Professional Auto Body Repair & Painting

Insurance Work Accepted
Expert Color Matching
Import Car Specialists
Towing

FREE ESTIMATES!

All Work Guaranteed
Factory Genuine Parts
American Muscle Cars
Major & Minor Repairs
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Οι ελλείψεις
προσωπικού «κτύπησαν»
το Lachine Hospital

Η νέα σύνθεση της Κυβέρνησης
και οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα
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συγκίνηση το
Ύστατο Χαίρε
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Άρθρο
Νεφέλη Λυγερού:
Ο θάνατός της
τάραξε την
υπαρξιακή μας
μακαριότητα»

Π. Καρύκας: «Γιατί οι Έλληνες νίκησαν
τους Ιταλούς και πόσο αξιόμαχος ήταν
ο στρατός του Μουσολίνι»
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Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
VOULA

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
RE
CENT
450.682.2121
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NINT
HUNIMA
A CE
HUMA

Θυμόμαστε και τιμάμε όσους
υπερασπίστηκαν την ελευθερία

ΖΉΤΩ ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΤΉΣ
28ης Οκτωβρίου 1940!

ΖΉΤΩ ΤΟ ΟΧΙ
ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΑΣ

ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΚΕΪΚΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

450-686-2950

4657, Samson, Chomedey, Laval, Qc H7W 2H5
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ΚΑΝΑΔΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγας ανασχηματισμός Τρουντό

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

514.903.9000
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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Το υπουργικό συμβούλιο των 39 μελών παρουσιάστηκε την Τρίτη 26/10 σε τελετή ορκωμοσίας στο Rideau Hall στην Οτάβα.
Ο Πρωθυπουργός διατηρεί την ισότητα
των φύλων και δίνει νέα έμφαση στους φορείς περιφερειακής ανάπτυξης. Υπάρχουν
αρκετοί νέοι ρόλοι στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ πολλές άλλες θέσεις έχουν ανανεωθεί για να περιλαμβάνουν νέα ή διαφορετικά στοιχεία, με μόλις επτά υπουργούς να
διατηρούν τον ίδιο τίτλο και ρόλο που είχαν
πριν από την τελετή.
«Έχουμε μια ομάδα γνωστών προσώπων
και νέων προσώπων που είναι έτοιμα να
βάλουν όλες τις δυνάμεις τους, όλη τους τη
σκληρή δουλειά για τους Καναδούς τα επόμενα χρόνια», είπε ο Τρουντό στους δημοσιογράφους την Τρίτη 26/10 το απόγευμα.
Αναφερόμενος στη σημαντική ανακαίνιση
του υπουργικού συμβουλίου του, ο Τρουντό είπε ότι προέρχεται από το αποτέλεσμα
των ομοσπονδιακών εκλογών του 2021 που
οδήγησαν τους Καναδούς να επιλέξουν να
στείλουν πίσω σε μεγάλο βαθμό την ίδια κατανομή εδρών με προηγουμένως.
«Ένα από τα πράγματα που είδαμε πολύ
ξεκάθαρα σε αυτές τις εκλογές ήταν ότι οι
Καναδοί περιμένουν σημαντικά επιτεύγματα από το Κοινοβούλιο και από αυτήν την
κυβέρνηση», είπε ο Τρουντό, αναφέροντας ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ
τον οριστικό τερματισμό της πανδημίας, την ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
οικοδόμηση μιας «χωρίς αποκλεισμούς» οι- 1] Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουρκονομίας, την καταπολέμηση της αλλαγής γός Οικονομικών Chrystia Freeland
κλίματος και τη συνέχιση της συμφιλίωσης 2] Υπουργός Μεταφορών Omar Alghabra
3] Υπουργός Εθνικής Άμυνας Anita Anand
των ιθαγενών ως παραδείγματα.
Η Anita Anand, η οποία ηγήθηκε της προ- 4] Υπουργός Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσπάθειας προμήθειας εμβολίων COVID-19 σεων και Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
της χώρας, αντικαθιστά τον Harjit Sajjan Carolyn Bennett
ως υπουργό Άμυνας για την αντιμετώπιση 5] Υπουργός Γεωργίας και Γεωργίας Τροφίτης κρίσης κακής σεξουαλικής συμπεριφο- μων Marie -Claude Bibeau
ράς του στρατού. Ο Sajjan μετατίθεται σε 6] Πρόεδρος του Queen’s Privy Council
για τον Καναδά και Υπουργός Ετοιμότητας
υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης.
Ο νέος υπουργός προμηθειών του Κανα- Έκτακτης Ανάγκης Bill Blair
δά, ο οποίος θα αντιμετωπίσει γρήγορα 7] Υπουργός Τουρισμού και Αναπληρωτής
πίεση για να διασφαλίσει ότι όλα τα συμ- Υπουργός Οικονομικών Randy Boissonnault
βόλαια με φαρμακευτικές εταιρείες έχουν 8] Υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και
τεθεί σε ισχύ για πιθανές ενισχύσεις για τον Βιομηχανίας Francois-Phillipe Champagne
9] Υπουργός Υγείας Jean-Yves Duclos
COVID-19, είναι η Filomena Tassi.
Η Patty Hajdu μετακινήθηκε από την 10] Πρόεδρος του συμβουλίου
υγεία μετά από 19 μήνες από την πανδημία Mona Trea Fortier
COVID-19 και έλαβε νέα εντολή ως υπουρ- 11] Υπουργός Μετανάστευσης, προσφύγων
και του πολίτη Sean Fraser
γός Υπηρεσιών των Ιθαγενών.
Η Carolyn Bennett έφυγε από τις σχέσεις 12] Υπουργός για οικογένειες, παιδιά και
Στέμματος – Ιθαγενών και αυτό το χαρτο- Κοινωνική Ανάπτυξη Karina Gould
φυλάκιο δόθηκε στον Marc Miller. Η Hajdu 13] Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματιθα παίξει σύντομα ένα ρόλο στην κυβέρνη- κής αλλαγής Steven Guilbeault
ση, αποφασίζοντας εάν θα ασκήσει έφεση 14] Υπουργός των Αυτοχθόνων υπηρεσιών
κατά της απόφασης του Ομοσπονδιακού Patty Hajdu
Δικαστηρίου να επικυρώσει δύο εντολές του 15] Αρχηγός της κυβέρνησης στη Βουλή των
Καναδικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαι- Κοινοτήτων Mark Holland
ωμάτων που απαιτούν από την Οτάβα να 16] Υπουργός Στέγασης, Διαφορετικότητας
πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε παι- και Ένταξης Ahmed Hussen
17] Υπουργός Αγροτικής Οικονομικής Ανάδιά ιθαγενών.
Ο Jean-Yves Duclos είναι ο νέος υπουργός πτυξης Gudie Hutchings
Υγείας και η Bennett έχει επιλεγεί ως ανα- 18] Υπουργός Γυναικών, Ισότητας των Φύπληρωτής υπουργός Υγείας του, καθώς και
ο νέος ρόλος του υπουργού ψυχικής υγείας
και εξαρτήσεων. Επίσης, αναλαμβάνει νέο
ρόλο ο Ahmed Hussen, ως υπουργός στέγασης, ποικιλομορφίας και ένταξης.
Στην υπηρεσία
Το χαρτοφυλάκιο δημόσιας ασφάλειας χωρίστηκε στα δύο, καθώς ο Μπιλ Μπλερ διατων κατοίκων του
τηρεί το στοιχείο ετοιμότητας έκτακτης ανάGuy Ouellette
Chomedey
Βουλευτής του Chomedey
γκης, ενώ ο Μάρκο Μεντισίνο αναλαμβάνει
MNA for Chomedey
τη δημόσια ασφάλεια. Αντικαθιστώντας τον
4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Mendicino ως υπουργό Μετανάστευσης,
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
Προσφύγων και Ιθαγένειας είναι ο νεοφερ- E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
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30] Υπουργός Εργασίας Seamus O’Regan
μένος στο υπουργικό συμβούλιο από τον λων και Νεολαίας Marci Ien
31] Υπουργός Επισήμων Γλωσσών και
19] Υπουργός αρμόδια για την ΟμοσπονδιΑτλαντικό Καναδά, Sean Fraser.
Αρμόδια για τον Οργανισμό Ευκαιριών του
Μεταξύ των άλλων Φιλελευθέρων που ακή Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης για
Ατλαντικού Καναδά Ginette Petitpas Taylor
είναι νέοι στο υπουργικό συμβούλιο – οι το Νότιο Οντάριο Helena Jaczek
32] Υπουργός Απασχόλησης, Ανάπτυξης
περισσότεροι από τους οποίους ήταν βου- 20] Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων
Εργατικού Δυναμικού και Ενσωμάτωσης
λευτές για χρόνια – είναι ο Mark Holland, Mélanie Joly
Αναπηρίας Carla Qualtrough
ο οποίος αναλαμβάνει το βασικό ρόλο του 21] Υπουργός Ηλικιωμένων Kamal Khera
33] Υπουργός Καναδικής Κληρονομιάς και
αρχηγού της Κυβερνητικής Βουλής για τη δι- 22] Υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός
υπεύθυνος Κεμπέκ Pablo Rodriguez
αχείριση της νομοθεσίας μέσω της μειοψη- Εισαγγελέας του Καναδά David Lametti
φίας των Κοινοτήτων. Η Randy Boissonnault, 23] Υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσεων, 34] Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης και
Υπουργός αρμόδιος για την Υπηρεσία Οικοη Marci Ien, η Helena Jaczek, η Kamal Khera, Υποδομών και Κοινοτήτων Dominic Leblanc
νομικής Ανάπτυξης Ειρηνικού του Καναδά
η Gudie Hutchings και η νεοεκλεγείσα 24] Υπουργός Εθνικών Εσόδων
Harjit Saj
Pascale St-Onge, η οποία είναι η μόνη ομο- Diane Lebouthillier
35] Υπουργός Αθλητισμού και Υπουργός
φυλόφιλη γυναίκα που εξελέγη σε αυτό το 25] Υπουργός Βετεράνων και Αναπληρωαρμόδιος για την Υπηρεσία Οικονομικής
τής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Lawrence
Κοινοβούλιο.
Ανάπτυξης του Καναδά για τις Περιφέρειες
Ο Bardish Chagger και ο βετεράνος φιλε- MacAulay
του Κεμπέκ Pascale St-Onge
λεύθερος Marc Garneau απομακρύνθηκαν 26] Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας
36] Υπουργός Δημοσίων Υπηρεσιών και
από το υπουργικό συμβούλιο και το Υπουρ- Marco Mendicino
Προμηθειών Filomena Tassi
γείο Εξωτερικών που κατείχε προηγουμέ- 27] Υπουργός Στέμματος-Αυτόχθονες
νως ο Garneau θα αναλάβει η Melanie Joly. σχέσεις Marc Miller
37] Υπουργός Βορείων Υποθέσεων, ΥπουρΣε αυτόν τον ανώτερο και υψηλού προφίλ 28] Υπουργός Αλιείας, Ωκεανών και την
γός αρμόδιος για την Καναδική Υπηρεσία
ρόλο, η Joly θα αναλάβει τις διεθνείς και Καναδικής Ακτοφυλακής Joyce Murray
Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά
διπλωματικές σχέσεις του Καναδά, συμπε- 29] Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου, ΠροώDan Vandal
ριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών θησης εξαγωγών, Μικρών Επιχειρήσεων και 38] Υπουργός Φυσικών Πόρων
Οικονομικής Ανάπτυξης Mary Ng
και της Κίνας.
Jonathan Wilkinson
Ο Jonathan Wilkinson μετακινείται από
Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
το περιβάλλον στους φυσικούς πόρους και
Σας
ει
ε
ο βετεράνος περιβαλλοντικός ακτιβιστής
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
Steven Guilbeault είναι ο νέος υπουργός
Περιβάλλοντος του Καναδά.
Επιστρέφει στο υπουργείο καναδικής κληρονομιάς ο Pablo Rodriguez, και ο Jim Carr,
ο οποίος στο παρελθόν ήταν ο ειδικός εκΑυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
πρόσωπος του Trudeau για τα Prairies, δεν
Συνεργαζόμαστε
Επιχειρήσεων - Ζωής
έχει πλέον ρόλο στο υπουργικό συμβούλιο.
KOSTA
D. MENOUTIS
με 13 εταιρίες
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Τρουντό ανακοίνωCabinet en assurance de dommages et services financiers 5200 B, rue de la Savane, Mtl.
σε ότι η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και
υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland
kosta@kdmassurances.com
θα παραμείνει στη θέση της.
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Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό έχει
ανασχηματίσει σημαντικά το υπουργικό του συμβούλιο, διορίζοντας νέους
υπουργούς σε βασικά υπουργεία, όπως η
άμυνα, η υγεία, οι εξωτερικές υποθέσεις και
το περιβάλλον, ενώ προσθέτει μια χούφτα
πρωτάρηδες, καθώς προχωρά με μια τρίτη
θητεία.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

11/2 - 41/2
Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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Εσείς τι λέτε;

«Εταίρος» της Ελλάδας,
σύμμαχος της Τουρκίας

του Μιχάλη Τελλίδη

«Λαός που δεν γνωρίζει
την ιστορία του χάνεται...»

Ά

λλη μία επέτειος του ΟΧΙ. Μνημονεύουμε και πάλι τους πεσόντες του ‘40, ακούμε και διαβάζουμε μακροσκελείς αναφορές
και τετριμμένες ομιλίες...
Φέτος γιορτάζουμε τα 81 χρόνια της ένδοξης σελίδας του ηρωικού Έπους. Αλήθεια, πόσοι άραγε γνωρίζουν την Ιστορία μας;
Πολλοί συμφωνούν πως οι περισσότεροι σήμερα δεν γνωρίζουν
το άμεσο παρελθόν του τόπου μας. Για τους δύο παγκοσμίους πολέμους, την κατοχή, την αντίσταση, τους ήρωες...
Και όχι μόνο δεν γνωρίζουν – αλλά το δραματικότερο – αδιαφορούν να μάθουν. Κυρίως οι νέοι που τα περασμένα τους φαίνονται
μακρινά, ξεπερασμένα, άσχετα και άχρηστα για τη ζωή και το μέλλον τους. Υπάρχει ένα φιλοσοφικό ρητό που λέει: «Λαός που δεν
γνωρίζει την ιστορία του χάνεται...».
Βλέπουμε πως σε άλλες χώρες δημιουργούν ή δανείζονται ήρωες,
μόνο και μόνο για να έχουν κάτι να επιδείξουν στο πέρασμα της
ιστορίας τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος, για παράδειγμα, «φιγουράρει» ως πρόγονος των Σκοπιανών! Αλλού πάλι πειρατές, ληστές και
βάρβαροι επιστρατεύονται για να αναδείξουν την «ανδρεία» των
λαών που υπηρετούν...
Η Ελλάδα, που γεννάει αληθινούς ήρωες, τους ξεχνάει ή δεν τους
γνωρίζει καν και στο πέρασμα των χρόνων γίνονται αφανείς! Ιστορική λήθη ή εθνική αυτοκτονία; Μάλλον και τα δύο. Ποιός όμως
ευθύνεται για την άγνοια και την αδιαφορία του νεοέλληνα; Λίγο
πολύ όλοι και όλα.
Η παγκοσμιοποίηση, που οδηγεί τους λαούς της Γης με γρήγορους ρυθμούς σε μια ολοκληρωτική «ομογενοποίηση» με σημείο
αναφοράς τον κόσμο και όχι την τοπική ή εθνική κοινωνία...
Η Ενωμένη Γηραιά Ήπειρος που πασχίζει να «σβήσει» ιστορικές
αλήθειες και να δικαιώσει εγκλήματα προνομιούχων μελών της...
Οι «ελπιδοφόροι» ηγέτες κάθε παράταξης που πουλούν στους
εναπομείναντες ονειροπόλους ανύπαρκτες ιδεολογίες, με την
υπόσχεση ενός καλύτερου αύριο...
Οι «διανοούμενοι», οι οποίοι οδηγούμενοι από ξενοκίνητα συμφέροντα και υπό την ανοχή του ανυποψίαστου ταλαίπωρου λαού,
διαστρεβλώνουν και παραχαράσσουν την ιστορία μας...
Απόλυτα τεκμηριωμένες διαπιστώσεις.
Υπό τέτοιες συνθήκες άραγε θα χτίσουν το μέλλον τους οι νέες
γενιές; Τι μέλλον μπορεί να έχουν σε μία κοινωνία δίχως αξίες
και ιδανικά, μέσα σε έναν κόσμο ασώματο, ακρωτηριασμένο από
συνεχείς πολέμους, σφαγές, γενοκτονίες, εγκληματικούς φανατισμούς και υπό το φόβο της τρομοκρατίας; Έναν κόσμο όπου για
χάρη του πρόσκαιρου κέρδους αφανίζει ανελέητα το επίγειο, ενάλιο και εναέριο περιβάλλον; Έναν κόσμο στον οποίο το σύστημα
ανέτρεψε και τις βασικές ακόμα ισορροπίες της φύσης;
Η ανωμαλία κατέστη φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργία και μάλιστα με νομική υπόσταση... Ο ρόλος της γυναίκας, εν ονόματι του
καταναλωτισμού, διαφοροποιήθηκε τόσο στην κοινωνία όσο και
στην οικογένεια με όλες τις γνωστές επιπτώσεις...
Τα παιδιά έγιναν έρμαια της βίας και του φτηνού εργατικού δυναμικού... Η τρίτη ηλικία εγκαταλείφτηκε και λησμονήθηκε σε αφιλόξενους οίκους ευγηρίας... Το θέμα όμως είναι σοβαρό γι’ αυτό και
θα επανέλθουμε...
Ζήτω η Ένδοξη Ελληνική Ιστορία!
Ζήτω οι Αθάνατοι Ήρωες!
Ζήτω το Ελληνικό Έπος του 1940!
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Γεώργιος Π. Μαλούχος
© in.gr

Α

νήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
η Ανγκελα Μέρκελ αφίχθηκε στην Αθήνα,
για τελευταία φορά ως καγκελάριος της Γερμανίας.
Σε λίγο καιρό από τώρα, σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις, ένας νέος κυβερνητικός συνασπισμός
θα βρίσκεται στην εξουσία στο Βερολίνο, με
επικεφαλής τον αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών Όλαφ Σολτς, διά μακρόν εταίρο της κυβέρνησης Μέρκελ και υπουργό Οικονομικών της
Γερμανίας στην κυβέρνησή της.
Θα έχει ενδιαφέρον, περιορισμένο πάντως
από πλευράς ουσίας, να δει κανείς αν η Μέρκελ θα επαναλάβει από την Αθήνα την ελάχιστα
πειστική «αυτοκριτική» που έχει εκφράσει για
τη στάση της έναντι των Ελλήνων: «πονάει» για
όλα όσα επέβαλε, έχοντας πει ότι ήταν η πιο
δύσκολη απόφαση της θητείας της. Βέβαια, αν
ήταν στο χέρι της, έχει επίσης η ίδια ομολογήσει, ότι η Ελλάδα θα είχε βγει από το ευρώ: η
Γαλλία τη σταμάτησε.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση προς την
απερχόμενη καγκελάριο θα δώσει την ευκαιρία
να ανταλλαγούν σειρά από ανούσιες όμορφες
αβρότητες μεταξύ των δύο πλευρών.
Και, κυρίως, θα υπογραμμίσει τρία, ήδη γνωστά, δεδομένα:
-Πρώτον, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν
αφήσει εδώ και καιρό πίσω τους την πολιτική
της Γερμανίας στην περίοδο της πτώχευσης και
πλέον ευχαριστούν γονυπετείς.
-Δεύτερον, ότι δεν πρόκειται να τεθούν σε
αμφισβήτηση ούτε οι πολιτικές της επόμενης
κυβέρνησης της Γερμανίας. Όλα μέλι – γάλα
δηλαδή.
-Τρίτον, και κυριότερο όμως στην παρούσα
συγκυρία, είναι ότι οι αβρότητες αυτές θα επιβεβαιώσουν πως η Γερμανία παραμένει στην…
καρδιά μας, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό αποτελεί τον κύριο στυλοβάτη της Τουρκίας
στην ΕΕ.
Το Βερολίνο είναι εκείνο που έχει ενεργητικά
ακυρώσει πολλάκις την όποια αντίδραση της
Ένωσης στην Άγκυρα για τις απειλές της κατά
της Ελλάδας και της Κύπρου.
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Και η Μέρκελ προσωπικά έχει βάλει πλάτη
στον Ερντογάν κατά τρόπο που δε συνάδει με
σύμμαχο των θιγόμενων χωρών. Αυτό δεν είναι
παράξενο, καθώς το Βερολίνο είναι «εταίρος».
Σύμμαχος όμως; Προφανώς όχι. Η Γερμανία όλο αυτόν τον καιρό ενεργεί ως σύμμαχος
της Τουρκίας. Όχι της Ελλάδας. Και αυτή είναι
μια πολιτική με την προσωπική σφραγίδα της
απερχόμενης καγκελαρίου.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν η Μέρκελ
φύγει από την εξουσία, τα γερμανικά ναυπηγεία θα συνεχίζουν να κατασκευάζουν τα νέα
υποβρύχια που πούλησε το Βερολίνο στην
Άγκυρα και τα οποία απειλούν να εξουδετερώσουν το όποιο πλεονέκτημα έδωσαν τα ίδια
υποβρύχια στην Ελλάδα.
Επίσης, η Τουρκία θα συνεχίσει τις καθημερινές προκλήσεις και την κλιμακούμενη επιθετικότητα, αλλά γνωρίζοντας πολύ καλά ότι στην
Ευρώπη έχει τη διαρκή προστασία της γερμανικής ασπίδας γι αυτές.
Τέλος, όσον αφορά το άλλο μεγάλο κεφάλαιο,
των δημοσιονομικών, η πολιτική των κυβερνήσεων Μέρκελ όχι απλώς θα συνεχιστεί, αλλά
θα ενταθεί: αυτό έχει εκπεμφθεί ήδη ξεκάθαρα
και χωρίς περιστροφές από όλους τους επόμενους κυβερνητικούς εταίρους, με αφορμή
τη «χαλάρωση» που επέβαλε η πανδημία – το
«αστείο» αυτό τελειώνει.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, αναρωτιέται
κανείς τι ακριβώς είναι εκείνο για το οποίο η
ελληνική πολιτική τάξη θα σταθεί (Παρασκευή
29/10 & Σάββατο 30/10) στην ουρά, για να προσκυνήσει και να υμνήσει την απερχόμενη Γερμανίδα καγκελάριο.
Είναι κάτι περισσότερο από ξεκάθαρο ότι,
πίσω από τις κλειστές πόρτες, άπαντες συμφωνούν πλέον με τις παραπάνω διαπιστώσεις.
Όμως, τώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα
επιδοθούν σε ανταγωνισμό λατρείας στο πρόσωπό της – με τον Τσίπρα να έχει το πλεονέκτημα ότι η Μέρκελ τον έχει αγαπήσει: δεν είναι
και άσχημα, να έχεις προσθέσει και έναν παλιό
υποτίθεται αριστερό αμφισβητία στη συλλογή
σου.
Ας μην εκπλαγεί ο Κυριάκος αν ο Αλέξης, ο
πάλαι ποτέ «Μαντάμ Μέρκελ γκόου χομ», του
κλέψει την παράσταση…
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Πραξικοπηματική λογοκρισία

Ελλαδική κυβέρνηση, επιχειρεί ξύλοις και ροπάλοις να εξαλείψει την
εθνική συνείδηση παντί τρόπω, καθότι
ακρωτηριάζει πάσα μορφή μνήμης, τόσον δια της εκπαιδεύσεως όσο δια της
ιστορικής μνήμης, διότι αντιβαίνει καταδήλως εις τα σκοτεινά σχέδια των παγκοσμιοποιητών.
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
Υπό το πρόσχημα της πανδημίας ακρωτηριάζει
τις παρελάσεις,
κατακρεουργεί
τη
θρησκευτική συνείδηση,
αποδεικνύοντας δια πολλοστή φορά ότι
υφίσταται ένα
αβυσσαλέο διάκενο ανάμεσα
στη δοτή θεσμική ελίτ και εις το Έθνος.
Το κράτος καθίσταται στενά εναγκαλισμένο και λογοδοτεί εις τους χρηματοδότες των υπερεθνικών διευθυντηρίων,
εκδηλώνοντας ευθέως εμπάθεια προς
οτιδήποτε καθίσταται Ελληνικό.
Οι παρελάσεις κατά τη διάρκεια της
Μεγάλης Επετείου του 1940, όπου ο Ελληνικός Στρατός, με την Ψυχή την οποία
διαθέτει και υπό την πηδαλιούχηση του
Μεγάλου Ιωάννη Μεταξά, κατόρθωσε με
γενναιότητα να εξουδετερώσει τις δυνάμεις του άξονα και να εγχαραχθεί εις την
ιστορία το έπος του ‘40, όπου πέραν από
την πρωτόγνωρη νίκη της Πατρίδας μας,
αποτέλεσε παγκόσμιο παράδειγμα.
Η προπαγάνδα του ανθελληνικού δοτού κράτους, επιχειρεί να προτάσσει
εκμαυλισμένα πρότυπα, υποθάλποντας
προκλητικά τις αρετές του έθνους, ίνα
διατηρεί το φρόνημα των Ελλήνων, εις
χαμηλό επίπεδο, ούτως ώστε ο Έλληνας να εξαντλείται εις φαύλη φθορά της
πραγματικότητας δίχως ουδεμία ελπίδα
ανάνηψης και προκοπής.
Εξ αυτού του λόγου, εκλείπουν τα ιδανικά και οι αξίες, και συνεκτικού ανανηπτικό πνευματικοί παράγοντες κατασυκοφαντούνται και εξοβελίζονται παραχρήμα.
Η πολιτεία, προλειάνοντας το έδαφος
της παγκοσμιοποίησης επιχειρεί να καταργήσει τα έθνη και να νοθεύσει τους
πληθυσμούς με μετανάστες, το αυτό
επικροτεί η δοτή Ελλαδική κυβέρνηση, η
οποία στρέφεται κατά των παραδόσεων,
ευνοώντας μονομερώς τους αλλογενείς,
τους αλλόθρησκους και εν γένει τους
επήλυδες.
Η βακτηρία και η κραταιά θεραπαινίδα
του συστήματος καθίσταται ανυπερθέτως η τηλεόραση, ήτοι τα εξωνημένα
μέσα μαζικής ενημερώσεως τα οποία
ενεργούν εκ των ών ούκ άνευ, ως παραμορφωτικοί φακοί κατά της τρέχουσας
πραγματικότητας, ασκώντας φαιά προπαγάνδα εις την πνευματικά ευνουχισμένη μάζα.
Εις το σημείο τούτο, εις επίρρωση των
ως άνω, παραθέτω τις ρήσεις πρωτουργών ολοκληρωτικών καθεστώτων, διαρκούντος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
αφενός του Ι.Β. Στάλιν: «Οι προπαγανδισταί είναι οι μηχανικοί των ανθρώπινων ψυχών».

Καθώς και του Α. Χίτλερ: «Θεμελιώδες
όρος επιτυχίας μιας Προπαγάνδας είναι
μία συστηματικώς μονόπλευρη στάσις
απέναντι σε κάθε πρόβλημα».
Εις τον αντίποδα της πραξικοπηματικής
αυθαιρεσίας της κυβέρνησης, παραθέτω
ορισμένες αποφάσεις – σταθμό, οι οποίες λογίζονται κατευθυντήριες γραμμές
για την εμπέδωση των Δημοκρατικών
Θεσμών.
«Η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει όχι μόνο πληροφορίες και ιδέες
που γίνονται ευμενώς δεκτές και θεωρούνται ουδέτερες ή αδιάφορες αλλά
και εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή αναστατώνουν… Το επιβάλλει
ο πλουραλισμός, η ανεκτικότητα και το
ευρύ πνεύμα, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία»
– ΕΔΔΑ, handyside v. The United Kingdom,
7.12.1976, (1979-80), 1.E.H.R.R, 737, &
49 όπως ωσαύτως και «στο πλαίσιο
της βαθιάς εθνικής δέσμευσης στην
αρχή ότι ο διάλογος πάνω σε δημόσια
θέματα πρέπει να είναι δίχως αναστολές, ζωηρός και ανοιχτός στα πάντα»,
ο συνταγματικά προστατευμένος λόγος
«μπορεί να περιλαμβάνει σφοδρές,
καυστικές και κάποιες φορές δυσάρεστα οξείες επιθέσεις σε κυβερνητικούς
και δημόσιους λειτουργούς» – The New
York Times Co.v.Sullivan, 376 U.S.254,
270 (1964).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 του Συντάγματος, καθένας μπορεί
να εκφράζει ελεύθερα και να διαδίδει,
προφορικά, γραπτά και δια του Τύπου
τους στοχασμούς του, τηρώντας τους
νόμους του Κράτους, ενώ κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, ο Τύπος
είναι ελεύθερος, η λογοκρισία και κάθε
άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύεται.
Επίσης κατά το άρθρο παρ. 1 της ΕΣΔΑ
(κύρωση με τον Ν. 53/1974) «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν
εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την
ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφορικών ή ιδεών άνευ επεμβάσεως
των δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων».
Το δικαιολογημένο δε ενδιαφέρον κατά
την ως άνω διάταξη του άρθρου 367 του
Π.Κ. είναι και αυτό που, σύμφωνα με τις
ως άνω διατάξεις, πηγάζει από την προστατευμένη από το Σύνταγμα (άρθρο 14),
την ΕΣΔΑ (άρθρο 10) και του Διεθνούς
Συμφώνου για τα ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρο 19) ελευθερία εκφράσεως και
την κοινωνική αποστολή του Τύπου, το
έχουν δε και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία (εκδότες, διευθυντές εφημερίδων, δημοσιογράφοι) για
τη δημοσίευση ειδήσεων, σχετικών με
τις πράξεις και τη συμπεριφορά φυσικών
ή νομικών προσώπων, ή ομάδων προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
το κοινωνικό σύνολο.
Εξ αυτού λοιπόν του λόγου δύνανται να
δημοσιεύουν ειδήσεις και σχόλια για τη
σχετική πληροφόρηση και ενημέρωση
του κοινού και με οξεία κριτική ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς.
Η έννοια επομένως του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού για πληροφόρηση, συνδέεται άρρηκτα με τη
λειτουργία της ελευθερίας της πολιτικής
έκφρασης ως μέσο πραγμάτωσης της
αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία
εις το πλαίσιο μίας φιλελεύθερης δημοκρατίας, πραγματώνεται με τη Δημοκρατία της πολιτικής διαδικασίας, διότι δε

συμβιβάζονται με μία Δημοκρατική Κοινωνία μέτρα που αίρουν ή περιορίζουν
σημαντικά τη δημοσιότητα του πολιτικού
βίου, αρκεί να μην ασκούνται καταχρηστικά παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία.
Στο ως άνω πλαίσιο γίνεται δεκτό, ότι ο
Δημοσιογράφος λόγω της ιδιότητας του
Τύπου ως φορέα του γενικού συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στην ελεύθερη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στο
πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, διαφυλάσσει συμφέροντα της ολότητας όταν μεταδίδει ειδήσεις, εκφράζει
απόψεις και ασκεί κριτική σε δημόσια
πρόσωπα για ζητήματα σχετικά με το
αξίωμά τους ή ακόμη και σε ιδιωτών, των
οποίων η δράση ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και άπτονται του δημοσίου
συμφέροντος.
Στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και 10 της Ε.Σ.Δ.Α, κατοχυρώνεται
το θεμελιώδες για μια Δημοκρατική κοινωνία δικαίωμα της ελεύθερης εκφράσεως και διαδόσεως των στοχασμών, μεταξύ των άλλων και δια του τύπου (ελευθεροτυπία). Κατά τις διατάξεις αυτές, ο
Τύπος, ως θεσμός, είναι ελεύθερος για
να μπορεί να επιτελεί τη δημόσια αποστολή του, που συνίσταται στην ακώλυτη αλληλεπίδραση αυτού και της κοινής
γνώμης. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται
η λογοκρισία και κάθε άλλη επέμβαση
της Πολιτείας, η οποία μπορεί να αναιρέσει ή να παρακωλύσει ουσιωδώς την
άσκηση του δικαιώματος αυτού, η δε
πολιτεία λαμβάνει τα κατά περίπτωση

Sign
up
διευκόλυνση

πρόσφορα μέτρα, για τη
for και την
της ασκήσεως του δικαιώματος
προαγωγή της αποστολής του
τύπου.
English
Σήμερον, τα πάντα διυλίζονται
or και λογοκρίνονται, υπό την προκρούστεια λοFrench
γική της σύγχρονης Ιεράς Εξέτασης της
Classes
πολιτικής ορθότητας του νεοπαγούς
today!
ολοκληρωτισμού, η ελεύθερη
έκφραση,
η πραγματική δημοσιογραφία, οτιδήποτε εν γένει αφυπνίζει την κοινή γνώμη. Το
γε νυν έχον, νυν εν παντί και πάντοτε και
υπέρ πάντων ο αγών!
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*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε
Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και
Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της 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, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος
1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).

Improve your English or French
INFORMATION
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES

TIME

Monday, August 16, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Tuesday, August 17, 2021

9:00 to 3:00

Wednesday, August 18, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00

Sign
up

for
English
Wednesday, September 8, 2021
9:00 to 3:00 and 5:00 toor
8:00 pm
French
PROGRAMS OFFERED Classes

DAY COURSES

today!

English
French Second Language
A CENTRE FOR
THE COMMUNITY

PROGRAMS

STARTING DATE

Friday, August 27, 2021

Friday, August 27, 2021

ENDING DATE

Friday, January 28, 2022

Friday, January 28, 2022

DAYS OFFERED

Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week)

TIME SCHEDULE

8:40 a.m. – 12:40 p.m.

9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate

EVENING COURSES
English

PROGRAMS

French Second Language

STARTING DATE

Tuesday, September 7, 2021

Tuesday, September 7, 2021

ENDING DATE

Wednesday, January 26,2022

Wednesday, January 26, 2022

DAYS OFFERED

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

5:30 p.m. – 9:00 p.m.
5:30 p.m.
– 9:00 p.m.
Improve
your
English
or& Intermediate)
French
(Beginner

TIME SCHEDULE
Course Fees:

INFORMATION
FOR FALL 2021 SESSION
5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203

•English Courses $100.00 (includes required book) •French Courses $85.00 (includes required book)

REGISTRATION
DATES
TIME
For
info regarding
documents: www.emsb.qc.ca/wagar

Monday, August 16, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Tuesday, August 17, 2021

9:00 to 3:00

Wednesday, August 18, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00
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Το Ύστατο Xαίρε στη
Φώφη Γεννηματά
Σε όλα τα δημόσια κτήρια οι σημαίες κυματίζουν
μεσίστιες, ενώ το ίδιο συμβαίνει στις πρεσβείες
της χώρας σε όλον τον κόσμο, ως απόδοση τιμής
στην εκλιπούσα πολιτικό

Μ

ε βουβή συγκίνηση, σύσσωμη η
πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, η αξιωματική
και η έλασσον αντιπολίτευση, στελέχη,
μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ καθώς και πολύς κόσμος, είπαν το «τελευταίο αντίο» στη Φώφη Γεννηματά, την
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.
Λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί, έφτασε
στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών
η σορός της Φώφης Γεννηματά, όπου
εκτέθηκε από τις 10 το πρωί, σε λαϊκό
προσκύνημα, για να δοθεί η δυνατότητα
στους απλούς πολίτες που την αγάπησαν
και την εκτίμησαν να την αποχαιρετίσουν
για τελευταία φορά, αναγνωρίζοντας τη
δύσκολη και υπερήφανη μάχη που έδωσε
με σθένος, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Το
φέρετρο της Φώφης Γεννηματά σκέπαζαν
τρεις σημαίες.
Η ελληνική σημαία, η σημαία του ΠΑΣΟΚ και εκείνη του Κινήματος Αλλαγής,
του κόμματος που η ίδια εμπνεύστηκε,
δημιούργησε και στήριξε μέχρι την τελευταία της πνοή.
Ο κόσμος προσερχόταν στο λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, από νωρίς το πρωί, ενώ όσο
περνούσε η ώρα πύκνωνε, προκειμένου
να αποχαιρετήσει τη Φώφη Γεννηματά,
αφήνοντας ένα λουλούδι.
Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι η σορός
της μεταφέρθηκε από το παρεκκλήσιο
στο ναό για τη νεκρώσιμη ακολουθία, εν
μέσω βαθιάς συγκίνησης και χειροκροτημάτων από το συγκεντρωμένο κόσμο, με
τιμητικό άγημα και από τα τρία Όπλα.
Στις 2 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η
εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.
Λίγο μετά τις 3.30 ακολούθησε η πομπή,
παρουσία πλήθους κόσμου, με μία ολιγόλεπτη στάση μπροστά από τη Βουλή, στο
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προς

το Α’ νεκροταφείο Αθηνών όπου και
πραγματοποιήθηκε ο ενταφιασμός.
Στο ύστατο «αντίο» στη Φώφη Γεννηματά, στη Μητρόπολη Αθηνών, ήταν
παρόντες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Αλέξης Τσίπρας, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο επικεφαλής του
ΜέΡα25, Γιάνης Βαρουφάκης, ο Α/ΓΕΕΘΑ
Κωνσταντίνος Φλώρος.
Παρόντες ήταν μέλη και στελέχη της κυβέρνησης, διακρίναμε τους Ν. Δένδια, Χ.
Σταϊκούρα, Τ. Θεοδωρικάκο, ο πρόεδρος
της Βουλής, Κ. Τασούλας, ο δήμαρχος
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα και οι
ευρωβουλευτές του ΚΙΝΑΛ.
Τη Φώφη Γεννηματά αποχαιρέτισαν οι
πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης,
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Δάφνη, Γιώργος Παπανδρέου, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ενώ
παρόντες, εξ όσων διακρίναμε, ήταν οι
Απόστολος Κακλαμάνης, Παύλος Χρηστίδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Χάρης Καστανίδης, ο πρώην Α/ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Άννα
Διαμαντοπούλου, Γιάννος Παπαντωνίου,
Κώστας Σκανδαλίδης, Κώστας Λαλιώτης,
Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Σηφουνάκης,
Δημήτρης Λιντζέρης, Δημήτρης Καρύδης,
Γιάννα Αγγελοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Αντρίκος Παπανδρέου,
Νίκος Βούτσης, Γιώργος Κατρούγκαλος,
Σωκράτης Φάμελλος, Γιώργος και Άννα
Νταλάρα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης
Παναγόπουλος και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, η Κατερίνα Μπατζελή και η Νάντια Γιανακοπούλου.
Σε όλα τα δημόσια κτήρια οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, ενώ το ίδιο συμβαί-

νει στις πρεσβείες της χώρας σε όλον τον
κόσμο, ως απόδοση τιμής στην εκλιπούσα πολιτικό.
Η Φώφη Γεννηματά κηδεύτηκε ως ενεργεία υπουργός. Το λαϊκό προσκύνημα διήρκησε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου,
έγινε η εξόδιος ακολουθία, στην οποία
παρέστησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών
κομμάτων, καθώς και μέλη της κυβέρνησης, σύσσωμη η ηγεσία και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝ.ΑΛ. και οι επικεφαλής των θεσμικών Αρχών της χώρας.
Κατόπιν συνεννόησης με την οικογένεια
της Φώφης Γεννηματά οι επικήδειοι ήταν
λίγοι και σύντομοι.

Συγκεκριμένα, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας την αποχαιρέτησε η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, από την ηγεσία του
Κινήματος Αλλαγής ο γραμματέας της Κ.Ε.
Μανώλης Χριστοδουλάκης και από την
οικογένεια τα τρία της παιδιά.
Η ταφή της Φώφης Γεννηματά έγινε στο
Α’ Νεκροταφείο, στον ίδιο χώρο όπου
είχε ταφεί και ο πατέρας της, Γιώργος
Γεννηματάς.
Ως γνωστόν, η οικογένεια της Φώφης
Γεννηματά ζήτησε αντί στεφάνων να
ενισχυθούν με δωρεές το Χαμόγελο του
Παιδιού και η Κιβωτός του Κόσμου.
© zougla.gr
Βίντεο / Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Fintikakis & Makrigiannis
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supervision court procedure
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• Power of attorney
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Φώφη Γεννηματά: Ο θάνατός της τάραξε
την υπαρξιακή μας μακαριότητα
Λ

ιτό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο:
«Σήμερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός απεβίωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
Φώφη Γεννηματά μετά από πολυετή μάχη
και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων γιατρών» (25 Οκτωβρίου 12:04′).
Είχε προηγηθεί ο αντίλαλος των κακών μαντάτων: «Κρίσιμη η κατάσταση». Η είδηση
που διαχύθηκε με ταχύτητα φωτός μέσω
του Διαδικτύου, του ραδιοφώνου και της
τηλεόρασης, μετέτρεψε μία συνηθισμένη
Δευτέρα σε ημέρα συλλογικού πένθους.

Νεφέλη Λυγερού*
© slpress.gr
Το αίσθημα οδύνης που προκάλεσε η
απώλεια της Φώφης Γεννηματά στον απλό
κόσμο, υπερβαίνει την πολιτική. Για την
ακρίβεια, ελάχιστη σχέση είχε μαζί της.
Θα έλεγε κανείς ότι η μόνη σύνδεση ήταν,
ότι με όχημα αυτήν, η 57χρονη Γεννηματά
είχε γίνει γνωστή, οικεία, μία σταθερά στο
πανελλήνιο. Ο θάνατός της λειτούργησε
ως έναυσμα για να πενθήσουμε όλα όσα
νιώθουμε πως χάνουμε, όλα αυτά που
φοβόμαστε ότι ενδέχεται να χάσουμε και
όλους εκείνους, τους ενδόμυχους φόβους
που διαχρονικά λιμνάζουν, δηλητηριάζοντας το μέσα μας.
Το φευγιό της λειτούργησε σαν χαστούκι
στην υπαρξιακή μας μακαριότητα. Μπορεί το αναπόδραστο του θανάτου να μας
κυνηγάει από τα μικράτα μας («ναι αγάπη
μου, όλοι κάποια στιγμή πεθαίνουμε και
πάμε στον ουρανό. Εκεί πήγε και η γιαγιά
/ ο αγαπημένος μας σκύλος / η μαμά του
γείτονα», και άλλα τέτοια), αλλά η κεκτημένη ταχύτητα της ζωής εκμηδενίζει τη
σκιά του θανάτου. Κάπου – κάπου, η σκιά
αυτή γιγαντώνεται και καταρρίπτει όλες
τις ψευδαισθήσεις που μας συντηρούν σ’
ένα είδος καταστολής. Ε, αυτό συνέβη και
τώρα!
Πώς να αγνοήσει κανείς ότι μία γυναίκα
που έδινε τον πολιτικό της αγώνα, εμφανιζόμενη απαστράπτουσα στην τηλεόραση
στις 9 Οκτωβρίου, μονάχα λίγες ημέρες
αργότερα δεν υπάρχει. Όχι, αυτό παραείναι. Το μηδέν, το άπειρο, ό,τι μας παραλύει
και το ξορκίζουμε καθημερινά, επέστρεψε
να μας καταπιεί. Ήταν πλέον αδύνατον να
προσποιηθούμε ότι δεν το είδαμε, δεν το
νιώσαμε, δεν κατανοήσαμε τι συμβαίνει.
Η Φώφη Γεννηματά χάθηκε. Η γυναίκα
που βρισκόταν μέχρι χθες μπροστά στις
κάμερες, συμμετείχε στα σημαντικότερα
πολιτικά γεγονότα, τα συμβούλια, τις διαπραγματεύσεις, τις κρίσεις, τις εκλογικές
αναμετρήσεις, το οικείο αυτό πρόσωπο
που είτε διαφωνούσες, είτε συμφωνούσες
ήταν πάντα εκεί, έφυγε. Τσουπ! Εξαφανίστηκε. Το χτύπημα παραείναι ακαριαίο για
να το αγνοήσουμε αυτή τη φορά.
ΦAΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠIΣΣΑ
ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΟY
Ο πόνος και το σοκ μεταδόθηκε σε γυναίκες που δεν τη γνώριζαν, ξεσπώντας σε
κλάματα στο λουτρό ενός κομμωτηρίου.
Εργαζόμενοι σε γραφεία, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Χαριλάου Τρικούπη,
απαριθμούσαν τα παιδιά της, συγκρίνοντας τις ηλικίες τους με την ηλικία των δικών τους. Και τότε είναι που ακολούθησε
και η αποκωδικοποίηση. Έτσι πράττει ο
ανθρώπινος νους: ερμηνεύει, εξορθολογίζει, φέρνει στα μέτρα του, φιλοσοφεί.
Και πάλι στο στάδιο αυτό, η Φώφη Γεννηματά λειτούργησε σαν φάρος στην
πίσσα του σκοταδιού. Διότι, στη θεωρία
καλό ακούγεται ότι ο φόβος και όχι ο θάνατος είναι που κάνει αβίωτη τη ζωή. Μας
το έχουν ξαναπεί. Στην περίπτωση αυτή,
όμως, η Γεννηματά το απέδειξε.

Το θάνατο τον είδε, το βίωσε, τον πάλεψε,
το νίκησε και στο τέλος ηττήθηκε. Το φόβο,
όμως, τον εξάλειψε.
Δε γνωρίζουμε αν είχε μελετήσει τους
στωικούς φιλόσοφους, αλλά εκείνη υλοποίησε τις θεωρίες τους.
Τακτοποίησε τους λογαριασμούς της,
υπενθυμίζοντάς μας ότι η ζωή είναι απεριόριστη. Και όλα αυτά, με τη ζεστασιά της
υπέρτατης θηλυκής ύπαρξης: της κόρης,
της αδελφής, της γυναίκας που ποθεί τη
μητρότητα, της μετέπειτα μητέρας.
Εκείνης που υφαίνει τη φόδρα της καθημερινότητας σαν κουκούλι για τους δικούς
της. Εκείνης που βρίσκει την ηδονή σε ένα
καθημερινό βραδινό τραπέζι.
ΝIΚΗΣΕ ΤΟ ΦOΒΟ
Τώρα που θα τη συνοδεύσουμε στο τελευταίο της ταξίδι, λίγο πριν το χειροκρότημα και το ψέλλισμα της λέξης «αθάνατη», τώρα μαθαίνουμε για την υπέρβαση
των ορίων της ανθρώπινης φύσης.
Για τους πόνους, τις λιποθυμίες, την επίμονη ταλαιπωρία, την καθημερινή μάχη
με τη βιολογική φθορά που επιφέρει ο
καρκίνος.
Οκτώ γράμματα, μία λέξη που χωράει
ολάκερη την ευθραυστότητα της ζωής.
Κ-Α-Ρ-Κ-Ι-Ν-Ο-Σ. Και όμως, σα να μην
ακούγεται τόσο τρομαχτικός πια.
Ειδικά, όταν είδαμε με τα ίδια μας τα
μάτια, μία γυναίκα να κερδίζει την ελευθερία εκείνων των λίγων και εκλεκτών που
νικούν το φόβο και προχωρούν, μέχρι να
τους σταματήσουν.
Δευτέρα στις 12:04′ σταμάτησε μία ζωή
άξια να τη ζεις. Μια ζωή πέρα από την «ευτέλεια» της επιβίωσης. Αυτή η ζωή των 57
ετών δίνει νόημα και στους υπόλοιπους
τώρα. Σ’ αυτούς που κλήθηκαν, θέλοντας
και μη να επανανοηματοδοτήσουν τη δική
τους ζωή.
Ευχαριστούμε Φώφη για την υπενθύμιση
της θνητότητάς μας, αλλά και της υπερδύναμής μας: την ικανότητά μας να δίνουμε
νόημα σε όσα μεσολαβούν μεταξύ της
απραξίας πριν τη γέννηση και της σιωπής
μετά το τέλος.
Υ.Γ: Κανείς δε σιωπά μπροστά στο δικό
σου. Φεύγεις με το θόρυβο που σου αναλογεί.

*Η Νεφέλη Λυγερού είναι δημοσιογράφος. Εκτός από το SLpress.gr εργάζεται
στο Πρώτο Θέμα και στην ΕΡΤ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην εφημερίδα Επενδυτή, στο περιοδικό Επίκαιρα, στο περιοδικό Κάπα της Καθημερινής και στον Real

FM. Πτυχίο κοινωνιολογίας από το Πάντειο πανεπιστήμιο. Δύο μεταπτυχιακά
από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου και
από το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας
Υόρκης στην Επικοινωνία, στη Δημοσιογραφία και σε Film and TV Studies.
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Michalopoulos
and associates
with
over
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For all your needs in Greece
-

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

514 904-1242
www.andion.co
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Εμπαίζει τη μεσαία τάξη
ΚΑΙ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης!
• Δημοσκόπηση – κόλαφος για τα έργα Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
• Τεράστια η δυσαρέσκεια και η οργή της κοινωνίας

Η

δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες αποτυπώνεται με κάθε λεπτομέρεια στη δημοσκόπηση της εταιρίας R.P.
REALPOLLS LTD που δημοσιεύει η καθημερινή εφημερίδα «δημοκρατία».
Ελάχιστη σχέση έχουν οι απαντήσεις με
την παραλλαγμένη εικόνα που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ και απέχουν από τις διθυραμβικές ανακοινώσεις των υπουργών
της κυβέρνησης.
Οι περισσότεροι από τους 4.000 ερωτηθέντες απάντησαν για την ακρίβεια, που
ήδη ταλαιπωρεί την πλειοψηφία τους, και
για τους δύσκολους μήνες που έρχονται.
Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ωραιοποιούνται, όπως η περίεργη πώληση της ΔΕΗ,
τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
αποδεικνύουν ότι οι πολίτες κατανοούν
την αλήθεια.
Ηχηρό χαστούκι αποτελούν οι απαντήσεις που έδωσαν όσοι συμμετείχαν στην
έρευνα και για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία, όπως φαίνεται, δεν καταφέρνει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει
τη διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης.
Η έρευνα είναι πανελλαδική και συμμετείχαν σε αυτήν 4.311 άτομα, 17 ετών
και άνω. Διεξήχθη από τις 14 μέχρι τις 18
Οκτωβρίου.
Η πρώτη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες έχει σχέση με
τη μεσαία τάξη, που και τα δύο κόμματα
εξουσίας, η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν
πως θα δώσει τη νίκη και στις επόμενες
εκλογές, όπως ακριβώς συνέβη και το
2019. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούνται
ότι λεηλάτησαν τα μεσαία εισοδήματα.
Μία τακτική που, όπως φαίνεται, ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση.
Στην ερώτηση «ποια πιστεύετε ότι ήταν
η χειρότερη περίοδος για τη μεσαία
τάξη», οι απαντήσεις δείχνουν πως οι
πολίτες δεν ξεχνούν ποιοι ευθύνονται για
την οικονομική τους δυσπραγία.
Το 42% απάντησε ότι η χειρότερη περίοδος για τη μεσαία τάξη ήταν από το 2015

μέχρι το 2019, το διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το 26,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χειρότερη περίοδος
είναι αυτή από το 2019 μέχρι σήμερα, στα
δύο χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Το 25,9% απάντησε πως η
μεσαία τάξη έπαθε μεγαλύτερη καθίζηση
από το 2010 μέχρι το 2014.
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
κτυπούν καμπανάκι στην κυβέρνηση, η
οποία στο προεκλογικό της αφήγημα το
2019 είχε την ενίσχυση της μεσαίας τάξης
στην πρώτη γραμμή. Όπως φαίνεται όμως,
οι πολίτες πιστεύουν πως οι υποσχέσεις
Μητσοτάκη έμειναν στα χαρτιά, γιατί σε
ποσοστό 62,9% απάντησαν ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε την προεκλογική της
υπόσχεση. Αντίστοιχα, μεγάλο ποσοστό
θεωρεί πως η κυβέρνηση αθέτησε και την
υπόσχεση που είχε δώσει προεκλογικά
για μειώσεις φόρων.
Το δύσκολο οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται στη χώρα δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής, οι τιμές των καυσίμων που έχουν
φτάσει στα ύψη, η δραματική άνοδος του
φυσικού αερίου, της τιμής του ρεύματος,
μαζί με τις πάγιες υποχρεώσεις κάθε νοικοκυριού, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που αποτυπώνεται στις απαντήσεις
της δημοσκόπησης.
Στην ερώτηση «πόσο άνετα ή δύσκολα
αποπληρώνετε τα πάγια έξοδα (ενοίκιο,
ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα)»,
το 40% των συμμετεχόντων απάντησε «με
δυσκολία», το 17% «με μεγάλη δυσκολία»,
το 31,4% «με σχετική άνεση» και μόνο το
7,9% καταφέρνει «με μεγάλη άνεση» να
διεκπεραιώσει τα πάγια έξοδά του. Το
ποσοστό όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες φτάνει το 57%, δηλαδή παραπάνω
από ένας στους δύο, και, σύμφωνα με την
αγορά, ακόμη δεν έχει καν ολοκληρωθεί η
άνοδος των τιμών.
Η έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες γνωρίζουν ή τουλάχιστον μπορούν να υποπτευτούν τον αντίκτυπο από τις αποφάσεις
που παίρνει η κυβέρνηση και θεωρούν
πως η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ αποτελεί

αρνητική εξέλιξη και, μάλιστα, σε ποσοστό 54,9%. Και οι περισσότεροι από τους
ερωτηθέντες απαντούν ότι, εξαιτίας της
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, το ρεύμα θα
αυξηθεί.
Οι επόμενοι μήνες προμηνύονται δύσκολοι και η κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει αυξημένη δυσαρέσκεια, η οποία
θα προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα, γιατί
ένα μικρό μόνο ποσοστό, που φτάνει το
18,6 %, απάντησε ότι έχει βελτιωθεί η
οικονομική του κατάσταση τα δύο τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όσο θα συσσωρεύονται τα οικονομικά
προβλήματα το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο θα μεγαλώνει και η δυσαρέσκεια.
Πάντως, η κυβέρνηση θεωρείται από το
32,7% των ερωτηθέντων ικανότερη από
μία πιθανή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να βελτιωθούν τα οικονομικά τους τα επόμενα
πέντε χρόνια. Η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισαν τις εκλογές το 2019
έχοντας ως κεντρική προεκλογική τους δέσμευση την ασφάλεια. Μάλιστα, τα πρώτα νομοσχέδια αφορούσαν αυτό ακριβώς
το αντικείμενο. Κι όμως, όπως δείχνουν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης της εταιρίας R.P. REALPOLLS LTD, δεν
τα έχει καταφέρει στον τομέα αυτόν.
Περισσότερο από το 62% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τήρησε την προεκλογική της
υπόσχεση για περισσότερη ασφάλεια.
ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΑ… Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως η
οικονομία και η ασφάλεια.
Στην ερώτηση για την προσωπική, οικονομική κατάστασή τους κατά τα τελευταία δύο χρόνια, έχει χειροτερέψει απάντησε το 40,4% των ερωτηθέντων, έχει
μείνει ίδια σημείωσε το 39,2% και έχει
βελτιωθεί μόλις το 18,6%.
Ακόμα πιο εμφατική είναι η δυσφορία
της κοινωνίας όσον αφορά τη στήριξη
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της μεσαίας τάξης από την κυβέρνηση.
«Τήρησε την προεκλογική αυτή υπόσχεση;» ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες στην
έρευνα. Όχι, καθόλου απάντησε το 49,2%,
μάλλον όχι το 13,7%, μάλλον ναι το 17,6%
και ναι, σε μεγάλο βαθμό το 16%.
Αλλά και στις πολυσυζητημένες φοροελαφρύνσεις, ο πρωθυπουργός δε βρίσκει
ανταπόκριση.
Στο ερώτημα αν τήρησε την προεκλογική υπόσχεσή του για μείωση των φόρων,
όχι, καθόλου απάντησε το 32,9%, μάλλον
όχι το 21,5%, ναι, σε μεγάλο βαθμό το
21,4%, μάλλον ναι το 19%.
Αρνητική είναι η εικόνα που σχηματίζουν
οι πολίτες και για τις τράπεζες. «Θεωρείτε
ότι στηρίζουν την οικονομία της χώρας;»
είναι το ερώτημα. Όχι, καθόλου σημείωσε το 53,2%, μάλλον όχι το 22,5%, μάλλον
ναι το 13,3% και ναι, σε μεγάλο βαθμό το
4,9%.
Και στο θέμα της ασφάλειας, κόλαφος
είναι η άποψη των ερωτηθέντων για τους
κυβερνητικούς χειρισμούς. «Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη είχε υποσχεθεί προεκλογικά περισσότερη ασφάλεια. Τήρησε την
υπόσχεση αυτή;» ήταν το σχετικό ερώτημα. Όχι, καθόλου απάντησε το 45,9%,
μάλλον όχι το 17%, μάλλον ναι το 20% και
ναι, σε μεγάλο βαθμό το 15,1%.
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για την επόμενη πενταετία και με ποια κυβέρνηση η
οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων
θα είναι καλύτερη, αυτοί απάντησαν: Με
μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το
32,7%, με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 16,7%,
με μια οικουμενική κυβέρνηση το 7,9%,
με μια κυβέρνηση άλλου κόμματος το
18,1% και με καμία κυβέρνηση το 17,9%.
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών,
εξάλλου, τάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Πολύ αρνητική είναι αυτή
για το 37% των ερωτηθέντων, μάλλον αρνητική για το 17,9%, πολύ θετική για το
20,3% και μάλλον θετική για το 18,3%.
Στην ερώτηση αν με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα ανέβει μακροπρόθεσμα
η τιμή του ρεύματος, καταφατικά απαντά
το 57,5% και θα μειωθεί λέει το 17,2%.

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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Το LACHINE HOSPITAL
πρώτο θύμα της
έλλειψης προσωπικού
Μερικό κλείσιμο του τμήματος
επειγόντων περιστατικών

Ό

πως ήταν προβλεπόμενο, το τέρας
των ελλείψεων στα νοσοκομεία άρχισε να… βγάζει το κεφάλι του. Η αρχή
έγινε στο Lachine, όπου οι μονάδες έκτακτης ανάγκης και εντατικής θεραπείας
στο νοσοκομείο Lachine στο Μόντρεαλ θα
είναι ανοιχτές μόνο κατά τη διάρκεια της
ημέρας, από τις 8 Νοεμβρίου, για αόριστο
χρονικό διάστημα.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Η επικείμενη αναχώρηση πέντε νοσοκόμων και δύο αναπνευστικών θεραπευτών από τα επείγοντα του νοσοκομείου
Lachine θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μονάδας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.
Το MUHC ανακοίνωσε ότι προσπάθησαν
για μερικούς μήνες να δανείσουν προσωπικό στα δωμάτια έκτακτης ανάγκης,
αλλά αυτό δεν πέτυχε.
«Υπάρχουν τα νοσοκομεία LaSalle και
Lakeshore που δεν είναι πολύ μακριά και
προφανώς τα νοσοκομεία στο κέντρο της
πόλης μας. Θα εξετάσουμε τα πάντα για
να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς που
φτάνουν περισσότερο το βράδυ ή κατά τη
διάρκεια της νύχτας δε θα βρίσκουν κλειστή πόρτα ή δεν υπάρχει κανένας εκεί και
ότι μπορούμε ακόμα να τους ανακατευθύνουμε με ασφαλή τρόπο», είπε η Δρ. Ewa
Sidorowicz, Διευθύντρια Επαγγελματικών Υπηρεσιών στο MUHC.

Από τις 7 Νοεμβρίου, τα επείγοντα θα είναι κλειστά από τις 3 το μεσημέρι έως τις
8 το πρωί. Τα ασθενοφόρα θα αποστέλλονται σε άλλα νοσοκομεία αυτές τις ώρες.
Τα Walk-ins, που αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία των ασθενών, θα ανακατευθυνθούν σε άλλο ίδρυμα υγειονομικής
περίθαλψης μόλις το MUHC και το υπουργείο Υγείας οριστικοποιήσουν ένα σχέδιο.
Το νοσοκομείο έχει έλλειψη νοσοκόμων
και αναπνευστικών θεραπευτών. Το κλείσιμο είναι για απροσδιόριστο χρονικό
διάστημα ώστε να δοθεί χρόνος για την
πρόσληψη περισσότερου προσωπικού.
«Με τους πόρους που διαθέτουμε, έπρεπε να κρίνουμε ποιες υπηρεσίες θα ήταν
ασφαλείς για τους ασθενείς», είπε η Δρ.
Sidorowicz. «Για τους εισπνοοθεραπευτές, έχουμε μόνο το 30% των απαιτούμενων και το 30% δεν είναι ασφαλές».
«Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εγκαταλείπουν το
γερασμένο νοσοκομείο για πιο προσοδοφόρες δουλειές εδώ και χρόνια, αλλά η
στελέχωση των επειγόντων περιστατικών
έγινε πιο δύσκολη κατά τη διάρκεια της
πανδημίας», είπε η Sidorowicz.
Ορισμένοι εργαζόμενοι παρασύρονται
από θέσεις εργασίας σε νεόκτιστα νοσοκομεία στο MUHC και στο δίκτυο Centre
hospitalier de l›Université de Montréal
(CHUM). Η έλλειψη προσωπικού ανάγκασε το νοσοκομείο να μειώσει τη μονάδα
εντατικής θεραπείας από πέντε σε δύο
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κρεβάτια και η μονάδα μεταφέρθηκε στον
ίδιο όροφο με τα επείγοντα.
Ένας γιατρός που εκπροσωπεί το συμβούλιο των γιατρών του νοσοκομείου
είπε, ότι η απόφαση να κλείσει το δωμάτιο επειγόντων περιστατικών 14 κλινών
είναι απαράδεκτη. «Αυτός είναι ο χειρότερος δυνατός, επιβλαβής τρόπος να προχωρήσουμε», είπε ο Δρ Πολ Σάμπα. Το
νοσοκομείο εξυπηρετεί ένα μειονεκτούντα πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων
πολλών ηλικιωμένων, που δεν έχουν αυτοκίνητο για να πάνε σε άλλο νοσοκομείο
στο κέντρο της πόλης. «Το να φτάσετε με
μέσα μαζικής μεταφοράς στο Lakeshore ή
στο LaSalle (νοσοκομεία) δεν είναι εύκολο», είπε.
Όταν πληροφορήθηκε την απόφαση
την περασμένη εβδομάδα, ο Saba έγραψε στον υπουργό Υγείας, Christian Dubé,
ζητώντας του να διατηρήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο νοσοκομείο, το
οποίο εξυπηρετεί πολλούς γαλλόφωνους
στο West Island, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων εκτός νησιού από το
Vaudreuil-Dorion. «Μπορούν να ανακατευθύνουν το προσωπικό στο νοσοκομείο
μας», πρότεινε ο Saba. Οι προαιρετικές
χειρουργικές επεμβάσεις και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο θα διατηρηθούν και
η φροντίδα θα συνεχιστεί στο CHSLD
Camille-Lefebvre, το οποίο έχει 20 ασθενείς σε αναπνευστήρες. Το νοσοκομείο
δυσκολεύτηκε να διατηρήσει προσωπικό

C

ακόμη και πριν ενταχθεί στο δίκτυο MUHC
το 2008. «Τους εκπαιδεύουν στο Lachine
και τους προσφέρουν ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας σε μια νέα ΜΕΘ στο κέντρο
της πόλης», είπε ο Saba.
Η κυβέρνηση του Κεμπέκ σχεδιάζει να
δαπανήσει 210 εκατομμύρια δολάρια για
την ανακαίνιση και την επέκταση του κοινοτικού νοσοκομείου, από την ερχόμενη
άνοιξη. Σύμφωνα με το σχέδιο, μια νέα
επέκταση θα κατασκευαστεί για να στεγάσει ένα νέο δωμάτιο επειγόντων περιστατικών, μονάδα εντατικής θεραπείας
και χειρουργεία. Η νέα αίθουσα έκτακτης
ανάγκης θα μπορούσε να ανοίξει το 2025.
«Η ύπαρξη νέων εγκαταστάσεων είναι
πιθανό να βοηθήσει το νοσοκομείο να
διατηρήσει το προσωπικό», είπε ο Saba.
Όμως, μέχρι τότε, ανησυχεί ότι θα φύγει
περισσότερο προσωπικό. «Αν αρχίσετε να
μειώνετε τις υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι
θα τα παρατήσουν», είπε.
«Το MUHC έχει δεσμευτεί να αναβαθμίσει το νοσοκομείο στο Lachine και δε σκοπεύει να το κλείσει», είπε η Sidorowicz.
«Πολλοί γιατροί βρίσκονται σε αγωνία»,
είπε. «Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε το
προσωπικό ότι δεν εγκαταλείπουμε το
Lachine. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή,
αλλά θα το ξεπεράσουμε. Πιστεύουμε σε
αυτό το έργο και θέλουμε το προσωπικό
να παραμείνει».
© TVA Nouvelles,
The Montreal Gazette
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507, RUE LAVERGNE,
LAVAL
Impeccable townhouse
situated in great location of
Ste-Dorothee. Open concept offering 3 bedrooms
plus 1+1 baths. Many renos
and updates done to property. Close to all shopping,
schools, transport and
highways. Beautiful backyard with large balcony
and heated pool.
MUST SEE!!

CALL ME FOR
MORE INFO.

VOULA

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
514 993.501
M
AGENTVK@GMAIL.CO

RARE SPLIT
Detached split situated close to all conveniences. Offering 3+2 bedrooms, 3 full baths,
large entrance, living room, dining room, family room, large playroom, double garage,
beautiful backyard.

A MUST SEE!!
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Ποιοι προορισμοί ξεπέρασαν
τις επιδόσεις του 2019!
• Σε είκοσι περιοχές της χώρας οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα καταλυμάτων
παρουσίασαν το φετινό Αύγουστο περισσότερα
έσοδα από αυτά του 2019
• Οι εκπλήξεις της λίστας και
η εικόνα σε επίπεδο οκταμήνου

Ε

πιδόσεις καλύτερες ακόμη και από
το «χρυσό» για τον ελληνικό τουρισμό 2019 κατέγραψαν αρκετοί ελληνικοί
δημοφιλείς προορισμοί το φετινό Αύγουστο, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες.
Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλυμάτων σε 20 περιοχές της χώρας σημείωσαν υψηλότερο τζίρο τον περασμένο
Αύγουστο, έναντι του αντίστοιχου μήνα
του 2019, αντανακλώντας την πορεία της
τουριστικής κίνησης στους εν λόγω προορισμούς.
Τα στοιχεία προέρχονται από τις εταιρείες που έχουν διπλογραφικά βιβλία,
οπότε προσφέρουν μηνιαία δεδομένα.
Εύα Δ. Οικονομάκη
© euro2day.gr
Την κούρσα των πρωταθλητών του Αυγούστου, του μήνα αιχμής της τουριστικής κίνησης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κύκλου εργασιών
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019, οδηγούν δύο κυκλαδίτικα νησιά,
η Κέα και η Κύθνος, που σημείωσαν σχεδόν διπλασιασμό του τζίρου τους.
Χαρακτηριστικά, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στα δυο νησιά τον Αύγουστο
του 2019 είχαν καταγράψει τζίρο 341 χιλ.
και τον Αύγουστο του 2021 σημείωσαν
τζίρο 662 χιλ.
Αύξηση περίπου 45% σε επίπεδο κύκλου
εργασιών κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του
τομέα καταλυμάτων σε ένα ακόμη κυκλαδίτικο νησί, τη Μήλο, όπου ο τζίρος του
Αυγούστου ανήλθε σε 3 εκατ. ευρώ ένα-

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

ντι 2,06 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2019.
Η Τήνος με άνοδο τζίρου 26%, η Σαντορίνη με αύξηση 13% και η Σύρος με άνοδο
περίπου 10%, ξεχώρισαν επίσης από τις
Κυκλάδες. Οι επιχειρήσεις στο νησί του
ηφαιστείου σημείωσαν κύκλο εργασιών
47 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε φέτος για
τη Σαντορίνη, ενώ και η Τήνος είχε για
μία ακόμη χρονιά την τιμητική της, με τις
επιχειρήσεις να τζιράρουν φέτος περίπου
881 χιλ. έναντι 701 χιλ. το 2019.
Καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το
2019 κατέγραψαν επίσης το Ηράκλειο και
το Λασίθι, δύο προορισμοί της Κρήτης,
της ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού,
οι οποίοι, σε αντίθεση με τα Χανιά, έχουν
μικρότερη εξάρτηση από τη βρετανική
κυρίως αγορά, η οποία φέτος άργησε να
δείξει τη δυναμική της, κάτι που αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι επιχειρήσεις στο Ηράκλειο κατέγραψαν κύκλο εργασιών 137 εκατ. ευρώ τον
Αύγουστο, δηλαδή 4 περίπου εκατ. περισσότερα έναντι του αντίστοιχου μήνα του
2019.
Στο Λασίθι ο τζίρος των επιχειρήσεων
ανήλθε σε 63 εκατ. ευρώ από 56 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Από τα Επτάνησα -η τουριστική κίνηση
των οποίων εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη βρετανική αγορά- τα νούμερα του 2019 ξεπέρασαν η Κέρκυρα και
η Λευκάδα, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων να σημειώνουν 68,4 εκατ. ευρώ
και 4 εκατ. ευρώ τζίρο αντίστοιχα από 67,7
εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ το 2019.
Η Αχαΐα και η Λακωνία ξεχώρισαν από
τους προορισμούς της Πελοποννήσου,

αποτυπώνοντας τη δυναμική που είχαν
και φέτος οι προορισμοί στους οποίους οι
ταξιδιώτες έφταναν οδικώς.
Οι επιχειρήσεις στην Αχαΐα σημείωσαν
τζίρο 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ
το 2019, ενώ στη Λακωνία οι επιχειρήσεις
κατέγραψαν τζίρο 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3
εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Αυξημένους σε σχέση με το 2019 τζίρους
κατέγραψαν και οι επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, τα 89 εκατ. ευρώ προσέγγισε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στη βορειοελλαδίτικη πόλη, έναντι
85 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ στην Αττική
ο αντίστοιχος τζίρος διαμορφώθηκε σε
πάνω από 289 εκατ. ευρώ από 275 εκατ.
ευρώ το 2019.
Από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα ξεχώρισαν με καλύτερα νούμερα σε επίπεδο
τζίρου η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Πρέβεζα,
η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και η Ευρυτανία.
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 8ΜΗΝΟΥ
Συγκρίνοντας, μάλιστα, τα στοιχεία της
περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019
με τα αντίστοιχα του 2021, τέσσερις προορισμοί φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να
ξεπεράσουν και σε επίπεδο οκταμήνου τις
επιδόσεις του 2019.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών καταλυμάτων
που δραστηριοποιούνται σε Κέα – Κύθνο,
Μήλο και Τήνο έχουν καταγράψει υψηλότερους τζίρους σε σχέση με τους αντίστοιχους του 2019.
Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις σε Κέα –
Κύθνο σημείωσαν τζίρο άνω του 1 εκατ.
ευρώ έναντι 776 χιλ. το 2019, στη Μήλο
ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων δια-

μορφώθηκε το οκτάμηνο του 2021 σε 5,9
εκατ. ευρώ από 4,8 εκατ. ευρώ το 2019
και τέλος οι επιχειρήσεις στην Τήνο σημείωσαν τζίρο 1,95 εκατ. ευρώ έναντι 1,67
εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2019.
Όπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τις επιχειρήσεις του
κλάδου υπηρεσιών παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ωστόσο, το αποτέλεσμα
αποτυπώνει μία επαρκή εικόνα για την
πορεία του τουρισμού το καλοκαίρι και είναι ενδεικτικό της τάσης που επικράτησε
τη φετινή σεζόν, η οποία θα ρίξει αυλαία
στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά, για επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών παροχής
καταλυμάτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2021 ανήλθε
σε 1,29 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
133,6% σε σχέση με τον Αύγουστο 2020,
οπότε είχε διαμορφωθεί σε 553 εκατ.
ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 98% του
τζίρου που είχε επιτευχθεί τον Αύγουστο
του 2019.
Ωστόσο, σε επίπεδο 8μήνου, τα στοιχεία
δείχνουν ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται περίπου στο 64% των εσόδων του
2019.
Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών
Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό
κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη
από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο
εργασιών τον Αύγουστο 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020 παρατηρήθηκε
στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
(250,2%) και η μικρότερη αύξηση (93,9%)
καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα
Ζακύνθου.

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
Ζήτω το Ελληνικό Εθνος!

Η διεύθυνση και
το προσωπικό μας
εύχεται σε όλους τους
Έλληνες τις καλύτερες
ευχές για την επέτειο
της Εθνικής Εορτής
του “ΟΧΙ”

Εκπληκτικά Πιάτα - Ευχάριστο περιβάλλον
www.auvieuxduluth.com info@auvieuxduluth.com

T: 450.663.1165
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Υγεία και Διατροφή
6 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΡΕΑΣ

Από την εξοικονόμηση χρημάτων μέχρι την καλύτερη υγεία

Η

προτίμηση στην κατανάλωση κρέατος, ιδίως κόκκινου και επεξεργασμένου, όπως τα λουκάνικα και το μπέικον, έχει
συνδεθεί εδώ και καιρό με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μιας σειράς ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του
εντέρου.
Όμως τώρα, μια νέα μεγάλη μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εξέτασε την κατανάλωση κρέατος σε
σχέση με ένα πλήθος άλλων μη καρκινικών ασθενειών που δεν είχαν εξεταστεί προηγουμένως. Η μελέτη 475.000 ενηλίκων
από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δημοσιεύθηκε στο BMC Medicine, διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν κόκκινο
και επεξεργασμένο κρέας, τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικής καρδιοπάθειας,
πνευμονίας, διαβήτη, εκκολπωματικής νόσου και πολυπόδων του παχέος εντέρου. Διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη
κατανάλωση πουλερικών συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης,
γαστρίτιδας και δωδεκαδακτυλίτιδας (φλεγμονή στο λεπτό έντερο), εκκολπωματικής νόσου (που
επηρεάζει το παχύ έντερο), νόσου της χοληδόχου κύστης και διαβήτη.
Αν και χρειάζονται επιπρόσθετες έρευνες, η μελέτη καταφέρνει άλλο ένα χτύπημα ενάντια σε μια
διατροφή που βασίζεται στο κρέας. Εκτός όμως από τους λόγους υγείας, γιατί είναι καλύτερο να
επιλέγουμε να παραλείπουμε το κρέας τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας;
6 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΡΕΑΣ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ
1. Εξοικονόμηση χρημάτων: Η κατανάλωση κρέατος, ειδικά καλής ποιότητας κρέας, συνήθως
είναι ακριβή. Τα λαχανικά, τα φασόλια και τα δημητριακά, από την άλλη πλευρά, τείνουν να
είναι πιο οικονομικά, ενώ εξακολουθούν να είναι θρεπτικά και χορταστικά.
2. Περισσότερη δημιουργικότητα στην κουζίνα: Δε χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα
σε μια μπριζόλα, εκτός από το να την καρυκεύσετε, αλλά όταν πρόκειται για μια μελιτζάνα,
σέλινο, μανιτάρια – υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείτε να κάνετε και τόση περισσότερη
γεύση που μπορείτε να προσθέσετε. Επίσης, οι συνδυασμοί τροφών είναι εξαιρετικά
ενδιαφέροντες.
3. Ευκαιρία να δοκιμάσουμε λαχανικά που δε συνηθίζουμε να προμηθευόμαστε:
Οι αγκινάρες Ιερουσαλήμ, η γλυκιά κολοκύθα, τα ραδίκια, φυλλώδη λαχανικά -όπως το
κάλε- και διάφορες ποικιλίες γλυκοπατάτας, μπορούν να προσφέρουν χρώμα και πλούσια
γεύση στη διατροφή μας. Συνηθίζουμε να μένουμε σε συγκεκριμένα λαδερά, όπως τα
φασολάκια και οι μπάμιες, όμως ακόμα και το πιο μικρό μανάβικο κρύβει εκπλήξεις.
4. Πιο «φιλικοί» προς το περιβάλλον: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τα
οικολογικά οφέλη τού να μην καταναλώνει κανείς κρέας, έστω και μία μέρα την
εβδομάδα. Η μείωση της κατανάλωσης κρέατος μπορεί να συμβάλει στη στήριξη
των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της μείωσης των πόρων – όπως το νερό
και το θρεπτικό χώμα, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών φυσικών αποθεμάτων
άνθρακα. Φανταστείτε τι καλό μπορείτε να κάνετε με το να μην καταναλώνετε
κρέας περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα.
5. Υποστήριξη της βιοποικιλότητας: Η κατανάλωση λιγότερου κρέατος μπορεί να
συμβάλει στη μείωση της καταστροφής των οικοτόπων και της αποψίλωσης των
δασών, ενώ η επιλογή βιολογικών λαχανικών, όπου είναι δυνατόν, σημαίνει ότι
υποστηρίζουμε τη γεωργία χωρίς φυτοφάρμακα, η οποία με τη σειρά της είναι καλή
για τις μέλισσες και άλλα έντομα που επικονιάζουν. Ενταχθείτε στο μεγάλο κύκλο
της ζωής.
6. Είναι μια ευκαιρία να στηρίξουμε τους παραγωγούς λαχανικών: Είτε πρόκειται
για μια εταιρεία που αναδιανέμει πλεονάζοντα λαχανικά, είτε για έναν τοπικό
αγρότη ή για εκείνο το ανεξάρτητο παντοπωλείο που πάντα θέλατε να επισκεφθείτε,
αλλά δεν έχετε καταφέρει να το κάνετε, θα υπάρχει περισσότερος χώρος στο ψυγείο
για να τον γεμίσετε – γεμίστε τον με σύνεση.
© Εναλλακτική Δράση (enallaktikidrasi.com)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• 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.

Δωρεάν διανομή
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
με τα φάρμακα
Σ
,χ
,
Π
ε
και ότι άλλο
χρειαζόσαστε
α
7
9:00 . .-8:00 . .
από το φαρμακείο μόνο
4691 Samson blvd.
με ένα τηλέφωνο στο
(Corner 100th Ave)
450-686-2347
450 686-2347
για ακχαρο οληΣτερινη
ιεΣη και για τυχον μβολια
ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M.

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers
pqt

ORANGES
Sac de 4lbs

JUMBO

RAISINS ROUGES OU VERTS
SANS PÉPINS
Red or Green Seedless Grapes
4.39/kg

FILETS DE SAUMON FRAIS
Fresh Salmon Fillets
15.41/kg

CANADA

FIGUES NOIRES
GRECQUES
Greek Black Figs
boîte

BOEUF HACHÉ EXTRA-MAIGRE FRAIS
Fresh Extra-Lean Ground Beef
8.80/kg
ITALIE

YOGOURTS GRECS
BIOLOGIQUES OU
CONVENTIONNELS
LIBERTÉ
Greek Yogurts
650 à 750g

WWW.SUPERMARCHEPA.COM

BANANES
Bananas
0.86/kg

FROMAGE
MOZZARELLA
BLACK
DIAMOND
OU CHEDDAR
FORT LÉGER
CRACKER
BARREL
Cheese
600g

GRÈCE

FROMAGE ROMANO
PECORINO
Cheese
19.82/kg

POIS CHICHES OU
HARICOTS ROUGES
CEDAR
Chick Peas or Red
Kidney Beans
540ml

GRÈCE

AMANDES NATURELLES
Natural Almonds
454g - 11.00/kg

BISCUITS
CÉLÉBRATION
LECLERC
Cookies
240 à 350g

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

du lundi 1 novembre au dimanche 7 novembre 2021 · from monday november 1st to sunday november 7th 2021

FROMAGE KASSERI AU LAIT DE
BREBIS ET CHÈVRE
Cheese
19.82/kg

Livraison à domicile
Home Delivery

de 8h à 23h tous les jours · from 8am to 11pm every day
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
«ΑΘΑΝΑΤΟΙ» ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ:

Ο καρχαρίας που ζει για αιώνες!
Ο

ι καρχαρίες της Γροιλανδίας
(Somniosus microcephalus) ανήκουν σε μια οικογένεια καρχαριών, τους
αποκαλούμενους «sleeper sharks», που
έχουν τη δυνατότητα να κινούνται αργά
και χωρίς να γίνονται εύκολα αντιληπτοί
μέσα στο νερό.
Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Live Science, πρόκειται για τα
σπονδυλωτά με τη μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής στον πλανήτη, καθώς μπορούν να
ζουν για αιώνες στα βαθιά, παγωμένα
νερά του Αρκτικού Ωκεανού και του βορείου Ατλαντικού.
Οι καρχαρίες αυτοί τρέφονται τόσο με
ζωντανά θηράματα όσο και με ψοφίμια,
μεταξύ των οποίων άλλοι καρχαρίες,
φώκιες, πολικές αρκούδες κ.α.
Οι επιστήμονες μαθαίνουν όλο και περισσότερα για τους μυστηριώδεις αυτούς καρχαρίες, που σπάνια έρχονται σε
επαφή με ανθρώπους – ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο ζωής τους.
Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας είναι μεταξύ των μεγαλύτερων καρχαριών στον
κόσμο: Το μήκος τους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 7,3 μέτρα και το βάρος
τους τα 1.200 κιλά, σύμφωνα με το St.
Lawrence Shark Observatory.
Αυτό σημαίνει πως είναι μεγαλύτεροι από τους μεγάλους λευκούς
(Carcharodon carcharias), που θεωρείται
πως μπορούν να φτάσουν τα έξι μέτρα,
με ανεπιβεβαίωτες αναφορές να κάνουν
λόγο μέχρι και για 7, σύμφωνα με το
Florida Museum of Natural History.
Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας έχουν
κυλινδρικά σώματα που μπορεί να είναι
μαύρα, καφετιά, γκρι ή μείξη τους, και
μπορεί να έχουν βούλες πάνω τους. Επίσης, έχουν φολίδες σαν δόντια να καλύπτουν τις επιφάνειες των σωμάτων τους,
οι οποίες μειώνουν την αντίσταση του
νερού και τους βοηθούν να κινούνται
πιο αθόρυβα στο νερό.
Το στόμα ενός καρχαρία της Γροιλανδίας έχει 48-52 δόντια στην άνω σιαγόνα
και 50-52 στην κάτω. Τα δόντια που βρίσκονται ψηλότερα είναι πιο αιχμηρά, για
να μπορούν να κρατούν γερά την τροφή
τους, ενώ τα κάτω είναι πλατιά και κυρτά, έτσι ώστε να μπορούν να κόψουν
στρογγυλά κομμάτια σάρκας από τα θηράματά τους κουνώντας το κεφάλι τους
κυκλικά.
Στα μάτια τους συναντάται συχνά
ένα παράσιτο ονόματι Ommatokoita

elongata. Το παράσιτο αυτό συνήθως ζει
μόνο στο ένα μάτι του καρχαρία, αλλά
και πάλι αυτό μπορεί να τον κάνει εν μέρει τυφλό. Πάντως, αυτό δε φαίνεται να
τους επηρεάζει και πολύ, καθώς βασίζονται περισσότερο στις άλλες τους αισθήσεις για να πιάνουν τα θηράματά τους.
Η ακριβής διάρκεια ζωής τους είναι
άγνωστη, μα θεωρείται ότι είναι οι μακροβιότεροι καρχαρίες και τα μακροβιότερα σπονδυλωτά στον κόσμο. Μελέτη του 2016 που είχε δημοσιευτεί στο
Science υπολόγιζε ότι η μέγιστη διάρκεια ζωής τους ήταν τουλάχιστον 272
χρόνια. Επιστήμονες είχαν υπολογίσει
ότι ο γηραιότερος καρχαρίας της Γροιλανδίας σε εκείνη την έρευνα ήταν ηλικίας τουλάχιστον 392 ετών, με περιθώριο
απόκλισης 120 ετών – κάτι που σημαίνει
ότι οι καρχαρίες αυτοί θα μπορούσαν να
ζουν μέχρι και 512 χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ζωής
τους δεν έχει επιβεβαιωθεί με σιγουριά
ακόμα, αλλά ακόμα και στο ελάχιστό της,
στα 272 χρόνια, οι καρχαρίες αυτοί είναι

το μακροβιότερο σπονδυλωτό που είναι
γνωστό στην επιστήμη.
Κατά τα άλλα, είναι μάλλον αργοί κολυμβητές (η μέγιστη ταχύτητά τους είναι
γύρω στα 2,9 χλμ. / ώρα), και μεγαλώνουν αργά, λιγότερο από 1 εκατοστό ανά
έτος. Επίσης, ο μεταβολισμός τους είναι
αργός, σύμφωνα με τη National Oceanic
and Atmospheric Administration (ΝΟΑΑ).
Οι επιστήμονες δε γνωρίζουν ακόμα για
ποιο λόγο ζουν τόσο πολύ, ωστόσο θεωρείται πως θα μπορούσε να συνδέεται
με τον αργό τρόπο ζωής τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και βρίσκονται σχεδόν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, έχουν και αυτοί αντιπάλους, καθώς θεωρείται ότι πιθανώς
τους κυνηγούν οι φυσητήρες (Physeter
macrocephalus) – αν και δεν έχει παρατηρηθεί άμεσα κάτι τέτοιο. Δεν έχουν
αναφερθεί ποτέ περιπτώσεις επίθεσης
ενός τέτοιου καρχαρία εναντίον ανθρώπου – αν και έχουν υπάρξει περιπτώσεις
όπου είχε αναφερθεί πως καρχαρίες της
Γροιλανδίας «παρακολουθούσαν» δύτες

με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν όταν κυνηγούσαν φώκιες. Ακόμη, έχει αναφερθεί ότι είχε βρεθεί ανθρώπινο πόδι στο
στομάχι ενός τέτοιου καρχαρία στον Καναδά το 1859, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Το κρέας τους είναι τοξικό για τον άνθρωπο – για την ακρίβεια
είναι βρώσιμο μόνο εάν αποξηραθεί, και
ταΐζεται σε σκύλους σε περιοχές όπως η
Γροιλανδία, ενώ, μετά από επεξεργασία,
καταναλώνεται και ως μεζές / λιχουδιά
στην Ισλανδία.
Σύμφωνα με την IUCN (International
Union for Conservation of Nature) οι
καρχαρίες της Γροιλανδίας θεωρούνται
είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση:
Οι άνθρωποι τους κυνηγούσαν για το
λάδι του συκωτιού τους και άλλα προϊόντα μεταξύ του 13ου και του 20ού αιώνα.
Η αλιεία τους για εμπορικούς σκοπούς
σταμάτησε τη δεκαετία του 1960, κάτι
που βοήθησε τους πληθυσμούς τους,
ωστόσο πολλοί συνεχίζουν να πιάνονται
σε δίχτυα ψαράδων μαζί με άλλα ψάρια.

40 Χρόνια πείρα
στην παρακολούθηση
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!
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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
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΟΥ/ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ

Μια καινούργια
φρεγάτα για το
ΠΟΛΕΜΙΚΌ
ΝΑΥΤΙΚΌ

Τ

ον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο ακούμε για δωρεές από τον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο προς τις Ένοπλες
Δυνάμεις και όχι μόνο. Από ότι φαίνεται
οι Έλληνες μεγαλο-επιχειρηματίες άρχισαν να εμπιστεύονται τους πολιτικούς και
να δωρίζουν, χωρίς να φοβούνται ότι τα
χρήματά τους θα σπαταληθούν άσκοπα
για λόγους εκτός από εκείνους για τους
οποίους τα δώρισαν.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Τρανό παράδειγμα ο βετεράνος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου και επιχειρηματίας
Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος πριν αποβιώσει, δώρισε 23εκ.€ και 60 αποβατικά σκάφη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Για ένα μεγάλο διάστημα, ονόματα
όπως ο Αβέρωφ, ο Τοσίτσας και ο Ωνάσης,
αποτελούσαν θρύλους του παρελθόντος.
Τώρα όμως, παραδειγματίζουν και τους
υπόλοιπους, σύγχρονοι Έλληνες μαική-

νες όπως ο Νιάρχος, ο οποίος ανέβασε
την Αθήνα στα ύψη χάρις στην απίστευτη
προσφορά του στις τέχνες.
Η συνεχιζόμενη και αυξανόμενη Τουρκική προκλητικότητα, έδωσε το έναυσμα
και σε έναν άλλον επιχειρηματία να ξεκινήσει μια προσπάθεια ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου (φωτ.), από
τη Νεάπολη της Καππαδοκίας, είναι ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ. των κατασκευαστικών εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΘΟΛΟΣ
Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Α.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Α.Ε., έχει
κατασκευάσει με ενεργό συμμετοχή μέχρι
σήμερα εκατοντάδες έργα, όπως οικισμοί,
κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, αυτοκινητόδρομοι, μεγάλες γέφυρες και σήραγγες, αεροδρόμια και λιμάνια. Σημαντική είναι η συμμετοχή του σε κοινωνικές,
θρησκευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Problems with pests,
insects or rodents???
Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

S.D

• Free Estimate
• Written Guarantee
• Residential
• Commercial
• Industrial
www.sdextermination.com

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

Έχει υιοθετήσει 24 παραμεθόρια χωριά
βόρεια της Φλώρινας, έχει ιδρύσει και
χρηματοδοτήσει πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και έχει συμβάλλει στην
προβολή της Ελληνικής Παιδείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 2020 ίδρυσε το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ταμείον Ελληνικού
Στόλου Αβέρωφ ΙΙ», με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού
της Ελλάδας.
Σε αποκλειστική συνέντευξή του με τα
ΝΕΑ μάς δήλωσε, ότι επέλεξε το Πολεμικό
Ναυτικό, καθώς η αεροπορία ήδη έχει πάρει το δρόμο της με τα καινούργια Rafale,
ενώ το ναυτικό χρειάζεται επειγόντως μια
καινούργια ναυαρχίδα, όπως μια υπερσύγχρονη καινούργια φρεγάτα, η οποία
θα αλλάξει την ισορροπία στη θάλασσα
ακριβώς όπως έγινε με την απόκτηση,

χάρις στη δωρεά Γεωργίου Αβέρωφ, του
θρυλικού καταδρομικού το 1910 το οποίο
εκείνη την εποχή ήταν το πιο σύγχρονο
πολεμικό σκάφος στο Αιγαίο.
Το συνολικό ποσό που επιθυμεί να συγκεντρώσει ο κύριος Εμφιετζόγλου είναι
500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν εξ ’ολοκλήρου για την αγορά της
φρεγάτας και γι’ αυτό μέσω του Ταμείου
Ελληνικού Στόλου Αβέρωφ ΙΙ, οι Έλληνες
μπορούν να εγγράφονται μέλη και να δωρίζουν χρήματα για την προσπάθεια αυτή.
Ο κύριος Εμφιετζόγλου απευθύνθηκε κυρίως στους ομογενείς, οι οποίοι ιστορικά
πάντα συνδράμανε στους αγώνες του Ελληνικού Έθνους από την εποχή της Επανάστασης.

Η ιστοσελίδα του ταμείου είναι:

www.averof2.gr

Residential and
commercial asphalt

BEFORE

AFTER

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED
SEALER PROTECTION
We repair:
• Cracks
• Pot holes
• Edges of garage
entrances and
foundations
• Replacement
of drains

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

Call Natale for a
FREE ESTIMATE
(514)777-3774
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Υδάτινες διαδρομές
στη ρουμελιώτικη γη

Τα ποτάμια της Ευρυτανίας προσφέρουν πανέμορφες εικόνες στους ταξιδιώτες
και έντονες συγκινήσεις στους λάτρεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Μ

ια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα
φυσικά στολίδια της Ευρυτανίας καταλαμβάνουν τα ποτάμια της, που
προσφέρουν πανέμορφες εικόνες στους
ταξιδιώτες και έντονες συγκινήσεις
στους λάτρεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σημείο αναφοράς αποτελεί, ασφαλώς, ο δεύτερος σε μήκος
ποταμός της Ελλάδας, ο Αχελώος, ποτάμιος θεός στην αρχαιότητα και πρώτος
γιος του Ωκεανού και της Γης, σύμφωνα
με τη μυθολογική παράδοση.

Ο Αχελώος, ευρέως γνωστός
και ως Ασπροπόταμος
(πηγή: Στέλιος Κοντοκώστας)

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Ο Αχελώος είναι ευρέως γνωστός και
ως Ασπροπόταμος, είτε εξαιτίας της
άσπρης λάσπης που κατεβάζει και των
άσπρων χαλικιών στις όχθες του, είτε
εξαιτίας του γεγονότος ότι αφρίζει την
άνοιξη, όταν λιώνουν τα χιόνια. Ο πλουσιότερος, από την άποψη του όγκου των
υδάτων γηγενής ποταμός της χώρας μας,
πηγάζει από την περιοχή του όρους Λάκμου (Περιστέρι), πλησίον του Μετσόβου, ακολουθεί πορεία από βορρά προς
νότο και εκβάλλει, έχοντας καλύψει μία
απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων,
στο Ιόνιο πέλαγος, απέναντι από τις Εχινάδες, σύμπλεγμα νησίδων κοντά στις
Ακαρνανικές ακτές.
Το φράγμα Κρεμαστών, που κατασκευάστηκε το 1965 κοντά στη συμβολή του
Αχελώου με τους παραποτάμους του,
Αγραφιώτη και Ταυρωπό (Μέγδοβα),
σχημάτισε την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών. Η βαρκάδα και οι διαδρομές με
κάνοε – καγιάκ στη μαγευτική λίμνη, δίνουν την ευκαιρία στους φυσιολάτρες να
ανακαλύψουν τις κρυμμένες ομορφιές
της και να απολαύσουν τις μοναδικές
χρωματικές συνθέσεις και εναλλαγές.
Ο Αχελώος αρχίζει τη διαδρομή του
εντός των ευρυτανικών εδαφών στην
περιοχή της γέφυρας Αυλακίου (στα
όρια με την Αιτωλοακαρνανία και την
Καρδίτσα), κοντά στο χωριό Νέο Αργύρι, σχηματίζοντας ένα φαράγγι σπάνιας

φυσικής ομορφιάς. Τα νερά του περνούν
στη συνέχεια κάτω από τη γέφυρα της
Τέμπλας, ιστορικό διατηρητέο μνημείο
σε μια πολύ ωραία τοποθεσία, κοντά στο
χωριό Τοπόλιανα. Επόμενο σημαντικό
τοπόσημο είναι η γέφυρα της Τατάρνας,
στη λίμνη Κρεμαστών, που συνδέει την
Ευρυτανία με την Αιτωλοακαρνανία.
Κοντά στη γέφυρα βρίσκεται το χωριό Τριπόταμο, με την περίφημη μονή
Τατάρνας (Παναγίας Φανερωμένης),
που ιδρύθηκε περί τα μέσα του 16ου αιώνα.
Στη λίμνη Κρεμαστών είναι χτισμένη
και η γέφυρα της Επισκοπής (κοντά στον
ομώνυμο σύγχρονο οικισμό), που ενώνει και πάλι την Ευρυτανία με την Αιτωλοακαρνανία. Η θέση «Τσαγκαράλωνα»,
κοντά στο χωριό Φιδάκια, προσφέρει
υπέροχη θέα στη λίμνη Κρεμαστών και
τη γέφυρα της Επισκοπής.
Ανατολικά του Αχελώου, εντός της Ευρυτανίας, ρέουν προς τη λίμνη Κρεμαστών οι δύο σημαντικοί παραπόταμοί
του, ο Αγραφιώτης και ο Ταυρωπός
(Μέγδοβας).
Ο Αγραφιώτης πηγάζει από την καρδιά

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

του ορεινού συγκροτήματος των Ευρυτανικών Αγράφων (εξ ου και η ονομασία
του) και εκβάλλει στη λίμνη Κρεμαστών,
αφού ακολουθήσει πορεία προς νότο,
μέσα από ένα επιβλητικό τοπίο (δάσος από πλατάνια, απόκρημνοι ορεινοί
όγκοι, φαράγγια με ορθοπλαγιές).
Μοναδικό θέαμα προσφέρει το τελευταίο γεφύρι του Αγραφιώτη πριν από το
σημείο όπου ο ποταμός εκβάλλει στη λίμνη Κρεμαστών.
Πρόκειται για την ξακουστή γέφυρα
του Μανώλη, που σύμφωνα με την τοπι-

κή παράδοση οφείλει την ονομασία της
στον πρωτομάστορα Μανώλη, ο οποίος
καταγόταν από τη Δάφνη Ευρυτανίας. Το
ιστορικό διατηρητέο μνημείο χρονολογείται από το 1654 και είναι βυθισμένο
εν μέρει κατά περιόδους, ανάλογα με τη
στάθμη των υδάτων.
Ανατολικά του Αγραφιώτη ρέει ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Αχελώου,
ο Ταυρωπός ή Μέγδοβας, ένα από τα
ωραιότερα ορεινά ποτάμια της Ελλάδας,
με πλούσια χλωρίδα και πανίδα στις παρόχθιες εκτάσεις του.
Ο Ταυρωπός πηγάζει από τα Άγραφα
Καρδίτσας, σχηματίζει στο πέρασμά του
την περίφημη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα και συνεχίζει μετά το φράγμα τη διαδρομή του έως τη λίμνη Κρεμαστών.
Τις όχθες του Ταυρωπού ενώνουν εντός
των εδαφών της Ευρυτανίας το πέτρινο
γεφύρι της Βίνιανης, ιστορικό μνημείο
σε απόσταση 4 χιλιομέτρων ανατολικά από τη Νέα Βίνιανη, και η σιδερένια
γέφυρα του Ταυρωπού, σε απόσταση 5
χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από τη Νέα
Βίνιανη, όπου αναπτύσσονται υπαίθριες
αθλητικές δραστηριότητες (ράφτινγκ και
κάνοε – καγιάκ).

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

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
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ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ… ΡΙΠΑΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ Ο «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΣ» ΤΩΝ ΗΠΑ

«Συλλάβετε
τον Φάουτσι!»
Ξόδεψε 2 εκ.$
για πειράματα
σε σκύλους

Μ

αζικές αναρτήσεις στα Social Media
στις ΗΠΑ, αλλά και σε ολόκληρο τον
κόσμο, απαιτούν την άμεση διεξαγωγή δικαστικής έρευνας κατά του δρος Φάουτσι,
του απόλυτου άρχοντα του υγειονομικού
κατεστημένου των ΗΠΑ, μετά τη δραματική αποκάλυψη του βάρβαρου πειράματος που χρηματοδότησε στην Τυνήσια, με
θύματα σκυλάκια, τα οποία κατατρώνε οι
σκνίπες!
Το πείραμα αυτό, όπως αποκαλύπτει η
βρετανική «Daily Mail», αφορά σε ένα
νέο φάρμακο. Μέρος των ερευνών για το
φάρμακο αυτό απαιτεί την ακινητοποίηση
κουταβιών σε ειδικά κλουβιά, έτσι ώστε
οι σκνίπες να τα κατατρώνε ζωντανά. Δεν
είναι μόνο οι οργανώσεις των ζωόφιλων
ανά τον κόσμο που αντέδρασαν άμεσα.
Είναι και οι απλοί πολίτες, οι όποιοι δεν
μπορούν να δικαιολογήσουν τέτοια απίστευτη βαρβαρότητα, εκ μέρους, μάλιστα,
του «Εθνικού Λοιμωξιολόγου» των ΗΠΑ.
Άπαντες διερωτώνται, πώς ο θεσμικός
συντονιστής της αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19 στις ΗΠΑ, δρ Φάουτσι, εμπλέκεται στη χρηματοδότηση, το
συντονισμό και την εκτέλεση ενός τέτοιου
πειράματος και μάλιστα ενός τέτοιου πανάκριβου πειράματος, αφού μιλάμε για
εκροή εκατομμυρίων δολαρίων!
Στην υπόθεση ενεπλάκησαν γερουσιαστές και βουλευτές στο Κογκρέσο και ζητούν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου επίσημες
εξηγήσεις από τον δρα Φάουτσι και τους
θεσμούς.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που διερωτώνται
ήδη, πώς είναι δυνατόν ένας επιστήμονας
να χρηματοδοτεί και να συντονίζει τέτοιου
είδους προγράμματα και ταυτόχρονα να
«καθοδηγεί» την κρατική μηχανή των ΗΠΑ
στην αντιμετώπιση του Covid-19.

κεφαλαίων και ζητούν τα... ρέστα από τον
Άντονι Φάουτσι, καθώς μία μη κερδοσκοπική οργάνωση ισχυρίζεται ότι αυτή ενέκρινε τις δοκιμές νέων φαρμάκων.
Όπως αναφέρει το σχέδιο «White Coat
Waste Project», ο Αμερικανός επιδημιολόγος έστειλε 375.800 δολάρια σε ένα τυνησιακό ερευνητικό εργαστήριο, με τους
επιστήμονες να χορηγούν στα κουτάβια
ένα πειραματικό φάρμακο.
κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, ένωσε τη φωνή του με Αμερικανούς
Το σχέδιο αυτό επισημαίνει ότι τα κεφάνομοθέτες, που επικρίνουν τον ιατρικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Δρ. Άντολια τους ήταν παγιδευμένα σε κλουβιά με
νι Φάουτσι, για τη χρηματοδότηση έρευνας για «επικίνδυνους ιούς» και «απεχθή
τις σκνίπες να τα τρώνε ζωντανά!
πειράματα» σε σκύλους.
Η μη κερδοσκοπική οργάνωση αποκάλυΣτο επίκεντρο είναι οι αποφάσεις του Φάουτσι ως διευθυντής του Εθνικού Ινστιψε, επίσης, άλλα τρία ανάλογα πειράματα
τούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID), μονάδας του Εθνικού Ινστιπου χρηματοδοτήθηκαν από τον Φάουτσι.
τούτου Υγείας (NIH), να επενδύσει κεφάλαια φορολογουμένων των ΗΠΑ σε έρευνα
Οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν απαντήστο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν της Κίνας, καθώς και σε σκληρή φαρμακευτική
σεις από το διακεκριμένο επιστήμονα έως
έρευνα, χρησιμοποιώντας κουτάβια.
τις 19 Νοεμβρίου.
Χαρακτηρίζοντας την έρευνα κέρδους λειτουργίας (σ.σ. ιατρική έρευνα που αλΌπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφηλάζει γενετικά έναν οργανισμό με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει τις βιολογικές
μερίδα «Daily Mail», o δρ Άντονι Φάουλειτουργίες των γονιδιακών προϊόντων) «πολύ επικίνδυνη» και «ανήθικη», ο Ντε
τσι δέχεται πυρά και από τα δύο κόμματα,
Σάντις είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να την «κλείσουν», προσθέτοντας: «Δεν μπορείτε να
εφόσον, όπως υπογραμμίζουν στην επιέχετε τρελούς επιστήμονες να παίζουν το Θεό έτσι».
στολή τους, χρησιμοποίησε τα χρήματα
Για να συνεχίσει ξεσπώντας: «Και μετά μαθαίνεις τι άλλο κάνουν ο Φάουτσι και
των φορολογουμένων για τα σκληρά
το NIH. Κάνουν σκληρά πειράματα σε κουτάβια. Αυτό που έκαναν με αυτά τα
πειράματα.
κουτάβια είναι εντελώς αηδιαστικό, είναι απεχθές. Αυτό πρέπει να σταματήσει…
Μια άλλη διαδικασία, η οποία χρηματοΠιστεύω ότι ο Φάουτσι πρέπει να λογοδοτήσει. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γραδοτήθηκε από τους αρμόδιους φορείς με
φειοκράτες, δεν μπορούν απλώς να τρελαίνονται και να κάνουν ό,τι στο διάολο
το ποσό των 1,8 εκατομμυρίων δολαρίθέλουν με δολάρια των φορολογούμενων».
ων, αφορούσε σε 44 κουτάβια, με τους
© Newsbreak.gr
επιστήμονες να κόβουν τις φωνητικές
Δεκάδες Αμερικανοί βουλευτές εξέφρα- Ο Φάουτσι, όπως αναφέρουν οι εφη- τους χορδές για να σταματήσουν να γασαν την οργή τους, όχι μόνο για την απα- μερίδες «Independent» και «Daily Mail», βγίζουν!
Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες που
ράδεκτη μέθοδο του πειράματος, αλλά κατηγορείται ότι δαπάνησε σχεδόν δύο
και για τη χρησιμότητά του, καθώς δαπα- εκατομμύρια δολάρια σε πειράματα βρίσκονται πίσω από το σχέδιο «White
νήθηκε μία περιουσία. Πολλοί από αυ- με κουτάβια, τα οποία παγιδεύονται σε Coat Waste Project», ισχυρίζονται ότι τα
τούς, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, κλουβιά, έτσι ώστε οι σκνίπες να μπορούν σκυλιά αρρώστησαν από τη «νόσο των
λεγεωνάριων» προτού τα σκοτώσουν και
συνέταξαν μία επιστολή, με επικεφαλής να τα φάνε ζωντανά!
τη βουλευτή Νάνσι Μέις από τη Νότια
Στην επίμαχη επιστολή, την οποία συ- τα τεμαχίσουν…
Καρολίνα, διατρανώνοντας την έντονη νυπογράφουν 24 βουλευτές, επισημαί© zougla.gr
δυσαρέσκειά τους για το πείραμα.
νεται ότι είναι κατακριτέα η κατάχρηση

«Τρελοί επιστήμονες
το παίζουν Θεοί»!

Απασφάλισε ο Κυβερνήτης της Φλόριντα

Ο

Professional Auto Body Repair & Painting
• Expert Color Matching • Factory Genuine Parts
• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed
• Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

1385, Boul.
des Laurentides
local 103,
Centre
de Collision
Vimont, Laval 514 476-4565
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Ο ΤΑΓΊΠ
ΕΡΝΤΟΓΆΝ
ως αντίπαλος
ΠΛΈΟΝ
της Δύσης
Τ

ην πανηγυρική επιβεβαίωση της
εκτίμησης ότι η Ερντογανική Τουρκία
δεν απομακρύνεται απλώς από τη Δύση,
αλλά στρέφεται εναντίον της, δίνει το
τελευταίο επεισόδιο με την εντολή απέλασης των 10 ξένων πρεσβευτών από την
Άγκυρα με αφορμή την υποστήριξη τους
στο αίτημα αποφυλάκισης του φιλάνθρωπου ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από
τις τουρκικές φυλακές.
Νίκος Μελέτης*
© Liberal.gr
Τα τελευταία χρόνια ο Ταγίπ Ερντογάν
οδηγεί συνειδητά την Τουρκία εκτός του
δυτικού πλαισίου, θεωρώντας ότι μόνο
έτσι μπορεί και να χειραγωγήσει ανεμπόδιστα το λαό του και τη χώρα του αλλά
και να διεκδικήσει περιφερειακό ρόλο, ο
οποίος πολύ συχνά βρίσκεται σε πλήρη
αντίθεση με τα συμφέροντα της Δύσης.
Πλέον, αυτή η επιλογή δεν είναι τακτικού χαρακτήρα, όπως ερμηνευόταν στο
παρελθόν, αλλά είναι στρατηγική επιλογή την οποία δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση αρχίζει να αντιλαμβάνεται η διεθνείς κοινότητα, η οποία είναι υποχρεωμένη να διαμορφώσει ειδική στρατηγική
αντιμετώπισης του.
Στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, αλλά
και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως
το Βερολίνο και το Λονδίνο, συνεχίζουν
ακόμη να θεωρούν ότι ο κ. Ερντογάν παζαρεύει κάποια καλύτερη σχέση με τις
ΗΠΑ ή την ΕΕ και για το λόγο αυτό υιοθετεί ακραίες θέσεις. Όμως αυτό αποτελεί
απλή ψευδαίσθηση, η οποία καθημερινά
το τελευταίο διάστημα καταρρέει, καθώς
αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Τούρκου ηγέτη. Ο ίδιος ο κ. Ερντογάν δεν κρύβεται.

Στη συνέντευξη του στο περιοδικό Kriter
Dergi στις 5 Οκτωβρίου ο Τούρκος ηγέτης
παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο μανιφέστο για τη νέα διεθνή τάξη πραγμάτων
που οραματίζεται. Μια νέα κατάσταση
που προβλέπεται ισχυρός ρόλος για την
Τουρκία, ως εκπροσώπου των απανταχού
μουσουλμάνων και καταπιεσμένων του
κόσμου, και συγχρόνως περιορισμός της
επιρροής της Δύσης. Είναι χαρακτηριστικό
το δημοσίευμα της διεύθυνσης επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας: «Η μακραίωνη δυτική ηγεμονία
τελείωσε τώρα. Ένα νέο διεθνές σύστημα
αναδύεται».
Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Φτάσαμε στο τέλος της ενοχλητικής ιδέας ότι η Δύση είναι ανώτερη. Όλοι
το αμφισβητούν και το αναγνωρίζουν
τώρα. Ακόμα και η ίδια η Δύση αρχίζει
τώρα να το παραδέχεται αυτό. Η μακραίωνη δυτική ηγεμονία τελείωσε τώρα.
Ένα νέο διεθνές σύστημα αναδύεται».
Ο πρόεδρος Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη σε ένα περιοδικό, το Kriter Dergi,
καλύπτοντας θέματα όπως το βιβλίο του
«Ένας δικαιότερος κόσμος είναι δυνατός», κριτικές και προτάσεις λύσεων για
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη Συμφωνία του
Παρισιού και τη Συρία. Όταν ρωτήθηκε
γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει
ένα τέτοιο βιβλίο, ο πρόεδρος Ερντογάν
απάντησε ότι το παγκόσμιο σύστημα
αντιμετώπιζε μια ολοκληρωμένη πρόκληση. Σημειώνοντας ότι η Τουρκία όχι μόνο
προσπαθούσε να ηγηθεί αυτής της μεταμόρφωσης από την αρχή, αλλά επέδειξε
επίσης προσοχή στα υπάρχοντα προβλήματα, προτείνοντας λύσεις σε κάθε διεθνή πλατφόρμα. Ο Ερντογάν προβάλει
έναν αναθεωρητισμό σε παγκόσμιο πλέον

επίπεδο. Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι
ο Τ. Ερντογάν διαρκώς δηλώνει ότι θέλει
την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του,
είναι πλέον προφανές και οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται, ότι η χώρα έχει
πάρει μια μεγάλη στροφή, απομάκρυνσης από τη Δύση, σε μια αυτόνομη και
ανεξέλεγκτη πορεία. Εκεί που θεωρεί ο κ.
Ερντογάν ότι θα μετατρέψει την Τουρκία
όχι απλώς σε περιφερειακή αλλά σε παγκόσμια δύναμη, χρησιμοποιώντας όχι
μόνο τη στρατιωτική μηχανή της χώρας
του, πρόθυμη να εμπλακεί σε κάθε είδους
κρίση, αλλά επιστρατεύοντας και το ιδεολογικό όπλο του «ισλάμ». Προβάλλοντας
ως ο φυσικός ηγέτης των μουσουλμάνων
και των απανταχού καταφρονημένων και
όσων παραβιάζονται τα δικαιώματα τους
λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Ο πολυπολικός κόσμος έχει μπει βαθιά
στην ιδεολογία του Τ. Ερντογάν, ο οποίος
δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο να μην
είναι η Τουρκία ένας από τους πόλους αυτούς, ισότιμη με την Ε.Ε., τις ΗΠΑ, την Κίνα,
τη Ρωσία. Η υπόθεση των 10 πρεσβευτών
και οι «οδηγίες απέλασης τους» που έδωσε ο Ερντογάν εντάσσονται σε αυτό το
πλαίσιο προσέγγισης.
Ο κ. Ερντογάν κάνει επίδειξη ισχύος
απέναντι στους «άπιστους» Δυτικούς, ξεσπώντας με ορμή εναντίον των αντιπροσώπων τους ως να ήταν διαπιστευμένοι
στην Υψηλή Πύλη. Προσπαθεί να στείλει
το μήνυμα στους οπαδούς του και στους
πολίτες των οποίων την ψήφο διεκδικεί,
ότι η Τουρκία είναι ισχυρή, ώστε να μην
υπολογίζει πιέσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ, η
Γερμανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, ο Καναδάς κ.ά.
Θέλει επίσης να πείσει το κοινό του, ότι
η Τουρκία βρίσκεται υπό απειλή και συνεπώς όσα αρνητικά συμβαίνουν στην οι-

κονομία κυρίως, οφείλονται στον πόλεμο
που δέχεται η χώρα από τους δυτικούς
που θέλουν να της επιβληθούν.
Οι απειλές Ερντογάν δε στρέφονται μόνο
εναντίον των 10 χωρών που οι πρεσβευτές τους υπέγραψαν την κοινή έκκληση
για την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία,
Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία,
Νορβηγία και Νέα Ζηλανδία) αλλά εναντίον όλης της διεθνούς κοινότητας, η
οποία θα συνυπέγραφε την επιστολή
αυτή.
Και είναι προφανές ότι ακόμη κι αν σήμερα το υπουργικό συμβούλιο της Τουρκίας
(που τυπικά είναι αρμόδιο να αποφασίσει
τις απελάσεις) δεν προχωρήσει στην απέλαση τους και περιορισθεί στις απειλές
και στους λεονταρισμούς, το ρήγμα έχει
διευρυνθεί. Και μεταξύ των χώρων αυτών,
είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
της Τουρκίας, ο μεγαλύτερος επενδυτής
στην Τουρκία και φυσικά ο μεγαλύτερος
προμηθευτής οπλικών συστημάτων της
Τουρκίας…
Δεν είναι καθόλου μια τυπική υπόθεση
και μια απλή διπλωματική αντιπαράθεση.
Πολύ περισσότερο μάλιστα, εάν τελικά οι
10 πρεσβευτές απελαθούν. Διότι πλέον,
πρόκειται για μια ευθεία αντιπαράθεση
της Τουρκίας με τη Δύση.
*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το
1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ,
αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην
εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο
liberal.gr και στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

250 για $87
500 για $127
1000 για $187

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ
Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ «ΟΧΙ»
ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ
ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

Η

Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
εορτάζεται ως η ημέρα του «ΟΧΙ».
Κι’ αυτό διότι, στις 28 Οκτωβρίου 1940,
η τότε ελληνική ηγεσία, με τους αειμνήστους Βασιλέα Γεώργιο Β’ και τον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, είπεν το ΟΧΙ στο
ιταμό τελεσίγραφο των Ιταλών φασιστών
που είχαν καταλάβει ήδη την Αιθιοπία,
και είχαν στρατοπεδεύσει στην Αλβανία,
και που επέδωσε ο τότε Ιταλός Πρέσβης
«Γκράτσι» στις τρεις το πρωί στον «Ιωάννη

Μεταξά» με όριο απάντησης το αργότερο
σε τρεις ώρες. Προτού δε λήξει αυτό το
όριο, στις 05:30 στις 28/10/1940, οι φασίστες Ιταλοί εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική
επίθεση κατά της Ελλάδας από την Αλβανία, στην οποίαν είχαν μεταφέρει πολλές μεραρχίες και λοιπά βαρέα πολεμικά
μέσα για την εν λόγω επίθεση.
Λίγο πριν από αυτή την απρόκλητη επίθεση εναντίον της Ελλάδας, η Ιταλία προέβαινε σε προκλητικές ενέργειες σε βάρος

της Ελλάδος. Πολυβολισμούς επιβατικών
πλοίων κ.λπ. Το αποκορύφωμα αυτών των
προκλήσεων, ήταν ο ύπουλος τορπιλισμός
του ελληνικού εύδρομου πλοίου «ΕΛΛΗ»
από ιταλικό υποβρύχιο, ενώ αυτό ναυλοχούσε ανύποπτο και σημαιοστολισμένο
στο λιμάνι της Τήνου, ανήμερα της εορτής της Παναγίας στις 15 Αυγούστου 1940,
αποδίδοντας τιμές στη Μεγαλόχαρη.
Η τότε ελληνική κυβέρνηση παρ’ όλο που
γνώριζε με βεβαιότητα ότι η Ιταλία είχε

διαπράξει αυτή την αποτρόπαιη ιεροσυλία, δεν προέβη σε καμία ενέργεια, ελπίζοντας ότι θα αποφύγει τον πόλεμο αν δεν
έδινε αφορμή στην Ιταλία.
Τελικώς επειδή ποτέ στην ιστορία η υποχωρητικότητα δεν απέτρεψε κανένα πόλεμο, η Ιταλία επετέθη στην Ελλάδα την ως
άνω ημερομηνία και ώρα.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 21

Χρόνια πολλά σε όλο τον Ελληνισμό!
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω ο Καναδάς!
Emmanuella
Lambropoulos

Députée / MP Saint-Laurent
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
514-335-6655

750, Marcel Laurin Bureau 102, Saint-Laurent, QC H4M 2M4
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ΖΗΤΏ ΤΟ
ΟΧΙ!
ΖΗΤΏ Η
Ελλάδα μας!

Greektown
Grill
Visit ne
li
our onnu
me
re

y mo ive
n
a
m
r
fo ous fest
deliciplates!

4637 Chemin du Souvenir,
Laval, Quebec

greektowngrill.ca

450.688.6340
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 19
Η ελληνική ηγεσία κατόπιν των ιταλικών
προκλήσεων και της μεταγωγής ισχυρών
ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην
Αλβανία, είχε καταστρώσει τα επιτελικά
της σχέδια για την αντιμετώπιση πιθανής
ιταλικής επίθεσης εναντίον της.
Δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «Ιωάννης Μεταξάς» υπήρξε ένας από τους ικανότερους
επιτελικούς αξιωματικούς, υπασπιστής
του Ελευθερίου Βενιζέλου και αρχηγός
Γ.Ε.Σ., κατόπιν εντολής του Εθνάρχη με το
βαθμό του αντισυνταγματάρχη!
Ο δε δικτάτωρ της φασιστικής τότε Ιταλίας «Μπενίτο Μουσολίνι», υπερεκτιμώντας τη μαχητική ικανότητα του ιταλικού
στρατού και βασιζόμενος στη συντριπτική
υπεροπλία της Ιταλίας έναντι της Ελλάδας,
αλλά και μεθυσμένος από κάποιες εύκολες νίκες της Ιταλίας, πίστεψε ότι ήταν η
μετενσάρκωση του «Ιουλίου Καίσαρος»
και ότι ο ιταλικός στρατός ήταν πανίσχυρος κατά την εποχή των Ρωμαϊκών Λεγεώνων, και ότι ως εκ τούτου, θα έκανε έναν
ευχάριστο στρατιωτικό περίπατο από την
Αυλώνα στην Αθήνα.
Δε θα επεκταθούμε στην ιστόρηση του
«Αλβανικού Έπους», αλλά το ιστορικό γεγονός είναι ότι η μικρή και σχεδόν άοπλη
τότε Ελλάδα -σε σχέση με την Ιταλία- κατανίκησε σε όλα τα μέτωπα τον ιταλικό
φασιστικό στρατό, εισέβαλε με αντεπί-

θεση στην Αλβανία, απελευθέρωσε την
ελληνική Βόρειο Ήπειρο και «έστρωσε»
στο κυνήγι τους φασίστες επιδρομείς, που
υποχωρούσαν ατάκτως προς την Αδριατική για να επιβιβασθούν στα πλοία του
ιταλικού στόλου και να επιστρέψουν στην
Ιταλία.
Τελικώς και ενώ ο «Μουσολίνι» ήταν
έτοιμος να ζητήσει ανακωχή από την Ελληνική κυβέρνηση, την τελευταία στιγμή
τον έπεισε ο υπουργός Εξωτερικών της
Ιταλίας κόμης «Τσιάνο» που ήταν γαμβρός του, να πάνε πρώτα στη Γερμανία
και να ζητήσουν τη βοήθεια του «Χίτλερ»
για να σωθεί ο «ιταλικός στρατός» από τη
λάμψη της ελληνικής λόγχης, αλλά και το
γόητρο των μέχρι τότε «αήττητων στρατιών του Άξονα» .
Ο «Χίτλερ» ο οποίος δε σκόπευε αυτή
την περίοδο εισβολή στα Βαλκάνια, γιατί
η ουδετερότητά τους ευνοούσε τα σχέδιά του για την εναντίον τής μέχρι τότε
συμμάχου του Σοβιετικής Ένωσης, αλλά
και επειδή είχε υποσχεθεί τα Βαλκάνια
στον τότε σύμμαχό του «Ιωσήφ Στάλιν»,
ευρέθη προ τετελεσμένων γεγονότων με
την επίθεση του Μουσολίνι εναντίον της
Ελλάδας και την εν συνεχεία απρόσμενη
ήττα της Ιταλίας από αυτήν, με αποτέλεσμα την ανύψωση του ηθικού και την πίστη για την τελική νίκη του αντιναζιστικού
στρατοπέδου, κατά της γερμανοκρατούμενης τότε Ευρώπης.
Φοβούμενος δε ότι η Ελλάδα θα ζητούσε

τη βοήθεια της Αγγλίας, οπότε θα εγκαθίσταντο αγγλικά στρατεύματα και αεροπορία στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία,
τα οποία θα ήταν στα νώτα του κατά την
εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης επίθεσής
του, αλλά και θα μπορούσαν επίσης να
πλήξουν τις πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας τις οποίες χρειαζόταν απαραιτήτως, ο
Χίτλερ είχε προετοιμάσει την εκστρατεία
του στα Βαλκάνια, διαπιστώνοντας την
αδυναμία της Ιταλίας να κατακτήσει την
Ελλάδα.
Είχε δε προωθήσει γι’ αυτό το σκοπό από
το Δούναβη, ισχυρές γερμανικές δυνάμεις στη Βουλγαρία, η οποία από την «1η
Μαρτίου 1941», προσδέθηκε συμμαχικώς
στο άρμα της ναζιστικής υπό τον «Αδόλφο
Χίτλερ» Γερμανίας.
Περί το τέλος Μαρτίου συμμάχησε και η
Γιουγκοσλαβία με τη Γερμανία με έπαθλο
την παραχώρηση από τον Χίτλερ της Θεσσαλονίκης στη Σερβία.
Όμως μετά από λίγες ημέρες επαναστάτησε ο γιουγκοσλαβικός στρατός υπό
την ηγεσία του νεαρού Βασιλέα της «Πέτρου» και βοηθουμένου υπό του πτεράρχου «Σίμοβιτς», ανέτρεψαν τον Πρίγκηπα
Αντιβασιλέα «Παύλο» και την Κυβέρνηση
που είχε υπογράψει τη συμμαχία με τον
Χίτλερ και διόρισαν αγγλόφιλη κυβέρνηση
στη χώρα.
Κατόπιν αυτού, ήταν οφθαλμοφανές ότι
θα εκδηλωνόταν γερμανική επίθεση εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας.

Πράγματι, μετά το δεύτερο «ΟΧΙ» της
Ελλάδας αυτή τη φορά στη σιδερόφρακτη
ναζιστική αυτοκρατορία, οι γερμανικές
ένοπλες δυνάμεις που είχαν μεταφερθεί
στη Βουλγαρία γι’ αυτό το σκοπό, επετέθησαν στις 6 Απριλίου 1941 στην Ελλάδα
και στη Γιουγκοσλαβία, και αφού δεν κατόρθωσαν να εκπορθήσουν τα ελληνικά
οχυρά του Μεταξά, προωθήθηκαν κατόπιν της διάσπασης του γιουγκοσλαβικού
μετώπου, από το Μοναστήρι και από το
διάδρομο Στρωμνίτσης – Αξιού που οδηγεί κατ’ ευθείαν στη Θεσσαλονίκη, και
έτσι ευρέθησαν στα νώτα της ελληνικής
στρατιάς της Αλβανίας, με αποτέλεσμα
στις 21 Απριλίου 1941 να υποχρεωθεί η
Ελλάδα να ζητήσει ανακωχή.
Το λαμπρό αυτό κατόρθωμα επετεύχθη
χάρη στην τότε ενότητα του Ελληνισμού.
Αυτό θα πρέπει να μας παραδειγματίσει,
ώστε να μην παρασυρόμεθα από τους ανθέλληνες κήρυκες του μίσους, οι οποίοι
είναι υπόπτου καταγωγής και υπόπτων
συμφερόντων.
Ας προσπαθήσουμε όλοι ενωμένοι, να
βαδίσουμε στο δρόμο της συναδέλφωσης
και να μη λησμονούμε ότι: «Δικαία γλώττα έχει κράτος μέγα».
*Το παρών κείμενο δημοσιεύτηκε αρχικά στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 27-102009 και αναδημοσιεύτηκε στις 26-102020 στην εφημερίδα «δημοκρατία»
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
ΓΙΑΤΊ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ
νίκησαν τους
ΥΠΈΡΤΕΡΟΥΣ ΙΤΑΛΟΎΣ
το 1940

Λ

έγεται συχνά, εντελώς λανθασμένα,
ότι οι Ιταλοί ήταν δειλοί, ότι τρέπονταν σε φυγή έναντι των Ελλήνων, ότι δεν
ήθελαν να πολεμήσουν, ακόμα και ότι
επίτηδες έχασαν το 1940 για να φέρουν
τους Γερμανούς στα Βαλκάνια!
Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν έχουν
σχέση με την πραγματικότητα, εκτός και
αν δεχθούμε ότι οι 15.000 Έλληνες που
έπεσαν στην Αλβανία σκοτώθηκαν μόνοι
τους.
Παντελής Καρύκας*
© slpress.gr
Οι Ιταλοί, ούτε δειλοί ήταν, ούτε το έβαζαν στα πόδια όταν άκουγαν την ιαχή
«Αέρα». Πολέμησαν και μάλιστα φανατικά, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα τα
επίλεκτα τμήματα Αλπινιστών και Βερσαλλιέρων.
Η εξήγηση για την ιταλική ήττα δεν έχει
να κάνει με το θάρρος των Ιταλών στρατιωτών, αλλά με την ευφυΐα της ηγεσίας
τους και την εν γένει θεώρηση τού κατά
της Ελλάδας πολέμου από τη φασιστική
ιταλική ηγεσία, με το επίπεδο εκπαίδευσης του ιταλικού στρατού και με την ηθική
προπαρασκευή του στρατού αυτού ενόψει της εισβολής στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τους «φωστήρες» του φασισμού (Μουσολίνι, Τσιάνο, Γκάιντα, Ντε
Βέκκι, Πράσκα, Σοντού) η Ελλάδα θα ήταν
εύκολη λεία. Οι Έλληνες πίστευαν, δε θα
πολεμούσαν, γιατί ήταν διχασμένοι πολιτικά και ανοργάνωτοι στρατιωτικά. Την
άποψή τους αυτή φρόντισαν να τη διοχετεύσουν και σε όλα τα κλιμάκια του
στρατεύματος. Δυστυχώς γι αυτούς, τίποτα από τα δύο δε συνέβαινε. Οι Έλληνες
μόνο διχασμένοι δεν υποδέχθηκαν τους
Ιταλούς και κάθε άλλο παρά ανοργάνωτοι
στρατιωτικά ήταν.
Η κυβέρνηση Μεταξά είχε εγκαταστήσει
ένα εξαίρετο δίκτυο πληροφοριών, στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να γνωρίζει πολλά. Για παράδειγμα,
οι ελληνικές υπηρεσίες γνώριζαν ότι επίκειται η κατάληψη της Αλβανίας από τους

Ιταλούς, πριν καν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι το υποψιαστούν. Πληροφόρησε μάλιστα και τους Βρετανούς, οι οποίοι δε γνώριζαν το παραμικρό και πληροφορήθηκαν
το γεγονός καθαυτό, την επομένη ημέρα
της πραγματοποιήσεώς τους! Επίσης, η
πολιτική χαμηλών τόνων που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις
εκατοντάδες ιταλικές προκλήσεις, αποκοίμισε τρόπο τινά τους Ιταλούς, κάνοντάς
τους να πιστέψουν ότι δε θα αντιμετωπίσουν αντίσταση.
ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Έτσι οι Ιταλοί αποτόλμησαν την επίθεση με δυνάμεις σαφώς ανεπαρκέστερες
αυτών που θα μπορούσαν να διαθέσουν
(9 μόλις μεραρχίες σε ολόκληρη την Αλβανία). Από δε τις δυνάμεις αυτές, περίπου τις μισές (4 μεραρχίες) τις ανέπτυξαν
αμυντικά, στη Δυτική Μακεδονία και στα
γιουγκοσλαβικά σύνορα. Η ιταλική στρατιωτική ηγεσία πίστευε ότι θα μπορούσε
να εφαρμόσει και εναντίον της Ελλάδας
τα γερμανικά διδάγματα περί κεραυνοβόλου πολέμου. Στη θεώρηση της αυτή
όμως παρέλειψε να μελετήσει τρεις σημαντικούς παράγοντες:
-ΠΡΩΤΟΝ, το ορεινό του ελληνικού εδάφους, ειδικά στον τομέα της Ηπείρου.
-ΔΕΥΤΕΡΟΝ, τις ελληνικές προετοιμασίες
και την άριστη οργάνωση του εδάφους
από τις ελληνικές δυνάμεις της πρώτης
γραμμής.
-ΤΡΙΤΟΝ, το ηθικό του Ελληνικού Στρατού
που ήταν άριστο, όχι μόνο γιατί πολεμούσε για το δίκιο, αλλά και γιατί ο Στρατός
της εποχής ήταν άριστα εκπαιδευμένος,
διαθέτων εξαίρετους και το κυριότερο
εμπειροπόλεμους αξιωματικούς.
Σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί από το βαθμό του αντισυνταγματάρχη και πάνω ήταν
βετεράνοι τουλάχιστον ενός πολέμου,
αρκετοί δε ανώτατοι αξιωματικοί ήταν
βετεράνοι μέχρι και 5 πολέμων (Α’ Βαλκανικός Πόλεμος, Β’ Βαλκανικός Πόλεμος, Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος, Ουκρανική Εκστρατεία, Μικρασιατική Εκστρατεία).
Σε αντιστάθμισμα αυτού, κάποιοι Ιτα-

λοί στρατιωτικοί είχαν πολεμήσει στην
Ισπανία, χωρίς να διακριθούν ιδιαίτερα,
και στην Αιθιοπία, όπου χρειάστηκαν μέχρι χημικά αέρια για να συντρίψουν τους
άτακτους Αφρικανούς αντιπάλους τους.
Το γεγονός αυτό, της καταλυτικής υπεροχής των Ελλήνων έναντι των αντιπάλων
τους αξιωματικών, δυστυχώς παραβλέπετε. Και όμως, ήταν σαφώς ένας από τους
κύριους παράγοντες της ελληνικής νίκης.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που ο Ελληνικός Στρατός παρουσίασε μεταξύ των
εμπολέμων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
πολύ υψηλή αναλογία νεκρών αξιωματικών.
Οι Έλληνες αξιωματικοί της εποχής δεν
περιορίζονταν να διοικούν τα τμήματά
τους, εκ του ασφαλούς, όπως έπρατταν οι
Ιταλοί, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Από ανθυπολοχαγό μέχρι στρατηγό βρίσκονταν
κοντά στους άνδρες τους, συμμερίζονταν
τις κακουχίες τους και σε πολλές περιπτώσεις, ανώτεροι και κατώτεροι, πέθαιναν
μαζί τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Ο Έλληνας στρατιώτης του ’40, επίσης,
υπερείχε του αντιπάλου του σε εκπαίδευση και κατά συνέπεια σε ηθικό. Ο Ιταλός
στρατηγός Πράσκα, έκπληκτος από την
αποτελεσματικότητα των ελληνικών όλμων, εξέφρασε την άποψη ότι οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ειδικά πυρομαχικά.
Φυσικά, κανένα ειδικό πυρομαχικό δε
χρησιμοποιήθηκε.
Απλώς οι άνδρες είχαν υποστεί τόσο
εντατική εκπαίδευση, που χρησιμοποιούσαν τον οπλισμό τους με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί
για τους Έλληνες πυροβολητές, που με
την ευστοχία τους τρόμαξαν ακόμα και
τους Γερμανούς βετεράνους. Ο Ελληνικός
Στρατός, πτωχός όπως και η πατρίδα του,
δεν είχε κανένα περιθώριο σπατάλης.
Η κάθε σφαίρα, η κάθε οβίδα, έπρεπε να
πιάνει τόπο. Και αυτό, μόνο με την εκπαίδευση επιτυγχάνεται. Επίσης, η σκληρή
εκπαίδευση είναι καταλυτικός παράγοντας ανάπτυξης υψηλού ηθικού, εφόσον

ο καλά εκπαιδευμένος στρατιώτης γνωρίζει τις δυνατότητές του και έχει απόλυτη
εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ
Πέραν αυτών, ο Έλληνας στρατιώτης, διαχρονικά στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας
του υπήρξε πείσμων στην άμυνα, αλλά και
εξαίρετος στην επίθεση, διαθέτοντας κάτι
παραπάνω από θάρρος, ένα ακατανόητο
αίσθημα αυτοθυσίας και φιλοτιμίας.
Αυτές ακριβώς τις αρετές του, που γνώριζαν καλά χάρη στην εμπειρία τους, ανέπτυξαν και εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο
οι διοικητές, με αποτέλεσμα να επιτύχουν
όσα πέτυχαν.
Αυτά ακριβώς τα στοιχεία αιφνιδίασαν τους Ιταλούς, ηγεσία και στράτευμα.
Αντί να δουν τους αντιπάλους τους να
τρέπονται σε άτακτη φυγή ενώπιον των
αρμάτων τους, του όγκου του πυροβολικού τους και των εκατοντάδων αεροσκαφών τους, αντίκρισαν έναν αντίπαλο που
εφορμούσε και σταματούσε τα άρματα με
κουβέρτες, που αγνοούσε τα πυρά και πυροβολούσε τα αεροσκάφη, ακόμα και με
τα τυφέκιά του.
Ο αιφνιδιασμός των Ιταλών κορυφώθηκε δε όταν, σύμφωνα με την περιγραφή
Ιταλού αξιωματικού, «είδαν αυτούς τους
δαίμονες να ορμούν ουρλιάζοντας, με εφ’
όπλου λόγχη»!
Οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα σίγουροι για την επιτυχία τους, εφόσον – όπως
έγραφαν οι εφημερίδες τους και εκείνος ο
διαβόητος Γκάιντα – «ο πόλεμος δε γινόταν πλέον με δόρατα και σπαθιά, αλλά με
άρματα και βαρύ πυροβολικό».
Οι Έλληνες, όμως, τους απέδειξαν ότι
η νέα έκδοση του δόρατος, η ξιφολόγχη,
αλλά και η σπάθη του ιππικού, δεν είχαν
χάσει καθόλου μα καθόλου την αξία τους.
*Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και συγγραφέας με
ειδίκευση σε θέματα άμυνας, στρατιωτικής ιστορίας και εξωτερικής πολιτικής.
Έχει μακρά θητεία σε ειδικά έντυπα και
ιστοσελίδες.

Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα
από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Fruits and Vegetables

Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/
FRUITS ET LÉGUMES

(514) 473-4591

3151-B boul. DAGENAIS OUEST
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com
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Στην Ελληνική
Παροικία και σε όλους
τους όπου γης Έλληνες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ
«28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»
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«Όλοι μας, ας γονατίσουμε
στη μνήμη ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ
που πολέμησαν με ηρωισμό,
δίδοντας ακόμα και τη ζωή τους
για την Ελευθερία
της Πατρίδας Ελλάδας!»

Ζήτω οι Ήρωες του 1940!
Ζήτω Η Αθάνατη
Ελληνική ψυχή!
Ζήτω Η Ελλάδα μας!
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940

Α

Πόσο αξιόμαχος ήταν
ο ΙΤΑΛΙΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ που επετέθη
στην ΕΛΛΆΔΑ το 1940

ν και σήμερα πολλοί τείνουν να υποστηρίζουν το αντίθετο, η Ιταλία του
1940, ήταν μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν ήταν Γερμανία, δεν ήταν Βρετανία,
αλλά ήταν μεγάλη δύναμη ειδικά συγκρινόμενη με τη μικρή Ελλάδα. Ο δικτάτορας
Μουσολίνι είχε προσπαθήσει να ενισχύσει τον ιταλικό στρατό, χωρίς να το επιτύχει ιδιαίτερα.
Παντελής Καρύκας*
© slpress.gr
Ο ιταλικός στρατός απείχε πολύ από το
να είναι μια καλοκουρδισμένη, καλά εκπαιδευμένη δύναμη. Το πεζικό ιδιαίτερα
υστερούσε σε εκπαίδευση, ειδικά στη
χρήση του εδάφους. Οι τακτικές επίθεσής
του ήταν του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και
βασιζόταν στην ισχύ τού πυρός κυρίως,
και όχι τόσο στον ελιγμό, για να κάμψει
την αντίσταση του αντιπάλου.
Ο όγκος του ιταλικού στρατού, όπως και
των λοιπών στρατών άλλωστε, αποτελείτο από μεραρχίες πεζικού. Οι ιταλικές
Μεραρχίες Πεζικού (ΜΠ) που βρέθηκαν
απέναντι στον Ελληνικό Στρατό το 194041 ήταν δυαδικού τύπου, δηλαδή διέθεταν δύο συντάγματα πεζικού, αντί τριών

που ήταν το διεθνές καθιερωμένο. Συνήθως συμπλήρωναν τη δύναμή τους με
2-3 τάγματα (κοόρτεις, κατά τη φασιστική
ορολογία) Μελανοχιτώνων, είτε ανεξάρτητων είτε συγκροτημένων σε δικό τους
σύνταγμα (λεγεώνα, πάλι κατά τη φασιστική ορολογία).
Η ΜΠ διέθετε επιτελείο, δύο συντάγματα πεζικού, έκαστο των τριών ταγμάτων,
ένα σύνταγμα πυροβολικού των τριών
μοιρών, των τεσσάρων πυροβολαρχιών
έκαστη (36 πυροβόλα), λόχο Σκαπανέων,
λόχο διαβιβάσεων, αντιαρματικό λόχο με
οκτώ πυροβόλα των 47 χλστ., ένα τάγμα
όλμων με 18 (και όχι 48 όπως κακώς έχει
επικρατήσει να αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία) σωλήνες των 81 χλστ.
και λοιπές υπηρεσίες.
Κάθε σύνταγμα διέθετε επιτελείο, διμοιρία διοίκησης, διμοιρία διαβιβάσεων,
τρία Τάγματα Πεζικού (ΤΠ) και επιπλέον
μια πυροβολαρχία συνοδείας πεζικού με
τέσσερα πυροβόλα των 65 χλστ., 571 άλογα, 10 μοτοσικλέτες, 19 ποδήλατα και 44
άλλα οχήματα. Ο οπλισμός του συντάγματος αποτελείτο από τέσσερα πυροβόλα
των 65 χλστ. 54 ελαφρούς όλμους των 45
χλστ. 25 πολυβόλα και 108 οπλοπολυβόλα.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

GUY
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M.N.A. for CHOMEDEY
450 686-0166

Τιμώντας τους ήρωες που έδωσαν την ζωή τους,
θα ήθελα να ευχηθώ
στην Ελληνική παροικία του Λαβάλ
Χρόνια Πολλά για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η δύναμή του ήταν 115 αξιωματικοί, 171
υπαξιωματικοί και 3.163 στρατιώτες.
ΤΙ ΔΙΕΘΕΤΕ Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Κάθε τάγμα πεζικού διέθετε 52 αξιωματικούς, 76 υπαξιωματικούς και 1.130
στρατιώτες. Το τάγμα διέθετε τρεις λόχους πεζικού, λόχο βαρέων όπλων, διμοιρία διοίκησης, διμοιρία διαβιβάσεων,
διμοιρία ανιχνευτών, μεταγωγικά. Ο κάθε
λόχος διέθετε τρεις διμοιρίες, έκαστη των
δύο, μόνο, ομάδων. Κάθε ομάδα, όμως,
διέθετε δύο οπλοπολυβόλα αντί του ενός
στις ομάδες του Ελληνικού Στρατού. Ο λόχος βαρέων όπλων διέθετε δύο διμοιρίες
πολυβόλων, έκαστη με 4 πολυβόλα (συνολικά 8) και διμοιρία ελαφρών όλμων (9
σωλήνες των 45 χλστ. συνολικά).
Η «λεγεώνα» των Μελανοχιτώνων, διέθετε 2-3 «κοόρτεις». Κάθε «κοόρτη» διέθετε περί τους 700-750 άνδρες, οπλισμένους με 24 οπλοπολυβόλα, 6 πολυβόλα,
9 ολμίσκους των 45 χλστ. και τυφέκια. Το
μεραρχιακό τάγμα όλμων διέθετε τρεις
λόχους όλμων των 81 χλστ. με 6 σωλήνες
ανά λόχο και είχε δύναμη 530 ανδρών.
Η αντιαρματική πυροβολαρχία παράτασσε 240 άνδρες και διέθετε οκτώ Α/Τ πυροβόλα των 47 χλστ., 76 άλογα, 10 φορτηγά
οχήματα και ένα ποδήλατο. Το μεραρχιακό σύνταγμα πυροβολικού διέθετε τρεις
μοίρες, μια με οβιδοβόλα των 100 χλστ.
και δύο με πυροβόλα των 75 χλστ. Διέθετε
επίσης αντιαεροπορική μοίρα με 8 πυροβόλα των 20 χλστ. Παράτασσε δε 2.750
άνδρες, μαζί με τους ανάλογους όρχους
και συζυγαρχίες.
Οι ιταλικές ΜΠ δεν ήταν όλες της αυτής
ποιότητας. Οι στρατολογούμενες στη βόρεια και στην κεντρική Ιταλία θεωρούνταν,
γενικά, καλύτερες και όχι τυχαία αυτές
που βρίσκονταν στην Αλβανία προέρχονταν όλες από αυτές τις περιοχές. Στις
28 Οκτωβρίου 1940 στην Αλβανία και
τη Βόρειο Ήπειρο βρισκόταν οι: 23η ΜΠ
«Φεράρα», 51η ΜΠ «Σιένα», η Τεθωρακισμένη Μεραρχία «Κένταυρος», το Παραλιακό Συγκρότημα που στην ελληνική
βιβλιογραφία αναφέρεται ως «Μεραρχία
Ιππικού», η 3η Αλπινιστών «Τζούλια», η
29η ΜΠ «Πιεμόντε», η 49η ΜΠ «Πάρμα»,
η 19η ΜΠ «Βενέτσια» και η 53η ΜΠ «Αρέτσο». Οι τρεις πρώτες μαζί με το Παραλιακό Συγκρότημα συγκροτούσαν το Σώμα
Στρατού «Τσαμουριάς», ενώ οι άλλες
ήταν ενταγμένες ή εντάχθηκαν κατόπιν
στο 26ο Σώμα Στρατού.

λούσε ένα αυτόνομο συγκρότημα ικανό
να αναλαμβάνει αυτόνομες αποστολές.
Η μεραρχία διέθετε επιτελείο, λόχο
στρατηγείου, δύο συντάγματα Αλπινιστών, ένα σύνταγμα πυροβολικού, ένα
τάγμα μηχανικού, λόχο χημικού πολέμου,
δύο έμπεδα τάγματα και υπηρεσίες.
Στο λόχο στρατηγείου ήταν ενταγμένη
και μια διμοιρία αντιαρματικών πυροβόλων. Κάθε σύνταγμα διέθετε επίσης λόχο
στρατηγείου, στον οποίο ήταν ενταγμένος
λόχος φλογοβόλων και τα τρία του τάγματα. Το σύνταγμα Αλπινιστών διέθετε
27 πολυβόλα, 81 οπλοπολυβόλα, 27 ελαφρούς όλμους Brixia των 45 χλστ., 12 όλμους των 81 χλστ. και 27 φλογοβόλα.
Τα πυροβόλα ήταν ορειβατικά των 75
χλστ. Τέτοιου τύπου ήταν η 3η Μεραρχία
Αλπινιστών «Τζούλια» που επιχείρησε να
διασπάσει το ελληνικό μέτωπο στην Πίνδο, στις αρχές του πολέμου. Κατά των Ελλήνων πολέμησε και η 4η Μεραρχία Αλπινιστών «Κουνένσε» και η 5η «Πουστερία».

Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
Η ιταλική 131η Τεθωρακισμένη Μεραρχία (ΤΘΜ) «Κένταυρος» ήταν η πρώτη ιταλική μεραρχία αυτού του τύπου και μαζί
με την 132η ΤΘΜ «Αριέτε» συγκροτούσαν
το ιταλικό Τεθωρακισμένο Σώμα Στρατού.
Η μεραρχία διέθετε ένα σύνταγμα αρμάτων με τρεις επιλαρχίες, έκαστη με 55 άρματα και ένα μηχανοποίητο σύνταγμα πεζικού (Βερσαλιέρων) των τριών ταγμάτων.
Διέθετε επίσης ένα σύνταγμα πυροβολικού των τριών μοιρών, μηχανοκίνητη
αντιαρματική ίλη, μηχανοποίητο τάγμα
μηχανικού, μια επιλαρχία θωρακισμένων
τροχοφόρων οχημάτων, τον 5ο λόχο Βερσαλιέρων μοτοσικλετιστών και υπηρεσίες.
Η μεραρχία διέθετε την 13η, 14η και 15η
επιλαρχία ελαφρών αρμάτων με αρματίδια CV33/35 οπλισμένα με ένα ή δύο πολυβόλα των 6,5 ή 8 χλστ. Ωστόσο, η ιταλική διοίκηση στην Αλβανία – ο στρατηγός
Πράσκα – δε χρησιμοποίησε συγκεντρωτικά τα διαθέσιμα άρματα, ώστε στην κύρια
ιταλική επίθεση στο Καλπάκι έλαβε μέρος
μόλις το 1/3 των διαθεσίμων.
Τα ιταλικά αρματίδια (τανκέτες) δεν ήταν
κάτι το ιδιαίτερο. Έναντι όμως των Ελλήνων που δε διέθεταν αντιαρματικά όπλα
μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά, αν
χρησιμοποιούντο μαζικά. Αντίθετα ο Πράσκα διέσπειρε τα άρματα του σε όλο το
μέτωπο.
Στο Καλπάκι οι Έλληνες τα αντιμετώπισαν με αντιαρματικές τάφρους και αντιαρματικά εμπόδια εκ σιδηροτροχιών,
ΟΙ ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ ΑΛΠΙΝΙΣΤΩΝ
Οι Αλπινιστές θεωρούντο επίλεκτο σώμα υπονομεύσεις (ναρκοπέδια) και στο σητου ιταλικού στρατού. Το 1940 υπήρχαν 5 μείο υποχρεωτικής διέλευσής τους με
μεραρχίες Αλπινιστών στον ιταλικό στρα- μαζικό πυρ από το συγκροτηθέν από το
τό. Μια έκτη συγκροτήθηκε το 1941. Οι διοικητή της ελληνικής VIII ΜΠ υποστράάνδρες των μεραρχιών αυτών προέρχο- τηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, Αντιαρμανταν από τις ορεινές, αλπικές περιοχές της τικό Συγκρότημα, το οποίο διέθετε δύο
βόρειας Ιταλίας και ήταν καλά εκπαιδευ- πεδινές πυροβολαρχίες των 75 χλστ. μια
μένοι στον ορεινό αγώνα. Οι μεραρχίες πυροβολαρχία των 105 χλστ. και τέσσερα
Αλπινιστών διέθεταν, όπως και αυτές του αντιαρματικά πυροβόλα των 37 χλστ.
πεζικού, δύο συντάγματα με τρία τάγματα
έκαστο και ένα σύνταγμα πυροβολικού με *Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και συγγραφέας με
έξι πυροβολαρχίες.
Η διαφορά ήταν ότι κάθε τάγμα Αλπινι- ειδίκευση σε θέματα άμυνας, στρατιωστών είχε προσκολλημένη μόνιμα σε αυτό τικής ιστορίας και εξωτερικής πολιτικής.
μια πυροβολαρχία, στοιχεία μηχανικού Έχει μακρά θητεία σε ειδικά έντυπα και
και υπηρεσιών. Έτσι κάθε τάγμα αποτε- ιστοσελίδες.
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Σε αυτήν την περίοδο φυσικής απόστασης,
ευχόμαστε στην ελληνική ομογένεια,

Xρόνια Πολλά
Πολλά για την μεγάλη
ÒΧΙ!!
αυτή ημέρα του ÒΧΙ

Οι ομοσπονδιακοί σας βουλευτές είναι πάντα παρόν και εργάζονται με αποφασιστικότητα
για την υποστήριξη και προστασία των Καναδών ειδικά αυτή την εποχή.

Ζήτω το ΟΧΙ! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω Η Ελλάδα!
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Χρόνια
Πολλά!
Η 28η Οκτωβρίου 1940

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

Ζήτω οι Ήρωες του

OXI!

Head Office 3310 100 Avenue, suite 340, Laval, Quebec, H7T 0J7
Montreal - Center - City

1460 Sherbrooke West, Office 200
Montreal, Qc, H3G-1K4

Pointe-Claire

6500 Transcanadienne, Bureau 420,
Pointe-Claire, Qc, H9R-0A5

514 360-3000

Rive-sud

2015, av. Victoria, Bureau 200
St-Lambert, Quebec, J4S 1H11460

Vaudreuil-Dorion
110 - 2555 rue Dutrisac
Vaudreuil-Dorion, Quebec, J7V7E6

www.charisma.ca
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
Η Ευρώπη πριν
τον πόλεμο και η
Ελλάδα του 1940
Ο

σκοπός των εθνικών επετείων είναι της Ευρώπης πριν τον πόλεμο, για να αντινα βαφτιστούμε στα νάματα τους, ληφθούμε τις μετέπειτα εξελίξεις.
με διάθεση στοχασμού και περισυλλογής,
ώστε να αντλήσουμε το μήνυμα τους, να
Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
βιώσουμε το ιστορικό τους δίδαγμα και
Οι νικητές του Α’ Π.Π. θεώρησαν ότι πανα προσδιορίσουμε υπεύθυνα το δικό μας γίωσαν την ειρήνη και μια ισορροπία δυχρέος, τις δικές μας υποχρεώσεις.
νάμεων με τις συνθήκες ειρήνης και την
ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών. Έγιναν
Ιωάννης Μπαλτζώης*
πολλές συμφωνίες κατά τη διάρκεια του
© Pronews.gr
μεσοπολέμου από πολλά κράτη, που τελικά δε βοήθησαν στην αποφυγή του ποΓιατί μόνο με την ιστορική μνήμη και τη λέμου.
σωστή αξιολόγηση της ιστορικής εμπει- Η Ελλάδα συνήψε Συνθήκη φιλίας με την
ρίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε Ιταλία το 1928, διμερή συμφωνία το 1930
προϋποθέσεις για την εθνική μας επιβί- και το 1933 με την Τουρκία, για αμοιβαία
ωση. Έτσι για να αντιληφθούμε τα γεγο- εγγύηση συνόρων και το 1934 υπογράνότα, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε φηκε το Βαλκανικό Σύμφωνο. Όμως οι
συνοπτικά στη γεωπολιτική κατάσταση γεωστρατηγικές επιδιώξεις των Μεγάλων

Δυνάμεων είχαν κατακτητικούς προσανατολισμούς.
Η Ιταλία ήθελε την κυριαρχία της Μεσογείου, η Γερμανία για την ηγεμονία της
Ευρώπης, η Ρωσία για την παγκόσμια
ηγεμονία, μέσω της παγκόσμιας επανάστασης και η Ιαπωνία για την κυριαρχία
του Ειρηνικού. Η Γαλλία, η Βρετανία και οι
ΗΠΑ ακολουθούσαν πολιτική αμυντικής
απομόνωσης, που ουσιαστικά εξουδετέρωνε τις συμβατικές των υποχρεώσεις
τους, της συλλογικής ασφάλειας και εκμηδένιζε την Κοινωνία των Εθνών. Θα έλεγα
ότι έχουμε μια παρόμοια περίπτωση με
την επιθετική και ανεξέλεγκτη Τουρκία και
την αδρανοποιημένη στάση και συμπεριφορά των σημερινών Μεγάλων Δυνάμεων
και ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της Ε.Ε.

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER

Να αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα.
Στη Γαλλία που επικρατούσε το πνεύμα της παθητικής άμυνας, ήταν αρκετή η
θητεία των 12 μηνών και δε χρειάζονταν
ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Στο δε λαό επικρατούσε το περίφημο σύνθημα «πουρκουά = γιατί».
Στην Αγγλία συζητούσαν αν έπρεπε να
καθιερωθεί η υποχρεωτική θητεία και μείωναν τις αμυντικές δαπάνες.
Στις δε ΗΠΑ με τη λανθασμένη αντίληψη του απομονωτισμού, είχαν παραδοθεί
στην ευδαιμονία της ουδετερότητας και
της ασφάλειας του Ειρηνικού και Ατλαντικού Ωκεανού. Και ακόμη, όταν το αυγό
του φιδιού έσπασε και το Ναζιστικό τέρας

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 30

940, ave. Ogilvy, Montréal QC H3N 1P4
Tel: (514) 495-8082
Fax: (514) 495-8872
www.mountroyalcem.com

ΖΉΤΩ Ή 28Ή ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940!
ΖΉΤΩ ΤΟ ΕΛΛΉΝΊΚΟ ΕΘΝΟΣ!
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28η Οκτωβρίου 1940

OXI

Σήμερα θυμόμαστε όλους
αυτούς τους ήρωες που έδωσαν
την ζωή τους με τόλμη και θάρρος για
την Ελευθερία και την Μητέρα Ελλάδα.

ΖΉΤΩ Ή ΕΛΛΆΣ!
Groupe Alimentaire Miron Inc. | 514.344.5558
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ΟΥΊΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΊΛ:

«Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η γενναιοψυχία τους,
η έκβαση τού Β’ Παγκόσμιου Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη».
(Από ομιλία του στο Αγγλικό κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 1941)

ΖΗΤΩ το έπος του 1940
ΖΗΤΩ το ΟΧΙ
ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΣ

AUTHENTIC GREEK DAIRY PRODUCTS
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 28/29 Οκτωβριου, 2021 / October 28/29, 2021 • 29

28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 27
εμφανίστηκε με το απεχθές του προσωπείο, τόσο η Γαλλία του Νταλαντιέ, όσο
και η Αγγλία του Τσάμπερλεν, προσπαθούσαν με τη λανθασμένη πολιτική του
κατευνασμού (Appeasement) να κατευνάσουν το θηρίο, χαϊδεύοντάς το κατά τη
φορά του πέλους, ή να υπογράφουν εφήμερες συμφωνίες, αρνούμενοι να αντιληφθούν ότι η πολιτική αυτή οδηγεί κατευθείαν στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή
τον ολοκληρωτικό πόλεμο.
Η παθητική αυτή στρατηγική στις δυτικές δυνάμεις προκάλεσε τελικά τον
Β’Π.Π., γιατί στερέωσε την πεποίθηση
στον Χίτλερ ότι μπορούσε να κατακτήσει
την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, χωρίς
την αντίδραση των δυτικών δυνάμεων. Η
αρπαγή αρχικά της Σουδητίας (με την ονομασία Σουδητία φέρονται τα εδάφη της
βόρειας Βοημίας και της Μοραβίας στη
περιοχή των Σουδητικών ορέων που εκτείνονται υπό μορφή τεράστιου πετάλου
παρά τα σύνορα Τσεχοσλοβακίας και Πολωνίας) και η κατάκτηση ολόκληρης της
Τσεχοσλοβακίας το 1938, τού ενίσχυσε
την πεποίθηση ότι ήταν ελεύθερος να
προχωρήσει στα κατακτητικά του σχέδια.
Η σημερινή αναθεωρητική και επιθετική
στάση της Τουρκίας, μιας πειρατικής χώρας, η οποία σήμερα έχει εισβάλει ή χρησιμοποιεί στρατιωτική βία σε πολλά κράτη (Ιράκ, Συρία, Κύπρος, Ελλάδα, Λιβύη,
Ναγκόρνο Καραμπάχ και εσωτερικά με
τους Κούρδους), όπως σωστά επισημαίνουν ακόμη και Τούρκοι αναλυτές, θυμίζει έντονα αυτή την περίοδο του τέλους

του μεσοπολέμου, που επικρατούσε τότε
στην Ευρώπη.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1940
Και σε ότι αφορά την Ελλάδα, το αμυντικό πρόβλημα της χώρας ήταν εμφανές
και σημαντικό. Μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή, η εσωτερική κατάσταση
είχε περιέλθει σχεδόν σε αναρχία, τα δε
πραξικοπήματα διαδέχονταν το ένα το
άλλο. Ευτυχώς στην ανώμαλη αυτή περίοδο έγιναν σοβαρές παραγγελίες πολεμικού υλικού, όπως πυροβόλα όπλα,
αυτόματα όπλα κλπ. Αλλά το κυριότερο
ήταν ότι μετά το κίνημα του 1935 ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ελλάδος ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος έδωσε ισχυρή
ώθηση στην πολεμική προπαρασκευή της
χώρας με προμήθειες αναγκαίων υλικών
και με την οχύρωση των συνόρων προς
τη Βουλγαρία, διαβλέποντας τις εξελίξεις
που έρχονται.
Πολεμική προπαρασκευή τόσο συστηματική και εξαιρετική, που θα λέγαμε ότι
η Ελλάδα και ο Ελληνικός Στρατός ήταν
έτοιμος και περίμενε τον αντίπαλο για να
δρέψει τις δάφνες μιας πρωτοφανούς και
ανέλπιστης, κατά τους Ευρωπαίους νίκης,
που δεν είχαν αντιληφθεί τι εστί Ελληνική
ψυχή, όταν αγωνίζεται υπέρ βωμών και
εστιών και προφανώς, δεν είχαν μελετήσει καλά την Ελληνική ιστορία. Για το ελληνικό ολοκαύτωμα στα βουνά της Πίνδου
και την ηρωική αντίσταση της Ελλάδας
γράφτηκαν πολλά από τους ξένους. Οι μεγάλοι της εποχής Τσώρτσιλ, Αϊζενχάουερ,
καθώς και ο ραδιοφωνικός σταθμός της
Μόσχας, με λόγια και σχόλια τους εξύμνη-

σαν το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και
αρετής, της αντρειοσύνης και της λεβεντιάς αλλά και τη μεγάλη σημασία της ελληνικής αντίστασης για την τελική έκβαση
του πολέμου.
Και έρχονται στο νου μου τα λόγια του
στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη, από την
επανάσταση του 1821: «Η τύχη, μάς έχει
τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Αρχή και
τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θηρία πολεμούνε να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά.
Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν.
Κι όταν κάνουν αυτή την απόφαση, λίγες
φορές χάνουν και πολλές κερδίζουν». Στη
σκληρή και αδυσώπητη μάχη της Πίνδου,
οι ολίγοι νίκησαν τους πολλούς, τα παλαιά όπλα επικράτησαν των συγχρόνων, η
Ελληνική ψυχή, αγωνιζόμενη υπέρ βωμών
και εστιών, κατήγαγε ιστορική νίκη κατά
εισβολέων επίδοξων κατακτητών.

Η Γαλλία καταλήφθηκε σε 45 ημέρες,
το Βέλγιο σε 18, η Ολλανδία σε 5, ενώ η
Δανία υπέκυψε σε 12 ώρες. Η Αυστρία, η
Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και
η Αλβανία παραδόθηκαν αμαχητί. Μέσα
σε αυτές τις συνθήκες, ο νικηφόρος αγώνας του Ελληνικού λαού ορθώθηκε, με
μια θαυμαστή ομοψυχία, υπεράσπισε
τα σύνορα της χώρας του, έδιωξε τους
επιδρομείς και απελευθέρωσε για τρίτη
φορά τη Βόρεια Ήπειρο. Μελανό σημείο
της εποποιίας, όταν ο στρατηγός Τσολάκογλου, «αναρμοδίως και εν ανοικτώ πεδίω», όπως αποφάνθηκε το Στρατοδικείο
μετά τον πόλεμο που τον καταδίκασε σε
θάνατο, υπέγραψε την παράδοση της πατρίδας τον Απρίλιο του 1941.
Η ηρωική αντίσταση της Ελλάδας, πρώτη κατέρριψε το μύθο για το αήττητο
του Άξονα. Κατάφερε θανάσιμο πλήγμα στον ένα συνέταιρο. Τον κατέστησε
ανάπηρο. Ουδέποτε η φασιστική Ιταλία
ΤΟ ΕΠΟΣ
συνήλθε από την ήττα της. Οι δε επιπτώΗ Ελληνική εποποιία του 1940-41, που σεις ήταν καταλυτικές. Καθυστέρησαν
άρχισε με τις φοβερές μάχες στην Ήπειρο, με τη μάχη της Κρήτης, τη σχεδιαζόμενη
συνεχίσθηκε με τον άνισο αμυντικό αγώ- επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, με αποτέλενα στα Οχυρά Μεταξά και τερματίσθηκε σμα η Ναζιστική Γερμανία να ηττηθεί στο
με την ηρωική αντίσταση στο νησί της Ανατολικό μέτωπο, με κορωνίδα τη μάχη
Κρήτης, διήρκησε συνολικά 216 ημέρες, του Στάλιγκραντ και να γίνει η αρχή του
άλλαξε εναντίον του Άξονος τον ρου των τέλους της ήττας των Ναζί και το τέλος του
πολεμικών γεγονότων! Για να καταλάβει πολέμου.
κανείς τη σημασία της, αρκεί να θυμηθεί
πως, ως το καλοκαίρι του 1940, η Αυστρία, *Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης είναι Αντ/
η Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία, η Νορβηγία, γος ε.α. με Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στη Γεη Δανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία ωπολιτική και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ
– δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώ- Πηγές: Με πληροφορίες και στοιχεία
πης – είχαν υποταχθεί στη σιδερένια βία από τα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας
της ναζιστικής Γερμανίας.
Στρατού του ΓΕΣ

Καλή Ανάσταση! Καλό Πάσχα!

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, είναι η μνήμη της εποποιίας της Ελλάδας,
είναι το σύμβολο της σταθερής πίστης των Ελλήνων στην εθνική αξιοπρέπεια και
ελευθερία, όπως αυτό εκφράστηκε από το ιστορικό ΟΧΙ στο φασιστικό τελεσίγραφο.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΆΔΆ.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ.
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OXI

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

σε όλους τους Έλληνες

450 238-5856 | marcheatlantis.com
4305 Boul. Samson, Laval, QC H7W 2G8
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Στέφανος Σβουρένος

Αυτές τις μέρες
όλος ο Ελληνισμός γιορτάζει
το ηρωικό Έπος του 40.

Η 28η Οκτωβρίου 1940

πρέπει να γίνει παράδειγμα σ’ όλους μας τ’ ότι
η ομοψυχία των Ελλήνων
γίνεται και το ισχυρότερο όπλο
κατά οποιουδήποτε εχθρού
της Πατρίδας μας.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
Ζήτω το Ελληνικό Εθνος!

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

32 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 28/29 Οκτωβριου, 2021 / October 28/29, 2021

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η απόπειρα δολοφονίας κατά
του Προέδρου της Δημοκρατίας
Παύλου Κουντουριώτη
Στις 30 Οκτωβρίου 1927 ένας νευρασθενικός
σερβιτόρος από τη Λάρισα πυροβολεί και
τραυματίζει ελαφρά στο κεφάλι τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Παύλο Κουντουριώτη, έξω
από το Δημαρχείο της Αθήνας...
Από αριστερά: Τα Προπύλαια του Δημαρχιακού Μεγάρου, λίγο μετά την επίθεση και ο Παύλος Κουντουριώτης,
φέρων τους επιδέσμους του τραύματός του. Κάτω δεξιά, ο δράστης της απόπειρας, Ζαφείριος Γκούσιος

Τ

ο πρωί της 30ης Οκτωβρίου ο απόστρατος ναύαρχος και ήρωας των
Βαλκανικών Πολέμων, Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935), που κατείχε το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας από
το 1924, είχε μεταβεί στο Δημαρχείο της
Αθήνας για να απευθύνει χαιρετισμό
στο συνέδριο των Δημάρχων της χώρας.
Μετά το πέρας της εναρκτήριας τελετής
εξήλθε του Δημαρχιακού Μεγάρου και
επιβιβάσθηκε στο προεδρικό αυτοκίνητο
που τον ανέμενε μπροστά από τα Προπύλαια του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της
οδού Αθηνάς.
Τη στιγμή εκείνη, ένας νεαρός άνδρας
διέλαθε της προσοχής της φρουράς του
Προέδρου, έφθασε κοντά στο αυτοκίνητό του από την πίσω δεξιά πλευρά και
πυροβόλησε μία φορά με περίστροφο
κατά του Κουντουριώτη, που καθόταν
στην μπροστινή δεξιά θέση του οχήματος
και ανταπέδιδε το χαιρετισμό στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η σφαίρα άνοιξε μία
μεγάλη οπή στο τζάμι της πίσω πόρτας,
λοξοδρόμησε λίγο και βρήκε ξυστά στη
δεξιά κροταφική χώρα τον ανώτατο άρχοντα της χώρας και στη συνέχεια κατέπεσε μπροστά στα πόδια του.
Αμέσως, οι άνδρες της προσωπικής του
φρουράς αφόπλισαν το δράστη και τον
συνέλαβαν, ενώ το αγανακτισμένο πλήθος επιζητούσε να τον λιντσάρει. Κάποιοι
θερμόαιμοι, μάλιστα, κατόρθωσαν να
τον αποσπάσουν για λίγο από τους αστυνομικούς και να τον χτυπήσουν με κλωτσιές και μπουνιές. Ο Κουντουριώτης, παρότι το αίμα έρρεε άφθονο από το κεφάλι του, διατήρησε την ψυχραιμία του και
συνέχισε να συνδιαλέγεται με το πλήθος.
Τάχιστα, όμως, διακομίστηκε στην Πολυκλινική Αθηνών, όπου δέχθηκε τις περιποιήσεις του διευθυντού της και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικολάου Αλιβιζάτου.
Το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε
αργά το απόγευμα ανέφερε: «Ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέστη τραύμα
κατά την δεξιάν κροταφικήν χώραν.

Suggested presentation.

Η σφαίρα προκάλεσε κάκωσιν των μαλακών μορίων, ελαφρώς θίξασα το οστούν.
Ο κύριος πρόεδρος υπέστη την εγχείρισιν
μετά μεγάλης ψυχραιμίας. Κατάστασις
Αρίστη».
Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν
έσπευσε στην κλινική σχεδόν ολόκληρο
το υπουργικό συμβούλιο για να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι για την υγεία
του προέδρου. Ο ίδιος δεν μπορούσε να
κατανοήσει το κίνητρο του δράστη: «Κάποιος ανισόρροπος με χτύπησε. Πρέπει
να είναι ανισόρροπος, διότι εγώ γυρίζω
όλη την ώρα έξω μόνος μου και μπορούσε να με χτυπήσει όπου αλλού ήθελε. Για
μένα είναι ανεξήγητο» έλεγε σε κάποιους
υπουργούς από το κρεβάτι της κλινικής.
Εν τω μεταξύ, ο δράστης είχε μεταφερθεί στο Γ’ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών,
όπου ανακρινόταν υπό την εποπτεία εισαγγελέα. Στους ανακριτές του δήλωσε
αρχικά ότι ήταν κωφός κι επομένως η
όλη διαδικασία θα γινόταν με γραπτές
ερωτοαπαντήσεις. Στη συνέχεια δήλωσε
τα στοιχεία του: ονομαζόταν Ζαφείριος
Γκούσιος, ήταν 25 ετών, καταγόταν από
τα Αμπελάκια Λάρισας και δούλευε ως
σερβιτόρος στο εστιατόριο Αβέρωφ της
Λάρισας. Στην Αθήνα είχε έλθει στις 18
Οκτωβρίου και κατέλυσε στο ξενοδοχείο
Όλγα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Σ’
έρευνα που έγινε στο δωμάτιό του βρέθηκε μια βαλίτσα που περιείχε, μεταξύ
άλλων, 10 φύλλα της εφημερίδας Ριζοσπάστης και βιβλία των Νίτσε, Σοπεγχάουερ και του ιστορικού Γιάννη Κορδάτου
(γ.γ. του ΚΚΕ από το 1920 έως το 1924).
Από τους μάρτυρες που παρέλασαν
κατά την ανάκριση, ουσιώδης κρίθηκε
η κατάθεση ενός εκ των συνταξιδιωτών
του, ονόματι Γκόλαντα. Αυτός κατέθεσε
ότι όταν ο Γκούσιος τον είδε να διαβάζει
μία εφημερίδα στο τρένο, του άνοιξε συζήτηση: «Δε ντρέπεσαι να διαβάζεις αστικές εφημερίδες; Αυτά που γράφουν είναι
όλα ψέματα και υποβολιμιαία». Κατόπιν
του ανέπτυξε την κομμουνιστική κοσμοθεωρία του και όταν ο Γκόλαντας τον ρώ-

τησε για ποιο σκοπό έρχεται στην Αθήνα
αυτός του απάντησε:
«Πάω να βρω δουλειά, αλλά έχω να
εκτελέσω σοβαράς αποφάσεις μου. Κάποιον θα σκοτώσω». Όπως εξακριβώθηκε από την ανάκριση, ο Γκούσιος, προτού
προβεί στην απονενοημένη πράξη του,
είχε ζητήσει ακρόαση από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας για να του εκθέσει τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε και να
του ζητήσει βοήθεια. Το αίτημά του δεν
έγινε δεκτό κι έτσι αποφάσισε να τον σκοτώσει.
Μετά την απολογία του προφυλακίστηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή
και εισαγγελέα. Οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές εξακολουθούσαν να
τον θεωρούν κομμουνιστή και μάλιστα
η ασφάλεια Λάρισας πίστευε ότι ήταν
μέλος του ΚΚΕ, που εκείνη την περίοδο
άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία
του στα πολιτικά πράγματα της χώρας,
δημιουργώντας πονοκεφάλους στα συστημικά κόμματα. Ο ίδιος στις επίμονες
ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τον
επισκέφθηκαν στη φυλακή αρνήθηκε ότι
είναι κομμουνιστής ή αναρχικός και περιέγραψε τον εαυτό του ως εξής: «Είμαι
ένα ονειροπόλος, ένας απλούς ανθρωπιστής, επιθυμών την ευτυχίαν παντός ανθρώπου». Ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος
για την εποχή του (απόφοιτος σχολαρχείου) και με πνευματικές ανησυχίες, όπως
έγραψε ο Τύπος της εποχής, αλλά αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, εξαιτίας
της κωφότητάς του, η οποία προερχόταν
από μία παιδική μηνιγγίτιδα κι ενός προβλήματος στη μύτη.
Η δίκη του Γκούσιου άρχισε και τελείωσε μέσα σε μία ημέρα, στις 20 Νοεμβρίου
1928, στο Κακουργιοδικείο Αθηνών. Στην
απολογία του, αφού ζήτησε συγγνώμη
για την πράξη του, τόνισε ότι «για όλα
φταίει η κατηραμένη κώφωσίς μου. Είναι
σαν μου τρύπησαν το μυαλό και να μου
έχυσαν στο μυαλό λιωμένο μολύβι». Στην
αγόρευσή του ο εισαγγελέας Μαλούχος
έπαιξε το κομμουνιστικό χαρτί:

«Ο Γκούσιος υπήρξε το θύμα των νέων
ιδεών και της αναγνώσεως των βιβλίων
του κομμουνισμού. Εάν δεν τεθεί φραγμός εις τον κομμουνισμόν, μετά μίαν
πενταετίαν, δύναμαι να σας το βεβαιώσω από της θέσεως ταύτης, ότι δεν θα
υπάρχει αστικόν καθεστώς». Τελικά, το
δικαστήριο καταδίκασε τον Γκούσιο σε
πρόσκαιρα δεσμά 14 ετών για απόπειρα
ανθρωποκτονίας, αναγνωρίζοντάς του
το ελαφρυντικό της μετρίας συγχύσεως.
Ακόμη, του επέβαλε ποινές φυλάκισης 3
μηνών για οπλοχρησία και 45 ημερών για
παράνομη οπλοφορία. Ο Γκούσιος θεώρησε την ποινή υπέρμετρα αυστηρή και
την επομένη προσπάθησε να αυτοκτονήσει, καταπίνοντας μεγάλη ποσότητα κινίνου. Οι γιατροί κατόρθωσαν να του σώσουν τη ζωή, αλλά από εκείνη την ημέρα
τα ίχνη του χάθηκαν.
© SanSimera.gr

barbiesgrill.com
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GOSS!P
ΦΊΛΊΠΠΟΣ ΓΛΎΞΜΠΟΎΡΓΚ – NINA FLOHR:

Η πρώτη εμφάνιση μετά το γάμο τους

O

Φίλιππος Γλύξμπουργκ
και η Νίνα Φλορ το απόγευμα του Σαββάτου 23/10
αντάλλαξαν όρκους αιώνιας
αγάπης στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία συγγενών και
φίλων, σε μία λαμπερή τελετή, η οποία έγινε κάτω από
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Μία μέρα μετά το μυστήριο
ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος
βρέθηκε στις εγκαταστάσεις
του Ναυτικού Ομίλου στον
Πειραιά για γεύμα με τα μέλη
των βασιλικών οικογενειών,
τα οποία και ταξίδεψαν στην
Ελλάδα για το λαμπερό γάμο
του γιου του με τη Nina Flohr.
Ο Φίλιππος και η σύζυγός του
έφτασαν στο Ναυτικό Όμιλο
λίγο μετά τις 13:00 και όπως
μπορεί να διακρίνει κανείς στη
φωτογραφία, οι νεόνυμφοι
φαίνονταν πιο ευτυχισμένοι
και ερωτευμένοι από ποτέ!
© govastileto.gr
Πηγή: NDP photo agency

Η Σελίν Ντιόν ακύρωσε συναυλίες
λόγω «προβλημάτων υγείας»

Η

Καναδή ερμηνεύτρια Σελίν Ντιόν
επρόκειτο να ξεκινήσει
ένα νέο σόου τον επόμενο μήνα, με τίτλο
«Céline», σε ξενοδοχείο του Λας Βέγκας.
Εξαιτίας προβλημάτων με την υγεία της
δεν μπόρεσε να ξεκινήσει ούτε τις πρόβες.
Έτσι ανέβαλε την πρεμιέρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της υποφέρει
από «σοβαρούς και
επίμονους
μυϊκούς
σπασμούς».
«Είμαι συντετριμμένη», είπε χαρακτηριστικά η Σελίν Ντιόν. «Η ομάδα μου κι εγώ δουλεύουμε για το νέο μας σόου, τους τελευταίους οκτώ μήνες, και το γεγονός πως δε θα
μπορέσω να κάνω πρεμιέρα το Νοέμβριο με λυπεί αφάνταστα».
Το σόου θα γινόταν σ΄ ένα νέο θέατρο με τη μεγαλύτερη και ψηλότερη σκηνή της πόλης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.
«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία σας», δήλωσε στην τραγουδίστρια ο
Σκοτ Σιμπέλα, πρόεδρος του ξενοδοχείου «World Las Vegas».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Rochelle Wilson: Το πιο σέξι κορμί της Αυστραλίας
Η 34χρονη με τις τέλειες αναλογίες

Η

Rochelle Wilson γεννήθηκε στην Αυστραλία το
1987. Πλέον είναι ένα από τα πιο γνωστά fitness
model στη χώρα, έχοντας κάνει φωτογραφήσεις για

περιοδικά και websites απ’ όλον τον κόσμο. Το «κορμί»
της είναι αγαλματένιο και οι αναλογίες της «αγγίζουν»
το… τέλειο.

Γι’ αυτό άλλωστε το λόγο θεωρείται μια από τις fitness
star στη χώρα της.

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Α-Καλημέρα
Α-Αφού
λένε. Τι θέλεις να πιστέψω;
Α-Έλα
ΜάγδαΜάγδα
μου. Τι μου,
έγινε,πως
σου είσαι;
βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
είπα κιτοεγώ…
Μ-Μια χαρά, πως θέλεις να’ μαι;
Μ-Κοίτα υπάρχουν δυο θεωρίες σε όλα.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
οΑ-Να,
Λάμπης;
προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
την περασμένη εβδομάδα μου είπες Α-Άλλες
Α-Ποιες;
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
ότι παραβρέθηκες σε «τρικούβερτο γλέντι γάΜ-Και πηγάζουν από τα Ευαγγέλια: «Πίστευε
Μ-Φυσικά
Αλέκα
μου.
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
μου» και φοβήθηκα μήπως τον άρπαξες…
και μη ερεύνα» και «Ερευνάτε τας γραφάς».
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Μ-Τον ιό Πότε
θέλεις
πεις;
Διαλέγεις Πρώτα
και παίρνεις.
Α-Ωραία.
μαςναφεύγεις;
Α-Φυσικά.
απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Α-Αμ, τι άλλο; Αυτός έγινε ο εφιάλτης και
Α-Μάλιστα. Τώρα θα μου πεις για την υγεία
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
Μ- Την άλλη
εβδομάδα.
θασου;λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
«δήμιος»
όλων
μας.
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
Μ-Και «δεσμοφύλακας»
στη ζωή μας. Μην γράμματα
Μ-Μην ανησυχείς.
Είμαστε – κάπως
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Τόσο
νωρίς;
από το γραμματοκιβώτιο
για παράξενα μη
INTERNATIONAL
FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
το ξεχνάς αυτό.
να – μια χαρά.
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Τι
χρυσή
φέτος που
τα εισιτήρια
ότι λείπεις.
Α-Πεςνατοκάνουμε
ψέματα.
Από μου,
τη στιγμή
εμφα- φαίνεται
Α-Χαίρομαι.
Γιατί παράξενα;
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
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νίστηκε…
Μ-Διότι
από την κατάσταση που ζήσαμε στο
φεύγουν
λες
και
είναι
ζεστά
ψωμιά
του
φούρνου.
Μ-Δίκιο
έχεις!
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
(514) 270-1961
• Fax: (514)
274-2600
Μ-Ή τον εμφάνισαν…
τρικούβερτο γλέντι, δηλαδή: χορός, χωρίς μάTRANSITAIRESTél.:
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ανθρώπων έχουν γίνει άνω – κάτω. Αν και σίγουρα να βρισκόμασταν τώρα σε κάνα νοTél.:
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•
katherine@hermesoverseas.
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
ασμένων,
κάπωςκληρονομικά
θα ξαναγυρίσουμε
αυτό,
το σημειώνω.
το ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
και άλλα.στην κα- Μ-Καλό
σκάρω. κιΜια
φορά
περνάς με Και
κόκκινο
χωρίς ναinfo@hermesoverseas.com
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
νονικότητα.
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
κάνεις
ατύχημα
και
να
πληρώσεις
ακριβά
την
να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που
αν
δεν
προσέξεις,
υπάρχουν
το
μεγαλύτερο
δίκτυο
Μ-Δεν το νομίζω…
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9 (μέσα στην PARK PL
παράβαση σου.
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
γραφείων στην Ελλάδα,
Α-Γιατί το
λες αυτό;
Για Ξέρω
το ηλεκτρικό,
σου συνιστώ
να
κάποιοι
επιτήδειοι
και επιτήδειες, που υποτίθεται Α-Όχι.
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πρόστιμα από
και τιςτα ταλαιπωρίες
πέφτουν σε σένα. μεσουπρογραμματισμό.
σεβόμαστε το όνομά μας.
ξαναμιλήσω γι’ αυτό. Σύμφωνη;
Α-Μήπως τα παραλές;
αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και
Εν
τω μεταξύ όμως,
πάρει
την αμοιβή
Μ-Καθόλου.
Μην έχουν
ξεχνάς
έχοντας
στα τους
χέ- κι Μ-Σύμφωνη.
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Α-Δε μου λες τώρα, πως πάει η δικιά σου στο
ρια
τους
οι
κυβερνήσεις
νομοσχέδια
για
την
δεΠαρκ
γίνεται
εύκολη λεία για τους κλέφτες που
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Εξ;
σεβόμαστε το όνομά μας.
«ασφάλεια υγείας των πολιτών» ξόδεψαν ότι
Μ-Ποια δικιά μου;
Α-Τι μουέκαναν
λες; ότι ήθελαν -και κάνουν ακόμα- καιροφυλακτούν.
ήθελαν,
Α-Η δημοτική σύμβουλος σου η Μαίρη. Τι
αγνοώντας
διεθνείς
συμβάσεις,
συντάγματα
Μ-Και
το Αλάρμ
από τα παιδιά
του SPARTAN δε
Μ-Και
που
είσαι
ακόμα.
Υπάρχει
τέτοια
δείχνουν
τα πράγματα,
θα ξαναβγεί;
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
και ακόμα τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα.
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Μ-Φέτος
που να
έχωσου
σπίτι;πω την αλήθεια έχει πολ- ανεξάρτητα από το βάρος καιότιχωρίς
ανευθυνότητα,
πουαριθμοί,
αν μπλεχτείς
σε τέτοιες
Α-Υπερβάλεις. Οι
τα κρούσματα
και βοηθάει
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης τα θύματα, αποδεικνύουν ότι όλα αυτά έπρε- λούς υποψήφιους εναντίον της που προέρχομειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Α-Βεβαίως
και
βοηθά,
αλλά
όταν
κτυπήσει
ο
υποθέσεις
τότε
άστα
να
πάνε.
νται από εθνικότητες με σημαντικό ποσοστό
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
πε να γίνουν.
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
πληθυσμούθα
κατοίκων
στηνΘαπεριοχή.
Μ-Αν και δε
θέλω να έρθω
σε αντιπαράθεση
είναι αργά.
σου έχουν πάρει
Α-Έπρεπε
οι κυβερνητικές
αρχές
τις Ελλάδας να συναγερμός
Σας
πληροφορούμε
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στονΑθήνα
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
σε μόνο
Α-Δηλαδή;
για τους αριθμούς, το μόνο που έχω να πω ότι
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας ανακοίνωσης 210
4833-594
πράγματα.Αλέκα,
Αν όμως
νομίζουν ότιτηςτοέγκειται
σπίτι
πιο των
συνεργάσιμες
με τις προξενικές
αρχές ταΜ-Δηλαδή
η επανεκλογή
ηήταν
έννοια
αριθμών έγκειται
πως τις ερμημειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
στη μαζικήτότε
ψήφο
των
Ελλήνων κατοίκων
της
νεύει
κατοικείται,
δε
θα
προσπαθήσουν
να
σε
εδώ. ο καθένας…
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
σε
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,
ή
ενός
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
περιοχής. Αλλιώς ας ξεχάσουμε «παρελάσεις
Α-Δηλαδή;
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Μ-Έχεις
δίκιο, αν
ήτανκαι
έτσιο τααριθμός
πράγματα,
δε θα κλέψουν.
στη Ζαν Ταλόν».
Μ-Τι δηλαδή;
Ακόμα
των κρουΓια μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Α-Τι σχέση
με τις
δημοσμάτων
όταν διαιρέσεις
με τον
της Μ-Αλέκα,
το έχουν
έλεγα οιότιπαρελάσεις
έχω την πιο
έξυπνη
αναγκαζόμασταν
πολλοί από
εμάςπληθυσμό
να πάμε στην
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
κάθε χώρας τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά τικές εκλογές;
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
Ελλάδα.
για
να δικαιολογήσουμε αυτά που περάσαμε φιλενάδα.
Μ-ΠολύΤίποτε
απλό.άλλο;
Υπάρχει πιθανότητα αν δε
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης και περνάμε από το Μάρτιο του 2021.
βγει η Μαίρη, να μην προωθηθεί όπως παλιά
Α-Ναι
αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πεςμειώνουμε το
Ταξιδεύετε
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Κι εγώ νομίζω ότι αν οι κυβερνήσεις δεν η διοργάνωση της παρέλασης της 25 ΜαρΓια
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
έπαιρναν
μέτρα θα
εκα- ότι
ανεξαρτήτως
βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
τίου
ή το για
νικητή
της έδρας
τουκάνεις
Παρκ
θααπό
παςτην
Ελλάδα
να ξέρουν
ότι θα
έστω γιατα κατάλληλα
διεκπεραιώσεις,
τη είχαμε
βοηθούμε
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και
από
την
Ελλάδα
στον
Καναδά
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό
σας
στην
Ελλάδα
τοντάδες, τι λέω, δεκάδες εκατομμύρια θύμα- Εξτένσιον.
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
αγορές
Το άλλο δε, αν οι
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
τα.
Α-Αυτόαπό
δεντο
το εξωτερικό.
είχα σκεφτεί…
Μ-Κοίτα,
επειδή
δε
θέλω
να
χαλάσουμε
τις
Μ-Μην
ξεχάσεις
την
ίδια
που γιορτάμε 5 αριθμούς,
δε
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα μέρα
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
καρδιές μας, ας συμφωνήσουμε ότι έχουμε ζουμε την 25 Μαρτίου, Είναι
γιορτάζουν
κι άλλες
ένας
τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
δουλεύουν στο
εξωτερικό.
Θα
πρέπει
να
τους
Έστωδιαφορετικές
και 15% απ’ αυτούς
στην θαεθνικότητες
πολύ
γνώμεςπου
και θα
ας πάνε
σταματήτις δικιές τους επετείους. Δεν
στην Ελλάδα που πλήττονται
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπωςσε
πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδα
σουμε
εδώδετηθασυζήτηση…
αποκλείεται
λοιπόν -έλλειψη Μαίρης Ντέσε τέσσερα.
Ελλάδα,
πήγαιναν αν θα μπορούσαν να αλλάξεις
Α-Συμφωνώ.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
ρου- να παραχωρηθεί η Ζαν Ταλόν για τις διΜ-Το μόνο αντιςμου
επιτρέπεις,
θέσουμε Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
δουλειές
τους απόναεδώ.
κές τους παρελάσεις… Καταλαβαίνεις
λοιπόν από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Για
μεταφορές
μια ερώτηση…
πόσοπιο
σημαντικό
είναιθαγιασου
την συνιστούσα
παροικία μας
σημαντικό,
ναη
A-Και
δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω Α-Το
Α-Ακούω…
επανεκλογή της Μαρίας…το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
George
Tellides
Μ-Πως
το γεγονός που μας διατυ- πάρεις
Soula
μια δίκιο.
ασφάλεια υγείας.
Μη τυχόν και τιμές,
εγώ
χωρίςεξηγούμε
τα νέα σου;
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
Α-Ναι,καιέχεις
μπάνιζαν ότι η αποτελεσματικότητα των εμΜ-Κι
εσείς στο
Λαβάλ. Πως
βλέπεις
τα πράγ514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
χρειαστεί
σε περίπτωση
ανάγκης.
Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
κι’90
εγώ.καιΑλλά
ένα άλλο
βολίων
ήταν όπως
μεταξύ
97%έχω
και κιτώρα
μας σου
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
ματα, θα ξαναεκλεγούν η Αγλαΐα και ο Βασίλένε
για ταγια
ίδια
εμβόλια
ότι το ποσοστό απο- είμαστε.
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
πρόβλημα
το
ταξίδι.
λης;
Consult all our listings at www.tellides.com
τελεσματικότητας μετά από 6 μήνες βρίσκεται
Α-Να
σου
πω, νομίζω
κιΣας
εδώ
αν
δεν με
κινητομεταφέρουμε
τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
την
Α-Ποιο;30 και 40%;
μεταξύ
ποιηθεί η ψήφος της παροικίας, βλέπω σκούΚαιμεόπως
πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
Α-Ναι, και μάλιστα ετοιμάζουν τρίτο εμβολιπιστωτική
μας κάρτα.προπαντός
Μ-Φοβάμαι.
ρα τα πράγματα,
τη δραστήρια
ασμό για άτομα 60 ετών και άνω.
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION
στην
πόρτα
κινητοποίηση άλλων εθνικοτήτων που θέλουν
Μ-Είδες
που κι εσύ το βρίσκεις παράλογο;
Α-Το
καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσουσας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Α-Τι
φοβάσαι;
να κερδίσουν τις δημοτικές τους έδρες.
Α-Ναι, εδώ συμφωνούμε…
Μ-Βλέπω ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία…
Μ-Το
βαλίτσες, το ταξίδι…
Μ-Καιαεροπλάνο,
επίσης θατιςσυμφωνήσεις
και με κάτι καλύτερα.
Α-Ναι.
Η ψήφος των συμπαροίκων πρέπει να
άλλο.
Μ-Οκ,
αφού
το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
είναι καθοριστική.
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
Α-Τι πάλι;
3 bedrooms on the same level, 2 full
Μ-Χωρίς
αποχή.
κρατάς
τσάντα που θα μπορούν να την Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
Μ-Με
τόσαέλεγαν
που γίνονται,
Αλέκα μου. Α-Μην
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
Μ-Μας
ότι γιαφοβάμαι
να επιστρέψουμε
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
Α-Ακριβώς.
στην
κανονικότητα
πρέπει είναι
τα ποσοστό
εμβο- αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο
το πιο ασφαλές
with 2nd fully renovated bathroom,
Μ-Δε μου λες τώρα, γιατί δεν περνάτε απ’
λιασμένων να είναι πάνω από 70% και με το
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
το σπίτιλες.
την Κυριακή με το Μενέλαο να φάμε
the river.
area close to schools and parks
μέσοείμαστε
μεταφοράς.
Το λένε κι οι στατιστικές.
που
εμβολιασμένοι
θα είμαστε πιο Μ-Καλά
ελεύθεροι και δε θα χρειαζόμαστε να φοράμε κάτι και να περάσουμε λίγες ώρες μαζί;
πότειδέα.
με τοΚαιρό
καλό επιστρέφεις;
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ Α-Και
Α-Καλή
έχουμε να συναντηθούμάσκες. Και σε ρωτώ, τι ζούμε τώρα;
με…
Α-Μας λένε
φοράμε
μάσκα όπως και πριν Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου.
φοβάμαι
και μενατους
τρομοκράτες.
Μ-Λοιπόν, σας περιμένουμε. Α, θα σου ήταν
και μας ενημερώνουν ότι έστω και πλήρες εμκάνουμε
και κανένα ταμπανάκι.
θα πας
Α-Ανοησίες. έχουμε πιθανότητες να «αρπά- Να
εύκολο
να έφτιαχνες
μικρά Εσύ
μπακλαβαδάβολιασμένοι
κια…
ξουμε»
Μ-Δεν τον
είναιιό.καθόλου ανοησίες και υπερβολές. πουθενά;
Α-Της συνταγής της γιαγιάς μου από την
Μ-Ακριβώς…
Δεν
είδεςαλλά
τι έγινε
στην Αμερική
πουότιμαχαιρώθηκε
Πόλη;ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Α-Ναι
πρέπει
να πούμε
όταν κολ- Α-Λέει
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
Μ-Ναι.
λούν
οι
πλήρως
εμβολιασμένοι
δε
διατρέχουν
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
αστυνομικός;
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Α-Έγινε. Την Κυριακή λοιπόν στις 1, είναι
τον ίδιο κίνδυνο της υγείας τους όσο διατρέmodified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
Α-Τοοιείδα,
αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας Α-Εγώ
καλά; όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
χουν
μη εμβολιασμένοι.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
Μ-Μια
χαρά.
Σας
περιμένουμε…
Μ-Έτσι λένε.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ
στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
ης
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Η Ευγενία Μανωλίδου στο Λύκειο
των Ελληνίδων Μόντρεαλ!

Π

ρώτη καλεσμένη στη νέα σειρά
«Δυναμικές Γυναίκες», που εγκαινίασε το Λύκειο των Ελληνίδων Μόντρεαλ την Κυριακή 24/10, ήταν η ΕΥΓΕΝΊΑ
ΜΑΝΩΛΊΔΟΥ, διευθύντρια της «Ελληνικής Αγωγής», σχολής διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών, φιλοσοφίας και ιστορίας που εδρεύει στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
για τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να ενισχυθούν τα ημερήσια και Σαββατιανά σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, ήταν παρούσα η
πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, η οποία αναφέρθηκε στην επέτειο του Έπους του 1940,
τονίζοντας τη σημασία του ηρωισμού των
Ελλήνων που πρόταξαν τα στήθη τους για
να μην υποταγούν στο Φασισμό.

Η Ευγενία Μανωλίδου με τη χαρισματική της προσωπικότητα και με αφορμή το
Έπος του ’40, στην ομιλία της αναφέρθηκε
στη διαχρονική αυτοθυσία των Ελλήνων
μέσα στους αιώνες για την ελευθερία της
πατρίδας. Αρχίζοντας από τις τιτάνιες μάχες των αρχαίων Ελλήνων κατά των Περσών τόσο στη μάχη του Μαραθώνα όσο
και της Σαλαμίνας, τόνισε: «Ξαφνικά όμως
αντήχησε πρώτος ο παιάνας των Ελλήνων
και η σάλπιγγα του Ευρυβιάδη σήμανε
την έφοδο, κι επανέλαβαν το σινιάλο οι
σάλπιγγες των στρατηγών και αναβοήσαν τα πληρώματα: «Ω, παίδες Ελλήνων,
ίτε, ελευθερούτε πατρίδ’, ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων
έδη, θήκας τε προγόνων νυν υπέρ πάντων
αγών». Η Ευγενία Μανωλίδου έφτασε στο
«Μολών Λαβέ» του Λεωνίδα και των 300,

αναφέροντας πως ο πατριωτισμός των Ελλήνων τους ωθούσε σε παράλογη τόλμη,
που μπορούσε να εξουδετερώσει τους
αριθμητικά ανώτερους εχθρούς τους. Σημείωσε δε, πως οι αρχαίοι Έλληνες πήγαιναν στις μάχες με παιάνες, ενώ οι Πέρσες
έτρωγαν μαστίγιο για να πολεμήσουν.
Στη συνέχεια, η Ευγενία Μανωλίδου
αναφέρθηκε στη θλιβερή άλωση της Πόλης, σημειώνοντας πως ο τελευταίος Παλαιολόγος δεν παραδόθηκε στον Μωάμεθ
παρά τις δελεαστικές του προτάσεις το
θλιβερό 1453, οπότε άρχισε η σκλαβιά
των τεσσάρων αιώνων.
Ο λόγος της έφτασε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 όπου μια χούφτα ήρωες – οι Έλληνες, τα έβαλαν με την Οθωμανική αυτοκρατορία, ξηλώνοντας με τους
αγώνες τους τον Οθωμανικό ζυγό.

STUDIOS

Η ομιλία της άγγιξε το Αλβανικό Έπος, τονίζοντας πως οι Έλληνες του ‘40 όρμησαν
στο μέτωπο φωνάζοντας «Αέρα», διεκδικώντας δηλαδή με τα πενιχρά τους μέσα
την ελευθερία και την ανεξαρτησία της
πατρίδας με ένα ΟΧΙ στην υποταγή στον
Ιταλό-γερμανικό Άξονα.
Η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων,
Ιουστίνη Φραγκούλη – Αργύρη, μίλησε
για την προσωπικότητα της προσκεκλημένης Ευγενίας Μανωλίδου, τονίζοντας το
πέρασμά της από την επιτυχημένη μουσική πορεία στην υπεράσπιση της αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας αφότου ανέλαβε
τα ηνία της Ελληνικής Αγωγής.
Η Γενική Γραμματέας Ελένη Δρακοπούλου παρουσίασε την εκδήλωση στην
οποία παρευρέθηκαν η πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο
Μόντρεαλ, Μιχάλης Γαβριηλίδης, η ομοσπονδιακή βουλευτής Άννυ Κουτράκη,
οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαίρη Ντέρος,
Αγλαΐα Ρεβελάκη και Έφη Γιάννου – Καρμίρης, ο προπονητής της νέας ακαδημίας
ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ Αστέριος Θέμελης και άλλοι εκλεκτοί καλεσμένοι.
Οι παρευρισκόμενοι στο εστιατόριο
«Philinos» απόλαυσαν την Ευγενία Μανωλίδου να συνδέει τις ένδοξες μάχες
των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άκουσαν
τα αρχαία ρητά που συνδέθηκαν με τις εν
λόγω μάχες στην αρχαιοελληνική.
Η Ευγενία Μανωλίδου τα μετέφρασε
προβάλλοντας τους συμβολισμούς και το
βάθος των αρχαίων λέξεων.
Η Ευγενία Μανωλίδου που παρευρέθηκε
στο Μόντρεαλ καλεσμένη της Επιτροπής
Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας προκειμένου να συγκεντρωθούν δωρεές για τα
Ελληνικά σχολεία, περιηγήθηκε σε καθημερινή βάση πολλές τάξεις των ημερήσιων σχολείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,
ενώ μίλησε με θέμα: «Ελληνικά, η Γλώσσα του Μέλλοντος» στο γκαλά που οργανώθηκε για την ενίσχυση των σχολείων το
Σάββατο 23/10.
© Artpointview.gr

• SINGING and PIANO
LESSONS
• PRO RECORDINGS and
VIDEOCLIPS for
SOCIAL MEDIA
• ONLINE CONCERTS
and PRESENTATIONS
in collboration with:

Info: 514-616-6919 dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons | Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS
Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.
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Πολιτισμός και Ιθαγένεια του
Κεμπέκ αντικαθιστούν Ηθική
και Θρησκευτικό Πολιτισμό

Τ

ο πρώην πρόγραμμα Ηθικής και Θρησκευτικού Πολιτισμού θα αντικατασταθεί από τον Πολιτισμό και Ιθαγένεια
του Κεμπέκ.

Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Παιδείας κ. Jean-François Roberge (φωτ.
δεξιά) μαζί με την Υπουργό Παιδείας και
Υπουργό αρμόδια για το Καθεστώς των
Γυναικών κα Isabelle Charest και τον βουλευτή του Richelieu και Κοινοβουλευτικό
Βοηθό για την Παιδεία κ. Jean – Bernard
Émond, στο πλαίσιο της εις βάθος αναμόρφωσης του παλιού προγράμματος.
Το πρόγραμμα θα υποστεί μια σημαντική
μεταμόρφωση και θα επιτρέψει στους μαθητές του Κεμπέκ να αναπτύξουν κριτική
σκέψη, ενώ θα εμβαθύνουν την κατανόησή τους για τον πολιτισμό και την ιθαγένεια του Κεμπέκ.
Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει
αρχίσει να επιτρέπει τη σταδιακή ανάπτυξη στα σχολεία από την έναρξη του σχολικού έτους 2022.
Τα νέα θέματα του προγράμματος θα
βασίζονται σε τρεις βασικούς άξονες, δηλαδή τον πολιτισμό, την ιθαγένεια του
Κεμπέκ και το διάλογο/κριτική σκέψη. Το
πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλο το δίκτυο στην αρχή του σχολικού έτους 2023.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο πρώτος άξονας, ο πολιτισμός, θα ωθήσει τους μαθητές να ενδιαφερθούν και να
κατανοήσουν τον πολιτισμό, προωθώντας
τον πολιτισμό του Κεμπέκ, αυτόν που καθορίζει την κοινωνία του Κεμπέκ.
Θα οδηγηθούν έτσι, στο τέλος της σταδιοδρομίας τους, να κατανοήσουν πλήρως
τον πολιτισμό του Κεμπέκ, ιδιαίτερα τα
θεμέλιά του, την εξέλιξή του, τους πρεσβευτές του, καθώς και το εμβληματικό
έργο του και τις διάφορες μορφές που
μπορεί να πάρει ο πολιτισμός σε όλο τον
κόσμο.
Αυτό θα επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν τον πολιτισμό στον οποίο λειτουργούν και να κατανοήσουν, ότι κάθε
κοινωνία επηρεάζεται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και αυτό είναι που
κάνει έναν πολιτισμό ξεχωριστό. Είναι λοιπόν καθήκον κάθε έθνους να προστατεύει
και να προωθεί τον πολιτισμό, την κληρονομιά και τις ιδιαιτερότητές του.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
Ο δεύτερος άξονας θα επιτρέψει στους
μαθητές να κατανοήσουν τα θεμέλια της
ιθαγένειας του Κεμπέκ. Έτσι, θα μπορούν
να μοιράζονται τις αξίες καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές της ζωής των πολιτών,
όπως ο σεβασμός στον εαυτό και τους άλλους, την ελευθερία της έκφρασης και της
συνείδησης, την ισότητα μεταξύ όλων και
την κοσμικότητα. Αυτές οι αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο των αγώνων σύμφωνα
με την κυβέρνηση, όπως η καταπολέμηση
του σεξισμού, του ρατσισμού και της ομοφοβίας.
Οι μαθητές θα μάθουν για τους δημοκρατικούς και δικαστικούς θεσμούς στο
Κεμπέκ, προκειμένου να εξοικειωθούν με
τον τρόπο εργασίας τους. Η παιδεία στα
μέσα επικοινωνίας θα τους οδηγήσει να
διαχωρίζουν τις ψεύτικες ειδήσεις και να
αναπτύξουν μια πιο υπεύθυνη χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Καλημέρα
Πατρίδα

Θα τους ζητηθεί επίσης να προβληματιστούν σχετικά με τις νέες προκλήσεις της
ιδιότητας του πολίτη, ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Στο πρόγραμμα θα εξεταστούν επίσης
ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης,
συμπεριλαμβανομένης της υπέρ-σεξουαλικότητας, της συγκατάθεσης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Ευρύτερα, οι μαθητές θα μπορούν να
εξοικειωθούν με τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και
με τα αστικά καθήκοντα κάθε πολίτη.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Στον τελευταίο άξονα, που αφορά το διάλογο, την κριτική σκέψη και την ηθική, οι
μαθητές θα αναπτύξουν την κριτική τους
σκέψη μέσα από την εξάσκηση του διαλόγου.
Θα κληθούν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν ηθικά διλήμματα, να εξετάσουν πολιτιστικές, θρησκευτικές, επιστημονικές και κοινωνικές
αναφορές, καθώς και να τις αξιολογήσουν
και να τις αναλύσουν, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχέση με αυτές. Σε αυτήν
την περίοδο που η λογοκρισία παίρνει
ολοένα και μεγαλύτερη θέση στην κοινωνία μας, είναι απαραίτητο να υπερασπιστούμε την ελευθερία της έκφρασης και
να εξοπλίσουμε τους νέους μας, ώστε να
τους επιτρέψουμε να διαφωνούν με σεβασμό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, το νέο πρόγραμμα Πολιτισμού και
Ιθαγένειας του Κεμπέκ γεννήθηκε από μια
διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία
συμμετείχαν ο πληθυσμός, το εκπαιδευτικό δίκτυο και οι εταίροι του, καθώς και οι
αυτόχθονες πληθυσμοί.
«Οι εκκλήσεις για λογοκρισία, η πόλωση
στα κοινωνικά δίκτυα και οι νέες αντιπαραθέσεις γύρω από την ελευθερία της
έκφρασης, είναι όλα δείκτες μιας κραυγής
ανάγκης για επιστροφή ενός αληθινού δημοκρατικού διαλόγου. Αυτά τα νέα ζητήματα, πέρα από τα αποτελέσματα της παλιάς πορείας, από μόνα τους κινητοποιούν
αυτή τη σε βάθος μεταρρύθμιση. Η εκτεταμένη διαβούλευση με τους εταίρους και
το δίκτυο, μας έδωσε τη δυνατότητα να
εντοπίσουμε νέα στοιχεία προς ενσωμάτωση, αλλά και εκείνα που πρέπει να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε, ιδιαίτερα
εκείνα που σχετίζονται με το διάλογο. Η
εφαρμογή αυτού του νέου προγράμματος προετοιμάζει τους νέους στο Κεμπέκ
για την άσκηση της ιθαγένειας, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν καλύτερα τον
πολιτισμό μας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι
επόμενες γενιές θα έχουν τα απαραίτητα
εργαλεία για να ασκήσουν την υπηκοότητα του Κεμπέκ και να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις του αύριο», είπε ο Υπουργός
Παιδείας, Jean-François Roberge.

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυριακή: 7:30 το πρωί και 9 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:30 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30 το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή
31 Οκτωβρίου:
Συνέντευξη με την κα Βιόλα Βαθυλάκη, συν υπεύθυνη πρόεδρο του ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΓΑΠΗΣ
του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 28/29 Οκτωβριου, 2021 / October 28/29, 2021 • 37

Ο

ι τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες του Μόντρεαλ
ίσως παίξουν ρόλο στο διαφαινόμενο αποκλεισμό τους
από τα πλέϊ-οφ του πρωταθλήματος.
Μετά το 1-1 στο Τορόντο, πολλά θα κριθούν στο ντέρμπι με τους Red Bull που
είναι ισόβαθμοι, όπως και στο επόμενο
παιχνίδι με το αποκλεισμένο Χιούστον...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Seattle-Kansas City 1-2, Columbus-NY
Red Bull 1-2, NY City-DC United 6-0,
Philadelphia-Nashville 1-0, TorontoMontreal 1-1, Chicago-Salt Lake 1-0,
Miami-Cincinnati 5-1, Minnesota-LAFC
1-1, Colorado-Portland 2-0,
LA Galaxy-Dallas 2-2,
San Jose-Vancouver 1-1
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Austin-Houston 2-1,
Orlando-New England 2-2
ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
LAFC-Seattle 3-0
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
New England-Colorado 1-0, AtlantaMiami 2-1, Cincinnati-Nashville 3-6,
Columbus-Orlando 3-2, DC UnitedNY Red Bull 1-0, NY City-Chicago 1-0,
Toronto-Philadelphia 2-2, Dallas-Salt
Lake 1-2, Kansas City-LA Galaxy 2-0,
Portland-San Jose 2-0, VancouverMinnesota 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE
01] NEW ENGLAND 73 (33g) [65-40]
02] NASHVILLE 52 (32g) [53-31]
03] PHILADELPHIA 50 (32g) [45-34]
04] NEW YORK CITY 47 (32g) [52-34]
05] ORLANDO 47 (32g) [47-47]
06] ATLANTA 46 (31g) [42-35]
07] DC UNITED 44 (32g) [52-50]
08] NY RED BULL 43 (31g) [37-32]
09] MONTREAL 43 (31g) [44-41]
10] COLUMBUS 41 (32g) [41-44]
11] MIAMI 38 (32g) [34-50]
12] CHICAGO 34 (33g) [36-52]
13] TORONTO 27 (32g) [37-62]
14] CINCINNATI 20 (32g) [36-70]
WESTERN CONFERENCE
01] KANSAS CITY 58 (31g) [56-34]
02] SEATTLE 58 (32g) [51-31]
03] COLORADO 55 (32g) [45-33]
04] PORTLAND 49 (32g) [50-51]
05] VANCOUVER 47 (32g) [43-43]
06] LA GALAXY 46 (32g) [46-50]
07] SALT LAKE 45 (31g) [50-47]
08] MINNESOTA 45 (32g) [37-40]
09] LAFC 44 (32g) [50-45]
10] SAN JOSE 37 (32g) [41-50]
11] HOUSTON 30 (32g) [36-51]
12] DALLAS 29 (32g) [44-54]
13] AUSTIN 28 (31g) [31-50]
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Miami-NY City, Salt Lake-San Jose,
NY Red Bull-Montreal [4:00 PM],
Atlanta-Toronto, DC United-Columbus,
Dallas-Austin
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Minnesota-Kansas City, OrlandoNashville, Philadelphia-Cincinnati
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Seattle-LA Galaxy
ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
LAFC-Vancouver
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Montreal-Houston [7:30PM], NY Red
Bull-Atlanta, Austin-Kansas City,
Salt Lake-Portland

BASKET LEAGUE: 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καθάρισε με άμυνα ο Παναθηναϊκός,
νίκη-θρίλερ ο Ολυμπιακός

Οι «αιώνιοι» επικράτησαν στις δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες
τους για την 4η αγωνιστική τής Basket League • Το καλάθι του
Πετρόπουλου στα 4’’ πριν το τέλος έκρινε το ντέρμπι ΑΕΚ-ΑΡΗ
(64-63)
© ΕΘΝΟΣ, ESAKE.GR

Η

περιβόητη άμυνα που θα έπαιζε
ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε, έσφιξε τη θηλιά στο Περιστέρι, κρατώντας το
στους 62 πόντους και με ηγέτες Παπαγιάννη-Μέικον έφυγε με μια καθαρή νίκη (6277). Οι «πράσινοι» μετά την πρώτη περίοδο ήταν εντυπωσιακοί αμυντικά, αφήνοντας πίσω τους την κακή πρώτη περίοδο,
δεχόμενοι μόλις 33 πόντους σε 30 λεπτά
στην αναμέτρηση από εκεί και πέρα. Στο
2-1 ο Παναθηναϊκός, στο 1-2 το Περιστέρι,
με τις δύο ομάδες να έχουν ολοκληρώσει
τα ρεπό τους στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
Το «τριφύλλι» είχε τους Ντάριλ Μέικον (16 π.), Γιώργο Παπαγιάννη (14 π.
12 ριμπ.), Ιωάννη Παπαπέτρου (12 π.),
Κέντρικ Πέρι (11 π.) και Οκάρο Ουάιτ (10
π.) με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον
Χάουαρντ Σαντ Ρος να είναι καταλυτικός
αμυντικά για την ομάδα του Δημήτρη
Πρίφτη, καθώς έδωσε το σύνθημα στους
συμπαίκτες του στη δεύτερη περίοδο. Από
την πλευρά του Περιστερίου ξεχώρισαν οι
Δημήτρης Κατσίβελης και Λίνος Χρυσικόπουλος με 12 πόντους, ειδικά στο πρώτο
ημίχρονο.
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 90-96
Ο Ηρακλής στρίμωξε στα σχοινιά τον
Ολυμπιακό, πήγε στην παράταση με δύο
τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα,
όμως οι Ερυθρόλευκοι ξύπνησαν κι είχαν
το βάθος για να πάρουν χρυσό, όπως εξελίχθηκε, «διπλό» με 96-90. Ο ψυχωμένος
Ηρακλής έκανε δύσκολη τη ζωή του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να περιμένουν ένα εύκολο απόγευμα, όπως στη
μεταξύ τους αναμέτρηση στο Κύπελλο.
Οι γηπεδούχοι παρότι βρέθηκαν πίσω στο
σκορ με 16 πόντους, είχαν τη δύναμη για
να επιστρέψουν και λίγο έλειψε να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Στο 0-3 ο Ηρακλής, ανέβηκε στο 4-0 ο
Ολυμπιακός.
Αν και ο Φαλ ξεκίνησε φουριόζος, δείχνοντας ότι αποτελεί τον κύριο πυλώνα
του Ολυμπιακού στην επίθεση, τελικώς
ο Βεζένκοφ ήταν ο MVP με 24 πόντους,
5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και καθοριστική
συμβολή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιάννης
Αγραβάνης του Ηρακλή ήταν συγκινητικός, προσπάθησε και κράτησε τον Ηρακλή
μέσα στο παιχνίδι βοηθώντας και στις δύο
πλευρές του γηπέδου. Είχε 22 πόντους και
11 ριμπάουντ.
Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΡΙΝΕ
ΤΟ… ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΑ ΛΙΟΣΙΑ
Με καλάθι του Ανδρέα Πετρόπουλου 4’’
πριν τη λήξη της αναμέτρησης (φωτ.), η
ΑΕΚ... λύγισε στο Ολυμπιακό Κλειστό των
Άνω Λιοσίων την αντίσταση του Άρη (6463) και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στην
κανονική περίοδο της Basket League. Οι
φιλοξενούμενοι δεν κατόρθωσαν να ολο-

κληρώσουν την ανατροπή και έμειναν στη
μία νίκη στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές
του Πρωταθλήματος.
Η Ενωση έδειχνε να έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα λίγο μετά το 35’ του ματς,
όταν με τρίποντο του «ήρωα» της Πετρόπουλου, ξέφυγε με διψήφια διαφορά (6252), ύστερα από επιμέρους σκορ 8-1 από
την έναρξη της τελευταίας περιόδου.
Ο Αρης, όμως, δεν... κατέθεσε τα όπλα
και με σερί 9-0 με τέσσερις πόντους του
Ολιβιέ Χάνλαν μείωσε στον πόντο (62-61)
με 1’ και 5’’ να απομένουν για το τέλος
της συνάντησης. Ο Πετρόπουλος αστόχησε για την ΑΕΚ, το ίδιο και ο Ζίριους Ουίλιαμς για τους φιλοξενούμενους, όμως,
ο Σακούρ Τζούστον με φόλοου έβαλε τον
Άρη μπροστά στο σκορ (63-62), 18’’ πριν
τη λήξη του αγώνα.
Ο Πετρόπουλος πήρε ξανά την επίθεση
και με διείσδυση από το κέντρο της ρακέτας πέτυχε το νικητήριο για την Ένωση καλάθι (64-63) και κέρδισε και φάουλ με 4’’
να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Ο 27χρονος γκαρντ της ΑΕΚ αστόχησε
στη βολή και η προσπάθεια για τρίποντο
του Χάνλαν ήταν άστοχη.
Η Ενωση ήταν πολύ εύστοχη στα δίποντα
(18/29 έναντι 13/32 των φιλοξενούμενων)
σε ένα ματς που και οι δύο αντίπαλοι ήταν
άστοχοι από μακριά (5/27 τρίποντα η ΑΕΚ,
8/31 ο Άρης).
Ο Πετρόπουλος ήταν δεύτερος σκόρερ
συνολικά των νικητών με 13 πόντους, ενώ
πρώτος ήταν ο Ίαν Χάμερ με 14 (4/6 βολές, 5/8 σουτ εντός πεδιάς). Από τους φιλοξενούμενους ο Σακούρ Τζούστον έκανε
νταμπλ – νταμπλ με 12 πόντους (2/2 βολές, 5/6 σουτ εντός πεδιάς) και 18 ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-15, 36-33,
54-51, 64-63

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 91-77
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ 88-81
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 64-63
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 90-96
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ 82-66
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 62-77
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες):
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8β.,
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ,
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ από 7β.,
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΕΚ από 6β.,
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΡΗΣ,
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ από 5β.,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΑΟΚ από 4β.
ΗΡΑΚΛΗΣ 3β.
*Παναθηναϊκός, Περιστέρι,
ΠΑΟΚ, Ηρακλής από 3 αγώνες

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5Η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10: ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ,
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/10: ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,
ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11: ΠΑΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Το πανόραμα
του Κυπέλλου
Ελλάδας

Ένα ακόμη εισιτήριο ψάχνει
κάτοχο ώστε να συμπληρωθεί
το παζλ της φάσης των «16»
του Κυπέλλου Ελλάδας

Έ

να ακόμη εισιτήριο ψάχνει κάτοχο
(Κηφισιά – Απόλλων Σμύρνης, Τετάρτη 3/11) ώστε να συμπληρωθεί το
παζλ της φάσης των «16» του Κυπέλλου
Ελλάδας, με τους ΟΦΗ και Νίκη Βόλου
να είναι οι τελευταίες που προκρίθηκαν
στον επόμενο γύρο.
Κάπως έτσι, οι 15 από τις 16 ομάδες
της επόμενης φάσης είναι οι Αναγέννηση Καρδίτσας, Λεβαδειακός, ΑΕΛ, Άγιος
Νικόλαος, Λαμία, Ιωνικός, Βόλος, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, Νίκη Βόλου και οι τέσσερις που πέρασαν... μπάι
(Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης).
Πρόκειται για 9 ομάδες από την επαρχία, 5 από την Αθήνα (είναι ήδη 4 συν μία
από το Κηφισιά – Απόλλων) και 2 από τη
Θεσσαλονίκη.
Στη φάση των «16» τα παιχνίδια
είναι διπλά, με την πρώτη ομάδα
που θα βγει από το ζευγάρι να είναι η γηπεδούχος στο πρώτο μεταξύ
τους ματς. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή, πάντως, η ημέρα της κλήρωσης!
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΦΑΣΗ
ΤΡΙΤΗ 26/10
• Αναγέν. Καρδίτσας – Καλλιθέα 0-0
(5-4 πέν.)
• Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 1-0
(90’+6’ Νίκας)
• ΑΕΛ – ΠΑΣ Γιάννινα 3-1 πέν. (1-1 κ.α.)
(52’ πέν. Μαυριάς – 62’ πέν. Κάργας)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10
• ΑΕ Λευκίμμης – Άγιος Νικόλαος 1-2
(34’ Κωστακιώτης – 25’ Φουκαράκης,
76’ Μαυρής)
• Ηλιούπολη – Λαμία 1964 0-3
(12’, 56’ Τσούκαλος, 90’ Μαζουλουξής)
• Ξάνθη – Ιωνικός 1-2
(26’ Πλατέλλας – 77’ Ντάλσιο,
79’ Τουράμ)
• Πανσερραϊκός – Βόλος 1-3
(14’ Μαρκιόνι – 6’ Μπαρτόλο,
57’ αυτ. Δημητρίου, 78’ Ροσέρο)
• Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-1
(37’ Καρλίτος)
• Παναχαϊκή – Παναιτωλικός 1-2
(48’ Παπαχρονόπουλος – 20’ Καρέλης,
74’ Βέργος)
ΠΕΜΠΤΗ 28/10
• Αχέρων Καναλακίου – ΟΦΗ 0-1
(25’ πέν. Καστάνιος)
• Τρίκαλα – Νίκη Βόλου 0-1
(73’ πέν. Ροχάνο)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11
• Κηφισιά – Απόλλων Σμύρνης

38 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 28/29 Οκτωβριου, 2021 / October 28/29, 2021

© sport-fm.gr

SUPER LEAGUE

«Κατάληψη» κορυφής από Ολυμπιακό – ΑΕΚ
Ο Γιώργος Μασούρας πανηγυρίζει
το 2-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ...

Α

γωνιστική στην οποία ο Ολυµπιακός
και η ΑΕΚ έστειλαν μηνύματα πως
θα είναι οι πιο ισχυροί διεκδικητές για
τον τίτλο, αλλά και στην οποία αναδείχθηκαν πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα μας
απασχολήσουν θετικά πιθανότατα καθ’
όλη τη διάρκεια της περιόδου, ήταν η 7η
της Σούπερ Λιγκ 1.
Η νίκη των «ερυθρόλευκων» (2-1) στο
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ «ξεδίπλωσε» το
πλούσιο ταλέντο του Αγκιμπού Καμαρά,
που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς

για τους Πειραιώτες, ειδικότερα από το
γεγονός ότι πρόκειται για έναν παίκτη,
που αγοράσθηκε μόλις με 120.000€!
Ο 20χρονος πληθωρικός μέσος από τη
Γουινέα, που στο ματς είχε γκολ, ασίστ
και δοκάρι, εντυπωσιάζει με την ωριμότητα στο παιχνίδι του και για το πόσο
αρμονικά συνδυάζει τα ανασταλτικά με
τα δημιουργικά του καθήκοντα. Παράλληλα, ο Μαρτίνς μπορεί να ποντάρει πως
στο πρόσωπο του Γκάρι Ροντρίγκες (ο
τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σο-

Οι αριθμοί της 7ης αγωνιστικής

Μ

ε την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super
League Interwetten περάσαμε τα μισά του
πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος. Ο Ατρόμητος είναι πλέον η μοναδική ομάδα, που ακόμα δεν έχει
γευθεί τη χαρά της νίκης, ενώ ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος.
Στους σκόρερ, ο Καρλίτος ξέφυγε κάπως
με τα οκτώ γκολ, αν και ανεβαίνει και ο
Στίβεν Τσούμπερ, που σκόραρε για τρίτο
παιχνίδι στη σειρά. Ο Αστέρας Τρίπολης

έγινε η τρίτη ομάδα που νίκησε φέτος με
ανατροπή και ο Παναθηναϊκός η τρίτη που
έχασε.
Είχαμε και πάλι αρκετά γκολ, 19 αυτή τη
φορά, που κρατούν το μέσο όρο των γκολ
στα δυόμισι ανά αγώνα.
Μερικοί ακόμα ενδιαφέροντες αριθμοί
από την αγωνιστική...
100... επίσημους αγώνες με τη φανέλα
του Άρη έφτασε ο Μπρούνο Γκάμα, πετυχαίνοντας μάλιστα το 24ο γκολ του.

βαρός) βρήκε τον ακραίο επιθετικό που
αναζητούσε.
Και η ΑΕΚ ωστόσο, στο πρόσωπο του
Αργύρη Γιαννίκη, φαίνεται πως βρίσκει
τη σταθερότητα που της έλειπε στον πάγκο της. Το πέρασμα με 3-1 από το Βόλο
δείχνει πως ο νεαρός τεχνικός, εκτός από
το άριστο στήσιμο της ομάδας του, είχε
«διαβάσει» σωστά τον αντίπαλο και διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς, υποσχόμενος ανάλογη συνέχεια. Ο τραυματισμός
του Λιβάι Γκαρσία στο ματς δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός, ωστόσο θα του
κοστίσει τη συμμετοχή του στα επόμενα
ματς με Άρη και Απόλλωνα.
Ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη ηττήθηκε από τον κακό του «δαίμονα» Αστέρα, φανερώνοντας σε ένα ακόμη εκτός
έδρας ματς τις γνωστές του αδυναμίες,
ενώ ο Άρης με το 5-1 επί του Παναιτωλικού, μετουσίωσε την ποιότητα των
παικτών του και σε τέρματα και δικαίως
μπορεί να ισχυρίζεται πως τα πράγματα
θα ήταν διαφορετικά γι αυτόν αν δεν είχε
το «βαρίδι» των -6 βαθμών.
Φυσικά σε αυτό ρόλο έπαιξαν και τα
τέσσερα πέναλτι που δόθηκαν στην αναμέτρηση (τρία για τους γηπεδούχους και
ένα για τους φιλοξενούμενους), που είναι τα περισσότερα τα οποία έχουν δοθεί
ποτέ σε αγώνα Σούπερ Λιγκ.
ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο 34χρονος Πορτογάλος έχει 87 αγώνες
στη Super League, 10 στο Κύπελλο Ελλάδας και τρεις στα Κύπελλα Ευρώπης.
50... γκολ σε πρωταθλήματα έφτασε ο
Γιώργος Μασούρας. Έχει 45 στη Super
League, με Πανιώνιο και Ολυμπιακό, και 5
στη Γ’ Εθνική με τον Ηλυσιακό.
31... γκολ έχουν επιτευχθεί στα επτά παιχνίδια του Βόλου. Πολύ περισσότερα από
κάθε άλλης ομάδας, αφού ακολουθούν οι
αγώνες ΑΕΚ και Παναιτωλικού με 23.

© slgr.gr

SUPER LEAGUE 2

πειτα από πολλές αναβολές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League
2 επισημοποίησε την έναρξη του πρωταθλήματος με την 1η αγωνιστική να διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 30&31 Οκτωβρίου
2021.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης
αγωνιστικής στη Super League 2:
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 30/10 (08:00 π.μ.)

Suggested presentation.

Απόλλων Λάρισας-Βέροια
Πιερικός-Θεσπρωτός
Κυριακή 31/10 (09:00 π.μ.)
Ολυμπιακός Β’-Τρίκαλα
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β’
Απόλλων Πόντου-Αλμωπός Αριδαίας
Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου-Ξάνθη
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 0-2
23΄Τουράμ, 65΄Άοσμαν
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0
48΄Ιωαννίδης Ν.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
33΄πέν. Μπαράλες, 45΄Σόνι - 30΄Καρλίτος
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-1
18΄πέν. Καμαρά, 34΄Μπερτόλιο,
37΄Σούντγκρεν, 44΄πέν. Γκάμα,
52΄Εντιαγέ - 67΄πέν. Βέργος
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ 1-3
79΄Ρινέρ - 42΄Ανσαριφάρντ,
45+3΄Τσούμπερ, 90+9΄Χατζησαφί
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 2-1
22΄Καμαρά Αγκιμπού, 31΄Μασούρας 81΄Μουργκ
ΟΦΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 7 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02. ΑΕΚ
03. ΠΑΟΚ
04. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
07. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
08. ΟΦΗ
09. ΑΡΗΣ
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Σάββατο 30/10 (08:00 π.μ.)
Κηφισιά-Ρόδος
Διαγόρας-ΑΕΚ Β’
Εργοτέλης-Αιγάλεω
Χανιά-Καλαμάτα
ΟΦΙ-Παναθηναϊκός Β’
Κυριακή 31/10 (09:00 π.μ.)
15:00 Αστέρας Βλαχιώτη-Ηρόδοτος
15:00 Καλλιθέα-Επισκοπή
15:00 Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης

17 (12-4)
16 (16-7)
13 (13-9)
13 (16-15)
10 (14-6)
9 (5-5)
8 (5-9)
8 (7-8)
8 (10-3)
8 (4-6)
5 (6-9)
5 (8-15)
5 (3-12)
2 (3-14)

*1-6 Πλέϊ-οφ | 7-14 Πλέϊ-άουτ
** Από τον Άρη έχουν αφαιρεθεί -6β.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
12:30 ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
09:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
11:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ
13:30 ΑΕΚ-ΑΡΗΣ
13:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
13:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΚΑΡΛΙΤΟΣ
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ
ΤΣΟΥΜΠΕΡ
ΝΕΪΡΑ

Το αναλυτικό πρόγραμμα
και οι ώρες της 1ης αγωνιστικής

Έ

7η αγωνιστική

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΜΑΔΑ
ΠΑΟ
ΒΟΛΟΣ
ΑΕΚ
ΟΦΗ

ΓΚΟΛ
8
5
5
4

ΑΓ.
7
7
7
7

TIPS:

• 7... πέναλτι είχε η
αγωνιστική. Στις έξι προηγούμενες
αγωνιστικές είχαμε 14 συνολικά. Επίσης
δεν έγιναν γκολ δύο από αυτά, ενώ ως
τώρα είχαν χαθεί δύο όλα και όλα.
• 4... γηπεδούχοι νίκησαν στην
αγωνιστική, κάτι που συνέβη μόλις
για δεύτερη φορά φέτος. Άλλωστε οι
γηπεδούχοι δυσκολεύονται πολύ φέτος,
αφού έχουν 18 νίκες έναντι 17 ηττών.

barbiesgrill.com
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Ζήτω η 28η Οκτωβρίου
Η

Επίσημη Δοξολογία για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου
τελέστηκε στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου,
χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Αυτού Εξοχότητα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου,
Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, η Αυτού Εξοχότητα Μαρία Σαράντη, Πρέσβης
του I.C.A.O., ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοντρεάλ Μιχάλης Γαβριηλίδης,
η Επίτιμη Γενική Πρόξενος της Κύπρου Βίβιαν Κυριακοπούλου, ο Αντιπρόεδρος
του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ Εμμανουήλ Καλιοτζάκης, η Ομοσπονδιακή
Βουλευτής Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, η επίσημη καλεσμένη της ΕΚΜΜ από την
Ελλάδα Ευγενία Μανωλίδου, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Λαβάλ Βασίλης Καρυδόγιαννης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαίρη Ντέρου και Αγλαΐα Ρεβελάκη, οι πρώην

Πρόεδροι της ΕΚΜΜ Νικόλαος Τ. Παγώνης και Γιάννης Θεοδοσόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εράνου της ΕΚΜΜ Δρ. Γιώργος Τσούκας, ο Πρόεδρος
της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνα Καρβελά, η
Ταμίας Βούλα Νεοφώτιστου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και
εκπρόσωποι συλλόγων και οργανισμών.
Μετά τη δοξολογία, ακολούθησε τιμητική εκδήλωση στην αίθουσα του Ι. Ναού, στη
διάρκεια της οποίας, ο Επίσκοπος, η Πρέσβης της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της
ΕΚΜΜ μίλησαν για την σπουδαιότητα της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» για την Παροικία μας και για την μητέρα πατρίδα.

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

Η εκδήλωση της Επιτροπής Εράνου με την Ευγενία Μανωλίδου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ερανικό
δείπνο για τα σχολεία μας, με την Ευγενία Μανωλίδου, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερανικού της
ΕΚΜΜ. Αυτή η sold out εκδήλωση, στο πλαίσιο της
καμπάνιας “I STAND FOR OUR SCHOOLS”, μας έδωσε μια ακόμη ευκαιρία για να στηρίξουμε δυναμικά τα
σχολεία μας. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ιάκωβο και την Αυτού Εξοχότητα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, Πρέσβη της Ελλάδος στον Καναδά για την
παρουσία τους. Επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο
Τσατά για τη γενναιοδωρία του.
Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς ήταν η Διευθύντρια της
σχολής «Ελληνική Αγωγή» Ευγενία Μανωλίδου. Θέμα
της εμπνευσμένης διάλεξής της ήταν τα «Ελληνικά, η
Γλώσσα του Μέλλοντος». Στη λεπτομερή παρουσίασή
της, η Κα Μανωλίδου τόνισε τη σπουδαιότητα, το μεγαλείο αλλά και τη χρησιμότητα των αρχαίων ελληνικών
σήμερα. Επιπλέον, εξήγησε τη σύνδεση των αρχαίων
ελληνικών με την τεχνολογία, και τη φιλοσοφία με την
τεχνητή νοημοσύνη, ενώ, με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, παρουσίασε τον πιο κατάλληλο τρόπο

να διδάξουμε στα παιδιά τη γλώσσα, ώστε να καταλάβουν την ομορφιά των κειμένων χωρίς να τη βαρεθούν.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Ζηνουπόλεως Ιάκωβος και η Αυτού Εξοχότητα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, Πρέσβης της Ελλάδας στον
Καναδά. Για τη σπουδαιότητα της γλώσσας μας μίλησε, επίσης, ο φιλέλληνας Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ Jacques Bouchard. Για τη διατήρηση
της ελληνικής γλώσσας μέσα από το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», μίλησε ο Γενικός Διευθυντής Χρήστος Αδαμόπουλος, ενώ για το έργο της οικονομικής ενίσχυσης
του σχολείου, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εράνου
της ΕΚΜΜ και εμπνευστής της εκδήλωσης Δρ. Γιώργος Τσούκας.
Στο κλείσιμο της βραδιάς, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος
της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, ο οποίος συνεχάρη την
Επιτροπή Εράνου, τους εθελοντές, τους δωρητές και
όλους όσοι συντέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης,
ενώ ευχαρίστησε θερμά την Κα Μανωλίδου, στην οποία

προσέφερε ένα αναμνηστικό δώρο από την ΕΚΜΜ.
Την παρουσίαση του προγράμματος έκανε ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΕΚΜΜ Δημήτρης Κατσαούνης. Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης, μέρος
της καμπάνιας “I STAND FOR OUR SCHOOLS”, είχε
η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ Κωνσταντίνα Καρβελά, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ Πάρι Πέτρου και τις κυρίες Μαρία Νανά και Άντζι
Βούρθη από την Επιτροπή Εράνου της Κοινότητας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της Επιτροπής
Εράνου για την προσφορά και τη βοήθειά τους στην
επιτυχία της εκδήλωσης και ιδιαίτερα στον Επίτιμο
Πρόεδρο της καμπάνιας, Γιάννη Μούκα, στον Πρόεδρο
της Επιτροπής Εράνου, Σταύρο Τσινάλη, τον Γιώργο
Κουφάλη και τον Τάσο Ξυπολιτάκη.
Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθηκαν και πρόσφεραν για τα σχολεία μας!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών,
Α. Κατσανιώτη, προς τους
Απόδημους Έλληνες
για την Εθνική Επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ενόψει της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης
απηύθυνε στους Απόδημους Έλληνες τον εξής
χαιρετισμό:
«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Η επέτειος της 28ης Οκτώβριου του 1940 αποτελεί
για τον απανταχού Ελληνισμό ημέρα μνήμης και
τιμής. Τιμάται σήμερα η ομοψυχία και η ομοθυμία
με την οποία οι πρόγονοί μας όρθωσαν το ανάστημά
τους απέναντι στον εκβιασμό του επίδοξου εισβολέα.
Φώναξαν «ΟΧΙ» απέναντι στο φασισμό και στο ναζισμό.
Στο υπερήφανο αυτό «ΟΧΙ» συνοψίζεται η πίστη των
Ελλήνων στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της
δικαιοσύνης και της αφοσίωσης στα εθνικά ιδεώδη.
Η άρνηση της Ελλάδας, τα ξημερώματα της 28ης
Οκτωβρίου, να παραδοθεί στις δυνάμεις του Άξονα,
μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε έναν ενθουσιώδη λαϊκό
παλμό ενός πλήθους που έπαιρνε στα χέρια τα άρματα
για να υπερασπιστεί τα άγια χώματα της Πατρίδας.
Το σθένος αυτό των Ελλήνων προκάλεσε δέος στους
λαούς – σε φίλους και εχθρούς μας – και αποδείχθηκε
συνώνυμο του ηρωισμού. Παράδειγμα ενότητας
ενός λαού που δε λύγισε μπροστά στην υπεροχή του
εχθρού. Αντιθέτως, πήρε δύναμη να ριχθεί στη μάχη,
αποδεικνύοντας πως καμία αριθμητική και στρατιωτική
υπεροχή δε συγκρίνεται με τη δύναμη της ψυχής και της
καρδιάς.
Ελληνίδες και Έλληνες απανταχού της γης,
Ο εορτασμός της φετινής Επετείου του ’40 συμπίπτει
με τους εορτασμούς των 200 ετών από την έναρξη του
Αγώνα της Παλιγγενεσίας. Προκύπτει με αυτόν τον
τρόπο, η προσφορότερη όλων συγκυρία για εθνική
ιστορική επισκόπηση και πατριωτική ανάταση. Οι θυσίες
των προγόνων μας μάς εμπνέουν και μας καθοδηγούν
μέχρι σήμερα. Η πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το αίσθημα ευθύνης για
την προάσπιση της Πατρίδας, το σθένος που υπερνικά το
φόβο και τροφοδοτεί την ελπίδα. Όλα τούτα αποτελούν
οδηγό μας και φωτίζουν το μονοπάτι που καλούμαστε
να διαβούμε, όλοι μαζί, ως Έθνος και μας εμπνέουν
να προοδεύουμε, με το βλέμμα στις επόμενες γενεές
Ελλήνων. Σε αυτόν το δρόμο σάς καλώ να πορευθούμε
ενωμένοι σαν μία γροθιά, με μοναδικό μέλημά μας
την επίτευξη των εθνικών μας στόχων αλλά και ένα
λαμπρότερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!»

Σταύρος Αρναουτάκης από το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι:
«Τιμή και δόξα στους ήρωες του 1940. Με ενότητα,
αλληλεγγύη και στήριξη θα ξεπεραστούν τα προβλήματα
στις πληγείσες περιοχές και να πάει ο τόπος μπροστά».

Στην απόδοση τιμής στους ήρωες του 1940,
αλλά και στην ενότητα, αλληλεγγύη και στήριξη
όλων, Εκκλησίας, θεσμικών εκπροσώπων,
φορέων, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
στις σεισμόπληκτες περιοχές και να πάει ο
τόπος μπροστά, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο
Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης,
ευρισκόμενος την Πέμπτη 28/10 στην πληγείσα
Δημοτική κοινότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου
Μινώα.
Ο Περιφερειάρχης συμμετείχε στη Δοξολογία της
Εθνικής Επετείου που τελέστηκε στο Μητροπολιτικό
ναό από το Σεβασμιότατο κ.κ. Ανδρέα, κατέθεσε
στεφάνι και συνομίλησε – ευχήθηκε, στους
παριστάμενους εκπαιδευτικούς – πολίτες.
Παράλληλα, ο κ. Αρναουτάκης παρακολούθησε την
παρέλαση χειροκροτώντας θερμά μαζί με όλους
τους θεσμικούς εκπροσώπους τους μαθητές, τις
μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που παρά τις
αντίξοες συνθήκες και τα κλειστά σχολεία, τα παιδιά
της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης οικειοθελώς
συμμετείχαν στην παρέλαση, για να τιμήσουν την
Εθνική Επέτειο αλλά και παράλληλα να δώσουν το
μήνυμα της αισιοδοξίας και της επανεκκίνησης.
Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο Αρκαλοχώρι

μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, συμμετείχαν
οι Βουλευτές, Μάξιμος Σενετάκης, Σωκράτης
Βαρδάκης, Νίκος Ηγουμενίδης, Μανόλης
Συντυχάκης, ο Δήμαρχος Μινώα, Μανόλης
Φραγκάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
συμβουλίου Κρήτης, Παύλος Μπαριτάκης, ο π.
Δήμαρχος Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, τοπικοί
φορείς, στελέχη του Δήμου κ.α.
«Το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων απέναντι στο φασισμό
και το ναζισμό αποτελεί μια κορυφαία στιγμή της
νεότερης ιστορίας μας. Ως Περιφέρεια Κρήτης,
τιμούμε τους ήρωες του 1940, με την πεποίθηση
ότι η γνώση της ιστορίας και η συνείδηση του
παρελθόντος προδιαγράφουν με τον καλύτερο
τρόπο το μέλλον» δήλωσε, ο Περιφερειάρχης Κρήτης,
Σταύρος Αρναουτάκης.
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης από το σεισμόπληκτο
Αρκαλοχώρι αναφέρθηκε στα διαχρονικά και πάντα
επίκαιρα μηνύματα της Ενότητας, της Αλληλεγγύης,
της στήριξης όλων, Εκκλησίας, Αρχών, κεντρικής
διοίκησης, φορέων, ώστε να ξεπεραστούν τα
προβλήματα στις σεισμόπληκτες περιοχές και να
πάει ο τόπος μπροστά.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

CANADIAN HELLENIC CONGRESS
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5

chc@chcongress.ca – www.chcongress.ca

Για άμεση δημοσίευση

της 26

ης

Μήνυμα του ΕΚΚ για τις επετείους
Οκτωβρίου 1912 και της 28ης Οκτωβρίου 1940

Μοντρεάλ, 18 Οκτωβρίου 2021---- Η 26η Οκτωβρίου είναι
ημέρα με διπλή σημασία για τη Θεσσαλονίκη, εορτάζουμε
τον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, καθώς και την
απελευθέρωσή της το 1912.
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί σταθμό στην ιστορία
του ελληνικού έθνους και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι
της εθνικής συλλογικής μας μνήμης. Είναι ημέρα τιμής και
περηφάνιας, όπου τιμούμε το μεγαλείο της τόλμης και του
ηρωισμού των Ελλήνων στον αγώνα. Γνωστά είναι τα « Όχι »
στην ιστορία της Ελλάδας μας, σε αντιμετώπιση του εχθρού
και ο αγώνας αυτός συνεχίζεται ακόμα και σήμερα.
Ας αποτίσουμε, με ευλάβεια και σεβασμό, ελάχιστο φόρο
τιμής και ευγνωμοσύνης στους νεκρούς ήρωες και ας
ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική.

Χρόνια πολλά !
Ζήτω η 26η Οκτωβρίου 1912 !
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940 !
Ζήτω η Ελλάδα !
Ζήτω ο απανταχού Ελληνισμός !
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LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE SOCRATE
THE SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ I∆ΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
EXECUTIVE/EXÉCUTIFS:
Honorary Chair / Président
Honoraire:
Constantine Anastasopoulos
Chair of the Board /
Président du CA:
Peggy Sifakis

Συλλυπητήρια μετ› ευγνωμοσύνης
Συλλυπητήρια μετ' ευγνωμοσύνης

Πρόσφατα χάσαμε από «την παροικιακή μας οικογένεια» τον Σωκράτη Γκουλάκο.
Ο Μπιλ Μπράωνστην (Bill Brownstein) στο μνημονευτικό του άρθρο στην εφημερίδα
Πρόσφατα χάσαμε από "την παροικιακή μας οικογένεια" τον Σωκράτη Γκουλάκο.
Gazette
του Μόντρεαλ (30 Αυγ. 2021) τον αποκάλεσε «Εναν τιτάνα της Ελληνικής ΚοιΟ Μπιλ Μπράωνστην (Bill Brownstein) στο μνημονευτικό του άρθρο στην εφημερίδα
νότητας
του Μόντρεαλ».
Gazette του Μόντρεαλ (30 Αυγ. 2021) τον αποκάλεσε "Εναν τιτάνα της Ελληνικής
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Vice-President Internal / V.
P. (Interne)
Denise Chrissulis

Κοινότητας του Μόντρεαλ".

Ο μηΕλληνικής
καταγωγής
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Ο μηΕλληνικής
καταγωγής
αρθρογράφοςείχε
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πιθανόν
αρκετοί
στην
Κοινότητά
μας
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αγάπη του
του για
Δεν Δεν
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για για
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πιστή,
αστείρευτη,
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Ελληνική μας Κοινότητα και τα ιδρύματά της.
Ελληνική μας Κοινότητα και τα ιδρύματά της.
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Ήταν κάτι που κληρονόμησε από τους γονείς του, τον Χρήστο και την Κόνι.

Ήταν κάτι που κληρονόμησε από τους γονείς του, τον Χρήστο και την Κόνι.

Το όραμα του Σωκράτη, από τον καιρό που με την εταιρία Dragonas/Goulakos
λειτουργούσε ως ορκωτός λογιστής της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, ήταν να
βοηθήσει
ανανέωση
καιτον
αναδιοργάνωση
παραρτημάτων
της ΕΚΜΜ ούτως
Το όραμα
τουστην
Σωκράτη,
από
καιρό που των
με την
εταιρία Dragonas/Goulakos
ώστε η Κοινότητα,
να λειτουργεί
στην περίοδο
και στην
ευρύτερη κοινωνία
λειτουργούσε
ως ορκωτός
λογιστής αντάξια
της Ελληνικής
Κοινότητας
Μόντρεαλ,
ήταν να
που κατοικούμε.
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βοηθήσει στην ανανέωση και αναδιοργάνωση των παραρτημάτων της ΕΚΜΜ ούτως
ώστε η Κοινότητα, να λειτουργεί αντάξια στην περίοδο και στην ευρύτερη κοινωνία που
Με την επιθυμία να συνεχιστή το όραμα αυτό, η οικογένεια Γκουλάκος επέλεξε το
κατοικούμε.
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης (ΕΙΣ) ως δικαιούχο για δωρεές αντί γιά

BOARD
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λουλούδια.
Η επιλογή τους αυτή έφερε στο ΕΙΣ δωρεές του ποσού των $12,000. σε λογαριασμό
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Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης (ΕΙΣ) ως δικαιούχο για δωρεές αντί γιά λουλούδια.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης,
Η επιλογή τους αυτή έφερε στο ΕΙΣ δωρεές του ποσού των $12,000. σε λογαριασμό που
είναι ευγνώμων για την χειρονομία αυτή και εκφράζουν εγκάρδια συλλυπητήρια στην
φέρειοικογένεια
το όνομα:Γκουλάκου
Socrates Goulakos
Vision Fund.
για την τόσο ξαφνική απώλεια του λατρευτού τους Σωκράτη.
(γονείς Χρήστος & Κόνι, σύζυγος Τζούλη, παιδία Σπύρος, Χριστόφορος και
Κώνστανς, αδελφός Γιώργος)

Follow our page on
Facebook:
Socrates
Educational
Foundation

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης, είναι
ευγνώμων
για ητην
χειρονομία αυτή και εκφράζουν εγκάρδια συλλυπητήρια στην
Αιωνία του
μνήμη,
οικογένεια Γκουλάκου για την τόσο ξαφνική απώλεια του λατρευτού τους Σωκράτη.

Donate online at
www.socratesef.org
/donate-now

Κώνστανς, αδελφός Γιώργος)

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου,
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης

(γονείς Χρήστος & Κόνι, σύζυγος Τζούλη, παιδία Σπύρος, Χριστόφορος και

To find out your specific
tax credit for your
donation go to
www.socratesef.org/links

Αιωνία του η μνήμη,
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου,

32 rue Creswell, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 1W7
Tel: (514) 558-1599
www.socratesef.org
Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Σωκράτης socratesef@gmail.com
Charity BN/NE organisme de bienfaisance: 86522 9165 RR0001
32 rue Creswell, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 1W7
Tel: (514) 558-1599
www.socratesef.org
socratesef@gmail.com
Charity BN/NE organisme de bienfaisance: 86522 9165 RR0001
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΏΛΗΣ

ΙΏΑΝΝΗ
ΒΛΑΧΟΥ

(από Παραδείσια Μεγαλόπολης)

(από Δαφνί Λακωνίας)

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΑΡΓΥΡΏ ΚΟΤΣΟΡΟΥ
(από Λουρδάτα Κεφαλονιάς)

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΙΏΑΝΝΗ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ
(από Πέρα Μέλανα Κυνουρίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΚΑΦΑΣ

ΙΏΑΝΝΗ
ΠΑΝΟΠΑΛΗ

(από Παραδείσι Ρόδου)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

(από Συκιά Μολάων Λακωνίας)

SERVING THE COMMUNITY SINCE 1928
In recognition that life and death are inextricably linked,
it is our mission to care for the deceased with dignity and provide
services to the bereaved with sensitivity and compassion.

Στις δύσκολες στιγμές , πάντα δίπλα σας

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • info@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗ

ΑΝΔΡΈΑ
ΜΠΙΚΟΥ

(από Παραδείσια Αρκαδίας)

(από Τουρλάδα Καλαβρύτων)

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΙΚΗΣ)
ΞΈΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(από Σαβάλια, Αμαλιάδος Ηλείας)

(από Δόξα Αρκαδίας)

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΛΛΙΑ

ΈΥΑΝΘΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ

(από Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής)

(από Λογκά Καλαμάτας)

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Our family...caring for yours

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

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

44 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 28/29 Οκτωβριου, 2021 / October 28/29, 2021

Ανακοίνωση Επιτροπής
58 · www.bhma.net
· Ελληνοκαναδ
Ανοικοδόμησης
Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021,
απεβίωσε στο Μόντρεαλ, ο αείμνηστος σύζυγος,
Του Ιερού
Ναού
Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
πατέρας, παππούς και αδελφός
τουΑγίας
Ιερού Ναού
της του Σοφίας
Θεού Σοφίας
Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
της Αγίας
του
Θεού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ

του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

(από Ηράκλειο, Κρήτης, ετών 88).

ΑγαπητοίΠρόσκληση
συμπάροικοι, αγαπητοί
εν Χριστώ
αδελφοί,
σε «Γεύμα
Μακαρονάδας»
Για μια
ακόμα
φορά
θέλουμε
εκφράσουμε
τα Ανοικτής
θερμάΕπιστολής,
μας απευθυνόμαστε
Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν Χριστώ
αδελφοί,να
Μέσω
αυτής μας, της δεύτερης
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της
ευχαριστήρια
σε όλη
και ιδιαιτέρως
σε όσους μας
του
Θεού Σοφίας που βρίσκεται
στο 898την
SaintΠαροικία
- Roch γωνία Wiseman,
στο Park Extension.
.
σκέπτονται
και
ενισχύουν
ηθικά
και
υλικά τιςτουπροσπάθειές
μας
Βασιζόμενοι
πάντα στην
αγάπη
όλων όσων θέλουν
να δούν
την τελειοποίηση
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.
Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε
όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα,
Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν
αδελφοί,
Η και
εκδήλωση
θα γίνει
αίθουσα τουπροσωπικό
Συλλόγου Μεσσηνίων
7287.Χριστώ
CHAMPAGNEUR,
γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος,
όλο
το στην
πρόθυμο
τους
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα
σας υπενθυμίζουμε
ότι λόγω του ότι οιόλους
ανάγκες για
την ολοκλήρωση
του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας
Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε
τους
Παροικιακούς
Μέσω
μας, στον
τηςέρανο
δεύτερης
Ανοικτής
Επιστολής,
προτρέπουμεαυτής
να συμμετάσχετε
καταθέτοντας
την δωρεά σας,
κατ΄ευθείαν στουςαπευθυνόμαστε
δύο ειδικούς λογαριασμούς
Τραπεζών
που έχουν ανοιχτεί
για τον
σκοπό αυτόν: τους Συμβούλια που πρόθυμα μας
συλλόγους,
και
τα
Διοικητικά
προς
εσάς
για
να
σας
ενημερώσουμε
και
πάλι
σχετικά
με τα όσα
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The
Bank of Nova Scotia,
Shopping
Cent,
2305 Rockland Road,
ste 1830,
Mont Royal,
H3P 3E9,
.VilleΑγίας
σχετίζονται
με Rockland
τον υπό
ανοικοδόμηση
Ιερό
Ναό
τηςQCτου
Θεού
συμπαραστάθηκαν
και
μας
συμπαραστέκονται
Transit no 62851, account no 0005215.
Σοφίας
που
βρίσκεται
στο
898
Saint
Roch
γωνία
Wiseman,
Αναφέροντας
τους αριθμούς,Υγεία,
μπορείτε επίσης
να πάτεκαι
σε οποιοδήποτε
άλλο υποκατάστημα
ή της ScotiaBank σας
Σας ευχόμεθα,
Αγάπη,
πολύ υπομονή,
γιατης
τιςCIBC,
δύσκολες
διευκολύνει
και να
κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
στο
Park
Extension.
EGLISE
STE-SOPHIE
DIEU C.P. 73 BP DU
. PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.
στιγμές
πουDEδιερχόμεθα
Φυσικά
λόγω του ότι έχουμε άδειααπό
έκδοσηςκαρδιάς
αποδείξεων για
φορολογικές
απαλλαγές (Registration No:
790776124
RC0001) θα
Ας μετανοήσουμε
και
ας όσων
προσευχηθούμε,
έτσι
ώστε
Βασιζόμενοι
πάντα
στην
αγάπη
θέλουνή ηνα
δούν
την
σας στείλουμε και την σχετική
απόδειξη.
Η συμμετοχή
σαςόλων
στο «Γεύμα
της Μακαρονάδας»
ενίσχυσή
σας με
οποιονδήποτε
άλλον τρόπο μπορείτε, θα
μας χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και θακαι
προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση
τελειοποίηση
του
Ιερού
μας
Ναού,
την την
επαναλειτουργία
του, του
και αυτή η πληγή
της πανδημίας
πουενθαρρύνει
ταλαιπωρεί
την ανθρωπότητα
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
σας
προσκαλούμε
την
Κυριακή
11
Ιουνίου
2017,
από
τις
12:00
ως
τηλεφωνείτε στην κα .Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576
να περάσει
τις 6:00 μ.μ. σε μια
εκδήλωση
«Γεύματος
με
Μακαρονάδα,»
αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
Οιτιμή
δωρεές
από τοMεπερίσσευμα
της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000
με
εισιτηρίου
$15.00.
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
(επτά) χιλιάδες δολάρια.
ΗΌμως
εκδήλωση
θα γίνει
στην
αίθουσα
Συλλόγου
Μεσσηνίων
οι ανάγκες
είναι
μεγάλες
και ητου
κάθε
ηθική και
μικρή ή
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας
μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την
ολοκληρώσουμε
την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε
Διοίκηση
του Συλλόγου.
Παράλληλα
σαςμας
υπενθυμίζουμε
ότιτόσα
λόγω
του ότι
οι ανάγκες
για
το πνευματικό
έργο, όπως επί
χρόνια
παρείχε
ο Ιερός
Ναός
την
ολοκλήρωση
του
έργου
είναι
πολύ
μεγάλες,
σας
προτρέπουμε
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας,
Ως εκ τούτου,
οι προσπάθειές
συνεχίζονται.Τραπεζών που έχουν
κατ΄ευθείαν
στους
δύο ειδικούςμας
λογαριασμούς
Γι’ αυτό,για
σαςτον
υπενθυμίζουμε
ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:
ανοιχτεί
σκοπό αυτόν:
*CIBCκαταθέτοντας
1254 Ave Beaumont
Mont-Royal
Qc.λογαριασμό
H3P 3E5 Branch
*Είτε
την προσφορά
σας στον
τής Transit
number
00601
Account
Number
12-01514.
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
62851ste
Account
Number
0005215,
πουH3P
ανοίχτηκε
ειδικάno
για62851,
τον
Road,
1830, Ville
Mont
Royal, QC
3E9, Transit
σκοπό αυτόν,
account
no 0005215.
Αναφέροντας
τους
να πάτε
σε
:
*Είτε στέλνοντας
τηναριθμούς,
προσφοράμπορείτε
σας στηνεπίσης
διεύθυνση
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE,
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
MONTREAL
QC. H2S
3K6 την προσφορά σας στην διεύθυνση:
Επίσης
μπορείτε
να στείλτε
EGLISE
STE-SOPHIE
DEγια
DIEU
C.P. 73
BPagiasofiamontreal@gmail.com
DU PARC,
*Είτε μέσω
e-transfer
δωρεές
στο:
MONTREAL
QC.
H2S
3K6.
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς
: 514-744-4576
μας, τηλεφωνήστε
στον
αριθμό
και ζητείστεγια
την κα
Φυσικά
λόγω του ότι
έχουμε
άδεια
έκδοσης αποδείξεων
Δήμητρα. απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα
φορολογικές
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή
Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει
Από την Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
ιδιαιτέρως
και θα ενθαρρύνει
την προσπάθειά μας για την
ολοκλήρωση
τουΑγίας
έργου,
ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού
τηςτης
του
Θεού Σοφίας του Ιερού Ναού Αγίας
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε
στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Πρόσκληση σε
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο:
Rideau Memorial Gardens & Funeral Home
4275 Boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9B 2A6
Ώρες επισκέψεων:
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου από τις 3:00 έως τις 5:00
και από τις 6:00 έως τις 9:00.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί τοΣάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 στον
Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
7700 De L’Epee, Montréal, στης 12:00 το μεσημέρι.
Η σύζυγος: Φανή Λιναρδάκη (Το γένος Μπακή)
Τα παιδιά: Άννα και Γεώργιος Γρηγοριάδης
Μιχάλης και Xρύσα Λιναρδάκη
Τα εγγόνια: Ηλίας, Δημήτριος, Δημήτριος, Φανή Χριστίνα, Θανάσης.
Τα αδέλφια: Αγγελική Αστρακιανάκη
Αικατερίνη και Γεώργιος Βέλκος
Ελένη Παπαδοπούλου
Νίκη Πετροπούλου
Ιωάννα και Τριαντάφυλλος Βασιλόπουλος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όλα τα σχετικά με τον ενταφιασμό, θα γίνουν σύμφωνα
με τους κανονισμούς που ισχύουν.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συμπαράστασης σας.

Παρακαλείστε όπως αντί για λουλούδια, εις μνήμη του αείμνηστου Δημητρίου
Λιναρδάκη, κάνετε προσφορές για το Mount Sinai Hospital Foundation.
http://www.mountsinaifoundation.org/en/donation
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Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες

29

ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

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 1/11/2021 – 7/ 11/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1863: Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός από τον Ελβετό Ερρίκο Ντινάν.
1912: Το ελληνικό στρατηγείο απαγορεύει
στην υπό το στρατηγό Θεοδώροφ βουλγαρική
μεραρχία του Ρίλου να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέπει, όμως, για λόγους αβροφροσύνης, την είσοδο δύο ταγμάτων, επικεφαλής των
οποίων είναι οι Βούλγαροι πρίγκιπες Κύριλλος
και Βόρις.
1923: Περίπου ένα χρόνο μετά τη μικρασιατι-

κή καταστροφή, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανακηρύσσει την Τουρκική Δημοκρατία.

1929: «Μαύρη Τρίτη» στο αμερικανικό χρηματιστήριο ή όπως αλλιώς θα μείνει στην ιστορία «Το Μεγάλο Κραχ». Εκατομμύρια τίτλοι μετοχών γίνονται απλά χαρτιά, χάνοντας την αξία
τους.
1947: Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, σχηματίζουν τη Μπενελούξ (Benelux),
που θα αποτελέσει τον πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
817

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22

Ήρθε η ώρα να δείξετε την άνευ
όρων αγάπη σας και να μάθετε επίσης
πώς να υποστηρίζετε τους άλλους, χωρίς
να γίνεστε εξουσιαστικοί. Η Νέα Σελήνη
στο Σκορπιό πιθανόν να δημιουργήσει
έναν κύκλο ξαφνικών αλλαγών, καθώς
αντιτίθεται στον Ουρανό στο 2ο Οίκο σας.
Αυτό σηματοδοτεί τη χρονική στιγμή που
πρέπει να φροντίσετε τα οικονομικά σας.

Η Νέα Σελήνη στην οικογενειακή
σας ζώνη στις 4 Νοεμβρίου αντιτίθεται στον
Ουρανό στη ζώνη της καριέρας σας, υπονοώντας κάποιες δύσκολες επιλογές σχετικά
με την ισορροπία εργασίας / προσωπικής
ζωής. Ευτυχώς, την επόμενη μέρα, η Αφροδίτη μετακομίζει στη ζώνη εργασίας σας,
κάνοντας τους ανθρώπους περισσότερο
πρόθυμους να σας βοηθήσουν.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες
θυσίες, καθώς θα βρεθείτε σε μια κατάσταση που θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα
στην επαγγελματική επιτυχία ή στη ρομαντική ευημερία. Όπως και να έχει όμως, όπου
κι αν εστιάσετε η επιτυχία είναι εγγυημένη.
Η Νέα Σελήνη του μήνα (4/11) που αντιτίθεται στον Ουρανό στον 1ο Οίκο σας, κάνει
έναν αρκετά συναρπαστικό κύκλο.

Μη φοβηθείτε να δώσετε
τα πάντα το Νοέμβριο. Θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να το
κάνετε. Η Νέα Σελήνη αυτού του μήνα
θα κάνει αντίθεση με τον Ουρανό, που
διέρχεται από τον 9ο οίκο σας σχεδόν
μισή δεκαετία τώρα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Υπάρχουν αρχικά καλές ειδήσεις
σχετικά με την καριέρα και τα οικονομικά
σας, με την ευγενική χορηγία του τριγώνου
Ερμή/Δία την 1η Νοεμβρίου. Ωστόσο πολύ
σύντομα, η εστίαση στρέφεται στην κοινωνική σας ζωή. Ιδιαίτερα κατά τη Νέα Σελήνη στις 4 Νοεμβρίου. Κάποιοι εκπληκτικοί
νέοι άνθρωποι μπορεί να έρθουν στο δρόμο σας, σ’ αυτό το σημείο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Ξεκινήστε το Νοέμβριο με μια
έκρηξη αυτοπεποίθησης, χάρη στην ευγενή χορηγία του Ερμή στο ζώδιό σας
που τριγωνίζει τον Δία, την 1η Νοεμβρίου. Η αυτοπεποίθησή σας θα αυξηθεί
ακόμη περισσότερο όταν η Νέα Σελήνη
στις 4 Νοεμβρίου εμφανιστεί στη ζώνη
των χρημάτων σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Η Νέα Σελήνη στον 5ο Οίκο, θα
δώσει δραματική έμφαση στη θεραπεία, καθώς αντιτίθεται στον Ουρανό στον 11ο Οίκο
σας. Προσέξτε για σημαντικές αλλαγές στην
κοινότητά σας κατά τη διάρκεια αυτού του
κύκλου. Μπορεί να βρεθείτε σε μια θέση,
που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας για να προσαρμοστείτε σ’
αυτά τα απροσδόκητα γεγονότα.

Αυτή είναι παραδοσιακά μια
ήσυχη περίοδος για εσάς. Μη μειώνετε
όμως τις υπέροχες ιδέες που μπορείτε να
πάρετε, από ένα καταιγισμό ιδεών με τους
φίλους σας, ειδικά την 1η Νοεμβρίου όταν
ο Ερμής τριγωνίζει τον κυβερνήτη σας, Δία.
Ωστόσο, θα θέλετε λίγη ηρεμία μέχρι τις 4
Νοεμβρίου, όταν η Νέα Σελήνη λάμπει από
τη ζώνη πνευματικότητάς σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Αυτό το μήνα, η Νέα Σελήνη θα
αντιπαρατεθεί στον Ουρανό, ο οποίος διέρχεται από το 12ο Οίκο σας τα τελευταία
χρόνια. Η αντίθεση αφορά ανταμοιβές
που έρχονται, αφού αποσυνδεθείτε από
τα αποτελέσματα και υποχωρήσετε στις
τυχαίες καταστάσεις της ζωής. Ο 12ος οίκος ασχολείται επίσης με την απομόνωση
και τη μοναξιά με μεταφορική έννοια.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Είναι ένας μήνας, ιδιαίτερα επικεντρωμένος στην καριέρα σας… ξεκινώντας από νωρίς με τη Νέα Σελήνη σ’ αυτή
τη ζώνη, στις 4 Νοεμβρίου. Αυτή είναι
μια πολλά υποσχόμενη επιρροή, αλλά
αντιτίθεται στον Ουρανό που βρίσκεται
στην οικογενειακή σας ζώνη. Επομένως
πρέπει να γνωρίζετε πως η πρόοδος στα
επαγγελματικά, έχει ένα κόστος.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Η Νέα Σελήνη του Σκορπιού
στις 4 Νοεμβρίου είναι καταλύτης, που
σας προτρέπει να μπείτε σε μια νέα
φάση αυτοπροσδιορισμού. Από εδώ
και στο εξής, θέλετε να έχετε τον τελευταίο λόγο για τα πλάνα στη ζωή σας.
Ωστόσο, δε συμφωνούν όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα ακόμη…

Η ελευθερία είναι ένα βασικό
θέμα για εσάς αυτόν τον μήνα. Εμφανίζεται πολύ νωρίς, κατά τη διάρκεια της
Νέας Σελήνης στη ζώνη των ταξιδιών και
της φιλοσοφίας σας στις 4 Νοεμβρίου. Με
τη Νέα Σελήνη αντίπαλη στον Ουρανό στη
ζώνη της λεπτομέρειας ωστόσο, ελέγξτε διπλά και τριπλά τυχόν σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν κάποιο ταξίδι σας.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 816

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Ι

άπωνες Σαμουράι αποφάσισαν να κάνουν παγκόσμιο διαγωνισμό για να αναδείξουν τον
καλύτερο. Έτσι πηγαίνει και ο…
Πόντιος Σαμουράι. Με τη σειρά
ξεκινά ο Αμερικανός και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα»! Ελευθερώνουν
οι κριτές τη μύγα και ξαφνικά
δίνει μία σπαθιά ο Αμερικάνος
Σαμουράι και την κόβει στα 2.
Οι κριτές τον βαθμολογούν με
8 στα 10! Ξεκινά ο Ρώσος και
φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε
ελεύθερη μια μύγα!». Ελευθερώνουν οι κριτές τη μύγα, δίνει

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

4375, Notre-Dame, suite 7, Laval
(corner Elizabeth)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2 σπαθιές ο Ρώσος Σαμουράι
και την κόβει στα 4. Οι κριτές
τον βαθμολογούν με 9 στα 10!
Ξεκινά ο Πόντιος και φωνάζει
στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα!». Ελευθερώνουν
οι κριτές τη μύγα, δίνει 1 σπαθιά ο Πόντιος Σαμουράι αλλά η
μύγα συνέχισε να πετά και έφυγε. Οι κριτές τον βαθμολογούν
με 0 στα 10! «Γιατί 0» φωνάζει
τσαντισμένος ο Πόντιος. «Γιατί
η μύγα ακόμα πετάει», λένε οι
κριτές. «Ναι, μπορεί να πετάει,
αλλά για… ρωτήστε τη… μπορεί
να… πηδάει;!».

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ

– Τοτό, μετάφρασε στα Αγγλικά: «Η γάτα έπεσε
στο νερό και πνίγηκε».
– Πανεύκολο κυρία: «The cat blum in the water,
glu glu glu, no more miaw miaw»!!!
**********
Ο Τοτός κοιμόταν την ώρα του μαθήματος
και η δασκάλα τον ρωτά:
– Τότε, πες μου δυο αντωνυμίες...
– …Ποιος; Εγώ;
– Μπράβο Τοτε, και νόμιζα πως κοιμόσουν…

**********
Ο Τοτός τηλεφωνεί στην αστυνομία: – Τρέξτε γρήγορα, ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα παίζει ξύλο
με ένα γείτονα! – Και γιατί δε μας ειδοποίησες νωρίτερα; – Γιατί μέχρι τώρα νικούσε ο πατέρας μου!

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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Something for everyone | De tout pour tous

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

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

514-800-0666

RESIDENTIAL

Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9
440 Laval Chevrolet 450-682-3670
3670, autoroute Laval W.
www.440chevroletlaval.com

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

COMMERCIAL

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

514.731.6391

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

514-715-0746
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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.

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

CPA, CA

E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

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

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις
παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και
επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε η
ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το
ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS ιδρύθηκε το 1983
και έχει την έδρα της στο Ville SaintLaurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς
εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα
εταιρεία τροφίμων στον Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά
υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για
να εργαστούν στην γραμμή
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο!
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

Παραγωγής και Συσκευασίας
της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο
περιουσιακό μας στοιχείο!
Θες να μάθεις περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
H Rose Hill Foods ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων
στον Καναδά.

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση
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Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε
η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

www.lazaros.ca

Σ

Ε
ΠΡΟΣΦΟΡ

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent
Qc, Canada H4S 2A2
www.rosehillfoods.com
514 745-1153

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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

978
9999

450

Απ’όλα για όλους
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MANTAB IS
EXPANDING
MANTAB
IS AND
SO IS OUR TEAM!
EXPANDING
AND
SO IS OUR TEAM!

We’re looking for:
-We’re
Quality
Control
looking
for:
Coordinator
-- Quality
Sales Control
Coordinator
Representatives
-- Sales
Warehouse Workers
Representatives
- Warehouse Workers

Em ai l y o u r re s u m e a t
service@mantab.com
Em ai l y o u r re s u m e a t
ΖΗΤΩ
το έπος του 1940
service@mantab.com

ΖΗΤΩ το ΟΧΙ
ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΣ

I M P O R T E R O F FR O Z E N F R UI T S A N D V E G E T A B L E S
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