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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΣΕΛΙΔΑ 3ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

ΚΑΝΑΔΑΣ

«ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ»«ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ»  
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΟ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Απεργία: Οι πολίτες  Απεργία: Οι πολίτες  
κτύπησαν… καμπανάκι  κτύπησαν… καμπανάκι  

στην Κυβέρνηση στην Κυβέρνηση 
Χιλιάδες κόσμος σε όλη την Ελλάδα  Χιλιάδες κόσμος σε όλη την Ελλάδα  

αντιτάχθηκε στην ακρίβεια  αντιτάχθηκε στην ακρίβεια  
που μαστίζει τη χώραπου μαστίζει τη χώρα

ΚΑΝΑΔΑΣ  

Πως η μετανάστευση  Πως η μετανάστευση  
υπηρετεί την Οικονομίαυπηρετεί την Οικονομία  

• Ανεργία: Παρέμεινε• Ανεργία: Παρέμεινε    
  στο 5,2%  στο 5,2%

•Κοντά στον έλεγχο  
της Βουλής  

οι Ρεπουμπλικάνοι 
•Θρίλερ για τη Γερουσία 

•Άντεξε ο Μπάιντεν, 
χαμένος ο Τραμπ 

•Ισχυρή παρουσία  
της ελληνικής  

ομογένειας

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Το μυστικό  Το μυστικό  
του Ερντογάν  του Ερντογάν  
μια… ανάσα  μια… ανάσα  
από την Κύπροαπό την Κύπρο
Σ. Λυγερός: «Ο στρατιωτικόςΣ. Λυγερός: «Ο στρατιωτικός    
τυχοδιωκτισμός του Σουλτάνου»τυχοδιωκτισμός του Σουλτάνου»

Κόντρα Επαρχιών  Κόντρα Επαρχιών  
και Ομοσπονδιακής  και Ομοσπονδιακής  
Κυβέρνησης Κυβέρνησης 
για το ποσοστό  για το ποσοστό  
χρηματοδότησηςχρηματοδότησης

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Συνεχίζεται  
το εκλογικό θρίλερ
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?   311   | parking.laval.ca

The following  
parking  
restrictions are  
in effect during 
maintenance  
operations: 

Before parking, check to see if maintenance  
operations are under way or scheduled  
where you are planning to park, by using  
the information option you prefer:

1  Info-Stationnement app

2  Text messages or email alerts 
(infostationnement.laval.ca/inscription)

3 Automated calls (by subscribing to 311)

4  Number marked on the traffic sign 

5 Interactive map at infostationnement.laval.ca

If in doubt, you can always obey the parking  
restrictions, even if there are no maintenance  
operations.
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Ενώ οι Καναδοί ζουν μ’ ένα «αρρω-
στημένο» σύστημα υγείας, προπα-

ντός οι κάτοικοι του Κεμπέκ, ψάχνοντας 
γιατρό σαν… χαμένο θησαυρό, οι δια-
πραγματεύσεις που γινόντουσαν στο 
Βανκούβερ, μεταξύ των επαρχιών και 
της καναδικής κυβέρνησης, για την αύξη-
ση μεταφοράς χρημάτων από την Οτάβα 
προς τις επαρχίες, έληξαν την Τρίτη 8 Νο-
εμβρίου.

Αν και ο υπουργός Υγείας του Καναδά, 
Jean Yves Duclos, είχε ανακοινώσει ότι 
ήταν ανοιχτός στην αύξηση των μεταφο-
ρών προς τις επαρχίες, η συμφωνία δεν 
έγινε.

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Πριν ολοκληρωθούν οι συναντήσεις, οι 

πρωθυπουργοί των επαρχιών δημοσίευ-
σαν μια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης, 
λέγοντας ότι «καμία πρόοδος» δεν είχε 
σημειωθεί με τον υπουργό Duclos και 
επομένως επίκειται συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό Justin Trudeau. «Οι Κα-
ναδοί θα πρέπει να μπορούν να λαμβά-
νουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας 
τώρα και για το μέλλον. Οι επαρχίες με μια 
φωνή καλούν την ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση να αυξήσει το μερίδιό της στο κόστος 
της υγειονομικής περίθαλψης από 22 τοις 
εκατό σε 35 τοις εκατό». 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις 
συναντήσεις της Τρίτης, ο υπουργός Υγεί-

ας της British Columbia, Adrian Dix, είπε 
ότι οι υπουργοί είχαν προγραμματίσει μια 
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Duclos, 
αλλά ο Duclos υπαναχώρησε μετά τη δή-
λωση του πρωθυπουργού.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΤΑΒΑΣ
Στην προσφορά της προς τις επαρχίες 

υπήρχε μόνο ένας γνωστός όρος: η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση τους ζήτησε να 
παράσχουν δεδομένα και δείκτες υγείας. 
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Duclos εξέ-
φρασε τη λύπη του ότι, «παρά τη χειρο-
νομία διαφάνειας που κάναμε την Τρίτη, 
οι επαρχιακοί συνάδελφοι της υγείας 
έλαβαν εντολή από τους πρωθυπουργούς 
τους να μη σημειώσουν περαιτέρω πρό-
οδο».
«Οι πρωθυπουργοί αναγκάζουν τους 

συναδέλφους μου να μιλούν για το ίδιο 
πράγμα: τα χρήματα. Ζητώντας απλώς 
μια αύξηση 22% έως 35% στην άνευ όρων 
ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, όπως συ-
νέβαινε στο παρελθόν. Αυτό γενόταν πα-
λιά αλλά δε θα συνεχιστεί», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau επιβε-

βαίωσε, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
θα αυξήσει τα ποσά για την Υγεία στις 
επαρχίες.

Σε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου νω-
ρίτερα την Τρίτη, ο Trudeau πρότεινε ότι 
οι επαρχίες άργησαν να βελτιώσουν τις 
υπηρεσίες υγείας. «Εάν οι επαρχίες συ-
νεχίσουν να μη βελτιώνουν τις υπηρεσίες 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, δεν 
αποτελεί έκπληξη που οι Καναδοί απογο-
ητεύονται όλο και περισσότερο», είπε.

«Δεν πρόκειται μόνο για χρήματα. Είναι 
για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου, πιο 
ισχυρού συστήματος υγειονομικής περί-
θαλψης σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
«Δεν μπορέσαμε να μάθουμε ούτε τα 

ποσά ούτε τις συνθήκες. Είπαμε ότι δεν 
μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότε-
ρο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Κε-
μπέκ, Christian Dubé, στους δημοσιογρά-
φους.

Ενώ το ζήτημα της χρηματοδότησης 
ήταν κύριο στις συναντήσεις, οι υπουργοί 
υγείας συζήτησαν άλλα θέματα – όπως η 
υποστήριξη για τους εργαζόμενους στον 
τομέα της υγείας, η μακροχρόνια περί-
θαλψη και η φροντίδα στο σπίτι, η ψυχική 
υγεία και ο εθισμός, καθώς και δεδομένα 
υγείας και εικονική φροντίδα.
Ο δε πρωθυπουργός του Κεμπέκ, 

François Légault, κατηγόρησε τον Trudeau 
ότι δεν κατανοεί τις μεγάλες ανάγκες των 

επαρχιών όσον αφορά την υγεία και ότι 
επιμένει να μη θέλει να αυξήσει τις ομο-
σπονδιακές μεταφορές.  
Το Κεμπέκ ζητά επιπλέον 6 δισεκατομμύ-

ρια δολάρια για να πληρώσει για το συνε-
χώς αυξανόμενο κόστος υγειονομικής πε-
ρίθαλψης. Η αύξηση του κόστους πλήττει 
και τις άλλες επαρχίες που πληρώνουν το 
78% των δαπανών για την υγεία. 

«Η αύξηση των μεταφορών υγείας είναι 
ομόφωνο αίτημα από την πλευρά όλων 
των επαρχιών. Οπότε δεν είναι καβγάς 
μεταξύ Οτάβας και Κεμπέκ», είπε, επιση-
μαίνοντας ότι οι επαρχίες βρίσκονται ήδη 
σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. 
«Έχουμε ήδη αρχίσει να ξοδεύουμε τα 
χρήματα», ανέφερε ο πρωθυπουργός του 
Κεμπέκ, François Légault.
«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χρηματο-

δοτεί μόνο το 22% των επαρχιακών δαπα-
νών για την υγεία και ωστόσο λαμβάνει το 
40% των φόρων. Πρέπει λοιπόν να κάνει 
αυτό που του αναλογεί», τόνισε.

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Το Σύστημα υγειονομικής  Το Σύστημα υγειονομικής  
περίθαλψης σε αδιέξοδο…περίθαλψης σε αδιέξοδο…
«Καμία πρόοδος» στις συνομιλίες για αύξηση της χρηματοδότησης  «Καμία πρόοδος» στις συνομιλίες για αύξηση της χρηματοδότησης  
από την καναδική κυβέρνηση προς τις επαρχίεςαπό την καναδική κυβέρνηση προς τις επαρχίες

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Η ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 

«Ξεκινάμε μια εκστρατεία παρέμβασης 
για το κλείσιμο των κέντρων 

εμβολιασμού σε όλο το Κεμπέκ»

Οι αρχές ανησυχούν για μια οργά-
νωση ψεύτικων αστυνομικών, που 

σχεδιάζει να κάνει συλλήψεις πολιτών 
και να κλείσει τα κέντρα εμβολιασμού 
του Κεμπέκ!

Τον περασμένο μήνα, ημερήσια εφημε-
ρίδα έλαβε μια επιστολή που απευθυνό-
ταν στη Sûreté du Québec (SQ) με το θέμα 
αυτό. Η εθνοφρουρά ψεύτικοι αστυνομι-
κοί και οι ψεύτικοι στρατιώτες σχεδιάζουν 
να μιλήσουν πρώτα με τους υπαλλήλους 
αυτών των κέντρων. Στη συνέχεια, σκο-
πεύουν να τους ζητήσουν να παραιτηθούν 
και να αποχωρήσουν άμεσα από το χώρο. 
«Διαφορετικά θα συλληφθείτε σύντο-

μα από την Εθνική Φρουρά του Κεμπέκ», 
αναφέρει το διαδικτυακό τους πρωτόκολ-

λο. Η ομάδα χρησιμοποιεί τον όρο «σερί-
φης», καθώς η οργάνωση εμπνέεται από 
αμερικανικά παρόμοια μοντέλα.

Η στρατολόγηση και εκπαίδευση γίνεται 
στη σχολή καράτε του Frédéric Métivier, 
έναντι 212$ ανά άτομο... Η SQ και το 
Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας (MSP) 
επιβεβαίωσαν ότι γνωρίζουν τις προθέ-
σεις της Εθνικής Φρουράς του Κεμπέκ. 

Ο αρχηγός της ομάδας, Daniel Gaumond 
(φωτ. στο μέσον), κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση ότι είναι «εγκληματίας» και ότι προ-
κάλεσε «γενοκτονία», χωρίς στοιχεία που 
να υποστηρίζουν τα λόγια του. 
«Στο Μόντρεαλ υπάρχουν 15 φαρμακευ-

τικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες 
εκεί. Είναι ένα ολόκληρο μάτσο ναζί. Πρέ-
πει να τα κλείσεις. Στη συνέχεια, η διοίκη-
ση [θα] κρεμαστεί μετά την κρίση», είπε ο 
κ. Gaumond σε ένα απειλητικό βίντεο έξι 
λεπτών... 

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ  
ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΝΗΜΗΣ

Ας μην ξεχνάμε…
Η υιοθέτηση της παπαρούνας ως απόδοση τιμής για τα θύμα-

τα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι πρόσφατη. Το Νο-
έμβριο του 1918 ένα ποίημα του Καναδού στρατιωτικού γιατρού, 
Τζον Μακ Κρε, που περιγράφει την πρώτη ένδειξη ζωής μετά το 
θάνατο στα πεδία της Φλάνδρας, ενέπνευσε τη Μόινα Μίκαελ που 
ασχολούταν με φιλανθρωπικά έργα, για να φορέσει και να μοιρά-
σει παπαρούνες προς τιμήν των νεκρών στρατιωτών. 
Το έμβλημα της παπαρούνας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την 

Ημέρα των Βετεράνων. Στις 11 Νοεμβρίου του 1918, ακριβώς στις 
11 η ώρα το πρωί, ήρθε το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Η Γερμανία παραδόθηκε στις Συμμαχικές Δυνάμεις. Μετά 
από 4 χρόνια αιματοχυσίας, η τελική ανακωχή υπογράφηκε. 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι γνωστός και ως «ο Μεγάλος 
Πόλεμος» και «ο Πόλεμος για να σταματήσουν όλοι οι Πόλεμοι».
Οι  χαμένοι του πολέμου, έχασαν πάνω από 3.500.000 στρατιώτες 

στο πεδίο της μάχης. Οι νικητές του πολέμου, έχασαν περισσότε-
ρους από 5.100.000 άνδρες.
Πάνω από 5.000.000 πολίτες επίσης εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή 

τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο υπό κατοχή, βομβαρδισμούς, πείνα 
και ασθένειες.

Μέσα σε 6 εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου, σχεδόν μισό 
εκατομμύριο άνθρωποι είχαν προσφερθεί εθελοντικά να πολεμή-
σουν για το Θεό, τη χώρα και την ελευθερία του κόσμου.

Σημαντικές θεωρούνται και οι απώλειες Ελλήνων στρατιωτών 
των συμμαχικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, 5,000 Έλληνες στρατι-
ώτες έπεσαν μαχόμενοι κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και 
132.000 πολίτες, ήτοι ποσοστό 21,7%.

Οι ανθρώπινες απώλειες κατά το Β› Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελ-
λάδα υπολογίζονται στους 750.000, ήτοι ποσοστό 10% του συνο-
λικού πληθυσμού.
Στα δεδομένα έχουμε μόνο αριθμούς θανάτων, όχι απώλειες γε-

νικά, δηλαδή δε συμπεριλαμβάνονται οι τραυματίες και οι νεκροί 
από τις μετέπειτα εμφύλιες συγκρούσεις...

Η 11η Νοεμβρίου είναι γνωστή ως «Ημέρα Ανακωχής» ή «Ημέρα 
Ανάμνησης» ή «Ημέρα Βετεράνων Πολέμου», όπως αποκαλείται 
στις χώρες της Κοινοπολιτείας και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά 
το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η πλησιέστερη Κυριακή στην Ευ-
ρώπη έγινε γνωστή ως «Κυριακή Ανάμνησης». Στις 11 π.μ. την ημέ-
ρα αυτή τηρούνται δύο λεπτά σιγής, για να δοθεί ευχαριστία στο 
Θεό που τους έφερε μέσα από τον πόλεμο και τους έδωσε τη νίκη 
και για να θυμούνται αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους.

Στις 11 π.μ. της 11ης Νοεμβρίου του 1920, η κηδεία και η ταφή του 
«Αγνώστου Στρατιώτη» έλαβε χώρα στο Λονδίνο. Στην πέτρα που 
ήταν πάνω από τον τάφο ήταν χαραγμένες οι λέξεις: «Για το Θεό, 
για το Βασιλιά και τη χώρα, για τους αγαπημένους, το σπίτι και 
την αυτοκρατορία, για την ιερή υπόθεση της δικαιοσύνης και της 
ελευθερίας του κόσμου».

Κάτω από αυτή την πέτρα βρίσκεται το σώμα ενός Βρετανού πο-
λεμιστή.
Φορώντας κόκκινη παπαρούνα στο πέτο, ας αποτίσουμε με ευ-

πρέπεια φόρο τιμής στους Ήρωες Βετεράνους Πολέμων που χάρη 
σε αυτούς απολαμβάνουμε σήμερα το υπέρτατο αγαθό, την ελευ-
θερία μας...

«Σμύρνη Αλησμόνητη», ποιος άραγε νοιάζεται;
Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε με 

πολύ επιτυχία αλλά και με… αποτυχία συνάμα, 
οι εκδηλώσεις για «Τα 100 χρόνια από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή του 1922».

Επιτυχία, διότι οι διοργανωτές στο Ελληνικό Κο-
γκρέσο του Κεμπέκ, την Ελληνική Κοινότης Μείζο-
νος Μόντρεαλ, το Ίδρυμα Ελληνικών Υποτροφιών 
και το Λύκειο Ελληνίδων Μόντρεαλ ετοίμασαν για 
την παροικία ένα πολυδιάστατο απόγευμα. Στο 
Foyer του κοινοτικού κέντρου ήταν κρεμασμένες 
φωτογραφίες που δύσκολα βρήκαν οι διοργανω-
τές. Τη φωτογραφική αυτή έκθεση επιμελήθηκε η 
κα Ελένη Δρακοπούλου. Όσοι τις είδαν διαπίστω-
σαν για άλλη μια φορά τη φρίκη που έζησαν οι 
Έλληνες της Σμύρνης. Αργότερα το απόγευμα 4 
καθηγητές, μεταξύ αυτών ο Δρ. Γιάννης Χατζηνι-

κολάου και ο Καθηγητής πατήρ Λάμπρος Καμπε-
ρίδης, μίλησαν για το θέμα της Μικρασιατικής 
Καταστροφής. Λίγο αργότερα, στις 5 το απόγευμα, 
πραγματοποιήθηκε μια μουσική βραδιά με τρα-
γούδια εκείνης της εποχής και με τη συμβολή των 
χορευτικών Συρτάκι και Ορφέας.
Όλοι. Επαναλαμβάνω ΟΛΟΙ από τους διοργανω-

τές, μουσικούς και χορευτές έδωσαν τον καλύτερο 
τους εαυτό. Αλλά…. Κάπου εδώ είναι η αποτυχία. 
Μόνο περίπου 240 άτομα συμμετείχαν! Και η 
αποτυχία δεν οφείλεται στους διοργανωτές αλλά 
στην ανοσία και αποχή της παροικίας. Βλέπετε, 
άλλο η ΣΜΥΡΝΗ, και άλλο τα μπουζουκο-προ-
γράμματα, που γίνεται το έλα να δεις… 
Αναρωτιέμαι  πόσα μέλη από τα 3.500 της ΕΚΜΜ 

θα είναι στη Γεν. Συνέλευση της 20ης Νοεμβρίου…

Αποχαιρετώντας την Dominique Anglade... 
Το να πούμε ότι σχεδόν δεν είχαμε γνωρίσει την 

Dominique Anglade μέχρι τη στιγμή που η ηγέ-
της του Φιλελεύθερου Κόμματος του Κεμπέκ ανα-
κοίνωσε την παραίτησή της τη Δευτέρα 7 Νοεμβρί-
ου, δεν είναι καθόλου υποτιμητικό.

Του Martin C. Barry

Η Anglade ανακοίνωσε εδώ και λίγες μέρες την από-
φασή της σε συνέντευξη Τύπου στο Μόντρεαλ. Η 
αποχώρησή της έρχεται λίγο περισσότερο από ένα 
μήνα μετά τις εκλογές στην επαρχία του Κεμπέκ.

Η τελευταία δεκαετία σηματοδότησε ένα αρκετά 
μακρύ και κυκλικό ταξίδι για την Anglade. Μπορούμε 
να θυμηθούμε ότι το 2012, ήταν μια από τους λίγους 
υποψηφίους του Συνασπισμού Avenir Québec (CAQ) 
που συμμετείχε σε μια συνέντευξη Τύπου πριν από 
τις επαρχιακές εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Αν και έχασε στην περιοχή του Λαβάλ Fabre από 
τους Gilles Ouimet των Φιλελεύθερων του Κεμπέκ, η 
Anglade ξεχώριζε εκείνη την εποχή μεταξύ των άλλων 
κυρίως ήπιων υποψηφίων του CAQ.

Ενώ απαντούσαν σε ερωτήσεις με τυπικές κοινοτο-
πίες, η Anglade εκφράστηκε με κάποιες πρωτότυπες 
σκέψεις και ιδέες, διακρίνοντας τον εαυτό της ως 
κάποια που φαινόταν να έχει περισσότερες δυνατό-
τητες να αναλάβει κάποια ενδεχόμενη μορφή ανώ-
τερης ηγεσίας.

Έτσι, η ειρωνεία είναι ότι μετά την απόφασή της 
να ενταχθεί στο Φιλελεύθερο Κόμμα του Κεμπέκ το 
2015, ακολουθούμενη από τη σχεδόν αδιαμφισβήτη-
τη προσπάθειά της να γίνει ηγέτης του PLQ το Μάιο 
του 2020, όποια υπόσχεση και αν είχε η Anglade ως 
η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε του κόμματος (και η 
πρώτη έγχρωμη που ηγήθηκε ενός επαρχιακού κόμ-
ματος στο Κεμπέκ, αποδείχθηκε (στη σκληρή και 
αδυσώπητη πραγματικότητα των ζωντανών πυρών) 
ότι ήταν στην πραγματικότητα αποτυχημένη.

Αν και η Anglade κατάφερε να εξασφαλίσει για το 
PLQ το κλονισμένο καθεστώς της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές 
του Οκτωβρίου, δεν μπορεί να παρακάμψει το γεγο-
νός ότι υπό την ηγεσία της, οι Φιλελεύθεροι κέρδι-
σαν λίγο λιγότερο από το 15 τοις εκατό των λαϊκών 
ψήφων. Το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία του 
κόμματος.

Η αθώα απόδοσή της κατά τη διάρκεια των εκλογών 
πρόδιδε μια φαινομενική έλλειψη προσωπικής εμπι-

στοσύνης, τη στιγμή που ο νυν πρωθυπουργός του 
CAQ, Φρανσουά Λεγκό, έλαμπε σαν σουπερνόβα και 
οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν πολύ πριν την ημέρα 
των εκλογών ότι θα κέρδιζε εύκολα μια δεύτερη θη-
τεία.

Αν και οι Φιλελεύθεροι κράτησαν τις περισσότερες 
από τις έδρες προπύργιο τους στο νησί του Μόντρε-
αλ, αλλά αντίθετα τους απόφυγε η μεγάλη πλειοψη-
φία των γαλλόφωνων ψηφοφόρων, το κόμμα κατέ-
ληξε να κερδίσει μόλις 21 έδρες.
Σε ένα άλλο παράδειγμα από την Anglade, οι 21 

έδρες μειώθηκαν σε 20 μετά την αποβολή από την 
Anglade, της βουλευτού στην περιοχή Vaudreuil, 
Marie-Claude Nichols, συμβάλλοντας περαιτέρω σε 
εικασίες σχετικά με το ταπεραμέντο της Anglade και 
το μέλλον της ως ηγέτης του κόμματος.
«Το κόμμα μας βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλές 

προκλήσεις», είπε η Anglade τη Δευτέρα7 Νοεμβρί-
ου. Παραδέχτηκε ότι αποχωρεί και ταυτόχρονα πα-
ραδέχτηκε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα ήταν 
σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση εάν παρέμενε και επέτρε-
πε το προφανές ρήγμα να συνεχίσει.
Οι εκλογές του 2018 συχνά ερμηνεύονται ως ένα 

σημείο καμπής στην πολιτική του Κεμπέκ, σηματοδο-
τώντας το τέλος της παραδοσιακής συζήτησης για το 
φεντεραλισμό και την κυριαρχία στην επαρχία. Πολ-
λοί ειδικοί έχουν πει ότι οι Φιλελεύθεροι, υπό την 
Anglade, δεν κατάφεραν να επανατοποθετηθούν σε 
αυτή τη νέα πολιτική πραγματικότητα.
Τον τελευταίο ενάμιση αιώνα από την ύπαρξη του 

Φιλελεύθερου Κόμματος του Κεμπέκ, το PLQ είδε 
την προτίμηση των ψήφων να ανεβαίνουν και να πέ-
φτουν, με μεγάλες περιόδους εκτός εξουσίας, όταν 
το Union National του Maurice Duplessis κυβερνούσε 
για αρκετές αδιάκοπες δεκαετίες.
Αργότερα, το Parti Québécois φαινόταν να κυβερνά 

ατελείωτα μέχρι που τελικά διακόπηκε, από την επι-
στροφή των επαρχιακών Φιλελεύθερων.

Ωστόσο, οι Φιλελεύθεροι διατηρούσαν πάντα πιστά 
τη βασική τους πεποίθηση ότι ήταν σε θέση να παρά-
σχουν μια λογική και σταθερή μέση λύση πολιτικά, 
όταν οι πολώσεις στο πολιτικό φάσμα ρίχνουν άλλα 
κόμματα σε κάθε άκρο με ασυμβίβαστες διαφορές.

Ίσως, υπό αυτή την έννοια, οι Φιλελεύθεροι, υπό 
ένα νέο ηγέτη και ένα ανανεωμένο όραμα, θα μπο-
ρέσουν και πάλι να σταθούν στο ύψος των περιστά-
σεων και να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο ως συμ-
φιλιωτές και μεσολαβητές στην πολιτική του Κεμπέκ.
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Η συμβολή των Θρησκειών 
στις Διεθνείς Σχέσεις

Η σημερινή κατάσταση χρήζει ιδιαί-
τερης έρευνας αναφορικώς προς 

τα διεθνή θέματα και τον εν γένει ρόλο 
της Ελλάδας ως προς την έκρηξη του 
πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας 
όχι καθ’ όσον αφορά μόνο τις οικονο-
μικές συνέπειες αλλά και εν γένει το δι-
πλωματικό ρόλο της Ελλάδας.

Χαράλαμπος  Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Είναι σαφές πέραν από άσκοπες περι-
στροφές, ότι η Ελλάς είναι ιδίως μετά το 
πέρας του δεύτερου παγκοσμίου πολέ-
μου και επέκεινα, άρρηκτα συνδεδεμένη 
εις το άρμα των Η.Π.Α. ακριβώς  για το 
λόγο αυτό, οι ενέργειες της ως προς τη 
διεθνή σκακιέρα αλλά ενίοτε και ως προς 
τις εκ των ενόντων πράξεις ή παραλεί-
ψεις της (εννοείται εντός της Ελλάδας) 
δρα στείρα και καθ’ υπόδειξη των ξένων 
πολλές φορές συμφερόντων, γεγονός το 
οποίο δημιουργεί αρκετές φορές τριγ-
μούς εις τον πυρήνα ορισμένων θεσμών.
Τηρουμένων των αναλογιών, εις το διε-

θνές αυτό παίγνιο συμβάλλει προσηκό-
ντως και η εργαλειοποίηση της Εκκλη-
σίας, της εκάστοτε ανά τον κόσμο, όπου 
είθισται να ταυτίζεται ή άλλως να καθί-
σταται δούρειος ίππος πολιτικών συμ-
φερόντων, με αποτέλεσμα εις τοιαύτες 
περιπτώσεις, ο πνευματικός χαρακτήρας 
των Εκκλησιών να τίθεται εις δεύτερη 
μοίρα και να προτάσσεται δεόντως ο πο-
λιτικός – επεκτατικός ρόλος της, ο οποίος 
πραγματοποιείται εμμέσως πλην σαφώς, 
μέσω των δημιουργούμενων, κατά περί-
πτωση, διοικητικών τετελεσμένων, επί 
των εδαφών που δρουν θεσμικά ως Εκ-
κλησίες.

Είναι πρόδηλο ότι ο εκάστοτε πνευμα-
τικός χαρακτήρας των χωρών βάσει Θρη-
σκείας, δεν παίζει ενωτικό πάντοτε ρόλο 
ένεκεν ορισμένων πολιτικών, ιστορικών 
ή εδαφικών διαφορών, τα οποία υπερ-
τερούν, ούτως ώστε πλειστάκις να εγεί-
ρονται καίρια ζητήματα Εκκλησιαστικής 
έριδας εισέτι και μεταξύ των Ομόδοξων, 
χάριν της πρωτοκαθεδρίας των πολιτι-
κών συμφερόντων.

Η ίδια η ιστορία έχει αποδείξει την 
ύπαρξη του σχίσματος, η οποία ασφα-
λώς πέραν από πνευματικές έχει εν μέ-
ρει και προεκτάσεις συμφερόντων, επε-
κτατισμού αλλά και οικονομικές διεκδι-
κήσεις.

Άρτι προσφάτως βιώσαμε το Αυτοκέ-
φαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας, γε-
γονός το οποίο προκάλεσε τη μήνη της 
Ορθόδοξης Ρωσίας, ο οποίος εξαπέλυσε 
δριμεία επίθεση και πνευματικές κυρώ-
σεις, ούτως ώστε να επέλθει μεταξύ της 
ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας ένα νεοπαγής ρήγμα.

Η ως άνω διχοστασία μεταξύ των Ορ-
θοδόξων, ασφαλώς υποδαυλίζεται υπό 
διάφορης φύσεως ετερόκλητα συμφέ-
ροντα, τα οποία κείνται εκ της παγκόσμι-
ας σφαίρας διεθνών σχέσεων και θέτουν 
ως άξονα την ανακατανομή ισχύος, τον 
ανταγωνισμό συμφερόντων, καθώς και 
το ρόλο της Εκκλησίας εν γένει ως διοι-
κητικού εν προκειμένω θεσμού, ο οποί-
ος αναγορεύεται ως πολιορκητικός κριός 
και ως μία πρόσθετη επίδειξη ισχύος, 
της εκάστοτε χώρας έναντι της άλλης.

Η συμπλοκή των Εκκλησιών εις τα συμ-
φέροντα ισχύος και εξουσίας των Με-
γάλων Χωρών, συνιστά μια διαχρονική 
πραγματικότητα, όπου η Εκκλησία χρη-
σιμοποιείται ως θεσμικό νομιμοφανές 
εργαλείο να απειλήσει ή να μετουσιώσει 
μέσω αυτής παίγνια εξουσίας, διακινώ-

ντας υπόρρητα μηνύματα εξουσίας.
Οι Εκκλησίες ως οργανισμοί προσαρ-

τώνται εις τη διεθνή γεωπολιτική και 
γεωστρατηγική σκακιέρα, εξυπηρετώ-
ντας τα συμφέροντα των «Μεγάλων Δυ-
νάμεων», με αποτέλεσμα να προτιμούν 
τη διχοστασία μεταξύ ομόδοξων, αντί 
να εναντιωθούν κατά των Δυνάμεων οι 
οποίες τις εμπλέκουν θέτοντας εν τοις 
πράγμασι, σε δεύτερη μοίρα, το μείζον 
και ακανθώδες ζήτημα της πνευματικής 
διάστασης και της ειρηνικής συνύπαρξης 
των λαών, πράγμα το οποίο, εις τη διαι-
ώνια σύγκρουση εξουσιών, λογίζεται ως 
ιδεαλισμός και ουτοπία.
Υπό όλες τις ως άνω συνθήκες, η Ελλάδα 

καλείται να λάβει την κατάλληλη θέση με 
αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα 
της και όχι να υπηρετεί τυφλά τα συμ-
φέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, ενώ 
έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει υπέρ 
αυτής και το συμφέρον της Πατρίδας της, 
εξ αφορμής του πολέμου της Ουκρανίας 
μέγιστα οφέλη.
Εν κατακλείδι, φρονώ ότι τόσο η Ελ-

λαδική ή Κυπριακή Κυβέρνηση αλλά εν 
προκειμένω εκάτερες εκ των αυτοκέφα-
λων Εκκλησιών, δέον όπως συντείνουν, 
δεδομένου ότι αμείλικτα ρεαλιστικά συ-
νιστούν το ασθενές μέρος γεωπολιτικά 
εν σχέσει με τις άλλες χώρες του Ν.Α.Τ.Ο. 
αλλά και της Ευρωπαϊκής ενώσεως και 
εν γένει της «τιτανομαχίας» ανάμεσα 
αφενός του Κινεζικο-Ρωσικού άξονα και 
εξ ετέρου του συνασπισμού των Η.Π.Α. – 
Ευρώπης, προς παντί τρόπο τη διασφά-
λιση των γεωπολιτικών τους συμφερό-
ντων, ως Ελληνισμός, ούτως ώστε κατά 
αυτήν την πρακτική να ενδυναμωθεί ο 
Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, εντός του 
πλαισίου του συνασπισμού εις τον οποίο 
ανήκουμε, καθότι ημείς εν προκειμένω, 
έχουμε τον κοινό ατίθασο εχθρό ο οποί-
ος παραβιάζει ευθαρσώς το Διεθνές Δί-
καιο και είναι η Τουρκία.

Συνελόντι ειπείν, καθίσταται πρόδη-
λο ότι καθίσταται αναγκαίο η Ελλάς να 
έχει τεταμένα αντανακλαστικά, επί τω 
τέλει ίνα εξαχθεί εκ του άκαμπτου και 
παρωχημένου δόγματος, η Ελλάς ανήκει 
εις την Δύση ή εις την Ανατολή, αλλά να 
υιοθετήσει η Ελλάδα ανήκει εις τους Έλ-
ληνες.

*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 πρώτο μεταπτυχια-
κό του στην Πάντειο Σχολή, στο 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτ-
λο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, 
Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυ-
χιακό του, στη Νομική Σχολή Αθη-
νών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και 
Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). 
Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής 
στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού 
δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευ-
μένος Διαμεσολαβητής στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρ-
μογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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Απεργία: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση
Χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια • Απεργιακές 
κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα • Εργαζόμενοι βροντοφώναξαν «ως εδώ»

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το 
μεσημέρι της Τετάρτης 9/11, η με-

γάλη συγκέντρωση των πολιτών στο κέ-
ντρο της Αθήνας, οι οποίοι βγήκαν στους 
δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρη-
θούν για το μεγάλο κύμα ακρίβειας και 
αισχροκέρδειας που «ροκανίζει» τα ει-
σοδήματά τους, την ώρα που η κυβέρνη-
ση αρνείται πεισματικά να προχωρήσει 
σε δραστικά μέτρα.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ κήρυξαν 24ωρη απεργία 
και η πορεία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τε-
τάρτης από την πλατεία Κλαυθμώνος, με 
χιλιάδες εργαζόμενους και φοιτητές να 
δίνουν δυναμικά το παρών. Παράλληλα, 
σωματεία και συλλογικότητες συγκεντρώ-
θηκαν στα Χαυτεία, ενώ το ΠΑΜΕ διοργά-
νωσε ξεχωριστή συγκέντρωση στα Προπύ-
λαια. Οι πορείες κατευθύνθηκαν προς τη 
Βουλή, ωστόσο σημειώθηκαν επεισόδια 
μικρής έντασης, όταν άγνωστοι πέταξαν 
πέτρες και μολότοφ, μπροστά από το 
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στη 
Λεωφόρο Αμαλίας. Τα ΜΑΤ έκαναν ρίψη 
δακρυγόνων και κυνήγησαν διαδηλωτές 
στην Ερμού, ενώ προχώρησαν σε προσα-
γωγές.
Σημειώνεται, η πρωτοφανής απόφα-

ση της ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ενώσεων Συντακτών) να μη δημοσιευ-
τούν(!) οι φωτογραφίες των φωτορεπόρ-
τερ από τις απεργιακές κινητοποιήσεις 
(υλικό διανέμεται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης), προκειμένου να μεταφερθεί 
ο παλμός των μεγάλων συγκεντρώσεων…

ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΗΧΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ,  

ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ,  
ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ»
Το παρών στη μεγάλη απεργιακή κινη-

τοποίηση έδωσε, μεταξύ άλλων, και ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Σε 
δηλώσεις του πριν την έναρξη της πορεί-
ας, ο ίδιος δήλωσε ότι η σημερινή μέρα 
(σ.σ.: Τετάρτη 9/11), είναι μια ηχηρή απά-
ντηση στο καθεστώς της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη: «Οι εργαζόμενοι και η ελληνική 
κοινωνία δίνουν σήμερα μια ηχηρή απά-
ντηση στο καθεστώς της ακρίβειας, της 
αισχροκέρδειας, της ανασφάλειας, της 
διαφθοράς και της διαπλοκής, της ανα-
ξιοπρέπειας. Στο καθεστώς της κυβέρνη-

σης Μητσοτάκη, που συρρικνώνει τη δη-
μοκρατία και βυθίζει την ελληνική κοινω-
νία στην απελπισία. Κάθε μέρα που περ-
νά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, 
τους μεσαίους φτωχούς και τους φτωχούς 
απελπισμένους.

Σήμερα είναι ένα δυνατό μήνυμα, ότι 
ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο. Με την 
ενεργή παρουσία του όμως, και φυσικά 
με την προοπτική μιας μεγάλης πολιτικής 
αλλαγής στις κάλπες που σύντομα θα στη-
θούν. Υπάρχει εναλλακτική λύση προστα-
σίας της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί 
η χώρα να είναι η χειρότερη στην Ευρώπη 
στην ακρίβεια, στην αισχροκέρδεια, στους 
θανάτους από την πανδημία. Χειρότερη 
στους μισθούς. Υπάρχει εναλλακτική λύση 
με στήριξη των μισθών, στήριξη της ερ-
γασίας και κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα 
έρθει γρήγορα» σημείωσε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «ΒΑΘΙΑ ΑΔΙΚΗ  
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ»
Το παρών στη μεγάλη απεργιακή κι-

νητοποίηση έδωσε και ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε 
δηλώσεις του από την πλατεία Κλαυθμώ-
νος, ο ίδιος τόνισε: «Η οικονομική κρίση 
είναι βαθιά άδικη στη χώρα μας και αυτό 
φαίνεται από τις επιπτώσεις συγκριτικά 
με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα, 
έχουμε πληθωρισμό ακρίβειας για τους 
ευάλωτους και τη μεσαία τάξη και πλη-
θωρισμό υπερκερδών για τους ισχυρούς. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νοικοκυριά 
έως 750 ευρώ μηνιαίο εισόδημα έχουν 

χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύ-
ναμης και τα νοικοκυριά έως 1.100 ευρώ 
έχουν χάσει περίπου το 14%. Συγχρόνως, 
οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας, ενώ η 
τιμή της μεγαβατώρας ήταν περίπου στα 
400 ευρώ και στα 233 ευρώ τους δύο προ-
ηγούμενους μήνες, την πούλησαν στα 600 
και στα 800 ευρώ. Και βέβαια οι τράπεζες, 
όπου η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων 
από το μέσο όρο επιτοκίου στα στεγαστι-
κά δάνεια είναι η μεγαλύτερη στην Ευ-
ρώπη. Η Κυβέρνηση, αντί λοιπόν να έχει 
προτεραιότητα να προστατέψει τους ευ-
άλωτους και τη μεσαία τάξη, συνεχίζει σε 
αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση να είναι 
τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφε-
ρόντων».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: «ΚΑΜΙΑ 
ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Το μήνυμα, ότι η μεγάλη συμμετοχή στην 
πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 9/11 
αποδεικνύει ότι ο λαός δε θα δείξει καμία 
ανοχή στις πολιτικές εναντίον του, έστει-
λε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημή-
τρης Κουτσούμπας. Συγκεκριμένα, είπε: 
«Η μεγάλη, σημερινή πανελλαδική απερ-
γία στέλνει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, 
σε όλη την Ευρώπη, ότι ο ελληνικός λαός, 
το κίνημά του, δε θα γίνουν συνένοχοι, δε 
θα δείξουν καμία ανοχή στην αντιλαϊκή 
πολιτική των κυβερνώντων, των άλλων 
κομμάτων του μεγάλου κεφαλαίου, της 
ενεργειακής φτώχειας και των πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σαπίλας αυ-
τού του καπιταλιστικού συστήματος». 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου, 

των εργατικών σωματείων, μελών της 
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς αλλά και 
φοιτητών, στις απεργιακές κινητοποιή-
σεις στη Θεσσαλονίκη. Από την Καμάρα 
μέχρι την παραλία όλοι οι δρόμοι γέμισαν 
διαδηλωτές.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  
ΣΕ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΠΑΤΡΑ

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στις συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματο-
ποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Στο Αγρίνιο, η συγκέντρωση  πραγματο-

ποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Δημο-
κρατίας και συμμετείχαν εργαζόμενοι του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αλλά 
και συνταξιούχοι. 

Ιδιαίτερο τόνο έδωσαν τα τρακτέρ που 
κατέλαβαν μέρος της πλατείας, οι καθα-
ρίστριες με τη στολή εργασίας αλλά και 
τα στεφάνια που κατέθεσαν επαγγελμα-
τικά σωματεία, βλέποντας τους κλάδους 
τους να «σβήνουν». 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, μεταξύ 
άλλων, εκπαιδευτικοί, έμποροι, αγρότες, 
οικοδόμοι, λογιστές, καθαρίστριες, εργα-
ζόμενοι ΟΤΑ, γιατροί και εργαζόμενοι του 
Νοσοκομείου Αγρινίου, σχολικοί τροχο-
νόμοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και κομμωτές 
ενώ το «παρών» έδωσε και ο Σύλλογος 
Φοιτητών Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
και πορείες των τελευταίων ετών έγινε 
στα Γιάννενα. Η συγκέντρωση έγινε στις 
10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννί-
νων. 

Ακολούθησαν ομιλίες και η πορεία ξεκί-
νησε γύρω στις 11.30 προς την κεντρική 
πλατεία και τους δρόμους του κέντρου. 
Η συμμετοχή από σωματεία, συνδικαλι-

στικούς φορείς και πολιτικά κόμματα ήταν 
μαζική. Τα βασικά συνθήματα που ακού-
γονταν ήταν ενάντια στην ακρίβεια και τα 
επιδόματα φτώχειας.
Αρκετά καταστήματα της πόλης, και στο 

κέντρο των Ιωαννίνων, έμειναν κλειστά 
κατά τις ώρες που κάλεσε ο Εμπορικός 
Σύλλογος, ενώ άλλα συνέχισαν να είναι 
κλειστά και αργότερα. Η ίδια μαζικότη-
τα στην κινητοποίηση της Τετάρτης 9/11 
υπήρξε και στην Πάτρα. / © newsbreak.gr
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Έρευνες υδρογονανθράκων: Τα επόμενα βήματα
Εκδόθηκε η NAVTEX για το ξεκίνημα των σεισμικών ερευνών ανεύρεσης  
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ιόνιο, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης 

Ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρε-
σίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρα-

κλείου Κρήτης εξέδωσε NAVTEX, σύμφω-
να με την οποία, από 8 Νοεμβρίου μέχρι 
νεωτέρας, θα αναπτυχθεί εξοπλισμός και 
θα πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευ-
νες από το πλοίο SANCO SWIFT, στο Ιόνιο 
πέλαγος, το δυτικό πέλαγος και δυτικά 
και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Με την ίδια 
navtex προτρέπονται τα παραπλέοντα 
πλοία να τηρούν απόσταση ασφαλείας.
Οι γεωφυσικές έρευνες θα πραγματο-

ποιηθούν τους προσεχείς χειμερινούς μή-
νες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τυχόν 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα 
με τα αυστηρότερα και καλύτερα διεθνή 
πρότυπα για την προστασία του περιβάλ-
λοντος, αναφέρει η Ελληνική Διαχειριστι-
κή Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενερ-
γειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) σε συνέχεια των 
δηλώσεων του Πρωθυπουργού κ. Κυριά-
κου Μητσοτάκη, για την άμεση έναρξη 
των σεισμικών ερευνών στις παραχωρή-
σεις Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης. 
Παράλληλα, προχωρούν τρισδιάστατες 
σεισμικές έρευνες στο Βόρειο Ιόνιο (Block 
2), ενώ προηγήθηκαν στις αρχές του χρό-
νου έρευνες στο Κεντρικό και στο Νότιο 
Ιόνιο. 
«Τον Απρίλιο, ο Πρωθυπουργός ανακοί-

νωσε την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμ-
ματος για τη διερεύνηση των δυνητικών 
αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας 
και την επέκταση του σκοπού της ΕΔΕΥΕΠ, 
η οποία έχει πλέον υπό την επίβλεψη της 
έργα εξερεύνησης και παραγωγής υδρο-
γονανθράκων, διαχείρισης και δέσμευσης 
αερίων του θερμοκηπίου, γεωλογικής 
αποθήκευσης αερίων, ανάπτυξης υπερά-
κτιων αιολικών πάρκων και διεθνών αγω-
γών», αναφέρει η ΕΔΕΥΕΠ. 

Τα μέτρα προστασίας  
του περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:

-Χρήση του πρωτοκόλλου «ήπιας εκκίνη-
σης» για να διασφαλιστεί ότι τα θαλάσσια 
θηλαστικά μπορούν να απομακρυνθούν 
προσωρινά από την περιοχή διενέργειας 
των γεωφυσικών ερευνών πριν την έναρ-
ξή τους.
-Διπλασιασμός των παρατηρητών των θα-

λάσσιων θηλαστικών πάνω στα ερευνητι-
κά πλοία που διενεργούν τις γεωφυσικές 
έρευνες για να διασφαλιστεί η προστασία 
των κητωδών και άλλων ειδών θαλάσσιας 
ζωής εντός της ζώνης ασφαλείας.
-Επέκταση της ακτίνας της ελάχιστης ζώ-

νης ασφαλείας γύρω από το πλοίο που 
διενεργεί τις γεωφυσικές έρευνες σε πε-
ρίπτωση εντοπισμού μεγάλων θαλάσσιων 
ζώων.
-Περίοδος αναμονής 30 λεπτών πριν την 

έναρξη και παύση κάθε εξερευνητικής 
δραστηριότητας.
-Παθητική ακουστική παρακολούθηση 

υποβρύχιων ήχων για τη μέτρηση των επι-
πέδων θαλάσσιου θορύβου για τον εντο-
πισμό θαλάσσιων θηλαστικών.
-Εφαρμογή ζώνης αποκλεισμού 1 χιλιομέ-

τρου γύρω από τις περιοχές «Natura» κα-
θώς και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
-Παρακολούθηση με εναέρια μέσα των 

κητωδών κατά τη διάρκεια και μετά το πέ-
ρας των ερευνών.
-Πλήρης συμμόρφωση με όλους τους 

εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες 
σύμφωνα με συμβάσεις MARPOL VI και 
ACCOBAMS και τις κατευθύνσεις του JNCC.

«Η απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω 
μέτρων και όλων των σχετικών διαδικασι-
ών διασφαλίζεται από την παρουσία στο 

ερευνητικό σκάφος ανεξάρτητων παρατη-
ρητών της ΕΔΕΥΕΠ. Επιπλέον, στο πλαίσιο 
των ερευνών δραστηριοποιείται έμπειρο 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το 
οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία 
με τις εμπλεκόμενες τοπικές και περιφε-
ρειακές λιμενικές  αρχές, καθώς και με τα 
εμπορικά και αλιευτικά σκάφη που πλέ-
ουν πλησίον των περιοχών των ερευνών 
με στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση τόσο 
των ερευνητικών προγραμμάτων όσο και 
των καθημερινών δραστηριοτήτων  στις 
συγκεκριμένες περιοχές». 

Ο κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, σχολίασε: «Θα 
ήθελα να ανακοινώσω με μεγάλη χαρά 
την πρόοδο που σημειώνουμε, με βάση το 
σχέδιο που είχαμε ανακοινώσει νωρίτερα 
μέσα στο έτος με τον Πρωθυπουργό. Οι 
διεθνείς επενδυτές, τόσο στις συμβατικές 
όσο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά σε αυτό 
το σχέδιο. Τον Αύγουστο καλωσορίσαμε 
την ExxonMobil ως νέο διαχειριστή στην 
Κρήτη και ο ρυθμός με τον οποίο προο-
δεύουμε είναι απόδειξη της άριστης συ-
νεργασίας μας με κορυφαίες εταιρείες 
ενέργειας και παρόχους υπηρεσιών, όπως 
οι ExxonMobil, Helleniq Energy, Energean 
καθώς και η PGS – μια κορυφαία εταιρεία 
πρόσκτησης και επεξεργασίας γεωφυσι-
κών δεδομένων παγκοσμίως». 
Ο κ. Rikard Scoufias, Πρόεδρος της ΕΔΕΥ-

ΕΠ, καλωσόρισε την πρόοδο και ανέφερε 
ότι: «Σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό 
ορόσημο στη στρατηγική μας για την αξι-
οποίηση των πόρων φυσικού αερίου της 
Ελλάδας και τις προσπάθειές μας να επι-
ταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση σε 
ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μείγμα και να 
ενισχύσουμε την εφοδιαστική ασφάλεια. 
Το ελληνικό φυσικό αέριο μπορεί να δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο – όχι μόνο για 
την Ελλάδα, αλλά και για την υποστήριξη 
της ευρύτερης περιοχής και της αυξανό-
μενης ζήτησης της Ευρώπης για ενεργεια-
κούς πόρους σε μια κρίσιμη στιγμή για την 
ενεργειακή ασφάλεια».

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ  
ΟΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  

ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Θαλάσσια περιοχή εμβαδού 40.000 τε-

τραγωνικών χιλιομέτρων καλύπτουν τα 
δύο «οικόπεδα» δυτικά και νοτιοδυτικά 
της Κρήτης, στα οποία όπως ανέφερε ο 
πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ξεκινούν τις επόμενες ημέρες σεισμικές 
έρευνες για τη διερεύνηση ύπαρξης κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων.

Και στις δύο περιοχές η πλειοψηφία 
των δικαιωμάτων έρευνας ανήκει στην 
ExxonMobil η οποία, ύστερα από την απο-

χώρηση της γαλλικής ΤotalEnergies, ελέγ-
χει το 70% των δικαιωμάτων, ενώ το υπό-
λοιπο 30% ανήκει στην Hellenic Energy 
(ΕΛΠΕ). Οι συμβάσεις μίσθωσης των δύο 
περιοχών είχαν κυρωθεί από τη Βουλή το 
2019. 

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση 
από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πό-
ρων (ΕΔΕΥΕΠ) η κοινοπραξία ExxonMobil 
– ΕΛΠΕ έχει υποβάλει ποσοτικά και ποιο-
τικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα σεισμι-
κών ερευνών με στόχο την ολοκλήρωση 
των ερευνών σε δύο αντί για τρία χρόνια, 
ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα στα τέλη 
του 2023. Οι σεισμικές έρευνες παρέχουν 
στις εταιρείες την πληροφορία που είναι 
απαραίτητη για να αποφασίσουν αν θα 
προχωρήσουν σε ερευνητική γεώτρηση, 
η οποία σε περιοχές όπως αυτές δυτικά 
και νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι υψηλού 

κόστους, λόγω του μεγάλου βάθους της 
θάλασσας. 
Σύμφωνα με την ΕΔΕΥΕΠ «πρόκειται 

για την πιο υποσχόμενη περιοχή για την 
ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου αλλά και ταυτόχρονα για τη λιγό-
τερο ώριμη, όπου είναι επιτακτική η άμε-
ση πρόσκτηση σεισμικών δεδομένων». 

Σημειώνεται επίσης, ότι την προηγούμε-
νη εβδομάδα εκδικάστηκε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας αίτηση για ακύρωση της 
υπουργικής απόφασης περιβαλλοντικής 
έγκρισης του προγράμματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις 
δύο θαλάσσιες περιοχές («Νοτιοδυτικά 
Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης»). 
Την προσφυγή είχαν καταθέσει το Μάιο 

του 2019 οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
WWF Ελλάς, Greenpeace και το Ινστιτούτο 
Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος. 
                                                     © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σταθερή η ανεργία  
στο 5,2%

Αύξηση της απασχόλησης

Η απασχόληση στον Καναδά αυξήθη-
κε κατά 108.000 άτομα (+0,6%) τον 

Οκτώβριο, ανακτώντας τις απώλειες που 
παρατηρήθηκαν από το Μάιο έως το Σε-
πτέμβριο. Το ποσοστό ανεργίας παρέμει-
νε σταθερό στο 5,2% τον Οκτώβριο, όσο 
ήταν και το Σεπτέμβριο.
Η απασχόληση αυξήθηκε σε αρκετούς 

κλάδους, με επικεφαλής τη μεταποίηση, 
τις κατασκευές και τις υπηρεσίες διαμο-
νής και τροφίμων. Παράλληλα, υποχώρη-
σε στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κα-
θώς και στους φυσικούς πόρους.
Ο αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτι-

κό τομέα αυξήθηκε για πρώτη φορά από 
το Μάρτιο του 2022. Η απασχόληση πα-
ρουσίασε ελάχιστη μεταβολή μεταξύ των 
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και των 
αυτοαπασχολούμενων. Η απασχόληση 
αυξήθηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες στις βασικές ηλικίες εργασίας 25 
έως 54 ετών τον Οκτώβριο. Ελάχιστα άλ-
λαξε μεταξύ ανδρών και γυναικών ηλικίας 
15 έως 24 ετών και σε άτομα ηλικίας 55 
ετών και άνω.

Η απασχόληση αυξήθηκε σε έξι επαρχί-
ες, με τα κέρδη να επικεντρώνονται στο 
Οντάριο και το Κεμπέκ. Η ετήσια αύξηση 
των μέσων ωριαίων μισθών των εργα-
ζομένων παρέμεινε πάνω από το 5% για 
πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, 
σημειώνοντας άνοδο 5,6% (+1,68$ σε 
31,94$) σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 
2021 (μη εποχικά προσαρμοσμένη).

Μετά από μείωση 0,6% το Σεπτέμβριο, 
οι συνολικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν 
κατά 0,7% τον Οκτώβριο. Σε σύγκριση 
με τον Οκτώβριο του 2021, οι συνολικές 
ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,2%. Τον 
Οκτώβριο, σχεδόν τα δύο τρίτα (64,3%) 
των εργαζομένων με μισθούς άνω των 
40.00$ ανά ώρα είχαν λάβει αύξηση το 
προηγούμενο έτος, σε σύγκριση με το ήμι-
συ (50,1%) από αυτούς με μισθούς 20.00$ 
ή λιγότερο την ώρα (πληθυσμός ηλικίας 
15 έως 69, μη εποχικά προσαρμοσμένο).

Περισσότεροι από ένας στους τρεις 
(35,3%) Καναδοί ηλικίας 15 ετών και άνω 
ζούσαν σε νοικοκυριά που αναφέρουν 
δυσκολία κάλυψης οικονομικών αναγκών 
τον Οκτώβριο, από έναν στους πέντε τον 
Οκτώβριο του 2020 (μη εποχικά προσαρ-
μοσμένη). 

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η πλειονότητα της αύξησης της απα-
σχόλησης τον Οκτώβριο σημειώθηκε 
στις βασικές ηλικίες εργασίας 25 έως 54 
ετών. Με βάση την αύξηση κατά 42.000 
(+0,3%) το Σεπτέμβριο, η απασχόληση 
γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε 
κατά 69.000 (+0,5%) τον Οκτώβριο, λόγω 
των κερδών πλήρους απασχόλησης. Αυξή-
σεις παρατηρήθηκαν τόσο στους άνδρες 
(+45.000, +0,7%) όσο και στις γυναίκες 
(+24.000, +0,4%) σε αυτήν την ηλικιακή 
ομάδα. Σε σύγκριση με 12 μήνες νωρίτε-
ρα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά παρό-
μοιο ποσοστό για τους άνδρες βασικής 
ηλικίας (+197.000, +3%) και τις γυναίκες 
(+194.000, +3,2%).
Οι νέοι άνδρες και οι νέες γυναίκες ηλικί-

ας 15 έως 24 ετών είδαν μικρή καθαρή αλ-
λαγή στην απασχόληση τον Οκτώβριο. Η 
απασχόληση των νέων έχει μια ελαφρά 
πτωτική τάση, μειούμενη κατά 43.000 
(-1,6%) από το Μάιο του 2022, με κέρ-
δη στους νέους άνδρες (+15.000, +1,1%) 
περισσότερα από αυτά που αντισταθμί-
ζονται από τις απώλειες των νέων γυναι-
κών  (-58.000, -4,4%).

Η απασχόληση τόσο για τους άνδρες όσο 
και για τις γυναίκες ηλικίας 55 ετών και 
άνω παρουσίασε μικρή αλλαγή για τρίτο 
συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο. Σε ετή-
σια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 
98.000 (+5,4%) μεταξύ των ηλικιωμένων 
γυναικών τον Οκτώβριο και ελάχιστα άλ-
λαξε μεταξύ των ηλικιωμένων ανδρών.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΕ 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ηλι-

κίας 25 έως 54 ετών μειώθηκε κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες στο 4,2% τον Οκτώ-
βριο. Η πτώση του Οκτωβρίου αντιστάθ-
μισε εν μέρει την αύξηση κατά 0,6 ποσο-
στιαίες μονάδες τον Αύγουστο και μείωσε 
το ποσοστό ανεργίας για αυτήν την ομάδα 
στο επίπεδο του Μαΐου 2022, λίγο πάνω 
από το χαμηλό ρεκόρ του 4% που παρατη-
ρήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022. 
Μεταξύ των γυναικών με βασική ηλικία, 
το ποσοστό ανεργίας παρουσίασε μικρή 
μεταβολή στο 4,2% τον Οκτώβριο.

Μεταξύ των νέων γυναικών ηλικίας 15 
έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας αυξή-
θηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 
10,5% τον Οκτώβριο. 

Ενώ το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 
νέων γυναικών είχε φτάσει σε ιστορι-
κό χαμηλό 7,1% τον Ιούνιο, παρουσίασε 
ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες και 
ήταν πάνω από το προ-πανδημικό επίπε-
δο του Φεβρουαρίου 2020 τον Οκτώβριο. 
Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετά-

βλητο στο 10,8% στους νέους άνδρες τον 
Οκτώβριο. Το ποσοστό ανεργίας παρέμει-
νε επίσης αμετάβλητο τόσο στους άνδρες 
(4,6%) όσο και στις γυναίκες (4,7%) ηλικί-
ας 55 ετών και άνω τον Οκτώβριο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΞΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Η απασχόληση αυξήθηκε στο Οντάριο, 
το Κεμπέκ, το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρ-
δου, τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ, το Σα-
σκάτσουαν και τη Μανιτόμπα τον Οκτώ-
βριο. Υπήρχε μικρή μηνιαία αλλαγή στις 
υπόλοιπες επαρχίες. 

Μετά από μια πτώση το Σεπτέμβριο, η 
απασχόληση στο Οντάριο αυξήθηκε κατά 
43.000 (+0,6%) τον Οκτώβριο, κυρίως στη 
μερική απασχόληση. Το ποσοστό ανερ-
γίας στην επαρχία άλλαξε ελάχιστα στο 
5,9%. Τα κέρδη της απασχόλησης προήλ-
θαν από τις υπηρεσίες διαμονής και δια-
τροφής και τις επαγγελματικές, επιστημο-
νικές και τεχνικές υπηρεσίες. 

Στη μητροπολιτική περιοχή της απογρα-
φής (CMA) του Τορόντο, η απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 31.000 (+0,9%) τον Οκτώ-
βριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε 
αμετάβλητο στο 6,3%. 

Μεταξύ των άλλων CMA του Οντάριο, το 
ποσοστό ανεργίας κυμαινόταν από 4,2% 
στο τμήμα Οντάριο της Οτάβα – Γκατινό 
έως 8,5% στο Γουίνδσορ (κινητοί μέσοι 
όροι τριών μηνών).

Στο Κεμπέκ, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 28.000 (+0,6%) τον Οκτώβριο, η δεύ-
τερη αύξηση σε τρεις μήνες. Το ποσοστό 
ανεργίας της επαρχίας μειώθηκε κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες στο 4,1%. Τα κέρδη 
από την εργασία πλήρους απασχόλησης 
υπέρ-αντιστάθμισαν τη μείωση της μερι-
κής απασχόλησης. 
Τα μεγαλύτερα κέρδη στην απασχόλη-

ση σημειώθηκαν στις κατασκευές και τις 
κατηγορίες χρηματοδότησης, ασφάλισης, 
ακίνητης περιουσίας, ενοικίασης και χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης. 

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσμα-
τα από την Έρευνα για κενές θέσεις ερ-
γασίας και μισθούς, το ποσοστό κενών 
θέσεων εργασίας στο Κεμπέκ συνέχισε να 
είναι από τα υψηλότερα σε όλες τις επαρ-
χίες από τον Αύγουστο (χωρίς εποχική 
προσαρμογή). 
Στη CMA του Μόντρεαλ, η απασχόληση 

αυξήθηκε κατά 23.000 (+1%) τον Οκτώ-
βριο και το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,2%.
Στο νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου, μια 

από τις επαρχίες που επλήγησαν από την 
τροπική καταιγίδα Φιόνα το Σεπτέμβριο, η 
απασχόληση αυξήθηκε κατά 4.300 (+5,3%) 
τον Οκτώβριο, κάτι περισσότερο από 
αντιστάθμιση της πτώσης του Σεπτεμβρί-
ου. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 
2,9 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,4%.

Η απασχόληση αυξήθηκε επίσης στη 
Νέα Γη και το Λαμπραντόρ (+3.300, 
+1,4%) τον Οκτώβριο. Παρά τα περισσό-
τερα άτομα που εργάζονται, το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 10,3%, καθώς περισσότεροι 
άνθρωποι στην επαρχία συμμετείχαν στην 
αγορά εργασίας.

Η απασχόληση στο Σασκάτσουαν αυ-
ξήθηκε κατά 6.100 (+1,1%) τον Οκτώβριο, 
μετά από έξι διαδοχικούς μήνες μικρής 
αλλαγής. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 
κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,6% 
τον Οκτώβριο.

Η απασχόληση στη Μανιτόμπα αυξή-
θηκε (+4.600, +0,7%) για δεύτερο συνεχό-
μενο μήνα τον Οκτώβριο, με κέρδη στην 
πλήρη απασχόληση. 
Το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της 
Μανιτόμπα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο 
με το Σεπτέμβριο.

Τα ποσοστά ανεργίας  
στις 10 Επαρχίες τον Οκτώβριο  
(σε παρένθεση ο Σεπτέμβριος): 

Newfoundland/Labrador 10,3% (9,5%) 
Prince Edward Island 5,4% (8,3%)
Nova Scotia  6,7% (6,2)
New Brunswick  6,7% (6,7%) 
Quebec   4,1% (4,4%) 
Ontario   5,9% (5,8%) 
Manitoba  4,6% (4,5%) 
Saskatchewan  4,6% (4,1%) 
Alberta   5,2% (5,5%)
British Columbia  4,2% (4,3%)

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  11 Νοεμβριου, 2022 / November 11, 2022 9

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

CHOMEDEY

SOLDSOLD
CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot, 

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

ΚΑΝΑΔΑΣ

Η μετανάστευση στην υπηρεσία της Οικονομίας

Η καναδική οικονομία γνώρισε μία 
από τις ταχύτερες ανακάμψεις από 

τον COVID-19 μεταξύ των προηγμένων 
οικονομιών, αλλά τώρα αντιμετωπίζει 
κρίσιμες ελλείψεις στην αγορά εργασί-
ας, που προκαλούν αβεβαιότητα στις 
καναδικές επιχειρήσεις και εργάτες.

Την 1η Νοεμβρίου 2022 στο Τορόντο, ο 
Sean Fraser (φωτ.), Υπουργός Μετανά-
στευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας, 
δημοσίευσε το Σχέδιο Επιπέδων Μετανά-
στευσης 2023–2025 του Καναδά. 
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μετανάστευ-

ση ως στρατηγική για να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους 
και να προσελκύσουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται σε βασικούς τομείς – συ-
μπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 
περίθαλψης, των ειδικευμένων επαγγελ-
μάτων, της κατασκευής και της τεχνολο-
γίας – για τη διαχείριση των κοινωνικών 
και οικονομικών προκλήσεων που θα 
αντιμετωπίσει ο Καναδάς τις επόμενες 
δεκαετίες.

Πέρυσι ο Καναδάς υποδέχτηκε πάνω 
από 405.000 μετανάστες – τους περισσό-
τερους που έχει υποδεχθεί ποτέ σε ένα 
χρόνο. Η κυβέρνηση συνεχίζει αυτή τη 
φιλοδοξία, θέτοντας στόχους στο σχέδιο 
νέων επιπέδων 465.000 μόνιμων κατοί-
κων το 2023, 485.000 το 2024 και 500.000 
το 2025. Το σχέδιο εστιάζει επίσης στην 
προσέλκυση νεοφερμένων σε διάφορες 
περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανο-
μένων των μικρών πόλεων και αγροτικές 
κοινότητες.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

• Mακροπρόθεσμη εστίαση στην οικο-
νομική ανάπτυξη, με μόλις πάνω από το 
60% των εισακτέων στην οικονομική τάξη 
έως το 2025.
• Xρήση νέων χαρακτηριστικών στο σύ-

στημα Express Entry για να εισάγει μετα-
νάστες με τις απαιτούμενες δεξιότητες και 
προσόντα σε τομείς που αντιμετωπίζουν 
οξείες ελλείψεις εργατικού δυναμικού, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη, η μετα-
ποίηση, οι οικοδομικές εργασίες και το 

STEM (Science, Technology, Engineering 
and Math).
• Aυξήσεις σε περιφερειακά προγράμ-

ματα για την αντιμετώπιση στοχευμένων 
αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, 
μέσω του Προγράμματος Υποψηφίων 
Επαρχιών, του Προγράμματος Μετανά-
στευσης Ατλαντικού και του Πιλοτικού 
προγράμματος βόρειας αγροτικής μετα-
νάστευσης.
• Tαχύτερη επανένωση περισσότερων 

οικογενειών.
• Διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 4,4% 

των νέων μόνιμων κατοίκων εκτός Κεμπέκ 
είναι Γαλλόφωνοι.
• Υποστήριξη για παγκόσμιες κρίσεις 

παρέχοντας ένα ασφαλές καταφύγιο σε 
όσους αντιμετωπίζουν διώξεις, συμπερι-
λαμβανομένης της επέκτασης του πιλο-
τικού προγράμματος Economic Mobility 
Pathways.

Με εστίαση στην περιφερειακή μετα-
νάστευση, αυτό το σχέδιο βασίζεται σε 
συνεχείς εργασίες για την ενίσχυση του 
μεταναστευτικού μας συστήματος και τη 
διάδοση των πλεονεκτημάτων του μετα-
νάστευσης σε κοινότητες σε όλη τη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 
της ζωτικότητας των γαλλόφωνων κοινο-
τήτων εκτός του Κεμπέκ.  
«Πέρυσι, καλωσορίσαμε τους περισσό-

τερους μετανάστες μέσα σε ένα χρόνο 
στην ιστορία μας. Το φετινό σχέδιο για 
τα επίπεδα μετανάστευσης θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να βρουν τους εργαζό-
μενους που χρειάζονται, να θέσει τον 
Καναδά σε μια πορεία που θα συμβάλει 
στη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας και θα 
επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις βασικές 
δεσμεύσεις μας απέναντι σε ευάλωτους 
ανθρώπους που ξεφεύγουν από τη βία, 
τον πόλεμο και τις διώξεις» είπε ο Sean 

Fraser, Υπουργός Μετανάστευσης, Προ-
σφύγων και Ιθαγένειας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το καινούργιο σχέδιο είναι μια προβολή 

του πόσοι μόνιμοι κάτοικοι θα γίνουν δε-
κτοί στον Καναδά σε ένα δεδομένο έτος 
και θέτει στόχους για τις συνολικές εισα-
γωγές ανά κατηγορία μετανάστευσης. Η 
μετανάστευση αντιπροσωπεύει σχεδόν 
το 100% της αύξησης του εργατικού δυ-
ναμικού του Καναδά και, έως το 2032, 
προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύει το 
100% της αύξησης του πληθυσμού του 
Καναδά. Η γήρανση του πληθυσμού του 
Καναδά σημαίνει, ότι η αναλογία εργαζό-
μενων προς συνταξιούχους αναμένεται 
να μετατοπιστεί από 7 προς 1 πριν από 
50 χρόνια, σε 2 προς 1 έως το 2035.
Κατά την Απογραφή του 2021, σχεδόν 1 

στα 4 άτομα που καταμετρήθηκαν ήταν 
μετανάστες, το υψηλότερο ποσοστό με-
ταξύ των χωρών της G7. Λίγο περισσότε-
ροι από 1,3 εκατομμύρια νέοι μετανάστες 
εγκαταστάθηκαν μόνιμα στον Καναδά 
από το 2016 έως το 2021, ο υψηλότερος 
αριθμός πρόσφατων μεταναστών που κα-
ταγράφηκε ποτέ σε καναδική απογραφή.

ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στο Σχέδιο Δράσης για τις Επίσημες 

Γλώσσες (2018-2023), η κυβέρνηση πα-
ρείχε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια 
σε διάστημα πέντε ετών για την υποστή-
ριξη των επίσημων γλωσσών, συμπερι-
λαμβανομένων 40,8 εκατομμυρίων δολα-
ρίων για πρωτοβουλίες γαλλόφωνης με-
τανάστευσης. Σύμφωνα με τη Συμφωνία 
Καναδά – Κεμπέκ, το Κεμπέκ καθορίζει τα 
δικά του επίπεδα μετανάστευσης.

ΠΗΓΗ:  Immigration, Refugees  
and Citizenship Canada

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Ακόμα δύο Rafale στο ελληνικό οπλοστάσιο!
Ν. Παναγιωτόπουλος: «Τιμούμε την εορτή της Πολεμικής  
Αεροπορίας με δύο νέα Rafale στο δυναμικό της»

«Δε θα σταματήσει η εντατική 
προσπάθεια για να ισχυροποι-

ηθούν ακόμα περισσότερο οι Ένοπλες 
Δυνάμεις με μέσα. Σήμερα, στην εορ-
τή της Πολεμικής Αεροπορίας, πέταξαν 
δύο καινούργια «Rafale» που ανήκουν 
στη δεύτερη εξάδα που παραδίδεται 
αυτό το διάστημα στην Πολεμική Αερο-
πορία». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, στον επίσημο εορτασμό 
του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που πραγμα-
τοποιήθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, στη 
Σχολή Ικάρων, στη Δεκέλεια.
Μιλώντας σε στρατιωτικούς συντάκτες, 

ο Ν. Παναγιωτόπουλος ευχήθηκε «σε 
κάθε γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας 
να έχουμε ένα ή περισσότερα καινούργια 
μέσα να εμφανίζονται στους ελληνικούς 
ουρανούς. Τα επόμενα τέσσερα Rafale 
από τη δεύτερη εξάδα θα παραδοθούν 
στο προσεχές διάστημα, με ρυθμό περί-
που ένα ανά μήνα. Κι έπεται συνέχεια» 
επισήμανε.
«Το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας» 

πρόσθεσε, «προδιαγράφεται λαμπρό 
αφού ήδη εντάσσονται τα Rafale, προχω-
ρά με ταχείς ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός 
των 83 F-16 στην εκδοχή Viper, την πιο 
προηγμένη εκδοχή στον κόσμο σήμερα».
Σημείωσε, δε, ότι «έχει παρθεί η από-

φαση για τον εκσυγχρονισμό και των F-16 
Block 50. Η Ελλάδα έχει μπει στο πρό-
γραμμα F-35, σε μερικούς μήνες περιμέ-
νουμε την απάντηση στο LOR που έχουμε 
στείλει, προκειμένου να εξελιχθεί κι αυτή 
η διαδικασία και έπεται συνέχεια».
«Περισσότερη διακλαδικότητα, περισ-

σότερη δικτυοκεντρικότητα, αφού στη 
σύγχρονη, την ψηφιακή εποχή, η ταχύ-
τητα μετάδοσης πληροφορίας στο χειρι-
στή και από το χειριστή σε άλλα μέσα και 
άλλων Κλάδων, είναι χρήσιμης σημασίας, 
που τον βοηθούν να εκτελεί καλύτερα 
την αποστολή του. Και σε αυτή την εποχή 
μπαίνει λοιπόν και η Πολεμική Αεροπο-
ρία» υπογράμμισε ο Ν. Παναγιωτόπου-
λος.
Για την τελετή καθέλκυσης της πρώτης 

φρεγάτας Belharra του Γαλλικού Πολεμι-
κού Ναυτικού, που έγινε τη Δευτέρα 7/11 
παρουσία του Ν. Παναγιωτόπουλου στη 
Γαλλία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνι-
σε ότι «ήταν μια μεγάλη μέρα για τις γαλ-
λικές Ένοπλες Δυνάμεις, για το γαλλικό 

Ναυτικό, όμως με σημασία και για τις ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αφού ακολου-
θεί το δεύτερο καράβι που θα είναι για 
λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού». Η 
δεύτερη φρεγάτα, όπως είπε, «ναυπηγεί-
ται ήδη στα Ναυπηγεία της Group Naval, 
με ταχείς ρυθμούς. Το πρόγραμμα είναι 
μπροστά, όσον αφορά στο χρονοδιά-
γραμμα παράδοσης. Τα δύο καράβια θα 
παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό, αρ-
χές και τέλος του 2025».
«Άρα», συμπλήρωσε, «είμαστε μέσα 

στο πρόγραμμα, με ταχύτατους ρυθμούς 
κι είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τις 
εργασίες ναυπήγησης, τις δυνατότητες 
αυτού του πολύ μεγάλου πλοίου, τις ψη-
φιακές ιδίως δυνατότητες που έχει, αφού 
στην ουσία κι αυτό μετατρέπεται σε ένα 
ψηφιακό κέντρο μετάδοσης και επεξερ-
γασίας κάθε πληροφορίας, που όπως 
είναι κατανοητό, δημιουργεί νέες δυνα-
τότητες στο τακτικό περιβάλλον, το ναυ-
τικό και όχι μόνο, καθώς και τις μεγάλες 
δυνατότητες που έχει σε επίπεδο εξοπλι-
σμού». Ανέφερε, επίσης, ότι αντάλλαξε 
απόψεις «με το Κλιμάκιο του Πολεμικού 
Ναυτικού, δηλαδή τα στελέχη του Πολε-
μικού Ναυτικού που βρίσκονται ήδη εδώ 
κι αρκετό καιρό στη Λοριάν της Γαλλίας 
και παρακολουθούν από κοντά όλη τη 
διαδικασία, διασυνδέουν την κατασκευά-
στρια εταιρεία με εταιρείες της ελληνικής 
Αμυντικής Βιομηχανίας». 
«Ήδη», συνέχισε, «έχουν υπογραφεί 

συμβόλαια για να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα αυτό που λαμβάνει χώρα 
στη Γαλλία, αλλά εμπλέκει και ελληνικές 
εταιρείες. Η στρατηγική σχέση με τη Γαλ-

λία εξελίσσεται. Αποδεικνύεται μέσα σε 
αυτά τα προγράμματα που τρέχουν γρή-
γορα και νομίζω ότι το μεγάλο όφελος εί-
ναι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται 
με τα τελειότερα μέσα, τα πιο σύγχρονα 
μέσα, σε αέρα και θάλασσα και μάλιστα 
με ταχείς ρυθμούς» εξήγησε ο Ν. Πανα-
γιωτόπουλος.
Για το ζήτημα των κορβετών, ο υπουρ-

γός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι «είναι 
μία απόφαση που θα μας απασχολήσει 
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα». 
Όπως ξεκαθάρισε, περιμένουμε «αυτή τη 
στιγμή τις τελικές προτάσεις των Γάλλων 
και των Ιταλών, οι οποίοι θα είναι στην 
τελική φάση επιλογής. Αυτές οι προτά-
σεις έχουν να κάνουν και με το χρημα-
τοδοτικό, το πρόγραμμα αποπληρωμής 
δηλαδή, το οποίο θα θέλαμε να είναι το 
ευνοϊκότερο δυνατό, ώστε να μπορούμε 
να το καλύψουμε στον οικονομικό σχεδι-
ασμό μας. Έχουν να κάνουν με τα χρονο-
διαγράμματα παραλαβής και βέβαια με 
το ζήτημα της ναυπήγησης σε ελληνικό 
ή ελληνικά Ναυπηγεία» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας.
«Εφόσον δοθούν επαρκείς, ικανοποιητι-

κές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα», 
συνέχισε, «θα αξιολογηθούν βέβαια από 
το Πολεμικό Ναυτικό. Νομίζω είμαστε κο-
ντά στη λήψη απόφασης, ασφαλώς πριν 
από το τέλος του έτους και γι’ αυτό το ζή-
τημα» ανέφερε. 

Για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και 
Γαλλίας, ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνι-
σε ότι με το Γάλλο ομόλογό του Σεμπα-
στιέν Λεκορνού επιβεβαίωσαν «την κοινή 
βούληση» για συνεργασία, «έτσι ώστε 

να υπερισχύσουν αυτοί που επιθυμούν 
ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη».
«Κατανοούν όλοι τις διαφορές που 

έχουμε, την ένταση που υπάρχει, τις προ-
κλήσεις, αλλά και τις προσβολές» εξήγη-
σε και συμπλήρωσε: «Έκανα λόγο και για 
προσβολές σε καθημερινή σχεδόν βάση 
από τους γείτονες. Θα θέλαμε όλοι να 
φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο κα-
τανόησης, αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέ-
πει να αλλάξει η ρητορική και να πέσουν 
οι τόνοι». Υπογράμμισε ότι «οι σύμμαχοί 
μας είναι κοντά μας», ενώ για τη γαλλική 
πλευρά ξεκαθάρισε ότι «διαχρονικά, κα-
τανοούσαν τα επιχειρήματά μας και ήταν 
δίπλα μας και σε επίπεδο πολιτικής, αλλά 
και σε επίπεδο πράξεων».
«Όλα αυτά τα εξοπλιστικά που κάνουμε 

με τη Γαλλία, η συμφωνία που έχουμε 
υπογράψει, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντι-
κής συνδρομής που υπάρχει σ’ αυτή τη 
συμφωνία κι έχουν διατυπώσει την άπο-
ψή τους να εφαρμοστεί, εάν απαιτηθεί, 
νομίζω αποδεικνύουν καλύτερα απ’ όλα 
την ποιότητα και το βάθος αυτής της συμ-
μαχικής σχέσης» κατέληξε ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας. 
Όπως ανακοινώθηκε, παρόντες στην 

εκδήλωση ήταν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστρά-
τηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός 
ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης 
και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμι-
στοκλής Μπουρολιάς.

Επίσης, έδωσαν το «παρών» βουλευτές, 
Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, από-
στρατοι αρχηγοί και αξιωματικοί της Πο-
λεμικής Αεροπορίας. / © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Από ότι φαίνεται, η κρίση μετά την 
πανδημία συνεχίζεται στην αγο-

ρά εργασίας, καθώς περισσότερες από 
1.600 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβα-
νομένων σχεδόν 450 θέσεων διδασκα-
λίας μερικής απασχόλησης, είναι ακόμα 
κενές στα σχολεία του Κεμπέκ, δύο μή-
νες μετά την έναρξη του σχολείου έτος.

Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να είναι 
ακόμη μεγαλύτερος στην πραγματικότητα, 
καθώς προέρχεται από συλλογή στοιχεί-
ων του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία 
μόνο 51 από τα 72 σχολικά κέντρα εξυπη-
ρέτησης. Αυτό το σύνολο περιλαμβάνει 
θέσεις διδασκαλίας πλήρους και μερικής 
απασχόλησης, αλλά και θέσεις επαγγελ-
ματικού και βοηθητικού προσωπικού. 
Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, 446 θέσεις μερι-
κής απασχόλησης δεν είχαν καλυφθεί στο 
σχολικό δίκτυο, σύμφωνα με στοιχεία του 
Υπουργείου Παιδείας.  

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, το 
Κεμπέκ είχε αρνηθεί να δημοσιοποιήσει 
αυτά τα δεδομένα, περιοριζόμενο στη 
δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τον 
αριθμό των ακάλυπτων θέσεων πλήρους 
απασχόλησης, που ανερχόταν σε 96 στις 
19 Οκτωβρίου.  

Οι φορείς της εκπαίδευσης είχαν καταγ-
γείλει αυτή την έλλειψη διαφάνειας από 
την πλευρά του υπουργείου, το οποίο επι-
κρίθηκε ότι ήθελε να κρύψει ένα σημαντι-
κό μέρος της πραγματικότητας.  
«Αυτό που είναι ανησυχητικό, είναι ότι 

σε σύγκριση με άλλες χρονιές, ο αριθμός 
των κενών θέσεων δε μειώνεται πραγμα-
τικά από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Δεν 
έχουμε πλέον κανέναν για να καλύψουμε 
αυτές τις θέσεις», λέει ο Nicolas Prévost, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Κεμπέκ 
(FQDE). Ο αριθμός των θέσεων πλήρους 
απασχόλησης που θα καλυφθούν έχει 
επίσης αυξηθεί πρόσφατα, από 66 σε 96 
μεταξύ 12 και 19 Οκτωβρίου. 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραμα-

τική όσον αφορά τους αντικαταστάτες, 
προσθέτει η FQDE. «Από τη στιγμή που 
έχουμε αίτημα για αντικατάσταση, δεν 

μπορούμε να το κάνουμε άλλο», λέει ο 
Nicolas Prévost. Οι άλλοι υπάλληλοι του 
σχολείου στη συνέχεια καλούνται να κά-
νουν αυτό που ονομάζεται «αντιμετώπιση 
προβλημάτων». Στη συνέχεια, μια ομάδα 
μαθητών, μπορεί να δει έως και πέντε δι-
αφορετικούς ενήλικες να παρελαύνουν 
μπροστά από την τάξη κατά τη διάρκεια 
της ίδιας ημέρας. Στην Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Διδασκόντων (FSE-CSQ) λέγεται επί-
σης ότι η κατάσταση είναι «τραυματική». 
«Μια τέτοια έλλειψη, δεν την είχαμε 

ξαναδεί», λέει η πρόεδρος της, Ζοζέ Σκα-
λαμπρίνι. Καθώς ξεκινά ένας νέος γύρος 
διαπραγματεύσεων με το Κεμπέκ για την 
ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, 
η κ. Σκαλαμπρίνι απευθύνει έκκληση στο 
νέο υπουργό Παιδείας, Μπερνάρντ Ντρέ-
ινβιλ.  
«Μία από τις σημαντικές λύσεις για την 

έλλειψη είναι η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εκπαιδευτικών», λέει η πρό-
εδρος του (FSE-CSQ). «Για να το πετύχου-
με αυτό, πρέπει να αναθεωρήσουμε τη 
σύνθεση της τάξης, να ελαφρύνουμε το 
έργο των δασκάλων και να προσαρμόσου-
με το μέγεθος των μαθητών, σύμφωνα με 
την ομοσπονδία των σωματείων που δη-
μοσιοποίησε τα αιτήματά της, τη Δευτέρα 
31 Οκτωβρίου 2022.
 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Δε λείπουν μόνο οι δάσκαλοι από το 

σχολικό δίκτυο, το οποίο αναζητά επίσης 
περισσότερους από 200 ψυχολόγους και 
λογοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης. 
Συνολικά, περίπου 500 επαγγελματικές 
θέσεις παραμένουν κενές, σύμφωνα με 
τη συνδικαλιστική ομοσπονδία που τις εκ-
προσωπεί. 
Στα μέσα Οκτωβρίου, υπήρχαν 119 κενές 

θέσεις για ψυχολόγους και 97 θέσεις λο-
γοθεραπευτών στα σχολεία του Κεμπέκ, 
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Παιδείας, χωρίς να υπολογίζονται αυτές 
οι θέσεις μερικής απασχόλησης.

Ωστόσο, η έλλειψη ψυχολόγων υπάρχει 
εδώ και αρκετά χρόνια στο σχολικό δίκτυο, 
όπου ο αριθμός τους βρίσκεται σε διαρκή 
μείωση. Το 2010 ήταν 1039 και  το 2022 
ήταν 881, σύμφωνα με στοιχεία του Τάγ-
ματος Ψυχολόγων του Κεμπέκ, ενώ την 
ίδια περίοδο ο αριθμός των μαθητών έχει 
μάλλον αυξηθεί. 

«Η κατάσταση έχει σίγουρα επιδεινωθεί 
και είναι ανησυχητική», λέει η πρόεδρός 
του, Κριστίν Γκρου. 
«Διάφοροι λόγοι μπορούν να εξηγήσουν 

την κατάσταση», προσθέτει. Οι σχολικοί 
ψυχολόγοι μερικές φορές πρέπει να τα-
ξιδέψουν σε πολλά διαφορετικά σχολεία, 
δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε χώρους κα-
τάλληλους για την εργασία τους και συχνά 
έχουν την αίσθηση ότι «σβήνουν φωτιές», 
εξηγεί η κ. Γκρου. 

Η ιστορία είναι η ίδια από την πλευρά 
του Τάγματος των Παθολόγων Λόγου και 
Ακουολόγων του Κεμπέκ. Ο πρόεδρός του, 
Paul-André Gallant, σημειώνει «δυσφο-
ρία» μεταξύ των μελών του που εργάζο-
νται στο σχολικό δίκτυο, όπου οι ανάγκες 
είναι τεράστιες.  
«Ακόμα κι αν αύριο το πρωί καταφέρνα-

με να καλύψουμε τις εκατό κενές θέσεις, 
πιθανότατα θα υπήρχαν ακόμα λογοθε-
ραπευτές που θα έπρεπε να εξυπηρετή-
σουν τέσσερα ή πέντε σχολεία και που δε 
θα έβλεπαν τα παιδιά πέρα   από το δεύτε-
ρο έτος», λέει. 
Στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εκ-

παίδευσης του Κεμπέκ, εκτιμάται ότι το 
σχολικό δίκτυο έχει πλησιάσει σε οριακό 
σημείο.  Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση 
του Διαμεσολαβητή του Κεμπέκ, το 42% 
των γονέων μαθητών με ειδικές ανάγκες 
κλήθηκαν να απευθυνθούν στον ιδιωτι-

κό τομέα για να λάβουν υπηρεσίες για το 
παιδί τους, επειδή το σχολείο δεν ήταν σε 
θέση να τις παράσχει. 
«Ποιο είναι το μοντέλο δημόσιων υπη-

ρεσιών μας που θέλουμε στο Κεμπέκ; 
Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα να τεθούν. 
Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σταυρο-
δρόμι», λέει ο κ. Landry, για τον οποίο η 
λύση βρίσκεται στη βελτίωση των μισθών 
και των συνθηκών εργασίας των επαγγελ-
ματιών του σχολικού δικτύου. 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
■ 96 θέσεις πλήρους απασχόλησης 
■ 446 θέσεις μερικής απασχόλησης
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
■ 119 θέσεις πλήρους απασχόλησης
■ 45 θέσεις μερικής απασχόλησης
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
■ 97 θέσεις πλήρους απασχόλησης
■ 42 θέσεις μερικής απασχόλησης
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
■ 25 θέσεις πλήρους απασχόλησης
■ 528 θέσεις μερικής απασχόλησης
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
■ 89 θέσεις πλήρους απασχόλησης
■ 136 θέσεις μερικής απασχόλησης

Σύνολο: 1.623 θέσεις

Πηγές: Υπουργείο Παιδείας Κεμπέκ,  

SS..DD
220 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc.  H2R 2X5
Call 514 274-1100 or 514 274-1459

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΚΕΜΠΕΚ: Μεγάλη έλλειψη  ΚΕΜΠΕΚ: Μεγάλη έλλειψη  
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών
Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς  Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς  
περισσότερες από 1.600 κενές θέσεις σε σχολεία του Κεμπέκπερισσότερες από 1.600 κενές θέσεις σε σχολεία του Κεμπέκ  

40 ΧΡΟΝΙΑ «ΦΙΛΙΑ»40 ΧΡΟΝΙΑ «ΦΙΛΙΑ»
Τιμώντας την 3η ΗλικίαΤιμώντας την 3η Ηλικία

Ελάτε να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια της «ΦΙΛΙΑΣ»Ελάτε να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια της «ΦΙΛΙΑΣ»

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 
Στις 1 το απόγευμα
Στο CHATEAU ROYAL 
3500 Souvenir, Laval
$30 για τα μέλη και 
$40 για τα μη μέλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 514 948-3021

Προσκαλούμε όλη την Ελληνική παροικία, τους φίλους 
και συγγενείς των μελών  μας, να έρθουν και να 

τιμήσουν τα άτομα αυτά που μας έχουν 
προσφέρει τόσα πολλά.

Για τη “Φιλία”, τα 40 χρόνια ύπαρξης είναι σπουδαία 
υπόθεση, διότι και υποστήριξη πρόσφερε 

στην Τρίτη Ηλικία και ΑΓΑΠΗ.

Αγοράστε 
εγκαίρως τα 
εισιτήρια σας

 ASSOCI ATION
TROISIÈME ÂGE
  “FILIA ”

Πλούσιο φαγητό, και ζωντανή 
μουσική για όλα τα γούστα 
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Υγεία και Διατροφή
Πώς θα καταλάβω αν αντιμετωπίζω  
πρόβλημα με το θυρεοειδή μου;
Οι διαταραχές που σχετίζονται με το θυρεοειδή επηρεάζουν σχεδόν κάθε λειτουργία του σώματός μας

Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας με 
σχήμα πεταλούδας που βρίσκεται 

στο λαιμό μας. Δουλειά του είναι να 
παράγει ορισμένες σημαντικές ορμό-
νες. Πόσο σημαντικές; Αρκετά ώστε να 
ελέγχουν σωματικές λειτουργίες όπως ο 
μεταβολισμός, οι καρδιακοί παλμοί και 
πολλά άλλα. 

Παράλληλα, οι διαταραχές αυτού του 
αδένα δεν είναι απλώς εξαιρετικά συνη-
θισμένες, αλλά προσβάλλουν τις γυναί-
κες έως και δέκα φορές συχνότερα από 
τους άνδρες. Γι’ αυτό και είναι πολύ ση-
μαντικό να είμαστε σε θέση να αναγνω-
ρίσουμε τα συμπτώματά τους και να λά-
βουμε τα μέτρα μας. Ποια συμπτώματα 
έχουν οι διαταραχές του θυρεοειδούς;

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ: Τα χαμηλά επίπεδα ενέρ-
γειας συνδέονται με πολλές παθήσεις, 
όμως ο υπό-θυρεοειδισμός βρίσκεται 
στην κορυφή αυτής της λίστας. Όταν 
ο θυρεοειδής υπολειτουργεί και δεν 
παράγει αρκετή ορμόνη, οι μύες σας δε 
δέχονται το σήμα που χρειάζονται για να 
μπουν σε εγρήγορση.
ΚΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Αν είστε ασυνήθιστα κα-
κοδιάθετη, ίσως υπεύθυνος να είναι και 
πάλι ο θυρεοειδής σας που τεμπελιάζει. 
Ο υπό-θυρεοειδισμός επιδρά στα επί-
πεδα της σεροτονίνης, ενός νευροδιαβι-
βαστή του εγκεφάλου που δημιουργεί 
θετικά συναισθήματα.
ΕΝΤΟΝΟ ΑΓΧΟΣ: Αν ο υπό-θυρεοειδι-
σμός οδηγεί σε εξάντληση, ο υπέρ-θυ-
ρεοειδισμός μπορεί να σας βάλει σε μια 
διαρκή κατάσταση εγρήγορσης. Αυτή η 
συνθήκη, με τη σειρά της, οδηγεί σε αυ-
ξημένα επίπεδα άγχους.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ή ΤΗ ΓΕΥΣΗ: 
Ο υπέρ-θυρεοειδισμός μας ανοίγει την 
όρεξη – ευτυχώς, η υπερδραστηριότητα 
που προκαλεί δε μας επιτρέπει να παχύ-
νουμε. Από την άλλη πλευρά, ο υπό-θυ-
ρεοειδισμός μπορεί να επιδράσει στην 
αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης, 
αλλά και να μας προσθέσει επιπλέον 
κιλά.
«ΘΟΛΩΜΕΝΟ» ΜΥΑΛΟ: Υπάρχουν πολ-
λοί παράγοντες που δυσχεραίνουν τη 
λειτουργία του εγκεφάλου μας, όπως η 
έλλειψη ύπνου ή η προχωρημένη ηλικία. 

Ωστόσο, και τα προβλήματα του θυρε-
οειδούς την επηρεάζουν σημαντικά. Ο 
υπέρ-θυρεοειδισμός ενδέχεται να μη 
μας αφήνει να συγκεντρωθούμε, ενώ ο 
υπό-θυρεοειδισμός επηρεάζει τη μνήμη 
μας και μας δημιουργεί αυτό το αίσθημα 
«θολούρας».
ΠΕΣΜΕΝΗ ΛΙΜΠΙΝΤΟ: Η έλλειψη όρεξης 
για σεξ ίσως δεν οφείλεται στον παρ-
τενέρ σας, αλλά σε αυτόν τον άτακτο 
αδένα. Η υπολειτουργία του ενδέχεται 
να μειώνει τη λίμπιντο σας, αλλά και τα 
υπόλοιπα συμπτώματα, όπως η κούρα-
ση, η αύξηση βάρους και οι πόνοι στο 
σώμα σας, σίγουρα δε βοηθούν την ερω-
τική σας διάθεση.
«ΠΕΤΑΡΙΣΜΑ» ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ: Το «πετά-
ρισμα» που νιώθετε δεν αποκλείεται να 
οφείλεται σε αρρυθμίες της καρδιάς. Αν 
έχετε λόγους να πιστεύετε πως η καρδιά 
σας χάνει μερικούς παλμούς ή χτυπά 
πολύ δυνατά και γρήγορα, ίσως ένοχος 
να είναι ο υπέρ-θυρεοειδισμός.
ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ: Το ξηρό δέρμα ίσως 
είναι σύμπτωμα υπό-θυρεοειδισμού, 
που οφείλεται στον αργό μεταβολισμό, 
ο οποίος με τη σειρά του μειώνει τον 
ιδρώτα. Συχνά συνοδεύεται από εύ-
θραυστα νύχια με αυλακώσεις.
ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ  
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ: Ο υπό-θυ-
ρεοειδισμός συχνά οδηγεί σε δυσκοι-
λιότητα, ενώ ο υπέρ-θυρεοειδισμός 
ενδέχεται να προκαλέσει διάρροια ή 
συχνότερες κενώσεις.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ: Αν η περίοδός 

σας ξαφνικά κρατά περισσότερο, έχει πιο 
έντονη ροή και προκαλεί περισσότερες 
κράμπες, ίσως να πάσχετε από υπό-θυ-
ρεοειδισμό. Στην αντίθετη πάθηση του 
θυρεοειδούς, η περίοδος επηρεάζεται 
και πάλι, αλλά με διαφορετικούς τρό-
πους. Συγκεκριμένα, κρατά λιγότερο, 
ενδέχεται να έρχεται πιο αραιά και να 
είναι πολύ πιο ελαφριά.
ΠΟΝΟΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΣ: Τα 
ξαφνικά μουδιάσματα ή μυρμηγκιά-
σματα στα άκρα συχνά οφείλονται στον 
υπό-θυρεοειδισμό, ο οποίος βλάπτει τα 
σήματα που στέλνει ο εγκέφαλος στο 
σώμα μας μέσω του νευρικού μας συ-
στήματος.
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: Η αύξηση της πίεσης του 
αίματος μπορεί να οφείλεται σε οποια-
δήποτε από τις δύο διαταραχές του θυ-
ρεοειδούς.
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΣ «ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ»: Κρυώ-
νετε διαρκώς; Ίσως έχετε υπό-θυρεοειδι-
σμό. Αντιθέτως, ο υπέρ-θυρεοειδισμός 
οδηγεί συχνά σε εξάψεις και έντονη 
εφίδρωση.
ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ: Αν παρατηρείτε 
πως ο λαιμός σας είναι πρησμένος, ίσως 
αιτία να μην είναι οι αμυγδαλές, αλλά 
ο θυρεοειδής σας. Κρατήστε μπροστά 
σας έναν καθρέφτη χειρός και πιείτε λίγο 
νερό. Έπειτα, παρατηρήστε αν εμφανί-
ζονται προεξοχές στην περιοχή που βρί-
σκεται πάνω από την κλείδα αλλά κάτω 
από το μήλο του Αδάμ.
ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΑ: Ο υπό-θυρεοει-
δισμός μάς κάνει να νυστάζουμε διαρ-

κώς, ενώ ο υπέρ-θυρεοειδισμός προκα-
λεί αϋπνίες.
ΠΗΡΑΤΕ ΒΑΡΟΣ: Σε περίπτωση που συν-
δυάζεται με κάποια από τα υπόλοιπα 
συμπτώματα, η ξαφνική και ανεξήγητη 
αύξηση του βάρους σας ενδέχεται να 
οφείλεται στην κακή λειτουργία του 
θυρεοειδούς – το ίδιο ισχύει και για την 
απότομη μείωσή του.
ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΠΕΦΤΟΥΝ  
ή ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΑ: Ο υπό-θυρεοει-
δισμός οδηγεί συχνά σε ξηρά, εύθραυ-
στα μαλλιά που σπάνε ή πέφτουν. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η μείωση της ορμόνης 
του θυρεοειδούς θέτει τους θύλακες της 
τρίχας σε κατάσταση «ανάπαυσης», με 
αποτέλεσμα οι τρίχες σας να πέφτουν 
– συχνά από διάφορα σημεία του σώμα-
τός σας, ακόμη και από τα φρύδια.
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ  
ΕΓΚΥΟΣ: Αν προσπαθείτε εδώ και πολύ 
καιρό να αποκτήσετε παιδί, ίσως η αιτία 
που δυσκολεύεστε να κρύβεται στο συ-
γκεκριμένο αδένα. Και οι δύο παθήσεις 
που σχετίζονται με αυτόν επηρεάζουν 
την ωορρηξία με αποτέλεσμα τη μείωση 
της γονιμότητας, αλλά και αυξάνουν 
τις πιθανότητες για επιπλοκές κατά την 
κύηση.
ΥΨΗΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ: Προσέχετε τη 
διατροφή σας, γυμνάζεστε και λαμβά-
νετε αγωγή. Παρόλα αυτά η κακή χολη-
στερίνη δε σας κάνει τη χάρη να πέσει! 
Ο υπό-θυρεοειδισμός μπορεί να είναι ο 
ένοχος και σε αυτή την περίπτωση.
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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.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  11 Νοεμβριου, 2022 / November 11, 2022 13

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 14 novembre au dimanche 20 novembre 2022 · from monday november 14th to sunday november 20th 2022

LENTILLES VERTES (LAIRD) NUPAKLENTILLES VERTES (LAIRD) NUPAK
Green LentilsGreen Lentils

500g500g

HARICOTS BLANCS NAVY CLICHARICOTS BLANCS NAVY CLIC
White Navy BeansWhite Navy Beans

907g907g

TOMATES DE TOMATES DE 
SERRESERRE

Hothouse Hothouse 
TomatoesTomatoes

4.39/kg4.39/kg

CHATAÎGNESCHATAÎGNES
ChestnutsChestnuts

8.80/kg8.80/kg

FROMAGE FROMAGE 
GRAVIERA KRISTALLIGRAVIERA KRISTALLI

CheeseCheese

GRÈCE

FROMAGE ROMANO FROMAGE ROMANO 
PECORINOPECORINO

CheeseCheese
24.23/kg24.23/kg

ITALIE

PAINS ST. MÉTHODE PAINS ST. MÉTHODE 
Breads Breads 
360 à 675g360 à 675g

DE RABAIS · OFF

MINI-GAUFRETTES ENROBÉES MINI-GAUFRETTES ENROBÉES 
DE CHOCOLAT SERENATADE CHOCOLAT SERENATA

Chocolate Covered Mini WafersChocolate Covered Mini Wafers
180g180g

PORC FRAIS HACHÉPORC FRAIS HACHÉ
Fresh Ground PorkFresh Ground Pork

6.59/kg6.59/kg

HUILE VÉGÉTALE UNICOHUILE VÉGÉTALE UNICO
Vegetable OilVegetable Oil

2L2L

CÉRÉALES CÉRÉALES 
JORDANSJORDANS

CerealsCereals
400 à 500g400 à 500g

GROS OEUFS BRUNS NUTRIGROS OEUFS BRUNS NUTRI
Large Brown EggsLarge Brown Eggs

dzdz

FILET MIGNON DEFILET MIGNON DE
BOEUF FRAISBOEUF FRAIS

Fresh Beef TenderloinFresh Beef Tenderloin
28.64/kg28.64/kg

FILETS DE SAUMON FRAIS DE FILETS DE SAUMON FRAIS DE 
L’ATLANTIQUEL’ATLANTIQUE

Fresh Atlantic Salmon FilletsFresh Atlantic Salmon Fillets
19.82/kg19.82/kg

POITRINES DE POULET FRAIS DÉSOSSÉESPOITRINES DE POULET FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Chicken BreastsFresh Boneless Chicken Breasts
9.90/kg9.90/kg

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

pqtpqt

CITRONSCITRONS
LemonsLemons
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Βρέθηκε κάμερα που εγκαταλείφθηκε από 
εξερευνητές σε έναν παγετώνα πριν από 85 χρόνια

Το 1937, ο Αμερικανός φωτογράφος 
και  χαρτογράφος  Μπράντφορντ 

Γουάσμπερν (Bradford Washburn) εγκα-
τέλειψε το φωτογραφικό εξοπλισμό του 
όταν αντιμετώπισε κακές καιρικές συν-
θήκες, ενώ εξερευνούσε την παγωμένη 
περιοχή Γιούκον του Καναδά. Τον περα-
σμένο Αύγουστο, μια ομάδα επιστημό-
νων  και  επαγγελματιών  εξερευνητών 
ανακάλυψε  το  χαμένο  εξοπλισμό,  ο 
οποίος  ήταν  θαμμένος  στον  παγετώ-
να Walsh.
Πριν από οκτώ δεκαετίες, ο Γουά-

σμπερν και ο συνάδελφός του Ρόμπερτ 
Μπέιτς (Robert Bates) προσπάθησαν 
να αναρριχηθούν στο όρος Lucania στα 
βουνά Saint Elias όταν οι κακές καιρικές 
συνθήκες τους ανάγκασαν να αφήσουν 
πίσω τους το βαρύ φωτογραφικό εξοπλι-
σμό.
Στα τέλη Απριλίου του 2022, ο επαγγελ-

ματίας σκιέρ Γκρίφιν Ποστ μαζί με μια 
ομάδα εξερευνητών και επιστημόνων 
ταξίδεψε στην περιοχή που βρίσκεται ο 
παγετώνας, για να εντοπίσει τη θέση του 
χαμένου φωτογραφικού εξοπλισμού.
«Ήμουν αισιόδοξος, αλλά ήξερα ότι 

ήταν σαν να ψάχνω ψύλλους στα άχυ-
ρα», δήλωσε ο Ποστ. «Πολλά μπορούν 
να συμβούν σε έναν παγετώνα μέσα σε 
85 χρόνια».
Η Ντόρα Μεντρζίκα, παγετωνολόγος 

του Πανεπιστημίου της Οτάβα, ταξίδε-
ψε στην περιοχή για να χαρτογραφήσει 
τον παγετώνα και να υπολογίσει πώς κι-
νήθηκε ο εξοπλισμός με την πάροδο του 
χρόνου. 

«Ουσιαστικά χρειάζονταν βοήθεια 
για να καταλάβουν πώς κινείται ο πα-
γετώνας και ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να βρεθεί ο φωτογραφικός 
εξοπλισμός», δήλωσε η επιστήμονας 
στο Business Insider.
Ταυτόχρονα, μια ομάδα παγετωνολό-

γων του Πανεπιστημίου της Οτάβα βο-
ήθησε την αποστολή εξ αποστάσεως. 
Μόλις έφτασε στην περιοχή, η ομάδα 
ξεκίνησε την έρευνα με τα πόδια, με σκι 
και με snowboard.
«Είχαμε μια ιδέα για το πού θα αρχί-

ζαμε να ψάχνουμε, αλλά τίποτα πολύ 
ακριβές», δήλωσε η επιστήμονας. «Κα-
λύψαμε πολλά χιλιόμετρα περπατώντας 
πάνω και κάτω αλλά δεν μπορούσαμε να 
το δούμε πουθενά», πρόσθεσε.
Για να εντοπίσει την αρχική θέση του 

χαμένου εξοπλισμού η ομάδα μελέτησε 
φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Γουά-
σμπερν το 1937 και τελικά κατάφερε να 
εντοπίσει την κρυψώνα τον περασμένο 
Αύγουστο.
«Ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να τα παρα-

τήσουμε, επειδή όλες μας οι προσπάθει-
ες είχαν αποδειχθεί άκαρπες», δήλωσε η 
Μεντρζίκα.
Την προτελευταία ημέρα του ταξιδιού, 

η επιστήμονας κατέληξε σε μια νέα θεω-
ρία σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκε-
ται θαμμένος ο εξοπλισμός. Συνήθως, οι 
παγετώνες κινούνται με σταθερό ρυθμό, 
αλλά ο παγετώνας Walsh κινείται ταχύ-
τερα για ένα ή δύο χρόνια, κάθε λίγες 
δεκαετίες. Η Μεντρζίκα παρατήρησε ότι 
σωροί από συντρίμμια είχαν ταξιδέψει 

σε όλο το μήκος του παγετώνα, κάτι που 
πιθανώς προκλήθηκε από την αύξηση 
της κίνησής του. Αυτό της έδωσε πληρο-
φορίες για το πώς έρεε στο παρελθόν ο 
παγετώνας.
Η παρατήρηση αυτή της επέτρεψε να 

υπολογίσει τη θέση των χαμένων αντι-
κειμένων, τέσσερα με έξι χιλιόμετρα 
πιο κάτω στην κοιλάδα και περίπου 22 
χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου 
τα είχε αφήσει ο Γουάσμπερν. Το προ-
αίσθημά της οδήγησε τελικά την ομάδα 
στο χαμένο εξοπλισμό.
«Ήταν ένα καταπληκτικό συναίσθημα 

και ένιωσα ανακούφιση που δεν απέτυ-

χα να βρω την κρυψώνα», δήλωσε η επι-
στήμονας προσθέτοντας ότι «ήταν μια 
επική στιγμή για όλους».
Εβδομάδες αργότερα, αρχαιολόγοι από 

το Parks Canada επέστρεψαν στον παγε-
τώνα μαζί με την επιστημονική ομάδα 
για να ξεθάψουν την κάμερα από τον 
πάγο. Η ομάδα βρήκε μέρος της αεροκά-
μερας Fairchild F-8 του Γουάσμπερν, μαζί 
με δύο κινηματογραφικές κάμερες των 
οποίων το φιλμ είχε διασωθεί, κοντάρια 
πεζοπορίας, σκηνές και εξοπλισμό επιβί-
ωσης.
Σύμφωνα με την Μεντρζίκα, η ομάδα 

γνώριζε ότι ο Γουάσμπερν τράβηξε φω-
τογραφίες της  περιοχής πριν θάψει τον 
εξοπλισμό του. Τώρα σχεδιάζει να ανα-
πτύξει το φιλμ, ελπίζοντας να διασώσει 
τις φωτογραφίες.
«Αυτό που είναι πραγματικά σημαντι-

κό είναι ότι πρόκειται για νέα δεδομένα 
που δε θα μπορούσαμε να είχαμε εάν 
δεν ανακαλύπταμε πρώτα την κρυψώ-
να», δήλωσε η επιστήμονας προσθέτο-
ντας ότι «καταφέραμε να εντοπίσουμε 
τη διαδρομή που διάνυσε η κρυψώνα 
από το 1937».
Είπε επίσης ότι τα ευρήματα θα μπο-

ρούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες 
να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με 
τον οποίο κινούνται οι παγετώνες, προ-
σθέτοντας ότι «αν συνδυάσουμε τώρα 
αυτές τις πληροφορίες με δορυφορικά 
δεδομένα, μπορούμε να προσπαθή-
σουμε να καταλάβουμε αν και πώς έχει 
αλλάξει η ροή του παγετώνα Walsh τις 
τελευταίες οκτώ δεκαετίες».

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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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Κοντά στον έλεγχο της Βουλής  
οι Ρεπουμπλικάνοι – Θρίλερ για τη Γερουσία
Όλα δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα κερδίσουν πιθανότατα τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
με τον έλεγχο της Γερουσίας να εκτυλίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλο-
γών θα καθορίσει την ισορροπία δυ-

νάμεων για τα επόμενα δύο χρόνια της 
προεδρίας Μπάιντεν, διαμορφώνοντας 
τις πολιτικές ισορροπίες εν όψει της κρί-
σιμης μάχης του 2024 για το Λευκό Οίκο. 

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων η «εικό-
να» είναι περισσότερο ξεκάθαρη, με τους 
Ρεπουμπλικάνους να προηγούνται με 
σημαντική διαφορά, όμως στη Γερουσία 
έχουμε… θρίλερ! Πάντως, σύμφωνα με 
τελευταία αποτελέσματα, ο Ρεπουμπλι-
κάνος γερουσιαστής Ron Johnson κέρ-
δισε επισήμως την επανεκλογή του στο 
Ουισκόνσιν έναντι του Αντικυβερνήτη της 
πολιτείας Mandela Barnes και κράτησε 
ζωντανές τις ελπίδες του Ρεπουμπλικανι-
κού Κόμματος να κερδίσει την πλειοψη-
φία της Γερουσίας. 
Το νικητή κατονόμασε και το Associated 

Press, όταν ο Johnson είχε το 50,5% των 
ψήφων έναντι 49,5% του Barnes, με κα-
ταμετρημένο το 95% των ψήφων. 

Η νίκη Johnson σημαίνει ότι οι Ρεπου-
μπλικάνοι έχουν πλέον 49 έδρες και οι 
Δημοκρατικοί 48, με τις ψήφους να κα-
ταμετρώνται ακόμη στην Αριζόνα και 
τη Νεβάδα, ενώ στη Τζόρτζια θα πραγμα-
τοποιηθεί δεύτερος γύρος εκλογών στις 6 
Δεκεμβρίου.

Στην Αριζόνα οι Δημοκρατικοί διατηρούν 
μικρό αλλά φθίνον προβάδισμα έναντι 
των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων τους 
στις κούρσες για γερουσιαστή και κυβερ-
νήτη ΗΠΑ, αναφέρει το Associated Press. 
To αποτέλεσμα είναι πολύ νωρίς για να 
ανακοινωθεί δύο ημέρες μετά τις εκλο-
γές, με περίπου 600.000 ψηφοδέλτια να 
υπολείπονται ακόμη στην καταμέτρηση, 
περίπου το ένα τέταρτο δηλαδή του συ-
νόλου των ψηφοφόρων. 

Επίσης, στη Βουλή, μπορεί να περάσουν 
μέρες μέχρι να εμφανιστεί μια πλήρης ει-
κόνα, καθώς οι ψήφοι εξακολουθούν να 
καταμετρώνται σε πολιτείες όπως η Καλι-
φόρνια, το Όρεγκον, η Νεβάδα και η Αρι-
ζόνα. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι προη-
γούνται με ξεκάθαρη διαφορά 23 εδρών.
Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πα-

ρέμεναν προσεκτικοί την Τετάρτη 9/11, 
αποφεύγοντας τα οριστικά συμπεράσμα-
τα, καθώς γνωρίζουν καλά ότι οι ψήφοι 
θα καταμετρώνται τις επόμενες ημέρες. 

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Αμερι-
κανός πρόεδρος Joe Biden γλίτωσε τα χει-
ρότερα που ανέμεναν οι δημοσκόποι, ο 
τέως πρόεδρος Donald Trump δεν έλαβε 
την ώθηση που επιζητούσε, ενώ ο ανερ-
χόμενος αστέρας Ron DeSantis απειλεί 
πλέον την πρωτοκαθεδρία του και εντός 
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Για να κερδίσει το χρίσμα θα χρειαστεί 
να εκτοπίσει τον πιο διάσημο Ρεπουμπλι-
κάνο κάτοικο της Πολιτείας του, τον πρώ-
ην πρόεδρο, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει 
την προεκλογική του προετοιμασία και 
αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις 
στις 15 Νοεμβρίου. 

Ο Trump έριξε τη σκιά του στις ενδιά-
μεσες εκλογές, αλλά πολλοί από τους 
«εκλεκτούς» υποψηφίους του δεν πήγαν 
καλά και υπερσκελίστηκαν από άλλους 
Ρεπουμπλικάνους.
Ο 44χρονος DeSantis θεωρείται το ανερ-

χόμενο αστέρι της αμερικανικής Δεξι-

άς, με ατζέντα πιο σκληρή και από του 
Trump – στην έως τώρα θητεία του ως 
κυβερνήτης της Ηλιόλουστης Πολιτείας, 
όπως είναι το προσωνύμιο της Φλόριντα, 
αψήφησε επιδεικτικά περιορισμούς για 
την αποτροπή της πανδημίας του κορω-
νοϊού, τάχθηκε υπέρ νόμου που περιόρι-
ζε τη συζήτηση για ζητήματα της κοινότη-
τας ΛΟΑΤΚΙ κ.λπ.

Σε ένα χρόνο από σήμερα ο DeSantis 
θα είναι ένας φρέσκος 45άρης πολιτικός, 
ενώ ο Trump θα είναι 77 ετών. 

Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Trump συχνά 
τον επικρίνει σκαρφιζόμενος υποτιμητικά 
παρατσούκλια.

BIDEN: ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΩ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2024
Το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Δημο-

κρατικοί από το εκλογικό αποτέλεσμα 
φαίνεται και από τις δηλώσεις του προέ-
δρου Joe Biden, ο οποίος διατύπωσε την 
πρόθεση του να είναι ξανά υποψήφιος 
στις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και 
είπε πως θα οριστικοποιήσει τις αποφά-
σεις του στις αρχές του 2023. 
«Πρόθεσή μου είναι να είμαι υποψήφι-

ος», είπε ο Biden, διευκρινίζοντας ωστό-
σο πως θα πρόκειται για «οικογενειακή 
απόφαση» και ότι δεν πρόκειται να εξαρ-
τηθεί από το τι θα κάνει ο Donald Trump.

Πάντως, η προοπτική αυτή δε φαίνεται 
να ενθουσιάζει τους Αμερικάνους, καθώς 
είναι ενδεικτικό ότι λιγότεροι από τους 
6 στους 10 Δημοκρατικούς στηρίζουν 
μια νέα υποψηφιότητα του Biden, όταν 
σε αυτή τοποθετούνται αρνητικά τα δύο 
τρίτα των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και 
πάνω από 9 στους 10 Ρεπουμπλικάνους 
ψηφοφόρους.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΥΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΥΣ
Επιπλέον, ο Biden εξέφρασε την ελπί-

δα Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι να 
μπορέσουν να συνεχίσουν τη διακομμα-
τική προσέγγισή τους στην αντιμετώπιση 
της ουκρανικής κρίσης. 
«Οι άνθρωποι του πρώην προέδρου 

Donald Trump αποτελούν μικρό μέρος 
των μελών και των υποστηρικτών του Ρε-
πουμπλικανικού κόμματος» είπε ο Biden, 
υποστηρίζοντας πως είναι μειοψηφία 
στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. 
«Νομίζω πως η μεγάλη πλειοψηφία 

των μελών του Ρεπουμπλικανικού κόμ-
ματος, παρότι διαφωνούμε σθεναρά για 
τα ζητήματα, είναι αξιοπρεπείς, έντιμοι 
άνθρωποι» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο 
οποίος αφού υποστήριξε πως δεν υπήρ-
ξε κανένα γιγαντιαίο κόκκινο κύμα, είπε 
πως είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τη 
ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο TRUMP
Όσον αφορά τον Donald Trump, τα απο-

τελέσματα των εκλογών δεν ήταν και τα 
καλύτερα δυνατά, καθώς πολλοί από 
τους υποψήφιους που στήριξε δεν τα κα-
τάφεραν (ενδεικτική είναι η περίπτωση 
του Mehmet Oz στην Πενσιλβάνια για τη 
Γερουσία).
Σε ανάρτηση του ο Trump έκανε λόγο 

για «λιγάκι απογοητευτικά» αποτελέ-
σματα, αν και η προοπτική αυτή δε φαί-
νεται να επηρεάσει την απόφαση του να 
ανακοινώσει την υποψηφιότητα του για 
τις προεδρικές εκλογές του 2024, κάτι 
που έχει υπονοήσει ότι θα πράξει στις 15 
Νοεμβρίου.

ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΟ 
ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Τα αποτελέσματα των μεσοπρόθεσμων 

εκλογών στις ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην 
ελληνική ομογένεια να έχει, για ακόμη 
μια φορά, ισχυρή παρουσία στο Κογκρέ-
σο και στις αρχές των πολιτειών. 

Σε όλα τα επίπεδα της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, καθώς και σε τοπικό επίπε-
δο, πολλοί ομογενείς αλλά και φιλέλλη-
νες πολιτικοί κατάφεραν να επανεκλε-
γούν ή να εκλεγούν για πρώτη φορά σε 
δημόσιο αξίωμα. Στη Φλόριντα, ο Γκας 
Μπιλιράκης επικράτησε με διαφορά ένα-
ντι της Δημοκρατικής Κίμπερλι Γουόκερ 
και ανανέωσε τη θητεία του. Στο 97% των 
εκλογικών τμημάτων, ο κ. Μπιλιράκης 
είχε συγκεντρώσει πάνω από το 70% των 
ψήφων. Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή 
βουλευτής, Νικόλ Μαλιωτάκη, που είχε 
καταγράψει οριακή νίκη δύο χρόνια νω-
ρίτερα, ανακηρύχθηκε νικήτρια απέναντι 
στο Δημοκρατικό Μαξ Ρόουζ με διαφορά 
20 και πλέον εκατοστιαίων μονάδων. 

Στο Μέριλαντ, ο Τζον Σαρμπάνης επανε-
ξελέγη για μια ακόμη χρονιά στα έδρανα 
του Κογκρέσου. Ο γιος του γερουσιαστή 
Πολ Σαρμπάνη εκλέγεται αδιαλείπτως 
από το 2007, όταν έθεσε για πρώτη φορά 
υποψηφιότητα. Στο Νιου Χάμσιρ, ο Κρις 
Πάπας κέρδισε δύσκολη μάχη απέναντι 
στη Ρεπουμπλικανή αντίπαλό του Κάρο-

λαϊν Λέβιτ. Προεκλογικά, η επικράτηση 
του θεωρείτο δύσκολη: υποστηριζόταν 
πως επρόκειτο για μια από τις πιο ευά-
λωτες θέσεις των Δημοκρατικών. Σε κάθε 
περίπτωση, η εκλογή του χαρακτηρίζε-
ται κομβική για την Ελλάδα, καθώς έχει 
υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες 
όπως η τροπολογία για τα τουρκικά F-16.

Η Ελλάδα, όμως, αποκτά έναν ακόμη 
σύμμαχο στο Κογκρέσο. Πρόκειται για το 
γιο του φιλέλληνα Μπομπ Μενέντεζ, του 
επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Γερουσίας, ο οποίος μοι-
ράζεται το ίδιο όνομα με τον πατέρα του: 
εξελέγη στο Νιου Τζέρζι. Αναμένονται 
ακόμη εξελίξεις για την Ντίνα Τάιτους, η 
οποία προηγείται σε ένα δύσκολο αγώ-
να στη Νεβάδα, στην προσπάθεια της 
να επανεκλεγεί για νέα θητεία. Ο Ρεπου-
μπλικάνος, Άλεκ Σκαρλάτος, δεν κατάφε-
ρε να εκλεγεί τελικά στο Όρεγκον.

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Σε επίπεδο πολιτειών, ο Αλέξης Γιαννού-

λιας επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια 
ζωή, καταλαμβάνοντας το υπουργείο 
Εσωτερικών του Ιλινόι. Πρόκειται για 
πολλά υποσχόμενο Ελληνοαμερικανό, η 
πορεία του οποίου έχει ενδιαφέρον. Στη 
Νέα Υόρκη, επανεξελέγησαν στην πολι-
τειακή Γερουσία, ο Άντριου Γουναρδής 
και ο Μιχάλης Γιάνναρης.

Του Αντώνη Μπότσικα
antonis@newsfirst.ca

SAVE 
up to

50%

199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 450.625.4744

At your service since 1987!

WE BUY GOLD, DIAMONDS, SILVER, 
COINS, CURRENCY AND WATCHES.

BEST PRICE GUARANTEE!

Final Sale 
on Wenger watches 

all at 50%

✥ Jewellers and watchmakers on site
✥ Exclusive creations
✥ Free estimate on all repairs.
✥ Evaluation Certificate

✥ Necklace restringing
✥ Watch water-resistance testing
✥ Repair of watches and old clocks
✥ And Much more!
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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

Απέναντι από την Κύπρο, δίπλα από 
την πόλη της Μερσίνας, στο δρόμο 

για την Αλεξανδρέττα και τα Άδανα, βρί-
σκεται ο όρμος του Ακουγιού (φωτ.). 

Η περιοχή διαθέτει το δικό της λιμάνι. 
Εκεί, σε αυτήν την παραλιακή κωμόπο-
λη και σε μία έκταση 10 εκατομμυρίων 
τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 10.000 
στρεμμάτων, κατασκευάζεται ο πυρηνικός 
σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας της Τουρκίας.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι πλέον αμι-
γώς ρωσική, εφόσον οι Ρώσοι επενδυτές 
διαθέτουν πλέον το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου. Στο πρώιμο στάδιο και κατά 
την έναρξη του έργου, η εταιρεία αυτή 
ανήκε κατά 51% στους Ρώσους και κατά 
49% στο τουρκικό κράτος. 

Η Αγκυρα δεν έκανε ποτέ χρήση του πα-
κέτου της και δεν κατέβαλε ποτέ το ποσό 
απόκτησης του μεριδίου της. Χωρίς πολλά 
– πολλά το 49% του μετοχικού κεφαλαί-
ου «παραχωρήθηκε» τελικά στη Μόσχα. 
Ήταν μία προσωπική απόφαση του Ταγίπ 
Ερντογάν.
Το σύνολο των χρημάτων που πρέπει να 

καλύψουν την επένδυση, δηλαδή τα 25 
δισεκατομμύρια δολάρια, τα καταβάλει 
στο σύνολο τους η ρωσική πλευρά.

Ο σταθμός του Ακουγιού προβλέπεται να 
καλύπτει για 60 χρόνια το 10% των ανα-
γκών σε ηλεκτρικό ρεύμα της Τουρκίας. 
Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, είναι 
σαν ο σταθμός του Ακουγιού να καλύπτει 
σχεδόν το 100% των αναγκών μίας χώρας 
του μεγέθους της Ελλάδας.

Ακριβώς δίπλα από τις πυρηνικές εγκα-
ταστάσεις υπάρχει ένα λιμάνι. Αυτή η λι-
μενική εγκατάσταση ήταν προορισμένη 
να καλύπτει τις ανάγκες του πυρηνικού 
σταθμού. Μεταφορά υλικών, αποκομιδή 
πυρηνικών αποβλήτων, εφοδιασμός του 
σταθμού με μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.

Αιφνιδίως το 2019 και με προεδρικό δι-
άταγμα, δηλαδή με την υπογραφή του 
Ταγίπ Ερντογάν, επεκτάθηκε η παραχώ-
ρηση διευκολύνσεων από το λιμένα του 
Ακουγιού και για την υποδοχή, τροφοδο-
σία και τεχνική υποστήριξη ρωσικών πο-
λεμικών και εμπορικών σκαφών. 
Αθόρυβα και σταδιακά δηλαδή, το λιμάνι 

των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ακου-
γιού παραχωρείται με πλήρη κάλυψη, από 
την ανώτατη πολιτική ηγεσία της Τουρκίας 
για χρήση από ρωσικά πολεμικά πλοία. 

Πρωτάκουστο για χώρα μέλος του ΝΑΤΟ 
υπό τις παρούσες μάλιστα διεθνείς συν-
θήκες.

ΤΟ «ΡΑΝΤΑΡ», Ο  «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» 
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ακό-
μα ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν άγνωστος στο 
δυτικό κόσμο, ο Cuneyt Zapsu, ιδρυτικό 
μέλος του ΑΚP, του σημερινού κυβερνώ-
ντος κόμματος δηλαδή, με διασυνδέσεις 
σε όλες τις δυτικές πρωτεύουσες, ανέλα-
βε δράση. Πήρε τον Ερντογάν από το χέρι 
και του άνοιξε τις πόρτες των σαλονιών 
της Ευρώπης. Έκανε και κάτι ακόμη. Πα-
ρουσίασε τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον 
έχοντας προηγουμένως καλλιεργήσει το 
έδαφος μιλώντας για το περίφημο Πολιτι-
κό Ισλάμ. Ο Cuneyt Zapsu είναι δηλαδή ο 
«άνθρωπος κλειδί», η απαραίτητη πολιτι-
κή ψηφίδα, που τότε, στα πρώτα βήματα 
του σημερινού προέδρου της Τουρκίας, 
πρωταγωνίστησε στην οικοδόμηση των 
σχέσεων του τουρκικού πολιτικού ισλαμι-
σμού με τη Δύση. Μεγάλη υπόθεση.

Όταν στήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ιδιοκτήτριας εταιρείας του Ακουγιού, 
έπρεπε να υπάρχει και ένας εκπρόσω-
πος από την τουρκική πλευρά. Μόνο 
ένας. Λοιπόν, αυτό το μοναδικό πρόσωπο 
ανάμεσα στους Ρώσους θα ήταν εφεξής 
ο Cunayt Zapsu.

Πολλοί θα σκέφτηκαν πώς αυτό το άτο-
μο που διατηρούσε άριστες διασυνδέσεις 
με το δυτικό παράγοντα θα ήταν άνθρω-
πος των Αμερικανών. Πιθανότατα. Εντού-
τοις και προς ώρας, αυτή η διάσταση είναι 
δευτερευούσης σημασίας.

Πριν από λίγο καιρό η διοίκηση του 
Ακουγιού, δηλαδή το διοικητικό συμβού-
λιο της εταιρείας, έλαβε τη μία απόφαση 
που καθαρογράφτηκε, υπεγράφη κανονι-
κά από όλα τα μέλη και εστάλη για υπο-
γραφή από το μοναδικό μέλος από την 
τουρκική πλευρά, τον Cunayt  Zapsu. Αυ-
τός όταν διάβασε την απόφαση έγραψε 
στο εξώφυλλο του φακέλου ιδιοχείρως 
το σκεπτικό της διαφωνίας του με αυτή, 
αρνούμενος να συναινέσει  και έσπευσε 
στο γραφείο του Εισαγγελέα στην Άγκυρα, 
όπου και κατέθεσε μήνυση κατά της ρωσι-
κής διοίκησης του Ακουγιού. Ο άνθρωπος 
εμπιστοσύνης του Ερντογάν εξήγησε στον 
άφωνο Εισαγγελέα πως ανέκυπτε σοβαρό 
ζήτημα εθνικής ασφαλείας.

Δείτε το ντοκουμέντο με την ιδιόχειρη 
καταγραφή της διαφωνίας του Cuneyt  
Zapsu στο εξώφυλλο του φακέλου, καθώς 
και το δεύτερο ντοκουμέντο με απόσπα-
σμα από τη μήνυση που κατατέθηκε στον 
Εισαγγελέα της Άγκυρας.

ΤΟ ΡΑΝΤΑΡ
Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πυρηνικού 
σταθμού του Ακουγιού αποφάσισε πως 
θα κατασκευαστεί εντός των εγκαταστά-
σεων Ραντάρ προειδοποίησης. Τα μέτρο 
αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων. Στο κείμενο που εμ-
φάνισε ο συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν 
εξηγείται, πώς η εταιρεία θα λάβει οποιο-
δήποτε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλί-
σει τις εγκαταστάσεις.

Πέρασαν οι ημέρες και όπως διαπιστώ-
θηκε, ούτε ο καθ’ ύλη αρμόδιος Υπουργός 
Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, λαλίστατος συ-
νήθως, ούτε ο συνάδελφός του Υπουργός 
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
ούτε και ο Υπουργός Ενέργειας, δεν παρε-
νέβησαν για να ζητήσουν εξηγήσεις από 
τη ρωσική εταιρεία στο Ακουγιού. Ούτε 
η Εισαγγελία της Άγκυρας, ούτε τα ΜΜΕ 
ούτε βεβαίως και η προεδρία της τουρκι-
κής δημοκρατίας τοποθετήθηκαν επί του 
ζητήματος.
Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε από τον 

εξόριστο τούρκο δημοσιογράφο που ζει 
τώρα στη Γερμανία Cehveri Guven.

Η αποκάλυψη αυτή προσλαμβάνει ιδι-
αίτερη σημασία, από τη στιγμή που η 
κατασκευή αυτού του ρωσικού στρατιωτι-
κού ραντάρ σε εγκαταστάσεις πυρηνικού 
σταθμού σε έδαφος της Τουρκίας, χώρας 
μέλους του ΝΑΤΟ, πραγματοποιείται κυ-
ριολεκτικά κάτω από τη μύτη των Αμερι-
κανών και των Νατοϊκών αξιωματούχων, 
αφού σε  απόσταση λίγων εκατοντάδων 
χιλιομέτρων και στην περιοχή της Μαλά-
τιας, στη θέση Kurecik, λειτουργεί ο σημα-
ντικότατος για την άμυνα της Ατλαντικής 
Συμμαχίας σταθμός ραντάρ. Πρόκειται 
για προκεχωρημένο σταθμό προειδοποί-
ησης.

ΤΑ 28 ΔΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΜΑΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Καλά πληροφορημένοι διπλωματικοί κύ-
κλοι στην Άγκυρα αλλά και σε πρωτεύου-
σες της Κεντρικής Ευρώπης, σημειώνουν, 

ότι την τελευταία περίοδο έχει γίνει γνω-
στό πως η αμερικανική διπλωματία μέσω 
του Συμβούλου Ασφαλείας του Λευκού 
Οίκου Σάλιβαν αλλά και του μεγάλου 
αφεντικού του State Department, Άντονι 
Μπλίνκεν, έχει αναλάβει δράση, προκει-
μένου να αντιμετωπίσει την οφθαλμοφα-
νή ρωσική παρουσία στο Ακουγιού. Συ-
γκεκριμένα, οι Αμερικανοί επιχειρούν να 
πουλήσουν στην Άγκυρα υψηλή τεχνολο-
γία και πυρηνικούς σταθμούς «τσέπης». 
Όπως πάντα, η τουρκική πλευρά συζητά. 
Στην πραγματικότητα ωστόσο διασφαλί-
ζει με καθημερινά νέα βήματα τη θωρά-
κιση της συνεργασίας της Τουρκίας με τη 
Μόσχα.
Δείγμα αυτής της «βαθιάς σχέσης» με-

ταξύ Ταγίπ Ερντογάν και Κρεμλίνου εί-
ναι η εμφάνιση από το πουθενά και από 
τις αρχές του 2022, 28 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων αγνώστου προελεύσεως, που 
αιφνιδίως βρέθηκαν στα κρατικά ταμεία 
στην Άγκυρα. Αυτά τα 28 δις διασφάλισαν 
τη στήριξη της τουρκικής λίρας όλο αυτό 
το διάστημα, όταν τα επίσημα συναλλαγ-
ματικά αποθέματα της Τουρκίας είχαν πια 
κυριολεκτικά εξαερωθεί.

Σε αυτά τα δισεκατομμύρια θα πρέπει 
να προστεθούν και τα 8+6 δις δολάρια 
που χρωστά η Τουρκία στην Gazprom για 
αγορές ρωσικού φυσικού αερίου. Ο Ταγίπ 
Ερντογάν ζήτησε προσωπικά από τον Βλα-
δίμηρο Πούτιν να υπάρξει μία «αναβολή 
πληρωμής» και να διευθετηθεί το ζήτημα 
εν ευθέτω χρόνω.  

Με λίγα λόγια. Είναι ξεκάθαρο πώς κάτω 
από τη μύτη της Συμμαχίας και του αμε-
ρικανικού παράγοντα, ο Ταγίπ Ερντογάν 
κάνει μπίζνες δισεκατομμυρίων με τη Μό-
σχα και διασφαλίζει την παραχώρηση 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία, 
δίπλα ακριβώς από εκείνες του ΝΑΤΟ στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Πρακτικά και στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Ρω-
σία θα διαθέτει στην Ανατολική Μεσόγειο 
μία ναυτική βάση στην Ταρτούς της Συ-
ρίας, μία αεροπορική βάση στη Λατάκια 
και μία ναυτική βάση στο Ακουγιού της 
Τουρκίας. Καθόλου άσχημα για την ολική 
επαναφορά της Ρωσίας, στη στρατηγικού 
ενδιαφέροντος περιοχή μεταξύ Σουέζ, Συ-
ρίας, Ισραήλ, Μάλτας – Λιβύης, Κύπρου 
– Κρήτης και εξόδου από τα Δαρδανέλια 
έως την Κεντρική Μεσόγειο.  

© zougla.gr

Το μεγάλο μυστικό  Το μεγάλο μυστικό  
του Ταγίπ Ερντογάντου Ταγίπ Ερντογάν
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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

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Από την απέλαση του Τζιτζικώστα  
στο στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό
Η εποχή που ο Ερντογάν ήταν ταυτι-

σμένος με τις χαμηλές θερμοκρασί-
ες στα ελληνοτουρκικά, έχει προ πολλού 
παρέλθει. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε 
εισέλθει σε περίοδο πολύ υψηλών, σχε-
δόν πολεμικών θερμοκρασιών. Τα δε γε-
γονότα δείχνουν, πως δεν πρόκειται για 
συγκυριακό φαινόμενο, χωρίς να υπο-
τιμούμε τις προεκλογικές σκοπιμότητες 
του Ερντογάν. 

Ανάλυση: Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Η νέα περίοδος εγκαινιάστηκε επιγραμ-
ματικά από την απαίτηση του Τούρκου 
προέδρου για αναθεώρηση της συνθή-
κης της Λοζάνης, αφήνοντας το θερμό 
επεισόδιο και το στρατιωτικό τυχοδιωκτι-
σμό να επι-κρέμονται ως απειλή.

Η εν λόγω συνθήκη αποτελεί τη ληξι-
αρχική πράξη ίδρυσης της Τουρκικής Δη-
μοκρατίας. Γι’ αυτό και το μετακεμαλικό 
καθεστώς απέφευγε επιμελώς να θέσει 
θέμα αναθεώρησής της. Φέρει, άλλωστε, 
την υπογραφή του Ισμέτ Ινονού, του δια-
δόχου του Κεμάλ. Ο Ερντογάν, όμως, έχει 
άλλες ιδεολογικές ρίζες και ως εκ τούτου 
δεν έχει τέτοιες αναστολές. Μιλώντας 
το φθινόπωρο 2016 (λίγο μετά την από-
πειρα πραξικοπήματος) στους περιφε-
ρειακούς διοικητές (μουχτάρηδες) είχε 
πει: «Το 1920 μας έδειξαν τη Συνθήκη 
των Σεβρών για να μας πείσουν το 1923 
για τη Συνθήκη της Λοζάνης. Και κάποιοι 
προσπάθησαν να μας το παρουσιάσουν 
αυτό ως νίκη… Με τη Συνθήκη της Λοζά-
νης δώσαμε στους Έλληνες τα νησιά, που 
αν φωνάξεις από τις ακτές του Αιγαίου, 
θα ακουστείς απέναντι. Είναι αυτό νίκη;… 
Όσοι έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων στη Λοζάνη, δεν εκμεταλλεύ-
τηκαν τη συνθήκη αυτή. Και επειδή αυτοί 
δεν την εκμεταλλεύτηκαν, δυσκολευόμα-
στε σήμερα εμείς».

Στη δεκαετία του 2000 στόχος του Ερ-
ντογάν ήταν να κερδίσει τον πόλεμο με το 
μετακεμαλικό βαθύ κράτος και στη συνέ-
χεια να αποδομήσει – με προσοχή είναι 
αλήθεια – τον κεμαλισμό, ως ιδεολογικό 
θεμέλιο λίθο της Τουρκικής Δημοκρατίας. 
Ο ίδιος αυτοπροβλήθηκε -εμμέσως πλην 
σαφώς- ως ο ηγέτης που κλείνει την κε-
μαλική παρένθεση. Μέσω του νέο-οθω-
μανισμού επανάφερε στο προσκήνιο το 
άτυπο αυτοκρατορικό όραμα των Τούρ-
κων. Δικό του σημείο αναφοράς ήταν ο 
Μωάμεθ ο Πορθητής και όχι ο Κεμάλ.
Αν και ο Ερντογάν έχει αποτύχει να ανα-

δειχθεί σε ηγέτη του μουσουλμανικού 

κόσμου, παραμένει πιστός στο σχέδιό 
του να μετατρέψει την Τουρκία σε με-
γάλη περιφερειακή δύναμη. Για να ανα-
δειχθεί μάλιστα ο ίδιος σε εθνικό ηγέτη, 
δεν αρκούν η εκτεταμένη καταστολή και 
οι μαζικές εκκαθαρίσεις του κράτους από 
το κίνημα Γκιουλέν, επί της ουσίας από 
τα δυτικά δίκτυα επιρροής, αλλά και από 
κάθε είδους αντιφρονούντες. Χρειάζεται 
και ένα ιδεολογικό όχημα.

Για να συσπειρώσει γύρω του την κρατι-
κή γραφειοκρατία και κυρίως τους στρα-
τιωτικούς, οι οποίοι έχουν δεχθεί ισχυρό 
πλήγμα, ο Τούρκος πρόεδρος παίζει δυ-
νατά το χαρτί του εθνικισμού – επεκτα-
τισμού. Αυτό, άλλωστε, είναι ο πυρήνας 
της τουρκικής κρατικής ιδεολογίας και 
ως εκ τούτου ο κοινός παρονομαστής 
του τουρκικού πολιτικού συστήματος. Με 
αυτό τον τρόπο και σ’ αυτή την ιδεολο-
γική βάση, προσελκύει και ενσωματώνει 
στο καθεστώς του και παραδοσιακούς 
κεμαλιστές αξιωματικούς και κρατικούς 
αξιωματούχους, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν είχαν οργανικούς δεσμούς με τη 
Δύση.

Η ΚΕΜΑΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Είναι ενδεικτικό, ότι η κεμαλική αξιω-

ματική αντιπολίτευση, που είχε χαρακτη-
ρίσει απαράδεκτη την αμφισβήτηση της 
συνθήκης της Λοζάνης, όποτε της δίνεται 
η ευκαιρία σπεύδει να πλειοδοτήσει σε 
εθνικισμό – επεκτατισμό εναντίον της Ελ-
λάδας. Στην πραγματικότητα, ο αρχηγός 
της Κιλιντσάρογλου δε χάνει ευκαιρία 
να επαναλαμβάνει αυτό που έχει πει και 
στο παρελθόν: «Ας κοιτάξει (ο Ερντογάν) 
τα 16 νησιά που επί της εποχής του πα-
ραδόθηκαν και όπου υψώθηκε ελληνική 
σημαία»! Οι κεμαλιστές κατηγορούν τον 
Ερντογάν ότι δε διεκδίκησε με αποφασι-
στικότητα τα κατοικημένα ελληνικά νησιά 
που η Άγκυρα θεωρεί «γκρίζες ζώνες». Εί-
ναι αληθές ότι για πολλά χρόνια μετά την 
εκλογή του στην πρωθυπουργία, ο Τούρ-
κος πρόεδρος φρόντιζε να κρατάει σχετι-
κά χαμηλά τη θερμοκρασία στα ελληνο-
τουρκικά. Κι αυτό, επειδή προτεραιότητά 
του ήταν να εξουδετερώσει το μετακεμα-
λικό «βαθύ κράτος». Φοβόταν δικαιολο-
γημένα πως οι κεμαλιστές στρατηγοί θα 
εκμεταλλεύονταν μία ελληνοτουρκική 
κρίση για να τον ανατρέψουν. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι το σχέδιο «Βα-
ριοπούλα», που πρόβλεπε ένα στημένο 
ελληνοτουρκικό θερμό επεισόδιο.

Η προσεκτική στάση του νέο-Οθωμανού 
ηγέτη εκείνα τα χρόνια, είχε καλλιεργήσει 
στην Αθήνα το δόγμα – μύθος που συνο-

ψίζεται στη φράση «ο καλός Ερντογάν, 
οι κακοί στρατηγοί». Η πραγματικότητα, 
βεβαίως, ήταν πολύ διαφορετική από 
τις αβάσιμες προσδοκίες της ελληνικής 
πολιτικής ελίτ, ότι οι νέο-Οθωμανοί θα 
προσέγγιζαν με εποικοδομητικό τρόπο τα 
ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ  
ΜΕΤΑ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Οι νέο-Οθωμανοί είναι εξίσου εθνικι-
στές με τους κεμαλιστές, αλλά με διαφο-
ρετικό τρόπο. Στα ελληνοτουρκικά, ωστό-
σο, είχε από νωρίς επέλθει μία ώσμωση 
μεταξύ των δύο βασικών τουρκικών ιδε-
ολογικοπολιτικών ρευμάτων. Ο Ερντογάν 
δε διαφοροποιήθηκε ποτέ από τις πάγιες 
μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις. Από 
διπλωματικής απόψεως, όμως, εμφα-
νιζόταν πιο ευέλικτος. Ποτέ, όμως, δεν 
έπαψε να επιδιώκει τη μετατροπή της 
Τουρκίας σε κέντρο και ηγεμόνα του με-
τα-οθωμανικού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά επεδίωκε να 
ρυμουλκήσει σταδιακά την Ελλάδα σε 
μια κατάσταση άτυπης δορυφοροποί-
ησης. Εδώ και αρκετά χρόνια, όμως, τα 
πράγματα έχουν αλλάξει. Ο εμφύλιος πό-
λεμος στους κόλπους του τουρκικού πο-
λιτικού Ισλάμ (Ερντογάν εναντίον Γκιου-
λέν) υποχρέωσε τον Τούρκο πρόεδρο να 
επαναπροσανατολίσει την πολιτική των 
συμμαχιών του, όχι μόνο στο εξωτερικό, 
αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα που έχει 
και θεσμικά καταστεί άτυπος σουλτά-
νος και έχει εναγκαλιστεί τους Γκρίζους 
Λύκους του Μπαχτσελί, ξεδιπλώνει την 
ατζέντα του και στο επίπεδο της ισλα-
μοποίησης στο εσωτερικό της Τουρκίας 
και στο επίπεδο της ευθείας προβολής 
ακραίων επεκτατικών διεκδικήσεων.

Εγκλωβισμένη στις δικές της αντιφάσεις, 
η ΕΕ είναι ανίκανη να δει τη μεγάλη ει-
κόνα και να λειτουργήσει αποτρεπτικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμιτά εθνικά 
συμφέροντα των χωρών – μελών της. 
Όταν ο Ερντογάν είχε πρωτοαμφισβητή-
σει τη συνθήκη της Λοζάνης, το Βερολίνο 
είχε αντιδράσει με το εξής θλιβερό πο-
ντιοπιλατικό τρόπο: «Μας είναι γνωστό 
πως υπάρχουν διαφορές εδώ και καιρό, 
εδώ και δεκαετίες. Διαφορές απόψεων 
μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για 
την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ των 
δύο χωρών. Η γερμανική κυβέρνηση είναι 
της άποψης, ότι αυτές οι διαφορές μετα-
ξύ των δύο χωρών πρέπει να επιλυθούν 
ειρηνικά. Κατά τα άλλα δεν εκφράζει 
άποψη και σίγουρα δε θα πάρει το μέρος 
κανενός»!

Πιο χυδαία δεν μπορούσε να αντιδρά-
σει. Και επειδή ακόμα και οι ίδιοι Γερμα-
νοί ένοιωσαν ότι το παρατράβηξαν, λίγο 
αργότερα το γερμανικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών είχε διευκρινίσει ότι θεωρεί πως η 
συνθήκη της Λοζάνης ισχύει, λες και ετέ-
θη θέμα εάν ισχύει ή όχι. 
Τα εξαρτημένα αντανακλαστικά των 

εταίρων μας εκείνη την εποχή ήταν να 
αντιλαμβάνονται ακόμα και μία τόσο χο-
ντροκομμένη πρόκληση σαν υπαρκτή δι-
αφορά, απέναντι στην οποία τηρούν ίσες 
αποστάσεις.

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ «ΕΥΚΟΛΗ ΝΙΚΗ»
Από τότε, όμως, έχει κυλήσει πολύ νερό 

στο αυλάκι. Οι σχέσεις της Άγκυρας με τη 
Δύση έχουν επιδεινωθεί, αν και Αμερι-
κανοί και Ευρωπαίοι έχουν εναποθέσεις 
τις ελπίδες τους για να ξεφορτωθούν τον 
Ερντογάν, στις προεδρικές εκλογές του 
ερχόμενου Ιουνίου. Μόνο που τίποτα δεν 
εγγυάται πως θα τις χάσει, ειδικά όταν – 
έχοντας τον πλήρη έλεγχο του κρατικών 
μηχανισμών – μπορεί με μία περιορισμέ-
νη νοθεία να μετατρέψει το ενδεχόμενο 
προβάδισμα του αντιπάλου του σε δικό 
του εκλογικό προβάδισμα.

Και βέβαια, μέχρι να στηθούν οι τουρκι-
κές κάλπες, στην καλύτερη περίπτωση θα 
σπάει το ένα μετά το άλλο ρεκόρ στην πο-
λεμική ρητορική του και σε προκλήσεις. 
Η απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Τζιτζικώστα, ο οποίος θα συμμετείχε σε 
εκδήλωση, είναι η απόδειξη ότι τους επό-
μενους μήνες θα δούμε να γίνονται από 
τουρκικής πλευράς ακόμα και όσα θεω-
ρούνται αδιανόητα στις διεθνείς σχέσεις.
Αυτά στην καλύτερη περίπτωση, επειδή 

στη χειρότερη, ο Ερντογάν θα προχωρή-
σει σε κάποιον στρατιωτικό τυχοδιωκτι-
σμό, προσδοκώντας μία «εύκολη νίκη» 
επί της Ελλάδας, την οποία να μπορεί να 
πουλήσει στο τουρκικό εκλογικό σώμα, 
το οποίο στη μεγάλη του πλειονότητα 
συμμετέχει στον εθνικιστικό – επεκτατι-
κό πυρετό που καλλιεργεί σύσσωμο το 
τουρκικό πολιτικό σύστημα.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφημερί-
δες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), ραδιοφω-
νικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Σήμερα είναι 
πολιτικός-διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεο-
πτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου 
SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτε-
χνείου το Νοέμβριο του 1973.



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  11 Νοεμβριου, 2022 / November 11, 2022

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

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

Στεργιόπουλος (in.gr)Ηραίο: Ο σπουδαίος αρχαιολογικός  
χώρος της Σάμου 
Στα πλέον ονομαστά ιερά που ήταν αφιερωμένα στην Ήρα συγκαταλέγεται  
το Ηραίο της Σάμου, επίσημο ιερό του νησιού και ιωνικό κέντρο λατρείας 

Στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας 
η Ήρα, αδελφή και σύζυγος του Δία, 

είναι η μέγιστη θηλυκή θεότητα του ου-
ρανού, η ευγενέστερη και πλέον σεβαστή 
των θεαινών του Ολύμπου. Θεωρείται 
προστάτιδα του νόμιμου γάμου και αρω-
γός στις ωδίνες του τοκετού, αποτελεί δε 
το σύμβολο της σεμνής, αγνής και αφοσι-
ωμένης γυναίκας και συζύγου. 
Πολυάριθμοι μύθοι αναφέρονται στις 

καταδιώξεις των ερωμένων του Δία από 
τη ζηλότυπη Ήρα, όπως και στους ανηλε-
είς διωγμούς των παράνομων τέκνων του 
άπιστου συζύγου της. Η Ηρα λατρεύτη-
κε αρχικά, όπως και ο Δίας, σε ορεινούς 
τόπους, ενώ αργότερα τιμήθηκε με την 
ίδρυση ναών, την κατασκευή αγαλμάτων 
και την καθιέρωση τελετών.
Στα πλέον ονομαστά ιερά που ήταν αφι-

ερωμένα στην Ήρα συγκαταλέγεται, ως 
γνωστόν, το Ηραίο της Σάμου (φωτ.), 
επίσημο ιερό του νησιού και ιωνικό κέ-
ντρο λατρείας. Σύμφωνα με την παρά-
δοση, στην περιοχή του Ηραίου, στη 
νοτιοανατολική ακτογραμμή της Σάμου, 
γεννήθηκε και μεγάλωσε η Ήρα.
Τα εκπληκτικά αναθήματα στη θεά (μο-

ναδικά έργα τέχνης από μάρμαρο, πηλό, 
γυαλί, ελεφαντόδοντο, χρυσό και χαλκό) 
μαρτυρούν την απήχηση της λατρείας 
της, τη διεθνή ακτινοβολία του ιερού και 
τις πολιτισμικές σχέσεις των Σάμιων με 
άλλες περιοχές της ελλαδικής επικράτει-
ας (Αττική, Λακωνία, Κρήτη) και του τότε 
γνωστού κόσμου (Κύπρο, Αίγυπτο, Συρία, 
Mικρά Ασία, Περσία, Μεσοποταμία κ.α.).
Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 

το Ηραίο πρέπει να συνίστατο από ένα 
μικρό λίθινο βωμό, τη λυγαριά, το ιερό 
δέντρο της Ήρας, και ένα ναόσχημο κτί-
σμα, που προστάτευε το ξόανο (ξύλινο 
λατρευτικό άγαλμα) της θεάς.
Ο πρώτος ναός της Ήρας, ο Εκατόμπε-

δος Ι, χτίστηκε δυτικά του βωμού τον 8ο 
αιώνα π.X., ενώ στα μέσα του 7ου αιώνα 
π.X. χτίστηκε πάνω στα παλαιά θεμέλια 
νέος ναός, ο Εκατόμπεδος ΙΙ, με αλλαγές 
στην τοιχοδομία και πιθανώς ξύλινη πε-
ρίσταση.
Τον 6ο αιώνα π.X. (570/560 π.Χ.) οικοδο-

μήθηκε ο πρώτος κολοσσιαίος ναός, υπό 
την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Pοΐκου και 
του πολυτάλαντου καλλιτέχνη Θεοδώ-
ρου.
Ο δίπτερος ναός, θαύμα της ιωνικής αρ-

χιτεκτονικής, καταστράφηκε από σεισμό 
ή καθίζηση του εδάφους.
Ο νέος ναός άρχισε να χτίζεται επί τυ-

ραννίας Πολυκράτη (538-522 π.Χ.), αλλά 
κατά πάσαν πιθανότητα δεν αποπερατώ-
θηκε.
Τον 5ο/6ο αιώνα μ.Χ. οικοδομήθηκε στο 

χώρο του Ηραίου τρίκλιτη παλαιοχρι-
στιανική βασιλική, ενώ το 16ο αιώνα χτί-
στηκε στη θέση της σταυροειδής βασιλι-
κή με τρούλο.
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιο-

λογικού χώρου του Ηραίου είναι τα ακό-
λουθα:
-ο ναός της Ήρας (δίπτερος ναός ιω-

νικού ρυθμού κατασκευασμένος από 
πωρόλιθο, κολοσσιαίων διαστάσεων, 

με 155 μαρμάρινους κίονες και μάλλον 
ξύλινο θριγκό), που άρχισε να οικοδο-
μείται επί τυραννίας Πολυκράτη
-ο μεγάλος βωμός, στην ίδια πάντα 

θέση (η παλαιότερη φάση του τοποθε-
τείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 
μνημειακό μέγεθος απέκτησε το 560 
π.Χ. περίπου, ενώ χτίστηκε εκ νέου κατά 
τους Αυτοκρατορικούς Χρόνους)
-η Ιερά Οδός, που οδηγούσε από την 

αρχαία πόλη της Σάμου (περιοχή Πυθα-
γορείου) στο Ηραίο και ήταν στολισμένη 
με αντιπροσωπευτικά μνημεία
-ο Εκατόμπεδος Ι (8ος αιώνας π.Χ.)
-ο Εκατόμπεδος ΙΙ (μέσα 7ου αιώνα π.Χ.)
-το «νότιο κτίριο», περίπτερος ναός, 

χρονολογούμενος πιθανώς στα μέσα 
του 6ου αιώνα π.Χ.
 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΙΟΥ
Σε μικρή απόσταση από το σπουδαίο αρ-

χαιολογικό χώρο του Ηραίου βρίσκεται ο 

ομώνυμος παραθαλάσσιος οικισμός, στο 
μικρό λιμάνι του οποίου δένουν βάρκες 
και αλιευτικά. Ψαροταβέρνες, εστιατό-
ρια και καφέ μπαρ, κατά μήκος της παρα-
λίας, προσελκύουν στο γραφικό οικισμό 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Στον κάμπο του Ηραίου είναι χτισμένος 

ο πύργος του Σαρακίνη. Ο τριώροφος 
πύργος – κατοικία οικοδομήθηκε το 1577 
από τον Νικόλαο Σαρακίνη, πιλότο (πλο-
ηγό) του στόλου του τούρκου ναυάρχου 
Κιλίτζ Αλή. Δίπλα στον πύργο του Σαρα-
κίνη βρίσκονται οι εκκλησίες (φωτ.) του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (1602) και 
του Αγίου Γεωργίου (πιθανώς σύγχρονη 
με τον πύργο).
Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί η περιή-

γηση με σκάφος στις νότιες ακτές της Σά-
μου, στη διαδρομή από το Ηραίο προς τη 
Σαμιοπούλα, με θαλάσσιες σπηλιές και 
μοναχικές παραλίες να τραβούν την προ-
σοχή των παραθεριστών. 

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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Στη Μείζων Περιφέρεια του Μόντρεαλ  
η αγορά σπιτιού για την πλειοψηφία είναι…

Όνειρο θερινής νυκτός! 

Είναι σχεδόν αδύνατο για μια μέση 
οικογένεια να βρει ένα σπίτι με το 

κλειδί στο χέρι σε προσιτή τιμή, στην 
ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Μια 
κατάσταση που είναι ωστόσο διαφορε-
τική στο Κεμπέκ και στις περιφέρειες. 

Λόγω της αύξησης των επιτοκίων και 
της αύξησης των τιμών των κατοικιών 
που παρακολουθούμε από την πανδη-
μία, τα τοπικά ΜΜΕ ήθελαν να μάθουν 
που βρίσκονται τα ακίνητα που μπορεί 
να αντέξει οικονομικά μια μέση οικογέ-
νεια, σε κάθε μια από τις περιοχές του 
Κεμπέκ. 
Η παρατήρηση είναι εντυπωσιακή: ενώ 

πρέπει να αρκεστεί σε μια μικροσκοπική 
κατοικία σε κακή κατάσταση και απαιτεί 
τεράστιες ανακαινίσεις στο Μόντρεαλ, 
μια μεσοαστική οικογένεια μπορεί να 
αντέξει οικονομικά ένα επιβλητικό ακί-
νητο με τεράστιο κήπο και ακόμη και θέα 
στο ποτάμι αν εγκατασταθεί στο Gaspé.

Γι’ αυτή την έρευνα, η Journal de 
Montréal βασίστηκε σε μια οικογένεια 
δύο ενηλίκων και δύο παιδιών με μέσο 
εισόδημα. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, 
μια τέτοια οικογένεια μπορεί επί του 
παρόντος να αντέξει οικονομικά ένα ακί-
νητο του οποίου η τιμή αγοράς δεν ξε-
περνά τα 315.804 δολάρια, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς των ειδικών. Για τους 
σκοπούς αυτής της αναφοράς, τα ακίνη-
τα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κρι-
τήρια: να έχουν τρία υπνοδωμάτια, να 
έχουν αυλή, να βρίσκονται σε μια μέση 
πόλη και γειτονιά, κοντά σε υπηρεσίες 
όπως σχολεία και, φυσικά, η τιμή πώλη-
σης να μην υπερβαίνει το καθορισμένο 
μέγιστο. Ενώ ήταν σχετικά εύκολο να 
βρεθούν ακίνητα που να ταιριάζουν με 
αυτά τα κριτήρια και τον προϋπολογισμό 
στις περισσότερες περιοχές, αυτό απο-
δείχθηκε σχεδόν αδύνατο στο Μόντρεαλ. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ 
ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Στη μητρόπολη, μόνο δύο ακίνητα πλη-

ρούσαν όλα τα κριτήρια της έρευνας και 
απείχαν πολύ από το να είναι έτοιμα με 
το κλειδί στο χέρι. Το πρώτο από αυτά 
τα σπίτια, που βρίσκεται στο Rivière-
des-Prairies και διατίθεται στην τιμή των 

299.000$, είναι ένα «μονώροφο σπίτι 
που προσφέρει πολλές δυνατότητες για 
έναν επιχειρηματία ή έναν τεχνίτη» που 
χρονολογείται από το 1954. 
Το δεύτερο, που ήταν στην τιμή των 

189.000 δολαρίων και βρίσκεται στο 
δήμο Saint-Laurent, είναι ένα... τροχό-
σπιτο που χτίστηκε το 1976. 

Ακόμη και η εύρεση ενός διαμερίσμα-
τος που πλησιάζει τα ίδια κριτήρια απο-
δεικνύεται όλο και πιο δύσκολη, λένε 
οι ειδικοί, οι οποίοι προσθέτουν ότι οι 
υποψήφιοι αγοραστές έχουν περισσό-
τερες επιλογές σε διαμερίσματα παρά 
σε σπίτια, αλλά ακόμη και εκεί, οι τιμές 
έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, που δεν έχου-
με πλέον εύκολη πρόσβαση σε αυτό το 
εύρος τιμών. 

ΣΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ;
Στα προάστια του Μόντρεαλ, η ιστορία 

είναι η ίδια. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύ-
νατο, να βρείτε μια κατοικία με το κλειδί 
στο χέρι, που να πληροί τα κριτήρια της 
έρευνας στις μέσες γειτονιές, τόσο στη 
Νότια Ακτή όσο και στη Βόρεια Ακτή. 
Στο Laval, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα 

σε αυτές τις τιμές, όταν κοιτάς, για πα-
ράδειγμα, στο Fabreville, στην τυπική 
γειτονιά με μέτρια οικογενειακά σπίτια 
και με υπηρεσίες, ενώ στο South Shore, 
οι μεσίτες προσθέτουν ότι τα περισσότε-
ρα ακίνητα προς πώληση στα 315.000$ 
συχνά χρειάζονται ανακαινίσεις και δε 
βρίσκονται στις πιο ενδιαφέρουσες γει-
τονιές. 

Οικογένειες της μεσαίας τάξης που δεν 
μπορούν να βρουν ένα προσβάσιμο σπί-
τι στη μητροπολιτική περιοχή, πρέπει 
να κάνουν κάθε είδους παραχωρήσεις, 
ακόμη και να αλλάξουν περιοχή, για να 
βρουν ένα καλό σπίτι.
Αλλά αλλού στο Κεμπέκ, τα πράγμα-

τα είναι διαφορετικά. Στο Capitale – 
Nationale, η προσφορά κατοικιών προς 
πώληση είναι πολύ πιο ελκυστική. Το 
ίδιο ισχύει και στο Bas-Saint-Laurent, στο 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, ακόμη και στο 
Estrie, όπου βρέθηκαν δεκάδες ακίνητα 
που πληρούσαν τα κριτήρια της έρευνας 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν 

ακόμη δυνατό να βρεθούν κατοικίες 
εκεί σε τιμή έως και 100.000$ χαμηλότε-
ρη από το μέγιστο προϋπολογισμό που 
καθορίστηκε για τη μέση οικογένεια του 
Κεμπέκ.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 13 Νοεμβρίου: 

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

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 15 Νοεμβρίου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 19 Νοεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 20 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 3 Νοεμβρίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Στιγμιότυπα από την αεροναυτική έκθεση 
VOLARIA στο Mirabel

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
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GOSS!P

Paige Spiranac: Αυτή είναι η καυτή 
γκόλφερ που ανακηρύχθηκε ως η 
«πιο σέξι γυναίκα του 2022»

Μπορεί το άθλημα του 
γκολφ να είναι συνώ-

νυμο του εκκεντρικού αστέ-
ρα, Τάιγκερ Γουντς, ωστόσο 
οι μυημένοι φίλοι του γνωρί-
ζουν καλά το όνομα της εντυ-
πωσιακής Πέιτζ Σπίρανακ. 
Η 29χρονη Αμερικανίδα «Πά-

μελα Άντερσον του γκολφ» 
που θυμίζει sex symbol του 
’80, ανακηρύχθηκε ως η πιο 
σέξι γυναίκα στον κόσμο για 
το 2022, γράφοντας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης: «Το 
Maxim με ανακήρυξε πιο σέξι 
γυναίκα το 2022 και δυσκο-
λεύομαι να το πιστέψω».
Γεννημένη το 1993 στο Κολο-

ράντο της Αμερικής στο αίμα 
της ρέουν κροατικές ρίζες, 

στις οποίες και οφείλει τα εκθαμβωτικά της γονίδια. Αν και από τα μικράτα της ασχο-
λήθηκε με το χορό, λόγω της μπαλαρίνας μητέρας της, το όνειρό της να συμμετάσχει 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πήρε ποτέ σάρκα και οστά… Ένας τραυματισμός στα 
γόνατα στάθηκε η αφορμή ώστε να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καριέ-
ρα της, αυτό του γκολφ, που μπήκε απρόσμενα στη ζωή της! Έτσι λοιπόν η ξανθιά 
καλλονή κατάφερε γρήγορα να διακριθεί, κερδίζοντας υποτροφίες και τίτλους στα 
jumniors τουρνουά στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του 
Σαν Ντιέγκο.

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ – ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ  

Μια ανάσα από το διαζύγιο!
Ο ηθοποιός έβγαλε τη βέρα του• Ακόμα δεν παντρεύτηκαν και χωρίζουν

Ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ και 
του Μπεν Άφλεκ μονοπώλησε το 

ενδιαφέρον των διεθνών Μέσων Ενημέ-
ρωσης και χαρακτηρίστηκε ως ο γάμος 
της χρονιάς. 

Πολλοί έκαναν λόγο για ένα τρισευ-
τυχισμένο ζευγάρι, που κατάφερε 20 
χρόνια μετά να ζήσει τον έρωτα και να 
ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης και 
πίστης.

Όπως φαίνεται όμως, το παραμύθι τους 
δεν έχει τελικά happy end, καθώς διαρρέ-
ουν περίεργες πληροφορίες από φίλους 
του Άφλεκ που λένε ότι πλέον ο ηθοποιός 
είναι δυστυχισμένος. 
Η Λόπεζ, ισχυρίζονται, ότι τον ελέγχει 

απόλυτα και παράλληλα τονίζουν ότι εί-
ναι «μαριονέτα» της, κάτι που έχει αρχί-
σει να επηρεάζει την ψυχική υγεία του. 
Η ίδια φέρεται να επεμβαίνει ακόμα και 

στο τι θα φορέσει, ενώ αποφάσισε μόνη 
της να «ξεφορτωθεί» τη συλλογή του από 
μοτοσικλέτες αλλά και να τον αναγκάσει 
να σταματήσει δια παντός το κάπνισμα, 
καθώς «η μυρωδιά του τσιγάρου στο σπί-
τι είναι παντού».

«ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ»
Σύμφωνα με το Radar Online, o ηθοποι-

ός απαθανατίστηκε τις τελευταίες ημέ-
ρες σε έξοδό του να μη φορά τη βέρα 
του. «Όλοι, συμπεριλαμβανομένου του 
Μπεν, γνώριζαν τι συνεπάγεται ο γάμος 
της Τζένιφερ, αλλά είναι δύσκολο να πι-

στέψει κανείς ότι είναι 100% χαρούμενος 
όταν φαίνεται σε τόσο άβολη θέση και 
χαμένος. Έγινε η μαριονέτα της JLo, όπως 
όλοι οι άλλοι πριν από αυτόν», λένε χα-
ρακτηριστικά οικογένεια και φίλοι του.
Πριν λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησαν 

δημοσιεύματα, που ανέφεραν ότι το 
ζευγάρι είναι στα πρόθυρα διαζυγίου, 
επειδή ο ηθοποιός πίνει και καπνίζει, τη 
στιγμή που η Λόπεζ έχει ένα τελείως δι-
αφορετικό στυλ ζωής, αυτός όμως δεν 
είναι ο μοναδικός λόγος έντασης μεταξύ 
του ζευγαριού…
Μάλιστα, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρη-

σαν δημοσιεύματα που ανέφεραν, ότι 
το ζευγάρι είναι στα πρόθυρα διαζυγίου, 
επειδή ο καθένας έχει ένα τελείως δια-
φορετικό στυλ ζωής. 
Οι κοινές τους εμφανίσεις πάντως από 

τότε που παντρεύτηκαν είναι σπάνιες και 
τα λόγια των συγγενών του Άφλεκ δίνουν 
έδαφος στα ρεπορτάζ που τον θέλουν να 
αναπολεί τα εργένικα χρόνια του.

© in.gr

64χρονη γιαγιά μοιράζεται τα ίδια 
ρούχα με την 21χρονη εγγονή της!
Μπορεί να έχουν 43 χρόνια δια-

φορά, αλλά αυτό δεν εμποδίζει 
την 64χρονη Λέσλι Μάξγουελ από την 
Αυστραλία και personal trainer στο 
επάγγελμα, να μοιράζεται τα ίδια ρού-
χα με την 21χρονη εγγονή της Τία Κρι-
στόφι και να πηγαίνουν μαζί γυμναστή-
ριο, ενώ το καλογυμνασμένο σώμα της 
έχει κερδίσει το θαυμασμό χιλιάδων 
χρηστών του Instagram.
«Συχνά μοιραζόμαστε ρούχα, ακόμη 

και μπικίνι, κάτι που είναι ένα μπόνους», 
δήλωσε η Λέσλι στο NeedToKnow.online, 
συμπληρώνοντας για την Τία: «Νομίζω 
ότι η Τία είναι εκπληκτική και είμαι ευ-
λογημένη που έχω μια τόσο υπέροχη εγ-
γονή».
Από πλευράς της η Τία, είναι πολύ πε-

ρήφανη για τη σέξι γιαγιά της και δεν 
κρύβει ότι «συχνά μας περνάνε για μάνα 
και κόρη!», εκφράζοντας την επιθυμία 
να της μοιάσει: «Φιλοδοξώ να δείχνω 
εξίσου καλή με εκείνη όταν είμαι στην 
ηλικία της», λέει.
Η Λέσλι παραδέχεται ότι δεν ήταν εύκο-

λο να αποκτήσει αυτό το καλογυμνασμέ-
νο σώμα και ότι γυμνάζεται πέντε ημέρες 
την εβδομάδα για να το διατηρήσει, ενώ 
ακολουθεί αυστηρή δίαιτα, τρώγοντας 
έξι μικρά γεύματα την ημέρα αποτελού-

μενα από πρωτεΐνες και λίπη.
Όσο για το ποιο είναι το μυστικό για να 

μη χάνει κανείς προπονήσεις, το απο-
καλύπτει η Λέσλι: «Αν πεις στον εαυτό 
σου να σηκωθεί και να ασκηθεί μόνο 
για λίγα λεπτά, θα καταλήξεις να κάνεις 
προπόνηση για περισσότερη ώρα. Μόλις 
ξεπεράσεις αυτό το αρχικό στάδιο, μετά 
γίνεται συνήθεια».

© reader.gr

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  11 Νοεμβριου, 2022 / November 11, 2022 21

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ο σκοπός του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
Ελληνίδων Κύριων (ΦΟΕΚ) είναι να παρέχει 

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

Εάν προσωρινά βρισκόσαστε σε οικονομική 
δυσχέρεια, σε κρίσιμη κατάσταση η έκτακτη 
ανάγκη το ΦΟΕΚ μπορεί να σας βοηθήσει.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

• Τρόφιμα, ενοίκιο, 
ρουχισμό, έπιπλα, 
ηλεκτρισμό, φάρμακα και 
αλλά έξοδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

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». Οι «Αλέκα και Μαγδάλω» πρωτοεμφανίστηκαν στην παροικία 
μας αρχές του ‘69 στο περιοδικό «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ», όπου Αρχισυντάκτης ήταν ο Στυλια-
νός Γκιούσμας, που πίστευε ότι το γέλιο κάνει καλό στη ζωή. 

Συνέχισαν τα «κουτσομπολιά» τους το 1971, στη μηνιαία εφημερίδα του «Ελληνο-
καναδική ΔΡΑΣH». Επανήρθαν στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ το 2017, για να σχολιά-
σουν ωμά τα πάντα και τους πάντες. Τώρα δεν είναι οι νεοφερμένες κοπέλες του ‘70. 
Είναι παντρεμένες με παιδιά. Μία επίσης – η Μαγδάλω – είναι και γιαγιά! Απολαύ-
στε τες λοιπόν. 

Κάθε παρομοίωση με υπαρκτά ή ανύπαρκτα πρόσωπα και ονόματα είναι απλώς 
συμπωματική, και δε φέρνει καμία ευθύνη η διεύθυνση της εφημερίδας και οι συ-
νεργάτες της.

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πως είσαι;
Μ-Άσε, από την Κυριακή το βράδυ 

προσπαθώ να δικαιολογήσω στα άτο-
μα που ήρθαν, γιατί τους είπα τραπέζι 
ενώ ήταν μόνο καρέκλες.
Α-Μα κι εγώ έτσι είχα μάθει στην αρχή.
Μ-Στην αρχή αλλά δεν ενημερώθηκες 

για την τελική διάταξη της αίθουσας.
Α-Συγνώμη αν έφταιξα… 
Μ-Άλλο να κάθεσαι σε μια καρέκλα 

και άλλο να είσαι σε τραπέζι και να 
τρως και κάτι.

Α-Ναι αλλά όταν καθόμαστε σε τραπέ-
ζι και τρώμε, τι δημιουργούμε;
Μ-Τι;
Α-Οχλαγωγία και θόρυβο. Έτσι δεν εί-

ναι;
Μ-Τώρα που το ανέφερες, μάλλον δί-

κιο είχαν οι διοργανωτές. Με τον τρόπο 
που έβαλαν τα καθίσματα, δε δημιουρ-
γήθηκε καθόλου οχλαγωγία.
Α-Και με αυτό τον τρόπο απολαύσαμε  

τους χορευτές και τους μουσικούς.
Μ-Πάντως, εύγε σε όλους. Είδες με τι 

λεβεντιά χόρευαν τα ελληνόπουλα και 
οι ελληνοπούλες της παροικίας μας;
Α-Το είδα. Εσύ αναγνώρισες τον εγγό-

νο του αείμνηστου πάτερ Γιώργη;
Μ-Ήταν εκεί; Που;
Α-Μπροστά σου.
Μ-Δεν το είδα. Ποιος ήταν;
Α-Ήταν αυτός που σε μια στιγμή πά-

λευε με κάποιον άλλο σε μια χορογρα-
φία με μαχαιριά. Τον θυμήθηκες τώρα;

Μ-Αυτό το παλικάρι ήταν;
Α-Ναι.
Μ-Γι’ αυτό μου χαμογελούσε που και 

που, θα με γνώρισε όταν πήγαινα στον 
Ευαγγελισμό την εποχή που λειτουρ-
γούσε ο Πάτερ Γιώργης.
Α-Τώρα που τον ανέφερες, θυμάσαι τι 

αγώνα είχαμε κάνει τότε να μαζέψουμε 
υπογραφές για να μην τον μεταθέσουν;

Μ-Ξεχνιούνται τέτοια πράγματα; Κι 
αν θυμάσαι, στον αγώνα συνετέλεσε 
ο Γιάννης Δαπέρης από το σταθμό του 
CHCR.
Α-Και οι εφημερίδες το ΒΗΜΑ του 

Γιώργου Παπαδάκη και η ΔΡΑΣΗ του 
Στυλιανού Γκιούσμα.
Μ-Ναι, και αυτοί.
Α-Ήταν άλλες εποχές τότε φιλενάδα. Ο 

κόσμος νοιαζόταν για τα της παροικίας.
Μ-Έχεις δίκιο. Δεν είδες την Κυριακή; 

Είμασταν δεν είμασταν 250 άτομα για 
τη ΣΜΥΡΝΗ.

Α-Αν όμως γινόταν το ‘72, ‘82 ή ακόμα 
και το ‘92 δε θα υπήρχε μέρος ούτε για 
μια καρφίτσα.
Μ-Δίκιο έχεις. Μα γιατί όμως; Τι έγινε; 

Πως αυξήθηκε η αποχή στα κοινά της 
παροικίας;
Α-Δεν ξέρω. Αλλά όπως ξέρεις, κάπου 

χάσαμε μια ολόκληρη γενιά που υπο-
λογίζεται 30 χρόνια. Μια γενιά που δεν 
τη δραστηριοποιήσαμε μέσα στην πα-
ροικία. Και ιδού τα αποτελέσματα.

Μ-Σε αυτό όλοι οι παλιοί βάλαμε το 
χεράκι μας για τη σημερινή κατάντια.
Α-Όμως οι ταγοί της παροικίας μας 

όσο και να προσπαθούν, τα πράγματα 
δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το κα-
λύτερο.
Μ-Έχεις δίκιο. Όλοι αυτοί που νοιαζό-

ντουσαν για την παροικία και δούλευαν 
σκληρά για την πρόοδο της παροικίας 
μας, «φεύγουν» απ’ αυτή τη ζωή.
Α-Όπως το λες γίνεται. Να, μόλις πρό-

σφατα μας άφησε ο Ντένης ο Μαρίνος, 
που ήταν δραστήριο άτομο στην παροι-
κία, είτε στο Σύλλογο Ζακυνθινών, στην 
κοινότητα, στο κογκρέσο, παντού.
Μ-Ας είναι ελαφρύ η ψυχούλα του.
Α-Αιωνία του η μνήμη. 
Μ-Δε μου λες πως θα τα καταφέρουμε 

στις 20 Νοεμβρίου;
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Όπως ξέρεις, η ΦΙΛΙΑ γιορτάζει τα 

40 χρόνια ενεργής δραστηριότητας 
στην παροικία μας.
Α-Πέρασαν τόσα χρόνια…;
Μ-Τα χρόνια περνούν γρήγορα πριν το 

καταλάβεις.
Α-Ναι. Λοιπόν τι εννοείς πως θα τα κα-

ταφέρουμε;
Μ-Εννοώ ότι την ίδια Κυριακή γίνε-

ται η Γενική Συνέλευση των μελών της 
κοινότητας και νομίζω σαν υπεύθυνα 
μέλη, θα πρέπει να πάμε. Θα είναι και 
η πρώτη Γενική Συνέλευση που θα αντι-
μετωπίσει η νέα διοίκηση του γιατρού 
Τσούκα.

Α-Συμφωνώ. Α, αυτό εννοείς. Τι ώρα 
είναι η συνέλευση;

Μ-Στις 3 το απόγευμα.
Α-Και η ΦΙΛΙΑ;
Μ-Στις 1 το απόγευμα.
Α-Απλούστατα, θα πάμε στη ΦΙΛΙΑ 

πρώτα, φεύγουμε στις 4 και βρισκόμα-
στε στη συνέλευση

Μ-Και δε θ’ αργήσουμε…
Α-Αφού ξέρεις, ως ότου αρχίσουν, 

χρειάζονται μια ώρα για να μη σου πω 
και παραπάνω.
Μ-Εντάξει. Έρχεσαι μας παίρνεις και 

πάμε με ένα αυτοκίνητο στη ΦΙΛΙΑ και 
στην κοινότητα.
Α-Έχω καλύτερη ιδέα!
Μ-Να την ακούσω…
Α- Έρχεστε σε μας μας παίρνεται για 

να πάμε και στο γυρισμό σας κάνουμε 
το τραπέζι σπίτι.

Μ-Α, κατάλαβα, πάλι ταψιά θα πρέπει 
να ετοιμάσω για τον δικό σου…
Α-Αν θέλεις…
Μ-Μπορώ να σου αρνηθώ;
Α- Ωραία. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο 

που ξεχάσαμε…
Μ-Τι;
Α-Αυτή τη φορά θα αγοράσεις εσύ τα 

εισιτήρια για τη ΦΙΛΙΑ μια και τα γρα-
φεία της είναι κοντά σου.

Μ-Έγινε. Σ’ αφήνω τώρα να πάρω τη-
λέφωνο για τα εισιτήρια.
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BASKET LEAGUE

Το 5Χ5 ο Ολυμπιακός
Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ, ο Κολοσσός έβαλε... φρένο στον ΠΑΟΚ

Το 5Χ5 έκανε στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 
ο Ολυμπιακός και μάλιστα με χαρακτηριστική 

ευκολία, εφόσον συνέτριψε εκτός έδρας τον Ιω-
νικό με 26 πόντους διαφορά, ενώ οι 107 που ση-
μείωσε είναι η καλύτερη επίδοση για φέτος μέχρι 
στιγμής.
Τους «ερυθρόλευκους» στη βαθμολογία ακολου-

θεί η ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε στις νίκες, κόντρα 
στο αδύναμο φέτος Λαύριο, μετά την εντός έδρας 
«ψυχρολουσία» από τον ΑΡΗ την προηγούμενη 
αγωνιστική.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, αξίζει να αναφερθεί 

η 4η συνεχόμενη ήττα του Ιωνικού, ενώ το Λαύριο 
είναι η μόνη ομάδα χωρίς νίκη μέχρι στιγμής, μετά 
τους 5 πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος.
Τέλος, αναβλήθηκε για 2η συνεχόμενη αγωνιστι-

κή παιχνίδι του Προμηθέα, με τον Παναθηναϊκό 
αυτή τη φορά (θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου 2023), 
λόγω... μειωμένου ενδιαφέροντος, εξαιτίας του 
ποδοσφαιρικού αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπια-
κού την ίδια ημέρα.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ   70-57 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΟΚ   80-76 
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΕΚ    67-84
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  81-107
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ   102-77 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  (ΑΝΑΒΟΛΗ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 5 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  10 
02] ΑΕΚ   9 
03] ΠΑΟΚ  8 
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  8 
05] ΑΡΗΣ  8

06] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7
07] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 7
08] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6
10] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5
11] ΛΑΥΡΙΟ  5
12] ΚΑΡΔΙΤΣΑ   5
*Παναθηναϊκός, Καρδίτσα 4 αγώνες,  
  Προμηθέας 3 αγώνες

ΕΠΟΜΕΝΉ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (6η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

08:45 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΡΗΣ 
10:00 ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
12:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΉ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
08:45 ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
10:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΥΡΙΟ 
12:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
*Όλα τα παιχνίδια τα μεταδίδει η ΕΡΤ3 

SUPERLEAGUE 2

Θετικό πρόσημο  
για 9 ομάδες

Με νίκη ξεκίνησαν το 
πρωτάθλημα της Σού-

περ Λιγκ 2, οι 9 από τις 30 
ομάδες (4 στο βορρά και 5 
στο νότο), με σπουδαιότερες 
επιτυχίες αυτές των Διαγό-
ρα, Ιεράπετρας, Κηφισιάς και 
Παναχαϊκής που νίκησαν στις 
έδρες των αντιπάλων τους.
Αναβλήθηκε το παιχνίδι ΠΑΟ 

ΡΟΥΦ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ του Νο-
τίου Ομίλου, λόγω ακαταλλη-
λότητας του γηπέδου στο Αι-
γάλεω που επρόκειτο να γίνει 
το παιχνίδι.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΤΉΣ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉΣ

 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ Β’     1-1
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ    1-1 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΓΣ   0-1 
ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   3-0 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ   2-0 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ   1-1 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  5-2
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΉ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΕΚ Β’   1-0 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’   1-1 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ    0-2
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΗΦΙΣΙΑ    0-2
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ    2-0
ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ    1-2 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ   ΑΝΑΒΟΛΗ
ΡΕΠΟ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 1 αγώνα)

 

MLS: Ο τίτλος στο Λος Άντζελες!
Φοβερός ο τελικός, κρίθηκε στα πέναλτι • Άξιος αντίπαλος  
η Φιλαδέλφεια έφτασε μία… ανάσα από τον τίτλο αλλά ο «πολύς» 
Γκάρεθ Μπέιλ σκόραρε στην τελευταία φάση της παράτασης κι 
έστειλε το ματς στα πέναλτι • Πιο ψύχραιμοι οι τυπικά «γηπεδούχοι» 
με 3-0 εκτελέσεις πήραν τον πρώτο τους τίτλο

Τον πρώτο τίτλο της 8χρονης ιστορίας της στο 
MLS (ιδρύθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2014) κα-

τέκτησε το Σάββατο 5/11 η ομάδα του Los Angeles 
FC, επικρατώντας στον τελικό – που έγινε στην 
έδρα τους, στο «Bank of California Stadium» χω-
ρητικότητας 22.000 θεατών – της Philadelphia 
Union με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι!
Έγινε έτσι η 15η ομάδα που κερδίζει τον κορυφαίο 

ποδοσφαιρικό τίτλο της Βορείου Αμερικής, με την 
άλλη ομάδα του Λος Άντζελες, τους «Galaxy», να 
έχουν τους περισσότερους τίτλους (5 τίτλους σε 9 
τελικούς), ενώ ακολουθεί το DC United με 4 τίτλους 
σε 5 τελικούς.

Ο τελικός είχε εκπληκτική εξέλιξη και διακύμανση, 
με το σκορ να είναι 2-2 στην κανονική διάρκεια και 
3-3 στην παράταση!
Οι τυπικά γηπεδούχοι έκλεισαν προηγούμενοι το 

ημίχρονο με 1-0 (28’ Acosta), για να ισοφαρίσουν οι 
τυπικά φιλοξενούμενοι στο 59’ με τον Gazdag. Στο 
83ο λεπτό το Λος Άντζελες πήρε εκ νέου το προβά-
δισμα (2-1) με το τέρμα του Murillo και τους οπα-
δούς του να πιστεύουν ότι όλα… τελείωσαν, όμως 
ο Elliot είχε αντίθετη… άποψη και με το τέρμα που 
σημείωσε στο 85’ (2-2) έστειλε το παιχνίδι στην πα-
ράταση! Ο Crepeau των «γηπεδούχων» αποβλήθη-
κε στο 116’ κάνοντας πιο… απλή την κατάσταση για 
τη Φιλαδέλφεια, η οποία στις καθυστερήσεις της 
παράτασης (8 λεπτά) «ξέρανε» την έδρα του Λος 
Άντζελες, εφόσον ο Elliot και πάλι έδωσε το προβά-
δισμα στους «φιλοξενούμενους» με 2-3!
Ούτε όμως η Φιλαδέλφεια έφτασε στην… πηγή, 

εφόσον στην τελευταία κυριολεκτικά φάση του 
παιχνιδιού, ο γνωστός μας Bale (Ρεάλ Μαδρίτης, 
Τότεναμ) που είχε περάσει στο παιχνίδι στο 97ο λε-
πτό έκανε το 3-3 στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδι-
κασία των πέναλτι!
Εκεί, το Λος Άντζελες ήταν πιο ψύχραιμο, ευστο-

χώντας σε 3 πέναλτι έναντι κανενός(!) της Φιλαδέλ-
φεια, κατακτώντας τον τίτλο για πρώτη φορά στην 
ιστορία του!

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  3
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  3
ΚΗΦΙΣΙΑ   3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  3
ΕΠΙΣΚΟΠΗ  1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’  1 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  0
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  0 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ  0
ΧΑΝΙΑ   0
ΑΕΚ Β’   0
ΑΙΓΑΛΕΩ  0 
ΉΛΙΟΥΠΟΛΉ  0 
ΉΡΟΔΟΤΟΣ  0

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ    3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’  3 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ   3
ΔΙΑΓΟΡΑΣ   3
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ   1 
ΗΡΑΚΛΗΣ   1 
ΒΕΡΟΙΑ    1
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ   1 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  1 
ΠΑΟΚ Β’   1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ  0
ΝΙΚΉ ΒΟΛΟΥ   0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  0 
ΉΡΑΚΛΉΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  0 

ΕΠΟΜΕΝΉ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (2η)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
(11/11) ΠΑΟΚ Β’-ΛΑΡΙΣΑ, ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ 
(12/11) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
(13/11) ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ, 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 
(14/11) ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΡΕΠΟ: ΉΡΑΚΛΉΣ 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
(12/11) ΑΕΚ Β’-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
(13/11) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ, ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ, 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
(14/11) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΡΕΠΟ: ΧΑΝΙΑ

*Με 16 παίκτες έγινε η προετοιμασία της εθνικής 
μπάσκετ, ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Λετονία 
(11/11 στο Ηράκλειο) και Βέλγιο (14/11). Στην προ-
πόνηση συμμετείχαν συνολικά 16 διεθνείς με τον… 
ρούκι να ήταν ο Τζορτζ Πάπας. Ο γκαρντ του Ολυ-
μπιακού μαζί με τους Στέλιο Πουλιανίτη και Γιώρ-
γο Τανούλη ήταν οι τελευταίες κλήσεις. Αντίθετα, 
εκτός ήταν ο Λεωνίδας Κασελάκης, καθώς δεν έχει 
ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Αναλυτι-
κά οι διαθέσιμοι διεθνείς είναι οι: Δημήτρης Αγρα-
βάνης, Χάρης Γιαννόπουλος, Νίκος Γκίκας, Χρήστος 
Σαλούστρος, Βασίλης Μουράτος, Νίκος Ρογκαβό-
πουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κωστής Γό-
ντικας, Δημήτρης Μωραΐτης, Δημήτρης Κακλαμα-
νάκης, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Γιώργος Τσαλμπούρης, 
Τζορτζ Πάπας, Όμηρος Νετζήπογλου και οι Γιώργος 
Τανούλης και Στέλιος Πουλιανίτης.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2-2 
10’ Ντε Βινσέντι, 39’ Νούνιες -  
38’ Φερνάντες, 56’ Μπαριεντος
ΟΦΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0-2 
56’, 84’ Μάντζης 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡΗΣ 0-0
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0 
8’ Ινγκασον, 10’ πέν. Σβαμπ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 
90+13’ πέν. Σπόραρ - 84’ Μπιέλ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΕΚ 1-1 
58’ Ρίτζις - 52’ πέν. Αμραμπατ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 5-0 
17’ Φαμπιάνο, 33’, 36’, 58’ Πάλμα,  
91’ Γκρέϊ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1 
78’ Ιωαννίδης 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 2-0
9’ Χατζηισαΐας, 12’ Κιάρτανσον
ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0 
6’ πέν. Γκαρσία, 11’ Γκατσίνοβιτς,  
60’ Μάνταλος 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
40’ Ανδρούτσος
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1 
47’, 55’ Οζέγκοβιτς - 82’ Μπάλαν
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ 0-3 
27’ Σοάρες, 34’ Ολιβέϊρα, 57’ Ντάγκλας 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 12 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  34 (22-4) 
02] ΑΕΚ    28 (23-5) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 (18-8) 
04] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  24 (21-16) 
05] ΠΑΟΚ  22 (16-10) 
06] ΑΡΗΣ  18 (16-11) 
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15 (14-13) 
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 13 (13-14) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  10 (10-14) 
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 (12-24) 
11] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  9 (5-17) 
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7 (10-23) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  7 (6-15) 
14] ΟΦΗ   7 (8-20)

ΣΚΟΡΕΡΣ   
-Αϊτόρ (ΠΑΟ) 8 γκολ (9αγ.) 
-Καρέλης (Παναιτωλικός) 7 γκολ (10αγ.) 
-Γκαρσία (ΑΕΚ) 7 γκολ (12αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ
11:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ
14:30 ΠΑΟΚ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
14:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
12:30 ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 

CHAMPIONS LEAGUE 
Δύο «πρόωροι τελικοί» στους «16»

Οι ειδικοί όροι που εφαρμόσθηκαν, 
σχετικά με τη δυνατότητα και τον 

«αποκλεισμό», για την κλήρωση στους 
«16» του Champions League, είχαν ως 
αποτέλεσμα την ανάδειξη δύο «πρόω-
ρων τελικών».
Κατ’ αρχάς, η Παρί Σεν Ζερμέν, των 

Μέσι, Μπαπέ και Νεϊμάρ, θ’ αντιμετω-
πίσει τη γερμανική «μηχανή» της Μπά-
γερν Μονάχου. Πρόκειται για δύο από 
τα ισχυρά φαβορί για την κατάκτηση του 
τροπαίου, δεδομένης της αγωνιστικής 
ισχύος και της δυναμικής που έχουν φέ-
τος οι δύο ευρωπαϊκοί «κολοσσοί». Με 
τη μόνη διαφορά, ότι ο ένας θα μείνει 
«εκτός νυμφώνος».
Το δεύτερο «ζευγάρι», που θα μπο-

ρούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί ως 

«τελικός», είναι αυτό της Λίβερπουλ με 
τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μερένχες» του 
Κάρλο Αντσελότι διαθέτουν ένα αξιόπι-
στο σύνολο, που εντυπωσιάζει σε Ισπα-
νία και Ευρώπη, ενώ οι Μαδριλένοι θέ-
λουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα και 
να επαναλάβουν τον περυσινό θρίαμβο. 
Από την πλευρά τους, οι «κόκκινοι» του 
Γιούργκεν Κλοπ και του Κώστα Τσιμίκα, 
που απογοητεύουν στην Premier League, 
θέλουν να πάρουν «εκδίκηση» για την 
απώλεια του τροπαίου στον περυσινό 
τελικό, όπου η Ρεάλ επικράτησε με 1-0 
χάρη στο γκολ του Βινίσιους.
Το ελληνικό ενδιαφέρον δεν περιορίζε-

ται στον Κώστα Τσιμίκα, καθώς η Μπεν-
φίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, είναι το 
λογικό φαβορί στις αναμετρήσεις με την 
Μπριζ, κάτι που ισχύει, τόσο για τη Μά-
ντσεστερ Σίτι, που αναμένεται εύκολα ή 
δύσκολα να προκριθεί σε βάρος της Λει-
ψίας, αλλά και για τη Νάπολι, που εφό-
σον καταφέρει να διατηρήσει τη «δαι-
μονιώδη» φόρμα που διανύει, πιθανώς 
θα ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Αϊντραχτ 
Φρανκφούρτης.
Τέλος, χωρίς ξεκάθαρο φαβορί τα υπό-

λοιπα «ζευγάρια», καθώς Μίλαν και Τό-
τεναμ, Ντόρτμουντ και Τσέλσι, αλλά και 
Ιντερ και Πόρτο, θα διεκδικήσουν μία 
θέση στα προημιτελικά της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης.
Τα «ζευγάρια» για τη «φάση των 16» 

του Champions League, όπως προέκυ-
ψαν μετά την κλήρωση της 7ης Νοεμβρί-
ου, είναι τα εξής:
• Λειψία (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σίτι 
(Αγγλία)
• Μπριζ (Βέλγιο)-Μπενφίκα  
(Πορτογαλία)
• Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης 
(Ισπανία)
• Μίλαν (Ιταλία)-Τότεναμ (Αγγλία)
• Αϊντραχτ Φρανκφούρτης  
(Γερμανία)-Νάπολι (Ιταλία)
• Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Τσέλσι  
(Αγγλία)
• Ιντερ (Ιταλία)-Πόρτο (Πορτογαλία)
• Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν 
Μονάχου (Γερμανία)
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 

14, 15, 21 και 22 Φεβρουαρίου και οι 
«επαναληπτικοί» στις 7, 8, 14 και 15 
Μαρτίου. / © ΑΠΕ – ΜΠΕ

Europa League: Μπαρτσελόνα vs Μάντσεστερ Γ.  
για την πρόκριση στους «16»
Ένα σούπερ ντέρμπι ανέδειξε η κλή-

ρωση (7/11) για τα «νοκ άουτ» 
πλέι οφ του Europa League, καθώς 
Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ θα «μονομαχήσουν» με «έπαθλο» 
μια θέση στους «16» της διοργάνωσης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νικητής του 

συγκεκριμένου ζευγαριού συνεχίζει το 
ευρωπαϊκό «ταξίδι» του, ενώ ο ηττημέ-
νος ολοκληρώνει τη φετινή πορεία του 
εκτός των συνόρων και επιστρέφει... σπί-
τι του.
Υπενθυμίζεται ότι στην κλήρωση στα 

«νοκ άουτ» πλέι οφ του Europa League 
μπήκαν οι οκτώ ομάδες που κατέκτησαν 
τη δεύτερη θέση στη φάση των ομίλων 

της διοργάνωσης, καθώς και οι οκτώ 
ομάδες που κατέλαβαν την τρίτη θέση 
στους ομίλους του Champions League, με 
τους οκτώ νικητές να συνεχίζουν στους 
«16», όπου... περιμένουν ήδη οι ομάδες 
που τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους 
του Europa League. 
Οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμ-

ματισμένες για τις 16 Φεβρουαρίου, ενώ 
οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 
23/2. Οι νικητές των «νοκ άουτ» πλέι οφ 
παίρνουν το «εισιτήριο» για τη φάση των 
«16» (9 και 16/3), η κλήρωση της οποίας 
θα πραγματοποιηθεί στις 24/2.
Τα ζευγάρια των «νοκ άουτ» πλέι οφ 

του Europa League έχουν ως εξής:

• Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 
• Γιουβέντους (Ιταλία)-Ναντ (Γαλλία) 
• Σπόρτινγκ Λισαβόνας 
(Πορτογαλία)-Μίντιλαντ (Δανία) 
• Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Ρεν 
(Γαλλία) 
• Άγιαξ (Ολλανδία)-Ουνιόν Βερολίνου 
(Γερμανία) 
• Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Μονακό 
(Γαλλία) 
• Σεβίλη (Ισπανία)-Αϊντχόφεν 
(Ολλανδία) 
• Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Ρόμα  
(Ιταλία)

© ΑΠΕ – ΜΠΕ

CONFERENCE LEAGUE 
Η κλήρωση των πλέι οφ
Τα ζευγάρια της Μπράγκα με τη Φι-

ορεντίνα και της Τραμπζονσπόρ με 
τη Βασιλεία ξεχωρίζουν στην κλήρωση 
των πλέι οφ του Conference League. Οι 
αγώνες αυτής της φάσης θα γίνουν στις 
16 και 23 Φεβρουαρίου 2023.  
Oι ομάδες που προκρίθηκαν απευθεί-

ας στους «16» του Europa Conference 

League: Μπασακσεχίρ (Τουρκία, 1ος όμι-
λος), Γουέστ Χαμ (Αγγλία, 2ος όμιλος), 
Βιγιαρεάλ (Ισπανία, 3ος όμιλος), Νις (Γαλ-
λία, 4ος όμιλος), Αλκμάαρ (Ολλανδία, 5ος 
όμιλος), Τζουργκάρντεν (Σουηδία, 6ος 
όμιλος), Σίβασπορ (Τουρκία, 7ος όμιλος), 
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία, 8ος 
όμιλος).

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Καραμπάγκ – Γάνδη 

Τραμπζονσπόρ – Βασιλεία
Λάτσιο – Κλουζ

Μπόντο/Κλιμτ – Λεχ Πόζναν
Μπράγκα – Φιορεντίνα

ΑΕΚ Λάρνακας – Ντνίπρο
Σερίφ Τιρασπόλ – Παρτιζάν 
Λουντογκόρετς – Άντερλεχτ

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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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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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Ο «ΟΡΦΕΑΣ»
Στο αφιέρωμα “Αλησμόνητη Σμύρνη”

Η Ημερήσια Διάταξη δημοσιεύεται στη διπλανή σελίδα. 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
Aφιέρωμα στην πρώτη ελληνική ομάδα βόλεϊ 

Είναι γνωστό ότι ο αθλητισμός φέρνει κοντά τους νέ-
ους και δημιουργεί φιλίες, ανεξίτηλες στον χρόνο, 

που διαρκούν για μια ολόκληρη ζωή. Πίσω στο 1958, 
κανείς δεν φανταζόταν, ότι τα παιδιά που συμμετείχαν 
στο τμήμα νεολαίας της Αγίας Τριάδας, το οποίο εξελί-
χθηκε στην πρώτη ελληνική ομάδα βόλεϊ του Μοντρε-
άλ, 64 χρόνια αργότερα, θα ήταν ακόμη μαζί, πιστοί 
στο αγαπημένο τους άθλημα και στην παντοτινή φιλία. 

Αυτή τη φιλία γιορτάσαμε, την περασμένη εβδομάδα, 

τιμώντας σε μια ειδική τελετή, όσους συμμετείχαν στην 
πρώτη ελληνική αθλητική ομάδα της πόλης μας, κα-
θώς και τις οικογένειές τους. 

Οι παίκτες της ομάδας «Holy Trinity Youth / Old-timers 
Volleyball Club» συγκεντρώνονταν, ανελλιπώς, κάθε 
εβδομάδα, για να αθληθούν, αλλά και για να μοιρα-
στούν τις εμπειρίες, τις χαρές και τις αγωνίες τους. Οι 
συναντήσεις αυτές κόπηκαν απότομα, όταν η πανδη-
μία ήρθε για να αλλάξει τις ζωές μας. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Καθηγητής Γεώργιος Τσού-
κας, μαζί με την Επίτιμη Πρόεδρο της εκδήλωσης 
Ομοσπονδιακή Βουλευτή Άννυ Κουτράκη έκαναν τα 

αποκαλυπτήρια τιμητικής πλάκας, που θα αναρτηθεί 
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής». Σε 
ειδική βιτρίνα θα τοποθετηθεί μπάλα του βόλεϊ με τις 
υπογραφές των παικτών που είναι ανάμεσά μας.  

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από επιτροπή, με συ-
μπροέδρους τους Χρήστο Αδαμόπουλο (ΕΚΜΜ) και  
Richard Buche (HTYOTVC) και συντονιστές τους Λε-
μονιά Στραπάτσα, Πάρι Πέτρου, Δημήτρη Γεωργαντά 
και Μαρία Νάνας. Την παρουσίαση έκαναν η Ελένη 
Δρακοπούλου και η Laura Bartert. Ευχαριστούμε τις 
εταιρίες Pilarinos, New Milano, Park-Ex Flowers και 
τον Μανώλη Σγουράκη (Mediterranean Disco) για την 
προσφορά τους. 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το αφιέ-
ρωμα «Αλησμόνητη Σμύρνη», με 

αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρα-
σιατική καταστροφή, που διοργάνωσε 
το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ σε 
συνεργασία με την ΕΚΜΜ, το Ελληνικό 
Ίδρυμα Υποτροφιών, το Λύκειο Ελληνί-
δων Μοντρεάλ και το Φεστιβάλ Ελληνι-
κού Κινηματογράφου Μοντρεάλ. 

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της χο-
ρευτικής ομάδας «Ορφέας» του Λαο-

γραφικού Εργαστηρίου Μοντρεάλ του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος της ΕΚΜΜ και 
των χορευτών του Ελληνικού Λαογραφι-
κού Ομίλου «Συρτάκι», στη διάρκεια της 
μουσικής εκδήλωσης. Οι δύο ομάδες 
παρουσίασαν χορούς του Πόντου και 
της Μικράς Ασίας. 

Ευχαριστούμε θερμά την Ομοσπονδια-
κή Βουλευτή Άννυ Κουτράκη για τη γεν-
ναιόδωρη προσφορά της στο Λαογραφι-
κό Εργαστήρι της ΕΚΜΜ. 

Με μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε ότι 
έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης (Ντέ-

νης) Μαρίνος. Η αφοσίωση και αγάπη 
του στον ελληνισμό και η τεράστια εθε-
λοντική του προσφορά στην παροικία 
μας θα μείνουν ανεξίτηλες στο πέρασμα 
του χρόνου. 

Ο Διονύσης Μαρίνος ήταν σημαντικό 
κεφάλαιο της Ελληνικής Κοινότητας, 
για πολλά χρόνια, την οποία υπηρέτη-
σε από διάφορες θέσεις. Ανάμεσα τους, 
υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Λαβάλ και Γραμματέας 
Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών. 
Επίσης, σημαντική ήταν η προσφορά 
του στο Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ 
και στον Σύλλογο Ζακυνθίων Μοντρεάλ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιος 
Τσούκας, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και το προσωπικό της ΕΚΜΜ 

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΝΤΕΝΗ
Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Μαρίνος
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

 
 
 
  

 

 
 

 
 

8 Νοεμβρίου 2022 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας 
 

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα 
γίνει την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. στο 
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 
Wilderton Avenue, Montreal. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
(Αρ. 01/2022-2025, 3:00 μ.μ.) 
 

1. Έναρξη συνεδρίασης 
2. Διαπίστωση απαρτίας 
3. Προσευχή 
4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης 
5. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών 

προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 
6. Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΜΜ 

και Έκθεση Ορκωτών Λογιστών λήγοντος 
οικονομικού έτους 30 Ιουνίου 2022 

7. Διορισμός Ορκωτών Λογιστών 
8. Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός οικονομικού 

έτους 2022-2023 
9. Συμπλήρωση κενών θέσεων Εξελεγκτικής 

Επιτροπής 
10. Αναφορά Προέδρου 
11. Περίοδος ερωτήσεων μελών 
12. Νέα θέματα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 
 
 
Παναγιώτα Τσιούτρα 
Γενική Γραμματέας 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα 
συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους 
μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη 
Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν 
εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (21 Οκτωβρίου 
2022). 
 
 

November 8, 2022 
 
NOTICE OF ANNUAL COMMUNITY GENERAL 
MEETING 
 
To ALL Members of the Community 
 
You are requested to attend the following Annual 
Community General Meeting on Sunday, November 20, 
2022, 3:00 p.m. at the Hellenic Community Centre 
“Adrian Maris”, 5757 avenue Wilderton, Montreal. 
 
AGENDA: 
ANNUAL COMMUNITY GENERAL MEETING 
(No 01/2022-2025, at 3:00 p.m.) 
 

1. Meeting called to order 
2. Declaration of quorum 
3. Opening prayer 
4. Election of Chairman and Secretary 
5. Reading and approval of the minutes of previous 

General Meeting 
6. HCGM Financial Statements and Auditors’ 

Report as at June 30th, 2022  
7. Appointment of Auditors 
8. HCGM 2022-2023 Consolidated Budget 
9. Filling of Vacant Seats of Audit Committee 
10. President’s Report 
11. Members’ Question Period 
12. New Business 

 
 
 
HELLENIC COMMUNITY OF GREATER 
MONTREAL 
 

 
 
 
Panagiota Tsioutra 
General Secretary 
 
NOTICE: The active members (those who have fulfilled their 
current membership obligations) have the right to vote. 
Membership fees in arrears must be paid at the entrance. New 
members are entitled to vote if they have been enrolled 30 days 
prior to the General Meeting (October 21, 2022.) 
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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:

*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit
number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε

οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΈΡΓΑ
ΈΝΙΣΧΎΣΤΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΈΙΑ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΈΡΑΤΏΣΗ 
ΤΏΝ ΈΡΓΏΝ ΤΟΎ ΙΈΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!

ΒΟΗΘΗΣΤΈ ΚΑΙ ΈΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
ΝΑ ΑΝΟΙΞΈΙ Η ΈΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΜΙΑ ΏΡΑ ΝΏΡΙΤΈΡΑ

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 
Για μια ακόμα φορά απευθυνόμαστε στην αγάπη σας, στην εν Χριστώ 
αγάπη σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι τα έργα, του υπό 
κατασκευή Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 
898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension, συνεχίζονται και 
πλέον βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. 
Όμως για να ολοκληρωθούν κτυπάμε για μια ακόμα φορά την πόρτα 
της καρδιά σας και ζητούμε και πάλι την οικονομική σας συμπαράσταση, 
αφού εύκολα γίνεται κατανοητό ότι τα έξοδα είναι πολλά και η κάλυψη 
τους δεν είναι εύκολη. 
Για να ολοκληρωθεί το έργο, που φιλοδοξούμε ότι θα γίνει ένα φρούριο 
Ορθόδοξης Ομολογίας και πίστεως, ζητούμε την αρωγή σας, ζητούμε 
την βοήθειά σας, ζητούμε την συμπαράστασή σας. 

Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε την 
προσφορά σας, καταθέτοντας την δωρεάν σας κατ΄ευθείαν στον ειδικό  
λογαριασμό της:  
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 
Account Number 0005215, που έχει ανοιχτεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτόν. 
Μπορείτε ακόμη να στείλετε με επιταγή την προσφορά σας στην 
διεύθυνση:  
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP  SAINT - DOMENIQUE, 
MONTREAL QC. H2S 3K6. 
Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registra790776124 RC0001) θα σας στείλουμε 
και την σχετική απόδειξη. 
Με αυτά τα λίγα που γράψαμε σίγουρα καταλαβαίνετε περισσότερα. 
Ως τόσο αν  θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 
Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, όσους μέχρι τώρα έχουν 
ενισχύσει πνευματικά και οικονομικά  την προσπάθειά μας, που για να 
ολοκληρωθεί χρειάζεται και την δική σας οικονομική ενίσχυση. 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη, 
πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του έργου. 

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης 
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας 

ΈΈΠΙΤΡΟΠΗ AΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ AΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΟΎ ΙΈΡΟΎ ΝΑΟΎ ΑΓΙΑΣ ΤΟΎ ΙΈΡΟΎ ΝΑΟΎ ΑΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΤΟΎ ΘΈΟΎ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΎ ΘΈΟΎ ΣΟΦΙΑΣ Serving the Hellenic Community since 1922Serving the Hellenic Community since 1922

HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

R A D I O T H O N  “ A G A P I ”R A D I O T H O N  “ A G A P I ”
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

514-483-2362
Appelez - Call -Appelez - Call - ΤηλεφωνήστεΤηλεφωνήστε

ΑVΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ!
OUVREZ VOTRE COEUR!

OPEN YOUR HEART!
NOV. 19, 2022 

SAMEDI • SATURDAY • ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΒΒΑΤΟ

10 AM to 2 PM

THE MONTREAL
GREEK TIMES | ΧΡΟΝΙΚΑ

HONOURARY
CHAIRPERSON

Dr. George
Tsoukas

Live Broadcast!

53rd

DONATE NOW!
w w w. h l b s . c a

w w w. h l b s . c a

 

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ 

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
 

40ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
● μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ ● 

 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 ● 10:30π.μ. – 1:30μ.μ. – EST 
Για εγγεγραμμένους συνέδρους 

 
Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα : 

 

« « ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 1944 ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 1944 ––  ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ,ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ,  
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ 40 ΗΜΕΡΩΝ »»  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

με κύριο ομιλητή τον στατιστικολόγο και συγγραφέα, 
Δρ Ιωάννη ΜπουγάΔρ Ιωάννη Μπουγά  

 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 –– 2:00μ.μ. – EST 
 

Η διάλεξη προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτή στο κοινό. 
Για πληροφορίες και σύνδεσμο πλατφόρμας Zoom : 

chc@chcongress.ca  
ή μέσω Facebook live στο : https://www.facebook.com/canadianhelleniccongress  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΣΑΪ  

Την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης θα έχει το καθιερωμένο τσάι προς ενίσχυση του ταμείου τους για την 
οικονομική βοήθεια των απόρων της παροικίας κατά τας ημέρας των εορτών των 
Χριστουγέννων. 

Δωρεά: $10.00 

Εκ του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 

The Greek Orthodox Community of West Island
Η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης του West Island

Invites you to 
Σας προσκαλεί στην

Fifteenth Annual Fundraising GalaFifteenth Annual Fundraising Gala
ΔΔέκατη έκατη ΠΠέμπτη έμπτη ΕΕτήσια Χοροεσπερίδατήσια Χοροεσπερίδα

Sunday, November 13, 2022
Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022

to be held at/στο

Excellent food with Live Band musicExcellent food with Live Band music
Εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσικήΕκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική

Cocktails: 6:00 pm
Dinner: 7:30 pm
Ticket: $200

Evening attire
RSVP 514.684.6462

Respond by October 22, 2022

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
3780 Souvenir Chomedey Laval

 τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως  της ψυχής του 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΦΡΑΝΤΖΈΣΚΟΣ

(από Κωμιακή Νάξου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΈΛΑ 

(από Κοκκάλα, Μάνης Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

 

ΜΑΤΙΝΑΣ 
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ 
(από Πραγματευτή Κυνουρίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρα κονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσε ως της ψυχής της 

 

ΑΙΚΑΤΈΡΙΝΗΣ 
ΈΛΈΥΘΈΡΑΤΟΥ 

(από Χαυδάτα, Ληξουρίου Κεφαλληνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΟΥΖΟΥΝΗ 

(από Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης)
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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...

Παρακαλείστε όπως ότι αντί για λουλούδια κάντε τις δωρεές σας  
στον Ιερό Ναό Του Τιμίου Σταυρού ή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου  

στη μνήμη του Διονύση Μαρίνου.

Η σορός του θα εκτεθεί 
στο Νεκροπομπείο AETERNA 

(55 rue Gince, Montreal, H4N 1J7)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 

από 4:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 
από 4:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή του 
θα γίνει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου,  

στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Του Τιμίου 
Σταυρού [4865 Chem. du Souvenir, Laval]

Παρακαλούνται οι συγγενείς  
και φίλοι όπως παρευρεθούν

Η σύζυγος: Μαρία Κανελάκος
Τα παιδιά: Ιωάννα και Νίκος Τσαρούχας, 

Κωνσταντίνα και Δημήτριος  
Κουλογεωργίου

Τα εγγόνια: Αθηνά και Μαρία Τσαρούχας
Τα αδέλφια: Άγγελος και Αικατερίνη  

Μαρίνος
Τα ανίψια: Γιάννης, Πήτερ και Αλέκος  

Μαρίνος και Άννα Κανελάκος
Η Πεθερά: Κωνσταντίνα Κανελάκος

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος 
πατέρας, παππούς, αδελφός και θείος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
(ετών 60, από Μόντρεαλ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

(από Καλαμάτα)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσε ως της ψυχής της

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ 
(από Άραχος Ημαθίας, Μακεδονία)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσε ως της ψυχής του

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
(από Άραχος Ημαθίας, Μακεδονία)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οι Βουλευτικές Εκλογές του 1902 
Στον απόηχο των «Ευαγγελικών» και με ανοιχτά τα μέτωπα του Μακεδονικού 
και του Κρητικού Ζητήματος έγιναν οι πρώτες εκλογές του 20ου αιώνα  
στην Ελλάδα • Θ. Δηλιγιάννης – Γ. Θεοτόκης οι βασικοί αντίπαλοι

Στον απόηχο των «Ευαγγελικών» και 
με ανοιχτά τα μέτωπα του Μακεδο-

νικού και του Κρητικού Ζητήματος έγι-
ναν οι πρώτες εκλογές του 20ου αιώνα 
στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο διάστημα 
του 1902 τη χώρα κυβερνούσε o πρωθυ-
πουργός των ειδικών αποστολών, Αλέ-
ξανδρος Ζαΐμης, στηριζόμενος στις ευ-
καιριακές ψήφους είτε των «δηλιγιαννι-
κών», είτε των «θεοτοκικών». 
Οι μεν «δηλιγιανικοί» τον υπονόμευαν 

διαρκώς, επιδιώκοντας τη διαδοχή του 
από τον αρχηγό τους Θεόδωρο Δηλι-
γιάννη, οι δε «θεοτοκικοί» εξαρτούσαν 
την υποστήριξή τους από τα ρουσφέτια 
και τις διευκολύνσεις που τους παρείχε.
Ήταν προφανές, ότι ο Ζαΐμης δεν μπο-

ρούσε να κυβερνήσει και φρονίμως ποι-
ών ζήτησε από το βασιλιά Γεώργιο Α’ τη 
διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη 
εκλογών. Ο ανώτατος άρχοντας συναίνε-
σε και υπέγραψε το διάταγμα διάλυσης 
της Βουλής στις 12 Σεπτεμβρίου 1902 
από την Κοπεγχάγη, όπου βρισκόταν για 
διακοπές. Ως ημερομηνία διεξαγωγής 
των εκλογών ορίστηκε η 17η Νοεμβρίου.
Την ψήφο ή μάλλον το λευκό σφαιρίδιο 

των πολιτών, ζήτησαν οι δύο μεγάλοι πο-
λιτικοί σχηματισμοί της εποχής: 

Το «Εθνικόν Κόμμα» ή Κόμμα Δηλιγιάν-
νη, με αρχηγό το μέγα δημαγωγό Θε-
όδωρο Δηλιγιάννη και το «Νεωτερικόν 
Κόμμα» ή Κόμμα Θεοτόκη, με αρχηγό το 
μετριοπαθή Γεώργιο Θεοτόκη, κληρονό-
μο της παράταξης και της πολιτικής του 
Χαρίλαου Τρικούπη.
Στις εκλογές αυτές παρουσιάστηκε η 

εξής ιδιομορφία: παρά τον οξύτατο αντα-
γωνισμό μεταξύ των κομμάτων, οι υπο-
ψήφιοι βουλευτές, επιδιώκοντας ο καθέ-
νας το προσωπικό του συμφέρον, κατέ-
φυγαν σε συναλλαγές με τους υποψηφί-
ους αντιπάλων κομμάτων, σχηματίζοντας 
έτσι μεικτούς τοπικούς συνδυασμούς. 
Δικαίως χαρακτηρίστηκαν από τον Τύπο, 
«εκλογές των παρανόμων συνοικισμών», 
«εκλογές χωρίς νόημα και χωρίς αρχές».
Η προεκλογική αντιπαράθεση περιστρά-

φηκε κυρίως γύρω από το ρόλο του Στέμ-
ματος, την εκτροπή από τον κοινοβου-
λευτισμό και τη σωστή λειτουργία των 
θεσμών. 
Η παραβίαση της αρχής της δεδηλωμέ-

νης από τον βασιλιά με την πρωθυπουρ-
γοποίηση Ζαΐμη είχε δημιουργήσει κλίμα 
δυσπιστίας προς τοn Γεώργιο, αλλά και 
προς τους «τσανακογλύφτες των ανακτό-
ρων» Θεοτόκη και Ζαΐμη, που από τη ζω-

ηρή τους επιθυμία να ονομασθούν πρω-
θυπουργοί επέτρεπαν στη «χεράρα του 
Βασιλέως να σταματά τη συνταγματική 
μηχανή», όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο 
Τύπος της εποχής.
Η ημέρα των εκλογών έλαβε χαρακτήρα 

λαϊκής γιορτής, με τους αποκλεισμένους 

της κάλπης -γυναίκες και παιδιά- να δί-
νουν τον τόνο της πανηγυρικής ατμό-
σφαιρας. Αγόρια και κορίτσια κρατούσαν 
με ενθουσιασμό χάρτινες εικόνες των 
δύο αρχηγών και τα σύμβολα των κομμά-
των, «ελιά» για το Νεωτερικό Κόμμα και 
«κορδόνι» για το Εθνικό. 
Άνθρωποι και άμαξες, στολισμένοι με τα 

κομματικά σύμβολα, περιδιάβαιναν τους 
δρόμους και τις εκκλησίες όπου γινόταν 
η ψηφοφορία, φωνάζοντας συνθήματα 
υπέρ του εκλεκτού τους. 
Στον αντίποδα, αντίπαλες ομάδες 

αντάλλασσαν υβριστικές χειρονομίες και 
φράσεις, ενώ δεν έλειπαν και οι μικρο-
συμπλοκές που κατέληγαν σε συλλήψεις 
των πρωταγωνιστών.
Η κάλπη δεν ανέδειξε νικητή, καθώς 

οι δύο μεγάλες παρατάξεις συγκέντρω-
σαν από 102 βουλευτές, προς μεγάλη 
ικανοποίηση του βασιλιά, που κατέστη 
ρυθμιστικός παράγων με τους 19 «ζαϊμι-
κούς» βουλευτές. Άλλωστε, αυτός ήταν 
και ο στόχος του με την επιλογή Ζαΐμη: 
Να προκαλέσει ρήγμα στο δικομματισμό, 
που λειτουργούσε από το 1885 με την 
εναλλαγή στην εξουσία του Τρικούπη και 
του Δηλιγιάννη.
Τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1902 

ακολούθησε περίοδος πολιτικής αστά-
θειας. Συνοδεύτηκαν από αιματηρές 
ταραχές (18 – 23 Νοεμβρίου 1902), που 
έμειναν στην ιστορία ως «Σανιδικά».
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1912: Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θε-
μιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελ-
λάδα.

1918: Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπο-
γράφουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου.

1940: Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή πα-
ραγωγής.

1942: Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επι-
βάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη 
περιουσία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο 
φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον 
των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.

1950: Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών 
αναχωρεί για την Κορέα, προκειμένου να λάβει 
μέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του 
ΟΗΕ (πόλεμος της Κορέας).

2002: Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπρι-
ακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, πα-
ραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρ-
κοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις 
Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο έλληνας πρω-
θυπουργός, Κώστας Σημίτης, και ο κύπριος πρόε-
δρος, Γλαύκος Κληρίδης, δηλώνουν ότι «το σχέδιο 
είναι διαπραγματεύσιμο».

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  1 4 / 1 1 / 2 0 2 2  –  2 0 / 1 1 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
866

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 865

11 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

Σε βαθιές σκέψεις σας βάζει ο 
ανάδρομος Άρης στους Διδύμους ο οποί-
ος κινείται στον τρίτο οίκο σας, των ιδεών 
και της επικοινωνίας. Μπορεί να συνειδη-
τοποιήσετε ότι έχετε κάποιες εμπορεύσι-
μες δεξιότητες, πληροφορίες ή γνώσεις 
που είναι μέχρι τώρα αναξιοποίητες και 
πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Ίσως γίνε-
τε ο αποδέκτης λανθασμένων ή ψευδών 
ειδήσεων.

Ο Αρης στους Διδύμους ξεκίνη-
σε ήδη μια εκτεταμένη διαδρομή στον 
ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και της 
ομαδικής εργασίας, δημιουργώντας πα-
ρανοήσεις με τους φίλους σας και στις 
ομαδικές συνεργασίες σας. Μπορεί να 
υπάρξει διαμάχη ή ένταση με έναν φίλο 
σας ή συνεργάτη όταν βλέπετε ότι δεν 
μπορείτε να συνεννοηθείτε. 

Καθώς ο Άρης στους Διδύμους 
είναι ανάδρομος στον έβδομο οίκο σας, 
των σοβαρών σχέσεων και των συνερ-
γασιών, μπορεί να αισθανθείτε έντονη 
πίεση στη σχέση σας ή μια συνεργασία 
σας. Αν έχετε εκκρεμότητες με έναν/μία 
πρώην, μπορεί να αισθανθείτε επιτακτι-
κή την ανάγκη να τις επιλύσετε, γνωρίζε-
τε ότι σας εμποδίζουν να κάνετε μια νέα 
γνωριμία.

Θα πρέπει να είστε πιο προσε-
κτικοί με τα χρήματά σας, να δουλεύετε 
πιο έξυπνα και όχι σκληρότερα. Ο Αρης θα 
είναι ανάδρομος στους Διδύμους και στο 
δεύτερο οίκο σας, της παραγωγικότητας 
και των οικονομικών, αναταράσσοντας 
την οικονομική σας ασφάλεια και εντείνο-
ντας την πίεση και το άγχος σας. 

Το προσεκτικό, υπεύθυνο ζώδιό 
σας δεν είναι γνωστό ότι θα δράσει και 
θα αντιδράσει ανεξέλεγκτα, αλλά τώρα 
καταπίνετε το θυμό σας και πνίγεστε στο 
άγχος σας, ειδικά στην εργασία σας, κα-
θώς ο Άρης στους Διδύμους θα είναι ανά-
δρομος στο δέκατο οίκο σας, της καριέ-
ρας. Αναδιαρθρώστε την επαγγελματική 
πορεία σας, εάν χρειάζεται.

Ο Αρης στους Διδύμους είναι 
ανάδρομος στον έκτο οίκο σας, της υγείας 
και της φυσικής σας κατάστασης, και σας 
φέρνει αντιμέτωπους με παλιές κακές συ-
νήθειες και άγχος. Το κίνητρό σας να τρώ-
τε υγιεινά θα μπορούσαν να είναι κόκκινη 
σημαία, καθώς οι παλιοί κακοί πειρασμοί 
επανέρχονται επειδή νιώθετε περισσότερο 
άγχος. 

Περιορίζονται ο ενθουσιασμός 
σας, η δύναμή σας και η ενέργειά σας, κα-
θώς ο Άρης θα είναι ανάδρομος στους Δι-
δύμους για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. 
Οι άλλοι μπορεί να σας αντιλαμβάνονται 
τελείως διαφορετικά από ό,τι αντιλαμβά-
νεστε εσείς τον εαυτό σας κι αυτό σας εξορ-
γίζει ή αντίθετα σας ωθεί να κάνετε πίσω. 

Εάν ήσασταν πολύ κοινωνι-
κοί και δεν έχετε χάσει καμία κοινωνική 
εκδήλωση, με τον ανάδρομο Άρη στους 
Διδύμους και στον επεκτατικό και φιλο-
σοφικό ένατο οίκο σας, θα μπορούσατε 
να επιλέξετε να ακυρώσετε τα ταξίδια 
σας και αντ’ αυτού να φωλιάσετε στο 
σπίτι σας με μια στοίβα καλά βιβλία και 
τις σκέψεις σας. 

Με τον ανάδρομο Άρη στους Δι-
δύμους και στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας 
θα μπορούσατε να ενθουσιαστείτε με μια 
νέα αγάπη χωρίς να υπολογίζετε ότι βλέ-
πει με διαφορετικό πρίσμα τον κόσμο και 
τη ζωή. Το φλερτ σίγουρα δίνει ζωντάνια 
και δύναμη αλλά τώρα δεν είναι όλα δι-
ασκέδαση. Αν είστε σε σχέση, καραδοκεί 
ένταση.

Το ευαίσθητο και συναισθη-
ματικό ζώδιό σας δεν μπορεί να αφήνει 
τους φίλους και τους συναδέλφους μό-
νους τους όταν πνίγονται στα προβλή-
ματά τους, και μερικές φορές δίνετε 
χωρίς να ενδιαφέρεστε για τον εαυτό 
σας. Να παίρνετε τα καλύτερα και όχι 
τα χειρότερα από τους άλλους, μην πα-
ρασύρεστε από τα συναισθήματά σας.

Ο ανάδρομος Άρης στους Διδύ-
μους και στον όγδοο οίκο σας, των κοινών 
οικονομικών πόρων και του πάθους, μπο-
ρεί να τροφοδοτήσει ένταση και διαμά-
χες με έναν επαγγελματικό συνεργάτη ή 
ερωτικό σύντροφο για τα κοινά οικονομι-
κά ή τον καταμερισμό των ευθυνών. Κά-
ντε μια ειλικρινή συνομιλία εάν αισθάνε-
στε αγανακτισμένοι ή υποτιμημένοι. 

Ο Αρης είναι ανάδρομος στους 
Διδύμους και στον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειας, έτσι ζητή-
ματα με το σπίτι σας μπορεί να γίνουν 
αιτία προστριβών ή μπορεί να υπάρχουν 
κάποια θέματα του παρελθόντος που 
πρέπει να επιλύσετε με ένα μέλος της 
οικογένειάς σας. Τα ταξίδια θα είναι επί-
σης δύσκολα τώρα.
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ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ
Ένας τύπος, λίγο χαζούλης, 

που είχε πρόβλημα στύ-
σης για πολλά χρόνια, κατέβηκε 
στην πόλη να τον δει ο γιατρός. 
Ο γιατρός του δίνει τη συνταγή, 
«ένα χαπάκι κάθε 4 μέρες». Αυ-
τός όμως κατάλαβε λάθος και 
έπαιρνε 4 χαπάκια κάθε μέρα. Τα 
4 χαπάκια ήταν υπερβολική δόση 
και έφεραν δραματικά αποτελέ-
σματα.
Η γυναίκα του την τρίτη μέρα 

πήγε στο νοσοκομείο από εξά-
ντληση. Μετά η κυρά-Μαρία η 
γειτόνισσα, το ίδιο η κυρά-Ελέ-

νη… και το κακό συνεχίστηκε με 
όλες τις γυναίκες του χωριού.
Όταν έστειλε όλες τις γυναίκες 

στο νοσοκομείο και άδειασε το 
χωριό από γυναίκες, άρχισε να 
κυνηγάει τους… άντρες, αφού 
συνέχιζε να παίρνει αυτή την τε-
ράστια δοσολογία.
Οι άντρες όμως τον είχαν πάρει 

χαμπάρι και μόλις τον έβλεπαν 
έτρεχαν σφαίρα μακριά του. Ακό-
μα και ο αστυνόμος που τον πλη-
σίασε για να του κάνει σύσταση, 
παραλίγο να βρεθεί από κάτω. 
Έτσι δεν τον πλησίαζε άνθρωπος.

Μετά από λίγες μέρες επισκέ-
πτεται πάλι το γιατρό και του 
λέει: «Γιατρέ μου έχω σοβαρό 
πρόβλημα! Η ζωή μου έχει γίνει 
αφόρητη. Σε παρακαλώ βοήθησέ 
με».
«Γιατί, δεν έκαναν δουλειά τα 

χαπάκια που σου έδωσα;» τον 
ρωτάει ο γιατρός.
«Ναι, τα χαπάκια είναι πολύ 

καλά! Δεν έχω κανένα απολύτως 
παράπονο» του λέει.
«Ε, τότε, τι θέλεις;».
«Θέλω να μου δώσεις κάτι για 

να τρέχω γρηγορότερα!».
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• Versatile cabinet making manufacturer
• Years of experience in residential projects
• Turnkey solutions, specialized in kitchen renovation and hardwood flooring
• Total quality control in every stage (design - production & installation)
• Deadlines respected within budget

Visit our showroom for a free consultation!

C O N C E P T G7
w w w . c o n c e p t g 7 . c o m

FLAT PANEL, MODERN MODELstarting at $7,500

514-691-2922  |  INFO@CONCEPTG7.COM  |  7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

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

D O U B L E  A  T I L E  i nc
Your flooring specialist with Your flooring specialist with 
over 15 years of experience over 15 years of experience 

in tile installation.in tile installation.
We deliver exceptional service 
and high-quality craftsmanship 

at competitive prices

O U R  P R O M I S E
Your project will be done 

within 22  wweeeekkss*
*From the moment we have all the 

materials for your project

551144  551133  00335555

Call now and get Call now and get 
your free estimate!your free estimate!

We speak We speak EnglishEnglish, , GreekGreek, , ItalianItalian, , 
PortuguesePortuguese and  and SpanishSpanish



Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement 
(FPPA) and an eligible Fido mobile plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which 
are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program 
balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

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


