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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

Το Έπος του 1940 και οι νικηφόρες μάχες των Ελλήνων με το θρυλικό «ΑΕΡΑ!», Το Έπος του 1940 και οι νικηφόρες μάχες των Ελλήνων με το θρυλικό «ΑΕΡΑ!», 
απέδειξαν ότι οι Έλληνες δεν σκιάζονται οποιονδήποτε εχθρό. απέδειξαν ότι οι Έλληνες δεν σκιάζονται οποιονδήποτε εχθρό. 

Αγωνίζονται ως την τελική νίκη, υπέρ της Πατρίδας! Αγωνίζονται ως την τελική νίκη, υπέρ της Πατρίδας! 
ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ!ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ!
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 

7171 boul. Thimens, Saint-Laurent 7171 boul. Thimens, Saint-Laurent 
• • Tel.: Tel.: 514-745-1153514-745-1153  
•• info@rosehillfoods.com  info@rosehillfoods.com 
• • www.rosehillfoods.comwww.rosehillfoods.com

Ημέρα μνήμης  Ημέρα μνήμης  
και υπερηφάνειαςκαι υπερηφάνειας

Ο Ελληνισμός εορτάζει  Ο Ελληνισμός εορτάζει  
την επέτειο του ΟΧΙ,  την επέτειο του ΟΧΙ,  
την απελευθέρωση  την απελευθέρωση  
τής Θεσσαλονίκης  τής Θεσσαλονίκης  

και τον Πολιούχο τής και τον Πολιούχο τής 
συμπρωτεύουσας  συμπρωτεύουσας  

Άγιο ΔημήτριοΆγιο Δημήτριο
ΣΕΛΙΔΕΣ 17-32ΣΕΛΙΔΕΣ 16, 33

ΣΕΛΙΔΕΣ 3, 11

ΣΕΛΙΔΑ 8 ΣΕΛΙΔΑ 9

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΝΟΜΟΣ  ΚΑΝΑΔΑΣ | ΝΟΜΟΣ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

«Χρήσιμος αλλά  «Χρήσιμος αλλά  
όχι απαραίτητος»όχι απαραίτητος» 

Σύμφωνα με αστυνομικό της RCMPΣύμφωνα με αστυνομικό της RCMP

ΡΙΣΙ ΣΟΥΝΑΚ ΡΙΣΙ ΣΟΥΝΑΚ 
Οι προκλήσεις  Οι προκλήσεις  
του νέου βρετανού του νέου βρετανού 
πρωθυπουργούπρωθυπουργού

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Σχεδόν  Σχεδόν  
μισό δις$ το μισό δις$ το 
πλεόνασμα!πλεόνασμα!

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 
Νέες αυξήσεις στις τιμές  Νέες αυξήσεις στις τιμές  
των αγαθών το Σεπτέμβριο των αγαθών το Σεπτέμβριο 
• Συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων• Συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων  

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ
Τα μέτρα της Κυβέρνησης  Τα μέτρα της Κυβέρνησης  

κατά της ακρίβειαςκατά της ακρίβειας
Ν.Δ.: Σε αναζήτηση νέων προσώπων για τις εκλογέςΝ.Δ.: Σε αναζήτηση νέων προσώπων για τις εκλογές

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7



2  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  28 Οκτωβριου, 2022 / October 28, 2022

Epic Galaxy. Epic Network.

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

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

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

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

Η απότομη αύξηση των τιμών του 
φυσικού αερίου και των τροφίμων 

ευθύνεται για το κόστος ζωής του Κα-
ναδά, που αυξάνεται με τον ταχύτερο 
ρυθμό των τελευταίων δεκαετιών. Με 
τον πληθωρισμό σε υψηλό σχεδόν 40 
ετών στον Καναδά, οι κάτοικοι άρχισαν 
να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις για 
να εξοικονομήσουν χρήματα με όποιον 
τρόπο μπορούν. 

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
Πάρα πολλοί Καναδοί άρχισαν να απο-

λαμβάνουν τις χάρες των μικρών ηλεκτρι-
κών οχημάτων, όπως η Birgit Arnstein, 
που είναι μια 75χρονη γιαγιά και συντα-
ξιούχος νοσοκόμα από το Osoyoos, BC, 
που πρόσφατα αγόρασε ένα τρίκυκλο και 
το μετέτρεψε για να λειτουργεί με ηλε-
κτρικό κινητήρα. Είπε ότι το έκανε για να 
μειώσει τη βενζίνη που αγόραζε για να 
οδηγεί το αυτοκίνητό της στην πόλη.
«Πηγαίνω σε συσκέψεις, ψωνίζω στα 

παντοπωλεία, πηγαίνω σε όλη την πόλη 
για να συναντηθώ με φίλους για βόλτες – 
κανονικά θα είχα οδηγήσει το αυτοκίνητό 
μου για όλα αυτά τα πράγματα», είπε η 
Arnstein. 

Άλλοι κάτοικοι υπολογίζουν εβδομαδι-
αίως την τροφή τους λιγοστεύοντας έτσι 
έξοδα φαγητού που στο τέλος πετιέται. Η 
Kate Schutz από το Κάλγκαρι εκτιμά ότι 
τους εξοικονομεί τουλάχιστον 100$ την 
εβδομάδα σε έξοδα σουπερμάρκετ. 

Η Schutz και η οικογένειά τους βασίζο-
νται επίσης σε ένα μεγάλο λαχανόκηπο 
για φρέσκα προϊόντα. Λένε ότι ψωνίζουν 
κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανι-
κής πώλησης και επαναχρησιμοποιούν 
πράγματα όποτε μπορούν. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ  
ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Η εκπαιδευτικός προσωπικών οικονομι-
κών και συγγραφέας, Kelley Keehn, λέει 
ότι υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες 
που πρέπει να έχετε κατά νου όταν προ-
σπαθείτε να αντιμετωπίσετε το αυξανό-
μενο κόστος ζωής:

Μειώστε τα έξοδά σας. Παρακολουθή-
στε όλες τις δαπάνες σας για 30 ημέρες 
ή εκλέξτε τις αποδείξεις 30 ημερών και 
δείτε τι μπορείτε να μειώσετε. 

Καλέστε τους παρόχους κινητών τηλε-
φώνων, διαδικτύου και τηλεόρασης για 
να διαπραγματευτείτε καλύτερες προ-
σφορές. 

Λέει ότι το ίδιο ισχύει και για την ασφά-
λιση του σπιτιού και του αυτοκινήτου 
σας. Η Keehn συνιστά την επαναδιαπραγ-

μάτευση ή την αποφυγή αγοράς ακριβών 
αντικειμένων, αν είναι δυνατόν.

Αύξηση εσόδων. Είτε πρόκειται για 
δεύτερη δουλειά είτε για δευτερεύουσα 
οικονομική ευκαιρία, η Keehn λέει ότι 
το να κερδίσεις περισσότερα χρήματα 
μπορεί να είναι πιο διασκεδαστικό από 
το να περικόψεις το κόστος. Λέει να επι-
κεντρωθείς στις δεξιότητες που έχεις και 
να πιστεύεις ότι οι άλλοι θα πληρώσουν 
γι’ αυτές. Μια άλλη προσέγγιση που συ-
νιστά η Keehn είναι να νοικιάσετε ένα 
δωμάτιο στο σπίτι σας σε ένα φοιτητή ως 
άλλη πηγή δευτερεύοντος εισοδήματος.

Αυξήστε τον προϋπολογισμό σας. Η 
Keehn προτείνει να επεκτείνετε την από-
σβεση του στεγαστικού σας δανείου για 
να λάβετε χαμηλότερη πληρωμή, εάν 
μπορείτε. Θα πληρώσετε περισσότε-
ρους τόκους μακροπρόθεσμα, αλλά μια 
μειωμένη πληρωμή θα σας βοηθήσει να 
αντιμετωπίσετε την καταιγίδα του πλη-
θωρισμού και μπορείτε να πληρώσετε 
περισσότερα αργότερα για να καλύψετε 
τη διαφορά, είπε. Εάν το στεγαστικό σας 
δάνειο είναι σε καλή κατάσταση, ίσως να 
μπορείτε να παραλείψετε μια πληρωμή 
ετησίως χωρίς ποινή – και αυτό μπορεί 
να βάλει χιλιάδες δολάρια στα χέρια σας 
αυτή τη στιγμή, είπε η Keehn.

Η RBC direct investment συστήνει συ-
μπληρωματικά τις προσπάθειες εξοικο-
νόμησης ενέργειας
1] Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αλλάξετε 

σε αποδοτικούς λαμπτήρες LED από κα-
νονικούς – και θυμηθείτε να σβήνετε τα 
φώτα σας κάθε φορά που φεύγετε από 
ένα δωμάτιο. Μπορεί να μη φαίνεται 
πολύ, αλλά ο φωτισμός αντιπροσωπεύει 
περίπου το 9 τοις εκατό της κατανάλωσης 
ενέργειας ενός τυπικού σπιτιού (είναι τέ-
ταρτο πίσω από τον κλιματισμό και τη 
θέρμανση στο 46 τοις εκατό, τη θέρμανση 
νερού στο 14 τοις εκατό και τις συσκευές 
σε περίπου 13 τοις εκατό.)
2] Προγραμματίστε το θερμοστάτη σας 

και χρησιμοποιήστε έναν ανεμιστήρα 
οροφής. Ο προγραμματισμός του θερ-
μοστάτη σας σύμφωνα με το πρόγραμμά 
σας θα σας επιτρέψει να επωφεληθείτε 
από τις εξοικονομήσεις όταν δεν είστε 
στο σπίτι. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας 
χαμηλότερη το χειμώνα και υψηλότερη 
το καλοκαίρι θα σας εξοικονομήσει περί-
που 6-8 τοις εκατό της χρήσης ανά βαθμό.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μάθετε να ανταλλάσσετε  
και να εμπορεύεστε
1. Διοργανώστε μια ανταλλαγή ρού-

χων. Η ανταλλαγή ρούχων με φίλους, οι-
κογένεια ή άλλους στο δίκτυό σας, μπο-
ρεί να είναι ένας διασκεδαστικός (και 
έξυπνος) τρόπος για να ανανεώσετε την 
γκαρνταρόμπα σας, χωρίς να ξοδέψετε 

πραγματικά χρήματα. 
2. Εμπορικές υπηρεσίες. Εάν είστε 

επαγγελματίας σε κάτι όπως η λογιστική, 
το κούρεμα ή οι οδηγίες γιόγκα, μπορεί 
να υπάρχει η ευκαιρία να ανταλλάξετε τις 
υπηρεσίες σας με κάτι παρόμοιας αξίας. 

Μπορείτε να βρείτε δίκτυα ανταλλαγών 
στο διαδίκτυο ή να το διαδώσετε  στους 
άμεσους κύκλους σας.
Προσπαθήστε να κάνετε εξαργύρωση
1. Χρησιμοποιήστε παλιές δωροκάρτες. 

Η αξιοποίηση των δωροκαρτών σας μπο-
ρεί επίσης να είναι ένας τέλειος τρόπος 
για να αγοράσετε δώρα ή να περιποιη-
θείτε τον εαυτό σας με αντικείμενα που 
θέλετε αλλά μπορεί να μην είναι στον 
προϋπολογισμό σας.
2. Χρησιμοποιήστε τους πόντους επι-

βράβευσης. Όπως και με τη χρήση των 
δωροκαρτών σας, μην ξεχνάτε να ελέγ-
χετε τους πόντους αφοσίωσης στα κατα-
στήματα που συχνάζετε. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς 
τους πόντους για καθημερινές αγορές, 
όπως είδη παντοπωλείου ή για να χαρείτε 
κάτι που έχετε προσέξει. 

Είτε έτσι είτε αλλιώς, η χρήση αυτών 
των πόντων είναι ένας έξυπνος τρόπος 
για να εισφέρετε χρήματα στον προϋπο-
λογισμό σας.

© CBC, Canadian Press, Yahoo, RBC direct 
investment, Direct Energy

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΧΑΛΟΓΟΥΙΝ
Των αγίων πάντων…

Έφτασε το Χάλογουιν. Η πολυπόθητη γιορτή των παιδιών. 
Κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου ο δυτικός κόσμος γιορτάζει το 

Halloween «All Hallows» (των αγίων πάντων), μια γιορτή που θυμί-
ζει τις Απόκριες με σύμβολο την κολοκύθα. Σύμφωνα με εγκυκλο-
παιδικά στοιχεία, το έθιμο αυτό προέρχεται από τον 7ο μ.Χ. αιώνα. 
Αρχικά εορτάζονταν στις 13 Μαΐου και ήταν μια νύχτα μνήμης των 
νεκρών αγίων και μαρτύρων. Η ημερομηνία άλλαξε αργότερα και 
έγινε 1η Νοεμβρίου, προκειμένου η δυτική εκκλησία να «εκχρι-
στιανίσει» τις παγανιστικές εορτές της εποχής. 

Ωστόσο, το Halloween αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας Κελτικής 
γιορτής Samhaim. Ενώ προήλθε αρχικά από την Ιρλανδία, γιορτά-
ζεται περισσότερο στη βόρεια Αμερική. 
Οι Κέλτες θεωρούσαν ότι η μέρα αυτή σημάδευε το τέλος της 

συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα. Παράλληλα, η μεταβατική 
περίοδος από το φθινόπωρο προς το χειμώνα, θεωρείτο ως μία 
είδους γέφυρα μεταξύ των ζωντανών και των νεκρών.

Η γιορτή είναι πολύ δημοφιλής στις ΗΠΑ και στον Καναδά (ήδη 
άρχισε να εδραιώνεται και στην Ευρώπη), ενώ ακόμα ανάμεσα 
στους χριστιανούς έχει γίνει αποδεκτή, με πολλές Διαμαρτυρό-
μενες εκκλησίες να διοργανώνουν επίσημες γιορτές. Αντίθετα, η 
Ορθόδοξη εκκλησία αντιδρά έντονα και πολλοί ιερείς θεωρούν 
«έθιμο θανάτου» το μασκάρεμα των παιδιών με τρομακτικές κο-
λοκύθες και σκελετούς...
Σκληρή κριτική στην περίφημη γιορτή του Χάλογουιν, που κορυ-

φώνεται τα μεσάνυχτα, ασκεί η εκκλησία της Ελλάδος, θεωρώντας 
ότι επιχειρεί να βυθίσει τη νεολαία σε έναν κόσμο σκοτεινό με βρι-
κόλακες, σατανάδες και φαντάσματα, στο όνομα της διασκέδασης 
και του κέρδους. 

Στον Καναδά, ορισμένοι ιερείς μας προειδοποιούν ότι η γιορτή 
ουσιαστικά υμνεί την κουλτούρα του θανάτου και καλούν τη νε-
ολαία να απέχει, ενώ την ημέρα αυτή προσκαλούν τα παιδιά σε 
κατηχητικό, σαν ένα κίνητρο για να ασχοληθούν με άλλα θέματα, 
ώστε να αποσπαστεί η προσοχή τους από τις μάγισσες και τους 
δαίμονες... 

Η επίσημη εκκλησία βέβαια έχει ήδη τοποθετηθεί κατ› επανά-
ληψη και κατά του καρναβαλιού και άλλων εθίμων και συμβόλων 
όπως ο Santa Claus, οι elfs, το πασχαλινό κουνέλι, κ.λπ. που τα θε-
ωρεί αντίθετα προς την Ορθόδοξη παράδοση. 

Αντίθεση με την εκκλησία εκφράζουν οι κολοκυθοπαραγωγοί, οι 
οποίοι δηλώνουν ότι μόνο η γιορτή αυτή έχει μείνει να συντηρεί 
τον πολύπαθο κλάδο. Το Χάλογουιν πάντως έχει σαν πρωταγωνι-
στές τα μικρά παιδιά, τα οποία μεταμφιεσμένα γυρίζουν από σπίτι 
σε σπίτι θέτοντας το ερώτημα: «Trick or treat» δηλαδή «Σκανταλιά 
ή κέρασμα». 
Τελευταία η γιορτή έχει γίνει πολύ δημοφιλής και στην Ελλάδα. 

Εν όψει αυτής της πραγματικότητας, η εκκλησία καλείται πλέον να 
επιλέξει ανάμεσα στην αναπόφευκτη προσαρμογή στη ρεαλιστική 
ροή των πραγμάτων με τις όποιες επακόλουθες συνέπειες και τη 
διατήρηση του status quo καθεστώτος, το οποίο θα μπορούσε να 
τη φέρει αντιμέτωπη με αντιδραστικές δυνάμεις, με κίνδυνο να 
οδηγηθεί σ› έναν κυκεώνα πολύμορφων αντιπαραθετικών αντιλή-
ψεων. 

Οι επιλογές της εκκλησίας πάντως, σε ότι αφορά ειδικότερα το 
συγκεκριμένο θέμα, διαφαίνονται ασφυκτικά περιορισμένες... 

Σωφρονιστικός Κώδικας  
και «εγκληματίες συνείδησης»

Το κατ’ επίφαση δημοκρατικό πολίτευμα, 
ανά την ιστορία της χώρας εν τη Πατρίδι 

μας αλλά εν γένει και διεθνώς έχει αποδείξει 
ότι απεχθάνεται και αντιμετωπίζει ως μιάσμα-
τα την ελεύθερη έκφραση διατύπωσης γνώμης, 
καθώς και την ανέλεγκτη και ακηδεμόνευτη 
διακίνηση ιδεών, καθότι έχει εθιστεί προς τη 
δουλοφροσύνη και τη χειραγώγηση, ομνύο-
ντας πίστη προς το σκοταδισμό του μεσαίωνα, 
ψήγματα του οποίου έχουν εγκατασπαρεί και 
εις τις λεγόμενες δυτικές δημοκρατίες.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το πολιτειακό πρόβλημα ουδέποτε έχει λυθεί, 
πέραν από τη ρητορική συνεργεία των εξωνη-
μένων μέσων μαζικής εξαπατήσεως, τα οποία 
δρουν ως την αιχμή του δόρατος και λειτουρ-
γούν προσηκόντως ως το προπύργιο της εκάστο-
τε καθεστωτικής προπαγάνδας.

Οι αφανείς κρατικοί μηχανισμοί κατ’ εντολή 
των υπερεθνικών διευθυντηρίων και δομών, 
συνθλίβουν τον αντιφρονούντα, πλήττοντας τον 
ολούθε και πανταχόθεν, ακριβώς επειδή το ίδιο 
το σαθρό σύστημα στερείται οργάνωσης και σο-
βαρότητας να αντιμετωπίζει δημοκρατικά τους 
πολιτικούς του αντιπάλους, καίτοι τους κατηγο-
ρεί υποκριτικά ότι εμφορούνται από μη δημο-
κρατικές ιδές, εν άλλοις λόγοις το ίδιο το σύστη-
μα αναγορεύεται αυτοκλήτως ως μία δύναμη 
ανάσχεσης και καταστολής οιασδήποτε ελεύθε-
ρης αντίδρασης, η οποία αμφισβητεί τις χρόνια 
παγιωμένες διεφθαρμένες δυνάμεις.
Είναι πρόδηλο ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες δι-

αβίωσης των τελούντων υπό κράτηση προσώ-
πων συνιστά ένα μείζον πρόκριμα δια το Κράτος 
Δικαίου, μίας Συντεταγμένης Πολιτείας, υπό το 
φως του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και 
της προσωπικότητας του, κατά τις θεμελιώδεις 
επιταγές του  Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής 
Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Τα νομοθετικά εχέγγυα και η πρόληψη μέρι-

μνας διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας, δια μέσου της ασκήσεως των θεμελιωδών 
ατομικών δικαιωμάτων, με κορυφαίο εξ αυτών, 
το πολύπτυχο δικαίωμα της επικοινωνίας με το 
ευρύτερο περιβάλλον του κρατουμένου, δυνά-
μει του άρθρου 51 του Σωφρονιστικού Κώδικα, 
λειτουργούν ως αντίβαρο προς τις παρατηρού-
μενες συνέπειες του εγκλεισμού, όπως: αφενός 
είναι η αναπόδραστη ιδρυματοποίηση του, ήτοι 
η βαθμηδόν αποξένωση – αποικοινωνικοποίη-
ση του ατόμου από το ελεύθερο κοινωνικό του 
περιβάλλον προς την ακούσια προσαρμογή του 
προς μια νεοπαγή πραγματικότητα, δηλαδή η 
κατά το προσφυώς λεγόμενο βίαιη καταναγκα-
στική ένταξη του προς την υποπολιτισμική ομά-
δα των φυλακών, η οποία συνιστά ανυπερθέτως 
μία αλλότρια και καινοφανής μορφή κοινωνι-
κοποιήσεως του κατάδικου προσώπου, εξ ετέ-

ρου οι επαχθείς συνέπειες εις την ατομική και 
ψυχική του υγεία, ένεκεν των μη κατάλληλων 
συνθηκών κράτησης και διαβίωσης εντός των 
σωφρονιστικών καταστημάτων και συνεπεία του 
απόλυτου ετεροκαθορισμού εκ του συνόλου των 
δραστηριοτήτων του, υπό το καθεστώς άρσης 
των δικαιωμάτων του λόγω της εκτίσεως ποινής, 
τα οποία όμως εθεωρούνται δεδομένα προ του 
εγκλεισμού του.

Η ως άνω ασφυκτική αντικειμενική πραγματι-
κότητα εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων 
της φυλακής αμβλύνεται εν τω μέτρω του δυνα-
τού, δια της δυνατότητας επικοινωνίας του κρα-
τούμενου, με ορισμένα πρόσωπα της ελεύθερης 
κοινωνίας, ούτως ώστε να ενισχυθεί ούτως ψυ-
χικά και ηθικά, διαχειριζόμενος τελέσφορα, τα 
δεινά της κράτησής του, αποσοβώντας συν  τοις 
άλλοις, τον κίνδυνο διολίσθησης του θεσμού 
της «φυλακής» από σωφρονιστική διεργασία 
αποβλέπουσα εις την ομαλή επανένταξη του 
καταδίκου εις το κοινωνικό σύνολο, εις φυσικό 
χώρο τιμωρητικής και απάνθρωπης εξόντωσης 

– εξουδετέρωσης των κρατουμένων, αποκλειο-
μένης πάσης προοπτικής άρσης του επελθόντος 
δια της εκτιτέας ποινής, απαξιωτικού κοινωνικού 
στίγματος.

Έτι περαιτέρω μία έτερη μορφή επικοινωνίας 
πέραν της δια ζώσης και εκ του σύνεγγυς επαφής 
με έναν ορισμένο κύκλο προσώπων, κατ’ άρθρο 
51 παράγραφος 2α και άρθρο 52, καθίσταται η 
τηλεφωνική επικοινωνία και η αλληλογραφία, 
όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονι-
σμός Καταστημάτων Κράτησης Τύπου Α’ και Β  
κατ’ άρθρο 22 παράγραφος 1.

*Ο Χαράλαμπος 
Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθη-
νών Ε.Κ.Π.Α και 
Δημοσιογραφία 
στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας 
και έκανε το πρώ-
το μεταπτυχιακό 

του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσι-
ας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοι-
κητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το 
δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχο-
λή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστι-
κό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμε-
σολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευ-
μένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγρα-
φος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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LIMITED QUANTITIES

                      

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

STELLAR SAVINGS 
on Samsung Galaxy S20 FE 5G

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca 
to see all current offers
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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 

Ελλάδα: Οι άξονες κατά της ακρίβειας
• Το Μαξίμου αναμένει να λειτουργήσει στην πράξη το σχέδιο της Κομισιόν  
   για τον έλεγχο στην τιμή των καυσίμων

• Ταξίδι στην Αίγυπτο ετοιμάζει το Νοέμβριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης  
   για να λάβει μέρος στη Διάσκεψη  του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή

Αναμφίβολα η ακρίβεια είναι ο υπ’ 
αριθμόν ένας πονοκέφαλος της κυ-

βέρνησης και γι’ αυτό το λόγο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει ζητήσει τόσο από 
τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Στα-
ϊκούρα, όσο και από τον υπουργό Ανά-
πτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, ένα σχέδιο 
αντιμετώπισης των ανατιμήσεων. Ένα 
σχέδιο, που θα ανακουφίσει τους πολί-
τες, ελπίζοντας ότι τελικά η Ε.Ε. θα λάβει 
τις σωστές αποφάσεις, ώστε να πάρουν 
ανάσα όλοι οι Ευρωπαίοι.

Ήδη στην κυβέρνηση έχουν καταλήξει 
στους τέσσερις άξονες που θα στηρι-
χθούν για να αντιμετωπίσουν το τέρας 
της ακρίβειας, που ταλανίζει τον κόσμο. Ο 
πρώτος άξονας είναι η παρέμβαση στην 
αλυσίδα των αγαθών που πωλούνται στα 
σούπερ μάρκετ. Εκτός από το «καλάθι του 
νοικοκυριού» που συστήνουν οι επιχει-
ρήσεις και αναμένεται να φέρει κάποια 
αποτελέσματα, το υπουργείο Ανάπτυξης 
έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με τη βιομη-
χανία και τους χονδρέμπορους, έτσι ώστε 
να φρενάρουν οι ανατιμήσεις. Η βασική 
θέση του υπουργείου είναι να πάρουν 
και οι επιχειρήσεις ένα μέρος του αυξη-
μένου κόστους, περιορίζοντας όχι τόσο 
το ποσοστιαίο κέρδος, όσο το κέρδος σε 
απόλυτους αριθμούς.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την εντα-
τικοποίηση ελέγχων με τη χρήση όλων 
των εργαλείων που έχει στα χέρια του το 
κράτος, κατά της αισχροκέρδειας και των 
περιθωρίων κέρδους. Να σημειωθεί ότι 
υπάρχει ενεργή η ρύθμιση για μία σειρά 
προϊόντων που απαγορεύει να υπάρχει 
υψηλότερο κέρδος, από ότι το Σεπτέμ-
βριο του 2021.
Ο τρίτος άξονας είναι η περαιτέρω στή-

ριξη του αγροτικού τομέα, με σειρά πα-
ρεμβάσεων, προκειμένου να μη μεταφέ-
ρουν στο σύνολό τους τις ανατιμήσεις 
που προκύπτουν, λόγω του αυξημένου 
κόστους.

Και τέλος, ο τέταρτος άξονας είναι με 
την παρέμβαση στην αγορά των καυ-
σίμων, μέσα από τις επιδοτήσεις στην 
θέρμανσης, αλλά και στην εκτιμώμενη 
επιστροφή της επιδότησης στο diesel κί-

νησης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι 
θα φρενάρει η επιβάρυνση στις επιχειρή-
σεις από το κόστος μεταφορών και έτσι 
θα μπορέσουν αυτό να το αποτυπώσουν 
στις τιμές των αγαθών.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Ε.Ε.
Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως αυτοί 

οι άξονες αντιμετώπισης της ακρίβειας 
θα αποδειχθούν και αποτελεσματικοί 
και ανθεκτικοί εάν χειροτερέψουν τα 
πράγματα. Όλα βέβαια θα γίνουν πολύ 
καλύτερα εάν τελικά καταλήξουν σε συμ-
φωνία οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Συμφωνία 
για αποφασιστικά μέτρα και όχι αυτό το 
ήξεις αφίξεις που παρουσίασε η Κομισιόν, 
το οποίο εν πολλοίς δεν οδηγεί πουθενά, 
καθώς είναι προσωρινό.

Πάντως για την Ελλάδα είναι καλό ότι 
στην πρόταση της Κομισιόν συμπεριελή-
φθησαν και δύο μέτρα που πρότεινε η 
χώρα μας. Το μηχανισμό διόρθωσης τι-
μών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου 
της Ολλανδίας και τον περιορισμό των 
διακυμάνσεων στις αγορές παραγώγων 
ενέργειας. Όμως η αγωνία όλων, αλλά 
και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, είναι εάν τελικά στην πράξη λειτουρ-

γήσει ο έλεγχος στις τιμές των καυσίμων, 
ή απλά αποδειχθεί άλλο ένα μεγαλεπή-
βολο σχέδιο της Κομισιόν το οποίο στην 
πράξη κριθεί αναποτελεσματικό;
Και ο καθένας μας μπορεί να καταλάβει 

ότι εάν τελικά το σχέδιο της Κομισιόν λύ-
σει το πρόβλημα της ενέργειας, τότε και 
οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα ενισχύ-
σουν τους άξονες άμυνας έναντι της κρί-
σης. Διαφορετικά θα τρέχουν όλοι και δε 
θα φτάνουν.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Εκτός των κρίσιμων επαφών με τους 

άλλους ευρωπαίους εταίρους, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δεν ξεχνά και τα εθνικά 
θέματα. Και γι’ αυτό το λόγο ετοιμάζεται 
για ταξίδι στην Αίγυπτο το Νοέμβριο, με 
φόντο το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στη βόρειο-αφρικανική χώρα, τον επό-
μενο μήνα θα πραγματοποιηθεί μία διε-
θνής διάσκεψη με διοργανωτή τον ΟΗΕ, 
η οποία αποκτά περαιτέρω σημασία για 
την Ελλάδα. Μπορεί η διάσκεψη να είναι 
αφιερωμένη στο θέμα που απασχολεί 
ολόκληρο τον πλανήτη, αυτό της κλιματι-
κής αλλαγής,  όμως για τη χώρα μας θα 
αποτελέσει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία 

για να συνεχίσει την εκστρατεία διεθνο-
ποίησης των τουρκικών προκλήσεων.
Το παρών στη Διάσκεψη θα δώσει ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης και στην παρέμβαση 
του αναμένεται να αναπτύξει τις ελληνι-
κές θέσεις για το κλίμα. Παρ’ όλα αυτά, 
στο περιθώριο της διάσκεψης ο Έλληνας 
πρωθυπουργός θα θέσει τον τουρκικό 
αναθεωρητισμό και τις συνεχείς εκτός 
ορίων τοποθετήσεις Τούρκων αξιωμα-
τούχων εναντίον της Ελλάδας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες μάλιστα, προγραμμα-
τίζονται τετ α τετ του κ. Μητσοτάκη και 
με την αιγυπτιακή ηγεσία που φιλοξενεί 
τη Σύνοδο και όπως είναι γνωστό έχει 
διατυπώσει «καθαρές» θέσεις υπέρ των 
ελληνικών συμφερόντων. Ειδικά στο ζή-
τημα του υποτιθέμενου τουρκολιβυκού 
μνημονίου το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξω-
τερικών έχει ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό 
της Ελλάδας, κάτι που λειτουργεί υπο-
στηρικτικά  στην επιχείρηση αναχαίτισης 
του τουρκικού μεγαλοϊδεατισμού.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη έχει απο-
δείξει, η Ελλάδα δεν επενδύει στην αντι-
παράθεση με την Τουρκία όπως κάνει η 
γειτονική χώρα. Το Μέγαρο Μαξίμου θα 
επιμείνει στην οδό των στοχευμένων 
απαντήσεων μέσω της θεσμικής οδού, 
κάτι που αποτυπώθηκε και με τη διεθνο-
ποίηση των φωτογραφιών με τους ξεγυ-
μνωμένους και δαρμένους μετανάστες 
που έσπρωξε η Τουρκία στον Έβρο.
Ο κ. Μητσοτάκης δε σκοπεύει να αυξά-

νει τη ρητορική της έντασης, αναλόγως 
με την πορεία της εσωτερικής πολιτικής 
σκηνής. Τακτική που δείχνει να ακολου-
θεί ο Ταγίπ Ερντογάν.  Αντιθέτως, κάθε 
φορά που η Αθήνα θα εκτιμά ότι χρειάζε-
ται θα προσφεύγει στα διεθνή φόρα και 
θα καταγγέλλει την τουρκική αδιαλλαξία.

Κοινή πεποίθηση πάντως στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο είναι, ότι ο κ. Ερντο-
γάν θα επιμείνει στην ίδια στρατηγική 
μέχρι και τις τουρκικές εκλογές, κάνοντας 
εξαγωγή της κρίσης που βιώνουν οι Τούρ-
κοι πολίτες και εκτιμώντας ότι αυτό θα 
του αποφέρει εκλογικά οφέλη.

Μιχάλης Κωτσάκος 
© iapopsi.gr
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Ν.Δ.: Συγκροτούνται τα 
ψηφοδέλτια, αναζητούνται 

νέα πρόσωπα
Στόχος να διεισδύσει το κυβερνών κόμμα στη 

νεολαία όπου ακόμη έχει κενά και δεν πιάνει τα 
υψηλά ποσοστά, όπως σε μεγαλύτερες ηλικίες

Βήμα – βήμα σχεδιάζεται η προεκλογική τακτική της ΝΔ, με το χρόνο να με-
τράει αντίστροφα για τις κάλπες του 2023. Παρότι η ημερομηνία των εκλο-

γών δεν είναι ακόμα γνωστή, οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι διαδοχι-
κές και πλέον η στρατηγική με την οποία θα πορευθεί το κυβερνών κόμμα προς 
τις κάλπες αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό πυκνώνουν οι επαφές των στενών συνεργατών του πρωθυ-
πουργού με ανθρώπους και στελέχη τοπικών κοινωνιών, ώστε να συγκροτηθούν 
στο σύνολό τους τα ψηφοδέλτια. Τις επαφές αυτές έχουν αναλάβει ο υφυπουρ-
γός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της Ν.Δ. Παύλος 
Μαρινάκης και ο διαχρονικός στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, ο Θανάσης 
Νέζης.

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανανέωση των «γαλάζιων» λιστών σε 
ολόκληρη την Ελλάδα με στελέχη που έχουν αναπτύξει σημαντική δράση σε τοπι-
κό επίπεδο. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο να βρεθούν νέοι άνθρωποι γύρω στα 40, 
οι οποίοι θα μπορέσουν να εκφράσουν το επιδιωκόμενο αποτύπωμα που θέλει να 
αφήσει η Ν.Δ. στην κοινωνία μέσα από νεότερα στελέχη.

Έτσι και αλλιώς η σχέση του κυβερνώντος κόμματος με τις μικρότερες ηλικίες 
των ψηφοφόρων είναι δύσκολη και μάλιστα σε διαχρονικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε 
ότι υπήρξε μία περίοδος που η Ν.Δ. ονομαζόταν το «κόμμα των συνταξιούχων» 
και όχι άδικα, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του «γαλάζιου» ακροατηρίου είναι 
άνθρωποι πάνω από τα 60.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, παρά την αισθητικά βελτιωμένη εικόνα της, η 
Ν.Δ. ήρθε ξανά δεύτερη στους ψηφοφόρους μέχρι 25 ετών. Μπροστά ήταν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με διαφορά σχεδόν δέκα μονάδες. Αυτή την εικόνα το Μέγαρο Μαξίμου θα 
επιχειρήσει να ανατρέψει στις κάλπες του 2023. Η δεξαμενή μάλιστα των νέων 
ψηφοφόρων θα είναι μεγαλύτερη στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία, μιας και 
κάτι παραπάνω από 400.000 νέοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για 
πρώτη φορά. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να «κερδίσει» την πλειοψη-
φία αυτών, κάτι που δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση.

Ήδη η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει στοχευμένες πολιτικές που έχουν στο επίκε-
ντρο τους νέους, όπως π.χ. το «Στέγαση για όλους». Ένα πρόγραμμα που δημοσι-
οποιήθηκε στη ΔΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες είναι η αρχή παρόμοιων δρά-
σεων./ © iapopsi.gr

Ανεβαίνει το όριο λόγω… Κασιδιάρη;
«Διαβουλεύσεις» για να χρειάζεται ένα κόμμα  

5% για να εισέλθει στο κοινοβούλιο

Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου το κόμμα Κασιδιάρη συ-
γκεντρώνει πάνω από 2% – έχει θέσει σε συναγερμό πολύ κόσμο, 

που βλέπουν μία αναβίωση της Χρυσής Αυγής με άλλο όνομα.
Διότι στους «Έλληνες» του Κασιδιάρη, τα περισσότερα μέλη έχουν περάσει 

από τη Χρυσή Αυγή. Και ήδη μεταξύ των βουλευτών της πλειοψηφίας τέθηκε 
μία πρόταση, η οποία από ότι μαθαίνουμε έχει βρει ευήκοα ώτα και μεταξύ 
των κύκλων της Κουμουνδούρου, αλλά και της Χαριλάου Τρικούπη. Η πρότα-
ση είναι να αλλάξει το όριο εισόδου στη Βουλή και από το 3% να πάει στο 5%, 
ώστε να αποφευχθεί νέα είσοδος κόμματος ναζιστών. 

Η συγκεκριμένη πρόταση βολεύει και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, καθώς 
θα αποφύγουν διαρροές προς άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς. Εάν τελι-
κά η συγκεκριμένη πρόταση υλοποιηθεί είναι βέβαιο ότι θα δυσκολέψει και 
την είσοδο του ΚΚΕ, αλλά εκτός του Κασιδιάρη πιθανότατα θα μείνουν εκτός 
και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και το ΜέΡΑ 25 του Γιάνη 
Βαρουφάκη. Οπότε θα μιλάμε είτε για τετρακομματική Βουλή, είτε για τρι-
κομματική./ © iapopsi.gr
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Ρίσι Σούνακ: Θα τα καταφέρει εκεί που απέτυχαν 
όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί;
Ο Ρίσι Σούνακ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας  
και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι τεράστιες

Εάν υπήρχε το «βρετανικό όνειρο», 
κατ’ αναλογία προς το αμερικανικό 

αντίστοιχο, ο Ρίσι Σούνακ, νέος πρωθυ-
πουργός της Μεγάλης Βρετανία, θα ήταν 
εκ πρώτης όψεως η πραγμάτωσή του. 
Και λέμε «εκ πρώτης όψεως», γιατί στην 
πραγματικότητα ο Σούνακ έχει πολύ πε-
ρισσότερα κοινά με τις βρετανικές ελίτ, 
παρά με τους περισσότερους βρετανούς 
πολίτες μεταναστευτικής καταγωγής.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Οι γονείς του είχαν καταγωγή από την 
Ινδία, αλλά είχαν γεννηθεί στην Αφρική, 
πριν οι οικογένειές τους μεταναστεύσουν 
στη δεκαετία του 1960. Ο ίδιος σπούδασε 
σε ιδιωτικό σχολείο, στη συνέχεια στην Οξ-
φόρδη και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, 
όπου και γνώρισε τη σύζυγό του, Ακσάτα 
Μούρτι, κόρη του Ινδού δισεκατομμυρι-
ούχου Ναραγιάνα Mούρτι, συνιδρυτή της 
εταιρείας Infosys και ενός από τους πλου-
σιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Η δική του επαγγελματική εμπειρία, πριν 
στραφεί προς την επαγγελματική πολιτι-
κή, ήταν στο χρηματο-οικονομικό τομέα, 
σε hedge funds καθώς και στην εταιρεία 
Catamaran Ventures, ιδιοκτησίας του πε-
θερού του.

Η πολιτική του καριέρα ξεκίνησε με την 
εκλογή του το 2014 σε μια από τις ασφα-
λέστερες έδρες των Συντηρητικών, αφού 
την κατέχουν αδιάλειπτα εδώ και πάνω 
από 100 χρόνια, και συνεχίστηκε με την 
ανάληψη υπουργικών καθηκόντων επί 
πρωθυπουργίας Μπόρις Τζόνσον. Άλ-
λωστε, o Σούνακ, σε αντίθεση με άλλα 
ανώτερα στελέχη των Συντηρητικών, ήταν 
υπέρ του Brexit.

Η πολιτική του άνοδος ήταν ταχεία στην 
περίοδο της διακυβέρνησης Τζόνσον, 
αφού βρέθηκε στην κρίσιμη θέση του 
υπουργού Οικονομικών, από την οποία 
διαχειρίστηκε τις οικονομικές πλευρές της 
αναμέτρησης της Βρετανίας με την παν-
δημία Covid-19.

 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΣΤΕΡΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
Στην εποχή εκείνη ο Σούνακ θεωρείτο 

ως κατεξοχήν άνθρωπος του Τζόνσον και 
«ανερχόμενο αστέρι» μέσα στο Συντη-
ρητικό Κόμμα. Μάλιστα, είχε σχολιαστεί 
ότι, το γεγονός ότι αντικατέστησε τον 
Σατζίντ Τζαβίντ, αποτύπωνε ακριβώς ότι 

ο Τζόνσον ήθελε μεγαλύτερο έλεγχο στο 
υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό για-
τί ο Τζαβίντ, ο οποίος όντως προερχόταν 
από μια φτωχή οικογένεια μεταναστών, 
παραιτήθηκε επειδή είχε αρνηθεί ουσια-
στικά να δεχθεί να βρίσκεται υπό την κη-
δεμονία του τότε πανίσχυρου συμβούλου 
του Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς.

Η θητεία του Σούνακ στο υπουργείο Οι-
κονομικών σημαδεύτηκε από πολύ μεγά-
λα πακέτα οικονομικών ενισχύσεων για 
να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η πανδη-
μία, παρότι είχε κατηγορηθεί ότι άφηνε 
έξω κάποιες κατηγορίες, και στη συνέχεια 
από μια πολιτική αύξησης των φόρων, για 
να αντιμετωπιστεί η κρίση του κόστους 
ζωής. Τότε είχε διατυπωθεί η εκτίμηση ότι 
με δεδομένη και την αύξηση του πληθω-
ρισμού, η Βρετανία είχε να αντιμετωπίσει 
ένα σημαντικό πλήγμα στο επίπεδο δια-
βίωσης αλλά ταυτόχρονα και το μεγαλύ-
τερο φορολογικό βάρος από τη δεκαετία 
του 1940.

 
Η ΣΤΡΟΦΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Παρότι ο Σούνακ ήταν από αυτούς που 

ευνοήθηκαν στην καριέρα τους από τον 
Τζόνσον, συμμετείχε στην ευρεία προ-
σπάθεια για την ανατροπή του. Παρότι 
συνήθως αναφέρονται ως λόγοι το λεγό-
μενο partygate, δηλαδή η παραβίαση από 
τον Τζόνσον και των συνεργατών του, των 
πανδημικών περιορισμών και η ταλάντευ-
σή του ως προς την αποπομπή του ανα-
πληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας, Κρις Πίντσερ, ύστερα από 
τις σε βάρος του τελευταίου καταγγελίες 
για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανδρών, 
στην πραγματικότητα υπήρχε ένας διάχυ-
τος φόβος στο Συντηρητικό Κόμμα ότι με 
τον Τζόνσον επικεφαλής θα είχαν δυσκο-
λία στις επόμενες εκλογές.
Ο Σούνακ θα διεκδικήσει τότε την ηγεσία 

απέναντι στη Λιζ Τρας. Σε όλες τις ψη-
φοφορίες σε επίπεδο κοινοβουλευτικής 
ομάδας θα είναι πρώτος, όμως η Τρας θα 
κερδίσει την ψήφο των ίδιων των μελών 
του κόμματος και θα αναλάβει την πρω-
θυπουργία.

Η Τρας μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, 
Κουάσι Κουαρτένγκ, θα προσπαθήσει να 
εφαρμόσει μια πολιτική που θα συνδύα-
ζε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων από το 
1972 με τη σημαντική αύξηση των δημο-
σίων δαπανών. Η πολιτική αυτή, όμως, θα 
οδηγούσε σε αύξηση σημαντική του χρέ-
ους, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν αρ-
νητικά οι αγορές των ομολόγων και αυτό 

να απειλήσει τη χρηματοδοτική θέση των 
Ταμείων Συνταξιοδότησης και συνολικά 
της βρετανικής οικονομίας. Η Τρας θα 
αναγκαστεί να αποκηρύξει την πολιτική 
αυτή (και μαζί τον Κουαρτένγκ) και τελι-
κά να βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη με ένα 
κόμμα έτοιμο να την ανατρέψει. Θα ανα-
κοινώσει την παραίτησή της, έτσι ώστε να 
ξεκινήσει η διαδικασία της διαδοχής.
Ο Σούνακ θα είναι υποψήφιος και από 

τη στιγμή που θα γίνει σαφές ότι ο Μπό-
ρις Τζόνσον δε θα διεκδικούσε ξανά την 
πρωθυπουργία, άνοιξε ο δρόμος για να 
γίνει αυτός ο ένοικος του αριθμού 10 της 
Downing Street. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ
Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην ανά-

δειξη του Σούνακ στην πρωθυπουργία. 
Άλλωστε, έχει τη φήμη του συντηρητικού 
στα δημοσιονομικά και αναμένεται να 
κρατήσει τον επίσης συντηρητικό στα δη-
μοσιονομικά σημερινό υπουργό Οικονο-
μικών, Τζέρεμι Χαντ. Αυτό έχει την «καθη-
συχαστική» διάσταση ότι δε θα υπάρξουν 
νέα πειράματα με την οικονομία.

Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι τα πράγ-
ματα θα είναι εύκολα. Η παγκόσμια οι-
κονομία έχει μπει σε μια φάση ιδιαίτε-
ρης αστάθειας και με έντονες κρισιακές 
τάσεις. Η άνοδος του πληθωρισμού στο 
συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανά-
πτυξης, τις επιπτώσεις του πολέμου, δι-
αμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 
περιβάλλον, που την ίδια στιγμή που ζητά 
πολιτικές «ποσοτικής σύσφιξης» για να 
απαντηθεί, ο πληθωρισμός εξακολουθεί 
να πιέζει για σημαντικές κρατικές παρεμ-
βάσεις και ενισχύσεις, για να αποφευχθεί 
τυχόν κρίση ρευστότητας ή καταβύθιση 
στην ύφεση.

Στην περίπτωση της Βρετανίας αυτά συν-
δυάζονται με τη συνολικότερη πρόκληση 
που είναι το ίδιο το μέλλον της χώρας και 
της οικονομίας της μετά το Brexit, ένα 
ερώτημα στο οποίο οι πολιτικές και οικο-
νομικές ελίτ της δεν έχουν δώσει ακόμη 
απάντηση. Και βέβαια σε επίπεδο διακυ-
βέρνησης, ο Σούνακ έχει να αντιμετωπίσει 
την ίδια την πολιτική κρίση και την κρίση 
ηγεσίας που αποτυπώνει το γεγονός, ότι 
είναι ο τρίτος πρωθυπουργός της χώρας 
(και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος) 
μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, και ο 
πέμπτος πρωθυπουργός τα τελευταία έξι 
χρόνια, γεγονός που μόνο ως αποτυχία 
του βρετανικού πολιτικού συστήματος 
μπορεί να περιγραφεί.

Στα άμεσα προβλήματα που έχει να αντι-
μετωπίσει είναι να μπορέσει να αποκα-
ταστήσει την αξιοπιστία της βρετανικής 
οικονομίας στα μάτια των αγορών και 
των επενδυτών, αλλά και να μπορέσει να 
χειριστεί ουκ ολίγες «καυτές πατάτες»: η 
χώρα χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων για 
να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση 
και δεν έχει απαντηθεί από πού θα χρη-
ματοδοτηθεί. Η επιστροφή σε μέτρα αύ-
ξησης της φορολογίας δεν είναι βέβαιο 
ότι θα είναι δημοφιλής. Σημαντικοί τομείς 
της οικονομίας, ιδίως αυτοί που σχετίζο-
νται με τα δημόσια αγαθά, όπως οι συ-
γκοινωνίες, είναι σε αναστάτωση, με τους 
εργαζόμενους να οργανώνουν απεργίες 
διεκδικώντας αυξήσεις που να καλύπτουν 
την αύξηση του κόστους ζωής.

Οι αποφάσεις που θα πάρει πάνω σε 
αυτά τα ζητήματα δεν είναι βέβαιο ότι 
θα τον κάνουν πιο δημοφιλή σε μερίδες 
της κοινωνίας ή και στο ίδιο το Συντηρη-
τικό Κόμμα. Ένα κόμμα που αρχίζει να 
αποκτά χαρακτηριστικά εσωτερικής ακυ-
βερνησίας που δύσκολα  μπορούν να το 
καταστήσουν φερέγγυο κόμμα εξουσίας, 
ιδίως από τη στιγμή που αποδεικνύεται 
πολύ πιο ικανό να οργανώσει «ανακτο-
ρικά πραξικοπήματα» ενάντια στις ηγεσί-
ες, παρά να συσπειρώνεται πραγματικά 
γύρω από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Ας 
μην ξεχνάμε, ότι μπορεί τώρα ο Σούνακ να 
αναδείχθηκε ως μόνη λύση, αλλά ένα με-
γάλο μέρος του κόμματος δεν τον συμπα-
θεί, όπως φάνηκε και στην προηγούμενη 
μάχη για την ηγεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη δοκι-

μασία του δε θα είναι να πείσει ότι είναι 
άνθρωπος της αγοράς (και της βρετανικής 
ελίτ), αλλά εάν αυτό ακριβώς το στοιχείο, 
δηλαδή η προέλευσή του, όπως και των 
προκατόχων από μια συγκεκριμένη εκ-
παιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική 
διαδρομή, τον καθιστά ικανό να έχει τη 
στρατηγική σκέψη που απαιτεί η χάραξη 
πορείας για μια μεγάλη χώρα και οικονο-
μία, στα αχαρτογράφητα ακόμη νερά μιας 
νέας φάσης για το διεθνές σύστημα και 
για την παγκόσμια οικονομία.
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HUMANIA CENTRE
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Withdrawals
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VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

CHOMEDEY

SOLDSOLD
CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot, 

situated close to of everything. Easy to show. 
Call me for more info.

Το μετα-covid πλεόνασμα του Κεμπέκ
Η κυβέρνηση του Κεμπέκ εμφανίζει δημοσιονομικό πλεόνασμα 496 εκατομμυρίων 
δολαρίων από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ αναφέρει 
δημοσιονομικό πλεόνασμα 496 

εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος των 
πρώτων τεσσάρων μηνών του οικονο-
μικού έτους 2022-2023. Το Κεμπέκ πα-
ρουσίασε έλλειμμα 214 εκατ. κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
οικονομικού έτους.

Η κυβέρνηση αποδίδει αυτό το αποτέ-
λεσμα στις 31 Ιουλίου 2022 σε μεγάλο 
βαθμό σε αύξηση 10,8% των εσόδων από 
ίδιες πηγές στην αρχή του έτους, κυρίως 
λόγω της αύξησης των μισθών και της κα-
τανάλωσης των νοικοκυριών και των κερ-
δών των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Μηνι-
αίας Έκθεσης Χρηματο-οικονομικών Δρα-
στηριοτήτων στις 31 Ιουλίου 2022, που 
δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 21 Οκτω-
βρίου 2022, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 
6,7%, κυρίως στην εκπαίδευση και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το έγγραφο σημειώνει ότι η πιο σταθε-

ρή αύξηση των δαπανών στην αρχή του 
οικονομικού έτους θα απορροφηθεί κατά 
τη διάρκεια του έτους για να επιτευχθεί ο 
προβλεπόμενος ετήσιος στόχος του 3,4% 
που έχει υπολογιστεί από την κυβέρνηση 
του François Legault.
Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται από 

έσοδα 46,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
δαπάνες 44,6 δισεκατομμυρίων δολαρί-
ων και καταθέσεις 1,1 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στο Generations Fund.
Το γραφείο του υπουργού Οικονομικών 

Eric Girard – ο οποίος επανεκλέχθηκε και 

διορίστηκε στον ίδιο υπουργικό θώκο 
αυτή την εβδομάδα – υπενθυμίζει ότι η 
οικονομική δραστηριότητα στο Κεμπέκ 
έχει δείξει σημάδια επιβράδυνσης τους 
τελευταίους μήνες. Παρόλα αυτά, τα οι-
κονομικά αποτελέσματα παραμένουν επί 
του παρόντος σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις.
«Οι οικονομικοί κίνδυνοι που αντιμε-

τωπίζει το Κεμπέκ, ιδιαίτερα ο επίμονος 
πληθωρισμός, η αύξηση των επιτοκίων, 
οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού 
και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα μπο-
ρούσαν ωστόσο να επηρεάσουν τα δη-
μόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια του 
έτους»  ανακοίνωσε στα ΜΜΕ ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, Eric Girard. 
«Είναι επομένως σημαντικό να παραμεί-

νουμε συνετοί όσον αφορά τη διαχείριση 
του δημοσιονομικού πλαισίου», προσθέ-

τει.
Αυτό συμπέρανε επίσης η Γενική Ελε-

γκτής, Guylaine Leclerc, τον Αύγουστο 
μετά την αποκάλυψη του εγγράφου που 
παρείχε ο υπουργός Girard σχετικά με την 
αναμενόμενη κατάσταση των δημόσιων 
οικονομικών για την περίοδο 2022-2023 
έως 2024-2025, καθώς πλησιάζει η προε-
κλογική εκστρατεία.

Η κ. Leclerc ανέφερε, ότι οι προβλέψεις 
του προϋπολογισμού του Υπουργού ήταν 
εύλογες, ενώ πρόσθεσε ότι ο πιθανός 
αντίκτυπος του κλίματος οικονομικής 
αβεβαιότητας στην υγεία των δημόσι-
ων οικονομικών του Κεμπέκ παραμένει 
ασυνήθιστα υψηλός. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται στην προ-
εκλογική έκθεση για την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών του Κεμπέκ (Αύ-
γουστος 2022), προβλέπεται δημοσιονο-

μικό έλλειμμα 1,7 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων για ολόκληρο το οικονομικό έτος, 
πριν από τη χρήση του αποθεματικού 
σταθεροποίησης. Αυτό το έλλειμμα περι-
λαμβάνει πρόβλεψη 2 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για οικονομικούς κινδύνους και 
άλλα μέτρα στήριξης και ανάκαμψης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο Francois Legault διόρισε εκ νέου τους 

δύο κορυφαίους οικονομικούς υπαλλή-
λους του μετά την ολοκληρωτική εκλογι-
κή του νίκη στις πρόσφατες εκλογές της 
επαρχίας. Ο Eric Girard, πρώην «ταμίας» 
της Εθνικής Τράπεζας του Καναδά, συ-
νεχίζει ως υπουργός Οικονομικών, ενώ ο 
επιχειρηματίας Pierre Fitzgibbon γίνεται 
ο λεγόμενος «σούπερ υπουργός» οικονο-
μίας, με το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο να 
προστίθεται στις αρμοδιότητές του. 
Θα πρέπει να διαχειριστεί τις αυξανόμε-

νες εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και 
του επικεφαλής της κρατικής εταιρείας 
ηλεκτρικής ενέργειας της επαρχίας. Η 
Sophie Brochu, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Hydro-Quebec, απείλησε 
να εγκαταλείψει τη θέση της εάν η κυβέρ-
νηση πιέσει πολύ σκληρά για να πραγμα-
τοποιηθούν μεγάλα βιομηχανικά έργα, 
όπως η ανάπτυξη πράσινου υδρογόνου.

Σε μια ομιλία του, ο Legault προσπάθη-
σε να ηρεμήσει τα πράγματα. «Μίλησα 
με τη Sophie Brochu και μοιραζόμαστε 
τον ίδιο στόχο, να διασφαλίσουμε ότι το 
Hydro-Quebec εξελίσσεται με τάξη προς 
όφελος όλων των Κεμπεκιωτών», είπε. 
Ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής για 
την οικονομία και την ενεργειακή μετά-
βαση της οποίας θα προεδρεύει.

© Ici Radio Canada, Canadian Press

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

«Οι οικονομικοί κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζει το Κεμπέκ, ιδιαί-
τερα ο επίμονος πληθωρισμός, 
η αύξηση των επιτοκίων, οι δι-
αταραχές στις αλυσίδες εφοδι-
ασμού και ο πόλεμος στην Ου-

κρανία, θα μπορούσαν ωστόσο 
να επηρεάσουν τα δημόσια 

οικονομικά κατά τη διάρκεια 
του έτους» είπε ο Υπουργός 

Οικονομικών Eric Girard
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Όταν γίνουμε κανονικό κράτος
 Έντονο προβληματισμό θα πρέπει 

να προκαλεί ο τρόπος με τον οποίον 
ενεργεί το ελληνικό κράτος στο διεθνές 
σκηνικό, ειδικά στις σχέσεις του με άλλα 
κράτη.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Πρώτον, μας απείλησε η Τουρκία με πό-
λεμο, από το 1995, για να μην κάνουμε 
χρήση ενός νόμιμου δικαιώματός μας, 
που είναι η επέκταση των χωρικών μας 
υδάτων από τα 6 στα 12 νμ. Για να γίνει 
πιο κατανοητό, με δεδομένο ότι από τον 
καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ απαγορεύε-
ται η απειλή χρήσης βίας** – η Τουρκία 
με παράνομο τρόπο απειλεί την Ελλάδα 
να μην κάνει χρήση ενός νόμιμου δικαιώ-
ματός της. Και η Ελλάδα, επί 27 ολόκληρα 
χρόνια, υποτάσσεται στο φόβο και στην 
ουσία πειθαρχεί στο «νταβατζή», ο οποί-
ος ως γνωστόν επιβάλλει το παράνομο 
έναντι του νόμιμου, χρησιμοποιώντας 
την απειλή χρήσης βίας.

Δεύτερον, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και 
τον περίφημο «Χάρτη της Σεβίλλης», Ελ-
λάδα – Κυπριακή Δημοκρατία – Αίγυπτος 
μπορούμε να οριοθετήσουμε μεταξύ μας 
ΑΟΖ. Όμως η Ελλάδα, αντί να πράξει αυτό, 
προχώρησε σε τμηματική οριοθέτηση 
της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, αφήνοντας για 
άλλη μια φορά την Κύπρο στο έλεος της 
Τουρκίας, αφού με την τμηματική οριο-
θέτηση δίνεται ένα σαφέστατο μήνυμα 
στην Άγκυρα ότι είναι ανοικτή η πόρτα 
για οριοθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Αι-
γύπτου στις θαλάσσιες ζώνες ανατολικά 
του 28ου μεσημβρινού, που αν γίνει αυτό, 
αποκόπτεται η Ελλάδα από την Κύπρο.
Τρίτον, το 2003 η Κυπριακή Δημοκρα-

τία είχε ολοκληρώσει τις συνομιλίες για 
οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο και η 
Ελλάδα είχε κληθεί να γίνει τριμερής 
οριοθέτηση, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Μουμπάρακ, όπως γράφει ο Μιχάλης 
Ιγνατίου στο hellasjournal.com. Όμως, 
πάντα σύμφωνα με το μαχητικό δημο-
σιογράφο, «η Αθήνα όχι μόνο κλότσησε 
την ευκαιρία αλλά έκανε παρέμβαση για 
να “τραβήξουν” πίσω το δυτικό άκρο της 
συμφωνίας Κύπρου-Αιγύπτου για να μην 
ενοχληθεί η Τουρκία». Με άλλα λόγια, η 
Αθήνα δεν ήθελε η συμφωνία Αιγύπτου-
Κύπρου να υπονοήσει και την αναγνώρι-
ση της επήρειας του Καστελόριζου, για 
να μην έχει προβλήματα με την Τουρκία. 
Οι άνθρωποι που χειρίστηκαν τις υποθέ-
σεις τότε στη Λευκωσία είναι ζωντανοί 
και οι διηγήσεις τους ανατριχιαστικές.
Τέταρτον, όταν ήταν σε εξέλιξη οι συ-

νομιλίες της Τουρκίας με την κυβέρνηση 
Σαράζ στη Λιβύη, σχεδόν ένα χρόνο πριν 
από την υπογραφή της παράνομης συμ-
φωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ των 

δύο χωρών, η ελληνική κυβέρνηση είχε 
ενημερωθεί από Έλληνες αλλά και από 
ξένους διπλωμάτες που δεν ήθελαν την 
υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Η Ελλά-
δα, και εννοούμε και την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την κυβέρνηση της ΝΔ του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έκαναν τίποτα.
Πέμπτον, όταν υπεγράφη η συμφωνία η 

Ελλάδα αντέδρασε, αλλά με λάθος τρόπο. 
Απέλασε τον πρέσβη της Λιβύης, αντί να 
απελάσει τον κύριο υπεύθυνο αυτής της 
συμφωνίας. Η συγκεκριμένη συμφωνία 
γράφτηκε στην Άγκυρα και απλώς κλήθη-
κε να υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός 
της κυβέρνησης της Τρίπολης. Με ποια 
λογική απελαύνεις τον πρέσβη της χώρας 
που απλώς υπέγραψε και όχι τον πρέσβη 
της χώρας που επέβαλε τη συμφωνία; Εί-
ναι αυτό που λέει ο λαός μας, «αντί να 
χτυπήσουμε το γάιδαρο, χτυπάμε το σα-
μάρι».

Έκτον, από την πρόσφατη συμφωνία 
που υπεγράφη μεταξύ της Άγκυρας και 
της κυβέρνησης της Τρίπολης, με την 
οποία τίθεται σε εφαρμογή στο πεδίο το 
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, γρά-
φτηκε στον Τύπο ότι η Ελλάδα αιφνιδι-
άστηκε. Μάλλον το έμαθε από τις εφη-
μερίδες. Αναρωτιέται κανείς τι έκαναν 
οι πρεσβείες μας στην Άγκυρα και την 
Τρίπολη και δεν ενημέρωσαν έγκαιρα το 
υπουργείο Εξωτερικών. Για την Άγκυρα 
δε γνωρίζουμε, γνωρίζουμε όμως τι γινό-
ταν τους κρίσιμους μήνες που κυοφορού-
νταν η εν λόγω συμφωνία στην πρεσβεία 
μας στην Τρίπολη. Ο επιτετραμμένος της 
Ελλάδας στην πρεσβεία μας στην Τρί-
πολη, αφού πήρε την καλοκαιρινή του 
άδεια, αναχώρησε για το νέο του πόστο 
στο Λος Άντζελες. Έτσι έμεινε επί τρεις 
μήνες η πρεσβεία μας χωρίς διπλωμάτη, 
κι έτσι αιφνιδιάστηκε το ΥΠΕΞ. Γιατί έμει-
νε επί τρεις μήνες χωρίς διπλωμάτη, μάλ-
λον πρέπει να το ψάξει εισαγγελέας και 
δεν επεκτεινόμαστε στο θέμα, για να μην 

αδικήσουμε κανέναν.
Πάντως, εισαγγελέας πρέπει να το ψά-

ξει, γιατί πιθανόν να υπάρχει και θέμα 
οικονομικής φύσεως.
Τα παραδείγματα πολλά, θα έλεγε κα-

νείς άπειρα, που δείχνουν ότι η Ελλάδα 
δε συμπεριφέρεται σαν ένα κανονικό 
κράτος, αν σκεφθεί κανείς ότι βρέθηκε 
ελληνική κυβέρνηση να βάλει την υπο-
γραφή της ότι υπάρχει ξεχωριστό μακε-
δονικό έθνος και γλώσσα, και μάλιστα 
εκείνοι που υπέγραψαν να είναι από 
πάνω και υπερήφανοι γι’ αυτό. Γελάνε οι 
ανά τον κόσμο διπλωμάτες και καθηγη-
τές Ιστορίας με αυτό το ανοσιούργημα, μ’ 
αυτήν την καραμπινάτη προδοσία. Αρκεί 
να δει κανείς τι πέτυχε με μια απλή κίνη-
ση η Βουλγαρία, που εξαφάνισε τη «μα-
κεδονική γλώσσα», μια κίνηση όμως που 
έκανε ένα κανονικό κράτος.
Ας πάμε σε ένα πρόσφατο παράδειγμα.
Έβδομον και τελευταίον, το θέμα που 

προέκυψε με την ταπεινωτική για την 
Ελλάδα ακύρωση της επίσκεψης του 
υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, που έγινε 
για να μη θυμώσει η Τουρκία, την οποία 
επισκέφτηκε την Τετάρτη 26/10, όπου 
έγινε δεκτός με τιμές από τον Χουλουσί 
Ακάρ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έδω-
σε εντολή να γίνει χρήση χημικών από 
τον τουρκικό στρατό εναντίον των Κούρ-
δων ανταρτών, με 15 νεκρούς. Δηλαδή, ο 
Μπέντζαμιν Γκατς προτίμησε έναν «ανι-
ψιό» του Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος έκα-
ψε με χημικά τους Κούρδους στη Χαλέ-
πτσε, αντί του καλόβολου και εξαιρετικά 
ευγενικού Νίκου Παναγιωτόπουλου!

Όσον αφορά τον Έλληνα υπουργό, κύ-
κλοι του υπουργείου Άμυνας δηλώνουν 
διπλά αιφνιδιασμένοι για την ακύρωση 
της επίσκεψης του Ισραηλινού υπουρ-
γού στην Ελλάδα. Ο ένας αιφνιδιασμός 
αφορά την ακύρωση της επίσκεψης, και 
ο δεύτερος την επίσκεψη στην Άγκυρα. 
Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη του Μπέ-

νι Γκατς στην Καλαμάτα ακυρώνεται για 
δεύτερη φορά μέσα σε περίπου ένα χρό-
νο.

Επίσης, να σημειωθεί, ότι η επίσκεψη 
αφορούσε την επίσημη τελετή στην 120 
Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στην Καλα-
μάτα, στην οποία η Αθήνα προτίμησε την 
ισραηλινή και όχι την καναδική εταιρεία, 
που είχε φθηνότερη προσφορά, καθαρά 
για πολιτικούς λόγους.
Μόνο που αυτούς τους πολιτικούς λό-

γους μάλλον δεν τους εκτίμησε το Ισραήλ.
Η Ελλάδα έχει δώσει σχεδόν τα πάντα 

στο Ισραήλ, στην ουσία έχει εμπιστευ-
θεί στη χώρα αυτήν κρίσιμους τομείς της 
εθνικής μας άμυνας, και τώρα παρατη-
ρούμε αυτήν την απαράδεκτη συμπερι-
φορά. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδρούσε 
το Ισραήλ αν ο Έλληνας υπουργός Άμυ-
νας ακύρωνε επίσκεψη για τελετή ελληνι-
κής επένδυσης στο Ισραήλ, για την οποία 
το Τελ Αβίβ είχε πληρώσει ακριβότερο τί-
μημα, για να επισκεφθεί τον ομόλογό του 
στην Τεχεράνη. Η σύγκριση είναι απολύ-
τως λογική. Το Ιράν θέλει να εξαφανίσει 
το Ισραήλ και η Τουρκία την Ελλάδα.
Τέλος, το πιο προσβλητικό, είναι αυτό 

που διαβάζουμε στην Καθημερινή: «Η 
ακύρωση της επίσκεψης του υπουρ-
γού Άμυνας Μπένι Γκατς στην Ελλάδα 
οφείλεται σε λόγους που επιβάλλουν ο 
υπουργός να βρίσκεται στο Ισραήλ, ανα-
φέρουν ισραηλινές πηγές».

Πάντως, για την επίσκεψη πριν από λί-
γες μέρες στο Αζερμπαϊτζάν, και αυτήν 
της Τετάρτης 26/10 στην Άγκυρα, δεν 
υφίστανται τέτοιοι λόγοι.

Όμως όλα αυτά συμβαίνουν, επειδή η 
Ελλάδα γενικώς ξεχνάει να διασφαλίσει 
τα συμφέροντά της, αφού δε λειτουργεί 
ως κανονικό κράτος.

Γενικό συμπέρασμα: Όταν η Ελλάδα 
αποφασίσει να λειτουργεί σαν κανονικό 
κράτος, τότε θα μας σέβονται. Ως τότε 
θα δεχόμαστε προσβολές από τα Σκόπια, 
την Αλβανία, τη Λιβύη, την Τουρκία – και 
τώρα από το Ισραήλ.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής.

_____
*Το άρθρο 2 παρ. 4 αναφέρει αναλυτικό-
τερα πως: «Όλα τα Μέλη στις διεθνείς 
τους σχέσεις θα απέχουν από την απει-
λή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται 
εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή 
της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδή-
ποτε κράτους είτε με οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκο-
πούς των Ηνωμένων Εθνών».
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ΚΑΝΑΔΑΣ: Νέα αύξηση στις τιμές 
των αγαθών το Σεπτέμβριο
Το Σεπτέμβριο, ο Δείκτης Τιμών Κα-

ταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε 6,9% σε 
ετήσια βάση, επιβραδύνοντας από άνο-
δο 7% τον Αύγουστο, σημειώνοντας την 
τρίτη συνεχόμενη μηνιαία επιβράδυνση 
του μετρούμενου πληθωρισμού. Οι χα-
μηλότερες τιμές της βενζίνης ευθύνο-
νται κυρίως για την επιβράδυνση.

Ενώ οι τιμές στην αντλία βενζίνης μει-
ώθηκαν το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με 
τον Αύγουστο, οι Καναδοί συνέχισαν να 
αισθάνονται την πίεση από τις υψηλότε-
ρες τιμές των τροφίμων. Εξαιρουμένων 
των τροφίμων και της ενέργειας, οι τι-
μές αυξήθηκαν 5,4% σε ετήσια βάση το 
Σεπτέμβριο, μετά από άνοδο 5,3% τον 
Αύγουστο. Οι τιμές των διαρκών αγαθών, 
όπως τα έπιπλα και τα επιβατικά οχήμα-
τα, αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό το Σε-
πτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο.
Το Σεπτέμβριο, ο Δείκτης Κόστους Τόκου 

στεγαστικών δανείων συνέχισε να ασκεί 
ανοδική πίεση στον ΔΤΚ όλων των στοι-
χείων, καθώς οι Καναδοί ανανέωσαν ή 
ξεκίνησαν τα στεγαστικά δάνεια με υψη-
λότερα επιτόκια.
Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 

0,1% το Σεπτέμβριο. Σε εποχικά διορθω-
μένη μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 
0,4%.
Οι μέσοι ωρομίσθιοι αυξήθηκαν 5,2% σε 

ετήσια βάση το Σεπτέμβριο, πράγμα που 
σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, οι τιμές αυ-
ξήθηκαν ταχύτερα από τους μισθούς. Το 
χάσμα το Σεπτέμβριο ήταν μεγαλύτερο 
σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Οι τιμές της βενζίνης πέφτουν το Σε-
πτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο: 
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές της βενζίνης 
μειώθηκαν κατά 7,4% το Σεπτέμβριο μετά 
από μείωση 9,6% τον Αύγουστο. Αυτή εί-
ναι η τρίτη συνεχόμενη πτώση της τιμής 
της βενζίνης από μήνα σε μήνα. Η αύξη-
ση της παγκόσμιας προσφοράς αργού 
πετρελαίου ήταν ένας παράγοντας που 
συνέβαλε στην πτώση των τιμών της 
βενζίνης σε σύγκριση με τον Αύγουστο. 
Σε ετήσια βάση, οι τιμές της βενζίνης αυ-
ξήθηκαν κατά 13,2% το Σεπτέμβριο, από 
22,1% τον Αύγουστο.

Οι καταναλωτές πληρώνουν περισσό-
τερα για τα παντοπωλεία: Το Σεπτέμβριο, 
οι τιμές των τροφίμων που αγοράζονται 
από καταστήματα (+11,4%) αυξήθηκαν 
με τον ταχύτερο ρυθμό από έτος σε έτος 
από τον Αύγουστο του 1981 (+11,9%). Οι 
τιμές των τροφίμων που αγοράζονται 
από καταστήματα αυξάνονται με ταχύ-
τερο ρυθμό από τον ΔΤΚ όλων των ειδών 
για 10 συνεχείς μήνες, από το Δεκέμβριο 
του 2021.

Στις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων 
και των ποτών συνέβαλαν οι δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, οι υψηλότερες τιμές 
για σημαντικές εισροές, όπως τα λιπά-
σματα και το φυσικό αέριο, καθώς και η 
γεωπολιτική αστάθεια που προήλθε από 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αύξηση των τιμών των τροφίμων 
παρέμεινε σε ευρεία βάση το Σεπτέμ-
βριο. Σε ετήσια βάση, οι Καναδοί πλήρω-
σαν περισσότερα για κρέας (+7,6%), γα-
λακτοκομικά προϊόντα (+9,7%), προϊόντα 
αρτοποιίας (+14,8%) και φρέσκα λαχανι-
κά (+11,8%), μεταξύ άλλων τροφίμων.
Τα λοιπά ιδιόκτητα έξοδα διαμονής αυ-

ξάνονται με βραδύτερο ρυθμό εν μέσω 
του «παγώματος» της αγοράς κατοικι-
ών: Το Σεπτέμβριο, οι τιμές των λοιπών 
ιδιόκτητων δαπανών διαμονής (+5,8%), 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προ-
μήθειες από την πώληση ακινήτων, αυξή-
θηκαν με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση 
με τον Αύγουστο (+7,4%). Τα λοιπά ιδιό-
κτητα έξοδα διαμονής έχουν επιβραδυν-
θεί, σε ετήσια βάση, για πέντε συνεχείς 
μήνες.
Ο δείκτης κόστους αντικατάστασης των 

ιδιοκτητών σπιτιού, ο οποίος σχετίζεται 
με την τιμή των νέων κατοικιών, επιβρα-
δύνθηκε το Σεπτέμβριο (+7,7%) μετά 
την αύξηση (+8,4%) τον Αύγουστο. Αυ-
τός ο δείκτης επιβραδύνθηκε σε ετήσια 
βάση κάθε μήνα από το Μάιο του 2022 
(+11,1%). Αυτές οι κινήσεις αντικατοπτρί-
ζουν ένα γενικό «πάγωμα» της αγοράς 
κατοικίας.
Αντίθετα, οι Καναδοί ανανέωσαν ή ξεκί-

νησαν στεγαστικά δάνεια με υψηλότερα 
επιτόκια από την έναρξη των πρόσφατων 
αυξήσεων επιτοκίων, που μετρήθηκαν 
στον ΔΤΚ μέσω του δείκτη κόστους στε-
γαστικών επιτοκίων (+8,3%), ο οποίος 
αυξήθηκε σε ετήσια βάση για τρεις συνε-
χόμενους μήνες.
Οι τιμές των επιβατικών οχημάτων 

και των επίπλων αυξάνονται: Σε ετήσια 
βάση, οι τιμές των διαρκών αγαθών αυ-
ξήθηκαν ταχύτερα το Σεπτέμβριο (+6,7%) 
σε σύγκριση με τον Αύγουστο (+6%). Τα 
μέγιστα στην άνοδο συνέβαλε ο δείκτης 
αγορών επιβατικών οχημάτων, με άνοδο 
8,4% το Σεπτέμβριο. Το κέρδος αποδό-
θηκε εν μέρει στη συνεχιζόμενη έλλειψη 
τσιπ ημιαγωγών.

Οι τιμές των επίπλων αυξήθηκαν με τα-
χύτερο ρυθμό σε ετήσια βάση το Σεπτέμ-
βριο (+13,3%) σε σύγκριση με τον Αύγου-
στο (+12,2%), κυρίως λόγω των υψηλότε-
ρων τιμών των άλλων επίπλων (+10,3%) 
και συγκεκριμένα των στρωμάτων.
Οι φοιτητές πληρώνουν περισσότερα 

για δίδακτρα το 2022: Με ετήσια τιμή, 
τα δίδακτρα αυξήθηκαν 2,3% σε ετήσια 
βάση το Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση 
με το Σεπτέμβριο του 2021 (+1,9%), αυ-
ξάνοντας περισσότερο στην Αλμπέρτα 
(+7,7%). Η τιμή των διδάκτρων στη Νέα 
Γη και το Λαμπραντόρ αυξήθηκε κατά 
6,8% το Σεπτέμβριο, μετά την άρση του 
παγώματος των διδάκτρων, που ίσχυε 
από το 1999.

Περιφερειακά σημεία: Από έτος σε 
έτος, οι τιμές αυξήθηκαν με βραδύτερο 
ρυθμό το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον 
Αύγουστο σε πέντε επαρχίες.

Αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης στη 
Βρετανική Κολομβία: Οι τιμές της βεν-
ζίνης από έτος σε έτος αυξήθηκαν με 
βραδύτερο ρυθμό σε κάθε επαρχία το Σε-
πτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο, 
εκτός από τη Βρετανική Κολομβία. Το Σε-
πτέμβριο, οι τιμές της βενζίνης αυξήθη-
καν κατά 27% στη Βρετανική Κολομβία 
σε σύγκριση με αύξηση 17,7% τον Αύ-
γουστο. Η αύξηση αποδίδεται εν μέρει 
στη μειωμένη προσφορά εν μέσω πολλα-
πλών παύσης λειτουργίας διυλιστηρίων 
στο Βορειοδυτικό Ειρηνικό.

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
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Υγεία και Διατροφή
Γιατί πρέπει να τρως φυστικοβούτυρο
Μόλις μια κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο έχει 100 θερμίδες!
Το φυστικοβούτυρο μπορεί να μην 

είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλά-
δα αλλά χρησιμοποιείται κυρίως από 
αθλητές που θέλουν να αυξήσουν τις 
επιδόσεις τους. Είναι πλούσιο σε πρω-
τεΐνη, χαμηλό σε υδατάνθρακες, πλού-
σιο σε μονοακόρεστα και πολυακόρε-
στα λιπαρά οξέα. 
Επιπλέον, είναι πλούσιο σε μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία, όπως ασβέστιο, φώσφορο, 
μαγγάνιο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυ-
ρο, κάλιο, καθώς και σε βιταμίνες του συ-
μπλέγματος Β και βιταμίνη Ε. Μάθε γιατί 
πρέπει να τρως φυστικοβούτυρο.
ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ 
ΓΕΥΜΑ: Μετά την προπόνηση το γεύμα 
πρέπει να είναι υψηλό σε υδατάνθρακες 
και πρωτεΐνες, για την αποκατάσταση 
του μυϊκού και ηπατικού γλυκογόνου 
αλλά και την επιδιόρθωση των μυϊκών 
ινών, που βοηθούν στη βέλτιστη μυϊκή 
ανάπτυξη. Το φυστικοβούτυρο είναι μια 
εξαιρετική επιλογή για σνακ μετά την 
προπόνηση, λόγω της υψηλής περιεκτι-
κότητας σε πρωτεΐνες.
ΒΟΗΘΑ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ: Ακόμη και 
όταν κάνεις δίαιτα, μελέτες έχουν δείξει 
ότι οι ξηροί καρποί βοηθούν στην απώ-
λεια βάρους. Γιατί; Τα φιστίκια περιέ-
χουν μια καλή ποσότητα πρωτεΐνης, 7 
γραμμάρια σε 2 κουταλιές της σούπας. 
Μαζί με τα καλά λιπαρά και τις ίνες έχεις 
ένα νόστιμο σνακ που θα σε κρατήσει 
χορτάτο. Σύμφωνα με μελέτη στο περι-
οδικό International Journal of Obesity, τα 
φιστίκια μπορούν να αυξήσουν το μετα-
βολισμό σου. Η μελέτη έδειξε ότι ο ρυθ-
μός μεταβολισμού αυξήθηκε κατά 11% 
σε όσους έπαιρναν περίπου 500 θερμί-
δες ημερησίως από την κατανάλωση φι-
στικιών για 19 εβδομάδες.
ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΟΡΤΑΤΟ: Περιέχει μονοακό-
ρεστα λιπαρά και πρωτεΐνη. Εάν βάλεις 
λίγο φυστικοβούτυρο στο τοστ στο πρω-
ινό σου ή αλείψεις ένα σάντουιτς για 
να το φας για μεσημεριανό, ή φας λίγο 
φυστικοβούτυρο με ένα μήλο για σνακ, 
θα αποτρέψεις την υπερκατανάλωση 
τροφής. Πρόσεχε μόνο την ποσότητα: 
δύο κουταλιές της σούπας αρκούν την 
ημέρα.
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΥ: Η πρωτε-
ΐνη, οι φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά 
που περιέχει το φυστικοβούτυρο, μπο-

ρούν να σου δώσουν την ενέργεια που 
χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου 
ή να σε βγάλουν από τον απογευματινό 
λήθαργο. Επίσης, διατηρεί σταθερά τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΒΗΤΗ: 
Η κατανάλωση φυστικοβούτυρου μπο-
ρεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύ-
νου εμφάνισης διαβήτη. Σύμφωνα με 
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδι-
κό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, 
διαπιστώθηκε ότι μια κουταλιά της σού-
πας φυστικοβούτυρο, πέντε φορές την 
εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυ-
νο ανάπτυξης διαβήτη κατά 20%.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ: Το μαγνήσιο είναι ένα 
βασικό μέταλλο που συμμετέχει σε πε-
ρισσότερες από 300 βιοχημικές αντιδρά-
σεις στο σώμα. Το φυστικοβούτυρο είναι 
υψηλό σε μαγνήσιο: περίπου το 12% της 
ΣΗΠ βρίσκεται σε μία μερίδα, δηλαδή 
μία κουταλιά της σούπας. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της 
σωματικής θερμοκρασίας, στη διαδικα-
σία αποτοξίνωσης, στην παραγωγή ενέρ-
γειας, στο σχηματισμό ισχυρών οστών 
και δοντιών και στη διατήρηση ενός υγι-
ούς νευρικού συστήματος.
ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟ: Μελέτες έχουν 
διαπιστώσει ότι τα μονοακόρεστα λιπα-

ρά που βρίσκονται σε τρόφιμα, όπως οι 
ξηροί καρποί και το ελαιόλαδο, προστα-
τεύουν την υγεία και τη λειτουργία του 
εγκεφάλου. Πώς; Οι αντιοξειδωτικές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των ξηρών 
καρπών βοηθούν στη μείωση του στρες 
(ή της οξειδωτικής βλάβης) στον εγκέφα-
λο.
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΣΤΡΕΣ: Η κατανάλωση φυ-
στικοβούτυρου μπορεί να σε βοηθήσει 
να καταπολεμήσεις τις συνέπειες του 
στρες. Περιέχει βήτα-σιτοστερόλη, μια 
φυτική στερόλη. Σε μελέτες που αφο-
ρούσαν αθλητές αντοχής, η βήτα-σιτο-
στερόλη έδειξε να μειώνει τα υψηλά 
επίπεδα κορτιζόλης και να τα επαναφέ-
ρει σε ισορροπία με άλλες ορμόνες σε 
περιόδους στρες. Η βήτα-σιτοστερόλη 
μπορεί επίσης να βελτιώσει τη λειτουρ-
γία του ανοσοποιητικού.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ: Τα μονο- και 
πολύ -ακόρεστα λιπαρά που περιέχουν 
τα φυστίκια, βοηθούν τις λιποδιαλυτές 
βιταμίνες, όπως η βιταμίνη Ε, να απορ-
ροφηθούν από το σώμα. 
Η βιταμίνη Ε προστατεύει από τις τοξίνες 
που προέρχονται π.χ. από την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση και καταπραΰνει το προ-
εμμηνορροϊκό σύνδρομο. Αντιμετωπίζει 
επίσης τις οφθαλμικές διαταραχές, όπως 
καταρράκτη και νευρολογικές παθήσεις 

όπως η νόσος του Alzheimer.
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ: 
Η βιταμίνη Κ, που περιέχει το φυστικο-
βούτυρο, είναι απαραίτητη για τη φυ-
σιολογική πήξη του αίματος και βοηθά 
στη μεταφορά του ασβεστίου σε όλο το 
σώμα, κάτι που βοηθά στην υγεία των 
οστών.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΛΙΠΟΥΣ: 
Τα φιστίκια ενισχύουν το μεταβολισμό 
αλλά έχουν και ένα κρυφό όπλο που 
μάχεται την παχυσαρκία, τη γενοστεΐνη, 
μια ένωση που δρα στα γονίδια παχυ-
σαρκίας, βοηθώντας να μειώσει την ικα-
νότητα του σώματός σου να αποθηκεύει 
λίπος. Τα φασόλια και οι φακές έχουν το 
ίδιο μαγικό συστατικό, αν και σε μια ελα-
φρώς λιγότερο νόστιμη μορφή.
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥ-
ΤΥΡΟ: Πολλές φορές, κατά την παραγω-
γή του, για τη βελτίωση της υφής και της 
γεύσης του, προστίθενται μερικώς υδρο-
γονωμένα φυτικά έλαια ή αλλιώς τρανς 
λιπαρά, τα οποία ευθύνονται για την 
αύξηση της χοληστερόλης. Καλό θα ήταν 
να διαβάζεις την ετικέτα και να επιλέγεις 
εκείνο που περιέχει μόνο πολτοποιημέ-
να φιστίκια και αλάτι και όχι άλλα φυτι-
κά έλαια, κυρίως υδρογονωμένα. Προτί-
μησε το βιολογικό φυστικοβούτυρο.

Φίλια Μητρομάρα / © wefit.gr

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022 · from monday october 31st to sunday november 6th 2022

PÂTES PÂTES 
ALIMENTAIRESALIMENTAIRES

FAMIGLIAFAMIGLIA
PastaPasta
454g454g

POIS OU POIS ET POIS OU POIS ET 
CAROTTES SURGELÉS CAROTTES SURGELÉS 

ILIOSILIOS
Frozen Peas or Peas and Frozen Peas or Peas and 

CarrotsCarrots
750g750g

BAGELS AU SÉSAME HENRI BOURASSABAGELS AU SÉSAME HENRI BOURASSA
Sesame BagelsSesame Bagels
480g480g

PAIN PITA ANDALOSPAIN PITA ANDALOS
BreadBread
300g300g

FROMAGE RÂPÉ AU LAIT FROMAGE RÂPÉ AU LAIT 
DE BREBIS ET CHÈVRE DE BREBIS ET CHÈVRE 
MIZITHRAMIZITHRA
Grated CheeseGrated Cheese GRÈCEGRÈCE

BAR RAYÉ NOIR FRAIS NÉTTOYÉBAR RAYÉ NOIR FRAIS NÉTTOYÉ
Fresh Cleaned Black Sea BassFresh Cleaned Black Sea Bass

17.61/kg17.61/kg

*Variétés en magasin*Variétés en magasin

JUS D’ORANGE TROPICANA JUS D’ORANGE TROPICANA 
Orange Juice Orange Juice 
1.54L *1.54L *

SAUMON ROSE CLOVER LEAFSAUMON ROSE CLOVER LEAF
Pink SalmonPink Salmon
213g213g

TARTINADE AUX NOISETTES AVEC TARTINADE AUX NOISETTES AVEC 
CACAO KRAFTCACAO KRAFT
Hazelnut Spread with CocoaHazelnut Spread with Cocoa
725g725g

FROMAGE FETA ÂGÉ EN FROMAGE FETA ÂGÉ EN 
FÛTFÛT
DE CHÊNEDE CHÊNE
Barrel-Aged FetaBarrel-Aged Feta
15.41/kg15.41/kg

FILETS DE VIVANEAU FRAIS DE LAFILETS DE VIVANEAU FRAIS DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUECOLOMBIE-BRITANNIQUE
Fresh BC Snapper FilletsFresh BC Snapper Fillets
15.41/kg15.41/kg

BIFTECK DE FAUX BIFTECK DE FAUX 
FILET FRAISFILET FRAIS
Fresh Ribeye SteakFresh Ribeye Steak
22.02/kg22.02/kg

CANADA AA

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAIS
Fresh Medium Ground BeefFresh Medium Ground Beef
8.80/kg8.80/kg

FRAMBOISESFRAMBOISES
RaspberriesRaspberries

ÉPINARDSÉPINARDS
SpinachSpinach
10 oz10 oz

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers

ANANAS GOLDEN RIPEANANAS GOLDEN RIPE
PineapplesPineapples

JUMBO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Χαμένη γάτα βρέθηκε μετά από… εννέα χρόνια!
Όποιος είχε κάποτε ή έχει κατοι-

κίδιο και το έχει χάσει έστω και 
για μισή ώρα, θα μπορέσει να νιώσει 
τη χαρά της Σούζαν Μουρ από την Κα-
λιφόρνια, όταν βρήκε τη χαμένη γάτα 
της μετά από… εννέα ολόκληρα χρό-
νια!
Η «Χάριετ» είχε εξαφανιστεί πριν από 

εννέα χρόνια από το ράντσο της στην 
Καλιφόρνια. Η Σούζαν την είχε πάρει 
από ένα καταφύγιο λίγους μήνες μετά 

τη γέννησή της. Μετακόμισαν όλοι 
μαζί στην εξοχή και δύο χρόνια μετά 
την υιοθεσία η «Χάριετ» εξαφανίστη-
κε. Η Mούρ δήλωσε ότι «έκανε τα πά-
ντα» για να τη βρει. Μετά από σχεδόν 
10 χρόνια βρέθηκε στην πόλη Hayden 
του Αϊντάχο από έναν περαστικό 1.610 
χιλιόμετρα μακριά.
Επειδή η γάτα φορούσε μικροτσίπ, 

το Κέντρο βρήκε την παλιά της οικογέ-
νεια. Ετσι, η Σούζαν έλαβε ένα αναπά-

ντεχο τηλεφώνημα από το καταφύγιο 
ζώων Companions Animal Center του 
Αϊντάχο: «Βρήκαμε τη γάτα σας, τη Χά-
ριετ».
«Όταν [η οικογένεια] απάντησε και 

τους είπαμε ότι έχουμε τη γάτα τους, 
έμειναν άφωνοι» είπε η διευθύ-
ντρια του κέντρου Βίκι Νέλσον (Vicky 
Nelson). Οι λεπτομέρειες για το πώς 
κατάφερε η γάτα να κάνει ένα τόσο 
μεγάλο ταξίδι παραμένουν άγνωστες.

Σκονάκι στο στυλό: Ο απίθανος τρόπος που αντέγραψε 
ένας φοιτητής Νομικής
Ένας φοιτητής στην Ισπανία τερμάτισε την εφευρετικότητα, χαράζοντας τις απαντήσεις στα... στιλό του 

Ένα απίστευτο σκονάκι σκέφτηκε και έκανε πράξη 
ένας φοιτητής Νομικής στην Ισπανία. Συγκεκριμέ-

να, η Γιολάντα ντε Λούτσι, καθηγήτρια στο Πανεπιστή-
μιο της Μάλαγα, έδειξε τα στιλό που κατέσχεσαν η ίδια 
και οι συνάδερφοί της κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Σε ανάρτησή της στο Twitter, η καθηγήτρια δείχνει 

τα 11 στιλό, τα κλασσικά bic, τα οποία είναι χαραγμένα 
με μικροσκοπικά γράμματα κατά μήκος του σώματός 
τους. 
Σύμφωνα με την ίδια, τα στιλό κατασχέθηκαν κατά τη 

διάρκεια μιας εξέτασης στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο. 
Στην ανάρτησή της έγραψε συγκεκριμένα: «Το ποινικό 
δικονομικό δίκαιο σε στιλό BIC. Τι τέχνη! Η αντιγραφή 
δεν είναι όπως ήταν κάποτε…».
Ένα κοντινό πλάνο των στιλό δείχνει όντως την απί-

στευτη λεπτομέρεια, με μικροσκοπικά γράμματα να 
γεμίζουν κάθε διαθέσιμο χώρο.
Ένας χρήστης του Twitter απάντησε στην καθηγήτρια, 

λέγοντας πως ήταν φίλος του συγκεκριμένου φοιτητή. 
Απεκάλυψε, λοιπόν, τον τρόπο που το κατάφερε. Όπως 
έγραψε: «Γεια σας. Γνωρίζω απόλυτα το συγγραφέα 
αυτής της υπέροχης εργασίας. Στην πραγματικότητα με 
εξουσιοδότησε, να σας δείξω μερικά ακόμα που κρα-
τάει στο σπίτι. Η τεχνική που χρησιμοποίησε ο καλλιτέ-
χνης, όπως μου λέει ο ίδιος, ήταν να αντικαταστήσει τη 
μύτη ενός μηχανικού μολυβιού με μια βελόνα, πράγμα 
που το έκανε εξαιρετικά εύκολο να χαράξει το στιλό».
Η απορία μας είναι… μέχρι να χαράξει όλα αυτά τα 

γράμματα πάνω στα στυλό, μάλλον θα έμαθε τα θέμα-
τα απέξω.

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο 
θανάτου κάποιου μέσα στην επόμενη πενταετία

Τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι 
αισθητήρες κίνησης του κινητού 

τηλεφώνου από μόλις έξι λεπτά περ-
πατήματος κάποιου, μπορεί να είναι 
αρκετά για να προβλεφθεί η πιθανότη-
τα θανάτου του μέσα στα επόμενα πέ-
ντε χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανούς 
ερευνητές.

Μια μελέτη, με επικεφαλής τον Μπρους 
Σατζ του Πανεπιστημίου του Ιλινόις, που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό για θέματα 
ψηφιακής υγείας «PloS Digital Health», 
σύμφωνα με το «New Scientist», βρήκε 
ότι η ακρίβεια της ανωτέρω μεθόδου 
είναι περίπου ανάλογη με εκείνη άλλων 
παραδοσιακότερων μεθόδων πρόβλε-
ψης. Προηγούμενες έρευνες είχαν εκτι-
μήσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου με 
βάση το συνολικό επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, κάνοντας χρήση αισθη-
τήρων σε άλλες συσκευές όπως τα «βρα-
χιολάκια» και τα «έξυπνα» ρολόγια. Όλοι 
σχεδόν οι άνθρωποι έχουν πια «έξυπνα» 
κινητά τηλέφωνα (smartphones) με πα-
ρόμοιους αισθητήρες κίνησης, όμως δεν 
έχουν μαζί τους συνεχώς το τηλέφωνο 
τους, οπότε δεν μπορεί να καταγραφεί 
αξιόπιστα ο συνολικός βαθμός σωματι-

κής δραστηριότητας τους. Για να βρουν 
έναν εναλλακτικό δείκτη πρόγνωσης κιν-
δύνου, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 
για την υγεία 100.655 ατόμων, οι οποίοι 
είχαν φορέσει επί μία εβδομάδα στον 
καρπό τους ηλεκτρονικό βραχιολάκι με 
αισθητήρα κίνησης. Στη διάρκεια της 
επόμενης πενταετίας το 2% περίπου των 
συμμετεχόντων είχε πεθάνει από διάφο-
ρες αιτίες.
Η ανάλυση μέσω τεχνητής νοημοσύνης 

– με τη βοήθεια αλγόριθμου που έκανε 
εκτίμηση του κινδύνου πρόωρου θανά-
του με βάση μόνο την επιτάχυνση στη 
διάρκεια μιας βόλτας έξι λεπτών – έδειξε 
ότι όταν υπάρχουν ασθένειες, όπως της 
καρδιάς και των πνευμόνων, οι άνθρω-
ποι επιβραδύνουν συχνά το βηματισμό 
τους και μετά τον επιταχύνουν ξανά σε 
μικρές δόσεις. Το νέο μοντέλο μπορεί 

να προβλέψει με βάση την ανάλυση της 
επιτάχυνσης και επιβράδυνσης το μελ-
λοντικό κίνδυνο θανάτου, έχοντας ακρί-
βεια ανάλογη άλλων πιο παραδοσιακών 
δεικτών (π.χ. μέσω ερωτηματολογίων 
υγείας ή της συνολικής ημερήσιας δρα-
στηριότητας).
Μολονότι η νέα έρευνα χρησιμοποίησε 

αισθητήρες κίνησης φορεμένους στον 
καρπό του χεριού, σύμφωνα με τον Σατζ, 
τα smartphones μπορούν να μετρήσουν 
επίσης την επιτάχυνση στη διάρκεια 
μιας σύντομης βόλτας, κάτι που επιτρέ-
πει μια ανάλογη πρόγνωση κινδύνου. Οι 
ερευνητές προτείνουν μάλιστα ότι είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα δεδομέ-
να από τα κινητά τηλέφωνα σε επίπεδο 
ολόκληρου του πληθυσμού μιας χώρας, 
για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας 
των κατοίκων./ © ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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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

7 - 13 NOEMBPIOY 2022

Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου 
Μόντρεαλ Σε συνεργασία με :

ΤΑΙΝ
IΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔ

IA !

Σάββατο 

12 Νοεμβρίου

10 π.μ.

Λήξη Φεστιβάλ / Δεξίωση
Ευτυχία

6:00 μ.μ.
7:30 μ.μ.

Κυριακή
13 Νοεμβρίου

(RIALTO)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έναρξη φεστιβάλ:
Σμύρνη μου Αγαπημένη7:00 μ.μ.Δευτέρα,

7 Νοεμβρίου

Τετάρτη,
9 Νοεμβρίου

Πέμπτη,
10 Νοεμβρίου

Σάββατο
12 Νοεμβρίου

Τρίτη,
8 Νοεμβρίου

Παρασκευή
11 Νοεμβρίου

11:00 π.μ.

7:00 μ.μ.

1:00 μ.μ.

7:00 μ.μ.

7:00 μ.μ.

7:00 μ.μ.

Guzzo Côte-Vertu
&

Guzzo Taschereau

Cinestarz CDN

Cinestarz CDN Νοτιάς

Ο Ράφτης

Καλάβρυτα 1943
(Echoes of the Past)

Η Δουλειά Της

Man of God

SOLD OUT

Guzzo Côte-Vertu
           &
Guzzo Taschereau
            &
Cinéma du Parc

Guzzo Côte-Vertu
           &
Guzzo Taschereau
            &
Cinéma du Parc

Guzzo Côte-Vertu
&

Guzzo Taschereau

www.mgff.ca
Για πληροφορίες :

Σε παγκόσμιο σκάνδαλο φαίνεται ότι 
εξελίσσονται οι κυρώσεις κατά της 

Ρωσίας που επέβαλαν συγκεκριμένα 
λόμπι της Δύσης, τα οποία και επωφε-
λούνται από αυτές αποκομίζοντας δισε-
κατομμύρια. 
Το άρθρο της New York Post είναι ενδει-

κτικό για την αυτοκτονική πολιτική, που 
όχι μόνο δεν πλήττει τον Πούτιν, αλλά 
αντίθετα καταστρέφει τις δυτικές οικονο-
μίες, απογειώνοντας παράλληλα την Κίνα 
και την Ινδία, που εξασφαλίζοντας ενέρ-
γεια σε χαμηλές τιμές, αυξάνουν ραγδαία 
την ανταγωνιστικότητα τους.

Γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα 
στην ανάλυση της που έχει προκαλέσει 
αίσθηση στις ΗΠΑ: Μετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρου-
αρίου, τα δυτικά έθνη, συμπεριλαμβανο-
μένων των Ηνωμένων Πολιτειών και την 
Ευρώπη, έσπευσαν να επιβάλουν κυρώ-
σεις στο Κρεμλίνο. Η δικαιολογία ήταν να 
τιμωρηθεί η Ρωσία για την εισβολή, γκρε-
μίζοντας την οικονομία της. Ο Πρόεδρος 
Μπάιντεν είπε μάλιστα στη δημόσια δή-
λωση του, ότι ο στόχος ήταν «να μετατρέ-
ψουμε το ρούβλι σε συντρίμμια».

Οκτώ μήνες αργότερα, είναι σαφές ότι 
αυτό δε λειτούργησε. Το ρούβλι δεν είναι 
«μπάζα» — στην πραγματικότητα, είναι 

ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν από τον 
πόλεμο το Φεβρουάριο, έχοντας αυξηθεί 
περίπου 23% έναντι του δολαρίου. Γιατί 
οι κυρώσεις απέτυχαν παταγωδώς;

Με απλά λόγια: Ο πόλεμος και οι ίδιες 
οι κυρώσεις έχουν αυξήσει δραστικά το 
ενεργειακό κόστος. Δεδομένου ότι η κύ-
ρια εξαγωγή της Ρωσίας είναι τα ενερ-
γειακά προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι η 
Ρωσία συσσωρεύει πλούτο. Το Σεπτέμ-
βριο του 2021, το πλεόνασμα τρεχου-
σών συναλλαγών της Ρωσίας – το ποσό 
των χρημάτων που κερδίζει η Ρωσία από 
τους εμπορικούς της εταίρους – ήταν πε-
ρίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Σή-
μερα είναι περίπου 198 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Οι πολιτικές κυρώσεων έχουν 
δημιουργήσει μια περίεργη κατάσταση, 
στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι 
σύμμαχοί τους πληρώνουν περισσότερα 
στην αντλία, και οι Ρώσοι κάθονται σε 
έναν αυξανόμενο σωρό μετρητών. 
Το Φεβρουάριο, πολλοί υπέθεταν ότι αν 

σταματούσαμε να αγοράζουμε ρωσικά 
ενεργειακά προϊόντα, δε θα υπήρχε κα-
νένας άλλος να τα αγοράσει και η χώρα 
θα κατέρρεε. Χωρίς χρήματα στην τράπε-
ζα, το Κρεμλίνο δε θα μπορούσε να χρη-
ματοδοτήσει τον πόλεμο. Αυτό όμως δε 
συνέβη. Αντίθετα, άλλες χώρες, κυρίως 

η Κίνα και η Ινδία, έχουν προχωρήσει και 
αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο. Δεν μπορείτε να έχετε απαγόρευ-
ση εξαγωγών χωρίς συνεργασία από τα 
περισσότερα έθνη.
Το ακόμα χειρότερο σε αυτή την κατά-

σταση είναι, ότι αυτές οι χώρες λαμβά-
νουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
με έκπτωση. Ενώ οι Αμερικανοί κατανα-
λωτές πληρώνουν μια περιουσία στην 
αντλία, και η Ευρώπη αντιμετωπίζει το 
ενδεχόμενο να παγώσει αυτό το χειμώνα 
λόγω έλλειψης ενέργειας, οι σύμμαχοι 
της Ρωσίας καταναλώνουν φθηνή ρω-
σική ενέργεια. Προφανώς, αυτή η κατά-
σταση δεν έχει νόημα. Οι κυρώσεις μάς 
βλάπτουν και ωφελούν τη Ρωσία και τους 
συμμάχους της. Κάτι πρέπει να αλλάξει. 
Απαιτείται μια νέα προσέγγιση. Δεδομέ-
νου ότι η Ρωσία επωφελείται σαφώς από 
τις υψηλές τιμές της ενέργειας, το κλειδί 
είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε 
αυτές τις τιμές. Για να επιτευχθεί αυτό 
χρειάζονται δύο βήματα.
Το πρώτο είναι αδιανόητο: Η Αμερική 

και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταργή-
σουν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο. Αυτό 
θα επιτρέψει στο ρωσικό πετρέλαιο να 
ρέει ελεύθερα στις παγκόσμιες αγορές 
και θα μειώσει την τιμή.

Αυτό δε σημαίνει τη διακοπή της χρήσης 
οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 
Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιβάλ-
λουμε τραπεζικές κυρώσεις σε ολιγάρ-
χες και να χρησιμοποιήσουμε άλλους μο-
χλούς για να τιμωρήσουμε το Ρώσο πρό-
εδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την παράνομη 
εισβολή του.
Το δεύτερο βήμα είναι η αύξηση της 

παραγωγής ενέργειας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Η Αμερική έχει μερικά από τα 
μεγαλύτερα αποθέματα ενέργειας στον 
κόσμο. Απλώς πρέπει να τα εκμεταλλευ-
τεί. Αντί να εξαντλήσει τα στρατηγικά 
αποθέματα πετρελαίου, η κυβέρνηση 
Μπάιντεν πρέπει να απελευθερώσει τον 
ενεργειακό τομέα και να του επιτρέψει 
να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις όπου 
χρειάζεται.
Η τρέχουσα προσέγγιση για την επιβολή 

κυρώσεων στη Ρωσία έχει αποτύχει. Το 
ρούβλι είναι ισχυρότερο από ό,τι πριν 
από τον πόλεμο και το πολεμικό ήθος 
της Ρωσίας αυξάνεται λόγω των υψηλών 
τιμών της ενέργειας. Οι Αμερικανοί κα-
ταναλωτές υποφέρουν και οι Ευρωπαίοι 
αντιμετωπίζουν έναν άθλιο χειμώνα. Ας 
ενεργοποιηθούμε όλοι και ας μειώσουμε 
αυτές τις τιμές της ενέργειας — με κάθε 
μέσο. / © Newsbreak.gr

ΑΡΘΡΟ – ΒΟΜΒΑ  
της New York Post για τις 

κυρώσεις που εξελίσσονται  
σε παγκόσμιο σκάνδαλο
Οι κυρώσεις καταστρέφουν τη Δύση,  

ενώ απογειώνουν την οικονομία  
της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας!
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καθώς συνεχίζονται οι εργασίες της 
εξεταστικής επιτροπής, που εξετάζει 

αν ήταν απαραίτητη η απόφαση της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης να επικαλεστεί 
το Νόμο Έκτακτης Ανάγκης το Φεβρου-
άριο 2022 στην Οτάβα, οι αστυνομικές 
υπηρεσίες μέσω των καταθέσεων των 
αξιωματικών τους, παρουσιάζουν ότι ο 
νόμος δεν ήταν και τόσο αναγκαίος αλλά 
βοήθησε. 

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΤΑΒΑ ΓΝΩΡΙΖΕ 
ΤΙ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕ

Η Επαρχιακή Αστυνομία του Οντάριο 
(OPP) προειδοποίησε τη Δημοτική Αστυ-
νομία της Οτάβα ότι οι συμμετέχοντες στο 
«κομβόι ελευθερίας» οργανώνονταν για 
να παραμείνουν πολύ καιρό και ότι πολ-
λές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των 
«δεξιών εξτρεμιστών» που ζητούσαν «με-
γάλες αναταραχές», θα συρρέουν κάτω 
στην πόλη.

Μια αλυσίδα ηλεκτρονικών μηνυμά-
των που ανταλλάχθηκαν μεταξύ αξιω-
ματικών της OPP και της αστυνομίας της 
Οτάβας, τις ημέρες πριν από την άφιξη 
των πρώτων φορτηγών, καταχωρίστηκε 
ως αποδεικτικά στοιχεία στην Εξεταστική 
Επιτροπή. Ο επικεφαλής του Επαρχιακού 
Γραφείου Πληροφοριών Επιχειρήσεων 

της OPP, Pat Morris, είπε στην επιτροπή, 
ότι το γραφείο του είχε υποβάλει σχετική 
έκθεση στην αστυνομία της Οτάβας στις 
20 Ιανουαρίου, δέκα μέρες πριν την άφιξη 
των διαδηλωτών.

Η έκθεση ανατέθηκε από τον πρώην 
αρχηγό τής αστυνομίας της Οτάβα, Peter 
Sloly. Ανέφερε ότι οι διαδηλωτές σκόπευ-
αν να παραμείνουν μέχρι να αρθούν τα 
υγειονομικά μέτρα, όσο καιρό κι αν χρει-
αστεί.

Ωστόσο, η αστυνομία της Οτάβας συνέ-
χισε να σχεδιάζει τις ενέργειές της σαν να 

ήταν απλώς μια διαμαρτυρία το Σαββα-
τοκύριακο και διαβεβαίωσε τους αξιωμα-
τούχους της πόλης «ότι δεν υπήρχε τίπο-
τα ανησυχητικό και ότι οι διαδηλωτές θα 
είχαν φύγει μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες 
το πολύ», δήλωσε η Diane Deans, πρώην 
πρόεδρος του Συμβουλίου Αστυνομικών 
Υπηρεσιών της πόλης της Οτάβας.

Η υπηρεσιακή υπαρχηγός της δημοτικής 
αστυνομίας, Patricia Fergusson, εξήγησε 
ότι οι υπηρεσίες της αμφισβήτησαν τις 
προειδοποιήσεις της επαρχιακής αστυνο-
μίας του Οντάριο, λόγω της παραπληρο-
φόρησης και της διαδικτυακής προπαγάν-
δας που περιβάλλει ομάδες συνωμοσίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Όταν ο κ. Sloly είδε ότι οι διαδηλωτές 

δεν έφευγαν μετά το πρώτο Σαββατοκύ-

ριακο χάους όπως είχε σχεδιάσει η OPP, 
ζήτησε από τους υπαξιωματικούς του να 
αναπτύξουν ένα νέο σχέδιο δράσης για 
να φέρουν την τάξη, σύμφωνα με μια 
ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου που κατατέθηκε ενώπιον της 
επιτροπής.

Η κ. Fergusson εξήγησε στην Επιτροπή, 
ότι τα αιτήματα του αρχηγού ήρθαν σε 
αντίθεση με την έλλειψη προσωπικού. 
Ένα τμήμα της αστυνομίας, συμπεριλαμ-
βανομένης της ίδιας, ήθελε να διαπραγ-
ματευτεί με τους διαδηλωτές ακόμα κι αν 

χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για την 
επίλυση της κρίσης.

Η κ. Deans είπε ότι ο κ. Sloly, ο πρώτος 
έγχρωμος αρχηγός της αστυνομίας της 
Οτάβα, ήταν στόχος ρατσισμού στις τάξεις 
του και αντιμετώπισε «κάποιο είδος εξέ-
γερσης». Είπε ότι είχε προκύψει σύγκρου-
ση μεταξύ του ίδιου και της υπαρχηγού, 
κυρίας Fergusson, εν μέσω των γεγονότων.

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
CARSON PARDY ΚΑΙ STEVE BELL
Στην κατάθεση του, ο επικεφαλής της 

Επαρχιακής Αστυνομίας του Οντάριο 
(OPP) είπε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δε 
χρειάζονται το νόμο περί έκτακτων περι-
στατικών για την κατάσχεση ή τη ρυμούλ-
κηση οχημάτων.
Ο εν ενεργεία αρχηγός της αστυνομίας 

της Οτάβας, Steve Bell, αναγνώρισε ότι οι 
αρχές έχουν ήδη εξουσίες να ενεργήσουν, 
αλλά πρόσθεσε επίσης ότι η ομοσπονδι-
ακή κήρυξη έκτακτης ανάγκης έχει δημι-
ουργήσει «ένα σταθερό περιβάλλον» για 
την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασής 
τους.

Είπε ότι έδωσε τη δυνατότητα στην 
αστυνομία να επισπεύσει την ορκωμοσία 
αξιωματικών από όλη τη χώρα για να βο-
ηθήσει, να βρει τρακτέρ – ρυμουλκούμε-
να για να μετακινήσει τα βαρέα φορτηγά 
οχήματα που κλείνουν τους δρόμους, να 
διεξάγει έρευνες για τα περιουσιακά στοι-
χεία των συμμετεχόντων – ο νόμος επέ-
τρεπε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
δεσμεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία 
– και να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρω-
ση του κέντρου της πόλης.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ BRENDA LUCKI
Η αστυνομία δεν είχε ακόμη χρησιμο-

ποιήσει όλες τις εξουσίες της, όταν η κυ-
βέρνηση Trudeau αποφάσισε να χρησι-
μοποιήσει το Νόμο για τις καταστάσεις 
Έκτακτης Ανάγκης για να βάλει τέλος στο 
«καραβάνι ελευθερίας». 

Αυτό έγραψε η επίτροπος της Βασιλικής 
Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP), 
Brenda Lucki, στον αρχηγό του προσωπι-
κού του Υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας, 
Marco Mendicino, στις 14 Φεβρουαρίου.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Πρωθυπουργός 

Justin Trudeau ενημέρωσε τους επαρχια-
κούς ομολόγους του ότι επρόκειτο να επι-
καλεστεί αυτή τη νομοθεσία, προκειμέ-
νου να βάλει τέλος στις διαδηλώσεις που 
είχαν παραλύσει το κέντρο της Οτάβα για 
αρκετές εβδομάδες και στα οδοφράγματα 
που είχαν ανεγερθεί σε πολλά συνοριακά 
περάσματα.
Το email της κας Lucki που στάλθηκε μετά 

τα μεσάνυχτα, αναφέρει πρόσθετες εξου-
σίες, που θα ήταν χρήσιμες για την αστυ-
νομία για να σταματήσει να εκδιώξει τους 
διαδηλωτές και τα φορτηγά τους. Ωστόσο, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι 
απαραίτητα.
«Τούτου λεχθέντος, πιστεύω ότι δεν 

έχουμε εξαντλήσει όλα τα εργαλεία που 
έχουμε στη διάθεσή μας μέσω των υφι-
στάμενων νόμων», γράφει. 
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Δικηγόρος παρουσίασε το έγγραφο πρότασης από τους αρχηγούς – διοργανωτές των διαδηλωτών, στην οποία επιθυμούσαν 
διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση αντί να προβούν στην «κατοχή» της Οτάβας

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ RCMPΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ RCMP
«Ο νόμος Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης «Ο νόμος Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης 
είναι χρήσιμος αλλά όχι απαραίτητος»είναι χρήσιμος αλλά όχι απαραίτητος»
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
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Χρόνια πολλά σε όλο τον Ελληνισμό!
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 

Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω ο Καναδάς!

28η Οκτωβρίου 1940: Tι γιορτάζουμε  
την ημέρα αυτή
28η Οκτωβρίου 1940: Τι πρέπει να 

γνωρίζουμε για την επέτειο 
του ΟΧΙ; Οι περισσότεροι από μας γνω-
ρίζουμε ότι η μέρα αυτή σημάδεψε την 
Ελλάδα από τον πόλεμο του 1940 και 
έμεινε γνωστή ως επέτειος του «ΟΧΙ», 
αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που γιορτά-
ζουμε;

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Η Επέτειος του ΟΧΙ μνημονεύει την άρ-
νηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις 
που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδό-
θηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον 
Έλληνα Δικτάτορα, που έφερε τον τίτλο 
του Πρωθυπουργού, Ιωάννη Μεταξά. Συ-
νέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσο-
δος της Χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέ-
μου του 1940. Η ημερομηνία αυτή καθι-
ερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα και 
την Κύπρο κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική 
εορτή και αργία. Επίσης, σε πολλές χώρες 
του κόσμου, ελληνικές κοινότητες γιορτά-

ζουν την Επέτειο του «ΟΧΙ»

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ
ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-
41 (στην Ελλάδα αναφέρεται και ως Πό-
λεμος του ’40 ή Έπος του ’40) ήταν η πο-
λεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και 
συνασπισμού Ιταλίας και Αλβανίας, η 
οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 
1940 μέχρι τις 31 Μαΐου 1941, όταν και 
ολοκληρώθηκε η κατάληψη της χώρας 
από τις Γερμανικές δυνάμεις, οι οποίες 
επιτέθηκαν στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 
1941.
Τη στιγμή της γερμανικής εισβολής, ο 

Ελληνικός στρατός είχε προελάσει στα 
Αλβανικά εδάφη, ως αποτέλεσμα της μέ-
χρι τότε αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
των Ιταλο-Αλβανικών δυνάμεων. Η ιτα-
λική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα 
τελεσίγραφο με το οποίο και απαιτού-
σε την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού 
στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθό-
ριο, προκειμένου στη συνέχεια να κατα-

λάβει κάποια στρατηγικά σημεία της Ελ-
λάδος. Η άρνηση της Ελλάδας εορτάζεται 
στην Επέτειο του ΟΧΙ.

Ο πόλεμος αυτός ήταν προϊόν της επε-
κτατικής πολιτικής του φασιστικού καθε-
στώτος του Μπενίτο Μουσολίνι που είχε 
εγκαθιδρύσει στην Ιταλία και που άρχισε 
να εκδηλώνεται με την έναρξη του Β’ Π.Π. 

και ειδικότερα μετά τη συνομολόγηση 
του Χαλύβδινου Συμφώνου. Στα μέσα του 
1940, ο Μπενίτο Μουσολίνι, έχοντας ως 
πρότυπο τις κατακτήσεις του Αδόλ-
φου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους 
Γερμανούς συμμάχους του Άξονα ότι 
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

200
400
1000

για    $84
για $134
για $204

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καθώς συνεχίζονται οι εργασίες της 
εξεταστικής επιτροπής, που εξετάζει 

αν ήταν απαραίτητη η απόφαση της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης να επικαλεστεί 
το Νόμο Έκτακτης Ανάγκης το Φεβρου-
άριο 2022 στην Οτάβα, οι αστυνομικές 
υπηρεσίες μέσω των καταθέσεων των 
αξιωματικών τους, παρουσιάζουν ότι ο 
νόμος δεν ήταν και τόσο αναγκαίος αλλά 
βοήθησε. 

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΤΑΒΑ ΓΝΩΡΙΖΕ 
ΤΙ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕ

Η Επαρχιακή Αστυνομία του Οντάριο 
(OPP) προειδοποίησε τη Δημοτική Αστυ-
νομία της Οτάβα ότι οι συμμετέχοντες στο 
«κομβόι ελευθερίας» οργανώνονταν για 
να παραμείνουν πολύ καιρό και ότι πολ-
λές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των 
«δεξιών εξτρεμιστών» που ζητούσαν «με-
γάλες αναταραχές», θα συρρέουν κάτω 
στην πόλη.

Μια αλυσίδα ηλεκτρονικών μηνυμά-
των που ανταλλάχθηκαν μεταξύ αξιω-
ματικών της OPP και της αστυνομίας της 
Οτάβας, τις ημέρες πριν από την άφιξη 
των πρώτων φορτηγών, καταχωρίστηκε 
ως αποδεικτικά στοιχεία στην Εξεταστική 
Επιτροπή. Ο επικεφαλής του Επαρχιακού 
Γραφείου Πληροφοριών Επιχειρήσεων 

της OPP, Pat Morris, είπε στην επιτροπή, 
ότι το γραφείο του είχε υποβάλει σχετική 
έκθεση στην αστυνομία της Οτάβας στις 
20 Ιανουαρίου, δέκα μέρες πριν την άφιξη 
των διαδηλωτών.

Η έκθεση ανατέθηκε από τον πρώην 
αρχηγό τής αστυνομίας της Οτάβα, Peter 
Sloly. Ανέφερε ότι οι διαδηλωτές σκόπευ-
αν να παραμείνουν μέχρι να αρθούν τα 
υγειονομικά μέτρα, όσο καιρό κι αν χρει-
αστεί.

Ωστόσο, η αστυνομία της Οτάβας συνέ-
χισε να σχεδιάζει τις ενέργειές της σαν να 

ήταν απλώς μια διαμαρτυρία το Σαββα-
τοκύριακο και διαβεβαίωσε τους αξιωμα-
τούχους της πόλης «ότι δεν υπήρχε τίπο-
τα ανησυχητικό και ότι οι διαδηλωτές θα 
είχαν φύγει μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες 
το πολύ», δήλωσε η Diane Deans, πρώην 
πρόεδρος του Συμβουλίου Αστυνομικών 
Υπηρεσιών της πόλης της Οτάβας.

Η υπηρεσιακή υπαρχηγός της δημοτικής 
αστυνομίας, Patricia Fergusson, εξήγησε 
ότι οι υπηρεσίες της αμφισβήτησαν τις 
προειδοποιήσεις της επαρχιακής αστυνο-
μίας του Οντάριο, λόγω της παραπληρο-
φόρησης και της διαδικτυακής προπαγάν-
δας που περιβάλλει ομάδες συνωμοσίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Όταν ο κ. Sloly είδε ότι οι διαδηλωτές 

δεν έφευγαν μετά το πρώτο Σαββατοκύ-

ριακο χάους όπως είχε σχεδιάσει η OPP, 
ζήτησε από τους υπαξιωματικούς του να 
αναπτύξουν ένα νέο σχέδιο δράσης για 
να φέρουν την τάξη, σύμφωνα με μια 
ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου που κατατέθηκε ενώπιον της 
επιτροπής.

Η κ. Fergusson εξήγησε στην Επιτροπή, 
ότι τα αιτήματα του αρχηγού ήρθαν σε 
αντίθεση με την έλλειψη προσωπικού. 
Ένα τμήμα της αστυνομίας, συμπεριλαμ-
βανομένης της ίδιας, ήθελε να διαπραγ-
ματευτεί με τους διαδηλωτές ακόμα κι αν 

χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για την 
επίλυση της κρίσης.

Η κ. Deans είπε ότι ο κ. Sloly, ο πρώτος 
έγχρωμος αρχηγός της αστυνομίας της 
Οτάβα, ήταν στόχος ρατσισμού στις τάξεις 
του και αντιμετώπισε «κάποιο είδος εξέ-
γερσης». Είπε ότι είχε προκύψει σύγκρου-
ση μεταξύ του ίδιου και της υπαρχηγού, 
κυρίας Fergusson, εν μέσω των γεγονότων.

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
CARSON PARDY ΚΑΙ STEVE BELL
Στην κατάθεση του, ο επικεφαλής της 

Επαρχιακής Αστυνομίας του Οντάριο 
(OPP) είπε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δε 
χρειάζονται το νόμο περί έκτακτων περι-
στατικών για την κατάσχεση ή τη ρυμούλ-
κηση οχημάτων.
Ο εν ενεργεία αρχηγός της αστυνομίας 

της Οτάβας, Steve Bell, αναγνώρισε ότι οι 
αρχές έχουν ήδη εξουσίες να ενεργήσουν, 
αλλά πρόσθεσε επίσης ότι η ομοσπονδι-
ακή κήρυξη έκτακτης ανάγκης έχει δημι-
ουργήσει «ένα σταθερό περιβάλλον» για 
την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασής 
τους.

Είπε ότι έδωσε τη δυνατότητα στην 
αστυνομία να επισπεύσει την ορκωμοσία 
αξιωματικών από όλη τη χώρα για να βο-
ηθήσει, να βρει τρακτέρ – ρυμουλκούμε-
να για να μετακινήσει τα βαρέα φορτηγά 
οχήματα που κλείνουν τους δρόμους, να 
διεξάγει έρευνες για τα περιουσιακά στοι-
χεία των συμμετεχόντων – ο νόμος επέ-
τρεπε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
δεσμεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία 
– και να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρω-
ση του κέντρου της πόλης.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ BRENDA LUCKI
Η αστυνομία δεν είχε ακόμη χρησιμο-

ποιήσει όλες τις εξουσίες της, όταν η κυ-
βέρνηση Trudeau αποφάσισε να χρησι-
μοποιήσει το Νόμο για τις καταστάσεις 
Έκτακτης Ανάγκης για να βάλει τέλος στο 
«καραβάνι ελευθερίας». 

Αυτό έγραψε η επίτροπος της Βασιλικής 
Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP), 
Brenda Lucki, στον αρχηγό του προσωπι-
κού του Υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας, 
Marco Mendicino, στις 14 Φεβρουαρίου.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Πρωθυπουργός 

Justin Trudeau ενημέρωσε τους επαρχια-
κούς ομολόγους του ότι επρόκειτο να επι-
καλεστεί αυτή τη νομοθεσία, προκειμέ-
νου να βάλει τέλος στις διαδηλώσεις που 
είχαν παραλύσει το κέντρο της Οτάβα για 
αρκετές εβδομάδες και στα οδοφράγματα 
που είχαν ανεγερθεί σε πολλά συνοριακά 
περάσματα.
Το email της κας Lucki που στάλθηκε μετά 

τα μεσάνυχτα, αναφέρει πρόσθετες εξου-
σίες, που θα ήταν χρήσιμες για την αστυ-
νομία για να σταματήσει να εκδιώξει τους 
διαδηλωτές και τα φορτηγά τους. Ωστόσο, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι 
απαραίτητα.
«Τούτου λεχθέντος, πιστεύω ότι δεν 

έχουμε εξαντλήσει όλα τα εργαλεία που 
έχουμε στη διάθεσή μας μέσω των υφι-
στάμενων νόμων», γράφει. 
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Δικηγόρος παρουσίασε το έγγραφο πρότασης από τους αρχηγούς – διοργανωτές των διαδηλωτών, στην οποία επιθυμούσαν 
διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση αντί να προβούν στην «κατοχή» της Οτάβας

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ RCMPΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ RCMP
«Ο νόμος Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης «Ο νόμος Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης 
είναι χρήσιμος αλλά όχι απαραίτητος»είναι χρήσιμος αλλά όχι απαραίτητος»



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  28 Οκτωβριου, 2022 / October 28, 2022

Εκπληκτικά Πιάτα - Ευχάριστο περιβάλλον  
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T: 450.663.1165

 Η διεύθυνση και 
το προσωπικό μας 

εύχεται σε όλους τους 
Έλληνες τις καλύτερες 
ευχές για την επέτειο 
της Εθνικής Εορτής 

του “ΟΧΙ” 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
Ζήτω το Ελληνικό Εθνος!Ζήτω το Ελληνικό Εθνος!
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
μπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία 
σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες.

Η Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβα-
νία από την άνοιξη του 1939, καθώς και 
πολλές βρετανικές βάσεις στην Αφρική, 
όπως τη Σομαλιλάνδη, το καλοκαίρι του 
1940, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανά-
λογες αυτών της ναζιστικής Γερμανίας. 
Ταυτόχρονα, ο Μουσολίνι επιθυμούσε 

να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιτα-
λίας στα Βαλκάνια, που ένιωθε ότι απει-
λούνταν από τη γερμανική πολιτική, από 
τη στιγμή που η Ρουμανία είχε δεχθεί τη 
γερμανική προστασία για τα πετρελαϊκά 
της κοιτάσματα.

ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτω-
βρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην 
Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι, επέδωσε ιδι-
όχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη 
Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην 
Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαι-
τούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλι-
κού στρατού από την Ελληνοαλβανική 
μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να 
καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του 
Ελληνικού Βασιλείου (λιμένες, αεροδρό-
μια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού 
και άλλων διευκολύνσεών του για τη με-
τέπειτα προώθησή του στην Αφρική.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΧΙ
Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το 

γνωστό «ΟΧΙ»), ιταλικές στρατιωτικές 
δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα μέσω 
των Ελληνο-αλβανικών συνόρων.

Ο Ελληνικός Στρατός αντεπιτέθηκε και 
ανάγκασε τον ιταλικό σε υποχώρηση. Μέ-
χρι τα μέσα Δεκεμβρίου οι Ελληνικές δυ-

νάμεις είχαν προωθηθεί στο ένα τέταρτο 
σχεδόν του εδάφους της Αλβανίας, κατα-
λαμβάνοντας κατά σειρά τις πόλεις: Κο-
ρυτσά, Πόγραδετς, Άγιοι Σαράντα, Αργυ-
ρόκαστρο και Χιμάρα. Η αντεπίθεση των 
Ιταλών, το Μάρτιο του 1941, απέτυχε, με 
κέρδος μόνο μικρές εδαφικές εκτάσεις 
στην περιοχή βόρεια της Χιμάρας.
Τις πρώτες μέρες του Απριλίου, με 

την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, οι 
Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτοί νέα αντεπίθε-
ση. 

Από τις 12 Απριλίου, ο Ελληνικός Στρα-
τός άρχισε να υποχωρεί από την Αλβανία, 
για να μην περικυκλωθεί από τους προ-
ελαύνοντες Γερμανούς. Ακολούθησε η 
συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, στις 
20 Απριλίου και με τους Ιταλούς, τρεις 
μέρες αργότερα, οι οποίες περαίωσαν 
τυπικά τον ελληνο-ιταλικό-γερμανικό πό-
λεμο.
Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής 

αποτέλεσε την πρώτη νίκη των Συμμάχων 
κατά των δυνάμεων του Άξονα στη δι-
άρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέ-
μου και ανύψωσε το ηθικό των λαών στη 
σκλαβωμένη Ευρώπη.

Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν, ότι 
η νίκη των Ελλήνων επηρέασε την έκβα-
ση ολόκληρου του πολέμου, καθώς υπο-
χρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν 
την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, 
προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμά-
χους τους Ιταλούς που έχαναν τον πόλε-
μο με την Ελλάδα. 
Η καθυστερημένη επίθεση τον Ιούνιο 

του 1941, ενέπλεξε τις γερμανικές δυνά-
μεις στις σκληρές συνθήκες του ρωσικού 
χειμώνα, με αποτέλεσμα την ήττα τους 
στη διάρκεια της Μάχης της Μόσχας.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ

Το λεγόμενο «Έπος του Σαράντα», το 

οποίο ακολούθησε, και οι μεγάλες νίκες 
που ο ελληνικός στρατός κατήγαγε εις 
βάρος των Ιταλών, καθιερώθηκε να γιορ-
τάζονται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρί-
ου, την ημέρα της επίδοσης του ιταλικού 
τελεσιγράφου και της άρνησης του Ιωάν-
νη Μεταξά να συναινέσει.

Η Ελλάδα γιορτάζει με την 28η Οκτωβρί-
ου την είσοδό της στον πόλεμο, ενώ οι 
περισσότερες άλλες χώρες γιορτάζουν 
την ημερομηνία λήξης του πολέμου.

Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα γίνεται 
στη Θεσσαλονίκη η επίσημη εορτή με 
κάθε λαμπρότητα, παρουσία του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας και άλλων επισή-
μων, με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, 
η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό της 
απελευθέρωσης της πόλης κατά τον Α’ 
Βαλκανικό Πόλεμο και τη μνήμη του πο-
λιούχου της Αγίου Δημητρίου. Στην Αθή-
να και σε άλλες πόλεις γίνονται μαθητι-
κές παρελάσεις, ενώ δημόσια και ιδιωτι-
κά κτίρια υψώνουν την ελληνική σημαία.

Κατά την επέτειο του «ΟΧΙ», τηλεόραση 
και ραδιόφωνο προβάλλουν επετειακές 
εκπομπές μνήμης και κάνουν ιδιαίτερη 
μνεία στην «τραγουδίστρια της νίκης» 
Σοφία Βέμπο, η οποία με τα πατριωτικά 
της τραγούδια εμψύχωνε τους στρατι-
ώτες και μετέδιδε τον ενθουσιασμό της 
προέλασης των ελληνικών δυνάμεων στη 
Βόρεια Ήπειρο. Σχετικό επίσης επετειακό 
υλικό παρουσιάζει και όλος ο ελληνικός 
έντυπος τύπος (εφημερίδες και περιοδι-
κά).

ΠΟΤΕ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Η ΓΙΟΡΤΗ
Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για 

πρώτη φορά στα χρόνια της Κατοχής. Στο 
κεντρικό κτίριο και στον προαύλιο χώρο 
του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματο-
ποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός στις 28 
Οκτωβρίου 1941. Γίνονταν ομιλίες από 
τους φοιτητές, ενώ μίλησε για την επέ-

τειο την παραμονή και ο καθηγητής Κων-
σταντίνος Τσάτσος, ο οποίος αρνήθηκε 
να κάνει μάθημα την ημέρα της επετεί-
ου με αποτέλεσμα να απολυθεί από 
το Πανεπιστήμιο. Στη δεύτερη επέτειο 
(28/10/1942), ο εορτασμός έγινε στην 
Πλατεία Συντάγματος με πρωτοβουλία 
των οργανώσεων ΕΠΟΝ και ΠΕΑΝ.
Υπήρχε ανησυχία για το πώς θα αντι-

δράσουν οι ιταλικές δυνάμεις κατοχής, οι 
οποίες όμως δεν παρενέβησαν. Εκδηλώ-
σεις και διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα 
έγιναν και σε άλλες πόλεις. 

Στον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν ολι-
γοπληθείς συγκεντρώσεις, ανέβαινε κά-
ποιος σε μια καρέκλα, έβγαζε ένα σύντο-
μο λόγο, και κατόπιν διαλύονταν, για να 
αποφύγουν επέμβαση των καραμπινιέ-
ρων.
Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για 

το τι έγινε στις 28 Οκτωβρίου 1943. Σύμ-
φωνα με τον Ηλία Βενέζη γιορτάστηκε η 
επέτειος στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, 
στην πλατεία Κοτζιά (ο Βενέζης ήταν τότε 
υπάλληλος της τράπεζας). 

Κατέφθασαν όμως οι Γερμανοί, που εί-
χαν την ευθύνη της αστυνόμευσης πλέ-
ον, υποχρέωσαν όσους συμμετείχαν να 
σταθούν με τα χέρια ψηλά μέχρι το βρά-
δυ, ενώ έστειλαν και είκοσι περίπου από 
αυτά τα άτομα σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης. Κάποια δεν επέστρεψαν.

Για πρώτη φορά η επέτειος γιορτάστη-
κε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου 1944 με 
παρέλαση ενώπιον του πρωθυπουργού 
Γεωργίου Παπανδρέου.
Η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε, 

το 1952, η γιορτή της Αγίας Σκέπης από 
την 1η Οκτωβρίου να μεταφερθεί στις 28 
Οκτωβρίου, με το αιτιολογικό ότι η Πα-
ναγία βοήθησε τον Ελληνικό Στρατό στον 
πόλεμο της Αλβανίας.

© el.wikipedia.org
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Τα εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα
Στη διάρκεια της Κατοχής ήταν 269 οι πόλεις και τα 

χωριά της ανυπόταχτης Ελλάδας, που δέχτηκαν τα 
μαζικά δολοφονικά χτυπήματα. Η σφαγή του Διστό-
μου, στις 10 Ιουνίου 1944, υπήρξε ένα από τα πιο στυ-
γερά εγκλήματα των ναζί στην Ελλάδα. Τα SS θανάτω-
σαν 228 κατοίκους. Από αυτούς 117 ήταν γυναίκες και 
111 άνδρες. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 20 βρέφη, 
45 παιδιά και 42 υπερήλικες.

Γράφει ο Θοδωρής Ρουμπάνης
 

Δεκάδες ήταν και οι άμαχοι, που εκτέλεσαν κατά την πο-
ρεία τους προς τη βοιωτική κωμόπολη. Όμως δεν τους 
έφτανε ο θάνατος των άοπλων ανθρώπων. Κτηνώδη έν-
στικτα τους έκαναν να κατακρεουργήσουν και τα πτώ-
ματα. Έσφαξαν ακόμα και τα ζώα. Πυρπόλησαν το χωριό. 
Ένας από τους επικεφαλής αξιωματικούς, που θε-
ωρήθηκε υπεύθυνος για τη σφαγή, ήταν ο Χανς 
Τσάμπελ. Μετά το τέλος του πολέμου συνελή-
φθη στη Γαλλία. Εκδόθηκε στην Ελλάδα. Στην πο-
ρεία ζητήθηκε η μεταφορά του στη Γερμανία για 
να γίνουν, λέει, εκεί έρευνες. Έμεινε ελεύθερος. 
Σήμερα το Βερολίνο αρνείται να καταβάλει ακόμα και τις 
οφειλόμενες αποζημιώσεις σε απογόνους θυμάτων της 
χιτλερικής αγριότητας.
Από τα μέσα του 1943, καθώς οι πολεμικές επιχειρή-

σεις είχαν πάρει άσχημη τροπή για τον Άξονα, οι Γερ-
μανοί ξεκίνησαν μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση 
μαζικών εκτελέσεων.

-Τυφεκισμός 106 κρατουμένων στο Κούρνοβο. 
-Εκτέλεση 317 κατοίκων στο Κομμένο Άρτας. 
-Σφαγή 700 γυναικόπαιδων στο Βιάνο της Κρήτης και 
ισοπέδωση της Κάνδανου. 
-Θανάτωση περισσότερων από 1.000 κατοίκων στα Κα-
λάβρυτα και πυρπόληση της πόλης. 
-Εκτέλεση 118 αγωνιστών στο Μονοδένδρι Λακωνίας. 
-Δολοφονία 640 αμάχων στην Κατράνιτσα (Πύργος) της 
Δυτικής Μακεδονίας. 
-Αφανισμός 233 παιδιών και γυναικών στην Κλεισούρα 
της Καστοριάς.

Την Πρωτομαγιά του 1944 στήθηκαν στον τοίχο του Σκο-
πευτηρίου της Καισαριανής οι 200 κομμουνιστές. Τον Αύ-
γουστο στήθηκαν τα φοβερά μπλόκα σε Κοκκινιά, Βύρωνα, 
Δουργούτι (Νέο Κόσμο). Το Σεπτέμβριο, λίγο πριν, επιτέ-
λους, φύγουν, έκαναν τα ίδια σε Αιγάλεω και Καλογρέζα. 

Η ΗΡΩΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
Την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή θα μπο-

ρούσε να είχε γλιτώσει την εκτέλεση ο Ναπολέων Σου-
κατζίδης, γιατί γνώριζε τη γερμανική γλώσσα. Όμως 
αρνήθηκε την προτροπή των κατακτητών, αφού τον 
αριθμό των 200 θα συμπλήρωνε άλλος σύντροφός του. 
Στις 26 Νοεμβρίου 1943, στο Μονοδένδρι Λακωνί-
ας, το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ο γιατρός Χρή-
στος Καρβούνης. Όμως πήρε μόνος του θέση μπρο-
στά στο απόσπασμα μαζί με άλλους 117 πατριώτες. 
Στην Καισαριανή εκτελέστηκαν με πολυβόλα όμη-
ροι του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, παλιοί κρατού-
μενοι στην Ακροναυπλία και εξόριστοι της Ανάφης. 
Στο Μονοδένδρι οι ναζί εξόντωσαν τον ανθό της λακω-
νικής εθνικής αντίστασης. Μεταξύ των 118 νεκρών συ-
μπεριλαμβάνονταν ολόκληρες οικογένειες, ανήλικα παι-
διά και μία γυναίκα, η Βασιλική Μαρινάκη. Οι 89 προ-
έρχονταν από τη Σπάρτη, οι άλλοι από γειτονικά χωριά. 
Ο Χρήστος Καρβούνης είχε γεννηθεί στην Αράχοβα Λα-
κωνίας και είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Μέσα στην 
ασύλληπτη τραγωδία του μακελειού σκέφτηκε ότι ανά-
μεσα στους μελλοθάνατους βρίσκονταν και επτά παιδιά. 
Παρακάλεσε τους δήμιους να μην τα σκοτώσουν. Του 
απάντησαν ότι το μόνο που γινόταν ήταν να σωθεί ο 
ίδιος. Εκείνος τους έβρισε και διάλεξε το δοξασμένο θά-
νατο. Ανάμεσα στους πεσόντες για την ελευθερία βρί-
σκονταν ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Σπάρτης 
(Ζερβομπεάκος), δικηγόροι (Φικιώρης, Σαλμάς, Αλεμα-
γκίδης, Θεοφίλης), καθηγητές (Χίος, Παπαδάκος, Κου-
τρουμάνος), δημοσιογράφοι (Τριήρης, Γκουζούλης), άν-
θρωποι του καθημερινού μόχθου, τσοπάνηδες. 

28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940

T. 450 934-8462
4367, boul. Notre-Dame Ouest, 
Chomedey, Laval

Ευχόμαστε σε  Ευχόμαστε σε  
όλη την Ομογένειαόλη την Ομογένεια
Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!
ΖΗΤΩ Η 28η Οκτωβρίου 1940!

Homemade Traditional Recipes
Freshly Cooked Daily • Catering Services
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www.lanvac.com

Στην Ελληνική 
Παροικία και σε όλους 

τους όπου γης Έλληνες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ

«28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»

«Όλοι μας, ας γονατίσουμε 
στη μνήμη ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ 
που πολέμησαν με ηρωισμό, 
δίδοντας ακόμα και τη ζωή τους 
για την Ελευθερία 
της Πατρίδας Ελλάδας!» 

Ζήτω οι Ήρωες του 1940!

Ζήτω Η Αθάνατη 
Ελληνική ψυχή!

Ζήτω Η Ελλάδα μας!
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450 238-5856  |  marcheatlantis.com
4305 Boul. Samson, Laval, QC  H7W 2G8

OXIOXI
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
σε όλους τους  Έλληνεςσε όλους τους  Έλληνες
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940

Achile Cifelli
Conseiller municipal
Val-des-Arbres

Isabelle Piché
Conseillère municipale
St-François

Aglaia Revelakis
Conseillère municipale

Chomedey

David De Cotis
Conseiller municipal

St-Bruno
Paolo Galati

Conseiller municipal
St-Vincent-de-Paul

À l’écoute 
de nos citoyens!

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!

Παραδόθηκαν στον κατακτητή από μα-
σκοφορεμένους προδότες και από το δω-
σιλογικό Φρουραρχείο της Σπάρτης. Την 
ανάμειξη του Φρουραρχείου αποκάλυψε 
σε συγγενείς ο ίδιος ο διοικητής της Γκε-
στάπο Τριπόλεως, ταγματάρχης Μπόσελ. 
Είπε την παραμονή της εκτέλεσης: «Έχετε 
πολλούς εχθρούς. 
Οι κατηγορίες και οι αποκαλύψεις, που 

μας έδωσε το Ελληνικό Φρουραρχείο 
Σπάρτης, είναι σοβαρές. Οι δικοί σας δεν 
πρόκειται να βγουν. Μην ελπίζετε».
Οι συλλήψεις είχαν γίνει περί τα τέλη 

Οκτωβρίου βάσει καταλόγων, που είχαν 
συντάξει συνεργάτες των Γερμανών. Ου-
δείς απ΄ αυτούς πλήρωσε μετά την απε-
λευθέρωση. Αντίθετα έσπευσαν να υπη-
ρετήσουν τη νέα εξουσία.

-ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ  
ΣΤΙΣ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944 

-ΤΑ SS ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ  

ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ 315 ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Λίγους μήνες πριν αποχωρήσουν από 

την Ελλάδα οι ναζί ξεκίνησαν μεγάλες 
επιχειρήσεις στις περιοχές που αντιστέ-
κονταν. Τα περισσότερα μπλόκα έγιναν 
με διαταγή των αξιωματικών των SS 
Μπλούμερ και Σιμάνα. 

Κύριο ρόλο ανέθεσαν στα Τάγ-
ματα Ασφαλείας και στη Χωρο-
φυλακή, που πάντα είχαν μαζί 
τους ισχυρές γερμανικές δυνάμεις. 
Το μπλόκο της Κοκκινιάς στήθηκε στις 17 
Αυγούστου 1944. 

Πριν από τρεις μέρες ο ΕΛΑΣ είχε απο-
κρούσει προσπάθεια των κατακτητών και 
των συνεργατών τους να εισβάλουν στην 
προσφυγούπολη. 

Από τα ξημερώματα γερμανικά καμιόνια 
περικύκλωσαν τις περιοχές που περικλεί-
ουν την Κοκκινιά. Μαζί τους και τσολιά-
δες με επικεφαλής τον Πλυτζανόπουλο. 
Με χωνιά κάλεσαν τους άνδρες ηλικίας 
14 – 60 ετών να πάνε στην πλατεία της 
Οσίας Ξένης για έλεγχο ταυτοτήτων. Όσοι 
πιάνονταν στα σπίτια τους θα τουφεκίζο-
νταν επιτόπου. Συγκεντρώθηκαν γύρω 
στις 20.000.

ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
Ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ 

υποδείχτηκαν αμέσως από τους καταδό-
τες και εκτελέστηκαν. 

Μέσα σε ατμόσφαιρα τρόμου ο κου-
κουλοφόρος διέκρινε μέσα στο πλήθος 
το λοχαγό του ΕΛΑΣ Αποστόλη Χατζηβα-
σιλείου. Τον χαιρέτησε με ειρωνεία: «Τα 
σέβη μου, λοχαγέ!». 

Οι ταγματασφαλίτες τον άρπαξαν, του 
έβγαλαν το μάτι με ξιφολόγχη, του ξέσκι-
σαν τα μάγουλα και άρχισαν να τον σέρ-
νουν μέσα στον κόσμο για να υποδείξει 
συντρόφους του. 
«Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, δε θα προ-

δώσω κανέναν», φώναξε. Τον βούτηξαν 
και σχεδόν αναίσθητο τον κρέμασαν.

Στη Μάντρα της Οσίας Ξένης εκτελέστη-
καν 76 Κοκκινιώτες. Άλλοι 50 εκτελέστη-
καν στα Αρμένικα, άλλοι στο Σχιστό και 
άλλοι δολοφονήθηκαν στους δρόμους 
και τα σπίτια τους. Συνολικά 315 ήταν τα 
θύματα της θηριωδίας. 
Στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου μετα-

φέρθηκαν όμηροι 8.000 από τους οποί-
ους 1.000 στάλθηκαν στα κάτεργα της 
Γερμανίας. Πολλοί δε γύρισαν ποτέ. 
Μεταξύ των μαρτύρων συγκαταλέγο-

νται και δύο 19χρονοι. Ο Στέλιος Ευστα-
θιάδης και η Διαμάντω Κουμπάνη.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  20
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MARY DEROS

Conseillère de la ville
City Councillor 
District Parc-Extension
mary.deros@montreal.ca
514-872-3103 

Pierrefonds-Roxboro

Ahuntsic-CartiervilleVilleray-Saint-Michel-Parc-Extension

DIMITRIOS JIM 
BEIS

Maire | Mayor
Pierrefonds-Roxboro

dimitrios.beis@montreal.ca
514-626-5283

CATHERINE 
CLÉMENT-TALBOT

Conseillère de la ville
City Councillor
District Cap-Saint-Jacques 
catherine.clément-talbot@montreal.ca
514-626-5295

BENOIT 
LANGEVIN

Conseiller de la ville
City Councillor
District Bois-de-Liesse 
benoit.langevin@montreal.ca
514-626-5328

JOUR DU NONJOUR DU NON  
OX I  DAYOX I  DAY

EFFIE GIANNOU

Conseillère de la ville
City Councillor
District Bordeaux-Cartierville
effie.giannou@montreal.ca
514-872-2246 

CHAHI (SHARKIE) 
TARAKJIAN 

Conseiller d'arrondissement
Borough Councillor
District Cap-Saint-Jacques
chahi.tarakjian@montreal.ca
514-626-5301 

LOUISE 
LEROUX

Conseillère d'arrondissement
Borough Councillor
District Bois-de-Liesse
louise.leroux@montreal.ca
514-626-5286 

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension

405, av. Ogilvy Bureau 103
Montréal (Québec) 
H3N 1M3 

Ahuntsic-Cartierville
555, rue Chabanel Ouest 
Bureau 600 
Montréal (Québec) 
H2N 2H8 

13665, boul. de Pierrefonds 
Montréal (Québec) 
H9A 2Z4 

Pierrefonds-Roxboro

montreal.ca

En cette journée, souvenons-nous des héros qui ont sacrifié
leur vie pour la défense de la liberté. 

On this day, let us remember the heroes who sacrificed their
lives in the fight of freedom

Ας θυμηθούμε τους ήρωες που θυσιάστηκαν στον πόλεμο για την ελευθερία

ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ ΑΜΑΧΩΝ 
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Το Δίστομο, τα Καλάβρυτα, το Κομμένο 

και το Κοντομαρί Χανίων, είναι τέσσερις 
από τις μαρτυρικές πόλεις της ναζιστικής 
κατοχής.
Το αποτρόπαιο έγκλημα των Καλαβρύτων 

έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 1943, στις 2.34 
το μεσημέρι, όπως δείχνουν οι σταματη-
μένοι δείκτες του ρολογιού της εκκλησίας. 
Το σύνθημα της εκτέλεσης δόθηκε με δύο 
φωτοβολίδες από το ξενοδοχείο «Μέγας 
λέξανδρος». 
Τα πολυβόλα θέρισαν τους Καλαβρυ-

τινούς, στο σημείο που τους είχαν συ-
γκεντρώσει οι δήμιοι. Ακολούθησαν οι 
χαριστικές βολές. Διασώθηκαν μόλις 13 
άτομα.

Οι ναζί έβαλαν φωτιά και στο σχολείο, 
όπου είχαν κλείσει τις γυναίκες και τα παι-
διά. Κατάφεραν να γλιτώσουν σπάζοντας 
πόρτες και παράθυρα. Έφυγαν μακριά 
από τα σπίτια, που επίσης φλέγονταν. 
Ανηφόρισαν στο σημείο όπου είχαν οδη-
γηθεί οι άντρες. Βρέθηκαν μπροστά στο 
φρικτό θέαμα. Άνδρες, πατεράδες, γιοι 
και αδέρφια κείτονταν πλημμυρισμένοι 
στο αίμα.

Όπως στο Δίστομο και τα Καλάβρυτα, 
έτσι και στο Κομμένο της Άρτας πρόσχη-
μα για την ανθρωποσφαγή ήταν η δράση 
των ανταρτών του ΕΛΑΣ.

Στο Κομμένο η μηχανοκίνητη γερμανική 
μονάδα έφτασε τα χαράματα της 16ης Αυ-
γούστου 1943. Το χωριό κοιμόταν ήσυχο 
μετά από ένα γαμήλιο γλέντι, που έγινε 

την προηγουμένη, ανήμερα τον Δεκαπε-
νταύγουστο.

Οι ναζί έστησαν πολυβόλα στις εισόδους 
του χωριού και ο λόχος εισέβαλε στα σπί-
τια και ξεκλήρισε ολόκληρες οικογένειες. 
Στο τέλος έβαλαν φωτιά και τα έκαψαν. 
Όσοι κατάφεραν να σωθούν ξέφυγαν με 
βάρκες στον Αμβρακικό.
Στο τέλος της σφαγής οι Γερμανοί στρα-

τιώτες κάθισαν στην πλατεία, όπου έφα-
γαν και ήπιαν μπίρες δίπλα σε επτά πτώ-
ματα. Συνολικά οι νεκροί ήταν 317 άτομα. 

Δύο μωρά του Στάθη Κολιοκώτση, ηλι-
κίας 7 μηνών, πέθαναν από ασφυξία. Οι 
κακούργοι γέμισαν τα στόματά τους με 
βαμβάκι βρεγμένο με βενζίνη και κατόπιν 
το άναψαν.

Στο Κοντομαρί Χανίων διαπράχτη-
κε η πρώτη μαζική εκτέλεση αμά-
χων στην κατεχόμενη Ευρώπη. 
Στις 2 Ιουνίου 1941, κατά το απογευμα-
τάκι, μπήκαν στο χωριό οι αλεξιπτωτιστές 
του υπολοχαγού Τρέμπες, κατά διαταγή 
του στρατηγού Στούντεντ. Συνέλαβαν 25 

κατοίκους, ηλικίας 18 έως 50 ετών, και 
τους εκτέλεσαν εν ψυχρώ χωρίς καμιά 
άλλη διαδικασία. Μάλιστα, ο υπολοχα-
γός Βάιξλερ φωτογράφησε τα γεγονότα 
χωρίς καμιά αναστολή.
Η Κάντανος Χανίων πυρπολήθηκε και 

ισοπεδώθηκε στις 3 Ιουνίου 1941. Οι ναζί 
άφησαν πίσω τους τρεις επιγραφές που 
ανέφεραν ότι η εκθεμελίωση του χωριού 
έγινε για λόγους εκδίκησης, επειδή αντι-
στάθηκε στο Γ΄ Ράιχ: «Εδώ υπήρχε η Κά-
ντανος…».

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  23
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ANJU DHILLON
MP / Députée

 Dorval – Lachine – LaSalle 
Anju.Dhillon@parl.gc.ca

(514) 639-4497

HON. MARC GARNEAU
MP / Député

Notre-Dame-de-Grâce – 
Westmount 

Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

HON. MÉLANIE JOLY
MP / Députée

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

EMMANUELLA LAMBROPOULOS
MP / Députée 
Saint-Laurent 

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

FAYÇAL EL-KHOURY
MP / Député

 Laval – Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

SAMEER ZUBERI
MP / Député

 Pierrefonds – Dollard 
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca

(514) 624-5725  

HON. STEVEN GUILBEAULT
MP / Député

Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

(514) 522-1339

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU
MP / Député 

Papineau 
Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 

(514) 277-6020

ANNIE KOUTRAKIS
MP / Députée

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660

  
Οι ομοσπονδιακοί φιλελεύθεροι βουλευτές  
εύχονται στην Eλληνική παροικία, 

Ζήτω η 28 Οκτωβρίου 1940!  Ζήτω η 28 Οκτωβρίου 1940!  
Xρόνια Πολλά!Xρόνια Πολλά!

VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX  
SOUHAITENT À LA COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE 

UN TRÈS JOYEUX 
JOUR DE L’OXI!!
YOUR FEDERAL LIBERAL MPs  
WISH THE HELLENIC COMMUNITY

A VERY HAPPY OXI DAY!



26  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  28 Οκτωβριου, 2022 / October 28, 2022

Groupe Alimentaire Miron Inc.    |    514.344.5558

28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940

OXIOXI
Σήμερα θυμόμαστε όλους  

αυτούς τους ήρωες που έδωσαν  
την ζωή τους με τόλμη και θάρρος για  

την Ελευθερία και την Μητέρα Ελλάδα.

ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΆΣ! ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΆΣ! 
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AUTHENTIC GREEK DAIRY PRODUCTS

ΟΥΊΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΊΛ:  ΟΥΊΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΊΛ:  
«Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η γενναιοψυχία τους,  «Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η γενναιοψυχία τους,  

η έκβαση τού Β’ Παγκόσμιου Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη».η έκβαση τού Β’ Παγκόσμιου Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη».
(Από ομιλία του στο Αγγλικό κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 1941)

ΖΗΤΩ το έπος του 1940ΖΗΤΩ το έπος του 1940
ΖΗΤΩ το ΟΧΙΖΗΤΩ το ΟΧΙ

ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΣΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΣ
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Ποιος ήταν ο λόγος που ο Μπενίτο Μουσολίνι  
επιτέθηκε στην Ελλάδα το 1940;

«Η τελική νίκη θα είναι με το μέρος μας. Γιατί οι Γερμανοί δε θα νικήσουν. Δεν μπορούν να νικήσουν. Υπάρχουν πολλά εμπόδια». 
Από την ομιλία του Ι. Μεταξά προς τους αρχισυντάκτες και εκδότες των Αθηναϊκών εφημερίδων την 30η Οκτ. 1940.

Την 03:30 της 28ης Οκτ. 1940, η Ιταλία 
κήρυξε τον πόλεμο κατά της πατρίδας 

μας. Την 05:30 τα ιταλικά στρατεύματα 
επετέθησαν κατά των ελληνικών δυνάμε-
ων κατά μήκος της Ελληνοαλβανικής με-
θορίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός 
εξάμηνου πολέμου, που τερματίσθηκε με 
την παράδοση της Ελλάδος (23 Απρ. 1941), 
μετά την επίθεση και της Γερμανίας.

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιταλία, πα-

ρότι συνδεόταν με συνθήκη συμμαχίας 
με τη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία, 
συντάχθηκε με τη Γαλλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, γιατί είχε εδαφικές διεκδικήσεις 
σε βάρος της Αυστρίας (Ίστρια-Τρέντο) και 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Σμύρ-
νη, Αλεξανδρέττα). Η κύρια επιδίωξη του 
Μουσολίνι κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο ήταν ο έλεγχος της Μεσογείου, την 
οποία θεωρούσε «θάλασσά του» (Mare 
Nostrum). Το 1940 οι αντίπαλοί του στη 
Μεσόγειο ήταν η Γαλλία και η Μεγάλη 
Βρετανία, οι οποίες είχαν εγγυηθεί την 
εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος (13 
Απρ. 1939), μετά την κατάληψη της Αλβα-
νίας από την Ιταλία.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Από την εισβολή στην Πολωνία την 1η 

Σεπ. 1939 μέχρι τη 10η Μαΐου του 1940, 
που η Γερμανία εισέβαλε στη Γαλλία, ο 
Μουσολίνι τηρούσε στάση αναμονής. Δεν 
πίστευε στην ολοκληρωτική ήττα των Αγ-
γλο-γάλλων, ήθελε την αυτοκρατορία του, 
αλλά την ήθελε εκ του ασφαλούς. Η Ιτα-
λία εισήλθε στον πόλεμο τη 10η Ιουνίου 
1940, λίγες ημέρες πριν την κατάρρευση 
της Γαλλίας. Τη 17η Ιουνίου στο Μόναχο 
ο Ντούτσε διατύπωσε στον Χίτλερ τις ιτα-
λικές διεκδικήσεις (Νίκαια, Κορσική, Τυνη-
σία, Τζιμπουτί). 

Η συνάντηση του Μονάχου υπήρξε μια 

οδυνηρή έκπληξη για τον Ιταλό δικτάτο-
ρα. Ο Χίτλερ υπολόγιζε τους νικημένους 
Γάλλους περισσότερο από τους «νικητές» 
Ιταλούς. Μετά από αυτή την απογοήτευ-
ση, ο Ντούτσε αγωνιούσε μήπως η Αγγλία 
ζητήσει συνθηκολόγηση, χωρίς να έχει 
προλάβει να καταλάβει κάποια χώρα, για 
να τη χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευ-
τικό αντάλλαγμα. 

Ο ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
Από τον Αυγ. του 1940 ο ιταλικός στρα-

τός προετοιμαζόταν για την κατάληψη 
της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Ο στρα-
τάρχης Ροδόλφο Γκρατσιάνι, επικεφαλής 
200.000 ανδρών, θα επιτίθετο κατά της 
Αιγύπτου, ενώ ο στρατηγός Βισκόντι Πρά-
σκα με 100.000 άνδρες κατά της Ελλάδος. 
Ο Χίτλερ δεν είχε αντίρρηση για την επί-
θεση κατά της Αιγύπτου, αλλά δεν ήθελε 
εμπλοκή στα Βαλκάνια, φοβούμενος τη 
δημιουργία δεύτερου μετώπου, όπως συ-
νέβη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν 
επιθυμούσε επίσης, να επιτεθεί η «ισχυ-
ρή» Ιταλία εναντίον της μικρής Ελλάδος 
πριν τις αμερικανικές εκλογές. 
Ο Μουσολίνι ήθελε να παρουσιάσει τις 

δικές του στρατιωτικές επιτυχίες στον 
ισχυρό σύμμαχό του, που είχε καταλάβει 
όλη την Ευρώπη. Τον Αύγουστο του 1940, 
ο Ιταλός δικτάτορας κατέλαβε τη Βρετα-
νική Σομαλία, εισέβαλε στην Αίγυπτο και 
άρχισε να βομβαρδίζει τη Μάλτα. Η κατά-
ληψη της Ελλάδος θα σφράγιζε την κυρι-
αρχία του στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο Ιταλός δικτάτορας υπολόγιζε ότι: 
α.    Σύντομα θα υπογράφονταν  
        η συνθήκη ειρήνης. 
β.    Ο Γκρατσιάνι θα καταλάμβανε  
        την Αίγυπτο. 
γ.    Η Μάλτα θα περιερχόταν  
        στην Ιταλία. 
δ.    Ο ιταλικός στρατός θα νικούσε  
        τον ελληνικό.

Έσφαλλε σε όλα! 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ιωάννης 

Μεταξάς, εκτός από έμπειρος στρατιωτι-
κός, είχε την ικανότητα να αξιολογεί ορ-
θώς τη διεθνή κατάσταση. Φρόντισε επί-
σης για την προς πόλεμο προπαρασκευή 
της χώρας. Έκανε μυστική επιστράτευση 
και ενίσχυσε επιλεκτικά τους παραμεθό-
ριους σχηματισμούς, διότι δεν ήθελε να 
προκαλέσει αύξηση των ιταλικών δυνάμε-
ων στην Αλβανία. Η απόφασή του να πο-
λεμήσει συντασσόμενος με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, υπήρξε αποτέλεσμα της εκτιμή-
σεως του, ότι όποιος ελέγχει τις θάλασσες 
στο τέλος θα νικήσει, αλλά και των εδα-
φικών παραχωρήσεων που ζητούσε η Γερ-
μανία για την προσχώρηση της Ελλάδος 
στη «Νέα Τάξη» πραγμάτων. 
Το φθινόπωρο του 1940 η γενική αίσθη-

ση ήταν ότι η Γερμανία ήταν ο μεγάλος νι-
κητής. Η μάχη της Αγγλίας βρισκόταν στο 
αποκορύφωμά της, ενώ ο Χίτλερ ετοιμα-
ζόταν για την κατάληψη των Βρετανικών 
νήσων. Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Τσώρτσιλ 
κέρδισε την πρώτη του νίκη, υποχρεώνο-
ντας τον Χίτλερ να αλλάξει τα σχέδια του. 
Ο Μεταξάς έγραψε στο ημερολόγιο του 
ότι μετά από αυτό ο Χίτλερ θα στραφεί 
κατά της Ρωσίας και κατά των Βαλκανίων. 
Θεωρούσε βεβαία την είσοδο των ΗΠΑ 
στον πόλεμο και πίστευε ότι η Γερμανία 
στο τέλος θα υπέκυπτε.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Την 7η Οκτ. 1940 ο Χίτλερ απέστειλε 

στρατεύματα στη Ρουμανία χωρίς να το 
γνωστοποιήσει στο Μουσολίνι, συνεγ-
γυητή των νέων ρουμανικών συνόρων. 
Σύμφωνα με τον Τσιάνο, ήταν η σταγό-
να που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Μουσολί-
νι έξαλλος δήλωσε: «Θα τον πληρώσω 
με το ίδιο νόμισμα, από τις εφημερίδες 
θα πληροφορηθεί ότι κατέλαβα την Ελ-
λάδα». Τη 15η Οκτ. 1940 οριστικοποίησε 
την απόφαση του, ότι η επίθεση κατά της 

χώρας μας πρέπει να «εκτοξευθεί» μέχρι 
το τέλος του μηνός. Θεώρησε την Ελλάδα 
έναν εύκολο στόχο και έκανε εσφαλμέ-
νες εκτιμήσεις, παραγνωρίζοντας τους 
βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
μία στρατιωτική επιχείρηση. Το ορεινό 
τού εδάφους, σε συνδυασμό με τις φθι-
νοπωρινές βροχοπτώσεις, δυσκόλευαν 
όλες τις μετακινήσεις των στρατευμάτων 
και τις αεροπορικές επιχειρήσεις. Ο αρ-
χηγός των ιταλικού στρατού, στρατάρχης 
Πιέτρο Μπαντόλιο, θεωρούσε ότι δεν είχε 
γίνει η απαιτούμενη προπαρασκευή και 
πρότεινε την αναβολή της επιθέσεως έως 
την άνοιξη. Δεν είχε το σθένος όμως να 
εμείνει στις απόψεις του και υπέκυψε στα 
ατεκμηρίωτα επιχειρήματα του υπουρ-
γού εξωτερικών, γαμπρού του Μουσολίνι, 
Κόμη Γκαλεάτσο Τσιάνο, και εμπνευστού 
της επιχειρήσεως ότι:

α.    Ο ελληνικός στρατός ήταν απροπα-
ρασκεύαστος και άνευ ηθικού. 

β.    Οι αλβανικής καταγωγής μουσουλ-
μάνοι κάτοικοι της Ηπείρου (Τσάμηδες τις 
Θεσπρωτίας) θα εξεγερθούν. 

γ.    Η Βουλγαρία θα επιτεθεί κατά της 
χώρας μας. 
δ.    Έλληνες αξιωματούχοι έχουν εξαγο-

ρασθεί και θα προτείνουν την αποδοχή 
των ιταλικών αξιώσεων. 

Ο ελληνικός λαός ωστόσο είχε αποφασί-
σει να αγωνισθεί μέχρις εσχάτων, συντασ-
σόμενος με το «ΟΧΙ» του Ιωάννου Μεταξά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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514 360-3000       www.charisma.ca

Η 28η Οκτωβρίου 1940 
είναι μια ένδοξη ημέρα που γράφτηκε 
ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας. 
Η σημερινή επέτειεος μάς υπενθυμίζει το 
μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και το πάθος 
των Ελλήνων για αξιοπρέπεια, εθνική 
ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, 
αλλά και την αστείρευτη θέληση του 
λαού μας για ελευθερία. Η μέρα έμεινε 
στη μνήμη μας, ως η μέρα της μεγάλης 
άρνησης, του μεγαλύτερου «ΟΧΙ» της 
ιστορίας, θυμίζοντάς μας τα επιτεύγματα 
του Ελληνισμού.

Ζήτω οι Ήρωες του

OXI!

514 360-3000       www.charisma.ca

Montreal - Center - City
1460 Sherbrooke West, Office 200

Montreal, Qc, H3G-1K4

Pointe-Claire
6500 Transcanadienne,  Bureau 420, 

Pointe-Claire, Qc, H9R-0A5

Rive-sud
2015, av. Victoria, Bureau 200

St-Lambert, Quebec, J4S 1H11460 

Vaudreuil-Dorion
110 - 2555 rue Dutrisac

Vaudreuil-Dorion, Quebec, J7V7E6

Head Office  3310 100 Avenue, suite 340, Laval, Quebec, H7T 0J7

Χρόνια 
Πολλά!
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55 Gince, Montreal, H4N 1J7  •  514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com

Στέφανος Σβουρένος

Αυτές τις μέρες  
όλος ο Ελληνισμός γιορτάζει 

το ηρωικό  Έπος του 40.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 
πρέπει να γίνει παράδειγμα σ’ όλους μας  τ’ ότι 

η ομοψυχία των Ελλήνων  
γίνεται και το ισχυρότερο όπλο  

κατά οποιουδήποτε εχθρού  
της Πατρίδας μας. 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 
Ζήτω το Ελληνικό Εθνος!
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Η οικογένια του  Η οικογένια του  
κ. Λάζαρου Αμανατίδη,κ. Λάζαρου Αμανατίδη,

εύχονται εύχονται 
στην Ελληνική παροικία στην Ελληνική παροικία 

Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!
Ζήτω Η Ελλάδα!Ζήτω Η Ελλάδα!
Ζήτω ο Καναδάς!Ζήτω ο Καναδάς!

Ζήτω το Έπος του 1940!Ζήτω το Έπος του 1940!
5449 Avenue Royalmount, 5449 Avenue Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.994.6391514.994.6391
WWW.LAZAROS.CAWWW.LAZAROS.CA

Του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου

Καναδά κ. Σωτηρίου

Γιορτάζοντας την εθνική επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου

Έχει επικρατήσει να γιορτάζουµε επετείους. Λογιών-λογιών επετείους. Και 
είναι όμορφη συνήθεια.
Ο Οκτώβριος είναι ο µήνας, που γιορτάζουµε την επέτειο του ΟΧΙ του 
1940. Κι εμείς εδώ στον Καναδά κάνουμε γιορτή αληθινή. Με λειτουργίες. 
Με δοξολογίες. Με σχολικές γιορτές. Με πανηγυρικούς, εθνικά και 
θρησκευτικά χρωματισμένους λόγους. Με δείπνα και χορούς. Βέβαια, 
στην περίοδο του κορωνοϊού δεν εκάναμε όλα τα ανωτέρω. Εφέτος είναι 
καιρός να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις αυτές με τον καλύτερο τρόπο 
και με περισσότερο ενθουσιασμό. Αυτό μας πρέπει. Αυτό μας ταιριάζει. 
Αυτό είναι δίκαιο για την Πατρίδα μας και για τους ήρωες του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακαλώ ο καθένας να κάνει το καθήκον του στο 
ακέραιο.
Καλά όλα αυτά. Και µάλιστα στην εποχή που ζούµε και η γαλάζια µας 
πατρίδα Ελλάδα αντιµετωπίζει τόσους κινδύνους. Η έξαρση του εθνικού 
φρονήµατος είναι απόλυτα αναγκαία. Όλοι πρέπει να είµαστε στις 
επάλξεις. Και οι επάλξεις δεν είναι τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας. 
Οι επάλξεις για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισµό είναι τα 
πέρατα της οικουμένης. Μαζί µε τα πέρατα της οικουµένης οι επάλξεις 
για τον ελληνορθόδοξο είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Ο νους του. Η καρδιά 
του. Οι σκέψεις του. Τα συναισθήµατά του. Για να είναι στις εθνικές και 
θρησκευτικές επάλξεις πρέπει να είναι στις επάλξεις του εαυτού του. Να 
ελέγχει απόλυτα το νου του. Τις σκέψεις του. Τα συναισθήµατά του. Τις 
επιθυµίες της καρδιάς του. Είµαστε στις εθνικές και θρησκευτικές µας 
επάλξεις, όχι τυπικά γιορτάζοντας µια επέτειο. Ή για να διασκεδάσουµε 
και να χαρούµε και να ευχαριστηθούµε. Είµαστε στις επάλξεις, όταν ζούµε 
το νόηµα της επετείου. Το βαθύτερο νόηµα.
Το βαθύτερο νόηµα του ΟΧΙ του ΄40 είναι η µη υποχώρηση στα ιδανικά 
µας. Η πάση θυσία διατήρηση της ελευθερίας µας. Ελευθερίας εθνικής, 
θρησκευτικής, ατοµικής. Η προστασία της διατήρησης αυτής της 
ελευθερίας που κάνει τον άνθρωπο, άνθρωπο. Που τον διακρίνει απ’το ζώο 
που έχει το σχοινί στο λαιµό του. Που τον κάνει να αισθάνεται ίσος προς 
όλους µέσα στην κοινωνία και ενώ σέβεται την κληρονοµιά των άλλων και 
την ελευθερία τους, δεν απεµπολεί τίποτε απ΄τη δική του κληρονοµιά και 
ελευθερία.
Και να τα κάνουµε αυτά λιανότερα. Να τα καταλάβουµε καλύτερα. Να τα 
θέσουµε σε πρακτική εφαρµογή. Γιορτάζοντας το ΟΧΙ του ΄40 σηµαίνει, 
όπου κι αν είσαι να παραµένεις ελληνορθόδοξος και καθηµερινά να γίνεσαι 
καλύτερος. Να γίνεσαι άνθρωπος, όπως σε θέλει ο Χριστός. Να µιλάς 
ελληνικά παντού και κυρίως στο σπίτι σου. Να υποστηρίζεις τα δίκαια της 
Ελλάδας, όχι µια φορά τον χρόνο στην επέτειο, αλλά κάθε µέρα της ζωής 
σου. Να ζεις ορθόδοξη ζωή, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά κάθε ώρα 
της ζωής σου. Να είσαι δακτυλοδεικτούµενο παράδειγµα έντιµου πολίτη 
και ορθόδοξου χριστιανού. Να λες όχι στον κάθε πειρασµό που θέλει να 
σε αναποδογυρίσει. Να κάνεις πάντοτε το θετικό και ποτέ το αρνητικό. Το 
καλό και ποτέ το κακό. Το δίκαιο και ποτέ το άδικο.
Γιόρταζε την επέτειο. Κάθε επέτειο. Μα σκέψου το βαθύτερο νόηµά της. 
Ειδικά στην επέτειο του ΟΧΙ σκέψου την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. 
Κράτησε στο νου σου και αυτά που είπαµε παραπάνω. Και προσπάθησε 
να εφαρµόζεις όσα µπορείς. Ζήσε την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM

ΖΉΤΩ Ή  28ΖΉΤΩ Ή  28ΉΉ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!   
ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΑΔΑ!ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΑΔΑ!
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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

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα μπορού-
σαν να απαγγελθούν κατηγορίες βάσει 
των υφιστάμενων εξουσιών για διάφορα 
αδικήματα του Ποινικού Κώδικα που λαμ-
βάνουν χώρα αυτή τη στιγμή κατά τη δι-
άρκεια αυτής της διαμαρτυρίας».

Πρόσθεσε δε, ότι η κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση 
του Οντάριο θα προσφέρει περισσότερα 
αποτρεπτικά εργαλεία στην εργαλειοθήκη 
τους.
«Αυτά τα υπάρχοντα εργαλεία αποτε-

λούν μέρος των τρεχόντων σχεδίων μας 
και θα χρησιμοποιηθούν σε εύθετο χρόνο, 
όπως χρειαστεί», καταλήγει.

Στο email της, παραθέτει μια λίστα με 
τις εξουσίες που θα μπορούσε να χρησι-
μοποιήσει το RCMP για να βοηθήσει την 
αστυνομία της Οτάβα και την επαρχιακή 
αστυνομία του Οντάριο να κλείσουν τη 
«συνοδεία ελευθερίας». Υπάρχουν έξι:

1] Απαγόρευση δημόσιων συναντήσεων 
σε δρόμους, συμπεριλαμβανομένων ορι-
σμένων καθορισμένων περιοχών όπως 
αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθ-
μοί και δημιουργία περιμέτρου γύρω 
από κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικά 
τμήματα.

2] Απαγόρευση παροχής ορισμένων πό-
ρων, όπως βενζίνη, στη συνοδεία φορτη-
γών.

3] Η ισχύς για την επίταξη φορτηγών – 
ρυμουλκούμενων.
4] Τη δύναμη να μπλοκάρει κυτταρικά 

κύματα.
5] Την απαγόρευση μετακίνησης σε 

μέρη όπου απαγορεύεται η συγκέντρω-
ση.

6] Την εξουσία να καταστεί παράνομη η 
συμμετοχή ανηλίκων σε μια διαδήλωση.

Η απαγόρευση προσαγωγής παιδιών ή 
εφήβων σε παράνομη συγκέντρωση και η 
απαγόρευση επίταξης φορτηγών-ρυμουλ-
κούμενων, ήταν μεταξύ των εξουσιών που 
απονέμονται με την κήρυξη της κατάστα-
σης έκτακτης ανάγκης. 

Αυτό ανακλήθηκε δέκα ημέρες αργότε-
ρα, την Τετάρτη μετά την τεράστια αστυ-
νομική επιχείρηση για την απομάκρυνση 
διαδηλωτών και φορτηγών από το κέντρο 
της Οτάβα.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ROBERT BERNIER
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου συνέχισε την 

κατάθεση του ο Έφορος Robert Bernier, ο 
οποίος ηγήθηκε του Κέντρου Διοίκησης 
της Αστυνομίας της Οτάβα για μέρος των 
διαδηλώσεων του Φεβρουαρίου.
Ο κ. Bernier είπε στην επιτροπή, ότι τις 

ημέρες πριν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
χρησιμοποιήσει το Νόμο Έκτακτης Ανά-
γκης, η αστυνομία είχε αναπτύξει ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο για να απομακρύνει 
τους διαδηλωτές βάσει της υπάρχουσας 
νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, την ημέρα πριν ο Πρωθυ-
πουργός ανακοινώσει τη χρήση του νό-
μου, η OPP διέθετε 34 ρυμουλκούμενα με 
οδηγούς έτοιμους να μετακινήσουν οχή-
ματα που έφραζαν τους δρόμους γύρω 
από το λόφο του Κοινοβουλίου.

Οι εισαγγελείς της Επιτροπής ρώτησαν 
συγκεκριμένα τον κ. Bernier εάν πιστεύει 
ότι ο ομοσπονδιακός νόμος ήταν απαραί-
τητος για να ξεριζωθούν οι διαδηλωτές. 
«Μου είναι δύσκολο να το πω», απάντη-

σε. «Δεν ξέρω τι επιπλοκές θα είχε αν δεν 
υπήρχε [ο νόμος] και αν είχε χρησιμοποι-
ηθεί το κοινό δίκαιο».
Ο Bernier είπε στην επιτροπή, ότι συμ-

φώνησε με την εκτίμηση του προσωρι-
νού αρχηγού της αστυνομίας της Οτάβα, 
Steve Bell, ότι ο νόμος ήταν χρήσιμος στη 
δημιουργία ζώνης αποκλεισμού στην ομο-
σπονδιακή πρωτεύουσα. 

Ο κ. Bernier πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η 
αστυνομία είχε ήδη σχεδιάσει τη δημι-

ουργία μιας τέτοιας ζώνης αποκλεισμού, 
χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες νό-
μους.
Ο κ. Bernier δήλωσε στην επιτροπή, ότι ο 

νόμος έκτακτης ανάγκης μπορεί να έπει-
σε τους διαδηλωτές να μείνουν μακριά 
από το κέντρο της πόλης της Οτάβα και να 

συμμορφωθούν περαιτέρω με τις οδηγίες 
της αστυνομίας.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των διαδη-
λωτών και των οχημάτων τους ξεκίνησε 
στις 18 Φεβρουαρίου, τρεις εβδομάδες 
μετά την άφιξη των πρώτων διαδηλωτών 
στην πρωτεύουσα.

Ο Εφορος Bernier εξήγησε, ότι η αστυ-
νομία υιοθέτησε μια «αργή, μεθοδική και 
νόμιμη» προσέγγιση για την εξάλειψη των 
συγκεντρώσεων, επειδή «δεν ήθελε να 
εξαναγκάσει μια αντιπαράθεση» και δεν 
ήξερε πώς θα αντιδρούσαν οι διαδηλωτές. 
Υποστήριξε επίσης ότι μόλις ξεκίνησε η 

επιχείρηση, η αστυνομία συνάντησε αντί-
σταση και ότι με την πάροδο του χρόνου, 
οι διαδηλωτές έγιναν πιο επιθετικοί και 
ασταθείς.

Συνελήφθησαν περισσότερα από 100 
άτομα και σε αρκετούς από αυτούς απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες για αταξία.

«ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ CBC»
Το Κέντρο Δικαιοσύνης (The Justice 

Centre), το Δημοκρατικό Κεφάλαιο 
(Democracy Fund) και η Όμιλος Ελευθερί-
ας (Freedom Corp) επιθυμούν όπως η εξε-

ταστική επιτροπή καλέσει τη διευθύντρια 
του CBC, Catherine Tait, για να καταθέσει 
και να απαντήσει στις ερωτήσεις των δι-
κηγόρων τους.
Αυτό το βασίζουν στην κατάθεση του 

έφορου Morris – επικεφαλής του Επαρχι-
ακού Γραφείου Πληροφοριών Επιχειρήσε-

ων – ο οποίος τόνισε ότι ήταν ανήσυχος 
από τα σχόλια και την κάλυψη που έβγαι-
νε στα ενημερωτικά μέσα, η οποία δε βα-
σιζόταν στην πραγματικότητα. «Αυτό που 
διοχέτευαν ήταν περισσότερο για να προ-
ξενήσουν εντυπώσεις και προκαλούσαν 
επίσης την ένταση των γεγονότων».
«Εφόσον το CBC είναι η κύρια πηγή ει-

δήσεων και πληροφόρησης στον Καναδά, 
θέλουμε να εξετάσουμε την κα Catherine 
Tait για τη μη αντικειμενικότητα και παρα-
πληροφόρηση των γεγονότων» εξήγησε ο 
δικηγόρος Kheir, νομικός σύμβουλος του 
Justice Centre. 

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ  
Ο DOUG FORD
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug 

Ford και η Sylvia Jones – η οποία ήταν η 
γενική εισαγγελέας της επαρχίας κατά τη 
διάρκεια των διαδηλώσεων – κλήθηκαν 
από την επιτροπή να εμφανιστούν πολλές 
φορές, σύμφωνα με επιστολή του νομικού 
συμβούλου της επιτροπής. 

Πρόσφατα, η επιτροπή αναγκάστηκε να 
τους στείλει κλήση, αλλά η κυβέρνησή του 
λέει ότι θα αμφισβητήσει την κλήση στο 
δικαστήριο.
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Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δικαστής Rouleau, θέτει ερωτήσεις στον αξιωματικό έφορο Robert Bernier
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TThhee  PPrreessiiddeenntt,,  DDrr..  TThheeooddoorree  HHaallaattssiiss,,  

aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  
ooff  tthhee  CCaannaaddiiaann  HHeelllleenniicc  CCoonnggrreessss  

ccoorrddiiaallllyy  iinnvviittee  yyoouu  ttoo  aatttteenndd    
aa  wwrreeaatthh--llaayyiinngg  cceerreemmoonnyy  

ttoo  ccoommmmeemmoorraattee  tthhee  AAnnnniivveerrssaarriieess  
ooff  OOccttoobbeerr  2288,,  11994400  ––  ““OOXXII””  DDaayy  ––  

aanndd  OOccttoobbeerr  2266,,  11991122  ––  tthhee  LLiibbeerraattiioonn  ooff  TThheessssaalloonniikkii..  
  

TThhee  cceerreemmoonnyy  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  
tthhee  LLaavvaall--cciittyy  HHaallll  CCeennoottaapphh  

((11,,  ppllaaccee  dduu  SSoouuvveenniirr,,  LLaavvaall  HH77VV  11WW77))  
oonn  SSaattuurrddaayy,,  OOccttoobbeerr  2299,,  22002222  aatt  1111::0000aamm  

aanndd  iiss  oorrggaanniisseedd  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  
tthhee  330000  SSppaarrttaannss  ooff  QQuueebbeecc  oorrggaanniissaattiioonn..  

 
 
Kindly RSVP by Thursday, October 27th 
to: dr.theodore.halatsis@bellnet.ca 






OO  ΠΠρρόόεεδδρροοςς,,  ΔΔρρ..  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΧΧααλλάάττσσηηςς,,  
κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  
ττοουυ  ΕΕλλλληηννοοκκααννααδδιικκοούύ  ΚΚοογγκκρρέέσσοουυ  

σσααςς  ππρροοσσκκααλλοούύνν  νναα  ττιιμμήήσσεεττεε  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  σσααςς  
ττηηνν  ττεελλεεττήή  κκααττάάθθεεσσηηςς  σσττεεφφάάννοουυ  

γγιιαα  ττηηνν  εεθθννιικκήή  εεππέέττεειιοο  ττηηςς  2288ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11994400  
κκααιι  ττηηνν  εεππέέττεειιοο  ττηηςς  2266ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11991122  ––  

ΑΑππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  
  

ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2299  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002222  σσττιιςς  1111::0000ππμμ  
σσττοο  ΚΚεεννοοττάάφφιιοο  ττοουυ  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  ττοουυ  ΛΛααββάάλλ  
((11,,  ppllaaccee  dduu  SSoouuvveenniirr,,  LLaavvaall  HH77VV  11WW77))..  

ΗΗ  ττεελλεεττήή  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  
330000ωωνν  ΣΣππααρρττιιααττώώνν  ττοουυ  ΚΚεεμμππέέκκ..  

 
 
Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε 
την παρουσία σας μέχρι την 27η Οκτωβρίου 
μέσω e-mail : dr.theodore.halatsis@bellnet.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Πρόεδρος, Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης,
και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου

του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας

την τελετή κατάθεσης στεφάνου
για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

και την επέτειο της 26ης Οκτωβρίου 1912 –
Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης

το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022 στις 11:00πμ
στο Κενοτάφιο του Δημαρχείου του Λαβάλ

(1, place du Souvenir, Laval H7V 1W7).
Η τελετή διοργανώνεται σε συνεργασία με την οργάνωση

300ων Σπαρτιατών του Κεμπέκ.

Ενόψει της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης απηύθυνε στους Απόδημους Έλληνες 
τον εξής χαιρετισμό: 
Ελληνίδες και Έλληνες απανταχού της γης,
Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες,
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο νους όλων μας ανακαλεί το ηχηρό και υπερήφανο 
«ΟΧΙ» του Έθνους μας στον επίδοξο κατακτητή. Η γενναιότητα του λαού 
μας και η αποφασιστικότητά του να δώσει τον υπέρ πάντων Αγώνα για την 
Πατρίδα, οδήγησε έναν αριθμητικά υπέρτερο αντίπαλο στην πρώτη του ήττα. 
Οι πρόγονοί μας, υπερασπιζόμενοι τις διαχρονικές αξίες της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, έγιναν σύμβολα ηρωισμού και 
αυτοθυσίας. Το έπος του ’40 αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την 
ενότητα και την ομοθυμία του λαού μας, ο οποίος δε δείλιασε μπροστά στην 
υπεροχή του εχθρού. Μια χώρα σε έκταση μικρή, με μεγάλη όμως ψυχή και 
αδούλωτο φρόνημα, αποτέλεσε παράδειγμα για  ολόκληρο τον κόσμο.
Η 28η Οκτωβρίου είναι για τον Ελληνισμό ημέρα τιμής και μνήμης. Είναι η 
μέρα που η ομοψυχία νίκησε τη διχόνοια, η ελπίδα νίκησε το φόβο. Είναι η 
μέρα που δόθηκε γενναία μάχη υπέρ των υψηλών ιδανικών που οι Έλληνες 
έχουμε κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα. 
Ο εορτασμός της φετινής Επετείου συμβαίνει, ωστόσο, σε έναν κόσμο που 
μοιάζει να έχει χάσει το βηματισμό του. Πανανθρώπινες αξίες –η ελευθερία, 
η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα, το διεθνές δίκαιο, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα- αντιμετωπίζονται ως αμφισβητούμενες αφηγήσεις 
του παρελθόντος. Πριν ακόμη θεραπεύσει τα πολλαπλά τραύματα που 
της άφησε η πανδημία, η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με δυνάμεις 
αναθεωρητισμού, στρατηγικές έντασης, αυταρχισμού και ρητορικές μίσους. 
Ελληνίδες και Έλληνες, 
η εποχή δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, 
καλούμαστε όλοι μαζί να αναδείξουμε το διαχρονικό μήνυμα της 28ης 
Οκτωβρίου. Κάθε απειλή, κάθε καταπάτηση, κάθε εκβιασμός έχει μόνο μία, 
ομόφωνη και βροντερή απάντηση: «ΟΧΙ»! 
Η ικανότητα, το πνεύμα, η αποφασιστικότητα, το φιλότιμο όλων των 
Ελλήνων, εντός και εκτός εθνικών συνόρων, κρατούν ψηλά το όνομα της 
χώρας μας στη διεθνή συνείδηση. Η εθνική μας μνήμη τροφοδοτεί το 
παρόν και το μέλλον με τα υψηλά ιδεώδη που συνθέτουν διαχρονικά την 
ταυτότητα του Έθνους μας.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
ο Ελληνισμός υπήρξε πάντοτε σημείο αναφοράς για την ανθρωπότητα,  είτε 
ως κιβωτός οικουμενικών αξιών, είτε ως θεματοφύλακας του μακραίωνου 
πολιτισμού μας. Ο χρόνος και η ιστορία συχνά δοκίμασαν το Έθνος μας, 
σφυρηλατώντας την ανθεκτικότητά του και αναδεικνύοντας την οικουμενική 
διάσταση του Ελληνισμού. 
Σήμερα, με πίστη στις δημιουργικές μας δυνάμεις, με ανοιχτό μυαλό, 
ενότητα και περισσή εθνική αυτοπεποίθηση προχωρούμε μαζί προς έναν 
καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!
      Ανδρέας Κατσανιώτης

Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών, 
Α. Κατσανιώτη, προς τους 

Απόδημους Έλληνες 
για την Εθνική Επέτειο 

της 28ης Οκτωβρίου 1940

Χαιρετισμός της Επίτιμης Προξένου της 
Κύπρου στο Μόντρεαλ, κας Παρασκευής 

Κυριακοπούλου, με την ευκαιρία της εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Η Ελλαδα και η Κύπρος πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, προσφέροντας χιλιάδες στρατιώτες και πολίτες στον αγώνα για την 
ανθρώπινη ελευθερία ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό.

Η ιστορία της Κύπρου στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινά το 1939, με 
την ίδρυση του Κυπριακού Συντάγματος και της Κυπριακής Εθελοντικής 
Δύναμης που υπηρετούσαν με τον Βρετανικό Στρατό εναντίον της δυνάμεις 
του Άξονα. Η Κύπρος ήταν η πρώτη βρετανική αποικία που έστειλε άνδρες 
στις επιχειρήσεις του Β› Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκινώντας από τη Γαλλία.

Αυτό έγινε μετά από έκκληση στις 8 Σεπτεμβρίου 1939 του Κυβερνήτη της 
Κύπρου, William Denis Battershill, για 500 Κύπριους να ενταχθούν στον 
Βρετανικό Στρατό ως οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανικοί. Τον Φεβρουάριο 
του 1940 δημιουργήθηκαν το Κυπριακό Σύνταγμα και η Κυπριακή Εθελοντική 
Δύναμη και μέχρι το 1945 είχαν καταταγεί περίπου 30.000 Κύπριοι εθελο-
ντές, αντιστοιχώντας περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της Κύπρου.

Οι άνδρες του Κυπριακού Συντάγματος υπηρέτησαν σε πολλά πολεμικά 
μέτωπα, όπως στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κρήτη, τη Βόρεια Αφρική, την 
Παλαιστίνη και την Ιταλία, κατά τη διάρκεια των οποίων, τουλάχιστον 35 
Κύπριοι αιχμάλωτοι πολέμου πέθαναν από τις ακραίες κακουχίες ή εκτελέ-
στηκαν.

Παράλληλα με φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα, όπως επιστολές ανήσυ-
χων μητέρων που αναζητούσαν τους αγνοούμενους γιους τους, υπάρχουν 
σήμερα, ηχογραφημένα μηνύματα των Κυπρίων στρατιωτών που επέζησαν 
από τις κακουχίες και τα βασανιστήρια του πολέμου. Οι ιστορίες τους είναι 
πραγματικά τρομακτικές.

Αποτίουμε επίσης φόρο τιμής στις περίπου 800 Κύπριες γυναίκες που ασχο-
λήθηκαν με τις βοηθητικές υπηρεσίες στην Βοηθητική Εδαφική Υπηρεσία, 
κυρίως ως νοσοκόμες. Οι γυναίκες της Κύπρου εντάχθηκαν επίσης στη 
Γυναικεία Βοηθητική Αεροπορία το 1943.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940

Ζήτω η Ελλάδα

Ζήτω η Κύπρος
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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

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα μπορού-
σαν να απαγγελθούν κατηγορίες βάσει 
των υφιστάμενων εξουσιών για διάφορα 
αδικήματα του Ποινικού Κώδικα που λαμ-
βάνουν χώρα αυτή τη στιγμή κατά τη δι-
άρκεια αυτής της διαμαρτυρίας».

Πρόσθεσε δε, ότι η κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση 
του Οντάριο θα προσφέρει περισσότερα 
αποτρεπτικά εργαλεία στην εργαλειοθήκη 
τους.
«Αυτά τα υπάρχοντα εργαλεία αποτε-

λούν μέρος των τρεχόντων σχεδίων μας 
και θα χρησιμοποιηθούν σε εύθετο χρόνο, 
όπως χρειαστεί», καταλήγει.

Στο email της, παραθέτει μια λίστα με 
τις εξουσίες που θα μπορούσε να χρησι-
μοποιήσει το RCMP για να βοηθήσει την 
αστυνομία της Οτάβα και την επαρχιακή 
αστυνομία του Οντάριο να κλείσουν τη 
«συνοδεία ελευθερίας». Υπάρχουν έξι:

1] Απαγόρευση δημόσιων συναντήσεων 
σε δρόμους, συμπεριλαμβανομένων ορι-
σμένων καθορισμένων περιοχών όπως 
αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθ-
μοί και δημιουργία περιμέτρου γύρω 
από κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικά 
τμήματα.

2] Απαγόρευση παροχής ορισμένων πό-
ρων, όπως βενζίνη, στη συνοδεία φορτη-
γών.

3] Η ισχύς για την επίταξη φορτηγών – 
ρυμουλκούμενων.
4] Τη δύναμη να μπλοκάρει κυτταρικά 

κύματα.
5] Την απαγόρευση μετακίνησης σε 

μέρη όπου απαγορεύεται η συγκέντρω-
ση.

6] Την εξουσία να καταστεί παράνομη η 
συμμετοχή ανηλίκων σε μια διαδήλωση.

Η απαγόρευση προσαγωγής παιδιών ή 
εφήβων σε παράνομη συγκέντρωση και η 
απαγόρευση επίταξης φορτηγών-ρυμουλ-
κούμενων, ήταν μεταξύ των εξουσιών που 
απονέμονται με την κήρυξη της κατάστα-
σης έκτακτης ανάγκης. 

Αυτό ανακλήθηκε δέκα ημέρες αργότε-
ρα, την Τετάρτη μετά την τεράστια αστυ-
νομική επιχείρηση για την απομάκρυνση 
διαδηλωτών και φορτηγών από το κέντρο 
της Οτάβα.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ROBERT BERNIER
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου συνέχισε την 

κατάθεση του ο Έφορος Robert Bernier, ο 
οποίος ηγήθηκε του Κέντρου Διοίκησης 
της Αστυνομίας της Οτάβα για μέρος των 
διαδηλώσεων του Φεβρουαρίου.
Ο κ. Bernier είπε στην επιτροπή, ότι τις 

ημέρες πριν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
χρησιμοποιήσει το Νόμο Έκτακτης Ανά-
γκης, η αστυνομία είχε αναπτύξει ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο για να απομακρύνει 
τους διαδηλωτές βάσει της υπάρχουσας 
νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, την ημέρα πριν ο Πρωθυ-
πουργός ανακοινώσει τη χρήση του νό-
μου, η OPP διέθετε 34 ρυμουλκούμενα με 
οδηγούς έτοιμους να μετακινήσουν οχή-
ματα που έφραζαν τους δρόμους γύρω 
από το λόφο του Κοινοβουλίου.

Οι εισαγγελείς της Επιτροπής ρώτησαν 
συγκεκριμένα τον κ. Bernier εάν πιστεύει 
ότι ο ομοσπονδιακός νόμος ήταν απαραί-
τητος για να ξεριζωθούν οι διαδηλωτές. 
«Μου είναι δύσκολο να το πω», απάντη-

σε. «Δεν ξέρω τι επιπλοκές θα είχε αν δεν 
υπήρχε [ο νόμος] και αν είχε χρησιμοποι-
ηθεί το κοινό δίκαιο».
Ο Bernier είπε στην επιτροπή, ότι συμ-

φώνησε με την εκτίμηση του προσωρι-
νού αρχηγού της αστυνομίας της Οτάβα, 
Steve Bell, ότι ο νόμος ήταν χρήσιμος στη 
δημιουργία ζώνης αποκλεισμού στην ομο-
σπονδιακή πρωτεύουσα. 

Ο κ. Bernier πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η 
αστυνομία είχε ήδη σχεδιάσει τη δημι-

ουργία μιας τέτοιας ζώνης αποκλεισμού, 
χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες νό-
μους.
Ο κ. Bernier δήλωσε στην επιτροπή, ότι ο 

νόμος έκτακτης ανάγκης μπορεί να έπει-
σε τους διαδηλωτές να μείνουν μακριά 
από το κέντρο της πόλης της Οτάβα και να 

συμμορφωθούν περαιτέρω με τις οδηγίες 
της αστυνομίας.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των διαδη-
λωτών και των οχημάτων τους ξεκίνησε 
στις 18 Φεβρουαρίου, τρεις εβδομάδες 
μετά την άφιξη των πρώτων διαδηλωτών 
στην πρωτεύουσα.

Ο Εφορος Bernier εξήγησε, ότι η αστυ-
νομία υιοθέτησε μια «αργή, μεθοδική και 
νόμιμη» προσέγγιση για την εξάλειψη των 
συγκεντρώσεων, επειδή «δεν ήθελε να 
εξαναγκάσει μια αντιπαράθεση» και δεν 
ήξερε πώς θα αντιδρούσαν οι διαδηλωτές. 
Υποστήριξε επίσης ότι μόλις ξεκίνησε η 

επιχείρηση, η αστυνομία συνάντησε αντί-
σταση και ότι με την πάροδο του χρόνου, 
οι διαδηλωτές έγιναν πιο επιθετικοί και 
ασταθείς.

Συνελήφθησαν περισσότερα από 100 
άτομα και σε αρκετούς από αυτούς απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες για αταξία.

«ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ CBC»
Το Κέντρο Δικαιοσύνης (The Justice 

Centre), το Δημοκρατικό Κεφάλαιο 
(Democracy Fund) και η Όμιλος Ελευθερί-
ας (Freedom Corp) επιθυμούν όπως η εξε-

ταστική επιτροπή καλέσει τη διευθύντρια 
του CBC, Catherine Tait, για να καταθέσει 
και να απαντήσει στις ερωτήσεις των δι-
κηγόρων τους.
Αυτό το βασίζουν στην κατάθεση του 

έφορου Morris – επικεφαλής του Επαρχι-
ακού Γραφείου Πληροφοριών Επιχειρήσε-

ων – ο οποίος τόνισε ότι ήταν ανήσυχος 
από τα σχόλια και την κάλυψη που έβγαι-
νε στα ενημερωτικά μέσα, η οποία δε βα-
σιζόταν στην πραγματικότητα. «Αυτό που 
διοχέτευαν ήταν περισσότερο για να προ-
ξενήσουν εντυπώσεις και προκαλούσαν 
επίσης την ένταση των γεγονότων».
«Εφόσον το CBC είναι η κύρια πηγή ει-

δήσεων και πληροφόρησης στον Καναδά, 
θέλουμε να εξετάσουμε την κα Catherine 
Tait για τη μη αντικειμενικότητα και παρα-
πληροφόρηση των γεγονότων» εξήγησε ο 
δικηγόρος Kheir, νομικός σύμβουλος του 
Justice Centre. 

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ  
Ο DOUG FORD
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug 

Ford και η Sylvia Jones – η οποία ήταν η 
γενική εισαγγελέας της επαρχίας κατά τη 
διάρκεια των διαδηλώσεων – κλήθηκαν 
από την επιτροπή να εμφανιστούν πολλές 
φορές, σύμφωνα με επιστολή του νομικού 
συμβούλου της επιτροπής. 

Πρόσφατα, η επιτροπή αναγκάστηκε να 
τους στείλει κλήση, αλλά η κυβέρνησή του 
λέει ότι θα αμφισβητήσει την κλήση στο 
δικαστήριο.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16

Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δικαστής Rouleau, θέτει ερωτήσεις στον αξιωματικό έφορο Robert Bernier
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Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)Θεσπρωτία: Ένας τόπος που προσφέρει  

έντονες συγκινήσεις  
Στο βορειοδυτικό τμήμα της Ηπείρου, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας εντυπωσιάζει όσους την ανακαλύπτουν με 
τα επιβλητικά βουνά και τις εύφορες πεδινές εκτάσεις της, τους υγρότοπους με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, τις 
ειδυλλιακές ακρογιαλιές και τις εκτεταμένες αμμουδερές παραλίες της 

Το ιστορικό Σούλι, οι παραδοσιακοί 
οικισμοί με την αξιόλογη αρχιτεκτο-

νική, οι ενδιαφέροντες αρχαιολογικοί 
χώροι, τα κάστρα, τα βυζαντινά μνημεία, 
τα μοναστήρια και οι εκκλησίες της Θε-
σπρωτίας, προσφέρουν έντονες συγκινή-
σεις στους επισκέπτες. 
Στεφανωμένη από πευκόφυτους λό-

φους, η Ηγουμενίτσα, πρωτεύουσα της 
Θεσπρωτίας και μεγάλο φυσικό λιμάνι με 
σημαντική εμπορική και τουριστική κίνη-
ση, αποτελεί βασική πύλη εισόδου στην 
Ελλάδα από τη Δυτική Ευρώπη.
Χτισμένη στους πρόποδες του Γκορίλα 

(Κορύλα), κορυφής των ορέων της Παρα-
μυθιάς, η Παραμυθιά είναι μια κωμόπο-
λη με παραδοσιακό χρώμα, εμπορικό και 
διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιο-
χής. Οι Φιλιάτες είναι μια κωμόπολη χτι-
σμένη σε κομβικό σημείο, στη διαδρομή 
από την Ηγουμενίτσα προς το βόρειο και 
το βορειοδυτικό τμήμα της Θεσπρωτίας.
Σε επιβλητικό τοπίο είναι χτισμένο το 

φημισμένο Σούλι, ιστορικό χωριό με λι-
γοστά πετρόχτιστα σπίτια. Οι Σουλιώτες, 
δεινοί και σκληροτράχηλοι πολεμιστές, 
συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τους 
Τούρκους και ανάγκασαν τον Αλή πασά 
να υπογράψει ειρήνη μαζί τους και να 
αναγνωρίσει την αυτονομία της περιο-
χής. Το 1803, ύστερα από μακρά πολιορ-

κία και προδοσία, ο Αλή πασάς κατόρθω-
σε να υποτάξει τους Σουλιώτες.

Ο τραγικός επί-
λογος της ηρωικής 
αντίστασης των κα-
τοίκων της περιο-
χής γράφτηκε στις 
13 Δεκεμβρίου του 
1803 στο Κούγκι, 
όπου βρήκαν ηρωι-
κό θάνατο ο θρυλι-
κός μοναχός Σαμου-
ήλ και οι σύντροφοί 
του, ανατινάσσο-
ντας τη μονή της 
Αγίας Παρασκευής.

Από τους υπόλοιπους οικισμούς της 
ενδοχώρας ξεχωρίζουν το Μαργαρίτι, 

παραδοσιακό χωριό, χτισμένο κοντά σε 
εύφορη πεδιάδα, το Γαρδίκι, γεωργι-
κό χωριό, απλωμένο σε πεδινή έκταση, 
η Γλυκή, δίπλα στις όχθες του ποταμού 
Αχέροντα, σε περιοχή με πηγές, τρεχού-
μενα νερά και υπεραιωνόβια δέντρα, η 
Κεστρίνη, χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά 
στα ριζά του Μαυρονόρους, με θέα στην 
πεδιάδα του ποταμού Καλαμά, η Λια, 
χτισμένη σε πλαγιά της Μουργκάνας, η 
Πλακωτή, κοντά στο φαράγγι (στενά) του 
Καλαμά, ο Τσαμαντάς, όμορφο χωριό με 
δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 
σε πλαγιά της Μουργκάνας, και η Χρυ-
σαυγή, με πλατάνια, τρεχούμενα νερά, 
γραφικές πεζούλες και γεφυράκια.

Τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα 
της Θεσπρωτίας είναι τα Σύβοτα (Μούρ-
τος), σε μαγευτική περιοχή με υπέροχες 
ακρογιαλιές, ορμίσκους και παραλίες, 
ο Αρίλλας, γραφικός παραθαλάσσιος 
οικισμός, το Καραβοστάσι, με όμορφη 
αμμουδερή παραλία, η Πέρδικα, χωριό 
χτισμένο σε κομβικό σημείο, και η Πλα-
ταριά, χτισμένη στο μυχό όρμου.
Τέλος, στο βορειοδυτικό τμήμα της Θε-

σπρωτίας είναι χτισμένη η Σαγιάδα, πα-
ραθαλάσσιο χωριό, γνωστό για τις ψαρο-
ταβέρνες και το όμορφο ηλιοβασίλεμά 
του. Κοντά της βρίσκεται το δέλτα του 
Καλαμά, προστατευόμενος υγρότοπος 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ο Αχέροντας στην περιοχή της Γλυκής Θεσπρωτίας (πηγή: Γιάννης Τούντας)

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 30 Οκτωβρίου: 

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

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 1 Νοεμβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 5 Νοεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 6 Νοεμβρίου: 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 30 Οκτωβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΣΤΙΓΜIΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ MAGIC MISSION

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

Το Μόντρεαλ μετατρέπεται  
σε ποδηλατούπολη

Μεταξύ 2020 και 2021  
η ποδηλατάδα αυξήθηκε κατά 20%

Η ποδηλασία πηγαίνει καλά στο Μό-
ντρεαλ, σύμφωνα με τα στοιχεία 

επιβατών για τους ποδηλατοδρόμους 
της πόλης και το BIXI. Μεταξύ 2020 και 
2021, ο αριθμός των διαδρομών με πο-
δήλατο αυξήθηκε κατά 20%, όπως μέτρη-
σαν οι μετρητές των ποδηλατοδρόμων 
της μητρόπολης.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 
τρέχοντος έτους, οι μετρητές των ποδη-
λατοδρόμων του Μόντρεαλ έχουν ήδη 
καταγράψει συνολικά περισσότερα από 
12 εκατομμύρια ταξίδια. Αυτή η έκθεση 
ακολουθεί την αξιοσημείωτη αύξηση που 
παρατηρήθηκε το 2021, όταν καταγράφη-
καν σχεδόν 17 εκατομμύρια περάσματα, 
σε σύγκριση με 14 εκατομμύρια το προη-
γούμενο έτος.
Για περισσότερα από πέντε χρόνια, οι 

κάτοικοι του Μόντρεαλ στρέφονται πιο 
τακτικά στο ποδήλατο, σύμφωνα με τον 
Philippe Apparicio, διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου Περιβαλλοντικής Ισότητας. 
«Υπήρξε μια στροφή από τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς στην ποδηλασία, επειδή 
οι γραμμές, ειδικά η πορτοκαλί γραμμή, 
ήταν υπερφορτωμένες. Πολλοί χρήστες 
αποφάσισαν να πάρουν το ποδήλατο συ-
νειδητοποιώντας ότι είναι εξίσου αποτε-
λεσματικό με το μετρό», εξηγεί.
Η πανδημία, που οδηγεί σε φόβο για τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς για ορισμένους, 
ενθαρρύνει με τη σειρά της αυτή την αλ-
λαγή. Η περίοδος είναι επίσης αρκετά με-
γάλη ώστε το ποδήλατο, ακόμη και μετά 
την άρση των περιορισμών υγείας, να έχει 
γίνει συνήθεια για πολλούς. «Περίπου το 
20% των ποδηλατών είπε ότι έκανε περισ-
σότερο ποδήλατο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας και φαίνεται ότι κράτησαν αυ-
τές τις συνήθειες», εξηγεί η Priscilla Dutra 
Dia Viola, διδακτορική φοιτήτρια στη Σχο-
λή Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο του Μό-
ντρεαλ.

REV
Η άφιξη του Réseau express vélo (REV) 

από το 2019 φαίνεται να έχει δώσει νέα 
ώθηση σε αυτό τον τρόπο μετακίνησης με 
δύο τροχούς. «Το REV αλλάζει το πρόσω-
πο της ποδηλασίας στο Μόντρεαλ», επι-

βεβαιώνει ο Magali Bebronne, διευθυντής 
προγράμματος και εκπρόσωπος του Vélo 
Québec.

Ίδιο συμπέρασμα για τον Samuel Milette-
Lacombe, συν-εκπρόσωπο του Association 
for Active Mobility of Ahuntsic-Cartierville. 
Όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα 

που συγκεντρώθηκαν από τη La Presse, η 
υποδομή είναι μια τρομερή επιτυχία με 
τους χρήστες. Σύμφωνα με τον Philippe 
Apparicio, από το Environmental Equity 
Laboratory, θα μπορούσε να φέρει το 
ποδήλατο πιο κοντά στο αυτοκίνητο σε 
απόδοση. «Αν θέλουμε το ποδήλατο να 
χρησιμοποιείται σε μια πόλη όπως το 
Μόντρεαλ, πρέπει να είναι τόσο αποτελε-
σματικό, όσο ή πιο αποδοτικό από άλλα 
μέσα μεταφοράς. Το REV το επιτρέπει, 
γιατί είναι μια γρήγορη και ασφαλής δια-
δρομή», εξηγεί.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ BIXI
Ένας άλλος υπεύθυνος για την αύξηση 

είναι το δίκτυο ποδηλάτων αυτοεξυπη-
ρέτησης BIXI, το οποίο, περισσότερο από 
μια δεκαετία μετά την ίδρυσή του στο 
Μόντρεαλ, συνεχίζει να προσελκύει νέ-
ους λάτρεις. Τα στοιχεία που δημοσιεύει 
το δίκτυο αποδεικνύουν την επιτυχία του. 
Από τον Ιούλιο του 2022, η υπηρεσία είχε 
35.000 νέους συνδρομητές και περίπου 
250.000 περιστασιακές αγορές πρόσβα-
σης.
«Το BIXI άλλαξε το παιχνίδι, γιατί δημι-

ούργησε κοινωνική αποδοχή και μια ευ-
καιρία στους ανθρώπους να δοκιμάσουν 
το ποδήλατο. Έδωσε τεράστια ώθηση 
στην ποδηλατική κουλτούρα», εξηγεί ο 
Magali Bebronne, από το Vélo Québec.
Όταν κοιτάτε τα αποτελέσματα του BIXI 

σε σύγκριση με άλλα συστήματα κοινής 
χρήσης ποδηλάτων, το σύστημα είναι 
εξαιρετικά δημοφιλές. Ο Frédéric Bataille, 
εκπρόσωπος του Montreal Active Mobility 
Coalition, συνδέει αυτήν την επιτυχία με 
αυτή των υποδομών που δημιούργησε 
η πόλη του Μόντρεαλ. «Έχουμε δει τη 
χρήση των BIXI να αυξάνεται πολύ τα τε-
λευταία χρόνια. Έχει σχέση με τις εγκατα-
στάσεις ποδηλασίας. Όσο περισσότερες 
υπάρχουν, τόσο περισσότεροι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν τα ποδήλατα self-service. 
Τα αποτελέσματα του REV και αυτά του 

BIXI φαίνεται λοιπόν να αποδεικνύουν τη 
δημοτικότητα της ποδηλασίας στο Μό-
ντρεαλ. Ωστόσο, οι λόγοι και τα δεδομέ-
να συχνά αφορούν μόνο το κέντρο της 
πόλης. «Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε 
να αναπτύσσουμε το δίκτυο περιφερεια-
κών ποδηλατοδρόμων. Υπάρχουν ακόμα 
πολλές παραμελημένες περιοχές που δε 
διαθέτουν προστατευμένο δίκτυο ποδη-
λασίας», λέει ο Samuel Milette-Lacombe, 
της Ένωσης Ahuntsic-Cartierville για την 
Ενεργή Κινητικότητα.
Οι αριθμοί επιβατών καθώς και αυτοί της 

BIXI εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τα 
θετικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η 
Vélo Québec το 2020 στην έκθεσή της με 
τίτλο The State of Cycling in Québec. Ο ορ-
γανισμός μέτρησε τότε 4,5 εκατομμύρια 
ποδηλάτες στο Κεμπέκ, εκ των οποίων το 
1,1 εκατομμύριο ήταν από το Μόντρεαλ. 
«Γνωρίζουμε ότι ένας στους δύο Κεμπε-

κιότες κάνει ποδήλατο, για διάφορους 
λόγους, για παράδειγμα για αναψυχή. Στο 
Μόντρεαλ, η πραγματικότητα είναι δια-
φορετική, το ποδήλατο είναι ένας τρόπος 
μεταφοράς», επαναβεβαιώνει η Magali 
Bebronne.

© La Presse, Vélo Québec

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Αναστασία Τσίτουρα:  Αναστασία Τσίτουρα:  
Η «Miss Greece 2022» με  Η «Miss Greece 2022» με  
την «εξωτική» ομορφιά  την «εξωτική» ομορφιά  
που θα σε κάνει να τη  που θα σε κάνει να τη  

σκέφτεσαι όλη μέρα! σκέφτεσαι όλη μέρα! 
Έχει αναλογίες που θα σε «τρελάνουν»Έχει αναλογίες που θα σε «τρελάνουν»

ΑΑδιαμφισβήτητα, μια «βόλτα» στο «καυτό» διαμφισβήτητα, μια «βόλτα» στο «καυτό» 
προφίλ της Αναστασίας Τσίτουρα στο προφίλ της Αναστασίας Τσίτουρα στο 

Instagram, θα σε κάνει να τη σκέφτεσαι όλη Instagram, θα σε κάνει να τη σκέφτεσαι όλη 
μέρα, καθώς διαθέτει μια «εξωτική» μέρα, καθώς διαθέτει μια «εξωτική» 

ομορφιά που θα σε «τρελάνει». ομορφιά που θα σε «τρελάνει». 
Με καταγωγή από την ορεινή Με καταγωγή από την ορεινή 

Αρκαδία η μελαχρινή καλλονή Αρκαδία η μελαχρινή καλλονή 
Αναστασία Τσίτουρα, πήρε πριν Αναστασία Τσίτουρα, πήρε πριν 

από λίγες ημέρες τον τίτλο «Μiss από λίγες ημέρες τον τίτλο «Μiss 
Greece 2022». Greece 2022». 

Η ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός 
υπολογιστών (ΗΜΜΥ) στο ΕΜΠ, σίγουρα θα σε κάνει να «κολλήσεις» υπολογιστών (ΗΜΜΥ) στο ΕΜΠ, σίγουρα θα σε κάνει να «κολλήσεις» 

μαζί της, καθώς οι αναλογίες που διαθέτει «τρελαίνουν» και… Άγιο.μαζί της, καθώς οι αναλογίες που διαθέτει «τρελαίνουν» και… Άγιο.

Πρίγκιπας Χάρι: Η ψυχοθεραπεία 
«του άνοιξε τα μάτια»
Ο πρίγκιπας Χάρι είναι μεγάλος 

υποστηρικτής των επαγγελματι-
ών ψυχικής υγείας. Ο γιος του βασιλιά 
Καρόλου του Ηνωμένου Βασιλείου ανα-
φέρθηκε στα οφέλη που βίωσε μετά 
την έναρξη θεραπείας. Ο Δούκας του 
Σάσσεξ τόνισε πόσο περιορισμένη ήταν 
η οπτική του προτού ξεκινήσει τις συζη-
τήσεις με έναν επαγγελματία ψυχικής 
υγείας.
«Η στιγμή που άρχισα να κάνω θε-

ραπεία, άνοιξε τα μάτια μου», είπε 
πρόσφατα ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος 
ήταν ειδικός προσκεκλημένος στο «The 
Masters of Scale Summit», συνέδριο στο 
Σαν Φρανσίσκο για επιχειρηματίες και 
στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν 
την επιτυχία.
«Περνούσα τη ζωή μου νομίζοντας ότι 

υπήρχε μόνο ένας τρόπος να ζήσω. Και η 
θεραπεία άλλαξε την αντίληψη αυτή» δι-
ευκρίνισε. «Στη συνέχεια, όταν βρήκα το 
δρόμο μου προς το life coaching, ξαφνικά 
συνειδητοποίησα ότι τώρα έχω προοπτι-
κή και μεγάλη κατανόηση της αξίας μου. 
Ανέκτησα αυτοπεποίθηση, την οποία 
δεν πίστευα ποτέ ότι είχα», πρόσθεσε.
                                                     © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ τιμήθηκε  
από τη βασιλική οικογένεια

Ο Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ, 
που ενσάρκωνε τον Τζέιμς Μποντ 

στη μεγάλη οθόνη επί μια 15ετία, έλαβε 
την Τετάρτη 19/10 το ίδιο παράσημο με 
τον φανταστικό «πράκτορα 007», από 
τα χέρια της πριγκίπισσας Άννας, της 
αδελφής του βασιλιά Καρόλου.
Ο 54χρονος ηθοποιός, που φόρεσε τα 

«παπούτσια» του διάσημου πράκτορα 
σε πέντε ταινίες, χρίστηκε ιππότης του 
τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργί-
ου, μια σπάνια τιμή την οποία απολάμ-

βανε και ο ήρωας του Ίαν Φλέμινγκ, τον 
οποίο υποδύθηκε για πρώτη φορά στον 
κινηματογράφο ο Σον Κόνερι, το 1963.
«Σας περιμέναμε...» έγραφε ο επίσημος 

λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας 
στο Twitter, αναπαράγοντας μια από τις 
διασημότερες ατάκες των ταινιών.
Σε μια φωτογραφία που δόθηκε στη δη-

μοσιότητα ο Ντάνιελ Κρεγκ, χαμογελα-
στός, σκύβει ενώπιον της πριγκίπισσας 
Άννας, στην τελετή που οργανώθηκε στο 
Κάστρο του Γουίνδσορ./ © 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

Η παροικία μας, όπως κάθε γειτονιά, έχει τις δικές της κουτσομπόλες... Στις μέρες μας, χάρις στα 
κοινωνικά δίκτυα, τα κουτσομπολιά και οι συκοφαντίες είναι πολύ της «μόδας». 
«H Αλέκα και η Μαγδάλω» πρωτοεμφανίστηκαν στην παροικία μας αρχές του 1969 στο περιοδικό 
«ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» όπου Αρχισυντάκτης ήταν ο Στυλιανός Γκιούσμας, που πίστευε ότι το γέλιο κάνει 
καλό στη ζωή. 
Συνέχισαν τα «κουτσομπολιά» τους το 1971, στη μηνιαία εφημερίδας του «Ελληνοκαναδική 
ΔΡΑΣH». Επανήλθαν στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ το 2017, για να σχολιάσουν ωμά τα πάντα και 
τους πάντες. Τώρα δεν είναι οι νεοφερμένες κοπέλες του ΄70. Είναι παντρεμένες με παιδιά. Η μία 
επίσης -η Μαγδάλω- είναι και γιαγιά! 
Απολαύστε τες λοιπόν. Και μην ξεχνάτε, ότι «κάθε παρομοίωση με υπαρκτά ή ανύπαρκτα 
πρόσωπα και ονόματα είναι απλώς συμπωματική» και δε φέρει καμία ευθύνη η διεύθυνση της 
εφημερίδας και οι συνεργάτες της.

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, σε παίρνω να 
σου πω ότι αγόρασα το τραπέζι που μου 
ζήτησες για την εκδήλωση την άλλη εβδο-
μάδα στο κοινοτικό κέντρο.
Μ-Ευχαριστώ που δεν το ξέχασες, αλλά 

θα χρειαστούμε δύο.
Α-Γιατί δύο; Ένα δε μου είπες;
Μ-Ένα σου είπα, αλλά η γειτόνισσα, που 

η γιαγιά της ήταν Σμυρνιά, το είπε σε με-
ρικούς γνωστούς της που έχουν και αυτοί 
ρίζες από τη Σμύρνη και καταλαβαίνεις, 
θέλουν ν’ αρθούν και αυτοί. Μην ξεχνάς 
μια φορά οργανώνεται τέτοια εκδήλωση 
ενθύμησης 100 χρόνια από τη σφαγή του 
‘22.

Α-Λοιπόν, επειδή στη βράση κολλάει το 
σίδερο, μια στιγμή να πάρω από το κινητό 
για να κλείσω και άλλο τραπέζι.
Μ-Περιμένω…
Μετά από πέντε λεπτά…
Α-Τυχερή είσαι, το έκλεισα αλλά να μη 

μου ζητήσεις άλλο.
Μ-Και πάλι σ’ ευχαριστώ. 
Α-Χαρά μου. 
Μ-Βρε φιλενάδα, μήπως φέτος ήταν το 

τελευταίο καλοκαίρι που κάναμε διακο-
πές στην Ελλάδα;
Α-Τι σ’ έπιασε και το λες αυτό;
Μ-Να, από τη μια έχεις τον Τουρκαλά να 

ανακηρύττει ότι εκτός από την Αθήνα σχε-
δόν η υπόλοιπη Ελλάδα είναι Τουρκική και 
θα έρθει να μας την πάρει. 
Α-Δε νομίζω να είναι και τόσο εύκολα. 

Τα λέει αυτά για να εμψυχώσει τους οπα-
δούς του κόμματος του. Μην ξεχνάς, έχει 
εκλογές τον ερχόμενο χρόνο.

Μ-Δεν ξέρω γιατί το κάνει αλλά να σου 
πω, αρχίζω και ανησυχώ…
Α-Μην ανησυχείς. Μην ξεχνάς, έχουμε 

καλυτερεύσει τις σχέσεις μας με την Αμε-
ρική. Έχουν αυξήσει την παρουσία τους 
στις βάσεις που έχουν όπως η Κρήτη και η 
Αλεξανδρούπολη.

Μ-Και τι μ’ αυτό; Τις βάσεις τις έχουν για 
πάρτη τους όχι για να προστατέψουν τα 
Ελληνικά εδάφη.
Να, μόλις πρόσφατα ο Μπάιντεν, λίγο ή 

πολύ, μίλησε για συνεργασία στην Ανατο-
λική Μεσόγειο με «επίλυση» των διαφο-
ρών ανάμεσα σε κράτη, που για μένα εν-
νοούσε να τα βρουν Ελλάδα και Τουρκία. 
Και μίλησε επίσης για συνεκμετάλλευση 
και συνεργασία στους πόρους ενέργειας.
Α-Πόροι όμως που βρίσκονται στα ελλη-

νικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή με λίγα λόγια 
ο κ. Τζο μας λέει αν και τα κοιτάσματα 
υπάρχουν στην Ελλάδα, πρέπει να τα μοι-
ραστούμε με το γείτονα.
Μ-Ακριβώς.
Α-Είναι σαν να μας λένε οι γείτονές μας 

από απέναντι, όποτε θέλουν θα μπορούν 
να εισχωρούν στον κήπο μας και να παίρ-
νουν τους καρπούς του.

Μ-Αφού δεν έχεις κήπο…
Α-Αν είχα όμως;
Μ-Αυτό να μου πεις…
Α-Έχεις όμως εσύ κήπο. Αλλά τι λέω, εσύ 

μοιράζεις τις σοδιές σου στη γειτονιά.
Μ-Ναι αλλά στους γείτονες που διαλέγω 

μόνο εγώ.

Α-Ακριβώς. Δικός σου ο κήπος, δική σου 
επιλογή που θα μοιράσεις ντομάτες κλπ. 
στη γειτονιά.

Μ-Εννοείται. Γι’ αυτό σου λέω, ούτε τους 
Αμερικάνους δεν έχω εμπιστοσύνη. 
Α-Μόνο ο Ανδρέας ήξερε να τους «παί-

ζει» στα δάκτυλα του. Μόνο ο Ανδρέας.
Μ-Ναι, ξέρω. Εσωτερικά έλεγε «έξω οι 

βάσεις του Θανάτου» και από την άλλη 
υπέγραφε επέκταση σύμβασης για να  
μείνουν περισσότερο.
Α-Εν πάση περίπτωση. Το θέμα όπως το 

έθιξες είναι κάπως ανησυχητικό.
Μ-Και μην ξεχνάς πόσο πολεμικό υλικό 

έστειλε η Ελλάδα για να ενισχύσει τα Ου-
κρανικά στρατεύματα.
Α-Ενώ ο γείτονας Ερντογάν ούτε κυρώ-

σεις ούτε όπλα και το παίζει δίπορτο και 
ειρηνευτής.

Μ-Εδώ γελάμε… Ο ειρηνευτής που κάθε 
μέρα εκτός από τα αεροπλάνα μάς στέλ-
νει και ντρονς πάνω από την Ελλάδα. 

Α-Εύχομαι οι ταγοί της Ελλάδας να είναι 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις βλέψεις 
επεκτατισμού.

Μ-Μην ξεχνάς το ‘40, κανείς δεν έλπιζε 
τη σφοδρή αντίσταση και την παλικαριά 
των Ελλήνων.

Α-Κι εσύ μην ξεχνάς, ότι άλλο εκείνα τα 
χρόνια κι άλλο τώρα. Κι αν αντισταθήκαμε 
εκτός από την παλικαριά και τον ηρωισμό 
των Ελλήνων, το οφείλουμε επίσης και 
στα οχυρά του Μεταξά.

Μ-Μπράβο φιλενάδα. Δεν ήξερα που εί-
σαι του Μεταξά…

Α-Η αλήθεια πρέπει να λέγετε. Ο άν-
θρωπος ήταν πολιτικός και οραματιστής 
και προετοίμασε την Ελλάδα κτίζοντας τα 
θρυλικά οχυρά.

Μ-Ένας ήταν ο Μεταξάς. Για πες μου 
τώρα, άκουσες τίποτα νεότερα για την 
υπόθεση της 12χρονης,
διότι εγώ ήμουν αρκετά απασχολημένη 

αυτό τον καιρό, με τι άλλο, με τον κήπο, 
πριν χιονίσει. Υπάρχουν νεότερα;
Α-Ολόκληρο σήριαλ μπορεί να γράψει ο 

Μανουσάκης με αυτή την υπόθεση.
Μ-Για λέγε.
Α-Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα από τα μηνύ-

ματα μεταξύ μητέρας και κόρης που βγή-
καν στη δημοσιότητα όλα δείχνουν ότι η 
μάνα πίεζε τη κόρη να βρει χρήματα για 
να αγοράζει τη τζούρα της.

Μ-Μη μου το λες;
Α-Στάσου, δεν τελείωσα, πρώην φίλος 

του αρχιπαιδεραστή δήλωσε πως τα είχε 
με τη μητέρα της 12χρονης.
Μ-Άραγε με το να τα έχει με τη μητέρα 

δεν υπήρχαν υποψίες για την κόρη μια και 
η μητέρα της ήταν η ερωμένη του.
Α-Αυτό ακριβώς. Πάντως κάθε μέρα πολ-

λά βγαίνουν για την υπόθεση.
Μ-Βλέπω ότι το παρακολουθείς.
Α-Μα σου είπα, σαν… σήριαλ.
Μ-Λοιπόν σ’ αφήνω τώρα, διότι πάω 

στην κομμώτρια να κάνω τα μαλλιά μου 
για την έξοδο μας το Σάββατο.
Α-Καλό χτένισμα. Θα κάνεις και χρώμα;
Μ-Θα δεις στο τραπέζι μας…
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MLS|MONTREAL 
Τέλος διαδρομής
Στο τέρμα της φετινής εξαιρετικής 

διαδρομής της έφτασε την Κυριακή 
23/10 η ομάδα του Μόντρεαλ.
Παίζοντας στο στάδιο Σαπούτο με 

έναν, έτσι κι αλλιώς, δύσκολο αντίπαλο, 
όπως είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης, 
ηττήθηκε με 1-3 και αποχαιρέτησε τη 
συνέχεια των πλέϊ-οφ.
Τα πάντα κρίθηκαν στο πρώτο ημίχρο-

νο, όταν και οι φιλοξενούμενοι προη-
γήθηκαν με 0-2. Για να συμβεί βέβαια 
αυτό, έπρεπε η τύχη να... γυρίσει την 
πλάτη στους γηπεδούχους.
Μετά την... ψυχρολουσία του 0-1 (6’ 

Μοράλες), οι παίκτες του Γουίλφριντ 
Νάνσι πίεσαν για την ισοφάριση, όμως 
σε δύο περιπτώσεις ο γκολκίπερ Τζόν-
σον και σε ακόμα μία το δοκάρι, «αρνή-
θηκαν» την ισοφάριση, που θα άλλαζε 
τις ισορροπίες του παιχνιδιού.
Στο 10’ ο Καμαρά έπιασε από κοντά 

κεφαλιά αλλά ο Τζόνσον με εκπληκτική 
εκτίναξη έδιωξε σε κόρνερ, στο 16’ νέα 
κεφαλιά του Καμαρά, η μπάλα σταμά-
τησε στο αριστερό δοκάρι (ο Τζόνσον 
είχε μείνει... άγαλμα), ενώ στο 32’ νέα 
κεφαλιά του Κονέ αυτή τη φορά από κο-
ντινή απόσταση, πάλι ο Τζόνσον «απο-
γειώθηκε» και έδιωξε σε κόρνερ!
Σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή η μπά-

λα τιμωρεί, λίγο πριν το σφύριγμα της 
λήξης του πρώτου μέρους, ο Χέμπερ 
έκανε το 0-2 δίνοντας ψυχολογικό προ-
βάδισμα στους φιλοξενούμενους.
Στο δεύτερο ημίχρονο το βάρος του 

0-2 ήταν, όπως αποδείχτηκε, τεράστιο 
για να ανατραπεί από την ομάδα του 
Μόντρεαλ, με τον γκολκίπερ Παντέμη 
να ανατρέπει τον Περέϊρα και τον Τάλες 
Μάγκνο στο 61’ να κάνει με πέναλτι το 
0-3.
Οι γηπεδούχοι απλά μείωσαν στο 85’ 

με τον Μιχαήλοβιτς, σε ένα γκολ που 
φέρει... ευθύνη (τι ειρωνία...) ο γκολκί-
περ Τζόνσον!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

PHILADELPHIA-FC CINCINNATI 1-0 
LAFC-LA GALAXY 3-2

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
CF MONTREAL-NEW YORK CITY 1-3 
AUSTIN FC-FC DALLAS 2-1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

15:00 LAFC-AUSTIN FC 
20:00 PHILADELPHIA-NY CITY 

BASKET LEAGUE

Δίδυμο 
κορυφής
Πρώτη ήττα για τον 
Προμηθέα, σεφτέ στις 
νίκες ο Κολοσσός Ρόδου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΑΕΚ συνεχίζουν 
αήττητοι στο πρωτάθλημα της 

ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, μετά το 
πέρας της 3ης αγωνιστικής.
Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν εύκολα 

και από την έδρα του ΑΡΗ, ενώ η ΕΝΩ-
ΣΗ πέτυχε τεράστια νίκη στην έδρα του 
Περιστερίου κάνοντας το 3Χ3!
Χαρακτηριστικό στοιχείο των 3 πρώ-

των αγωνιστικών, ότι ισοβαθμούν με 4 
βαθμούς 6 ομάδες, ενώ μόνο το Λαύριο 
δεν έχει σημειώσει ακόμα νίκη και δεν... 
προβλέπεται να συμβεί αυτό ούτε την 
επόμενη αγωνιστική, στην έδρα του πα-
ντοδύναμου Ολυμπιακού...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΚΑΡΔΙΤΣΑ  78-72 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  69-67 
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΟΚ   70-75 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ   80-84 
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  62-86 
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  66-83

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 3 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  6 
02] ΑΕΚ    6 
03] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  5 
04] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  5 
05] ΠΑΟΚ   5
06] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   4
07] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  4
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  4
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  4
10] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   4
11] ΑΡΗΣ   4
12] ΛΑΥΡΙΟ   3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:45 ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 
10:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
10:00 ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
12:15 ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.
13:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ
*Όλα τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3 

Ολική ρήξη χιαστού ο Αϊτόρ, 
εκτός δράσης για 6 μήνες

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επι-
βεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας 

(24/10) για τον τραυματισμό του Αϊτόρ 
Κανταλαπιέδρα. Οι εξετάσεις που έκανε 
ο Καταλανός επιθετικός του Παναθηνα-
ϊκού, επιβεβαίωσαν την πρώτη εκτίμηση 
κι «έδειξαν» πως η ρήξη πρόσθιου χια-
στού στο αριστερό γόνατο, που υπέστη 
στον αγώνα με τον Άρη, είναι ολική και 
όχι μερική. Τις προσεχείς μέρες ο Αϊτόρ 
θα οδηγηθεί στο χειρουργείο για να υπο-
βληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης της 
«ζημιάς» και θα μείνει εκτός για τουλά-
χιστον έξι μήνες, χάνοντας το υπόλοιπο 
κομμάτι της φετινής σεζόν. Σε σχέση 
με τον Αλεξί Τρουιγιέ, ο οποίος υπέστη 
αντίστοιχα ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού 
στον αγώνα με τη Λαμία, στην περίπτω-
ση του Αϊτόρ δεν έχει πειραχτεί ο μηνί-
σκος.

ΑΜΕΣΑ ΝΕΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΕ ΑΪΤΟΡ
Ο σοβαρός τραυματισμός του Αϊτόρ και 

η ρήξη χιαστού που υπέστη στο ματς με 
τον Άρη, δεν αλλάζει το παραμικρό στο 
θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου 
του. Ο Παναθηναϊκός προτίθεται να του 
καταθέσει άμεσα -και συγκεκριμένα 
μέσα στην εβδομάδα- πρόταση για νέο 
συμβόλαιο, το οποίο θα λήγει το 2026 
(σ.σ. το τρέχον εκπνέει το προσεχές κα-

λοκαίρι) με όλα όσα προβλεπόταν να του 
προτείνει και πριν από το σοβαρό τραυ-
ματισμό του. Ο Παναθηναϊκός, δείχνει 
με αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκεται κοντά 
στον 26χρονο παίκτη σε αυτή τη δύσκο-
λη στιγμή. Μετά από αυτήν την εξέλιξη 
και τον τραυματισμό του Αϊτόρ, αλλάζει 
άρδην και ο μεταγραφικός σχεδιασμός 
για τον Ιανουάριο, καθώς ο Παναθηναϊ-
κός θα κινηθεί και για βασικό εξτρέμ και 
όχι για απλή εναλλακτική επιλογή, όπως 
προέβλεπε το αρχικό πλάνο.

ΜΕ 5.000 ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
Τη στήριξη χιλιάδων φίλων του θα 

έχει ο Παναθηναϊκός στο σαββατιάτικο 
(29/10, 19:30) αγώνα με το Βόλο στο 
«Πανθεσσαλικό Στάδιο» για τη 10η αγω-
νιστική της Super League 1. Στη σύσκεψη 
για τα μέτρα ασφαλείας του παιχνιδιού, 
που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευ-
τέρας (24/10), οι «πράσινοι» κατέθεσαν 
επίσημο αίτημα ζητώντας 5.000 εισι-
τήρια για τις ανάγκες των φίλων τους. 
Αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από τη 
διοίκηση της θεσσαλικής ομάδας, κι ως 
εκ τούτου θα κρατηθούν ξεχωριστές θύ-
ρες στο στάδιο, για να μπουν το Σάββατο 
(29/10) οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ
©  ΑΠΕ-ΜΠΕ

EUROPA LEAGUE

Άδοξο ευρωπαϊκό τέλος για τον Ολυμπιακό…
Τετέλεσται. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε κόντρα στη Φράιμπουργκ, ισοφαρίστηκε σε 1-1  
στο 93’ και σε συνδυασμό με τη νίκη της Ναντ με γκολ στο... 95’ αποχαιρέτησε την Ευρώπη

Κρίμα γι’ αυτόν τον Ολυμπιακό. Οι 
Πειραιώτες πραγματοποιώντας την 

πιο σοβαρή εμφάνισή τους στη σεζόν, 
ήρθαν 1-1 με τη Φράιμπουργκ στη Γερ-
μανία, δεχόμενοι το γκολ της ισοφάρι-
σης στο 93’, αλλά τους… ξέρανε η Ναντ 
με γκολ στο 95’ επικρατώντας 2-1 της 
Κάραμπαγκ και έμειναν εκτός Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ με 
τον Ελ Αραμπί στο 17’, ενώ άγγιξαν το 0-2 
στο 23’, με τον Μασούρα να χάνει το… 
άχαστο (πέρασε και τον γκολκίπερ, όμως 
πλάσαρε άουτ σε κενή εστία!). 
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ανέ-

βηκαν και μετά το 60’ πίεσαν αφόρητα, 
με την ελληνική ομάδα να αντέχει μέχρι 
το 93’ (όταν και ισοφάρισε ο Κίμπλερ) 
ελέω του εξαιρετικού Πασχαλάκη, που 
είχε κατεβάσει ρολά μέχρι εκείνο το ση-
μείο. Με δέκα ολοκλήρωσε το ματς ο 
Ολυμπιακός λόγω της αποβολής του Μπα 
στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός 

υποδέχεται τη Ναντ στο Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης, όμως δε θα έχει κάποιο βαθμο-
λογικό ενδιαφέρον. 
Οι Γάλλοι είναι στο +4 και εξασφάλισαν 

την 3η θέση που οδηγεί στον έξτρα γύρο 
των νοκ-άουτ του Conference League.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ντόι, Μπα, 
Άβιλα, Βρουσάι (83’ Ρέτσος), Ίνμπομ Χου-
άνγκ, Εμβιλά, Μασούρας (82’ Βαλμπου-
ενά), Γκάρι Ροντρίγκες (39’ Ρέαμπτσουκ), 
Μπιέλ, Αραμπί (83’ Ουί-Τζο Χουάνγκ)
ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ: Φλέκεν, Κούμπλερ, Γκί-

ντερ, Λίνχαρτ (78’ Σιλντιγιά), Γκούντερ, 
Ντοάν (64’ Βάισχαουπτ), Καϊτέλ (63’ Έγκε-
σταϊν), Χέφλερ, Γκρίφο, Γκρέγκοριτς (72’ 
Πέτερσεν), Κιερέ (64’ Γιόνγκ)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φράιμπουργκ 13,  
Καραμπάγκ 7, Ναντ 6, Ολυμπιακός 2
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ):
(3/11) Ολυμπιακός – Ναντ,  
Καραμπάγκ – Φράιμπουργκ

Η Ελλάδα, μετά την ισοπαλία 
του Ολυμπιακού, παρέμεινε 

στην 20η θέση της κατάταξης της 
UEFA φτάνοντας τους 25.225, όμως 
πλέον δεν έχει περιθώρια να αυ-
ξήσει τη συγκομιδή της και μόνο... 
παρακάτω μπορεί να βρεθεί, μιας 
-για παράδειγμα- η Κύπρος που εί-
ναι 22η με 23.275 θα συνεχίσει στο 
Conference League.

Τι σημαίνει πλασάρισμα κάτω από 
την 20η θέση; Μόνο τέσσερις ομά-
δες από την Ελλάδα στην Ευρώπη 
τη σεζόν 2024/25: Πρωταθλητής 
στο δεύτερο προκριματικό του 
Champions League, ο Κυπελλούχος 
ή ο 2ος στο δεύτερο προκριματι-
κό του Europa League, ενώ 3ος και 
4ος στο δεύτερο προκριματικό του 
Conference League.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0-2 
40’ Ντέλετιτς, 54’ Φερνάντες 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 
50’ Μπιέλ, 82’ Βαλμπουενά 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-2 
26’ Λοβέρα, 31΄Άοσμαν -  
55’ πέν., 85’ πέν. Εραμούσπε
ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-2 
81’ πέν. Κούρτιτς, 97΄Ολιβέϊρα -  
45+2’ Στάνκο, 54’ πέν. Τιλίκα  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 1-0  
92’ Σπόραρ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 0-2 
50’, 70’ πέν. Γκαρσία
ΟΦΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 9 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  27 (15-2) 
02] ΑΕΚ    21 (17-4) 
03] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  20 (16-8) 
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 (14-7) 
05] ΠΑΟΚ  16 (11-8) 
06] ΑΡΗΣ  13 (10-10) 
07] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 (12-12) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 11 (11-11) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  9 (8-9) 
10] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   8 (3-8) 
11] ΟΦΗ   6 (7-14) 
12] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 (9-19) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  3 (4-13) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  3 (7-19)

ΣΚΟΡΕΡΣ   
-Αϊτόρ (ΠΑΟ) 8 γκολ (9αγ.) 
-Καρέλης (Παναιτωλικός) 6 γκολ (7αγ.) 
-Εραμούσπε (Γιάννινα) 5 γκολ (9αγ.) 
-Γκαρσία (ΑΕΚ) 5 γκολ (9αγ.) 
-Ντέλετιτς (Βόλος) 5 γκολ (9αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

10:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  
12:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

10:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  
10:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
13:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
14:30 ΑΡΗΣ-ΟΦΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

12:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

✔ Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε τους 100 
αγώνες πρωταθλήματος στην Ελλάδα, με 
τους 79 να είναι για την A’ Eθνική/Super 
League και τους 21 για τη δεύτερη κατηγο-
ρία. Η πορεία του στους πάγκους ξεκίνησε 
από τον Ηρακλή στις 25 Αυγούστου 2002, 
στη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ. Οι 79 αναμε-
τρήσεις τους στην πρώτη κατηγορία μοιρά-
ζονται ανάμεσα στον Ηρακλή (34) και τον 
Παναθηναϊκό (45). Ο συνολικός απολογισμός 
του είναι 39 νίκες – 16 ισοπαλίες – 24 ήτ-
τες. Στη δεύτερη κατηγορία ήταν στον πάγκο 
της Παναχαϊκής το 2005-06 για 21 αναμε-
τρήσεις (5 νίκες – 6 ισοπαλίες – 10 ήττες). 

SUPERLEAGUE | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο Σπόραρ «λύτρωσε» στο 92’ τον ΠΑΟ! 
9Χ9 για τους «πράσινους» που ισοφάρισαν το ρεκόρ της σεζόν 1994-95 • Πέρασε 
και από τη Λιβαδιά η ΑΕΚ • Με «σπασμένα» φρένα ο Βόλος, νίκησε και στο Περιστέρι 
και υποδέχεται τον Παναθηναϊκό • Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός • Στις 
καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» το βαθμό από τον Αστέρα Τρίπολης

Το φετινό «τρένο» του Παναθηνα-
ϊκού δε σταμάτησε ούτε απέναντι 

τον Άρη. Αν και οι «κιτρινόμαυροι» 
έμοιαζαν να έχουν μπλοκάρει τους 
«πράσινους», το γκολ του Άντραζ Σπό-
ραρ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, 
χάρισε στο «τριφύλλι» μια σπουδαία 
νίκη με 1-0, οδηγώντας τον Παναθη-
ναϊκό στο «9Χ9» και ισοφαρίζοντας το 
ιστορικό ρεκόρ σε εκκίνηση πρωταθλή-
ματος, που είχε απ’ τη σεζόν 1994/95. 
Σλοβενική... υπόθεση η «πράσινη» 

νίκη, με ασίστ απ’ τον Βέρμπιτς και κε-
φαλιά από τον Σπόραρ, με δέκα παίκτες 
ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Άρης, μετά την 
αποβολή του Πάλμα με απευθείας κόκκι-
νη στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

«ΚΑΘΑΡΙΣΕ» ΜΕ ΓΚΑΡΣΙΑ
Η ΑΕΚ πέρασε και από τη Βοιωτία, επι-

κρατώντας 2-0 του Λεβαδειακού. Έτσι, η 
ομάδα του Ματίας Αλμέιδα παραμένει 
στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έξι 
βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Πα-
ναθηναϊκό. Και τα δύο γκολ των νικητών 
πέτυχε ο Λιβάι Γκαρσία, στο 50΄ και το 
70΄ (πέναλτι). Η Ενωση πέρασε με ακόμα 
μία νίκη, την τέταρτη σερί στη Λιβαδειά, 
όπου έχει χτίσει εξαιρετική παράδοση, 
καθώς σε αυτά τα τέσσερα ματς δεν έχει 
δεχτεί γκολ.

ΜΕ «ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΑ ΦΡΕΝΑ» Ο ΒΟΛΟΣ
Το... θαύμα του Βόλου στη φετινή Super 

League συνεχίζεται. Η ομάδα του Κώστα 
Μπράτσου πέρασε και από το Περιστέρι, 
με 2-0 επί του Ατρόμητου, έφτασε τις 6 
συνεχόμενες νίκες (με το ματς Κυπέλλου 
με τον Ιωνικό) και τα 7 παιχνίδια αήττη-
τη (έξι στο πρωτάθλημα) και στο -7 από 
τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, τον οποίο 
υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική. 
Δεύτερη σερί ήττα για τον Ατρόμητο 

στη SL, μετά το 1-0 από την ΑΕΚ και πρώ-
τη μετά τη νίκη-πρόκριση μεσοβδόμαδα 
επί του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο 
του Κυπέλλου. 

ΕΒΓΑΛΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός συνήλθε άμεσα μετά την 

ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και με 
καλή απόδοση μετά το 20΄ επικράτησε 
πάρα πολύ εύκολα με 2-0 του Παναιτω-
λικού, που ήταν άκρως  απογοητευτικός 
κι έμεινε για τρίτο ματς χωρίς «τρίπο-
ντο» (2 ήττες, μία ισοπαλία). Μπιελ και 
Βαλμπουενά ήταν οι σκόρερ των Πειραι-
ωτών στο 50΄ και στο 83΄, που έδειξαν 
να βρίσκουν ξανά το ρυθμό τους, ενόψει 
των δύσκολων υποχρεώσεων στα επόμε-
να παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«ΟΡΘΙΟΣ» Ο ΠΑΟΚ  
ΣΤΙΣ… ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
Εκμεταλλευόμενος πλήρως τις ευκαι-

ρίες που του παρουσιάστηκαν, αλλά και 
τους τραυματισμούς που «έπληξαν» τον 
ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Τρίπολης απέσπασε 
ισοπαλία με 2-2 στην Τούμπα. Μάλιστα, 
οι Αρκάδες του Ηρακλή Μεταξά θα πρέ-
πει να αισθάνονται απογοητευμένοι, 
μιας και προηγήθηκαν με τα γκολ των 
Κάλεμπ Στάνκο (45’+2’) και Λεό Τιλίκα 
(53’πέν.), όμως οι Θεσσαλονικείς απά-
ντησαν με τα γκολ των Γιασμίν Κούρτιτς 
(81’πέν.) και Νέλσον Ολιβέιρα (90’+7’). 
Ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται 

να διαχειριστεί και τους τραυματισμούς 
των Μάριου Τσαούση και Λευτέρη Λύ-
ρατζη. 

ΘΕΜΑ: Οι... απόλυτες ομάδες του πλανήτη  
και ο τέταρτος Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εντυ-

πωσιάζει στο πρωτάθλημα και 
απέναντι στον Άρη σημείωσε μία... ψυ-
χωμένη και σημαντική νίκη. Η ομάδα 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σημείωσε την 9η 
διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, ισο-
φαρίζοντας το ρεκόρ εκείνης του Χουάν 
Ραμόν Ρότσα, την αγωνιστική περίοδο 
1994-95. Και την ερχόμενη αγωνιστική, 
απέναντι στο Βόλο, που είναι 3ος στη 
βαθμολογία, οι «πράσινοι» θα επιχει-
ρήσουν να «γράψουν Ιστορία».
Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός, είναι μέ-

λος ενός πολύ... σύντομου καταλόγου με 
ομάδες ανά την υφήλιο, που έχουν πε-
τύχει το απόλυτο βαθμολογικής συγκο-
μιδής. Μόλις επτά, είναι οι ομάδες που 
το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής, με 
τουλάχιστον πέντε αγώνες, εκ των οποί-
ων μόλις οι τρεις, έχουν διψήφιο αριθμό 
διαδοχικών νικών. 

Όσον αφορά στις... απόλυτες ομά-
δες του πλανήτη, η... κορυφή ανήκει 
στην Τσάο Πακ Κέι από το Μακάο, κα-
θώς έχει σημειώσει 16 νίκες. Στη δεύτε-
ρη θέση υπάρχει... ισοβαθμία, καθώς η 
αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa 
League, Καραμπάγκ, μετρά 10 νίκες στο 
πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν, όσες 
και η Ντουντελάνζ στο πρωτάθλημα του 
Λουξεμβούργου. 

Στην 4η θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός 
με εννέα νίκες και ακολουθούν οι Μπε-
λουϊζντάντ (Αλγερία), Λα Χαμπάνα (Κού-
βα) και Ραγιόν Σπορτ (Ρουάντα) με πέντε 
νίκες.
Το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων, παρουσιάζει τις ομάδες στον 
κόσμο, που έχουν σημειώσει μόνο νίκες 
στα εθνικά τους πρωταθλήματα (σ.σ. με 
τουλάχιστον πέντε αγώνες):   

ΧΩΡΑ            ΟΜΑΔΑ          ΝΙΚΕΣ
Μακάο           Τσάο Πακ Κέι     16
Λουξεμβούργο    Ντουντελάνζ      10
Αζερμπαϊτζάν    Καραμπάγκ        10 
ΕΛΛΑΔΑ          Παναθηναϊκός     9  
Αλγερία         Μπελουϊζντάντ     5 
Κούβα           Λα Χαμπάνα        5
Ρουάντα        Ραγιόν Σπορτ      5

ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΑΤΑΣ | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

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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ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
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30 Οκτωβρίου, Κυριακή, 10:30 
π.μ., με την ευκαιρία της εθνι-

κής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 
1940» και της επετείου της «Απελευ-
θέρωσης της Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 1912», θα τελεστεί δοξο-
λογία, στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου 
Γεωργίου, 2455 Côte Ste-Catherine. 
Θα ακολουθήσει κοκτέιλ, σε συνερ-
γασία με το Γενικό Προξενείο της Ελ-
λάδας στο Μοντρεάλ, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της εκκλησίας. (Περιο-
ρισμένος χώρος).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
«ΑΛΗΣΜΟΝΥΤΗ ΣΜΥΡΝΗ»

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από 
το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ 
σε συνεργασία με την Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ, το 
Ίδρυμα Ελληνικών Υποτροφιών, το 
Λύκειον των Ελληνίδων Μοντρεάλ 
και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινημα-
τογράφου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιεύ-
εται στην ιστοσελίδα μας, hcgm.org 
και στα κοινωνικά δίκτυα. 

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

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Από τους Γενικούς Διευθυντές των σχολείων μας

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί φίλοι,
 

Με το μήνυμα μου αυτό, σας καλώ να θυμηθούμε και να 
τιμήσουμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν με αυταπάρνη-

ση, για να διαφυλάξουν τα ύψιστα ιδανικά της ελευθερίας, της 
αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Σας καλώ 
να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την 
επέτειο του ΟΧΙ. 

Το «Όχι» που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς στο τελεσίγραφο των 
Ιταλών, ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ήταν το «όχι» 
ολόκληρου του Ελληνικού λαού, ήταν ο κυματοθραύστης κατά 
του τρόμου που θα προκαλούσε η ξένη κατοχή. Οι ημέρες που 
ακολούθησαν ήταν σκληρές. Οι ήρωές μας, έδωσαν τη ζωή 
τους, με αυταπάρνηση, για να μας χαρίσουν την ελευθερία μας. 

Αυτές τις ημέρες, με μεγάλο σεβασμό, οι μαθητές μας, σε όλα 
τα σχολικά παραρτήματα, γιορτάζουν τον ηρωισμό των Ελλή-
νων, με επίκαιρα σκετς, ποιήματα και τραγούδια που προκα-
λούν ρίγη συγκίνησης, αφού ξεχειλίζουν από εθνική υπερη-
φάνεια. 

Ας αποτίσουμε όλοι φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους νε-
κρούς ήρωές μας και ας ευχηθούμε στις επερχόμενες γενιές 
να ευτυχήσουν και να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά χωρίς τη 
φρίκη του πολέμου. 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου. Ζήτω το ΟΧΙ. Ζήτω η Ελλάδα.

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜ
Δρ. Γεώργιου Τσούκα

Αγαπητοί συμπάροικοι, φίλοι και γονείς,

Για άλλη μια φορά καλούμαστε όλοι εμείς οι 
Έλληνες απανταχού της Γης, να τιμήσουμε 

μια από τις σημαντικότερες εθνικές μας επε-
τείους. Η 28η Οκτωβρίου 1940, μετουσιώνει 
όλες εκείνες τις ιστορικές μνήμες, τα ηρωικά 

βιώματα και τις βασικές αξίες που θεμελίωσαν τον εθνικό μας 
χαρακτήρα. 

Το «Έπος του Σαράντα» ενσωματώνει τη μεγαλόπνοη αντί-
σταση ενός θαρραλέου λαού που βροντοφώνησε ΟΧΙ στην 
τυραννία, ΟΧΙ στην υποδούλωση και ΟΧΙ στην απόλυτη χειρα-
γώγηση. Αποτελεί χρονικό και ιστορικό ορόσημο, μιας μαζικά 
αποφασιστικής πράξης για τη φύλαξη, διατήρηση και συνέχιση 
της εθνικής μας αξιοπρέπειας και ιστορίας.

Ο πολλαπλός συμβολισμός της 28ης Οκτωβρίου, καθιστά την 
επέτειο του 1940 άκρως διαχρονική και επίκαιρη! Οι γενιές του 
σήμερα και του αύριο, οφείλουν να παραδειγματιστούν από τα 
αποτελέσματα των αιματοβαμμένων αγώνων των προγόνων 
μας και να εστιάσουν κάθε τους προσπάθεια και προοπτική σε 
ένα μέλλον άνευ μίσους κι αλληλοσπαραγμών.

Τιμώντας και φέτος την 28η Οκτωβρίου 1940, ας θυμηθούμε 
όλοι, πως μονάχα με την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη συμφιλίωση 
και την αλληλεγγύη επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται η κοινω-
νικοπολιτική, η οικονομική και η πολιτιστική μας πρόοδος και 
ανάπτυξη.

Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης», απονέμουν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των ηρώων 
και αγωνιστών του’40,  γιορτάζοντας με ποιήματα και τραγού-
δια σε κάθε ένα από τα παραρτήματά του.

Με συναισθήματα βαθύτατης εκτίμησης και ευγνωμοσύνης για 
το ηρωικά υπερήφανο χθες μας, αλλά και για το λαμπρά αι-
σιόδοξο μέλλον των παιδιών μας, επιτρέψτε μου να ευχηθώ 
ολόψυχα σε εσάς και τις οικογένειές σας χρόνια πολλά!
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 82 χρό-
νια μετά το βροντερό ΟΧΙ του 1940, όλοι 

οι μαθητές των σχολείων “Άγιος Νικόλαος”, 
“Πλάτων Όμηρος” και “Αριστοτέλης” της Συ-
μπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ ετοι-
μάζονται για να γιορτάσουμε, με κάθε επι-
σημότητα, τη μεγάλη και ιστορική μέρα της 

28ης Οκτωβρίου 1940.

Το μοναδικό ΟΧΙ είναι ένας μεγάλος σταθμός της Ιστορίας μας, 
που δείχνει όλο το μεγαλείο και τη δύναμη της φυλής μας και 
την περηφάνια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή.
Με τον εορτασμό, τιμάμε όλους όσοι έδωσαν τη ζωή τους για τη 
λευτεριά της πατρίδας μας, καθώς και τους αγωνιστές που βρί-
σκονται μέχρι σήμερα ανάμεσά μας και νιώθουμε περήφανοι 
που υπάρχει ζωντανή η ιστορία μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι έχουμε ένα παρελθόν υπέρο-
χο και μια ιστορία ολοζώντανη που οφείλουμε να την κατακτή-
σουμε ως γνώση. Ας μη λησμονούμε ότι η μοίρα του τόπου 
μας είναι ν’ αντιμετωπίζει εχθρούς και πρέπει να είμαστε πάντα 
προετοιμασμένοι, στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας, να 
φανούμε άξιοι απόγονοι των μεγάλων προγόνων μας.

Μόνο έτσι θα κρατήσουμε την Ελλάδα για πάντα μεγάλη και 
ελεύθερη!

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

Καίτη Κυριακίδου
Γενική Διευθύντρια Σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίζουμε τον Απόστολο 
Κομβόπουλο ως νέο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, 
ο οποίος παίρνει τη θέση του Δημή-
τρη Μανίκη που παραιτήθηκε πρό-
σφατα.
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Γράμμα στρατιώτη από το μέτωπο

Αγαπημένη μου. μητέρα, Βρίσκομαι στα 
βουνά της Αλβανίας. Δεν είμαι καλά, έχω 
χτυπήσει το πόδι μου. Πονάω. Κάνει πολύ 
κρύο, τα χέρια μου γίνανε μπλε. Έπρεπε να 
τα βάλω κοντά στη φωτιά. Το μέρος που 
μένω είναι ένα μικρό σπίτι από πέτρα. Δεν 
έχει πολύ χώρο για 100 στρατιώτες, έτσι 
μερικοί πρέπει να κοιμηθούν έξω στο χιόνι. 
Περνάω τη μέρα μου να παρακαλάω το Θεό 
για ό,τι χρειάζομαι. Πολεμάω το απόγευμα 
μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν έχω δει Ιταλούς, 
εύχομαι να μην τους δω. Τριάντα από τους 
στρατιώτες μας έχουν αρρωστήσει και δυο 
έχουν πεθάνει. Ένας ήταν ο ξάδελφός μου. 
Ο Κωνσταντίνος, ο καλύτερος φίλος μου, 
είναι πίσω μου άμα πέσω με το χτυπημένο 
πόδι μου. Εύχομαι να γυρίσω πίσω σε σένα. 
Εύχομαι να μην πεθάνω.
Παναγιώτης

Παναγιώτα Γαζέτη                                                                                                                                         
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙ

Αγαπημένη μου οικογένεια, Βρίσκομαι στα 
βουνά της Αλβανίας. Ήταν πολύ μακρύ το 
ταξίδι. Μπήκα στο τρένο, πήρα μοτοσικλέ-
τα και αργότερα με τα πόδια ανέβηκα στο 
βουνό. Εδώ επάνω κάνει πολύ κρύο. Χιονί-
ζει και δεν έχει φυτά πουθενά, μόνο μεγάλα 
δέντρα. Μαζί με τον Πέτρο και τον Στέφανο 
μένουμε σε μια μικρή σκηνή. Μέσα σ›αυτή 
τη σκηνή έχει τρία κρεβάτια, μια λάμπα και 
δυο κουτιά, ένα για τα όπλα μας και ένα για 
τα φαγητά μας. Εγώ και ο Στέφανος αρρω-
στήσαμε από το κρύο. Ο Πέτρος προσπαθεί 
να απομακρυνθεί από μας για να μην αρ-
ρωστήσει. Παρόλ›αυτά είμαστε καλά, αλλά 
ανησυχώ όταν κοιμάμαι γιατί φοβάμαι πως 
οι Ιταλοί θα έρθουν όταν κοιμόμαστε και 
θα μας σκοτώσουν. Δεν μπορώ να το βγά-
λω από το κεφάλι μου. Κανένας από αυτούς 
που ξέρω δεν πέθανε. Εύχομαι πως θα διώ-
ξουμε τους Ιταλούς από την Ελλάδα. Εύχο-
μαι να είστε όλοι καλά.
Πέτρος

Πέτρος-Διονύσης Ιωαννίδης
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙ

5 Νοεμβρίου 1940                                                          

Αγαπημένη μου μανούλα, Μόλις έφτασα 
στα βουνά της Αλβανίας. Στο ταξίδι μου με 
το τρένο ήμουν λίγο αγχωμένος, αλλά τα κα-
τάφερα. Τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά 
δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα μας επιτεθούνε. 
Μας είπαν στις 6 η ώρα. Μέχρι τώρα είμαι 
καλά. Το μόνο πράγμα που με πειράζει εί-
ναι το κρύο, αλλά αντέχω. Είναι χειμώνας, 
είμαστε στα βουνά, που είναι σκεπασμένα 
με χιόνι. Το μέρος εδώ που πρέπει να μεί-
νουμε δεν είναι τόσο ωραία σαν στο σπίτι, 
αλλά είναι ασφαλές. Δεν έχω δει Ιταλούς, 
αλλά πρέπει να προσέχω για τις αρρώστιες. 
Ο φίλος μου ο Στράτος έχει πάθει πνευμο-
νία και είναι στο νοσοκομείο. Κανένας δεν 
έχει πεθάνει ακόμα ευτυχώς. Όταν όλοι μας 
είμαστε μαζί, δεν έχουμε φόβο. Όλοι μας 
βοηθάνε ο ένας τον άλλο. Σ›αγαπώ πολύ, 
μαμά, σκέφτομαι την ασφάλειά σου. Μην 
ανησυχείς, μανούλα μου, είμαι καλά.
Ο γιος σου

Αργυρώ Μπαλαούρα
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης ΙΙ    

Ζήτω το ένδοξο ΟΧΙ
Από το αρχαίο «Μολών λαβέ» και πολλά 
χρόνια αργότερα το «Ελευθερία ή Θάνατος» 
του 1821, και το «ΟΧΙ» του 1940 η Ελλάδα 
μας έπρεπε να αγωνιστεί για να μείνει ελεύ-
θερη. 
Όπως μαθαίνουμε στο μάθημα της Ιστορίας, 
στις 28 Οκτωβρίου 1940, μέσα στα βάθη της 
νύχτας, ο Έλληνας πρωθυπουργός Ιωάννης 
Μεταξάς είπε το ΟΧΙ στον Ιταλό πρέσβη. 
Είπε ΟΧΙ στον Μουσολίνι, ΟΧΙ στην παράδο-
ση της Ελλάδας. 
Την άλλη μέρα το πρωί άρχισε ο πόλεμος 
που κράτησε τέσσερα χρόνια. Ο πόλεμος 
ξεκίνησε με τους Ιταλούς και ένα χρόνο αρ-
γότερα ήρθαν οι Γερμανοί να τους βοηθή-
σουν. Οι Έλληνες πέρασαν πολύ μεγάλες 
δυσκολίες αυτά τα χρόνια της κατοχής. Πολ-
λοί στρατιώτες πέθαναν στις μάχες, πολλοί 
άνθρωποι πέθαναν από την πείνα, ο φόβος 
ήταν παντού. Κάθε οικογένεια έχει την δική 
της ιστορία. 
Για άλλη μια φορά, αντισταθήκαμε γενναία 

όπως μας διηγούνται οι παππούδες μας και 
οι γιαγιάδες μας στον εχθρό που προσπάθη-
σε να καταλάβει την πατρίδα μας. Γι αυτό κι 
εμείς σαν Ελληνόπουλα οφείλουμε να θυ-
μόμαστε και να τιμάμε όπου και να βρισκό-
μαστε τις απέραντες θυσίες των προγόνων 
μας και με θάρρος να φωνάζουμε:
Ζήτω η γαλανόλευκη σημαία μας!
Ζήτω η Ελλάδα!
Ζήτω η Ελευθερία!
Σταυρούλα Ρούφου                                                                                                                                          
Στ΄τάξη, Σχολείο Σωκράτης ΙΙΙ

Η Γιορτή του «ΟΧΙ»
Η 28η  Οκτωβρίου είναι μία πολύ σπουδαία 
μέρα. Ο αρχηγός της Γερμανίας ήταν ο Χίτ-
λερ και της Ιταλίας ήταν ο Μουσολίνι. Οι 
δύο αποφάσισαν να συνεργαστούν για να 
κατακτήσουν όλο τον κόσμο. Ο στράτος τους 
ήταν ανίκητος. Επιτέθηκαν σε πολλά κράτη. 
Μετά ήταν η σειρά της Ελλάδας.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ο Μουσολίνι ζήτη-
σε από τους Έλληνες να μπει στη χώρα τους 
χωρίς πόλεμο. Ζήτησε να τους παραδώσουν 
όλα τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους 
δρόμους. Οι Έλληνες απάντησαν «Όχι. Θα 
πάμε για πόλεμο».
Οι Έλληνες ετοιμάστηκαν για πόλεμο. Πο-
λέμησαν στα βουνά της Πίνδου. Οι Ιταλοί 
είχαν πιο μεγάλο στρατό και είχαν περισ-
σότερα όπλα. Αλλά στο τέλος οι Έλληνες 
νίκησαν. Τότε ιταλοί ζήτησαν την βοήθεια 
των Γερμανών.Οι Γερμανοί κατέκτησαν την 
Ελλάδα για τρία χρόνια. Η ζωή των Ελλήνων 
ήταν πολύ δύσκολη. 
Κάθε χρόνο στο σχολείο μας μαθαίνουμε 
ποιήματα και τραγούδια. Συζητάμε τι γιορ-
τάζουμε την ημέρα του «ΟΧΙ». Φτιάχνουμε 
ζωγραφιές και τις βάζουμε στην τάξη. Η δα-
σκάλα μας βάζει βίντεο και μας μιλάει για 
το Β΄παγκόσμιο πόλεμο. Στολίζουμε τους 
τοίχους με τις Ελληνικές μας σημαίες. Είμαι 
πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα.
Καλλίστα Παρωτίδη
ΣΤ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης IV

Τι γιορτάζουμε την ημέρα της 28ης 
Οκτωβρίου
Η ημέρα της 28ηςΟκτωβρίου έχει μια ιδιαί-
τερη σημασία για τους Έλληνες σ’ όλο τον 
κόσμο καθώς και για μένα. Αυτή τη μέρα 
γιορτάζουμε το ΟΧΙ και μας κάνει περή-
φανους γιατί η Ελλάδα μας ήταν το πρώτο 
κράτος που έκανε αντίσταση στον Άξονα και 
έδειξε πολύ θάρρος αλλάζοντας την τροχιά 
της Ιστορίας στον β Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 
1940 η Ιταλία συμμάχησε με την Γερμανία 
και την Ιαπωνία, αυτή η συμμαχία ονομά-
στηκε Άξονας. 
Μαθαίνουμε στο μάθημα της Ιστορίας ότι 
στις 15 Αυγούστου 1940, κατά την διάρκεια 
της γιορτής της Παναγίας στην Τήνο, οι Ιτα-
λοί βύθισαν το ελληνικό πλοίο «Έλλη». Αρ-
γότερα στις 28 Οκτωβρίου, ο Μουσολίνι ζή-
τησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Ιωάννη 
Μεταξά την παράδοση της Ελλάδας. Ο Ιωάν-
νης Μεταξάς αρνήθηκε με ένα δυνατό ΟΧΙ. 
Λίγες ώρες αργότερα άρχισε ο πόλεμος. Οι 
Έλληνες πολέμησαν για την Ελευθερία, την 
Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία. 
Οι Έλληνες πολέμησαν με τεράστια γενναι-
ότητα και έδειξαν στον κόσμο πως οι δυ-
νάμεις του Άξονα μπορούσαν να νικηθούν. 
Ακόμα και ο Γουΐστον Τσώρτσιλ είπε σε όλον 
τον κόσμο: «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλ-
ληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε 
ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Η 28η 
Οκτωβρίου είναι σύμβολο ελπίδας και δεί-
χνει την γενναιότητα των ανθρώπων της χώ-
ρας μας.  
Όταν θα είμαι μεγάλος θέλω να είμαι γεν-
ναίος σαν τον προπαππού μου, που πολέ-
μησε σ’αυτόν τον πόλεμο για την Ελευθερία 
της πατρίδας μας. Είχε πολύ κουράγιο και 
είμαι πολύ υπερήφανος γι αυτόν. 
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
Ζήτω το ΟΧΙ!
Ζήτω η Ελλάδα!
Ιωάννης Δημήτριος Μεντάκης
Στ΄τάξη, σχολείο Σωκράτης V

Προσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΛΈΣΧΗ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ ΈΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

SOC II
Νικόλαος Ψύλλος

SOC III
Σταυρούλα Ρούφου

SOC IV
Καλλίστα Παρωτίδη

SOC V
Αλέξανδρος Κούγιας

DEMOSTHENES
Σοφία Ζερίτη

Οι μαθητές του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης τιμούν το έπος του 1940

www.socdem.org

5 - 8 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

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.

Visit our  booth:
Our Kids Education Fair, September 10th, 12 PM to 4 PM, Centre Mont-Royal, 2200 Mansfield, Mtl

Montreal Families Education Fair, September 24th, 12 PM to 4 PM, Holiday Inn, Pointe-Claire

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

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.

ΠΡΟΝΗΠΙΟ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ

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'apprentissage quotidien de la langue grecque ainsi que la découverte de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce
•I'enseignement de I'anglais enrichi

GARDERIE  ÉDUCATIVE (MFA) • PRÉsColAIRE • PRIMAIRE • sECoNDAIRE
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΙΩΛΗΣ 
(από Λεβίδι Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

(20 Brunswick, DDO) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας γιού, αδελφού και θείου

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ (PETER) 
ΖΕΡΓΙΏΤΗ
(από Μόντρεαλ, ετών 58)

Οι γονείς:  
Γεώργιος και Μάρθα

Τα αδέλφια:  
Ανδρέας – Σταυρούλα Ζεργιώτης

Τα ανίψια:  
Γεώργιος και Αριστείδης

Οι θείοι:  
Γεωργία Τσίρμπα, οικογενειακώς

Γεωργία Τσατά, οικογενειακώς
Δήμητρα Τσίρμπα, οικογενειακώς

Δήμητρα και Χρήστος Καραγιάννης, οικογενειακώς
Τα εξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από εδώ,

την Ελλάδα, την Αμερική και την Αυστραλία.

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

και φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας γιου, αδελφού και θείου
Παναγιώτη (Peter) Ζεργιώτη

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Έφυγες Παναγιώτη μας
Ξαφνικά και πας ταξίδι

χωρίς επιστροφή
Σε όλους αγάπη έδινες

Μα μας ζήλεψε ο χάρος
Και σου έστησε καρτέρι
Σαν το πουλάκι πέταξες

Μέσα από την αγκαλιά μας
Ήρθαν οι φίλοι σου και οι συγγενείς

Αντίο να σου πούνε
Με δάκρυα στα μάτια

Είναι μεγάλος ο καημός,
Είναι βαρύς ο πόνος

Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας
Και θα προσευχόμεθα, χαρούμενος να είσαι

Μια χάρη μόνο σου ζητούμε
Να έρχεσαι στα όνειρά μας

Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει
       Με αγάπη οι γονείς σου.

Dearest brother,
You left me too soon. I still had much to learn from you. You were
warm and kind. You were the best brother. I will miss you every

day for the rest of my life. You will never be forgotten.
Rest in peace Peter

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΤΟΥΛΑΣ)
ΤΡΟΧΑΤΟΥ

(από Άρνα, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΏΤΗΣ

(από Καλαμάτα Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ

(από Αθήνα)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΓΕΏΡΓΙΟΥ
ΚΑΟΥΣΙΑ

(από Βάγια Βοιωτίας)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη 
Στις 30 Οκτωβρίου 1927, ένας νευρασθενικός σερβιτόρος από τη Λάρισα πυροβολεί και τραυματίζει ελαφρά 
στο κεφάλι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Παύλο Κουντουριώτη, έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας...

Το πρωί της 30ης Οκτωβρίου, ο από-
στρατος ναύαρχος και ήρωας των 

Βαλκανικών Πολέμων, Παύλος Κουντου-
ριώτης (1855-1935), που κατείχε το αξίω-
μα του Προέδρου της Δημοκρατίας από 
το 1924, είχε μεταβεί στο Δημαρχείο της 
Αθήνας για να απευθύνει χαιρετισμό 
στο συνέδριο των Δημάρχων της χώρας. 
Μετά το πέρας της εναρκτήριας τελετής 
εξήλθε του Δημαρχιακού Μεγάλου και 
επιβιβάσθηκε στο προεδρικό αυτοκί-
νητο που τον ανέμενε μπροστά από τα 
Προπύλαια του Δημαρχιακού Μεγάρου 
επί της οδού Αθηνάς.
Τη στιγμή εκείνη, ένας νεαρός άνδρας 

διέλαθε της προσοχής της φρουράς του 
Προέδρου, έφθασε κοντά στο αυτοκίνη-
τό του από την πίσω δεξιά πλευρά και 
πυροβόλησε μία φορά με περίστροφο 
κατά του Κουντουριώτη, που καθόταν 
στη μπροστινή δεξιά θέση του οχήματος 
και ανταπέδιδε το χαιρετισμό στο συγκε-
ντρωμένο πλήθος. Η σφαίρα άνοιξε μία 
μεγάλη οπή στο τζάμι της πίσω πόρτας, 
λοξοδρόμησε λίγο και βρήκε ξυστά στη 
δεξιά κροταφική χώρα τον ανώτατο άρ-
χοντα της χώρας και στη συνέχεια κατέ-
πεσε μπροστά στα πόδια του.
Αμέσως, οι άνδρες της προσωπικής του 

φρουράς αφόπλισαν το δράστη και τον 
συνέλαβαν, ενώ το αγανακτισμένο πλή-
θος επιζητούσε να τον λιντσάρει. Κάποιοι 
θερμόαιμοι, μάλιστα, κατόρθωσαν να 
τον αποσπάσουν για λίγο από τους αστυ-
νομικούς και να τον χτυπήσουν με κλω-
τσιές και μπουνιές. Ο Κουντουριώτης, πα-
ρότι το αίμα έρρεε άφθονο από το κεφά-
λι του, διατήρησε την ψυχραιμία του και 
συνέχισε να συνδιαλέγεται με το πλήθος.
Τάχιστα, όμως, διακομίστηκε στην Πο-

λυκλινική Αθηνών, όπου δέχθηκε τις πε-
ριποιήσεις του διευθυντού της και καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικο-
λάου Αλιβιζάτου. 
Το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε 

αργά το απόγευμα ανέφερε: «Ο κ. Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας υπέστη τραύμα 
κατά την δεξιάν κροταφικήν χώραν. Η 
σφαίρα προκάλεσε κάκωσιν των μαλα-
κών μορίων, ελαφρώς θίξασα το οστούν. 
Ο κύριος πρόεδρος υπέστη την εγχείρισιν 
μετά μεγάλης ψυχραιμίας. Κατάστασις 
Αρίστη».
Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν 

έσπευσε στην κλινική σχεδόν ολόκληρο 
το υπουργικό συμβούλιο για να πληρο-
φορηθεί από πρώτο χέρι για την υγεία 
του προέδρου. Ο ίδιος δεν μπορούσε να 

κατανοήσει το κίνητρο του δράστη: «Κά-
ποιος ανισόρροπος με χτύπησε. Πρέπει 
να είναι ανισόρροπος, διότι εγώ γυρίζω 
όλη την ώρα έξω μόνος μου και μπορού-
σε να με χτυπήσει όπου αλλού ήθελε. Για 
μένα είναι ανεξήγητο» έλεγε σε κάποιους 
υπουργούς από το κρεβάτι της κλινικής.
Εν τω μεταξύ, ο δράστης είχε μεταφερ-

θεί στο Γ’ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, 
όπου ανακρινόταν υπό την εποπτεία ει-
σαγγελέα. Στους ανακριτές του δήλωσε 
αρχικά ότι ήταν κωφός κι επομένως η 
όλη διαδικασία θα γινόταν με γραπτές 
ερωτοαπαντήσεις. Στη συνέχεια δήλωσε 
τα στοιχεία του: Ονομαζόταν Ζαφείριος 
Γκούσιος, ήταν 25 ετών, καταγόταν από 
τα Αμπελάκια Λάρισας και δούλευε ως 
σερβιτόρος στο εστιατόριο Αβέρωφ της 
Λάρισας. Στην Αθήνα είχε έλθει στις 18 
Οκτωβρίου και κατέλυσε στο ξενοδοχείο 
Όλγα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Σ’ 
έρευνα που έγινε στο δωμάτιό του βρέ-
θηκε μια βαλίτσα που περιείχε, μεταξύ 
άλλων, 10 φύλλα της εφημερίδας Ριζο-
σπάστης και βιβλία των Νίτσε, Σοπεγχά-
ουερ και του ιστορικού Γιάννη Κορδάτου 
(γ.γ. του ΚΚΕ από το 1920 έως το 1924).
Από τους μάρτυρες που παρέλασαν 

κατά την ανάκριση, ουσιώδης κρίθηκε 
η κατάθεση ενός εκ των συνταξιδιωτών 
του, ονόματι Γκόλαντας. Αυτός κατέθεσε 
ότι όταν ο Γκούσιος τον είδε να διαβάζει 
μία εφημερίδα στο τρένο, του άνοιξε συ-
ζήτηση: «Δε ντρέπεσαι να διαβάζεις αστι-
κές εφημερίδες; Αυτά που γράφουν είναι 
όλα ψέματα και υποβολιμιαία». Κατόπιν 
του ανέπτυξε την κομμουνιστική κοσμο-
θεωρία του και όταν ο Γκόλαντας τον ρώ-
τησε για ποιο σκοπό έρχεται στην Αθήνα 
αυτός του απάντησε: «Πάω να βρω δου-
λειά, αλλά έχω να εκτελέσω σοβαράς 
αποφάσεις μου. Κάποιον θα σκοτώσω». 
Όπως εξακριβώθηκε από την ανάκριση, 

ο Γκούσιος, προτού προβεί στην απονε-
νοημένη πράξη του, είχε ζητήσει ακρό-
αση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για να του εκθέσει τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζε και να του ζητήσει βοήθεια. 
Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό κι έτσι απο-
φάσισε να τον σκοτώσει.
Μετά την απολογία του προφυλακί-

στηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή 
και εισαγγελέα. Οι αστυνομικές και ει-

σαγγελικές αρχές εξακολουθούσαν να 
τον θεωρούν κομουνιστή και μάλιστα 
η ασφάλεια Λάρισας πίστευε ότι ήταν 
μέλος του ΚΚΕ, που εκείνη την περίοδο 
άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία 
του στα πολιτικά πράγματα της χώρας, 
δημιουργώντας πονοκεφάλους στα συ-
στημικά κόμματα. Ο ίδιος στις επίμονες 
ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τον 
επισκέφθηκαν στη φυλακή αρνήθηκε ότι 
είναι κομμουνιστής ή αναρχικός και πε-
ριέγραψε τον εαυτό του ως εξής: «Είμαι 
ένα ονειροπόλος, ένας απλούς ανθρωπι-
στής, επιθυμών την ευτυχίαν παντός αν-
θρώπου». Ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος 
για την εποχή του (απόφοιτος σχολαρχεί-
ου) και με πνευματικές ανησυχίες, όπως 
έγραψε ο τύπος της εποχής, αλλά αντιμε-
τώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, εξαιτίας 
της κωφότητάς του, η οποία προερχόταν 
από μία παιδική μηνιγγίτιδα κι ενός προ-
βλήματος στη μύτη.
Η δίκη του Γκούσιου άρχισε και τελείω-

σε μέσα σε μία ημέρα, στις 20 Νοεμβρίου 
1928, στο Κακουργιοδικείο Αθηνών. Στην 
απολογία του, αφού ζήτησε συγγνώμη 
για την πράξη του, τόνισε ότι «για όλα 
φταίει η κατηραμένη κώφωσίς μου. Εί-
ναι σαν να μου τρύπησαν το μυαλό και 
να μου έχυσαν στο μυαλό λιωμένο μο-
λύβι». Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέ-
ας Μαλούχος έπαιξε το κομουνιστικό 
χαρτί: «Ο Γκούσιος υπήρξε το θύμα των 
νέων ιδεών και της αναγνώσεως των βι-
βλίων του κομμουνισμού. Εάν δεν τεθεί 
φραγμός εις τον κομουνισμόν, μετά μίαν 
πενταετίαν, δύναμαι να σας το βεβαι-
ώσω από της θέσεως ταύτης, ότι δε θα 
υπάρχει αστικόν καθεστώς». Τελικά, το 
δικαστήριο καταδίκασε τον Γκούσιο σε 
πρόσκαιρα δεσμά 14 ετών για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας, αναγνωρίζοντάς του 
το ελαφρυντικό της μετρίας συγχύσεως. 
Ακόμη, του επέβαλε ποινές φυλάκισης 3 
μηνών για οπλοχρησία και 45 ημερών για 
παράνομη οπλοφορία.
Ο Γκούσιος θεώρησε την ποινή υπέρμε-

τρα αυστηρή και την επομένη προσπάθη-
σε να αυτοκτονήσει, καταπίνοντας μεγά-
λη ποσότητα κινίνου. Οι γιατροί κατόρ-
θωσαν να του σώσουν τη ζωή, αλλά από 
εκείνη την ημέρα τα ίχνη του χάθηκαν.

© SanSimera.gr

Τα Προπύλαια του Δημαρχιακού Μεγάρου, λίγο μετά την επίθεση 

Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

1000 Flyers ......... $234
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ...........$104
12’’ x 18’’, One sided

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications. 
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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312: Ο ρωμαίος αυτοκράτορας Μέγας Κωνστα-
ντίνος νικά το στρατό του διεκδικητή του θρόνου 
Μαξέντιου στη μάχη της Μουλβίας Γέφυρας στη 
δεξιά όχθη του Τίβερη. Την προηγούμενη μέρα 
είχε δει ως όραμα στον ουρανό ένα σταυρό με τις 
λέξεις «Εν τούτω νίκα». Ο Κωνσταντίνος πιστεύει 
στη νέα θρησκεία και γίνεται ο πρώτος ρωμαίος 
αυτοκράτορας που επιβάλει στην αυτοκρατορία το 
Χριστιανισμό.

1886: Γίνονται τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος 
της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη από τον πρόεδρο 
Κλίβελαντ. Το έργο του γλύπτη Φρεντρίκ Μπαρ-
τολντί δωρίθηκε από τους Γάλλους στον αμερικα-
νικό λαό, με την ευκαιρία της 100ης επετείου της 
αμερικανικής ανεξαρτησίας.

1912: Η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους Έλλη-
νες. Επίσημη είσοδος του διαδόχου Κωνσταντίνου 
στην πόλη, όπου του επιφυλάσσεται παλλαϊκή 
υποδοχή.

1940: Η φασιστική Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελ-
λάδας. Στις 3 το πρωί επιδίδεται στον πρωθυπουρ-
γό Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο Μουσολίνι από 
τον πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα, Εμανουέλε 
Γκράτσι. Ακολουθεί το ΟΧΙ των Ελλήνων και στις 
5:30 το πρωί αρχίζει στην Πίνδο η ιταλική επίθεση.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  3 1 / 1 0 / 2 0 2 2  –  0 6 / 1 1 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
864

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 863

28 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

Επαγγελματικά, αισθηματικά, ψυ-
χολογικά οι συνθήκες αλλάζουν. Φανείτε 
προσεκτικοί στις αποφάσεις σας, γιατί είναι 
πιθανόν τα αποτελέσματά τους να αποβούν 
μακροχρόνια. Επιλέξτε δραστηριότητες που 
ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία σας, έστω 
και αν δεν μπορείτε να τις εντάξετε σε ένα 
σταθερό πρόγραμμα. Οι ταλαιπωρίες του 
παρελθόντος σας δείχνουν πώς να προχω-
ρήσετε στο μέλλον.

Αποφύγετε διαφωνίες σχετικές με 
την εργασία σας ή ένα νομικό θέμα, προσέξ-
τε πολύ τους όρους μιας συνεργασίας και 
μην είστε αφηρημένοι ή απερίσκεπτοι όταν 
ασχολείστε με μηχανήματα ή οδηγείτε. Εί-
ναι καλό και σωστό να προσαρμοστείτε στα 
δεδομένα που σας προσφέρουν ασφάλεια 
και να αφήσετε για αργότερα κάποιες τολ-
μηρές κινήσεις. 

Αρκετά έντονο και κουραστικό 
προβλέπεται το ξεκίνημα του Νοεμβρίου. 
Το ένστικτό σας όμως είναι πολύ δυνατό 
και σας βοηθά να πάρετε τις σωστές απο-
φάσεις, απέναντι σε ανθρώπους που έχετε 
ψυχολογήσει και κατατάξει σε ωφέλιμους, 
ή μη. Φερθείτε διπλωματικά και επιμείνετε 
σε ότι θεωρείτε ότι σας αξίζει να κατακτή-
σετε!

Ο Νοέμβρης μπαίνει δυναμικά και 
πρέπει να είστε συντηρητικοί και υπομο-
νετικοί σε εργασία και στα προσωπικά σας 
προβλήματα. Μετακινήσεις ή επεκτάσεις 
ας σχεδιαστούν με σύνεση και όχι βιασύνη. 
Οι άνθρωποι γύρω σας δεν είναι ήρεμοι και 
αυτό είναι μια αντανάκλαση της γενικότερης 
κατάστασης. Τα πρακτικά θέματα σας απα-
σχολούν και σας προβληματίζουν. 

Αποφύγετε συζητήσεις που δεν 
οδηγούν πουθενά κι αποφασίστε να δεχτεί-
τε μια αλλαγή στη ζωή σας. Μην αφήνετε 
τους άλλους να σας δημιουργούν ψυχολο-
γικά προβλήματα τη στιγμή που ανοίγονται 
μπροστά σας νέοι δρόμοι. Η νευρικότητα 
και το άγχος σας οφείλονται σ’ αυτή την με-
ταβατική ψυχολογική κατάσταση. Αφήστε 
κατά μέρος κάποιους άκαρπους εγωισμούς.

Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
όσοι σπουδάζετε ή έχετε νομικές υποθέ-
σεις και προστατέψτε την υγεία σας από 
την υπερένταση ή τις απροσεξίες στο δρό-
μο ή στην εργασία σας. Αργότερα, η επιδί-
ωξη μιας επαγγελματικής ή αισθηματικής 
ικανοποίησης θα σας ανανεώσει. Αλλαγές 
στη ζωή σας, σας βοηθούν να πλησιάσετε 
περισσότερο τους στόχους σας. 

Μια αλλαγή ετοιμάζεται από και-
ρό και θα συμβεί στη συμπεριφορά και τη 
δραστηριότητα σας. Αργότερα θα διαπιστώ-
σετε ότι οι μεταβολές είναι απαραίτητες 
και δίκαιες για όλους, γιατί αποδίδουν στα 
αποτελέσματα μιας στάσης ζωής και σας 
υποχρεώνουν σε μια συνέπεια με τον εαυτό 
σας. Φροντίστε να περισώσετε ότι θεωρείτε 
πολύτιμο!

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που 
θα σας δείξει ότι τελειώνουν σύντομα οι 
οικονομικές σας δυσκολίες, που θα αλλάξει 
την ψυχική σας κατάσταση και θα σας κάνει 
να αναζητήσετε καινούρια ενδιαφέροντα 
και νέες παρέες που θα σας βοηθήσουν να 
ξαναβρείτε την αισιοδοξία και την δημιουρ-
γικότητα σας. Οι αντιδράσεις στο περιβάλ-
λον σας θεωρούνται δεδομένες.

Προσπαθήστε να μην κάνετε 
τίποτα βιαστικά ή απερίσκεπτα, αλλά να 
υπολογίζετε τις συνέπειες των ενεργειών 
σας μακροπρόθεσμα. Ένα επαγγελματικό 
ξεκίνημα, μια ριζική μεταβολή στα οικογε-
νειακά σας, μια αλλαγή κατοικίας ή εργα-
σίας, είναι από τα πιθανά που μπορεί να 
συμβούν. Αφροδίτη και Ερμής στον Τοξότη 
σας βοηθούν να είστε πιο αισιόδοξοι.

Τις πρώτες αυτές μέρες του Νο-
έμβρη θα υποχρεωθείτε να αποφασίσετε 
οριστικά για μια σχέση σας που σας δημι-
ουργούσε προβλήματα. Το δεύτερο μισό 
του μήνα ξεκινά μια περίοδος αισθηματικών 
αναζητήσεων για τους αδέσμευτους. Προ-
σέξτε να εκμεταλλευτείτε αλλαγές συνθη-
κών και καταστάσεων, όπως και ευκαιρίες 
στην εργασία σας και μην αμελείτε εκκρεμό-
τητες ή υποχρεώσεις.

Το άγχος σας έχει ενταθεί και πι-
θανόν να σας οδηγήσει σε σπασμωδικές 
αντιδράσεις τόσο στον επαγγελματικό όσο 
και στον αισθηματικό τομέα. Κάθε εμπόδιο 
όμως είναι για καλό γιατί γρήγορα θα υπάρ-
ξουν καλύτερες ευκαιρίες, αρκεί να ενισχύ-
σετε την αντοχή σας. Κάποια από τα σχέδιά 
σας είναι καλύτερα να επανεξεταστούν. 

Μην αφήνετε να δημιουργηθούν 
αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να 
επηρεάσουν την ψυχική σας ηρεμία. Μια 
προσεκτική τακτική στο χειρισμό των οικο-
νομικών σας θα ήταν σκόπιμη γιατί θα σας 
χρειαστούν χρήματα για νέα επαγγελματι-
κά σχέδια που αρχίζουν να διαφαίνονται 
το δεύτερο μισό του μήνα με την είσοδο 
της Αφροδίτης και του Ερμή στον Τοξότη.
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ΞΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ

Είναι μια ξανθιά και 
μια μελαχρινή και 

βλέπουν ειδήσεις. Το 
δελτίο είναι σχετικά με 
έναν τύπο που απειλεί να 
αυτοκτονήσει πηδώντας 
από ένα ουρανοξύστη. 
Μετά από λίγο μπαίνουν 
σπόντα διαφημίσεις… 
Λέει η ξανθιά: 
– Βάζω στοίχημα 20 
χιλιάρικα ότι δε θα 
πηδήξει.
– Πάει! Λέει η μελαχρινή… 
Γυρνάμε στο δελτίο όπου 

μετά από λίγη ώρα ο τύπος 

πηδάει.
– Ορίστε, πάρε τα 20 

χιλιάρικά σου...
– Δε μπορώ να τα δεχτώ. 

Παραήταν εύκολο...
– Μα επιμένω!
– Κοίτα, για να σου πω την 

αλήθεια, λέει η μελαχρινή, 
είχα δει το ίδιο πράγμα στο 
δελτίο των έξι κι έτσι ήξερα 
ότι θα πηδήξει…
– Κι εγώ το είχα δει, λέει η 

ξανθιά, αλλά δεν… πίστευα 
ότι είναι τόσο ηλίθιος 
να πηδήξει και δεύτερη 
φορά!!!

Η ΞΑΝΘΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΤΙΟΣ

Ο Γιωρίκας και ο γιος του 
καθόντουσαν κάτω από 

ένα στύλο και τον κοίταζαν με 
πολύ απορία… Περνάει μια 
ξανθιά με το αυτοκίνητο, τους 
βλέπει εκεί κολλημένους και 
τους ρωτάει τι τρέχει.

– Προσπαθούμε να βρούμε 
το ύψος του στύλου αυτού, 
αλλά δεν έχουμε σκάλα, της 
λένε.

Η ξανθιά, που έπιαναν τα 
χέρια της, κατεβαίνει και 
ανοίγει το πορτμπαγκάζ που 
ήταν γεμάτο εργαλεία.

Διαλέγει κανα δυο κλειδιά, 

λύνει το στύλο από τη βάση 
του, τον ξαπλώνει, παίρνει 
την ταινία και τον μετράει:

«Έξι μέτρα και τριάντα εκα-
τοστά» τους λέει.

Μπαίνει στο αμάξι και φεύ-
γει. Ο Γιωρίκας προς στιγμήν 
κόκαλο, αλλά ξαφνικά αρχίζει 
τα γέλια.

– Τι τρέχει πατέρα, και έσκα-
σες στο γέλιο; ρωτάει ο γιος 
του.

– Τι χαζές τελικά αυτές οι 
ξανθιές, βρε παιδάκι μου, 
τους ζητάς το ύψος και αυτές 
σου μετράνε το μήκος!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
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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 



ΖΗΤΩ το έπος του 1940!ΖΗΤΩ το έπος του 1940!
ΖΗΤΩ το ΟΧΙ!ΖΗΤΩ το ΟΧΙ!

ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΣ!ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΣ!


