωρο δουλειά  
την εβδομάδα είναι αρκετό 
Μπορεί όλοι, λίγο-πολύ, να γκρι-

νιάζουν για τη δουλειά τους, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι η απασχό-
ληση παρέχει οφέλη για την ψυχική 
ισορροπία ενός ανθρώπου. Πόση όμως 
«δόση» δουλειάς είναι αρκετή από 
άποψη ψυχικής υγείας; Μόνο μια μέρα 
την εβδομάδα (οκτώ ώρες), είναι η 
απρόσμενη απάντηση μιας νέας βρετα-
νικής επιστημονικής μελέτης, της πρώ-
της του είδους της.
Εδώ και δεκαετίες, αν όχι αιώνες, οι άν-

θρωποι οραματίζονται -ή τρέμουν- ένα 
μέλλον χωρίς δουλειά, όπου οι μηχανές 
θα δουλεύουν στη θέση των ανθρώπων 
– μια εποχή που φαίνεται να έρχεται 
τώρα πιο κοντά χάρη στην τεχνητή νοη-
μοσύνη. 
Μερικοί θεωρούν ότι αυτό θα σημάνει 

μια πιο ευτυχισμένη κοινωνία, ενώ άλ-
λοι φοβούνται μαζική ανεργία, κοινωνι-
κή αναστάτωση, αλλά και ψυχολογικά 
προβλήματα, αν οι άνθρωποι το ρίξουν 
στην… τεμπελιά.
Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι, πέρα από τα 

προφανή οικονομικά οφέλη, η επί πλη-
ρωμή απασχόληση έχει και ψυχολογικά 
πλεονεκτήματα, όπως το να χαρίζει αυ-
τοεκτίμηση στους εργαζόμενους, να επι-
τρέπει την έκφραση της δημιουργικότη-
τας τους και την κοινωνική ένταξη τους. 
Ανέκαθεν όμως αποτελούσε ερωτημα-

τικό, αν υπάρχει μια σωστή «δοσολογία» 
απασχόλησης, για να μπορεί κανείς να 
καρπωθεί αυτά τα ψυχολογικά οφέλη. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα 

Μπρένταν Μπέρτσελ του Πανεπιστημί-
ου της Κέιμπριτζ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό κοινωνικής 
επιστήμης και ιατρικής «Social Science 
and Medicine», μελέτησαν 71.100 άτο-
μα 16 έως 64 ετών και πώς οι αλλαγές 
στις ώρες εργασίας τους κατά την περίο-
δο 2009-2018 σχετίζονταν με την ψυχική 
υγεία τους (άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία 
κ.α.) και το βαθμό ικανοποίησης από τη 
ζωή τους.
Διαπιστώθηκε ότι στους ανθρώπους 

που μετακινούνταν από την κατάσταση 
της ανεργίας ή της αεργίας (π.χ. λόγω 

μακρόχρονης γονικής άδειας) σε πληρω-
μένη απασχόληση διάρκειας έως οκτώ 
ωρών την εβδομάδα, ο κίνδυνος ψυχι-
κών προβλημάτων μειωνόταν κατά μέσο 
όρο κατά 30%. 
Όμως η εργασία πέρα από αυτό το 

οκτάωρο μέσα στην εβδομάδα δε φάνη-
κε να παρέχει κάποιο πρόσθετο ψυχολο-
γικό όφελος. 
Το να δουλεύει π.χ. κανείς 37 έως 40 

ώρες την εβδομάδα, δε χαρίζει σε κά-
ποιον καλύτερη ψυχική υγεία, σε σχέ-
ση με κάποιον άλλο που δουλεύει μόνο 
οκτώ ώρες την εβδομάδα.
Συνεπώς, σύμφωνα με τους ερευνη-

τές, για να απολαύσει κανείς τα ψυχικά 
οφέλη τής (αμειβόμενης) δουλειάς, δε 
χρειάζεται να εργάζεται πάνω από ένα 
οκτάωρο την εβδομάδα. 
Φυσικά, είναι ένα τελείως διαφορετι-

κό ζήτημα πώς θα τα βγάζει πέρα από 
οικονομικής πλευράς…
«Έχουμε οδηγίες σωστής δοσολογίας 

για τα πάντα, από τις βιταμίνες C έως τις 
ώρες ύπνου, προκειμένου να νιώσου-
με καλύτερα, αλλά αυτή είναι η πρώτη 
φορά που θέσαμε το ίδιο ερώτημα όσον 
αφορά την εργασία με αμοιβή», δήλωσε 
ο Μπέρτσελ. 

«Γνωρίζουμε ότι η ανεργία είναι συχνά 
επιβλαβής για την ψυχική υγεία των αν-
θρώπων. Τώρα πια έχουμε μια ιδέα, για 
το πόση πληρωμένη εργασία απαιτείται, 
προκειμένου να πάρουμε τα ψυχοκοινω-
νικά οφέλη της απασχόλησης – και βλέ-
πουμε ότι δε χρειάζεται καθόλου πολλή 
δουλειά».
Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι 

ότι η εβδομάδα εργασίας μπορεί να συρ-
ρικνωθεί και μάλιστα σημαντικά, «χωρίς 
αρνητική επίπτωση στην ψυχική υγεία 
των εργαζομένων». 
Η νέα μελέτη αναμένεται να πυροδοτή-

σει νέες συζητήσεις για το πώς θα στη-
ριχθούν οι άνθρωποι σε μια μελλοντική 
εποχή με ολοένα λιγότερη απασχόληση 
(π.χ. έχει προταθεί ένα βασικό εισόδημα 
για όλους).
«Στις επόμενες λίγες δεκαετίες, μπορεί 

να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, τα 
μεγάλα δεδομένα και τη ρομποτική να 
αντικαθιστούν μεγάλο μέρος της αμει-
βόμενης εργασίας, που σήμερα γίνεται 
από τους ανθρώπους», ανέφερε η δρα 
Ντάιγκα Καμεράντε του Πανεπιστημίου 
Σάλφορντ. 
«Συνεπώς, πρέπει να ξανασκεφτούμε 

το ζήτημα των ωρών απασχόλησης, ανα-

κατανέμοντας τις ώρες εργασίας, ώστε 
ο καθένας να μπορεί να απολαύσει τα 
οφέλη για την ψυχική υγεία του από 
μια δουλειά, έστω κι αν αυτό σημαίνει 
ότι όλοι θα δουλεύουμε πολύ λιγότερο 
μέσα στην εβδομάδα. 
Η νέα έρευνα αποτελεί σημαντικό 

βήμα, για να σκεφτούμε ποιές θα είναι 
οι ελάχιστες ώρες αμειβόμενης απασχό-
λησης που οι άνθρωποι θα χρειάζονται 
σε ένα μέλλον με λιγοστή δουλειά διαθέ-
σιμη». Οι Βρετανοί ερευνητές δε διστά-
ζουν να προβλέψουν, ότι μελλοντικά θα 
υπάρξουν ακόμη και… πενθήμερα «σαβ-
βατοκύριακα», ότι μερικοί άνθρωποι θα 
δουλεύουν πενθήμερο αλλά μόνο μια-
δύο ώρες τη μέρα, ενώ οι ετήσιες δια-
κοπές από μερικές εβδομάδες μπορεί να 
φθάσουν τους μερικούς μήνες ή, εναλ-
λακτικά, να κάνει κανείς διακοπές δύο 
μηνών για κάθε ένα μήνα που δουλεύει. 
Οραματίζονται επίσης μια καλύτερη 

εξισορρόπηση ανάμεσα στις απαιτήσεις 
της δουλειάς και της προσωπικής ζωής, 
αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζο-
μένων, μείωση των εκπομπών «αερίων 
του θερμοκηπίου» λόγω μεγάλης περι-
κοπής των μετακινήσεων από και προς 
την εργασία κ.ά.
Όπως επισημαίνουν, «το παραδοσια-

κό μοντέλο, όπου ο καθένας δουλεύει 
περίπου 40 ώρες την εβδομάδα, ποτέ 
δε βασίσθηκε στο πόση δουλειά είναι 
καλή για τους ανθρώπους». 
Από την άλλη, επισημαίνουν ότι οι θέ-

σεις εργασίας πρέπει να είναι ποιοτικές, 
δηλαδή οι εργαζόμενοι να γίνονται αντι-
κείμενο σεβασμού και να μη νιώθουν 
συνεχή εργασιακή ανασφάλεια. 
Τονίζουν ακόμη, ότι η δραστική μείωση 

των ωρών εργασίας πρέπει να αφορά 
τους πάντες, αλλιώς θα ενταθούν οι κοι-
νωνικο-οικονομικές ανισότητες.
Ο Μπέρτσελ εκτίμησε ότι «αν η Βρε-

τανία μετέτρεπε τα κέρδη της ετήσιας 
παραγωγικότητας σε μειωμένες ώρες 
εργασίας παρά σε αυξήσεις αποδοχών, 
η εβδομάδα εργασίας θα μπορούσε να 
περιορισθεί σε τετραήμερο μέσα σε μια 
δεκαετία».                          © ΑΠΕ-ΜΠΕ 

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 3 octobre au dimanche 9 octobre 2022 · from monday october 3rd to sunday october 9th 2022

AUBERGINESAUBERGINES
EggplantsEggplants

3.28/kg3.28/kg

PÂTES AUXPÂTES AUX
OEUFS BONONIOEUFS BONONI

Egg NoodlesEgg Noodles
250g250g

SAUCISSES ITALIENNES SAUCISSES ITALIENNES 
DOUCES OU FORTESDOUCES OU FORTES
Mild or Hot Italian SausagesMild or Hot Italian Sausages
11.00/kg11.00/kg

TOMATES PRIMOTOMATES PRIMO
TomatoesTomatoes

796ml796ml

BISCOTTES BISCOTTES 
TOSTAGRILLTOSTAGRILL

RusksRusks
225g225g

FROMAGE KASSERI FROMAGE KASSERI 
AU LAIT DE BREBIS ET AU LAIT DE BREBIS ET 
CHÈVRECHÈVRE
CheeseCheese

GRÈCE

TRACHINOTUS NETTOYÉTRACHINOTUS NETTOYÉ
Cleaned PompanoCleaned Pompano

13.21/kg13.21/kg

CROUSTILLESCROUSTILLES
MISS VICKIE’SMISS VICKIE’S

Potato ChipsPotato Chips
190 à 200g190 à 200g

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE OROSHUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE OROS
Extra Virgin Olive OilExtra Virgin Olive Oil
2L2L

BISCUITS AVEC BISCUITS AVEC 
CHOCOLAT CHOCOCHOCOLAT CHOCO

BISCUIT ILIOSBISCUIT ILIOS
Cookies with ChocolateCookies with Chocolate

102 à 106g102 à 106g

PIZZA PÂTE MINCEPIZZA PÂTE MINCE
STROMBOLISTROMBOLI

Thin Crust PizzaThin Crust Pizza
346 à 422g346 à 422g

*Bio exclus*Bio exclus

FROMAGE FETAFROMAGE FETA
CheeseCheese
9.90/kg9.90/kg CANADA

FILET DE PORC FRAISFILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork TenderloinFresh Pork Tenderloin

6.59/kg6.59/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTE BIFTECK D’ENTRECÔTE 
DE BOEUF FRAISDE BOEUF FRAIS

Fresh Rib SteakFresh Rib Steak
22.02/kg22.02/kg

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries

6oz6oz

POIVRONS SUNTAN MIXTESPOIVRONS SUNTAN MIXTES
PeppersPeppers
1.52/kg1.52/kg

ASPERGESASPERGES
AsparagusAsparagus

botte de 1lbbotte de 1lb
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Το παγωτατζίδικο που κατέρριψε ρεκόρ: 266 γεύσεις μίλκσεϊκ

Κατάστημα πώλησης παγωτών στην 
Αριζόνα των ΗΠΑ κατέρριψε πα-

γκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, επειδή προσφέ-
ρει 266 διαφορετικές γεύσεις μίλκσεϊκ.

Το Snow Cap, παγωτατζίδικο στην πόλη 
Σέλιγκμαν, επιχείρησε και κατάφερε να 
κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες 
για τις περισσότερες γεύσεις μίλκσεϊκ 
που έχουν παρουσιαστεί ποτέ.
Κριτής του οργανισμού Guiness World 

Records Ltd που πιστοποιεί τα ρεκόρ 
Γκίνες ήταν σε ετοιμότητα, καθώς οι ιδι-
οκτήτες του καταστήματος, η οικογένεια 
Ντελγκαντίγιο, έφτιαξε όλες τις γεύσεις 
μίλκσεϊκ του μενού σε περίπου 1 ώρα 
και 15 λεπτά.
Οι ασυνήθιστες γεύσεις που παρα-

σκευάστηκαν ήταν φυστικοβούτυρο και 
ροδέλες κρεμμυδιού, μπανάνα και τσίλι 
και πορτοκάλι και μπιφτέκι ψαριού. Επι-
θεωρητής φρόντισε να φτιάχνονται όλα 
τα ροφήματα σύμφωνα με τα πρότυπα 
υγιεινής.

Οι ιδιοκτήτες του «Snow Cap» είπαν 
ότι η επιχείρηση ανήκει στην οικογένειά 
τους εδώ και πολλά χρόνια. 
Το 1953, ο Χουάν Ντεγκαντίγιο άνοιξε 

το drive in κατάστημα παγωτών και ξε-
κίνησε με ένα ενδιαφέρον μενού που 
ήθελαν να δοκιμάσουν οι κάτοικοι της 
Αριζόνα. 
Ο αδερφός του, Ανχέλ Ντεγκαντίγιο, 

γνωστός στους ντόπιους ως «Ο Κουρέας 
του Σέλιγκμαν», είναι σύμβολο της πό-
λης και ιδιοκτήτης τοπικού κουρείου.
Και οι δύο ήταν σύμβουλοι του Τζον Λά-

σιτερ, δημιουργού της ταινίας animation 
«Cars» (Αυτοκίνητα) όταν μελετούσε την 
ιστορία του θρυλικού αυτοκινητόδρο-
μου των ΗΠΑ Route 66.

© ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τελικά, πόσα μυρμήγκια υπάρχουν στη Γη; 
Η… τρελή εκτίμηση των επιστημόνων
Το μέτρημα των μυρμηγκιών στον 

πλανήτη μας μοιάζει με το μέτρημα 
των κόκκων της άμμου στις παραλίες.
Παρ’ όλα αυτά, έξι επιστήμονες «τόλ-

μησαν» να το επιχειρήσουν και κατέλη-
ξαν στην πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμε-
ρα εκτίμηση: Στη Γη υπάρχουν περίπου 
20 τετράκις εκατομμύρια μυρμήγκια ή 
20.000.000.000.000.000 (ο αριθμός 20 
ακολουθούμενος από 15 μηδενικά).
Αυτός ο αστρονομικός αριθμός -μεγα-

λύτερος από δύο έως 20 φορές σε σχέση 
με προηγούμενες εκτιμήσεις- αντιστοι-
χεί σε μία συνολική βιομάζα 12 μεγατό-
νων ή εκατομμυρίων τόνων (βάρος άν-
θρακα). Η βιομάζα των μυρμηγκιών είναι 
μεγαλύτερη από όλα μαζί τα πουλιά και 
τα θηλαστικά ζώα του πλανήτη μας, τα 
οποία εκτιμάται ότι έχουν βιομάζα 2 και 
7 μεγατόνων, αντίστοιχα, ενώ είναι πε-
ρίπου το 20% της βιομάζας της ανθρω-
πότητας.
Μάλιστα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, 

ότι πιθανότατα τα μυρμήγκια είναι αρκε-
τά περισσότερα, καθώς οι επιστήμονες 
βάσισαν την εκτίμηση τους κατ’ ανάγκη 
στα μυρμήγκια που φαίνονται στο έδα-
φος και όχι σε αυτά που ζουν κυρίως στα 
δέντρα ή στο υπέδαφος. Επίσης, τα στα-
τιστικά στοιχεία για την Αφρική και τη 
Βόρεια Ασία είναι σχετικά περιορισμένα.
Οι ερευνητές από τη Γερμανία και το 

Χονγκ Κονγκ, με επικεφαλής τους βιολό-
γους Σαμπίνε Νούτεν και Πάτρικ Σουλ-
τχάις του γερμανικού Πανεπιστημίου 
Γιούλιους Μαξιμίλιαν του Βίρστμπουργκ, 

οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών των ΗΠΑ (Proceedings of the 
National Academy of Sciences-PNAS), 
ανέλυσαν δεδομένα από 489 έρευνες 
που είχαν μετρήσει την πυκνότητα των 
μυρμηγκιών σε διάφορα μέρη του κό-
σμου. Στη συνέχεια, έκαναν υπολογι-
σμούς σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση τα 
κατά τόπους δεδομένα.
«Οποιοσδήποτε έχει δει τα μυρμήγκια 

και έχει συνειδητοποιήσει πόσα πολλά 
υπάρχουν, πιθανότατα έχει αναρωτηθεί 
τελικά πόσα υπάρχουν συνολικά, είναι 

ένα ερώτημα στο μυαλό των ανθρώ-
πων», δήλωσε ο Σουλτχάις.
Υπάρχουν 15.700 γνωστά είδη και υπο-

είδη μυρμηγκιών, τα οποία συχνά παί-
ζουν ζωτικό ρόλο στα οικοσυστήματα, 
π.χ. για τη διασπορά των σπόρων, την 
ανακύκλωση και αυξημένη διαθεσιμό-
τητα των θρεπτικών συστατικών μέσω 
ανακατέματος και μετακίνησης του εδά-
φους (μετακινούν ετησίως έως 13 τό-
νους εδάφους ανά εκτάριο, δηλαδή ανά 
δέκα στρέμματα), την τροφή που αποτε-
λούν για διάφορα ζώα κ.ά. Από την άλλη 
πλευρά, έχουν και αρνητικές επιπτώσεις, 

καθώς ορισμένα επεμβατικά είδη μπο-
ρεί να διαταράξουν την τοπική βιοποι-
κιλότητα και να προξενήσουν σημαντική 
ζημιά.
Μυρμήγκια ζουν σχεδόν παντού στον 

κόσμο, με εξαίρεση τις πολικές περιο-
χές. Η μεγαλύτερη πυκνότητά τους ανά 
τετραγωνικό μέτρο εδάφους είναι στις 
τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Τα 
δάση και οι άνυδρες περιοχές φιλοξε-
νούν τα περισσότερα είδη, ενώ τα μυρ-
μήγκια είναι πολύ σπανιότερα σε περιο-
χές με έντονη ανθρώπινη παρουσία.

© ΑΠΕ – ΜΠΕ 

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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ΗΠΑ: Τι δείχνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις  
για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου
Οι δύο διαφορετικές προεκλογικές εκστρατείες που «τρέχουν» παράλληλα στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών  
τού Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, τα δυνατά χαρτιά κάθε κόμματος και η μάχη που διαφαίνεται αμφίρροπη

Έξι εβδομάδες απομένουν, πια, ως 
τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές 

(midterms) της 8ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. 
Ο λόγος για μια εκλογική αναμέτρηση 
που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις 
πλειοψηφίες στα δύο σώματα του Κο-
γκρέσου (Βουλή των Αντιπροσώπων και 
Γερουσία), επηρεάζοντας όμως έτσι κα-
θοριστικά και τα δύο επόμενα χρόνια της 
προεδρίας Μπάιντεν, ως τις προεδρικές 
εκλογές του 2024.  
Το κόμμα που βρίσκεται κάθε φορά στο 

Λευκό Οίκο τείνει «παραδοσιακά» να μην 
τα πηγαίνει καλά, ή τουλάχιστον όχι τόσο 
καλά, στις ενδιάμεσες κάλπες. Ωστόσο 
φέτος, τα μηνύματα που έρχονται από 
την άλλη άκρη του Ατλαντικού κάνουν 
την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση να 
μοιάζει με θρίλερ. 
«Πρωτοφανώς ισχυρά διασταυρούμενα 

ρεύματα ωθούν τους ψηφοφόρους σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις, προς ένα τε-
λικό (σ.σ. εκλογικό) αποτέλεσμα που μπο-
ρεί να μην είναι αυτό που περιμέναμε», 
δηλώνει από την πλευρά του ο Δημοκρα-
τικός Jeff Horwitt της εταιρείας ερευνών 
Hart Research Associates, μιλώντας στο 
Politico.
Για δύο διαφορετικές προεκλογικές εκ-

στρατείες που τρέχουν παράλληλα, μιλά 
από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικανός 
Bill McInturff της εταιρείας Public Opinion 
Strategies.
«Υπάρχει μια εκστρατεία για την οικονο-

μία, το κόστος ζωής, το έγκλημα και την 
ασφάλεια των συνόρων και οι Ρεπουμπλι-
κάνοι κερδίζουν αυτήν την εκστρατεία. 
Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη εκστρατεία 
για τις αμβλώσεις, τη δημοκρατία και την 
κλιματική αλλαγή, και οι Δημοκρατικοί 
κερδίζουν αυτήν την εκστρατεία», σύμ-
φωνα με τον McInturff.
Τι σημαίνει αυτό για το κόμμα των Ρε-

πουμπλικάνων, καθώς μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές 
του Νοεμβρίου;

Ότι εάν θέλουν να επιτύχουν σημαντικά 
κέρδη σε αυτές τις κάλπες, οι Ρεπουμπλι-
κάνοι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν 
ό,τι μπορούν, ώστε να φέρουν την ατζέ-
ντα πιο κοντά σε θέματα όπως είναι η οι-

κονομία ή η μετανάστευση.
Ενδεικτική ως προς αυτό: 

η κίνηση του Ρεπουμπλικά-
νου κυβερνήτη της Φλόρι-
ντα, Ρον Ντε Σάντις (φωτ.) 
που «έβαλε» πρόσφατα 
περίπου 50 αιτούντες άσυ-
λο από τη Βενεζουέλα μέσα 

σε δύο – ειδικά ναυλωμένα γι’ αυτό το 
σκοπό – αεροπλάνα και τους «πέταξε» 
από το Τέξας στο Μάρθα’ς Βίνγιαρντ της 
Μασαχουσέτης… για να δουν έτσι και οι 
πλειοψηφικά Δημοκρατικοί ψηφοφόροι 
του αμερικανικού βορρά πως είναι να μοι-
ράζονται όλοι τα βάρη του προσφυγικού / 
μεταναστευτικού.
Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 

κατηγόρησε τον Ντε Σάντις (που παρου-
σιάζεται ως φαβορί και για το προεδρικό 
χρίσμα ενόψει των προεδρικών εκλογών 
του 2024) πως «κάνει προεκλογική εκ-
στρατεία παίζοντας με τις ζωές των αν-
θρώπων». Πολλοί ψηφοφόροι του κόμ-
ματος των Ρεπουμπλικάνων, ειδικά όσοι 
προέρχονται από τον αμερικανικό νότο, 
έχουν ωστόσο διαφορετική άποψη.  
Υπενθυμίζεται άλλωστε, ότι πριν από 

τον Ντε Σάντις, σε ανάλογες κινήσεις εί-
χαν προχωρήσει τους περασμένους μή-
νες και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι, όπως ο 
κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Αμποτ, και 
ο κυβερνήτης της Αριζόνα, Νταγκ Ντούσι, 
στέλνοντας μετανάστες σε αμερικανικές 
πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημο-
κρατικούς (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικά-
γο κ.ά.).
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημο-

σκόπηση του δικτύου NBC News, οι Αμε-
ρικανοί ψηφοφόροι μοιράζονται ισομε-
ρώς (46% – 46%) ως προς το κόμμα που 
θέλουν να ελέγχει το Κογκρέσο τα επόμε-
να τέσσερα χρόνια.

Η δημοτικότητα του Δημοκρατικού Τζο 
Μπάιντεν έχει αυξηθεί στο υψηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων έντεκα μηνών, 
ενώ αντιθέτως η δημοτικότητα του Ντό-
ναλντ Τραμπ έχει υποχωρήσει. Κατά τα 
λοιπά, το 61% των ερωτηθέντων αντιτί-
θεται στην απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου για τις αμβλώσεις. Το 63% λέει 
ότι το εισόδημά του δεν αρκεί για να κα-
λύψει τις αυξήσεις στο κόστος ζωής, και το 
58% δηλώνει πως δεν εγκρίνει τις κινήσεις 
του Τζο Μπάιντεν στην οικονομία, ενώ οι 
«απειλές για τη δημοκρατία» ξεχωρίζουν 
ως το πιο σημαντικό ζήτημα για τους ψη-
φοφόρους.

Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση, οι Δημο-
κρατικοί επικρατούν στις τάξεις των μαύ-
ρων ψηφοφόρων (77% – 8%), των ηλικιών 
18 έως 34 (57% – 33%), των λευκών με 
πτυχία κολεγίου (58% – 38%), των γυναι-
κών (53% – 40%) και των Λατίνων (46% – 
42%).
Οι Ρεπουμπλικάνοι, από την άλλη πλευ-

ρά, παρουσιάζονται να διατηρούν προβά-
δισμα μεταξύ των ανδρών ψηφοφόρων 

(53% – 39%), των λευκών (54% – 41%), των 
ανεξάρτητων (43% – 37%) και των λευκών 
χωρίς πτυχία κολεγίου (64% – 31%).
Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στους 

New York Times (New York Times/Siena 
College poll) παρουσιάζει, στο ίδιο πνεύ-
μα, τους ισπανόφωνους / Λατίνους 
(Hispanic – Latinos) ψηφοφόρους να προ-
τιμούν αυτή τη φορά τους Δημοκρατικούς 
υποψηφίους έναντι των Ρεπουμπλικάνων 
(σε ποσοστό 56% έναντι 32%).
Ωστόσο, και σε αυτό το μέτωπο τα μηνύ-

ματα που ανακύπτουν μέσα από τις δημο-
σκοπήσεις είναι μεικτά, καθώς οι Ρεπου-
μπλικάνοι παρουσιάζονται να ενισχύουν 

τα ποσοστά τους μεταξύ των νεότερων σε 
ηλικία ανδρών ισπανόφωνων ψηφοφό-
ρων, που ανησυχούν για την τροπή που 
έχουν πάρει οι εξελίξεις στο μέτωπο της 
οικονομίας, κυρίως σε περιοχές του αμε-
ρικανικού νότου, όπως είναι η Φλόριντα 
και το Τέξας. 

Στο νότο, το 46% των Λατίνων ψηφοφό-
ρων λέει ότι σκοπεύει να ψηφίσει Δημο-
κρατικούς και το 45% Ρεπουμπλικάνους. 
Αντίθετα, οι Δημοκρατικοί προηγούνται 
με 62% έναντι 24% μεταξύ των Ισπανόφω-
νων ψηφοφόρων σε άλλα μέρη της χώρας.

© Η Καθημερινή (με πληροφορίες από Politico, 
NBC News, New York Times)
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ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΈΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η ανατροπή του status quo
Η Κυβέρνηση αλλά και συνολικά το 

κυρίαρχο ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα, έχουν ως στρατηγική επιλογή τους 
τη διατήρηση του status quo σε σχέση 
με την Τουρκία. Επιδιώκουν, δηλαδή, να 
παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν σή-
μερα. Αυτό το θεωρούν και το επικοινω-
νούν ως εθνική επιτυχία. 

Του Νίκου Ιγγλέση*

Ακολουθούν ουσιαστικά κατευναστική 
πολιτική (ελάχιστες φορές, υποτίθεται, 
αποτρεπτική). Επιθυμούν αποκλιμάκωση, 
επαφές, διάλογο και «μέτρα οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης» προκειμένου, όπως φα-
ντασιώνονται, όλες οι μονομερείς απαι-
τήσεις της Άγκυρας να διευθετηθούν, με 
τις μικρότερες δυνατόν απώλειες για τον 
Ελληνισμό.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, 

επιδιώκοντας να διατηρήσουν το status 
quo, δεν αναλαμβάνουν πολιτικές και 
διπλωματικές πρωτοβουλίες, παρά μόνο 
αμυντικές, απέναντι στις αντίστοιχες 
τουρκικές. Δυστυχώς, σ’ όλα τα σημαντι-
κά θέματα, η Άγκυρα βρίσκεται πάντα ένα 
βήμα μπροστά από την Αθήνα και τη Λευ-
κωσία. Χαρακτηριστική περίπτωση το πα-
ράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο (2019) 
και η εν συνεχεία η μερική οριοθέτηση 
ΑΟΖ Ελλάδος – Αιγύπτου (2020). Οι δύο 
οριοθετημένες ζώνες υπερκαλύπτονται, 
καθιστώντας πρακτικά την περιοχή αμφι-
σβητούμενη.

«Ο πολεμιστής είναι δυνατός όταν  
αναγκάζει τον εχθρό να του απαντήσει.  
Είναι αδύναμος όταν αυτός απαντάει 
στον εχθρό» | Σουν Τσου  
[Ο Σουν Τσου – περίπου 544-496 
π.Χ. – ήταν Κινέζος στρατηγός, ειδικός 
στη στρατιωτική στρατηγική,  
συγγραφέας και φιλόσοφος]

Η στρατηγική επιλογή του status quo με 
την Τουρκία, αποστερεί από την Ελλάδα 
τη δυνατότητα άσκησης των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της, ιδίως αυτών που 
προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας, ενώ δεν αμφισβητείται η κα-
τοχή, από τον τουρκικό στρατό, του 37,5% 
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας. Το status quo, όπως έχει διαμορφωθεί 
σήμερα, λειτουργεί εις βάρος των βραχυ-
πρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων 
συμφερόντων του Ελληνισμού, γι’ αυτό 
πρέπει να ανατραπεί.

ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
Από το 1995, η Τουρκία, με απόφαση της 

Εθνοσυνέλευσής της, απειλεί την Ελλά-
δα ότι αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα 
πέραν των 6 ν.μ. στο Αιγαίο, όπως έχει το 

μονομερές δικαίωμα από το Διεθνές Δί-
καιο της Θάλασσας, αυτό θα αποτελέσει 
αιτία πολέμου (casus belli). Οι εξαρτημέ-
νες, φοβικές και ηττοπαθείς κυβερνήσεις 
στην Αθήνα, υποκύπτουν επί 27 χρόνια 
στον τουρκικό εκβιασμό. Τα 6 ν.μ. έχουν 
καταστεί, εκ των πραγμάτων, status quo 
στο ελληνοτουρκικό σύστημα. Η Ελλάδα 
επιβάλλεται να ανατρέψει το status quo 
και να επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά 
της ύδατα στα 12 ν.μ. σ’ όλες τις ακτές της 
(ηπειρωτικές και νησιωτικές) στο Αιγαίο 
Πέλαγος, καθώς και στις νότιες νησιωτι-
κές ακτές της στην Ανατολική Μεσόγειο, 
από την Κρήτη μέχρι το Καστελόριζο. 

Πριν από την επέκταση των χωρικών 
υδάτων πρέπει να γίνει το κλείσιμο των 
κόλπων και η χάραξη ευθειών γραμμών 
βάσης από τις οποίες θα υπολογιστεί το 
εύρος των 12 ν.μ.
Της επέκτασης των χωρικών υδάτων θα 

ακολουθήσει και η επέκταση του εναέρι-
ου χώρου από τα σημερινά 10 στα 12 ν.μ. 
ώστε να πάψει να υφίσταται το «ελληνικό 
παράδοξο», δηλαδή, η έκταση των χωρι-
κών υδάτων να μην ταυτίζεται με αυτήν 
του εναέριου χώρου. Όλων αυτών των 
ενεργειών πρέπει να προηγηθεί σημαντι-
κή διπλωματική προεργασία και ετοιμότη-
τα των ενόπλων δυνάμεων, για αντιμετώ-
πιση των τουρκικών αντιδράσεων.

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ 
(ΑΟΖ)

Με την επέκταση των χωρικών υδάτων 
στα 12 ν.μ. παύει να υφίσταται ουσιαστι-
κό θέμα οριοθέτησης ΑΟΖ στο Αιγαίο. Με 
τα 12 ν.μ. το 71,5% των υδάτων θα ανή-
κουν στην Ελλάδα (λόγω των χιλιάδων νη-
σιών και νησίδων), το 8,7% στην Τουρκία 
και το 19,8% θα μείνουν ανοικτή θάλασσα 
(διεθνή ύδατα). Η Τουρκία θα δικαιούται 
μόνο μια μικρής έκτασης ΑΟΖ μεταξύ Λή-
μνου και Λέσβου (στην έξοδο των Στενών) 
και δύο πολύ περιορισμένες λωρίδες ΑΟΖ 
μεταξύ Λέσβου-Χίου και Χίου-Ικαρίας. Το 
συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του 
19,8% της ανοικτής θάλασσας (Βόρειο 
Αιγαίο και Κρητικό Πέλαγος) θα καταστεί 
ελληνική ΑΟΖ γιατί θα περικλείεται από 
ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Τουρκία, σύμ-
φωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν 
μπορεί να διεκδικήσει ΑΟΖ σε θάλασσα 
στην οποία δεν έχουν προβολή τα χωρι-
κά της ύδατα. Η ΑΟΖ αποτελεί προέκταση 
των χωρικών υδάτων μέχρι 200 ν.μ. από 
τα ίδια σημεία βάσης από τα οποία προ-
σμετρώνται τα χωρικά ύδατα.

Η Ελλάδα αρκεί να ανακηρύξει (με κα-
τάθεση συντεταγμένων) τη συνολική της 
ΑΟΖ και δε χρειάζεται να ζητάει από την 
Τουρκία (δε θα το κάνει ποτέ) την οριο-
θέτησή της στο Αιγαίο, προκειμένου να 
ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα 

στην εκμετάλλευση του 
υπεδάφους (π.χ. υδρο-
γονάνθρακες), του βυθού 
(π.χ. πολυμεταλλικοί κόν-
δυλοι) και των υπερκεί-
μενων υδάτων (π.χ. αλι-
εία).

Η Γεωγραφία και το 
Διεθνές Δίκαιο της Θά-
λασσας δεν επιτρέπουν 
ουσιαστικά στην Άγκυρα 
να διεκδικεί ΑΟΖ στο Αι-
γαίο. Αυτό το γνωρίζουν 
οι Τούρκοι, γι’ αυτό ισχυ-
ρίζονται ότι όλα τα νησιά 
δεν έχουν δικαιώματα σε 
θαλάσσιες ζώνες, πέραν 
από τα σημερινά χωρικά 
ύδατα των 6 ν.μ. Πρόκει-
ται για μια «α λα τούρκα» 
ερμηνεία του Δικαίου της 
Θάλασσας σύμφωνα με 
τα συμφέροντά τους.

Στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα 
από τις νότιες ακτές της Ρόδου (όπου φτά-
νει η μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο) 
επιβάλλεται να γίνει οριοθέτηση με την 
Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβα-
νομένης της επήρειας του Συμπλέγματος 
του Καστελόριζου. Η Αίγυπτος στη συνέ-
χεια θα κληθεί, αν επιθυμεί, να ολοκλη-
ρώσει την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ελ-
λάδα. Με την Κυπριακή Δημοκρατία την 
έχει οριοθετήσει συνολικά.

Με τις δύο αυτές ενέργειες στο Αιγαίο 
και την Α. Μεσόγειο, η Ελλάδα, εφαρμόζο-
ντας απόλυτα τις πρόνοιες του Διεθνούς 
Δικαίου τής Θάλασσας, ακυρώνει το τουρ-
κικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση (25ος Με-
σημβρινός) και διεκδικεί  υφαλοκρηπίδα 
στην Α. Μεσόγειο, με την υποτιθέμενη σύ-
μπραξη του μορφώματος της Βόρειας Κύ-
πρου, μέχρι τα όρια της αιγυπτιακής ΑΟΖ.
Θαλάσσιες ζώνες (χωρικά ύδατα, ΑΟΖ 

κ.λπ.) δικαιούνται μόνο τα διεθνώς ανα-
γνωρισμένα κράτη, όχι μια κατεχόμενη 
περιοχή, όχι μια κοινότητα. Η αυτοαπο-
καλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της 
Βόρειας Κύπρου» δεν είναι διεθνώς ανα-
γνωρισμένο κράτος (την έχει αναγνωρίσει 
μόνο η Τουρκία).
Το υπάρχον κυρίαρχο πολιτικό σύστη-

μα στην Αθήνα και Λευκωσία, εξαρτημέ-
νο, ενδοτικό και φοβικό, δεν μπορεί και 
δε θέλει να ρισκάρει μια «πολιτική των 
ορίων». Δεν τολμάει να αμφισβητήσει 
το status quo που έχει διαμορφωθεί από 
την Άγκυρα και προτιμάει θα θυσιάζει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα και τους οικονομι-
κούς πόρους του Ελληνισμού, νομίζοντας 
ότι έτσι κερδίζει την ειρήνη. 

Κολοσσιαία γεωστρατηγική αφέλεια. 
Όταν δεν κατοχυρώνεις, με κάθε δυνατό 

τρόπο, αυτό που δικαιούσαι, τότε θα το 
κατοχυρώσει ο εχθρός σου. Αυτό κάνει 
ήδη η Τουρκία εδώ και χρόνια. Ένα κρά-
τος – έθνος είναι κυρίαρχο, ελεύθερο και 
ασφαλές, όταν δεν αναγκάζεται να θυσιά-
ζει τα νόμιμα συμφέροντά του προκειμέ-
νου να αποφύγει τον πόλεμο. Στο τέλος δε 
θα αποφύγει τον πόλεμο και θα τον διεξά-
γει υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες.

Υ.Γ.: Ανατροπή του status quo πρέπει να 
γίνει και στην Κύπρο. Η πολιτική των κυ-
ρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στην Αθή-
να και τη Λευκωσία περί Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας πρέπει να αντικα-
τασταθεί με μια στρατηγική απελευθέ-
ρωσης της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου. 
Οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου έχουν 
παύσει να ισχύουν με ευθύνη της Τουρ-
κίας, αφού δεν προέβλεπαν την ύπαρξη 
ανεξάρτητου κράτους («ΤΔΒΚ») σε ένα 
τμήμα του εδάφους της Κύπρου. Στο 
θέμα της ανατροπής του status quo στην 
Κύπρο θα αναφερθούμε σε προσεχές 
άρθρο.

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, μέ-
λος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφη-
μερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομικές Επι-
στήμες στη Γαλλία και δημοσιογραφία στην 
Αθήνα. Άρχισε να εργάζεται ως συντάκτης 
στο Έψιλον, μηνιαίο περιοδικό για θέματα 
της ΕΟΚ, που εξέδιδε η εφημερίδα Ελευθερο-
τυπία. Αργότερα εργάστηκε ως οικονομικός 
συντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως υπεύ-
θυνος του οικονομικού ρεπορτάζ και στη 
συνέχεια ως αρχισυντάκτης του Γραφείου 
Ρεπορτάζ. Για μια περίοδο διετέλεσε Διευθυ-
ντής του Δ’ Προγράμματος της Ελληνικής Ρα-
διοφωνίας (ΕΡΤ). Επίσης, για ένα διάστημα 
υπήρξε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του 
Υπουργείου Οικονομικών.
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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

Ακίνητη περιουσία αντικειμενικής 
αξίας έως 50.000 ευρώ κατέχει το 

55,5% των Ελλήνων, μετά την αναπρο-
σαρμογή των τιμών ζώνης σε όλη την επι-
κράτεια, οι οποίοι πληρώνουν το 12,2% 
του φετινού ΕΝΦΙΑ.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία 
των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων που παρουσιάζει η 
εφημερίδα «Καθημερινή» της Ελλάδας, 
το σύνολο της περιουσίας των Ελλήνων 
ανέρχεται στα 577,78 δισ. ευρώ με τη συ-
ντριπτική πλειονότητα των πολιτών να εί-
ναι μικροϊδιοκτήτες, που απλά διαθέτουν 
ένα σπίτι ή οικόπεδο ή μικρό ποσοστό δι-
καιωμάτων σε κάποιο ακίνητο. 

Στον αντίποδα, μόλις 54 ιδιοκτήτες δια-
θέτουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία 
άνω των 10 εκατ. ευρώ, με την αξία της 
περιουσίας τους να ξεπερνάει το 1,07 δισ. 
ευρώ, ενώ ο ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο ποσό 
των 163.296 ευρώ κατά μέσο όρο για τον 
καθένα. Σε ό,τι αφορά τις 71.452 επιχειρή-
σεις, η ακίνητη περιουσία που διαθέτουν 
ανέρχεται στα 183,531 δισ. ευρώ, ενώ ο 
συνολικός φόρος που πλήρωσαν φθάνει 
στα 531,5 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη 
περιουσία διαθέτουν 1.751 επιχειρήσεις 
που κρατούν στα χέρια τους το 70,79% 
της συνολικής ακίνητης περιουσίας των 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις 
πλήρωσαν ΕΝΦΙΑ 269,43 εκατ. ευρώ ή δι-
αφορετικά 153.872 ευρώ η κάθε μία.

Σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα, οι 
περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν με-
σαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Συ-
γκεκριμένα, περίπου 19.469 επιχειρήσεις 
διαθέτουν περιουσία έως 100.000 ευρώ, 
21.150 περιουσία από 100.001 ευρώ έως 
400.000 ευρώ και περίπου 30.000 επιχει-
ρήσεις έχουν περιουσία άνω των 400.000 
ευρώ έως και 10 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ακίνητη περιουσία που δια-
θέτουν, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και 
οι επιχειρήσεις, ανέρχεται στα 761,3 δισ. 
ευρώ. Το προηγούμενο έτος η ακίνητη 
περιουσία ανερχόταν στα 643 δισ. ευρώ 
και η σημαντική αύξηση που προκύπτει 
οφείλεται στην αναπροσαρμογή των αντι-
κειμενικών αξιών.
Από την ανάλυση των στοιχείων προ-

κύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που 
κατοικούν στο νομό Αττικής φτάνουν τα 
2.557.631 και έχουν στα χέρια τους περι-
ουσία που ανέρχεται στα 403 δισ. ευρώ, 
δηλαδή το 53% του συνόλου.

Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιο-
κτητών που κατοικούν στο λεκανοπέδιο, 
παρά το γεγονός ότι η αξία των ακινήτων, 
λόγω της αναπροσαρμογής των αντικει-
μενικών αξιών, αυξήθηκε κατά 24,64%, 
διαπίστωσαν μείωση του φετινού ΕΝΦΙΑ 
κατά 8,47%. Έτσι διαμορφώνεται σε 1,2 
δισ. ευρώ από 1,31 δισ. ευρώ που ήταν 
το 2021. Τη μεγαλύτερη μείωση στον ΕΝ-
ΦΙΑ διαπίστωσαν οι κάτοικοι των νησιών 
του Ιονίου. Και αυτό, αν και η αξία των 
ακινήτων τους αυξήθηκε κατά 15% μετά 
την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών 
αξιών. Συγκεκριμένα, ο φόρος μειώθηκε 
σε ποσοστό 20,95% σε σχέση με πέρυσι. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η Κρήτη που είχε 
μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 19,09% και το 
Βόρειο Αιγαίο με τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται 
κατά 19,06%. 

Αναλυτικότερα:
-Το 20,6% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα 

αξίας από 50.001 έως 100.000 ευρώ και 
πληρώνει το 16,9% του φετινού ΕΝΦΙΑ.
-Το 14,4% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα 

αξίας από 100.001 έως 200.000 ευρώ και 
πληρώνει το 22,7% του ΕΝΦΙΑ.
-Το 7,6% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα 

αξίας από 200.001 έως 500.000 ευρώ και 
πληρώνει το 25,2% του ΕΝΦΙΑ.
-Το 1,38% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνη-

τα αξίας από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ 
και πληρώνει το 12,3% του ΕΝΦΙΑ.
-Το 0,33% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνη-

τα αξίας από 1 εκατ. έως 5 εκατ. ευρώ και 
πληρώνει το 9,2% του ΕΝΦΙΑ.
-275 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 

από 5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ και 
πληρώνουν 12,66 εκατ. ευρώ ή διαφορε-
τικά το 0,73% του ΕΝΦΙΑ.
-54 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 

άνω των 10 εκατ. ευρώ και πληρώνουν 
8,8 εκατ. ευρώ και κατά μέσο όρο 163.296 
ευρώ ο καθένας.
-Το 1,3% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα 

αξίας από 400.001 έως 700.000 ευρώ.
-Το 0,3% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα 

αξίας από 700.001 έως 1.000.000 ευρώ.
-Το 0,2% των ιδιοκτητών ή 14.841 άτο-
μα, κατέχει ακίνητα αξίας πάνω από 
1.000.000 ευρώ.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ  
ΜΥΚΟΝΟ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
Στο κέντρο της Αθήνας, στο Ψυχικό, στην 

Κηφισιά, στη Γλυφάδα, στο Χολαργό αλλά 

και στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, εντοπί-
ζονται οι μεγαλύτερες περιουσίες των ιδι-
οκτητών. Από την επεξεργασία των στοι-
χείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, μετά την αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών, οι 37.687 ιδιοκτή-
τες των ακριβών περιοχών του κέντρου 
της Αθήνας (υπάγονται στη Δ΄ Αθηνών) δι-
αθέτουν μέση περιουσία ύψους 241.140 
ευρώ. Προφανώς, οι εν λόγω φορολογού-
μενοι μπορεί να διαθέτουν και σε άλλες 
περιοχές ακίνητα, αλλά σε κάθε περί-
πτωση η μέση περιουσία διαμορφώνεται 
κατά κύριο λόγο από τα ακίνητα που δι-
αθέτουν στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι 
τιμές ζώνης είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Οι ιδιοκτήτες που κατοικούν στη Μύκονο 
έχουν τη δεύτερη υψηλότερη μέση περι-
ουσία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, δια-
μορφώνεται στα 193.860 ευρώ και αφορά 
6.805 κατοίκους του νησιού. O μέσος ΕΝ-
ΦΙΑ που θα πληρώσουν φέτος ανέρχεται 
στο ποσό των 741,19 ευρώ.

Στο Ψυχικό, οι 55.986 ιδιοκτήτες ακι-
νήτων διαθέτουν περιουσία ύψους 10,7 
δισ. ευρώ και η μέση ακίνητη περιουσία 
διαμορφώνεται στα 191.938 ευρώ. Ο μέ-
σος ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν 
ανέρχεται στα 706,12 ευρώ.  

Στον αντίποδα, τη μικρότερη μέση πε-
ριουσία διαθέτουν οι 20.159 ιδιοκτήτες – 
κάτοικοι των Γρεβενών, η οποία ανέρχεται 
κατά μέσο όρο στα 36.611 ευρώ.

 
ΟΙ 7 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ): 

1. Κέντρο Αθήνας: Οι 37.687 ιδιοκτήτες 
του κέντρου της Αθήνας (υπάγονται στη 
Δ’ Αθηνών) διαθέτουν μέση περιουσία 
ύψους 241.140 ευρώ. Συνολικά καλού-
νται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ύψους 32,8 
εκατ. ευρώ ή 872,52 ευρώ κατά μέσο όρο 
ο καθένας. Η αξία της περιουσίας αυξήθη-
κε κατά 26,17% σε σύγκριση με το 2021. 
2. Μύκονος: Οι 6.805 κάτοικοι – ιδιοκτή-
τες διαθέτουν ακίνητα αξίας 1,3 δισ. ευρώ. 
Η μέση αξία της περιουσίας τους διαμορ-
φώνεται στα 193.860 ευρώ. Η αξία της 
περιουσία τους αυξήθηκε κατά 14,88%. 
3. Ψυχικό: Οι 55.986 ιδιοκτήτες έχουν 
περιουσία 10,7 δισ. ευρώ και κατά 
μέσο όρο ο κάθε ένας από αυτούς δι-
αθέτει ακίνητα αξίας 191.938 ευρώ. Η 
αξία της περιουσίας τους είναι αυξημέ-
νη κατά 17,17% σε σύγκριση με το 2021. 

4. Κηφισιά: Οι 94.183 ιδιοκτήτες δήλωσαν 
περιουσία 17,9 δισ. ευρώ. Η μέση περιου-
σία τους φθάνει στα 190.308 ευρώ. Η αξία 
της περιουσίας τους αυξήθηκε κατά 13,7%. 
5. Γλυφάδα: Οι 158.010 ιδιοκτήτες – κά-
τοικοι διαθέτουν συνολικά περιουσία 
29,2 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία ανέρχε-
ται στα 185.143 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ 
που θα πληρώσουν ανέρχεται στα 563,08 
ευρώ. Σημειώνεται ότι η αξία της περιου-
σίας των ανωτέρω αυξήθηκε κατά 34,05%. 
6. Χολαργός – Παπάγου: Οι 148.568 ιδιο-
κτήτες της περιοχής έχουν δηλώσει περι-
ουσιακά στοιχεία 23,9 δισ. ευρώ. Η μέση 
περιουσία ανέρχεται στα 161.266 ευρώ. 
7. Σαντορίνη: Οι 14.564 ιδιοκτήτες – κά-
τοικοι έχουν ακίνητα αξίας 2,3 δισ. ευρώ. 
Η μέση περιουσία τους διαμορφώνεται 
στα 159.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 
518,88 ευρώ. 

  
ΟΙ 7 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ): 

1. Γρεβενά: Οι 20.159 που καταγράφο-
νται ως ιδιοκτήτες στην περιοχή έχουν 
περιουσία αξίας 738 εκατ. ευρώ. Η μέση 
περιουσία φθάνει στα 36.611 ευρώ. 
2. Ορεστιάδα: Οι 33.756 ιδιοκτήτες 
που κατοικούν στην περιοχή διαθέ-
τουν μέση περιουσία 37.954 ευρώ. 
Ο ΕΝΦΙΑ του 2022 διαμορφώνε-
ται στα 153,66 ευρώ κατά μέσο όρο. 
3. Σέρρες: Οι 117.750 ιδιοκτήτες της πε-
ριοχής διαθέτουν συνολικά ακίνητη πε-
ριουσία ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Η μέση 
περιουσία τους ανέρχεται στα 38.690 
ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 144,83 ευρώ. 
4. Άρτα: Οι 43.421 ιδιοκτήτες έχουν μέση 
ακίνητη περιουσία 39.815 ευρώ. Ο μέσος 
ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται στα 134,66 ευρώ. 
5. Κομοτηνή: Οι 69.896 ιδιοκτήτες διαθέ-
τουν ακίνητα αξίας 2,89 δισ. ευρώ. Η μέση 
περιουσία τους ανέρχεται στα 41.431 ευρώ. 
6. Κιλκίς: Οι 52.686 ιδιοκτήτες έχουν 
ακίνητη περιουσία συνολικής αξί-
ας 2,2 δισ. ευρώ. Η μέση περιου-
σία τους ανέρχεται στα 41.897 ευρώ 
και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 146,50 ευρώ. 
7. Καρδίτσα: Οι 74.806 ιδιοκτήτες διαθέ-
τουν ακίνητη περιουσία ύψους 3,2 δισ. 
ευρώ. Η μέση ακίνητη περιουσία τους 
διαμορφώνεται το 2022 στα 43.767 ευρώ 
και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 149,34 ευρώ.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΈΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μισοί Έλληνες έχουν ακίνητη  Οι μισοί Έλληνες έχουν ακίνητη  
περιουσία έως 50.000 ευρώπεριουσία έως 50.000 ευρώ
-Το 1,3% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 400.001 ευρώ έως 700.000 ευρώ-Το 1,3% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 400.001 ευρώ έως 700.000 ευρώ
-Ξεπερνάει το 1 δις€ συνολικά η περιουσία 54 ιδιοκτητών-Ξεπερνάει το 1 δις€ συνολικά η περιουσία 54 ιδιοκτητών
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Τσαριτσάνη: Η Οικονόμειος Σχολή, ο πύργος 
του Μάμτζιου και ο ναός του Αγίου Νικολάου 
Θεσσαλική κωμόπολη του Kάτω 

Oλύμπου, χτισμένη σε μικρή από-
σταση από την Ελασσόνα, η Τσαριτσά-
νη, τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας, καταφέρνει να διατηρεί το 
παραδοσιακό χρώμα της, έτσι όπως το 
αποτύπωσαν στην πέτρα τα επιδέξια χέ-
ρια των μαστόρων της.

Στον κάμπο της Τσαριτσάνης παράγο-
νται δημητριακά, καπνά και κηπευτικά, 
ενώ αρκετοί κάτοικοι της κωμόπολης 
είναι αμπελοκαλλιεργητές και κτηνοτρό-
φοι. 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ: Τόπος κατοικη-

μένος από την απώτατη αρχαιότητα, η 
Tσαριτσάνη γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο 
αιώνα χάρη στη βιοτεχνική δραστηριότη-
τα των κατοίκων της και το εμπόριο μετα-
ξωτών, κόκκινων νημάτων και υφαντών. 
Η θεσσαλική κωμόπολη αποτέλεσε πνευ-
ματικό φάρο και εκπαιδευτικό κέντρο του 
ελληνισμού στα χρόνια της Τουρκοκρα-
τίας. Σημαντική υπήρξε η συμβολή των 
Τσαριτσανιωτών στην Επανάσταση του 
1821, καθώς και σε όλους τους απελευ-
θερωτικούς αγώνες του έθνους. 
Η Τσαριτσάνη αποτίναξε τον τουρκικό 

ζυγό τον Οκτώβριο του 1912. Άξιο ανα-
φοράς είναι το γεγονός, ότι στην Τσαρι-

τσάνη πέρασε τα παιδικά της χρόνια η 
μεγάλη Σοφία Βέμπο, καθώς ο πατέρας 
της εργαζόταν στα καπνεργοστάσια της 
περιοχής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ: Το τριώροφο 

κτίριο του γυμνασίου της Τσαριτσάνης, 
η λεγόμενη Οικονόμειος Σχολή, πυρπο-
λήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής το 1944 και ανοικοδομήθηκε το 
1956 χάρη σε δωρεές και εράνους που 
πραγματοποίησαν κάτοικοι της Τσαρι-
τσάνης και απόδημοι Τσαριτσανιώτες  
της Αμερικής. Το Διδακτικό Σχολείο της 
Τσαριτσάνης, πρόδρομος της Οικονομεί-
ου Σχολής, άρχισε να λειτουργεί το 1690. 
Σε αυτό δίδαξαν φωτισμένοι δάσκαλοι 
του Γένους και διαπρεπείς λόγιοι, όπως 
ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Kωνσταντίνος 
Kούμας και ο επιφανής τσαριτσανιώτης 
κληρικός και Φιλικός, Kωνσταντίνος Oι-
κονόμος ο εξ Oικονόμων (1780-1857). 
Έως το 1910 τα Εκπαιδευτήρια Τσαρι-

τσάνης στεγάζονταν στην παλαιά κατοι-
κία του Κωνσταντίνου Οικονόμου. Τότε 
οικοδομήθηκε το κτίριο του γυμνασίου, 
που ονομάστηκε Οικονόμειος Σχολή, 
προς τιμήν του ευεργέτη της κωμόπολης 
Kωνσταντίνου Oικονόμου του εξ Oικονό-
μων.
Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Ενδιαφέρο-

ντα δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής 
αποτελούν τα σωζόμενα αρχοντικά (με-

ταξύ αυτών, το αρχοντικό Διμπλά, όπου 
στεγαζόταν το αυστριακό προξενείο) και 
ο διατηρητέος πύργος του Μάμτζιου (18ος 
αιώνας), τριώροφο πυργόσπιτο με πολε-
μίστρες και καταχύστρες (ζεματίστρες).
ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ: Ξεχωρίζει 

ο ναός του Αγίου Νικολάου (κτίσμα των 
αρχών του 17ου αιώνα, με πιθανή προγε-
νέστερη φάση), με δύο κύριες οικοδομι-
κές φάσεις, ξυλόγλυπτο τέμπλο και θαυ-
μάσιες τοιχογραφικές συνθέσεις.
Αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία είναι 

επίσης οι εκκλησίες της Κοίμησης της Θε-
οτόκου (έτος ιδρύσεως 1749, μητροπολι-
τικός ναός επί δυόμισι περίπου αιώνες), 
του Αγίου Παντελεήμονος (1702), των 
Ταξιαρχών (1656) και των Αγίων Αναρ-
γύρων (1761). Το εκκλησάκι του Προφή-
τη Ηλία στον ομώνυμο λόφο προσφέρει 
όμορφη θέα στους περιπατητές και τους 
φυσιολάτρες.
ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Δημιούργη-

μα του Μορφωτικού Συλλόγου Τσαριτσά-
νης, το Λαογραφικό Μουσείο περιλαμβά-
νει εκθέματα μέσω των οποίων προβάλ-
λεται η λαογραφική κληρονομιά και ανα-
δεικνύεται η ιστορία του τόπου (υφαντά, 
κεντήματα, παλαιά εργαλεία κ.ά.).
Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σε μι-

κρή απόσταση από την Τσαριτσάνη είναι 

χτισμένη η μονή του Αγίου Αθανασίου, η 
οποία ιδρύθηκε εξ όσων γνωρίζουμε το 
1612/1613. Το 1823 οι Tούρκοι κατέστρε-
ψαν το μοναστήρι, καθώς μετέφεραν το 
μολύβι της στέγης του στον Tύρναβο, για 
να σκεπάσουν τα εκεί τζαμιά. Το 1878 η 
μονή του Αγίου Αθανασίου πυρπολήθη-
κε, ενώ επί Κατοχής χρησιμοποιήθηκε ως 
κρησφύγετο αντιστασιακών δυνάμεων. 
Παραπλεύρως της μονής βρίσκεται το 
παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου.
Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Με 

τους απελευθερωτικούς αγώνες του 
έθνους είναι συνδεδεμένο το μοναστή-
ρι του Αγίου Δημητρίου (Βαλέτσικο), σε 
ειδυλλιακή τοποθεσία της ευρύτερης πε-
ριοχής της Τσαριτσάνης. Σύμφωνα με την 
τοπική παράδοση, η μονή ιδρύθηκε από 
σλάβο ηγεμόνα ή στρατηγό και τη σύζυγό 
του, που κατοικούσαν στην Τσαριτσάνη 
και είδαν το γιο τους, το μικρό τους παιδί, 
να θεραπεύεται με τη βοήθεια της εικό-
νας του Αγίου Δημητρίου.
Παραπλεύρως της μονής βρίσκεται το 

παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους. Το 
ξωκλήσι της Μεταμόρφωσης του Σωτή-
ρα, σκαρφαλωμένο σε κωνοειδή βράχο 
με καταπληκτική θέα, στη θέση «Σμίξη», 
ήταν αρχικά ασκηταριό των καλόγερων 
της μονής του Αγίου Δημητρίου.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Τσαριτσάνη, η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και η Οικονόμειος Σχολή  
(πηγή: διαδικτυακός τόπος Γυμνασίου Τσαριτσάνης)

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 2 Οκτωβρίου: 

7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 4 Οκτωβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 8 Οκτωβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 9 Οκτωβρίου: 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 25 Σεπτεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΟΙ ΑΣΦΑΛΈΙΈΣ ΤΏΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΏΝ
ΜΈ ΤΟ ΓΝΏΣΤΟ ΚΑΙ ΈΜΠΈΙΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 

ΚΏΣΤΑ ΜΈΝΟΥΤΗΚΏΣΤΑ ΜΈΝΟΥΤΗ

Απ' ευθείας μετάδοση Απ' ευθείας μετάδοση 
και στοκαι στο  i c i t e l e v i s i o n . c ai c i t e l e v i s i o n . c a

ΚΈΜΠΈΚ
Το walkathon της ΦΙΛΙΑΣ  
συνεπές στο ετήσιο ραντεβού του

Το 16ο ετήσιο FILIA Walk a Thon, το 
οποίο ήταν επίσης το τρίτο που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Λαβάλ, συγκέντρωσε 
μικρότερο πλήθος από ό,τι συνήθως 
συμβαίνει κάθε χρόνο. Παρόλο που ο 
καιρός ήταν όμορφος, το Σάββατο 17 Σε-
πτεμβρίου, το walkathon στο πάρκο St. 
Norbert απέδωσε μικρότερη προσέλευ-
ση από ότι συνήθως.

Η εκτελεστική διευθύντρια της φιλίας, 
Ιωάννα Τσουμπλέκα, δήλωσε στα ΝΕΑ ότι 
το γεγονός ότι το walkathon είχε λιγότερα 
μέλη αυτή τη φορά, οφείλεται στο γεγο-
νός ότι πάρα πολλοί Έλληνες και ιδίως 
ηλικιωμένοι, είχαν φύγει για την Ελλάδα 
και ακόμα δεν είχαν επιστρέψει από τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές. «Φέτος όλο 
το ελληνοκαναδικό Μόντρεαλ κατέβηκε 
στην Ελλάδα» δήλωσε η κυρία Τσουμπλέ-
κα.  Στη συνέντευξη, η εκτελεστική διευ-
θύντρια μας ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής 
είχε μαζέψει περίπου το μισό των χρημά-
των που συνήθως μαζεύει το walkathon. 
Παράλληλα όμως δήλωσε πεπεισμένη ότι 
θα μαζέψει και το υπόλοιπο ποσό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Παραπονέθηκε ότι οι οικονομικές δυ-

σκολίες των ηλικιωμένων με την τωρινή 
παγκόσμια κρίση έχουν οδηγήσει επίσης 
σε μικρότερες δωρεές. «Όταν ένας ηλικι-
ωμένος σκέφτεται ακόμα και το τελευταίο 
δολάριο πως να αγοράσει ψωμί, πώς θα 
πάει στο σούπερ μάρκετ, είναι δύσκολο 
να βγάλει ακόμα και ένα δεκάρικο από την 
τσέπη του να το δώσει στη Φιλία.  Αυτό 
όμως που πολλοί δεν καταλαβαίνουν, εί-
ναι ότι η Φιλία δεν έχει σκοπό μόνο να 
ψυχαγωγεί ηλικιωμένους. Αντίθετα, έχει 
πάρα πολύ σοβαρά προγράμματα που 
βοηθούν όλους τους ηλικιωμένους σε 
πολλές πολύ σημαντικές πτυχές της ζωής 
τους και κυρίως σε θέματα που έχουν να 
κάνουν με την υγεία τους» δήλωσε η εκτε-
λεστική διευθύντρια.
Όσον αφορά τα προγράμματα που έπο-

νται, η εκτελεστική διευθύντρια της Φιλί-
ας είπε ότι στις 21 Νοεμβρίου θα γιορτά-
σουμε και πάλι μαζί την ημέρα της Φιλίας, 
ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και 
πάλι τα μαθήματα Γιόγκα και γυμναστικής 
που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ισορ-
ροπία των ηλικιωμένων ατόμων.

ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ
Μολονότι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 

πραγματοποιούνται επαρχιακές εκλο-
γές, και τα προηγούμενα χρόνια το Walk 
a Thon πρόσφερε στους πολιτικούς ένα 
χώρο συνάντησης και χαιρετισμού, οι μό-
νοι πολιτικοί που εμφανίστηκαν το Σάβ-
βατο 17/9 ήταν από το ομοσπονδιακό και 
δημοτικό επίπεδο της κυβέρνησης.

Μεταξύ αυτών, ήταν ο βουλευτής Laval-
Les Îles Liberal, Fayçal El-Khoury, η Sylvie 
Bégin από το γραφείο της έδρας της βου-
λευτού του Vimy Άννης Κουτράκη, η δη-
μοτική σύμβουλος του Μόντρεαλ για το 
Park Extension Μαίρη Ντέρου και οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι του Laval Βασίλειος 
Καριδογιάννης (l’Abord -Plouffe), Αγλα-
ΐα Ρεβελάκη (Chomedey) και Sandra El-
Helou (Souvenir-Labelle).
Το Walk A Thon πραγματοποιείται κάθε 

Σεπτέμβριο, ως έρανος για το πρόγραμμα 
FILIA meals-on-wheels. Η αποστολή της 
Φιλίας ήταν αρχικά να παρέχει βοήθεια 
σε Ελληνίδες της Ελληνικής κοινότητας 
του Park Extension και αργότερα σε όλο 
το Μόντρεαλ. Τώρα όμως η αποστολή 
της οργάνωσης έχει διευρυνθεί για να 
εξυπηρετεί ηλικιωμένους και άτομα κάθε 
εθνικότητας. Παρόλο που η FILIA πραγμα-
τοποίησε το Walk a Thon κατά τα πρώτα 
13 χρόνια της στο Park Extension, το οποίο 
εξακολουθεί να θεωρείται από τους πε-
ρισσότερους Έλληνες του Μόντρεαλ ως 
το κέντρο της ελληνικής κοινότητας του 
Μόντρεαλ, η ΦΙΛΙΑ εστιάζει ολοένα και 
περισσότερο στο να κάνει τις υπηρεσίες 
της διαθέσιμες στο Laval, ενώ συνεχίζει 
να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες 
της στο Park Extension.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Με την καθοδήγηση για πολλά χρόνια 

της Ιωάννας Τσουμπλέκα, οι υπηρεσίες 
της ΦΙΛΙΑΣ περιλαμβάνουν καθαριότητα 
και επίβλεψη στο σπίτι, εκπαίδευση εθε-
λοντών και κλινική υγειονομικής περίθαλ-
ψης για τα πόδια. Κατά τη διάρκεια του 
φετινού και του περασμένου έτους Walk 
a Thons στο Laval, οι περιπατητές έκαναν 
διαδρομή κατά μήκος του πάρκου Saint 
Norbert και στη λεωφόρο Cartier Blvd. στο 
ανατολικό Chomedey.

Για τους περισσότερους καλεσμένους, 
συμπεριλαμβανομένου του El-Khoury, δεν 
υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουν 
τη μέρα. «Είναι πολύ καλό να βρίσκεσαι 
εδώ σε μια ηλιόλουστη μέρα όπως σή-
μερα στο Laval», είπε στα ΝΕΑ, σημειώ-
νοντας ότι μεταξύ των κορυφαίων προ-
τεραιοτήτων του είναι να παρακολουθεί 
τις πολλές εκδηλώσεις της κοινότητας στις 
οποίες προσκαλείται τακτικά στην έδρα 
του.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Από αριστερά, η Sylvie Bégin, από το γραφείο της βουλευτού Άννυ Κουτράκη, η δημοτική σύμ-
βουλος του Λαβάλ, Sandra El-Helou, η δημοτική σύμβουλος του Παρκ Εξτένσιον, Mary Deros, η 
κα Ιωάννα Τσουμπλέκα, ο βουλευτής του Laval-Les Îles, Fayçal El-Khoury, η δημοτική σύμβου-
λος του Laval city, Αγλαΐα Ρεβελάκη και ο δημοτικός σύμβουλος, Vasilios Karidogiannis
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Ραμόνα Μοροσάνου:  
Πιο σέξι από ποτέ  
«ρίχνει» το Instagram
Η  Ραμόνα  είχε  γίνει  γνωστή  λόγω  της  συμμετοχής  της  στο 

ριάλιτι  εγκλεισμού  «Big  Brother»  του  ΣΚΑΪ.  Από  τότε,  η  κο-
πέλα  απέκτησε  χιλιάδες  followers  στον  προσωπικό  της  λογα-
ριασμό  στο  Instagram,  είναι  πολύ  δημοφιλής  και  πολύ  ενεργή! 
Η ίδια μοιράζεται μαζί μας διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή και την 
καθημερινότητά της, μέσα από τα social media και η αλλαγή στην 
εμφάνισή της είναι θεαματική ενώ είναι και πιο σέξι από ποτέ! Στις 
τελευταίες της αναρτήσεις μάλιστα την είδαμε να ποζάρει με μαγιό 
μπικίνι, ενώ σε κάποιες άλλες φωτό της είδαμε και topless.
Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, πως η Ραμόνα Μοροσάνου που 

είχε κλέψει τις εντυπώσεις λόγω του καλλίγραμμου κορμιού της και 
των τατουάζ, έχει καταγωγή από τη Ρουμανία, εργάζεται ως beauty 
artist στην Ελ λάδα και ως φωτομοντέλο, ενώ έχει σπουδάσει Ιστο ρία 
Τέχνης στη Ρουμανία. Σε μικρότερη ηλικία ήταν πρωταθλήτρια στο 
τένις και ανάμεσα στους 10 καλύ τερους παίκτες της Ρουμανίας. Κατά 
τη διάρκεια της παραμονής της στο σπίτι του «Big Brother» άφησε 
το δικό της στίγμα, ενώ όταν αποχώρησε δέχτηκε χιλιά δες μηνύματα 
στήριξης.

Η νέα ιδέα του Harry προκαλεί το Παλάτι
Η προειδοποίηση για «εξορία» από το Ηνωμένο Βασίλειο

Το  Παλάτι  δε  θέλει  ο  πρίγκιπας  Harry  να 
κυκλοφορήσει  το  επερχόμενο  βιβλίο  του, 

αλλά εκείνος τώρα σκέφτεται κάτι που μάλλον 
θα  εκνευρίσει  τη  βασιλική  οικογένεια  ακόμα 
περισσότερο.
«Το γράφω όχι ως ο πρίγκιπας που γεννήθηκα 

αλλά ως ο άντρας που έγινα», έχει πει ο πρίγκι-
πας Harry για το επερχόμενο βιβλίο με τα απο-
μνημονεύματά του, που τόσο πολύ φαίνεται να 
«τρέμει» η βασιλική οικογένεια, όπως αναφέ-
ρουν φήμες.

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ HARRY ΕΡΧΟΝΤΑΙ
«Έχω φορέσει πολλά καπέλα ανά τα χρόνια, 

τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, και η ελ-
πίδα μου είναι να πω την ιστορία μου – τα πάνω 
και τα κάτω, τα λάθη, τα μαθήματα που έμαθα. 
Μπορώ να δείξω ότι ανεξάρτητα με το από πού 
καταγόμαστε, έχουμε πολλά περισσότερα κοινά 
από αυτό που φανταζόμαστε. Είμαι βαθιά ευ-
γνώμων για την ευκαιρία να μοιραστώ ό,τι έχω 
μάθει μέχρι σήμερα στη ζωή μου και πολύ ενθου-
σιασμένος που ο κόσμος θα διαβάσει από πρώτο 
χέρι τι συνέβη στη ζωή μου με ακρίβεια και αλή-
θεια», συνέχισε.
Φυσικά, αυτό το βιβλίο μπορεί να περιλαμβά-

νει τα πάντα και, ακόμα και μία μικρή, φαινομε-
νικά ασήμαντη λεπτομέρεια, έχει τη δύναμη με 
τον τρόπο της να στοχεύσει το παλάτι. Η ημε-
ρομηνία κυκλοφορίας του, όμως, είχε προγραμ-
ματιστεί να συμβεί προς το τέλος του 2022 και, 
τώρα, το Express αναφέρει, πως αυτή μπορεί να 
καθυστερήσει αρκετά, καθώς ο Harry σκέφτεται 
να γράψει και κάποια κεφάλαια για την κηδεία 
της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Ο HARRY 
ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ
Ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής 

και πρώην βοηθός της Margaret Thatcher, Nile 
Gardiner, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι με το εν λόγω 
βιβλίο, ο μικρός γιος της πριγκίπισσας Diana 
παίρνει μεγάλο ρίσκο, διότι ξέρει πολύ καλά ποια 
είναι η αντιμετώπιση των μελών της βασιλικής 
οικογένειας σε τέτοια περιεχόμενα. Μάλιστα, ο 
Harry έχει λάβει προειδοποίηση πως ένα πιθα-
νώς επιβλαβές για τη βασιλική οικογένεια περι-
εχόμενο, μπορεί να του κοστίσει να «εξοριστεί» 
από το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Ο πρίγκιπας Harry πρέπει να αποσύρει το 

επερχόμενο βιβλίο του. Το βιβλίο προφανώς θα 
είναι αμφιλεγόμενο και μπορεί να περιέχει μεγά-
λη κριτική για τη βασιλική οικογένεια. Ειδικά λίγο 
μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, θα είναι 
πολύ προσβλητικό το να κυκλοφορήσει ένα τέτοιο 
βιβλίο. Τόσο ο Harry όσο και η Meghan παίρνουν 
το ρίσκο να εξοριστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο 
και να μην είναι ξανά ευπρόσδεκτοι στη χώρα 
από τους Βρετανούς πολίτες», είπε ο Gardiner. 
                                                                         © Queen.gr

Νέος έρωτας για τον Τζόνι Ντεπ;
Τα τελευταία 24ωρα φημολογείται ότι ο Τζό-

νι Ντεπ  (Johnny Depp) βρίσκεται σε σχέση 
με τη δικηγόρο που τον εκπροσώπησε το 2018 
στη δικαστική διαμάχη με την εφημερίδα «the 
Sun», Ζόελ Ριτς (Joelle Rich).  
Έχουν «πρωτοφανή χημεία». Είναι σοβαρά τα 

πράγματα μεταξύ τους», αναφέρει ανώνυμη 
πηγή στο US MAGAZINE. 
Η Ριτς δεν ήταν μέλος της νομικής ομάδας που 

ανέλαβε την υπεράσπιση του Τζόνι Ντεπ στη δίκη 
κατά της Άμπερ Χερντ (Amber Heard), όμως φέ-
ρεται να ήταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της διαδικασίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα 
την υποστήριξή της. 
«Δεν ήταν υποχρεωμένη να βρίσκεται εκεί. Ήταν 

προσωπικό», δήλωσε η ίδια πηγή. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Τatler, η Ριτς 

ήταν παντρεμένη όταν γνωρίστηκε με τον Ντεπ, 
ωστόσο τώρα βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου 

από το σύζυγό της με τον οποίο έχουν δύο παι-
διά. Το ζευγάρι λέγεται ότι ξεκίνησε το  ειδύλλιό 
του «διακριτικά».  
Στην ιστοσελίδα της Schillings αναφέρεται ως 

συνεργάτης με έδρα το Λονδίνο και το βιογραφι-
κό της την περιγράφει ως «πολύ έμπειρη δικηγό-
ρο». Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγ-
χαμ από το 2003 έως το 2006, αποκτώντας πτυχίο 
νομικής και στη συνέχεια στην κορυφαία Νομική 
Σχολή BPP του Λονδίνου. 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, πως είσαι
Α-Εγώ μια χαρά, εσύ σίγουρα είσαι 
καλύτερα.
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Γιατί τώρα θα μπορείς να κυκλοφορείς 
ελεύθερα μια και δεν υπάρχουν 
πλέον περιορισμοί για σας τους 
ανεμβολίαστους που γυρίσατε από 
ταξίδια, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Μ-Κουραφέξαλα.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Διότι ποιος μου το εγγυάται ότι 
όποτε τους καπνίσει θα ξαναβάλουν 
περιορισμούς. Να σου πω φιλενάδα πια 
δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στον εαυτό 
μου με αυτά που γίνονται γύρω μας.
Α-Να σου δεν έχεις κι άδικο.
Μ-είμαστε σε μια περίοδο ενημερωτικής 
παραπληροφόρησης, βασισμένη 
σε κίνητρα όχι της αλήθειας αλλά 
των συμφερόντων αυτών που μας 
ενημερώνουν.
Α-Λες;
Μ-Και επαυξάνω. Από που ν αρχίσω. 
Ας πάμε στο θέμα Ουκρανίας Ρωσίας. 
Ανάλογα απ όπου προέρχονται τα 
νέα όλοι στο τέλος είναι νικητές, 
όλοι διέπραξαν κακουργήματα, όλοι 
αλληλοκατηγορούνται.
Α-Ναι έχεις δίκιο όπως το σαμποτάζ που 
έγινε στον αγωγό. Οι Ρώσοι κατηγορούν 
τους Αμερικανούς κα τους Εγγλέζους και 
φυσικά οι δυτικοί τη Ρωσία.
Μ-Το αποτέλεσμα όμως θα είναι το ίδιο. 
Θα τουρτουρίσει η Ευρώπη από το κρύο 
φέτος τον χειμώνα.
Α-Και που είσαι ακόμα. Εδώ υπάρχουν 
χώρες που ανακοίνωσαν ότι όταν στο 
κέντρο ηλεκτροδότησης, εντοπιστεί ότι 
ανέβασε ένας πελάτης τη θερμοκρασία 
πάνω από 19 βαθμούς κελσίου, θα 
πληρώσει πρόστιμο.
Α-Κατάλαβα θα πάνε όλοι να αγοράσουν 
σόμπες για να ζεσταθούν.
Μ-Κάτι τέτοιο. Αλλά το κρύο μπορεί να 
φέρει λύση σένα άλλο πρόβλημα που 
έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης.
Α-Ποιο πρόβλημα;
Μ-Της υπογεννητικότητας. Τα ζευγάρια 
που θα κρυώνουν και θα προβούν για 
να ζεσταθούν εκτός από τις κουβέρτες 
στη θερμότητα του ανθρωπίνου 
σώματος, μπορεί αυτό να τους κάνει να 
παραζεσταθούν και να μπερδέψουν τα 
μπούτια τους…
Α-Μπορεί να έχεις δίκιο. Είναι αλήθεια 
ότι η Ευρώπη δεν πήρε στα σοβαρά 
αυτό το θέμα και στο μέλλον θα έχει να 
αντιμετωπίσει μεγάλα δημογραφικά 
προβλήματα και αναταραχές ανάμεσα 
στις διαφορετικές ομάδες πληθυσμών.
Μ-Τα πράγματα είναι πολύ σκούρα 
για την Ελλάδα όπου αλλοιώνεται ο 
Ελληνορθόδος πληθυσμός. 
Α-Ποιος Ελληνορθόδοξός πληθυσμός; Το 
διαπιστώσαμε μαζί στη Κρήτη. Είδαμε 
τη «συρροή» κόσμου στις εκκλησίες που 
πηγαίναμε κάθε Κυριακή. Απορώ πως 
διατηρούνται όλες αυτές οι εκκλησίες 
στην πατρίδα.
Μ-Μην ξεχνάς βοηθά και το κράτος. 
Και φυσικά υπάρχουν πάντα ορισμένοι 
πιστοί, που συντηρούν οικονομικά όλες 
αυτές τις εκκλησίες. Δεν μου λες το ίδιο 
δεν γίνεται εδώ με συμπάρικους που 
συντηρούν πολλά αναγκαία έργα των 
εκκλησιών μας. Με πρωτοστάτες τους 
ιερείς μας βρίσκονται οι δωρητές και τα 
έργα γίνονται από τις εκκλησιαστικές 
επιτροπές.
Α-Ναι αυτό να λέγεται.
Μ-Πάντως αν δεν μπουν μέτρα που θα 
προωθούν την γεννητικότητα, η Ελλάδα 
από τα 10,7 εκατομμύρια σήμερα θα 
συρρικνωθεί στα 8,6 εκατομμύρια το έτος 

2070.
Θα μου πεις ποιος ζει και ποιος πεθαίνει 
τότε. Κι  όμως είναι πολύ σοβαρό 
πρόβλημα για τη χώρα μας.
Α-Μα και για κάθε δυτική χώρα. 
Μ-Εδώ τουλάχιστον έχουμε προγράμματα 
που ωθούν την γεννητικότητα. 
Α-Ναι συμφωνώ έχουμε αλλά αυτοί 
που τα εκμεταλλεύονται -και καλά 
κάνουν- είναι οι διάφοροι μετανάστες, 
που ξέρουν με το νι και με το σίγμα 
όλα τα «παραθυράκια» κυβερνητικών 
επιχορηγήσεων που υπάρχουν.
Μ-Ναι. Και όλοι κυκλοφορούν με 
καινούργια αυτοκίνητα και έχουν τα 
τελευταία μοντέλα κινητών κλπ…
Α-Εφ όσον τους το επιτρέπει το σύστημα 
γιατί όχι.
Μ-Μόνο εμείς δεν τα κάναμε αυτά.
Α-Δεν τα κάναμε διότι δεν υπήρχαν 
τέτοιες προνομιούχες περιπτώσεις. Αν 
θυμάσαι με το ζόρι παίρναμε κάτι λίγα 
για να πάμε στο LAPRAIRIE για εκμάθηση 
της γαλλικής γλώσσας.
Μ-Ναι και κάναμε σχεδόν τρεις ώρες για 
να πάμε και νάρθουμε
Α-Ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν μου λες 
ψήφισες; Εγώ πήγα τη Κυριακή.
Μ-Και καλά έκανες εγώ δεν έχω πάει 
ακόμα.
Α-Γιατί;
Μ-Πώς θα πήγαινα εφόσον ήμουν σε 
καραντίνα.
Α-Αυτό να μου πεις.
Μ-Αλλά θα πάω στα σίγουρα. Πάντα 
ασκώ το δημοκρατικό μου δικαίωμα 
έστω κι αν αρχίζω να αμφιβάλω πόσο 
δημοκρατία ζούμε στα λεγόμενα 
δημοκρατικά κράτη.
Α-Μα γιατί το λες αυτό δεν έχουμε, δεν 
ζούμε σε δημοκρατία.
Μ-Από τη στιγμή που ένα κράτος όποιο 
και να είναι αυτό, χρησιμοποιεί τα 
αστυνομικά όργανα να εφαρμόσουν ή 
μάλλον να επιβάλουν τη καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν νομίζω να 
υπάρχει δημοκρατία.
Α-Συμφωνώ μαζί σου. 
Μ-Τουλάχιστον τα είδαμε όλα αυτά 
τα παρατράγουδα στις οθόνες μας. Τα 
γκλόμπ έπαιρναν και έδιναν.
Α-Το ξύλο της αρκούδας.
Μ-Ακριβώς.
Α-Αλλά δεν μου είπες τι θα ψηφίσεις;
Μ-Εσύ μου είπες για να σου πω εγώ;
Α-Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι εγώ 
ψήφισα τον έναν Έλληνα και ο Μενέλαος 
τον άλλον Έλληνα υποψήφιο.
Μ-Καλά κάνατε. Αν και στη περιοχή σου 
το χρώμα είναι ΚΟΚΚΙΝΟ.
Α-Μην είσαι και τόσο σίγουρη. Έτσι 
νόμιζαν και οι ομοσπονδιακοί και έχασαν 
την έδρα από το NDP.
Μ-Ναι αλλά την ξανακέρδισαν. Ήταν 
απλώς ένα μάθημα που τους δώσατε ως 
πολίτες ψηφοφόροι.
Α-Και πάλι μπορεί να συμβεί το ίδιο, αν 
και δεν το νομίζω.
Α-Λοιπόν. Εσύ τι θα ψηφίσεις την 
ερχόμενη Δευτέρα;
Μ-Όπως σου είπα και την άλλη φορά δεν 
έχουμε εδώ στη περιοχή κανένα Έλληνα 
για να ψηφίσουμε.
Α-Και τι θα κάνεις;
Μ-Μάλλον θα ψηφίσω το απερχόμενο. 
Καλώς μου φαίνεται.
Α-Ωραία. Δεν μου λες τώρα που είστε 
«ελεύθεροι» γιατί δεν έρχεστε τη Κυριακή 
για φαγητό; Τι λες;
Μ-Μετα χαράς να τα πούμε και από 
κοντά.
Α-Τη Κυριακή λοιπόν. Μόνο να φέρεις τα 
μπακλαβαδάκια σου για να τα έχουμε για 
επιδόρπιο.
Μ-Θάρθω με δυο ταψιά.
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MLSMLS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
SAN JOSE-LA GALAXY 2-3
ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

SEATTLE SOUNDERS-FC CINCINNATI 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

01] PHILADELPHIA 64 (68-22) 
02] MONTREAL 59 (59-49) 
03] NY RED BULLS 50 (47-39) 
04] NY CITY 49 (53-39) 
05] FC CINCINNATI 46 (57-51)
06] ORLANDO CITY 45 (40-46)
07] INTER MIAMI 42 (41-52) 
08] COLUMBUS CREW 42 (41-36) 
09] ATLANTA UTD 40 (46-50) 
10] CHARLOTTE 38 (38-48) 
11] NEW ENGLAND 38 (44-48) 
12] CHICAGO FIRE 35 (35-45) 
13] TORONTO FC 34 (49-61) 
14] DC UNITED 27 (34-65)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 64 (64-36)  
02] AUSTIN 55 (64-46) 
03] FC DALLAS 50 (46-35) 
04] NASHVILLE SC 47 (50-39) 
05] LA GALAXY 46 (54-49) 
06] PORTLAND TIMBERS 46 (51-48) 
07] MINNESOTA UNITED 45 (46-49) 
08] REAL SALT LAKE 43 (39-43) 
09] SEATTLE SOUNDERS 40 (45-43) 
10] VANCOUVER WHITECAPS 40 (38-55) 
11] COLORADO RAPIDS 39 (44-56) 
12] SPORTING KANSAS CITY 37 (40-52) 
13] HOUSTON DYNAMO 33 (40-52) 
14] SAN JOSE EARTHQUAKES 31 (48-67)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

TORONTO-INTER MIAMI
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

NEW ENGLAND-ATLANTA 
COLORADO-FC DALLAS 

CHARLOTTE-PHILADELPHIA 
CF MONTREAL-DC UNITED (19:30) 

COLUMBUS-NY RED BULLS 
CINCINNATI-CHICAGO 
SAN JOSE-MINNESOTA 

VANCOUVER-AUSTIN FC 
LA GALAXY-REAL SALT LAKE

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
NY CITY-ORLANDO CITY 

PORTLAND TIMBERS-LAFC 
KANSAS CITY-SEATTLE 
NASHVILLE-HOUSTON

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
CHARLOTTE-COLUMBUS 

INTER MIAMI-ORLANDO CITY

Στους ρυθμούς του Super Cup 2022 
by aegean islands που θα διεξαχθεί 

το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου κινούνται 
όλοι στη Ρόδο, με τα εισιτήρια των ανα-
μετρήσεων να παρουσιάζουν αυξημένη 
ζήτηση. 
Η έναρξη της διοργάνωσης θα γίνει την 

Παρασκευή (30/9) στις 21:00 με τη συνέ-
ντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί 
στη Νέα Πτέρυγα του «Νεστορίδειου 
Μελάθρου» – Μουσείο Νεοελληνικής Τέ-
χνης Δήμου Ρόδου (Πλ. Γαβριήλ Χαρίτου 
12 στην Πόλη της Ρόδου), με τη συμμε-

τοχή των προπονητών και των αρχηγών 
του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, 
του Προμηθέα και τους Κολοσσού, που 
το Σαββατοκύριακο θα διεκδικήσουν τον 
πρώτο τίτλο τής σεζόν.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγ-

ματοποιηθούν οι βραβεύσεις των κο-
ρυφαίων της Stoiximan Basket League 
2021-22. Συγκεκριμένα, του πρωταθλητή 
και κυπελλούχου Ελλάδας Ολυμπιακού, 
του Stoiximan MVP Σάσα Βεζένκοφ, της 
καλύτερης πεντάδας (Μούντι, Σλούκα, 
Βεζένκοφ, Αγραβάνη, Παπαγιάννη), του 

καλύτερου προπονητή Φώτη Τακιανού, 
του καλύτερου νέου παίκτη Όμηρου Νε-
τζήπογλου, του καλύτερου αμυντικού 
Τόμας Γουόκαπ και του πιο θεαματικού 
παίκτη Στέφαν Μούντι. Η εκδήλωση θα 
καλύφθει σε live streaming από το επίση-
μο κανάλι του ΕΣΑΚΕ στο YouTube.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ SUPER CUP 
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη 

γιορτή του Super Cup 2022 by aegean 
islands στη Ρόδο έχει ξεκινήσει και σε 
αυτό το πλαίσιο επισημοποιήθηκαν οι 

ώρες των αναμετρήσεων για το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο, καθώς θα διεξαχθούν 
στις 17:00 και στις 21:00 και θα καλυ-
φθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πρώτος ημιτελικός (17:00): Παναθηναϊ-

κός – Κολοσσός / ΕΡΤ3
Δεύτερος ημιτελικός (21:00): Ολυμπια-

κός – Προμηθέας / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μικρός τελικός (17:00 / ΕΡΤ3)
Τελικός (21:00 / ΕΡΤ3)
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Με βραβεύσεις η συνέντευξη Τύπου  Με βραβεύσεις η συνέντευξη Τύπου  
για το Super Cup 2022 by aegean islandsγια το Super Cup 2022 by aegean islands

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 
Το... δίλημμα των χορηγών

Οι επαναλαμβανόμενες διαμάχες 
που αφορούν στο Μουντιάλ 2022 

του Κατάρ (20/11-18/12), αποδεικνύ-
ονται αρκετές για να προβληματίσουν 
τους χορηγούς και τους ραδιοτηλεοπτι-
κούς φορείς, αλλά οι περισσότεροι θα 
τιμήσουν τα ακριβά συμβόλαιά τους για 
την κορυφαία ποδοσφαιρική συνάντη-
ση του πλανήτη.
Μία διοργάνωση, που συγκεντρώνει 

δισεκατομμύρια τηλεθεατές (1,12 δι-
σεκατομμύρια μόνο για τον τελικό του 
2018 στη Ρωσία, σύμφωνα με τη FIFA), το 
Παγκόσμιο Κύπελλο, προσελκύει επίσης 
κάθε τέσσερα χρόνια χορηγούς, που ανα-
ζητούν ένα παγκόσμιο κοινό, είτε είναι 
συνεργάτες της διοργάνωσης, είτε των 
εθνικών ομάδων που συμμετέχουν.
Εκτός από το γεγονός, ότι το Μουντιάλ 

του 2022 δημιούργησε διαμάχες από 
την ημέρα της ανάθεσής του στο μικρό 
εμιράτο του Κόλπου το 2010, τα ζητή-
ματα της αντιμετώπισης των γυναικών, 
της κοινότητας ΛΟΤΚΙ+ και μειονοτήτων, 
αλλά κυρίως των δικαιωμάτων των με-
ταναστών εργαζομένων -που είναι υπεύ-
θυνοι για την κατασκευή υποδομών- και 
του θανάτου χιλιάδων εξ’ αυτών στα 
εργοτάξια του Μουντιάλ 2022, έχουν 
«ανοίξει» τις συζητήσεις και μεγαλώσει 
τον προβληματισμό. 

Πρόσφατα, αρκετές οργανώσεις αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν τους 
χορηγούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να 
υποστηρίξουν την εκστρατεία τους για 
αποζημίωση από τη FIFA και το Κατάρ 
για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια 
της διοργάνωσης, αποδοκιμάζοντας τις 
καταχρήσεις και τη μη καταβολή δεδου-
λευμένων.
Καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελ-

λο, οι στάσεις αποδεικνύονται περισσό-
τερο ή λιγότερο ριζοσπαστικές, ανάλογα 
με τους χορηγούς και τις χώρες, από απο-
φασισμένο μποϊκοτάζ έως ανεπιφύλακτη 
συμμετοχή, περνώντας από ενδιάμεσες 
θέσεις, όπως η επικοινωνία κατά τη διάρ-
κεια του τουρνουά.
Οι βραζιλιάνικες εταιρείς Vivo και Itau, 

θα υποστηρίξουν πλήρως τη «σελεσάο», 
ενώ αντίθετα, στη Δανία, τη μοναδική 
σκανδιναβική χώρα που θα εκπροσωπη-
θεί στην κορυφαία διοργάνωση, οι προ-
πονητικές φανέλες της θα εμφανίζουν 
«καίρια μηνύματα», ενώ δύο χορηγοί 
(Danske Spil και Arbejdernes Landsbank) 
έχουν αποδεχθεί ότι θα αντικατασταθεί 
το λογότυπό τους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρ-

χουν ήδη ακριβά μακροπρόθεσμα συμ-
βόλαια. «Ένα μποϊκοτάζ από τα ΜΜΕ, δε 
θα ήταν αποτελεσματικό», επιβεβαιώνει 

η γερμανική εταιρεία Telekom, η οποία 
είναι και χορηγός της εθνικής Γερμανίας 
και ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου, μέσω της θυγατρικής 
της, Magenta TV. 
Η εταιρεία αυτή, προτιμά να επενδύσει 

στην «κρίσιμη υποστήριξη», φέροντας 
ως  παράδειγμα, τη δυνατότητα μετάδο-
σης ρεπορτάζ για «τις συνθήκες εργασίας 
των μεταναστών εργαζομένων».
Ομοίως, ο αμερικανικός κολοσσός Coca-

Cola, μεγάλος χορηγός του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, εξέδωσε ένα μακροσκελές 
δελτίο Τύπου το Μάιο, υπερασπιζόμενος 
την παρουσία του στο Κατάρ, λέγοντας 
ότι πίεζε τη FIFA να συμβάλει σε «ουσιώ-
δεις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 
δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομέ-
νων».
Κι εάν ο κίνδυνος αρνητικής κακής δη-

μοσιότητας, είναι πάντα δυνατός κατά 
τη διάρκεια του τουρνουά, η εμπειρία 
συχνά αποδεικνύει ότι οι φίλαθλοι έχουν 
επιλεκτική μνήμη, όπως στην περίπτωση 
της ωρολογοποιίας Festina, η οποία είχε 
αυξήσει τη φήμη της, παρά το σκάνδαλο 
ντόπινγκ στον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλ-
λίας του 1998.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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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

NATIONS LEAGUE: ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3-1

Φινάλε με νίκη και καλή εμφάνιση  
για την Εθνική μας στο Nations League

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου 
ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρό-

πο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο 
Nations League, καθώς, αν και είχε κα-
παρώσει την πρωτιά και την άνοδο στη 
League B, επιβλήθηκε την Τρίτη 27/9 με 
3-1 σκορ της Βόρειας Ιρλανδίας στη Ρι-
ζούπολη.
Η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε τον όμι-

λο με πέντε νίκες σε έξι ματς (μοναδική 
ήττα από την Κύπρο με 1-0) και έστειλε 
την αποψινή της αντίπαλο στα πλέι άουτ 
παραμονής, που θα διεξαχθούν το Μάρ-
τιο του 2024, καθώς οι Βορειοϊρλανδοί 
υστερούσαν στην ισοβαθμία με την Κύ-
προ.
Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Γκου-

στάβο Πογέτ, παρέταξε τη «γαλανόλευ-
κη» με σύστημα 4-3-3, δίνοντας φανέλα 
βασικού στους Ιωαννίδη και Μάνταλο, σε 
σχέση με το προηγούμενο ματς κόντρα 
στην Κύπρο. 
Συγκεκριμένα, ο Βλαχοδήμος ήταν κάτω 

από τα γκολπόστ, με τους Μπάλντοκ, 
Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο και Τσιμίκα 
να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. 
Ο Κουρμπέλης με τον Μάνταλο και τον 

Μπακασέτα αποτελούσαν την τριάδα του 
κέντρου, ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι 
Πέλκας, Μασούρας και Ιωαννίδης. 
Το «αντίο» της Εθνικής στη διοργάνωση 

ήταν πειστικό, καθώς έπαιξε καλό ποδό-
σφαιρο, κυκλοφόρησε γρήγορα την μπά-
λα, έκανε ευκαιρίες και πέτυχε τρία γκολ, 
επίτευγμα που δεν είναι και το πιο συνη-
θισμένο...
Μετά από τα πρώτα «αναγνωριστικά» 

λεπτά, η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 14΄: 
από σέντρα του Μπάλντοκ ο Πίκοκ-Φά-
ρελ έπεσε πάνω στον Φλάναγκαν, έχασε 
την μπάλα και ο Πέλκας με κεφαλιά σε 
κενή εστία έδωσε προβάδισμα στη «γα-
λανόλευκη».
Ένα προβάδισμα που δεν έμεινε για 

πολύ, αφού τέσσερα λεπτά αργότερα 
οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισο-
φάριση, όταν ο Λέιβιρι βρήκε μεγάλη 
«τρύπα» στο κέντρο της άμυνας και δεν 
άφησε περιθώριο στο Βλαχοδήμο από τη 
μικρή περιοχή.
Στο 23΄ μάλιστα οι «πράσινοι» παραλίγο 

να προηγηθούν, όταν ο Μαγκένις έκλεψε 
την μπάλα από τον Μάνταλο, ο Έλληνας 
τερματοφύλακας ήταν εκτός εστίας αλλά 

η έξυπνη σκέψη για μακρινό πλασέ από 
τον επιθετικό των φιλοξενούμενων έστει-
λε την μπάλα μόλις άουτ.
Αυτή ήταν η τελευταία καλή φάση στο 

πρώτο ημίχρονο, αφού μετά το 1-1 ο 
αγώνας κύλησε ισορροπημένα. 
Στην επανάληψη η ελληνική ομάδα ανέ-

βασε ένταση στα πρώτα λεπτά, κι αφού 
είχε μια πολύ καλή στιγμή στο 48΄, με 
δύο αμυντικούς της Βόρειας Ιρλανδίας 
να πέφτουν ηρωικά πάνω στο Μασούρα 
που ετοιμαζόταν να «εκτελέσει», πήρε 
ξανά το προβάδισμα στο 55΄.
Στο σημείο εκείνο οι παίκτες του Πο-

γέτ εκδήλωσαν ωραία την επίθεση, με 
τον Μάνταλο να παίζει κάθετα για τον 
Μπακασέτα, που πρόλαβε να γυρίσει 
δίπλα του στον επερχόμενο Μασούρα κι 
εκείνος πλάσαρε υποδειγματικά τον Πί-
κοκ-Φάρελ για το 2-1.
Στο 65΄ η Ελλάδα είχε νέα ευκαιρία, 

όταν στη σέντρα του πολύ δραστήριου 
Μπάλντοκ, ο Φώτης Ιωαννίδης έπια-
σε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι αλλά 
αστόχησε.
Δε συνέβη όμως το ίδιο με τον Μάντα-

λο, που στην επιστροφή στην αρχική εν-

δεκάδα, καθώς στον αγώνα της Κύπρου 
ήταν τιμωρημένος (με κάρτες), βρήκε 
άπλετο χώρο κινούμενος από τον άξονα, 
προχώρησε και με ένα εντυπωσιακό σουτ 
«κάρφωσε» την μπάλα στα δίχτυα του 
Πίκοκ-Φάρελ για το 3-1, στο 80ό λεπτό.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάνταλος – Φλάναγκαν, 

ΜακΚαν
ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδή-

μος, Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπά-
νος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μάνταλος 
(90΄+3 Γούτας), Μασούρας (76΄ Χατζη-
γιοβάνης), Μπακασέτας (76΄ Μπουχαλά-
κης), Ιωαννίδης (67΄ Δουβίκας), Πέλκας 
(67΄ Φούντας)
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ίαν Μπάρακλο): Πί-

κοκ-Φάρελ, Μπράντλεϊ (68΄ Τσαρλς), 
Φλάναγκαν, Έβανς, Λιούις (77΄ Φέρ-
γκιουσον), ΜακΝερ, ΜακΚαν, Ντέιβις, 
Τόμπσον (9΄ Σάβιλ), Μαγκένις (77΄ Μακ-
Μέναμιν), Λέιβερι (68΄ Γουάιτ)

© zougla.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
08:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ 
09:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
12:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΡΗΣ 
14:30 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
11:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13:00 ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 5 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  15 (9-1) 
02] ΠΑΟΚ   11 (5-2) 
03] ΑΡΗΣ  10 (8-4) 
04] ΑΕΚ    9 (8-3) 
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  8 (7-4) 
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  8 (7-5) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  8 (9-5) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  7 (6-6) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  4 (4-6) 
10] ΟΦΗ   4 (4-8) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  4 (3-9) 
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  3 (1-5) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  2 (2-7) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  1 (2-10)

ΑΕΚ: Λάμψη στα εγκαίνια του νέου γηπέδου

1 εκ. € το πριμ!
Η ΕΠΟ επιβραβεύει τους παίκτες της 

εθνικής ομάδας για τις επιδόσεις 
της στο Nations League. Με τον απολο-
γισμό των πέντε νικών σε έξι ματς να της 
εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον όμιλο 
και την άνοδο στη League B, η ελληνι-
κή ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφά-
σισε να μοιράσει πριμ για την επιτυχία 
αυτή. Αυτό θα είναι στο ύψος του ενός 
εκατ. ευρώ, με την ομοσπονδία να δίνει 
στους παίκτες το 50% από τα δύο εκα-
τομμύρια που της έδωσε η UEFA για τον 
προβιβασμό της.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναμονή των φίλων της ΑΕΚ για το νέο γήπε-
δο έλαβε τέλος. Η αντίστροφη μέτρηση για τα 

εγκαίνια έχει ξεκινήσει (Παρασκευή 30/9, 20.00) με 
31.000 εισιτήρια να εξαντλούνται την Τετάρτη 28/9 
μέσα σε τρεις ώρες από την κυκλοφορία τους! 
Το πρόγραμμα, πέρα από τον αγιασμό, θα περιλαμ-

βάνει και διάφορα δρώμενα με έμφαση στις ρίζες 
της ΑΕΚ και το παρελθόν του συλλόγου. 
Η Ενωση θα δώσει τον πρώτο της επίσημο αγώνα 

τη Δευτέρα 3/10 με αντίπαλο τον Ιωνικό Νίκαιας για 
την 6ηαγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, ενώ το πρώτο της 
ντέρμπι θα είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ στις 30/10.
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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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ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Στα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Καλώς ήρθατεΚαλώς ήρθατε
Κα Γενική ΠρόξενεΚα Γενική Πρόξενε

Την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της 
ΕΚΜΜ Καθηγητής Γιώργος Τσούκας έκανε την 

επίσημη παρουσίαση της νέας Γενικής Προξένου της 
Ελλάδας στο Μοντρεάλ Κατερίνας Βαρβαρήγου. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως Ιάκωβος, από το 
δικαστικό σώμα η Κα Ελένη Μπακοπάνου και ο Δικα-
στής Πήτερ Παμέλ, η Ομοσπονδιακή Βουλευτής Εμ-
μανουέλλα Λαμπροπούλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Μαίρη Ντέρου και Αγλαΐα Ρεβελάκη, και εκπρόσωποι 
οργανισμών και συλλόγων της παροικίας μας.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ, ανάμεσα σε 
άλλα, είπε: «Με μεγάλη μου χαρά και τιμή, ως Πρόε-
δρος της Ελληνικής Κοινότητας, εκπροσωπώντας τη 
φωνή της λαμπρής παροικίας μας, να σας υποδεχτώ 
και επίσημα στην πόλη του Μοντρεάλ.

Η παροικία μας, από τα μέσα του 1800, όταν πάτη-
σαν το πόδι τους σε αυτή τη φιλόξενη χώρα οι πρώ-
τοι Έλληνες μετανάστες, μέχρι σήμερα, έχει να επι-
δείξει ένα τεράστιο έργο, μια εντυπωσιακή προκοπή, 
μια αξιέπαινη ενότητα, που δύσκολα θα συναντήσει 
κανείς σε άλλες κοινότητες της διασποράς. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, σχεδόν 120 χρόνια μετά 
τη γέννηση της οργανωμένης Ελληνικής Κοινότητας, 
στο υπόγειο της πρώτης εκκλησίας μας, τα σχολεία 
μας να συνεχίζουν να ανθίζουν από ελληνόπουλα, οι 
ναοί μας να είναι γεμάτοι, η γλώσσα μας να διατηρεί-
ται καθαρή, ενώ οι Ελληνοκαναδοί τέταρτης και πέ-
μπτης γενιάς να κατέχουν σημαντικά αξιώματα στον 
επιστημονικό, στον πολιτικό και επιχειρηματικό κλά-
δο. Παράλληλα ο ελληνισμός να χαίρει την ιδιαίτερη 
εκτίμηση και τον σεβασμό από όλες τις ομοσπονδια-
κές, επαρχιακές και τοπικές κυβερνήσεις και αρχές.  

Οι Έλληνες του Μοντρεάλ, είμαστε τυχεροί να δια-
θέτουμε τη δική μας προξενική αρχή. Το Γενικό Προ-

ξενείο του Μοντρεάλ είναι ένας σπουδαίος θεσμός, 
ο φάρος της επικοινωνίας μας με την πατρίδα για 
τη διευθέτηση σημαντικών θεμάτων σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο, ένας θεσμός που αντανακλά τον 
σεβασμό της μητέρας γης στην προσπάθεια μας να 
διατηρήσουμε ζωντανό το ελληνικό στοιχείο στο Μο-
ντρεάλ. 

Οι προκάτοχοί σας, αφήσαν ένα σπουδαίο έργο 
παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης αλλά και της πανδημίας που 
ακολούθησε. Το Γενικό Προξενείο είχε πάντα ανοι-
κτές τις πόρτες του και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες 
γι’ αυτό. 

Σε αυτό το κλίμα, με μεγάλη μου χαρά και τιμή σας 
καλωσορίζω απόψε στο Μοντρεάλ. 
Καλώς ηρθατε Κυρία Γενική Πρόξενε».

Στην ευχαριστήρια δήλωσή της, η Γενική Πρόξενος 
Κατερίνα Βαρβαρήγου είπε: «Θέλω να ξέρετε ότι η 
πόρτα μου θα είναι πάντα ανοικτή. Γιατί, όχι μόνο 
έχω εντολές από την Ελληνική Κυβέρνηση να κάνω 
ό,τι μπορώ περισσότερο και ό,τι χρειαστεί αλλά γιατί 
αυτό είναι και το προσωπικό μου στοίχημα». 

Η Γενική Πρόξενος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχο-
λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης, 
εισήλθε στον διπλωματικό κλάδο το 1999. Έχει υπη-
ρετήσει στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Εξωτερικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 
στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο και στο Προξε-
νείο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη. Την τελευταία 
τριετία ήταν Διπλωματική Σύμβουλος στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ευχόμαστε στη νέα Γενική Πρόξενο καλή θητεία. 

Το περασμένο Σάββατο ήταν η πρώτη μέρα επι-
στροφής στα θρανία  για τους μαθητές των σχο-

λείων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Μια νέα 
σχολική χρονιά ξεκινάει, μια χρονιά γεμάτη στόχους 
και όνειρα, με όρεξη για δουλειά και την επιθυμία των 
εκπαιδευτικών να γεμίσουν τις ψυχές και το μυαλό 
των παιδιών με εμπειρίες και γνώσεις!

Οι εγγραφές συνεχίζονται και αυτό το Σάββατο, 1η 
Οκτωβρίου 2022 σε όλα τα παραρτήματα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ αναζητούν 
έναν/μια Υπεύθυνο/η Προγράμματος Κοινωνι-

κών Υπηρεσιών, ο/η οποίος/α θα συνεργαστεί με το 
Διοικητικό Συμβούλιο των Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και τον επικεφαλής λειτουργίας της Ελληνικής Κοινό-
τητας Μείζονος Μοντρεάλ για τον σχεδιασμό και την 
παροχή απρόσκοπτων κοινωνικών υπηρεσιών στην 
ελληνική παροικία που ζει στην ευρύτερη περιοχή 
του Μοντρεάλ. 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι ένας δυνα-
μικός ηγέτης, που έχει πάθος για την ποιότητα των 
υπηρεσιών, ένας καινοτόμος, που μπορεί να οικοδο-
μήσει επιτυχημένες σχέσεις μέσω της συνεργασίας 
και ένας προνοητικός άνθρωπος, που έχει εμπειρία 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών αλλαγής.  

Ολόκληρο το κείμενο της αγγελίας, για τις απαιτήσεις 
της θέσης του Υπευθύνου προγράμματος κοινωνι-
κών υπηρεσιών, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
ΕΚΜΜ hcgm.org/about-us/job-opportunities/



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  30 Σεπτεμβριου, 2022 / September 30, 2022  25

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας περιμένουμε.

Για εισιτήρια και δωρεές τηλεφωνήστε στους αριθμούς:
514 569-1313 Βρισηΐς Μαύρου Παϊδούση και 

514 568-5343 Δήμητρα Γκότσινα

Θα μας διασκεδάσουν αφιλοκερδώς οι μουσικοί της παροικίας 
Νίκος Αναστασίου, Γιώργος Γεωργακόπουλος, και άλλοι.

Θα γίνει κλήρωση με το εισιτήριο εισόδου Το “Magic Mission”, 
ευελπιστεί ότι οι φίλοι και υποστηρικτές του θα δώσουν 

οικογενειακώς το «παρών» σ’ αυτή την εκδήλωση Αγάπης και 
Αλληλεγγύης και θα φροντίσουν να φέρουν φίλους και γείτονες 

για να γνωρίσουν από κοντά τη δουλειά και το έργο μας.

Αγαπητοί συμπατριώτες  
και συμπατριώτισσες οι εθελοντές του   

“Magic Mission”, 
σας προσκαλούν σε γεύμα  «ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑΣ»  

για τα παιδιά της πατρίδας την 

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022
στη 1:00 μ.μ.

στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου 
«Αδριανός Μαρής».

ΓΕΎΜΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ 

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας
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Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών

Ιδρυμάτων της Ελλάδας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ 

Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά,                                                                                                 
Σας ενημερώνουμε ότι,  

Οι εκλογές, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνουν την                                      
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 από τις 1:00 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ.                                                                         
στην αίθουσα της Αδελφότητας, 5833 Park Avenue Montreal, Quebec. 

Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αδελφότητας,  

1) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Δ.Σ. έχουν όλα τα ταμειακώς μέλη 
εντάξει, για τα δύο τελευταία (2021-2022) χρόνια, τακτικά μέλη της Αδελφότητας ΚΑΙ να 
είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών                       
(16 Οκτωβρίου 2021)                (άρθρο 5,1) 

2) Δικαίωμα του εκλεγείν έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει για το 2022, μέλη της 
Αδελφότητας.  

Σημειώνεται ότι, τακτικά μέλη θεωρούνται ο σύζυγος, η σύζυγος και όλα τα ανύπανδρα ηλικίας 18 
έως 25 ετών παιδιά τους.  

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα, όπως συμπληρώσουν ΑΙΤΗΣΗ 
Υποψηφιότητας το ταχύτερο δυνατόν και την παραδώσουν ιδιοχείρως στα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής, στην αίθουσα της Αδελφότητας, ΕΩΣ και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, 2022 από τις 6:30 μ.μ. 
έως τις 9:30 μ.μ. 

Σημειώσετε ότι, μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας 
κάθε Τρίτη, από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ. για να παραδώσουν ή παραλάβουν αιτήσεις ή για 
ερωτήσεις.                                                                                                                                                              
Επίσης, θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας και το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022                    
από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. 

Σημειώσετε επίσης ότι, παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους μπορούν να το 
κάνουν ΜΟΝΟ στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ΜΟΝΟ τοις μετρητοίς (cash) τις ημέρες που θα 
βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας ή την ημέρα των εκλογών.                                                          
Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε στην αίθουσα της Αδελφότητας, τις ως άνω ημέρες και ώρες ή 
τηλεφωνήσετε στον Κ. Χρήστο Κώνστα στο 514-772-0689. 

Για την Εφορευτική Επιτροπή                Παναγιώτα Τρουγκάκου                Γραμματέας 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ
Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά,                                                                                                 
Σας ενημερώνουμε ότι, 
Οι εκλογές, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνουν 
την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 από τις 1:00 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ.                                                                         
στην αίθουσα της Αδελφότητας, 5833 Park Avenue Montreal, Quebec.
Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αδελφότητας, 
1) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Δ.Σ. έχουν 
όλα τα ταμειακώς μέλη εντάξει, για τα δύο τελευταία (2021-2022) χρόνια, 
τακτικά μέλη της Αδελφότητας ΚΑΙ να είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών (16 Οκτωβρίου 2021) 
(άρθρο 5,1)
2) Δικαίωμα του εκλεγείν έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς 
εντάξει για το 2022, μέλη της Αδελφότητας. 
Σημειώνεται ότι, τακτικά μέλη θεωρούνται ο σύζυγος, η σύζυγος και όλα 
τα ανύπανδρα ηλικίας 18 έως 25 ετών παιδιά τους. 
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα, 
όπως συμπληρώσουν ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας το ταχύτερο δυνατόν και 
την παραδώσουν ιδιοχείρως στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην 
αίθουσα της Αδελφότητας, ΕΩΣ και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, 2022 από 
τις 6:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ.
Σημειώσετε ότι, μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, θα βρίσκονται στην 
αίθουσα της Αδελφότητας κάθε Τρίτη, από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:00 
μ.μ. για να παραδώσουν ή παραλάβουν αιτήσεις ή για ερωτήσεις.                                                                                                                                       
Επίσης, θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας και το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου 2022  από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Σημειώσετε επίσης ότι, παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει τη 
συνδρομή τους μπορούν να το κάνουν ΜΟΝΟ στα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής και ΜΟΝΟ τοις μετρητοίς (cash) τις ημέρες που θα 
βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας ή την ημέρα των εκλογών.                                                          
Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε στην αίθουσα της Αδελφότητας, τις 
ως άνω ημέρες και ώρες ή τηλεφωνήσετε στον Κ. Χρήστο Κώνστα στο 514-
772-0689.

Για την Εφορευτική Επιτροπή                
Παναγιώτα Τρουγκάκου, Γραμματέας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η «Φιλία» διοργανώνει εκδρομή για 

τα μήλα  στην περιοχή Oka την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2022.
Η Αναχώρηση  από το 821 Ogilvy στο Μόντρεαλ στις 10.00   και 

από το Λαβάλ στις 10.30 το πρωί, από τον περίβολο της εκκλησίας 
του Αγίου Νικολάου. Η επιστροφή είναι στις 16.30.

Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως. 
Η ημέρα προβλέπεται με ήλιο και χωρίς βροχή. Εάν βρέχει, η 

εκδρομή θα αναβληθεί, και θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, τηλεφωνήστε 

στο 514-948-3021 ή αφήστε μήνυμα.
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MET YOUTH ST-NICHOLAS LAVAL

Sunday ScHOOL IS   

At St-Nicholas Greek Orthodox Church
  

KC !

Panagiota, Dorothy, Ria and Maria, invite you to come learn about our Orthodox Faith 
which they are passionate about sharing! Panagiota has studied theology, 

Dorothy has enjoyed teaching Sunday School to kids of all ages since she was 14 years old,
 Ria discovered the art of story telling through the Bible and what she has learned about our faith,

 and Maria has gained her experience as a mom who transmitted the meaning of our Faith
 to her children, who today, are active members of the Church.

Panagiota 

Fr. Cristian 

Dorothy 
Ria Maria 

Ages 5-17 

JOIN US   
Starting every Sunday from 
 October 16 at 9:30 am

AB

For information and registration, please contact: stnickyouth@gmail.com or call 450-973-3480 

 
St-Nicholas Greek Orthodox Church: 3780 du Souvenir, Chomedey, Laval Qc, H7V 1Y3 

CONNECT WITH US ON FACEBOOK

ΈΛΛΑΔΑ | ΟΜΟΓΈΝΈΙΑ 
Έρώτηση ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στη Βουλή 
για τα ελληνικά σχολεία του Μόντρεαλ!

Την υπόσχεση… πράξη έκανε το 
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και ο πρόεδρός του, 

Νίκος Ανδρουλάκης (φωτ.), όσον αφορά 
τα σχολεία του Μόντρεαλ «Σωκράτης 
– Δημοσθένης», κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του νωρίτερα φέτος τον 
Αύγουστο. 
Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έκανε επίσημη 

ερώτηση στην Ελληνική Βουλή, ειδικότερα 
προς τους υπουργούς Παιδείας (Νίκη 
κεραμέως) και Εξωτερικών (Νίκο Δένδια), 
την οποία προσυπογράφουν 10 βουλευτές 
του κόμματος, σχετικά με «προβλήματα 
στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών» για το 
σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης».

Ακολουθεί η ερώτηση του ΠΑΣΟΚ – 
ΚΙΝΑΛ, ακριβώς όπως μας την έστειλε το 
Γραφείο Τύπου του κόμματος: 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Την Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, Τον 
Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νίκο Δένδια

Θέμα: «Προβλήματα στις αποσπάσεις 
εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στο 
Σχολείο «Σωκράτης- Δημοσθένης» του 
Μόντρεαλ Καναδά».

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» στο 
Μόντρεαλ του Καναδά, είναι ένα σχολείο 
ιδιαίτερο και μοναδικό στο είδος του. Έχει 
πέντε παραρτήματα σε ολόκληρη την πε-
ριφέρεια του Μόντρεαλ, προσφέροντας 
τρίγλωσσες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, στα 
ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά, στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση.
Το σχολείο, με την υποστήριξη της ελλη-

νικής πολιτείας, προσφέρει ένα εμπλουτι-
σμένο και σύγχρονο ελληνικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, που δίνει τη δυνατότητα 
στις επόμενες γενιές ελληνοπαίδων, όχι 
μόνο να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα, 
αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τις 
ελληνικές τους ρίζες. Για τον λόγο αυτό, 
οι αποσπασμένοι από την Ελλάδα εκπαι-
δευτικοί διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο 
στη συνέχιση της αποστολής τού σχολείου 
και στην ανάπτυξή του για τις επόμενες 
γενιές ελληνικής καταγωγής.

Επειδή είναι άμεση ανάγκη η έγκαιρη 
απόσπαση εκπαιδευτικών της ελληνικής 
γλώσσας από το ΥΠΑΙΘ, που θα παρέχουν 
τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες στο Σχο-
λείο, πρωτίστως για το σχολικό έτος 2023-
2024 και δευτερευόντως για τα επόμενα 
σχολικά έτη.

Επειδή οι υπουργικές αποφάσεις για τις 
αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού, το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορί-
ζεται τέλη Ιουνίου και η έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς λαμβάνει χώρα την τε-
λευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Επειδή οι διοικητικές διαδικασίες για 
τις άδειες εργασίας για να πάνε οι απο-
σπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρες, λόγω των πολυάριθμων εγ-
γράφων και διαδικασιών που χρειάζονται, 
το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αγγίζει τον 
έναν χρόνο, εξαιτίας των ομοσπονδιακών 
κατευθυντηρίων της χώρας του Καναδά, 
σε συνδυασμό πάντοτε με τις γραφειο-
κρατικές απαιτήσεις της περιφέρειας του 
Κεμπέκ για την απόκτηση άδειας εργασί-
ας.

Επειδή με τις υπουργικές αποφάσεις 
αποσπάσεων κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 
την έγκαιρη άφιξη του αποσπασμένου εκ-
παιδευτικού κατά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς.
Επειδή, επιπλέον, όσον αφορά στους 

ήδη αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που 
βρίσκονται στο Μόντρεαλ, οι διαδικασίες 
για την ανανέωση της άδειας εργασίας 
τους είναι και σε αυτή την περίπτωση μία 
αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, καθώς το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
ολοκλήρωσή της αγγίζει τους έξι μήνες.

Μετά τα ανωτέρω ερωτώνται  
η κα και ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απόσπα-
σης των εκπαιδευτικών από τη χώρα μας 
για το Σχολείο «Σωκράτης - Δημοσθένης» 
στο Μόντρεαλ, για να μπορούν έγκαιρα 
οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία 
κατά την εκεί έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς;
2. Θα εξετάσετε τη δυνατότητα σύνα-

ψης Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ της χώ-
ρας μας και του Καναδά και της Επαρχίας 
του Κεμπέκ, για να απλοποιηθούν και να 
επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διοι-
κητικές διαδικασίες άδειας εργασίας των 
αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να 
μπορούν έγκαιρα να αναλαμβάνουν υπη-
ρεσία στην έναρξη του εκάστοτε σχολικού 
έτους στο Σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθέ-
νης» του Μόντρεαλ;
3. Σε ποιες άλλες ενέργειες σκοπεύετε 

να προβείτε για την περεταίρω ενίσχυση 
του πρότυπου και ιδιαίτερου Σχολείου 
«Σωκράτης – Δημοσθένης» στο Μόντρε-
αλ;
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ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΟΚΚΩΝΑ

(ετών 75, από Άγιο Νικόλαο, Καστρί Κυνουρίας)

Τα παιδιά: 
Δημήτρης και Jessica, Αθανασία

Τα αδέλφια: 
Σοφία και Παναγιώτης Τσουρούνης

Τα ανίψια: 
Αλέκος, Αντωνία, 

Αθανασία Τσουρούνη

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές 

στην αίθουσα της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς 

και οι φίλοι όπως παραβρεθούν.

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αείμνηστου πατέρα και αδελφού

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά, όλους 

όσους με διάφορους τρόπους 
μάς συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πένθος για το 
θάνατο του αείμνηστου 

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΩΝΑ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΖΑΚΑ

(από Κρεμαστή Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΔΈΣΠΟΙΝΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ

(από Καστρί Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΎΛΟΎ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΎ

(από Κλίμα Κοζάνης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΟΎΛΙΈΖΟΎ

(από Αλυκές Ζακύνθου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ 
ΛΈΠΙΠΑ

(από Καστανιά Κορινθίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΣΑΒΒΑ 
ΓΚΟΡΑ

(από Δρακοβούνι Γορτυνίας Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΣΤΎΛΙΑΝΟΎ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΎ

(από Παραδείσι Ρόδου)
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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...

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΎ

(από Αλεποχώρι Ηλείας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΚΟΝΤΎΛΩ 
ΑΜΑΗ

(από Παρδάλι Σπάρτης, Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΙΚΗΣ) 
ΞΈΝΟΎ

(από Σαβάλια, Αμαλιάδος Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΎ
ΚΟΎΤΛΗ

(από Μυτιλήνη Λέσβου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΈΤΡΟΎ 
ΣΠΑΝΟΎ

(από Χρυσοχώρι Γορτυνίας Αρκαδίας)

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

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

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου

Μετά την πτώση της Ακρόπολης (24 
Μαΐου 1827) η Επανάσταση του 

‘21 έπνεε τα λοίσθια. Στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα είχε κατασταλεί και μόνο στο 
ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου 
παρέμενε ζωντανή. Κι εκεί, όμως, απει-
λείτο από τον Ιμπραήμ, που σκόπευε να 
εκστρατεύσει κατά του Ναυπλίου και 
της Ύδρας.
Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ελ-

λάδα, η ευρωπαϊκή διπλωματία άλλαξε 
στάση και άρχισε να διάκειται ευμενώς 
προς την Επανάσταση. Συνέβαλε σε αυτό 
και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Αγ-
γλίας, Γεώργιος Κάνινγκ, που έδωσε μια 
πιο φιλελεύθερη τροπή στην εξωτερική 
πολιτική της Γηραιάς Αλβιόνας. 
Έτσι, στις 24 Ιουνίου 1827 υπογράφτη-

κε στο Λονδίνο συνθήκη μεταξύ Αγγλί-
ας, Γαλλίας και Ρωσίας, που καθόριζε 
τα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τη συνθήκη, ιδρυόταν ελ-

ληνικό κράτος υπό την επικυριαρχία του 
Σουλτάνου, με σύνορα τον Αμβρακικό 
και τον Παγασητικό Κόλπο. Στη Συνθή-
κη Ειρηνεύσεως της Ελλάδος υπήρχε κι 
ένα μυστικό άρθρο, που προέβλεπε την 
επέμβαση των τριών δυνάμεων, εάν οι 
δύο εμπόλεμοι δε δέχονταν τους όρους 
της σύμβασης.
Προς τούτο, ο αγγλικός στόλος υπό τον 

αντιναύαρχο Κόδριγκτον, ο γαλλικός υπό 
τον υποναύαρχο Δεριγνύ και ο ρωσικός 
υπό τον υποναύαρχο Χέυδεν, κατέπλευ-
σαν στην Πελοπόννησο για να επιβά-
λουν την κατάπαυση των εχθροπραξιών. 
Η ελληνική πλευρά δέχτηκε με προθυμία 
την πρόταση των τριών Συμμάχων, ενώ ο 

Σουλτάνος δυσανασχέτησε και απέκρου-
σε οποιαδήποτε επέμβαση στην επικρά-
τειά του.
Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος, υπό τους 

Ταχίρ Πασά, Μουχαρέμ Μπέη και Μου-
σταφά Μπέη, πρόλαβε να προσορμισθεί 
στη λιμνοθάλασσα του Ναβαρίνου (ση-
μερινή Πύλος), προτού προλάβει ο Δε-
ριγνύ να τον εμποδίσει. Στόχος, τώρα, 
των τριών ναυάρχων, ήταν να παρεμπο-
δίσουν τη μεταφορά αιγυπτιακών στρα-
τευμάτων σε άλλες περιοχές της Πελο-
ποννήσου. 
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1827 ο Κόδριγκτον, 

που είχε το γενικό πρόσταγμα, διαμήνυ-
σε στον Ιμπραήμ ότι ο στόλος του βρι-
σκόταν εκεί για να επιβάλει ανακωχή 
και τον προειδοποίησε ότι τυχόν άρνησή 
του θα τον υποχρέωνε να την επιβάλει 
διά της βίας.
Ο Ιμπραήμ, που συνέχιζε με αμείωτη 

ένταση τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 
του στην Πελοπόννησο, πήρε μάλλον 
αψήφιστα την απειλή του Κόδριγκτον και 
τις επόμενες μέρες δύο μοίρες του τουρ-
κοαιγυπτιακού στόλου εξήλθαν από το 
Ναβαρίνο με κατεύθυνση την Ύδρα και 
την Πάτρα. Εμποδίστηκαν, όμως, από το 
συμμαχικό στόλο και αναγκάσθηκαν να 
προσορμιστούν και πάλι στο Ναβαρίνο.
Οι παρασπονδίες του Ιμπραήμ ανάγκα-

σαν τους τρεις ναυάρχους να αλλάξουν 
γραμμή πλεύσης. Αποφάσισαν τα πλοία 
τους να εισπλεύσουν στον κόλπο του Να-
βαρίνου για να επιτηρούν αποτελεσμα-
τικότερα τις κινήσεις του τουρκοαιγυπτι-
ακού στόλου, που τον αποτελούσαν συ-
νολικά 89 σκάφη και 41 μεταγωγικά, από 

τα οποία τα 8 αυστριακά. Η συμμαχική 
δύναμη ήταν αριθμητικά πολύ μικρότε-
ρη. Αποτελείτο από 12 βρετανικά πλοία, 
με επικεφαλής τη ναυαρχίδα Ασία, 7 
γαλλικά με ναυαρχίδα τη φρεγάτα Σειρή-
να και 8 ρωσικά με ναυαρχίδα το πλοίο 
Αζόφ.

Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου 1827 τα 
πλοία του συμμαχικού στόλου άρχισαν 
να εισπλέουν στον κόλπο του Ναβαρί-
νου, με επικεφαλής την αγγλική ναυαρ-
χίδα Ασία. Ο Κόδριγκτον ήλπιζε, ότι έστω 
και την τελευταία στιγμή ο Ιμπραήμ θα 
έσπευδε να συμφωνήσει με την προτει-
νόμενη ανακωχή. Αντί απάντησης, οι Αι-
γύπτιοι πέρασαν στη δράση και άρχισαν 
τους πυροβολισμούς κατά της αγγλικής 
λέμβου, την οποία είχε στείλει με λευκή 
σημαία ο Κόδριγκτον προς συνεννόηση, 
με αποτέλεσμα να φονευθεί ο Έλληνας 
πηδαλιούχος της, Πέτρος Μικέλης. Ταυ-
τόχρονα, κανονιοβολούντο η αγγλική και 
η γαλλική ναυαρχίδα.

Ο Κόδριγκτον, μη έχοντας άλλη λύση, 
έδωσε το παράγγελμα της επίθεσης. 
Παρά την αριθμητική υπεροχή του τουρ-
κοαιγυπτιακού στόλου και τη βοήθεια 
των πυροβολείων της Σφακτηρίας (το 
νησάκι που σχεδόν φράζει τον κόλπο του 
Ναβαρίνου), η ναυμαχία αμέσως έκλινε 
υπέρ του συμμαχικού στόλου, που είχε 
μεγαλύτερη δύναμη πυρός. Γύρω στις 6 
το απόγευμα, η λιμνοθάλασσα είχε γε-
μίσει από τα κατεστραμμένα πλοία του 
τουρκοαιγυπτιακού στόλου. 
12 φρεγάτες, 22 κορβέτες και 25 μι-

κρότερα πλοία είχαν βυθισθεί, ενώ 
6.000 άνδρες σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν. 
Οι Σύμμαχοι έχασαν 172 άνδρες, ενώ οι 
τραυματίες ανήλθαν σε περίπου 500. 
Δύο πλοία καταστράφηκαν ολοσχερώς 
και αρκετά υπέστησαν εκτεταμένες ζη-
μίες.
Η είδηση για τη ναυμαχία έτυχε διαφο-

ρετικής υποδοχής στις πρωτεύουσες των 
δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχεί-
ρηση. Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός 
δούκας του Ουέλινγκτον χαρακτήρισε τη 
ναυμαχία «ατυχές και απαίσιο γεγονός», 
ενώ μία μερίδα πολιτικών υποστήριξε ότι 
ο Κόδριγκτον έπρεπε να παραπεμφθεί 
στο ναυτοδικείο για ανυπακοή, επειδή 
δεν είχε εντολή να δράσει. Αντίθετα, στο 
Παρίσι και τη Μόσχα η είδηση προκάλε-

σε μεγάλο ενθουσιασμό. Ο εμπνευστής 
της Ιεράς Συμμαχίας και μέγας εχθρός 
της Ελληνικής Επανάστασης, πρίγκηπας 
Μέτερνιχ, χαρακτήρισε την καταστρο-
φή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου ως 
«αρχή της βασιλείας του χάους».
Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου σήμανε την 

ελευθερία της Ελλάδας, παρά τη συνεχι-
ζόμενη σφοδρή άρνηση του Σουλτάνου. 
Οι τρεις δυνάμεις επέβαλαν τελικά τη 
θέλησή τους και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρί-
ου 1829 που δόθηκε η τελευταία μάχη 
του Αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτίας, το 
ελληνικό κράτος είχε σχηματισθεί, με 
βόρεια σύνορα τη γραμμή Αμβρακικού – 
Παγασητικού.                       © sansimera.gr

Τα συντρίμμια  Τα συντρίμμια  
των πλοίων  των πλοίων  

του τουρκικού του τουρκικού 
στόλου όπως στόλου όπως 

φαίνονται  φαίνονται  
στο βυθό του στο βυθό του 
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
860

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 859

Σχέσεις και συνεργασίες έρχονται 
στο προσκήνιο και μπορούν να σου προ-
σφέρουν πολλά, αρκεί να κρατήσεις το μέ-
τρο και να μην παρασυρθείς από υπέρμετρη 
φιλοδοξία και υπερβολικό παρορμητισμό. 
Σπουδαίες θα είναι οι εξελίξεις στον επαγ-
γελματικό χώρο, καθώς δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν προτάσεις για νέα επαγγελματικά 
βήματα που θα σε ενδιαφέρουν άμεσα.

Οικονομικές συναλλαγές και συμ-
φωνίες προχωρούν με μεγαλύτερη ευκολία, 
ενώ σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις τα 
βήματα που θέλεις, ώστε να βελτιώσεις τον 
προϋπολογισμό σου. Αδιαλλαξία και πεί-
σμα δε θα βοηθήσουν σε πιθανές συνομιλί-
ες γι’ αυτό φρόντισε να δείξεις πώς μπορείς 
να προσαρμοστείς ανάλογα με τα δεδομέ-
να που έχεις.

Μπορείς πλέον να επικοινωνήσεις 
με μεγαλύτερη ευκολία στην επαγγελματική 
σου ζωή. Σχέδια στο πεδίο της καριέρας εξελίσ-
σονται με ομαλότητα και βρίσκεις τις καλύτε-
ρες δυνατές επιλογές για να ξεπεράσεις εμπό-
δια και καθυστερήσεις του προηγούμενου χρο-
νικού διαστήματος. Απέφυγε συντηρητισμό και 
αδιαλλαξία που θα σε φέρουν αντιμέτωπο με 
τη δυσαρέσκεια των ανώτερων σου. 

Με τον Ερμή να επιστρέφει σε 
ορθή πορεία στην Παρθένο, έχεις τη δυ-
νατότητα να εκφράσεις σκέψεις που σε 
απασχολούσαν το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και αγγίζουν την προσωπική σου 
ζωή. Συμφωνίες που αφορούν δημιουργικές 
δράσεις θα λειτουργήσουν ευνοϊκά και θα 
σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά από ποτέ 
στα όνειρά σου. 

Σου δίνεται η ευκαιρία να εκφρά-
σεις σκέψεις που μπορεί να σε προβλημάτιζαν 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επαγγελ-
ματικές κινήσεις εξελίσσονται με μεγαλύτερη 
ομαλότητα, καθώς βρίσκεις λύσεις σε πιθανά 
προβλήματα. Μετρίασε τον παρορμητισμό και 
τον αυθορμητισμό που μπορεί να σε φέρει 
σε δύσκολη θέση και θα εκνευρίσει πρόσωπα 
που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. 

Ξεπερνάτε παρεξηγήσεις από το 
ευρύτερο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. 
Νομικές υποθέσεις είναι βέβαιο πως θα εξελι-
χθούν με καλύτερους όρους, καθώς και εμπό-
δια που μπορεί να είχατε βρει το προηγούμε-
νο χρονικό διάστημα. Φροντίστε μόνο να μην 
παρασύρεστε σε συμπεριφορές που θα ενο-
χλήσουν, καθώς αυθάδεια και αμετροέπεια 
θα προκαλέσουν εκνευρισμό στους γύρω σας. 

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πο-
ρεία στην Παρθένο και σου δίνει την ευ-
καιρία να προχωρήσεις σε ότι αφορά συμ-
φωνίες ακίνητης περιουσίας. Mπορείς να 
ξεπεράσεις παρεξηγήσεις και παρερμηνείες 
του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. 
Είναι σημαντικό όμως να μην εγκλωβίζεσαι 
συναισθηματικά σε καταστάσεις που δε σε 
αφορούν φορτίζοντας την ψυχολογία σου. 

Σημαντικό είναι να είσαι απόλυ-
τα συγκεντρωμένος σε καθημερινές υπο-
χρεώσεις, γιατί είναι εύκολο να ξεφύγεις 
και να προχωρήσεις σε λάθη που μπορεί να 
σε εκθέσουν. Αξιοποίησε τη συγκεκριμένη 
συγκυρία για να έρθεις σε επαφή με πρό-
σωπα από το παρελθόν, καθώς μπορείς να 
ξεκαθαρίσεις τη στάση σου και να ολοκλη-
ρώσεις σημαντικούς κύκλους σχέσεων. 

Με τον Ερμή να επιστρέφει σε 
ορθή πορεία στην Παρθένο, βλέπεις οικονο-
μικές υποθέσεις να εξελίσσονται με μεγαλύ-
τερη ευκολία. Αντιλαμβάνεσαι διαισθητικά 
πως πρέπει να κινηθείς, χωρίς να δημιουργή-
σεις προβλήματα στην εξέλιξη των συνεργα-
σιών. Φρόντισε επίσης να εκφράσεις βαθύτε-
ρα συναισθήματα, καθώς αυτό θα βοηθήσει 
να αποκατασταθεί η ισορροπία στη σχέση. 

Αποκαθίστατε η επικοινωνία με το 
κοντινό περιβάλλον και δημιουργούνται συν-
θήκες ομαλότητας σε σχέσεις που μπορεί να 
είχαν διαταραχθεί. Εμπορικές και επικοινωνια-
κές συμφωνίες ξεμπλοκάρουν και σου δίνεται 
η ευκαιρία να κερδίσεις τον θαυμασμό των άλ-
λων με τις ευφάνταστες ιδέες και τα επιχειρή-
ματά σου. Κοντινές αποδράσεις και ταξίδια θα 
ανεβάζουν κατακόρυφα την ψυχολογία σου. 

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πο-
ρεία στην Παρθένο σηματοδοτεί θετικές εξελί-
ξεις σε στόχους και φιλοδοξίες που μπορεί να 
έχεις. Η επικοινωνία με το φιλικό περιβάλλον 
αποκαθίσταται και μπορεί να ξεπεραστούν πι-
θανές παρεξηγήσεις και παρερμηνείες του προ-
ηγούμενου χρονικού διαστήματος. Προσοχή σε 
εκνευρισμό και εκκεντρικές συμπεριφορές που 
είναι πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Έχεις την ευκαιρία να επικοινω-
νήσεις συναισθήματα και σκέψεις που σε 
απασχολούσαν έντονα το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα. Σχέσεις και συνεργασίες 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος, καθώς θέλεις να επιλύσεις προβλήμα-
τα και να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες. 
Μη φοβηθείς να εκφράσεις ιδέες και να δι-
εκδικήσεις το καλύτερο δυνατό για εσένα.

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

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

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

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

1876: Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθη-
νών, από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κου-
μουνδούρου.

1968: 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματί-
ζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία 
στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχία που κατευθύνεται 
στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων 
σε άλλη αμαξοστοιχία που επίσης κατευθύνεται 
προς την Αθήνα κι έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα 
από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας, όταν 
κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κιν-
δύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει 
από τον Πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες, 
που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφί-
σουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου 
για την έγκριση του χουντικού Συντάγματος.

1983: Συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στά-
διο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας 
ρεκόρ για έλληνα καλλιτέχνη, όσον αφορά την 
προσέλευση κόσμου. «Η ελληνική μουσική ει-
σέρχεται στο χώρο των σταδίων» γράφει το πε-
ριοδικό «Rolling Stone».

1987: Το «Γκάζι», το παλιό εργοστάσιο, μετα-
βάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
με πρωτοβουλία του δημάρχου Μιλτιάδη Έβερτ.

30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΤΟ ΚΟΥΦΟ… ΤΖΙΝΙ

Ήτανε κάποτε ένας μούτσος εξή-
ντα εκατοστά, που δούλευε σε 

ένα μεγάλο καράβι. Κάποτε τον φώ-
ναξε ο καπετάνιος και του είπε: «Aν 
γυαλίσεις πολύ καλά το κατάστρωμα, 
έτσι ώστε να γλιστρήσει κάποιος από 
το πολύ γυάλισμα, τότε θα εμφανι-
στεί ένα τζίνι. Εσύ μπορείς να του πεις 
μόνο μια ευχή, αλλά πρόσεχε γιατί εί-
ναι λίγο… κουφό!».
Έτσι και έκανε ο μούτσος, που ήταν 

εξήντα εκατοστά, και του εμφανίστη-
κε το τζίνι. Τότε ο μούτσος του είπε ότι 
θέλει τριάντα σακιά λίρες, όμως το 
τζίνι (που δεν άκουγε καλά) του έφερε 

τριάντα σακιά… μπύρες! Τότε πηγαί-
νει ο μούτσος στον καπετάνιο και του 
λέει: «Τι είναι αυτά τα πράγματα; Εγώ 
ζήτησα τριάντα σακιά λίρες και το τζί-
νι μου έφερε τριάντα σακιά μπίρες!». 
Τότε γυρνάει ο καπετάνιος και του 
λέει: « Στο είπα να προσέξεις γιατί εί-
ναι… κουφό! Tι νομίζεις, ότι εγώ του 
ζήτησα εξήντα εκατοστά… μούτσο;!».

ΑΓΟΡΙ ή ΚΟΡΙΤΣΙ;
Συζητάνε δύο άνδρες…
-Πάει... χάλασε ο κόσμος! Να, για 

παράδειγμα, αυτό εκεί το πλάσμα με 
τα κουρεμένα μαλλιά και το κόκκινο 
παντελόνι, δεν μπορώ να καταλάβω 

τι είναι, αγόρι ή κορίτσι; 
-Κορίτσι είναι, κύριε. Είναι η κόρη 
μου!
-Συγνώμη, αγαπητέ μου, δε θα 

μιλούσα έτσι, αν ήξερα πως είστε ο 
πατέρας της! 
-Δεν είμαι ο πατέρας της, η μητέρα 
της είμαι!!!

-Στον πρώτο χρόνου ενός γάμου  
ο άντρας μιλάει και η γυναίκα  
τον ακούει.
-Στο δεύτερο χρόνο η γυναίκα  
μιλάει και ο άντρας την ακούει.
-Στον τρίτο χρόνο μιλάνε και οι δύο 
μαζί και οι γείτονες τους ακούνε.

  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 
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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 
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
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Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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 



Toronto • Montreal • Vancouver

Από 100% Ελληνικές Από 100% Ελληνικές 
πιστοποιημένεςπιστοποιημένες
ντομάτες και ότι ντομάτες και ότι 
άλλο λαχταράτε!   άλλο λαχταράτε!   
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα 
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στο krinos.ca


