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Βρετανία: Παραιτήθηκε από 
πρωθυπουργός η Λιζ Τρας!

Η Λιζ Τρας (φωτ.) ανακοίνωσε την 
Πέμπτη 20/10 ότι παραιτείται από 

την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, έξι εβδομάδες ύστερα από το 
διορισμό της στη θέση αυτή, στον από-
ηχο της ανακοίνωσης του οικονομικού 
της προγράμματος που προκάλεσε τριγ-
μούς στις αγορές και δίχασε το Συντηρη-

τικό κόμμα. Η διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας θα ολοκλη-
ρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.
Μιλώντας έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, στο Νο 10 

της Ντάουνινγκ Στριτ, η Τρας παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να 
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε όταν συμμετείχε 
στην κούρσα διαδοχής, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη του 
κόμματός της.
«Αναγνωρίζω, ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης, ότι δεν 

μπορώ να εκπληρώσω την εντολή με βάση την οποία εξελέγην 
από το Συντηρητικό κόμμα. Ως εκ τούτου μίλησα στο βασιλιά 
για να τον ενημερώσω ότι παραιτούμαι από τη θέση του επι-
κεφαλής του Συντηρητικού κόμματος», δήλωσε η Τρας.
«Σήμερα το πρωί (σ.σ.: Πέμπτη 20/10), συναντήθηκα με τον 

πρόεδρο της Επιτροπής 1922 Γκράχαμ Μπρέιντι. Συμφωνήσα-
με ότι θα υπάρξει μια εκλογή ηγεσίας που θα ολοκληρωθεί 
εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι πα-
ραμένουμε σε ένα μονοπάτι εκπλήρωσης των δημοσιονομι-
κών μας σχεδίων και ότι διατηρούμε την οικονομική σταθερό-
τητα και εθνική ασφάλεια της χώρας μας».

Η Λιζ Τρας ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 6 Σεπτεμβρίου 
του 2022 και αποχωρεί ύστερα από 45 ημέρες στη θέση αυτή.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας ζήτησε την 
άμεση προκήρυξη εκλογών, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση 
της παραίτησης της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, μετά την πα-
ραμονή της στην εξουσία για μόλις 45 ημέρες. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του Guardian, της Mirror και του BBC, ο Τζέρεμι 
Χαντ δε θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Τόρις.
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Καναδάς: Πιθανή υπερδύναμη στα υλικά 
ηλεκτρικών αυτοκίνητων
Ο υπουργός Καινοτομίας, Francois-Philippe Champagne, υποστήριξε  
ότι ο Καναδάς πρέπει να είναι πιο επιθετικός για να πιστέψει  
ότι μπορεί να προσελκύσει νέες επιχειρήσεις

Όταν ο υπουργός Καινοτομίας, 
Francois-Philippe Champagne, 

παίρνει το μικρόφωνο για να μιλήσει για 
την ηλεκτροδότηση της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας του Καναδά, έχει μια αγαπημέ-
νη φράση για να συνοψίσει τις προσπά-
θειές του για την προσέλκυση παγκόσμι-
ων επενδύσεων: «Δεν ξυπνούν όλοι στον 
κόσμο σκεπτόμενοι τον Καναδά». 

Η δουλειά του, λέει, είναι να το αλλά-
ξει αυτό. Από τότε που ανέλαβε το χαρ-
τοφυλάκιο Καινοτομίας τον Ιανουάριο 
του 2021, τουλάχιστον 10 διαφορετικές 
εταιρείες έχουν ανακοινώσει επενδύσεις 
συνολικού ύψους 15,7 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στον Καναδά για την κατασκευή 
ηλεκτρικών οχημάτων, των μπαταριών 
που τα τροφοδοτούν ή των ορυκτών και 
των υλικών που μπαίνουν σε αυτές τις 
μπαταρίες.
Η επιμονή του τον οδήγησε σε όλο τον 

κόσμο υπερασπιζόμενος τον Καναδά, σε 
μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
τεχνολογίας και αυτοκινήτων: Volkswagen, 
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Suzuki, 
Panasonic, Hitachi και Subaru, για να ανα-
φέρουμε μερικές. Κάποιοι, όπως η Honda 
και η Toyota, έχουν ήδη παρουσία παρα-
γωγής στον Καναδά, αλλά οι περισσότε-
ροι δεν το έχουν.

ΠΟΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ
Ο κ. Champagne υποστήριξε, ότι ο Κανα-

δάς πρέπει να είναι πιο επιθετικός για να 
πιστεύει ότι μπορεί να προσελκύσει νέες 
επιχειρήσεις.
Τον Αύγουστο, όταν ο πρωθυπουργός 

Τζάστιν Τρουντό φιλοξένησε το Γερμανό 
Καγκελάριο Όλαφ Σολτς για κρατική επί-
σκεψη, η Volkswagen και η Mercedes-
Benz υπέγραψαν συμφωνίες με τον Κα-
ναδά για να εξερευνήσουν συνεργασίες 

στην αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Ο Champagne ανέδειξε τη βιομηχανία 
ηλεκτρικών οχημάτων του Καναδά στη 
Γερμανία το Μάιο, στην Ιαπωνία τον Ιού-
λιο και στο Ντιτρόιτ το Σεπτέμβριο του 
2022. Το Νοέμβριο έχει προγραμματισμέ-
να ραντεβού στη Νότια Κορέα.

Πριν από μερικές εβδομάδες, πέταξε στο 
Fremont της Καλιφόρνια για να επισκε-
φτεί το εργοστάσιο της Tesla. Οι φήμες 
για επέκταση της Tesla στον Καναδά είναι 
έντονες και ο κ. Champagne παραμένει 
επιφυλακτικός, λέγοντας απλώς να μείνει 
συντονισμένος.

Ο διευθυντής προγράμματος της Clean 
Energy Canada, Evan Pivnick, πιστεύει ότι 
η χώρα έχει κάνει ένα απίστευτο ταξίδι 
στην κατασκευή της αλυσίδας εφοδια-
σμού ηλεκτρικών οχημάτων και μπατα-
ριών κατά τη διάρκεια του περασμένου 
έτους. «Νομίζω ότι από εκεί που ξεκινή-
σαμε τη χρονιά, είμαστε πολύ μπροστά 
από αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι 
στον κλάδο θα είχαν προβλέψει ότι μπο-
ρούσαμε να πετύχουμε», είπε. 
Όμως ο κ. Pivnick τόνισε, ότι υπάρχουν 

πολλά ακόμη να γίνουν εάν ο Καναδάς 
θέλει να παραμείνει στον ανταγωνισμό 
για να γίνει μια δύναμη στον τομέα. Η 
εταιρεία του κυκλοφόρησε πρόσφατα 
ανάλυση που δείχνει ότι με ανακοινώσεις 
που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια, ο 
κλάδος θα υποστηρίξει μεταξύ 60.000 και 
110.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργα-
σίας και θα συνεισφέρει μεταξύ 12 και 19 
δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εθνική 
οικονομία έως το 2030. Ο κ. Pivnick είπε 
ότι εάν ο Καναδάς «παίζει σωστά τα χαρ-
τιά του» μπορεί να φτάσει τις 250.000 θέ-
σεις εργασίας και τα 48 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΑΕΠ.

Αυτό θα απαιτήσει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική μπαταρίας, η οποία θα ωθή-
σει τις καναδικές αυτοκινητοβιομηχανίες 
να μετατρέψουν σχεδόν όλη την ικανό-
τητα συναρμολόγησης τους για να παρά-
γουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να προσθέ-
σουν νέα ορυχεία και να επενδύσουν σε 

μεγάλο βαθμό σε υλικά μπαταριών και 
ανακύκλωση.

ΑΦΘΟΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Χρειάζεται ταχεία επέκταση της παρο-

χής ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφο-
δοτούνται τα πάντα με καθαρή ενέργεια, 
δεδομένου ότι ένα από τα κύρια σημεία 
πώλησης του Καναδά στο εξωτερικό είναι 
η αφθονία της ίδιας της ενέργειας.
Ο κ. Pivnick είπε ότι απαιτεί επίσης ένα 

σχέδιο μετάβασης του εργατικού δυνα-
μικού – κάτι που οι Φιλελεύθεροι υπό-
σχονται εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχουν 
ακόμη υλοποιήσει. «Πρέπει να αρχίσουμε 
να εργαζόμαστε για τη μετάβαση των ερ-
γαζομένων τώρα, έτσι ο σημερινός εργά-
της αυτοκινήτων είναι ο αυριανός εργα-
ζόμενος στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών 

οχημάτων», είπε.
Όλα τα εργοστάσια αυτοκινήτων στον 

Καναδά βρίσκονται στη μέση ενός επιπέ-
δου ανακατασκευής για ηλεκτρικά οχήμα-
τα, αν και κανένα δεν έχει υποσχεθεί πλή-
ρη μετατροπή. Πολλά νέα και επεκτεινό-
μενα έργα εξόρυξης βρίσκονται σε εξέλιξη 
ή υπό συζήτηση. Τουλάχιστον τέσσερα ερ-
γοστάσια υλικών μπαταριών βρίσκονται 
υπό κατασκευή.
Ο υπουργός Champagne είπε, ότι η αλυ-

σίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων 
είναι μια «χρυσή ευκαιρία» για τον Κα-
ναδά και οι συνέπειες θα μπορούσαν να 
είναι «καταστροφικές» για τους εργαζό-
μενους εάν δεν αδράξουμε την ευκαιρία. 
«Ο κόσμος έχει παρατηρήσει την επιτυχία 
των δύο τελευταίων ετών», λέει, αλλά πι-
στεύει ότι τα καλύτερα έρχονται.
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Local Journalism Initiative Reporter

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen Herbert Diess και ο Καναδός υπουρ-
γός Francois-Philippe Champagne κάθονται στο προσκήνιο με τον Γερμανό 
Ομοσπονδιακό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Justin 
Trudeau να στέκονται κατά τη διάρκεια της υπογραφής του πρόσφατου μνημονίου. 
Φωτογραφία ευγενική προσφορά της Volkswagen.
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ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Αναπόφευκτη η κατάρρευση;

Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το σύστημα υγείας του 
Καναδά… Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κρούουν τον 

κώδωνα του κινδύνου. Εάν δεν εφαρμοστεί τώρα άμεση, ισχυρή 
δράση από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, θα δούμε περαιτέρω 
διάβρωση, περαιτέρω επιπτώσεις στην υγεία και πλήρη απώλεια 
εμπιστοσύνης στο σύστημα. 
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής πε-

ρίθαλψης, τα όριά τους έχουν εξαντληθεί και εγκαταλείπουν σω-
ρηδόν τις δουλειές τους. Οι ασθενείς αντιμετωπίζουν πολύ μεγα-
λύτερους χρόνους αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, οι υγει-
ονομικοί γιατροί εντοπίζουν σοβαρές ασθένειες σε ασθενείς, που 
θα έπρεπε να είχαν διαγνωστεί πολύ νωρίτερα, εκατομμύρια δεν 
έχουν πρόσβαση σε γιατρό, ενώ ταυτόχρονα, τα τμήματα πρώτων 
βοηθειών και οι υγειονομικές μονάδες κλείνουν τις πόρτες τους ή 
μειώνουν σημαντικά τις ώρες λειτουργίας τους.
Ο λόγος γι’ αυτήν την κρίση είναι πολύ σαφής. Ο Καναδάς αντι-

μετωπίζει μια σοβαρή κρίση εργατικού δυναμικού στον τομέα της 
υγείας. Για περισσότερα από δύο χρόνια, οι παρέχοντες υγειονο-
μική περίθαλψη επωμίζονται το τεράστιο βάρος της πανδημίας. Ο 
υπερβολικός φόρτος εργασίας, η υποστελέχωση και οι σημαντικές 
υπερωρίες, έχουν ως αποτέλεσμα τη χρόνια εξουθένωση, η οποία 
έχει ωθήσει τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα 
της υγείας να ξεπεράσουν το οριακό σημείο. Αυτό συμβαίνει σε 
όλους τους τομείς της νοσηλευτικής πρακτικής, συμπεριλαμβανο-
μένης της νοσηλευτικής ηγεσίας. Οι νοσηλευτές συνταξιοδοτού-
νται πρόωρα, προτιμούν να δουλεύουν με μερική απασχόληση ή 
εγκαταλείπουν εντελώς το επάγγελμά τους.
Οι νοσηλευτές εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό άγχους και 

κατάθλιψης, με ένα ποσοστό 94% να εμφανίζει συμπτώματα επαγ-
γελματικής εξουθένωσης, με αποτέλεσμα  ένας στους τέσσερις να 
σκοπεύει να εγκαταλείψει ή να αλλάξει δουλειά. Πολλοί αντιμετω-
πίζουν βάρδιες 16 ή και 24 ωρών, δεν παίρνουν ρεπό ή διάλειμμα, 
ενώ αρκετοί έχουν ακυρώσει τις διακοπές τους. 

Μια άνευ προηγουμένου κρίση της δημόσιας υγείας. 
Πολλοί αρμόδιοι θεωρούν ότι είναι πλέον πολύ αργά για γρήγο-

ρες λύσεις ή λύσεις Band-Aid. Οι ρωγμές στο σύστημα είναι βαθιές 
και τη στιγμή αυτή δε φαίνεται να υπάρχει λύση στην κρίση. 

Όλοι συμφωνούν ότι χρειάζονται καλύτερες και αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και φροντίδα ψυχικής υγείας για τους εργα-
ζόμενους στον τομέα της υγείας και ένα σχέδιο δράσης για τη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με βάση των δεδομένων. 
Χρειάζεται μεγαλύτερη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
των νοσηλευτών στο χώρο της υγείας, υψηλότερες αμοιβές και 
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και πρέπει να διασφαλισθεί ότι 
κάθε άτομο που ζει στον Καναδά να μπορεί να έχει πρόσβαση στη 
φροντίδα που χρειάζεται όταν τη χρειάζεται, κάτι πού δυστυχώς 
δε συμβαίνει.   

Απαιτείται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων 
και λιγότερη πολιτική. Μία αποτελεσματική υγειονομική περίθαλ-
ψη. Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση επείγει. Η υγεία όλων των αν-
θρώπων που ζουν στον Καναδά εξαρτάται από αυτό.

Η Canadian Nurses Association προτρέπει τις ομοσπονδιακές, 
επαρχιακές και δημοτικές διοικήσεις να καθορίσουν σαφείς προ-
τεραιότητες και συγκεκριμένες λύσεις, που θα βελτιώσουν το σύ-
στημα υγείας και θα το καταστήσουν βιωσιμότερο…

Σισύφειος λίθος
Η αναζωπύρωση της Θεωρίας των δύο άκρων, 

ως επίδοξος διάδοχη κατάσταση του αφηγή-
ματος της πανδημίας, με την καθολικώς συντεταγ-
μένη θεσμική υποστήριξη, της άνευ ουδενός επί 
της ουσίας αντικειμενικού πολιτικού διακυβεύ-
ματος, ήτοι αφενός, των ακραιφνών δήθεν κακών 
«ακροδεξιών» εναντίον των αρτιοσκλητωτικών 
δήθεν καλών «ακροαριστερών», αρχής γενομένης 
εκ των σχολείων των μαθητών και κατ’ επέκταση 
εν τω συνόλω της κοινωνίας, αποδεικνύει πανη-
γυρικά, την πάλαι ποτέ διαχρονική προσφιλή πρα-
κτική της «προβοκάτσιας» με απώτερο σκοπό, το 
καθεστώς, να παρελκύσει την κοινή γνώμη εκ των 
ζεόντων και ακανθωδών τρεχουσών ζητημάτων 
της επικαιρότητας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το κράτος ως έμμεσος αυτουργός την εν θέμα-
τι προβοκάτσιας, υποδαυλίζει, υπογείως πλην 
εκατέρωθεν την εν λόγω αμοιβαία σύρραξη των 
άκρων, προς την ανατροφοδότηση του φαύ-
λου τούτου μυθεύματος, ήτοι, της ύπαρξης ενός 
απροσδιόριστου, «μπαμπούλα», ο οποίος περιφέ-
ρεται δημοσίως και προβάλλεται κατά το δοκούν 
εκ των συστημικών μέσων μαζικής ενημερώσεως, 
προκειμένου να καταπείσει λυσιτελώς την κοινή 
γνώμη, ότι ο δαίμων των πάντων καθίσταται το 
έθνος, εξ αυτού του λόγου, υπήγαγαν, κατά το 
μάλλον ή ήττον, το κίνημα των φερόμενων αντι-
εμβολιαστών, ότι σχετίζεται άμεσα με αυτόνομες 
ακροδεξιές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποι-
ούνται ως εκβλαστήματα, διατεταγμένες παρα-
φυάδες της Χρυσής Αυγής.

Η επιμελής αυτή μεθοδολογία κατασυκοφάντη-
σης, συμψηφισμού και άκρατης συλλήβδην εξο-
μοίωσης με το «ναζισμό», οιασδήποτε διαφορε-
τικής υγιούς φωνής προς την καθεστωτική γνώμη 
της κυβερνήσεως, τιτρώσκει εκ βαθέων τη δημο-
κρατία, καθότι οι άθλιες αυτές πρακτικές, διαπό-
μπευσης και φίμωσης της ελεύθερης διακίνησης 
ιδεών, συνάδει καταδήλως προς αμιγώς αντιδη-
μοκρατικά καθεστώτα.
Η ολοκληρωτική αυτή πρακτική εξουδετέρω-

σης των αντιφρονούντων δια του στίγματος της 
«ακροδεξιάς», και η επιστράτευση ορισμένων 
έμμισθων «γκρουπούσκουλων» ή ετερόκλητων 
ταγμάτων, να το επιβεβαιώνουν, διά πράξεων ή 
παραλείψεων, δίχως να συνειδητοποιεί κανείς, 
ότι η μεγαλύτερη μορφή προσβολής των θεμελι-
ωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας 
τα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, υπό το μανδύα, 
αφενός του δημοσίου συμφέροντος και εξ ετέ-
ρου της δημόσιας υγείας, ως εκ τούτου, εν ονό-
ματι λοιπόν, των ως άνω μεγεθών, διαπράττονται 
αθόρυβα, πλην κατά συρροή, κοινοβουλευτικά 
εγκλήματα, τα οποία πλήττουν την ποιότητα της 
δημοκρατίας μας.

Περαιτέρω, η στυγνή ιερά εξέταση των αντιφρο-
νούντων δια της προκρούστειας λογικής της εξό-
ντωσης εις ότι αντίκειται ευθέως εις την καθεστω-
τική προπαγάνδα, υπό το μανδύα της επίφασης 
της δημοκρατίας συνιστά, μείζονα και κορυφαία 
έκφανση ολοκληρωτισμού-φασισμού, Ναζισμού, 
Σταλινισμού.
Το παρασιτικό, ανθελληνικό, και έξωθεν κηδεμο-

νευόμενο Ελλαδικό Κράτος, το οποίο διοικείται 
απολυταρχικά από την εντεταλμένη θεσμική ελίτ, 
επιδιώκει να αποδομήσει το έθνος και να κατα-

λύσει, με τη συνέργεια της εθνομηδενιστικής δι-
εθνιστικής αριστεράς, παν ταυτοτικό στοιχείο του 
Ελληνισμού, διότι στόχος του καθίσταται η προ-
λείανση του εδάφους εκ της εγκαθιδρυθησομένης 
παγκοσμιοποίησης, η οποία κατατείνει προεχό-
ντως και κυρίως εις τη νόθευση των εθνών.

Συναφώς λοιπόν, με τα ως άνω, η κυβέρνηση 
ασκεί καταχρηστικά τη δύναμη της ως οιονεί πα-
ντοδύναμος αυθέντης ηγεμών, ποδοπατώντας 
ηδονικά υπό τις ερπύστριες της, παν ψήγμα Συ-
νταγματικής νομιμότητας, ενώ εκ παραλλήλου, 
πατάσσει οτιδήποτε προσκρούει εις τις ιδικές της 
απόψεις.
Τούτο δε το επιτυγχάνει με τις δυνάμεις καταστο-

λής, την αστυνομία, με την Εισαγγελική αρχή, ήτοι 
δια την ασκούμενη θεσμικά κρατική πολιτική επί-
θεσης κατά της ελευθερίας σκέψεως των πολιτών 
αλλά εν ταυτώ και δια έτερων μεθόδων, όπως των 
εμφιλοχωρούντων «Δουρείων ίππων» – κατασκό-
πων του συστήματος, οι οποίοι παρεισφρέουν επί 
σκοπώ, εις διάφορα αντικρατικά κινήματα, ακρι-
βώς δια να αντλήσουν πληροφορίες, και ύστερα 
ως σύγχρονοι δοσίλογοι λογοδοτούν αμελλητί, εις 
τους ιθύνοντες εντολείς-δεξίλογους περί της δρά-
σεως των αντικαθεστωτικών, με αποτέλεσμα να 
καταπνίγεται εν τη γενέσει της οιαδήποτε απόπει-
ρα αντίδρασης προς το σύστημα.
Το κράτος – παρακράτος αποτελεί τις δύο όψεις 

του ιδίου νομίσματος, -Ιανός με δύο πρόσωπα-, 
το οποίο επιδιώκει παντί τρόπω να θωρακίσει τα 
κεκτημένα της εξουσίας και να απαλλαγεί από οι-
ονδήποτε επικριτή του, ως εκ τούτου έλκεται αεί-
ποτε, από εκμαυλισμένο πολιτικό προσωπικό, ευ-
επίφορο προς την εσχάτη προδοσία, δίχως εθνικό 
όραμα, ιδανικά και αξίες, ούτως ώστε να καθίστα-
ται ευχερώς πειθήνιο και υπάκουο, διότι, εις τον 
αντίποδα, όποιος συμβάλλει προς την ανάνηψη 
του λαού, αυθωρεί και παραχρήμα, αποτελεί θα-
νάσιμο εχθρό του συστήματος, εξ αυτού λοιπόν 
του λόγου, εν κατακλείδι και η αναγωγή ως προς 
τη μεθόδευση της παρωχημένης πλέον επαναφο-
ράς της θεωρίας των δύο άκρων, θα επιφέρει το 
αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι 
φθορά εις το ίδιο το κράτος-πρωτουργό του χά-
ους, διότι οι εποχές έχουν άρδην αλλάξει και τα 
αντανακλαστικά του λαού, ιδίως τα τελευταία έτη, 
ενδημούν ιδιαζόντως τεταμένα.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσι-
βαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία 
στο Εργαστήρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχια-

κό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, 
Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και 
το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφο-
ρικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκ-
κλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς 
ως διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής 
φύσεως διαφορών, αστικού και εμπορικού 
δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή 
της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπι-
στευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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Η σύνθεση του Συμβουλίου  
Υπουργών της κυβέρνησης Legault
Δημιουργία υπουργείου Ασφάλειας Κυβερνοχώρου

Παρόλο που φημίζεται για αυτονομι-
στική κυβέρνηση, η ορκωμοσία των 

μελών του νέου υπουργικού συμβουλί-
ου της κυβέρνησης του François Legault, 
έγινε με φόντο τη Σημαία του Κεμπέκ και 
του Καναδά. 

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός ευχα-
ρίστησε όλα τα μέλη του κόμματος, τους 
συντελεστές της νίκης και φυσικά τη σύ-
ζυγο του Isabelle, η οποία μαζί με αυτόν 
και το διευθυντή του γραφείου του, επι-
νόησαν την ίδρυση του κόμματος εδώ και 
ένδεκα χρόνια.

Επίσης αναφέρθηκε στους προκάτοχους 
του, της δεκαετίας του 60 και 70 που δη-
μιούργησαν βάσεις για την ενεργειακή 
αυτονομία της επαρχίας σε ηλεκτρική 
ενέργεια.

Ως καινοτομία, ο πρωθυπουργός δημι-
ούργησε υπουργείο υπεύθυνο για την 
Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου. Υπουργός 
του ο Eric Caire. Εκτιμώντας την εκλογή 
της Kateri Champagne Jourdain -πρώτης 
ιθαγενής βουλευτή- τη διόρισε υπουργό 
απασχόλησης.

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ
Οι πυλώνες του CAQ παραμένουν στη 

θέση τους: Christian Dubé στην Υγεία, 
Sonia Lebel στο Θησαυροφυλάκιο και 
Eric Girard στα Οικονομικά. Ο κορυφαίος 
υπουργός της κυβέρνησης θα έχει επίσης 
μια νέα ευθύνη, αυτή των σχέσεων με 
τους αγγλόφωνους.  

Ο Pierre Fitzgibbon παίρνει το σούπερ 
υπουργείο που ήθελε, το οποίο συνδυάζει 
Οικονομία και Ενέργεια. Θα είναι υπεύθυ-
νος και για την περιοχή του Μόντρεαλ. 

Ο Benoît Charrette διατηρεί το Υπουρ-
γείο περιβάλλοντος και κλιματικών αλ-
λαγών. Ο Simon Jolin-Barrette παραμένει 
υπουργός Δικαιοσύνης και θα συνεχίσει 
τη δουλειά του ως αρχηγός της κυβέρνη-
σης. Το ίδιο ισχύει για την Andrée Laforest, 
η οποία παραμένει Υπουργός Δημοτικών 
Υποθέσεων, ο Lionel Carmant στις κοινω-
νικές υπηρεσίες, ο André Lamontagne στη 
Γεωργία και ο Ian Lafrenière στις σχέσεις 
με τα Πρώτα Έθνη.  

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LEGAULT
-Francois Legault, Πρωθυπουργός
-Geneviève Guilbault, Αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών
-Eric Girard, Υπουργός Οικονομικών και 

Υπουργός Αρμόδιος για τις Σχέσεις με 
τους Αγγλόφωνους Κεμπέκους
-Sonia LeBel, Πρόεδρος του Θησαυροφυ-

λάκιου (Conseil du trésor) και Υπουργός 
αρμόδια για τη Διαχείριση της Κυβέρνη-
σης
-Christian Dubé, Υπουργός Υγείας
-Pierre Fitzgibbon, Υπουργός Οικονομί-

ας, Καινοτομίας και Ενέργειας, καθώς και 
Υπουργός αρμόδιος για την περιφερειακή 
οικονομική ανάπτυξη και Υπουργός αρμό-
διος για τη Μητροπολιτική Γαλλία
-Christine Fréchette, Υπουργός Μετανά-

στευσης, Φραγκοκρατίας και Ένταξης
-Bernard Drainville, Υπουργός Παιδείας 

και Υπουργός αρμόδιος για την περιοχή 
Chaudière-Appalaches
-Pascale Déry, Υπουργός Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης
-Benoit Charette, Υπουργός Περιβάλ-

λοντος, Καταπολέμησης της Κλιματι-
κής Αλλαγής, Άγριας Ζωής και Πάρκων 

και Υπουργός αρμόδιος για την περιοχή 
Laurentians
-Kateri Champagne Jourdain, Υπουργός 

Απασχόλησης και Υπουργός αρμόδιος για 
τη Βόρεια Ακτή
-Simon Jolin-Barrette, Υπουργός Δικαιο-

σύνης 
-Andrée Laforest, Υπουργός Δημοτικών 

Υποθέσεων και Υπουργός αρμόδια για την 
περιοχή Saguenay-Lac-Saint-Jean
-Mathieu Lacombe, Υπουργός Πολιτισμού 

και Επικοινωνιών, Υπουργός Νεολαίας 
και Υπουργός αρμόδιος για τις περιοχές 
Outaouais και Abitibi-Témiscamingue
-Martine Biron, Υπουργός Διεθνών Σχέσε-

ων και Γαλλοφωνίας και Υπουργός για το 
Καθεστώς των Γυναικών
-Jean-François Roberge, Υπουργός Γαλλι-

κής Γλώσσας, Υπουργός Καναδικών Σχέσε-
ων και Καναδικής Γαλλοφωνίας, Υπουρ-
γός Δημοκρατικών Θεσμών, Υπουργός 
Αρμόδιος για την Πρόσβαση στις Πληρο-
φορίες και την Προστασία των Προσωπι-
κών Δεδομένων και Υπουργός αρμόδιος 
για την Εκκοσμίκευση
-Isabelle Charest, Υπουργός αρμόδια για 

τον αθλητισμό, την αναψυχή και την ύπαι-
θρο
-Lionel Carmant, Υπουργός αρμόδιος για 

τις κοινωνικές υπηρεσίες
-Caroline Proulx, Υπουργός Τουρισμού 

και Υπουργός αρμόδια για την περιοχή 
Lanaudière
-André Lamontagne, Υπουργός Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων και Υπουργός αρμό-
δια για την περιοχή Centre-du-Québec
-Sonia Bélanger, Υπουργός Υγείας και Ηλι-

κιωμένων
-Ian Lafrenière, Υπουργός αρμόδιος για 

τα πρώτα έθνη και τις σχέσεις Inuit
-François Bonnardel, Υπουργός Δημόσιας 

Ασφάλειας και Υπουργός αρμόδιος για 
την περιοχή Estrie
-Chantal Rouleau, Υπουργός αρμόδια για 

την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Κοινο-
τική Δράση
-Suzanne Roy, Υπουργός Οικογενειών και 

Υπουργός αρμόδια για το Montérégie
-Jean Boulet, Υπουργός Εργασίας και 

Υπουργός αρμόδιος για τις περιοχές 
Mauricie και Nord-du-Québec
-France-Élaine Duranceau, Υπουργός Στέ-

γασης
-Jonatan Julien, Υπουργός Υποδομών 

και Υπουργός αρμόδιος για την περιοχή 
Capitale-Nationale
-Éric Caire, Υπουργός Κυβερνοασφάλειας 

και Ψηφιακής
-Maïté Blanchette-Vézina, Υπουργός 

Φυσικών Πόρων και Δασών, καθώς και 
Υπουργός αρμόδιος για τις περιοχές Bas-
Saint-Laurent και Gaspésie και Iles-de-la-
Madeleine
-Christopher Skeete, Υπουργός Οικονομί-

ας, Υπουργός Αρμόδιος για την Καταπολέ-
μηση του Ρατσισμού και Υπουργός αρμό-
διος για την περιοχή Laval
-Éric Lefebvre, Επικεφαλής Κυβερνητικός 

Whip
-Mario Laframboise, Πρόεδρος της Κυ-
βερνητικής Ομάδας

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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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 

Η Ελλάδα «μετράει» 
τους φίλους της
Κινητοποίηση της Αθήνας στις συνεχιζόμενες 
τούρκικες προκλήσεις σε βάρος της χώρας μας, 
ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επίσημη 
επίσκεψη του Ολαφ Σολτς στις 27 Οκτωβρίου

Σε άλλο ένα διεθνές φόρουμ (ΟΗΕ – 
Νέα Υόρκη, Σύνοδος Ευρώπης – Πρά-

γα) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέτυχε να 
φύγει νικητής, αλλά αυτό δε σημαίνει 
ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα κάτσει ήσυ-
χος, κάτι άλλωστε που αποδεικνύεται 
και από τις καθημερινές παραβιάσεις 
του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και 
από τις πτήσεις είτε των μαχητικών της 
Τουρκίας, είτε των drones. Και όλοι οι 
αναλυτές επισημαίνουν, ότι προς ώρας 
δε βλέπουν καμία κίνηση αποκλιμάκω-
σης της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας. 

Του Μιχάλη Κωτσάκου
© iapopsi.gr

Όπως επίσης δε φαίνεται ορατό στο άμε-
σο μέλλον της επανέναρξης των καναλιών 
επικοινωνίας των δύο χωρών. «Ο Ερντο-
γάν επιθυμεί να κάτσει στο τραπέζι του 
διαλόγου έχοντας ανοίξει και θέματα που 
δεν αποδέχεται η Ελλάδα. Οπότε όσο δεν 
περνάει το δικό του θα βρισκόμαστε σε 
διαρκή ένταση και στο ζην επικινδύνως με 
ότι σημαίνει αυτό», επισημαίνουν διπλω-
ματικοί κύκλοι.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επι-

μένει στη στρατηγική της διεθνοποίησης 
και όπως λένε πηγές του Μαξίμου «ήρθε 
η ώρα να μετρήσουμε τους φίλους μας». 
Και προς ώρας τα πρώτα δείγματα είναι 
θετικά. Ειδικά μετά τη νέα Τουρκολιβυκή 
συμφωνία για την οποία αντέδρασαν όλοι. 
Και οι ΗΠΑ και η Γαλλία και η Γερμανία και 
η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
ίδιο έχει συμβεί και με την αμφισβήτηση 
εκ μέρους της Τουρκίας της κυριαρχίας 
των ελληνικών νησιών.

Στην Αθήνα βλέπουν τη συνεχή προσπά-
θεια του Τούρκου Προέδρου να παρουσι-
άσει την Ελλάδα ως υποχείριο των ΗΠΑ, 

αλλά και την αντίστιξη που επιχειρεί με 
την Ιστορία: όπως δηλαδή το 1922 ο ελ-
ληνικός στρατός, σύμφωνα με το τουρκι-
κό αφήγημα, είχε αποστολή να εισβάλει 
στην Ανατολία ώστε να αποδυναμώσει 
το στρατηγικό πλεονέκτημα της Τουρκίας, 
έτσι και σήμερα η Ελλάδα λειτουργεί ως 
αντιπρόσωπος της Αμερικής, που επιδι-
ώκει τη γεωπολιτική αποδυνάμωση της 
Τουρκίας. Τον εκνευρισμό της Άγκυρας 
επιτείνει ακόμη περισσότερο η αναβάθ-
μιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, 
απόρροια της ελληνοαμερικανικής συμ-
φωνίας. Η γραμμή μεταφοράς στρατιω-
τικού υλικού προς το Βορρά, μέσω Βουλ-
γαρίας και Ρουμανίας, έχει ως αφετηρία 
την Αλεξανδρούπολη που παρακάμπτει τα 
Στενά του Βοσπόρου, γεγονός που αποτυ-
πώνει τη σημασία που αποδίδουν πλέον 
οι Αμερικανοί στη συγκεκριμένη βάση. 
Την ίδια στιγμή, γίνονται επενδύσεις σε 
κρίσιμες υποδομές σε άλλες βάσεις (Σού-
δα, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκειο) ενώ 
αντίθετα το γεωπολιτικό αποτύπωμα της 
βάσης του Ιντσιρλίκ μειώνεται συνεχώς.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ…
Στην Αθήνα γνωρίζουν, ότι στις ΗΠΑ 

υπάρχει ένα οργανωμένο λόμπι που έχει 
καταφέρει σημαντικά νομοθετήματα που 
έχει πετάξει την Τουρκία έξω από το πρό-
γραμμα των F-35 και θέτει σοβαρά προ-
σκόμματα στην αναβάθμιση των F-16. Την 
ίδια στιγμή, η άρση του εμπάργκο πώλη-
σης όπλων στην Κύπρο λειτουργεί περισ-
σότερο συμβολικά, τη στιγμή μάλιστα που 
γίνονται συζητήσεις για πιθανές διευκο-
λύνσεις που θα μπορούσε να προσφέρει 
η Κύπρος σε αμερικανικά πολεμικά πλοία 
που πλέουν στην περιοχή. Οι ΗΠΑ μάλι-
στα έβγαλαν ξεκάθαρη δήλωση καταδί-
κης της νέας τουρκολιβυκής συμφωνίας, 

σκορπώντας χαμόγελα ικανοποίησης στην 
Αθήνα.
Ακόμη και το γεγονός ότι το αεροπλανο-

φόρο «Τζορτζ Μπους» που βρέθηκε επί 
πέντε ημέρες στη Σούδα κι εν συνεχεία 
θα βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, 
μεταξύ περιοχών που οι Τούρκοι επιθυ-
μούν να βγάλουν ερευνητικά σκάφη για 
να υλοποιήσουν τη νέα συμφωνία με την 
κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία δεν εγκρί-
νεται από το κοινοβούλιο της αφρικανικής 
χώρας, δημιουργεί πρόσθετο εκνευρισμό 
στην Άγκυρα.

…ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Όμως στην κυβέρνηση ήχησαν ευχάρι-

στα και οι δηλώσεις του Γερμανού πρέσβη 
στην Ελλάδα, όπου ο Ερνστ Ράιχελ τόνισε 
πως «όσο πιο συγκρουσιακή γίνεται η 
τουρκική ρητορική, όσο περισσότερο αμ-
φισβητεί την ελληνική κυριαρχία, τόσο 
πιο ξεκάθαρη και πιο ισχυρή θα είναι η 
γερμανική αντίδραση και η απόρριψη αυ-
τής της ρητορικής». 

Στην Αθήνα δεν περιμένουν θεαματική 
στροφή του Βερολίνου, ούτε την επιβολή 
εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία, 
καλωσορίζουν όμως μια πιο σκληρή αντι-
μετώπιση της Άγκυρας που διαφέρει από 
την εποχή της Άνγκελα Μέρκελ που είχε 
ως κυρίαρχο στοιχείο την τακτική ίσων 
αποστάσεων ανάμεσα στα δυο μέρη. 

Η επίσκεψη του Καγκελαρίου Όλαφ 
Σόλτς στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου, 
αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο 
κρας τεστ του τρόπου με τον οποίο η Γερ-
μανία θα τοποθετηθεί σε μια σειρά κρίσι-

μων ζητημάτων που επηρεάζουν την Ανα-
τολική Μεσόγειο. Δεδομένη θεωρείται η 
σχέση με τη Γαλλία, που έχει προσφέρει 
σημαντική στήριξη μέσω της αμυντικής 
συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δυο 
χώρες.

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Κάιρο 

(φωτ.) και η αντίδραση της Αιγύπτου στη 
νέα τουρκολιβυκή συμφωνία, ήταν επίσης 
κάτι που ικανοποίησε την Αθήνα. Ο Σα-
μέχ Σούκρι, υπουργός Εξωτερικών της 
Αιγύπτου, μάλιστα τόνισε πως η Αίγυπτος 
προσπαθεί να βοηθήσει τη Λιβύη ώστε να 
επανέλθει στην κανονικότητα: «Η λιβυκή 
κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να υπογρά-
φει διεθνείς συμφωνίες. Αυτή η κυβέρνη-
ση προέκυψε από τη συμφωνία με την αι-
γίδα του ΟΗΕ και θα πρέπει να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις. Η κυβέρνηση είχε διάρκεια 
ζωής έως τον Ιούνιο του 2022 και είναι 
φανερό ότι η νομιμότητά της έχει λήξει».
Το Κάιρο έχει κάθε λόγο να καταργήσει το 

παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο, ενώ 
υπενθυμίζεται πως οι Αιγύπτιοι επηρεά-
ζουν το ανατολικό τμήμα της χώρας – εκεί 
που ο φιλότουρκος υπηρεσιακός Πρωθυ-
πουργός της Λιβύης, Αμπντέλ Χαμίντ Ντε-
μπεϊμπά, δεν έχει ισχυρό δίκτυο εξουσίας. 
Για την Αθήνα, τα τριμερή σχήματα στην 

Ανατολική Μεσόγειο με Αίγυπτο και Ισ-
ραήλ έχουν μεγάλη σημασία, καθώς στον 
πυρήνα τους οι δύο χώρες αντιμάχονται 
τον τουρκικό αναθεωρητισμό κι έχουν ως 
αντικειμενικό στόχο τη στρατηγική συνερ-
γασία στην περιοχή.
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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

Bouclier D’Athéna / Shield of Athena

shieldofathena.com

Shield of Athena Family Services

shieldofathena

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

Canadians can access important information.

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

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

other languages!

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

Week 6 - Semolina Cake

This week’s fabulous recipe is 
Semolina Cake from a Lebanese 

kitchen.

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

watch?v=YdxfS-ck550

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

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

ΚΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΧΝΑ Η ΑΓΚΥΡΑ

Τα όρια της τουρκικής 
κυριαρχίας
Όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου απελευθερώθηκαν από τον 
Ελληνικό Στόλο το 1912-13, με την εξαίρεση των Δωδεκανήσων  
που είχαν καταληφθεί το 1911-12 από την Ιταλία

Στην πρόσφατη επιστολή της προς τον 
ΟΗΕ (17 Σεπτεμβρίου 2022) η Τουρ-

κία αμφισβήτησε το εδαφικό καθεστώς 
των ελληνικών νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου. Θεώρησε ότι είναι απολύτως 
συνδεδεμένο με τους περιορισμούς ως 
προς τη στρατιωτικοποίηση που ετέθη-
σαν από τις Συνθήκες της Λοζάνης και 
των Παρισίων. Οι απόψεις αυτές δεν 
έχουν καμία σχέση με τη νομική και πο-
λιτική πραγματικότητα της εποχής που 
συντάχτηκαν οι Συνθήκες.

Του Άγγελου Μ. Συρίγου*

Όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
απελευθερώθηκαν από τον Ελληνικό Στό-
λο το 1912-13, με την εξαίρεση των Δωδε-
κανήσων που είχαν καταληφθεί το 1911-
12 από την Ιταλία. Σύμφωνα με το άρθρο 
5 της Συνθήκης του Λονδίνου το Μάιο του 
1913, η τύχη «πασών των οθωμανικών νή-
σων του Αιγαίου πελάγους, εκτός της Κρή-
της» είχε αφεθεί στην κρίση των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Με διπλωματική διακοίνωση 
στις 1/13 Φεβρουαρίου 1914 οι Μεγάλες 
Δυνάμεις ζήτησαν από την Ελλάδα να επι-
στρέψει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
την Ίμβρο και την Τένεδο και να διατηρή-
σει υπό την κυριαρχία της όλα τα άλλα 
νησιά του Αιγαίου που κατείχε. Η Τουρκία 
αρνήθηκε να αποδεχθεί τη διακοίνωση 
και το θέμα έμεινε εκεί λόγω του επακο-
λουθήσαντος Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Κατά τη διάρκεια της Συνδιασκέψεως 

στη Λοζάνη το 1922-23 η Τουρκία έθεσε 

θέμα κυριαρχίας επί των νησιών, λέγο-
ντας ότι ήταν ζωτικής σημασίας για την 
ειρήνη και την ασφάλειά της. Επίσης ήταν 
γεωγραφικά εξαρτημένα από τη Μικρά 
Ασία. Ακολούθως ζήτησε την αναγνώριση 
της τουρκικής κυριαρχίας σε Ίμβρο, Τένε-
δο και Σαμοθράκη. Απαίτησε ειδικό καθε-
στώς αυτονομίας για Λήμνο, Λέσβο, Χίο, 
Σάμο και Ικαρία και διεκδίκησε την πλήρη 
αποστρατιωτικοποίηση των συγκεκριμέ-
νων νησιών.

Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά χρησιμο-
ποίησε επιχειρήματα που συνδέονταν με 
την πληθυσμιακή σύσταση και την ιστορία 
των νησιών. Αποδέχθηκε να συζητήσει την 
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, αλλά 
τόνισε ότι όλα τα νησιά έπρεπε να παρα-
μείνουν ελληνικά.
Τελικώς, η Συνθήκη της Λοζάνης στα άρ-

θρα 1 έως 26 περιέλαβε, μεταξύ άλλων, 
διατάξεις για τον καθορισμό των συνόρων 
της Τουρκίας με τους γείτονές της. Στην 
Τουρκία δόθηκαν όλα τα νησιά που βρί-
σκονταν εντός τριών μιλίων από τις τουρ-
κικές ακτές και δεν είχαν εκχωρηθεί ρητώς 
στην Ελλάδα (π.χ. Σάμος). Επομένως, ό,τι 
βρίσκεται πέραν των τριών μιλίων από τις 
τουρκικές ακτές (4.827 μέτρα) δεν ανήκει 
στην Τουρκία. Παράλληλα, δόθηκαν στην 
Τουρκία η Ίμβρος και η Τένεδος, υπό τον 
όρο δημιουργίας ειδικού καθεστώτος αυ-
τονομίας, λόγω του ελληνικού πληθυσμού 
που κατοικούσε στα δύο νησιά (άρθρα 12 
και 14).

Για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και 
κυρίως τα νησιά Λήμνο, Σαμοθράκη, Λέ-

σβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, απλώς επιβε-
βαιώθηκε η διπλωματική διακοίνωση της 
1/13 Φεβρουαρίου 1914 των Μεγάλων 
Δυνάμεων (άρθρο 12), με την οποία είχαν 
ήδη δοθεί στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε καμία 
άλλη αναφορά, πλην της συγκεκριμένης 
διακοινώσεως, ούτε υπήρξε αναφορά σε 
προηγούμενη τουρκική κυριαρχία. Στο 
αμέσως επόμενο άρθρο (άρθρο 13) ανα-
φέρθηκε ότι «προς εξασφάλισιν της ειρή-
νης» θα ετίθεντο περιορισμοί στην αμυ-
ντική ικανότητα των Λέσβου, Χίου, Σάμου 
και Ικαρίας. Η ελληνική κυριότητα δε δια-
συνδέθηκε με τους περιορισμούς.

Η διατύπωση ως προς το εδαφικό κα-
θεστώς των Δωδεκανήσων ήταν διαφο-
ρετική. Στην περίπτωση αυτή, η Τουρκία 
ρητώς παραιτήθηκε υπέρ της Ιταλίας από 
τα δικαιώματά της επί των Δωδεκανήσων 
(άρθρο 15). Πρόκειται για σημαντική δια-
φορά. Στα Δωδεκάνησα η Τουρκία παραι-
τείται των δικαιωμάτων της, ενώ στα υπό-
λοιπα νησιά επιβεβαιώνεται η ελληνική 
κυριαρχία.

Επίσης, η Τουρκία δείχνει να ξεχνά ότι με 
τη Συνθήκη αναγνώρισε ρητώς και απο-
δέχθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη ή όρο τα 
σύνορα της Ελλάδας (άρθρο 26). Επίσης, 
παραιτήθηκε από κάθε τίτλο και δικαίωμα 
στα εδάφη και στα νησιά που βρίσκονταν 
εκτός τουρκικής κυριαρχίας (άρθρο 16). 

Με δεδομένο ότι η τουρκική κυριαρχία 
επεκτεινόταν ρητώς μόνο στα νησιά και 
στις νησίδες που βρίσκονταν μέχρι τρία 
μίλια από τις ακτές της (άρθρο 6), η Τουρ-
κία έχασε κάθε δικαίωμα πέραν αυτής της 
ζώνης.
Το 1932 υπεγράφη συνθήκη και ακολού-

θως συμπληρωματική συμφωνία/πρακτι-
κό (procès-verbal) μεταξύ Τουρκίας και 
Ιταλίας, η οποία τότε κατείχε τα Δωδεκά-
νησα. Με αυτές θεσπίστηκε οριοθετική 
γραμμή που διαχώριζε με σαφήνεια τα 
νησιά κάθε χώρας. Η οριοθετική γραμμή 
ακολούθησε την πρόβλεψη της Συνθήκης 
της Λοζάνης περί παραιτήσεως της Τουρ-
κίας από νησιά που βρίσκονταν πέραν των 
τριών μιλίων από τις ακτές της. Φυσικά, 
δεν υπήρχε τότε καθεστώς αποστρατιωτι-
κοποιήσεως για τα Δωδεκάνησα. 

Με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 
του 1947, η Ελλάδα υπεισήλθε ως καθολι-
κός διάδοχος της Ιταλίας στα Δωδεκάνησα 
και συνεπώς ανέλαβε τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της Ιταλίας. Ούτε κι εκεί 
υπήρξε κάποια επιφύλαξη για την ελληνι-
κή κυριαρχία. / © tanea.gr
 

*Ο Αγγελος Συρίγος είναι αν. καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βουλευτής ΝΔ στην 

Α΄ Αθηνών, υφυπουργός Παιδείας
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 
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Κάθε Σάββατο 
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Πληροφορίες: 
514 617 0077

Ελλάδα – Καναδάς: 
Ήρθε η ώρα για μια πιο 
φιλόδοξη διμερή ατζέντα
Οικονομικές ευκαιρίες και γεωπολιτικές προκλήσεις 
απαιτούν μια πιο φιλόδοξη ατζέντα στις ιστορικές 
σχέσεις Ελλάδας – Καναδά

Στο αποκορύφωμα της ελληνικής κρί-
σης χρέους, ο Καναδάς ανεδείχθη σε 

κορυφαίο ξένο επενδυτή στην Ελλάδα, 
καθώς οι καναδικές εταιρείες ήταν από 
τις πρώτες που εντόπισαν τις ευκαιρίες 
και προέβλεψαν μια ισχυρή ελληνική 
ανάκαμψη. Σήμερα, καθώς συμπληρώ-
νονται 80 χρόνια διπλωματικών σχέσεων 
Ελλάδας-Καναδά, ο Καναδάς έχει εδραι-
ώσει τη θέση του ως κορυφαίος επενδυ-
τής στη χώρα.

Robert W. Peck / Κατερίνα Σώκου*
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι στενότεροι οικονομικοί δεσμοί χα-
ράσσουν ένα νέο, συναρπαστικό κεφά-
λαιο στη μακρά ιστορία των διμερών 
σχέσεων και θα είναι το θέμα του Toronto 
Economic Forum, του πρώτου ελληνικού 
επενδυτικού φόρουμ στο οικονομικό κέ-
ντρο του Καναδά.
Το ίδιο το φόρουμ είναι προϊόν των ισχυ-

ρών ανθρώπινων δεσμών που έχουν τις 
ρίζες τους βαθιά στην ιστορία των δύο 
εθνών μας.
Οι Έλληνες ήταν μέρος της καναδικής 

ιστορίας ήδη από το 1592, όταν ο Χουάν 
ντε Φούκα, ένας Έλληνας θαλασσοπόρος 
που έπλευσε για την Ισπανία με ισπανικό 
όνομα, εξερεύνησε το ομώνυμο στενό στα 
ανοιχτά του νησιού Βανκούβερ. Κύματα 
Ελλήνων μεταναστών έχουν συνεισφέρει 
στην καναδική οικονομία από το 19ο αι-
ώνα, από την κατασκευή των σιδηροδρό-
μων μέχρι το Blackberry. Οι ζωντανές τους 
κοινότητες και τα ταλαντούχα μέλη τους 
έχουν από τότε μια ξεχωριστή συμβολή 
στον καναδικό πολιτισμό.

Η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία συνερ-
γασίας με τον Καναδά στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ 
και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλο-
φωνίας. Ήταν η πρώτη χώρα της ΕΕ που 
υποστήριξε την επιτυχημένη υποψηφιό-
τητα της Michaëlle Jean να γίνει η πρώτη 
γυναίκα Γενικός Γραμματέας του. Ομοίως, 
η Ελλάδα έχει βιώσει από πρώτο χέρι τη 
δέσμευση του Καναδά στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις διεθνείς δεσμεύσεις: 
Οι Καναδοί συσπειρώθηκαν για να υπο-
στηρίξουν το Ελληνικό Ταμείο Αρωγής 
Πολέμου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου που έσωσε χιλιάδες ζωές. 
Αργότερα ο Καναδάς παρείχε ασφαλές 
καταφύγιο στο μελλοντικό πρωθυπουργό 
Ανδρέα Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής χούντας.

Σήμερα, οι δύο εταίροι του ΝΑΤΟ είναι 
ενωμένοι στην ανεπιφύλακτη υποστήρι-
ξή τους προς την Ουκρανία, στη δέσμευ-
σή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και στις προσπάθειές τους για την αντιμε-
τώπιση κοινών προκλήσεων ασφάλειας, 
από την περιφερειακή σταθερότητα μέχρι 
την κλιματική αλλαγή.

Η πλούσια ιστορία και οι ισχυροί μας δε-
σμοί μπορούν να μας βοηθήσουν να αντι-
μετωπίσουμε από κοινού και το μέλλον. 
Σε μια εποχή που οι αυταρχικές δυνάμεις 
αμφισβητούν τη μεταπολεμική διεθνή 
τάξη, χώρες που έχουν επενδύσει στην 
πολυμερή διπλωματία όσο ο Καναδάς 
και η Ελλάδα, πρέπει να συνεργασθούν 
για να προστατεύσουν τους θεσμούς που 
εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη περίοδο ει-
ρήνης και ευημερίας στη σύγχρονη ιστο-
ρία.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για μια πιο φιλόδο-
ξη διμερή ατζέντα. Η επανεκκίνηση της 
σχέσης θα πρέπει να αντανακλά τις νέες 
απειλές και να εντοπίσει τους τομείς όπου 
θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περαι-
τέρω τη συνεργασία μας.

Η διεύρυνση και η εμβάθυνση της σχέ-
σης θα μπορούσε να ξεκινήσει με δέσμευ-
ση για ετήσιες διμερείς διαβουλεύσεις: 
ένας τακτικός διάλογος σε ανώτερο επί-
πεδο θα προσέδιδε νέο δυναμισμό στις 
διμερείς σχέσεις αυξάνοντας το προφίλ 
τους, προσδιορίζοντας τομείς προτεραι-
ότητας συνεργασίας και υλοποιώντας μια 
κοινή ατζέντα. Η περιφερειακή ασφάλεια 
και η διεθνής συνεργασία θα πρέπει να 
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, ενώ 
τα πρώτα βήματα για στενότερη συνεργα-

σία στον τομέα της ασφάλειας θα ήταν η 
ανταλλαγή Ακόλουθων Άμυνας και η δη-
μιουργία κοινών στρατιωτικών ανταλλα-
γών και εκπαίδευσης.
Η οικονομική συνεργασία θα πρέπει 

επίσης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, 
ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζει η ψηφιακή επανάσταση και 
ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονο-
μίας. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια 
ανανεωμένη προσπάθεια επίλυσης των 
εκκρεμών διαφορών και την πλήρη αξιο-
ποίηση της CETA, της εμπορικής συμφω-
νίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, και να εστιάσει στον τρόπο 
περαιτέρω μείωσης των εμποδίων στο 
εμπόριο, τις επενδύσεις και την οικονομι-
κή κινητικότητα.

Η αξιόλογη ελληνική αντιπροσωπεία 
στο Toronto Economic Forum, η οποία θα 
παρουσιάσει ευκαιρίες για συνεργασία 
σε θέματα ενέργειας και ορυκτών, τεχνο-
λογίας, φαρμακευτικών προϊόντων και 
τουρισμού, θα μπορούσε να ανταποδοθεί 
με μία καναδική εμπορική και επενδυτική 
αποστολή στην Ελλάδα. Ομοίως, η αύξη-
ση των τακτικών αεροπορικών συνδέσε-
ων θα διευκόλυνε περαιτέρω το εμπόριο 
– και θα ενίσχυε μερικές από τις πιο επι-
θυμητές διαδρομές στον παγκόσμιο του-
ρισμό. Η ισχύς της καναδικής αγοράς θα 
δικαιολογούσε επίσης την επαναλειτουρ-
γία του γραφείου του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού στον Καναδά. Και παρ’ 
όλο που οι Ελληνικές Σπουδές ευδοκιμούν 
στον Καναδά, υπάρχουν αναξιοποίητες 
δυνατότητες ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και ανταλλαγών σε περισσότερους τομείς 
σπουδών, οι οποίες θα συμπλήρωναν επί-
σης το ελάχιστα δημοσιοποιημένο πρό-

γραμμα κινητικότητας των νέων μεταξύ 
των δύο χωρών μας.

Μια τέτοια διπλωματική άσκηση για 
την προώθηση της διμερούς ατζέντας θα 
βοηθούσε επίσης να δοθεί προτεραιότη-
τα στις πολύ αραιές σήμερα επισκέψεις 
υψηλού επιπέδου, από αρχηγούς κρατών 
έως βουλευτές. Ωστόσο, αυτό που πραγ-
ματικά θα λειτουργούσε καταλυτικά για 
την ανανέωση των διμερών δεσμών, και 
έχει καθυστερήσει πολύ, είναι μια επίση-
μη πρόσκληση προς τον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό να επισκεφθεί την Οτάβα: Κανέ-
νας Έλληνας πρωθυπουργός δεν έχει επι-
σκεφτεί τον Καναδά από το 1983 – και ο 
τελευταίος Καναδός πρωθυπουργός που 
επισκέφθηκε την Ελλάδα ήταν το 2011.
Από την κοινή προώθηση του διεθνούς 

δικαίου έως την επιτάχυνση της ενεργει-
ακής μετάβασης και την τόνωση της ανά-
πτυξης μέσω του εμπορίου και των επεν-
δύσεων, οι ευκαιρίες για συνεργασία εί-
ναι άφθονες. Όταν ο κόσμος που χτίσαμε 
μαζί αμφισβητείται, εξαρτάται από εμάς 
να συνεργασθούμε με τους στενότερους 
φίλους και συμμάχους μας, για να προ-
στατεύσουμε τις κοινές μας αξίες και συμ-
φέροντα για την επόμενη γενιά.

*Το Toronto Economic Forum  
διοργανώνεται από το Οικονομικό  

Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία  
με το The Hellenic Initiative Canada  
και φέτος πραγματοποιήθηκε 17-18  
Οκτωβρίου στο Τορόντο του Καναδά. 

*Robert W. Peck: Πρώην Πρέσβης  
του Καναδά στην Ελλάδα (2011-2015)

*Κατερίνα Σώκου: Εξωτερική  
Συνεργάτης, Atlantic Council
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

CHOMEDEY

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

Call me for more info.

Ρεκόρ υπερβάλλουσας 
θνησιμότητας και τον 
Αύγουστο στην Ελλάδα!
Ουδείς ασχολείται με το εφιαλτικότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας

Ενώ θα έπρεπε να αποτελεί το κύ-
ριο θέμα συζήτησης, αλλά κυρίως 

την πρώτη μέριμνα της κυβέρνησης, ου-
δείς ασχολείται! Ο λόγος για τη συνεχι-
ζόμενη αύξηση της θνησιμότητας των 
Ελλήνων, η οποία και για τον Αύγουστο 
ήταν διπλάσια από το μέσο όρο της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώ-

θηκαν, η υπερβολική θνησιμότητα στην 
ΕΕ έφτασε το +12% τον Αύγουστο του 
2022. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφη-
κε στην Ελλάδα, που κατέγραψε το εφιαλ-
τικό ποσοστό του +24 %.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφη-

καν σε Ουγγαρία (+2%) , Σλοβακία (+4%), 
Βουλγαρία και Τσεχία (και οι δύο +5%). 
Με απλά λόγια, ακόμα και η γειτονική 
Βουλγαρία έχει υποπολλαπλάσιο ποσο-
στό αύξησης θνησιμότητας, από ότι η Ελ-
λάδα. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο.

Άλλη μία αρνητική πρωτιά για τη χώρα 
μας, η οποία όμως ισοδυναμεί με υπαρ-
ξιακή απειλή. Αυτή η ολέθρια εξέλιξη έρ-
χεται μετά από δύο έτη, όπου η Ελλάδα 
κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση πληθυ-
σμού σε καιρό ειρήνης, στην καταγεγραμ-
μένη ιστορία του νεότερου ελληνικού 
κράτους.

«ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ»: ΡΕΚΟΡ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 2021!
Τον Ιανουάριο του 2021 είχαμε συγκλο-

νιστεί με τα στατιστικά στοιχεία που έδει-

χναν τη μεγαλύτερη μείωση του ελληνι-
κού πληθυσμού από τότε που κρατούνται 
στατιστικά στοιχεία, αφού μέσα σε 12 μή-
νες, αφανίστηκε μία πόλη σαν τη Λαμία. 
Τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ που δόθη-
καν στη δημοσιότητα για όλες τις χώρες 
του κόσμου και αναδημοσιεύονται από το 
worldometers, είχαν καταγράψει ιλιγγιώ-
δη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας 
σε ποσοστό 0,48%! Για να καταλάβουμε το 
μέγεθος του ολέθρου, 50.401 Έλληνες χά-
θηκαν μέσα στο 2020. Ένα μαύρο ιστορικό 
ρεκόρ. Εκεί λοιπόν που θα έπρεπε η κυ-
βέρνηση και σύσσωμο το κράτος να πέσει 
πάνω στο μεγαλύτερο πρόβλημα, υπήρξε 
όχι απλά αδιαφορία, αλλά και μία συντο-
νισμένη προσπάθεια απόκρυψης της σύγ-
χρονης ελληνικής τραγωδίας, προκειμέ-
νου να μην υπάρξει πολιτικό κόστος. 

Με αποτέλεσμα το 2021, σύμφωνα πά-
ντα με το worldometers, να καταγραφεί 
μία μείωση πληθυσμού που παραπέμπει 
πλέον σε συντονισμένη γενοκτονία, την 
ώρα που η γειτονική Τουρκία καταγράφει 
ραγδαία άνοδο, με αύξηση πληθυσμού 
που ξεπέρασε τις 900.000!
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ΟΗΕ, 

ο πληθυσμός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή 
είναι 10.347.000 ψυχές. Όταν στο τέλος 
του 2020, ανερχόταν σε 10.423.054 ψυχές. 
Μιλάμε δηλαδή για μία μείωση της τάξης 
των 76.000 ανθρώπων, έναν πραγματικό 
αφανισμό!

Διαφορετικά είναι τα στοιχεία που δίνει 
η ΕΛΣΤΑΤ, η οποία ναι μεν καταγράφει τε-
ράστια μείωση της τάξεως των 45.902 ψυ-
χών, αλλά προσθέτει το «θετικό ισοζύγιο» 
της μετανάστευσης, ήτοι 6.384 άτομα κα-
ταλήγοντας στο «συμπέρασμα» μείωσης 
πληθυσμού κατά 0,37%.
Είτε ο ΟΗΕ δίνει λάθος στοιχεία, είτε η 

ΕΛΣΤΑΤ. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική 

γενοκτονία είναι αδιαμφισβήτητο γεγο-
νός και το ελληνικό κράτος θα πρέπει 
να έχει ως κύριο και υπέρτατο στόχο την 
επιβίωση του ελληνικού έθνους. Όλα τα 
άλλα, είναι δευτερεύοντα.

Ειδάλλως, αυτό το άθλιο κράτος, θα κα-
ταφέρει αυτό που δεν κατάφεραν Πέρσες, 
Ρωμαίοι, Οθωμανοί, Γερμανοί.

© Newsbreak.gr

Αναλυτικά ο χάρτης με τα στοιχεία του Αυγούστου: Πρωταθλήτρια Ευρώπης  
η Ελλάδα στη θνησιμότητα, με διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο
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• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
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ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

514 743-8799514 743-8799

Πώς το ρωσικό LNG 
κάνει «θραύση» 
στην πεινασμένη για 
ενέργεια Ευρώπη
Κοιτάζοντας νοτιοανατολικά από 

την Ακρόπολη της Αθήνας, η σιλου-
έτα του δεξαμενόπλοιου Pskov μόλις και 
μετά βίας διακρινόταν την περασμένη 
εβδομάδα απέναντι, στα γαλαζοπράσι-
να νερά του Αιγαίου. Μέσα στο ναυτικό 
μπλε της κύτος, μήκους σχεδόν 300 μέ-
τρων, υπήρχε ένας κρυμμένος θησαυ-
ρός: ένα φορτίο υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου (LNG).

Του Javier Blas
© Bloomberg  
(σε συνεργασία με capital.gr)

Η Ευρώπη διψά για LNG αφότου η Ρω-
σία έκλεισε τις περισσότερες διόδους 
για πωλήσεις φυσικού αερίου της μέσω 
αγωγών στην ήπειρο, μετατρέποντας 
την ενέργεια σε όπλο στον πόλεμο της 
εναντίον της Ουκρανίας και των δυτικών 
συμμάχων της. Δεκάδες πλοία μεταφο-
ράς LNG, όπως το Pskov, ελλιμενίζονται 
τώρα στην Ευρώπη, μεταφέροντας φιλι-
κές προμήθειες φυσικού αερίου από το 
εξωτερικό, προκειμένου να κρατηθούν τα 
φώτα αναμμένα και τα σπίτια ζεστά αυτό 
το χειμώνα.
Το Pskov, ωστόσο, δεν ταξίδεψε στην Ελ-

λάδα από ένα σύμμαχο της Δύσης, όπως 
το Κατάρ. Όχι – κατά ειρωνικό τρόπο, 
απέπλευσε από την ίδια τη Ρωσία. Και όχι 
από κανένα «άγνωστο» ρωσικό λιμάνι για 
εξαγωγές LNG. 
Αντίθετα, ήταν η παρθενική αποστολή 

από ένα νέο τερματικό σταθμό, το οποίο 
χρησιμοποιεί η Μόσχα για να πουλήσει 
λίγο από το ίδιο φυσικό αέριο που μόλις 
πριν από λίγες εβδομάδες έστελνε στη 
Γερμανία. Η νέα εγκατάσταση βρίσκε-
ται δίπλα στο περίφημο αντλιοστάσιο 
Portovaya του ανενεργού πλέον αγωγού 
Nord Stream 1.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ
Το Pskov – με την προέλευση-έκπληξη 

– είναι μέρος ενός πολύ ευρύτερου και 
εκτεταμένου εμπορίου το οποίο λαμβά-
νει πολύ λίγη προσοχή, παρά την πολιτική 
και οικονομική του σημασία. Σχεδόν κάτω 
από τα ραντάρ, η Ρωσία εξακολουθεί να 
πουλάει εκατοντάδες εκατομμύρια δολά-
ρια σε φορτία LNG, κυρίως στις ίδιες τις 

χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά 
της Μόσχας.

Είναι ένα ισχυρό όπλο στο ενεργειακό 
της οπλοστάσιο. Αν και περισσότερο γνω-
στή για τις τεράστιες εξαγωγές φυσικού 
αερίου της μέσω αγωγών, η Ρωσία είναι 
επίσης ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέ-
ας LNG στον κόσμο, μετά από το Κατάρ, 
την Αυστραλία και τις ΗΠΑ και μπροστά 
από άλλους, όπως η Μαλαισία και η Νι-
γηρία.
Οι πωλήσεις LNG δεν είναι τόσο μεγάλες 

όσο ήταν οι εξαγωγές φυσικού αερίου 
μέσω αγωγών, ωστόσο παραμένουν ση-
μαντική πηγή χρημάτων. 
«Το Κρεμλίνο φαίνεται να σημείωσε 

γεωπολιτική νίκη διατηρώντας ανέπα-
φα τα έσοδα από τις παγκόσμιες πωλή-
σεις LNG», υποστηρίζει η Anne-Sophie 
Corbeau, μελετήτρια στο Κέντρο Παγκό-
σμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπι-
στημίου Columbia στη Νέα Υόρκη.

Οι δυτικές χώρες έχουν επιβάλει κυρώ-
σεις στο ρωσικό πετρέλαιο, δεν έχουν αγ-
γίξει όμως το ρωσικό φυσικό αέριο. Έτσι, 
σχεδόν το 80% του LNG το οποίο έχει 
εξαγάγει το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής φέ-
τος, έχει κατευθυνθεί σε ευρωπαϊκές και 
ασιατικές χώρες, οι οποίες έχουν επιβά-
λει κάποιου είδους τιμωρητικά μέτρα 
κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πληρώνουν 
τιμές ελεύθερης αγοράς για το φυσικό 
αέριο και στέλνουν τα χρήματα απευθεί-
ας στους υποστηρικτές του Ρώσου προέ-
δρου.
Αν αφήσουμε την Κίνα στην άκρη, η Ια-

πωνία, η Γαλλία και η Ισπανία αντιπρο-
σωπεύουν μεγάλο μέρος των αγορών 
αυτών. Στην τρέχουσα τροχιά τους, οι 
ρωσικές πωλήσεις LNG θα σημειώσουν 
ετήσιο υψηλό-ρεκόρ το 2022, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις που βασίζονται σε δεδο-
μένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων 
που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg. 
Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, οι 
αποστολές ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 
2,78 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 
μήνα, σε σύγκριση με μέσο όρο 2,62 εκα-
τομμύρια για ολόκληρο το έτος 2021 και 
μέσο όρο 2,56 εκατομμύρια το 2019, πριν 
από την πανδημία.

Η Ισπανία, ο έκτος μεγαλύτερος αγορα-
στής LNG στον κόσμο, έχει εισαγάγει μέ-

χρι στιγμής το 2022 μεγαλύτερες ποσότη-
τες από τη Ρωσία σε σχέση με κάθε άλλη 
χρονιά. 
Το Βέλγιο είναι επίσης σε καλό δρόμο για 

να καταρρίψει το δικό του ετήσιο ρεκόρ. 
Η δε Γαλλία αγόρασε περίπου 6% περισ-
σότερο μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμ-
βρίου απ’ ό,τι ολόκληρο το 2021.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ
Οι αγορές δείχνουν πώς η Ρωσία συ-

νεχίζει να εκμεταλλεύεται την αχίλλειο 
πτέρνα της Ευρώπης και της βορειοανα-
τολικής Ασίας: την εξάρτησή τους από το 
φυσικό αέριο. 

Στην Ιαπωνία, αυτό το γεωπολιτικό ερ-
γαλείο λειτουργεί αθόρυβα, με το Τόκιο 
να δίνει μέχρι στιγμής μια δειλή πολιτική 
απάντηση κατά της Ρωσίας.

Ενώ κορυφαίες αμερικανικές και ευ-
ρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες, όπως η 
Exxon Mobil και η Shell, έχουν εγκαταλεί-
ψει τη Ρωσία, η ιαπωνική κυβέρνηση έχει 
συμβουλεύσει τους εγχώριους ενεργεια-
κούς πρωταθλητές της να παραμείνουν 
εκεί. 

Η Ιαπωνία επέμεινε επίσης να μείνουν οι 
πωλήσεις πετρελαίου από ένα βασικό 
ρωσικό ενεργειακό πρότζεκτ έξω από το 
ανώτατο όριο τιμής (πλαφόν) στο ρωσικό 
πετρέλαιο που θα επιβάλει η G7.
Οι ροές LNG δείχνουν επίσης, πώς η 

Ρωσία παίζει το παιχνίδι της γάτας με το 
ποντίκι με τους αγοραστές του φυσικού 
αερίου της στη Δύση, αποκλείοντας ορι-
σμένες εξαγωγές αλλά κρατώντας άλλες 
ανοικτές, εξαργυρώνοντας τιμές-ρεκόρ 
και χρησιμοποιώντας τες ως πολιτικό και 
οικονομικό μοχλό. Είναι μέρος ενός οικο-
νομικού υβριδικού πολέμου τον οποίο ο 
Πούτιν έχει «σπουδάσει» και τελειοποιή-
σει ως πρώην αξιωματικός πληροφοριών 
της KGB.

ΗΘΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει να αγο-

ράζει ρωσικό LNG; Η απάντηση από ηθική 
άποψη είναι προφανής: όχι. Και, κυρίως, 
όχι από ένα ρωσικό τερματικό σταθμό 
που κατασκευάστηκε για να παρακάμψει, 
έστω και εν μέρει, τον -πλέον- ανενεργό 
αγωγό Nord Stream 1.

Η απάντηση από οικονομική άποψη εί-
ναι λιγότερο προφανής: το επόμενο έτος, 
η Ευρώπη θα χρειαζόταν όλο το LNG που 
μπορεί να εισαγάγει για να ξαναχτίσει τα 
αποθέματά φυσικού αερίου της, προτού 
ξεκινήσει μια νέα περίοδος θέρμανσης. 
Όπως σημείωσε το Διεθνές Νομισματι-

κό Ταμείο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 
«ο χειμώνας του 2022 θα είναι πρόκληση 
για την Ευρώπη, ωστόσο ο χειμώνας του 
2023 πιθανότατα θα είναι χειρότερος».

Εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχι-
στεί, η ήπειρος θα συνεχίσει να χρειάζε-
ται τα φορτία LNG. 
Το όφελος για την Ευρώπη, δηλαδή η 

αποφυγή της έλλειψης φυσικού αερίου 
το επόμενο έτος, είναι πιθανώς μεγαλύ-
τερο από το όφελος για τη Ρωσία από 
τα πρόσθετα έσοδα. 

Από καθαρά οικονομική άποψη, ίσως να 
είναι λογικό να αγοράζει κανείς από τη 
Ρωσία.
Η απάντηση από γεωπολιτική άποψη 

είναι τόσο απλή, όσο και από την ηθική: 
όσο η Ευρώπη αγοράζει ρωσικό φυσικό 
αέριο, είτε μέσω αγωγών είτε μέσω μετα-
φορέων LNG όπως το Pskov, θα βρίσκεται 
στο έλεος του Πούτιν. 

Πρόκειται για μια αγορά με κυρίαρχο 
τον πωλητή – και ο πωλητής, που δεν εί-
ναι άλλος από το Ρώσο πρόεδρο, μπορεί 
να αποφασίσει κατά την κρίση του πότε 
θα κλείσει τη βαλβίδα ή πότε θα σταμα-
τήσει τα πλοία.

Η Ρωσία κάθε άλλο παρά ασήμαντος παίκτης είναι στην παγκόσμια αγορά LNG
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Για να έχουν γνώσιν 
οι φύλακες
Επειδή υπάρχει πιθανότητα η Ελ-

λάδα να υποχρεωθεί για άλλη μια 
φορά να καθίσει στο τραπέζι των «δι-
απραγματεύσεων» με τη… σύμμαχο 
Τουρκία, παραθέτω σκεπτικό που σχε-
τίζεται με τη στρατηγική της Τουρκίας 
έναντι της Ελλάδας, όπως αυτή σκια-
γραφείται από τις μέχρι τώρα ενέργειές 
της στο πεδίο αλλά και στα διπλωματι-
κά τραπέζια, από το 1974 μέχρι σήμερα.

Του Σάββα Καλεντερίδη*

Η Τουρκία έχει μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική έναντι της Ελλάδας, με στόχο τη 
μετατροπή της σε μια «επαρχία» τής 
σχεδιαζόμενης νέας Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Η στρατηγική της έχει περά-
σει τις εξής φάσεις:

ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ  

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Για να πετύχει το στόχο αυτόν, η Τουρ-
κία προκάλεσε την κρίση του ερευνητι-
κού σκάφους «Χόρα», που οδήγησε στην 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Βέρνης 
(1976) με το οποίο οι δύο χώρες αναλάμ-
βαναν την υποχρέωση να μη διεξάγουν 
έρευνες στο Αιγαίο πέραν των χωρικών 
τους υδάτων, μέχρι να συμφωνήσουν 
στην παραπομπή του θέματος της ορι-
οθέτησης στο Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι 
«γκριζαρίστηκε» το Αιγαίο, όσον αφορά 
τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Μετά το 1981 η κυβέρνηση του Ανδρέα 
Παπανδρέου αμφισβήτησε την ισχύ του 
Πρωτοκόλλου της Βέρνης. Υποχρεώθη-
κε να την αποδεχτεί στις συνομιλίες του 
Νταβός με τον Τουργκούτ Οζάλ, μετά 
τη νέα κρίση του 1987 με το ερευνητικό 
πλοίο «Σισμίκ». Υπάρχει η εντύπωση ότι 
και οι δύο κρίσεις ήταν σκηνοθετημένες 
από την Τουρκία, με την υπόδειξη μεγά-
λης δύναμης.

ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΑΠΟΤΡΟΠΗ  
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

ΣΤΑ 12 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ
Η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα 

να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 
12 νμ, με την οποία επέκταση λύνονται 
ως διά μαγείας όλα τα λεγόμενα ελλη-
νοτουρκικά προβλήματα, αφού δε μένει 
πεδίο διεκδικήσεων στην Τουρκία.
Η Τουρκία έβαλε ως στόχο να εκφοβίσει 

την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά 
της ύδατα στα 12 νμ, με αποκορύφωμα 

την ομόφωνη απόφαση της τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης στις 8 Ιουνίου 1995, με 
την οποία εξουσιοδοτούνται εις το διη-
νεκές οι τουρκικές κυβερνήσεις να χρη-
σιμοποιήσουν όλα τα μέσα, περιλαμβα-
νομένων και των στρατιωτικών, εναντίον 
της Ελλάδας, σε περίπτωση που η τελευ-
ταία επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα (αι-
γιαλίτιδα ζώνη) από τα 6 στα 12 ναυτικά 
μίλια.

ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ  
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στις δύο πρώτες φάσεις, στόχος ήταν 
κυριαρχικά δικαιώματα. Στη φάση αυτήν 
μπήκε στο στόχαστρο η εθνική κυριαρχία 
νησιών, με αφορμή την κρίση των Ιμίων.
Τότε η Τουρκία παρουσίασε τη θεωρία 

των Γκρίζων Ζωνών στο Αιγαίο, ισχυριζό-
μενη ότι στο Αιγαίο υπάρχουν 152 νησιά 
των οποίων η κυριαρχία δεν έχει καθορι-
στεί με διεθνή συνθήκη.
Τη θεωρία αυτήν στήριξαν και οι ΗΠΑ, 

αμφισβητώντας μέχρι σήμερα την ελλη-
νική κυριαρχία στα Ίμια, ενώ είναι γνω-
στό ότι τη νύχτα της κρίσης, η νομική 
υπηρεσία του State Department γνωμο-
δότησε ότι τα Ίμια είναι ελληνικά.

ΦΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΕΥΘΕΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Στη φάση αυτήν η Τουρκία έβαλε στο 
τραπέζι των διεκδικήσεών της το θέμα 
της «κατοχής από την Ελλάδα 18 τουρ-
κικών νησιών και μίας βραχονησίδας». 
Η αμφισβήτηση των νησιών αυτών ξε-
κίνησε ως πρωτοβουλία απόστρατων 
αξιωματικών που πίεζαν την κυβέρνηση 
Ερντογάν να πάρει πίσω από την Ελλά-
δα τα «κατεχόμενα» νησιά. Σταδιακά το 
θέμα μπήκε και στη ρητορική της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, και πλέον απο-
τελεί θέμα της τουρκικής εξωτερικής πο-
λιτικής.

ΦΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ: ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η Τουρκία επιχειρεί να κεφαλαιοποι-
ήσει τα «κέρδη» των τεσσάρων προη-
γούμενων φάσεων με το δόγμα της «Γα-
λάζιας Πατρίδας», το οποίο δεν ανα-
γνωρίζει δικαιώματα στα νησιά σε ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδα πέραν των χωρικών 
υδάτων (6 ν.μ.), και το οποίο μεθοδικά 
προσπαθεί να επιβάλλει de facto με συ-
γκεκριμένες κινήσεις στο πεδίο, οι οποί-
ες είναι:
1] Αεροναυτικές ασκήσεις μεγάλης κλί-

μακας με την επωνυμία «Γαλάζια Πατρί-
δα», η οποία διεξάγεται σε περιοχές που 

περιλαμβάνονται στον ομώνυμο χάρτη.
2] Υπογραφή συμφώνου οριοθέτησης 

ΑΟΖ-Υφαλοκρηπίδας με Λιβύη, το οποίο 
δεν αναγνωρίζει ΑΟΖ στην Κρήτη!
3] Έρευνες του σκάφους «Oruç Reis» επί 

τρεις μήνες σε ελληνική ΑΟΖ-Υφαλοκρη-
πίδα με βάση το Διεθνές Δίκαιο.
4] Γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου με 

πλωτά γεωτρύπανα.
5] Γεώτρηση σε μη οριοθετημένη περιο-

χή του γεωτρύπανου «Abdülhamid Han».
6] Σκόπιμη αποστολή εκατοντάδων 

τουρκικών αλιευτικών στα ύδατα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας».
7] Υπερπτήσεις πάνω από νησιά – κατοι-

κημένα και ακατοίκητα.
8] Συνεχής και επίμονη πίεση για απο-

στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αι-
γαίου.
9] Διασύνδεση της κυριαρχίας των νη-

σιών με το θέμα της αποστρατιωτικοποί-
ησης.
10] Παρουσίαση οθωμανικών συμβο-

λαίων με βάση τα οποία φαίνονται ως 
τουρκικά τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως 

της Δωδεκανήσου.
11] Υπογραφή εσχάτως συμφωνιών με 

τη Λιβύη, που της δίνουν το δικαίωμα να 
διεξάγει έρευνες και γεωτρήσεις ακόμα 
και νοτίως της Κρήτης, δυνητικά μέσα 
σε ύδατα στα οποία με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώ-
ματα.
Ας ελπίσουμε, με το σκεπτικό που ανα-

πτύξαμε, να έχουμε συμβάλει στις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για να 
γίνει αντιληπτή και κατανοητή η τουρκι-
κή στρατηγική, για να είμαστε ανάλογα 
προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσου-
με με επιτυχία και χωρίς «ανεπαίσθητες» 
υποχωρήσεις, όπως γίνεται από το 1974 
μέχρι σήμερα, και να μην τρέχουμε συ-
νεχώς πίσω από τις εξελίξεις τις οποίες 
καθορίζει η Τουρκία με βάση την ως άνω 
στρατηγική.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) 
είναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην 
πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 

γεωστρατηγικός αναλυτής
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Υγεία και Διατροφή
Ανακαλύψτε τους ξεχασμένους  
καρπούς της γης 
Ανακαλύψτε ξανά τον πλούτο της γης και τους 
ξεχασμένους καρπούς της με την εξαιρετική θρεπτική 
αξία: κόκκινη φακή, αμάρανθος, σίκαλη και κριθάρι 

Δεν είναι μόνο το ρύζι και το σιτάρι. 
Είναι και άλλοι καρποί που μπο-

ρούμε να βάλουμε στην κουζίνα μας, 
ώστε η διατροφή μας να αποκτήσει 
ποικιλία και να ωφεληθούμε από την 
εξαιρετική θρεπτική τους αξία. 
Πόσοι από εμάς, για παράδειγμα, μα-

γειρεύουμε την κόκκινη φακή; Ή πόσοι 
συνοδεύουμε το κοκκινιστό ή το λεμο-
νάτο μας με σίκαλη ή αμάρανθο αντί με 
ρύζι ή μακαρόνια; Και φυσικά, δεν μπο-
ρώ να φανταστώ πολλούς που γεμίζουν 
τα γεμιστά τους με κριθάρι αντί για ρύζι. 
Και όμως, η σίκαλη, η κόκκινη φακή, 
το κριθάρι και ο αμάρανθος, είναι σπό-
ροι που πρέπει να μπαίνουν πιο συχνά 
στην κουζίνα μας.

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΑΚΗ: Η κόκκινη φακή 
ανήκει στην κατηγορία των οσπρίων. 
Έχει πιο απαλή γεύση από αυτήν της 
κοινής φακής και βράζει πολύ πιο γρήγο-
ρα, αφού χρειάζονται μόλις 15΄. Τι μας 
προσφέρει: Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, 
σίδηρο και φυτικές ίνες. Λόγω επίσης 
της πιο χαμηλής περιεκτικότητάς της σε 
αδιάλυτες φυτικές ίνες, είναι πιο εύ-
πεπτη, ειδικά για άτομα με ευερέθιστο 
έντερο. Πώς θα την καταναλώσουμε: Αν 
τη βράσουμε καλά, μπορούμε να την 
κάνουμε πουρέ. Συνδυάζοντάς τη με τις 
κλασικές φακές, είναι ιδανική λύση για 
να χυλώσουν πιο εύκολα. Επιπλέον, μια 
πολύ καλή ιδέα είναι να τη βάλουμε στις 
σαλάτες μας και να τους δώσουμε μια 
εξωτική όψη και γεύση. Πού θα την ανα-
ζητήσουμε: Σε καταστήματα βιολογικών 
προϊόντων. 

ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ: Αποτελούσε βασικό στοι-
χείο διατροφής στην αρχαία Ελλάδα. 
Ακόμη και σήμερα παραμένει βασικό 
αγαθό της κρητικής διατροφής. Πρόκει-
ται για έναν καρπό σε σχήμα οβάλ, μα-
λακό, με απαλή γεύση και μεγάλη θρε-
πτική αξία. Ο καρπός του βρίσκεται στο 
κριθαρένιο ψωμί, στο κριθαρένιο παξι-
μάδι, στην κριθαροκουλούρα, καθώς και 
στη μπίρα. Τι μας προσφέρει: Όπως όλα 

τα δημητριακά, περιέχει σημαντικότατα 
αντιοξειδωτικά, με κυριότερη την ξαν-
θοχουμόλη, η οποία σχετίζεται με την 
προστασία της καρδιάς και των αγγείων. 
Περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β, με κυριότερες το φυλλικό οξύ και τη 
βιταμίνη Β6, που συμβάλλουν στην κα-
λύτερη λειτουργία του νευρικού συστή-
ματος. Το μη αποφλοιωμένο κριθάρι εί-
ναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, οι οποίες το 
κάνουν ιδανικό για άτομα με υψηλή χο-
ληστερίνη, αφού δεσμεύει μέρος της και 
δεν την αφήνει να απορροφηθεί από τον 
οργανισμό. Πώς θα το καταναλώσου-
με: Αν το μουλιάσουμε στο νερό για 7-8 
ώρες, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτό 
νόστιμες σούπες (αντικαθιστώντας το 
ρύζι), αλλά και να το προσθέσουμε στις 
σαλάτες, αφού το βράσουμε. Ταιριά-
ζει πολύ στις ντοματοσαλάτες. Αν τώρα 
αναζητάμε μεγαλύτερη γευστική ποικι-
λία στο πρωινό μας, δεν έχουμε παρά 
να αντικαταστήσουμε τις νιφάδες πρω-
ινού από καλαμπόκι με βραστό κριθάρι 
με μέλι και παγωμένο γάλα. Πού θα το 
αναζητήσουμε: Το κριθάρι μπορούμε να 
το βρούμε σε δύο μορφές, είτε αποφλοι-
ωμένο σε μεγάλα σουπερμάρκετ, είτε 
πλήρες, κυρίως σε καταστήματα βιολο-
γικών προϊόντων.

Η ΣΙΚΑΛΗ: Σήμερα ανακαλύπτουμε 
πάλι τον καρπό αυτό για την καλή ποι-
ότητα της πρωτεΐνης του και για τη 
θρεπτική του αξία. Η σίκαλη υπάρχει 
σε δύο μορφές, σε μικρούς και μεγά-
λους σπόρους. Τι μας προσφέρει: Είναι 
πλούσια πηγή ιχνοστοιχείων και ιδιαίτε-
ρα σεληνίου, ενός αντιοξειδωτικού που 
προστατεύει το αγγειακό σύστημα. Οι 
μικροί σπόροι σίκαλης είναι πλούσιοι 
σε μαγνήσιο και ασβέστιο. Εκατό γραμ-
μάρια μικρών σπόρων παρέχουν όσο 
ασβέστιο μας δίνουν δύο ποτήρια γάλα. 
Πώς θα την καταναλώσουμε: Οι μικροί 
σπόροι σίκαλης μαγειρεύονται όπως το 
ρύζι, δηλαδή είτε βραστοί είτε ως συνο-
δευτικό άλλων πιάτων (π.χ. ανάμεικτοι 
με ψιλοκομμένα λαχανικά, βρασμένοι σε 

ζωμό κρέατος ή λαχανικών κ.λπ.), είτε ως 
κύριο πιάτο, αφού με αυτούς μπορούμε 
να φτιάξουμε γεμιστά και σούπες. Μπο-
ρούμε όμως να τους γευτούμε και ως 
γλυκό επιδόρπιο ή θρεπτικό και πλούσιο 
σε ενέργεια πρωινό, αν τους βράσου-
με και στη συνέχεια τους προσθέσουμε 
σε γάλα με μέλι και κανέλα. Οι μεγάλοι 
σπόροι είναι πιο σκληροί και όχι τόσο 
νόστιμοι. Γίνονται συνήθως αλεύρι για 
την παρασκευή ψωμιού, ζυμαρικών και 
παξιμαδιών. Πού θα την αναζητήσουμε: 
Τους καρπούς και το αλεύρι σίκαλης μπο-
ρούμε να τα βρούμε σε βιολογικά κατα-
στήματα. Προϊόντα σίκαλης υπάρχουν 
σε αρτοποιεία και σε σουπερμάρκετ.

O ΑΜΑΡΑΝΘΟΣ: Σήμερα, ο καρπός αυ-
τός επανέρχεται στο τραπέζι μας χάρη 
στα εξαιρετικά θρεπτικά συστατικά του. 
Οι χρυσαφένιοι μικροσκοπικοί καρποί 
του παρουσιάζουν ιδιαίτερο θρεπτικό 
ενδιαφέρον. Τι μας προσφέρει: Ο αμά-
ρανθος είναι ένα ψευδοδημητριακό, ιδι-
αίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνες, μαγνήσιο, 
σίδηρο και ασβέστιο. 

Oι καρποί του περιέχουν τρία σημαντι-
κά και απαραίτητα για τον οργανισμό 
αμινοξέα, που δε βρίσκονται στα άλλα 
δημητριακά (κυστεΐνη, λουσίνη, λυσίνη), 
ενώ δεν περιέχει γλουτένη, συστατικό 
δύσπεπτο για πολλούς ανθρώπους. Πώς 
θα τον καταναλώσουμε: Μπορούμε να 
βράσουμε τους σπόρους και να συνο-
δεύσουμε με αυτούς κρέας κοκκινιστό, 
λεμονάτο, ψητό κ.λπ. Για να χυλώσουν, 
απαιτούν περίπου 40΄ μαγείρεμα. 
Mπορούμε να φτιάξουμε και ποπκόρν 

ακολουθώντας τη συνηθισμένη διαδικα-
σία, αφού όταν οι σπόροι αυτοί ψήνο-
νται ανοίγουν. Με το αλεύρι από αμά-
ρανθο θα φτιάξουμε τηγανίτες, σπιτικά 
ζυμαρικά, κρέπες και ψωμί. Πού θα τον 
βρούμε: Σε καταστήματα βιολογικών 
προϊόντων.

Φωτεινή Βασιλοπούλου 
*Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τον κ. 

Χάρη Γεωργακάκη, κλινικό διαιτολόγο 
– διατροφολόγο, MSc στην Κλινική 

Διατροφή, αντιπρόεδρο του Ελληνικού 
Ιδρύματος Καρδιαγγειακής Υγείας και 

Διατροφής. 

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 24 octobre au dimanche 30 octobre 2022 · from monday october 24th to sunday october 30th 2022

FOIE DE VEAU DE GRAIN FRAISFOIE DE VEAU DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain Fed Calf LiverFresh Grain Fed Calf Liver
22.02/kg22.02/kg

HUILE DE TOURNESOL ILIOSHUILE DE TOURNESOL ILIOS
Sunflower OilSunflower Oil
3L3L

DORADES MÉDITERRANÉENNES DORADES MÉDITERRANÉENNES 
FRAÎCHES NETTOYÉESFRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean PorgiesFresh Cleaned Mediterranean Porgies
17.61/kg17.61/kg

DARNES DE SAUMON FRAISDARNES DE SAUMON FRAIS
Fresh Salmon SteaksFresh Salmon Steaks
19.82/kg19.82/kg

PIEUVREPIEUVRE
OctopusOctopus

22.02/kg22.02/kg

RAISINS THOMPSON OU ROUGES RAISINS THOMPSON OU ROUGES 
SANS PÉPINSSANS PÉPINS

Thompson or Red Seedless GrapesThompson or Red Seedless Grapes
4..39/kg4..39/kg

PETITES FÈVES FAVA CLICPETITES FÈVES FAVA CLIC
Small Fava BeansSmall Fava Beans

540ml540ml

CHOCOLAT SERENATA CHOCOLAT SERENATA 
TOTTISTOTTIS
ChocolateChocolate
33g33g

GRÈCE

BISCUITS PETIT BEURRE BISCUITS PETIT BEURRE 
PAPADOPOULOSPAPADOPOULOS
Cookies Cookies 
225g225g

FROMAGE FROMAGE 
KEFALOTYRI AU KEFALOTYRI AU 

LAIT DE BREBIS ET LAIT DE BREBIS ET 
CHÈVRECHÈVRE

CheeseCheese

GRÈCE

FROMAGE BLACK DIAMONDFROMAGE BLACK DIAMOND
CheeseCheese
400g400g

TARTE AUX ÉPINARDS ET TARTE AUX ÉPINARDS ET 
FROMAGE FETA OU AU FROMAGE FETA OU AU 

FROMAGE FETA ILIOSFROMAGE FETA ILIOS
Spinach and Feta orSpinach and Feta or

Feta Cheese PiesFeta Cheese Pies
450g450g

CÔTELETTES DE LONGE DE PORC FRAIS CÔTELETTES DE LONGE DE PORC FRAIS 
DÉSOSSÉESDÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork Loin ChopsFresh Boneless Pork Loin Chops
6.59/kg6.59/kg

BIFTECK DE CONTRE-FILET DE BIFTECK DE CONTRE-FILET DE 
BOEUF FRAISBOEUF FRAIS
Fresh Striploin SteakFresh Striploin Steak
22.02/kg22.02/kg

CANADA AAA

POMMES CORTLANDPOMMES CORTLAND
ApplesApples
1.96/kg1.96/kg

FIGUES NOIRESFIGUES NOIRES
Black FigsBlack Figs
boîteboîte

PRUNES NOIRES OU ROUGESPRUNES NOIRES OU ROUGES
Black or Red PlumsBlack or Red Plums

2.18/kg2.18/kg

GRÈCE
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Downtown Circle: Όραμα μίας «μητρόπολης» 
550 μέτρα πάνω από το Ντουμπάι

Όταν υπάρχουν πολλά χρήματα 
από εξαγωγές ορυκτών καυσί-

μων, η φαντασία εξακοντίζεται: Το αρ-
χιτεκτονικό γραφείο Znera οραματίστη-
κε τον Downtown Circle, έναν ουρανο-
ξύστη για να χτιστεί γύρω από τον Burj 
Khalifa, στο κέντρο του Ντουμπάι. 
Σχεδιάστηκε να έχει ύψος 550 μέτρα και 

περίμετρο 3.000 μέτρα(!) και να αποτε-
λείται από δύο διασυνδεόμενους βασι-
κούς δακτυλίους, στους οποίους θα φι-
λοξενούνται χώροι κατοικιών, εμπορίου, 
πολιτισμού και δημόσιοι χώροι. 
Και θα τυλίγει το υψηλότερο κτήριο του 

πλανήτη, τον ουρανοξύστη Burj Khalifa, 
που σχεδίασε το γραφείο Skidmore, 
Owings and Merrill.
Το Znera αποκαλεί «συνεχή μητρόπο-

λη» τον Downtown Circle και πιστεύει ότι 
θα προσφέρει λύση στην ταχύτατη αστι-
κοποίηση του Ντουμπάι και αύξηση του 
πληθυσμού του. 
«Η προτεινόμενη μέγα-δομή προσφέρει 

εναλλακτική στους κατά μόνας και μη 
συνδεδεμένους πύργους που απαντώ-
νται στις περισσότερες μητροπολιτικές 

περιοχές. Με περίμετρο τριών χιλιομέ-
τρων, ο δακτύλιος λειτουργεί ως μία συ-
νεχή μητρόπολη που είναι ευέλικτη και 
κοιτά μπροστά» σχολίασαν οι αρχιτέκτο-
νες.
Ανάμεσα στους δακτυλίους, σαν σε 

σάντουιτς, μία «στρώση» πράσινου την 
οποία το ZNera χαρακτηρίζει «πράσινο 
πνεύμονα» των κτιρίων.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο λαός που δε ζητά ποτέ «συγγνώμη»

Ποδήλατα, καφετέριες, ανεμόμυλοι 
και τουλίπες. Αυτά είναι μερικά 

μόνο, από τα χαρακτηριστικά πράγμα-
τα της Ολλανδίας, για τα οποία η χώρα 
είναι παγκοσμίως γνωστή. Ωστόσο, 
υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές τής 
ολλανδικής κοινωνίας, που φαίνεται να 
περνούν απαρατήρητες.
Μία από αυτές είναι η προσωπική 

αντιμετώπιση και το στιλ επικοινωνίας 
των Ολλανδών, το οποίο είναι ιδιαίτερο 
και διαφορετικό σε σχέση με άλλες κοι-
νωνίες. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 
λοιπόν αυτού του τρόπου επικοινωνί-
ας, είναι πως στην Ολλανδία σπάνια θα 
ακούσεις τη λέξη «συγγνώμη».
Μιλώντας στο «BBC», η καθηγήτρια 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, Saskia 
Maarse, εξήγησε πως «οι Ολλανδοί είναι 
γνωστοί για το ότι είναι άμεσοι, πράγμα 
που σημαίνει ότι τα μηνύματά τους εί-
ναι ξεκάθαρα και ακριβή».
Επιπλέον, συνέκρινε τους Ολλανδούς 

με πολίτες άλλων χωρών, στις οποίες 
το στιλ επικοινωνίας είναι έμμεσο, χρη-
σιμοποιώντας τη βρετανική κοινωνία 

ως πρακτικό παράδειγμα. «Το βρετανι-
κό στιλ έχει πολλή ευγένεια, διπλωματία 
και τακτ. Στην Ολλανδία έχει να κάνει πε-
ρισσότερο με τη διαφάνεια και την ειλι-
κρίνεια», πρόσθεσε η ειδικός.
Από την πλευρά του ο Ben Coates, συγ-

γραφέας του βιβλίου «Γιατί οι Ολλανδοί 
είναι διαφορετικοί», επισημαίνει πως 
οι Ολλανδοί «λένε τα πράγματα όπως 
ακριβώς είναι. Δε διστάζουν. Το κάνουν 
απευθείας, είτε πρόκειται για κακή κρι-
τική, είτε για ένα ντύσιμο συναδέλφου 
που δεν τους αρέσει, είτε για να αρνη-
θούν μια πρόσκληση».
Ένα βασικό χαρακτηριστικό που εκτιμά-

ται ιδιαίτερα από τους Ολλανδούς, είναι 
η ειλικρίνεια. Ο ίδιος ο Coates ξεκαθάρι-
σε, ότι σε καμία περίπτωση η πρόθεση 
του πληθυσμού της χώρας δεν είναι να 
προσβάλλει με τα σχόλιά του. «Είναι ση-
μαντικό γι’ αυτούς να είναι κάποιος ειλι-
κρινής, και παρόλο που πολλοί από εμάς 
μπορεί να το ερμηνεύσουμε ως αγε-
νή συμπεριφορά και να το πάρουμε στα 
σοβαρά, συνήθως δεν είναι αυτή η πρό-
θεσή τους».

Έχει να κόψει τα νύχια της 
22 χρόνια και ξεπερνούν  
το 1,5 μέτρο! 
Η 64χρονη Diana Armstrong, γυναίκα 

με τα μεγαλύτερα νύχια στον κό-
σμο, με μήκος περίπου 1,5 μέτρο, μπο-
ρεί να έχει κατακτήσει το παγκόσμιο ρε-
κόρ Γκίνες, όμως βιώνει πολλές δυσκολί-
ες στην καθημερινότητα της, ενώ κρύβει 
και μια τραγική ιστορία.
Σύμφωνα με την nypost.com, η 64χρονη 

Diana από τη Μινεσότα των ΗΠΑ, δε σχε-
δίαζε ποτέ να γράψει ιστορία χάρη στην 
εμφάνιση της, την οποία απέκτησε μετά 
από ένα τραγικό γεγονός. 
Συγκεκριμένα, το 1997, η 16χρονη κόρη 

της πέθανε από κρίση άσθματος, ενώ το 
προηγούμενο βράδυ είχε περιποιηθεί τα 
νύχια της μητέρας της.
Η μαμά αποκάλυψε με σπαρακτικό τρό-

πο ότι δεν έχει κόψει τα νύχια της από 
τότε που η 16χρονη κόρη της, Latisha, πέ-
θανε από κρίση άσθματος το 1997. 
«Αυτή ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής 

μου… Την προηγούμενη μέρα, είχε αφι-
ερώσει χρόνο στο γυάλισμα και το βά-
ψιμο των νυχιών μου, οπότε μετά από 
αυτό, δεν μπορούσα να κόψω τα νύχια 
μου», είπε χαρακτηριστικά η 64χρονη, 
που άφησε τα νύχια της να μεγαλώνουν 

για να θυμάται το παιδί της που έφυγε 
από τη ζωή. 
Έτσι, για σχεδόν 22 χρόνια δεν έχει επι-

σκεφθεί κανένα ινστιτούτο νυχιών, ενώ 
στην περιποίηση τη βοηθούν τα εγγόνια 
της και η οικογένεια της.

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΜΕ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΥΧΙΑ
Η Diana Armstrong σημειώνει ότι χρει-

άζεται «περίπου 10 ώρες για να γυαλί-
σει» και πως χρησιμοποιεί ένα εργαλείο 
ξυλουργικής για να τα λιμάρει, ενώ τα 
βάφει με περίπου 20 μπουκάλια βερνίκι. 
«Τα έβαψα την περασμένη εβδομάδα 

και χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες», ση-
μειώνει χαρακτηριστικά.
Παρόλα αυτά, δεν είναι τα μοναδικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει στην κα-
θημερινότητα της, αφού δεν μπορεί πλέ-
ον να οδηγήσει, ενώ χρειάζεται βοήθεια 
στο ντύσιμο και όταν πηγαίνει τουαλέτα.
«Οδήγησα αυτοκίνητο, αλλά έπρεπε να 

βγάλω το χέρι μου από το παράθυρο, 
οπότε δεν οδηγώ πια», είπε και πρόσθε-
σε ότι πρέπει να έχει ένα μαχαίρι για να 
ανοίξει ένα κουτάκι αναψυκτικού.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
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Mόνο ως τρέλα μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που 
έκανε μία ομάδα 14 επιστημόνων στα National 

Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) του 
Πανεπιστημίου της Βοστώνης, η οποία ανέπτυξε ένα 
νέο στέλεχος του COVID-19 που σκότωσε το 80% των 
ποντικών που είχαν μολυνθεί από τον ιό σε εργαστηρι-
ακό περιβάλλον, σύμφωνα με μια προκαταρκτική μελέ-
τη που δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου όπως αναφέ-
ρει το «The Defender».
Μετά την ανακοίνωση, πολλές ειδήσεις σχετικά με τα 

αποτελέσματα της μελέτης επικεντρώθηκαν στο ποσο-
στό θνησιμότητας που παρατηρήθηκε στα εργαστηρια-
κά ποντίκια που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, καθώς 
δημιουργεί «τη δυνατότητα να σκοτωθούν περισσότεροι 
άνθρωποι από οποιοδήποτε μοναδικό πυρηνικό όπλο»!

Ωστόσο, πίσω από τα πρωτοσέλιδα, ορισμένοι επι-
στήμονες και άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη 
φύση της έρευνας και το γεγονός ότι χρηματοδοτήθηκε 
εν μέρει από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμω-
δών Νοσημάτων (NIAID), με επικεφαλής τον Άντονι Φά-
ουτσι! Εν ολίγοις, ο «εκλεκτός» του Τζο Μπάιντεν χρημα-
τοδότησε την «έρευνα» αυτή με ομοσπονδιακά κονδύλια.

Δε φτάνει που ολόκληρος ο πλανήτης υπέστη μία 
άνευ προηγουμένου οικονομική και ανθρωπιστική κα-
ταστροφή με τον ιό όπως τον γνωρίσαμε, κάποιοι στη 
διακυβέρνηση Μπάιντεν είχαν τη φαεινή ιδέα να δη-
μιουργήσουν μία νέα «βελτιωμένη» έκδοση από την 
οποία όντως, θεωρητικά, δε θα ξέφευγε το 70%-80% 
του πληθυσμού!

Η έρευνα διεξήχθη χρησιμοποιώντας αυτό που ορισμέ-
νοι επιστήμονες ονόμασαν έρευνα «κέρδους λειτουργίας 
– gain of function», εγείροντας ανησυχίες ότι αυτό το εί-
δος έρευνας – το οποίο ορισμένοι θεωρούν ότι οδήγησε 
στη δημιουργία και τη διαφυγή του αρχικού στελέχους 
του COVID-19 της Γουχάν – εξακολουθεί να λαμβάνει 
χώρα, παρά τις ανησυχίες ότι θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε περισσότερες εργαστηριακές αποδράσεις και περισ-
σότερες πανδημίες.

Όπως αναφέρεται, η έρευνα φέρεται να επικεντρώνεται 
στη «χειραγώγηση των παθογόνων παραγόντων για να 
γίνουν πιο επικίνδυνα», με την ελπίδα «να προλάβουμε 
ένα μελλοντικό ξέσπασμα».

Δηλαδή, βάζουμε μία τεράστια πυρκαγιά με… εκατό 
εστίες και μετά τρέχουμε να τη σβήσουμε για να δούμε 
πως σβήνει!
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση των ερευνητών, ο Robert 

F. Kennedy, Jr., πρόεδρος του συμβουλίου και επικεφα-
λής νομικός σύμβουλος της Παιδικής Υγείας, παρατήρη-
σε τον πιθανό κίνδυνο μιας τέτοιας έρευνας — και την 
ομοσπονδιακή χρηματοδότησή της: «Τι θα μπορούσε να 
είναι πιο τρελό από το να χρηματοδοτεί ο Άντονι Φάου-
τσι τα πειράματα;».

Η Rachel Lapal Cavallario, αναπληρώτρια αντιπρόεδρος 
δημοσίων σχέσεων και κοινωνικών μέσων του Πανεπι-
στημίου της Βοστώνης, διατείνεται στα μέσα ενημέρω-
σης ότι η έρευνα που διεξήχθη δεν ήταν έρευνα κέρδους-
λειτουργίας και ότι, «στην πραγματικότητα, αυτή η έρευ-
να έκανε τον ιό λιγότερο επικίνδυνο». Ωστόσο, άλλοι 
αμφισβήτησαν αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο γερουσιαστής Roger Marshall (R-Kan.), γιατρός, είπε 
ότι η έρευνα περιλάμβανε «θανατηφόρο κέρδος έρευ-
νας-λειτουργίας για ιούς» που δημιουργεί τη «δυνατότη-
τα να σκοτωθούν περισσότεροι άνθρωποι από οποιοδή-
ποτε μοναδικό πυρηνικό όπλο».
«Οι ιοί έχουν καταφέρει να ξεφύγουν ακόμη και από τα 

πιο ασφαλή εργαστήρια», είπε ο Μάρσαλ, προσθέτοντας 
ότι «αυτό το είδος έρευνας πρέπει να σταματήσει αμέ-
σως».

Η Jessica Rose, Ph.D., σχολιάζοντας την έρευνα NEIDL 
για το Substack, έγραψε: «Αυτό που έχουν κάνει σε αυτή 
τη δουλειά, όπως περιγράφεται από τις δικές τους με-
θόδους και αποτελέσματα, μοιάζει με τρέλα. Είναι πα-
ρόμοιο με τρέλα γιατί… βασικά δημιούργησαν και δη-
μοσίευσαν μια συνταγή για ένα θανατηφόρο παθογόνο 
(ποσοστό θνησιμότητας 80% στα υποκείμενα των πει-
ραμάτων τους) δικής τους κατασκευής στο εργαστήριό 
τους. Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι μια έρευνα κέρδους-
λειτουργίας. Δε θα μπορούσε να είναι πιο περιγραφικό». 
Το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης εξέδωσε την ακόλουθη 
δήλωση, υποβαθμίζοντας τους κινδύνους της έρευνας: 
«Η έρευνα αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτρο-

πή Ιδρυματικής Βιοασφάλειας (IBC), η οποία αποτελεί-
ται από επιστήμονες, καθώς και από μέλη της τοπικής 
κοινότητας. Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας της Βοστώνης 
ενέκρινε επίσης την έρευνα. Επιπλέον, αυτή η έρευνα 
αντικατοπτρίζει και ενισχύει τα ευρήματα άλλης, παρό-
μοιας έρευνας, που διεξήχθη από άλλους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου του FDA. Τελικά, αυτή η έρευνα 
θα προσφέρει δημόσιο όφελος οδηγώντας σε καλύτερες, 
στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, που θα βοηθή-
σουν στην καταπολέμηση των μελλοντικών πανδημιών».

© childrenshealthdefense.org/defender/new-covid-strain-risky-gain-
of-function-research/

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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ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΟΣ «ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ»ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΟΣ «ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ»

Ο Άντονι Φάουτσι χρηματοδότησε Ο Άντονι Φάουτσι χρηματοδότησε 
τη δημιουργία ενός νέου πιο τη δημιουργία ενός νέου πιο 
θανατηφόρου κορωνοϊού! θανατηφόρου κορωνοϊού! 
«Σκότωσε το 80% των ποντικών  «Σκότωσε το 80% των ποντικών  
που μολύνθηκαν με το νέο ιό»!που μολύνθηκαν με το νέο ιό»!
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999
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Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 
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ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα 
στην Οτάβα, οι ακροάσεις της Δημό-

σιας Εξέτασης για την επίκληση του νό-
μου περί Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης από 
την κυβέρνηση Trudeau, κατά τη διάρ-
κεια των διαδηλώσεων που συνδέονται 
με την «κομβόι της ελευθερίας». 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2022, η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση επικαλέστηκε το νόμο 
περί Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, για να 
βάλει τέλος στις διαδηλώσεις που είχαν 
παραλύσει το κέντρο της πόλης της Οτά-
βα και του λόφου του Κοινοβουλίου, για 
περισσότερες από δύο εβδομάδες.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ
Ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau και 

επτά άλλοι υπουργοί, συμπεριλαμβανο-
μένων των υπουργών Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Ασφάλειας, θα πρέπει να εξηγή-
σουν τον εαυτό τους στον Επίτροπο Paul 
S. Rouleau. Θα εμφανιστεί επίσης η αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός 
Οικονομικών, Chrystia Freeland, η οποία 
έπρεπε να εξηγήσει εκτενώς, γιατί η κυ-
βέρνηση ζήτησε από τα χρηματοπιστωτι-
κά ιδρύματα να παγώσουν τους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς που συνδέονται με τη 
συνοδεία.

Συνελήφθησαν επίσης οι αρχηγοί της 
αστυνομίας της Οτάβα, συμπεριλαμβανο-
μένου αυτού που ήταν στο επίκεντρο της 
καταιγίδας, ο πρώην αρχηγός Πίτερ Σλόλι, 
ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη θέση του 
ενόψει της αυξανόμενης κριτικής.

Μια χούφτα ανθρώπων που θεωρούνται 
εκπρόσωποι των διαδηλωτών, θα παρελά-
σουν επίσης μπροστά από τον Επίτροπο. 
Ο Επίτροπος Rouleau θα πρέπει να υπο-
βάλει τελική έκθεση το αργότερο στις 20 
Φεβρουαρίου, περίπου ένα χρόνο μετά το 
τέλος του ιστορικού γεγονότος.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΟΤΑΒΑΣ
Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ο διευθυντής 

της πόλης της Οτάβας, Στιβ Κανελάκος 
(φωτ. κάτω αριστερά), κατέθεσε ότι η 
αστυνομία ήταν υπεύθυνη για την απά-
ντηση στο «Καραβάνι της Ελευθερίας» 
και η πόλη ακολούθησε απλώς τις οδηγίες 
της. Ο κ. Κανελάκος είπε, ότι οι πληροφο-
ρίες από την αστυνομία έλεγαν, ότι οι δια-
δηλωτές θα έμεναν για μικρό χρονικό διά-
στημα. Ο αριθμός τους υπολογιζόταν στα 
1.000 με 2.000 άτομα. «Δεν υπήρχαν στοι-
χεία που να έλεγαν ότι θα διαρκούσε πε-
ρισσότερο από αυτό», διευκρίνισε. Τόνισε 
δε ότι «οι μόνες αξιόπιστες πληροφορίες 
στις οποίες μπορούσαμε να βασιστούμε 
ήταν από την αστυνομία της Οτάβα».

Ωστόσο, τη Δευτέρα 17/10, παρουσιά-
στηκε στην επιτροπή έρευνας ένα email 
από το «Canada United Truckers Convoy», 
το οποίο διαβιβάστηκε στους κορυφαί-
ους αξιωματούχους της πόλης και στο 
δήμαρχο Jim Watson στις 25 Ιανουαρίου, 
το οποίο ανέφερε ότι οι διαδηλωτές προ-
σπαθούσαν να κλείσουν ξενοδοχεία για 
«τουλάχιστον 30 ημέρες». Μέχρι τις 31 Ια-
νουαρίου, ο Κανελάκος και η πόλη είδαν 
ότι οι διαδηλώσεις θα συνεχίζονταν και 
μετά το Σαββατοκύριακο. Σε ένα μήνυμα 
προς ένα δημοτικό σύμβουλο εκείνη την 
ημέρα, ο Κανελάκος είπε ότι η στρατηγική 
ήταν «μια διαπραγμάτευση για να εξισορ-
ροπηθεί η ανάγκη (των διαδηλωτών) να 
φτάσουν στο κέντρο της πόλης και να τους 
κάνουν να σταθμεύσουν σε ελεγχόμενες 
περιοχές». Καθώς οι διαδηλώσεις συνεχί-
ζονταν, υπήρχαν ανησυχίες ότι οι διαδη-
λωτές δεν είχαν παγιωθεί και η αστυνομία 
δεν είχε τους πόρους για να τους αντιμε-
τωπίσει. Έγγραφα που κατατέθηκαν στην 
επιτροπή αναφέρουν, ότι οι πληροφορίες 
που έλαβε ο Κανελάκος από την αστυνο-
μία ανέφεραν ότι υπήρχε «δυνατότητα 
για βία και όπλα» σε ορισμένες περιοχές 
των διαδηλώσεων κατά μήκος της οδού 
Rideau, όπου υπήρχαν άτομα γνωστά 
στην αστυνομία. Αυτές οι περιοχές θεω-
ρήθηκαν πιο «επικίνδυνες και ασταθείς».
Τα έγγραφα αναφέρουν, ότι η πόλη συμ-

μετείχε σε κλήσεις «ευαισθητοποίησης 
της κατάστασης» με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση στις αρχές Φεβρουαρίου, οι 
οποίες ήταν άτυπες συζητήσεις για το τι 
συνέβαινε.

«Ο σκοπός των τηλεφωνημάτων μετα-
τράπηκε τελικά από την επίγνωση της 
κατάστασης σε μια συζήτηση για τους πό-
ρους και το τι θα μπορούσαν να κάνουν 
τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, υπό 
το φως της υπάρχουσας νομοθεσίας, για 
να ασκήσουν πίεση στους διαδηλωτές», 
αναφέρουν τα έγγραφα, προσθέτοντας 
ότι η επαρχία του Οντάριο «δεν ήταν έτοι-
μοι να κάνουν οτιδήποτε» σε σχέση με τις 
εγγραφές ασφάλισης ή επαγγελματικών 
οχημάτων που κατέχουν οι εμπλεκόμενοι 
φορτηγατζήδες.

Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, ο Κανελλάκος 
και ο Γουάτσον συναντήθηκαν με ομο-
σπονδιακούς αξιωματούχους, συμπερι-
λαμβανομένου του υπουργού Δημόσιας 
Ασφάλειας, Μάρκο Μεντισίνο, και του 
υπουργού ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης, 
Μπιλ Μπλερ, «για να βοηθήσουν την 
αστυνομία της Οτάβα να αποκτήσει πρό-
σθετους πόρους», αναφέρουν τα έγγρα-
φα. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντή-
σεων υπήρξε συνεχή διαφωνία, σχετικά 
με το διαθέσιμο αριθμό αστυνομικών της 
RCMP για να βοηθήσουν στην αντιμετώ-
πιση της κατάστασης. Η δε κυβέρνηση του 
Οντάριο προσκλήθηκε στις συνεδριάσεις 
αλλά δε συμμετείχε.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ WATSON
Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στην κατάθεση 

του ο δήμαρχος της Οτάβα, Jim Watson, 
επέκρινε τις επαρχιακές αρχές του Οντά-
ριο, ότι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε 
τριμερή στρογγυλή τράπεζα, που αποτε-
λείται από δημοτικούς, επαρχιακούς και 
ομοσπονδιακούς εκπροσώπους, για τη 
διαχείριση της κρίσης και το συντονισμό 
των πόρων. «Ήταν απογοητευτικό», είπε, 
εξηγώντας ότι ο πρωθυπουργός του Οντά-
ριο, Doug Ford, του είχε πει θα ήταν «χά-
σιμο χρόνου». Τόνισε δε ότι δεν είχε καν 
ταξιδέψει στην Οτάβα κατά τη διάρκεια 
της κατοχής, για να δείξει την υποστήρι-
ξή του στην Πόλη και στους πολίτες που 
κρατήθηκαν όμηροι. Ας σημειωθεί, ότι 
σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Paul 
Champs, ο οποίος εκπροσωπεί ένα συνα-
σπισμό πολιτών και εμπόρων στην Οτάβα, 
ορισμένα μέλη της κυβέρνησης Ford έδει-
ξαν συμπάθεια στους διαδηλωτές.
Χρειάστηκε ο δήμος να κηρύξει κατά-

σταση έκτακτης ανάγκης στις 6 Φεβρου-
αρίου, δέκα ημέρες μετά την άφιξη των 

πρώτων φορτηγών, και στη συνέχεια οι 
φορτηγατζήδες να κλείσουν τη γέφυρα 
Ambassador στο Windsor στις 7 Φεβρου-
αρίου, για να αρχίσει να φτάνει βοήθεια 
στην πρωτεύουσα.

Ο κ. Watson παραπονέθηκε επίσης για τη 
μεγάλη καθυστέρηση που χρειάστηκε για 
να παρέμβει η RCMP. «Ήταν μια αποτυχία 
σε όλα τα επίπεδα», τόνισε. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες που ακούστηκαν, 
ο Δήμος και η τοπική αστυνομία δεν είχαν 
ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για τον τερματι-
σμό της κατοχής, βασιζόμενοι μόνο στην 
καλή θέληση των διαδηλωτών.

Ερωτηθείς, γιατί οι προειδοποιήσεις 
του προέδρου του συλλόγου ξενοδοχεί-
ων (Ottawa Gatineau Hotel Association), 
Steve Ball, δεν τον οδήγησαν στη δράση, 
ο δήμαρχος Watson απάντησε ότι η κρά-
τηση 9.000 έως 10.000 δωματίων σε μια 
πόλη που έχει μόνο 11.000 δεν του φαι-
νόταν ρεαλιστική. Όμως λίγες μέρες αργό-
τερα, τις πρώτες μέρες της κατοχής, όλα 
τα δωμάτια στα ξενοδοχεία της περιοχής 
εξαντλήθηκαν.
«Πρέπει να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη 

για το γεγονός ότι δεν ενεργήσαμε αρκε-
τά γρήγορα», απάντησε ο δήμαρχος της 
Οτάβα, ο οποίος θα αποχωρήσει από τα 
καθήκοντά του σε λιγότερο από μια εβδο-
μάδα, λόγω των δημοτικών εκλογών που 
θα διεξαχθούν στις 24 Οκτωβρίου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ο νόμος περί πολεμικών μέτρων (War 

Measures Act) ήταν ένας ομοσπονδιακός 
νόμος που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο 
στις 22 Αυγούστου 1914, μετά την έναρ-
ξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Έδωσε ευρείες εξουσίες στην καναδική 
κυβέρνηση να διατηρήσει την ασφάλεια 
και την τάξη κατά τη διάρκεια «πολέμου, 
εισβολής ή εξέγερσης». Χρησιμοποιήθη-
κε, αντιφατικά, για την αναστολή των πο-
λιτικών ελευθεριών των ανθρώπων στον 
Καναδά, που θεωρούνταν «εξωτερικοί 
εχθροί». 

Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο νό-
μος χρησιμοποιήθηκε για την απαγόρευ-
ση 253 εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων 
222 αμερικανικών, 164 ξενόγλωσσων και 
89 αριστερών εκδόσεων. Μετά την επα-
νάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία το 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  17

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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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

1917, η συμμετοχή σε αριστερές ή ειρη-
νιστικές οργανώσεις ήταν απαγορευμένη. 
Χιλιάδες συνελήφθησαν και φυλακίστη-
καν για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.
Οι περισσότεροι κρατούμενοι ήταν πρό-

σφατοι μετανάστες από τη Γερμανία, την 
Αυστρο-ουγγρική και την Οθωμανική αυ-
τοκρατορία. Μερικοί ήταν γεννημένοι 
στον Καναδά ή πολιτογραφημένοι Βρε-
τανοί υπήκοοι. Άλλοι 80.000 άνθρωποι, 
κυρίως Ουκρανοί Καναδοί, αναγκάστηκαν 
να εγγραφούν ως αλλοδαποί εχθροί, να 
φέρουν έγγραφα ταυτότητας και να πα-
ρουσιάζονται τακτικά στην αστυνομία.
Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμί-

ου Πολέμου, η ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση έκλεισε 8.579 «εχθρικούς πολίτες» σε 
24 σταθμούς υποδοχής και στρατόπεδα 
εγκλεισμού σε όλη τη χώρα. Από το συ-
νολικό αριθμό των κρατουμένων, 5.954 
ήταν Αυστρο-ουγγρικής καταγωγής, συ-
μπεριλαμβανομένων Κροατών, Σλοβάκων, 
Τσέχων και Ουκρανών και 2.009 ήταν Γερ-
μανοί. Σύμφωνα με στοιχεία, μόνο 3.138 
κρατούμενοι ήταν πραγματικοί αιχμάλω-
τοι πολέμου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν πο-
λίτες.

Οι περιουσίες των κρατουμένων κατα-
σχέθηκαν και το μεγάλο μέρος αυτών δεν 
επιστράφηκε μετά τον πόλεμο. Κατά τη 
διάρκεια της αποφυλάκισής τους, τους 
ζητήθηκε συχνά να εργαστούν σε μεγάλα 

εργατικά έργα, καθώς και να κατασκευά-
σουν δρόμους, να καθαρίσουν θάμνους, 
να κόψουν μονοπάτια και να εργαστούν 
σε εργασίες υλοτομίας και εξόρυξης. Πλη-
ρώνονταν λιγότερο από το μισό μεροκά-
ματο που προσφερόταν σε άλλους εργά-
τες.

Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο νό-
μος περί μέτρων πολέμου τέθηκε σε ισχύ 
στις 25 Αυγούστου 1939. Οι κανονισμοί 
για την υπεράσπιση του Καναδά εφαρμό-
στηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 1939.

 Έδωσαν στις αρχές τη δυνατότητα να λο-
γοκρίνουν 325 εφημερίδες και περιοδικά 
και να απαγορεύσουν περισσότερες από 
30 θρησκευτικές, πολιτιστικές και πολιτι-
κές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των Μαρτύρων του Ιεχωβά και του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος του Καναδά.
Οι Κανονισμοί για την Άμυνα του Καναδά 

επέτρεψαν επίσης στον Υπουργό Δικαιο-
σύνης να κρατήσει οποιονδήποτε χωρίς 
δίκαιη διαδικασία ενήργησε «με οποιον-
δήποτε τρόπο που βλάπτει τη δημόσια 
ασφάλεια ή την ασφάλεια του κράτους». 

Ως αποτέλεσμα, η ελευθερία του λόγου 
περιορίστηκε. 
Κάθε άτομο που ασκεί κριτική στις κυ-

βερνητικές θέσεις θα μπορούσε να φυ-

λακιστεί χωρίς κατηγορία ή δίκη. Σε μια 
υπόθεση υψηλού προφίλ, ο δήμαρχος 
του Μόντρεαλ, Καμιλιέν Χουντ, συνελή-
φθη στο δημαρχείο το 1940. Κρατήθηκε 
στο Οντάριο για τέσσερα χρόνια, επειδή 

κατήγγειλε τις κυβερνητικές πολιτικές που 
οδήγησαν στη στράτευση.

Όπως και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε-
μο, χιλιάδες φυλακίστηκαν με την υποψία 
ότι αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια 
του κράτους. Περίπου 600 Ιταλοί-Καναδοί 
και 800 Γερμανοί-Καναδοί φυλακίστηκαν 
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ακόμη και 
Εβραίοι πρόσφυγες από την Ευρώπη φυ-
λακίστηκαν στον Καναδά. 
Το 1942, περίπου 22.000 Ιάπωνες-Κα-

ναδοί εγκλωβίστηκαν σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές της εσωτερικής Βρετανικής 
Κολομβίας. Η κυβέρνηση αφαίρεσε από 
τους Ιάπωνες-Καναδούς τις περιουσίες 
τους και τους πίεσε να δεχτούν τη μαζική 
απέλαση όταν τελειώσει ο πόλεμος. 

Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά από τις 
εξουσίες που δόθηκαν στο Υπουργικό 
Συμβούλιο βάσει του νόμου περί πολεμι-
κών μέτρων. 
Οκτώβριος 1970. Ο νόμος περί πολε-

μικών μέτρων επικαλέστηκε επίσης στο 
Κεμπέκ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 
Οκτωβρίου του 1970. Όσοι θυμάστε, τα 
περιβόητα γεγονότα τρομοκρατίας του 
Οκτώβρη του 1970, ανάγκασαν τον πρω-
θυπουργό της επαρχίας του Κεμπέκ, 
Robert Bourassa, να ζητήσει από την ομο-

σπονδιακή κυβέρνηση του Pierre-Eliott 
Trudeau την εφαρμογή του Στρατιωτικού 
Νόμου, που ονομαζόταν War Measures 
Act. Μέσα σε λίγες ημέρες το Μόντρεαλ 
γέμισε στρατό και θωρακισμένα, ενώ οι 
αρχές είχαν «άδεια» να συλλαμβάνουν 
χωρίς εντάλματα όσους πίστευαν πως 
ήταν ύποπτοι ή συνεργάτες της οργάνω-
σης FLQ.

Η FLQ είχε απαγάγει το Βρετανό επίτρο-
πο εμπορίου Τζέιμς Κρος και τον υπουργό 
Εργασίας του Κεμπέκ, Πιερ Λαπόρτ. Ο Λα-
πόρτ βρέθηκε νεκρός στις 17 Οκτωβρίου.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η αστυνο-

μία πραγματοποίησε περισσότερες από 
3.000 έρευνες και συνέλαβε 497 άτομα. 
435 αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι χωρίς 
να απαγγελθούν ή να ακούσουν κατηγο-
ρίες και σε 62 απαγγέλθηκαν κατηγορίες.
Ο νόμος καταργήθηκε και αντικαταστά-

θηκε το 1988 από τη συντηρητική κυ-
βέρνηση του τότε πρωθυπουργού, Brian 
Mulroney, από τον πιο περιορισμένο 
Νόμο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: 
Το νόμο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης.

Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής είναι 
αναπόφευκτη και απαιτείται από αυτό το 
νόμο, που για πρώτη φορά επικαλέστηκε 
κυβέρνηση.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16

Γυναίκες και παιδιά κρατούμενες στο στρατόπεδο εγκλεισμού Spirit Lake, Abitibi, 
Κεμπέκ, περίοδος 1914-1920. (Ευγενική προσφορά Library and Archives Canada/
PA-170620)

Κρατούμενοι κατά την περίοδο του Α' παγκοσμίου πολέμου

• Δήμαρχος Οτάβα, Jim Watson: «Η RCMP καθυστέρησε να επέμβει.  • Δήμαρχος Οτάβα, Jim Watson: «Η RCMP καθυστέρησε να επέμβει.  
Ήταν μια αποτυχία σε όλα τα επίπεδα» Ήταν μια αποτυχία σε όλα τα επίπεδα» 

•• Διευθυντής της Οτάβα, Στιβ Κανελάκος: «Εμείς απλά  Διευθυντής της Οτάβα, Στιβ Κανελάκος: «Εμείς απλά 
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Επιμέλεια: Βαγγέλης  

Στεργιόπουλος (in.gr)Τσαριτσάνη: Η Οικονόμειος Σχολή, ο πύργος  
του Μάμτζιου και ο ναός του Αγίου Νικολάου 
Θεσσαλική κωμόπολη του Kάτω 

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

νται δημητριακά, καπνά και κηπευτικά, 
ενώ αρκετοί κάτοικοι της κωμόπολης 
είναι αμπελοκαλλιεργητές και κτηνοτρό-
φοι. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Τόπος κατοικημένος από την απώτα-

τη αρχαιότητα, η Tσαριτσάνη γνώρισε 
μεγάλη ακμή το 18ο αιώνα χάρη στη βι-
οτεχνική δραστηριότητα των κατοίκων 
της και το εμπόριο μεταξωτών, κόκκινων 
νημάτων και υφαντών. Η θεσσαλική κω-
μόπολη αποτέλεσε πνευματικό φάρο και 
εκπαιδευτικό κέντρο του ελληνισμού στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας. 
Σημαντική υπήρξε η συμβολή των Τσα-

ριτσανιωτών στην Επανάσταση του 1821, 
καθώς και σε όλους τους απελευθερωτι-
κούς αγώνες του έθνους. Η Τσαριτσάνη 
αποτίναξε τον τουρκικό ζυγό τον Οκτώ-
βριο του 1912. Άξιο αναφοράς είναι το 
γεγονός, ότι στην Τσαριτσάνη πέρασε τα 
παιδικά της χρόνια η μεγάλη Σοφία Βέ-
μπο (φωτ. κάτω), καθώς ο πατέρας της 
εργαζόταν στα καπνεργοστάσια της περι-
οχής.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
Το τριώροφο κτίριο του γυμνασίου της 

Τσαριτσάνης, η λεγόμενη Οικονόμειος 
Σχολή, πυρπολήθηκε από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής το 1944 και ανοι-
κοδομήθηκε το 1956, χάρη σε δωρεές και 
εράνους που πραγματοποίησαν κάτοικοι 
της Τσαριτσάνης και απόδημοι Τσαριτσα-
νιώτες  της Αμερικής.
Το Διδακτικό Σχολείο της Τσαριτσάνης, 

πρόδρομος της Οικονομείου Σχολής, άρ-
χισε να λειτουργεί το 1690. 
Σε αυτό δίδαξαν φωτισμένοι δάσκαλοι 

του Γένους και διαπρεπείς λόγιοι, όπως 
ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Kωνσταντίνος 
Kούμας και ο επιφανής τσαριτσανιώτης 
κληρικός και Φιλικός Kωνσταντίνος Oι-
κονόμος ο εξ Oικονόμων (1780-1857). 
Έως το 1910 τα Εκπαιδευτήρια Τσαρι-

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

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ενδιαφέροντα δείγματα της τοπικής 

αρχιτεκτονικής αποτελούν τα σωζόμενα 

αρχοντικά (μεταξύ αυτών, το αρχοντικό 
Διμπλά, όπου στεγαζόταν το αυστριακό 
προξενείο) και ο διατηρητέος πύργος του 
Μάμτζιου (18ος αιώνας / φωτ. κάτω), 
τριώροφο πυργόσπιτο με πολεμίστρες 
και καταχύστρες (ζεματίστρες).

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου Νικολάου 

(κτίσμα των αρχών του 17ου αιώνα, με πι-
θανή προγενέστερη φάση), με δύο κύριες 
οικοδομικές φάσεις, ξυλόγλυπτο τέμπλο 

και θαυμάσιες τοιχογραφικές συνθέσεις. 
Αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία είναι επί-
σης οι εκκλησίες της Κοίμησης της Θεοτό-
κου (έτος ιδρύσεως 1749, μητροπολιτικός 
ναός επί δυόμισι περίπου αιώνες), του 
Αγίου Παντελεήμωνος (1702), των Ταξι-
αρχών (1656) και των Αγίων Αναργύρων 
(1761). Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία 
στον ομώνυμο λόφο προσφέρει όμορφη 
θέα στους περιπατητές και τους φυσιο-
λάτρες.

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Δημιούργημα του Μορφωτικού Συλλό-

γου Τσαριτσάνης, το Λαογραφικό Μου-
σείο περιλαμβάνει εκθέματα, μέσω των 
οποίων προβάλλεται η λαογραφική κλη-
ρονομιά και αναδεικνύεται η ιστορία του 
τόπου (υφαντά, κεντήματα, παλαιά εργα-
λεία κ.ά.).

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σε μικρή απόσταση από την Τσαρι-

τσάνη είναι χτισμένη η μονή του Αγίου 
Αθανασίου, η οποία ιδρύθηκε εξ όσων 
γνωρίζουμε το 1612/1613. Το 1823 οι 
Tούρκοι κατέστρεψαν το μοναστήρι, κα-
θώς μετέφεραν το μολύβι της στέγης του 
στον Tύρναβο, για να σκεπάσουν τα εκεί 
τζαμιά. Το 1878 η μονή του Αγίου Αθα-
νασίου πυρπολήθηκε, ενώ επί Κατοχής 
χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο αντι-
στασιακών δυνάμεων. Παραπλεύρως της 
μονής βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγί-
ου Αντωνίου.

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Με τους απελευθερωτικούς αγώνες του 

έθνους είναι συνδεδεμένο το μοναστήρι 
του Αγίου Δημητρίου (Βαλέτσικο), σε ει-
δυλλιακή τοποθεσία της ευρύτερης περι-
οχής της Τσαριτσάνης. Σύμφωνα με την 
τοπική παράδοση, η μονή ιδρύθηκε από 
σλάβο ηγεμόνα ή στρατηγό και τη σύζυγό 
του, που κατοικούσαν στην Τσαριτσάνη 
και είδαν το γιο τους, το μικρό τους παιδί, 
να θεραπεύεται με τη βοήθεια της εικό-
νας του Αγίου Δημητρίου. Παραπλεύρως 
της μονής βρίσκεται το παρεκκλήσι του 
Αγίου Χαραλάμπους.
Το ξωκλήσι της Μεταμόρφωσης του Σω-

τήρα, σκαρφαλωμένο σε κωνοειδή βράχο 
με καταπληκτική θέα, στη θέση «Σμίξη», 
ήταν αρχικά ασκηταριό των καλόγερων 
της μονής του Αγίου Δημητρίου.

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

Γυμνασίου Τσαριτσάνης)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 23 Οκτωβρίου: 

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

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 25 Οκτωβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 29 Οκτωβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 30 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 23 Οκτωβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Συνέντευξη με το Γενικό  Διευθυντή των σχολείων 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ της ΕΚΜΜ

ΧΡΗΣΤΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΧΡΗΣΤΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ

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

«Ντροπιαστικός  
και ταπεινωτικός»  

ο όρκος στο Βασιλιά
Ο αρχηγός του PQ ζητά υποστήριξη  

κατά του όρκου στο Βασιλιά

Ο Paul St-Pierre Plamondon 
επιμένει ότι μπορεί να αναλάβει 

τα καθήκοντά του χωρίς να ορκιστεί 
στο βασιλιά – ακόμα κι αν ο γενικός 
γραμματέας του νομοθετικού σώματος 
του έχει πει το αντίθετο.

Ο ηγέτης του PQ έχει ορκιστεί να μην 
ορκιστεί πίστη στο βασιλιά Κάρολο Γ›, 
στον οποίο τα εκλεγμένα μέλη πρέπει 
να ορκιστούν πριν μπορέσουν να 
συμμετάσχουν στο νομοθετικό σώμα. Τα 
μέλη υποχρεούνται να ορκιστούν με δύο 
όρκους πριν αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους: έναν στο Βασιλιά και έναν άλλο στο 
λαό του Κεμπέκ.
Ο St-Pierre Plamondon, ηγέτης του 

αποσχιστικού κόμματος Parti Québécois 
που υποστηρίζει την ανεξαρτησία του 
Κεμπέκ από τον Καναδά – και από τις 
αποικιακές διαδικασίες και παραδόσεις – 
είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα 
17 Οκτωβρίου 2022 ότι έστειλε επιστολές 
στους ηγέτες των τριών άλλων κομμάτων 
που κέρδισαν έδρες στις εκλογές της 3ης 
Οκτωβρίου, ζητώντας την υποστήριξή 
τους.
«Είμαστε αντιμέτωποι με μια 

ερώτηση που ξεπερνά τις συνήθεις 
διαιρέσεις και τα παραδοσιακά πολιτικά 
κόμματα», είπε ο St-Pierre Plamondon 
σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη του 
Κεμπέκ, προσθέτοντας ότι είναι βέβαιος, 
ότι εάν κάθε εκλεγμένο μέλος ερωτηθεί 
ιδιωτικά, η συντριπτική πλειοψηφία 
θα έβρισκε τον όρκο «ντροπιαστικό και 
εξευτελιστικό».
«Ο Βασιλιάς της Αγγλίας είναι ο 

(αρχηγός) της Εκκλησίας της Αγγλίας». 
«Σε ποιο σύμπαν θα αναγκάσουμε έναν 
εκλεγμένο Κεμπεκιώτη από μια πολιτεία 
που βασίζεται στην κοσμικότητα να 
ορκιστεί πίστη, έναν όρκο στο βασιλιά 
ενός ξένου κράτους, ο οποίος, επιπλέον, 
είναι ο επικεφαλής μιας εκκλησίας που, 
στην περίπτωσή μου, δεν ανταποκρίνεται 
απολύτως στις ιδέες ή τις πεποιθήσεις 
μου;» είπε ο St-Pierre Plamondon.
Στο παρελθόν, τα εκλεγμένα μέλη 

των αυτονομιστικών κομμάτων έχουν 
ορκιστεί όλοι πίστη στο Στέμμα. Το 
άρθρο 128 του Καναδικού Συντάγματος 
Νόμου ορίζει, ότι τα μέλη πρέπει να 
δώσουν «όρκο πίστης» στο Βασιλιά. 

Ο νόμος της Εθνικής Συνέλευσης του 
Κεμπέκ, εν τω μεταξύ, απαιτεί από τα 
μέλη να ορκιστούν πίστη και στο «λαό 
του Κεμπέκ».

Δεν υπάρχει καμία κύρωση στο 
νόμο του Κεμπέκ για τα μέλη που δεν 
ορκίζονται στο Βασιλιά και δεν υπάρχει 
μηχανισμός που να εμποδίζει την 
πρόσβαση στο νομοθετικό σώμα. Δεν 
είναι σαφές πως ο St-Pierre Plamondon 
πιστεύει ότι το Κεμπέκ μπορεί να 
ανατρέψει τον ομοσπονδιακό νόμο, 
αλλά είπε την περασμένη εβδομάδα ότι 
έχει νομικές γνώμες που αποδεικνύουν, 
ότι το νομοθετικό σώμα δεν είναι 
υποχρεωμένο να λάβει μέτρα εναντίον 
αξιωματούχων που απορρίπτουν τον 
όρκο στο Βασιλιά.

Ο St-Pierre Plamondon, ο οποίος 
κέρδισε τη θέση του στην έδρα του 
Camille-Laurin στο Μόντρεαλ στις 3 
Οκτωβρίου, είπε αρκετές φορές κατά 
τη διάρκεια της εκστρατείας ότι δε θα 
ορκιζόταν σε ξένο στέμμα. Ο αρχηγός 
του PQ έγραψε επίσης μια επιστολή στον 
Siegfried Peters, γενικό γραμματέα του 
νομοθετικού σώματος, ζητώντας ο όρκος 
στο λαό του Κεμπέκ να είναι επαρκής για 
τα μέλη.

Σε απάντηση, ο Peters είπε στον St-
Pierre Plamondon – σε επιστολή που 
δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 
17/10 – ότι ο ομοσπονδιακός νόμος 
είναι «πολύ σαφής» και ότι ο γενικός 
γραμματέας δεν μπορεί να τροποποιήσει 
τους κανόνες μόνος του. 
«Η πιθανότητα τροποποίησης ή 

κατάργησης του όρκου πίστης έχει ήδη 
τεθεί στο νομοθετικό σώμα», έγραψε 
ο Peters. «Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το 
νομοθετικό σώμα δεν έχει προβεί σε 
καμία ενέργεια σχετικά με αυτό και δεν 
είναι στο χέρι μου να λάβω απόφαση 
για το θέμα αυτό. Ως εκ τούτου, μέχρι να 
εξελιχθεί ο νόμος... πρέπει να επιβάλω 
αυτόν που ισχύει».

Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι ήταν 
αισιόδοξος ότι «αυτές οι λεπτομέρειες 
θα σας επιτρέψουν να αξιολογήσετε 
σωστά το εύρος μιας άρνησης να 
ορκιστείτε έναν από τους δύο όρκους 
στην αρχή της 43ης κοινοβουλευτικής 
περιόδου».
Ο αρχηγός του PQ έχει δηλώσει 

προηγουμένως, ότι αυτός και τα δύο 
άλλα εκλεγμένα μέλη του κόμματος, ο 
Pascal Bérubé και ο Joël Arseneau, δε θα 
ορκιστούν στο Βασιλιά.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Dasha Mart:  
Η δίμετρη καλλονή 
που μας έχει κάνει 
να χάσουμε τον… 
ύπνο μας!
Κάθε φορά που ανεβάζει μία φω-

τογραφία στο Instagram κάνει τον 
αντρικό πληθυσμό να παραληρεί και ο 
λόγος είναι προφανής, καθώς το μεγάλο 
μπούστο και τα σφριγηλά της οπίσθια 
σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητα.
Ο λόγος για την Dasha Mart, τη μελαχρι-

νή καλλονή με έδρα το Μαϊάμι, η οποία 
συνηθίζει να δείχνει πολύ… δέρμα, φο-
ρώντας σέξι εσώρουχα και αποκαλυπτικά 
μπικίνι σχεδόν σε κάθε της ανάρτηση.
Η Dasha έχει φιγουράρει στο εξώφυλλο 

του Playboy Mexico και είναι ένα από τα 
κορίτσια που οι άντρες λατρεύουν στο 
Instagram, καθώς φροντίζει ιδιαίτερα 
τους 2,5 εκατ. οπαδούς της ανεβάζοντας 
φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα.

Bruce Willis: Ξέγνοιαστες στιγμές με τις κόρες του
Μετά τη διάγνωσή του με αφασία… 

Ο Bruce Willis ανακοίνωσε πριν μερικούς μήνες ότι 
αποχωρεί οριστικά από τον κινηματογράφο, κα-

θώς διαγνώστηκε με αφασία, γεγονός που επηρεάζει 
τις νοητικές λειτουργίες του.
Πριν λίγες ημέρες, η σύζυγος του χολιγουντιανού σταρ 

Emma Willis μοιράστηκε ένα μοντάζ με βίντεο από τις 
ξέγνοιαστες στιγμές του ηθοποιού μαζί με τις δύο κόρες 
τους. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσιεύ-

τηκε στο Instagram, ο 67χρονος ηθοποιός απολαμβάνει 
βόλτες στο δάσος, δέχεται φιλιά από τα παιδιά του και 
ζει ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές. 
«Δεν πιστεύουμε στην τελειότητα εδώ, αλλά το φετινό 

καλοκαίρι μας ήταν αρκετά κοντά σε αυτό. Στην πραγμα-
τικότητα ήταν μαγικό», έγραψε η Emma Willis, σύζυγος 
του Bruce Willis.
                              © www.instagram.com/emmahemingwillis/

Jennifer Lopez – Ben Affleck: H ασορτί εμφάνιση 
στην επίδειξη μόδας του Ralph Lauren

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck 
πριν λίγες μέρες έκαναν την πρώτη 

τους επίσημη εμφάνιση μετά το γάμο. 
Το διάσημο κι ερωτευμένο ζευγάρι βρέ-

θηκε στην επίδειξη μόδας Ralph Lauren 
για την ανοιξιάτικη κολεξιόν 2023 στην 
Καλιφόρνια και έκανε τα φλας να 
αστράψουν.
Θυμίζουμε πως η Jennifer Lopez και ο 

Ben Affleck είχαν επιλέξει Ralph Lauren 
looks στο γάμο τους στη Georgia και δε 
θα μπορούσαν να μην τιμήσουν τον οίκο 
στην επίδειξη μόδας. Το ζευγάρι μάλιστα 
εμφανίστηκε με ασορτί μαύρα outfits.
Η 53χρονη σταρ επέλεξε ένα ριγέ φόρε-

μα, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτε-
ρες τάσεις της σεζόν, το οποίο είχε συν-
δυάσει υπέροχα με ένα μαύρο fedora 
καπέλο και μαύρη τσάντα φάκελο.
Άκρως γοητευτικός ήταν και ο 50χρονος 

ηθοποιός, ο οποίος φόρεσε ένα μαύρο 
κοστούμι με μαύρη γραβάτα. Το ζευγάρι 
πόζαρε για τους φωτογράφους αγκαλιά 
κοιτώντας ο ένας τον άλλον τρυφερά.
                                             © govastileto.gr

Η ξεχωριστή σχέση του Τζορτζ 
Κλούνεϊ με την Τζούλια Ρόμπερτς

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) 
και η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia 

Roberts) εμφανίστηκαν στο «Access 
Hollywood» λίγο πριν από την 
κυκλοφορία της ταινίας «Ticket to 
Paradise» και αποκάλυψαν τον λόγο 
που οι δυο τους δε βγήκαν ποτέ 
ραντεβού.
Σύμφωνα με τον Κλούνεϊ, «η Τζούλια 

ήταν πάντα σε μια σχέση, ή ήμουν εγώ. 

Γίναμε φίλοι αμέσως. Οπότε δεν ήταν 
τίποτα, ήταν μόνο διασκεδαστικό για 
εμάς. Δε νομίζω ότι υπήρξε ποτέ τέτοια 
σκέψη». Σύμφωνα με το δημοσίευμα του 
People κατά τη διάρκεια της εκπομπής, 
η οικοδέσποινα Κιτ Χούβερ (Kit Hoover), 
τους «βομβάρδισε» με γρήγορες 
ερωτήσεις, ειδικά για τη φιλική σχέση 
που διατηρούν όλα αυτά τα χρόνια.
Ο Κλούνεϊ είπε, ότι στην πρώτη 

γνωριμία η Τζούλια «με έκανε να γελάω» 
ενώ το σχόλιο της ηθοποιού ήταν ότι ο 
αγαπημένος ηθοποιός ήταν «ευγενικός». 
Στη συνέχεια οι σταρ ρωτήθηκαν για το 
τι θαυμάζουν περισσότερο ο ένας στον 
άλλον. 
Ο Κλούνεϊ εξήρε την καλοσύνη της 

συμπρωταγωνίστριάς του και η Ρόμπερτς 
είπε ότι σέβεται το σθένος του.
                                                  © 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.
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

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

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

«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 πήγαν τα 
ψώνια σου;
Μ-Ακρίβεια και πάλι ακρίβεια και δεν λέει 
να σταματήσει.
Α-Σύντομα θα δεις μειώσεις…
Μ-Τι έγινε; Βαρέθηκαν την αισχροκέρδεια 
που μας έχουν γδάρει εδώ και πολύ καιρό;
Α-Όχι, τίποτα τέτοιο.
Μ-Τότε; Θέλουν να μειώσουν τις τιμές για 
να τους δεχτεί πιο… θετικά ο Άγιος Πέτρος;
Α-Ούτε.
Μ-Πες το χριστιανή μου και με έσκασες.
Α-Απλούστατα, μόλις άκουσαν ότι 
δημιουργήθηκε κοινοβουλευτική επιτροπή 
για τον έλεγχο των τιμών, προπαντός των 
τροφίμων, άρχισαν να συμμορφώνονται.
Μ-Καλά λένε και «ο Άγιος φοβέρα θέλει». 
Για συνέχισε με την επιτροπή…
Α-Λοιπόν. Παρόλο που ο Καναδάς έχει 
επί του παρόντος το τρίτο χαμηλότερο 
ποσοστό πληθωρισμού τροφίμων μεταξύ 
των χωρών της G7, μετά την Ιαπωνία και 
τη Γαλλία, όπως όλοι διαπιστώσαμε, οι 
τιμές των τροφίμων είναι δύο και τρεις 
φορές πάνω από τον πληθωρισμό της 
χώρας τουλάχιστον τους τελευταίους 12 
μήνες.
Μ-Τι δυο και τρεις. Εδώ μιλάμε 
σε ορισμένα προϊόντα τροφίμων, 
πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας.
Α-Άσε με να συνεχίσω, για να μάθεις.
Μ-Συγνώμη. Συνέχισε…
Α-Λοιπόν. Με πίεση των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης και υπό την πρωτοβουλία 
του Νέο Δημοκρατικού Κόμματος (NDP) 
του Jagmeet Singh…
Μ-Καλά, αυτός δεν τα έκανε πλακάκια με 
το δικό μου;
Α-Ναι. Αλλά σε ορισμένα θέματα παίρνει 
ακόμα πρωτοβουλίες…
Μ-Πάλι καλά. Και συγνώμη για τη διακοπή 
και πάλι.
Α-Ήταν για διευκρίνιση. Λοιπόν, ο Singh 
ζήτησε όπως συγκροτηθεί η επιτροπή 
Γεωργίας για να ελέγξει αν δημιουργήθηκε 
αισχροκέρδεια των τιμών με πρόσχημα 
τον ιό και τη σύρραξη στην Ουκρανία.
Μ-Μπράβο και πάλι μπράβο.
Α-Ξέρεις όμως τι έγινε μόλις ακούστηκε το 
θέμα έρευνας τιμών;
Μ-Τι;
Α-Μεγάλες πανκαναδικές αλυσίδες 
καταστημάτων τροφίμων, βρήκαν την 
ευκαιρία και ανακοίνωσαν την παγίωση 
τιμών εκατοντάδων προϊόντων και τη 
μείωση άλλων εκατοντάδων.
Μ-Όπα τους…
Α-Φυσικά νομίζουν ότι ο κοσμάκης δε 
γνωρίζει ότι τα κέρδη τους ανήλθαν στα 
ύψη τον τελευταίο καιρό, και τώρα το 
παίζουν «καλά παιδιά».
Μ-Αλλά δεν είναι.
Α-Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν 
επωφελήθηκαν ειδικά με την ιστορία του 
«καρτέλ ψωμιού». 
Μ-Ξεχνιούνται τέτοια πράγματα; Δε μου 
λες τώρα, εσύ που παρακολουθείς τα 
νέα καλύτερα από μένα, τι γίνεται με την 
επιτροπή για τους φορτηγατζήδες;
Α-Α, ναι. Εκεί απ’ότι φαίνεται παίχτηκε 
η ιστορία του «βοσκού με το λύκο» 
ανάποδα.
Μ-Δε σε καταλαβαίνω…
Α-Το πράγμα είναι απλό. Ενώ είχαν 
στοιχεία ότι οι φορτηγατζήδες είχαν 
σκοπό να μείνουν όσο χρειάζεται στο 
κέντρο της πόλης της Οτάβας, οι αρχές 
της πόλης αγνόησαν τις πληροφορίες. 
Δηλαδή ήξεραν από το «βοσκό» ότι θα 
παραμείνουν, αλλά δεν έκαναν τίποτα. 
Ενώ αν έπαιρναν τα κατάλληλα μέτρα δε 
θα έφτανε η κατάσταση εκεί που έφτασε.
Μ-Σαν τι μέτρα;

Α-Σαν κι αυτά που πάρθηκαν από την 
πόλη του Κεμπέκ, όπου δεν άφησαν τη 
στάθμευση φορτηγών κοντά στο χώρο 
των διαδηλώσεων και τους ανάγκασαν να 
φύγουν αμέσως όπως έγινε. Αν θέλεις να 
μάθεις περισσότερα διάβασε τη σελίδα 16 
και 17 αυτή την εβδομάδα.
Μ-Για πες μου τώρα ,τι νομίζεις για την 
υπόθεση της 12χρονης στην Ελλάδα;
Α-Θα σε ρωτήσω εγώ γι’ αυτό μια και έχεις 
δυο κόρες.
Μ-Ακούω.
Α-Σαν μάνα που είσαι, δε θα καταλάβαινες 
ότι κάτι τρέχει με την κόρη σου όλο αυτό 
τον καιρό; Τόσο κοιμώμενη θα ήσουν;
Μ-Δεν το νομίζω. Κάτι θα καταλάβαινα 
και θα έπαιρνα τα μέτρα μου. Αλλά ποτέ 
δεν ξέρεις τι έγινε στην περίπτωση της 
12χρονης. 
Α-Ναι αλλά ορισμένα θέματα είναι φως – 
φανάρι που λέμε. 
Μ-Σωστά. Ένα όμως είναι σίγουρο, 
ότι υπήρχε και υπάρχουν κυκλώματα 
παιδεραστών που καιροφυλαχτούν να 
βρουν καινούργια θύματα.
Α-Δυστυχώς... Θυμάσαι τον τύπο, ένας 
εκπαιδευτικός στο Μόντρεαλ, που είχε 
αγοράσει στην Αφρική μια μικρούλα, ένα 
8χρονο κορίτσι από τη μητέρα της, με 
αντάλλαγμα χρήματα για πόσιμο νερό; 
Μ-Φυσικά το θυμάμαι το κτήνος. Την 
αγόρασε στην Αφρική για να την έχει 
σκλάβα του σεξ επί τρία χρόνια.
Α-Αν θυμάσαι καταδικάστηκε σε 18 χρόνια 
φυλακή.
Μ-Ναι και χάρηκα γι’αυτό.
Α-Παρόλα αυτά και  παρά την ποινή του, 
συνεχίζει να πιστεύει ότι δεν έχει κάνει 
τίποτα κακό, λέει. Αυτά τα αρρωστημένα 
μυαλά έχουν οι παιδεραστές.
Μ-Εύχομαι οι αρχές στην Ελλάδα να 
καθαρίσουν την ομίχλη της υπόθεσης της 
12χρονης και οι υπαίτιοι να τιμωρηθούν 
με τις μεγαλύτερες ποινές. Δενμου λες 
τώρα, άκουσες τίποτα για τον εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου; Ποια μέρα θα γίνει το 
δείπνο να πάμε κι εμείς όπως κάθε χρόνο, 
που πηγαίναμε πριν τον ιό;
Α-Όχι φέτος…
Μ-Γιατί; Τι έγινε;
Α-Απλούστατα, απ’ότι έμαθα. το επίσημο 
γεύμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
δε θα γίνει φέτος στην αίθουσα δεξιώσεων 
του Κοινοτικού Κέντρου, λόγω διάφορων 
εργασιών που πραγματοποιούνται στην 
αίθουσα.
Μ-Πιστεύω να γίνει η δοξολογία στον Αι 
Γιώργη.
Α-Ναι, αυτό θα γίνει.
Μ-Πάλι καλά. Τουλάχιστον εκεί θα πάμε.
Α-Επιβάλλεται. Κι αν είσαι από τους λίγους 
εκλεκτούς, μετά στο υπόγειο του ναού θα 
υπάρχει κοκτέιλ.
Μ-Το ξέρεις, ότι ούτε εγώ ούτε εσύ 
δεν είμαστε «εκλεκτοί». Αλλά πάλι, 
εφόσον έγινε με κατάμεστη την αίθουσα 
του κοινοτικού κέντρου η εκδήλωση 
του MAGIC MISSION, θα μπορούσαν 
να καθυστερήσουν τις εργασίες την 
εβδομάδα μετά την 28η Οκτωβρίου.
Α-Δε γινόταν.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι γίνεται εκδήλωση για τη 
Μικρασιατική Καταστροφή με τραγούδια 
από τον Πόντο και τη Σμύρνη που 
οργανώνει το Κογκρέσο του Κεμπέκ και η 
κοινότητα. Τι λες να πάμε;
Μ-Και το ρωτάς; Αγόρασε ένα τραπέζι. Θα 
φέρω και τους γειτόνους που η γιαγιά τους 
ήταν Σμυρνιά.
Α-Έγινε. Σ’αφήνω τώρα, διότι πάω για 
ψώνια και θα διαπιστώσω αν μειώθηκαν 
οι τιμές των τροφίμων.
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MLS|MONTREAL 
Πρόκριση  
στους «4»
Στα ημιτελικά της Ανατολικής Περι-

φέρειας του MLS προκρίθηκε η ομά-
δα του Μόντρεαλ!
Οι παίκτες του Γουίλφριντ Νάνσι επι-

κράτησαν στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνί-
δι των πλέι-οφ με 2-0 του Ορλάντο στο 
Στάδιο Σαπούτο και θα παίξουν επίσης 
στην έδρα τους με τη Νέα Υόρκη (Κυρια-
κή 23/10) με στόχο την πρόκριση στον 
τελικό της Ανατολής.
Το παιχνίδι με το Ορλάντο μόνο εύκολο 

δεν ήταν. Οι φιλοξενούμενοι ήταν απο-
φασισμένοι να «πουλήσουν» ακριβά 
το... τομάρι τους. 
Στο πρώτο ημίχρονο έχασαν τρεις με-

γάλες ευκαιρίες να πάρουν κεφάλι στο 
σκορ, ευτυχώς όμως για τους γηπεδού-
χους, οι αντίπαλοί τους ήταν άστοχοι 
στην τελική προσπάθεια... 
Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μόντρεαλ κα-

τάφερε να προηγηθεί στο σκορ με ωραίο 
πλασέ του Κονέ στο 68’ μετά από μετα-
βίβαση του Μιχαήλοβιτς, με τον τελευ-
ταίο να κερδίζει πέναλτι στις καθυστε-
ρήσεις και να ευστοχεί ο ίδιος για το 2-0!  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

NY RED BULLS-FC CINCINNATI 1-2 
LA GALAXY-NASHVILLE SC 1-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
AUSTIN FC-REAL SALT LAKE 3-2 
(πέναλτι) / 2-2 (καν. αγ.) 
CF MONTREAL-ORLANDO 2-0 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
NY CITY-INTER MIAMI 3-0 
FC DALLAS-MINNESOTA 2-1 (πέναλτι) 
/ 1-1 (καν. αγ.)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΪ-ΟΦ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

PHILADELPHIA UNION-FC CINCINNATI 
LAFC-LA GALAXY

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
CF MONTREAL-NEW YORK CITY 
AUSTIN FC-FC DALLAS 

ΚΎΠΕΛΛΟ ΕΛΛΆΔΟΣ 
Προκρίθηκε η ΆΕΚ 
Εκτός συνέχειας ΟΦΗ και Παναιτωλικός

Με δύο τέρματα των Κοσίδη (5΄) και 
Μάνταλου (67’ πέν.) η ΑΕΚ νίκη-

σε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0 στην ΟΠΑΠ 
ΑΡΕΝΑ και προκρίθηκε στην επόμενη 
φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

«Βόμβα» στην Κηφισιά, με την τοπική 
ομάδα να «πετάει» έξω τον ΟΦΗ, ενώ 
και η Καλαμάτα άφησε εκτός συνέχειας 
του θεσμού τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως 
εξής (με έντονα γράμματα οι ομάδες 
που προκρίθηκαν):
ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
Βόλος – Ιωνικός 4-0
Καλαμάτα – Παναιτωλικός 2-2 (4-3 πέν.)
Καλλιθέα – Βέροια 1-0
Άγιος Νικόλαος – Αλμυρός 2-0
Πανσερραϊκός – Παναχαϊκή 2-2  
(5-2 στην παράταση) 
Κηφισιά – ΟΦΗ 1-0
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος Αθ. 0-0 
(1-3 στην παράταση) 
Αλμωπός – Λαμία 0-2
Ιωνικός Ιωνίας – Απόλλων Παραλιμνίου 
0-4
Λάρισα – Λεβαδειακός 1-2
Πανελευσινιακός – Απόλλων Π. 1-3

BASKET LEAGUE

Κορυφή για 
τρεις ομάδες
Ιστορική πρώτη νίκη για 
την Καρδίτσα με buzzer 
beater από τη σέντρα!

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Προμηθέας 
Πάτρας διπλασίασαν τις νίκες 

τους στην Α1 μπάσκετ της Ελλάδας, 
μετά τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής.
Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν άνε-

τα με... κατοστάρα του Περιστερίου στο 
ΣΕΦ, στην επιστροφή ως αντίπαλος του 
Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο η διοίκηση 
των γηπεδούχων βράβευσε για την προ-
σφορά του στον Ολυμπιακό.
Άνετη ήταν και η επικράτηση της ΑΕΚ 

με αντίπαλο τον Απόλλωνα της Πάτρας, 
ενώ η έτερη ομάδα της Πάτρας, ο Προ-
μηθέας, υπέταξε και αυτός στην έδρα 
του τον Ιωνικό Νίκαιας, χωρίς ιδιαίτερη 
δυσκολία. Από εκεί και πέρα έχουμε έξι 
ομάδες με 3 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ ήταν 
ο νικητής στο 
ντέρμπι της 
Θεσσαλονίκης 
με τον ΑΡΗ, 
ο Παναθηνα-
ϊκός σημείω-
σε την πρώτη 
του νίκη στο 
πρωτάθλημα 
απέναντι στο 
Λαύριο, ενώ 
η Καρδίτσα 
σημείωσε την 

πρώτη της ιστορική νίκη στην Α1 κόντρα 
στον Κολοσσό, με απίστευτο buzzer 
beater του Μπέιτμον (φωτ.) σε νεκρό 
χρόνο πίσω από τη σέντρα!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  83-68 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.  59-57 
ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ   88-66 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ  93-70 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.  97-84 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  101-79

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 2 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  4 
02] ΑΕΚ    4 
03] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  4 
04] ΠΑΟΚ   3 
05] ΑΡΗΣ   3
06] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   3
07] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  3
08] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  3
09] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   3
10] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  2
11] ΛΑΥΡΙΟ   2
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  2

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
10:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
12:15 ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΟΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
08:45 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ 
12:15 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
12:15 ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
*Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται 
από τα κανάλια ΕΡΤ3 & ERTFLIX

ΘΕΜΆ | ΠΟΔΟΣΦΆΙΡΟ
Οι τραυματισμοί αυξήθηκαν 

κατά 20% την περασμένη σεζόν

Οι τραυματισμοί στα πέντε μεγάλα 
πρωταθλήματα της Ευρώπης αυ-

ξήθηκαν κατά 20% την περασμένη σεζόν 
και στοίχισαν σε συλλόγους περίπου 
μισό δισεκατομμύριο λίρες, σύμφωνα 
με μια νέα μελέτη, η οποία εγείρει ανη-
συχίες για την ευημερία των παικτών 
εν μέσω συμφόρησης στον αριθμό των 
παιχνιδιών.
Ο ευρωπαϊκός δείκτης τραυματισμών 

ποδοσφαίρου Howden’s European 
Football Injury Index για τη σεζόν 2021-
22 εκτίμησε ότι το κόστος τραυματισμών 
αυξήθηκε κατά 29% στα 513,2 εκατομμύ-
ρια λίρες (572,3 εκατομμύρια ευρώ), με 
την πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί Σεν Ζερ-
μέν να βρίσκεται στην κορυφή αυτής της 
λίστας με 38,1 εκατομμύρια ευρώ.
Το κόστος τραυματισμού υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο κόστος 
ενός παίκτη με τον αριθμό των ημερών 
που δεν ήταν διαθέσιμος. Ο πληθωρι-
σμός των μισθών έπαιξε επίσης ρόλο σε 
αυτή την αύξηση.
Η Premier League ανέφερε τους πε-

ρισσότερους τραυματισμούς (1.231) 
ακολουθούμενη από τη γερμανική 
Bundesliga (1.205) και την ισπανική 
LaLiga (848).
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε το μεγα-

λύτερο αριθμό απουσιών με 114, ενώ η 
Μπάγερν Μονάχου και η Τσέλσι υπέστη-
σαν αμφότερες από 97 τραυματισμούς.
«Αν κοιτάξετε τις δύο τελευταίες σεζόν, 

είναι λογικό να καταλήξετε ότι η ανα-
στάτωση του αγωνιστικού προγράμ-
ματος (λόγω του COVID-19) και η συμ-
φόρηση, έχει αρνητικό αντίκτυπο όσον 
αφορά στην εμφάνιση τραυματισμών», 
δήλωσε ο Τζέιμς Μπάροους, επικεφαλής 
αθλητισμού στο Howden.
Ο Μπάροους πρόσθεσε, ότι το έντονο 

στυλ παιχνιδιού των αγγλικών και γερ-
μανικών συλλόγων, σε συνδυασμό με το 
να φτάσουν στα τελευταία στάδια των 
ηπειρωτικών τουρνουά, συνέβαλαν στην 
αύξηση των τραυματισμών τους.
Οι παίκτες κάτω των 21 ετών επηρε-

άστηκαν ιδιαίτερα, με τον αριθμό των 

τραυματισμών τους να έχει δεκαπλασι-
αστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από 
30 το 2018-19 σε 326 το 2021-22.
«Από όλη την ανάλυση, αυτή ξεπήδη-

σε περισσότερο από τη σελίδα», είπε 
ο Μπάροους. «Αν κοιτάξουμε τις δύο 
τελευταίες σεζόν και τον αντίκτυπο της 
πανδημίας, είδαμε ότι οι σύλλογοι έχα-
σαν αρκετούς παίκτες και αναγκάστη-
καν να χρησιμοποιούν πιο συχνά νεα-
ρούς. Και πάλι με το αγωνιστικό στυλ 
της Premier League και της Bundesliga, 
θα υποθέτει κανείς ότι υπάρχει μεγαλύ-
τερη ζήτηση για αυτές τις νεότερες ομά-
δες παικτών».
Ενώ ο αντίκτυπος του COVID-19 μειώνε-

ται, οι σύλλογοι θα αντιμετωπίσουν μια 
νέα πρόκληση αυτή τη σεζόν λόγω του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ (20 
Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου), καθώς θα 
είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη 
διοργάνωση θα διεξαχθεί το χειμώνα.
Η διακοπή των συλλογικών αγώνων για 

έξι εβδομάδες θα απαιτήσει σφιχτότερο 
πρόγραμμα αγώνων και μικρότερη χει-
μερινή διακοπή για τους παίκτες. «Είναι 
η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια 
αναστάτωση στη μέση μιας σεζόν», είπε 
ο Μπάροους.
«Η χειμερινή διακοπή έχει πολύ σαφές 

αποτέλεσμα, όσον αφορά στη μείωση 
της εμφάνισης τραυματισμών ειδικά το 
Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, και η συ-
γκεκριμένη απώλεια της διακοπής φέ-
τος, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο».
Οι απουσίες που δε σχετίζονται με τον 

COVID-19 μειώθηκαν κατά τη διάρκεια 
της χειμερινής διακοπής σε όλα τα πρω-
ταθλήματα – 352 τον Ιανουάριο σε σύ-
γκριση με 411 τον προηγούμενο μήνα.
Ωστόσο, ο Μπάροους είπε ότι οι παί-

κτες που δεν έχουν επιλεγεί για τις εθνι-
κές τους ομάδες θα λάβουν μεγαλύτερο 
διάλειμμα στη μέση της σεζόν, το οποίο 
θα μπορούσε να αντισταθμίσει πιθανούς 
τραυματισμούς που θα συμβούν κατά τη 
διάρκεια του τουρνουά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-1  
62’ Τσοκάνης, 67’ Ντέλετιτς - 
53’ Μουτίνιο 
ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2-1 
62’ Ζερβίνιο, 73΄Γκρέϊ - 42’ Μάντζης 
ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-0 
94’ (πέν.) Άμραμπατ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ 2-2 
19’ Ροσέρο, 76΄Μπάλαν - 
56’ Τοράλ, 89’ Ντιουσέ 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2 
23’ Παλάσιος, 73’ Σάντσες
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-2 
37’ Ροντρίγκες - 8’ (αυτ.) 
Παπασταθόπουλος, 56’ Νάρεϊ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 8 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  24 (14-2) 
02] ΑΕΚ    18 (15-4) 
03] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  17 (14-8) 
04] ΠΑΟΚ  15 (9-6) 
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14 (12-7) 
06] ΑΡΗΣ  13 (10-9) 
07] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 (12-10) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 11 (11-9) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  8 (6-7) 
10] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   7 (3-8) 
11] ΟΦΗ   5 (7-14) 
12] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 5 (7-17) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  3 (4-11) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  2 (5-17)

ΣΚΟΡΕΡΣ   
-Αϊτόρ (ΠΑΟ) 8 γκολ (8αγ.) 
-Καρέλης (Παναιτωλικός) 6 γκολ (7αγ.) 
-Νάρεϊ (ΠΑΟΚ) 4 γκολ (8αγ.) 
-Ντέλετιτς (Βόλος) 4 γκολ (8αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

12:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

09:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  
12:30 ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

11:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 
13:00 ΟΦΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

✔ Στα έξι τελευταία ματς ανάμεσα στον Ολυ-
μπιακό και τον ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα έδρας και 
διοργάνωσης δεν έχει καταφέρει να επικρα-
τήσει ο γηπεδούχος. Η τελευταία φορά που 
συνέβη αυτό ήταν στις 24 Οκτωβρίου 2021 με 
τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν 2-1.

✔ Ο Χάμες Ροντρίγκες σημείωσε το γκολ 
2.500 για τον Ολυμπιακό ως γηπεδούχος. Το 
πρώτο είχε έρθει από τον Ηλία Υφαντή την 1η 
Νοεμβρίου 1959 στην αναμέτρηση Ολυμπι-
ακός – Ηρακλής 1-0 που ήταν η πρώτη που 
έδωσαν οι Ερυθρόλευκοι στην ιστορία της Α’ 
Εθνικής/Super League. Για να σημειώσουν τα 
γκολ αυτά χρειάστηκαν 1016 εντός έδρας παι-
χνίδια στα οποία δέχθηκαν 630 γκολ από τους 
αντιπάλους τους.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

Το 2026 το γήπεδο του ΠΑΟ

«Το… ποτάμι δε γυρίζει πίσω», 
αυτή την πεποίθηση, με τη βε-

βαιότητα πως ο Παναθηναϊκός θα έχει 
το 2026 το δικό του γήπεδο στον Βοτανι-
κό, εξέφρασε ο Κώστας Μπακογιάννης 
στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε 
το μεσημέρι της Δευτέρας 17/10 στον 
Ελαιώνα, λίγη ώρα μετά την έναρξη δη-
μοπράτησης του έργου.
Ο δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε το 

έργο όχημα που θα ξυπνήσει τον κοι-
μώμενο γίγαντα της περιοχής, με οφέλη 
τόσο για το σύλλογο όσο και για την πρω-
τεύουσα. 
«Επιλέξαμε να διοργανώσουμε τη συνέ-

ντευξη Τύπου στον Ελαιώνα. Αφενός για 
να διαπιστώσετε εν τοις πράγμασι πως 
όταν μιλάμε για τον Ελαιώνα μιλάμε για 
το ευρύτερο κέντρο της πόλης, μόλις τρία 
χιλιόμετρα από την Ομόνοια, δηλαδή 10-
12 λεπτά με το αυτοκίνητο, κοντά στο 
σταθμό του μετρό και, όπως έχει υπολο-
γιστεί, μισή ώρα με μέσο σταθερής τρο-
χιάς από κάθε σημείο της Αττικής. Αφε-
τέρου, θέλαμε να δείτε με τα μάτια σας 
τη σκληρή πραγματικότητα του Ελαιώνα, 
γιατί μας έχει έρθει ο λογαριασμός για 
δεκαετίες εγκατάλειψης και αδιαφορίας. 

Κοιτάξτε λίγο γύρω σας… Άναρχη δόμη-
ση, έλλειψη υποδομών, άδειες βιομη-
χανίες, αναξιοποίητες εγκαταστάσεις, 
λιγοστοί κάτοικοι – ήρωες, σκουπίδια, 
μπάζα… Ένας κοιμώμενος γίγαντας είναι 
ο Ελαιώνας, που σήμερα ξυπνά με όχημα 
τη νέα υπερσύγχρονη αρένα του Πανα-
θηναϊκού» ανέφερε αρχικά ο κ. Μπακο-
γιάννης, για να συνεχίσει:
«Ο Βοτανικός θα εξυγιανθεί πολεοδομι-

κά, θα αποκτήσει σύγχρονες υποδομές, 
κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρα-
σίνου. Θα εξελιχθεί σε μια αναβαθμισμέ-
νη περιοχή, στην οποία θα επενδυθούν 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η πόλη 
μεγαλώνει. Έχουμε χαρά, ενθουσιασμό 
και κάποια περηφάνια. Το μέλλον άρχισε, 
η αρένα του Παναθηναϊκού δημοπρατή-
θηκε οριστικά. Έχουμε εδώ και τη σχετι-
κή απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
Είναι η αρχή της επίσημης διαδικασίας. 
Η αρχή για την οποία δουλέψαμε τόσο 
σκληρά, τόσους μήνες, τόσα χρόνια. Και 
όχι, δεν είναι όνειρο. Πριν από περίπου 
δύο ώρες η οικονομική επιτροπή έγραψε 
ιστορία, ενώ παράλληλα προχωρούν οι 
διαδικασίες για να αρχίσουν οι πρόδρο-
μες εργασίες μέχρι τα Χριστούγεννα. 

Κάντε λίγη ακόμη υπομονή και πολύ σύ-
ντομα εδώ που βρισκόμαστε θα δουλεύ-
ουν οι μπουλντόζες. Ακούσαμε τόσα χρό-
νια πολλές υποσχέσεις και είχαμε πολλές 
ματαιώσεις. Δικαίως κυριαρχούσαν η 
απογοήτευση και ο κυνισμός. Ό,τι ξέρα-
τε όμως, ξεχάστε το. Η Διπλή Ανάπλαση 
είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα με δύο 
πόλους, ένα πρόγραμμα βαθιά κοινω-
νικό, γιατί έρχεται να αλλάξει τη φυσιο-
γνωμία της Αθήνας. Θα κερδίσουμε στην 
Αλεξάνδρας έναν πνεύμονα οξυγόνου και 
ταυτόχρονα στο Βοτανικό δημιουργείται 
μια νέα πόλη με την αρένα ως όχημα. 
Επεκτείνεται η πόλη της Αθήνας, με όλα 
τα κριτήρια της βιωσιμότητας. Το σχέδιό 
μας στον Ελαιώνα προβλέπει λίγο λιγότε-
ρο από 50% πρασίνου. Ό,τι έχει πάει λά-
θος στην Αθήνα, θέλουμε να το κάνουμε 
σωστά στον Ελαιώνα. Το γήπεδο όχι μόνο 
είναι σε ιστορικό σημείο, αλλά έχει θέα 
την Ακρόπολη. Ο προϋπολογισμός για το 
γήπεδο ανέρχεται στα 123.000.000 ευρώ 
με ΦΠΑ, η χρηματοδότηση είναι απολύ-
τως εξασφαλισμένη από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων και από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Ο δήμος δημοπρατεί ταυτό-
χρονα τη μελέτη και την κατασκευή για 
να εξοικονομήσουμε χρόνο. Σήμερα κά-
ναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, αλλά έχου-
με πολύ μεγάλο δρόμο. Δε δικαιούμαστε 
να επαναπαυτούμε».
Λίγο μετά το τέλος της ομιλίας του δη-

μάρχου Αθηναίων οι θρύλοι του «Τρι-
φυλλιού» που βρέθηκαν στον Ελαιώνα 
ξεναγήθηκαν στον χώρο όπου θα ανε-
γερθεί το νέο γήπεδο του συλλόγου και 
είδαν το χάρτη των νέων εγκαταστάσεων. 
Στην εκδήλωση παρόντες ήταν -μετα-

ξύ άλλων- οι Μίμης Δομάζος, Αντώνης 
Αντωνιάδης, Σπύρος Λιβαθηνός, Τάκης 
Οικονομόπουλος, Άγγελος Μπασινάς, 
Γιούρκας Σεϊταρίδης, Τότης Φυλακούρης, 
Απόστολος Κόντος και Νίκος Σαργκάνης.

Γιώργος Σηφάκης 
© dimokratia.gr

ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ|ΕΛΛΑΔΑ 
Ο ΠΑΟΚ «βύθισε» τον Ολυμπιακό! 
Συνέχισε το σερί του ο Παναθηναϊκός 

Με το μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ στο 
Φάληρο επί του Ολυμπιακού, ολο-

κληρώθηκε η 8η αγωνιστική της  Super 
League 1, που βρίσκει τον Παναθηναϊκό 
να συνεχίζει μόνος πρώτος και έχοντας το 
απόλυτο 8Χ8  και την ΑΕΚ να ακολουθεί 
σημειώνοντας (έστω και δύσκολα) την τέ-
ταρτη σερί νίκη, παραμένοντας βέβαια έξι 
βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Η απόλυτα δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ, του 
έδωσε φτερά για αντεπίθεση και κάλυψη 
του χαμένου εδάφους, στη διεκδίκηση 

του πρωταθλήματος, ενώ βύθισε τον Ολυ-
μπιακό σε βαθύτερη αγωνιστική κρίση, 
που φαντάζει πολύ δύσκολο να μπορέσει 
να ανακάμψει γρήγορα και να επανέλθει 
με καλές πιθανότητες ως πρωταγωνιστής.

Ο Παναθηναϊκός έκανε και πάλι επίδει-
ξη ισχύος στη Λαμία, ωστόσο εκτός από 
τους τρεις βαθμούς της νίκης, αποκόμισε 
πολλούς τραυματισμούς, αποτέλεσμα του 
σκληρού παιχνιδιού των γηπεδούχων που 
άφηνε ατιμώρητους ο διαιτητής Φωτιάς.

Η ΑΕΚ λύγισε την αντίσταση του Ατρόμη-

του με πέναλτι στο 94΄, εμφανίζοντας και 
πάλι κάποιες αδυναμίες της σε άμυνα και 
επίθεση, κάτι μάλλον φυσιολογικό, αφού 
ακόμη είναι σε διαδικασία χτισίματος της 
ομάδας και προσπάθειας να περάσει η φι-
λοσοφία του νέου προπονητή της.

Ο Βόλος συνεχίζει να αποτελεί την ευ-
χάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, νί-
κησε και πάλι με ανατροπή (τέταρτο σερί 
τρίποντο) και είναι μόνος τρίτος στην κα-
τάταξη, παίζοντας μάλιστα και ωραίο επι-
θετικό ποδόσφαιρο.

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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30 Οκτωβρίου, Κυριακή, 10:30 
π.μ., με την ευκαιρία της 

εθνικής επετείου της «28ης Οκτω-
βρίου 1940» και της επετείου της 
«Απελευθέρωσης της Θεσσαλο-
νίκης, 26ης Οκτωβρίου 1912», θα 
τελεστεί δοξολογία, στον Καθεδρι-
κό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, 2455 
Côte Ste-Catherine, Montreal. Θα 
ακολουθήσει κοκτέιλ, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της εκκλησίας. (Περι-
ορισμένος χώρος).

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.

Το αναλυτικό πρόγραμμα δημοσι-
εύεται στο διπλανό άρθρο.

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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Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, 
σε συνεργασία με την Ελληνική Κοι-

νότητα Μείζονος Μοντρεάλ, το Ελληνι-
κό Ίδρυμα Υποτροφιών, το Λύκειον των 
Ελληνίδων Μοντρεάλ και το Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου, διοργανώ-
νει ένα διήμερο εκδηλώσεων, στις 6 και 
7 Νοεμβρίου 2022, με θέμα τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή. Πρόκειται για ένα 
πολυδιάστατο πάνθεον εκδηλώσεων, 
προκειμένου να τιμηθεί η ιστορική μνή-
μη μιας από τις μεγαλύτερες τραγωδίες 
της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, έναν 
αιώνα μετά από τα δραματικά συμβάντα.

Η Μικρασιατική Καταστροφή (1922) θε-
ωρείται από τις μεγαλύτερες, αν όχι η 
μεγαλύτερη, συμφορές του ελληνισμού 
διαχρονικά. Με τη Συνθήκη της Λωζάνης 
και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυ-
σμών, ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφα-
νίστηκε ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια 
και περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες 
ήρθαν, υπό άθλιες συνθήκες, στην Ελλά-
δα. Η ματωμένη ιστορία της Μικρασιατι-
κής συντριβής καταδίωξε την Ελλάδα τα 
προπολεμικά χρόνια, συνεχίζοντας να 
αποτελεί πληγή μέχρι σήμερα.

Έτσι, την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου, και ώρα 
10 π.μ., θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέη-
ση για τους πεσόντες, στον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Στη συνέχεια, στη 1 μ.μ., θα εγκαινιαστεί 
έκθεση φωτογραφίας με τίτλο ΣΜΥΡΝΗ 
1922: Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ. Η επιμέλεια της 
έκθεσης υπογράφεται από τη μουσειολό-
γο Δρ. Νάντια Ασκούνη, Ειδική Σύμβου-
λο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε 
θέματα πολιτισμού, πολιτιστικής διπλω-
ματίας και διαχείρισης. Η έκθεση φωτο-
γραφίας θα φιλοξενηθεί στο Foyer του 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου Αδριανός 
Μαρής. Είσοδος ελεύθερη. 

Θα ακολουθήσει, από τις 2 μ.μ. μέχρι 4 
μ.μ., επιστημονική ημερίδα, την οποία 
συντονίζει το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτρο-
φιών και ο Δρ. Γιάννης Χατζηνικολάου. 
Η επιστημονική ημερίδα, η οποία θα 
περιλαμβάνει ομιλίες με έγκριτους πανε-
πιστημιακούς για το θέμα της Μικρασια-
τικής Καταστροφής, θα λάβει χώρα στο 
Foyer του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου 
Αδριανός Μαρής. Είσοδος ελεύθερη. 

Οι εκδηλώσεις της Κυριακής θα κλείσουν 
με ένα πολιτιστικό αφιέρωμα, στη μεγά-
λη αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού 
Κέντρου Αδριανός Μαρής. Στην εν λόγω 
εκδήλωση θα συμμετάσχουν η χορευτική 
ομάδα “Ορφέας” του Λαογραφικού Εργα-
στηρίου Μοντρεάλ του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος της ΕΚΜΜ και ο Ελληνικός Λαο-
γραφικός Όμιλος Συρτάκι. Οι χορευτικές 
ομάδες θα παρουσιάσουν χορούς του 
Πόντου και της Μικράς Ασίας. 

Επίσης, το μουσικό σχήμα με ερμηνεύ-
τρια την Παναγιώτα Τσίτσου θα μας τα-
ξιδέψει νοερά με επιλεγμένα ρεμπέτικα 
και σμυρνέικα τραγούδια βγαλμένα από 
τη ζωή, την καθημερινότητα, τις δραστη-
ριότητες των ανθρώπων πριν την κατα-
στροφή της Σμύρνης αλλά και από την 
προσφυγιά στην Ελλάδα. 

Το πολιτιστικό αυτό αφιέρωμα θα αρχίσει 
στις 5 μ.μ. Είσοδος: 30$. Τα έσοδα της 
εκδήλωσης θα διατεθούν στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα της ΕΚΜΜ. 

Τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., 
το Λύκειον των Ελληνίδων Μοντρεάλ, 
σε συνεργασία με το Ελληνικό Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου, διοργανώνει την 
πρεμιέρα της επικής ταινίας “ΣΜΥΡΝΗ 
ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ” της Μιμής Ντενίση, 
στον κινηματογράφο Cinémas Guzzo 
(Sphèretheque). Τα εισιτήρια για την 
προβολή της ταινίας έχουν ήδη εξαντλη-
θεί. Ευχαριστούμε την παροικία για τη 
θερμή της υποστήριξη.

Για πληροφορίες και εισιτήρια για το 
πολιτιστικό αφιέρωμα, καλέστε τον Μι-
χάλη Πατσατζή στο (514) 575-0932, τη 
Γεωργία Χαλούλου στο (514) 898-9226 
ή την Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη στο 
ifrangouli@yahoo.com.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 
Νέα εκτελεστική ομάδα

Την περασμένη Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου, στην τακτική συνεδρίασή τους, τα μέλη 
της Επιτροπής Εράνου εξέλεξαν τη νέα Εκτελεστική Ομάδα που θα ηγείται της 

Επιτροπής. Προσωρινός Πρόεδρος εξελέγη ο πρώην Πρόεδρος Τάσος Ξυπολιτά-
κης. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δημήτρης Κωστόπουλος. Ταμίας ο Γιώργος Αμανατί-
δης. Γραμματέας εξελέγη η Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη, ενώ στις Δημόσιες Σχέσεις ο 
Κωνσταντίνος Μεράκος.  

Νωρίτερα, υπέβαλλε την παραίτησή του στην Επιτροπή ο Πρόεδρός της, Δρ. Γε-
ώργιος Τσούκας. «Δεν είμαι πλέον σε θέση να συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική 
και καταξιωμένη επιτροπή, καθώς ο σημερινός μου ρόλος απαιτεί να επικεντρωθώ 
στο σύνολο της λειτουργίας της Κοινότητας», ενημέρωσε με επιστολή του, αναφε-
ρόμενος στη νέα του θέση ως Πρόεδρος της ΕΚΜΜ. «Είναι ιδιαίτερη τιμή που υπη-
ρέτησα ως Πρόεδρος αυτής της επιτροπής και είμαι πραγματικά ευγνώμων για την 
αμέριστη βοήθεια, που προσέφερε ο καθένας από εσάς. Επίσης, είμαι ευγνώμων 
που απέκτησα νέους φίλους», συμπλήρωσε ο Δρ. Γεώργιος Τσούκας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΡΟΝΤΟ
Σημαντικές επαφές του Προέδρου της ΕΚΜΜ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γιώργος Τσούκας προσκλή-
θηκε και παρακολούθησε τις εργασίες το διήμερου 

Οικονομικού Φόρουμ του Τορόντο, που διοργανώθηκε 
από το The Hellenic Initiative Canada σε συνεργασία με 
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Στόχος του Φόρουμ 
είναι να φέρει σε επαφή κυβερνητικούς, κοινοτικούς και 
επιχειρηματικούς εκπροσώπους από την Ελλάδα και τον 
Καναδά για την προώθηση των ελληνοκαναδικών εμπορι-
κών και επενδυτικών δεσμών. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ συναντήθηκε με τους ομιλητές και 
τους πολυάριθμους συμμετέχοντες, με σκοπό την προώ-
θηση της Κοινότητάς μας μέσα από τη δημιουργία δεσμών 
και νέων προοπτικών δικτύωσης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ανανεώθηκε η θητεία του στην Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Η ΕΚΜΜ είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι, ο Γενικός Δι-
ευθυντής του  Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» κ. Χρήστος Αδαμόπουλος, 

θα συμμετέχει για τρία ακόμη χρόνια ως μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιω-
τικής Εκπαίδευσης (CCEP), καθώς ανανεώθηκε η θητεία του στην επιτροπή.  Ως 
ένας από τους εννέα  Επιτρόπους, ο ρόλος του κ. Αδαμόπουλου και η αποστολή 
της Επιτροπής θα είναι να συμβουλεύει τον Υπουργό Παιδείας σε όλα τα θέματα 
που αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση στο Κεμπέκ, όπως  άδειες, επιχορηγήσεις, 
προγράμματα, μεταφορές, ποιότητα της εκπαίδευσης, τα ποσοστά  επιτυχίας των 
μαθητών από το Προνηπιαγωγείο ως το Κολλέγιο κ.α.

Ως μέρος μιας ομάδας επιλεγμένων, επιτυχημένων και δοκιμασμένων εκπαιδευτι-
κών και  διευθυντών σχολείων, ο κ. Αδαμόπουλος θα είναι σε θέση να προσφέρει 
στον Υπουργό Παιδείας την πλούσια εμπειρία του. Αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία 
για το Σχολείο μας και την Κοινότητά μας, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
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(ΤΑ ΝΕΑ) Μετά από 3 χρόνια διακοπής 
των εκδηλώσεων λόγω πανδημίας, 
για άλλη μια φορά η αίθουσα του 
Κοινοτικού Κέντρου ήταν κατάμεστη 
από συμπατριώτες, που είχαν έρθει για 
να υποστηρίξουν το συνεχές κοινωνικό 
και ανθρώπινο έργο του οργανισμού 
MAGIC MISSION. Κάτω από τις μελωδίες 
και ερμηνείες των καλλιτεχνών της 
παροικίας μας Νίκο Αναστασίου, Γιώργο  
Γεωργακόπουλο και της Άντζελας, οι 
παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη νόστιμη 
μακαρονάδα που ετοίμασε ο γνωστός 
μάγειρας Γιώργος Αναγνώστου με τους 
βοηθούς του. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣ ΒΡΙΣΗΙΣ ΜΑΥΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Magic 
MissionΕκ μέρους των εθελοντών του 
Magic Mission με μεγάλη χαρά σας 
καλωσορίζω και πάλι, σε αυτή την 
αναγεννημένη συνεστίαση ύστερα από 
μερικά χρόνια σιωπής. Σήμερα επίσης 
γιορτάζουμε μια δεκαετία από την 
ίδρυση του Magic Mission. Αρχίσαμε τον 
Μάρτη του 2012 και θα άξιζε τον κόπο 
να ανατρέξουμε σε αυτά τα 10 χρόνια 
και να αναλογιστούμε το έργο μας, αλλά 
και να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες 
κατορθώσαμε να τα καταφέρουμε. 
Πραγματικά δύσκολα τα τελευταία 
10 χρόνια για όλους μας και εδώ στο 
Μόντρεαλ αλλά και σε όλο τον κόσμο. 
Παγκόσμια γεγονότα συγκλόνισαν τις ζωές 
των ανθρώπων και φυσικές καταστροφές 
συμπλήρωσαν την εικόνα. Στην πατρίδα, 
εκτός από την οικονομική
ανέχεια, ήρθαν να προστεθούν οι σεισμοί, 
οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι πολιτικές 
αναταραχές και η καταραμένη πανδημία 
του κορονοϊού που μέχρι σήμερα έχει 
σκοτώσει πάνω από 32.000 συμπατριώτες 
μας και 6,500.000 παγκοσμίως με το κακό 
να μην έχει τελειώσει ακόμη.
Η Ελληνική Παροικία θρήνησε αρκετούς 
συμπατριώτες μας θύματα της πανδημίας. 
Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και ο 
πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην καρδιά 
της Ευρώπης, που έφερε τα πάνω κάτω 
στις παγκόσμιες αγορές και την ακρίβεια 

στα ύψη που όλοι τη νιώθουμε σε 
καθημερινή βάση. Προσευχόμαστε και 
ελπίζουμε να βρεθεί κάποια λύση και να 
σταματήσουν οι μεγάλοι να διεκδικούν 
ηγεμονίες για τα συμφέροντα των λίγων.
Πραγματικά, 10 δύσκολα χρόνια και 
δυστυχώς τα προβλήματα και η μιζέρια 
συνεχίζονται χωρίς να βλέπουμε κάποιο 
φως αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο.
Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, μαζί 
περάσαμε αυτά τα 10 χρόνια και όλοι 
μας τα φορτωθήκαμε στους ώμους. Σε 
μερικούς δεν φαίνονται αλλά σε άλλους 
άφησε σημάδια θυμίζοντάς μας το 
πέρασμα του χρόνου και το αέναο τικ-
τακ του ρολογιού της ζωής. Αναμνήσεις, 
στιγμές χαράς και λύπης έρχονται στο 
μυαλό όλων μας. Ιδιαίτερα στην παλιά 
γενιά του Μόντρεαλ που σέρνει στο 
διάβα της ζωής μας αγώνες, δουλειά και 
προσπάθεια για να έχουμε σήμερα αυτά 
που έχει ο Ελληνισμός του Μόντρεαλ και 
η οργανωμένη Παροικία.
Πολλοί από τους πρωτεργάτες για την 
πρόοδο της Παροικίας μας δεν είναι πια 
μαζί μας και εμείς που απομείναμε πρέπει 
σύντομα να παραδώσουμε τη σκυτάλη 
στην άξια νέα γενιά. Αυτό θα πρέπει να 
συμβεί και για το Magic Mission που το 
έργο του πρέπει να συνεχιστεί. Χέρι-χέρι 
με όλους εσάς με την αγάπη σας, την 
ανθρωπιά σας και την αλληλεγγύη στον 
συνάνθρωπο θα είμαστε πάντα παρόντες
για να στηρίζουμε όλους αυτούς στην 
πατρίδα που έχουν την ανάγκη της δικής 
μας βοήθειας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτώντας 
πίσω αυτά του 10 χρόνια που πέρασαν 
διαπίστωσα πόσο υπέροχη είναι η 
Παροικία μας και οι άνθρωποί της, που 
πάντα σε κάθε κάλεσμα για βοήθεια 
δεν δίστασαν ούτε για μια στιγμή να 
ανταποκριθούν.
Συμπάροικοι από κάθε στράτα της 
ζωής, εργάτες, υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 
επιχειρηματίες, επιστήμονες, σχολεία, 
φοιτητές, εφημερίδες, ραδιοφωνικοί 
σταθμοί και τηλεοράσεις, οργανισμοί, 
σωματεία, σύλλογοι και η Εκκλησία, όλοι 
μαζί ενώσαμε τα χέρια σε μια μεγάλη 
αγκαλιά και ξεπεράσαμε ενάμιση 
εκατομμύριο καναδικά δολάρια σε 
ρευστό και τρόφιμα μακράς διαρκείας, 
που με υπευθυνότητα διαχειρίστηκε το 
Magic Mission έτσι που κάθε δολάριο 
βρήκε το δρόμο του για να βοηθήσει 
πάνω από 50 οργανισμούς στην πατρίδα.
Όλοι εμείς στο Magic Mission είμαστε 
υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη σας, 
είναι τιμή μας που στο όνομά σας 
στέλνουμε τουλάχιστον 5 αποστολές το 
χρόνο σε αυτούς που τις περιμένουν. 
Τρόφιμα, καινούργιο ρουχισμό, 
παπούτσια, κλινοσκεπάσματα, είδη 
καθαρισμού, παιδικές τροφές, παιχνίδια, 
φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι 

άλλο μας ζητήθηκε από τους οργανισμούς. 
Οι εθελοντές μας ξόδεψαν ατέλειωτες 
ώρες στις αποθήκες συσκευασίας για τις 
ετοιμασίες των αποστολών. Πάντα με 
το χαμόγελο και την ικανοποίηση ότι τα 
δέματα που ετοιμάζουμε θα μοιράσουν 
χαρά, αγάπη και αλληλεγγύη στους 
συνανθρώπους μας πίσω στην πατρίδα.
Ας κρατήσουμε όλοι μαζί για το μέλλον 
τη φλόγα της αγάπης αναμμένη και ας 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε από το 
υστέρημά μας σε αυτούς που δεν έχουν 
στον ήλιο μοίρα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω 
σχετικά με το πρόσφατο ταξίδι μου στην 
πατρίδα. Επισκέφτηκα πάρα πολλές 
οργανώσεις στην περιφέρεια Αττικής, 
καθώς και οργανισμούς που βρίσκονται 
σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που διαπίστωσα
ήταν ότι για τους περισσότερους 
οργανισμούς που επισκέφτηκα ήταν 
ότι έπρεπε να δράσω άμεσα για να 
καλυφτούν βασικές ανάγκες. Μαζί με τους 
υπεύθυνους πήγαμε σε διάφορες αγορές 
τροφίμων και προμηθευτήκαμε τρόφιμα, 
λαχανικά, φρούτα, λάδια, φρέσκο κρέας, 
χυμούς και άλλα. Καλύψαμε έστω και 
προσωρινά τις καθημερινές ανάγκες 
γιατί όπως διαπίστωσα οι ανάγκες είναι 
μεγάλες και τα αιτήματα για βοήθεια 
πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. 
Αισθάνθηκα υπερήφανη για τους 
εθελοντές του Magic Mission υπερήφανη 
για τους Έλληνες που Μόντρεαλ που δεν 
γύρισαν την πλάτη αλλά βάζουν πλάτη 
και στηρίζουν την προσπάθειά μας για 
να βοηθούμε όλο και περισσότερους 
οργανισμούς στην πατρίδα που 
φροντίζουν παιδιά.
Είναι γεγονός ότι χωρίς τη βοήθεια 
και συμπαράσταση του απόδημου 
Ελληνισμού οι οργανισμοί αυτοί δεν θα 
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις 
τεράστιες ανάγκες της καθημερινότητας 
χιλιάδων παιδιών της πατρίδας. Όλοι 
μας στο Magic Mission ευελπιστούμε ότι 
ο Ελληνισμός του Μόντρεαλ, όπως πριν 
έτσι και σήμερα θα στηρίξουν το έργο μας 
και τις προσπάθειές μας για να έχουν τα 
παιδιά της πατρίδας έστω και λίγα από 
αυτά που έχουν τα δικά μας παιδιά εδώ.
Θα ήθελα να αναφερθώ στον μεγάλο μας 
δωρητή το ίδρυμα Βασίλης Τσιώλης που 
η βοήθειά του φτάνει στις αποθήκες μας 
με κοντέϊνερ με όσπρια, λάδι κανόλα και
άλλα. Τον Γιώργο Καρύδη, που χωρίς τη 
βοήθειά του δεν θα είχαμε αυτή την
προσφορά. Τον Ανδρέα Σιούνη για την 
αγάπη του στον συνάνθρωπο.
Ευχαριστούμε τους απλούς ανθρώπους 
που από το υστέρημά τους συνέβαλλαν 
αποτελεσματικά στις προσπάθειές μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα ΜΜΕ για 
την σημαντική βοήθειά τους στο έργο 
μας. Το ΒΗΜΑ του Χρήστου Μανίκη, 
τα Ελληνοκαναδικά Νέα των Γιώργου 

Γκιούσμα και Γιώργου Μπακογιάννη και 
ιδιαίτερα για τις υπέροχες αφίσες, τον 
Μιχάλη Τελίδη του Ράδιο CFMB, την 
Μαρία Δαπέρη Γκρίφιθ του Mike FM, το 
Ράδιο Ακρίτες του Κώστα Δανιηλίδη, τα 
Χρονικά του Δημήτρη Παπαδόπουλου, 
το Ζούμε Μόντρεαλ του Νάσου 
Παπανικολόπουλου, τον Πάρι Πέτρου Me 
Greek, τον Αντώνη Μπότσικα, τον Δημήτρη 
Ηλία, τον Αείμνηστο Γιάννη Κόκκωνα 
του Odyssey TV. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στους καλλιτέχνες μας Νίκο Αναστασίου, 
Γιώργο Γεωργακόπουλο και Άντζελα που 
μας προσφέρουν αφιλοκερδώς και με 
μεγάλη τους ευχαρίστηση ένα πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις 
επιχειρήσεις που προσέφεραν όλα τα υλικά 
για το σημερινό Γεύμα Μακαρονάδας. 
Canada wide του Γιάννη Πιτσικούλη, τον 
Μανόλη Θεολόγου, Canadian Brazilian 
coffee, το Ζαχαροπλαστείο Αμβροσία, την
εταιρία DeFedis των αδελφών Αντύπα, το 
Elmond Bakery του Νίκου Αρκολάκη, την 
εταιρία ΜΙΡΟΝ του Δημήτρη Νικολιδάκη, 
Rose Hill foods του Γιώργου και Σπύρου 
Σαρμπάνη, και το L ‘Academy.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εσάς 
στην ΕΚΜΜ, στον Πρόεδρο και στα μέλη
του Δ.Σ., στους υπαλλήλους του 
Λογιστηρίου για την βοήθειά τους, στον 
Γιώργο Κορμά για την μεγάλη του βοήθεια 
και συμπαράσταση, στον Δημήτρη 
Γεωργαντά, στις κυρίες της κουζίνας 
Άντζελα και στους μαγείρους, στους 
σερβιτόρους για το τέλειο σερβίρισμα, 
στις κυρίες για τα πεντανόστιμα 
γλυκίσματά τους, σε όλες τις εθελόντριες 
και ειδικά στις εθελόντριες του συλλόγου 
Κεφαλλήνιων, και στους Προσκόπους μας 
του Μενέλαου Παυλίδη.
Για να γίνουν όλα αυτά, τα μέλη της 
Επιτροπής του Magic Mission εργάζονται 
μεθοδικά και σκληρά. Θα ήθελα να τους 
καλέσω κοντά μου για να μας γνωρίσετε 
όλους.
Εύα Μουρελάτου, Αντιπρόεδρος, Αιμιλία 
Αδάμου, Γραμματέας, Δήμητρα Γκοτσίνα, 
Εκτελεστική Γραμματέας, Ηρώ Σαϊτανή 
Θεοφάνους, Ταμίας, Γιάννης Μανίκη, 
Β›Ταμίας, Γιώργος Αναγνώστου -(ο 
μάγειράς μας), Άγγελος Ελευθεριώτης, 
Γιάννης Θεοδοσόπουλος, Σοφία Λάπα, 
Παναγιώτα Λιανού, Κατερίνα Μαρκάκη, 
Μαρίνα Μιχαήλ, Αφροδίτη Μουρελάτου, 
Ειρήνη Μπουρίκη, Παντελής 
Παπαμιχαλόπουλος, Πήτερ Σταμόγιαννος, 
Ελένη Τιριτίδου.
Να ευχαριστήσω όλους εσάς που σήμερα 
δώσατε το δυναμικό σας παρών, στην 
εκδήλωση αυτή που έχει μοναδικό σκοπό 
την βοήθεια στα παιδιά της πατρίδας 
μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και 
αν εσείς συνεχίσετε τη βοήθειά σας θα 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς το 
έργο μας.

Η Ελληνική παροικία έδωσε το παρών στην εκδήλωση 
του MAGIC MISSION
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#newsmatters FEATURE
REACHING 384,000 OF READERS ACROSS ALL ENGLISH QUEBEC COMMUNITY NEWSPAPERS
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Q uebec’s community newspapers 
have spent much of the last two 
years keeping readers informed 

about how to combat the COVID-19 
pandemic – from providing updates 
on case numbers and new public 
health measures, to documenting 
community self-help e� orts, encour-
aging local businesses and providing 
much-needed distraction. 

They have also played a role in help-
ing readers distinguish reliable in-
formation from the swirl of pandem-
ic-related misinformation making 
the rounds on social media. Statis-
tics Canada refers to this information 
crisis as an “infodemic.” A Statistics 
Canada survey found that 96 per 
cent of Canadians had been exposed 
to pandemic-related misinformation 
and 40 per cent reported believing 
something they had seen online be-
fore later realizing it was false. 

“Fake news is a scourge,” said Nikki 
Mantell, publisher of the Low Down 
to Hull and Back News. As a mother 
of two elementary school-aged kids, 
she said she is disturbed by what her 
own kids tell her they “learned” on 
Youtube and other sites and is con-
sidering a media literacy program at 
her local school. Some years before 
the pandemic, the paper did class-
room workshops on news literacy and 
debunking, and a Letter to the Edi-
tor activity in an elementary school 
classroom.

Publishers Penny MacWhirter of 
The Gaspé Spec and Lily Ryan of the 
West Quebec Post, Aylmer Bulletin, 
Gatineau Bulletin and Pontiac Jour-
nal have also invested considerable 
time in outreach to local schools and 
school boards.

At the Sherbrooke Record, publish-
er Sharon McCully, editor Matthew 
McCully and associate editor Gordon 
Lambie are giving students at local En-
glish schools the tools to � ght misin-
formation, while improving their writ-
ing skills and creating connections 
with their community newspaper. 

In 2019, the Record received funding 
from the O�  cial Languages branch of 
the Department of Canadian Heritage 
under the Community Media Strate-
gic Support Fund to scale up its exist-
ing program of journalism workshops 
in schools. Lambie, a former teacher, 
planned to visit local schools, walk 
students through the work of a report-

er and guide them as they produced 
their own reporting. He intended to 
o� er workshops in classrooms for 
grades 3 to 11. During the pandemic, 
the activity went virtual. Lambie said 
most of the classes that have taken 
part have been in grades 4-6. 

“A� er a bit of trial and error, the 
format that we settled on was to in-
troduce students to the work of the 
newspaper � rst —  things like how 
to � nd sources and verify informa-
tion,” Lambie explained. “Then we 
transitioned into a writing exercise, 
where we touched di� erent themes. 
We wrote some editorials and some 
reported articles and discussed the 
di� erence between opinion and fact-
based reporting.” 

Lambie believes in the importance of 
giving elementary school students the 
tools to navigate the infodemic. “As 
access to information gets easier, the 
line between what’s real and what’s 
not online is particularly hard to � nd 
and people aren’t necessarily getting 
their information from sources with 
rigorous fact-checking. Encouraging 
curiosity and skepticism in students 
from an early age is really important 
for society.”

Lambie has also led workshops in uni-
versity classrooms and at the Wales 
Home, a retirement home for En-
glish-speaking seniors in Cleveland, 
Que. Sharon McCully says workshop 

materials have been shared with the 
Townships Sun, a local English-lan-
guage magazine, and the Spec, both 
QCNA member publications. In the 
future, she hopes to create a regu-
lar section in the Record with stu-
dent-generated news and features. 

In Lambie’s experience, students 
are eager to learn and explore. “For 
the most part, students are really en-
gaged and curious,” he said. “They 
want to know where the news comes 
from, how we � gure out what to say 
and what not to say and where those 
decisions get made.”  Lambie and 
his colleagues also created a video 
tour of the Record o�  ce, and many 
students were fascinated by the pa-
per’s in-house printing press. 

For Lambie and Sharon and Matthew 
McCully, the project serves multiple 
purposes – reinforcing students’ me-
dia literacy, improving their writing 
skills and reinforcing the connection 
between the paper and schools in the 
English-speaking community. “The 
Record is, � rst and foremost, a com-
munity paper, and engaging with 
the community is a key part of ev-
erything that we do. When students 
ask where our stories come from, I 
say our most interesting pieces come 
from people calling us or walking in 
the door saying, ‘Did you hear about 
this?’ Connections with students and 
teachers help keep those connec-
tions alive,” Lambie said.  

“As access to information 
gets easier, the line 
between what’s real 
and what’s not online is 
particularly hard to fi nd...”
~ GORDON LAMBIE, ASSOCIATE 
EDITOR, SHERBROOKE RECORD

Community newspapers
fi ght the scourge of fake news

EDUCATING THE NEXT GENERATION

BY RUBY IRENE PRATKA
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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.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

 8:30 με 10:00 σστον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

(ετών 66, από Θολοποτάμι Χίου)

Η σύζυγος: 
Πλουμή Παπαγιαννάκη (το γένος Ντούλη)

Τα παιδιά: 
Αργυρώ - Κώστας - Πετρούλα

και ο γαμπρός Jamie

Τα εγγόνια: 
Σοφία και Λουκάς

Η πεθερά: 
Μαρίκα Ντούλη

Τα κουνιάδια: 
Νικόλαος και Δήμητρα

Βασιλική Ψύλλος

Ο θείος και η θεία: 
Παντελής και Μαρία Γιαμού

Tα ανίψια, τα ξαδέρφια και οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Ιερού Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην 

αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι 
συγγενείςκαι οι φίλοι όπως παραβρεθούν.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πόνο για το θάνατο του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού
Γεωργίου Παπαγιαννάκη

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

στις 9:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, 3780 Souvenir Chomedey 
Laval, τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ 

(ετών 100, από Μεθώνη Μεσσηνίας)

Η σύζυγος: 
Μαργαρίτα 

Τα παιδιά: 
Σοφία, Ντένης και Ρένα

Τα εγγόνια και τα δισέγγονα 

Η κουνιάδα Ειρήνη 

Τα ανίψια, οι ανιψιές, 
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

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

της Εκκλησίας. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς  
και οι φίλοι, όπως παραβρεθούν. 

Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πένθος για τον θάνα¬το του αείμνηστου συζύγου, πατέρα 
και παππού Παναγιώτη Καλογερόπουλο

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΙΑΚΑ 
(από Πεύκο Καστοριάς)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρα κονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΖΑΒΟΥΡΗ 

(από Άνω Κλειτορία Καλαβρύ των)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο
AETERNA (55 rue Gince, Montreal, H4N 1J7)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

από 4:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν

Η Νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή του  
θα γίνει το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 

στα Χαβδάτα Κεφαλονιάς

Η σύζυγος: Διονυσία Αναλυτή 
Τα παιδιά: Γρηγόρης και Σπυριδούλα,  

Διονύσιος και Σαμάνθα
Τα εγγόνια: Πέτρος, Διαμαντίνα και Μάξιμος

Τα αδέλφια: Ελένη και Χαράλαμπος, Γεράσιμος

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

Παρακαλείστε όπως ότι αντί για λουλούδια 
κάντε τις δωρεές σας στο νοσοκομείο Royal-
Victoria στη μνήμη του Γρηγόρη Αναλυτή.

Απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος πατέρας, 
παππούς, αδελφός και θείος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
(ετών 78, από Χαβδάτα Κεφαλονιάς)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ 

(από Κουπιά, Μολάων Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΑΛΑΛΥΤΗ

(από Πάτρα)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ 

(από Μόντρεαλ)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΡΩΝΗ 

(από Παπαδιάνικα Λακωνίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ναυμαχία της Τένεδου 
Καταδρομική επιχείρηση δύο πυρπο-

λικών από τα Ψαρά, με επικεφαλής 
τον Κωνσταντίνο Κανάρη, εναντίον του 
οθωμανικού στόλου που ναυλοχούσε 
στα ανοιχτά της Τένεδου. Η επιχείρηση 
έγινε τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου 1822 
και είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση ενός 
μεγάλου εχθρικού δίκροτου ή κατ’ ορι-
σμένους ιστορικούς, της υποναυαρχί-
δας του οθωμανικού στόλου.
Μετά την αποτυχία του να καταλάβει τη 

Μύκονο (11-14 Οκτωβρίου 1822), ο οθω-
μανικός στόλος κατευθύνθηκε προς τα 
Στενά του Ελλησπόντου. Όμως, οι αντί-
θετοι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, 
τον ανάγκασαν να αράξει στα ανοιχτά της 
Τένεδου. Νωρίτερα, είχε γίνει αντιληπτός 
από τους Έλληνες, όταν διερχόταν μετα-
ξύ Ψαρών και Χίου. Η Βουλή των Ψαρών 
συνήλθε αμέσως και αποφάσισε να προ-
σβάλει τον εχθρικό στόλο με δύο πυρ-
πολικά, στα οποία τέθηκαν επικεφαλής 
ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Φίλιππος 
Αντωνίου από την Τήνο. Τα πυρπολικά 
θα συνόδευαν δύο μίστικα (μίστικο = 
μικρό πειρατικό πλοίο), με καπετάνιους 
τους Γεώργιο Καλαφάτη και Αναγνώστη 
Σαρηγιάννη. Στις 27 Οκτωβρίου 1822 ο 
στολίσκος αναχώρησε από τα Ψαρά και 
την επομένη ημέρα πλησίασε τον τουρκι-
κό στόλο.
Ο νότιος άνεμος ευνοούσε την εχθρική 

αρμάδα και οι δύο πυρπολητές αποφάσι-
σαν να επιτεθούν την ίδια νύχτα για να 
προλάβουν τυχόν απόπλου των τουρκι-
κών πλοίων προς τον Ελλήσποντο. Πράγ-
ματι, τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου 1822 
ύψωσαν την τουρκική σημαία για να 
παραπλανήσουν τον εχθρό και να πλησι-
άσουν ανενόχλητοι στους στόχους τους.
Πρώτος ο Κανάρης πλεύρισε ένα τε-

ράστιο δίκροτο (πολεμικό πλοίο με δύο 
καταστρώματα) ή σύμφωνα με ορισμέ-
νους ιστορικούς στην υποναυαρχίδα του 
οθωμανικού στόλου και κόλλησε αμέσως 
στην πρώρα το πυρπολικό του. Το πυρο-
δότησε και αμέσως οι φλόγες τύλιξαν το 
μεγάλο πλοίο, ενώ η σύγχυση που ακο-
λούθησε εμπόδισε κάθε προσπάθεια 
κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Άλλοι από 
τους ναύτες έπεφταν στη θάλασσα για 
να σωθούν και άλλοι προσπαθούσαν να 
κατεβάσουν τις βάρκες και να φθάσουν 
στην παραλία. Η ταραχή στην οθωμανι-
κή αρμάδα εντάθηκε περισσότερο, όταν 
από το φρούριο της Τένεδου οι Τούρκοι 
κανονιοβολούσαν στο κενό, θέτοντας σε 
κίνδυνο τα φίλια πλοία, που προσπαθού-

σαν να διαφύγουν, για να μην έχουν την 
τύχη του φλεγόμενου δίκροτου. Πολλά 
από αυτά εξόκειλαν στις απέναντι ασι-
ατικές ακτές ή εγκαταλείφθηκαν από τα 
πληρώματά τους.
Λιγότερο τυχερός από τον Κανάρη στά-

θηκε ο Αντωνίου, που με πηδαλιούχο τον 
Γεώργιο Βρατσάνο πλησίασε και κόλλησε 
το πυρπολικό του σε ένα άλλο δίκροτο 
ή κατ’ άλλους στη ναυαρχίδα του οθω-
μανικού στόλου. Έγινε, όμως, αντιληπτό 
από τους Τούρκους, οι οποίοι το απομά-
κρυναν εσπευσμένως. Φαίνεται ότι το 
φλεγόμενο πυρπολικό παρασύρθηκε από 
τον άνεμο και πλησίασε προς την καιόμε-
νη υποναυαρχίδα της οποίας το πλήρω-
μα είχε επιβιβασθεί στις βάρκες για να 
γλυτώσει. Σύμφωνα με την αναφορά της 
Βουλής των Ψαρών προς την Υπερτάτην 
του Έθνους Βουλή το «καιόμενον μπουρ-
λότο… κατέπνιξεν όλαις ταις βάρκες οπού 
εζητούσαν να γλυτώσουν παρά της φλο-
γός».
Μετά την πυρπόληση του τουρκικού δί-

κροτου, τα δύο μίστικα αναγκάσθηκαν να 
αγκυροβολήσουν στη Σκύρο, εξαιτίας της 
συνεχιζόμενης τρικυμίας. Οι κάτοικοι του 
νησιού δεξιώθηκαν τους άνδρες τους και 
τέλεσαν δοξολογία για το κατόρθωμα και 
τη διάσωσή τους. Στις 4 Νοεμβρίου 1822 
τα δύο πλοία έφθασαν στα Ψαρά, όπου 
έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής. Αντίθε-
τα, η νέα επιτυχία του Κανάρη συνέβαλε 
στην κατάπτωση του ηθικού των Τούρ-
κων. Ο οθωμανικός στόλος κατέπλευσε 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου έξαλλος ο 

σουλτάνος Μαχμούτ Β’ από τις συνεχόμε-
νες αποτυχίες στο Αιγαίο του ναυάρχου 
του Καρά Μεχμέτ Πασά, διέταξε τον απο-
κεφαλισμό του.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ
Η κατωτέρω αναφορά εστάλη στην 

Ύδρα, όπου ευρίσκετο το κέντρο της Επα-
νάστασης για τον αγώνα στη θάλασσα:  
«Απεράσας ο εχθρικός στόλος προς 
τα άνω μέρη δια να εισέλθη εις Ελ-
λήσποντον, από εναντίους ανέμους 
άραξεν εις Τένεδον. Πάραυτα λοιπόν 
ημείς ετοιμάσαμεν δύο μπουρλότα συ-
ντροφευόμενα υπό δύο πολεμικών τα 
οποία επιμείναντα την διόρθωσιν των 
ανέμων, κατά τας 27 του παρελθόντος 
ανεχώρησαν, και την ακόλουθον ημέ-
ραν το εσπέρας έφθασαν εις Τένεδον. 
Νυκτός ουν γενομένης, επροχώρησαν 
απαντώντας τας των εχθρών φυλακάς 
και πλησιάζοντας εις τα βασσέλα, το μεν 
εν των μπουρλότων εκόλλησεν εις έν 
εκ των βασσέλων και δυνάμει του προ-
στατεύοντος πανάγαθου Θεού των εκ-
δικήσεων κατέκαυσεν αυτό, το δε άλλο 
των μπουρλότων εκόλλησεν εις έν άλλο 
βασέλλον, πλην δια τον να ειδοποιηθή 
το αυτό εκ των κανονίων ερρίφθησαν 
κόπτοντας ταις γούμεναις και ημπόρεσε 
να αποφύγη το μπουρλότον, το οποίον 
μοναχόν καιόμενον μπουρλότο, διηυ-
θύνθη προς το βασσέλον οπού εκαίετο, 
και εκεί κατέπνιξεν όλαις ταις βάρκες 
οπού εζητούσαν να γλυτώσουν παρά της 
φλογός, και διασωθέντες αβλαβείς άπα-

ντες οι μπουρλοτιέροι έφθασαν εις την 
ενταύθα μετά παρέλευσιν έξι έξη ημε-
ρών, και μας βεβαιώνουν ότι το καιόμε-
νον βασσέλον ήτον ο αυτός καπ. Πασάς, 
ως και τα εκ της Κωνσταντινουπόλεως 
προερχόμενα πλοία μας φανερώνουν, ότι 
ο καπ. Πασάς εκάη, πλην οι Τούρκοι το 
έχουν μυστικόν. Εκ δε των λοιπών εχθρι-
κών πολλά εναυάγησαν και εσυντρίφθη-
σαν, και ότι τα συντριμμένα περιφέρο-
νται τριγύρω της Τενέδου, δια τα οποία 
και θέλει στείλωμεν καράβια πολεμικά. 
Ο επιφέρων ημέτερος καπ. Μανώλης 
Μπαλαμπάνος στέλλεται παρ’ημών επί-
τηδες αυτού ίνα σας παραστήση τα έξοδα 
και πληρωμάς της άνω εκπλεύσεως των 
δύο μπουρλότων και δύο πολεμικών, διά 
τα οποία δεν αμφιβάλλομεν ότι θέλετε 
τα οικονομήσει ως δει, δηλ. εβγάζοντας 
αυτά πριν της διανομής οπού μέλλει να 
γένη εις τα συναχθέντα παρά των αρμο-
στών, ιδεάζοντας αυτούς περί αυτής της 
αποφάσεως καθώς και με τους ιδικούς 
μας πληρεξουσίους εμείνατε σύμφωνοι».
Στην ανωτέρω αναφορά είχε επισυνα-

φθεί ο ακόλουθος λογαριασμός για τα 
έξοδα της επιχείρησης στην Τένεδο.
«Εξοδα τα οποία ηκολούθησαν εις τα 

κατά του εις Τένεδον ευρισκομένου 
εχθρικού στόλου έκπλευσιν των μπουρ-
λότων: 
Οσα δια ενενήκοντα ανθρώπους οπού 
ήτον εις τα πολεμικά πλοία τα οποία 
εσυντρόφευσαν τα μπουρλότα, εις τους 
οποίους είχομεν υποσχεθή, εάν τελε-
σφορήσουν, να λαμβάνουν ανά 50 γρό-
σια. Ειδεμή, να λογαριάζωνται αι ημέραι 
της διατρίψεως των. 
Οθεν δια το να ετελεσφόρησαν:  
γρόσια 4.500 
Οσα εις ζωοτροφίας των ιδίων δια 15 
ημέρας ανά 50 παράδες: γρόσια 1687.5 
Όσα εις ζωοτροφίας των δύο μπουρλό-
των διά 15 ημέρας: γρόσια 1920.16 
Όσα εις ζωοτροφίας του πρώην ετοιμα-
σθέντος μπουρλότου, το οποίον ον ετοι-
μασμένον καθ’ όλα, δια την ανεπιτηδειό-
τητα των ανέμων άραξεν εις το νησί του 
Αγίου Νικολάου, όπου και εναυάγησε  
και εχάθηκαν άπαντα όσα εξώδευσαν,  
τα οποία είναι γρόσια 955.20 
Δια τεσσαράκοντα και πέντε μπουρλο-
τιέρους, οίτινες υπούργησαν εις ταύτην 
την ιεροπραξίαν του να καύσωσι τον 
καπετάν πασσάν με το βασσέλον του, 
όσα ήθελον κριθή ανάλογα της αυτών 
εκτελέσεως».
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1805: Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφα-
λής του αγγλικού ναυτικού, καταναυμαχεί τους 
ενωμένους στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο 
Τραφάλγκαρ (η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ), 
αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης! 
1825: Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γε-

νική Εφημερίδα της Ελλάδος» κριτική του ποι-
ήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την 
Ελευθερία», από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη.
1879: Ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία 

τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο 
οποίος λειτουργεί 13½ ώρες προτού σβήσει.
1918: Πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συ-

νέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγιέ του Βασιλικού 
Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπενα-
ρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, Ε. Μαχαίρα.
1969: Κυκλοφορεί ο δίσκος του Διονύση Σαβ-

βόπουλου «Το Περιβόλι του Τρελού».
1972: Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί 

το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται 
στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα 
ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16.
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Η Ηλιακή έκλειψη στον έντονα 
συναισθηματικό όγδοο οίκο σας, σάς ζητά 
να αποβάλετε τη μνησικακία και το θυμό, 
προκειμένου να αναγεννηθείτε ψυχικά 
και συναισθηματικά. Το να καταπίνετε την 
οργή σας και μετά να έχετε ακραία ξεσπά-
σματα, δεν είναι απλώς απογοητευτικό σε 
πρακτικό επίπεδο, αλλά μπορεί επίσης να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία σας.

Η Ηλιακή έκλειψη ταρακουνά 
τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και 
της οικογένειάς σας. Ίσως νιώσετε την 
ανάγκη να ενωθείτε περισσότερο με 
τους οικείους σας, επιδιώκετε μια πε-
ρισσότερο στενή σχέση με την οικογέ-
νειά σας. Θα μπορούσατε να βιώσετε 
έντονες στιγμές με ένα μέλος της οικο-
γένειάς σας ή ένα συγγενή.

Δεν μπορείτε να κρύψετε 
τώρα τίποτα από τον εαυτό σας και το 
σύμπαν, καθώς η Ηλιακή έκλειψη στον 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας φέρνει 
τα πάντα στο φως, εξασφαλίζοντάς 
σας ότι δε θα χάσετε ούτε μια λεπτο-
μέρεια. Είναι καιρός να ασχοληθείτε 
με τα συναισθήματά σας για να φτά-
σετε στη ρίζα του κακού.

Η σχέση σας ή μια βασική συ-
νεργασία σας, θα μπορούσε να περάσει 
από ένα σημαντικό μετασχηματισμό, 
καθώς η Ηλιακή έκλειψη ταρακουνά τον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των 
συνεργασιών. Μπορεί να προκύψει κάτι 
που αλλάζει ριζικά τη συμπεριφορά του 
ενός εκ των δύο σας ή ένα μυστικό θα 
μπορούσε να βγει στο φως.

Με την Ηλιακή έκλειψη στον 
τρίτο οίκο σας, των ειδήσεων και της 
επικοινωνίας, θα μπορούσατε να λά-
βετε ένα μήνυμα ή μια κλήση που αλ-
λάζει την εξέλιξη των γεγονότων ή μια 
πολυαναμενόμενη απάντηση. Ίσως ένα 
από τα δημιουργικά σας έργα πάρει 
το πράσινο φως ή έχετε επιτέλους μια 
απάντηση σε μια γραπτή σας υποβολή.

Γιορτάζετε τη νίκη μιας ομαδι-
κής προσπάθειας, γνωρίζετε νέα πρόσω-
πα των οποίων τα ιδανικά και οι αξίες 
συμφωνούν με τα δικά σας, καθώς η Ηλι-
ακή έκλειψη ενεργοποιεί τον ενδέκατο 
οίκο σας, της φιλίας, της ομαδικής δρα-
στηριότητας, της ομαδικής εργασίας και 
της τεχνολογίας. Αυτή είναι μια σημαντι-
κή στιγμή για τη σύναψη μιας συμφωνίας.

Η Ηλιακή έκλειψη ρίχνει το 
φως της στην υγεία σας, από μέσα προς 
τα έξω. Είναι ώρα να προγραμματίσετε 
επισκέψεις σε γιατρούς και να υιοθετή-
σετε ένα νέο θεραπευτικό σχήμα ή να 
αλλάξετε τη διατροφή σας. Δε χρειάζε-
ται να σαμποτάρετε τον εαυτό σας με 
πολύ ποτό αν είστε σε άσχημη διάθεση.

Τα χρήματα θα μπορούσαν 
να σας γίνουν μπελάς, καθώς η Ηλιακή 
έκλειψη ταρακουνά το δεύτερο οίκο 
σας, του καθημερινού εισοδήματος 
και της εργασίας σας. Η επιθυμία σας 
για ασφάλεια μπορεί να ταρακουνηθεί 
λίγο, καθώς κάποια οικονομικά σχέδιά 
σας παίρνουν διαφορετική κατεύθυνση.

Η καριέρα σας και οι επαγ-
γελματικές σας σχέσεις μπορεί να 
ταρακουνηθούν λίγο, καθώς κάποια 
επαγγελματικά σχέδιά σας παίρνουν 
διαφορετική κατεύθυνση ή κάποιο μέ-
ρος της δουλειάς σας αλλάζει ξαφνικά, 
εφόσον η Ηλιακή έκλειψη ενεργοποιεί 
το δέκατο οίκο σας, της καριέρας. 

Είστε από τη φύση σας ευσυ-
γκίνητοι και έντονα ρομαντικοί, και τώρα 
ακόμα περισσότερο υπό την επιρροή της 
Ηλιακής έκλειψης στον ερωτικό και συναι-
σθηματικό πέμπτο οίκο σας. Το φεγγάρι 
σάς βοηθά να κατανοήσετε τις παλιές απο-
γοητεύσεις σας, καθώς τώρα έρχεστε αντι-
μέτωποι με βαθιά κρυμμένες δυσαρέσκει-
ες που παρεμποδίζουν την ευτυχία σας.

Με την Ηλιακή έκλειψη στο ζώ-
διό σας νιώθετε αυτοπεποίθηση, δεν αφή-
νετε τίποτα και κανέναν να σας εμποδίσει 
να ρισκάρετε. Γνωρίζετε ότι προβάλλοντας 
τον εαυτό σας θα σας φέρει εκπληκτικά 
αποτελέσματα. Αλλά προσέξτε τους ζηλιά-
ρηδες και φθονερούς ανθρώπους που θέ-
λουν να κάνουν αμυδρό το φως σας και να 
σταματήσουν την ανερχόμενη πορεία σας.

Η Ηλιακή έκλειψη στο φιλο-
σοφικό και επεκτατικό ένατο οίκο σας, 
δημιουργεί καταλυτικές αλλαγές στις 
πεποιθήσεις σας, τώρα αναζητάτε να 
μάθετε με πάσα ειλικρίνεια τι κρύβε-
ται στο βάθος των πραγμάτων, ίσως 
ακόμα και να εμπλακείτε σε μια μάχη, 
μετατρέποντάς σας από ήρεμο πρόβα-
το σε επαναστάτη με αιτία. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΩΝ
Συναντιούνται δύο φίλοι μετά από 

πολύ καιρό τυχαία στο δρόμο κι 
αρχίζουν να λένε τα νέα τους. 
«Τι κάνει η οικογένεια σου; Εμένα 

πέθανε πριν λίγες μέρες ο πεθερός 
μου…» λέει ο πρώτος. «Μα τι μου λες 
τώρα; Θυμάμαι ότι ήταν νέος και γε-
ρός! Τι έγινε;». 
«Ένα απόγευμα όπως καθόταν στην 

κουνιστή πολυθρόνα του, την κού-
νησε αρκετά πιο δυνατά κι έπεσε 
πάνω στην καυτή σόμπα!». «Πω, πω, 
φρικτός θάνατος!». «Μα δεν πέθανε 
έτσι! Παραπάτησε και χτύπησε πάνω 
στον μπουφέ. Έσπασε το τζάμι του 
και όλα τα ποτήρια που είχε μέσα!». 

«Α, τον καημένο, έφυγε με δυνατό 
χτύπημα…». «Μα ούτε έτσι πέθανε. 
Απλά ζαλίστηκε, έπεσε πάνω σε ένα 
κρυστάλλινο τραπεζάκι κι έσπασε κι 
αυτό!». «Αχ, φαντάζομαι γυαλιά και 
αίματα παντού; Έτσι πέθανε;». 
«Ούτε έτσι… κατάφερε να σηκωθεί 

αλλά από τη ζαλάδα του σκόντα-
ψε στη βιτρίνα και τον πλάκωσε!». 
«Αμάν, μετά απ’ αυτό σίγουρα σκο-
τώθηκε. «Όχι, ξανασηκώθηκε ακόμα 
και μετά απ’ αυτό…». 
«Και τελικά πως έγινε το μοιραίο;». 
«Ε, στο τέλος τον σκότωσα εγώ, γιατί 

θα μας γκρέμιζε όλο το σπίτι ο παλιό-
γερος!!!».

ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Την παραμονή του γάμου της, μια 

τσιγγάνα ζήτησε συμβουλές από την 
έμπειρη φίλη της.
– «Αν έχεις πολλές ορέξεις θα του επι-

τρέψεις να κάνετε έρωτα. Αν όχι, μόλις 
πάει να ξεκινήσει, άρχισε να φωνάζεις 
«αίματα, αίματα» και αυτός θα σ’ αφή-
σει…».
Το βράδυ λοιπόν της μεγάλης ημέρας, 

ενώ ο τσιγγάνος είχε στριμώξει την άπει-
ρη τσιγγανοπούλα και ήταν έτοιμος να 
την κάνει… γυναίκα, αυτή θυμήθηκε 
τη συμβουλή της φίλης της και άρχισε 
να φωνάζει: «Αίματα, αίματα!». Οπότε 
ο τσιγγάνος απαντά: «Έματες; Ντεν έμα-
τες τίποτα ακόμα, τώρα τα μάτεις!».

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

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



Toronto • Montreal • Vancouver

Καινούριο προϊόν!
Κρίνος Τζατζίκι σε
ατομική συσκευασία.
Πρακτικό, Εύκολο 
και Νοστιμότατο!
krinos.ca

Τζατζίκι με 
και χωρίς 
σκόρδο.


