
Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

450 978-9999  |  www.tanea.ca  |  info@newsfirst.caVol. 16-37 14 Οκτωβριου, 2022 / October 14, 2022
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AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
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or  
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today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

ΚΕΜΠΕΚ  

ΌΧΙ στην επιστροφή  
των μέτρων υγείας 

Ανησυχία ειδικών για αύξηση νοσηλειών 
από το 8ο κύμα Covid και την ταυτόχρονη 
επανεμφάνιση γρίπης και κρυολογήματος 

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ    

Στη φτώχεια  Στη φτώχεια  
3 εκ. Έλληνες!3 εκ. Έλληνες!  
ΕΛΣΤΑΤ: «Άθλια διαβίωσηΕΛΣΤΑΤ: «Άθλια διαβίωση    
για 3 στους 10 Έλληνες  για 3 στους 10 Έλληνες  
και 10% των παιδιών!» και 10% των παιδιών!» 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Απάτη το «Covid-Pass»Απάτη το «Covid-Pass»
Έμμεση παραδοχή από στέλεχος της Pfizer Έμμεση παραδοχή από στέλεχος της Pfizer 
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής!ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής!

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ 

Πτώση  Πτώση  
της ανεργίας  της ανεργίας  
το Σεπτέμβριοτο Σεπτέμβριο

ΕΛΛΗΝΌΤΌΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΌΤΌΥΡΚΙΚΑ 

«Καταπέλτης»  «Καταπέλτης»  
για την Τουρκία  για την Τουρκία  
η Έκθεση της Ε.Ε.η Έκθεση της Ε.Ε.  
Τι σηματοδοτούν τα 12 μίλια  Τι σηματοδοτούν τα 12 μίλια  
νότια της Κρήτηςνότια της Κρήτης  
• Ν. Ιγγλέσης: «Ζητείται εθνική σοβαρότης»• Ν. Ιγγλέσης: «Ζητείται εθνική σοβαρότης»  
• Σ. Καλεντερίδης: «Νέα Μικρασιατική• Σ. Καλεντερίδης: «Νέα Μικρασιατική  
                   Καταστροφή;»                   Καταστροφή;»    

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΑ 11 ΣΕΛΙΔΕΣ 5,7, 16-17

ΣΕΛΙΔΑ 6

…και καταγγελία …και καταγγελία 
Γερμανίδας  Γερμανίδας  

ευρωβουλευτού ευρωβουλευτού 
για παρενέργειες για παρενέργειες 
εγκύων γυναικώνεγκύων γυναικών
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Epic Galaxy. Epic Network.

Get Samsung Galaxy S22 Ultra
on Canada’s largest & Most Reliable 5G network1 for

on approved credit with fi nancing and a 
Rogers Infi niteTM plan.2

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

Centre Valleyfi eld
50, Du� erin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra.   1 Rogers was ranked fi rst in the umlaut Mobile Data Performance audit in Q2, 2021. Rogers achieved Best In Test in the umlaut Mobile Network Benchmark Canada for 2021. 
Visit https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. 2 0% APR on approved credit with a fi nancing agreement (FA) and a Rogers Infi nite plan. A down payment may be required based 
on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated your outstanding fi nancing balance becomes due. If your wireless plan is cancelled, the outstanding 
fi nancing balance becomes due. The promo credit (if applicable) will end in both cases. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a�  liate used under license. © 2022 Rogers Communications.
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ΠΑΡΟΛΟ ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΥΜΑ COVID-19 ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ

Καμία επιστροφή των μέτρων υγείας 
Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι στα νοσοκομεία με την επιστροφή αρκετών ιών ταυτόχρονα

Η γρίπη και η αύξηση των κρουσμά-
των COVID ενδέχεται σύντομα να 

αυξήσουν την πίεση στο σύστημα υγεί-
ας του Κεμπέκ. Η αύξηση των κρουσμά-
των και των νοσηλειών που σχετίζονται 
με τον COVID-19 τις τελευταίες εβδομά-
δες προαναγγέλλει ένα αναπόφευκτο 
όγδοο κύμα, σύμφωνα με αρκετούς ει-
δικούς. Ανησυχούν για τις επιπτώσεις 
στα νοσοκομεία με την ισχυρή επιστρο-
φή της γρίπης ταυτόχρονα. 

Ενώ πολλοί ήλπιζαν ότι η πανδημία θα 
ήταν παρελθόν, αφού έφτανε στην κο-
ρυφή του έβδομου κύματος στα μέσα 
Ιουλίου, τα κρούσματα αυξάνονται από 
τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως και οι νοση-
λείες. 
Μια «προβλέψιμη» κατάσταση, που 

αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της 
σχολικής χρονιάς και των συχνότερων 
συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς χώρους, 
λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας, 
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.
«Θα υπάρξει άλλο ένα κύμα, είναι ανα-

πόφευκτο, αλλά το μέγεθός του είναι δύ-
σκολο να προβλεφθεί. Μπορεί να εξαρ-
τάται από την κυκλοφορία νέων υποπα-
ραλλαγών», λέει ο ιολόγος και καθηγητής 
του UQAM, Benoit Barbeau. 

ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΙΓΜΑ 
Όπως αλλού στον κόσμο, είναι η υπο-

παραλλαγή του Omicron BA.5 που κυρι-
αρχεί αυτή τη στιγμή στην επαρχία, αλλά 
το BQ.1, που έκανε την είσοδό του στον 
Καναδά πριν από μερικές εβδομάδες, 
ανησυχεί. 
Το τελευταίο έχει μια κάποια ευκολία 

στην ανατροπή της ανοσίας που δημι-
ουργήθηκε από μια προηγούμενη μόλυν-
ση ή ένα εμβόλιο, ενώ η πλειοψηφία του 
πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί επαρ-
κώς. 

Και ακόμα κι αν δεν ήταν τελικά πιο 
συμπτωματικό, αλλά μόνο πιο μεταδοτι-
κό, το BQ.1 θα μπορούσε να προκαλέσει 
πολλούς πονοκεφάλους στα νοσοκομεία. 
Αυτό συμβαίνει επειδή εμφανίζεται όταν 
η δραστηριότητα της γρίπης είναι νωρί-
τερα από το μέσο όρο των τελευταίων 
πέντε ετών.
«Όσο περισσότερες λοιμώξεις από τον 

COVID-19 και τους ιούς της γρίπης έχουμε 
την ίδια περίοδο, τόσο θα αυξάνεται η πί-
εση στα ιδρύματα υγείας», υπογραμμίζει 
ο κ. Barbeau.

ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
«Θα ήταν ακόμα σημαντικό για τα πιο 

ευάλωτα άτομα να σκεφτούν να προστα-
τεύσουν τον εαυτό τους, έστω και με μά-
σκα σε κλειστούς χώρους», λέει η Roxane 
Borgès Da Silva, καθηγήτρια στη Σχολή 
Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου του 
Μόντρεαλ.
Γι’ αυτήν, και για τους άλλους ειδικούς, 

δεν πρέπει να αποκλείσουμε την επανέ-
ναρξη ορισμένων μέτρων, εάν η κατάστα-
ση της υγείας το απαιτεί τους επόμενους 
μήνες. 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ BQ.1 
Η Υποπαραλλαγή του Omicron είναι 

απόγονος της υποπαραλλαγής BA.5 (η 
οποία είναι η πιο κοινή στον Καναδά 
αυτή τη στιγμή). Θεωρείται ως η υπομε-
ταβλητή με τη μεγαλύτερη ικανότητα να 
ξεφύγει από την ανοσία που αποκτήθηκε 
χάρη στο εμβόλιο. 
Η πρώτη περίπτωση ανακαλύφθηκε στη 

χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου και ξεχωρί-
ζει για την ικανότητά του να μολύνει ξανά 
άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί.

ΟΧΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Παρόλα αυτά, η Δημόσια Υγεία του Κε-

μπέκ αποκλείει την ιδέα της επαναφοράς 
των μέτρων υγείας. «Βρισκόμαστε ξεκά-
θαρα σε μια κατάσταση που μας δείχνει 
ότι υπάρχει μια αύξηση που θέλει να δι-
ευθετηθεί. Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε 
καθ' οδόν προς μια αύξηση, και ως εκ 
τούτου πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση», 
προειδοποίησε ο Δρ. Luc Boileau (φωτ.), 
εθνικός διευθυντής δημόσιας υγείας, 
κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου την 
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου.
Αν και επί του παρόντος είναι δύσκολο, 

σύμφωνα με τον ίδιο, να εντοπιστεί μια 
μακροπρόθεσμη τάση, αρκετοί δείκτες 
δείχνουν αύξηση, όπως οι αναλύσεις λυ-
μάτων, ο αριθμός των κρουσμάτων και οι 
νοσηλείες. 
«Ήταν αναμενόμενο, ακόμα κι αν δεν 

υπάρχουν παραλλαγές που έχουν φτά-
σει στο Κεμπέκ», στάθμισε ο Δρ Boileau, 
υπενθυμίζοντας ότι αυτή είναι η τρίτη 
επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο του 
COVID-19.
«Η άφιξη του φθινοπώρου προωθεί τη 

στενότερη επαφή σε εσωτερικούς χώ-
ρους και μπορεί να προωθήσει την ευ-
κολότερη μετάδοση του COVID-19», είπε. 
Παρά την κατάσταση, προς το παρόν 
αποκλείει την ιδέα της αποκατάστασης 
των περιορισμών υγείας, όπως η υποχρέ-
ωση χρήσης μάσκας.
«Πιστεύουμε ότι με την εμπειρία που 

έχουμε και τις αναλύσεις που κάνουμε 
σε όλα τα επίπεδα, δε θα χρειαστεί να 

προχωρήσουμε σε πληθυσμιακά μέτρα, 
όπως αυτά που ήταν ήδη γνωστά στο πα-
ρελθόν», είπε. 
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εξέλιξη της 

κατάστασης θα μπορούσε να τον εξα-
ναγκάσει, δίνοντας ως παράδειγμα την 
υποθετική άφιξη νέων, πιο επικίνδυνων 
παραλλαγών.
Και παρόλο που η χρήση μάσκας δεν 

είναι υποχρεωτική, ο Δρ Boileau παρόλα 
αυτά την ενθαρρύνει, καθώς και τον εμ-
βολιασμό κατά του COVID-19 και το σε-
βασμό της περιόδου απομόνωσης από 
άτομα που δηλώνονται θετικά.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Αν και το 85% του πληθυσμού έχει λάβει 

τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, μόνο 
το 22% των ενηλίκων του Κεμπέκ έχουν 
λάβει την αναμνηστική τους δόση τους 
τελευταίους πέντε μήνες. Το ποσοστό πέ-
φτει στο 7% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 
18 έως 39 ετών, ενώ ανεβαίνει στο 53% 

μεταξύ των ατόμων ηλικίας 80 ετών και 
άνω.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι ανη-
συχητική, σύμφωνα με τον Δρα Boileau. 
«Αισθανόμαστε ότι οι άνθρωποι που κιν-
δυνεύουν έρχονται να κάνουν το εμβό-
λιο. Αλλά, φυσικά, θα θέλαμε να έχουμε 
μεγαλύτερα νούμερα. Η εκστρατεία δεν 
έχει τελειώσει», είπε.

Επανέλαβε ότι είναι σημαντικό να εμβο-
λιαστεί ο πληθυσμός, λόγω της αναμενό-
μενης αύξησης των κρουσμάτων COVID. 
Η Δημόσια Υγεία ξεκίνησε επίσης την 

εκστρατεία αντιγριπικού εμβολιασμού 
στις 5 Οκτωβρίου, η οποία θα διεξαχθεί 
παράλληλα με αυτήν κατά του COVID. Θα 
είναι δυνατή η λήψη και των δύο εμβολί-
ων σε ένα ραντεβού.

© Journal de Montreal,  
Santé Québec, Health Canada
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Ένα γεύμα γεμάτο αγάπη…
Αν γράφαμε πριν από λίγα χρόνια για υποσιτισμένα παιδιά 

στην Ελλάδα, κάποιοι θα μας χαρακτήριζαν υπερβολικούς. 
Κι όμως, στη σημερινή Ελλάδα της βαθιάς οικονομικής κρίσης, 

της ακρίβειας και της εξαθλίωσης, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, 
εκατοντάδες παιδιά λιποθυμούν καθημερινά στις σχολικές αίθου-
σες επειδή πεινάνε… 

Η κρίση και οι συνέπειές της (ανασφάλεια, ανεργία, οικονομική 
δυσπραγία κ.λπ.) επηρεάζουν την καθημερινότητα, αλλά και την 
ψυχική υγεία των ανθρώπων. Η παροχή υποστήριξης, λοιπόν, σε 
υπερχρεωμένες οικογένειες, κρίνεται απαραίτητη. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, τα νούμερα είναι δραματικά 

και αποκαλύπτουν το μέγεθος του οικονομικό – κοινωνικού προ-
βλήματος στις ελληνικές οικογένειες.
Ειδικότερα, παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της 

χώρας δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Ένα 
κουλούρι ή φρούτο, λίγο γάλα ή χυμό...
Τα άκρως απαραίτητα για την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός 

παιδιού έχουν πλέον γίνει είδη πολυτελείας. Και πώς να μην είναι 
άλλωστε, όταν στις περισσότερες ελληνικές οικογένειες ο ένας ή 
και οι δύο γονείς βρίσκονται χωρίς δουλειά, αλλά και εκείνοι που 
δουλεύουν δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ, ο 
πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο ξεπέρασε το 12% και 
πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να προσφέρουν στα παιδιά τους βα-
σικά αγαθά.

Οι κοινωφελείς οργανισμοί για το παιδί υπολειτουργούν, λόγω 
σοβαρής έλλειψης δωρητών, μια και οι μέχρι πρότινος δωρητές 
σπανίζουν, αφού παλεύουν οι ίδιοι να επιβιώσουν κάτω από τις 
δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση. 

Σύμφωνα με την υπεύθυνη ιστοσελίδα Gold Mum Charity, τη στιγ-
μή αυτή λειτουργούν στη χώρα 62 καταγεγραμμένα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, ελληνικά αλλά και παραρτήματα διεθνών ιδρυμάτων. 

Η απανταχού ομογένεια συνεχίζει τη συστηματική εκστρατεία, 
με στόχο την ανακούφιση και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων. 

Παρόμοιο έργο ανέλαβε εδώ και μερικά χρόνια η «Μαγική Απο-
στολή», με σκοπό τη  συμπαράσταση των Παιδικών Ιδρυμάτων της 
Ελλάδας. Με πρωτοβουλία της ακούραστης εμπνεύστριας κ. Βρι-
σηίδας Μαύρου – Παϊδούση και με δεκάδες φιλότιμους εθελοντές 
που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, συνεχίζεται η δική μας εκ-
στρατεία για την ενίσχυση των μεγάλων ιδρυμάτων που ασχολού-
νται με τα παιδιά. Τα ιδρύματα αυτά φιλοξενούν χιλιάδες παιδιά, 
προσφέροντας, μεταξύ άλλων, συσσίτια, περίθαλψη και πάνω απ’ 
όλα φροντίδα, θαλπωρή και προστασία σε καθημερινή βάση. 

Καλούμαστε όλοι μας να τα ενισχύσουμε με κάποια τρόφιμα, 
είδη ρουχισμού, σχολικά είδη… Όσα μπορεί ο καθένας.
Την ερχόμενη Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022 στη 1:00 μ.μ., η Επι-

τροπή Συμπαράστασης Παιδικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας «Μαγι-
κή Αποστολή», σας προσκαλεί σε γεύμα «ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑΣ» για τα 
παιδιά της πατρίδας μας στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού 
Κέντρου «Αδριανός Μαρής». 
Το «Magic Mission» ευελπιστεί ότι οι φίλοι και υποστηρικτές του 

θα δώσουν οικογενειακώς το παρών σ’ αυτή την εκδήλωση Αγάπης 
και Αλληλεγγύης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση θα βρείτε 
στα «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ» καθώς και στις άλλες τοπικές εφη-
μερίδες. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πεινάει… 

H ειρκτή τής αστυνομίας σκέψεως
Η Ελληνική Κυβέρνηση, δια της κυφορηθεί-

σας τροποποίησης εις τον Ποινικό Κώδικα, 
περί του άρθρου 191 του Π.Κ., εισάγει μία νεο-
παγή κερκόπορτα εις τον Ποινικό Νόμο, ούτως 
ώστε να εφαρμόζει αμελλητί και απρόσκοπτα 
τα σκοτεινά σχέδια της, δίχως να προσκρούει εις 
οιαδήποτε διαφορετική επιστημονική άποψη, η 
οποία θα αφυπνίζει συλλογικά την κοινή γνώμη, 
διότι θα την έχει εκ των προτέρων δια του ποινι-
κού νόμου, εξαρθρώσει και εξουδετερώσει.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η εν θέματι τροποποίηση θέτει ταφόπλακα 
προς την ελευθερία του λόγου, διότι, τοιουτο-
τρόπως επιβάλλει, τον αποκλεισμό οιασδήποτε 
διαφορετικής εκ της κρατικής άποψης, καθότι 
τη στιγματίζει ως διασπορά ψευδής είδησης και 
την ποινικοποιεί, δίχως όμως να διασαφηνίζει τι 
είναι ικανό και πρόσφορο, να προκαλέσει φόβο 
και να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, ως 
προς την εθνική οικονομία, την αμυντική ικανότη-
τας της χώρας αλλά και τη δημόσια υγεία, τούτο 
παντελώς αυθαίρετα το αφήνει εις τη διακριτική 
ευχέρεια των Εισαγγελικών αρχών, ήτοι αυτές να 
κρίνουν, ανά περίσταση, με μία απλή πιθανολό-
γηση τι είναι αληθές ή ψευδές.
Η κατάλυση της ελεύθερης διάδοσης ιδεών και 

η στανική επιβολή ωμής και ιταμής λογοκρισίας, 
επαναφέρει το θεσμό του πιστοποιητικού φρο-
νημάτων, όπου οι μη «ημέτεροι» διώκονται και 
εκτοπίζονται πλέον, υπό τη σύγχρονη προκρού-
στεια λογική της καινοφανούς Ιεράς εξέτασης της 
νεοπαγής Θρησκείας της πολιτικής ορθότητας του 
κατεστημένου συστήματος.
Το έλλειμα μίας κυβερνήσεως να επιστρατεύει 

επιστημονικά επιχειρήματα ή να διαβουλευτεί με 
τους πολίτες και η άμεση επίθεση δια του ποινικού 
νόμου αλλά και τις λοιπές θεραπαινίδες, αστυνο-
μία, εισαγγελία κ.λπ., πέραν ότι βαίνουμε πρόσω 
ολοταχώς προς μία ιδιότυπη δικτατορία, αποδει-
κνύει ότι το Κράτος τελεί εν πανικό, έχει απωλέσει 
εν τοις πράγμασι την πηδαλιούχηση εξουσίας, εξ 
αυτού του λόγου, αδυνατεί να τιθασεύσει τον, δι-
καιολογημένως αγανακτισμένο κόσμο, ως εκ τού-
του δρα αυταρχικά δια να αποδείξει πανηγυρικά 
ότι είναι παντοδύναμο και κραταιό.

Η πρόθεσή του καθίσταται να επιβάλλει τη μο-
νομερή άποψη του και να προπαγανδίζει ασύστο-
λα δια μέσου των αργυρώνητων ψευδολόγων των 
μέσων μαζικής εξαπατήσεως, άνευ αντίρροπου 
ερείσματος αντιλόγου, ούτως ώστε να εξαλειφθεί 
καθοιονδήποτε τρόπο, οιαδήποτε διαφορετική 
γνώμη και άποψη προσκρούει εις την καθεστω-
τική. Η ως άνω επιλήψιμη και καθόλα αντιδη-
μοκρατική πρακτική της κυβερνήσεως, συνάδει 
προς τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του μεσοπολέ-
μου και πόρρω απέχει από την κοινοβουλευτική 
δημοκρατία, κατά συνέπεια, τούτο δε πιστοποι-
είται από τις ρήσεις πρωτουργών ολοκληρωτικών 
καθεστώτων, διαρκούντος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, αφενός του Ι.Β. Στάλιν: «Οι προπα-
γανδισταί είναι οι μηχανικοί των ανθρώπινων 
ψυχών», καθώς και του Α. Χίτλερ: «Θεμελιώδες 
όρος επιτυχίας μιας Προπαγάνδας είναι μία 
συστηματικώς μονόπλευρη στάσις απέναντι σε 
κάθε πρόβλημα».
Είναι πρόδηλο ότι η κυβέρνηση δια των πράξεων 

και παραλείψεών της, ενστερνίζεται εξ ολοκλήρου 
τις ως άνω ρήσεις εξ ου και τις εφαρμόζει, ασφα-

λώς για να μην εξαπατόμαστε, τούτο το πράττει 
με την πλήρη συγκατάθεση του συνόλου του δο-
τού Κράτους, ήτοι του κίβδηλου κοινοβουλευτι-
σμού, ανεξαρτήτως ιδεολογικής απόχρωσης των 
κομμάτων, τα οποία συμπράττουν, ανεξαρτήτως 
των ψευδεπίγραφων αντιδικιών και της ασκού-
μενης δήθεν ρητορικής περί του αντιθέτου, προς 
τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όπου υποκριτικά 
διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους.

Ασφαλώς, προϋπόθεση για να επιτευχθεί τούτο 
είναι να εξανδραποδιστείς πλήρως, να δώσεις 
γη και ύδωρ, να αυτό-εξευτελιστείς και να απε-
μπολήσεις την ελευθερία της ψυχής σου, πράγμα 
το οποίο οι πολιτικοί ασμένως και γηθοσύνως το 
πράττουν και δη ανενδοίαστα εξ αυτού του λό-
γου, καθίστανται ανεκκλήτως οργανικά γρανάζια 
του συστήματος δίχως επιστροφή. 

Όμως το τρωτό τους καθίσταται ότι δεν είναι οι 
ίδιοι ελεύθεροι, διότι εξαρτώνται πλήρως από 
τους ιθύνοντες νόες που τους εντέλλονται, ως εκ 
τούτου ο υπερεκχειλίζον φόβος του συστήματος 
είναι η ελευθερία του άλλου, εξ αυτού του λόγου 
σπεύδουν να κολάσουν ποινικά πάσα διαφορετι-
κή φωνή αντίδρασης και αντίστασης.

Περαιτέρω, ο αόρατος σύγχρονος εχθρός και η 
άλογη και ακατάληπτη αυτή πραγματικότητα μάς 
παραπέμπει αφεύκτως εις το μυθιστόρημα του 
1984 του Τζώρτζ Όργουελ, όπου περιγράφει ένα 
ολοκληρωτικό καθεστώς, όπου η απόλυτη εξου-
σία ευρίσκεται εις τα χέρια του παντοδύναμου 
κυβερνώντος κόμματος, με επικεφαλής το Μεγά-
λο αδελφό και με βασικά συνθήματα, «ο πόλεμος 
είναι ειρήνη», «η ελευθερία είναι σκλαβιά», «η 
άγνοια είναι δύναμη». 
Το καθεστώς στηρίζεται στην πλήρη αντιστρο-

φή της πραγματικότητας, την οποία οφείλουν 
να εμπεδώνουν καθημερινώς οι υπήκοοί του. Η 
αστυνομία της σκέψεως είναι μία από τις τέσ-
σερις βασικές υπηρεσίες του Κράτους (οι άλλες 
τρεις είναι το υπουργείο ειρήνης, το υπουργείο 
αληθείας και το υπουργείο αγάπης). Ο ρόλος της 
αστυνομίας της σκέψεως παρακολουθεί επιστα-
μένως το πώς σκέπτονται οι πολίτες, ώστε να μην 
έχουν άλλη άποψη από την άποψη του Κράτους.

Εις τον αντίποδα του σχεδιασμού εξόντωσης 
της ελευθερίας του λόγου, παραθέτω το εξής: «Η 
ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει όχι μόνο 
πληροφορίες και ιδέες που γίνονται ευμενώς 
δεκτές και θεωρούνται ουδέτερες ή αδιάφορες 
αλλά και εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή 
αναστατώνουν… Το επιβάλλει ο πλουραλισμός, 
η ανεκτικότητα και το ευρύ πνεύμα, χωρίς τα 
οποία δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοι-
νωνία».

ΕΔΔΑ, handyside v. The United Kingdom, 
7.12.1976, (1979-80), 1.E.H.R.R, 737, &49.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρ-
δάς είναι δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο Ερ-
γαστήρι Επαγγελματικής Δη-
μοσιογραφίας και έκανε το 
πρώτο μεταπτυχιακό του στην 

Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομι-
κός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δί-
καιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της 
Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και 
Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). 
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Τι αλλάζουν τα 12 μίλια  
νότια της Κρήτης
Η επέκταση των χωρικών υδάτων μπαίνει επιτακτικά στο 
τραπέζι, ως μια κίνηση που πλέον, σύμφωνα με ορισμένες 
απόψεις, οφείλει να κάνει αμέσως η Αθήνα και μετά να 
στραφεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης 
νότια της Κρήτης στα 12 ναυτικά 

μίλια. Το θέμα άρχισε να συζητείται 
ήδη από το 2020. Και ενώ η επέκταση 
των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο δεν είχε 
ακόμα ολοκληρωθεί, με την ψήφιση 
του σχετικού νομοσχεδίου ήρθε τελικά 
λίγο μετά τα μέσα Ιανουαρίου του 2021. 

Αλεξάνδρα Φωτάκη
© in.gr

Η Κρήτη ήταν και παραμένει μια σαφώς 
πιο δύσκολη απόφαση διπλωματικά. Για 
κάποιους επιβεβλημένη, για κάποιους 
άλλους ριψοκίνδυνη. Και αυτό, μετά 
την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνη-
μονίου το 2019. Το δεύτερο σύμφωνο 
Άγκυρας – Τρίπολης που υπεγράφη πρό-
σφατα και αφορά έρευνες για υδρογο-
νάνθρακες από την Τουρκία σε περιοχές 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης, 
αμφισβητούμενες και μη, φέρνει ένα 
βήμα πιο κοντά στην εν λόγω περιοχή τα 
τουρκικά ερευνητικά, σεισμογραφικά και 
γεωτρύπανα. Η νέα συμφωνία έρχεται 
επί της ουσίας να υλοποιήσει το τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο του 2019 και να σφρα-
γίσει κατ’ επέκταση με νέα τετελεσμένα 
το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια 
της Κρήτης μπαίνει επιτακτικά στο τρα-
πέζι, ως μια κίνηση που πλέον – σύμφω-
να με ορισμένες απόψεις – οφείλει να 
κάνει άμεσα η Αθήνα και μετά να στρα-
φεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 
Ένα βήμα που το ΥΠΕΞ, υπό την ηγεσία 
του Νίκου Δένδια, επεξεργάζεται εδώ και 
δύο χρόνια, αλλά η Αθήνα δεν έχει τολ-
μήσει να το κάνει ακόμα.
Υπενθυμίζεται ότι στην ομιλία του στη 

Βουλή, στις 19 Ιανουαρίου 2021, τις ημέ-
ρες κύρωσης των 12 μιλίων στο Ιόνιο, ο κ. 
Δένδιας είχε αποκαλύψει ότι οι μελέτες 
για την επέκταση των χωρικών υδάτων 
νοτίως της Κρήτης είχαν ήδη ξεκινήσει, 
υπογραμμίζοντας ότι στο σχεδιασμό 
«φυσικά περιλαμβάνεται και το ανατολι-
κό κομμάτι της Κρήτης». 
Τέλη του 2020, πηγές του ΥΠΕΞ έλεγαν 

ότι τα τοπογραφικά ήταν ήδη υπό επε-
ξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
σημειώνοντας ότι το πρώτο βήμα θα 
ήταν το κλείσιμο των κόλπων και η χά-
ραξη των γραμμών βάσης. Η διαδικασία 
δεν έχει παγώσει, ωστόσο το πότε θα 
προχωρήσει είναι καθαρά πολιτική από-
φαση, όπως λένε αρμόδιες πηγές. Τονί-
ζουν δε ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΞ δεν 

έχουν κατεβάσει τα μολύβια, αντίθετα 
επεξεργάζονται το ζήτημα ώστε να είναι 
έτοιμες όταν τους ζητηθεί.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ποιες θα μπορούσαν ωστόσο να εί-

ναι οι επιλογές της Αθήνας και πώς θα 
μπορούσε να αντιδράσει στις εξελίξεις; 
Μπορεί, για παράδειγμα, το ζήτημα της 
επέκτασης των χωρικών υδάτων να γίνει 
ένα «διαπραγματευτικό χαρτί» αυτή τη 
χρονική στιγμή για την Αθήνα; Σύμφω-
να με ορισμένους διπλωμάτες, μπορεί. 
Υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα θα μπορού-
σε να διαπραγματευτεί με την ΕΕ και να 
ζητήσει από τις Βρυξέλλες να επιβάλουν 
κυρώσεις στην Τουρκία, προκειμένου να 
μην κάνει η Αθήνα το βήμα της επέκτα-
σης που θα μπορούσε να δώσει στην 
Άγκυρα το άλλοθι που χρειάζεται, για 
πιο επιθετικές κινήσεις στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Υπενθυμίζουν δε, ότι το 
2020 οι Βρυξέλλες και δη η Γερμανία, εί-
χαν χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία την 
οριοθέτηση της Ελλάδας με την Αίγυπτο 
προκειμένου να μη λάβουν μέτρα ενα-
ντίον της Άγκυρας, με το «Ορούτς Ρέις» 
να φτάνει στα έξι μίλια από το Καστε-
λόριζο και τη Ρόδο. Η πιο σκληρή γραμ-
μή υποστηρίζει, ότι η Αθήνα πρέπει να 
προχωρήσει στην επέκταση στην Κρήτη 
και να απαιτήσει και κυρώσεις από την 
ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, όπως 
υπογραμμίζουν αναλυτές, η Αθήνα δεν 
πρέπει να εμφανιστεί διαθέσιμη να πα-
ραμείνει ακίνητη διπλωματικά και να αρ-
κεστεί σε δηλώσεις συμπαράστασης.

Στο ΥΠΕΞ μελετώνται όλα τα σενάρια 
και οι επιλογές. Καθώς, όπως λένε, και 
το κόστος αυτών. Αφού δεν είναι λίγοι 
οι διπλωμάτες που σημειώνουν, ότι η 
επέκταση σε αυτή τη χρονική στιγμή έχει 
πιθανότητες να προκαλέσει αντιδράσεις 
και μεταξύ των συμμάχων, γυρίζοντας 
μπούμερανγκ για την Ελλάδα. Με την 
ανάλυση του κινδύνου, όπως φαίνεται, 
να μην έχει φτάσει σε ένα αποτέλεσμα 
που να μπορεί να οδηγήσει σε ανακοι-
νώσεις συγκεκριμένων αποφάσεων.

Και αυτά, ενώ ο τούρκος πρόεδρος έχει 
καταφέρει να εργαλειοποιήσει για δεύ-
τερη φορά την πολιτική κρίση στη Λιβύη, 
σαν έτοιμος από καιρό, με τον πρωθυ-
πουργό της προσωρινής κυβέρνησης 
εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντέλ 
Χαμίντ Ντμπέιμπα, ως νέος Ερντογάν, να 
δηλώνει ότι η Τρίπολη δε θα κάνει πίσω 
στα δικαιώματά της και θα προχωρήσει 
σε έρευνες…
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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 

ΕΛΛΑΔΑ | EΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ! 

Βυθισμένοι στη φτώχεια 3.000.000 Έλληνες
•Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφουν την εφιαλτική καθημερινότητα για 3 στους 10 πολίτες 
•Τα χρήματα δε φτάνουν για αξιοπρεπή διατροφή...

Τον εφιαλτικό τρόπο ζωής των Ελ-
λήνων καταγράφουν τα στοιχεία 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα οποία αναδεικνύουν τη 
φτωχοποίηση των πολιτών. 

Πρόκειται για μια τελείως διαφορε-
τική εικόνα από αυτή που επιχειρεί να 
παρουσιάζει η κυβέρνηση, την ώρα που 
το οικονομικό επιτελείο πανηγυρίζει για 
τα στοιχεία που δείχνουν αύξηση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2022, 
αλλά και ενίσχυση των καταθέσεων.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. σημειώνει, πως σχε-
δόν τρεις στους 10 πολίτες της χώρας 
είναι βυθισμένοι στη φτώχεια, που μετα-
φράζεται σε 2.971.200 άτομα. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως το κατώφλι της 
φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.251 
ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικο-
κυριό και σε 11.028 ευρώ για νοικοκυριά 
με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παι-
διά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορί-
ζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού 
ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 
8.752 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσι-
μο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας 
εκτιμήθηκε σε 17.089 ευρώ. 
Την ώρα που οι τιμές των ενοικίων έχουν 

εκτοξευτεί, τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απο-
καλύπτουν πως ένα μεγάλο μέρος των 
πολιτών αδυνατεί να πληρώσει το ενοί-
κιο ή τη δόση του δανείου. 

Συγκεκριμένα, το 25% των πολιτών δυ-
σκολεύεται να πληρώσει τη δόση του 
στεγαστικού δανείου για την πρώτη κα-
τοικία, ενώ το 26,3% δεν μπορεί να πλη-
ρώσει πάγιους λογαριασμούς, όπως ηλε-
κτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο. 

Μάλιστα, ακόμα χειρότερη είναι η κατά-
σταση για όσους πρέπει να πληρώσουν 
δόσεις πιστωτικών καρτών ή δόσεις δα-
νείου για οικοσκευή, διακοπές κ.ά. ή αγο-
ρές με δόσεις. Σε αδυναμία γι’ αυτές τις 
δαπάνες είναι το 34,9% των πολιτών. 

Εν έτη 2022 ένα μεγάλο ποσοστό των 
πολιτών στερείται τη βασική διατροφή, 
αφού ο οικογενειακός προϋπολογισμός 
δεν αρκεί για την προμήθεια των συ-
γκεκριμένων προϊόντων. Το 33,8% των 
φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι στε-
ρείται διατροφή που περιλαμβάνει κάθε 

δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι 
ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών νοι-
κοκυριών εκτιμάται σε 6,1%. 

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που 
επικρατεί στην ελληνική κοινωνία είναι, 
ότι ένας στους δύο πολίτες αδυνατεί να 
καλύψει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δα-
πάνες ύψους 410 ευρώ. Το 81,7% των 
φτωχών νοικοκυριών και το 37,6% των 
μη φτωχών δηλώνει οικονομική δυσκο-
λία να καλύψει έκτακτες, αλλά αναγκαί-
ες δαπάνες ύψους, περίπου, 410 ευρώ.  
Το 79,8% των φτωχών νοικοκυριών δηλώ-
νει αδυναμία πληρωμής μίας εβδομάδας 
διακοπών, ενώ το 36,7% των φτωχών νοι-
κοκυριών δηλώνει οικονομική αδυναμία 
για ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη φτω-
χών νοικοκυριών ανέρχεται σε 12,8%.

ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 10%  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τις 
συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώ-
ρες του ΟΟΣΑ. 
Στη χώρα μας το 10% των παιδιών έως 

15 ετών αντιμετωπίζει στέρηση τροφής 
στο σπίτι του, όταν στον ΟΟΣΑ το ποσο-
στό είναι 6% κατά μέσο όρο. 
Το 8,8% των παιδιών στην Ελλάδα αντι-

μετωπίζει σοβαρές ελλείψεις αγαθών και 
το 46% εντοπίζει τις ελλείψεις σε ορισμέ-
να αγαθά στο σπίτι του. 

Όμως, μόνο το 4% των παιδιών στην Ελ-
λάδα δεν έχει ίντερνετ στο σπίτι. 
Τα παραπάνω καταγράφονται σε έκθεση 

του ΟΟΣΑ «Ξεκινώντας άνισα: Πώς είναι 
η ζωή για τα μειονεκτούντα παιδιά;». 

Συνολικά το 13% των παιδιών στις χώ-
ρες του ΟΟΣΑ ζουν σε σχετική εισοδημα-
τική φτώχεια και το ποσοστό αυξάνεται 
περισσότερο από 20% σε χώρες όπως η 
Ισπανία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ. 
Ειδικά στην Ευρώπη, περισσότερο από 

το 10% των παιδιών με χαμηλό εισόδημα 
συνεχίζουν να ζουν σε στέγαση πολύ κα-
κής ποιότητας. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η πλειονότητα 
των παιδιών στην Ελλάδα διατηρεί την 
υγεία της και απολαμβάνει τη στήριξη 

της οικογένειάς της, αλλά μόλις το 16% 
των παιδιών 11-15 ετών γυμνάζεται μέ-
τρια ή έντονα τουλάχιστον μία ώρα την 
ημέρα. 

Και ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά 
είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, η βρεφι-
κή θνησιμότητα φτάνει το 3,7 ανά 1.000 
γεννήσεις, όταν στην Ισλανδία η βρεφική 
θνησιμότητα είναι μόλις 1,1 τοις χιλίοις, 
με την Κολομβία να καταλαμβάνει τη χει-
ρότερη θέση, με 17,3 τοις χιλίοις.
Πάντως, το 78% των παιδιών νιώθει ότι 

έχει πλήρη υποστήριξη από την οικογέ-
νειά του σε επίπεδο ψυχοκοινωνικό, το 
63% θεωρεί ότι η ζωή του έχει νόημα και 
σκοπό, μόνο όμως το 30,5% των παιδιών 
δηλώνει ικανοποιημένο με τη ζωή του.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ  
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

Επτά στους δέκα Έλληνες (έξι στους 10 
πέρυσι) δηλώνουν ότι ξοδεύουν λιγότερα 
χρήματα σε προϊόντα που δεν είναι πρώ-
της ανάγκης, ενώ πάνω από τους μισούς 
καταναλωτές (51% από 43% πέρυσι) αγο-
ράζουν μόνο τα απαραίτητα. 
Αυτό προκύπτει από την έρευνα Future 

Consumer Index Ελλάδα 2022, που πα-
ρουσίασε η ΕΥ Ελλάδος, που δείχνει ότι 
οι Έλληνες καταναλωτές βιώνουν έντονα 
τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας 

συγκυρίας (πόλεμος, ενεργειακή κρίση, 
πανδημία), έχοντας μάλιστα μόλις αφή-
σει πίσω τους μια δεκαετή περίοδο δη-
μοσιονομικής προσαρμογής. 
Γενικά, η ελληνική κοινωνία υιοθετεί μια 

στάση αναμονής και αυτοπεριορισμού, 
επιλέγοντας να μειώσει την κατανάλωση, 
τουλάχιστον προσωρινά, μέχρι να λήξει η 
φάση της παγκόσμιας αβεβαιότητας. 

Στο περιβάλλον αυτό η τιμή αναδεικνύ-
εται και φέτος, με διαφορά, ως το σημα-
ντικότερο αγοραστικό κριτήριο, τόσο για 
το σήμερα (78%) όσο και για την επόμενη 
τριετία (78%). 

Η έρευνα καταγράφει την περαιτέρω 
αποδυνάμωση της σχέσης του καταναλω-
τή με τις μάρκες που παρατηρήθηκε στη 
διάρκεια της πανδημίας. 
Το 47% των καταναλωτών δηλώνει ότι 

οι μάρκες αποτελούν σήμερα λιγότερο 
σημαντικό κριτήριο κατά τις αγοραστικές 
του αποφάσεις, ενώ το 56% των ερωτώ-
μενων (41% πριν από ένα χρόνο) αναφέ-
ρει ότι έχει αλλάξει τα brands που αγο-
ράζει, είτε για να μειώσει τα έξοδά του 
είτε γιατί επιλέγει προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας ή για να υποστηρίξει την τοπική 
οικονομία ή τα καταστήματα της γειτο-
νιάς του.

Πηγή ενημέρωσης:  
εφημερίδα «δημοκρατία»
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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

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

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ζητείται εθνική σοβαρότης
Μόλις η Τουρκία με μια κίνησή της 

αιφνιδιάσει την ελληνική πλευ-
ρά, εμφανίζονται στα εγχώρια μέσα 
ενημέρωσης αναλυτές κάθε προέλευσης 
(καθηγητές, στρατιωτικοί, διπλωμάτες, 
δημοσιογράφοι κ.α.) και συμβουλεύουν 
την Κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει για να 
αντιμετωπίσει το νέο τετελεσμένο. Αυτό 
είχε γίνει και το 2019 όταν υπογράφτηκε 
το παράνομο (σύμφωνα με το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας – UNCLOS) τουρ-
κολιβυκό Μνημόνιο οριοθέτησης των 
θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χω-
ρών.

Γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης*

Τώρα με τη νέα συμφωνία υλοποίησης 
του Μνημονίου, η οποία προβλέπει τη 
δυνατότητα της Τρίπολης να αναθέτει σε 
τουρκικές εταιρείες την έρευνα και αξιο-
ποίηση των λιβυκών υδρογονανθράκων, 
παρουσιάζεται μια ανάλογη εικόνα σύγ-
χυσης.
Ορισμένοι εμφανίστηκαν να προτείνουν 

την επέκταση των χωρικών υδάτων στις 
ακτές της νότιας Κρήτης στα 12 ν.μ. Τώρα 
αν τους ρωτήσεις γιατί μόνο στις νότιες 
ακτές της Κρήτης και όχι σ’ ολόκληρη την 
Κρήτη αλλά και τη Γαύδο, την Κάσο, την 
Κάρπαθο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο, 
δε θα λάβεις τεκμηριωμένη – αξιόπιστη 
απάντηση. Αν πάλι τους ρωτήσεις γιατί 
όχι 12 ν.μ. σ’ όλες τις ελληνικές ακτές, θα 
σου μιλήσουν για τις φοβίες τους λόγω 
του τουρκικού casus belli.

Βέβαια, δεν είναι η επέκταση στα 12 ν.μ. 
που θα ανατρέψει το τουρκολιβυκό Μνη-
μόνιο. Το μόνο που θα επιτύχει, αν γίνει 
όμως σ’ όλες τις νησιωτικές ακτές της Αν. 

Μεσογείου, θα είναι να περιορίσει τη δι-
εκδικούμενη, από την Τουρκία και Λιβύη, 
θαλάσσια ζώνη όσο και η επέκταση (6 
ν.μ.) σ’ ένα μόνο τμήμα της.

Αλήθεια, όλοι αυτοί οι ειδήμονες, ανα-
ρωτιούνται αν μία επέκταση των χωρι-
κών υδάτων μόνο στις νότιες ακτές της 
Κρήτης θα αποτελέσει έμμεση παραδοχή 
ότι το Αιγαίο είναι «ειδική περίπτωση»; 
Αναρωτιούνται ότι έτσι ταυτίζονται με 
την τουρκική θέση για τα χωρικά ύδατα 
του Αρχιπελάγους; Υπάρχει και το προη-
γούμενο, του 2020, με την επέκταση στα 
12 ν.μ. μόνο στο Ιόνιο, για την οποία υπε-
ρηφανεύεται ανέξοδα η σημερινή Κυβέρ-
νηση της ΝΔ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θά-
λασσας, μια χώρα έχει το δικαίωμα να 
επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά της 
ύδατα μέχρι τα 12 ν.μ. σ’ όλες τις ακτές 
της. Πουθενά δεν αναφέρει ότι αυτή η 
επέκταση μπορεί να γίνει σε ορισμένες 
ακτές και σ’ άλλες όχι. Η Τουρκία βέβαια 
το έχει κάνει. Έχει καθορίσει 12 ν.μ. στον 
Εύξεινο Πόντο και στην Αν. Μεσόγειο, 
βόρεια της Κύπρου, γιατί αυτό τη συμ-
φέρει. Θέλει να εμπεδώσει την άποψη, 
ότι το Αιγαίο είναι «ειδική περίπτωση» 
ως κλειστή θάλασσα. Το ερώτημα είναι: 
Αυτό συμφέρει την Ελλάδα;

Παλαιότερα, επί της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, υπήρχαν και φαεινές ιδέες για 
επέκταση των χωρικών υδάτων μόνο των 
ηπειρωτικών ακτών στο Αιγαίο, όχι των 
νησιών.
Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρή 

υπόθεση και οι καιροί πολύ επικίνδυνοι. 
Ζητείται εθνική σοβαρότης.
Οι Τούρκοι, ενδιαφέρονται για τα χωρι-

κά ύδατα (κυριαρχία) στο Αιγαίο, γιατί αν 

αυτά επεκταθούν στα 12 ν.μ. οι ίδιοι δε 
θα διαθέτουν ουσιαστικά ΑΟΖ στο Αρχι-
πέλαγος. Η ανοικτή θάλασσα που θα απο-
μείνει μετά την επέκταση θα περικλείεται 
από ελληνικά χωρικά ύδατα, άρα μπορεί 
να αποτελέσει μόνο ελληνική ΑΟΖ. Αντί-
θετα, στην εκτεταμένη Αν. Μεσόγειο εν-
διαφέρονται κυρίως για τα κυριαρχικά 
δικαιώματα (υδρογονάνθρακες κ.α.). Η 
Τουρκία θέλει να εξασφαλίσει δικούς της 
ενεργειακούς πόρους ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για να καταστεί ηγεμονική 
περιφερειακή δύναμη. Γι’ αυτό διαθέτει 
ήδη τέσσερα θαλάσσια γεωτρύπανα.

Η μερική οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελ-
λάδας και Αιγύπτου, που έγινε το 2020, 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά, 
είναι περιορισμένη και ανεπαρκής. Υπάρ-
χει η δυνατότητα ανακήρυξης (όχι οριο-
θέτησης) της συνολικής ελληνικής ΑΟΖ 
με κατάθεση συντεταγμένων και χάρτη 
στον ΟΗΕ. Το έχουν κάνει οι Τούρκοι με 

τη «Γαλάζια Πατρίδα». Υπάρχει η δυνατό-
τητα οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. Υπάρχει η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης της οριοθέτησης με την 
Αίγυπτο. Ζητείται πολιτική βούληση και 
αποφασιστικότητα, που δυστυχώς δεν 
υπάρχει σήμερα.

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

Η Τουρκία και η Λιβύη, με το μεταξύ τους Μνημόνιο, έχουν μοιράσει τη θάλασσα  
της Αν. Μεσογείου, θεωρώντας αυθαίρετα ότι όλα τα ελληνικά νησιά  
δε δικαιούνται ΑΟΖ παρά μόνο χωρικά ύδατα.
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα  
στις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία
Η άρνηση της Σαουδικής Αραβίας να εξυπηρετήσει τις ΗΠΑ ως προς την τιμή του πετρελαίου 
αποτυπώνει μια συνολικότερη μετατόπιση

Το βασικό στοιχείο, που δείχνει ότι 
μια χώρα έχει πραγματική ισχύ στο 

διεθνές τοπίο, δεν είναι τόσο ο όγκος των 
ενόπλων δυνάμεών της, αλλά ο βαθμός 
στον οποίο μπορεί να εξασφαλίζει, ότι 
άλλες χώρες θα συνταχθούν με το ένα ή 
το άλλο αίτημά της. 

Εάν ισχύει αυτός ο απλουστευτικός 
κανόνας, τότε οι ΗΠΑ αρχίζουν και απο-
κτούν επίγνωση των πραγματικών ορίων 
της επιρροής τους, από τον τρόπο που 
συμπεριφέρονται χώρες όπως η Σαουδι-
κή Αραβία.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Τελευταίο παράδειγμα, η επιμονή της 
σαουδαραβικής κυβέρνησης να προχωρή-
σει στη μείωση της παγκόσμιας παραγω-
γής πετρελαίου, αποφασισμένη μέσα από 
το σχήμα OPEC+ δηλαδή σε συνεννόηση 
και με τη Ρωσία, παρότι η Ουάσιγκτον 
έκανε απολύτως σαφές προς το Ριάντ ότι 
θα θεωρούσε μια τέτοια επιλογή ως «φι-
λορωσική» και ότι αυτό θα είχε επιπτώ-
σεις συνολικά στις διμερείς σχέσεις.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση εκτίμησε, 
ότι όλα αυτά απλώς απηχούν την ανησυ-
χία της κυβέρνησης Μπάιντεν να μην πάει 
στις εκλογές του Νοεμβρίου (όπου κρίνε-

ται ο συσχετισμός στο Κογκρέσο) με υψη-
λές τιμές καυσίμων και υψηλό πληθωρι-
σμό, με τους Δημοκρατικούς υποψηφίους 
να πληρώνουν το τίμημα.

Αντί γι’ αυτό, προτίμησαν να αποφα-
σίσουν τη μείωση της παραγωγής, γιατί 
σε αυτή τη φάση δεν ήθελαν να δουν να 
συνεχίζει να υποχωρεί η τιμή του πετρε-
λαίου (ιδίως εάν το χειμώνα μεγάλες οι-
κονομίες μπουν σε ύφεση) την ώρα που 
οι εκτιμήσεις είναι ότι χρειάζεται η τιμή 
του πετρελαίου να μην πέσει κάτω από τα 
76-78 δολάρια το βαρέλι, για να μπορεί η 
Σαουδική Αραβία να μην έχει ελλειμματι-
κό προϋπολογισμό, ιδίως σε μια περίοδο 
που προσπαθεί να προετοιμαστεί για το 
μέλλον μετά το πετρέλαιο. 
Μάλιστα, οι Σαουδάραβες αρνήθηκαν 

ακόμη και την αμερικανική πρόταση να 
αγοράζουν οι ΗΠΑ πετρέλαιο από την 
αγορά οποτεδήποτε η τιμή του Μπρεντ 
πέφτει κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, 
ώστε να διαψευστούν οι φόβοι ότι οι ΗΠΑ 
θέλουν να κατρακυλήσουν οι τιμές ακόμη 
πιο χαμηλά.
Το αποτέλεσμα δείχνει να είναι μια κρί-

ση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, 
με τον Τζο Μπάιντεν να προειδοποιεί στις 
11 Οκτωβρίου ότι «θα υπάρξουν επιπτώ-
σεις» από τις επιλογές που κάνει η Σαου-
δική Αραβία. 

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ
Παρότι η Σαουδική Αραβία είχε παίξει 

ενεργό ρόλο στο εμπάργκο του OPEC του 
1973 σε απάντηση στη δυτική υποστήρι-
ξη στο Ισραήλ, που είχε πυροδοτήσει την 
πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση, στο με-
γαλύτερο μέρος της ιστορίας του βασιλεί-
ου είναι μια σύμμαχος των ΗΠΑ.

Αυτό αφορά και γεωπολιτικές παραμέ-
τρους, όπως είναι το γεγονός ότι παρα-
δοσιακά ήταν ένα αντίβαρο στις δυνάμεις 
και τις χώρες του Αραβικού Εθνικισμού 
και αργότερα βασικό στήριγμα της αμε-
ρικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, 
παρά τις μεγάλες αντιδράσεις στις ΗΠΑ 
για τις εκτεταμένες παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. 
Αφορά και οικονομικές παραμέτρους, 

καθώς η Σαουδική Αραβία, που έχει μεγά-
λα αποθέματα πετρελαίου και χαμηλό κό-
στος εξόρυξης, είναι χώρα που με την πα-
ραγωγή της ρυθμίζει σε σημαντικό βαθμό 
την τιμή του πετρελαίου. 

Σε κάθε περίπτωση, η αμερικανική υπο-
στήριξη έχει φανεί και από το εύρος της 
αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας 
προς τη Σαουδική Αραβία.
Όμως, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μεγα-

λύτερη καχυποψία. 
Ας μην ξεχνάμε, ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πια 

την ίδια πολιτική και στρατιωτική παρου-
σία στη Μέση Ανατολή και αυτό σημαίνει, 
ότι μια σειρά από χώρες δεν περιορίζουν 
τις επαφές τους μόνο στη Δύση.

Επιπλέον, η σαουδαραβική ηγεσία εκτι-
μά, ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αλλάξουν τους 
«όρους του παιχνιδιού» σε σχέση με τις 
τιμές του πετρελαίου, δηλαδή να διαμορ-
φώσουν μια συνθήκη, όπου τις τιμές θα 
τις διαμορφώνουν οι καταναλώτριες χώ-
ρες και όχι οι πετρελαιοπαραγωγοί.
Το κλειδί εδώ είναι οι κυρώσεις σε βάρος 

της Ρωσίας. Για το Ριάντ, κινήσεις όπως η 
προσπάθεια να επιβληθεί πλαφόν από τις 
χώρες του G7 και την ΕΕ στην τιμή του ρω-
σικού πετρελαίου, δεν έχουν να κάνουν 
ούτε μόνο, ούτε κυρίως με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, αλλά με την προσπάθεια 
οι αναπτυγμένες χώρες να βρουν τρόπους 
να επιβάλουν τις τιμές που θέλουν σε βά-
ρος των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, σε 
κάτι που ισοδυναμεί με «αλλαγή παρα-
δείγματος» για τις αγορές ενέργειας. 

Σήμερα η Ρωσία, αύριο το Ιράν, μεθαύ-
ριο η Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε να 
περιγραφεί αυτή η λογική. 

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ
Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επιλέξει να 

απαντήσουν σε αυτή τη φάση μέσα από 
μια ρητορική που παραπέμπει σε «επα-
νεξέταση» της σχέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ 
και τη Σαουδική Αραβία, παραπέμποντας 
εμμέσως σε μια αντιστροφή της σημερι-
νής υποστήριξης που παρέχουν στο Ριάντ. 
Αντίστοιχος τόνος έρχεται και από τη με-
ριά πολιτικών του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος. 

Ωστόσο, σε αυτή τη φάση, δύσκολα θα 
μπορούσαν οι ΗΠΑ να πάνε σε μια πλήρη 
ρήξη, που εκτός των άλλων θα διαμόρφω-
νε νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και 
θα έκανε ακόμη πιο σύνθετη την κατάστα-
ση στην αγορά ενέργειας.

Η Σαουδική Αραβία εκτιμά, ότι οι ΗΠΑ 
δε θα μπορέσουν να κάνουν πολλά, κυ-
ρίως γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, δε-
δομένης και της πίεσης από την εσωτε-
ρική τους αγορά (και της πολιτικής των 
μεγάλων στρατηγικών αποθεμάτων), να 
αναλάβουν να αντισταθμίσουν τη μείωση 
της παραγωγής με αύξηση της δικής τους 
παραγωγής. 
Με αυτή την έννοια, οι Σαουδάραβες 

εκτιμούν ότι σε αυτή τη φάση πετυχαί-
νουν το στόχο τους, που είναι ακριβώς να 
αποτρέψουν μια πάγια υπονόμευση της 
δικής τους διαπραγματευτικής δύναμης 
ως προς την τιμή του πετρελαίου.

Και η Ρωσία είναι κερδισμένη από την 
τρέχουσα διαρρύθμιση, κυρίως γιατί στην 
πράξη δε θα χρειαστεί να μειώσει πολύ 
την παραγωγή της και κυρίως θα μπορεί 
να συνεχίσει να πουλάει σε χώρες εκτός 
κυρώσεων και σε σχετικά υψηλή τιμή, 
ακόμη και μετά τη διακοπή αγορών από 
την Ευρώπη.

Αντιθέτως, η μεγάλη χαμένη παραμένει 
η Ευρώπη, στο βαθμό που παραμένει 
εξαρτημένη από τις εισαγωγές πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου, άρα και από τον 
τρόπο που διαμορφώνονται αυτή τη στιγ-
μή από το συνδυασμό ανάμεσα στον πό-
λεμο, τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας 
και τις αποφάσεις των πετρελαιοπαραγω-
γών χωρών.
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CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot, 
situated close to of everything. Easy to show. 

Call me for more info.

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, η Bauer 
Hockey ανακοίνωσε ότι σταματά μια 

δέσμευση πολλών εκατομμυρίων δολα-
ρίων ως επίσημος πάροχος εξοπλισμού 
για τις ανδρικές ομάδες του Χόκεϋ Κα-
ναδά. Η Bauer Hockey έγινε απλώς η πιο 
πρόσφατη εταιρεία που σταμάτησε την 
υποστήριξη λόγω του σκανδάλου της 
Hockey Canada, μια οργάνωση που συ-
νεχίζει να δέχεται ευρεία κριτική για το 
χειρισμό μιας υποτιθέμενης ομαδικής 
σεξουαλικής επίθεσης στην οποία εμπλέ-
κονται μέλη της εθνικής ομάδα νέων αν-
δρών του 2018.

Την Τρίτη 11/10, η Bauer Hockey ανακοί-
νωσε ότι σταματά μια δέσμευση πολλών 
εκατομμυρίων δολαρίων ως επίσημος πά-
ροχος εξοπλισμού για τις ανδρικές ομά-
δες του Χόκεϋ Καναδά. Σε μια δήλωση, η 
Bauer είπε ότι το Hockey Canada μπορεί 
ακόμα να αγοράσει προϊόντα για τα αν-
δρικά προγράμματα και θα αναδιανείμει 
τα κέρδη για να «αυξήσει την προσβασι-
μότητα και την ισότητα σε κορίτσια, γυ-
ναίκες, para hockey και άλλες υποεκπρο-
σωπούμενες κοινότητες».

Ο κατασκευαστής είπε ότι θα συνεχίσει 

να προμηθεύει εξοπλισμό στα προγράμ-
ματα των γυναικών. Η Nike ανέστειλε τη 
συνεργασία με το Hockey Canada, «διέ-
κοψε» την υποστήριξη μετά από ισχυρι-
σμούς για σεξουαλική επίθεση. 
«Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ου-

σιαστικές αλλαγές, όχι να επηρεάσουμε 
τους αθλητές», ανέφερε η δήλωση του 
διευθύνοντος συμβούλου της Bauer Ed 
Kinnaly και της αντιπρόεδρου Mary-Kay 
Messier. «Η κρίση μπορεί να δημιουργή-
σει ευκαιρίες για ουσιαστική αλλαγή. Ελ-
πίζουμε ότι συλλογικά θα ξεκινήσουμε σύ-
ντομα μια πορεία προς τα εμπρός και ότι 
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να 
επαναφέρουμε μια ανανεωμένη εστίαση 
σε ό,τι είναι πιο σημαντικό για το παιχνίδι 
του χόκεϊ – δημιουργώντας ευκαιρίες για 
παιδιά και οικογένειες μέσω του παιχνι-
διού του χόκεϊ».

Η απόφαση της Bauer είναι απλώς το πιο 
πρόσφατο ντόμινο που έπεσε ως αντί-
δραση στην είδηση,   ότι η οργάνωση χό-
κεϋ έχει πληρώσει σχεδόν 9 εκατομμύρια 
δολάρια σε διακανονισμούς από το 1989 
σε 21 άτομα που καταγγέλλουν σεξουα-
λική κακοποίηση. Το μεγαλύτερο μέρος 
των χρημάτων πήγε για αποζημίωση για 
τους καταγγέλλοντες στην περίπτωση 
του Γκράχαμ Τζέιμς, ενός πρώην προπο-
νητή χόκεϊ επί πάγου που κατηγορήθηκε 
για σεξουαλική κακοποίηση παικτών στις 

ομάδες του. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι 
ένα ταμείο που αποτελείται εν μέρει από 
τα τέλη εγγραφής των παικτών χρησιμο-
ποιήθηκε για την πληρωμή αυτού του δι-
ακανονισμού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ HOCKEY  
CANADA ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Andrea 
Skinner παραιτήθηκε από διευθύντρια 
και προσωρινή πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του Hockey Canada, μερικές 
ημέρες μετά από μια αμφιλεγόμενη συνε-
δρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
όπου υπερασπίστηκε τον οργανισμό.

Μπροστά στους βουλευτές, περιέγραψε 
το Χόκεϊ Καναδά ως θύμα και είπε ότι το 
διοικητικό συμβούλιο της δεν πιστεύει ότι 
η ανώτερη ηγεσία «θα πρέπει να αντικα-
τασταθεί με βάση αυτό που θεωρούμε ότι 
είναι ουσιαστική παραπληροφόρηση και 
αδικαιολόγητα κυνικές επιθέσεις».

Ο Sébastien Lemire είπε ότι η Andrea 
Skinner πήρε τη σωστή απόφαση να πα-
ραιτηθεί από τη θέση του προσωρινού 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
του Hockey Canada το Σάββατο 8/10.

Ο Lemire, βουλευτής του Bloc-Québécois 
που συμμετέχει στη μόνιμη επιτροπή για 
το Canadian Heritage, έγραψε στο Twitter 
στα γαλλικά την Κυριακή ότι «για το καλό 
όλων» το Hockey Canada πρέπει να συνε-
χίσει την εκκαθάριση του «σπιτιού» του.
Η Skinner και ο προκάτοχός της Michael 

Brind›Amour επικρίθηκαν σθεναρά από 
την κοινοβουλευτική επιτροπή την Τρί-
τη 11 Οκτωβρίου για το χειρισμό από το 

Hockey Canada του θέματος του σκανδά-
λου. 
Λίγο αργότερα, το μεσημέρι της ίδιας 

Τρίτης, ολόκληρο το διοικητικό συμβού-
λιο του Hockey Canada και ο Διευθύνων 
Σύμβουλός του, Σκοτ   Σμιθ, ανακοίνωσαν 
τελικά ότι παραιτούνται για να «ανοίξουν 
το δρόμο για μια νέα λίστα διευθυντών».
«Θα σχηματιστεί μια προσωρινή δια-

χειριστική επιτροπή για να επιβλέπει τον 
οργανισμό έως ότου ένα νέο διοικητικό 
συμβούλιο διορίσει ένα νέο διευθύνοντα 
σύμβουλο για να ηγηθεί του οργανισμού», 
ανέφερε η αθλητική ομοσπονδία σε μια 
σύντομη δήλωση.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Μεγάλοι χορηγοί – συμπεριλαμβανομέ-

νων των Nike, Tim Hortons, Canadian Tire, 
Esso και Telus – απάντησαν διακόπτο-
ντας οριστικά τους δεσμούς με το Hockey 
Canada ή αποσύροντας τη χρηματοδότη-
ση για το χόκεϊ ανδρών αυτή τη σεζόν. 

Οι  χορηγοί του Hockey Canada αντέδρα-
σαν γρήγορα στο θέμα του σκανδάλου, 
αποσύροντας ή διακόπτοντας χορηγίες:
Το Canadian Tire και το Sobeys διέκοψαν 

εξολοκλήρου τις χορηγίες τους. Οι εται-
ρείες BDO, PepsiCo, Swiss Chalet (Recipe 
Unlimited), The Keg (Recipe Unlimited), 
Esso, Tim Hortons, Chevrolet, Telus, 
Scotiabank, Nike, Bauer και BFL Canada 
ανέστειλαν ή μείωσαν τις χορηγίες τους 
και τέλος οι εταιρείες Hankook Tire, 
Timber Mart, EA Sports, Janes, Spordle 
και LordCo συνεχίζουν προς το παρόν την 
υποστήριξή τους στη Hockey Canada.

Η Bauer αναστέλλει την 
υποστήριξή της ως πάροχος 

εξοπλισμού στο Hockey Canada
Το διοικητικό της Hockey  

Canada καταρρέει

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Το «Covid – Pass» βασίστηκε σε ένα μεγάλο ψέμα!
Η Pfizer το επιβεβαιώνει ενώπιον της επιτροπής Covid της ΕΕ

Στην  ακρόαση  για  την  Covid  στο  Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υψηλόβαθμη 

εκπρόσωπος  της Pfizer επιβεβαίωσε ότι 
ποτέ δεν υπήρξαν επιστημονικά δεδομέ-
να που να υποδηλώνουν ότι η θεραπεία 
με mRNA θα περιόριζε τη μετάδοση του 
ιού. Και όμως, αυτή η υπόθεση αποτέλε-
σε τη βάση για την προπαγάνδα των εμ-
βολιασμών και το «πράσινο διαβατήριο» 
της ΕΕ.

Του Thomas Oysmüller (tkp.at)

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, ωστόσο, ο 
Ολλανδός ευρωβουλευτής Rob Roos θέτει 
σαφή γεγονότα: Ποτέ δεν υπήρξαν ενδεί-
ξεις ότι η θεραπεία με mRNA θα μπορού-
σε επίσης να παρεμποδίσει ή ακόμη και 
να αποτρέψει τις λοιμώξεις. Αυτό επιβε-
βαιώθηκε από την Janine Small, πρόεδρο 
των διεθνών αγορών ανάπτυξης της Pfizer.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έπρεπε να «κινηθεί κανείς πραγματικά 

με την ταχύτητα της επιστήμης», ήταν η 
εξήγηση της Small σε απάντηση της ερώ-
τησης του Rob Roos. Και απερίφραστα: 
«Όχι», δεν είχαν κανένα στοιχείο ή δεδο-
μένο ότι ο εμβολιασμός θα μπορούσε να 
αποτρέψει τη μόλυνση.

Η προώθηση του εμβολιασμού λέγοντας 
ότι θα προστάτευε και τους άλλους δεν 
είχε εξαρχής καμία επιστημονική βάση. 
Ωστόσο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον 
Κικίλια μέχρι και τον Πλεύρη, τον Sebastian 
Kurz και τη Merkel, τον Lauterbach, τον 
Mückstein και τον Olaf Scholz, αυτό το 
ψέμα έχει επαναληφθεί αμέτρητες φορές 
από όλα τα πολιτικά στελέχη. Ομοίως από 
πολλά κορυφαία μέσα ενημέρωσης και 
ορισμένους «ειδικούς».

Στο βίντεο που κατέγραψε μετά την 

ακρόαση, ο Roos θυμάται τα λόγια Ολ-
λανδών πολιτικών: «Αν δεν εμβολιαστείς, 
είσαι αντικοινωνικός». Στην Ελλάδα, την 
Αυστρία και τη Γερμανία, τους άρεσε να 
χρησιμοποιούν τη λέξη «αντικοινωνικότη-
τα», η οποία έχει χάσει έτσι όλη την αρχι-
κή της αξία με μια παράλογη διαστροφή.
Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε μόλις πριν 

από λίγες ώρες (σ.σ.: νωρίτερα αυτή την 
εβδομάδα), έχει ήδη προβληθεί περισσό-
τερες από 1,4 εκατομμύρια φορές μόνο 
στο Twitter (σ.σ.: έως την Τρίτη 11/10).

Το γεγονός ότι οι πολιτικοί υποστήριζαν 
επί μήνες – και σε κάποιο βαθμό εξακο-
λουθούν να το κάνουν, αν δείτε ορισμένες 
από τις τρέχουσες εκστρατείες εμβολια-
σμού στην Αυστρία – ότι θα πρέπει να εμ-
βολιάσετε και τους άλλους, δεν ήταν ποτέ 
επιστημονικό επιχείρημα. Ήταν πάντα κα-
θαρά πολιτικό. Επιπλέον, έκαναν αυτό το 
επιχείρημα τη βάση για την εισαγωγή του 
διαβατηρίου εμβολιασμού Covid.
Ο Roos συνοψίζει το κύριο σημείο συνο-

πτικά: «Αυτό σημαίνει ότι το διαβατήριο 
COVID βασίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα».
Οι αναγνώστες του TKP και του E.Y.E. το 

γνωρίζουν αυτό εδώ και πολύ καιρό. Στην 
πραγματικότητα, ήταν ακόμη πιο ξεκάθα-
ρο: Πολύ νωρίς υπήρχαν σαφή στοιχεία 
που έδειχναν ότι η μετάδοση δε σταμα-
τούσε με κανένα τρόπο με τον εμβολια-
σμό. Τα «πιστοποιητικά» και τα αυτοκόλ-
λητα «Covid-Free Area», που υπάρχουν 
ακόμα στα Ελληνικά καταστήματα, είναι 
ένα μεγάλο ψέμα. Μια ακόμα απάτη. Και 
η ίδια η Pfizer το επιβεβαιώνει.

ΕΔΩ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ: www.
eyewideopen.org/?p=4354

ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΗΓΗ ΣΤΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: tkp.at/2022/10/11/pfizer-
bestaetigt-vor-eu-covid-ausschuss-covid-
impfpass-beruhte-auf-grosser-luege/

Καταγγελία – σοκ από Γερμανίδα ευρωβουλευτή:  
«Το 80% των εγκύων που έκαναν εμβόλιο mRNA απέβαλαν»
Σε  μια  σοκαριστική  καταγγελία  προ-

χώρησε  Γερμανίδα  ευρωβουλευτής 
(11/10) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη 
σύσκεψη για την Pfizer/BioNTech για τα 
επίμαχα  SMS,  για  την  αποτελεσματικό-
τητα του εμβολίου της, για τις τιμές του 
αλλά και τις κλινικές δοκιμές πριν εφαρ-
μοστεί σε εκατομμύρια πολίτες.
Όπως αποκάλυψε η Γερμανίδα Ευρω-

βουλευτής Δρ Sylvia Limmer: «Το 80% 
των εγκύων που έκαναν εμβόλιο mRNA 
απέβαλαν! Θάψατε την κλινική μελέτη 
σε έγκυες γυναίκες και νεκρά έμβρυα! Το 
83% των (εμβολιασμένων) εγκύων γυναι-
κών σε αυτή τη μελέτη έχασαν τα έμβρυά 
τους».
Η Δρ S. Limmer (φωτ.) είναι βιολόγος σε 

εταιρεία βιοτεχνολογίας που ειδικεύεται 
στην ανάπτυξη μεθόδων και φαρμάκων 
(RNAi therapeutics) & Επικεφαλής του 
τμήματος κυτταρικής βιολογίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλ-
μπερτ Μπουρλά, είχε ακυρώσει την κα-

τάθεσή  που επρόκειτο να δώσει ενώπιον 
της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον COVID-19, στην 
οποία αναμενόταν να αντιμετωπίσει δύ-
σκολα ερωτήματα, σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο έγιναν μυστικές συμφωνίες 
για τα εμβόλια. Στη ίδια συνεδρίαση ο N. 
Dupont-Aignan, πρόεδρος του Κόμματος 
Debout la France, βουλευτής γαλλικού 
Κοινοβουλίου και υποψήφιος στις προε-
δρικές εκλογές τόνισε: «Καταλαβαίνουμε 
καλά γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, αρνήθηκε την 
ακρόαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η αντιπρόσωπος της Pfizer αναγνώρισε 
ότι το εμβόλιο της δε δοκιμάστηκε επί της 
πρόληψης της μετάδοσης. Το όλοι οι εμ-
βολιασμένοι, είναι όλοι προστατευμένοι, 
ήταν ένα ψέμα! Ένα νέο σκάνδαλο». Mετά 
από αυτή την αποκάλυψη, όλοι οι σε ανα-
στολή εργασίας οφείλουν να επανέλθουν, 
σύμφωνα με άλλο Γάλλο πολιτικό πρόε-
δρο του Κόμματος les Patriotes.

ΕΔΩ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ: www.pronews.
gr/ygeia/kataggelia-sok-apo-germanida-

eyrovouleyti-to-80-ton-egkyon-pou-ekanan-
emvolio-mrna-apevalan/
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά 
μειώθηκε στο 5,2% το Σεπτέμβριο 

του 2022 από 5,4% τον προηγούμενο 
μήνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της 
αγοράς για 5,4% και σηματοδοτώντας 
ότι η καναδική αγορά εργασίας παραμέ-
νει σφιχτή. 
Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 

41.400 σε 1.071.600 και η μακροχρό-
νια ανεργία μειώθηκε κατά 18.000 για 
να αντισταθμίσει την άνοδο τον Αύγου-
στο. Επιπλέον, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 21.100 σε 19.547.000, ξεπερνώντας 
τις εκτιμήσεις της αγοράς και σπάζοντας 
τρεις συνεχόμενους μήνες πτώσης. 

Σε επίπεδο βιομηχανίας, η υψηλότερη 
απασχόληση στις εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες (3,2% σε 1,48 εκατομμύρια) και η 
υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική 
πρόνοια (0,9% σε 2,62 εκατομμύρια) αντι-
στάθμισαν τις απώλειες στη μεταποίηση 
(-1,6% σε 1,72 εκατομμύρια) και στην ενη-
μέρωση, τον πολιτισμό και την αναψυχή 
(- 2,6% στα 0,78 εκατ.). Επίσης, η απασχό-
ληση αυξήθηκε στο δημόσιο τομέα (0,8% 
στα 4,23 εκατ.), ενώ ο ιδιωτικός τομέας 
και οι αυτοαπασχολούμενοι σημείωσαν 
μικρή μεταβολή. 
Η απασχόληση μειώθηκε για δεύτερο 

συνεχόμενο μήνα μεταξύ των νέων γυναι-
κών ηλικίας 15 έως 24 ετών, αλλά αυξή-
θηκε μεταξύ των ανδρών νέων και των γυ-
ναικών βασικής ηλικίας (25 έως 54 ετών) 
το Σεπτέμβριο.

Η απασχόληση αυξήθηκε σε τέσσερις 
επαρχίες, με επικεφαλής τη Βρετανική Κο-
λομβία, ενώ υπήρχαν λιγότεροι εργαζόμε-
νοι στο Οντάριο και στο νησί του Πρίγκη-
πα Εδουάρδου.
Η ετήσια αύξηση των μισθών παρέμεινε 

πάνω από το 5% για τέταρτο συνεχόμενο 
μήνα, με το μέσο ωρομίσθιο των εργα-
ζομένων να αυξάνεται 5,2% (+1,57$ σε 
31,67$) σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 
2021 (μη εποχικά προσαρμοσμένο).

Οι συνολικές ώρες εργασίας μειώθηκαν 
κατά 0,6% το Σεπτέμβριο του 2022. Παρά 
τη μείωση κατά 1,1% από τον Ιούνιο, οι 
συνολικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 
2,4% σε ετήσια βάση.
Το Σεπτέμβριο εξάλλου,, υπήρχαν μόλις 

λιγότερο από ένα εκατομμύριο (983.000, 
57,5%) άτομα ηλικίας 55 έως 64 ετών που 

ανέφεραν τη συνταξιοδότηση ως κύρια 
δραστηριότητά τους.

Ενώ το ποσοστό απασχόλησης μετα-
ξύ των μητέρων βασικής ηλικίας ήταν 
σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ το Σεπτέμβριο, 
εκείνες με παιδί κάτω των 16 ετών είχαν 
διπλάσιες πιθανότητες (14,9%) να απο-
φασίσουν να μην υποβάλουν αίτηση για 
δουλειά ή προαγωγή τούς προηγούμε-
νους 12 μήνες από ό,τι άνδρες στην ίδια 
κατάσταση (7,1%).

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

Η απασχόληση αυξήθηκε στη Βρετα-
νική Κολομβία, τη Μανιτόμπα, τη Νέα 
Σκωτία και το Νιού Μπράνσγουικ το Σε-
πτέμβριο. Αντίθετα, λιγότεροι άνθρωποι 
εργάζονταν στο Οντάριο και στο νησί του 
Πρίγκηπα Εδουάρδου. Σε ετήσια βάση, η 
απασχόληση αυξήθηκε σε όλες τις επαρ-
χίες. 
Η απασχόληση στη Βρετανική Κολομβία 

αυξήθηκε κατά 33.000 (+1,2%) το Σεπτέμ-
βριο, αντισταθμίζοντας τη μείωση κατά 
28.000 τον Αύγουστο. Το ποσοστό ανερ-
γίας μειώθηκε στο 4,3% ( -,5 ποσοστιαίες 
μονάδες). Τα κέρδη της απασχόλησης το 
Σεπτέμβριο οδηγήθηκαν από τις εκπαι-
δευτικές υπηρεσίες και τις επαγγελματι-
κές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες. 

Στη μητροπολιτική περιοχή του Βανκού-
βερ (CMA), η απασχόληση αυξήθηκε κατά 
28.000 (+1,8%) και το ποσοστό ανεργίας 
ήταν 3,9%.

Στη Μανιτόμπα, η απασχόληση αυξήθη-
κε κατά 6.900 (+1,0%) το Σεπτέμβριο, αντι-
σταθμίζοντας εν μέρει τη μείωση κατά 
10.000 τον Αύγουστο. Το ποσοστό ανεργί-
ας μειώθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονά-
δες στο 4,5%. Η CMA του Winnipeg σημεί-
ωσε μικρή αλλαγή στην απασχόληση, ενώ 
το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 0,3 ποσο-
στιαίες μονάδες στο 4,6% (κινητός μέσος 
όρος τριών μηνών).

Μετά από μια πτώση τον Ιούλιο και μι-
κρή αλλαγή τον Αύγουστο, η απασχόληση 
μειώθηκε κατά 32.000 (-0,4 %) στο Οντά-
ριο τον Σεπτέμβριο. Με λιγότερα άτομα 
να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, 
το ποσοστό ανεργίας άλλαξε ελάχιστα στο 
5,8%. Οι βιομηχανίες με απώλειες απα-
σχόλησης περιλάμβαναν τη μεταποίηση, 

επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνι-
κές υπηρεσίες, και χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο. Αντίθετα, περισσότεροι κάτοικοι 
του Οντάριο απασχολήθηκαν σε εκπαι-
δευτικές και επιχειρηματικές, κτιριακές 
και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Στη CMA του Τορόντο, η απασχόληση 
μειώθηκε κατά 66.000 (-1,9 %) το Σεπτέμ-
βριο και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 
0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 6,3%. Σε 
βάση κινητού μέσου όρου τριών μηνών, 
το ποσοστό ανεργίας κυμαινόταν από το 
υψηλό του 8,6% στο CMA του Windsor 
έως το χαμηλό του 3,9% στο Guelph CMA.

Μετά την αύξηση τον Αύγουστο, η απα-
σχόληση παρέμεινε σταθερή στο Κεμπέκ 
το Σεπτέμβριο και το ποσοστό ανεργίας 
(4,4%) παρουσίασε ελάχιστη μεταβολή.
Στον Ατλαντικό Καναδά, η απασχόλη-

ση αυξήθηκε στη Νέα Σκωτία (+4.300 
/ +0,9%) και στο Νιου Μπράνσγουικ 
(+2.900 / +0,8%) το Σεπτέμβριο, ενώ μει-
ώθηκε στο νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου 
(-3.800 / -4.4%). 
Τα ποσοστά ανεργίας στις 10 Επαρχίες 

του Καναδά έχουν ως εξής:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΥΓ. ’22         ΣΕΠΤ. ‘22
Newfoundland /  
Labrador  10,5%  9,5% 
Prince Edward  

Island  7,3%  8,3% 
Nova Scotia 7,6%  6,2% 
New Brunswick 7,6%  6,7% 
Quebec  4,5%  4,4% 
Ontario  5,7%  5,8% 
Manitoba 5,4%  4,5% 
Saskatchewan 4,9%  4,1% 
Alberta  5,4%  5,5% 
British Columbia 4,8%  4,3%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Μετά τα κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 
2022 και τη μικρή αλλαγή στο δεύτερο 
τρίμηνο, η απασχόληση στις Βορειοδυτι-
κές Περιοχές μειώθηκε κατά 600 (-2,4%) 
το τρίτο τρίμηνο. Στο 4,3%, το ποσοστό 
ανεργίας παρουσίασε μικρή μεταβολή 
στο τρίμηνο που έληξε το Σεπτέμβριο.

Η απασχόληση στη Γιούκον παρέμεινε 
σταθερή το τρίτο τρίμηνο, μετά από αύ-
ξηση το δεύτερο τρίμηνο και το ποσοστό 
ανεργίας παρέμεινε στο 2,5%.

Η απασχόληση στο Nunavut παρέμεινε 
σταθερή το τρίτο τρίμηνο και το ποσοστό 
απασχόλησης ήταν 55,4%. Το ποσοστό 
ανεργίας ήταν 12% το τρίμηνο που έληξε 
το Σεπτέμβριο, ελάχιστα άλλαξε σε σχέση 
με το δεύτερο τρίμηνο (μέσος όρος τριών 
μηνών που έληξε τον Ιούνιο).

© Canada statistics 
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ανεργίας το Σεπτέμβριοανεργίας το Σεπτέμβριο
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Υγεία και Διατροφή
6 θεραπευτικές τροφές για όσους γυμνάζονται
Η τροφή είναι καύσιμο αλλά μπορεί να είναι και φάρμακο

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ότι το 
φαγητό ήταν η συνταγή για «πάσα 

νόσο» και αποκαστάσταση. Ο Ιπποκρά-
της έλεγε: «Φάρμακο ας γίνει η τροφή 
σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό 
σας», ο οποίος πίστευε πως η διατροφή 
μας είναι το σπουδαιότερο πράγμα για 
τη σωματική και ψυχική υγεία, και πως 
τα καλύτερα φάρμακα μάς τα προσφέρει 
η φύση απλόχερα. Δες ποιες τροφές εί-
ναι θεραπευτικές για όσους γυμνάζονται: 
βοηθούν στην αποκατάσταση και μειώ-
νουν τον πόνο…

1] ΒΡΟΜΕΛΙΝΗ: Ένα ένζυμο που βρίσκε-
ται στον πλούσιο σε φυτικές ίνες πυρήνα 
του ανανά. Περισσότερες από 1.500 με-
λέτες το ταξινομούν ως «αληθινό φάρ-
μακο». Η βρομελίνη είναι ένας ισχυρός 
αντιφλεγμονώδης και αντιδιογκωτικός 
παράγοντας, ο οποίος καταπραϋνει και 
ανακουφίζει από την ένταση και τη φλεγ-
μονή των μυών. Η συμπληρωματική λήψη 
βρωμελίνης είναι αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση τενοντίτιδας, διαστρεμμά-
των και μυϊκών τραυματισμών. Επιπλέον, 
χάρη στην αντιφλεγμονώδη δράση της, 
μειώνει τη διόγκωση και το πρήξιμο των 
ιστών που έχουν τραυματιστεί.
Πώς να την καταναλώσεις: Συνδύασε 

τον ανανά στο πρωινό σου smoothie ή 
στο γιαούρτι για σνακ μετά την προπό-
νηση.

2] ΣΑΡΔΕΛΕΣ: Οι σαρδέλες είναι τα «πιο 
υγιεινά» ψάρια και είναι οικονομικές. 
Αυτό όμως που κάνει τις σαρδέλες να ξε-
χωρίζουν και να εντάσσεται στην κατηγο-
ρία των υπερτροφών, είναι το είδος των 
λιπαρών που παρέχουν: μόνο 100 γραμ-
μάρια από αυτά τα μικρά ψάρια είναι 
γεμάτα από θρεπτικά συστατικά, συμπε-
ριλαμβανομένων των 2.300 mg λιπαρών 
οξέων, τα οποία είναι απαραίτητα για τον 
οργανισμό επειδή δεν μπορεί να τα συν-
θέσει, και με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο (καλή επιλογή για γυναίκες 
που θέλουν να γίνουν μαμάδες). 

Επίσης, οι σαρδέλες ως ζωϊκή τροφή 
παρέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής 
αξίας. Περιέχουν επίσης σελήνιο (ισχυρό 
αντιοξειδωτικό χρήσιμο για την αποκατά-
σταση), βιοδιαθέσιμο ασβέστιο και φώ-
σφορο, καθώς και βιταμίνη D, μια θρεπτι-
κή ουσία που βρίσκεται σε λίγα τρόφιμα.
Πώς να τις καταναλώσεις: Την επόμενη 

φορά που θα βρεθείς σε ψαράδικο ξέρεις 
τι να διαλέξεις για τη σχάρα: σαρδέλες!

3] ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ: Αυτό το ινδικό καρύ-
κευμα περιέχει κουρκουμίνη, έναν από 
τους πιο ισχυρούς, φυσικούς αντιφλεγμο-
νώδεις παράγοντες που έχουν εντοπιστεί 
ποτέ. Είναι γνωστό για το θετικό ρόλο του 
στην πρόληψη κάποιων ασθενειών και 
στην αντιγήρανση. Ο κουρκουμάς χρη-
σιμοποιείται για πληθώρα καταστάσεων 
υγείας, κυρίως για την αντιμετώπιση της 
φλεγμονής και του χρόνιου πόνου.

Πώς να τον καταναλώσεις: Δοκίμασε να 
πίνεις νερό με κουρκουμά. Έρευνα δεί-
χνει πως το να πίνεις νερό με κουρκουμά 
ισοδυναμεί με 60 λεπτά στο γυμναστή-
ριο!

4] ΤΖΙΝΤΖΕΡ: Το τζίντζερ βοηθά στην ενί-
σχυση της ανοσίας και στην καταπολέμη-
ση των ιογενών λοιμώξεων. Μια μελέτη 
από το Διεθνές Περιοδικό Προληπτικής 
Ιατρικής έδειξε, ότι το τζίντζερ μειώνει 
τον πόνο των μυών μετά από έντονη 
άσκηση. Καταναλώνοντας 2 κουταλάκια 
του γλυκού φρέσκο τζίντζερ, αντιμετωπί-
ζει τους μυικούς πόνους και τα πιασίματα 
μετά από την προπόνηση. Όσον αφορά 
την πέψη, είναι πολύ σημαντικό θέμα 
για όλους τους δρομείς η λειτουργία του 
εντέρου, και η κατανάλωση τζίντζερ βο-
ηθάει τόσο στη δυσκοιλιότητα όσο και 
στη διάρροια. Επιπλέον, μετά την προ-
πόνηση, μαζί με τους υδατάνθρακες που 
θα αναπληρώσουν το χαμένο γλυκογό-

νο, πρόσθεσε αντιφλεγμονώδεις τροφές 
όπως το τζίντζερ, για να ενισχύσεις το 
ανοσοποιητικό σου σύστημα.
Πώς να το καταναλώσεις: Για να απο-

λαύσεις τα οφέλη του δοκίμασε τσάι τζί-
ντζερ (ρίξε στο τσάι σου φέτες τζίντζερ), 
τρίψτε το σε σαλάτες ή φάτο σκέτο.

5] ΚΕΡΑΣΙΑ: Ψάχνεις για ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό εκτός από τη βιταμίνη C; 
Οι ανθοκυανίνες που περιέχουν τα κερά-
σια σου παρέχουν ακριβώς αυτό! Αυτό 
το φυτοθρεπτικό συστατικό μειώνει την 
οξειδωτική βλάβη που προκαλείται από 
την άσκηση και έτσι μπορεί να μειώσει 
και το χρόνο αποκατάστασης. 
Μια μελέτη από την Εφημερίδα της Δι-

εθνούς Εταιρείας Αθλητικής Διατροφής 
διαπίστωσε, ότι η κατανάλωση χυμού κε-
ρασιού δύο φορές ημερησίως, για επτά 
ημέρες, πριν από έναν αγώνα δρόμου, 
μειώνει σημαντικά τον πόνο μετά τον 
αγώνα.

Πώς να τα καταναλώσεις: Η κατανάλω-
ση του χυμού με μισό scoop πρωτεΐνης 
ορού γάλακτος, είναι ένα τέλειο ρόφημα 
μετά την προπόνηση για ταχύτερη απο-
κατάσταση.

6] ΠΑΝΤΖΑΡΙ: Έρευνες έδειξαν, ότι το 
παντζάρι μπορεί να είναι πιο αποτελε-
σματικό στην ενίσχυση της ενέργειάς 
σου από την καφεΐνη. Βρετανοί ερευνη-
τές ζήτησαν από δύο ομάδες αθλητών, 
να πιουν η πρώτη βιολογικό χυμού πα-
ντζαριού και η δεύτερη placebo (εικονικό 
φάρμακο). 
Η πρώτη ομάδα αύξησε την απόδοσή 

της έως και 16% περισσότερο σε σχέση 
με τη δεύτερη ομάδα. Ο χυμός παντζα-
ριού περιέχει υψηλή ποσότητα αντιοξει-
δωτικών και αντιφλεγμονωδών ουσιών. 
Παρόλα αυτά, ο χυμός είναι γνωστός για 
την υψηλή του περιεκτικότητα σε νιτρικά 
άλατα, βεταΐνη και πολυφαινόλες. 
Τα νιτρικά άλατα που περιέχει το πα-

ντζάρι, προκαλούν διαστολή των αιμοφό-
ρων αγγείων, με αποτέλεσμα το οξυγόνο 
να διοχετεύεται καλύτερα σε όλα τα όρ-
γανα και τους ιστούς, καθώς και στους 
μυϊκούς ιστούς. Τα νιτρικά άλατα βοη-
θούν επίσης τους μυϊκούς ιστούς να αξιο-
ποιούν καλύτερα το οξυγόνο σε μεσαίας 
και υψηλής έντασης άσκηση, όπως είναι 
το τρέξιμο και το ποδήλατο, με αποτέλε-
σμα να δίνουν στον οργανισμό μεγαλύ-
τερη αντοχή. Ταυτόχρονα, μειώνουν την 
κόπωση της καρδιάς κατά τη διάρκεια της 
άσκησης. Επιπλέον, οι αντιοξειδωτικές 
ουσίες του χυμού παντζαριού βοηθούν 
στην καταπολέμηση του οξειδωτικού 
στρες που παράγεται κατά τη διάρκεια 
της άσκησης.
Πώς να το καταναλώσεις: Για να ενισχύ-

σεις τη δική σου απόδοση, επένδυσε σε 
έναν καλό αποχυμωτή και φτιάχνε κάθε 
μέρα ένα χυμό παντζαριού.

© wefit.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 17 octobre au dimanche 23 octobre 2022 · from monday october 17th to sunday october 23rd 2022

LENTILLES VERTES LAIRD NUPAKLENTILLES VERTES LAIRD NUPAK
Green LentilsGreen Lentils

500g500g

MIEL KIVOTOSMIEL KIVOTOS
HoneyHoney

1kg1kg

SARDINES DANS SARDINES DANS 
L’HUILE DE SOJA OU L’HUILE DE SOJA OU 

SOJA AVEC CHIILI SOJA AVEC CHIILI 
ILIOSILIOS

Sardines in OilSardines in Oil
120g120g

DOLIQUES À OEIL NOIR OU HARICOTS DOLIQUES À OEIL NOIR OU HARICOTS 
CANNEBERGE ILIOSCANNEBERGE ILIOS
LegumesLegumes
540ml540ml

FILETS DE TURBOTFILETS DE TURBOT
Turbot FilletsTurbot Fillets
24.23/kg24.23/kg

TRANCHES D’ÉPAULE TRANCHES D’ÉPAULE 
DE PORC FRAISDE PORC FRAIS

Fresh Pork Shoulder Fresh Pork Shoulder 
SlicesSlices

9.90/kg9.90/kg

YOGOURTS CRÉMEUX DANONEYOGOURTS CRÉMEUX DANONE
 Creamy Yogurts Creamy Yogurts

16x100g16x100g

CRÈME GLACÉE CRÈME GLACÉE 
HÄAGEN-DAZSHÄAGEN-DAZS

Ice CreamIce Cream
3x72ml, 3x88ml ou 3x72ml, 3x88ml ou 

414 à 500ml414 à 500ml

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

CREVETTES BLANCHES DU PACIFIQUE CREVETTES BLANCHES DU PACIFIQUE 
DECORTIQUÉES ET DÉVEINÉESDECORTIQUÉES ET DÉVEINÉES
Peeled and Deveined Pacific ShrimpsPeeled and Deveined Pacific Shrimps
21/25 - 908g21/25 - 908g

BIFTECK DE HAUT DEBIFTECK DE HAUT DE
SURLONGE FRAISSURLONGE FRAIS
Fresh Boston SteakFresh Boston Steak
15.41/kg15.41/kg

CANADA AA

BACONBACON
MÈRE MICHELMÈRE MICHEL

375g375g

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

pqtpqt

POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉSPOIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse PeppersMixed Greenhouse Peppers
pqt de 4pqt de 4

FRAMBOISESFRAMBOISES
RaspberriesRaspberries

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries

FROMAGE GOUDA DOUXFROMAGE GOUDA DOUX
Mild Gouda CheeseMild Gouda Cheese

13.21/kg13.21/kg
PAYS-BAS
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
O γαμπρός το έσκασε αλλά και η νύφη  
έκανε μόνη της το γαμήλιο πάρτι!
Σενάριο ρομαντικής κομεντί θυμίζει 

η ιστορία μιας μέλλουσας νύφης 
στην Ουαλία, την ημέρα του γάμου της, 
αφού ο επίδοξος γαμπρός… δεν εμφα-
νίστηκε ποτέ στην εκκλησία.
Ωστόσο, η Kayley Stead δεν ήθελε να 

αφήσει το πανάκριβο πάρτι της να πάει 
χαμένο, οπότε ακολούθησε τα σχέδιά της 
και απόλαυσε την ημέρα του γάμου της 
– χωρίς τον πρώην πλέον αρραβωνιαστι-
κό της που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς 
– περιτριγυρισμένη από τους αγαπημέ-
νους της φίλους και την οικογένειά της.

ΠΩΣ ΤΟ «ΕΣΚΑΣΕ» Ο ΓΑΜΠΡΟΣ
Όπως λέει η ίδια, εκείνο το πρωί του γά-

μου της είχε έντονο προαίσθημα ότι δεν 
επρόκειτο να ανέβει τα σκαλιά της εκ-
κλησίας για να παντρευτεί το σύντροφό 
της, με τον οποίο ήταν μαζί για τέσσερα 
χρόνια.
«Είδα τον γαμπρό γύρω στις 4 το από-

γευμα την προηγούμενη ημέρα του γά-
μου και έκτοτε δεν είχα νέα του» δήλωσε 
στο SWNS η 27χρονη. «Προσπαθήσαμε 
να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά δεν 
είχα καμία απάντηση ούτε εξήγηση. Όχι 
ότι θέλω εξηγήσεις τώρα, γιατί έχει πε-
ράσει πολύς καιρός».
Ενώ η εξαφάνιση του γαμπρού παραμέ-

νει μυστήριο, η Kayley Stead ήταν απο-
φασισμένη να έχει μια ξεχωριστή μέρα. 
Έτσι, συνέχισε το πάρτι της στο Oxwich 
Bay Hotel, στο Swansea της Ουαλίας, και 
μάλιστα έκανε κανονικά την είσοδο του 
γάμου της, τις ομιλίες, τους πρώτους χο-

ρούς και πόζαρε για τις επαγγελματικές 
φωτογραφίες της.
Ξεκίνησε τη βραδιά της χορεύοντας 

βαλς μαζί με τις ντυμένες στα μπλε πα-
ράνυμφους της, καθώς τραγουδούσαν 
την επιτυχία Good as Hell της Lizzo.
Χόρεψε τον πρώτο χορό με τους κου-

μπάρους, τα αδέλφια της και τον πατέ-
ρα της Brian, 71 ετών, ενώ στη δεξίω-
ση, έκοψε με περισσή χαρά τη γαμήλια 
τούρτα της. 

Περπάτησε, επίσης, μέσα από ένα μο-
νοπάτι από βεγγαλικά με τους φίλους 
της και διασκέδασε μέχρι τελικής πτώ-
σης με τους καλεσμένους της, πριν περά-
σει τη νύχτα στη νυφική σουίτα με την… 
κουμπάρα της.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΑΜΟ
Μιλώντας με περισσότερες λεπτομέρει-

ες για το περιστατικό, εξήγησε τι συνέβη 
τις ώρες πριν από το γάμο. Ξεκίνησε να 
βγαίνει με τον πρώην αρραβωνιαστικό 
της το Δεκέμβριο του 2018 και αρρα-
βωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2020. 
Το βράδυ πριν το πάρτι με τις φίλες της, 
έμεινε σε ένα Airbnb, ενώ ο γαμπρός και 
οι κουμπάροι του σε ένα τροχόσπιτο κο-
ντά. Με το γαμπρό είχαν αποφασίσει να 
μη μιλήσουν μεταξύ τους το βράδυ πριν 
το γάμο, οπότε εκείνη «δεν ήξερε τι συ-
νέβαινε από την πλευρά του και δεν είχε 
ιδέα».
Το επόμενο πρωί, η 27χρονη και οι φί-

λες της ξύπνησαν τα ξημερώματα για 
να φτιάξουν τα μαλλιά και το μακιγιάζ 
τους. Μέχρι που ένας από τους κουμπά-
ρους τηλεφώνησε στην κολλητή της για 
να τους ενημερώσει ότι ο γαμπρός είχε 
εξαφανιστεί.
«Ήθελαν να βεβαιωθούν ότι είχε σίγου-

ρα εξαφανιστεί πριν με πανικοβάλουν» 
είπε. Η μητέρα του είχε επίσης τηλεφω-
νήσει στην Kayley σε κατάσταση υστερί-
ας, κλαίγοντας με λυγμούς και λέγοντας 

ότι ο γαμπρός είχε πάει βόλτα νωρίς το 
πρωί και εξαφανίστηκε.
Η Kayley τόνισε ότι ο πρώην της πολλές 

φορές πήγαινε βόλτες με το αυτοκίνητο 
μόνος του για να καθαρίσει το μυαλό 
του όταν ήταν αγχωμένος, και γι’ αυτό 
δεν ένιωσε νευρικότητα στην αρχή, ενώ 
συγγενείς και φίλους να συνεχίσουν να 
ετοιμάζονται με την ελπίδα ότι ο γα-
μπρός θα επέστρεφε. 
«Ειλικρινά πίστευα, με το χέρι στην 

καρδιά, ότι θα ήταν εκεί» λέει.
Ωστόσο, στις 11 το πρωί, ο πατέρας 

του γαμπρού αποκάλυψε ότι τελικά δε 
θα εμφανιζόταν. «Σε εκείνο το σημείο, 
κατέρρευσα. Έκλαιγα με λυγμούς» είπε 
η 27χρονη, προσθέτοντας ότι έπρεπε να 
ανακοινώσει τα νέα και στους υπόλοι-
πους – κομμωτές, γονείς και φωτογρά-
φο. Ο τελευταίος τότε σκέφτηκε μια ιδέα 
ως αστείο – να διασκεδάσουν, να πα-
ραμείνουν ήρεμοι και να συνεχίσουν το 
γάμο. «Έχετε ξοδέψει όλα αυτά τα χρή-
ματα, δεν πρόκειται να τα πάρετε πίσω, 
όλοι οι καλεσμένοι σας είναι εκεί, γιατί 
δεν πηγαίνετε απλώς;» της είπε.
Οι φίλοι της την ενθάρρυναν επίσης να 

συνεχίσει. «Τότε ήταν που είπα, θα το 
κάνω. Είχα ξοδέψει όλα αυτά τα χρήμα-
τα, ανυπομονούσα για το φαγητό, ένα 
χορό με τον μπαμπά μου, να περάσω 
χρόνο με την οικογένειά μου, οπότε γιατί 
όχι;» εξομολογείται η ίδια.

© sigmalive.com

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  14 Οκτωβριου, 2022 / October 14, 2022  15

Η γενιά που δεν  
τα παρατά ποτέ

Παρακολουθούσα προχθές (σ.σ.: το 
άρθρο γράφτηκε στις 9/10) την αει-

θαλή Μάρω Κοντού να πρωταγωνιστεί 
στα 88 της σε δημοφιλές τηλεοπτικό σί-
ριαλ και η πρώτη μου σκέψη στη θέα της 
ήταν η εξής: Τι γενιά είναι, άραγε, αυτή 
που δεν τα παρατά ποτέ; Ως πότε θα μας 
βάζει τα γυαλιά;

Μανώλης Κοττάκης
© Newsbreak.gr

Η κυρία Κοντού, την οποία, νεοσσός στο 
επάγγελμα, γνώρισα το 1995, όταν ο Δη-
μήτρης Αβραμόπουλος την είχε τοποθετή-
σει πρόεδρο του ραδιοφωνικού σταθμού 
9,84 είναι σήμερα αψεγάδιαστη, και μαζί 
με άλλες προσωπικότητες της γενιάς της, 
μας δίδει ένα πάρα πολύ ωραίο παρά-
δειγμα – το παράδειγμα του ήθους, του 
αντιβεντετισμού και της συνέχειας. Προ-
φανώς δεν είναι η μόνη. Είναι, όμως, ση-
μαιοφόρος. Και μαζί της κρατούν και άλ-
λοι τη σημαία και δεν τα παρατούν ποτέ.
-Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Πέτρος 
Μολυβιάτης, με ρίζες από τη Μικρασία, 
διανύει σήμερα την ένατη δεκαετία της 
ζωής του – ο Θεός να τον έχει καλά – πη-
γαίνει τακτικά στο Ίδρυμα Καραμανλή, 
συζητά με τον Αχιλλέα Καραμανλή, κα-
τεβαίνει στο κέντρο των Αθηνών για να 
συναντήσει τους φίλους του στην εβδο-
μαδιαία συνάντηση της Παρασκευής και η 
ανάλυσή του για τα εθνικά θέματα αλλά 
και για τα γεωπολιτικά είναι θησαυρός για 
όλους.
-Ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθη-

νών, Αντώνης Κουνάδης, στην ίδια κατη-
γορία ανήκει – αεικίνητος και αυτός, να 
μην τον ματιάσουμε. Διαρκώς ασχολείται 
με τα εσωτερικά της Ακαδημίας Αθηνών, 
με την ελληνική γλώσσα και τη διάσωσή 
της, με τα εθνικά θέματα. 
-Ο Βασίλης Θεοχαράκης, ο οποίος την 

άλλη εβδομάδα εγκαινιάζει στο ομώνυμο 
ίδρυμα επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 
που διευθύνει η γλυκιά σύζυγός του Μα-
ρίνα, στις 19 Οκτωβρίου, τη νέα έκθεση 
ζωγραφικής του! 
-Ο Κώστας Νεστορίδης, ο παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής – έμβλημα της ΑΕΚ, ο 
οποίος στα 92 του – το έλεγε η καρδούλα 
του – έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του 
νέου γηπέδου. Ήθελε να πατήσει το χορ-
τάρι της Νέας Φιλαδέλφειας. 
-Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος διανύει 

την όγδοη δεκαετία της ζωής του, μέσα 
από περιπέτειες στέκεται όρθιος και μας 
παραδίδει ακόμη μαθήματα αντίστα-
σης. Η πρόσφατη συναυλία του στο Ηρώ-
δειο μαζί με τους απογόνους τού Νίκου 
Ξυλούρη γέμισε το ωδείο και προκάλεσε 
ρίγη συγκίνησης στους συγκεντρωθέ-
ντες. Η εμψυχωτική παρουσία του ενέ-
πνευσε νέους μουσικούς στη Σύρο και 
έγινε viral στο διαδίκτυο.
-Ο Τίτος Αθανασιάδης, ο δάσκαλός μου 

στη δημοσιογραφία, γράφει διανύοντας 
κι εκείνος την όγδοη δεκαετία της ζωής 
του με ενθουσιασμό πρωτάρη. Και μας 
φωτίζει άγνωστες πτυχές της ελληνικής 
Ιστορίας. 
-Ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος έγραψε 

προσφάτως τα κείμενα για τα εγκαίνια 
του γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ προηγουμένως 
ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τον Στέλιο Κα-

ζαντζίδη και τον Τσιτσάνη, ακατάβλητος 
και αυτός. Δεν καταλαβαίνει από το χρόνο. 
-Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο διαχρονικός 
παρτενέρ της Μάρως Κοντού, μου έλεγαν 
ότι προσφάτως, αμέσως ύστερα από πα-
ράσταση σε πόλη της Αιτωλοακαρνανίας, 
βγήκε από τα καμαρίνια και συζητούσε με 
τον κόσμο, ενώ η νέα σταρ από το σίριαλ 
«Μέλισσες», που έπαιζε μαζί του, έμεινε 
κλεισμένη στο καμαρίνι της και γύρισε την 
πλάτη στον κόσμο. 

Όλοι οι παραπάνω έχουν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό: Ενώ προσφέρουν στον 
τόπο, δεν είναι κραυγαλέοι. Δεν παρά-
γουν θόρυβο – το θόρυβο που παράγουν 
οι αγράμματοι τενεκέδες της εποχής μας.
Τα ονόματα που αναφέρω είναι ενδεικτι-

κά. Σίγουρα ξεχνώ αγαπημένους φίλους 
και φίλες. Ελπίζω να με συγχωρήσουν. Το 
βέβαιο είναι, όμως, ότι θαυμάζω αυτή τη 
γενιά που δεν τα παρατά ποτέ. Που δί-
νει τη μάχη μέχρι τέλους. Που αφήνει το 
αποτύπωμά της στην πατρίδα μας. Γιατί 
ο καημός μου αυτός είναι, το αποτύπω-
μα. Και αυτοί που ζουν και θα τους έχου-
με, πρώτα ο Θεός, για αρκετό καιρό μαζί 
μας από τη γενιά του πολέμου και αυτοί 
που αποχαιρετήσαμε πρόσφατα, όπως 
ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο Μίκης Θε-
οδωράκης, η Ειρήνη Παππά, ο Ζάχος Χα-
τζηφωτίου, ο Αντώνης Λιβάνης, ο Κώστας 
Καζάκος, ο Σταμάτης Κόκοτας – που το 
καλοκαίρι τραγουδούσε στη Σχοινούσα 
–, ο Κώστας Βουτσάς, ο πατριώτης δημο-
σιογράφος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, 
ήταν οι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι μιας 
γενιάς που είχε και έχει διάρκεια. Που δεν 
κατεβαίνει από το τρένο. 

Μιας γενιάς που αγαπούσε και αγαπά το 
καθήκον. Μιας γενιάς ευγενούς, του πλη-
θυντικού, της άψογης ελληνικής γλώσσας, 
των άριστων γαλλικών, του καλαίσθητου 
ντυσίματος, της αρχοντιάς. Αντιδιαστέλ-
λω αυτή τη γενιά με τα πρότυπα που λαν-
σάρονται σήμερα. Και μελαγχολώ. Λένε 
πως όποιος αρχίζει και ζει με τις αναμνή-
σεις δεν καταλαβαίνει ότι στην πραγματι-
κότητα αρχίζει να γερνά. Αυτό ίσως ίσχυε 
κάποτε. Όχι, όμως, πια. Να θυμάσαι τη 
φιλοσοφία της γενιάς του πολέμου, που 
έφτασε την Ελλάδα ως τα σήμερα, και να 
υιοθετείς τις αρχές της, είναι νεότητα. Δι-
ότι πρόκειται για μια γενιά που ξεπήδησε 
μέσα από τις στάχτες του πολέμου. Μια 
γενιά που δεν παραβίασε τη φύση και δε 
βιαζόταν να φτάσει με κάθε μέσο στις κο-
ρυφές.
Αντιθέτως, να υιοθετείς τις αρχές και τη 

φιλοσοφία αυτής της γενιάς, της τρέχου-
σας, από ένα σημείο και μετά φτάνει να 
καταντά γήρας. Γιατί στα 30 της τα έχει 
κάνει όλα, όπως εννοεί το «όλα» αυτή, και 
νιώθει ήδη γερασμένη. Τι να αντιπαραθέ-
σεις στον αρχοντικό τρόπο με τον οποίο 
μιλά τα ελληνικά η Μάρω Κοντού; Τα μει-
κτά αγγλοελληνικά -greeklish- που ακούμε 
στα γνωστά τηλεπαιχνίδια των τηλεοπτι-
κών σταθμών και αναρωτιόμαστε ποια 
είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας; Τα 
recouple, τα single και τα applications; Τι 
να αντιπαραθέσεις στο μεγαλείο και στα 
νοήματα της μουσικής του Ξαρχάκου; Τα 
σκουπίδια τον θυμωμένων τράπερ, που 
κάνουν τα πάντα για να τραβήξουν πάνω 
τους τα φώτα της δημοσιότητας;
Τι να αντιπαραθέσεις στα κείμενα του Τί-

του Αθανασιάδη και του Γιώργου Λιάνη; 
Τα copy paste του διαδικτύου, που δεν 
έχουν μέσα τους ίχνος ρεπορτάζ; Τι να 
αντιπαραθέσεις στη σοφία του Πέτρου 
Μολυβιάτη; Τις ρηχές αναλύσεις νέων συ-
νταξιούχων διπλωματών, που ακόμα και 
ως συνταξιούχοι δεν έχουν το ανάστημα 
να αντιτεθούν σε μεγάλες δυνάμεις και να 
υπηρετήσουν την πατρίδα τους; 
Τι να αντιπαραθέσεις στα «γεμάτα» τρα-

γούδια από συναισθήματα του Βοσκό-
πουλου και του Κόκοτα και στη μουσική 
της αθωότητας και του ρομαντισμού από 
το σήμερα; Το θυμό, τις χυδαιότητες και 
τις ύβρεις, που δεν έχουν ίχνος συναισθή-
ματος, παρά μόνο κυνισμό; 
Τι να αντιπαραθέσεις στον Σμαραγδή, 

που στα 78 του, ενώ δεν έχει να αποδείξει 
τίποτα σε κανέναν, τρέχει να κάνει ταινία 
για τον Ιωάννη Καποδίστρια, όταν στις τη-
λεοράσεις θριαμβεύουν τα σίριαλ με τα 

όπλα, τις πόρνες και τους νταβατζήδες;
Δε φοβάμαι λοιπόν καθόλου να μιλήσω 

για την υπερήφανη αυτή γενιά του Με-
σοπολέμου, μη τυχόν χαρακτηριστώ και 
εγώ… γέρος. Το σύνθημά μας πρέπει να 
είναι η επιστροφή στα βασικά. 
Αν η μία κυρίαρχη σχολή σκέψης στην 

πατρίδα μας, που διαπερνά πολιτικούς, 
δημοσιογράφους, καθηγητές πανεπιστη-
μίων, μουσικούς, ηθοποιούς και άλλους, 
είναι να γίνουμε μια μεγάλη Ανώνυμη 
Εταιρία Διεφθαρμένων καθένας μας και 
να τα οικονομάμε, η άλλη σχολή σκέψης 
είναι αυτή, που ως μόνη σχέση με την 
«τιμή» έχει την τιμή του έθνους και της 
πατρίδας. Η οποία μάς υπερβαίνει μέσα 
στο χρόνο όλους. Γι’ αυτήν θα δώσουμε 
λογαριασμό στους επόμενους. Ας μελε-
τήσουμε λοιπόν λίγο τους παλιούς και ας 
πάψουμε να τους σνομπάρουμε. Δε θα 
χάσουμε. Έχουμε να κερδίσουμε πολλά.

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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Ο Γιώργος Κωνσταντίνου  Ο Γιώργος Κωνσταντίνου  
με τη Μάρω Κοντούμε τη Μάρω Κοντού
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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

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Προς νέα «Μικρασιατική Καταστροφή»;
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*
 

Η  Τουρκία  ετοιμάζεται  να  γιορτάσει 
πανηγυρικά  τα  100  χρόνια  από  την 

υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης και 
της  ίδρυσης  της  «Τουρκικής  Δημοκρατί-
ας». Ο Ερντογάν, από την αρχή της αναρ-
ρίχησής του στην εξουσία, έθεσε δύο στό-
χους:
-Ο πρώτος ήταν να καταστήσει την Τουρ-

κία παγκόσμια οικονομική και πολιτική 
δύναμη. Αυτό σχεδίαζε να το πετύχει με 
την κατάταξη της Τουρκίας στις δέκα με-
γαλύτερες οικονομίες του πλανήτη και 
με την κατάκτηση ηγετικού ρόλου στο 
μουσουλμανικό κόσμο.
-Ο δεύτερος ήταν να αποκαθηλώσει 

τον Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος, αν και 
νεκρός, συνεχίζει να είναι ο πιο σημα-
ντικός ιδεολογικός και πολιτικός του 
αντίπαλος, και να πάρει ο ίδιος τη θέση 
του σημαντικότερου πολιτικού στη νεό-
τερη ιστορία της Τουρκίας. Αυτό, για να 
αποφύγει την ευθεία σύγκρουση με το 
κεμαλικό κατεστημένο, σχεδίαζε να το 
πετύχει διά της… τεθλασμένης.
Όσον αφορά στον πρώτο στόχο, η οικο-
νομία της Τουρκίας αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα  και  αντί  να  μπει  στις  δέκα 
μεγαλύτερες  οικονομίες,  κινδυνεύει  να 
βγει από  τις  είκοσι  μεγαλύτερες,  ενώ  τα 
πανισλαμιστικά  του  οράματα  βούλια-
ξαν  με  το  ναυάγιο  της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας, της οποίας ανέλαβε για ένα 
διάστημα τα σκήπτρα. Η κατάσταση στην 
τουρκική οικονομία, ειδικά ο υψηλός πλη-
θωρισμός  και η υψηλή ανεργία,  λειτουρ-
γούν  ως  «θανάσιμη»  παγίδα  για  τον  Ερ-
ντογάν, εν όψει των εκλογών του Ιουνίου 
του 2023.
Γι’ αυτό αναζητεί σωσίβιο, μέσω του δεύ-

τερου στόχου.  Εκεί,  η αποκαθήλωση  του 
Μουσταφά Κεμάλ, περνάει μέσα από την 
έμπρακτη αμφισβήτηση της Συνθήκης της 
Λοζάνης,  η  οποία  «φυλάκισε»  την  Τουρ-
κία στα σημερινά της σύνορα, αφήνοντας 
εκτός τα εδάφη του «Εθνικού Όρκου».
Ο  Ερντογάν  αποφεύγει  να  κατηγορήσει 
ευθέως  τον Μουσταφά Κεμάλ που έδινε 
τις  οδηγίες  στον  Ισμέτ  Ινονού,  τον  τότε 
επικεφαλής  της  διαπραγματευτικής  ομά-
δας της Τουρκίας και ο οποίος υπέγραψε 
τη  Συνθήκη  της  Λοζάνης.  Όμως  το  κάνει 
μέσω ισλαμικών εντύπων και ΜΜΕ, αλλά 
και  στα  αμέτρητα  τζαμιά  και  ισλαμικά 
τάγματα,  που  επηρεάζουν  εκατομμύρια 
κόσμου.
Η προπαγάνδα όμως δεν αρκεί. Ο Ερντο-
γάν πρέπει να δείξει τον Ιούνιο ότι έκανε 
βήματα και «επί  του πεδίου», όπως αρέ-
σκεται να λέει.
Έχει  εισβάλει  στο  Νότιο  Κουρδιστάν  – 
Βόρειο  Ιράκ  και  έχει  καταλάβει  εδάφη 
του  «Εθνικού  Όρκου»,  για  λόγους  «εθνι-

κής ασφάλειας», έχει εισβάλει στο Δυτικό 
Κουρδιστάν – ΒΑ Συρία και  έχει  κάνει  το 
ίδιο, ενώ έχει καταρτίσει και το δόγμα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας», με  το οποίο εντάσ-
σει βήμα-βήμα στη «νέα  τουρκική πατρί-
δα» που δημιουργεί ο ίδιος, τα εδάφη και 
τις θάλασσες του εθνικού όρκου.
Το σωσίβιο που αναζητεί ο Ερντογάν, για 
να  το σηκώσει ως  τρόπαιο πριν  τις  εκλο-
γές,  βρίσκεται  εκεί,  στα  όρια  της  «Γαλά-
ζιας Πατρίδας» και ακόμη παραπέρα, στη 
θάλασσα  της  Λιβύης,  στο  Ναγκόρνο  Κα-
ραμπάχ και στο Διάδρομο Ζανγκεζούρ, με 
τον οποίο σκοπεύει να ενώσει την Τουρκία 
με το Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο του «πα-
ντουρκικού του οράματος».
Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  επεκτείνει  την 
τουρκική επιρροή νότια της Κρήτης, με το 
νέο τουρκολυβικό μνημόνιο, αυτός είναι ο 
λόγος που έχει ανεβάσει τους τόνους στο 
θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νη-
σιών του Αιγαίου.
Με το πρώτο και το δεύτερο τουρκολυβι-
κό μνημόνιο, τα οποία η Τουρκία δηλώνει 
και  δείχνει  στο  πεδίο  ότι  είναι  αποφασι-
σμένη  να  εφαρμόσει  στην  πράξη,  παρά 
τις καταδίκες που έρχονται πανταχόθεν, η 
Άγκυρα «ανοίγει» το δρόμο για έμπρακτη 
αμφισβήτηση  του  δικαιώματος  των  νη-
σιών  του Αιγαίου  να  έχουν  τη  δική  τους 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Το σκεπτικό είναι 
το εξής: Αν η Τουρκία πετύχει να επιβάλει 
de  facto  ότι  η  Κρήτη  δε  δικαιούται  ΑΟΖ 
και  υφαλοκρηπίδα  πέραν  των  χωρικών 
της υδάτων, δηλαδή πέραν των έξι μιλίων, 
αυτό  θα  λειτουργήσει  ως  «οδηγός»  και 
για τα υπόλοιπα νησιά, που «εγκλώβισε» 
η  Τουρκία  σε  νερά  της  «Γαλάζιας  Πατρί-
δας».

Αυτό, σε συνδυασμό με:

-το casus belli για την επέκταση των χω-
ρικών υδάτων στα 12νμ,
-το Πρωτόκολλο της Βέρνης, που δε μας 

επιτρέπει να κάνουμε έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες πέραν των 6 νμ,
-την απρόσκοπτη παρουσία εκατοντά-

δων τουρκικών αλιευτικών στα νερά της 
«Γαλάζιας Πατρίδας»,
-τις απειλές για τη αποστρατιωτικοποίη-

ση των νησιών και την αμφισβήτηση της 
κυριαρχίας τους,
-τη ρητορική για 18 τουρκικά νησιά κα-

τεχόμενα από την Ελλάδα,
-το καθεστώς των γκρίζων ζωνών που 
προσπαθεί να επιβάλλει, αμφισβητώ-
ντας την κυριαρχία ς της Ελλάδας σε 158 
νησιά,
-τις συνεχείς παραβιάσεις και υπερπτή-

σεις πάνω από τα νησιά, τα οποία θεω-
ρεί «τουρκικά» ή αμφισβητούμενης κυ-
ριαρχίας,

δείχνει ότι η Τουρκία δουλεύει μεθοδικά 
για να υλοποιήσει το δόγμα της «Γαλάζιας 
Πατρίδας» στην πράξη, με τρόπο «βελού-
δινο» και χωρίς να ρίξει μια σφαίρα, αφού 
οι ενέργειες που κάνει είναι προσεγμένες, 
ούτως ώστε να μη δικαιολογούν δυναμική 
και θερμή απάντηση από την Ελλάδα.
Υπό  αυτήν  την  έννοια,  θεωρώ  ότι  η  κα-
τάσταση αυτή, εάν η Ελλάδα δεν κατανο-
ήσει την απειλή και δεν καταστρώσει ένα 
σχέδιο  αντιμετώπισής  της,  θα  οδηγήσει 
σταδιακά σε αποδυνάμωση της κυριαρχί-
ας μέχρι και στην απώλεια των νησιών του 
Αιγαίου,  κάτι  που  θα  ισοδυναμεί  με  μια 
νέα «Μικρασιατική Καταστροφή».

Πάντως, να τονιστεί ότι για να φθάσουμε 
εδώ, προηγήθηκαν:

-η κρίση του Χόρα και η υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου της Βέρνης,
-η κρίση του Σισμίκ και το Νταβός και το 
Mea Culpa του Ανδρέα Παπανδρέου,
-η κρίση των Ιμίων και η διακήρυξη της 
Μαδρίτης,
-η δειλία όλων των κυβερνήσεων από το 

1995 μέχρι σήμερα, που «συμμορφώθη-
καν» σαν καλά παιδιά με την παράνομη 
απειλή πολέμου, το casus belli της τουρ-
κικής εθνοσυνέλευσης.

Όσον  αφορά  τους  τουρκικούς  ισχυ-
ρισμούς,  που  αμφισβητούν  την  κυρι-
αρχία  της  Ελλάδας  επί  των  νησιών  του 
Αιγαίου,  παραθέτουμε  την  άποψη  του 
Τούρκου  πρέσβη  επί  τιμή  Γιαλίμ  Εράλπ, 
όπως αυτή δημοσιεύθηκε στον  ιστότοπο 
Serbestiyet:  «Υπάρχουν πολλοί ισχυρι-
σμοί για την υπό όρους κυριαρχία αυτών 
των νησιών (σ.σ. των ελληνικών νησιών). 
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα νησιά έξω 
από τα τρία μίλια είναι της Ελλάδας. Και 
η Τουρκία το έχει αποδεχτεί εδώ και χρό-
νια. Το να τεθεί αυτό σε κίνδυνο τώρα, 
καθιστά την Τουρκία επιτιθέμενο κράτος 
στη διπλωματία».
Συνεχίζοντας ο έμπειρος Τούρκος διπλω-
μάτης λέει: «Λέμε, “δε μέτρησαν αυτό το 
νησί στη Λοζάνη, δε μέτρησαν το άλλο 
νησί”. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν 2.400 
νησιά και βραχονησίδες στη Μεσόγειο. 
Αποκλείεται η συνθήκη να υπολογίζει 
όλα αυτά τα νησιά».

Και καταλήγει: «Η γλώσσα είναι πολύ 
σημαντική στη διπλωματία. Ακριβώς 
όπως χαλάει την εικόνα σας, μπορεί 
επίσης να σας παραπλανήσει νομικά. Ο 
εθνικισμός είναι όμορφος, αλλά πρέπει 
να είναι ορθολογικός και να βασίζεται σε 
έγγραφα (…) Η Λοζάνη έδωσε τα νησιά 
έξω από τρία μίλια στην Ελλάδα, είτε μας 
αρέσει είτε όχι».
Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία 
όμως αγνοεί στην πράξη και επί του πεδί-
ου ο Ερντογάν, και αυτό είναι η πραγμα-
τική απειλή.
Όσον  αφορά  την  εναγώνια  αναζήτηση 

τροπαίου προ των εκλογών, είναι πιθανόν 
ο  Ερντογάν  να  αποπειραθεί  να  δημιουρ-
γήσει τετελεσμένα σε κάποιο γεωγραφικό 
σχηματισμό  του  Αιγαίου,  χωρίς  κίνδυνο 
πολεμικής  εμπλοκής,  για  να  το  παρουσι-
άσει  ως  την  απαρχή  της  άλωσης  του  Αι-
γαίου. 
Έχουν γνώσιν οι φύλακες.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης  
(Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας  
αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην  

πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα  
συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής

Η τουρκική αντιπροσωπεία που πήρε μέρος στις διαβουλεύσεις  
στη Λοζάνη (πηγή: Frank and Frances Carpenter Collection)
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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

Έκθεση – καταπέλτης για την ενταξιακή  
πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ
Κόλαφος για την Τουρκία είναι η έκ-

θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ενταξιακή πορεία της χώρας. Η 
έκθεση κάνει λόγο για «επιδείνωση» 
των σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, το 
πρώτο εξάμηνο του 2022, λόγω των επα-
νειλημμένων παραβιάσεων του ελληνι-
κού εναέριου χώρου από τουρκικά μα-
χητικά στο Αιγαίο και των απειλητικών 
τουρκικών δηλώσεων, σχετικά με την 
κυριαρχία των ελληνικών νησιών και 
κατά της Κύπρου. Επίσης, διαπιστώνει 
τη «δημοκρατική οπισθοδρόμηση» της 
χώρας. 
«Μετά από κάποιες θετικές εξελίξεις το 

2021, οι σχέσεις με την ΕΕ επιδεινώθηκαν 
το πρώτο εξάμηνο του 2022, λόγω επανει-
λημμένων παραβιάσεων του ελληνικού 
εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά 
στο Αιγαίο και απειλητικών τουρκικών 
δηλώσεων σχετικά με την κυριαρχία των 
ελληνικών νησιών και κατά της Κύπρου. 
Επιπλέον, η Τουρκία συνέχισε να πραγ-
ματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις στις 
θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου και τουρ-
κικά πολεμικά πλοία παρεμπόδισαν πα-
ράνομα τις ερευνητικές δραστηριότητες 
στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ). Παρά τη διεθνή καταδίκη, η 
Τουρκία συνέχισε το σχέδιό της να ανοίξει 
την περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσί-
ων. Οι εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατο-
λική Μεσόγειο δεν ευνοούσαν τις σχέσεις 
καλής γειτονίας και υπονόμευσαν την πε-
ριφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια», 
αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η ΕΕ στο Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2022, 
αλλά και επανειλημμένα, έχει προτρέ-
ψει την Τουρκία να αποφύγει κάθε εί-
δους απειλή, οποιαδήποτε πηγή τριβής 
ή οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει τις 
σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική 
επίλυση διαφορών. Η έκθεση αναφέρει, 
ακόμη, ότι «η ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι 
έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθε-
ρό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας 
συνεργατικής και αμοιβαίως επωφελούς 
σχέσης με την Τουρκία». 

Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ και η Τουρκία συνέχισαν τη δέσμευση 
υψηλού επιπέδου σε τομείς κοινού ενδι-
αφέροντος όπως το κλίμα, η υγεία ή η με-
τανάστευση και η ασφάλεια. «Αυτό ήταν 
σύμφωνο με την προσφορά της ΕΕ να 
υποστηρίξει μια πιο θετική δυναμική στις 
σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, εκφράζοντας την 
προθυμία να συνεργαστεί με την Τουρκία 
με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο 
τρόπο σε διάφορους τομείς κοινού ενδι-
αφέροντος, υπό τους όρους που καθο-

ρίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», 
τονίζει η έκθεση.

Αναφορικά με το κράτος δικαίου, η Επι-
τροπή διαπιστώνει «σοβαρές ελλείψεις» 
στη λειτουργία των δημοκρατικών θε-
σμών της Τουρκίας. «Κατά την περίοδο 
αναφοράς, η δημοκρατική οπισθοδρόμη-
ση συνεχίστηκε. Οι διαρθρωτικές ελλεί-
ψεις στο προεδρικό σύστημα παρέμειναν 
σε ισχύ. Οι βασικές συστάσεις του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης και των οργάνων 
του δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Το 
Κοινοβούλιο συνέχισε να μη διαθέτει τα 
απαραίτητα μέσα για να λογοδοτήσει η 
κυβέρνηση. Η συνταγματική αρχιτεκτονι-
κή συνέχισε να συγκεντρώνει τις εξουσί-
ες στο επίπεδο της Προεδρίας, χωρίς να 
διασφαλίζει τον υγιή και αποτελεσματι-
κό διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ της 
εκτελεστικής, της νομοθετικής και της 
δικαστικής εξουσίας. Ελλείψει αποτελε-
σματικού μηχανισμού ελέγχου και ισορ-
ροπίας, η δημοκρατική λογοδοσία της 
εκτελεστικής εξουσίας εξακολουθεί να 
περιορίζεται στις εκλογές», αναφέρει η 
Επιτροπή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για την Ανατολική Μεσόγειο η έκθεση 

της Επιτροπής υπογραμμίζει ότι «η βελ-
τιωμένη δυναμική των σχέσεων ΕΕ-Τουρ-
κίας που παρατηρήθηκε από το Δεκέμ-
βριο του 2020, μετά την αποκλιμάκωση 
στην Ανατολική Μεσόγειο, επικράτησε 
για αρκετούς μήνες πριν επαναληφθούν 
οι εντάσεις στο Αιγαίο τον Απρίλιο του 
2022». 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα εξής: 
«Αν και δεν υπήρξαν μη εξουσιοδοτημέ-
νες δραστηριότητες γεώτρησης από την 
Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο κατά 
την περίοδο αναφοράς, οι εντάσεις έχουν 
αυξηθεί. Τουρκικά πολεμικά πλοία πα-
ρεμπόδισαν παράνομα την ερευνητική 
δραστηριότητα στην Κυπριακή Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη. Οι στρατιωτικές 
ασκήσεις της Τουρκίας στις θαλάσσιες 
ζώνες της Κύπρου συνεχίστηκαν. Παρά 
το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα, και 
ειδικότερα η ΕΕ, καταδίκασε τα μονομερή 
βήματα της Τουρκίας, η Τουρκία συνέχισε 
τις ενέργειές της για να ανοίξει περαιτέ-
ρω την περιφραγμένη πόλη των Βαρωσί-
ων στην Κύπρο. Η Τουρκία πρέπει να δε-
σμευτεί απερίφραστα στις σχέσεις καλής 
γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και 
στην ειρηνική επίλυση διαφορών, σύμ-
φωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
προσφεύγοντας, εάν χρειαστεί, στο Διε-
θνές Δικαστήριο». 

Όσον αφορά, σε γενικές γραμμές, την 
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η Επι-

τροπή τονίζει ότι η «μονομερής εξωτερι-
κή πολιτική» της συνέχισε να έρχεται σε 
αντίθεση με τις προτεραιότητες της ΕΕ 
στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολι-
τικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), 
ιδίως λόγω της στρατιωτικής της δράσης 
στη Συρία και το Ιράκ και την έλλειψη ευ-
θυγράμμισης με τα περιοριστικά μέτρα 
της ΕΕ κατά της Ρωσίας. 

Ειδικότερα για το ρωσικό επιθετικό πό-
λεμο κατά της Ουκρανίας, η έκθεση της 
Επιτροπής επισημαίνει ότι η Τουρκία έχει 
καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα και 
έχει στόχο να διευκολύνει τις συνομιλί-
ες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και να 
εργάζεται για την αποκλιμάκωση και την 
επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Σημει-
ώνει, επίσης, ότι η Τουρκία ανέλαβε δι-
πλωματική πρωτοβουλία για τη διευκό-
λυνση της εξαγωγής των σιτηρών από την 
Ουκρανία. 
«Ωστόσο, η Τουρκία απέφυγε να ευθυ-

γραμμιστεί με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά 
της Ρωσίας. Η Τουρκία υπέγραψε Μνη-
μόνιο Κατανόησης για την ανάπτυξη οι-
κονομικών και εμπορικών σχέσεων με τη 
Ρωσία». 

Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται και 
στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, 
επισημαίνοντας τα εξής: «Η Τουρκία συ-
νέχισε να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα 
της συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης 
Τουρκίας – Λιβύης του 2019, την οποία η 
ΕΕ θεωρεί παραβίαση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων τρίτων κρατών, που δε συμ-
μορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας 
και δεν έχει νομικές συνέπειες για τρίτα 
κράτη». 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η στρατιωτι-
κή υποστήριξη της Τουρκίας στη Λιβύη, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
ξένων μαχητών στο έδαφος, και η επίμο-
νη κριτική της και η έλλειψη συνεργασίας 
με την επιχείρηση IRINI είναι επιζήμια για 
την αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ στην 
εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ 
και έχουν οδηγήσει σε αντικρουόμενες 
προσεγγίσεις για τη Λιβύη. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«Η υποβάθμιση των ανθρωπίνων και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων συνεχίστηκε», 
τονίζει η έκθεση της Επιτροπής για την 
Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο 
της Ευρώπης παρακολουθεί το σεβασμό 
της Τουρκίας για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαί-
ου. Η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας 
να εφαρμόσει ορισμένες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, ιδίως στις υποθέσεις του 

Σελαχατίν Ντεμιτράς και του Οσμάν Κα-
βαλά, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχε-
τικά με την τήρηση του δικαστικού σώμα-
τος στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα 
και τη δέσμευση τής Τουρκίας να προάγει 
το κράτος δικαίου και το σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διαδικασία 
επί παραβάσει που ξεκίνησε το Συμβού-
λιο της Ευρώπης κατά της Τουρκίας το 
Φεβρουάριο του 2022, για μη εκτέλεση 
της απόφασης στην υπόθεση του Καβαλά, 
σηματοδοτεί την απομάκρυνση της Τουρ-
κίας από τα πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθε-
ρίες που έχει προσυπογράψει ως μέλος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ
Όσον αφορά την πολιτική μετανάστευ-

σης και ασύλου, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η Τουρκία σημείωσε κάποια πρόοδο. 
«Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας παρέμεινε το 

κύριο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και της Τουρκίας και η δέσμευση της 
ΕΕ με την Τουρκία για τη μετανάστευση 
εντάθηκε. Σημειώθηκε κάποια πρόοδος 
όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της 
ικανότητας επιτήρησης και προστασίας 
των χερσαίων συνόρων με το Ιράν», ανα-
φέρει η έκθεση. 

Η επιστροφή των παράτυπων μετανα-
στών από τα ελληνικά νησιά στο πλαίσιο 
της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας συνέχισε να 
αναστέλλεται, όπως και από το Μάρτιο 
του 2020. Το 2021, ο αριθμός των πα-
ράτυπων μεταναστών που έφτασαν αυ-
ξήθηκαν στα περισσότερα δρομολόγια 
σε σύγκριση με το 2020. Η αύξηση θα 
μπορούσε να είναι μερική λόγω της άρ-
σης των μέτρων που έλαβαν οι χώρες της 
περιοχής το 2020 για τον περιορισμό της 
πανδημίας COVID-19. Αν και ο αριθμός 
των παράτυπων αφίξεων στην Ελλάδα 
έχει μειωθεί σε σύγκριση με τα στοιχεία 
πριν από τον COVID, οι παράτυπες αφί-
ξεις στην Ιταλία και στις ελεγχόμενες 
από την κυβέρνηση περιοχές της Κύπρου 
έχουν αυξηθεί σημαντικά τον περασμέ-
νο χρόνο και έχουν δημιουργηθεί νέοι 
δρόμοι λαθρεμπορίου. Η Τουρκία δεν 
έχει ακόμη εφαρμόσει τις διατάξεις σχε-
τικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών στη 
συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 
2017. 
«Συνολικά, ο αριθμός των παράνομων 

διελεύσεων των συνόρων μεταξύ Τουρκί-
ας και Ελλάδας παρέμεινε σημαντικά χα-
μηλότερος από ό,τι πριν από την έγκριση 
της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας», αναφέρει η 
έκθεση της Επιτροπής.

© zougla.gr
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Βόνιτσα: Στις ακτές του Αμβρακικού
Παραλιακή κωμόπολη της Αιτωλοακαρνανίας με έντονο νησιώτικο  
χρώμα, η γραφική Βόνιτσα αγναντεύει τον Aμβρακικό κόλπο

Το καλοδιατηρημένο κάστρο στον 
πευκόφυτο λόφο, η πολυσύχνα-

στη προκυμαία με τα εστιατόρια και τα 
καφέ, η σύγχρονη μαρίνα για αλιευτικά 
και εκδρομικά σκάφη, το νησάκι Κου-
κουμίτσα, σε μικρή απόσταση από τις 
ακτές, συνθέτουν την όμορφη εικόνα 
της Βόνιτσας, που αποτελεί το κύριο οι-
κιστικό κέντρο μιας περιοχής με ωραίες 
ακρογιαλιές και αξιόλογη ιχθυοπαρα-
γωγική και τυροκομική δραστηριότητα. 

Σε λόφο που υψώνεται πάνω από τη Βό-
νιτσα δεσπόζει κάστρο, που οικοδομήθη-
κε κατά τους Μεσοβυζαντινούς Χρόνους. 
Οι βυζαντινές οχυρώσεις ενσωματώθη-
καν στις μεταγενέστερες (πιθανώς ενετι-
κές), που έδωσαν στο κάστρο τη σημερι-
νή μορφή του. 
Οι επισκέπτες του κάστρου της Βόνιτσας 

βλέπουν την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, 
σπάνιας αρχιτεκτονικής, και ερείπια οικο-
δομημάτων. 
Τα θρησκευτικά μνημεία της Βόνιτσας 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
είναι η εκκλησία της Παναγίας (στη θέση 
«Χώρα», κοντά στο λιμάνι), ο μητροπολι-
τικός ναός του Αγίου Σπυρίδωνος (στο κέ-
ντρο της κωμόπολης) και η εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου.

Στολίδι της Βόνιτσας είναι η Κουκουμί-
τσα, το πευκόφυτο νησάκι με το εκκλη-
σάκι του Αγίου Νεκταρίου. Πέτρινη πε-
ζογέφυρα το συνδέει με την παραλία της 
Βόνιτσας. 
Σε γειτονικό λόφο, σε απόσταση 2,5 χλμ 

ΝΑ από τη Βόνιτσα, βρίσκεται το μεσαι-
ωνικό ξωκλήσι της Παναγίας της Αλιχνιώ-
τισσας.
Εξάλλου, στη διαδρομή από τη Βόνιτσα 

προς το χωριό Παλιάμπελα, σώζεται το 
καθολικό της μονής της Αγίας Παρασκευ-
ής. 
Τα Παλιάμπελα, χωριό χτισμένο πάνω 

σε ύψωμα, προσφέρουν ωραία θέα στον 
Αμβρακικό κόλπο. Πάνω από το χωριό δε-
σπόζει η εκκλησία του Αγίου Κοσμά, ενώ 
δρόμος που ξεκινά από αυτό οδηγεί στο 
Βαρκό, ακρογιαλιά με λιμανάκι για ψαρό-
βαρκες. 
Ανατολικότερα βρίσκονται η γραφική 

ακρογιαλιά της Ρούγας και η παραλία του 
Παλαιόμυλου. 
Νοτιοανατολικά από τη Βόνιτσα οι ταξι-

διώτες ανακαλύπτουν ένα γραφικό χωριό 
των Ακαρνανικών Ορέων, το Μοναστη-
ράκι. Το επιβλητικό τοπίο, τα πλατάνια 
και τα τρεχούμενα νερά, τα θρησκευτικά 
μνημεία της ευρύτερης περιοχής (Άγιος 
Ιωάννης, Παντοκράτορας – Μεταμόρ-
φωση του Σωτήρα, Παναγία Βροχοτινή) 
εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες. 

Κοντά στο Μοναστηράκι βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής 
εμφιαλωμένου νερού «Κορπή» και, σε 
μικρή απόσταση, οι ιαματικές πηγές της 
Κορπής. 
Ανατολικά από το Μοναστηράκι, στη 

θέση όπου είναι σήμερα χτισμένο αμφι-
θεατρικά το χωριό Θύριο, βρισκόταν το 
αρχαίο Θύρρειον, σημαντική πόλη της 
Ακαρνανίας (σώζονται λείψανα οχυρώ-
σεων στον πευκόφυτο λόφο του χωριού).
Δυτικά της Βόνιτσας, στην παραλία 

του Ακτίου (υποθαλάσσια σήραγγα συν-
δέει το Άκτιο με την πόλη της Πρέβεζας), 
βρίσκεται φρούριο που κατασκευάστηκε 

στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου 
αιώνα. Σε χερσόνησο κοντά στο Άκτιο, 
στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, 
ιδρύθηκε γύρω στο 630 π.Χ. το Ανακτόρι-
ον, εμπορική αποικία των Κορινθίων.
Τέλος, νοτιοδυτικά της Βόνιτσας, στη 

λίμνη Βουλκαριά, βρίσκεται η «Διώρυγα 
της Κλεοπάτρας», περιοχή από την οποία 
κατόρθωσε (σύμφωνα με μια εκδοχή) να 
διαφύγει με το στόλο της η περιβόητη 
βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα Ζ’ 
μετά τη ναυμαχία του Ακτίου (Σεπτέμβρι-
ος του 31 π.Χ.) ανάμεσα στον Γάιο Οκτά-
βιο (κατοπινό αυτοκράτορα Αύγουστο ή 
Οκταβιανό) και τον Μάρκο Αντώνιο.

Η προκυμαία και το κάστρο της Βόνιτσας (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Πανοραμική θέα της Βόνιτσας από το κάστρο

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 16 Οκτωβρίου: 

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

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 18 Οκτωβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 22 Οκτωβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 23 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 16 Οκτωβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με το νεοεκλεγέντα πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 

ΔΡ. ΓΙΏΡΓΟ ΤΣΟΎΚΑ ΔΡ. ΓΙΏΡΓΟ ΤΣΟΎΚΑ 

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

Το Park Extension γιορτάζει 
τη διαφορετικότητα
Πιστό στη σύνθεση του πληθυσμού του, το Park Extension 
γιόρτασε και διατήρησε την εθνοτική του ποικιλομορφία

Η τεράστια τοιχογραφία 121 τε-
τραγωνικών μέτρων βαμμένη σε 

ακρυλικό λατέξ στο Parc Saint-Roch 
χρειαζόταν αποκατάσταση. Η τοιχογρα-
φία του εορτασμού της εκατονταετηρί-
δας του Park-Extension ζωγραφίστηκε 
το 2010 από την Annie Hamel η οποία 
την ονόμασε Cent motifs, un paysage. 

Σε μια συνέντευξή της με τα ΝΕΑ, η δη-
μοτική σύμβουλος Mary Deros είπε ότι 
η τοιχογραφία ήταν ένα κομβικό σημείο 
για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας 
πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. 
Ζωγραφισμένη σε διάστημα εννέα εβδο-
μάδων, η τοιχογραφία απεικονίζει την 
ποικιλομορφία της γειτονιάς μέσα από 
τον πλούτο των υφασμάτων από διάφο-
ρες χώρες. Το έργο αναφέρεται σε ένα 
πάπλωμα, μια σημαντική εικονογραφία 
του Κεμπέκ, όπου κάθε ύφασμα ξεχω-
ριστά διατηρεί τα μοτίβα και τις ιδιαιτε-
ρότητές του, ενώ σχηματίζει ένα σύνολο 
που ζεσταίνει και ενώνει. Το πάπλωμα 
γίνεται έτσι σύμβολο του ανθρώπινου 
ιστού.
«Ωστόσο, όταν πρόσφατα ζητήσαμε 

χρηματοδότηση για την αποκατάσταση 
δε μας δόθηκαν τα απαραίτητα κεφά-
λαια», είπε η Ντέρου. «Το κτίριο στο 
πλάι του οποίου βρίσκεται η τοιχογρα-
φία χρειαζόταν επισκευή πριν καν ξεκι-
νήσουμε την αποκατάσταση της τοιχο-
γραφίας». Στη διάσωση ήρθε η MU, η 
οποία είναι ένας φιλανθρωπικός οργα-
νισμός που μεταμορφώνει το δημόσιο 
χώρο στο Μόντρεαλ, δημιουργώντας 
τοιχογραφίες που έχουν τις ρίζες τους 
σε κοινότητες και προσφέροντας εργα-
στήρια τέχνης τοιχογραφίας για νέους, 
στις πιο μειονεκτικές γειτονιές του Μό-
ντρεαλ. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
τα κεφάλαια για να το επισκευάσουν. Η 
Ντέρου επιβεβαίωσε το γεγονός, ότι τα 
χρώματα της τοιχογραφίας είναι ολοένα 
και πιο ζωντανά μετά την επαναζωγρα-
φική.

ΓΙΟΡΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΟ JARRY PARK

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση το Σάββατο 
1 Οκτωβρίου στο Jarry Park, δίπλα στη 
δυτική είσοδο του πάρκου και τη σιδη-
ροδρομική γραμμή, ανάμεσα στα γήπε-
δα του μπέιζμπολ και το Saint-Roch Park, 
οργανώθηκε μια όμορφη γιορτή της δια-
φορετικότητας. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το 
δήμο του πολιτιστικού τμήματος Park-

Extension σε συνεργασία με το Table 
de Concertation Culturelle Villeray 
Parc-Extension με την υποστήριξη του 
Conseil des Arts de Montréal και του 
Arrondissement de Villeray—Saint−
Michel—Parc−Extension. Η εκδήλωση 
περιλάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
ενημερωτικά περίπτερα, δραστηριότη-
τες και πολιτιστική διαμεσολάβηση.

Μεταξύ των οργανώσεων που συμμε-
τείχαν ήταν το Vue sur la Relève, ένας 
οργανισμός που εργάζεται για να πα-
ρουσιάσει ανερχόμενους καλλιτέχνες 
και προσφέρει επίσης πολιτιστικές δρα-
στηριότητες σε παιδιά σχολικής ηλικίας, 
το Théâtre Aux Écuries που είναι ένα θέ-
ατρο που προσφέρει στο ευρύ κοινό όλο 
και πιο μοναδικές, εκπληκτικές και ποιη-
τικές ανακαλύψεις, το Singa Québec που 
αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος 
πολιτών, στόχος του οποίου είναι να δη-
μιουργήσει γέφυρες για συναντήσεις και 
ανταλλαγές μεταξύ νεοφερμένων, συ-
μπεριλαμβανομένων των προσφύγων, 
καθώς και το À Portée de Mains, του 
οποίου η αποστολή είναι να προωθήσει 
την ανάπτυξη ατόμων και κοινοτήτων 
χρησιμοποιώντας τις τέχνες και τον πο-
λιτισμό ως μέσα κοινωνικής ανάπτυξης.
Εξίσου εντυπωσιακές ήταν οι προσφο-

ρές των άλλων συμμετεχόντων οργα-
νισμών, όπως το Salle de diffusion de 
Parc-Extension, το πρόγραμμα HORS 
LES MURS του δήμου που απευθύνεται 
στους πολίτες για να τους προσφέρει 
την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον 
πολιτισμό σε όλες τις μορφές του, το 
PARK Extension Historical Society Société 
d›histoire de Parc-Extension, το Brique 
par brique, που δημιουργεί υποδομές 
για κοινωνική αλλαγή, το Regroupement 
du conte au Québec που στοχεύει στην 
προώθηση της τέχνης της αφήγησης σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η 
Bibliothèque de Parc-Extension και το 
Long Haul Art Studios / Les ateliers le 
Corrid›art που καταλαμβάνει 10.000 τε-
τραγωνικά πόδια ενός βιομηχανικού κτι-
ρίου στο Parc Extension και παρέχει σε 
40 καλλιτέχνες 20 οικονομικούς χώρους 
για να δημιουργήσουν τα έργα τους.
Η Mary Deros εντυπωσιάστηκε ιδιαίτε-

ρα από τη συμμετοχή της Petites-Mains 
που είναι μια επιχείρηση ένταξης που 
βοηθά άτομα που βρίσκονται σε κατά-
σταση κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως 
μετανάστριες λόγω του πολιτισμού και 
της θρησκείας τους. «Αυτή η οργάνωση 
βοηθά αυτές τις γυναίκες να βγουν από 
την απομόνωσή τους και να μάθουν ένα 
επάγγελμα που θα διευκολύνει την έντα-
ξή τους στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία του Κεμπέκ» είπε η Ντέρου.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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GOSS!P

Hayley Maxfield: Η πιο «καυτή» 
λογίστρια που έχετε δει ποτέ

«Τρελαίνει» με τα μικροσκοπικά μπικίνι της!

Φυσικά, δεν είναι πλέον… λογίστρια, μετά από σχεδόν 
τρία χρόνια. Αυτό το διάστημα είναι μοντέλο για μπι-
κίνι και social influencer, με 485.000+ followers στο 

Instagram. «Εμπνεύστηκα τόσο πολύ από άλλα μο-
ντέλα που μπόρεσαν να δημιουργήσουν χιλιάδες 
ακόλουθους και καριέρες για τον εαυτό τους φωτο-
γραφίζοντας το σώμα τους και συνεργαζόμενες με 

επωνυμίες» αναφέρει, σχετικά με τη μετάβαση 
από ένα επαγγελματικό κοστούμι του λογι-

στή σε ένα μαγιό του μοντέλου.

60 χρόνια Τζέιμς 
Μποντ: Ποιος θα 
είναι ο επόμενος;
Ο βρετανός μυστικός πράκτορας με το dry martini 

και το σμόκιν, ο Τζέιμς Μποντ, γιόρτασε την 
Τετάρτη 5/10 τα 60 χρόνια στη μεγάλη οθόνη, αλλά 
ποιος θα είναι ο επόμενος ηθοποιός που θα ενσαρ-
κώσει τον εμβληματικό ρόλο;
Σύμφωνα με τους παραγωγούς του Μποντ, την Μπάρ-

μπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζ. Γουίλσον, η αναζή-
τηση του νέου ηθοποιού δεν έχει καν ξεκινήσει, μετά 
την έξοδο του Ντάνιελ Κρεγκ με το ρόλο του στο «No 
Time to Die», του 2021.

«Δε θα αναζητήσουμε ηθοποιό για κάποιο διάστη-
μα», δηλώνει η Μπάρμπαρα Μπρόκολι σε συνέντευξη 
με την ευκαιρία της 60ής επετείου της πρεμιέρας του 
Dr. No, της πρώτης ταινίας Τζέιμς Μποντ, στις 5 Οκτω-
βρίου 1962. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξε-
κινήσουμε μια ολόκληρη επανεφεύρεση του ρόλου και 
αυτό είναι το συναρπαστικό αυτή τη στιγμή».
Αλλά, καθώς οι φαν συνεχίζουν να συζητούν ποιος 

μπορεί να είναι ο επόμενος που θα ενσαρκώσει αυτόν 
τον περιζήτητο ρόλο του Χόλιγουντ, ποια είναι τα χα-
ρακτηριστικά που θα αναζητήσουν οι παραγωγοί να 
βρουν στον ηθοποιό που θα παίξει τον Μποντ;
«Πρώτ’ απ’ όλα, θέλουμε έναν καλό ηθοποιό, όχι 

απαραίτητα έναν ηθοποιό δράσης, αλλά κάποιον που 
μπορεί να παίξει αυτό που ελπίζουμε ότι θα είναι οι 
απαιτητικοί ρόλοι που γράφουμε στα σενάρια», λέει ο 
Μάικλ Τζ. Γουίλσον.
«Αυτό είναι, πιστεύω, το πρώτο πρώτο, αλλά είναι 

πολύ δύσκολο... δηλαδή, αν δεις τους ηθοποιούς που 
έπαιξαν τον Μποντ, είναι πολύ δύσκολο να βρεις κοινά 
χαρακτηριστικά».
Ο Σον Κόνερι ήταν ο πρώτος που έπαιξε τον πράκτο-

ρα που δημιούργησε ο Ιαν Φλέμινγκ. Ακολούθησαν ο 
Τζορτζ Λάζενμπι, ο Ρότζερ Μουρ, ο Τίμοθι Ντάλτον, ο 
Πιρς Μπρόσναν και τελικά ο Ντάνιελ Κρεγκ.
Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι λέει, ότι η επιλογή του σω-

στού ηθοποιού είναι τεράστιας σημασίας για την επι-
τυχία του Τζέιμς Μποντ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τομ Κρουζ με το σκηνοθέτη 
Νταγκ Λίμαν, φέρονται να 

βρίσκονται σε διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας με την Universal Films 
Entertainment Group για ένα θρίλερ 
δράσης που θα περιλαμβάνει γυρί-
σματα στο διάστημα! 
Η ιδέα ήταν δική τους και την εί-

χαν προτείνει το 2020 στην πρόεδρο 
του Universal Filmed Entertainment 
Group, Ντόνα Λάνγκλεϊ, με την παν-

δημία να την «παγώνει». 
«Νομίζω ότι ο Toμ Κρουζ θα μας 

πάει στο διάστημα, θα πάει τον κό-
σμο στο διάστημα. Αυτό είναι το σχέ-
διο. Έχουμε σε εξέλιξη ένα σπουδαίο 
εγχείρημα με τον Τομ... Που θα ανέ-
βει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 
για γυρίσματα» ανέφερε η πρόεδρος 
της UFEG, Ντόνα Λάνγκλεϊ, σε συνέ-
ντευξή της στο BBC. 
Και συνεχίζει: «Η πλοκή της ταινίας 

είναι προβλέψιμη. Ο πρωταγωνιστής 
πηγαίνει στο διάστημα», σύμφωνα 
με τη Λάνγκλεϊ «για να σώσει την κα-
τάσταση».
Σημειωτέον, οι εισπράξεις της ται-

νίας «Top Gun» έχουν ξεπεράσει τα 
700 εκατ. δολάρια στο εγχώριο box 
office και τα 1,4 δισ. δολάρια παγκο-
σμίως, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τομ Κρουζ θα είναι  Ο Τομ Κρουζ θα είναι  
«ο πρώτος ηθοποιός  «ο πρώτος ηθοποιός  
που θα κάνει γυρίσματα  που θα κάνει γυρίσματα  
στο διάστημα»;στο διάστημα»;

Ο Κρίστιαν Μπέιλ δήλωσε ότι «οφείλει»  
την καριέρα του στο Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Ο Κρίστιαν Μπέιλ δήλωσε, ότι οφείλει την καριέρα 

του ως ηθοποιός στο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο 
οποίος έχει απορρίψει τόσους πολλούς ρόλους. 
Ο Βρετανός ηθοποιός υποστήριξε, ότι όλοι στο Χόλι-

γουντ «χρωστούν» την καριέρα τους στο Λεονάρντο Ντι 
Κάπριο, ο οποίος λέει «όχι» σε ταινίες.
Ο ηθοποιός, γνωστός από την τριλογία του Μπάτμαν, 

του Κρίστοφερ Νόλαν, ισχυρίστηκε ότι στο Ντι Κάπριο 
προτάθηκαν ρόλοι τους οποίους απέρριψε και στη συνέ-
χεια υποδύθηκε ο ίδιος.
Απαντώντας σε ερώτηση, σε συνέντευξή του στο GQ, 

για τη φήμη ότι έχασε τουλάχιστον πέντε ρόλους από τον 
Ντι Κάπριο τη δεκαετία του 1990, ο Μπέιλ είπε, ανεξάρ-

τητα από τις φιλικές 
σχέσεις που είχε με 
τους σκηνοθέτες και 
τις πολλές φορές 
που συνεργάστηκε 
μαζί τους, όλοι πρό-
τειναν τους ρόλους 
πρώτα στον Ντι Κά-
πριο.
«Λοιπόν, ευχαρι-

στώ τον Λίο γιατί, 
κυριολεκτικά, μπορεί να επιλέγει ό,τι κάνει. Και είναι 
καλό για εκείνον, είναι εκπληκτικός» τόνισε./ © 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
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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.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

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.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

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.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

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

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Η 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.

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πως πάει η «μα-
γειρική» σου;

Μ-Καλημέρα. Ποια μαγειρική; Α… τώρα 
κατάλαβα; Μια χαρά δοκιμάζω νέες συντα-
γές αλλά…

Α-Τι αλλά;
Μ-Η προμήθεια του «υλικού» αρχίζει και 

μου τη δίνει.
Α-Γιατί;
Μ-Μα… υπάρχει έλλειψη σε αυτά που 

θέλω. Αλλά προπαντός οι τιμές έχουν ανέ-
βει. 
Α-Πόσο ανέβηκαν δηλαδή;
Μ-Από τον Ιανουάριο σχεδόν 40%. Ήδη 

ήταν ακριβά, τώρα με τον πληθωρισμό έγι-
ναν πανάκριβα.

Α-Μα ο δείκτης πληθωρισμού, είναι δεν 
είναι στα 8%.

Μ-Στα χαρτιά και στη θεωρία. Διότι αν 
πας έξω στην αγορά, όλα έχουν αυξηθεί 
τουλάχιστον 20%. 

Α-Να σου πω, τώρα που το είπες, σχεδόν 
τα διπλά ξοδεύω κι εγώ από πριν.

Μ-Στα λόγια μου έρχεσαι.
Α-Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 

οι τιμές αυξήθηκαν, όχι μόνο λόγω του 
πληθωρισμού αλλά παράγοντες που παί-
ζουν πρωταρχικό ρόλο στις αγορές.  

Μ-Σαν τι δηλαδή; 
Α-Ας πούμε τις κλιματικές αλλαγές.
Μ-Πως;
Α-Οι μη ιδανικές θερμοκρασίες, οι άνεμοι, 

τα χαλάζια, καταρρακτώδεις βροχές και οι 
καταιγίδες, έχουν άμεσες επιπτώσεις για 
όλες τις καλλιέργειες. Θα σου δώσω ένα 
απλό παράδειγμα.

Μ-Ακούω…
Α-Οι τελευταίες καιρικές συνθήκες, μείω-

σαν κατά πολύ τη σοδιά των πορτοκαλιών 
στη Φλόριντα, επομένως οι πορτοκαλάδες 
θα φτάσουν σύντομα σε τιμές… κρασιών.

Μ-Με άλλα λόγια, θα πρέπει να πάρω 
σβάρνα τα μαγαζιά να αγοράσω πορτοκα-
λάδες, πριν γίνουν οι αυξήσεις.
Α-Ακριβώς. Τώρα θα έρθω στα κρέατα.
Μ-Καλά, εκεί το έχουν παρακάνει όλοι 

τους.
Α-Μπορεί…
Μ-Τι μπορεί; Δε βλέπεις που τον πήγαν 

τον απλό κιμά, τα κοτοπόδαρα, άσε τις 
μπριζόλες. Πρέπει να έχεις χασάπη για σύ-
ζυγο για να φας λίγο κρέας.

Α-Μα και εδώ υπάρχουν τα αίτια.
Μ-Τι; Οι αγελάδες και οι κότες δε βγαί-

νουν στη βροχή, ή έκαναν συνδικάτο για τα 
δικαιώματα τους;

Α-Όχι φυσικά.
Μ-Τότε τί είναι αυτό που οι τιμές των κρε-

άτων «πετούν»;
Α-Η έλλειψη εργατικού προσωπικού στα 

σφαγεία.
Μ-Άλλο και τούτο.
Α-Δεν είναι καινούργιο, απλώς τώρα γίνε-

ται όλο και πιο προβληματικό.
Μ-Για εξήγα…
Α-Όλα τα κρέατα περνούν από κάποια 

επεξεργασία πριν φτάσουν στην αγορά 
προς πώληση. Χρειάζονται άτομα να κό-
ψουν, να απολυμάνουν, να επεξεργαστούν 
τα κρέατα. Ξέρεις ότι έχει γίνει αισθητή σε 
πολλά εστιατόρια η έλλειψη κότας; Έχει 

γίνει σπάνιο είδος, ή μάλλον είδος προς 
εξαφάνιση...

Μ-Πάλι μου λες να πάω και να μαζέψω 
ότι κρέας βρίσκω μπροστά μου για καλό 
και για κακό.

Α-Καλά, δεν έχουμε και… αποκλεισμό.
Μ-Έτσι που τα λες, «δεν έχουμε το ένα, 

έλλειψη του άλλου», στο τέλος θα μας πεις 
να αποθηκεύσουμε καμιά εκατοσταριά ρό-
λους… «χεζόχαρτου» για να’ χουμε.
Α-Τώρα τα παραλές…
Μ-Δεν τα παραλέω. Εσύ τα παραλές, λέ-

γοντας με άλλα λόγια να αποθηκεύσουμε 
σοδιές λες και είμαστε σε πόλεμο.

Α-Εντάξει. Τώρα που είπες για πόλεμο, 
έμαθες τα νέα από την Ουκρανία;

Μ-Τι να μάθω; Ο κόσμος σκοτώνεται άδι-
κα, χάνει τις περιουσίες του… Τι άλλο;

Α-Άκου να τρελαθείς που έφτασαν τα 
πράγματα…

Μ-Ακούω.
Α-Λοιπόν, όπως ξέρεις, ο Πούτιν απειλεί 

ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα μι-
κρής κλίμακας.

Μ-Είτε μικρής είτε μεγάλης κλίμακας, αν 
γίνει κάτι τέτοιο εκεί που θα μιλάμε εγώ κι 
εσύ θα βρεθούμε μπροστά στον Άγιο Πέ-
τρο.

Α-Μπορεί. Αλλά άσε με να τελειώσω και 
θα καταλάβεις.

Μ-Έχουμε και δουλειές. Και μην ξεχνάς, 
πρέπει να πάω «κυνήγι» για πορτοκαλάδες, 
κοτοπόδαρα, κιμά και λοιπά.

Α-Θα πας. Λοιπόν, εδώ και λίγες εβδομά-
δες στα κοινωνικά δίκτυα ετοιμάζεται από 
χιλιάδες άτομα το «Όργιο» της «Αποκάλυ-
ψης».

Μ-Τι πράγμα; 
Α-Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, χιλιάδες Ου-

κρανοί, 15.600 άτομα ως τώρα, έχουν προ-
γραμματίσει ένα μεγάλο δημόσιο όργιο σε 
έναν λόφο κοντά στο Κίεβο, μόλις ακού-
σουν τις σειρήνες ότι η Ρωσία επιτίθεται με 
πυρηνικά.

Μ-Δηλαδή αντί να αναζητήσουν το πλη-
σιέστερο καταφύγιο, θα το ρίξουν στο «τι 
σου κάνω…»; 

Α-Ακριβώς. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα 
φορούν μία ή περισσότερες κορδέλες στον 
καρπό τους, ανάλογα με το σεξουαλικό 
τους ενδιαφέρον. 

Μ-Ε, βέβαια, να μην μπερδευτούν αδίκως 
με άτομα που δεν έχουν τις ίδιες ορέξεις…
Α-Κάτι τέτοιο. Εσύ που θα ήθελες να βρι-

σκόσουν αν σημάνουν οι σειρήνες της Απο-
κάλυψης;

Μ-Στο κρεβατάκι μου με τον αντρούλη 
μου. Που αλλού;
Α-Δηλαδή αν υπήρχε περίπτωση για κάτι 

παρόμοιο με τους Ουκρανούς, δεν…;
Μ-Δεν και με κεφαλαίο το ΔΕΝ. Γιατί, εσύ 

τι θα έκανες;
Α-Αφού με ξέρεις κι εγώ είμαι του ΔΕΝ και 

φυσικά θα ήθελα να είναι στην αγκαλιά του 
Μενελάου μου. 
Τώρα πήγαινε για ψώνια.
Μ-Φεύγω. Και εκτός από τρόφιμα λέω να 

ανανεώσω τα νεγκλιζέ. Να μη «φύγω» με 
τα ίδια όταν σημάνουν οι σειρήνες. 

Α-Πάντως ο κόσμος τρελάθηκε…
Μ-Αυτό ξαναπές το. Και πού είσαι ακόμη…
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ATLANTA-NY CITY 1-2 

CHICAGO-NEW ENGLAND 1-1 
DC UNITED-FC CINCINNATI 2-5 

INTER MIAMI-CF MONTREAL 1-3 
NY RED BULLS-CHARLOTTE 2-0 

ORLANDO-COLUMBUS 2-1 
PHILADELPHIA-TORONTO 4-0 

AUSTIN-COLORADO 1-1 
FC DALLAS-KANSAS CITY 2-1 
HOUSTON-LA GALAXY 1-3 

LAFC-NASHVILLE 0-1 
MINNESOTA-VANCOUVER 2-0 

SALT LAKE-PORTLAND TIMBERS 3-1  
SEATTLE-SAN JOSE 2-2

MLS|MONTREAL 
Ομάδα για τίτλο!
Παρά το γεγονός ότι το Μόντρεαλ είχε 

ήδη προκριθεί στα πλέι-οφ, εντού-
τοις στο τελευταίο παιχνίδι της κανονι-
κής περιόδου στο Μαϊάμι, οι παίκτες του 
Γουίλφριντ Νάνσι έπαιξαν σαν να ήθελαν 
το παιχνίδι, δείγμα της νοοτροπίας που 
έχει «περάσει» στην ομάδα ο προπονη-
τής. Με αποτέλεσμα, στα πρώτα 36’ του 
παιχνιδιού το σκορ να είναι στο 0-3(!) και 
η... σεμνή τελετή να έχει (επί της ουσίας) 
λάβει τέλος. 

Ένα λάθος του γκολκίπερ των γηπεδού-
χων Callender στο 5’ (με τον Κονέ να του 
κλέβει τη μπάλα και τον Μιχαήλοβιτς να 
σκοράρει), μία ωραία προσπάθεια του 
τελευταίου και πάσα στον σκόρερ Λαπα-
λάινεν στο 8’ και τέλος, μία ατομική προ-
σπάθεια του Καμαρά στο 36’ ήταν αρκετά 
για να δώσουν τη νίκη στο Μόντρεαλ, που 
έκανε... δώρο το μοναδικό τέρμα των γη-
πεδούχων στο 85’ (αυτογκόλ του Γουότερ-
μαν) για το τελικό 1-3.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

01] PHILADELPHIA 67 (72-26) 
02] MONTREAL 65 (63-50) 
03] NY CITY 55 (57-41) 
04] NY RED BULLS 53 (50-41) 
05] FC CINCINNATI 49 (64-56)
06] INTER MIAMI 48 (47-56)
07] ORLANDO CITY 48 (44-53) 
08] COLUMBUS CREW 46 (46-41) 
09] CHARLOTTE 42 (44-52) 
10] NEW ENGLAND 42 (47-50) 
11] ATLANTA UTD 40 (48-54) 
12] CHICAGO FIRE 39 (39-48) 
13] TORONTO FC 34 (49-66) 
14] DC UNITED 27 (36-71)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 67 (66-38)  
02] AUSTIN 56 (65-49) 
03] FC DALLAS 53 (48-37) 
04] LA GALAXY 50 (58-51) 
05] NASHVILLE SC 50 (52-41) 
06] MINNESOTA UNITED 48 (48-51) 
07] REAL SALT LAKE 47 (43-45) 
08] PORTLAND TIMBERS 46 (53-53) 
09] VANCOUVER WHITECAPS 43 (40-57) 
10] COLORADO RAPIDS 43 (46-57) 
11] SEATTLE SOUNDERS 41 (47-46) 
12] SPORTING KANSAS CITY 40 (42-54) 
13] HOUSTON DYNAMO 36 (43-56) 
14] SAN JOSE EARTHQUAKES 35 (52-69)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΪ-ΟΦ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

12:00PM NY RED BULLS-FC CINCINNATI 
03:00PM LA GALAXY-NASHVILLE SC 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
03:00PM AUSTIN FC-REAL SALT LAKE 
08:00PM CF MONTREAL-ORLANDO  

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
07:00PM NY CITY-INTER MIAMI 

09:30PM FC DALLAS-MINNESOTA  

Κύπελλο Ελλάδος: ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 
στην 5η φάση
Ο αγώνας θα γίνει στην Opap Arena

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα στο σημαντικότερο παιχνίδι 

που ανέδειξε η κλήρωση για την πέμπτη 
φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Η Ενωση 
θα παίξει με την ομάδα του Θανάση Στά-
ικου στην Opap Arena.

Στην κληρωτίδα μπήκαν και οι ομάδες 
της Superleague, εκτός από τις τέσσερις 
που κέρδισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο την 
προηγούμενη σεζόν. 

Το Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος και το 
Βόλος – Ιωνικός, είναι τα άλλα δύο ζευ-
γάρια από την κορυφαία κατηγορία του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Από εκεί και πέρα, ο Παναιτωλικός θα 
αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλαμά-

τα, ο ΟΦΗ την Κηφισιά, η Λαμία τον Αλ-
μωπό κι ο Λεβαδειακός τη Λάρισα. 

Οι αγώνες είναι νοκ άουτ. Αν δεν προ-
κύψει νικητής στο 90λεπτο, τότε θα διεξα-
χθεί παράταση και στη συνέχεια πέναλτι. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το τριήμερο 
18-19-20 Οκτωβρίου. 

Αναλυτικά τα ζευγάρια: ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάν-
νινα, Καλαμάτα – Παναιτωλικός, Καλλι-
θέα – Βέροια, Άγιος Νικόλαος – Αλμυρός 
ή Πανθρακικός, Πανσερραϊκός – Παναχα-
ϊκή, Κηφισιά – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης 
– Ατρόμητος, Αλμωπός – Λαμία, Ιωνικός 
Ιωνίας – Απόλλων Παραλιμνίου, Βόλος – 
Ιωνικός, Λάρισα – Λεβαδειακός, Απόλλων 
Πόντου – Πανελευσινιακός.

BASKET LEAGUE

Ξεκίνημα με το… αριστερό  
για τον Παναθηναϊκό
Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από τον ΑΡΗ σε παιχνίδι… 
φωτοτυπία της περσινής πρεμιέρας!

Όπως και πέρσι, έτσι και στη φετι-
νή πρεμιέρα της ελληνικής Basket 

League, ο Άρης νίκησε στην έδρα του 
τον Παναθηναϊκό με 69-65, «φορτώνο-
ντας» με επιπλέον άγχος τους «πράσι-
νους» στο φετινό πρωτάθλημα. 
Ο Ολυμπιακός στον αντίποδα, πέρασε… 

χαλαρά από την Πάτρα (61-87) τον Απόλ-
λωνα, δείχνοντας με το καλημέρα ότι θα 
είναι και φέτος το αδιαφιλονίκητο φαβο-
ρί για τον τίτλο.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΑΕΚ νίκησε 

εύκολα στην έδρα της τη νεοφώτιστη 
Καρδίτσα, το Περιστέρι του Βασίλη Σπα-
νούλη επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ, ενώ ο Προ-
μηθέας νίκησε στο Λαύριο την τοπική 
ομάδα. 
Τέλος, ο Ιωνικός Νίκαιας πέτυχε σπου-

δαία νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας: 
Λαύριο-Προμηθέας 80-90, Ιωνικός-Κο-
λοσσός 89-84, Περιστέρι-ΠΑΟΚ 85-77, 
ΑΡΗΣ-ΠΑΟ 69-65, ΑΕΚ-Καρδίτσα 79-63, 
Απόλλων Πατρών-Ολυμπιακός 61-87
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα): Ολυμπια-

κός, ΑΕΚ, Προμηθέας, Περιστέρι, ΑΡΗΣ, 
Ιωνικός Νίκαιας από 2 βαθμούς, Κολοσ-
σός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Λαύριο, Καρ-
δίτσα, Απόλλων Πατρών από 1 βαθμό
Επόμενη αγωνιστική (2η): 

Σάββατο 15 Οκτωβρίου
09:00 ΑΕΚ – Απόλλων Π. 
10:00 Καρδίτσα – Κολοσσός 
12:15 ΠΑΟΚ – Άρης
Κυριακή 16 Οκτωβρίου
09:00 Παναθηναϊκός – Λαύριο 
10:00 Προμηθέας – Ιωνικός Νίκαιας 
12:15 Ολυμπιακός – Περιστέρι

ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ένα πρωτάθλημα για δύο είναι και το 

φετινό της Basket League. Ερωτήματα 
παραμένουν αφενός το πόσο ανταγω-
νιστικός μπορεί να εμφανιστεί ο Πανα-
θηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό σε 
σχέση με την περυσινή χρονιά και αφε-
τέρου, αν η διαιτησία μπορεί να σταθεί 
στο ύψος της μετά τα όσα συμβαίνουν 
το τελευταίο διάστημα στην ΚΕΔ, με το 
νέο επικεφαλής Χρήστο Χριστοδούλου 
να αποχωρεί από την κλήρωση της πρε-
μιέρας. 
Οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώ-

κα είχαν μια επιτυχημένη χρονιά πέρυ-
σι και ήδη κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο 
(Σούπερ Καπ) επικρατώντας εύκολα του 
Παναθηναϊκού, ενώ μεταγραφικά, κρα-
τώντας τον περυσινό κορμό, προχώρη-
σαν σε επιλεκτικές κινήσεις. 
Ο Παναθηναϊκός, με τον Ντέγιαν Ρά-

ντονιτς στον πάγκο του και παίκτες που 
είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά, 
όπως οι Πονίτκα, Γκριγκόνις, Γουόλτερς, 
Γουίλιαμς, θα επιδιώξει να «δέσει» όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα και από και 
πέρα να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντα-
γωνιστικός.
Εντελώς νέα ομάδα και σαφώς πιο ενι-

σχυμένη από πέρυσι είναι και η ΑΕΚ. 
Ενισχυμένο εμφανίζεται και το Περιστέ-
ρι, στο οποίο ξεκινάει την προπονητική 
καριέρα του ο Βασίλης Σπανούλης, ενώ 
σταθερή αξία και φέτος αναμένεται 
να είναι ο Προμηθέας, με το γνώριμο 
Μάκη Γιατρά στον πάγκο. 
ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ και Κολοσσός θα έχουν ως 

βασικό στόχο την είσοδο στα πλέι οφ, 
ενώ αίνιγμα αποτελεί το Λαύριο του 
Χρήστου Σερέλη αφού προχώρησε σε 
μεγάλη ανανέωση με τέσσερις ξένους 
«ρούκι», προερχόμενους από το NCAA, 
και αλλαγές στο ρόστερ μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή. 
Απόλλων Πατρών, Ιωνικός και η νεο-

φώτιστη Καρδίτσα, που συμπληρώνουν 
τη 12άδα, θα δώσουν μάχη για την απο-
φυγή του υποβιβασμού. 
Στο νέο πρωτάθλημα, η σημαντικότε-

ρη αλλαγή έχει να κάνει με το δικαίωμα 
κάθε ομάδας να έχει εγγεγραμμένους 
επτά ξένους στο ρόστερ της, αλλά να 
έχει ως όριο τη χρησιμοποίηση έξι εξ 
αυτών σε κάθε αγώνα.

EUROPA LEAGUE

Αλώβητος στο Μπακού ο Ολυμπιακός  
και «ζωντανός» για την 3η θέση!
Ζωντανός στη μάχη της 3ης θέσης ο 

Ολυμπιακός! Οι Πειραιώτες έφυγαν 
αλώβητοι από το Μπακού μένοντας στο 
0-0 με την Καραμπάγκ, πήραν τον πρώ-
το τους φετινό βαθμό και… βλέπουν 
Conference League!
Σφιχτά πήγε το ματς η ομάδα του Μί-

τσελ, με τον Ισπανό τεχνικό να αλλάζει 
στο 25λεπτο το 3-5-2 σε 4-4-2 και να δι-
ορθώνει την εικόνα της ομάδας του, βά-
ζοντας φρένο την ίδια ώρα στις… ορμές 
των Αζέρων που είχαν μπει δυνατά στο 
ξεκίνημα!
Τρομερό ματς από τον Κούντε, εξαιρε-

τικοί οι Ντόι (σ.σ. ευρωπαϊκό ντεμπούτο) 
– Παπασταθόπουλος, ενώ οι Βαλμπου-
ενά, Εμβιλά με την είσοδό τους έδωσαν 
μεγαλύτερη ασφάλεια και κράτημα της 
μπάλας στους «ερυθρόλευκους». 
Ντεμπούτο με clean sheet για τον Πα-

σχαλάκη με τη φανέλα των Πειραιωτών!
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ

Με 4-2-3-1 κατέβασε την Καραμπάγκ ο 

Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ. Ο Μαγκομε-
νταλίγιεφ στην εστία, με τους Βέσοβιτς, 
Μουσταφαζάντε, Μ. Χουσεΐνοφ, Για-
φαργκουλίγιεφ στην άμυνα. Γκαράγιεφ, 
Αλμέιδα τα δύο χαφ, με τους Σεϊντάεφ, 
Κάντι, Ζούμπιρ στη μεσοεπιθετική τρι-
άδα και τον Οβούσου στην κορυφή της 
επίθεσης.
Με 3-5-2 κατέβασε τον Ολυμπιακό ο 

Μίτσελ. Ο Πασχαλάκης στην εστία για 
το ντεμπούτο του στα ερυθρόλευκα, με 
τους Βρσάλικο, Ντόι (επίσης ντεμπούτο 
στο Europa League), Παπασταθόπουλο 
στην τριπλέτα των στόπερ. Βρουσάι και 
Ρέαμπτσουκ σε ρόλο φουλ-μπακ στις 
πλευρές, με τους Μπουχαλάκη, Κούντε 
στα χαφ. Μπροστά τους σε οργανωτικό 
ρόλο ο Μπιέλ, με τους Ουί-Τζο και Αμπού 
Καμαρά στην κορυφή της επίθεσης.
MVP: Ο Ντόι θα πάρει δικαιωματικά τον 

τίτλο του κορυφαίου του αγώνα! Λίγες 
ημέρες νωρίτερα στο ντεμπούτο του στη 
Super League έπαιξε ένα ημίχρονο, πέτυ-

χε αυτογκόλ και αρκετοί έτρεξαν να τον… 
φάνε! Στο Αζερμπαϊτζάν έκανε εμφάνιση 
πολύπειρου και ποιοτικού στόπερ, με 
αποκορύφωμα το απίθανο κόψιμο στον 
Ζούμπιρ στο 65’.
Η σφυρίχτρα: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτε-

ρο πρόβλημα ο Άγγλος, Γκρεγκ Πόουσον, 
που έκανε μια καλή διαιτησία.
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Μαγκομενταλίγιεβ, Βέσο-

βιτς, Μουσταφαζάντε, Μπ. Χουσεϊνοβ, 
Ζαφαργκουλίεβ (85’ Μπαϊράμοβ), Γκα-
ράγιεβ (68’ Ρομαό), Αλμέιδα (68’ Γιάνκο-
βιτς), Οβόσου (85’ Α. Χουσεϊνοβ), Σεϊντά-
εβ, Κάντι (62’ λ.τρ. Όζομπιτς), Ζουμπίρ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ρέα-

μπτσιουκ, Σωκράτης Παπασταθόπου-
λος, Ντόι, Βρσάλικο, Μπουχαλάκης (86’  
Ίνμπομ Χουάνγκ), Κούντε (69’ Εμβιλά), 
Μπιέλ (60’ Βαλμπουενά), Βρουσάι (86’ 
Γκάρι Ροντρίγκες), Ουί Τζο (60’ Μαρσέ-
λο), Αμπουμπακάρ Καμαρά.

© sport-fm.gr
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2-3  
4’ Σενγκέλια, 16’ Νταγκό -  
27’,35’ Τσοκάνης, 78’ Κούτσιας
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-1 
47’ Μάντζης - 8’ Ντε Βινσέντι 
ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2 
40’ αυτ. Ντόη - 58’ Ροντρίγκες,  
81’ Μπακαμπού
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-1 
93’ Μπελμόντ - 73’ Νάρεϊ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1-0 
80’ (πέν.) Αϊτόρ
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 0-2 
28’ Σιμάνσκι, 50’ Γκαρσία
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1 
75’, 86’ Κιάρτανσον -  
63’ αυτ. Μαυρομμάτης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 7 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  21 (12-2) 
02] ΑΕΚ    15 (14-4) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14 (11-5) 
04] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  14 (12-7) 
05] ΠΑΟΚ   12 (7-5) 
06] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 11 (11-8) 
07] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 (12-10) 
08] ΑΡΗΣ   10 (8-8) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  7 (6-7) 
10] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   7 (3-6) 
11] ΟΦΗ   4 (5-12) 
12] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 (5-15) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  3 (3-9) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  2 (4-15)

ΣΚΟΡΕΡΣ (σε 7 αγώνες):   
Αϊτόρ (ΠΑΟ) 8 γκολ,  
Καρέλης (Παναιτωλικός) 6 γκολ,  
Αραούχο, Γκαρσία*, Πινέδα (ΑΕΚ),  
Μαντσίνι (ΑΡΗΣ), Ντέλετιτς (Βόλος), 
Κιάρτανσον (Ατρόμητος), Νάρεϊ 
(ΠΑΟΚ), Εραμούσπε (Γιάννινα),  
Μπακαμπού (Ολυμπιακός) από 3 γκολ 
• Ο Μπακαμπού σε 3 αγώνες

*Για τρίτη διαδοχική σεζόν σκόραρε στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» ο Γκαρσία, με τις δύο 
από τις τρεις φορές να συμβάλλει στη νίκη 
της ΑΕΚ, ενώ πέρσι σημείωσε δύο γκολ στην 
ήττα της ΑΕΚ με 3-2 εκεί. Η παράδοση του 
ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 2021 με ένα γκολ 
στην επικράτηση της ομάδας της Αθήνας για 
τα Playoffs με 2-1. Συνολικά έχει σημειώσει 
15 γκολ στις 66 συμμετοχές του στη Super 
League.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

10:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
13:30 ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

09:00 ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
11:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
13:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

SUPERLEAGUE 1 

«Πράσινο» σερί τίτλου!

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του 
επί του Αστέρα Τρίπολης, έχει το 

απόλυτο 7Χ7, παραμένει μόνος πρώ-
τος και είναι σε απόλυτη διαδικασία 
πρωταθλητισμού, παίρνοντας τρίποντα 
απέναντι σε αντιπάλους που τον δυσκό-

λευαν τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας 
μεγάλη υπομονή και ωριμότητα στο 
παιχνίδι του.
Η ΑΕΚ σημείωσε τη νίκη της αγωνιστι-

κής επί του Άρη στου Χαριλάου, με το 2-0 
να είναι «φτωχό» καθώς είχε κλασικές 
ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Η «Ένω-
ση» δείχνει στο γήπεδο σε κάθε ματς, 
πως γίνεται πολύ ουσιώδης δουλειά από 
τον Ματίας Αλμέιδα και τους συνεργάτες 
του, αξιοποιεί το πλούσιο ρόστερ της και 
παρουσιάζεται συνεχώς βελτιωμένη.
Αυτές οι δυο ομάδες φαίνεται ότι θα 

διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, μαζί με 
τον Ολυμπιακό, που λόγω πληθώρας 
ποιοτικών παικτών, το πιθανότερο είναι 
να ανακάμψει, με τους «πράσινους» να 
έχουν τώρα το πλεονέκτημα (+6 και +7 
από δικέφαλο και ερυθρόλευκους αντί-
στοιχα).
Βέβαια μπορεί να έχουμε διανύσει μισό 

του πρώτου γύρου, όμως δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμη 19 αγωνι-
στικές για την κανονική διάρκεια, συν 10 

των play-offs και τη μηνιαία διακοπή από 
μέσα Νοεμβρίου ως μέσα Δεκεμβρίου 
λόγω Μουντιάλ.
Με αυτά τα δεδομένα πολλά μπορούν 

να συμβούν, υπάρχουν ακόμη ο ΠΑΟΚ με 
τον Άρη, που αν δεν καταφέρουν να διεκ-
δικήσουν, σίγουρα θα είναι καθοριστικοί 
παράγοντες, αφού στην προσπάθεια για 
Ευρωπαϊκή έξοδο σίγουρα από κάποιους 
θα κόψουν βαθμούς. 
Στα υπόλοιπα της αγωνιστικής, αξιο-

σημείωτη η μεγάλη νίκη του Βόλου στο 
Αγρίνιο, που τον διατήρησε στην 3η θέση 
ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό και ο βαθ-
μός που πήρε ο Λεβαδειακός από τον 
ΠΑΟΚ, ως δίκαιη ανταμοιβή της μαχητι-
κότητας του. 
Ωστόσο, η ομάδα της Βοιωτίας παρα-

μένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, όπως 
και ο ουραγός Ιωνικός που δεν τα κατά-
φερε ούτε σε αυτή την αγωνιστική. 
Τέλος, σημαντική νίκη με ανατροπή ση-

μείωσε ο Ατρόμητος κόντρα στον ΠΑΣ 
Γιάννινα.

SUPERLEAGUE 2

Στις 6 Νοεμβρίου η πρεμιέρα του πρωταθλήματος
Στις 6 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει το 

πρωτάθλημα της Superleague 2 
όπως αποφασίστηκε στο διοικητικό 
συμβούλιο της Τετάρτης 12/10. Η από-
φαση αυτή ελήφθη «μετά τη γνωστο-
ποίηση από την ΕΠΟ για τον προβιβα-
σμό των τριών ομάδων από τη Γ΄ Εθνική 
και την ενημέρωση της Ε.Ε.Α. για τον 
έλεγχο φακέλων των νέων μελών».
Όσον αφορά τον καταρτισμό των ομί-

λων, ο Διαγόρας ζήτησε να μεταφερθεί 
στον πρώτο, όπου και θα πάρει τη θέση 
της Ξάνθης που αποχώρησε. Στον ίδιο 
όμιλο θα ενταχθεί και ο Ηρακλής Λάρι-
σας. Στο δεύτερο όμιλο τη θέση του Δια-
γόρα θα πάρει η Ηλιούπολη. Ο ΠΑΟ Ρουφ 
θα αντικαταστήσει τον Εργοτέλη.

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: ΑΕΛ, Διαγόρας, Αλμωπός 

Αριδαίας, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλ-
λων Λάρισας, Απόλλων Πόντου, Βέροια, 
Ηρακλής Λάρισας, Θεσπρωτός, Μακεδο-
νικός, Νίκη Βόλου, ΠΟΤ Ηρακλής, Πανα-
θηναϊκός Β΄, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ Β΄.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Καλλιθέα, Επισκοπή, ΑΕΚ 

Β΄, Αιγάλεω, Απόλλων Σμύρνης, Ηλιούπο-
λη, ΠΑΟ Ρουφ, Κηφισιά, Ολυμπιακός Β΄, 
ΟΦ Ιεράπετρας, Ηρόδοτος, Καλαμάτα, 
Παναχαϊκή, Προοδευτική, Χανιά

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κλήρωση – βουνό στο EURO 
Με Ολλανδία και Γαλλία η εθνική

Η Εθνική Ελλάδας έμαθε τους τέσσερις αντιπάλους της, 
Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Γιβραλτάρ, στα προκριμα-

τικά του Euro 2024, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το 
μεσημέρι της Κυριακής 9/10 στο εκθεσιακό κέντρο του «Φε-
στχάλε» στη Φρανκφούρτη.
Η «γαλανόλευκη» τοποθετήθηκε στο 2ο όμιλο και θα διεκδι-

κήσει μία από τις πρώτες δύο θέσεις που οδηγούν στην τελική 
φάση του τουρνουά, που θα διεξαχθεί στη Γερμανία το καλο-
καίρι του 2024. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν μέσα στο 2023, 
με την πρεμιέρα να διεξάγεται στις 23 Μαρτίου και το φινάλε 
στις 19 Νοεμβρίου.
Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, υπάρχει η δεύτερη ευ-

καιρία που της προσφέρει η πρωτιά που κατέκτησε στον όμιλό 
της στη League C του Nations League.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ EURO 2024
Με το εκτός έδρας ματς απέναντι στο Γιβραλτάρ κάνει πρεμιέ-

ρα η Εθνική Ελλάδας στην προκριματική φάση του Euro 2024. 
Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη «γαλανόλευκη» θα 

διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου απέναντι στην Ιρλανδία, ενώ ακολου-
θούν δύο διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στα δύο 
μεγαθήρια του ομίλου, στις 19 Ιουνίου με τη Γαλλία και στις 7 
Σεπτεμβρίου με την Ολλανδία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα (ώρες Ελλάδας):

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, (21:45): Γιβραλτάρ – Ελλάδα
Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, (21:45): Ελλάδα – Ιρλανδία
Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, (21:45): Γαλλία – Ελλάδα
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, (21:45): Ολλανδία – Ελλάδα
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023, (21:45): Ελλάδα – Γιβραλτάρ
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, (21:45): Ιρλανδία – Ελλάδα
Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, (21:45): Ελλάδα – Ολλανδία
Τρίτη 21 Νοεμβρίου, (21:45): Ελλάδα – Γαλλία

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

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

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
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Πριν από λίγες μέρες, οι δασκάλες της 
“Ελληνικής Αγωγής”, Σοφία Γκούλα 

και Βασιλική Σακκά από την Ελλάδα, επι-
σκέφτηκαν τα σχολεία της ΕΚΜΜ “Σω-
κράτης - Δημοσθένης”, “Άγιος Νικόλαος”, 
“Πλάτων Όμηρος” και “Αριστοτέλης” για 
να παρουσιάσουν στο εκπαιδευτικό προ-
σωπικό και στους μαθητές των σχολείων 
το πρόγραμμα των αρχαίων ελληνικών. 
Τις επισκέπτριες καλωσόρισαν ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ Καθηγητής Γεώργιος Τσού-
κας, η Αντιπρόεδρος και Γραμματέας 
Εκπαίδευσης Ελένη Καρτερή, ο Γενικός 
Διευθυντής του σχολείου “Σωκράτης - 
Δημοσθένης” Χρήστος Αδαμόπουλος και 
η Γενική Διευθύντρια των σχολείων της 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Καίτη 
Κυριακίδου.    

Κατά τη διάρκεια της 4ήμερης επισκέψε-
ώς τους οι δύο δασκάλες είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν όλους τους εκπαι-

δευτικούς που διδάσκουν την ελληνική 
γλώσσα στα σχολεία μας και να παρου-
σιάσουν, σε εκπαιδευτικό συμπόσιο, τη 
μεθοδολογία διδασκαλίας της “Ελληνικής 
Αγωγής”.    

Οι δύο δασκάλες επισκέφτηκαν, επίσης, 
τις τάξεις τόσο του ημερήσιου όσο και 
των Σαββατιανών σχολείων και μέσα 
από τη δραματοποίηση και το παιχνίδι, 
μπόρεσαν να αποδείξουν στους μαθη-
τές ότι η αρχαία Ελλάδα δεν είναι τόσο 
“αρχαία” αλλά αιώνια, εφόσον παραμένει 
σε κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε σήμε-
ρα και βρίσκεται σε όλες τις πλευρές της 
ζωής μας, συνδέοντας μέσα από γνωμι-
κά, μυθολογία ή ένα απλό “Χαίρετε» (σου 
εύχομαι χαρά), τα αρχαία ελληνικά με την 
καθημερινή μας ζωή.

Η ένταξη των αρχαίων ελληνικών στα 
προγράμματα των σχολείων της ΕΚΜΜ 
θα βοηθήσει τους μαθητές μας να κα-

τανοήσουν και να έρθουν σε καλύτερη 
επαφή με την αιώνια γλώσσα της κληρο-
νομιάς τους.

16 Οκτωβρίου, Κυριακή, στη 
1:00 μ.μ., τα μέλη της Επι-

τροπής Συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας, “Magic 
Mission” σας προσκαλούν να τι-
μήσετε με την παρουσία σας την 
εκδήλωση «Μακαρονάδα», που 
σκοπό έχει τη συλλογή χρημάτων, 
για να καλυφθούν κάποιες από τις 
μεγάλες ανάγκες των Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Η εκδή-
λωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα δεξιώσεων του Κοινοτικού 
Κέντρου «Αδριανός Μαρής» 5757 
Wilderton Ave., Montreal. Εισιτή-
ρια: $30 – Ατομικό, $20 - Για παιδιά 
έως 12 ετών. Θα γίνει κλήρωση με 
πλούσια δώρα. Κρατήσεις στο 514-
569-1313

30 Οκτωβρίου, Κυριακή, 10:30 
π.μ., με την ευκαιρία της 

εθνικής επετείου της «28ης Οκτω-
βρίου 1940» και της επετείου της 
«Απελευθέρωσης της Θεσσαλονί-
κης, 26ης Οκτωβρίου 1912», θα τε-
λεστεί δοξολογία, στον Καθεδρικό 
Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, 2455 Côte 
Ste-Catherine, Montreal.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
«ΑΛΗΣΜΟΝΥΤΗ ΣΜΥΡΝΗ»

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται 
από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κε-
μπέκ σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ, 
το Ίδρυμα Ελληνικών Υποτροφιών, 
το Λύκειον των Ελληνίδων Μοντρε-
άλ και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινη-
ματογράφου.

06 Νοεμβρίου, Κυριακή, 10:00 
π.μ., επιμνημόσυνη δέηση, 

στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γε-
ρωργίου.

06 Νοεμβρίου, Κυριακή, 1:00 
μ.μ., έκθεση φωτογραφίας, 

στο Φουαγιέ του Κοινοτικού Κέ-
ντρου «Αδριανός Μαρής». Είσοδος 
ελεύθερη. 

06 Νοεμβρίου, Κυριακή, 2:00 
μ.μ., επιστημονική ημερίδα 

«100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
καταστροφή», στο Φουαγιέ του 
Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός 
Μαρής». Είσοδος ελεύθερη.

06 Νοεμβρίου, Κυριακή, 5:00 
μ.μ., πολιτιστική εκδήλωση 

με χορούς του Πόντου, της Μικράς 
Ασίας και ρεμπέτικα, στην αίθουσα 
δεξιώσεων του Κοινοτικού Κέντρου 
«Αδριανός Μαρής». Είσοδος: $30.

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Αποτελέσματα Εξετάσεων 2022 Εξεταστικού Κέντρου Μοντρεάλ

«Ελληνική Αγωγή»: Επίσκεψη«Ελληνική Αγωγή»: Επίσκεψη

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι μια 
επίσημη βεβαίωση από το Υπουργείο 

Παιδείας της Ελλάδας για τη γνώση της Ελ-
ληνικής ως μιας επιπλέον γλώσσας, σπου-
δαίο προσόν στο βιογραφικό σας (CV) για 
μια καλή εργασία και μια πετυχημένη καριέ-
ρα. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διεκ-
δικήσετε τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες 
της Ελλάδας και της Ευρώπης.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1
Αλαμάνου Μαίρη-Κέιτ (Σχολείο Άγιος Νικό-
λαος), με Άριστα
Αυγενικός Αριάννα (Μοντρεάλ), με Λίαν Καλώς
Brindalos Emmanuel (Σχολείο Σωκράτης 
V-Λαβάλ), με Άριστα
Γεωργίου-Laliberte Χριστίνα(Σχ.Σωκράτης 
ΙΙ-Μοντρεάλ), με Άριστα
Γομάτος Παναγιώτης (Σχολείο Σωκράτης V 
-Λαβάλ), με Λίαν Καλώς
Κατηφόρης Πέτρος (Σχολείο Κοινότ. Αρχαγ-
γέλων), με Άριστα
Κατσουρίνη Βασιλική (Σχολείο Κοινότ. Αρ-
χαγγέλων), με Λίαν Καλώς
Κομνηνάκη Βασιλική (Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
Κορογιάννη Παρασκευή (Σχολείο Άγιος Νι-
κόλαος), με Άριστα
Κρομίδας Κυριάκος (Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
Κρομίδα Κωνσταντίνα (Σχολείο Κοιν. Αρχαγ-
γέλων), με Άριστα
Μακρίδης Παναγιώτης (Σχολείο Κοιν.Αρχαγ-
γέλων), με Άριστα
Μανίκης Ευφραίμ (Σχολείο Κοινότητας Αρ-
χαγγέλων), με Άριστα
Μανιουδάκη Όλγα-Δεβώρα (Σχολείο Άγιος 
Νικόλαος), με Άριστα
Ρούβαλης Μιχάλης (Σχολείο Κοινότ. Αρχαγ-
γέλων), με Άριστα
ΣαΪσανάς Ντάρια (Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα

Σαμαράς Αναστασία (Σχολείο Άγιος Νικόλα-
ος), με Άριστα
Ταραντίλη Κωνσταντίνα(Σχολείο Κοιν.Αρ-
χαγγέλων), με Λίαν Καλώς
Τολιόπουλος Γεώργιος (Σχολείο Πλάτων-Ό-
μηρος), με Άριστα

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2
Αρβανίτης Κωνσταντίνος (Λαβάλ), με Άριστα
Αρβανίτης Steve (Λαβάλ), με Άριστα
Ελενάκη Ευαγγελία (Μοντρεάλ), με Άριστα
Καρααρτινιάν Ευθυμία (Σχολείο Κοιν.Αρχαγ-
γέλων), με Άριστα
Κομνηνάκη Ιωάννα (Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
Λάττας Παναγιώτης (Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέ-
λων), με Λίαν Καλώς
Λάττα Χαρίκλεια (Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
Πονηρός Σταύρος (Σχολείο Κοινότ. Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
Ταραντίλης Βασίλης(Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέ-
λων), με Λίαν Καλώς
Τσιριγώτη Ζωή (Σχολείο Κοιν.Αρχαγγέλων), 
με Λίαν Καλώς
Αποτελέσματα Εξετάσεων 2022

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1
Γκαρμπέρι Μαρία Ρίτα, (Σχολείο Κοινότητας 
Αρχαγγέλων), με Άριστα
Γκίοκας Χρήστος (Σχολείο Κοινότητας Αρ-
χαγγέλων), με Άριστα
Καρααρτινιάν Λουκάς (Σχολείο Κοινότητας 
Αρχαγγέλων), με Λίαν Καλώς
Κολοκυθά Ιωάννα (Σχολείο Κοινότητας Αρ-
χαγγέλων), με Άριστα
Κοντουδάκης Νικόλαος (Σχολείο Κοιν.Αρ-
χαγγέλων), με Άριστα
Πονηρός Σταμάτιος (Σχολείο Κοινότητας Αρ-
χαγγέλων), με Άριστα
Τάτση Νάνση Θεώνη(Σχολείο Κοιν. Αρχαγγέ-
λων), με Λίαν Καλώς

Τρίχας Ιάσων (Σχολείο Κοινότητας Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
ΣαΪσανά Αριάνα (Σχολείο Κοιν. Αρχαγγέ-
λων), με Λίαν Καλώς
ΣαΪσανά Καρίσσα (Σχολείο Κοιν. Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
Σιδέρη Μελίνα (Σχολείο Κοινότητας Αρχαγ-
γέλων), με Άριστα
Σιδέρη Σοφία (Σχολείο Κοινότητας Αρχαγγέ-
λων), με Άριστα
Σκοτιδάκη Μαρία (Οντάριο), με Λίαν Καλώς

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
Γιαννάκης Νικήτας (Μοντρεάλ), με Λίαν Καλώς
Καθάριος Χρυσοβαλάντης (Γυμνάσιο/Λύκειο 
Αριστοτέλης), με Άριστα
Κιβετός Άννα (Γυμνάσιο/Λύκειο Αριστοτέ-
λης), με Άριστα
Μίκος Γεώργιος (Κεμπέκ), με Άριστα
Νικολής Δάφνη (Μοντρεάλ), με Άριστα
Τροχάτος Ελπίδα (Γυμνάσιο/Λύκειο Αριστο-
τέλης), με Άριστα
Τροχάτος Παναγιώτα (Γυμνάσιο/Λύκειο Αρι-
στοτέλης), με Λίαν Καλώς
Τσολάκης Σπυρίδων (Γυμνάσιο/Λύκειο Αρι-
στοτέλης), με Άριστα

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1
Καθάριος Παναγιώτης (Γυμνάσιο/Λύκειο 
Αριστοτέλης), με Λίαν Καλώς

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2
Νικολής Αθηνά (Μοντρεάλ), με Άριστα
Κουφαλιτάκης Γιάννης (Μοντρεάλ), με Άριστα

Οι εξετάσεις του 2023 θα διεξαχθούν στις 23, 
24 και 25 Μαΐου.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές για τη 
συμμετοχή και την επιτυχία τους. 

- Υπεύθυνος Προγραμμάτων 
Κοινωνικών Υπηρεσιών

- Οδηγός
- Συντονιστής Κοινωνικών 

Υπηρεσιών (Λαβάλ)

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ 
προσφέρουν εργασία σε όσους και 

όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν μια 
από τις πιο πάνω διαθέσιμες θέσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες και η περι-
γραφή εργασίας για κάθε θέση δημο-
σιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ 
hcgm.org/about-us/job-opportunities/
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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

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» έχει  αρχίσει ξανά

τη Γυμναστική για ισορροπία  την Τετάρτη 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 έχει αρχίσει το Yoga 
την Τετάρτη ώρα 11 π.μ.  στο 821 Ogilvy.

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 514-948-3021 
για τη συμμετοχή σας.
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Σόιμπλε: Ο άνθρωπος που 
ηδονίζεται από τη δυστυχία  
των άλλων!
Βγάζει το μένος του κατά των κοινωνιών, που πάντα πρέπει να 
τιμωρούνται ως «ένοχοι» και «τεμπέληδες», ακόμα και να  
πεθαίνουν στην πανδημία, για να στηρίζουν τις τράπεζες,  
τις βιομηχανίες και τα νομίσματα

Στα 80 του, ένας απλός και γηραιός βουλευτής της 
αντιπολίτευσης πια, βρήκε χώρο για να βγάλει ξανά 

δηλητήριο. Οι δηλώσεις που έκανε την Τρίτη 11/10 θα 
ήταν σοκαριστικές, αν δεν έβγαιναν από το δικό του 
στόμα. Για τον Σόιμπλε η δυστυχία των άλλων ήταν πά-
ντα ένας καλός λόγος για να σφίγγει την πολιτική θηλιά 
όσο αυτός το απολαμβάνει.
Το βάναυσο, σε βαθμό απανθρωπιάς, πολιτικό δόγμα 

Σόιμπλε, που δυστυχώς ζήσαμε από πρώτο χέρι κι εμείς 
στην Ελλάδα, είναι ότι όσο πιο πικρό το φάρμακο τόσο 
πιο αποτελεσματική η γιατρειά. Σήμερα η άποψή του δεν 
έχει καμία βαρύτητα. Δεν είναι πρόσωπο εξουσίας, όπως 
τα προηγούμενα 30 χρόνια. Τα μυαλά του, όμως, εκπέ-
μπουν την ίδια κακεντρέχεια.
«Όποιοι κρυώνουν απλά ας φορέσουν πουλόβερ. Ή ίσως 

και ένα δεύτερο πουλόβερ» ήταν η μίζερη και μεσαιωνι-
κή… πρότασή του για το δύσκολο χειμώνα στη Γερμανία: 
«Πολλά δεν είναι αυτονόητα, ούτε καν το ηλεκτρικό ρεύ-

μα. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουμε πάντα στο σπίτι μερικά 
κεριά, σπίρτα και ένα φακό».

Με το απαύγασμα της εμπειρίας του παίρνει τώρα το 
ρόλο του αυστηρού αλλά στοργικού «παππού των Γερ-
μανών». Τους μιλάει για στερήσεις επειδή, πρακτικά, 
δε γίνεται αλλιώς. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός 
ο πόλεμος είναι και δική μας υπόθεση» υπενθυμίζει 
στους «κακομαθημένους», όπως είπε, Γερμανούς. Πριν 
από λίγα χρόνια ήταν οι «κακομαθημένοι Έλληνες» που… 
έφταιγαν και ήθελε να τους δώσει ένα σκληρό μάθημα.
Αυτό που αποφεύγει να μας πει ο Σόιμπλε, είναι σε 

πόσο μεγάλο βαθμό αυτός ο πόλεμος είναι πράγματι μια 
υπόθεση της Γερμανίας. Διότι τα ενεργειακά παιχνίδια 
Μέρκελ – Σόιμπλε με το Nord Stream 2 έπαιξαν τεράστιο 
ρόλο στο να φιτιλιάσουν καταστάσεις και να μας φέρουν 
ως εδώ.

Η Γερμανία «ξυνόταν στη γκλίτσα του τσοπάνη» χωρίς 
να έχει την αποφασιστικότητα είτε να λειτουργήσει τον 

αγωγό, όπως ήθελε η Ρωσία, είτε να σταματήσει την κα-
τασκευή του, όπως ήθελαν εξαρχής οι ΗΠΑ. Όταν «σκο-
τώθηκε» πέρυσι η προοπτική του Nord Stream 2, τότε 
ήταν που άρχισε να εκδηλώνεται το μένος του Πούτιν και 
ο ενεργειακός πόλεμος μετατράπηκε σε κανονικό.

Ο Σόιμπλε θεωρεί ότι μπορεί να πορεύεται διαρκώς 
με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αγανακτεί όταν, όπως 
είπε, οι πολίτες πιστεύουν ότι «το κράτος πρέπει απλώς 
να τους παρέχει όλο και περισσότερα». Όταν, όμως, πί-
στευαν επί οικονομικής κρίσης κάτι ανάλογο οι Γερμανοί 
τραπεζίτες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ο Σόιμπλε δεν 
τους κατέκρινε. Αντίθετα, τους «μπούκωσε» με δημόσιο 
χρήμα. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες πο-
λίτες φτωχοποιήθηκαν κι ένας από τους λόγους ήταν ότι 
χρηματοδότησαν με το ζόρι τις υπό χρεοκοπία τράπεζες.
Από τη ρητορική του Σόιμπλε πάντα φαινόταν πως, αν 

έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στις κοινωνίες και τις τρά-
πεζες, θα επέλεγε τις δεύτερες. Θεοποίησε τόσο την οι-
κονομία, που εν μέσω πανδημίας τόλμησε να πει: «Δεν 
είναι απολύτως ορθό ότι όλα πρέπει να υποχωρούν για 
την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Είναι προφανές ότι για τον Γερμανό πολιτικό ο κόσμος 
πρέπει να υποφέρει για να στηρίζει την οικονομία, τις 
τράπεζες, τους κρατικούς προϋπολογισμούς, τις γερμα-
νικές βιομηχανίες, το ευρώ, κάποτε το μάρκο. Χθες ήταν 
οι Έλληνες κι άλλοι Ευρωπαίοι που έπρεπε να «τιμωρη-
θούν», σήμερα είναι οι Γερμανοί πολίτες, που χρειάζο-
νται κι αυτοί μια απότομη προσγείωση, κατά τον Σόιμπλε.

Ο Σόιμπλε παριστάνει ότι γνωρίζει τα πάντα για την 
ελεύθερη οικονομία, ενώ είναι «παιδί κομματικού σωλή-
να» δίχως ένσημα στην αγορά. Ένας άνθρωπος που, από 
τα 80 χρόνια της ζωής του, τα 61 είναι στο κόμμα των Χρι-
στιανοδημοκρατών με στόχο τη διαρκή ανέλιξη, έχοντας 
εμπλοκή και σε σκάνδαλα, ενώ επί 50 χρόνια σιτίζεται ως 
βουλευτής από το δημόσιο.
Η πολιτική δράση του διακρινόταν πάντα, μέχρι και σή-

μερα, από μια ασυνήθιστη κακία προς τους άλλους. Επί 
Κολ χρίστηκε «Αρχιτέκτονας της Επανένωσης», με αποτέ-
λεσμα η Δυτική Γερμανία να μην ενωθεί αλλά να απορρο-
φήσει την Ανατολική. Οι τεράστιες ανισότητες που προ-
κάλεσε ο Σόιμπλε, μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής 
πλευράς, ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα τη γερμανική 
κοινωνία, αλλά και την οικονομία.
Δε θα ήταν υπερβολή αν πούμε, ότι την εποχή που η 

Θάτσερ ολοκλήρωνε τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα στη 
Βρετανία, ο Σόιμπλε έπαιρνε τη σκυτάλη και… ξεπερ-
νούσε την Αγγλίδα πρωθυπουργό, βγάζοντας το άχτι του 
πάνω στο κουφάρι της Αν. Γερμανίας.
Θα μπορούσε κανείς να βρει πολλά κοινά όσων αποτρό-

παιων έκανε τότε ο Σόιμπλε, με όσα έγιναν στην Ελλάδα 
επί παντοκρατορίας του. Για παράδειγμα, το γερμανικό 
ΤΑΙΠΕΔ στο διάστημα 1990-1994 έβγαλε στο σφυρί 8.500 
δημόσιες επιχειρήσεις της Αν. Γερμανίας για ψίχουλα 
(χαλυβουργίες, ορυχεία, δάση, ακόμα και πυρηνικά ερ-
γοστάσια), εκτινάσσοντας την ανεργία. Το ίδιο έγινε και 
στη χώρα μας, με το πλιάτσικο της δημόσιας περιουσίας 
επί Μνημονίων.
Ο Σόιμπλε ξέρει να παίζει καλύτερα από τον καθένα το 

χαρτί της δαιμονοποίησης. Παντού βλέπει ενόχους και 
τεμπέληδες. Παντού θεωρεί ότι υπάρχει μια αιτία για 
σκληρή τιμωρία.

Η νεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή οπτική του, περνάει πά-
ντα μέσα από την ισχυροποίηση της Γερμανίας με κάθε 
κόστος. «Παρέμεινα ο ίδιος, απαίσιος άνθρωπος» λέει 
κάποιες φορές αυτοσαρκαζόμενος. Λίγοι θα διαφωνή-
σουν. Ειδικά στην Ελλάδα.

Βασίλης Γαλούπης
© dimokratia.gr
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, κόρης, νύφης και αδελφής

ΜΑΡΙΑΣ 
ΠΑΠΑΜΟΝΙΩΔΗ 

ΜΑΡΔΑ
(ετών 54, από Μόντρεαλ)

Ο σύζυγος: 
Ευάγγελος Μαρδάς 

Τα παιδιά: 
Νεκταρία και Βασίλης Μαρδάς 

Η Μητέρα: 
Στέλλα Παπαμονιώδη 

Η πεθερά: 
Λεμονιά Λεβίδη 

Τα αδέλφια: 
Γεώργιος - Βίκυ Παπαμονιώδη 

Παναγιώτης - Ευτέρπη Αυγουστάκη 
Οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι 
όπως παρευρεθούν.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθή μερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύ σεως της ψυχής τού 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Πράσινο Γορτυνίας, Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

 

ΗΛΙΑ 
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ 

(από Κεφαλά Σπάρτης)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ 
ΔΕΡΩΣΣΗ

(από Μοντρεάλ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ 

(από Σοφικό Κορινθίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ)
ΙΩΑΝΝΟΥ
(από Νέο Ερινεό Πατρών)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγ γελισμού της Θεοτόκου  

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΠΙΤΣΑ 

(από Σοφικό Κορινθίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΑΤΣΙΠΗ 
(από Κερατσίνι Πειραιά)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  

(810 Ogilvy Avenue, Montreal) 
τελείτε Εξάμηνο Μνη μόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΤΑΓΑ 

(από Άγιο Γεώργιο Νεαπόλεως, Λακωνίας)

στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας,  

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

τελείτε
 

Ιερό Ναό της Αγίας Μαρ-
κέλλης της Χιοπολίτιδος και 
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβα-

λάντου,  
(5390 St Urbain St, 

Montreal), 
τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νεκταρίου,  

(4585 Rue Hutchison, 
Montreal), 

τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Μάρκου του Ευγενικού,  

(810 Ogilvy Avenue, 
Montreal), 

τελείτε
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΙΜΗΣ) 
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ 

(από Ηράκλειο Κρήτης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΤΣΟΥΝΗ 

(από Πλατάνα Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Τριετές Μνη μόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΒΑΣΙΛΑ 
(από Δανακό Νάξου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ

(από Μοντρεάλ, ετών 57)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμε ρο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ 

(από Πικέρνι Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΟΥ

(από Μόντρεαλ)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η κρίση των πυραύλων 
Ήταν 15 Οκτωβρίου του 1962, όταν 

ο αμερικανός πρόεδρος Τζον Κέ-
νεντι, πληροφορήθηκε από τις υπηρεσί-
ες κατασκοπίας, ότι 42 σοβιετικοί βαλλι-
στικοί πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές, 
βρίσκονταν εγκατεστημένοι στην Κούβα 
και μπορούσαν μέσα σε λίγα λεπτά να 
πλήξουν οποιαδήποτε πόλη των ΗΠΑ. 
Την ανάπτυξή τους είχε επιτρέψει ο Φι-
ντέλ Κάστρο, φοβούμενος αμερικανική 
επέμβαση.
Οι δεκατρείς μέρες που ακολούθησαν 

ήταν οι πιο επικίνδυνες που πέρασε η αν-
θρωπότητα. 
Στις 22 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Κένεντι 

ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό Ναυτικό 
θα επέβαλλε αποκλεισμό της Κούβας και 
θα προχωρούσε στην «κατάσχεση επιθε-
τικών όπλων και συναφούς υλικού» που 
σοβιετικά σκάφη θα επιχειρούσαν ενδε-
χομένως να τα παραδώσουν στην Κούβα. 
Τις επόμενες ημέρες, σοβιετικά πλοία 

που κατευθύνονταν προς την Κούβα άλ-

λαξαν πορεία και απομακρύνθηκαν από 
τη ζώνη του αποκλεισμού. H ένταση κλι-
μακωνόταν διαρκώς και ο κίνδυνος του 
πυρηνικού ολέθρου πλησίαζε ολοένα, 
καθώς ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις 
ανταλλάσσονταν πυρετώδη μηνύματα. 

Η κρίση κορυφώθηκε στις 27 Οκτωβρί-
ου, όταν ένα αμερικανικό κατασκοπευτι-
κό αεροσκάφος U2 καταρρίφθηκε στον 
εναέριο χώρο της Κούβας, ενώ ένα άλλο 
αναχαιτίστηκε πάνω από τη Ρωσία.
Η σύρραξη αποφεύχθηκε την τελευταία 

στιγμή, στις 28 Οκτωβρίου, όταν ο σοβι-
ετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ δέχτη-
κε να σταματήσουν οι εργασίες για την 
εγκατάσταση των πυραύλων και να απο-
συρθούν όσοι βρίσκονταν ήδη στο νησί. 
Σε αντάλλαγμα, ο Κένεντι δεσμεύθηκε 
ότι ουδέποτε οι ΗΠΑ θα εισέβαλλαν στην 
Κούβα, ενώ έδωσε και μυστική υπόσχεση 
για την απομάκρυνση των πυρηνικών πυ-
ραύλων που είχαν εγκατασταθεί κατά το 
παρελθόν στην Τουρκία.
Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι 

δύο υπερδυνάμεις άρχισαν να πραγμα-
τοποιούν τα υπεσχημένα και ως το τέλος 
Νοεμβρίου η κρίση είχε ξεπεραστεί. 
Ο ηγέτης της Κούβας Φιντέλ Κάστρο 

αρνήθηκε να δεχθεί παρατηρητές του 
ΟΗΕ στη χώρα του, δυσαρεστημένος από 
το γεγονός ότι είχε αποκλεισθεί από τις 
επαφές Κένεντι – Χρουστσόφ και όντας 
εξοργισμένος με τον σοβιετικό ηγέτη για 
τη στάση του.

© SanSimera.gr

Ο Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος του 1925
Προκλήθηκε με αφορμή ένα μικρό 

συνοριακό επεισόδιο. Είχε διάρ-
κεια μιας εβδομάδας και μικρές απώλει-
ες (50 άνδρες). Οι ελληνοβουλγαρικές 
σχέσεις, οι οποίες μετά το Β’ Βαλκανικό 
Πόλεμο γνώρισαν ελάχιστα διαλείμμα-
τα βελτίωσης, είχαν ενταθεί, λόγω της 
δράσης των κομιτατζήδων σε ελληνικά 
εδάφη, με την ενθάρρυνση της βουλγα-
ρικής κυβέρνησης και απώτερο σκοπό 
την αυτονόμηση της ελληνικής Μακεδο-
νίας.
Στις 18 Οκτωβρίου 1925 ένας έλληνας 

στρατιώτης που υπηρετούσε σε συνο-
ριακό φυλάκιο στη θέση Δεμίρ Καπού, 
κοντά στο Μπέλες, κυνηγώντας το σκύλο 
του, πέρασε τη συνοριακή γραμμή και 
σκοτώθηκε από τα πυρά ενός βούλγαρου 
σκοπού. Στη συνέχεια, από την ανταλλα-
γή πυρών μεταξύ των ανδρών των δύο 
φυλακίων, έχασαν τη ζωή τους δύο έλλη-
νες στρατιώτες και ο λοχαγός – διοικητής 
τους.
Μέσα στο ασταθές πολιτικό κλίμα της 

εποχής, ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκα-
λος διέταξε την εισβολή ελληνικών δυνά-
μεων στη Βουλγαρία, παρά τις περί του 
αντιθέτου εισηγήσεις ελλήνων και ξένων 
διπλωματών. Ο δικτάτορας πίστεψε, ότι 
το συνοριακό επεισόδιο αποτελούσε μέ-
ρος ενός ευρύτερου σχεδίου εισβολής. 
Έδωσε εντολή στο Γ’ Σώμα Στρατού να 
εισβάλει στο βουλγαρικό έδαφος και να 
καταλάβει το Πετρίτσι, κέντρο δράσεως 
των κομιτατζήδων. Όντως, οι Ελληνικές 
δυνάμεις εισέβαλαν και έκαψαν μερικά 
βουλγαρικά χωριά. 

Παράλληλα, επιδόθηκε στη βουλγαρική 
κυβέρνηση ελληνική διαμαρτυρία με την 
απαίτηση: α) να ζητήσει η Βουλγαρία από 
την Ελλάδα συγγνώμη, β) να τιμωρηθούν 
οι ένοχοι, γ) να καταβληθεί στην Ελλάδα 
αποζημίωση 2 εκατομμυρίων γαλλικών 
φράγκων.
Η Βουλγαρία, από την πλευρά της, προ-

σέφυγε στην Κοινωνία των Εθνών, τον 
ΟΗΕ της εποχής, και κατάφερε ώστε το 
Συμβούλιο να ζητήσει άμεση διακοπή 
των εχθροπραξιών και την αποχώρηση 

των ελληνικών δυνάμεων από τα βουλγα-
ρικά εδάφη. Ενόψει ενός γενικευμένου 
πολέμου, το Γενικό Επιτελείο συνειδη-
τοποίησε ότι δεν υπήρχαν πυρομαχικά 
και εξοπλισμός, καθώς σχεδόν το σύνο-
λο του βαρέως εξοπλισμού και των πυ-
ρομαχικών του ελληνικού Στρατού είχε 
εγκαταλειφθεί στη Μικρά Ασία. Ζητήθη-
κε εσπευσμένα η βοήθεια της Σερβίας, η 
οποία σε αντάλλαγμα πήρε την Ελεύθερη 
Ζώνη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κι ένα 
«διάδρομο» με τη σιδηροδρομική γραμ-

μή Θεσσαλονίκης – Γευγελής. Λίγο αρ-
γότερα, ο Πάγκαλος ανετράπη και η νέα 
κυβέρνηση επαναδιαπραγματεύθηκε τη 
συμφωνία, με αποτέλεσμα οι Σέρβοι να 
πάρουν τελικά μόνο την Ελεύθερη Ζώνη 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η Κοινωνία των Εθνών συγκρότησε διε-

θνή ανακριτική επιτροπή, υπό τον άγγλο 
διπλωμάτη σερ Χόρας Ράμπολντ, για να 
εξετάσει τις ευθύνες των δύο κρατών και 
να αποφασίσει σχετικά. 
Στις 28 Νοεμβρίου, η επιτροπή Ράμπολντ 

υπέβαλε το πόρισμά της, το οποίο υιοθε-
τήθηκε από το Συμβούλιο. Σύμφωνα με 
αυτό, η ευθύνη βάρυνε τελικά την Ελ-
λάδα, η οποία όφειλε να καταβάλει στη 
Βουλγαρία αποζημίωση 45.000 αγγλικών 
λιρών, ενώ η Βουλγαρία υποχρεώθηκε να 
αποζημιώσει την οικογένεια του έλληνα 
λοχαγού Χαράλαμπου Βασιλειάδη, που 
σκοτώθηκε από τα πυρά των βούλγαρων 
συνοριακών φρουρών. Μάλιστα, η Αγ-
γλία απείλησε ότι εάν η Ελλάδα δεν απο-
δεχόταν την απόφαση, δε θα δίσταζε να 
χρησιμοποιήσει το στόλο εναντίον της.
Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε για την ανι-

σότητα της μεταχείρισης, σε σχέση με 
εκείνη της Ιταλίας, όταν δυνάμεις της κα-
τέλαβαν για λίγο την Κέρκυρα, το 1923, 
ως αντίποινα για το φόνο του ιταλού 
στρατηγού Ενρίκο Τελλίνι, ο οποίος επι-
θεωρούσε τα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Όμως, μεγάλη ήταν η ευθύνη του δικτά-
τορα Πάγκαλου, ο οποίος δεν κατανόησε 
τις διεθνείς εξελίξεις και τις μεθόδους της 
διπλωματίας.

© Sansimera.gr

Ο στρατηγός Νίδερ  
και αριστερά του  
ο συνταγματάρχης Πάγκαλος,  
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
862

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 861

Με την Αφροδίτη στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργα-
σιών, είστε σε αρμονική διάθεση, πρό-
θυμοι να συμβιβαστείτε και να κάνετε 
επιπλέον προσπάθεια να ακούσετε τον 
άλλον. Τόσο στη σχέση σας όσο και στη 
δουλειά, στόχος σας είναι πώς να βελ-
τιώσετε τις πιο σημαντικές σχέσεις σας. 

Είστε υπέροχοι στην πειθώ και 
τη διπλωματία, χάρη στην Αφροδίτη στον 
επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας. Κερδίζετε 
πόντους σε μια σημαντική συνάντηση για 
πωλήσεις ή στο μάρκετινγκ, επεξεργάζεστε 
πληροφορίες και έχετε έναν καταιγισμό 
ιδεών. Είστε νικητές στη διαμεσολάβηση 
και τις διαπραγματεύσεις. Έχετε τα κίνητρα 
για νέες γνωριμίες και άφθονη διασκέδαση. 

Ξεκινά ένας μήνας συλλογικής 
δράσης και διασκέδασης, χάρη στην Αφρο-
δίτη στον ενδέκατο οίκο σας, της ομαδικής 
εργασίας και της τεχνολογίας. Μπορεί να 
κάνετε πολύ περισσότερες φιλίες, ίσως 
ακόμα συγκεντρώσετε τους φίλους σας 
και με τον ενθουσιασμό σας και την αλ-
τρουιστική σας διάθεση κάνετε όλη μαζί 
προσπάθεια για τη βελτίωση του κόσμου. 

Αρμονία και ισορροπία στην 
καθημερινή σας ζωή και την εργασία 
σας, σάς χαρίζει η Αφροδίτη στον έκτο 
οίκο σας, της καθημερινότητας. Με ορ-
γάνωση και σύστημα θα μπορούσατε 
να βάλετε τάξη στο χάος της ζωής σας 
και να αυξήσετε την παραγωγικότητα 
στην εργασία σας. 

Προτεραιότητά σας είναι τα χρή-
ματα και η πολυτέλεια. Με την Αφροδίτη 
στο  δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, ξο-
δεύετε αρκετά σε ακριβές αγορές και πο-
λυτελείς διασκεδάσεις, όμως ίσως αργό-
τερα διαπιστώσετε ότι δε σας φτάνουν τα 
χρήματα που έχετε για να αποπληρώσετε 
τους λογαριασμούς σας. Εστιάστε στο 
πως να κερδίσετε περισσότερα χρήματα. 

Κάποιοι σας ανοίγουν ως εκ 
θαύματος νέες πόρτες στην καριέρα 
σας. Με την Αφροδίτη στο φιλόδοξο δέ-
κατο οίκο σας, νέα πρόσωπα σας βοη-
θούν στις φιλοδοξίες σας και στην οικο-
δόμηση της φήμης σας. Φροντίστε επί-
σης να ευχαριστήσετε τους ανθρώπους 
που κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.

Το όνομά σας είναι πρώτο στη λί-
στα για μια αριστοκρατική εκδήλωση, χάρη 
στην Αφροδίτη στον ερωτικό πέμπτο οίκο 
σας. Κάντε ό,τι χρειάζεται για να λάβετε μέ-
ρος και αποδεχτείτε μια ερωτική πρόσκλη-
ση. Νιώθετε αυτοπεποίθηση και ενεργητικό-
τητα για να πάρετε το ρίσκο να πλησιάσετε 
το αντικείμενο του πόθου σας, μαγνητίζετε 
στο πέρασμά σας. 

Είστε απίστευτα αισθησιακοί και 
ακαταμάχητα ερωτικοί, χάρη στην Αφροδίτη 
στο ζώδιό σας. Περιτριγυρίζεστε από εντυ-
πωσιακούς και ολοκληρωμένους ανθρώ-
πους, οι οποίοι βλέπουν τη σπίθα του πά-
θους σας από μακριά και μαγνητίζονται από 
την ευγένεια και τον αισθησιασμό σας. Είναι 
σίγουρο ότι σύντομα θα βρεθείτε στην αγκα-
λιά της αγάπης, ταξιδεύετε στ’ αστέρια.

Με την Αφροδίτη στο φιλοσοφι-
κό και επεκτατικό ένατο οίκο σας, το μυα-
λό σας τρέχει σε μακρινά ταξίδια, ίσως 
είναι καιρός να αρχίσετε να γράφετε το 
μυθιστόρημά σας. Είτε ξεκινήσετε να δια-
βάζετε τις φιλοσοφίες και τις θρησκείες 
του κόσμου, είτε δημιουργήσετε μια νέα 
επιχείρηση, αισθάνεστε αισιόδοξοι και ο 
ενθουσιασμός σας είναι μεταδοτικός.

Με την Αφροδίτη στον τέταρτο 
οίκο σας, των συναισθημάτων και της οικο-
γένειάς σας, είστε σε χαλαρή διάθεση, επι-
διώκετε να προσφέρετε τα καλύτερα στους 
αγαπημένους σας. Νιώθετε έντονο συναι-
σθηματικό δέσιμο με την οικογένεια και 
τους στενούς φίλους σας, είναι η τροφή της 
ψυχής σας. Προσκαλέστε τους φίλους σας 
για ένα σπιτικό γεύμα. 

Με την Αφροδίτη στο νωχελικό 
και ονειρικό δωδέκατο οίκο σας, στόχος 
σας είναι η φροντίδα του εαυτού σας και 
η μοναξιά σας. Περάστε τα βράδια σας 
χαλαρώνοντας στο σπίτι σας με ένα υπέ-
ροχο βιβλίο. Μην προσποιείστε ότι δε 
σας ενοχλεί που απαντάτε σε μια κλήση 
SOS από ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

Η επιθυμία σας για μια οικεία 
και σταθερή ερωτική σχέση εντείνεται. 
Είστε πιο προσηλωμένοι στο να φτάσετε 
στη ρίζα ενός ζητήματος στη σχέση σας 
και να τη βελτιώσετε ή να επισφραγίσετε 
μια προσοδοφόρα οικονομική συμφωνία. 
Νιώθετε πρόθυμοι να κάνετε συμβιβα-
σμούς για να μη διαταράξετε την αρμονία. 

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

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

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

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

1862: Το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συ-
γκεντρώνεται στην Πλατεία Όθωνος για να πα-
νηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δο-
ξολογία, ο πρόεδρος της Προσωρινής Κυβερνή-
σεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς 
το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα 
ακούγονται και τα εξής: «Ας ορκισθώμεν επί της 
Πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραί-
ον της Ομονοίας όνομα, και ας είπη έκαστος εξ 
ημών: Ορκίζομαι πίστιν εις την πατρίδα και υπα-
κοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις».

1863: Ο σουηδός χημικός, Άλφρεντ Νόμπελ, πα-
τεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης. 
Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά 
χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα 
το Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει τα ομώνυμα 
βραβεία.

1944: Ο γερμανός αρχιστράτηγος, Έρβιν Ρόμελ, 
γνωστός και ως «αλεπού της ερήμου» για τις επι-
χειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρι-
κή κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πί-
νοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές 
του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί 
να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η 
επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.

14 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά για εργα-

σία στο σπίτι, να γράψουν μια έκθεση με 
θέμα «Θεωρία και πράξη».
Ο Τοτός πηγαίνει σπίτι του και ζητάει τη βο-

ήθεια του πατέρα του. Ο πατέρας του λέει: 
«Ρώτα τη μάνα σου και την αδελφή σου αν θα 
το έκαναν με κάποιον άγνωστο για 100.000 
ευρώ».
Ο Τοτός πηγαίνει να τις ρωτήσει και όντως 

και οι δύο θα το έκαναν για 100.000 ευρώ. 
Έπειτα πηγαίνει στον πατέρα του και του λέει 
πως και οι δύο συμφώνησαν. Οπότε ο πατέρας 
του λέει: 
«Άκουσε να δεις Τοτέ. Θεωρητικά είμαστε 

πλούσιοι, επειδή θα έχουμε 200.000 ευρώ. 
Στην πράξη όμως έχουμε δύο… π…ες στο σπίτι!

ΛΑΘΡΑΙΑ
Ένας τύπος με μηχανή, πάει 

να περάσει τα Μεξικανι-
κά σύνορα, με δύο σάκους να 
ισορροπούν στους ώμους του. 
Φρουρός: «Τι έχεις στους σά-
κους;». Τύπος: «Άμμο!». 
Ο φρουρός τον κατεβάζει από 

τη μηχανή, ψάχνει τους σάκους… 
γεμάτοι άμμο. 
Ο τύπος τα μαζεύει, ανεβαίνει 

στη μηχανή και φεύγει. Μετά 
από δύο εβδομάδες, πάλι τα 
ίδια…
Φρουρός: «Τι έχεις εκεί;». 

Τύπος: «Άμμο!». Φρουρός: 
«Κατέβα να σε ψάξουμε».

Τα ίδια… Τίποτα, μόνο άμμος 
στους σάξους και ο τύπος ανέ-
βηκε στη μηχανή και έφυγε. 
Κάθε δύο εβδομάδες, επί έξι μή-
νες, οι έρευνες συνεχίστηκαν. 
Τελικά, μια βδομάδα ο τύπος δε 

φάνηκε. 
Ωστόσο, τον πέτυχε ο φρουρός 

στο κέντρο της πόλης και του 
λέει: «Κολλητέ, μας είχες τρε-
λάνει. Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες 
λαθραία πάνω – κάτω. Δε θα πω 
τίποτα σε κανέναν… τι λαθραία 
περνούσες απ’ τα σύνορα;»
Και ο τύπος απαντά: 
«Μοτοσικλέτες!».

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
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σήμερα:  σήμερα:  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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

           

at 4G LTE speeds1

CALL IT A DEAL

35$

/month

for 5GB

when you bring your own phone

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


