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ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Η Plante υπόσχεται ότι θα την ακούσουν στο Κεμπέκ
Η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Valérie 

Plante, υπόσχεται να προωθήσει 
τα θέματα της μητρόπολης με την κυ-
βέρνηση του François Legault, αν και ο 
τελευταίος έχει εκλέξει μόνο δύο βου-
λευτές στο νησί. Σε ό,τι αφορά το με-
ταναστευτικό, καλεί την επανεκλεγείσα 
κυβέρνηση να βασίσει τις αποφάσεις 
της «σε δεδομένα» και να κινηθεί «με 
ανθρωπιά» σε αυτό το θέμα.

Η μητρόπολη έχει τόσους βουλευτές 
από το Coalition avenir Québec (CAQ) 
όσο και το 2018, ακόμη κι αν το κόμμα 
του François Legault έχει διογκώσει την 
πλειοψηφία του σε 90 βουλευτές σε όλο 
το Κεμπέκ, σημειώνοντας κέρδη σε αρ-
κετές περιοχές της επαρχίας. Η κ. Plante 
παραμένει ωστόσο σίγουρη, ότι θα κατα-
φέρει να προωθήσει τα σημαντικά για τη 
μητρόπολη ζητήματα με την κυβέρνηση 
Legault.
«Η συνεργασία μεταξύ της μητρόπολης 

και της κυβέρνησης, μας έδωσε τη δυ-
νατότητα να επιτύχουμε πολλά κέρδη 
στην προηγούμενη θητεία και είμαι πολύ 

πρόθυμη να συνεχίσω το έργο», δήλωσε 
η Βαλερί Πλαντ κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 4 Οκτωβρίου το πρωί κοντά στο 

δημαρχείο.
Η δήμαρχος τόνισε ιδιαίτερα τη συνερ-

γασία μεταξύ της πόλης και του Κεμπέκ 
στην πρώτη εντολή του CAQ σχετικά με το 

«REM de l’Est», ένα έργο προαστειακού 
σιδηροδρόμου, που στοχεύει να συνδέ-
σει την ανατολική πλευρά της μητρόπο-
λης με το κέντρο της πόλης. Βραχυπρόθε-
σμα, ελπίζει να μιλήσει με την κυβέρνη-
ση Legault στο πλαίσιο του Φόρουμ για 
τη φορολογία, που θα πραγματοποιήσει 
το Μόντρεαλ στις 7 Νοεμβρίου, με στόχο 
την εξεύρεση τρόπων διαφοροποίησης 
των πηγών εσόδων για τις πόλεις.

Η κ. Plante είπε επίσης, ότι ανυπομο-
νεί να μάθει τη σύνθεση του επόμενου 
Υπουργικού Συμβουλίου. «Θα βεβαιω-
θούμε ότι το Μόντρεαλ είναι παρών κατά 
την τελετή ορκωμοσίας στο Κεμπέκ», 
είπε.

Επιμένει επίσης στη σημασία της διακυ-
βέρνησής της να διατηρεί πνεύμα «συ-
νεργασίας» με το Κεμπέκ, ακόμη κι αν τα 
μόνα δύο μέλη του Μόντρεαλ του CAQ 
που εκλέχθηκαν στην Εθνοσυνέλευση εί-
ναι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι από το 
κόμμα της αντιπολίτευσης στο Μόντρεαλ. 
Είναι η Karine Boivin Roy, η οποία κέρδι-
σε την έδρα του Anjou-Louis-Riel, και η 
Chantal Rouleau, η οποία επανεξελέγη 
εύκολα στο Pointe-aux-Trembles, με σχε-
δόν 46% της ψήφου.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΔΙΧΑΣΜΟΥ»
Από την άλλη, η κ. Πλαντ κάλεσε τον 

πρωθυπουργό Φρανσουά Λεγκώ και την 
κυβέρνησή του να ενεργήσουν «με αν-
θρωπιά» στη διαχείριση της μετανάστευ-
σης. Είπε επίσης, ότι ήταν καθησυχασμέ-
νη από την «ενωτική ομιλία» που πραγ-
ματοποιήθηκε από τον κ. Legault αργά το 
βράδυ της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου μπρο-
στά στους οπαδούς του. 
«Η ομιλία του πρωθυπουργού, η οποία 

ήταν ενωτική και επικεντρώθηκε στην 
ανάγκη να φέρουμε τους ανθρώπους κο-
ντά, να είναι ο πρωθυπουργός όλων των 
Κεμπεκιωτών, για μένα ήταν σημαντική», 
είπε. 
Υπό αυτή την έννοια, είπε ότι ελπίζει ότι 

η κυβέρνηση θα διαχειριστεί το φάκελο 
της μετανάστευσης «έξυπνα, ήρεμα, με 
πολλή ανθρωπιά, λαμβάνοντας υπόψη 
τα δεδομένα, τα γεγονότα και την πραγ-
ματικότητα όσων ζουν εδώ, αλλά και 
αυτή των επιχειρήσεων και της λιανικής, 
που ζητούν να βρουν λύσεις για την έλ-
λειψη εργατικού δυναμικού». 
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκ-

στρατείας, ο François Legault επέμεινε 
στη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, να 
μην υποδέχονται περισσότερους από 
50.000 μετανάστες ετησίως στο Κεμπέκ, 
υποστηρίζοντας ότι ένα υψηλότερο όριο 
θα ήταν «αυτοκτονία» για την επιβίωση 
των Γάλλων στο Κεμπέκ.
«Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτόν το 

διάλογο διχασμού», από την πλευρά του 
εκτόξευσε ο Aref Salem, ο ίδιος μετανά-
στης ων. «Δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη 
μου, δύο είδη Κεμπεκιωτών. Υπάρχουν 
Κεμπεκιώτες και είναι ένα κεφαλαίο 
«εμείς», πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτή 
η επαρχία έχει χτιστεί από τη μετανά-
στευση χρόνο με το χρόνο. Η διαφορά 
μεταξύ μας είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που έφτασαν λίγο πριν από τους άλλους», 
είπε ο αρχηγός του Ensemble Montreal, 
όταν ρωτήθηκε από τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Σάλεμ, η πρόκληση 

της επόμενης κυβέρνησης θα είναι να εί-
ναι «πιο περιεκτική» και «να διασφαλίσει 
ότι η ένταξη των μεταναστών θα γίνει με 
το σωστό τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι: 
«Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε και 
όχι να διχάσουμε τους Κεμπεκιώτες».

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

N O V E M B E R  7 - 1 3 ,  2 0 2 2
F O R  T H E  F U L L  S C H E D U L E :  

THANK YOU TO OUR SPONSORS!THANK YOU TO OUR SPONSORS!

November 7 -13, 2022



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  7 Οκτωβριου, 2022 / October 7, 2022  3

Χρειάστηκαν μόνο οκτώ λεπτά μετά 
το κλείσιμο της κάλπης, για να ακου-

στούν τα γνωστά «μαγικά» λόγια: «Εάν 
συνεχιστεί η τάση, η επόμενη κυβέρνηση 
θα είναι του CAQ με πλειοψηφία». 

Το αποτέλεσμα δεν έκπληξε κανέναν, 
υπό το πρίσμα των πολλών δημοσκοπή-
σεων που έδιναν τη νίκη στην ομάδα CAQ 
ακόμη και πριν ανακηρυχτούν οι εκλογές.

Μόλις ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτε-
λέσματα, η ψήφος προς το CAQ ήταν τέ-
τοια που επιβεβαιώθηκε γρήγορα η εκλο-
γή αρκετών υποψηφίων από το κόμμα του 
François Legault.
Το Coalition avenir Québec (CAQ) του 

Φρανσουά Λεγκώ, είχε κερδίσει μια  δεύ-
τερη συνεχόμενη θητεία ως κυβέρνηση. 
Από την πλευρά του, το Φιλελεύθερο Κόμ-
μα του Κεμπέκ (QLP) θα επιστρέψει στα 
έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2008 

που ένα πολιτικό κόμμα κερδίζει δύο γε-
νικές εκλογές στη σειρά. Και είναι επίσης 
η πρώτη φορά από το 1998 που οι Κεμπε-
κιώτες εμπιστεύονται στο ίδιο κόμμα δύο 
διαδοχικές πλειοψηφικές εντολές.

Επομένως, οι δημοσκόποι προέβλεψαν 
σωστά: το CAQ ήταν φαβορί από την αρχή 
της εκστρατείας, στις 28 Αυγούστου.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΛΕΓΚΩ: ΞΑΝΑ  
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Αυτή τη φορά έκλεξε μια ακόμη μεγαλύ-

τερη ομάδα από τους 76 βουλευτές που 
είχε τη στιγμή της διάλυσης της Εθνοσυ-
νέλευσης, ξεκινώντας από τα 25 μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου του, τα οποία 
θα επιστρέψουν όλοι στη Βουλή. Το CAQ 
εξέλεξε επίσης αρκετούς αστέρες υποψη-
φίους, όπως η Sonia Bélanger (Prévost), 
η Martine Biron (Chaudière-Appalaches), 
η Kariane Bourassa (Charlevoix–Côte-de-
Beaupré), η Pascale Déry (Repentigny), ο 
Bernard Drainville (Lévis), η Christine Fréch 
Sanguinet) και η Suzanne Roy (Verchères). 
Στο Duplessis εξελέγη η Kateri Champagne 
Jourdain, η οποία έγινε η πρώτη ιθαγενής 
γυναίκα στην ιστορία που μπήκε στη Βου-
λή.

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Η βραδιά ήταν πολύ πιο δύσκολη για 

τους άλλους σχηματισμούς, η υποστήριξη 
των οποίων ήταν γύρω στο 15%. 

Για το Φιλελεύθερο κόμμα (PLQ), αυτό 
είναι το χειρότερο σκορ στην ιστορία του. 
Η στήριξη προς αυτό δεν είχε πέσει ποτέ 
τόσο χαμηλά, χάνοντας ποσοστό 25% 
από τις εκλογές του 2018! Το κόμμα θα 
διατηρήσει τη θέση του στα έδρανα της 
βουλής ως αξιωματική αντιπολίτευση με 
21 βουλευτές. Η αρχηγός του, Dominique 
Anglade, επανεξελέγη. Στην ομιλία της 
δήλωσε ότι σκοπεύει να παραμείνει στη 
θέση της, παρά την υποχώρηση του κόμ-
ματός της. 

«Τις επόμενες μέρες, μήνες, χρόνια, θα 
χρησιμοποιήσω την ίδια ενέργεια, την 
ίδια πεποίθηση, την ίδια φιλοδοξία. Το 
έργο έχει ξεκινήσει και πρέπει να συνεχι-
στεί», τόνισε.
Το Parti Québécois (PQ) βρίσκεται επίσης 

σε χαμηλό επίπεδο, με το κόμμα να παίρ-
νει λιγότερο από 17% των ψήφων το 2018. 
Ωστόσο, ο αρχηγός του, Paul St-Pierre 
Plamondon, επανεξελέγη, όπως και ο 
Pascal Bérubé (Matane – Matapédia) και 
Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine). Στην 
ομιλία του ο αρχηγός του Parti Québécois, 
χαρακτήρισε το αποτέλεσμα νικηφόρο και 
ελπιδοφόρο για ένα κόμμα που θα κάνει 
το Κεμπέκ ανεξάρτητο από τον υπόλοιπο 
Καναδά: «Θα νικήσουμε και θα κάνουμε 
σύντομα το δικό μας κράτος», τόνισε.
Το Québec solidaire (QS), από την πλευ-

ρά του, έφερε παρόμοιο σκορ με αυτό του 
2018 όσον αφορά τους ψήφους και τις 11 
έδρες. Οι δύο εκπρόσωποί του, ο Gabriel 
Nadeau-Dubois, στο Gouin, και η Manon 
Massé, στο Sainte-Marie-Saint-Jacques, 
επανεξελέγησαν εύκολα.
Τέλος, το Συντηρητικό Κόμμα του Κεμπέκ 

(PCQ) -λόγω του εκλογικού συστήματος- 
δεν έκλεξε κανένα βουλευτή, ούτε ακόμα 
τον αρχηγό του. Ηττημένος στην περιοχή 
Chauveau, ο ηγέτης του, Eric Duhaime, 
υποσχέθηκε ωστόσο να επιστρέψει στις 
επάλξεις των εκλογών σε τέσσερα χρόνια.

Καλώντας τους υποστηρικτές του να μην 
είναι πολύ απαισιόδοξοι, ο πρώην παρου-
σιαστής του ραδιοφώνου υπενθύμισε ότι 
ο Qs κέρδισε μόνο το 4% των ψήφων στις 
εκλογές του 2007, την πρώτη φορά που 
συμμετείχε το κόμμα σε εκλογές.

Ο TRUDEAU ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ LEGAULT
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Justin 

Trudeau, εξέδωσε γρήγορα μια δήλωση 
συγχαίροντας τον François Legault, λέγο-
ντας ότι ανυπομονεί να συνεχίσει να ερ-
γάζεται μαζί του για να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που έχουν σημασία για τους 
Κεμπεκιώτες και όλους τους Καναδούς.
Αυτά περιλαμβάνουν την προώθηση της 

ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας, την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
την εξεύρεση λύσεων για τις ελλείψεις 
εργατικού δυναμικού, την ενίσχυση της 
ζωής, την προώθηση της δημιουργίας οι-
κονομικά προσιτών κατοικιών, τις επεν-
δύσεις σε υποδομές και την οικοδόμηση 
ενός καθαρού και ευημερούντος μέλλο-
ντος, είπε.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug 
Ford χαιρέτισε επίσης τη νίκη του φίλου 
του François Legault. «Ας συνεχίσουμε 
να χτίζουμε βαθύτερους δεσμούς μεταξύ 
των δύο επαρχιών μας και να ενισχύσου-
με τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ 
μας που δημιουργούν καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας», έγραψε στο Twitter το 
βράδυ της Δευτέρας 3/10.

Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
Η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν μό-

λις 66,13%, λίγο λιγότερη από το 66,45% 
στις εκλογές του 2018. Στις 5:30 το από-
γευμα η συμμετοχή ήταν 44,63%. Η προ-
καταρκτική ψηφοφορία έφτασε σε υψηλό 
ρεκόρ φέτος, με περισσότερους από έναν 
στους πέντε ψηφοφόρους (22,92%) να 
προσέρχονται στις κάλπες πριν από την 
ημέρα των εκλογών. Το 2018, η συμμε-
τοχή στο τέλος της βραδιάς ήταν 66,45%, 
που ήταν τότε το δεύτερο χαμηλότερο 
αποτέλεσμα στην ιστορία.
Το ρεκόρ προσέλευσης ανήκει στις εκλο-

γές του Parti Québécois το 1976, όταν το 
85,27% των ψηφοφόρων πήγε στις κάλ-
πες. Τουλάχιστον 880 άτομα έθεσαν υπο-
ψηφιότητα, ή περίπου επτά υποψήφιοι 
ανά εκλογική περιφέρεια. 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Η ορκωμοσία των βουλευτών αναμένε-

ται να γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Οι δε 
εργασίες στη βουλή θα επαναρχίσουν στα 
μέσα του Νοέμβρη, όπου η κυβέρνηση θα 
καταθέσει νομοσχέδιο προς οικονομική 
ενίσχυση των πολιτών, για να αντιμετωπί-
σουν τον πληθωρισμό.

Ο πρωθυπουργός Legault βρίσκεται 
τώρα σε μια δύσκολη κατάσταση, ποια 
άτομα από τα 89 -εκτός του εαυτού του- 
θα διορίσει υπουργούς. Το άλλο θέμα 
που προκύπτει από το αποτέλεσμα των 
εκλογών, είναι η μη αντιπροσώπευση της 
κυβέρνησης στη βουλή των περιοχών του 
Μόντρεαλ, μια και οι ψηφοφόροι δεν ψή-
φισαν το CAQ. 

Andreas
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Thanksgiving Day
Μία σημαντική Ημέρα…
Όπως επανειλημμένα έχω αναφέρει, θεωρώ ότι είμαστε πολύ 

τυχεροί που ζούμε στη φιλόξενη αυτή χώρα πού λέγεται Κα-
ναδάς και απολαμβάνουμε ειρήνη, ελευθερία,  ασφάλεια, τάξη, 
ηρεμία, ευκαιρίες εργασίας, τεράστιες δυνατότητες στον επιχειρη-
ματικό τομέα και ένα υποδειγματικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Την ερχόμενη ΔευτέραThanksgiving Day (Ημέρα των Ευχαριστι-

ών), πρέπει όλοι να δώσουμε τις ευχαριστίες μας για τα αγαθά 
που απολαμβάνουμε στη δεύτερή μας πατρίδα. 
Βέβαια, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ημέρα αυτή δεν έχει την ίδια 

σημασία. 
Παρόλο που οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μοιράζονται μια ήπειρο, οι 

δύο δεν μοιράζονται την ίδια ημερομηνία. Στον Καναδά, η δεύτερη 
Δευτέρα του Οκτώβρη είναι δημόσια αργία ενώ στην Αμερική η 
τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Όπως συμβαίνει και με τις άλλες επίσημες αργίες, πολλές επιχει-
ρήσεις και υπηρεσίες, όπως κυβερνητικά γραφεία, τράπεζες, σχο-
λεία, κ.α. την Ημέρα αυτή δεν λειτουργούν.
Στον Κεμπέκ, η Ημέρα των Ευχαριστιών, Action de grace όπως εί-

ναι πιο γνωστή, έχει μικρότερη σημασία από ότι έχει στον υπόλοι-
πο Καναδά και ειδικότερα στις δυτικές επαρχίες, δεδομένης της 
προτεσταντικής της προέλευσης.
Οι γαλλοκαναδοί ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τον καθολι-

κισμό, οπότε η Ημέρα έχει μεγαλύτερο νόημα για τον αγγλόφωνο 
πληθυσμό της επαρχίας. 
Για την ιστορία, οι απαρχές της Ημέρας των Ευχαριστιών εδώ 

στον Καναδά, θεωρείται πως οφείλονται στον εξερευνητή Μάρτιν 
Φρόμπισερ, ο οποίος προσπαθούσε να ανακαλύψει ένα βόρειο 
πέρασμα προς τα ανατολικά. Το 1578 στην επαρχία Νιουφάου-
ντλαντ και Λαμπραντόρ διοργάνωσε μία τυπική τελετή ευχαριστί-
ας για την επιβίωσή του από ένα μακρύ ταξίδι. Αυτή θεωρείται 
από πολλούς ως η παλιότερη αναφορά Γιορτής Ευχαριστιών στη 
Βόρεια Αμερική.
Την ίδια περίοδο, εν τω μεταξύ, Γάλλοι άποικοι που είχαν φτάσει 

στον Καναδά διασχίζοντας τον Ατλαντικό με επικεφαλής τον Σαμυ-
έλ ντε Σαμπλέν, διοργάνωσαν επίσης μια γιορτή ευχαριστιών για 
την ασφαλή άφιξή τους στο Νέο Κόσμο. Στη γιορτή αυτή καθιέρω-
σαν να μοιράζονται το φαγητό τους με τους αυτόχθονες γείτονές 
τους.

Μια ειδική Ημέρα Ευχαριστιών καθιέρωσαν το 1763 οι κάτοικοι 
του Χάλιφαξ. Μετά το 1799 αναφέρονται πολλοί εορτασμοί της 
Ημέρας αλλά όχι σε τακτική βάση.

Ως πρώτη Ημέρα Ευχαριστιών, μετά τη δημιουργία της Καναδικής 
Ομοσπονδίας, αναφέρεται μια λαϊκή γιορτή που διοργανώθηκε 
στις 5 Απριλίου 1872 προς τιμή του βασιλιά της Αγγλίας Εδουάρ-
δου Ζ’. 

Από το 1879 η Ημέρα των Ευχαριστιών άρχισε να γιορτάζεται 
συστηματικά κάθε χρόνο. Όμως, η ημερομηνία δεν ήταν σταθερή. 
Επίσης, κάθε χρόνο άλλαζε το θέμα του εορτασμού ανάλογα με τι 
εθεωρείτο ως σημαντικότερο για να γίνει η γιορτή.

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ημέρα των Ευχαριστιών άρχισε 
να γιορτάζεται μαζί με την Ημέρα των Βετεράνων Πολεμιστών μια 
Δευτέρα του Νοεμβρίου. Από το 1931 πάντως, οι δύο εορτασμοί 
έγιναν ξεχωριστοί και η Ημέρα των Ευχαριστιών μεταφέρθηκε την 
δεύτερη Δευτέρα του Οκτώβρη. 

Με τη γιορτή των Ευχαριστιών απονέμονται ευχαριστίες προς το 
Δημιουργό για τα πλούσια αγαθά που μας παρέχει…

Ο ιδιοπαθής αφελληνισμός
«Τόσα και τόσα μπροστά στα μάτια μας.
Είδαμε οράματα παράξενα…
Γιατί γνωρίσαμε πολύ τούτη τη μοίρα μας
Στριφογυρίζοντας μέσα σε σπασμένες πέτρες,
Τρεις ή έξι χιλιάδες χρόνια
Ψάχνοντας σε οικοδομές γκρεμισμένες,
Που θα ήταν ίσως το δικό μας σπίτι…»

Γ. Σεφέρης

Το μεθυστικό άρωμα ενός «θηλυκού» στην 
εξουσία, εδραιώνει τα διαχρονικά θεμέλια 

τής κατά φύσην εξακολούθηση, τής, εις το διη-
νεκές, κινήσεως, του σύμπαντος αρμονικού κό-
σμου, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, ένεκεν και 
συνεπεία των αλλεπάλληλων μέχρι τούδε, παρά 
φύση, εκασταχού εις την Ευρώπη, πολιτικών 
συμμαχιών των νεοφιλελεύθερων παγκοσμιο-
ποιητών.

Χαράλαμπος  Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η ανάδειξη της Πατριωτικής Δεξιάς τοιουτοτρό-
πως ανέδειξε γηθοσύνως τα μείζονα προβλήματα 
τής θεσμικής αβελτηρίας τής Ευρώπης, η οποία 
δια του επαγγελλόμενου κόλουρου κοινωνικού 
της προγράμματος, έχει εσχάτως μετασχηματιστεί 
εις μία γραφειοκρατική ελίτ, άνευ συλλογικού 
οράματος και διάθεσης να προάγει θεμελιώδεις 
ανθρώπινες αρχές και αξίες.
Το υφιστάμενο υπερεθνικό οκνηρό μόρφωμα της 

Ευρώπης εξαντλείται εις τα ευχολόγια, προάγο-
ντας εν ακαρεί χρόνω, το μονολιθικό πρόγραμμα 
της νεοπαγούς Φεουδαρχίας της καινοφανούς 
Νέας Τάξης Πραγμάτων, της πολύφερνης παγκο-
σμιοποιήσεως της ολιγομελούς θεσμικής ελίτ.

Η επιβίωση των κοινωνικών κυττάρων και της 
προόδου ενός λαού, ερείδεται εν τοις πράγμασι 
εις την ιδιοπροσωπία του, εις τη διαχρονική του 
παράδοση, την ετερότητα της γλώσσας, τη μονα-
δικότητα της Ιστορίας του, δηλονότι εις το αμάλ-
γαμα των θεμελιακών τούτων αξιών, σμιλεύεται 
η ταυτότητα και νοηματοδείται οργανικώς, η συ-
νέχεια ενός έθνους εις την αδυσώπητη πορεία εν 
γένει της Ιστορίας.
Τα έθνη διασφαλίζουν την πολιτισμική μοναδικό-

τητα, οικοδομώντας μηχανισμούς αντίστασης εις 
τον παραλλαγμένο ολοκληρωτισμό της ισοπεδω-
τικής παγκοσμιοποιήσεως του νεοφιλελεύθερου 
μονισμού.
Η αδήριτος ανάγκη, να δημιουργηθούν οικονομι-

κά αυτοδύναμα έθνη, με ισχυρά ταυτότητα ουδό-
λως συνεπάγεται αυτοδικαίως διεθνής απομόνω-
ση, εις τον αντίποδα, προλειαίνει το έδαφος δια 
την επέλευση της αρμονικής συνύπαρξης μετά 
των εθνών, τη γόνιμη όσμωση, την ποθητή αλλη-
λοπεριχώρηση των εθνών, η οποία νομοτελειακά 
και εκ των ων ούκ άνευ, άγει ευθύς εφεξής τα 
έθνη, εις την ειρηνική συνύπαρξη και την εμπέδω-
ση του αμοιβαίου σεβασμού.
Τουναντίον, η επονείδιστος παγκοσμιοποίηση 

συνιστά ένα ιδεολόγημα, το οποίο προϋποθέτει 
κεκαλυμμένα τον πολιτισμικό εξανδραποδισμό, 
όλων των υπολοίπων, εις τη δήθεν κοσμο-κρατο-
ρία του ενός υπέρτερου έθνους, το οποίο δρα με 
κλεψίτυπα, σφετεριζόμενο τους πολιτισμούς των 
άλλων εθνών και ίνα το επιτύχει τούτο, εξαπολύει 
προσχηματικά οικονομικούς πολέμους αλλά και 
επιστρατεύοντας εν τω άμα, τη φαιά προπαγάνδα 

των μηχανισμών εξουσίας, ούτως ώστε να αναβα-
πτισθεί η ανθρωπότητα με τον κίβδηλο πολιτισμό 
των κοσμο-εξουσιαστών.

Σήμερον, δια της περίτρανης νίκης του Πατρι-
ωτικού συνασπισμού, αναγεννιέται άρδην η ελ-
πίδα της Ευρώπης των αρχών και των αξιών, της 
χριστιανής αυτοτέλειας και του σεβασμού προς 
την οικογένεια και τους παραδοσιακούς θεσμούς, 
προς αντίκρουση της χάλκευσης αυτών και της 
συνακολούθου αποθεώσεως του ατομοκεντρι-
σμού και του «πανηδονισμού» των άθλιων πα-
γκοσμιοποιητών.
Τα ηροστράτεια σύνδρομα της Ευρώπης, υπό την 

καθοδήγηση και σιδηρά επιβολή των ολοκληρω-
τικών παγκοσμιοποιητών θα εκλείψουν, όπως η 
«οικειοφοβία» και ο δοτός «αλλοκεντρισμός», με 
αποτέλεσμα τα κράτη-έθνη, είθε να επανεύρουν 
το βηματισμό του προς μία ισχυρή Ευρώπη με 
συλλογικό όραμα, αλληλέγγυα προς τα ασθενέ-
στερα κράτη.

Η νίκη αυτή αποτέλεσε βραδυφλεγή βόμβα εις 
την παγκόσμια ελίτ και εις το παγκόσμιο οικονομι-
κό και αντι-εθνικό κατεστημένο της δρομολογού-
μενης μείζονος επανεκκίνησης, η οποία αντιμετω-
πίζει στυγνά τους ανθρώπους ως σκύβαλα-πειρα-
ματόζωα, ικανά και πρόσφορα, να υπηρετούν τις 
βουλές και τα κελεύσματα της ολότητας, τις αρχές 
τις οποίες χαράσσει ανεπαίσχυντα η ελίτ.

Μετά ταύτα, αναμένουμε επί τη πράξει προκει-
μένου να διαπιστώσουμε τις δομικές αυτές τεκτο-
νικές αλλαγές εις το παγκόσμιο στερέωμα, καθώς 
και πως θα επηρεάσει θετικά το εγχώριο άνωθεν 
ερριζωμένο, ξενόδουλο και ξενοκίνητο πολιτικό 
κατεστημένο, πέραν από τους επιφανειακούς 
ιδεολογικούς χρωματισμούς, διότι η πολιτική 
σκέψη εις την Ελλάδα, δυστυχώς διατηρείται εις 
χαμηλότατο επίπεδο, συνεργεία των εξωνημένων 
και τελούντων εις διατεταγμένη υπηρεσία μέσων 
μαζικής εξαπατήσεως, τα οποία διασπείρουν κατ’ 
εξακολούθηση και κατά συρροή ψευδείς ειδήσεις, 
επί τω τέλει να διαβουκολών το λαό και να παρελ-
κύουν την κοινή γνώμη προς μία στρεβλή κατεύ-
θυνση, παρασιωπώντας δολίως την αντικειμενική 
αλήθεια και το ζωτικό υπέρτερο συμφέρον του 
καθημαγμένου λαού.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσι-
βαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία 
στο Εργαστήρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό 
του στην Πάντειο Σχολή, στο 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νο-
μικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινι-
κό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μετα-
πτυχιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο 
Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του 
Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). 
Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυ-
ση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και 
εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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«Η Ευρώπη το 2023 θα 
παρασύρει στην ύφεση, ίσως και 

στον πόλεμο, όλο τον κόσμο»
Ο θρυλικός οικονομικός και γεωπολιτικός αναλυτής, Μάρτιν 

Άρμστρονγκ, λέει ότι οι κυβερνήσεις της Ευρώπης χρειάζονται τον 
πόλεμο ως δικαιολογία για τις χρεοκοπίες όλου του κρατικού χρέους

Ευρώπη: Ο θρυλικός οικονομικός 
και γεωπολιτικός αναλυτής, Μάρ-

τιν Άρμστρονγκ (φωτ.), του Armstrong 
Economics, μιλώντας στο δίκτυο 
USAWatchdog.com λέει ότι τίποτα δεν 
πρόκειται να βελτιωθεί μέχρι το τέλος 
του 2022 και εξακολουθεί να προβλέπει 
ότι το 2023 θα έρθει «χάος».
Τονίζει επίσης, ότι η «βουτιά» στο χρη-

ματιστήριο την περασμένη εβδομάδα 
οφείλεται στην «ακραία αβεβαιότη-
τα». Ο Αρμστρονγκ είχε προβλέψει ότι 
θα έρθει κραχ στο χρηματιστήριο πριν 
δύο μήνες και λέει ότι η πτώση στη Wall 
Street «δεν έχει τελειώσει ακόμη». Πα-
ράλληλα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει με-
γάλα οικονομικά προβλήματα, χωρίς τις 
προμήθειες του ρωσικού φυσικού αερί-
ου που της έκοψε η Ρωσία, ως αντίποινα 
για τις δυτικές κυρώσεις.
Ο Αρμστρονγκ εξηγεί: «Στην Ευρώπη, 

πιστεύω ότι το κάνουν επίτηδες αυτό, 
και αυτή ακριβώς είναι η «Μεγάλη Επα-
νεκκίνηση» του Κλάους Σβαμπ. Ξέρουν 
ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Μείωσαν 
τα επιτόκια κάτω από το 0% το 2014 και 
έδωσαν εντολή σε όλα τα συνταξιοδοτι-
κά ταμεία της Ευρώπης να έχουν πάνω 
από 70% σε κρατικά ομόλογα. Όλα τα συ-
νταξιοδοτικά ταμεία είναι αφερέγγυα».

Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
Η Ευρώπη μαστίζεται από δημοσιο-

νομική κακοδιαχείριση μεγάλης κλίμα-
κας. Δεν είναι βιώσιμη και θα δούμε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλύεται. Είναι 
όμως δυνατό, η κρίση της Ευρώπης να 
παρασύρει και τον υπόλοιπο κόσμο; Ο 
Άρμστρονγκ λέει: «Ω, απολύτως. Η Ευ-
ρώπη είναι το πρόβλημα… Η κρίση στον 
τραπεζικό τομέα θα ξεκινήσει από την 
Ευρώπη… Το χρέος καταρρέει. Δεν έχουν 
τρόπο να συντηρηθούν. Το πρόβλημα 
του χρέους στην Ευρώπη υπονομεύει τη 
σταθερότητα όλων των τραπεζών. 

Πρέπει να κα-
ταλάβετε ότι τα 
αποθεματικά είναι 
συνδεδεμένα με 
το δημόσιο χρέος 
και αυτή είναι η 
τέλεια καταιγίδα. 
Το αμερικανικό 
χρηματιστήριο θα 
πέσει βραχυπρό-
θεσμα. Δεν αντιμετωπίζουμε ένα κραχ 
σαν του 1929 ή μια πτώση 90% εδώ… Οι 
Ευρωπαίοι, πιθανότατα μέχρι τον Ιανου-
άριο του 2023, καθώς θα κλιμακώνεται η 
κρίση στην Ουκρανία και όποιος έχει λίγο 
μυαλό θα πάρει ό,τι λεφτά έχει και θα τα 
φέρει στις αμερικανικές αγορές».

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ;
Ο Αρμστρονγκ λέει: «Οι μετοχές είναι 

σαν το χρυσό, είναι στην ίδια πλευρά του 
τραπεζιού και είναι απέναντι από το δη-
μόσιο χρέος. Oι άνθρωποι δεν πρόκειται 
να αγοράσουν δημόσιο χρέος. Θα αγο-
ράσουν οτιδήποτε στον ιδιωτικό τομέα».
Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας, ότι οι κυ-

βερνήσεις δανείζονται και δαπανούν 
τεράστια ποσά. Η Ομοσπονδιακή Τράπε-
ζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνει τα 
επιτόκια για να καταπολεμήσει τον πλη-
θωρισμό, αλλά ο Άρμστρονγκ λέει ότι θα 
κάνει λάθος: «Η αύξηση των επιτοκίων 
θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Έχουμε 
προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες 
και η αύξηση των επιτοκίων δε θα καλύ-
ψει τα κενά. Αυτό που βλέπω είναι πως 
το 2023 θα είναι η χρονιά από την Κόλα-
ση. Θα υπάρξουν ισχυρές αναταραχές 
και το 2023 δεν αποκλείεται να δούμε 
και έναν ανοιχτό πόλεμο».

Κλείνοντας, ο Άρμστρονγκ λέει: «Θα 
δούμε κυβερνήσεις να καταρρέουν. 
Αυτό νομίζω θα γίνει στην Ευρώπη, εκεί 
θα δούμε δραστικά πράγματα, γιατί δεν 
έχουν επιλογές». |      © primenews.press

ΗΠΑ: Η δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν 
υποχωρεί οριακά στο 40%

Η δημοτικότητα του αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν μειώθηκε 

οριακά αυτή την εβδομάδα και παραμέ-
νει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της 
θητείας του, ενώ δεν απομένουν παρά 
πέντε εβδομάδες ως τις ενδιάμεσες 
εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, υπέδειξε δη-
μοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos που δι-
ενεργήθηκε για λογαριασμό του πρακτο-
ρείου ειδήσεων Ρόιτερς και μεταδόθηκε 
από το τελευταίο την Τρίτη 4/10.

Βασικό εύρημα της διήμερης έρευνας 
είναι ότι το 40% των Αμερικανών εγκρίνει 
τις επιδόσεις του κ. Μπάιντεν στο αξίωμα, 
από 41% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Η χαμηλή δημοτικότητα του Δημοκρατι-
κού προέδρου, που υποχώρησε ως ακόμη 
και στο 36% το Μάιο, τον Ιούνιο και τον 
Ιούλιο, είναι ανάμεσα στους λόγους που 
αναμένεται πως η παράταξή του οδεύει 
να απολέσει τον έλεγχο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων το Νοέμβριο, πιθανόν 
ακόμη και της Γερουσίας.

Η απώλεια του ελέγχου ακόμη και ενός 
από τα δύο σώματα θα σηματοδοτούσε 
την παράλυση των προσπαθειών προώ-
θησης του προγράμματος του κ. Μπάιντεν 
για το υπόλοιπο της θητείας του. Αν όπως 
εκτιμάται οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν 

την πλειοψηφία στη 
Βουλή, μπορεί εξάλ-
λου να κινήσουν δι-
άφορες πολιτικά αι-
ματηρές έρευνες.
Ο αμερικανός πρό-

εδρος ανέλαβε την 
εξουσία εν μέσω 
της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού και 
η θητεία του σημαδεύτηκε από τον αντί-
κτυπο της παγκόσμιας υγειονομικής κρί-
σης στην αμερικανική οικονομία και τον 
ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό.
Η δημοτικότητα του κ. Μπάιντεν παρα-

μένει κάτω από το 50% από τον Αύγουστο 
του 2021 και φέτος πλησίασε, μολονότι 
δεν έφθασε, τα επίπεδα της δημοτικότη-
τας του προκατόχου του, του Ρεπουμπλι-
κάνου Ντόναλντ Τραμπ, που είχε κατακρη-
μνιστεί στο 33% το Δεκέμβριο του 2017.
Η κυλιόμενη εθνική δημοσκόπηση διε-

νεργήθηκε μέσω διαδικτύου, στην αγγλι-
κή γλώσσα, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
1.003 ενηλίκων, εκ των οποίων 448 δήλω-
σαν υποστηρικτές των Δημοκρατικών και 
383 υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων. 
Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εί-
ναι +/- 4%.|   © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Επανεκλεγμένος επικεφαλής μιας 
κυβέρνησης πλειοψηφίας, στη ση-

μερινή έκδοση των Νέων, ασχολούμα-
στε με  τις προτεραιότητες που θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσει ο επικεφαλής του 
CAQ. Για να «κάνουμε περισσότερα και 
να τα κάνουμε καλύτερα», όπως έχει δε-
σμευτεί ο αρχηγός του Coalition avenir 
Québec, η νέα κυβέρνηση του François 
Legault (φωτ. δεξιά) θα πρέπει πολύ 
γρήγορα να πολεμήσει σε πολλά μέτω-
πα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ: Για 
να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπί-
σουν τον πληθωρισμό, ο François Legault 
έχει υποσχεθεί φορολογικές περικοπές 
στις δύο πρώτες φορολογικές κατηγορίες, 
αρχής γενομένης από το 2023. Πιστεύει 
ότι αυτή η φορολογική ελάφρυνση, αξί-
ας 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα 
χρησιμεύσει ως κινητήρια δύναμη για 
την αναζωογόνηση της οικονομίας. Όσον 
αφορά τα έσοδα που αναπόφευκτα θα 
στερηθεί το κράτος, αυτά θα συμψηφι-
στούν με τη χρήση μέρους των πληρω-
μών που προβλέπονται στο Ταμείο Γενε-
ών, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την 
αποπληρωμή του δημόσιου χρέους μα-
κροπρόθεσμα. Μέχρι το τέλος του έτους, 
οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν 
μια επιταγή από 400 έως 600 δολάρια 
ανάλογα με το εισόδημά τους, ποσό που 
μπορούν να ξοδέψουν όπως θέλουν.
Η κυβέρνηση θα αυξήσει επίσης την 

οικονομική βοήθεια που προσφέρεται 
σε ηλικιωμένους με χαμηλό εισόδημα 
από 411 δολάρια σε 2.000 δολάρια, ένα 
μέτρο που υποτίθεται ότι θα ωφελήσει 
1,1 εκατομμύρια ηλικιωμένους ηλικίας 

70 ετών και άνω. Ο επικεφαλής του CAQ 
έχει επίσης δεσμευτεί, ότι το Κεμπέκ θα 
επιστρέψει σε ισοσκελισμένους προϋπο-
λογισμούς εντός πέντε ετών.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Ένα από 

τα μεγάλα έργα της κυβέρνησης Legault, 
είναι μια οδική σήραγγα τεσσάρων λω-
ρίδων μεταξύ του κέντρου της πόλης 
του Κεμπέκ και του κέντρου της πόλης 
Lévis, η οποία θα μπορούσε να κοστίσει 
6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις. Άλλα έργα στο Κεμπέκ: η 
συνέχιση της κατασκευής του τραμ, κα-
θώς και η έναρξη νέων λεωφορείων με 
ποτάμι που θα συνδέουν τουριστικούς 
προορισμούς στις όχθες του Αγίου Λαυ-
ρεντίου με την αγορά Champlain, η οποία 
πρέπει να ανοικοδομηθεί πλήρως και να 
μετατραπεί σε μια νέα βιτρίνα για τη γα-
στρονομία του Κεμπέκ.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 
Πρόσληψη προσωρινών αλλοδαπών ερ-
γαζομένων που καλύπτουν τις ανάγκες 
της επαρχίας, αύξηση μισθών, προώθη-
ση της επιστροφής στην εργασία των συ-
νταξιούχων με επιδόματα και φορολογι-
κά κίνητρα... Όλα τα μέσα είναι καλά για 
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εργατικού 
δυναμικού που μαστίζει πολλούς τομείς 
δραστηριότητας, ιδιαίτερα στον τομέα 
της υγείας. Για τον Ιατρικό σύλλογο, είναι 
απλώς απαραίτητο να εκμοντερνιστεί το 
σύστημα υγείας που καταρρέει. Το CAQ 
προβλέπει ετήσια αύξηση 4,5% στις δα-
πάνες για την υγεία και έχει υποσχεθεί να 
στραφεί και στον ιδιωτικό τομέα.

Εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, η κυ-
βέρνηση Legault θα επενδύσει επιπλέον 
400 εκατομμύρια δολάρια, ιδίως για την 
εκπαίδευση και την πρόσληψη 660 για-
τρών και 5.000 επιπλέον επαγγελματιών 
υγείας.
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ: Αυτό είναι το μεγάλο 

δίλημμα της δεκαετίας: να καλυφθεί η 
αύξηση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέρ-

γεια. Η Hydro-Québec έχει προβλέψει ότι 
από το 2019 έως το 2029, η ζήτηση ηλε-
κτρικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά 20 
TWh, ή 12%, εν μέρει λόγω του φυσικού 
πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυ-
ξης.
Ο François Legault επιθυμεί να αυξήσει 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
υδροηλεκτρικά φράγματα. Υποσχέθη-
κε επίσης την κατασκευή αιολικών πάρ-
κων για βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Όσον 
αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, η αγορά 
των οποίων θα τονωθεί με την απαγό-
ρευση της πώλησης νέων βενζινοκίνητων 
οχημάτων από το 2035, θα πρέπει να 
επωφεληθούν από τριπλάσιους σταθ-
μούς φόρτισης εντός τεσσάρων ετών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Προβλήματα με παράθυ-
ρα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, προσό-
ψεις και μερικές φορές ακόμη και κατα-
στάσεις με ποντίκια. 

Με περισσότερα από ένα στα δύο σχο-
λεία στο Κεμπέκ να κρίνονται ότι είναι 
σε κακή κατάσταση, ο κ. Legault έχει δε-
σμευτεί να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια 
δολάρια περισσότερο από το αναμενό-
μενο, για συνολικά 9 δισεκατομμύρια 
δολάρια, για να αντιμετωπίσει χρόνια 
παραμέλησης.
Η Coalition avenir Québec έχει υποσχε-

θεί να αναβαθμίσει 600 σχολεία σε κακή 
κατάσταση. Οι εργασίες θα περιλαμβά-
νουν επίσης την προσθήκη παραθύρων, 
τεχνολογικών εργαστηρίων και αιθουσών 
συνεργατικής εργασίας, καθώς και την 
επέκταση γυμναστηρίων.

Η νέα κυβέρνηση του CAQ θα πρέπει 
επίσης να αντιμετωπίσει την έλλειψη δα-
σκάλων, ενώ η πρόσβαση στο επάγγελμα 
θα παραμείνει γεμάτη παγίδες για τους 
ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Τέλος, η 
νεοεκλεγείσα κυβέρνηση θα καθίσει με 
τα συνδικάτα τον Οκτώβριο για να δια-
πραγματευτεί την ανανέωση της συλλο-
γικής σύμβασης των εκπαιδευτικών.

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕ-
ΜΠΕΚ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Αφού υπέ-
στη αρκετές αρνήσεις από την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση, ο François Legault 
υποσχέθηκε να επιστρέψει στην Οτάβα 
για να κερδίσει περισσότερες εξουσίες 
λήψης αποφάσεων στον τομέα της υπο-
δοχής νεοφερμένων. Όσον αφορά τη 
μόνιμη μετανάστευση, το CAQ θέλει να 
διατηρήσει ένα όριο όχι περισσότερους 
από 50.000 νεοεισερχόμενους ετησίως. 
Ωστόσο, στην προσωρινή μετανάστευση 
δεν έχει αναφερθεί ανώτατο όριο.
Τα επιχειρήματά του εναλλάσσονται με-

ταξύ της κραυγής ανάγκης για ανθρώπινο 
δυναμικό, ειδικά στα αυτόχθονα εδάφη, 
και της επείγουσας ανάγκης προστασίας 
της γαλλικής γλώσσας στο Κεμπέκ. Αν δε 
γίνει τίποτα, θα μπορούσε να γίνει θέμα 
χρόνου να γίνουμε [άλλη] Λουιζιάνα, είχε 
απειλήσει. 

Ο επανεκλεγείς Πρωθυπουργός δεν 
αποκλείει δημοψήφισμα για το θέμα 
αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί καλύ-
τερη ισορροπία δυνάμεων με την Οτάβα. 
Στην εκστρατεία επικρίθηκε από τους 
αντιπάλους του, ότι έχασε την επιρροή 
του στον Τζάστιν Τρουντό, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη διέλευση μεταναστών μέσω 
της οδού Roxham.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΚΕΜΠΕΚ | ΕΚΛΟΓΕΣΚΕΜΠΕΚ | ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι προκλήσεις τής Οι προκλήσεις τής 
κυβέρνησης Legaultκυβέρνησης Legault
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Bouclier D’Athéna / Shield of Athena

shieldofathena.com

Shield of Athena Family Services

shieldofathena

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

Canadians can access important information.

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

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

other languages!

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

Week 5 - Baked Chicken and Vegetables

This week’s fabulous recipe is Baked 
Chicken and Vegetables from a Mali 

kitchen.

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

watch?v=14F2EdpVBb0

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

ΤΟΥΡΚΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Ερντογάν ετοιμάζεται για εκλογές και τα «δίνει όλα»
Μπροστά στις εκλογές του 2023, ο Ερντογάν αψηφά τον πληθωρισμό και προχωρά σε μεγάλες παροχές

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι αρ-
κετά χρόνια στην πολιτική για να 

γνωρίζει, ότι οι 
εκλογές δεν κερ-
δίζονται μόνο με 
την εξωτερική 
πολιτική και τις 
«προβολές ισχύ-
ος», όσο και εάν 
έχει επενδύσει 
σε αυτές.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Το κρίσιμο στοιχείο είναι πάντα η οικο-
νομία. Και τα τελευταία χρόνια, με την 
έκρηξη του πληθωρισμού και την υποχώ-
ρηση της λίρας, αλλά και την επιστροφή 
ως ένα βαθμό της ανεργίας, ο Ερντο-
γάν ξέρει ότι η οικονομία απειλεί και το 
«ισχυρό χαρτί» του (ας μην ξεχνάμε ότι 
είναι αυτός «που έβγαλε την Τουρκία από 
το ΔΝΤ»), κινδυνεύει να γίνει η αχίλλειος 
πτέρνα του. Αυτό εξηγεί και γιατί αποφά-
σισε ότι πλέον πρέπει να περάσει σε αυ-
ξημένες παροχές.

ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ
Στην Τουρκία ένα σημαντικό ποσοστό 

του πληθυσμού δεν έχει ιδιόκτητη κα-
τοικία. Αυτό το ποσοστό υπολογίζεται 
στο 42,5%  του πληθυσμού. Τα τελευταία 
χρόνια, αυτό εξελίσσεται σε ένα σοβαρό 
κοινωνικό πρόβλημα, καθώς το κόστος 
κατοικίας ολοένα και αυξάνει, τα ενοί-
κια ανεβαίνουν και ειδικά τα πιο φτωχά 
στρώματα, αντιμετωπίζουν ολοένα και 
μεγαλύτερη δυσκολία να ανταπεξέλθουν. 
Μια έρευνα που κυκλοφόρησε στην αρχή 
του έτους έδειχνε, ότι το Δεκέμβριο του 
2021 το μέσο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέ-

τρο κατοικίας είχε αυξηθεί κατά 68,7% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν ανακοί-
νωσε στις 13 Σεπτεμβρίου, ότι ο κρατικός 
φορέας για τη στέγη TOKI θα χτίσει μισό 
εκατομμύριο σπίτια στα επόμενα πέντε 
χρόνια, που θα απευθύνονται σε οικογέ-
νειες με χαμηλό εισόδημα, με τα 250.000 
να χτίζονται μέσα στα πρώτα δύο χρόνια. 
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του, το κόστος 
του προγράμματος θα φτάσει τα 900 δι-
σεκατομμύρια λίρες ή τα 49 δισεκατομ-
μύρια δολάρια.
Είναι ενδεικτικό της ζήτησης που υπάρ-

χει για φτηνή κατοικία, ότι το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα, που θα στηριχτεί σε γεν-
ναίες κρατικές επιδοτήσεις και σε μακρά 
αποπληρωμή 20ετίας, συγκέντρωσε την 
πρώτη εβδομάδα 3,5 εκατομμύρια αιτή-
σεις.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε, ότι η τιμή ενός 
διαμερίσματος με δύο υπνοδωμάτια 
θα είναι 608.000 λίρες δηλαδή περίπου 
33.000 δολάρια και η αποπληρωμή θα 
έχει προκαταβολή 10% και 240 μηνιαίες 
δόσεις των 2.280 λιρών ή 123 δολαρίων, 
δηλαδή περίπου στο μισό του κατώτατου 
μισθού.
Μάλιστα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Μουράτ Κουμούρ, ανακοίνωσε ότι η κυ-
βέρνηση ετοιμάζεται και για νέο μεγάλο 
στεγαστικό πρόγραμμα, που θα απευθύ-
νεται αυτή τη φορά περισσότερο προς τη 
μεσαία τάξη.
Βεβαίως, λίγο αργότερα, ο αρμόδιος 

φορέας (ΤΟΚΙ) αποσαφήνισε ότι δύο φο-
ρές το χρόνο θα αναπροσαρμόζονται οι 
μηνιαίες πληρωμές με βάση αναφοράς 
τις αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσί-
ων υπαλλήλων το προηγούμενο εξάμηνο. 
Αυτό σημαίνει, ότι πρακτικά το κόστος 

απόκτησης των διαμερισμάτων θα βρί-
σκεται σε συσχέτιση με τον πληθωρισμό.

Όμως, με την αγοραστική δύναμη των 
μισθών και των συντάξεων να εκμηδενί-
ζεται από τις αυξήσεις του πληθωρισμού, 
ο Ερντογάν αναμένεται ότι το Δεκέμβριο 
θα ανακοινώσει και νέα αύξηση στον κα-
τώτερο μισθό, στους μισθούς των δημο-
σίων υπαλλήλων και στις συντάξεις.

Επίσης, είναι πιθανό το επόμενο διά-
στημα να ανακοινωθεί και νέο σχέδιο 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, κάτι που 
επίσης θα διευκολύνει αρκετούς εργαζο-
μένους, που αυτή τη στιγμή δεν πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια.

Στο ίδιο πλαίσιο της προσπάθειας ανα-
κούφισης κοινωνικών στρωμάτων, ο Ερ-
ντογάν ανακοίνωσε φοροαπαλλαγές, για 
όσες επιχειρήσεις καλύψουν τους λογα-
ριασμούς ενέργειας των εργαζομένων 
τους μέχρι τον Απρίλιο. Τέτοιες πληρω-
μές μέχρι τις 1000 λίρες (54 δολάρια) θα 
απαλλάσσονται από φόρους και ασφαλι-
στικές εισφορές. 

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  
ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Όμως, την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός 
στην Τουρκία παραμένει εξαιρετικά υψη-
λός. Τον Αύγουστο έτρεχε σε ετήσια βάση 
με 80,21%, έχοντας ανέβει 47,85% από 
τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Βεβαίως, η 
κυβέρνηση ευελπιστεί ότι από το Δεκέμ-
βριο θα μπορεί να επιδεικνύει σχετικά μι-
κρότερα ποσοστά πληθωρισμού. Ο λόγος 
είναι ότι φαίνεται να υποχωρούν οι ρυθ-
μοί μηνιαίας αύξησης και το Δεκέμβριο η 
αφετηρία θα είναι διαφορετική (το τωρι-
νό κύμα πληθωρισμού ήταν ήδη εμφανές 
τον περασμένο Δεκέμβριο).
Την ίδια στιγμή εκτιμάται, ότι τα μέτρα 

που ανακοίνωσε ο Ερντογάν θα αυξή-

σουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
πάνω από το 6,4% του ΑΕΠ που είναι ο 
μεσοπρόθεσμος στόχος της τουρκικής 
κυβέρνησης. 

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Πάντως, όλα αυτά δεν πτοούν τον Τούρ-
κο πρόεδρο, που επιμένει στην «ανορθό-
δοξη»  πολιτική των χαμηλών επιτοκίων 
εν μέσω πολύ υψηλού πληθωρισμού και 
υποχώρησης της ισοτιμίας της λίρας. Η 
τελευταία περικοπή επιτοκίων έφερε 
το βασικό επιτόκιο στο 12%, δηλαδή σε 
ένα μικρό κλάσμα του πληθωρισμού. Βέ-
βαια, την ίδια στιγμή η λίρα υποχώρησε 
ακόμη περισσότερο, που σημαίνει αθροι-
στική υποχώρηση πάνω από 28% φέτος.

Ωστόσο, η Τουρκία εξακολουθεί να κα-
ταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, 7,6% στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, 
και ο Ερντογάν ελπίζει ότι με την υποχώ-
ρηση του πληθωρισμού από το Δεκέμ-
βριο και μετά, θα μπορεί να υποστηρίζει 
ότι δικαιώθηκε η πολιτική των χαμηλών 
επιτοκίων και με αυτό τον τρόπο προσπα-
θεί να προσελκύσει και επενδυτές.
Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται να διευρύ-

νεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών, άρα και η πίεση στη 
λίρα, την ώρα που η Τουρκία έχει απο-
πληρωμές χρέους ύψους 180 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων τους επόμενους 12 
μήνες. 
Η τουρκική κυβέρνηση έχει επενδύσει 

σε ένα σχέδιο κινήτρων για διατήρηση 
υψηλών καταθέσεων, ενώ εκμεταλλεύε-
ται και μεγάλες εισροές ξένου συναλλάγ-
ματος, μέσω συμφωνιών με τη Ρωσία και 
χώρες του Κόλπου, όμως ειδικά για τις 
ρωσικές εισροές, αρχίζουν οι κυρώσεις 
να δημιουργούν προβλήματα.
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Στη ΝΔ «τρέμουν» την απλή 
αναλογική και τη «χαλαρή» ψήφο 
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-

τσοτάκης, είχε ήδη από το συνέ-
δριο της Νέας Δημοκρατίας αναδείξει 
τη σημασία των πρώτων εκλογών, που 
θα γίνουν με απλή αναλογική και δεν 
προβλέπεται να βγάλουν κυβέρνηση. 
Όμως το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης 
θα διαμορφώσει το πολιτικό κλίμα και 
για τις δεύτερες εκλογές, που θα γίνουν 
με ενισχυμένη αναλογική και στις οποίες 
η ΝΔ έχει διακηρύξει ως στόχο την αυτο-
δυναμία, μη έχοντας πλέον άλλωστε και 
πολλές επιλογές, όσον αφορά κυβερνη-
τικό εταίρο, λόγω των υποκλοπών.
Το πρόβλημα είναι πως η απλή αναλογι-

κή δημιουργεί ιδανικές συνθήκες «χαλα-
ρής ψήφου». Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος, 
οι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες να 
θεωρήσουν ότι μπορούν στην πρώτη κάλ-
πη να μην ψηφίσουν ή να ρίξουν ψήφο 
διαμαρτυρίας, αφού ούτως ή άλλως θα 
γίνουν και δεύτερες εκλογές. Ιδίως στη 
βόρεια Ελλάδα, η ΝΔ αντιμετωπίζει κίνδυ-
νο εκ δεξιών, καθώς το αντιεμβολιαστικό 
«κίνημα» μαζί με μερίδα ιεραρχών, έχει 
δημιουργήσει «θύλακες» του κόμματος 
του Κυριάκου Βελόπουλου. Ενώ σε όλη 
την περιφέρεια υπάρχει ο φόβος ότι κε-
ντρώοι και πασοκογενείς ψηφοφόροι θα 
επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ή θα 
μείνουν σπίτι τους. Γι αυτό και ο πρωθυ-
πουργός κατά τη συνεδρίαση της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας της ΝΔ (Τρίτη 4/10) 
δήλωσε ότι: 
«Οι πολίτες πρέπει εγκαίρως να πλη-

ροφορηθούν για την παγίδα της απλής 
αναλογικής. Να αντιληφθούν ότι η πρώτη 
κάλπη τελικά θα έχει το βάρος της τελικής 
και ότι δε θα είναι μία χαλαρή ευκαιρία να 
σταλούν μηνύματα, αλλά το θεμέλιο των 
επιλογών τους για το αύριο. Εκείνη που 
θα δείξει τελικά τί κυβέρνηση επιθυμούν, 
ώστε με τη δεύτερη ψήφο να εδραιώσουν 
τη νίκη της, προσφέροντάς της τη δύναμη 
να κάνει πράξη το πρόγραμμά της. Και αυ-
τός είναι ο στόχος μας. Η επόμενη μέρα να 
βρει τη χώρα σε συνθήκες σταθερότητας, 
ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να 
γίνονται γρήγορα πράξεις, χωρίς να χά-
νονται σε διαδρόμους ατελείωτων παζα-
ριών».
Το ποσοστό που θα λάβει η ΝΔ στην πρώ-

τη κάλπη είναι επομένως κρίσιμο συνολι-
κά για το κυβερνών κόμμα και προσωπικά 
για τον κ. Μητσοτάκη, που θέλει ακόμη 
και σε περίπτωση συγκυβέρνησης να έχει 
διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ο ίδιος 
πρωθυπουργός. Αλλά η απλή αναλογική 
«καίει» και τους βουλευτές της ΝΔ. Ο βου-
λευτής Δυτικού Τομέα, Γιάννης Λοβέρδος, 
σχολίασε στην ΚΟ ότι δεν πρέπει να υποτι-
μά κανείς την «απειλή» της απλής αναλο-
γικής, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μει-

ωθούν οι έδρες ακόμη και κατά 60 με 70. 
Και με την ευκαιρία, διαμαρτυρήθηκε για 
εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, που 
κάνουν ήδη προεκλογική εκστρατεία στις 
περιφέρειες όπου θα είναι υποψήφιοι 
αξιοποιώντας το δοτό αξίωμα τους. Ενώ 
άλλοι βουλευτές γκρίνιαξαν για αυτοδιοι-
κητικούς που ενδιαφέρονται να κατέβουν 
στις εθνικές εκλογές και έχουν ως εκ της 
θέσεως τους προβολή σε κομματικές και 
κυβερνητικές εκδηλώσεις. 
Ο κ. Μητσοτάκης παρενέβη στο σημείο 

αυτό για να δηλώσει, ότι στο εξής οι 
υπουργοί δεν επιτρέπεται να πραγματο-
ποιούν εκδηλώσεις με θέμα του τομέα 
πολιτικής αρμοδιότητας τους στις περιφέ-
ρειες στις οποίες είναι ή θα είναι υποψή-
φιοι. Το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών 
«καίει» συγκεκριμένα όλους τους βουλευ-
τές της ΝΔ και διότι οι δεύτερες εκλογές 
θα γίνουν με λίστα και η λίστα αυτή θα 
διαμορφωθεί με βάση το αποτέλεσμα και 
τη σειρά της πρώτης κάλπης.

Ο ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ, Γιάννης Μπουγάς, 
που κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
κάρφωσε πάντως τους βουλευτές ότι δεν 
είναι πρόθυμοι για την υπεράσπιση των 
νομοσχεδίων και ότι καταχρώνται τη δυ-
νατότητα της επιστολικής ψήφου. Αλλά 
και έστειλε μήνυμα στους υπουργούς να 
σέβονται τους βουλευτές και να απαντούν 
στα αιτήματα τους.

Ενώ ο πρωθυπουργός στην αρχική του 
εισήγηση δήλωσε στους βουλευτές: «Το 
ξέρετε καλά ότι η πόρτα μου είναι πάντα 
ανοιχτή σε εσάς. Το ίδιο θα ζητήσω να 
ισχύει και για όλους τους υπουργούς».
Το «μασάζ» αυτό στους βουλευτές της 

ΝΔ ολοκληρώθηκε με τις θερμές ευχαρι-
στίες του κ. Μητσοτάκη και στο κλείσιμο 
της συνεδρίασης. 

Ο πρωθυπουργός είπε μάλιστα το δικό 
του… «σεμνά και ταπεινά», καλώντας τους 
βουλευτές τού κυβερνώντος κόμματος να 
επιδείξουν σεμνότητα στις επαφές τους 
με τους πολίτες κατά το δύσκολο χειμώνα 
που έρχεται. Δηλαδή να υπερασπίζονται 
το κυβερνητικό έργο, αλλά χωρίς να προ-
καλούν τους ψηφοφόρους, που υποφέ-
ρουν από την ακρίβεια και την ενεργειακή 
κρίση.| Βίκυ Σαμαρά / © news247.gr

Μητσοτάκης σε «Sunday Times»: 
Πλησιάζει η απόφαση για επιστροφή 

των Γλυπτών του Παρθενώνα
Την πεποίθη-

σή του πως τα 
Γλυπτά του Παρ-
θενώνα τελικά 
θα επιστρέψουν 
στην Αθήνα, εξέ-
φρασε με συνέ-
ντευξή του στην 

εφημερίδα «Sunday Times» ο Πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Μη-

τσοτάκης πιστεύει ότι πλησιάζει η από-
φαση της Βρετανίας για την επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μάλιστα, 
ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι 
θα εγείρει το ζήτημα όταν ξανά επισκε-
φτεί το Λονδίνο. Αυτό, κατά πάσα πιθα-
νότητα, θα συμβεί στα τέλη του Νοέμ-
βρη. 
«Νομίζω ότι το κλίμα έχει αλλάξει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο», τονίζει ο Έλληνας 
πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως θα 
πει στην ομόλογο του, Λιζ Τρας, ότι η 
επιστροφή των Γλυπτών θα είναι μια 
«φανταστική χειρονομία» από τη μεριά 
της Βρετανίας, σε μια περίοδο μάλιστα 
που η γενική εικόνα του Ηνωμένου Βασί-
λειου είναι «κάπως στριμωγμένη», όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνει.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός σημειώνει 

επίσης, ότι έχει μια «καλή προσωπική 
σχέση» με το βασιλιά Κάρολο ο οποίος, 
όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, 
εξαιτίας της ιδιότητας του, θα μείνει 
ουδέτερος στο ζήτημα της επιστροφής 
των Γλυπτών. Παρ’ όλα αυτά, ο βασιλιάς 
Κάρολος είναι θετικός στο αίτημα της 
επανένωσης των Γλυπτών, αποκαλύπτει 
ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η άποψη του 
αυτή, όπως διευκρινίζει ο κ. Μητσοτάκης, 
προκύπτει από τις κατ’ ίδιαν συζητήσεις 
που είχε με το βασιλιά, όταν ακόμη ήταν 
πρίγκιπας της Ουαλίας.
Κατά τα λοιπά, ο Έλληνας πρωθυπουρ-

γός απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με 
τις υποκλοπές, όπου δε διστάζει να πα-
ραδεχθεί ότι δεν έχει ακόμη ξεκαθαρί-
σει η υπόθεση. «Δεν έχω καταφέρει να 
ξεκαθαρίσω την υπόθεση. Οι εξηγήσεις 
δεν ήταν επαρκείς και γι’ αυτό έπρεπε 
να αποπέμψω δύο άτομα», λέει ο κ. Μη-
τσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι «αν 
κάποιος ήθελε να δημιουργήσει προβλή-
ματα μεταξύ εμού και του ΠΑΣΟΚ, που 
αποτελούν πιθανούς συνεργάτες σε ένα 
συνασπισμό, σίγουρα το έχει πετύχει».

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ –  
ΡΩΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις «οι 
οποίες βρίσκονται στο χαμηλότερο επί-

πεδο των τελευταίων δεκαετιών», όπως 
σημειώνει η εφημερίδα, ο κ. Μητσοτά-
κης κατηγορεί την Τουρκία για διασπορά 
ψευδών ειδήσεων. Ενώ για τον Πρόεδρο 
Ερντογάν λέει πως «επιδιώκει ένα μεγα-
λειώδες οθωμανικό όραμα. Θέλει να εί-
ναι περιφερειακός παίκτης και περιμένει 
από όλους να αποδεχθούν το μεγαλείο 
της Τουρκίας, κάτι που προφανώς δεν 
πρόκειται να συμβεί, αν αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της ελλη-
νικής κυριαρχίας».

Ο Ελληνας πρωθυπουργός, επικαλού-
μενος την έκθεση του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης των ΗΠΑ, κατηγόρησε επίσης 
τη Ρωσία ότι προσπάθησε να εμπλακεί 
στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σύμφωνα 
με την εν λόγω έκθεση, το 2016 «ένας 
ολιγάρχης φέρεται πως διοχέτευσε πα-
ράνομα 10 εκατομμύρια δολάρια στη 
χώρα, κατά παράβαση των κυρώσεων 
των ΗΠΑ. Η ιδέα ήταν, να χρηματοδοτη-
θεί ένα τηλεοπτικό δίκτυο φιλικά προ-
σκείμενο στη Μόσχα και στο κόμμα ΣΥ-
ΡΙΖΑ που νίκησε το 2019», γράφει η 
εφημερίδα, επικαλούμενη δηλώσεις του 
Έλληνα πρωθυπουργού. 
Ο «επικεφαλής των πληροφοριών» του 

δικτύου θα ήταν ο Κώστας Βαξεβάνης, 
ένας φιλοσυριζαίος δημοσιογράφος 
που ασκούσε σφοδρή κριτική στον Μη-
τσοτάκη. «Διατηρεί μια εφημερίδα, που 
δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να 
κυνηγά εμένα και τη γυναίκα μου», προ-
σθέτει χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρω-
θυπουργός.
Αξιοσημείωτη είναι η άποψη που εκ-

φράζει η εφημερίδα για τον Έλληνα 
πρωθυπουργό, όπου μεταξύ άλλων λέει, 
πως από την ανάληψη των καθηκόντων 
του το 2019 «πιστώνεται ότι έκανε ένα 
οικονομικό θαύμα στην Ελλάδα». 

Ενώ λίγο παρακάτω τονίζει πως «ο Μη-
τσοτάκης αναδείχθηκε σε είδωλο του 
ευρωπαϊκού κέντρου αμέσως μετά την 
απομάκρυνση των λαϊκιστών και της 
πανδημίας, κάνοντας την Ελλάδα πόλο 
έλξης για ξένες επενδύσεις. 
Το ρυθμό ανάπτυξή της, υψηλότερος 

από 5 τοις εκατό φέτος, τον ζηλεύουν 
οι πρώην επικριτές της και αποτελεί 
απόδειξη ότι ένα γουρούνι μπορεί να 
πετάξει», γράφει χαρακτηριστικά η βρε-
τανική εφημερίδα, αναφερόμενη στο 
ακρωνύμιο PIGS που στα αγγλικά σημαί-
νει γουρούνι και είχε δημιουργηθεί την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης από τις 
αγγλικές λέξεις της Πορτογαλίας, Ιταλίας, 
Ελλάδας και Ισπανίας, που αντιμετώπι-
ζαν τα σοβαρότερα οικονομικά προβλή-
ματα την εποχή εκείνη.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αποκάλυψη από FDA: Ένοχο 
το εμβόλιο Pfizer για σοβαρά 
προβλήματα σε καρδιά, 
εγκέφαλο, πνεύμονες,  
αγγεία, αίμα
Ο FDA προετοιμάζεται για τη δημοσίευση μελέτης σχετικά  
με 4 πιθανές παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό Pfizer

Οι ερευνητές της Υπηρεσίας Τροφί-
μων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 

ετοιμάζονται να δημοσιεύσουν μια με-
λέτη σχετικά με ένα σύνολο δεδομένων, 
που εντόπισε τέσσερις σοβαρές παρε-
νέργειες σε ηλικιωμένα άτομα μετά τον 
εμβολιασμό κατά του COVID-19 με το εμ-
βόλιο της Pfizer.

Ο FDA είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο του 
2021 ότι η παρακολούθηση ασθενών σε 
πραγματικό χρόνο, εντόπισε τέσσερα ανε-
πιθύμητα συμβάντα ενδιαφέροντος μετά 
τη λήψη του εμβολίου της Pfizer. 

Η υπηρεσία έχει δώσει μηδενικές ενημε-
ρώσεις για το θέμα από τότε, μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου, όταν ένας εκπρόσωπος είπε 
ότι αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα 
μια μελέτη για την παρακολούθηση.
«Η ανασκόπηση του ιατρικού φακέλου 

και οι στατιστικές αναλύσεις ολοκληρώ-
θηκαν πρόσφατα και τα συνολικά απο-
τελέσματα της μελέτης βρίσκονται υπό 
εσωτερική αναθεώρηση στο FDA», είπε 
εκπρόσωπος του οργανισμού.
«Η δημοσίευση των ευρημάτων της με-

λέτης αναμένεται σε λίγο καιρό, εντός του 
φθινοπώρου». Ο εκπρόσωπος του FDA 
δεν απάντησε σε αίτημα για να δοθούν 
περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινί-
σεις, ούτε η Pfizer απάντησε σε αίτημα 
για σχολιασμό.

ΟΙ 4 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το 2021, ο FDA είπε ότι τα τέσσερα πι-

θανά ανεπιθύμητα συμβάντα ενδιαφέρο-
ντος εντοπίστηκαν αναλύοντας τη βάση 
δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για 
το Medicare, το κυβερνητικό ασφαλιστικό 
πρόγραμμα, που καλύπτει άτομα ηλικίας 
65 ετών και άνω.
Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν ήταν:
-πήξη αίματος στους πνεύμονες,
-έλλειψη οξυγόνου στην καρδιά,
-χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων στο 

αίμα και,
-διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη.
«Αυτά τα τέσσερα συμβάντα μπορεί να 

μην αποτελούν πραγματικές ανησυχίες 
για την ασφάλεια του γενικού πληθυσμού 
και η μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να απο-
δείξει στο 100% ότι το εμβόλιο προκάλεσε 
αυτές τις παρενέργειες. Ο FDA μοιράζεται 
τα ευρήματα αυτής της μελέτης ασφάλει-
ας στο πνεύμα της διαφάνειας, αλλά δεν 
πιστεύει ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας. 
Υπάρχουν εναλλακτικές εξηγήσεις για τα 
ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
γεγονότος ότι το εμβόλιο Pfizer/BioNTech 
χορηγήθηκε σε πολλά άτομα υψηλού κιν-
δύνου που ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και 
είχαν σημαντικές συννοσηρότητες», ανέ-
φερε τότε ο FDA.
«Ο FDA συνεχίζει να παρακολουθεί στε-

νά την ασφάλεια των εμβολίων COVID-19, 

θα διερευνήσει περαιτέρω αυτά τα ευρή-
ματα διεξάγοντας πιο αυστηρές επιδημι-
ολογικές μελέτες και θα μοιραστεί περαι-
τέρω ενημερώσεις και πληροφορίες με το 
κοινό μόλις γίνουν διαθέσιμες». 
Οι παρενέργειες δεν εντοπίστηκαν για 

τους λήπτες των άλλων δύο εμβολίων που 
ήταν διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή, ούτε 
εντοπίστηκαν σε δύο άλλα συστήματα 
επιτήρησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ PFIZER
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αρνητι-

κά ζητήματα υγείας, που δε συνδέονται 
απαραίτητα με ένα εμβόλιο. Οι εμβολι-
ασμένες ομάδες στις κλινικές δοκιμές 
για τα εμβόλια είχαν υψηλότερο αριθμό 
ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών, συ-
μπεριλαμβανομένης της παράλυσης Bell 
στη δοκιμή Pfizer, αλλά η FDA είπε ότι οι 
δοκιμές δεν αποκάλυψαν ανησυχίες για 
την ασφάλεια, αναφέροντας το ιστορικό 
ποσοστό της παράλυσης Bell στο γενικό 
πληθυσμό και άλλoυς παράγοντες.

Έκτοτε, οι ερευνητές εντόπισαν υψηλό-
τερο ποσοστό σοβαρών ανεπιθύμητων 
ενεργειών στα εμβολιασμένα σκέλη σε 
σχέση με τα μη εμβολιασμένα σκέλη.

Ο FDA είπε ότι, η μετά τη δοκιμή, χο-
ρήγηση των εμβολίων σε μεγάλο αριθμό 
ατόμων «μπορεί να αποκαλύψει πρόσθε-
τα, δυνητικά λιγότερο συχνά και/ή πιο 

σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που δεν 
ανιχνεύτηκαν στις δοκιμές, και τους μήνες 
μετά την έγκριση».
Ο FDA πρόσθεσε προειδοποιήσεις για 

ανεπιθύμητες ενέργειες σε όλα τα διαθέ-
σιμα εμβόλια.
Τα άτομα που πρόκειται να λάβουν 

τα εμβόλια Pfizer, Moderna, Johnson 
& Johnson και Novavax ενημερώνονται 
στα ενημερωτικά δελτία του FDA ότι θα 
μπορούσαν να εμφανίσουν σοβαρή αλ-
λεργική αντίδραση. Η μυοκαρδίτιδα και 
η περικαρδίτιδα, δύο μορφές καρδιακής 
φλεγμονής, είναι πιθανές μετά τη λήψη 
των Pfizer, Moderna και Novavax.
Τα στοιχεία που συσσωρεύτηκαν μετά τις 

δοκιμές, δείχνουν μια αιτιολογική σχέση 
μεταξύ της καρδιακής φλεγμονής και των 
εμβολίων Pfizer και Moderna, δήλωσαν 
αξιωματούχοι υγείας των ΗΠΑ.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
έχουν αναφερθεί μετά τη λήψη ενός ή 
περισσότερων από τα εμβόλια, περιλαμ-
βάνουν διόγκωση των λεμφαδένων, μυρ-
μήγκιασμα δέρματος, θρόμβους αίματος 
και διάρροια.
Ο FDA και άλλοι φορείς υγείας υποστη-

ρίζουν, ότι τα οφέλη των εμβολίων υπερ-
τερούν των κινδύνων, μια θέση που αμφι-
σβητείται από ορισμένους ειδικούς στον 
τομέα της υγείας.

© primenews.press
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Οι εντολές εμβολίων 
προκάλεσαν απώλεια 
εμπιστοσύνης στις 
ομοσπονδιακές αρχές
Σύμφωνα με εσωτερική δημοσκόπηση
Η εσωτερική δημοσκόπηση που διεξή-

χθη λίγες μέρες πριν η Οτάβα ανα-
κοινώσει ότι θα αναστείλει τις εντολές 
εμβολίων, υποδηλώνει ότι δεν ήταν δημο-
φιλή και προκάλεσε απώλεια «εμπιστο-
σύνης» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Του Noé Chartier
© theepochtimes.com

Οι εντολές εμβολίων «αντιπροσώπευαν 
υπέρβαση εκ μέρους της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης και παραβιάζουν άδικα εκεί-
νους που έκαναν την προσωπική επιλογή να 
μην εμβολιαστούν για τον Covid-19», είπαν 
οι ερωτηθέντες στο The Strategic Counsel, 
σύμφωνα με το Blacklock’s Reporter. «Ως 
αποτέλεσμα αυτού, κάποιοι ένιωσαν ότι 
είχαν χάσει την αίσθηση της εμπιστοσύνης 
τους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύ-

τηκαν σε μια έκθεση της 16ης Μαΐου, «Συ-
νεχής Ποιοτική Συλλογή Δεδομένων των 
Απόψεων των Καναδών» που παρήχθη 
από το The Strategic Counsel for the Privy 
Council Office. Τα δεδομένα συγκεντρώθη-
καν μέσω ομάδων εστίασης σε όλη τη χώρα.
«Αρκετοί θεώρησαν ότι η ομοσπονδιακή 

προσέγγιση είχε χάσει την κατεύθυνση, κα-
θώς η κυβέρνηση συνέχισε να εφαρμόζει 
μέτρα και απαιτήσεις δημόσιας υγείας που 
οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι δεν ήταν 
πλέον αποτελεσματικές για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του Covid-19», λέει η έρευ-
να.

Επαρχίες και περιοχές άρχισαν να άρουν 
αυστηρούς περιορισμούς, όπως τα δια-
βατήρια εμβολίων κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, αλλά η Οτάβα υιοθέτησε μια πιο 
προσεκτική προσέγγιση.

Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ανακοί-
νωσε στις 14 Ιουνίου ότι οι εντολές εμβολί-
ων για τα εγχώρια ταξίδια και το ομοσπον-
διακό ρυθμιζόμενο εργατικό δυναμικό θα 
αρθούν από τις 20 Ιουνίου. Η Οτάβα επέλε-
ξε να μην ανανεώσει τις προσωρινές διατα-
γές εφαρμογής του μέτρου, επιτρέποντάς 
τους να λήξουν, αλλά τόνισε σε δημόσιες 
ανακοινώσεις ότι οι εντολές απλώς ανεστά-
λησαν και θα μπορούσαν να ανασταλούν 
εάν κριθεί απαραίτητο.

«Ενώ η αναστολή των εντολών εμβολί-
ων αντανακλά μια βελτιωμένη κατάσταση 
της δημόσιας υγείας στον Καναδά, ο ιός 
COVID-19 συνεχίζει να εξελίσσεται και να 
κυκλοφορεί στον Καναδά και παγκοσμί-
ως», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Jean-Yves 
Duclos σε δήλωση στις 14 Ιουνίου.
«Η επιστήμη είναι επίσης απολύτως σα-

φής σε ένα πράγμα: ο εμβολιασμός παρα-
μένει ο μόνος πιο αποτελεσματικός τρόπος 
για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, 
τις οικογένειές μας, τις κοινότητές μας και 
την οικονομία μας από τον COVID-19».

ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ
Οι νομικές διαδικασίες που σχετίζονται 

με τέσσερις αγωγές που αμφισβητούν 
την εντολή του ταξιδιωτικού εμβολί-
ου, αποκάλυψαν ένα πλήθος πληροφορι-
ών, σχετικά με το γιατί και πώς δημιουργή-
θηκε και εφαρμόστηκε η πολιτική.
Οι μαρτυρίες από κυβερνητικούς μάρτυ-

ρες σε διασταυρούμενες εξετάσεις αποκά-
λυψαν, ότι η Health Canada δεν έκανε ποτέ 
μια άμεση σύσταση για εντολή ταξιδιωτι-
κού εμβολίου και η εντολή υποστηρίχθηκε 
από περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη 
μετάδοση του ιού κατά την πτήση – ένας 
κίνδυνος που η κυβέρνηση κατά τα άλλα 
εκτιμούσε ως «χαμηλό».

Η χρήση εντολής εμβολίου για την πρόλη-
ψη της μόλυνσης στον τομέα των μεταφο-
ρών και η αύξηση της πρόσληψης εμβολίων 
στο γενικό πληθυσμό, ήταν οι δύο κύριοι 
στόχοι της κυβέρνησης, σύμφωνα με εσω-
τερικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν κατά 
τη διάρκεια νομικών διαδικασιών. 

Η κυβέρνηση γνώριζε στα τέλη του 2021/
αρχές του 2022 ότι τα εμβόλια είχαν μει-
ωμένη αποτελεσματικότητα κατά της μό-
λυνσης. Είχε δεδομένα που έδειχναν, ότι οι 
ενέσεις COVID-19 παρείχαν προστασία «20 
τοις εκατό ή λιγότερο» έξι μήνες μετά τον 
εμβολιασμό.

Οι εντολές που τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώ-
βριο του 2021 διατηρήθηκαν σε ισχύ έως 
τις 20 Ιουνίου, κάτι που σύμφωνα με την 
έρευνα του The Strategic Counsel δεν ήταν 
δημοφιλές.
«Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι 

οι απαιτήσεις για εμβόλια ήταν σε μεγάλο 

βαθμό επιβλαβείς, πιστεύοντας ότι ήταν 
διχαστικές, αναποτελεσματικές και άδικα 
στόχευσαν εκείνους που είχαν πάρει την 
προσωπική απόφαση να μην εμβολια-
στούν», αναφέρει η έκθεση.
«Κυρίως θεωρήθηκε ότι η απόφαση να εμ-

βολιαστεί ήταν προσωπική και δεδομένης 
της αντίληψης ότι τα εμβολιασμένα και τα 
μη εμβολιασμένα άτομα μπορούν να με-
ταδώσουν τον ιό, θεωρήθηκε ότι αυτό δεν 
είχε μεγάλη διαφορά όσον αφορά το επί-
πεδο ασφάλειας αυτών που δεν εμβολιά-
στηκαν πλήρως».

ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Άλλες δημοσκοπήσεις που είχε στη δι-

άθεσή της η κυβέρνηση, σχετικά με τις 
εντολές, δεν έδειξαν τόσο έντονη αντίθεση 
στις εντολές εμβολίων, αλλά παρόλα αυτά 
υποδηλώνουν ότι η λαϊκή υποστήριξη μει-
ώνεται.

Μια ενημέρωση που παρασχέθηκε στο 
υπουργικό συμβούλιο, ημέρες πριν από 
τη λήψη της απόφασης για αναστολή των 
εντολών, που επικαλέστηκε δημοσκόπηση 
από την EKOS από τις αρχές Μαΐου. Η βα-
ριά αναθεωρημένη ενημέρωση αποχαρα-
κτηρίστηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για τις αγωγές ταξιδιωτικής 
εντολής.
«Η δημόσια υποστήριξη για τη συνεχή 

χρήση των διαβατηρίων εμβολίων για ταξί-
δια και δημόσιες εκδηλώσεις μειώθηκε από 
το υψηλό του 74% το Δεκέμβριο του 2021, 
στην πλειοψηφία των Καναδών (58%) το 
Μάιο του 2022 (29% αντίθετο, 13% κανέ-
να)», αναφέρει η ενημέρωση. 

Η ίδια ενημέρωση απηχούσε τα παράπο-
να που είχαν δημοσιοποιήσει τότε οι τα-
ξιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ζήτησαν την 
άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Η ενημέρωση αναφέρει επίσης, ότι οι χει-
ριστές ανέφεραν «οξείες προκλήσεις στη 
στελέχωση κρίσιμων θέσεων σε όλους τους 
τομείς, αναφέροντας την τρέχουσα εντολή 
εμβολιασμού ως βασικό παράγοντα».

Αυτή η ανησυχία, που σχετίζεται με την 
εργασία, εμφανίστηκε επίσης στην έρευνα 
που διεξήχθη από το The Strategic Counsel.
«Λίγοι θεώρησαν επίσης, ότι όσοι έχα-

σαν τη δουλειά τους λόγω έλλειψης συμ-
μόρφωσης με τις ομοσπονδιακές εντολές 
εμβολίων είχαν τύχει άδικης μεταχείρισης 
από την κυβέρνηση του Καναδά, πιστεύο-
ντας ότι η σταδιοδρομία των ατόμων δε θα 
έπρεπε να είχε επηρεαστεί από αυτό που 
θεωρούσαν ότι ήταν προσωπικές αποφά-
σεις για την υγεία», σημειώνει η αναφορά.

Η Οτάβα εγκατέλειψε την τελευταία της 
εντολή για εμβόλια την 1η Οκτωβρίου, η 
οποία ίσχυε για τους μη εμβολιασμένους 
ταξιδιώτες που εισέρχονταν στον Καναδά. 

Οι μη εμβολιασμένοι αλλοδαποί μπο-
ρούν πλέον να εισέλθουν στη χώρα και οι 
μη εμβολιασμένοι Καναδοί μπορούν να 
εισέλθουν ξανά, χωρίς να χρειαστεί να κά-
νουν τεστ ή να μπουν σε καραντίνα για 14 
ημέρες.

© www.theepochtimes.com/vaccine-mandates-
caused-loss-of-trust-in-feds-says-internal-
polling_4771413.html?utm_medium=email&utm_
source=BN_article_free&utm_campaign=breaking-
2022-10-03-ca



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  7 Οκτωβριου, 2022 / October 7, 2022  11

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η Τουρκία 
αποσταθεροποιεί 
τον άξονα 
Αιγαίου – Λιβυκού 
πελάγους
Σε κινήσεις άκρας επιθετικότητας, που αποσταθερο-

ποιούν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση 
στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο προχωρά 
η Τουρκία, υπογράφοντας τη συμφωνία με τη Λιβύη, 
που της δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τους υδρο-
γονάνθρακες της λιβυκής ΑΟΖ.
Η κίνηση αυτή της Τουρκίας, η οποία θέτει σε εφαρμογή 

το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψαν οι δύο χώρες το 
2019, έχει ήδη φέρει σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότη-
τας την ελληνική διπλωματία, η οποία κινείται με όλα τα 
μέσα που έχει στη διάθεση της, για να αποτρέψει κάθε 
έλευση τουρκικών ερευνητικών σε διαφιλονικούμενα 
ύδατα νοτίως και ανατολικά της Κρήτης.

Σε αυτό το ήδη φορτισμένο κλίμα, ήρθαν να προστε-
θούν τόσο οι δηλώσεις του πρόεδρου του Κόμματος 
Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικού εταίρου 
του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ότι «τα Δωδεκάνησα 
και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ανήκουν πλέον στην 
Τουρκία» όσο και η αντίστοιχη του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών, ότι οι δηλώσεις των εκπροσώπων της Ελλά-
δας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία «δεν 
έχουν καμία σημασία ή αξία για τη χώρα μας».
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην 

πρόκληση της Τουρκίας και της Λιβύης, επισημαίνοντας 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική 
ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι «αντιστεκόμαστε στην 
αναβίωση αυτοκρατορικών οραμάτων, στην παραβία-
ση των συνόρων. Ανιστόρητες ορέξεις συντρίβονται στις 
δικές μας κόκκινες γραμμές. Σε εθνικό επίπεδο μένουμε 
σταθεροί στις σχέσεις μας. Με τα επιχειρήματα και το 
Διεθνές Δίκαιο. Με τα οποία συμφωνούν οι σύμμαχοί 
μας στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού. Ατσάλινες ασπίδες μας πάντα οι Ένοπλες Δυνάμεις. 
Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο».

Η γραμμή της Ελλάδας εξακολουθεί να παραμένει στα-
θερή: το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης είναι παράνομο 
και άκυρο. Αυτό εκφράστηκε και με την ανακοίνωση του 
υπουργείου Εξωτερικών, όπου αναφέρεται ότι «Η Ελλά-
δα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία 
προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, 
με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. 
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε οριοθέτηση 
της ΑΟΖ της με την Αίγυπτο, συμφωνία, η οποία έχει συ-
ναφθεί με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. 
Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί, όπως ορίζει η Σύμβα-
ση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 
δικαίωμα ipso facto et ad initio σε υφαλοκρηπίδα, η 
οποία, ελλείψει διμερούς συμφωνίας, ορίζεται με τη 
μέση γραμμή. Τέλος, επισημαίνεται ότι το τουρκο-λι-
βυκό “μνημόνιο” του 2019 είναι παράνομο, άκυρο και 
ανυπόστατο. Ως εκ τούτου, ουδείς έχει κανένα δικαίω-
μα να το επικαλείται».
Διπλωματικές επαφές του Δένδια: Στο πλαίσιο των συ-

νεχιζόμενων προκλήσεων, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας συνέχισε την Τρίτη 4/10 το γύρο των ενημερώ-
σεων των πρέσβεων των μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και την Κυριακή 9/10 θα μεταβεί στο 
Κάιρο, προκειμένου να έχει διεξοδική συζήτηση με τον 
Αιγύπτιο ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι.

Παρουσίασε επίσης το σύνολο της τουρκικής προκλη-
τικότητας, δείχνοντας και σχετικούς χάρτες, σε ομάδα 
της Επιτροπής Στρατιωτικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη 
στην Ελλάδα τις μέρες αυτές.

Αντιδράσεις στη Λιβύη: Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις 
για τη συμφωνία με την Τουρκία έρχονται από το εσωτε-
ρικό της ίδιας της Λιβύης, με το Κοινοβούλιο της χώρας 
να την απορρίπτει και τον Πρόεδρο Ακίλα Σάλεχ να ξεκα-
θαρίζει ότι η θητεία της κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας» 
έχει λήξει, επομένως δεν έχει το δικαίωμα να υπογρά-
φει διεθνείς συμφωνίες.
Τι απαντά η Αίγυπτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Αί-

γυπτος σχολίασε την υπογραφή της συμφωνίας λέγοντας 
ότι το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, καθώς 
«υπεγράφη από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, της 
οποίας η θητεία έχει λήξει και ως εκ τούτου δεν έχει κα-

μία εξουσία να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες και μνη-
μόνια». Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος εξωτερικών 
υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, χα-
ρακτήρισε για ακόμα μία φορά «άκυρο» το μνημόνιο του 
2019.

ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ: «Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ  
ΛΙΒΥΗΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ»
Η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δε δικαιούται με 

βάση το Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη 
(LPDF) να υπογράφει νέες συμφωνίες που διαταράσσουν 
τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας ή επιφέρουν μακροπρό-
θεσμες υποχρεώσεις, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών 

στην Ουάσιγκτον, για το μνημόνιο που υπογράφηκε 
μεταξύ της Άγκυρας και της Τρίπολης για τους υδρογο-
νάνθρακες, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου 
Εξωτερικών ανέφερε, ότι όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν 

από ενέργειες που κινδυνεύουν να αυξήσουν τις εντά-
σεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «παρόλο που είναι σε 
γνώση μας οι αναφορές για την υπογραφή ενός μνημονί-
ου κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και 
της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης, δεν έχουμε δει 
ακόμα το κείμενο. 

Σημειώνουμε, ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης 
υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του οδικού χάρτη 
του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) 
να μην εξετάζει νέες συμφωνίες που βλάπτουν τη σταθε-
ρότητα των εξωτερικών σχέσεων του λιβυκού κράτους ή 
του επιβάλλουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Θα σας παραπέμψουμε στις κυβερνήσεις της Τουρκίας 
και της Λιβύης για το αποτέλεσμα των πρόσφατων συζη-
τήσεων. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες 
που κινδυνεύουν να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατο-
λική Μεσόγειο».|   ©zougla.gr

6 - 9 Νοεμβρίου 2022 Κατά προτίμηση με ραντεβού

Για να επισκεφτείτε το σχολείο, παρακαλούμε επικοινωνείστε
με το πλησιέστερο παράρτημα:
Παράρτημα ii: 5757, av. Wilderton, Montréal, 514-738-2421, #144
Παράρτημα iii: 11, 11e Rue, Roxboro, 514-685-1833
Παράρτημα iV: 5220, Grande Allée, St-Hubert, 450-656-4832
Παράρτημα V: 931, rue Emerson, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα V (annexe): 1005, boul. Pie-X, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα Δημoσθέvης: 1565, boul. St-Martin Ο., Laνal, 450-972-1800

Κυριακή: 12:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ.
Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 π.μ. με 11:00 π.μ.
Τετάρτη βράδυ: 6:00 μ.μ. με 8:00 μ.μ.

Σκοπός: Η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σ' ένα οικογενειακό
περιβάλλον, όπου τα παιδιά εξερευνούν τις ελληνικές τους ρίζες, καθώς
βρίσκουν τη θέση τους στη σύγχρονη κοινωνία του Κεμπέκ.

L’ÉCOLE SOCRATES - DÉMOSTHÈNE offre à ses élèves :
• I'éducation préscolaire, primaire et secondaire en français (selon le 

programme officiel du ministère de l'Éducation)
• I'enseignement de I'anglais enrichi
• I'apprentissage de la langue grecque ainsi que la découverte

de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce
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PrÉscolaire (4 et 5ans) • PriMaire (1re - 6e) • secondaire (i - V)

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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Υγεία και Διατροφή
Αντιμετωπίστε εναλλακτικά  
τους πόνους στις αρθρώσεις
Οι «παρενέργειες» του υγρού και ψυχρού καιρού δεν περιορίζονται μόνο  
στο φριζάρισμα των μαλλιών μας, αλλά επεκτείνονται και στο σώμα μας

«Με πονάνε τα πόδια μου. Θα χαλά-
σει ο καιρός αύριο» ακούμε συχνά 

κάποιους να λένε. Η πρόβλεψη αυτή 
δεν οφείλεται φυσικά στις μαντικές 
τους ικανότητες, αλλά στο γεγονός ότι 
η ατμοσφαιρική υγρασία και ο ψυχρός 
καιρός επηρεάζουν το σώμα μας. Κα-
θώς λοιπόν ο καιρός αλλάζει σιγά-σιγά, 
οι βροχές πυκνώνουν και το φθινόπω-
ρο εγκαθίσταται, μαζί τους έρχονται και 
κάποιοι απρόσκλητοι και καθόλου αγα-
πητοί επισκέπτες, οι πόνοι στις αρθρώ-
σεις. Τα αίτιά τους μπορεί να είναι διά-
φορα, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά 
και να διαρκούν λιγότερο ή περισσότε-
ρο διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν τη ζωή 

μας και την ποιότητά της. Αλλωστε, όσοι 
βιώνουμε τέτοιους πόνους έχουμε συ-
χνά επιπλέον να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα της δυσκαμψίας, το πρήξιμο 
και τη δυσκολία στην κίνηση που τους 
συνοδεύει. Σίγουρα, όταν είναι σοβαροί 
και επηρεάζουν τη ζωή μας, χρειάζεται 
να διερευνηθούν με τη βοήθεια ενός 
ειδικού, που πιθανώς θα συστήσει εξει-
δικευμένες εξετάσεις και φάρμακα. Παρ’ 
όλα αυτά, οι εναλλακτικές θεραπείες 
έχουν και εκείνες με τη σειρά τους να 
προτείνουν κάποιους τρόπους ώστε να 
ανακουφιστούμε από τέτοια ενοχλήμα-
τα.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ,  
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ
Θεραπείες όπως η ρεφλεξολογία, ο 

βελονισμός, ο ηλεκτροβελονισμός, το 
μασάζ σιάτσου και οι δακτυλοπιέσεις 
γενικότερα (που μπορούν να συνδυα-
στούν και με τα φάρμακα που πιθανώς 
μας έχει δώσει ο γιατρός μας) μπορούν 
να βοηθήσουν για την αντιμετώπιση 
των ρευματικών πόνων (πόνων στις αρ-
θρώσεις) ανάλογα με το πρόβλημα και 
τα συμπτώματα τού κάθε ασθενούς και 
βέβαια με το αίτιο που προκαλεί την εν 
λόγω κατάσταση. Συνήθως χρειάζονται 
λίγο περισσότερες από 10 συνεδρίες, 
περίπου 2 φορές την εβδομάδα, που δι-
αρκούν – ανάλογα με τη θεραπεία – από 

μισή ως μία ώρα τη φορά. Οι εν λόγω 
συνεδρίες μπορεί να επαναλαμβάνονται 
όταν το πρόβλημα είναι χρόνιο ή κάθε 
φορά που τα συμπτώματά του γίνονται 
έντονα. Μπορούμε όμως να κάνουμε και 
κάποια πράγματα μόνοι μας:
*Πιεστικές διεισδυτικές κυκλικές κινή-

σεις σε όλα τα «λακκουβάκια» της πε-
ριοχής του κάτω ποδιού από το πέμπτο 
(μικρό) δάχτυλο μέχρι τον εξωτερικό 
αστράγαλο (που αντιστοιχεί αντανακλα-
στικά σε όλες τις αρθρώσεις). Οι κινήσεις 
αυτές που πρέπει να γίνονται για 3 λε-
πτά 1 με 2 φορές την ημέρα θα δώσουν 
στον οργανισμό μας μία «κινητοποίηση» 
για να ανακουφιστεί.
*Πιεστικές διεισδυτικές κυκλικές κινή-

σεις σε όλα τα «λακκουβάκια» της περιο-
χής του κάτω ποδιού από το μεγάλο δά-
χτυλο μέχρι τον αστράγαλο για 3 λεπτά, 
1 με 2 φορές την ημέρα. Η περιοχή αυτή 
συνδέεται με τη σπονδυλική στήλη, που 
επιβαρύνεται πολύ όταν υπάρχουν ρευ-
ματικοί πόνοι.
*Κυκλικές πιεστικές κινήσεις στη βάση 

των νυχιών των δαχτύλων του χεριού 
αλλά και στους κόμπους των δαχτύλων 
(στην κεντρική άρθρωση) για ένα λεπτό 

στην κάθε περιοχή. Θα βοηθήσουν στην 
αποφόρτιση του πόνου και στη θερα-
πευτική διέγερση του οργανισμού.

ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΒΟΤΑΝΑ
Υπάρχουν κάποια βότανα που μπορούν 

να βοηθήσουν στην ανακούφιση των 
ρευματικών πόνων σύμφωνα με τους 
ειδικούς. Τέτοια είναι: το αρπαγόφυτο 
(βάζουμε από το βράδυ μία μικρή χού-
φτα από το βότανο σε ένα ποτήρι νερό 
και το άλλο πρωί το πίνουμε, για 1 ως 3 
μήνες), οι κόκκοι από σέλινο (βράζουμε 
τους κόκκους για 5 λεπτά σε ένα φλιτζά-
νι νερό, στη συνέχεια το σουρώνουμε 
και πίνουμε 1 φλιτζάνι την ημέρα για 1 
με 3 μήνες), η ιτιά ή / και η τσουκνίδα 
(βράζουμε το νερό, το κατεβάζουμε από 
τη φωτιά και προσθέτουμε 2 κουταλά-
κια του γλυκού από το βότανο για κάθε 
φλιτζάνι, το αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά, 
το σουρώνουμε και το πίνουμε την ίδια 
ημέρα), το τζίντζερ (σε ½ κιλό νερό θα 
βράσουμε για 10 λεπτά μία ρίζα τζίντζερ, 
αλλά καθώς είναι πικρό χρειάζεται να 
προσθέσουμε ζάχαρη ή μέλι, και μπο-
ρούμε να το πίνουμε κάθε απόγευμα για 
10 μέρες περίπου).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ  
ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει 

αναφορικά με την αντιμετώπιση των πό-
νων στις αρθρώσεις. Μεγάλη σημασία 
για τον ομοιοπαθητικό γιατρό, ώστε να 
μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τους 
ρευματικούς πόνους, έχει ο τρόπος που 
εκδηλώνονται και που ανακουφίζονται 
σε μας τα συμπτώματά τους. 
Ετσι, πριν αποφασίσει για το ομοιοπα-

θητικό φάρμακο που θα μας δώσει, θα 
πρέπει να συζητήσει μαζί μας, να πάρει 
ένα ενδελεχές ιστορικό και να κατανοή-
σει την ιδιοσυγκρασία μας και τη γενική 
μας υγεία. 
Θα πρέπει να έχουμε πάντως υπόψη 

μας, ότι τα πολύ ειδικά φάρμακα που 
χορηγούνται για ορισμένα είδη αρθρίτι-
δας (π.χ. ανοσοκατασταλτικά, κορτιζόνη 
κ.λπ.) δε συμβαδίζουν με την ομοιοπα-
θητική.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
Γενικά για την ανακούφιση των πόνων 

στις αρθρώσεις, βοηθά το να χάσουμε 
βάρος, να αποφεύγουμε την κούραση, 
την ορθοστασία και τις κινήσεις που κα-
ταπονούν τις αρθρώσεις (π.χ. βαθιά κα-
θίσματα, ανεβοκατέβασμα σκάλας, γο-
νάτισμα κ.λπ.), καθώς και το να είμαστε 
σε καθιστή θέση για πολλές ώρες. 
Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, 

θα βοηθούσε επίσης να κάνουμε φυσι-
κοθεραπείες, ασκήσεις ενίσχυσης των 
μυών (π.χ. με βαράκια), να κολυμπάμε 
κ.ά. 
Επίσης, οι διατροφολόγοι μάς προτεί-

νουν να ακολουθούμε μία ισορροπημέ-
νη διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχα-
νικά και νερό, και παράλληλα να μειώ-
σουμε το κρέας, τα λίπη, τα τηγανητά και 
τα γαλακτοκομικά. 

*Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τον δρα Μιχάλη 
Κυριακίδη, αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Titu Maiorescu, 
ρεφλεξολόγο, φυσικοπαθητικό, π. πρόεδρο 
του Πανελληνίου Επαγγελματικού Σωματείου 
Ρεφλεξολόγων  / © in.gr

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 10 octobre au dimanche 16 octobre 2022 · from monday october 10th to sunday october 16th 2022

NOIX DE CAJOU RÔTIESNOIX DE CAJOU RÔTIES
(SALÉES OU NON- SALÉES)(SALÉES OU NON- SALÉES)

CashewsCashews
454g ou  17.61/kg454g ou  17.61/kg

POIRES FLEMISH BEAUTYPOIRES FLEMISH BEAUTY
PearsPears

2.18/kg2.18/kg

CHOCOLATS ILIOSCHOCOLATS ILIOS
ChocolatesChocolates

100g100g

SEL DE MER ILIOSSEL DE MER ILIOS
Sea SaltSea Salt

1kg1kg

BOUILLONS KNORRBOUILLONS KNORR
BrothsBroths
900ml900ml

GAUFRETTES GAUFRETTES 
FOURRÉES DE FOURRÉES DE 

CRÈME (NOISETTE CRÈME (NOISETTE 
OU CHOCOLAT) OU CHOCOLAT) 

MANNERMANNER
Cream Filled WafersCream Filled Wafers

200g200g

PÂTE DE TOMATES KYKNOSPÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato PasteTomato Paste

369ml369ml

CREVETTES CREVETTES 
DECORTIQUÉESDECORTIQUÉES
ET DÉVEINÉESET DÉVEINÉES
Peeled and Deveined Peeled and Deveined 
ShrimpsShrimps
26/3026/30

SAC DE 1LBMERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting

6.59/kg6.59/kg

FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL 
FRAÎCHEFRAÎCHE
Fresh Rainbow Trout FilletFresh Rainbow Trout Fillet
17.61/kg17.61/kg

*Bio exclus*Bio exclus

YOGOURTSYOGOURTS
GREC LIBERTÉGREC LIBERTÉ
Greek YogurtsGreek Yogurts

500g*500g*

FROMAGEFROMAGE
MOOSBACHERMOOSBACHER

CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg

L’AUTRICHE

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
3.28/kg3.28/kg

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

11.00/kg11.00/kg

POMMES PAULA REDPOMMES PAULA RED
ApplesApples

POIREAUXPOIREAUX
LeeksLeeks

ANANASANANAS
GOLDEN RIPEGOLDEN RIPE
PineapplePineapple

SAC DE 3LB

GROS FRUIT

PQT DE 5
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ο πυθμένας του ωκεανού είναι κυ-
ριολεκτικά γεμάτος με ναυάγια. 

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 
τρία εκατομμύρια από αυτά, σύμφωνα 
με το Popular Mechanics, με τα περισ-
σότερα να περιμένουν απλώς να ανα-
καλυφθούν. Κάποια ανασύρονται από 
το νερό για να ερευνηθούν στη στεριά, 
ενώ πολλά άλλα αφήνονται στη θέση 
τους για να γίνουν σπίτι για τα ψάρια 
και τη θαλάσσια ζωή.
Ωστόσο, στον κόλπο Homebush Bay, 

κοντά στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, ένα 
παλιό πλοίο που πετάχτηκε στον κόλπο 
και αφέθηκε «νεκρό» εξυπηρετεί έναν 
εντελώς διαφορετικό σκοπό, ο οποίος 
προσελκύει επισκέπτες από διάφορα 
σημεία του κόσμου, που έρχονται να 
φωτογραφίσουν το όμορφο και ασυνή-
θιστο θέαμα. Το οποίο δεν είναι άλλο, 
από το πλωτό δάσος του Homebush Bay.
Το αιωνόβιο πλοίο, με την ονομασία SS 

Ayrfield, έχει βγάλει ένα πλούσιο, πρά-
σινο δάσος πάνω στα εγκαταλελειμμένα 
καταστρώματά του, με τα δέντρα μα-

γκρόβια να καλύπτουν μεγάλο μέρος του 
πλοίου, δημιουργώντας μια φανταστική 
εικόνα – είτε την απολαμβάνει κανείς 
στο φως της ημέρας, είτε τη νύχτα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ  
ΤΟ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΘΕΑΜΑ
Ο κόλπος Homebush Bay, αν και πα-

νέμορφος τώρα, ήταν κάποτε χώρος 
απόρριψης τοξικών ουσιών, σύμφωνα 
με το Earthly Mission. Χρησιμοποιήθηκε 
ως χώρος απόρριψης πλοίων και απο-
βλήτων, τόσο κανονικών όσο και τοξικών 
βιομηχανικών αποβλήτων, συμπεριλαμ-
βανομένου του Agent Orange, σύμφω-
να με τον ιστότοπο. Η παρουσία τόσων 
πολλών μολυσματικών ουσιών στο νερό 
οδήγησε σε απαγόρευση της αλιείας σε 
μεγάλο μέρος του λιμανιού του Σίδνεϊ.
Όμως, τη δεκαετία του 1980, έγιναν αλ-

λαγές για την αποκατάσταση της περιο-
χής και ο κόλπος άρχισε να θεραπεύεται. 
Σε τέτοιο βαθμό που, όπως αναφέρει 

το grunge.com, επέστρεψαν οι υγροβιό-
τοποι με μαγκρόβια και οι αλυκές. 

Και μερικά από αυτά τα μαγκρόβια κα-
τέληξαν στο Ayrfield δημιουργώντας το 
πλωτό δάσος.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ AYRFIELD ΠΡΙΝ  
ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΣΗΜΟ ΣΤΟ INSTAGRAM
Το SS Aryfield ναυπηγήθηκε το 1911 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν ένα χα-
λύβδινο, ατμοκίνητο πλοίο, που ονομα-
ζόταν collier και χρησιμοποιήθηκε για 
να μεταφέρει προμήθειες στα αμερικα-
νικά στρατεύματα στον Ειρηνικό κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
σύμφωνα με το Amusing Planet. Μετά 
τον πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε στην ιδι-
ωτική βιομηχανία μέχρι να παροπλιστεί 
το 1972.
Από όλα τα καταπληκτικά αξιοθέατα 

του Σίδνεϊ, όπως η Όπερα και ο Βασιλι-
κός Βοτανικός Κήπος του Σίδνεϊ, το Urban 
List συνιστά να βεβαιωθεί κανείς, ότι το 
πλωτό δάσος του Homebush Bay βρίσκε-
ται στην «Insta bucket list» του. Ο ιστότο-
πος προτείνει στους αναγνώστες του να 
το επισκεφτούν, είτε κατά την ανατολή 

είτε κατά τη δύση του ηλίου, ώστε να 
έχει την καλύτερη θέα και αρκετό χρόνο 
για να απολαύσει τη μαγεία του ουρα-
νού που αλλάζει αργά.
Ένα μονοπάτι κατά μήκος της ακτής 

εκτείνεται παράλληλα με το ναυάγιο, 
οπότε υπάρχει ένα εξαιρετικό σημείο 
θέασης για φωτογραφίες. Ο κόλπος 
Homebush Bay απέχει περίπου 30 λεπτά 
οδικώς από την κεντρική επιχειρηματική 
περιοχή του Σίδνεϊ. / © Newsbeast.gr

Πώς ένα πλοίο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  
μετατράπηκε σε πλωτό δάσος στο Σίδνεϊ
Ένα ασυνήθιστο θέαμα που κεντρίζει τα βλέμματα

Αρχαίος καρχαρίας εντοπίστηκε από κινέζους επιστήμονες 
Ίσως τα πιο εμβληματικά σαγόνια 

του κινηματογράφου είναι εκείνα 
του καρχαρία στην ομώνυμη ταινία 
(Jaws) του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 1975. 
Τώρα, Κινέζοι παλαιοντολόγοι βρήκαν, 
σε απολιθώματα ενός μικρού ψαριού 
που έμοιαζε με καρχαρία, το «πρίκου-
ελ» όλων των σαγονιών στη Γη.
Τα απολιθώματα, που έχουν ηλικία σχε-

δόν 439 εκατομμυρίων ετών και ανακα-
λύφθηκαν στην επαρχία Γκουϊτσού στη 
νότια Κίνα, διαθέτουν τα αρχαιότερα σα-
γόνια που έχουν ποτέ βρεθεί στον πλα-
νήτη μας.
Τα απολιθώματα του ψαριού 

Fanjingshania, μήκους 15 εκατοστών, τα 
οποία προέρχονται από έναν πανάρχαιο 
πρόγονο των καρχαριών που ζούσε στην 
Παλαιοζωική περίοδο, εξέπληξαν τους 
επιστήμονες λόγω της αρχαιότητας τους. 
Η ανακάλυψη μεταθέτει στο παρελθόν 
κατά περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια τα 
ψάρια με τα αρχαιότερα γνωστά σαγό-

νια. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ 
αρχαιότερων σαγονιών, ήταν ένα ψάρι 
ηλικίας 425 εκατομμυρίων ετών.
Οι ερευνητές της Κινεζικής Ακαδημίας 

Επιστημών και του βρετανικού Πανε-
πιστημίου του Μπέρμπιγχαμ έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Nature». 
«Τα νέα απολιθώματα αλλάζουν τα πά-

ντα. Αυτό είναι το αρχαιότερο ψάρι γνω-
στής ανατομίας με γνάθο», δήλωσε ο 
επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Τσου 
Μιν, του Ινστιτούτου Παλαιοντολογίας 
Σπονδυλωτών και Παλαιοανθρωπολογί-
ας της Ακαδημίας.
Σήμερα πια οι άνθρωποι και σχεδόν όλα 

τα σπονδυλωτά ζώα (το 99,8%) διαθέ-
τουν σαγόνια που τους βοηθούν να τρώ-
νε. Τα ψάρια εμφανίστηκαν στη Γη πριν 
περίπου 520 εκατομμύρια χρόνια και για 
πολύ καιρό δεν είχαν σαγόνια. Προη-
γουμένως στις θάλασσες κυριαρχούσαν 
θαλάσσιοι σκορπιοί μήκους έως 2,5 μέ-

τρων, αλλά η σταδιακή εξέλιξη σαγονιών 
στα ψάρια και η αύξηση του μεγέθους 
τους τα μετέτρεψε σε κυρίαρχους των 
θαλασσών. Τελικά, από αυτά τα ψάρια 
με σαγόνια εξελίχτηκαν τα σπονδυλωτά 
ζώα της ξηράς. 
Τα σαγόνια αποτέλεσαν μια από τις 

πιο σημαντικές εξελικτικές καινοτομίες. 
Όπως δήλωσε ο Σουηδός παλαιοντολό-
γος Περ Άλμπεργκ, του Πανεπιστημίου 
της Ουψάλα, «τα σαγόνια είναι σημαντι-
κά, επειδή επέτρεψαν στα σπονδυλωτά 
να γίνουν ενεργοί θηρευτές για πρώτη 
φορά». / © 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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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Από αρχές 2022 γνώριζε ο Μητσοτάκης  
τι έρχεται από Λιβύη και αδράνησε!
Οι συμφωνίες Άγκυρας-Τρίπολης 

επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις – 
ήδη από το Νοέμβριο 2019 – ότι τα τότε 
υπογραφέντα τουρκολιβυκά μνημόνια, 
για τις θαλάσσιες ζώνες και τη στρατιω-
τική συνεργασία, θα επιφέρουν πλήγμα 
ιστορικών διαστάσεων στα συμφέροντα 
της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. 

Αλέξανδρος Τάρκας* 
© slpress.gr

Η κυβέρνηση και, ειδικά, τα αρμόδια 
στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι – έστω με 
μεγάλη καθυστέρηση – θα κάνουν το 
προσεχές διάστημα όσα επιβάλλονται 
για την αντιμετώπιση της διπλωματικής 
και τουρκικής επιθετικότητας από Λιβύη.

Ωστόσο, για πολλοστή φορά στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις, επί πρωθυπουργι-
κής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 
ερώτημα είναι πώς και γιατί φτάσαμε σε 
ένα τόσο δυσάρεστο σημείο, με περιορι-
σμένες δυνατότητες αντίδρασης ή εξου-
δετέρωσης των πρωτοβουλιών της Άγκυ-
ρας. Δυστυχώς, η απάντηση είναι – και 
πάλι για πολλοστή φορά – ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, προσωπικά, αδράνησε. 
Υποβάθμισε το ζήτημα και δεν ανέλαβε 
καμία ουσιαστική (πόσο μάλλον αποτε-
λεσματική) πρωτοβουλία, αν και γνώριζε 
εγκαίρως τις νέες κινήσεις του προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των πρόθυ-
μων συνεργατών του στη Λιβύη, η οποία 
έχει μετατραπεί σε ντε φάκτο τουρκική 
αποικία.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές, η 
ελληνική κυβέρνηση διέθετε πληροφορί-
ες από τις αρχές Φεβρουαρίου φέτος, ότι 
από Λιβύη θα ερχόταν σύντομα το επόμε-
νο βήμα των συμφωνιών του 2019. Η Τρί-
πολη θα πρόσφερε στην Τουρκία δικαιώ-
ματα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
στις επίμαχες θαλάσσιες περιοχές. 

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Αθή-
να επεσήμανε – μέσω της διπλωματικής 
οδού – στην Τρίπολη ότι ενδεχόμενες 
προσπάθειες, είτε κοινοβουλευτικής κύ-
ρωσης είτε εφαρμογής του μνημονίου 
(με ανάθεση συμβολαίων ερευνητικής ή 
εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης των θα-
λάσσιών οικοπέδων) θα επέφεραν σοβα-
ρότατες αλλαγές στις σχέσεις Ελλάδας-
Λιβύης και τις αντίστοιχες ΕΕ-Λιβύης.

Όμως, προς έκπληξη των αρμόδιων 
Ελλήνων υπηρεσιακών παραγόντων, η 
λιβυκή πλευρά όχι μόνο δεν πτοήθηκε, 

αλλά αντέδρασε με την υποβολή επίση-
μης ρηματικής διακοίνωσης προκλητικού 
περιεχομένου και διατυπώσεων. Μεταξύ 
άλλων, υποστηριζόταν ότι το μνημόνιο 
είναι νόμιμο και πως οι αρχές της Λιβύης 
θα συνεχίζουν να δρουν, με όποιο τρόπο 
επιθυμούν, για την προώθηση των εθνι-
κών τους συμφερόντων.

ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΛΙΒΥΗ
Επιπλέον, οι ελληνικές υπομνήσεις χα-

ρακτηρίζονταν απαράδεκτες και απορρι-
πτέες, ενώ υπογραμμιζόταν πως δε θα γί-
νουν αποδεκτές ελληνικές παρεμβάσεις 
στις μελλοντικές σχέσεις της Λιβύης με 
άλλες χώρες, εννοώντας προφανέστατα 
την Τουρκία. Ταυτόχρονα, η ρηματική 
διακοίνωση έφτανε στo σημείο να επι-
κρίνει ακόμα και το γεγονός μίας συνά-
ντησης στη Ρώμη, λίγες ημέρες νωρίτερα, 
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια 
με την τότε ειδική σύμβουλο του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ για τη Λιβύη, Στέφανι Γουίλιαμς, η 
οποία ήταν γνωστό ότι είχε στενούς δε-
σμούς με το Στέητ Ντηπάρτμεντ και τον 
υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. 
Δεν είναι τυχαίο, ασφαλώς, ότι το προη-
γούμενο διάστημα, το τουρκικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών επέκρινε τη Στέφανι 
Γουίλιαμς για διάφορες άλλες κινήσεις 
της στη Λιβύη.

Ενώπιον αυτής της κατάστασης, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε (όπως συ-
νέβη επανειλημμένα και αποτυχημένα 
και στις επαφές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν) στη συνήθη του οδό της «προ-
σωπικής διπλωματίας», εν αγνοία άλλων 
μελών της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουρ-
γός φέρεται να επικοινώνησε προ μηνών 
με έναν (μόνο!) κορυφαίο παράγοντα και 
όχι με το σύνολο της πολυπρόσωπης και 
πολυδιασπασμένης ηγεσίας της Λιβύης, 
όπως κάνουν αναγκαστικά όλες οι άλλες 
ξένες κυβερνήσεις, όταν προσπαθούν να 
βρουν κάποια άκρη στο χάος τής – πάντα 
σημαντικής – αυτής χώρας.

Η λογική αντίδραση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη θα ήταν, αφενός να πιέσει όλους 
ανεξαιρέτως τους Λίβυους ηγέτες (Μοχά-
μεντ Μένφι, Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, 
Φατί Μπασάγκα, Αγκίλα Σαλέχ, Χαλίφα 
Χαφτάρ), αφετέρου να αναλάβει επεί-
γουσα πρωτοβουλία στον ΟΗΕ, στην ΕΕ 
και στις ΗΠΑ, ώστε να εξουδετερωθούν οι 
νέες κινήσεις της Τρίπολης και της Άγκυ-
ρας. Τίποτα από αυτά δε συνέβη και κα-
μιά σοβαρή κίνηση δεν έγινε, εκ μέρους 
του πρωθυπουργού, από το Φεβρουάριο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2019
Πριν από λίγες εβδομάδες, εξετάστηκε 

το θέμα επειγόντως στο υπουργείο Εξω-
τερικών, με τη συνδρομή του πεπειραμέ-
νου πρεσβευτή στην Άγκυρα (και πρώην 
ειδικού απεσταλμένου για τη Λιβύη) Χρι-
στόδουλου Λάζαρη. 

O Κυριάκος Μητσοτάκης το μόνο που 
έπραξε ήταν μία τυπική συνάντηση με 
τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλί-
ου της Λιβύης (δηλαδή, τον πιο αδύναμο 
εκ των πολλών ηγετών) Μοχάμεντ Μένφι, 
στη Νέα Υόρκη, στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η – τραγική πλέον – πτυχή των ελληνο-
λιβυκών σχέσεων και της απειλητικής πια 
παρουσίας της Τουρκίας νότια της Κρή-
της (που φάνταζε υπερβολή ή ανέκδοτο 
όταν είχε ακουστεί μετά την κρίση των 
Ιμίων του 1996), είναι ότι δεν πρόκειται 
για την πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αδρανεί. 

Όπως έχουμε αποκαλύψει και στο πα-
ρελθόν, ο πρωθυπουργός δεν είχε ανα-
λάβει καμία σοβαρή πρωτοβουλία για 
την αποτροπή υπογραφής του τουρκολι-
βυκού μνημονίου, το Νοέμβριο 2019, αν 
και πάλι η κυβέρνηση διέθετε σοβαρότα-
τα στοιχεία.

Η απλή παράθεση των ημερομηνιών 
είναι ενδεικτική για τις προ τριετίας πα-
ραλείψεις. Στις 5 Νοεμβρίου 2019, ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, ενημερώνει ξένο συνο-
μιλητή του ότι η Τουρκία θα ανατρέψει 
την κατάσταση ασφαλείας στη Μεσόγειο, 
προχωρώντας σε παράνομη οριοθέτηση 

των θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη εντός 
των επόμενων ημερών.

Στις 16 Νοεμβρίου 2019, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, αντί να περιοδεύσει σε 
ξένες πρωτεύουσες και έδρες διεθνών 
οργανισμών καταγγέλλοντας – και ίσως 
εξουδετερώνοντας – τα τουρκολιβυκά 
σχέδια, πραγματοποιεί τριήμερη ιδιωτι-
κή επίσκεψη στο Λονδίνο. Μεταξύ άλλων, 
παρακολουθεί τον αγώνα τένις Τσιτσιπά 
– Φέντερερ και φωτογραφίζεται εύχαρις 
με τον Έλληνα αθλητή. 
Στις 27 Νοεμβρίου 2019, ο Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν και ο τότε πρωθυπουργός της 
Λιβύης, Φαγέζ αλ Σαράζ, υπογράφουν, 
ανενόχλητοι και πιο χαρούμενοι, τα δύο 
μνημόνια με τις ανυπολόγιστες ακόμα 
συνέπειες. Το πρώτο πλήγμα από Λιβύη 
ήταν γεγονός.

*Ο Αλέξανδρος Τάρκας είναι εκδότης του 
μηνιαίου περιοδικού «Άμυνα και Διπλωμα-
τία» και αρθρογράφος στην εφημερίδα «Δη-
μοκρατία». 

Επικεφαλής της «Expansion», μιας ελληνι-
κής εταιρίας με εξειδίκευση σε συμβάσεις 
των κλάδων άμυνας και ασφάλειας, καθώς 
και σε εκτιμήσεις επιχειρηματικού ρίσκου 
και ελέγχους due diligence στις χώρες της 
ΝΑ Μεσογείου σε συνεργασία με κορυφαία 
συμβουλευτική εταιρία των ΗΠΑ. 

Έχει εργαστεί ως σύμβουλος στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών και ως συνεργάτης μελών 
του Κοινοβουλίου. Είναι συγγραφέας τριών 
βιβλίων για τα Βαλκάνια και ολοκληρώνει 
ένα νέο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και 
το Κυπριακό.
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τι θα συμβεί εάν  
ο Πούτιν δώσει εντολή  
για πυρηνικό χτύπημα 
στην Ουκρανία
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχωρά στην 

προσάρτηση ουκρανικών εδαφών 
υπό ρωσική κατοχή, ενώ την Τετάρτη 
28/9 δεσμεύθηκε, να υπερασπιστεί την 
επικράτεια της Ρωσίας με κάθε ανα-
γκαίο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης πυρηνικών όπλων, σε μια πρω-
τοφανή κλιμάκωση που έχει ανησυχή-
σει τους ειδικούς και έχει πυροδοτήσει 
φόβους σε όλο τον κόσμο για πόλεμο με 
πυρηνικά μέσα.

Του Robert Hart*

Ενώ είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι 
λεπτομέρειες ενός ρωσικού πυρηνικού 
χτυπήματος στην Ουκρανία, εμπειρο-
γνώμονες δηλώνουν στο Forbes ότι η 
Μόσχα πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει 
τακτικά πυρηνικά όπλα – δηλαδή, μικρού 
βεληνεκούς που προορίζονται για χρήση 
στο πεδίο της μάχης – εναντίον στρατευ-
μάτων ή για να καταστρέψει έναν κόμβο 
εφοδιασμού.
Τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι κατά 

πολύ μικρότερα από τις κεφαλές μεγά-
λου βεληνεκούς που έχουν σχεδιαστεί 
για να ισοπεδώνουν ολόκληρες πόλεις, 
αλλά παραμένουν ισχυρά. 
Τα μεγαλύτερα τακτικά όπλα μπορεί 

να έχουν απόδοση 100 κιλοτόνους (1 κι-
λοτόνος ισούται με 1.000 τόνους TNT). 
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το μέ-
γεθος, η ατομική βόμβα που έριξαν οι 
ΗΠΑ στη Χιροσίμα ήταν μεγέθους 15 
κιλοτόνων. Ο Δρ Rod Thornton, ειδικός 
σε θέματα ασφάλειας στο King’s College 
του Λονδίνου, δήλωσε στο Forbes ότι τα 
τακτικά πυρηνικά όπλα μπορούν να είναι 
ολέθρια.

Θα ήταν εξαιρετικά απίθανο ο Πούτιν 
να στοχεύσει με πυρηνικά μια ουκρανική 
πόλη, επισήμανε ο Thornton, εξηγώντας 
ότι μια πυρηνική επίθεση θα ήταν κυρίως 
μια ενέργεια υψηλού συμβολισμού από 
πλευράς Μόσχας, θέλοντας να δείξει ότι 
εννοεί αυτά που λέει και είναι έτοιμη να 
υπερασπιστεί τα εδάφη της.

Μια πρόβλεψη για πιθανούς στόχους εί-
ναι δύσκολη, παρατήρησε ο Thornton, αν 
και έφερε ως παράδειγμα το Φιδονή-
σι στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο κατέ-
λαβε η Ρωσία στην έναρξη του πολέμου, 
για να το ανακαταλάβει το Κίεβο και να 
αναδειχθεί ως σύμβολο της ουκρανικής 
αντίστασης. 

Ο Πούτιν θα μπορούσε να έχει στο μυα-
λό του το Φιδονήσι ως στόχο, εκτίμησε ο 
Thornton. Οι επιπτώσεις ενός πυρηνικού 
πλήγματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από το είδος του όπλου που χρησιμο-
ποιείται, τον τρόπο και τον τόπο όπου 
χτυπά και τις συνθήκες που επικρατούν 
κατά τον επίμαχο χρόνο. Ωστόσο, ακόμη 
και μια πυρηνική βόμβα χαμηλής απόδο-
σης θα μπορούσε να έχει καταστροφικές 
συνέπειες, με την ακτινοβολία από την 
έκρηξη να προκαλεί μακροχρόνια προ-
βλήματα υγείας στους επιζώντες και το 
ραδιενεργό νέφος να μολύνει το περι-
βάλλον και ενδεχομένως να απλώνεται 
σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.
Το ραδιενεργό νέφος θα ήταν ένας τρό-

πος για να κάνει η Μόσχα τη «δήλωση» 
που θέλει, αν και θα μπορούσε να γυρίσει 
μπούμερανγκ στις επιδιώξεις του Κρεμλί-
νου, στην περίπτωση που θα παρασυρό-
ταν πάνω από τη ρωσική επικράτεια, ή να 
οδηγούσε κράτη και μεμονωμένες προ-
σωπικότητες να συμμαχήσουν εναντίον 
της Ρωσίας, ανέφερε ο Thornton, εκτιμώ-
ντας πως γι’ αυτούς τους λόγους είναι πιο 
πιθανό η Μόσχα να χρησιμοποιούσε ένα 
όπλο που θα προκαλούσε το ελάχιστο δυ-
νατό ραδιενεργό νέφος. 
«Ο Πούτιν βρίσκεται υπό πίεση σε πολ-

λά μέτωπα», υπογράμμισε ο Thornton 
μιλώντας στο Forbes, υπενθυμίζοντας τις 
απώλειες ανθρώπινων ζωών στην Ουκρα-
νία, τις διαμαρτυρίες στο εσωτερικό για 
την επιστράτευση και τη συνεχιζόμενη 
διεθνή κατακραυγή. «Όσο πιο απελπι-
σμένος νιώθει ο Πούτιν, όσο περισσότε-
ρο τον πιέζουν, τόσο πιο πιθανό είναι να 
χρησιμοποιήσει κάποιο πυρηνικό όπλο», 
πρόσθεσε ο ίδιος. 
Η επιλογή για χρήση πυρηνικών θα μπο-

ρούσε να δημιουργήσει νέα προβλήματα 
για τον Πούτιν στο εσωτερικό, τόνισε ο 
Thornton, και ενδεχομένως να προκαλέ-
σει την αντίδραση του στρατού ή άλλων 
αξιωματούχων από το επιτελείο του, που 
δεν επιθυμούν να κλιμακωθεί και άλλο η 
κατάσταση, εξέλιξη που ενδεχομένως να 
ανάγκαζε το ΝΑΤΟ να υποστηρίξει άμεσα 
την Ουκρανία. 

Αφού υπέστη μια σειρά από ήττες και 
βαριές απώλειες στην Ουκρανία, ο Πού-
τιν διέταξε «μερική επιστράτευση» την 
περασμένη εβδομάδα για να στηρίξει τις 
παραπαίουσες στρατιωτικές του δυνά-
μεις. 

Η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου 
προκάλεσε μαζική έξοδο ανδρών που 
θα μπορούσαν να επιστρατευθούν προς 
γειτονικές χώρες, όπως το Καζακστάν και 
η Φινλανδία, για να αποφύγουν να βρε-
θούν στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανί-
ας. Παράλληλα, ο Πούτιν υποστήριξε τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε τέσσερις 
κατεχόμενες από τη Ρωσία ουκρανικές 
περιοχές – ως πρόσχημα για την προσάρ-
τηση των εδαφών αυτών και με την πλει-
ονότητα της διεθνούς κοινότητας να θεω-
ρεί παράνομες τις εν λόγω ψηφοφορίες 
– και δήλωσε ότι η Μόσχα θα υπερασπι-
στεί τα συμφέροντά της με όλα τα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών. 
Ο Πούτιν, ο οποίος επανειλημμένα έχει 
απειλήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά 
όπλα στην Ουκρανία, επέμεινε την τελευ-
ταία φορά ότι δεν μπλοφάρει και ότι η δι-
εθνής κοινότητα θα πρέπει να πάρει στα 
σοβαρά την προειδοποίησή του.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόε-
δρος της Ρωσίας και τώρα αντιπρόεδρος 
του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, 
δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους 
στο ΝΑΤΟ φοβούνται πολύ μια «πυρηνι-
κή αποκάλυψη» για να επέμβουν άμεσα 
στην Ουκρανία, ακόμη και αν η Μόσχα 
χρησιμοποιούσε πυρηνικά. Δεν είναι σα-
φές πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ο 
υπόλοιπος κόσμος. 
Τα σχόλια τού Πούτιν ώθησαν την Ινδία 

και την Κίνα να σπάσουν τη μακρά σιω-
πή τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία 
και να εκφράσουν την ανησυχία τους. Ο 
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, προειδοποίησε για «σοβαρές 
συνέπειες» που θα έχει να αντιμετωπίσει 
η Ρωσία, εάν χρησιμοποιήσει πυρηνικά 
όπλα στην Ουκρανία, στον απόηχο προ-
ειδοποιήσεων για «καταστροφικές συ-
νέπειες» από πλευράς Ουάσιγκτον. Ένα 
πυρηνικό χτύπημα για αντίποινα είναι 
πιθανό, αλλά θα σηματοδοτούσε μια 
δραματική και επικίνδυνη κλιμάκωση. 
Πιο πιθανό είναι να δώσει το ΝΑΤΟ μια 
«καταστροφική» απάντηση με τη χρήση 

συμβατικών όπλων, δήλωσε ο Ζμπίγκνιεφ 
Ράου, υπουργός Εξωτερικών της Πολωνί-
ας.

Μια ρωσική πυρηνική επίθεση δε θα 
αιφνιδιάσει τη Δύση, δήλωσε ο Thornton 
στο Forbes. Πιθανόν θα έχει γίνει πολύς 
«θόρυβος στο παρασκήνιο» μεταξύ δυτι-
κών κυβερνήσεων και υπηρεσιών ασφά-
λειας και άμυνας που «κάτι θα έχουν 
ακούσει» για τα πυρηνικά σχέδια της 
Ρωσίας. Εάν η Δύση «έπιανε σήματα» 
για μια πυρηνική επίθεση, σύμφωνα με 
τον Thornton, θα αύξανε τη διπλωματι-
κή πίεση προς τη Μόσχα για να αλλάξει 
πορεία. Παράλληλα, θα ενίσχυε την πίε-
σή της και προς χώρες, όπως η Κίνα και η 
Ινδία, για να τηρήσουν πιο σκληρή στά-
ση απέναντι στη Ρωσία. Αυτά τα κράτη, 
εκτίμησε ο Thornton, θα μπορούσαν να 
έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις ρωσικές 
κινήσεις, δεδομένης της εξάρτησης της 
Μόσχας από αυτές, όσον αφορά τις εξα-
γωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπον-

δίας Αμερικανών Επιστημόνων (FAS), η 
Ρωσία διαθέτει 5.977 πυρηνικές κεφαλές. 
Περίπου 1.500 έχουν αποσυρθεί και πρό-
κειται να αποσυναρμολογηθούν, υπο-
στηρίζει η Ομοσπονδία. Οι περισσότερες 
από τις υπόλοιπες κεφαλές είναι μεγάλης 
εμβέλειας και οι εναπομείνασες αφο-
ρούν μικρότερης εμβέλειας τακτικά όπλα. 
Η Ρωσία πιστεύεται ότι διαθέτει περισ-

σότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε 
άλλη χώρα. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, οι οποί-
ες εκτιμάται ότι διαθέτουν 5.428 πυρηνι-
κές κεφαλές, σύμφωνα με τη FAS. Και οι 
δύο μαζί διαθέτουν περίπου το 90% όλων 
των πυρηνικών κεφαλών. 

Ακόμη επτά χώρες είναι γνωστό -ή θεω-
ρείται- πως έχουν στην κατοχή τους πυ-
ρηνικά όπλα: Η Κίνα (350), η Γαλλία (290), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (225), το Πακιστάν 
(165), η Ινδία (160), το Ισραήλ (90) και η 
Βόρεια Κορέα (20).

© Capital.gr σε αποκλειστική  
συνεργασία με το Forbes  
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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

Το ρωσικό φιάσκο 
στην Ουκρανία
Συμπληρώθηκαν οκτώ μήνες από την 

εισβολή στην Ουκρανία και είναι 
φανερό ότι η αποκαλούμενη «Ειδική 
Στρατιωτική Επιχείρηση» της Ρωσίας 
έχει αποτύχει. 

Η πρόσφατη ενέργεια της Μόσχας να 
προσαρτήσει στη Ρωσική Ομοσπονδία 
τις περιοχές (περίπου 15% της ουκρανι-
κής επικράτειας) που ελέγχουν τα στρα-
τεύματά της, καταδεικνύει τα όρια των 
στόχων και των επιχειρησιακών δυνατο-
τήτων της.

Του Νίκου Ιγγλέση*

Σημειώνουμε ότι, όπως είχε διακηρύξει 
ο πρόεδρος Πούτιν, βασικοί στόχοι της 
Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης ήταν η 
αποτροπή της ένταξης της Ουκρανίας στο 
ΝΑΤΟ, η προστασία του ρωσικού πληθυ-
σμού που κατοικεί σ’ αυτήν και η «απονα-
ζιστικοποίηση» του καθεστώτος. Σε σχέση 
με αυτούς τους τρεις στόχους και μετά 
από οκτώ μήνες στρατιωτικών επιχειρή-
σεων, τα αποτελέσματα για τη Μόσχα εί-
ναι απογοητευτικά:

ΠΡΩΤΟΝ. Η Ουκρανία έχει καταστεί 
de facto  νατοϊκή χώρα. Στο έδαφός της 
έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα οπλικά συ-
στήματα, προερχόμενα από διάφορα 
νατοϊκά κράτη, που σήμερα σκοτώνουν 
Ρώσους. 
Ο στρατός της εκπαιδεύεται στη χρήση 

των όπλων και στις στρατιωτικές τακτικές 
από νατοϊκούς ειδικούς. 

Οι δορυφόροι και τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα πληροφοριών του ΝΑΤΟ έχουν τεθεί 
στην υπηρεσία των ουκρανικών δυνάμε-
ων. Μόνο οι ΗΠΑ, από την έναρξη των 
εχθροπραξιών, έχουν προσφέρει στην 
Ουκρανία στρατιωτική και οικονομική βο-
ήθεια περίπου 65 δις δολαρίων.

Η οικονομική βοήθεια στηρίζει δημοσι-
ονομικά την κυβέρνηση του Κιέβου, ώστε 
να μπορεί να πληρώνει τους δημοσίους 
υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και 
τους στρατιωτικούς, να αγοράζει τρόφιμα, 
καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια για 
τη συνέχιση του πολέμου. 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια σύγκρου-
ση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ σε 
ουκρανικό έδαφος.

Ο στόχος αποτροπής της ένταξης της 
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ώστε αυτό να μη 
βρεθεί σε «απόσταση αναπνοής» από τα 
ζωτικά διοικητικά, στρατιωτικά και οικο-

νομικά κέντρα της Ρωσίας, έχει αποτύχει 
πλήρως. 
Επιπλέον, η Σουηδία και η Φιλανδία, η 

τελευταία με εκτεταμένα σύνορα με τη 
Ρωσία, πρόκειται να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. 
Τελικά, η ρωσική εισβολή έφερε πιο κο-

ντά στα ρωσικά σύνορα το ΝΑΤΟ.
Όπως εξελίχθηκε η κατάσταση επί του 

πεδίου, έχει επιταχυνθεί η ενσωμάτωση 
της Ουκρανίας στις νατοϊκές δομές. Αυτό 
οφείλεται στη ρωσική αδυναμία, όπως 
αποδείχτηκε, κατά τις επιχειρήσεις. 

Ανεπαρκείς δυνάμεις, ελλείψεις εφοδι-
ασμού και κάκιστοι στρατιωτικοί σχεδι-
ασμοί, έδωσαν και δίνουν άπλετο χρόνο 
στις νατοϊκές χώρες να μετατρέψουν την 
Ουκρανία σε «αστακό». 

Χρειάστηκαν οκτώ μήνες σκληρών μα-
χών και μια ουκρανική αντεπίθεση στην 
περιοχή του Χαρκόβου, για να αντιληφθεί 
η Μόσχα την αναγκαιότητα μιας περιορι-
σμένης επιστράτευσης.

Ο ουκρανός Πρόεδρος, μετά την εξαγγε-
λία προσάρτησης στη Ρωσία των τεσσά-
ρων επαρχιών της χώρας του, ζήτησε την 
ένταξη, με συνοπτικές διαδικασίες, στο 
ΝΑΤΟ. 

Παρ’ όλο που οι πρώτες αντιδράσεις από 
τις ΗΠΑ και τη Γερμανία είναι επιφυλακτι-
κές, αυτό δεν αλλάζει επί της ουσίας τα 
πράγματα. Ακόμη και να ενταχθεί de jure 
η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ δε θα μεταβληθεί 
ουσιαστικά η κατάσταση επί του πεδίου. 

Ο πόλεμος θα συνεχιστεί, με τους Ου-
κρανούς να επιδιώκουν την απελευθέρω-
ση των εδαφών τους και τους Ρώσους να 
υπερασπίζονται τα ρωσικά πλέον, μετά 
την προσάρτηση, εδάφη.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Η Ρωσία κατέλαβε εδάφη, 
στα ανατολικά και νότια, που κατοικού-
νται πλειοψηφικά από ρωσικό πληθυσμό. 
Σήμερα κατέχει το 100% του Λουγκάνσκ, 
το 60% του Ντονέτσκ, το 72% της Ζαπορί-
ζια και το 88% της Χερσώνας. 

Όμως, μεγάλο μέρος του ρωσικού πλη-
θυσμού εξακολουθεί να διαβιεί σε εδά-
φη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
Κιέβου. Πρόκειται για εδάφη δυτικά της 
γραμμής αντιπαράθεσης, στην κεντρική 
Ουκρανία και εδάφη στο Νότο από το Νι-
κολάγιεφ και την Οδησσό μέχρι τα σύνο-
ρα με τη Μολδαβία. Τι θα γίνει με αυτούς 
τους Ρώσους; Θα τους εγκαταλείψει η 
Μόσχα στην τύχη τους;

Βέβαια, ο πόλεμος συνεχίζεται και δε 
γνωρίζουμε την τροπή και την έκταση 

που μπορεί να λάβει, αλλά, φαίνεται ότι 
η Ρωσία, τη στιγμή που δέχεται ισχυρή 
ουκρανική αντεπίθεση, περιορίζεται στο 
Ντομπάς και στη στρατηγική προάσπι-
ση της Κριμαίας, με την εξασφάλιση της 
ενδοχώρας της (Χερσώνα). Ο στόχος της 
προστασίας του ρωσικού πληθυσμού της 
Ουκρανίας έχει επιτευχθεί, αλλά, μόνο εν 
μέρει.
ΤΡΙΤΟΝ. Η ρωσική εισβολή έχει σκληρύ-

νει και ενδυναμώσει την κυβέρνηση του 
Κιέβου και δεν την έχει αποδυναμώσει 
όπως προσδοκούσε η Ρωσία. 

Η «αποναζιστικοποίηση» δεν μπορεί να 
επιτευχθεί όσο ο πρόεδρος Ζελένσκι, η 
κυβέρνησή του και όλος ο κρατικός μηχα-
νισμός παραμένουν στη θέση τους. Αντί-
θετα, ο πόλεμος με τους Ρώσους, με τις 
τραγικές ανθρώπινες και υλικές απώλειες, 
ενισχύει το πατριωτικό φρόνημα, τη συ-
νοχή και την αποφασιστικότητα των Ου-
κρανών. 
Ο ρωσικός στόχος της «αποναζιστικοποί-

ησης» έχει αποτύχει πλήρως.
Από τη στιγμή που η Ρωσία «διέβει το 

Ρουβίκωνα» στις 24 Φεβρουαρίου 2022 
όφειλε να γνωρίζει ότι είτε θα νικήσει είτε 
θα ηττηθεί. Μια μερική – περιορισμένη 
νίκη, θα ισοδυναμεί με ήττα. 

Αν η Ρωσία δε θέλει να ηττηθεί, πρέπει 
να ελέγξει, όχι κατ’ ανάγκη να καταλάβει, 
όλη την Ουκρανία. Ακόμα και μια δυτική 
επαρχία να μείνει υπό τον έλεγχο της κυ-
βέρνησης Ζελένσκι, ο πόλεμος θα συνε-
χίζεται, με την παροχή άφθονης δυτικής 
βοήθειας, προκειμένου η Ρωσία να «αι-
μορραγεί» συνεχώς.
Η αδυναμία που έχει επιδείξει μέχρι 

στιγμής επί του πεδίου η Μόσχα, μειώνει 
το κύρος και την αξιοπιστία της ως μεγάλη 
δύναμη. 

Οι ένοπλες δυνάμεις της αδυνατούν 
να καταβάλουν το μικρότερο ουκρανικό 
στρατό και μάλιστα δέχονται επώδυνες 
αντεπιθέσεις αναγκαζόμενες σε υποχώ-
ρηση (π.χ. Λιμάν). Ακόμα και οι πολιτικοί 
και τα κόμματα στην Ευρώπη, που έβλε-
παν τη Ρωσία ως πόλο αντιπαράθεσης 
απέναντι στις δυνάμεις της παγκοσμιο-
ποίησης, κρατάνε πλέον αποστάσεις. 
Όλοι καταδικάζουν την προσάρτηση των 

τεσσάρων ουκρανικών επαρχιών, που 
φαίνεται να έγινε βιαστικά για να αλλάξει 
τις εντυπώσεις, από την αδυναμία και την 
ανικανότητα που επιδεικνύουν οι Ρώσοι 
επί του πεδίου. Την προσάρτηση καταδί-
κασε υποκριτικά και η Τουρκία.
Ασφαλώς, ο πόλεμος δεν έχει κριθεί. 

Όλα, ακόμα και οι οικονομικές κυρώσεις 
της Δύσης, εξαρτώνται από τις μελλο-
ντικές εξελίξεις επί του πεδίου. Η Ρωσία 
όμως ήδη έχει χάσει πολύτιμο χρόνο. 
«Όλα ανακτώνται εκτός από το χρό-

νο» | Ναπολέων Βοναπάρτης.
 
Υ.Γ. Η ελληνική Κυβέρνηση όφειλε να 

κρατήσει τις μέγιστες δυνατές αποστά-
σεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και 
να μην αποστείλει όπλα στο Κίεβο. Ο πό-
λεμος αυτός υπερβαίνει κατά πολύ τις ελ-
ληνικές δυνατότητες. Χώρες όπως η Ουγ-
γαρία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος ακόμη και 
η Τουρκία, κράτησαν τέτοιες αποστάσεις. 
Την ελληνική και κυπριακή κυβέρνηση θα 
έπρεπε να τις απασχολεί αποκλειστικά η 
αντιμετώπιση της απέραντης τουρκικής 
απειλής και όχι η «κήρυξη πολέμου» κατά 
της Ρωσίας. Ο εχθρός για τον Ελληνισμό 
δεν είναι η Ρωσία, αλλά, η Τουρκία.

* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος,  
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 

Εφη μερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)
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Χιονιάδες Ηπείρου: Οι λαϊκοί ζωγράφοι  
και οι μαστόροι του ξύλου
Χωριό χτισμένο σε δασοσκέπαστη πλαγιά του ορεινού  
όγκου του Γράμμου, σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρα

Οι  Χιονιάδες  (ή  Χιονάδες)  βρίσκο-
νται  κοντά  στην  ελληνοαλβα-

νική  μεθόριο  και  πρόκειται  για  οικι-
σμό  με  αρκετά  καλοχτισμένα  πέτρινα 
σπίτια,  απλωμένα  σε  δύο  μαχαλά-
δες  και  ένα  από  τα  ονομαστά  Μα-
στοροχώρια  της  Ηπείρου.  Απέχουν 
41  χλμ  Β  από  την  Κόνιτσα,  την  έδρα 
του  δήμου  στον  οποίον  υπάγονται. 

Πυκνά δάση από δρυς και οξιές, πηγές 
με τρεχούμενα νερά και δύο χείμαρροι, 
ο Αλωνίτικος και ο Μανουράς, αποτε-
λούν τα κύρια χαρακτηριστικά του φυσι-
κού περιβάλλοντος των Χιονιάδων, όπου 
αφθονούν οι χιονοπτώσεις τους χειμε-
ρινούς μήνες και οι βροχοπτώσεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
ΟΙ  ΧΙΟΝΙΑΔΙΤΕΣ  ΛΑΪΚΟΙ  ΖΩΓΡΑΦΟΙ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ: Οι Χιονιάδες, 

με πληθυσμό που εξ όσων γνωρίζουμε 
ουδέποτε ξεπέρασε τα 350-400 άτομα, 
φημίζονταν άλλοτε για τους λαϊκούς ζω-
γράφους (ανέπτυξαν την πλέον έντονη 
δραστηριότητά τους το 18ο και το 19ο αι-
ώνα) και τους μαραγκούς τους, που ερ-
γάστηκαν με μεγάλη επιτυχία τόσο στον 
ελλαδικό όσο και στο βαλκανικό χώρο, 
φιλοτεχνώντας πλήθος αξιοπρόσεκτων 
ζωγραφικών έργων (εκκλησιαστικών και 
κοσμικών) και περίτεχνων ξύλινων κατα-
σκευών.
Ειδικότερα, οι χιονιαδίτες ζωγράφοι 

ταξίδευαν στα χωριά της ευρύτερης πε-
ριοχής, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μακε-
δονία, στο Άγιο Όρος, στη Θεσσαλία και 
στις γειτονικές χώρες, όπου ζωγράφιζαν 
ναούς και διακοσμούσαν αρχοντικές κα-
τοικίες.
Η ζωγραφική τέχνη στους Χιονιάδες 

ασκήθηκε σε οικογενειακή βάση. Τα νε-

ότερα μέλη της οικογένειας μαθήτευαν 
στους έμπειρους συγγενείς τους και ακο-
λούθως, είτε γίνονταν συνεργάτες τους 
και τους διαδέχονταν είτε συγκροτού-
σαν δικά τους συνεργεία. Η μεγαλύτερη 
οικογένεια ζωγράφων του χωριού ήταν 
οι Πασχαλάδες.
Εξάλλου, από τους πολυάριθμους ξυ-

λουργούς των Χιονιάδων ξεχώριζαν 
εκείνοι που πραγματοποιούσαν καλλι-
τεχνικές εργασίες (σημαντικότερος ξυ-
λογλύπτης του χωριού θεωρείται ο Σίμος 
Μαργαρίτης, που δημιούργησε τέμπλα 
ναών στην Άρτα, στη Βούρμπιανη και 
αλλού). Ένα ξεχωριστό δείγμα της διακο-
σμητικής τέχνης των Χιονιαδιτών ήταν οι 
ξυλόγλυπτες και ζωγραφιστές κασέλες, 
που δίνονταν ως προίκα στις νύφες και 
αποτελούσαν χρηστικά έπιπλα αλλά και 
στολίδια για τις οικίες του χωριού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόδημοι 

Χιονιαδίτες, λαϊκοί ζωγράφοι, ξυλουργοί 
και χτιστάδες, δεν ξεχνούσαν τη γενέθλια 
γη τους, αλλά δημιουργούσαν αδελφό-
τητες και φρόντιζαν να συνεισφέρουν 
στα δημόσια έργα της κοινότητας.
Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 

Στη γραφική πλατεία του χωριού, πάνω 
σε βράχο, δεσπόζει η εκκλησία του Αγί-
ου Αθανασίου (ανακαινισμένη το 1866), 
που χαρίζει όμορφη θέα στην κοιλάδα 
του Γοργοπόταμου και στις γύρω πλα-
γιές του Γράμμου. Τυπικός ηπειρώτικος 
ναός του 19ου αιώνα, ο Άγιος Αθανάσιος 
φιλοξενεί αντιπροσωπευτικά δείγματα 
της χιονιαδίτικης ζωγραφικής.
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Στην πλατεία του χωριού υπάρχουν δύο 
πέτρινα κτίρια, το παλαιό (1905) και το 
νεότερο (1911) σχολείο, που λειτούργη-
σε αρχικά ως παρθεναγωγείο.
ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

Παρεκκλήσι κοντά στο νεκροταφείο του 
χωριού, ο Άγιος Νικόλαος ήταν παλαιό-
τερα η εκκλησία του τρίτου συνοικισμού 
του χωριού, που δεν υπάρχει πλέον.
ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ: Πριν ανη-

φορίσετε στο χωριό, αξίζει να κάνετε μια 
στάση στη θέση «Παρασπόρι», για να 
δείτε το επισκευασμένο πέτρινο γεφύρι, 
έργο μαστόρων της Πυρσόγιαννης (19ος 
αιώνας).

Πηγή: chioniades.gr

Φωτ.: Χιονιάδες, το ξακουστό 
Μαστοροχώρι της Ηπείρου. 
Στην ένθετη φωτ. το γεφύρι 
στο Παρασπόρι.  
(πηγή: Δήμος Κόνιτσας)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 9 Οκτωβρίου: 

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

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 11 Οκτωβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 15 Οκτωβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 16 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 9 Οκτωβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 

ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΟΥΤΗΚΩΣΤΑ ΜΕΝΟΥΤΗ

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

ΚΑΝΑΔΑΣ

Νέο χαράτσι με τις πιστωτικές

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνα-
τότητα να προσθέτουν προσαυ-

ξήσεις στους λογαριασμούς τους για 
πελάτες που πληρώνουν με πιστωτική 
κάρτα, βάσει νέων κανόνων που θα τέ-
θηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

Υπολογίζεται ότι μία στις πέντε μικρές 
επιχειρήσεις σχεδιάζει να μετακυλή-
σει χρεώσεις συναλλαγών με πιστωτι-
κές κάρτες στους πελάτες της, μετά την 
έναρξη ισχύος των νέων κανόνων επιβά-
ρυνσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα 
με μια νέα έρευνα από την Καναδική 
Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων.

Από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, οι εται-
ρείες πιστωτικών καρτών θα επιτρέπουν 
στις επιχειρήσεις να προσθέτουν προ-
σαυξήσεις στους λογαριασμούς τους, 
για πελάτες -εκτός στο Κεμπέκ- που πλη-
ρώνουν με πιστωτική κάρτα. Τα τέλη δεν 
έχουν καθοριστεί, αλλά θα είναι περίπου 
1,4 τοις εκατό ή περισσότερο του λογα-
ριασμού. 
Οι νέοι κανόνες είναι το αποτέλεσμα 

μιας διευθέτησης σε μια μακροχρόνια 
ομαδική δικαστική διαμάχη μεταξύ μι-
κρών εμπόρων, Visa, MasterCard και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εται-
ρείες πιστωτικών καρτών είχαν από και-
ρό αντισταθεί στο να επιτρέψουν στις 
επιχειρήσεις να μετακυλίσουν αυτά τα 
κόστη, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει 
τους καταναλωτές να αλλάξουν τρόπους 
πληρωμής για να αποφύγουν την πλη-
ρωμή των τελών. Αντίθετα, το κόστος 
βαρύνει τους εμπόρους, πολλοί από 
τους οποίους αισθάνονται ότι πρέπει να 
πληρώσουν τα τέλη για να εξυπηρετή-
σουν τους πολλούς πελάτες που θέλουν 
να πληρώσουν με πιστωτική κάρτα.

Ο πρόεδρος της CFIB, Dan Kelly, είπε 
ότι είναι χαρούμενος που οι ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων έχουν τώρα την επιλογή 
να κάνουν αυτές τις χρεώσεις διαφανείς 
στους πελάτες τους.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έρευνα 
της CFIB με 3.914 μέλη, που διεξήχθη 
από την 1η έως τις 8 Σεπτεμβρίου, το 19 
τοις εκατό των ερωτηθέντων σχεδίαζε να 
προσθέσει τις προσαυξήσεις το συντο-
μότερο δυνατό. Ένα άλλο 26 τοις εκατό 
δήλωσε ότι θα το έκανε εάν το έκαναν οι 
ανταγωνιστές τους, το 40 τοις εκατό είπε 
ότι δεν ήταν ακόμη σίγουρο και το 15 
τοις εκατό είπε ότι δε θα το έκαναν.

Εκείνες οι επιχειρήσεις που αντιμετω-
πίζουν τους καταναλωτές πρόσωπο με 
πρόσωπο, είχαν τις λιγότερες πιθανότη-
τες να πουν ότι θα μετακυλίσουν το κό-
στος. Μόνο το 12 τοις εκατό του λιανικού 
εμπορίου, το 17 τοις εκατό των προσω-
πικών υπηρεσιών και το 19 τοις εκατό 

των επιχειρήσεων φιλοξενίας, δήλωσαν 
ότι ήταν βέβαιο ότι θα προσθέσουν την 
επιπλέον χρέωση.
Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις 

που πωλούσαν συχνά σε άλλες επιχει-
ρήσεις, ήταν πιο πιθανό να θέλουν να 
μετακυλίσουν το κόστος συναλλαγής. 
Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν: μετα-
φορές (37 τοις εκατό), χρηματοδότηση, 
ασφάλιση και ακίνητη περιουσία (32 τοις 
εκατό) και κατασκευές (31 τοις εκατό).

Για εκείνους που δεν ήθελαν να μετα-
κυλίσουν τις χρεώσεις, το 79 τοις εκατό 
είπε ότι ήταν, επειδή πίστευαν ότι θα 
αποξενώσει τους πελάτες τους.

Ο Karl Littler, ανώτερος αντιπρόεδρος 
δημοσίων υποθέσεων στο Συμβούλιο 
Λιανικής του Καναδά, είπε ότι η ομάδα 
του πραγματοποίησε πρόσφατα μια ενη-
μερωτική συνάντηση, και ενώ υπήρχε 
ενδιαφέρον για το θέμα, είπε ότι πιστεύ-
ει ότι οι λιανοπωλητές θα παραμείνουν 
απρόθυμοι να ξεκινήσουν πρόσθετη χρέ-
ωση.

Ωστόσο, οι χρεώσεις πιστωτικών καρ-
τών έχουν οδηγήσει σε διαφωνίες μετα-
ξύ εταιρειών καρτών και λιανοπωλητών. 
Το 2016, η Wal-Mart Canada σταμάτησε 
να δέχεται κάρτες Visa σε καταστήματα 
στο Thunder Bay και στη Μανιτόμπα για 
αρκετούς μήνες. Οι δύο πλευρές κατέλη-
ξαν σε συμφωνία για τα τέλη στις αρχές 
του 2017 και η Wal-Mart συνέχισε να δέ-
χεται τη Visa.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποσχέθη-

κε στον προϋπολογισμό της για το 2021 
να ασκήσει πίεση στις εταιρείες καρτών 
και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
να μειώσουν το τέλος από το σημερινό 
μέσο όρο του 1,4 τοις εκατό, αλλά δεν 
έχει ακόμη λάβει μέτρα γι’ αυτή τη δέ-
σμευση.

Οι χρεώσεις συναλλαγών με πιστωτικές 
κάρτες έχουν γίνει μια αυξανόμενη ανη-
συχία για τις επιχειρήσεις, επειδή οι πε-
λάτες χρησιμοποιούν όλο και περισσό-
τερο κάρτες αντί για μετρητά. Σύμφωνα 
με την Payments Canada, έγιναν έξι δισε-
κατομμύρια συναλλαγές με προσωπικές 
πιστωτικές κάρτες το 2021, σε σύγκριση 
με 4,5 δισεκατομμύρια το 2016. Η συνο-
λική αξία αυτών των συναλλαγών αυξή-
θηκε στα 509 δισεκατομμύρια δολάρια 
από 408 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και αυτή η νομική διευθέτηση προ-
ήλθε από μικρές επιχειρήσεις, οι μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις έχουν επίσης δια-
μαρτυρηθεί για χρεώσεις συναλλαγών 
με πιστωτικές κάρτες.
Η Telus Corp. απέστειλε επιστολή στο 

CRTC τον Αύγουστο, ζητώντας άδεια να 
χρεώσει στους πελάτες ένα τέλος συναλ-
λαγής 1,5 τοις εκατό εάν πληρώσουν το 
λογαριασμό τους με πιστωτική κάρτα. Η 
Telus είπε ότι περίμενε, πως η χρέωση θα 
ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 2$ το μήνα.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Η πιο «καυτή… γιαγιά» στον κόσμο 
έγινε 52 ετών και το γιορτάζει  
με προκλητικές πόζες
Οι αναλογίες της «κόβουν» την ανάσα

Το όνομά της είναι Gina Stewart, πρό-
σφατα γιόρτασε τα 52α γενέθλιά της 

και έχει κάνει το ίντερνετ να… παραληρεί 
με τις τολμηρές αναρτήσεις της.
Η σέξι γιαγιά, που μόνο με γιαγιά δε 

μοιάζει, ποζάρει στο instagram φορώ-
ντας μόνο τα απαραίτητα και οι followers 
της δε σταματούν να της κάνουν likes.
«Το 1970 μοιάζει σαν να ήταν χθες», 

έγραψε στην πρόσφατη ανάρτησή της 
για τα γενέθλιά της και μας χάζεψε. Στη 
φωτογραφία ποζάρει με ένα σέξι φόρε-
μα μπροστά από δύο μπαλόνια με τον 
αριθμό 52 και οι αναλογίες της ζαλίζουν. 

Η Gina Stewart το 2018 χαρακτηρίστηκε 
«η πιο καυτή γιαγιά του κόσμου» όταν 
οι φωτογραφίες της από έναν online δι-
αγωνισμό έγιναν viral. Είναι μητέρα τεσ-
σάρων παιδιών, έχει ένα εγγόνι και δε 
σταματά να ανάβει φωτιές με το καλλί-
γραμμο κορμί της.
Στο Instagram αναρτά συνεχώς φωτο-

γραφίες, όπου φορά είτε τα εσώρουχά 
της, είτε το μαγιό της, και προκαλεί τα-
ραχές στους ακολούθους της.
Όσο για το μυστικό της νεότητάς της; 
Η ίδια αποκαλύπτει ότι αντέχει σε θερ-

μοκρασίες -110 βαθμούς Κελσίου.
Πρόκειται για τη γνωστή κρυοθερα-

πεία, που χρησιμοποιείται για μυϊκή κό-
πωση, αποκατάσταση μυών, θεραπεία 
τραυματισμών και γενική αναζωογόνηση 
του δέρματος.
Τέλος, σημειώνει ότι προσέχει τη δια-

τροφή της και επιλέγει τροφές πλούσιες 
σε πρωτεΐνες, ενώ αποφεύγει το αλκοόλ.

Η Σαρλίζ Θερόν δεν είναι 
έτοιμη να ξεκινήσει μία σχέση

Η ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν φιλοξενείται 
στο εξώφυλλο του Harper’s Bazaar’s 

Process Issue, στο οποίο αποκαλύπτει 
ότι «κάποιος ενδιαφέρθηκε να κάνει σχέ-
ση μαζί της» κατά τη διάρκεια της πανδη-

μίας Covid-19. «Ήταν απλώς μια βαθιά 
βουτιά σε μια σχέση», είπε η σταρ, στο 
περιοδικό. «Και ήμουν κάπως... δεν ξέρω 
αν θέλω... Απλώς αισθάνομαι τόσο εκτός 
αυτής της λογικής».
Προς το παρόν, η μητέρα δύο παιδιών 

επικεντρώνεται στις κόρες της Τζάκσον 
και Άουγκουστ, και τι μπορεί να κάνει για 
να τις εντυπωσιάσει, συνήθως στην κου-
ζίνα. «Όταν τα παιδιά μου λένε «μαμά, 
κανείς δε φτιάχνει τα ζυμαρικά καλύτε-
ρα από σένα», τίποτα δε συγκρίνεται μ’ 
αυτό», είπε η Θερόν.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βασιλιάς Κάρολος: Αυτό είναι το πορτρέτο του 
που θα εμφανίζεται στα βρετανικά νομίσματα

Παρουσιάστηκε το πορτρέ-
το του βασιλιά Καρόλου 

που θα εμφανίζεται στα βρε-
τανικά νομίσματα, μετά το θά-
νατο της βασίλισσας Ελισάβετ.
Σύμφωνα με το BBC, τα νέα 

νομίσματα φέρουν το πορτρέτο 
του Βρετανού μονάρχη χωρίς 
στέμμα και σε αριστερό προ-
φίλ, αντίθετα δηλαδή από το 
πορτρέτο του προηγούμενου 
μονάρχη.
Τα πρώτα νομίσματα με το νέο 

πορτρέτο θα είναι αυτά των 50p 
και θα κυκλοφορήσουν μέσα σε 
λίγες εβδομάδες για τους συλ-
λέκτες από το Royal Mint, ενώ 
οι πολίτες θα αρχίσουν να τα 
χρησιμοποιούν μέχρι το τέλος 
του έτους. Ο βασιλιάς Κάρολος 
έδωσε την έγκρισή του για το 
πορτρέτο και μάλιστα δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.
Τα νέα νομίσματα θα κυκλοφορούν μαζί με τα σχεδόν 27 δισεκατομμύρια νομί-

σματα με το πορτρέτο της βασίλισσας, τα οποία θα γίνονται αποδεκτά για αρκετά 
χρόνια ακόμα.

© govastileto.gr

Οι Spice Girls θα κυκλοφορήσουν επετειακή  
έκδοση του άλμπουμ «Spiceworld»
Οι Spice Girls επιστρέφουν – κατά κάποιο τρόπο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το εμβληματικό γυναικείο 

γκρουπ της δεκαετίας του 1990 θα επανακυκλοφορήσει το άλμπουμ του 1997 «Spiceworld» για τον εορτασμό της 25ης 
επετείου του δεύτερου LP τους.
Σύμφωνα με αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς των Spice Girls στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διευρυμένο άλ-

μπουμ θα περιλαμβάνει demos, νέα remix και ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις και τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου 
του πολυαναμενόμενου «Step To Me», το οποίο αρχικά εμφανίστηκε στη διαφημιστική καμπάνια των Spice Girls για την Pepsi.
Τα πέντε αρχικά μέλη, Βικτόρια «Posh» Μπέκαμ, Μέλανι «Sporty» Τσίσολμ, Τζέρι «Ginge» Χάλιγουελ, Μέλανι «Scary» 

Μπράουν και Έμμα «Μπέιμπι» Μπάντον – «επιμελήθηκαν» την επανέκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης ένα 15λεπτο 
«megamix» των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, με τίτλο «Spice Girls Party Mix».

© 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.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	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.	
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στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Προσέχουμε τα πράγματά σας... 
σεβόμαστε το όνομά μας.

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Η παροικία μας, όπως κάθε γειτονιά, έχει τις δικές της κουτσομπόλες... Στις μέρες 
μας, χάρις στα κοινωνικά δίκτυα, τα κουτσομπολιά και οι συκοφαντίες είναι 

πολύ της «μόδας». 
«H Αλέκα και η Μαγδάλω» πρωτοεμφανίστηκαν στην παροικία μας αρχές του 1969 

στο περιοδικό «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» όπου Αρχισυντάκτης ήταν ο Στυλιανός Γκιούσμας, που 
πίστευε ότι το γέλιο κάνει καλό στη ζωή. 
Συνέχισαν τα «κουτσομπολιά» τους το 1971, στη μηνιαία εφημερίδα του 

«Ελληνοκαναδική ΔΡΑΣH». 
Επανήλθαν στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ το 2017, για να σχολιάσουν ωμά τα πάντα 

και τους πάντες. Τώρα δεν είναι οι νεοφερμένες κοπέλες του ΄70. Είναι παντρεμένες 
με παιδιά. Η μία επίσης -η Μαγδάλω- είναι και γιαγιά! 
Απολαύστε τες λοιπόν. Και μην ξεχνάτε, ότι «κάθε παρομοίωση με υπαρκτά ή 

ανύπαρκτα πρόσωπα και ονόματα είναι απλώς συμπωματική» και δε φέρει καμία 
ευθύνη η διεύθυνση της εφημερίδας και οι συνεργάτες της.

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, πως είσαι;
Α-Εγώ καλά, ο Μενέλαος… θαύμα.
Μ-Γιατί θαύμα;
Α-Κάθε πρωί με τον καφέ του τρώει και 

ένα μπακλαβαδάκι, από το δεύτερο ταψί 
που κράτησε για τον εαυτό του. Φαίνεται 
η γλύκα τού έχει επηρεάσει και την ψυχι-
κή του κατάσταση και είναι όλο γλύκες.

Μ-Πιστεύω να «δείχνει» τη γλύκα του 
και σ’ εσένα…

Α-Τι; Α, τώρα το εννόησα. Φυσικά, και 
όχι μόνο. Αφού μου λέει το βράδυ στο 
αυτί «θέλω να κάνουμε… παιδί!».

Μ-Τόσο πολύ τον επηρέασε…
Α-Ναι. Καλά, τι στο καλό βάζεις στους 

μπακλαβάδες σου; Κι εγώ ακόμα ένιωθα 
κάποια καλή διάθεση.

Μ-Α, φιλενάδα. Τα μυστικά της κουζίνας 
μου δε στα λέω… 
Α-Δεν ξέρω αλλά νομίζω ότι είχαν μια δι-

αφορετική γεύση. Μη μου λες;
Μ-Να σου πω τι;
Α-Βρε αφιλότιμη. Τι έβαλες στο μίγμα 

σου; Δε λέω, καλό ήταν αλλά μας ρώτη-
σες;

Μ-Εσύ το είπες: «ήταν καλό, σου έδωσε 
ευφορία, και ο Μενέλαος σου είναι όλο 
γλύκες…», γιατί να σε ρωτήσω;
Α-Μα δεν απαγορεύεται;
Μ-Από πέρσι τον Οκτώβριο καθόλου. 

Μπορείς να πας στα κυβερνητικά μαγαζιά 
μαριχουάνας και να αγοράσεις υλικά ή 
ακόμα μπισκότα και άλλα φαγώσιμα που 
περιέχουν την κάναβη.
Α-Κι εσύ αυτό έκανες;
Μ-Ναι, σκέφτηκα πως θα ήταν τα γλυκά 

μου αν είχαν λίγο κανναβιδιόλη…
Α-Τι είναι αυτό;
Μ-Το λάδι που βγάνει από την κάνναβη. 
Α-Δεν το ήξερα που βγαίνει και λάδι από 

κάνναβη. Εγώ μόνο λάδι από ελιές ξέρω.
Μ-Πολλά φρούτα, λαχανικά  και φυτά 

βγάζουν λάδι για διαφορετικές χρήσεις 
φυσικά. Δεν έχεις ακούσει για λάδι από 
αβοκάντο ή αλόη;

Α-Αυτά τα ξέρω.
Μ-Λοιπόν, έτσι και από την κάνναβη 

βγαίνει λάδι. Δε μου λες, τις τελευταίες 
μέρες πως κοιμάται ο δικός σου;
Α-Να σου πω, συνήθως σηκώνεται κά-

που στις 3 το πρωί, αλλά αυτή την εβδο-
μάδα κοιμάται σαν πουλάκι.

Μ-Είδες τι κάνει το λάδι;
Α-Αυτό λες να είναι;
Μ-Φυσικά. Διάβασα ότι ηρεμεί τις έν-

νοιες που μας ταλαιπωρούν την ώρα 
του ύπνου και μειώνει και θεραπεύει τις 
φλεγμονές που αναπτύσσονται και συσ-
σωρεύονται στο σώμα μας κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας.

Α-Βλέπω έγινες ειδική επί του θέματος.
Μ-Το κατά δύναμη.
Α-Τώρα που το σκέπτομαι, λίγο «λαδάκι» 

που ηρεμεί και καταπραΰνει δεν είναι και 
άσχημο.

Μ-Σε βλέπω να μαγειρεύεις με «νέα» 
υλικά.

Α-Αν είναι να κοιμάται ήρεμα ο Μενέλα-
ος μου και είναι πάντα χαρούμενος, γιατί 
όχι; Κάτι ήξεραν οι χίπηδες που δεν τους 
ένοιαζε τίποτα γύρω τους…

Μ-Ναι, αλλά αυτοί έπαιρναν μεγάλες 
δόσεις.

Α-Σωστά. Ενώ εμείς μόνο λιγουλάκι. Δε 
μου λες τώρα, πως είδες τα αποτελέσμα-
τα των εκλογών;

Μ-Τι να δω; Το αποτέλεσμα ήταν αυτό 
που περιμέναμε. 
Α-Τόσο πολύ σαρωτική νίκη;
Μ-Φυσικά. Αποσπάζοντας την ψήφο 

των οπαδών του Παρτί Κεμπεκουά με το 
γλωσσικό νόμο 96 αύξησε τις έδρες του 
από 76 στις 90. Από την άλλη μεριά, η 
αμφιταλαντευόμενη πολιτική των φιλε-
λευθέρων για τον ίδιο νόμο, έριξε τους 
αντίθετους του 96, στο νέο συντηρητικό 
κόμμα του Κεμπέκ.

Α-Όμως δεν πήρε ούτε μια έδρα λόγω 
του εκλογικού συστήματος που έχουμε. Γι 
αυτό και θα πρέπει να αλλάξει.

Μ-Δε νομίζω να αλλάξει.
Α-Και γιατί; Αφού θα είναι πιο δίκαιο…
Μ-Μπορεί να είναι πιο δίκαιο και πιο δη-

μοκρατικό, αλλά όχι επωφελές για την κυ-
βέρνηση. Γι αυτό και δε θα αλλάξει. Μην 
ξεχνάς, υπάρχουν παραδείγματα όπως 
της Ιταλίας, που χάρις του εκλογικού τους 
συστήματος έχουν αλλάξει πάνω από 70 
κυβερνήσεις τα τελευταία 77 χρόνια.

Α-Τόσες πολλές;
Μ- Ναι. Η νέα κυβέρνηση Μελόνι είναι η 

70η που σχηματίζεται στην Ιταλία από το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με μέσο όρο 
μία κυβέρνηση να αλλάζει κάθε 30 μή-
νες. Η πολιτική αστάθεια αποδίδεται στο 
υβριδικό πολιτικό σύστημα της Ιταλίας. 
Φαντάζεσαι τι τραβάνε οι δόλιοι δημόσι-
οι υπάλληλοι, που αλλάζουν οι υπουργοί 
κάθε τόσο και λιγάκι.

Α-Υποθέτω χάος;
Μ-Σχεδόν. Γι’αυτό σου λέω, το σύστημα 

μας είναι πολύ καλύτερο, διότι δε δημι-
ουργεί πολιτική αστάθεια.

Α-Ναι, αλλά τώρα που σταθεροποιήθηκε 
το κυβερνητικό κόμμα, δε βλέπω αλλαγή 
για πολλά χρόνια.

Μ-Οι αλλαγές προέρχονται από το λαό, 
τους ψηφοφόρους. Όταν βαρεθούν, σί-
γουρα θα διαλέξουν κάτι άλλο. 
Α-Μάλλον έχεις δίκιο… 
Μ-Λοιπόν, σε αφήνω, διότι πάω να δο-

κιμάσω κάτι αλμυρά κουλουράκια με το 
«λάδι».

Α-Καλή ιδέα. Και θα σου έλεγα να στεί-
λεις καμιά φουρνιά και στη, κοινότητα 
στα συμβούλια τους…

Μ-Γιατί να στείλω;
Α-Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ξέρω 

τι σου λέω… Έμαθα ότι έγινε χαμός στο 
περασμένο. Γι αυτό σου λέω, κουλουρά-
κι με το «λαδάκι» και θα είναι όλοι τους 
ήρεμοι και καλοσυνάτοι!

Μ-Λες;
Α-Λέω. Τα λέμε…
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

TORONTO-INTER MIAMI 0-1
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

NEW ENGLAND-ATLANTA 2-1 
COLORADO-FC DALLAS 1-0 

CHARLOTTE-PHILADELPHIA 4-0 
CF MONTREAL-DC UNITED 1-0 
COLUMBUS-NY RED BULLS 2-1 

CINCINNATI-CHICAGO 2-3 
SAN JOSE-MINNESOTA 2-0 

VANCOUVER-AUSTIN FC 2-0 
LA GALAXY-REAL SALT LAKE 1-1

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
NY CITY-ORLANDO CITY 2-1 

PORTLAND TIMBERS-LAFC 1-2 
KANSAS CITY-SEATTLE 1-0 
NASHVILLE-HOUSTON 1-2
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

CHARLOTTE-COLUMBUS 2-2 
INTER MIAMI-ORLANDO CITY 4-1

Μόντρεαλ: Νέα νίκη  
με σύμμαχο την τύχη
Ακόμα και στην κακή του μέρα το 

Μόντρεαλ έχει την τύχη με το μέ-
ρος του. Αφού λαχτάρησε στο πρώτο 
ημίωρο του αγώνα με το DC United, 
προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου 
(41΄) ο Pines των φιλοξενούμενων ση-
μείωσε με αυτογκόλ το μοναδικό τέρμα 
που έδωσε στο Μόντρεαλ την 3η συνε-
χόμενη νίκη του (1-0) και την πρόκριση 
στα πλέι-οφ με πλεονέκτημα έδρας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

01] PHILADELPHIA 64 (68-26) 
02] MONTREAL 62 (60-49) 
03] NY CITY 52 (55-40) 
04] NY RED BULLS 50 (48-41) 
05] INTER MIAMI 48 (46-53)
06] FC CINCINNATI 46 (59-54)
07] COLUMBUS CREW 46 (45-39) 
08] ORLANDO CITY 45 (42-52) 
09] CHARLOTTE 42 (44-50) 
10] NEW ENGLAND 41 (46-49) 
11] ATLANTA UTD 40 (47-52) 
12] CHICAGO FIRE 38 (38-47) 
13] TORONTO FC 34 (49-62) 
14] DC UNITED 27 (34-66)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 67 (66-37)  
02] AUSTIN 55 (64-48) 
03] FC DALLAS 50 (46-36) 
04] LA GALAXY 47 (55-50) 
05] NASHVILLE SC 47 (51-41) 
06] PORTLAND TIMBERS 46 (52-50) 
07] MINNESOTA UNITED 45 (46-51) 
08] REAL SALT LAKE 44 (40-44) 
09] VANCOUVER WHITECAPS 43 (40-55) 
10] COLORADO RAPIDS 42 (45-56) 
11] SEATTLE SOUNDERS 40 (45-44) 
12] SPORTING KANSAS CITY 40 (41-52) 
13] HOUSTON DYNAMO 36 (42-53) 
14] SAN JOSE EARTHQUAKES 34 (50-67)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ATLANTA-NY CITY 
CHICAGO-NEW ENGLAND 

DC UNITED-FC CINCINNATI 
INTER MIAMI-CF MONTREAL 
NY RED BULLS-CHARLOTTE 

ORLANDO-COLUMBUS 
PHILADELPHIA-TORONTO 

AUSTIN-COLORADO 
FC DALLAS-KANSAS CITY 
HOUSTON-LA GALAXY 

LAFC-NASHVILLE 
MINNESOTA-VANCOUVER 

REAL SALT LAKE-PORTLANDTIMBERS 
SEATTLE-SAN JOSE

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super 
Cup για πρώτη φορά στην Ιστορία 

του και ταυτόχρονα τον πρώτο τίτλο της 
σεζόν. Στο 3ο Super Cup, η ομάδα του 
Πειραιά νίκησε στη Ρόδο με 67-52, τον 
περυσινό νικητή Παναθηναϊκό, «καθα-
ρίζοντας» ουσιαστικά το ματς στην 3η 
περίοδο, όταν δέχτηκε 9 πόντους. 
Αν και οι δύο ομάδες ήταν εμφανώς ανέ-

τοιμες, η άμυνα των «ερυθρόλευκων» 
και η υπεροχή στον τομέα των ριμπάουντ 
ήταν οι τομείς που έκαναν τη διαφορά. 
MVP του 3ου Super Cup αναδείχτηκε ο 
Γάλλος διεθνής σέντερ του Ολυμπιακού, 
Μουσταφά Φαλ.  
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος 

Μπαρτζώκας, πλέον έχει κατακτήσει... 
κάθε τίτλο που υπάρχει με την ομάδα του 
Πειραιά, δηλαδή Euroleague, Διηπειρω-
τικό, Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας 
και Super Cup Ελλάδας.
Double double σημείωσε  στον τελικό 

ο Σάσα Βεζένκοφ με 12 πόντους και 11 
ριμπάουντ, ο Μουσταφά Φαλ πέτυχε 
επίσης 12 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο 
Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Με 9 πόντους 
και 9 ριμπάουντ, ο Μπόλομποϊ ήταν κα-
θοριστικός για τους Πειραιώτες. 
Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρερ τον 

Πάρις Λι με 12 πόντους, ο Ντέρικ Ουί-
λιαμς πέτυχε 10 πόντους, ενώ ο Γιώργος 
Παπαγιάννης είχε συγκομιδή 8 πόντους 
και 9 ριμπάουντ. Ο Γκριγκόνις είχε 0/6 
τρίποντα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-18, 34-37, 43-56, 52-67
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Πουρσανίδης, 
Παπαπέτρου 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντο-
νιτς): Καλαϊτζάκης Π., Λι 12 (2), Παπα-
γιάννης 8, Ουίλιαμς 10 (2), Γκριγκόνις 4, 
Μποχωρίδης 8 (2), Άντριους 2, Καλαϊτζά-
κης Γ., Πονίτκα 8 (1), Γκουντάιτις
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώ-
κας): Ουόκαπ 6 (1), Κέιναν 6 (2), Φαλ 12, 

Βεζένκοφ 12 (2), Παπανικολάου 2, 
Λούντζης, Λαρεντζάκης 11 (1), Σλούκας 2, 
Μπόλομποϊ 9, Πίτερς 2, ΜακΚίσικ 5

ΤΡΙΤΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
Την 3η θέση κατέλαβε ο Προμηθέας Πα-

τρών στο 3ο Super Cup, αφήνοντας στην 
4η και τελευταία θέση τον «οικοδεσπό-
τη» Κολοσσό Ρόδου. 
Οι Αχαιοί... πάτησαν γκάζι στην 3η πε-

ρίοδο, την οποία «έκλεισαν» στο +20 
μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το 
υπόλοιπο του «μικρού» τελικού, για να 
επικρατήσουν με 95-71 της ομάδας του 
«σμαραγδένιου νησιού». 
Ο Τζο Γιανγκ με 23 πόντους (5/7) τρί-

ποντα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του 
Προμηθέα που τέλειωσε τον αγώνα με 
15/25 τρίποντα! Με 13 πόντους και 8 ρι-
μπάουντ, τον ακολούθησε σε απόδοση 
ο Κόντιτ, ενώ διψήφιοι για τους νικητές 

ήταν και οι Κουλμπόκα (12π.), Τσαϊρέλης 
(11π.) και Χέλεμς (11π.). Από τον Κολοσ-
σό Ρόδου ξεχώρισε ο Τι Τζέι Σταρκς με 21 
πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σάσα Στε-
φάνοβιτς. 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-23, 32-44, 48-68, 71-95
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Ζαχαρής, Κάρδα-
ρης
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώ-
ρου): Σταρκς 21 (2), Μορέιρα 9, Χρυσικό-
πουλος, Κατσίβελης 7 (1), Στεφάνοβιτς 14 
(3), Όζμπορν 6, Μπίλλης 6, Μπαρσέλο 5 
(1), Χατζηδάκης 1, Ιορδάνου 2
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Για-
τράς): Κάουαν 5 (1), Γιανγκ 23 (5), Κόντιτ 
13, Τσαϊρέλης 11 (1), Χέλεμς 11 (3), Πλώ-
τας 2, Μουράτος 4, Γκίκας 7, Κακλαμανά-
κης 2, Σίμπσον 5 (1), Τανούλης, Κουλμπό-
κα 12 (1)
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«Κόκκινος» ο πρώτος  «Κόκκινος» ο πρώτος  
τίτλος της χρονιάςτίτλος της χρονιάς

EUROPA LEAGUE

Παραδόθηκε άνευ όρων ο Ολυμπιακός!
Στα… σκοινιά ο Ολυμπιακός! Τα μεγάλα ρίσκα του Μίτσελ και τα τεράστια κενά μεσοαμυντικά πλήγωσαν 
τους Πειραιώτες, που γνώρισαν τρίτη ήττα σε ισάριθμα ματς, αυτή τη φορά από την Καραμπάγκ (0-3)

Εξαφανίστηκε από το γήπεδο μετά το 
60’ και βλέπει την πρόκριση να απο-

μακρύνεται ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρό-
λευκοι» πλήρωσαν τα λάθη τους, αλλά 
και τα μεγάλα κενά που είχαν μεσοα-
μυντικά, επιτρέποντας στην Καραμπάγκ 
να περάσει με το εμφατικό 3-0 από το 
«Γ. Καραϊσκάκης». Ο Οβούζου άνοιξε το 
σκορ στο 68’, ο Βέσοβιτς έκανε το 2-0 στο 
82’ και ο Σεϊντάεφ διαμόρφωσε στο 86’ 
το αποτέλεσμα. Τρεις ήττες σε ισάριθμα 
παιχνίδια για τους Πειραιώτες, που πλέ-
ον βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση, ακόμη και για την τρίτη θέση, με 
τους Αζέρους να φτάνουν τους 6 βαθ-
μούς.
Ντεμπούτο για τον Μαρσέλο, ο οποίος 

είναι φανερά ανέτοιμος και θέλει αρ-
κετό χρόνο ακόμη, ενώ ο Μίτσελ πήρε 
ρίσκα για να κυνηγήσει τη νίκη και άφη-
σε «γυμνή» μεσοαμυντικά την ομάδα 
του. Τεράστια γιούχα για τον Σισέ, αλλά 

και συνθήματα κατά των παικτών, που 
στο τελευταίο μισάωρο παραδόθηκαν 
άνευ όρων στις ορέξεις των Αζέρων 
που χτύπησαν στην κόντρα – επίθεση. 
Σε μια εβδομάδα παίζει στο Αζερμπαϊ-
τζάν ο Ολυμπιακός και μόνο με νίκη θα 
μείνει ζωντανός, με τους «ερυθρόλευ-
κους» να στρέφονται πλέον στο παιχνίδι 
με τον ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της 
Super League!
MVP: Ο Οβούσου ήταν ιδιαίτερα δρα-

στήριος και επικίνδυνος, ενώ ήταν 
και ο ποδοσφαιριστής που έδωσε 
προβάδισμα στην Καραμπάγκ, ανοί-
γοντας το δρόμο για την ευρεία επι-
κράτηση επί του Ολυμπιακού (0-3). 
Η σφυρίχτρα: Δεν είχε θέματα ο διαι-
τητής Πελίτο (Βοσνία), ο οποίος άφησε 
αρκετές φορές το παιχνίδι να παιχτεί. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Άβιλα, Ρέα-
μπτσιουκ, Παπέ Σισέ (83’ Βαλμπουε-
νά), Βρσάλικο, Εμβιλά, Μπουχαλάκης 

(60’ Μαρσέλο), Κούντε (74’ Ίνμπομ 
Χουάνγκ), Γκάρι Ροντρίγκες (60’ Μα-
σούρας), Μπιέλ και Ούι Τζο Χου-
άνγκ (74’ Αμπουμπακάρ Καμαρά). 
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Μαγκομενταλίγιεβ, Για-
φαργκουίλιεβ (46’ Μπαϊράμοβ), Μπ. Χου-
σεϊνοβ, Μουσταφάντζε, Βέσοβιτς (90’ Α. 
Χουσεΐνοβ), Αλμέιδα (65’ Ρομαό), Γκαρά-
γιεβ, Κάντι, Οβόσου (90’ Όζομπιτς), Ζου-
μπίρ και Λεάντρο Αντράντε (65’ Σεϊντάεβ). 

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
• Φράιμπουργκ – Ναντ 2-0
• Ολυμπιακός – Καραμπάγκ 0-3
Η βαθμολογία του 7ου ομίλου
1] Φράιμπουργκ  (3)  3-0-0      9
2] Καραμπάγκ   (3)  2-0-1      6
3] Ναντ   (3)  1-0-2      3
4] Ολυμπιακός   (3)  0-0-3      0
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
13/10, 19:45 Καραμπάγκ – Ολυμπιακός
13/10, 19:45 Ναντ – Φράιμπουργκ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0 
61’ Μποάκιε
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ 2-0 
19’ Τιλίκα, 44’ Γκαρντάβσκι 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2-0 
45+2’ (πέν.), 68’ Μπακαμπού
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΡΗΣ 2-0 
26’ Ντέλετιτς, 30’ (πέν.) Μπαριέντος 
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2 
18’ Ολιβέϊρα - 51’, 73’ (πέν.) Αϊτόρ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-4 
34’ Εραμούσπε - 7’ Μόρσεϊ,  
25’,71’,87’ Καρέλης
ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4-1 
6’,65’ Γκατσίνοβιτς, 26’ Γκαρσία,  
62’ Αραούχο - 93’ Ελευθεριάδης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 6 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  18 (11-2) 
02] ΑΕΚ    12 (12-4) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 (9-4) 
04] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  11 (9-5) 
05] ΠΑΟΚ   11 (6-4) 
06] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 (10-7) 
07] ΑΡΗΣ   10 (8-6) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  8 (9-7) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  7 (6-6) 
10] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   6 (2-5) 
11] ΟΦΗ   4 (4-10) 
12] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 (4-13) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  2 (2-8) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  1 (3-14)

ΣΚΟΡΕΡΣ (σε 6 αγώνες):   
Αϊτόρ (ΠΑΟ) 7 γκολ,  

Καρέλης* (Παναιτωλικός) 6 γκολ,  
Αραούχο (ΑΕΚ), Πινέδα (ΑΕΚ),  

Μαντσίνι (ΑΡΗΣ), Ντέλετιτς (Βόλος), 
Εραμούσπε (Γιάννινα) από 3 γκολ

*Ο Νίκος Καρέλης σημείωσε το πρώτο 
του χατ τρικ στο ελληνικό πρωτάθλη-
μα και έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιρι-
στής του Παναιτωλικού που σημειώνει 
τρία γκολ σε μια αναμέτρηση της Super 
League. Το παρθενικό χατ τρικ για την 
ομάδα του Αγρινίου το είχε σημειώσει 
στις 26 Οκτωβρίου 2014 ο Μορένο, στην 
εντός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στον 
Πανθρακικό. Ο Καρέλης έφτασε πλέ-
ον τα 43 γκολ στη Super League σε 166 
συμμετοχές.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

10:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
12:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
09:00 ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
09:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 
14:15 ΑΡΗΣ-ΑΕΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

11:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ|ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ: ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 1-2

Παράσταση τίτλου για τον Παναθηναϊκό

Την έκτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνί-
δια στη φετινή Super League σημεί-

ωσε ο Παναθηναϊκός. Αν κι έμεινε πίσω 
στο σκορ από το γκολ του Νέλσον Ολιβέ-
ιρα (18’) – πρώτο του Πορτογάλου έπει-
τα από περίπου 14 μήνες – η ομάδα του 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφερε τα πάνω κάτω 
στην Τούμπα, χάρη στα δύο τέρματα του 
Αϊτόρ (51’, 73’ πέν.), ο οποίος εφτασε τα 
έξι γκολ σε ισάριθμα ματς κόντρα στον 
ΠΑΟΚ. Στους 18 βαθμούς οι «πράσινοι», 
επτά πάνω από τους διώκτες τους, με το 
ξεκίνημά τους να προμηνύει τίτλο.
ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ απείλησαν πρώ-

τοι στο ματς, στο 12’, με τον Άνταμ Τσέριν 
να βρίσκει τον Αϊτόρ, το σουτ του οποί-
ου έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Ντόμινικ 
Κοτάρσκι. Πέντε λεπτά μετά, από σέντρα 
του Λευτέρη Λύρατζη, ο Ολιβέιρα αστό-
χησε με το κεφάλι, αλλά στο 18’ ο Πορ-
τογάλος δε λάθεψε: ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς 
έκανε την πάσα, ο Ντόουγκλας Αουγκού-
στο «τσίμπησε» την μπάλα όσο χρειαζό-
ταν, για να πλασάρει ο Ολιβέιρα με το 

δεξί τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι για το 1-0. 
Οι γηπεδούχοι έριξαν το ρυθμό κι οι ευ-
καιρίες εξέλειπαν. Ένα σουτ του Κάλεντ 
Νάρεϊ (32’) κι ένα του Αντράζ Σπόραρ 
(37’) κατέληξαν στις αγκαλιές των τερμα-
τοφυλάκων, ενώ η κεφαλιά του Γιασμίν 
Κούρτιτς στο 45’ δε βρήκε στόχο. 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ξεκίνησε με γκολ 

για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούμπεν Πέρεθ 
βρήκε εξαιρετικά τον Αϊτόρ στην πλάτη 
της αντίπαλης άμυνας, ο Ισπανός πέρα-
σε και τον Κοτάρσκι για να κάνει σε κενή 
εστία το 1-1. Ο τραυματισμός του Ολιβέι-
ρα, άλλαξε κι άλλο την εικόνα του αγώνα, 
αφού ο ΠΑΟΚ ξέμεινε από κλασικό φορ. 
Ωστόσο, οι γηπεδούχοι σπατάλησαν 
σπουδαία ευκαιρία στο 64’, όταν ο Αου-
γκούστο αστόχησε με το αριστερό έπειτα 
από την ωραία ενέργεια του Ζίβκοβιτς. 
Πέντε λεπτά μετά, από ασυνεννοησία 
στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Κοτάρσκι βρήκε 
με τη γροθιά τον Σπόραρ. Η κεφαλιά του 
Σλοβένου πέρασε έξω, αλλά έπειτα από 
την παρέμβαση του VAR ο Γιούλιαν Βάιν-
μπεργκερ έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Αϊ-
τόρ ευστόχησε για το 1-2 στο 73’. Κι ενώ 
όλα έδειχναν... τέλος, ο Γιάννης Κωνστα-
ντέλιας ανατράπηκε από τον Όρντουρ 
Μάγκνουσον στο 90’. Ο Βάινμπεργκερ 
έδειξε αρχικά την άσπρη βούλα, αλλά 
έπειτα από παρέμβαση του VAR, πήρε 
πίσω την απόφασή του.
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έφυγε με τους τρεις 

βαθμούς από τη Θεσσαλονίκη, υποχρε-

ώνοντας τον ΠΑΟΚ στην πρώτη φετινή 
ήττα και πλέον μπορεί να ονειρεύεται 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 
Διαιτητής: Γιούλιαν Βάινμπεργκερ  
(Αυστρία) 
Κίτρινες: Ολιβέιρα, Κοτάρσκι, Κούρτιτς – 
Μάγκνουσον, Χουάνκαρ
Οι συνθέσεις:
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, 
Λύρατζης (86’ Κωνσταντέλιας), Ίνγκασον, 
Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια (77’ Τσαούσης), 
Ντάντας (76’ Ελ Καντουρί), Κούρτιτς  
(86’ Γκορντετζιάνι), Νάρεϊ, Ντάγκλας 
Αουγκούστο, Α. Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα  
(57’ Μπίσεσβαρ) 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν  
Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες,  
Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, 
Ρούμπεν, Κουρμπέλης, Τσέριν, Αϊτόρ 
(90’+5’ Σάρλια), Μπερνάρ (90’ Γκάνεα), 
Σπόραρ (85’ Ιωαννίδης)

*Στην Τούμπα δεν υπήρχαν πανό εκτός 
αυτών που αναφέρουν τα ονόματα των 
έξι φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή 
τους στα Τέμπη πριν από 23 χρόνια. Μά-
λιστα, οι παίκτες των δύο ομάδων κατέ-
θεσαν στεφάνια μπροστά στη Θύρα 4 
στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών. 
*Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού 

έμεινε την τελευταία στιγμή ο Σεμπαστι-
άν Παλάσιος λόγω προβλήματος στην πο-
δοκνημική.  

ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΟΥΛΗΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι αριθμοί της 6ης αγωνιστικής
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν ο πρώτος 

ποδοσφαιριστής που σημείωσε γκολ 
στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ και μάλιστα ήταν 
το παρθενικό για το Σέρβο στη Super 
League, αφού δεν είχε βρει δίχτυα στα 
13 παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό 
στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος 
2021-22 και στα πρώτα 4 φετινά του με 
την ΑΕΚ.

Ο Σέρβος μέσος δεν έμεινε στο ένα 
τέρμα, σημείωσε και δεύτερο και 

παράλληλα δημιούργησε μια... συνέχεια, 
αφού συμπατριώτης του, ο Ίλια Ίβιτς, 
ήταν εκείνος που είχε σκοράρει για τε-
λευταία φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν 
γκρεμιστεί το παλιό γήπεδο της ΑΕΚ. 
Στις 3 Μαΐου 2003, ο Ίλια Ίβιτς είχε γρά-

ψει το τελικό 4-0 επί του Άρη και λίγο 
έλειψε να είναι ίδιο και το σκορ με εκείνη 
την αναμέτρηση, αλλά ο Χρήστος Ελευ-
θεριάδης του Ιωνικού είχε άλλη γνώμη 
στις καθυστερήσεις και έγινε ο πρώτος 
ποδοσφαιριστής που σκοράρει κατά της 
ΑΕΚ στο νέο γήπεδο.

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια έφτασε τα 287 
ματς σε όλες τις διοργανώσεις με 

τον ΠΑΟΚ και πλέον έπιασε στην πρώτη 
θέση των συμμετοχών το Νέτο Γκουερί-
νο, ο οποίος διατηρεί αυτό το ρεκόρ από 
το 1984, όταν και αποχώρησε από τον 
ΠΑΟΚ. Ο Βιεϊρίνια έπιασε και τον Φορ-
τούλα στις συμμετοχές στο πρωτάθλημα 
με 216 και είναι πλέον ο δεύτερος, με τον 
Γκουερίνο να έχει σταματήσει στις 233 
για την Α’ Εθνική/Super League.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αστοχεί για τρί-
τη φορά σε εκτέλεση πέναλτι και 

το παράδοξο είναι πως όλες ήταν στο 
Στάδιο Καραϊσκάκη. Το πρώτο στις 19 
Δεκεμβρίου 2021 με αντίπαλο τη Λαμία, 
όπου σκόραρε μετά για το τελικό 1-0 και 
το δεύτερο στις 13 Μαρτίου 2022 στη 
νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη με 2-1, 
όπου πάλι βρήκε γκολ στη συνέχεια της 
αναμέτρησης. Το τρίτο ήταν την Κυριακή 
2 Οκτωβρίου 2022 με τον Ατρόμητο και 
ήταν το μοναδικό που δεν κατάφερε να 
«απαντήσει» στη χαμένη εκτέλεση. 

Συνολικά έχει 8 εύστοχα πέναλτι σε 11 
εκτελέσεις στη Super League.

Ο Γιάσμικο Βέλιτς επέστρεψε στους 
πάγκους της Super League έπειτα 

από 9 χρόνια, 5 μήνες και 10 ημέρες. 
Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν πάλι ως 

προπονητής του Λεβαδειακού στις 21 
Απριλίου 2013, όπου ηττήθηκε στην Κρή-
τη από τον Πλατανιά και αποχώρησε. 
Αυτή ήταν το 8ο του παιχνίδι στη Super 

League (3 νίκες – 2 ισοπαλίες – 3 ήττες) 
και τα 5 ματς ήταν ως προπονητής της 
ομάδας της Βοιωτίας και τα άλλα 3 με τον 
Παναθηναϊκό.

Μετά από αναμέτρηση με τον Πλα-
τανιά είχε αποχωρήσει από την 

Ελλάδα και ο Μίτσελ που επέστρεψε στη 
Super League έπειτα από 7 χρόνια, 8 μή-
νες και 28 ημέρες. 
Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στο Στά-

διο Καραϊσκάκη με 2-1, ενώ ο Ισπανός 
τεχνικός είχε πέντε διαδοχικές νίκες στα 
τελευταία του πέντε ματς τότε.

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοΑπό το Διοικητικό Συμβούλιο
Την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, πραγμα-

τοποιήθηκε η προγραμματισμένη 
τακτική συνεδρίαση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, 
παρουσία των τοπικών μέσων ενημέ-
ρωσης. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στη 
«Μικρή Βουλή» των κεντρικών γραφεί-
ων της Κοινότητας. 

Η συζήτηση ξεκίνησε με τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης της προηγούμε-
νης συνεδρίασης που δεν είχαν προ-
λάβει να παρουσιαστούν, λόγω της 
μεγάλης διάρκειάς της. 

Ο λόγος δόθηκε πρώτα στον Πρόεδρο 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Μο-
ντρεάλ Δημήτρη Κατσαούνη, ο οποίος 
ενημέρωσε το σώμα ότι το οικονομικό 
κέρδος από το καλοκαιρινό πανηγύρι 
του Δεκαπενταύγουστου ήταν $19,200. 
Ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές και 
χορηγούς για την πολύτιμη βοήθειά 
τους. Επίσης, εξέφρασε την ανάγκη 
δημιουργίας κανονισμού για την εύ-
ρυθμη λειτουργία των ναών της ΕΚΜΜ. 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Νότιας Ακτής και Γραμματέας 
Εκκλησιαστικών Υποθέσεων Αφροδίτη 
Σταθοπούλου ανέφερε ότι το κέρδος 
του πανηγυριού της Νότιας Ακτής ήταν 
$43,000. Ευχαρίστησε, επίσης, τους 
εθελοντές και χορηγούς για τη βοήθειά 
τους. Επιπλέον, ευχαρίστησε το μέλος 
του ΔΣ Γιώργο Κανελλάκη για την εθε-
λοντική πρωτοβουλία καθώς και την 
ομάδα του, που αποτελείτο από τους 
Γραμματείς Νίκο Φούντα, Γιάννη Βάθη, 
το μέλος Ηλία Χονδρονικόλα και φί-
λους, στο βάψιμο των αιθουσών διδα-
σκαλίας του παραρτήματος IV (Νότιας 
Ακτής) του σχολείου «Σωκράτης-Δη-
μοσθένης». Τέλος, η Κα Σταθοπούλου 
αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε 
με τον Επίσκοπο Ιάκωβο, τους ιερείς 
και τα μέλη των άλλων Περιφερειακών 
Συμβουλίων για θέματα που άπτονται 
του χαρτοφυλακίου Εκκλησιαστικών 
Υποθέσεων. 

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γραμμα-
τέας Εφαρμογής ERP Νίκος Φούντας, 
ο οποίος ξεκίνησε την αναφορά του με 
την προβολή ενός σύντομου κατατοπι-
στικού video σχετικά με την εφαρμογή. 
Ανέφερε ότι έχει ήδη εγκατασταθεί πε-
ρίπου το 70% του προγράμματος, με 
πρόβλεψη να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Δεκέμβριο, ενώ ήδη εκπαιδεύεται 
στη χρήση του ομάδα δέκα υπαλλή-
λων της Κοινότητας. Με το πρόγραμ-
μα ERP θα ελέγχονται όλες οι δομές 
λειτουργίας της Κοινότητας, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΔΣ Δη-
μήτριος Σμυρνιός και η Γενική Γραμ-

ματέας Παναγιώτα Τσιούτρα πέρασαν 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
της νέας συνεδρίασης, με μερικές προ-
σθήκες. 

Αναφορά Προέδρου

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Καθηγητής Γε-
ώργιος Τσούκας, ξεκινώντας την ανα-
φορά του, εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την ως τώρα πορεία του έργου 
του ΔΣ, ιδιαίτερα στα θέματα των σχο-
λείων της Κοινότητας, όπου παρουσιά-
στηκε αύξηση στον αριθμό των εγγρα-
φών μαθητών. Ειδικά στη Νότια Ακτή, 
η αύξηση έφτασε περίπου στο 20%. 

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις 
δύο συναντήσεις που είχε με τους εκ-
παιδευτικούς των σχολείων καθώς και 
στις επιμορφωτικές συναντήσεις που 
είχαν με της δασκάλες της σχολής «Ελ-
ληνική αγωγή», από την Ελλάδα, για 
την εισαγωγή των αρχαίων ελληνικών 
στις τάξεις μας. 

Στη συνέχεια, ο Δρ. Τσούκας ενημέρω-
σε το σώμα ότι αυτή την περίοδο γί-
νεται έλεγχος στο λογιστήριο από τους 
ορκωτούς λογιστές, ώστε να ετοιμαστεί 
ο οικονομικός απολογισμός, ενώ πα-
ράλληλα ετοιμάζεται ο νέος προϋπο-
λογισμός, για να παρουσιαστούν στην 
Εκτελεστική Επιτροπή, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και ακολούθως στη Γενική 
Συνέλευση, για την οποία πρότεινε να 
κληθεί στις 13 Νοεμβρίου. 

Σχετικά με την πρόταση του μέλους 
του ΔΣ Χρήστου Σύρρου για την ανα-
θεώρηση των εσωτερικών κανονισμών 
της ΕΚΜΜ, ο Πρόεδρος συμφώνησε 
πως πράγματι υπάρχει ανάγκη να εκ-
συγχρονιστούν, υπογραμμίζοντας ότι 
υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες και 
νομικοί ανάμεσα στα μέλη του Συμ-
βουλίου από τους οποίους μπορεί να συ-
γκροτηθεί μια επιτροπή για το θέμα αυτό. 

Κλείνοντας την αναφορά του, τόνισε 
πως το θέμα του Προέδρου του ΔΣ 
περί σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω 
της παράλληλης θέσης του σε επιτρο-
πή της Αρχιεπισκοπής, δεν υφίσταται, 
άρα θεωρείται λήξαν. 

Ακολούθως, ευχαρίστησε θερμά τον 
Γραμματέα Συντήρησης Ακίνητης 
Περιουσίας Γιάννη Βάθη για τον συ-
ντονισμό και την επίβλεψη στα έργα 
επισκευής της οροφής του κοινοτικού 
κέντρου, από τα οποία η Κοινότητα θα 
γλυτώσει $350,000.

Τέλος, υπενθύμισε στο σώμα το σπου-
δαίο έργο που προσφέρει η Επιτροπή 
Magic Mission στα παιδικά ιδρύματα 
της Ελλάδας και κάλεσε τα μέλη να 
υποστηρίξουν με την παρουσία τους 
την ετήσια εκδήλωση της «Μακαρο-
νάδας», που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή, 16 Οκτωβρίου, στη 1:00 μ.μ., 
στο Κοινοτικό Κέντρο. Τα εισιτήρια κο-
στίζουν $30. Παιδικά $20.

Αναφορά Ταμία

Την αναφορά του Ταμία έκανε ο Εκτε-
λεστικός Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Δρ. Μιχάλης Τσούκας, στη θέση του 
Γιάννη Ρουμελιώτη. Αφού διευκρίνι-
σε στα μέλη του ΔΣ τον νέο τρόπο 
λειτουργίας του λογιστηρίου μετά την 
εγκατάσταση του προγράμματος ERP, 
πρόσθεσε ότι οι εισπρακτέοι λογα-
ριασμοί μας έχουν αυξηθεί λόγω της 
έναρξης του σχολικού έτους. Οι πλη-
ρωτέοι λογαριασμοί είναι εντός των 
κανονικών επιπέδων και θεωρούνται 
ενήμεροι με βάση τον 45ήμερο κύκλο 
πληρωμών. Όλες οι κρατήσεις του 
προσωπικού (DAS) είναι τρέχουσες, 
καθώς και όλες οι πληρωμές φόρων. 
Εμφανίζουμε καθυστερήσεις στην επε-
ξεργασία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 
αλλά αυτές είναι πέρα από τον έλεγχο 
της Κοινότητας. Σε επαρχιακό επίπεδο 
δεν έχουμε καμία καθυστέρηση. Τρα-
πεζικά υπόλοιπα, στις 30 Σεπτεμβρίου 
2022: Τρέχον: $4.497.414,27. Διαθέ-
σιμο: $6.445.272,29. Προηγούμενο: 
$4.527.652,49.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Μιχάλης Τσούκας 
πρόσθεσε: «Βγαίνουμε από την παρα-
δοσιακά χαμηλή περίοδο όσον αφορά 
τις ταμειακές ροές. Η καλοκαιρινή περί-
οδος είναι παραδοσιακά δύσκολη λόγω 
των δεδουλευμένων μισθών που πρέ-
πει να καταβάλουμε στο προσωπικό 
του σχολείου. Φέτος, με την υποστήρι-

ξη του προγράμματος CEWS, καταφέ-
ραμε να δημιουργήσουμε ένα μαξιλάρι, 
που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε 
αυτό το πρόβλημα. Με την εισροή των 
κρατικών δόσεων και των πληρωμών 
των διδάκτρων που έρχονται, βλέπου-
με τα έσοδα να αυξάνονται, τα οποία 
τελικά θα δημιουργήσουν και πάλι ένα 
άνετο μαξιλάρι».

Κλείνοντας, ο Εκτελεστικός Αντιπρόε-
δρος ανέφερε ότι από την τελευταία αί-
τηση που υποβάλλαμε στο πρόγραμμα 
CEWS, λάβαμε ακόμη $300.000,00. 
Αυτή είναι και η τελευταία δόση του 
προγράμματος αυτού. 

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Γε-
νικό Διευθυντή του σχολείου «Σωκρά-
της-Δημοσθένης» Χρήστο Αδαμόπου-
λο, ο οποίος αφού έκανε μια ιστορική 
αναδρομή στην πορεία του σχολείου 
από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, 
εξήγησε τη σχέση με το Υπουργείο 
Παιδείας του Κεμπέκ, με τους γονείς 
καθώς και τη σπουδαιότητα της θέσης 
του στην εκπαιδευτική κοινότητα της 
Επαρχίας. Ακολούθως, αναφέρθηκε 
στις προκλήσεις, αλλά και στον σταθε-
ρό εκσυγχρονισμό, ώστε να παραμέ-
νει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Κεμπέκ, καθώς και στο 
πενταετές στρατηγικό σχέδιό του. 

Αναφορές Γραμματέων

Ο Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσε-
ων Μιχάλης Πατσατζής, στην αναφορά 
του, ενημέρωσε το ΔΣ ότι οι εγγραφές 
στο Λαογραφικό Εργαστήρι συνεχί-
ζονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι 
σήμερα, έχουν εγγραφεί περίπου 300 
μαθητές. Επίσης, αναφέρθηκε στη συ-
νεργασία με τον καθηγητή Αναστάσιο 
Αναστασιάδη, της Έδρας Νεοελληνι-
κών Σπουδών Φρίξου Παπαχρηστί-
δη του Πανεπιστημίου McGill, για την 
προώθηση της εκδήλωσης «Ελληνικές 
εκατονταετηρίδες» και άλλων πολιτι-
στικών θεμάτων. Επιπλέον, μίλησε για 
τη συνεργασία με το Ελληνικό Κογκρέ-
σο του Κεμπέκ, το Λύκειο Ελληνίδων 
του Μόντρεαλ, το Ίδρυμα Ελληνικών 
Υποτροφιών και το Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου του Μόντρεαλ για το 
μεγάλο πολιτιστικό αφιέρωμα στα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, με τίτλο «Αλησμόνητη Σμύρνη»!

Οι αναφορές ολοκληρώθηκαν με τη 
σύντομη ενημέρωση του Γραμματέα 
Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών 
Δημήτριου Λέκα, σχετικά με τη νέα 
σύμβαση για τις υπηρεσίες θυρωρού 
στα κτίρια της ΕΚΜΜ και την πρόσκλη-
ση υποβολής προτάσεων (RFP) για τις 
επισκευές στη σκεπή του κτιριακού συ-
γκροτήματος της Νότιας Ακτής. 
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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 η Άντζελα
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

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”
Comité de soutien aux Organismes

d’aide à l’enfance en Grèce
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 «ΦΙΛΙΑ» θα αρχίσει ξανά

τη Γυμναστική για ισορροπία  την Τετάρτη 5/10/2022 στο Λαβάλ
στην αίθουσα Axion, Cartier & 77 Ave.

Τα μαθήματα θα είναι γι’ αυτή την περίοδο ένα κάθε εβδομάδα.
Μετά τις γιορτές θα συνεχίσουμε 

2 φορές την εβδομάδα όπως πρώτα.
Επίσης στο Μόντρεαλ θα αρχίσει το Yoga 

την Τετάρτη πάλι στις 5/10/2022, ώρα 11 π.μ.  στο 821 Ogilvy.
Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 514-948-3021 

για τη συμμετοχή σας.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1.200 επιστήμονες και επαγγελματίες συνυπογράφουν: 
«Δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη για το κλίμα»
Η επιστήμη του κλίματος έχει εκφυλιστεί σε μια συζήτηση που βασίζεται σε πεποιθήσεις,  
χρήματα και ακραίες ατζέντες, όχι σε υγιή αυτοκριτική επιστήμη
Η πολιτική μυθοπλασία, ότι οι άνθρωποι προκα-

λούν τις περισσότερες ή όλες τις κλιματικές αλ-
λαγές και ο ισχυρισμός ότι η επιστήμη πίσω από αυτή 
την έννοια είναι «τακτοποιημένη», δέχτηκε ένα άγριο 
πλήγμα, από τη δημοσίευση μιας «Παγκόσμιας Δια-
κήρυξης για το Κλίμα» (WCD) που υπογράφηκε από 
περισσότερους από 1.200 επιστήμονες και επαγγελ-
ματίες στο χώρο.
Δεν υπάρχει καμία έκτακτη ανάγκη για το κλίμα, λένε οι 

συγγραφείς, οι οποίοι προέρχονται από όλο τον κόσμο 
και με επικεφαλής το Νορβηγό βραβευμένο με Νόμπελ 
Φυσικής, καθηγητή Iβάρ Τζίβερ. Λέγεται, ότι η επιστήμη 
του κλίματος έχει εκφυλιστεί σε μια συζήτηση που βασί-
ζεται σε πεποιθήσεις, όχι σε υγιή αυτοκριτική επιστήμη.
Η κλίμακα της αντίθεσης στη σύγχρονη «καθιερωμέ-

νη» επιστήμη του κλίματος είναι αξιοσημείωτη, δεδο-
μένου του πόσο δύσκολο είναι στον ακαδημαϊκό χώρο 
να συγκεντρωθούν επιχορηγήσεις για οποιαδήποτε 
έρευνα για το κλίμα, που ξεφεύγει από την πολιτική ορ-
θοδοξία. 

Ένας άλλος κύριος συγγραφέας της δήλωσης, ο καθη-
γητής Ρίτσαρντ Λίντζεν, χαρακτήρισε την τρέχουσα αφή-
γηση για το κλίμα «παράλογη», αλλά αναγνώρισε ότι τα 

τρισεκατομμύρια δολάρια και η αδυσώπητη προπαγάν-
δα από ακαδημαϊκούς και ατζέντα που εξαρτώνται από 
επιχορηγήσεις – οι καθοδηγούμενοι δημοσιογράφοι 
λένε επί του παρόντος ότι δεν είναι παράλογο.
Ιδιαίτερη οργή στο WCD επιφυλάσσεται για κλιματικά 

μοντέλα. Το να πιστεύεις στο αποτέλεσμα ενός κλιμα-
τικού μοντέλου σημαίνει να πιστεύεις αυτό που έχουν 
βάλει οι κατασκευαστές μοντέλων. Τα κλιματικά μοντέ-
λα είναι πλέον κεντρικό στη σημερινή συζήτηση για το 
κλίμα και οι επιστήμονες το βλέπουν ως πρόβλημα. «Θα 
πρέπει να απελευθερωθούμε από την αφελή πίστη στα 
ανώριμα κλιματικά μοντέλα», λέει το WCD. «Στο μέλλον, 
η έρευνα για το κλίμα πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτε-
ρη έμφαση στην εμπειρική επιστήμη».
Από τότε που αναδύθηκε από τη «Μικρή Εποχή των 

Παγετώνων» γύρω στο 1850, ο κόσμος έχει θερμανθεί 
σημαντικά λιγότερο από ό,τι είχε προβλέψει η IPCC με 
βάση τις μοντελοποιημένες ανθρώπινες επιρροές. «Το 
χάσμα μεταξύ του πραγματικού κόσμου και του μοντε-
λοποιημένου κόσμου μας λέει ότι απέχουμε πολύ από 
το να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή», σημειώ-
νει το WCD. Η Διακήρυξη είναι ένα γεγονός τεράστιας 
σημασίας, αν και θα αγνοηθεί από τα κυρίαρχα μέσα 

ενημέρωσης. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, που διακε-
κριμένοι επιστήμονες κάνουν έκκληση για περισσότερο 
ρεαλισμό στην επιστήμη του κλίματος.
Στην Ιταλία, ο ομότιμος καθηγητής που ανακάλυψε την 

πυρηνική αντιύλη Αντονίνο Ζικίσι, οδήγησε πρόσφατα 
48 τοπικούς καθηγητές επιστήμης να δηλώσουν από 
κοινού, ότι η ανθρώπινη ευθύνη για την κλιματική αλ-
λαγή είναι «αδικαιολόγητα υπερβολική και οι καταστρο-
φικές προβλέψεις δεν είναι ρεαλιστικές». 

Κατά την επιστημονική τους άποψη, «η φυσική παραλ-
λαγή εξηγεί ένα σημαντικό μέρος της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη που παρατηρείται από το 1850». Ο καθη-
γητής Ζικίσι έχει υπογράψει το WCD.
Η Διακήρυξη σημειώνει, ότι το κλίμα της Γης ποικίλ-

λει για όσο διάστημα υπάρχει ο πλανήτης, με φυσικές 
ψυχρές και θερμές περιόδους. «Δεν αποτελεί έκπληξη 
το γεγονός, ότι βιώνουμε μια περίοδο θέρμανσης», συ-
νεχίζει. Τα κλιματικά μοντέλα έχουν πολλές ελλείψεις, 
λέει, «και δεν είναι καθόλου εύλογα ως εργαλεία παγκό-
σμιας πολιτικής».

Κατακεραυνώνουν την επίδραση των αερίων του θερ-
μοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά αγνο-
ούν τυχόν ευεργετικές επιπτώσεις. «Το CO2 δεν είναι 
ρύπος», λέει. 
«Είναι απαραίτητο για όλη τη ζωή στη Γη. Η φωτοσύν-

θεση είναι ευλογία. Περισσότερο CO2 είναι ευεργετικό 
για τη φύση, πρασινίζοντας τη Γη. Το πρόσθετο CO2 στον 
αέρα έχει προωθήσει την ανάπτυξη της παγκόσμιας φυ-
τικής βιομάζας. Είναι επίσης καλό για τη γεωργία, αυ-
ξάνοντας την απόδοση των καλλιεργειών παγκοσμίως».
Επιπλέον, οι επιστήμονες δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά στοιχεία, ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη 
εντείνει τυφώνες, πλημμύρες, ξηρασίες και παρόμοι-
ες φυσικές καταστροφές ή τις κάνει πιο συχνές. «Δεν 
υπάρχει καμία έκτακτη ανάγκη για το κλίμα», συνεχίζει 
η Διακήρυξη.
«Είμαστε σθεναρά αντίθετοι με την επιβλαβή και μη 

ρεαλιστική πολιτική καθαρού μηδενικού CO2 που προ-
τείνεται για το 2050», αναφέρει, προσθέτοντας ότι στό-
χος της παγκόσμιας πολιτικής πρέπει να είναι «η ευη-
μερία για όλους» παρέχοντας αξιόπιστη και οικονομικά 
προσιτή ενέργεια ανά πάσα στιγμή. 
«Σε μια ευημερούσα κοινωνία, οι άνδρες και οι γυναί-

κες είναι καλά μορφωμένοι, τα ποσοστά γεννήσεων εί-
ναι χαμηλά και οι άνθρωποι νοιάζονται για το περιβάλ-
λον τους», καταλήγει.
Το WCD είναι το πιο πρόσφατο σημάδι, ότι η «σταθε-

ρή» φαντασίωση γύρω από την επιστήμη της κλιματι-
κής αλλαγής καταρρέει γρήγορα. Πέρυσι, ο Στίβεν Κόνιν, 
υφυπουργός Επιστημών στην κυβέρνηση Ομπάμα, δη-
μοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο Unsettled στο οποίο ση-
μείωσε ότι: «Η επιστήμη είναι ανεπαρκής για να κάνει 
χρήσιμες προβλέψεις σχετικά με το πώς θα αλλάξει το 
κλίμα τις επόμενες δεκαετίες, πολύ λιγότερο ποιες θα 
είναι οι ενέργειές μας».
Σημείωσε επίσης, ότι η άκαμπτη διάδοση της ιδέας ότι 

η κλιματική αλλαγή είναι διευθετημένη, υποτιμά και 
παγώνει την επιστημονική επιχείρηση, «καθυστερώ-
ντας την πρόοδό της σε αυτά τα σημαντικά θέματα».
Το 2020, ο μακροχρόνιος πράσινος ακτιβιστής, Μίκαελ 

Σέλενμπέργξερ, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αποκάλυ-
ψη ποτέ» στην οποία είπε ότι πίστευε ότι η συζήτηση 
για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον τα τελευ-
ταία χρόνια είχε «ξεφύγει εκτός ελέγχου». 

Πολλά από αυτά που λένε στους ανθρώπους για το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, είναι 
λάθος, έγραψε.
Φυσικά, οι πράσινοι εξτρεμιστές στον ακαδημαϊκό 

χώρο, την πολιτική και τη δημοσιογραφία, θα συνεχί-
σουν να υποστηρίζουν την εντολή και τον έλεγχο που 
επιθυμούν μέσω μιας πολιτικής Net Zero. 
Στο τέλος, η στρεβλή άποψή τους για την επιστημονική 

διαδικασία θα εξασθενίσει, αφήνοντας ένα ίχνος από 
γελοίες προβλέψεις για τον Αρμαγεδδώνα και ακόμη 
περισσότερα αποτυχημένα πειράματα στον οικονομικό 
και κοινωνικό έλεγχο της σκληρής αριστεράς.

© ΕΔΩ Η ΜΕΛΕΤΗ: primenews.press/wp-content/
uploads/2022/08/WCD-version-06272215121.pdf
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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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τη Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,  

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal), 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο,

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΚΑΡΓΑ

( από Χίο )

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΑΝΟΠΑΛΗ
(από Συκιά Μολάων Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΑΝΔΡΕΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(από Χωτούσα, Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου,  
(4585 Rue Hutchison, Montreal), 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΑΓΝΗΣ 
RYAN
(από Καστοριά)

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 
ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ

(από Αλυκές Ζακύνθου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022,

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΜΑΡΙΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(από Σκοτεινή, Αργολίδος)

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
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

(από Αλεποχώρι Ηλείας)
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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...

Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο
AETERNA 

(55 rue Gince, Montreal, H4N 1J7)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 2022 
από 4:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος ακολουθία 
θα γίνει την 

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, 2022 
στις 10:30 το πρωί στην Εκκλησία 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

(20 Brunswick Blvd, D.D.O., Quebec 
H9B 2N8)

Στη συνέχεια θα γίνει η ταφή 
στο νεκροταφείο

Belvedere Cemetery

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι 
όπως παρευρεθούν

Οι γονείς: 
Γιώργος και Μάρθα Ζεργιώτης

Τα αδέλφια: 
Ανδρέας και Σταυρούλα Ζεργιώτη

Τα ανίψια: 
Γεωργία Τσίρμπα, Γεωργία Τσατά, 

Δήμητρα Τσίρμπα, 
Δήμητρα και Χρήστος Καραγιάννης.

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ στην 
Ελλάδα, στην Αμερική και στην Αυστραλία

Αντί για λουλούδια μπορείτε να κάνετε 
δωρεές στη μνήμη του Γιώργου Ζεργιώτη, 

στο Canadian Cancer Society

Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου, απεβίωσε στο Μόντρεαλ 
ο αείμνηστος, γιός, αδελφός και θείος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΗΤΕΡ) 
ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ
(Ετών 58 από Μόντρεαλ)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η σορός του θα εκτεθεί στο 
Νεκροπομπείο AETERNA 

(55 rue Gince, Montreal, H4N 1J7)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 

από 4:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει 
την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 

στις 10:00 το πρωί στην Εκκλησία 
Της Κοίμησης Της Θεοτόκου

(7700 Av. de l'Épée, Montréal, QC)

Στη συνέχεια θα γίνει η ταφή 
στο νεκροταφείο

Mount-Royal Cemetery

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν

Η σύζυγος: Χρυσούλα Γαλάνη 
(το γένος Γκωλφινόπουλος)

Τα παιδιά: Αθανάσιος και Στεφανία, 
Μελέτης και Δέσποινα, και Γιώργος
Τα εγγόνια: Αλέξιος, Κωνσταντίνος, 

Φίλιππος
Τα αδέλφια: Γιώτα, Γεωργία και Λάκης, 
Βασίλειος και Ντίνα, Βάσω και Νίκος, 

Τούλα και Κώστας

Τα συμπεθέρια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι 
λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην 

Ελλάδα

Παρακαλείστε όπως ότι αντί για λουλούδια 
κάντε τις δωρεές σας στην εκκλησία της 

Παναγίτσας.

Το Τρίτη 4 Οκτωβρίου, απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος, 
πατέρας, παππούς, αδελφός και θείος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
(ετών 76, από Πάτρα Αχαΐας)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  7 Οκτωβριου, 2022 / October 7, 2022  29

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη της Καρμπάλα
Ένοπλη συμπλοκή, κατά την οποία 

ο Χουσεΐν ιμπν Αλί, εγγονός του 
προφήτη Μωάμεθ και διεκδικητής τής 
διαδοχής του χαλιφάτου, ηττήθηκε και 
σκοτώθηκε από στρατιωτική δύναμη 
του Ομεϋάδη χαλίφη Ζιγιάντ Α’. 
Έγινε στις 10 Οκτωβρίου 680 (10 Μου-

χαράμ 61, σύμφωνα με το Ισλαμικό Ημε-
ρολόγιο) κοντά στην πόλη Καρμπάλα (του 
σημερινού Ιράκ). 
Η έκβαση της αναμέτρησης βοήθησε 

στη σταθεροποίηση της δυναστείας των 
Ομεϋαδών, που είχε την έδρα της στη Δα-
μασκό. Η επέτειος τής μάχης, όμως, έγινε 
για τους Σιίτες μουσουλμάνους ημέρα 
δημόσιου πένθους.

Όταν οι οπαδοί τού Αλί, γαμπρού τού 
προφήτη Μωάμεθ, εξεγέρθηκαν στην 
Κούφα (του σημερινού Ιράκ) εναντίον 
του Ζιγιάντ και κάλεσαν ως χαλίφη τον 
Χουσεΐν ιμπν Αλί, εγγονό του προφήτη 
και γιο του Αλί, ο Γιαζίντ έστειλε εναντίον 
τους το γιο του Ουμπαΐντ Αλάχ, κυβερνή-
τη της Βασόρας. 
Ο Χουσεΐν, που βάδιζε από τη Μέκκα 

προς την Κούφα με περίπου 150 μαχητές, 
έπεσε σε ενέδρα του Ουμάρ ιμπν Σαάντ, 
τον οποίο είχε στείλει ο Ουμπαΐντ, κοντά 
στην Καρμπάλα. 
Η μάχη που επακολούθησε ήταν σύντο-

μη και άνιση, καθώς ο Ουμάρ είχε πα-
ρατάξει στην περιοχή αυτή του Δυτικού 

Ευφράτη από 5.000 έως 30.000 άνδρες. 
Ο Χουσεΐν μάταια περίμενε βοήθεια από 
την Κούφα, που είχε στο μεταξύ υποκύ-
ψει στον Ζιγιάντ και εξοντώθηκε μαζί με 
την οικογένειά του, που τον συνόδευε.
Οι Σιίτες τιμούν την επέτειο της μάχης 

της Καρμπάλα με παραστάσεις «θείου 
πάθους» (γνωστές οι σκηνές με τους πι-
στούς να αυτομαστιγώνονται). 
Η «Ημέρα της Ασούρα», όπως ονομάζε-

ται η ανάμνηση της Μάχης της Καρμπά-
λα, είναι κινητή εορτή, σύμφωνα με το 
Ισλαμικό Ημερολόγιο (10 του μηνός Μου-
χαράμ, 9 Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με 
το Γρηγοριανό Ημερολόγιο).  Ο τάφος του 
Χουσεΐν, που θεωρείται μάρτυρας από 

τους Σιίτες, βρίσκεται στην Καρμπάλα και 
είναι γι’ αυτούς ο ιερότερος τόπος στον 
κόσμο. 
                                     © sansimera.gr

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου  

Από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες 
όλων εποχών, τόσο για τον αριθ-

μό των σκαφών που ενεπλάκησαν, όσο 
και για την τακτική που εφαρμόστηκε. 
Έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου 1571 στην 
ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου (τότε 
Λέπαντο), με αντιπάλους τα χριστιανι-
κά κράτη της Δύσης και την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Έληξε την ίδια μέρα, με 
θριαμβευτική επικράτηση των Δυτικών.
Η κυριαρχία των Οθωμανών στη Μεσό-

γειο μετά και την κατάκτηση της Κύπρου 
(1571) τροφοδότησε τις επεκτατικές τους 
διαθέσεις προς δυσμάς. Τα χριστιανικά 
κράτη αφυπνίστηκαν, παραμέρισαν για 
λίγο τις διαφορές τους και με πρωτο-
βουλία του Πάπα Πίου Ε’ συγκρότησαν 
στις 25 Μαΐου 1571 τον «Ιερό Αντιτουρ-
κικό Συνασπισμό (Sacra Liga Antiturca). 

Τον αποτελούσαν η Ισπανία, η Βενετία, 
η Γένουα, το Παπικό Κράτος, η Σαβοΐα, η 
Μάλτα και άλλες μικρότερες πόλεις της 
ιταλικής χερσονήσου. Αποφασίστηκε η 
συγκρότηση στόλου και η αποστολή του 
στην ανατολική Μεσόγειο. H ναυτική 
δύναμη, με επικεφαλής το νεαρό ισπα-
νό πρίγκηπα Δον Χουάν της Αυστρίας, 
συγκεντρώθηκε στη Μεσίνα της Σικελίας 
και με τις ευλογίες του Πάπα απέπλευσε 
στις 16 Σεπτεμβρίου 1571. Δέκα μέρες 
αργότερα, ο στόλος έφτασε στην Κε-
φαλλονιά, όπου πραγματοποίησε τις τε-
λευταίες του προετοιμασίες, ενόψει της 
αναμέτρησής του με τον Οθωμανικό, που 
ναυλοχούσε στη Ναύπακτο. Ο συμμαχι-
κός στόλος αριθμούσε 210 γαλέρες, 30 
φρεγάτες, 24 μεταφορικά πλοία και άλλα 
μικρότερα πλοία συνοδείας. 

Τα πληρώματα των πλοίων έφθαναν 
τους 38.000 άνδρες, από τους οποίους οι 
15.000 ήταν Έλληνες από τα νησιά του Ιο-
νίου και την Κρήτη. Πλούσιοι Έλληνες εί-
χαν εξοπλίσει πλοία και βρίσκονταν στην 
πρώτη γραμμή της επιχείρησης, όπως ο 
κερκυραίος Στυλιανός Χαλικιόπουλος, ο 
ζακυνθινός Μαρίνος Σιγούρος και ο κρητι-
κός Μανούσος Θεοτοκόπουλος (αδελφός 
του ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπου-
λου). Ο Οθωμανικός στόλος, με επικε-
φαλής τον Μουεζίν Ζαντέ Αλή Πασά, είχε 
210 γαλέρες και 50 άλλα πλοία συνοδεί-
ας. Τα πληρώματα έφθαναν τους 47.000 
άνδρες, από τους οποίους 15.000 ήταν 
Έλληνες βίαια στρατολογημένοι. Υπολει-
πόταν σε δύναμη πυρός και ηθικό, καθώς 
τα πληρώματα μάχονταν για πολύ καιρό 
και ήταν εξουθενωμένα. Η τουρκική αρ-
μάδα ήταν αποκλειστικά κωπήλατη, ενώ 
ο συμμαχικός στόλος διέθετε και ιστιο-
φόρα πλοία, που ήταν το νέο στοιχείο της 
ναυτικής μάχης.
Η αποφασιστική αναμέτρηση δόθηκε 

στις εκβολές του Αχελώου ποταμού, κο-
ντά στα νησάκια Εχινάδες, στις 7 Οκτω-
βρίου 1571, αλλά έμεινε στην ιστορία ως 
Ναυμαχία της Ναυπάκτου. 
Από το πρωί έως αργά το απόγευμα 

η σύγκρουση διεξαγόταν με τρομερή 
ένταση. Ο αγώνας σε ορισμένες φάσεις 
μεταφέρθηκε από κατάστρωμα σε κατά-
στρωμα και γινόταν σώμα με σώμα. Ο 
χριστιανικός στόλος, με αρτιότερο οπλι-
σμό και καλύτερη τακτική, νίκησε κατά 
κράτος τον αντίπαλό του, που ήταν σχε-
δόν αήττητος μέχρι τότε. Με τα λόγια του 
συγγραφέα του «Δον Κιχώτη» Μιγκέλ ντε 
Θερβάντες, που πήρε μέρος στη ναυμα-
χία κι έχασε το αριστερό του χέρι: «Ήταν 
η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν 
οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί και-
ροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι».

Η Οθωμανική πλευρά κατόρθωσε να δι-
ασώσει μόλις 50 πλοία, ενώ οι απώλειες 
σε έμψυχο δυναμικό ανήλθαν σε 20.000 
νεκρούς, ανάμεσά τους ο Μουεζίν Ζαντέ 
Αλή Πασάς, ο αιγύπτιος αρχηγός Μεχμέτ 
Σιρόκο και 160 μπέηδες. 
Οι σύμμαχοι έχασαν 8.000 άνδρες, με-

ταξύ αυτών και ο βενετός ναύαρχος Αγκο-
στίνο Μπαρμπαρίγκο, και μόλις 20 γαλέ-
ρες. Βαρύς ήταν και ο φόρος που πλή-
ρωσε το ελληνικό στοιχείο. Οι ιστορικοί 
υπολογίζουν ότι το 30-40% των νεκρών 
πρέπει να ήταν Έλληνες, αν υπολογίσου-
με τη σύνθεση των πληρωμάτων και των 
δύο πλευρών. Πάντως, αρκετοί Έλληνες 
που είχαν στρατολογηθεί δια της βίας 
από τους Οθωμανούς, απέκτησαν την 
ελευθερία τους.
Η νίκη των συμμάχων χαιρετίστηκε με 

ενθουσιασμό στη Δύση. Μεγάλοι ζωγρά-
φοι της εποχής, όπως ο Τιντορέτο, ο Τι-
τσιάνο και ο Βερονέζε, απαθανάτισαν με 
έργα τους σκηνές της ναυμαχίας, ενώ ο 
Ελ Γκρέκο φιλοτέχνησε το πορτρέτο του 
μεγάλου νικητή, Δον Χουάν της Αυστρίας.
Η συντριβή των Οθωμανών μπορεί να 

ανέκοψε την επεκτατική πολιτική της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς την 
Ευρώπη, δεν έφερε όμως τα επιθυμητά 
αποτελέσματα για τα χριστιανικά κράτη 
της Δύσης. Ο διακαής τους πόθος για την 
κατάληψη της Κωνσταντινούπολης δεν 
πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας των μεταξύ 
τους ανταγωνισμών, που επέτρεψε στο 
σουλτάνο να διατηρήσει την κυριαρχία 
του στη Μεσόγειο για πολύ καιρό ακόμη.
Για τους υπόδουλους Έλληνες η νίκη των 

συμμάχων ήταν μια χαραμάδα ελπίδας 
για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. 
Επαναστάτησαν πολλές περιοχές (Μάνη, 
Πάτρα, Αίγιο, Γαλαξίδι, Πάργα, Ηγουμε-
νίτσα, Βόνιτσα, Άνδρος, Πάρος, Νάξος), 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
861

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 860

Τώρα είναι η δική σας μοναδι-
κή στιγμή. Με αυτοπεποίθηση και δύ-
ναμη εξορμάτε στο να υλοποιήσετε τα 
μεγάλα οράματά σας, χάρη στην παν-
σέληνο στο ζώδιό σας. Μπορεί να σας 
προσφερθεί μια συναρπαστική ευκαι-
ρία, ερωτική ή επαγγελματική, η οποία 
εναρμονίζεται με τη δική σας αλήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχέδιά 
σας έχουν κάποιου είδους μακροπρόθε-
σμη ανταμοιβή. Με την πανσέληνο να 
φωτίζει τον οραματικό ένατο οίκο σας, 
έχετε δύναμη και ενθουσιασμό να ρισκά-
ρετε, χωρίς όμως να υπολογίζετε τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν. Πρέπει επί-
σης να έχετε κατά νου ότι η υπερβολική 
αυτοπεποίθηση δεν είναι πάντα για καλό.

Η πανσέληνος φωτίζει τον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας, και σας υπο-
κινεί να αναζητήσετε τον έρωτα, ανά-
βοντας φωτιές σε κάποιον/α που ξέρει 
πώς να σας διασκεδάσει και να αγγίξει 
την καρδιά σας. Όπου κι αν βρεθείτε λά-
μπετε χάρη στην αυτοπεποίθησή σας, 
τη δύναμη και τον ενθουσιασμό σας. 

Αφήστε στην άκρη τη βιασύ-
νη και τις υποχρεώσεις της ζωής. Η 
πανσέληνος φωτίζει το δωδέκατο οίκο 
σας, της ανάπαυσης και της μοναξιάς, 
και σας καλεί να τα βρείτε με τον εαυ-
τό σας, ίσως κάνοντας μια απόδραση 
κοντά σε νερό ή απλά στην ηρεμία του 
σπιτιού σας. 

Προσέξτε να μην αναμίξετε 
την αγάπη και τα χρήματα, καθώς η 
πανσέληνος στον όγδοο οίκο σας, του 
πάθους και των κοινών οικονομικών 
πόρων, πιθανό να φέρει αποκαλύψεις 
που δε θα σας αρέσουν καθόλου. Ίσως 
νιώσετε να κλονίζεται η ασφάλεια και 
η εμπιστοσύνη με τον αγαπημένο σας. 

Η πανσέληνος φωτίζει τον τέ-
ταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οι-
κογένειας, κι εσείς επιδιώκετε να μάθετε 
αν υπάρχουν γερά συναισθηματικά θε-
μέλια με τους οικείους σας. Μπορεί να 
μπείτε στον κακό πειρασμό να εγκατα-
λείψετε τους καλούς ανθρώπους γύρω 
σας, επειδή βρήκατε έναν επιτυχημένο 
νέο σύντροφο.

Η βιασύνη σας και ο εγωισμός 
σας μπορεί να κλονίσουν τις φιλίες σας, 
καθώς η πανσέληνος φωτίζει το φιλικό 
και ομαδικό ενδέκατο οίκο σας. Ένα ξαφ-
νικό γεγονός μπορεί να σας αναστατώσει, 
ίσως αναγκαστείτε εκ των περιστάσεων 
να επιταχύνετε το ρυθμό μιας ομαδικής 
εργασίας ή απλά αποκομίζετε οφέλη δια-
μέσου της τεχνολογίας.

Να μείνω ή να φύγω; Η πανσέ-
ληνος φωτίζει τον έβδομο οίκο σας, των 
σχέσεων, και σας εξαναγκάζει να πάρετε 
μια οριστική απόφαση για την πορεία 
της σχέσης σας ή μιας συνεργασίας σας. 
Προσέξτε τις παρορμητικές ενέργειές σας 
ειδικά σε σχέση με συνεργάτες, συναδέλ-
φους και την ερωτική σας ζωή. 

Αποφύγετε τις βιαστικές συ-
ζητήσεις και την επιβολή των απόψεών 
σας, είναι η συμβουλή της πανσελή-
νου στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας. 
Ακόμα και οι καλύτερες προθέσεις σας 
αμφισβητούνται και ίσως να έχετε ένα 
παρορμητικό  ξέσπασμα. Ίσως πάλι οι 
γύρω σας μιλούν και ενεργούν με έναν 
παράλογο, αβάσιμο τρόπο.

Έχετε αγωνιστεί για την καριέ-
ρα σας; Η πανσέληνος φωτίζει το δέκατο 
οίκο σας, της φιλοδοξίας, και σας αντα-
μείβει με φήμη και δόξα για όλες τις προ-
σπάθειές σας. Ετοιμαστείτε για άφθονες 
επαγγελματικές συναντήσεις, όλοι ανα-
γνωρίζουν τα ταλέντα σας και τις ηγετικές 
σας ικανότητες. 

Εάν αισθάνεστε περιορισμένοι 
στην καθημερινή σας ρουτίνα και συ-
νεχώς τρέχετε για τις υποχρεώσεις σας, 
μπορεί να επαναστατήσετε ενάντια σε 
ορισμένες ρουτίνες, καθώς η πανσέληνος 
φωτίζει τον έκτο οίκο σας, της καθημερι-
νότητας και της υγείας. Προσέξτε μόνο 
να μη βιάζεστε ή σαμποτάρετε τον εαυτό 
σας.

Τα οικονομικά σας θα μπορού-
σαν να γίνουν λίγο ασταθή τώρα, ίσως 
και να νιώθετε εκνευρισμένοι εξαιτίας 
της αποσταθεροποίησης της οικονομι-
κής σας κατάστασης, καθώς η πανσέ-
ληνος φωτίζει το δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων. Μπορεί να μειώσετε τις ώρες 
εργασίας σας ή να αποφασίσετε να φύ-
γετε από μια κακοπληρωμένη δουλειά.
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1825: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής 
Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεό-
κλητος Φαρμακίδης.
1831: Ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδί-

στρια, Γεώργιος Μαυρομιχάλης, καταδικάζεται 
σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστη-
ρίου είναι ο στρατηγός Τσόκρης.
1979: Αεροπλάνο DC-8 της Swissair, που εκτελεί 

το δρομολόγιο Ζυρίχη – Πεκίνο, βγαίνει εκτός αε-
ροδιαδρόμου, κατά τη διάρκεια της προσγείωσής 
του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει 
φωτιά. Από τους 156 επιβάτες οι 14 σκοτώνονται.
2000: Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ελ-

ληνικά μαχητικά αεροσκάφη προσγειώνονται σε 
τουρκικό έδαφος, στην αεροπορική βάση Μπα-
λίκεσιρ, προκειμένου να πάρουν μέρος στην 
άσκηση του ΝΑΤΟ «Destined Glory», που πραγ-
ματοποιείται στο Αιγαίο και τη νοτιοανατολική 
Τουρκία.
2020: Ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνω-

ση η «Χρυσή Αυγή», κρίνει το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δο-
λοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπα-
κιάς.

7 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ

Ήταν ένας ορθόδοξος ιερέας, ένας μουσουλμάνος και ένας ραβί-
νος, και συζητούσαν για το ποιανού θρησκεία είναι η καλύτερη. 

Έτσι άρχισαν να λένε ποια θρησκεία κάνει μεγαλύτερα θαύματα. -Λέει 
ο ορθόδοξος: εκεί που ψάρευα στη μέση του πελάγους πιάνει μια 
τρομερή τρικυμία, οπότε τι να κάνω προσεύχομαι στο Θεό και ξάφνου 
το θαύμα έγινε! Γύρω-γύρω τρικυμία και στη μέση η θάλασσα… λάδι!

-Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει ο Μουσουλμάνος. Εγώ μια φορά που 
είχα πάει στην έρημο πιάνει μια τρομερή αμμοθύελλα, οπότε προσεύ-
χομαι στον Αλλάχ και ξάφνου το θαύμα έγινε! Γύρω-γύρω αμμοθύελ-
λα και στη μέση όπου βρισκόμουν… γαλήνη! 
-ΑΑΑ, αυτά δεν είναι τίποτα, λέει ο Ραβίνος. Ο δικός μου θεός να δείτε 
τι έκανε. Πριν να πάω στη Συναγωγή καθόμουν σε ένα παγκάκι και 
δίπλα μου έρχεται και κάθεται μια πανέμορφη ξανθιά. Εκεί που καθό-
μασταν μου λέει… θέλω να το κάνουμε. 

Εγώ όμως δεν μπορούσα γιατί ήταν Σάββατο και ως γνωστόν το Σάβ-
βατο εμείς οι Εβραίοι δεν κάνει να εργαζόμαστε. Τι να κάνω λοιπόν, 
προσεύχομαι στο θεό και ξάφνου το θαύμα έγινε! Γύρω-γύρω Σάββα-
το και στη μέση… Κυριακή!!!

Ο ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Μια φορά ήταν ένας τουρίστας που ταξίδευε με λεω-
φορείο. Μια μέρα, λόγο παρατεταμένης… στέρησης, 

ρωτά τον εισπράκτορα για το που μπορεί να βρει μια γυ-
ναίκα. 

Ο εισπράκτορας του λέει: «Εδώ πιο κάτω είναι ένα 
μοναστήρι και οι καλόγριες βγαίνουν για να ποτίσουν 
τα χωράφια. Εσύ θα πας εκεί κοντά και άμα δεις κα-
μία που να έχει απομακρυνθεί από τις άλλες βγες από-
τομα μπροστά της και πες: «Είμαι απεσταλμένος του 
Θεού και έχω εντολή να σε… και αυτή θα σου κάτσει». 
Έτσι ο τουρίστας, αφού ευχαρίστησε τον εισπράκτορα, στην 
επόμενη στάση πάει στο μοναστήρι, βλέπει μια απομακρυ-
σμένη καλόγρια πετάγεται μπροστά της και κάνει ότι του 
είχε πει ο εισπράκτορας.

Αφού τελείωσε είχε τύψεις και λέει στην καλόγρια: «Συ-
γνώμη, δεν είμαι απεσταλμένος του Θεού, σου είπα ψέμα-
τα…». Και η καλόγρια του απαντά: «Μη στεναχωριέσαι! Κι 
εγώ ο… εισπράκτορας είμαι!».

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Happy Thanksgiving


