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PROFESSIONAL AUTO BODY

REPAIR & PAINTING
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ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

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

ΔΕΘ: Το σχέδιο Τσίπρα
για τις εκλογές

Άρωμα…
γυναίκας

ΚΕΜΠΕΚ

Κυριαρχία Legault και CAQ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Φαβορί για την αντιπολίτευση το Québec solidaire
ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Πόσο έτοιμη είναι η πολιτική
ηγεσία της Ελλάδας για
προληπτικό πλήγμα;
Ανάλυση από τον Νίκο Ιγγλέση

Η

Κατερίνα Βαρβαρήγου (φωτ.)
ανέλαβε Γενική Πρόξενος της
Ελλάδας στο Μόντρεαλ στις 21 Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας τον
Μιχάλη Γαβριηλίδη.
Η κα Βαρβαρήγου εισήλθε στο διπλωματικό κλάδο το 1999. Ασχολήθηκε
για μεγάλο διάστημα με ευρωπαϊκά
θέματα, έχοντας υπηρετήσει τόσο τη
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην
Ε.Ε. όσο και στη Δ/νση Ευρωπαϊκών
Εξωτερικών Σχέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών. Έχει υπηρετήσει, επίσης,
στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο και
στο Προξενείο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη. Την τελευταία τριετία ήταν
Διπλωματική Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μιλά γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά.| © mfa.gr

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Πρόστιμα
σε όσους
συσσωρεύουν
σκουπίδια!

ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Πανδημία
τέλος
στις ΗΠΑ!
ΣΕΛΙΔΑ 26
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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

Putting money
back into your
pockets, we’re
making that a
real priority.
• $5,000 more for families
• $2,000 allowance for
each senior
• Abolishing the welcome
tax on the purchase of a
first home
• Free public transportation
for students and seniors
• Up to $10,000 for
renovations with RénoVert

Vanessa Hernande, Official Agent of the Quebec Liberal Party.
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ΚΕΜΠΕΚ

Δημοσκόπηση: Η «ατμομηχανή»
Legault σε πλήρη ατμό

Ο François Legault και το CAQ συνεχίζουν να κυριαρχούν στις προθέσεις
ψήφου παντού στο Κεμπέκ, εκτός από το νησί του Μόντρεαλ
«Η κατάρρευση των Φιλελευθέρων μεταξύ των Γαλλοφώνων μπορεί να έχει
αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε
πολλά μέρη», προσθέτει ο κ. Bouchard,
περίεργος να μάθει το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας σε πολλές περιοχές στα
ανατολικά του νησιού του Μόντρεαλ.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ένα καυτό θέμα σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία, τα ετήσια όρια μετανάστευσης στο Κεμπέκ, εξετάστηκαν επίσης
στην έρευνα. Βασικά, οι άνθρωποι ακολουθούν τη γραμμή του κόμματος που
ψηφίζουν.
Οι μισοί κάτοικοι του Κεμπέκ (49%) θέλουν να διατηρήσουν τα τρέχοντα όρια
μετανάστευσης, τα οποία είναι περίπου

50.000 νέοι μετανάστες ετησίως. Αυτή είναι η επιλογή που επιλέγεται από το CAQ
και το PCQ. Το ένα τέταρτο (26%) θα ήθελε να αυξήσει τα όρια, όπως το QS (μεταξύ 60.000 και 80.000) και το PLQ (70.000
το πρώτο έτος). Η ιδέα της μείωσης των
ορίων λαμβάνει το 17% της υποστήριξης,
περισσότερο από το μόνο κόμμα που την
υποστηρίζει, το PQ (35.000).
Σημειώνουμε, ότι η περιοχή του Κεμπέκ
είναι η πιο εύφορη στο status quo σε
αυτήν την περιοχή (54%). Η ανάγκη τροποποίησης της φόρμουλας γίνεται περισσότερο αισθητή στο νησί του Μόντρεαλ,
όπου εγκαθίσταται η πλειονότητα των
μεταναστών, ενώ οι υπέρ της αύξησης
(34%) και της μείωσης (19%) των κατωφλίων είναι οι πιο πολυάριθμοι.
Επί 34 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

Τ

ην κυριαρχία του François Legault
και του CAQ αποκαλύπτει δημοσκόπηση της εταιρείας Segma που
πραγματοποιήθηκε προς όφελος των
ΜΜΕ Le Soleil, Cogeco και Les Coops de
l›information. Εάν η ψηφοφορία είχε
πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, το 39,8% των κατοίκων του Κεμπέκ
θα ψήφιζαν το Συνασπισμό του Κεμπέκ
(CAQ) και θα ανανέωνε το συμβόλαιο
του Φρανσουά Λεγκώ ως πρωθυπουργού του Κεμπέκ.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε
1.080 ψηφοφόρους του Κεμπέκ μέσω
τηλεφωνικών συνεντεύξεων, από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη
20 Σεπτεμβρίου. Το μέγιστο περιθώριο
σφάλματος είναι 3%.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ο αγώνας υπόσχεται να
είναι σκληρός, ειδικά για τη δεύτερη
θέση και τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεύτερη θητεία ακόμη πιο
ισχυρή από το ποσοστό του 37,4% των
ψήφων που συγκέντρωσαν ο κ. Legault
και το CAQ πριν από τέσσερα χρόνια, στις
εκλογές του 2018, όταν ανήλθαν στην
εξουσία. Ωστόσο, η ψηφοφορία γίνεται
σε 12 ημέρες.
Στο μεταξύ, οι πέντε ηγέτες επρόκειτο
να συναντηθούν το βράδυ της Πέμπτης
22/9 για το δεύτερο και τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ των ηγετών, στο πλατό του
Radio-Canada. Η μετανάστευση είναι πιθανό να είναι από τα πιο «καυτά» θέματα, όπως αποκαλύπτει επίσης η έρευνα.
Οι συγκρούσεις μεταξύ των αρχηγών,
των άλλων τεσσάρων βασικών κομμάτων,
αναμένεται να ενταθούν. Επειδή, υπό
το πρίσμα της δημοσκόπησης, ο Gabriel
Nadeau-Dubois του Québec solidaire
(QS), στο 16,4% μόλις κατανεμηθούν οι
αναποφάσιστοι, η Dominique Anglade
του Φιλελεύθερου Κόμματος (PLQ), στο
14,5%, ο Éric Duhaime του Συντηρητικού
Κόμματος ( PCQ ), στο 14,4% και ο Paul

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

St-Pierre Plamondon του Parti Québécois
(PQ), στο 13,8%, αγωνίζονται για τη θέση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
ΤΟ ΚΟΜΜΑ DUHAIME
Όσο για τους Συντηρητικούς του κ.
Duhaime, η δημοσκόπηση βλέπει σημάδια ισοπέδωσης. «Στην πρώτη τηλεοπτική αντιπαράθεση, ο Éric Duhaime πόνταρε πολλά στο γεγονός ότι είναι ο μόνος
πραγματικά διαφορετικός από τους άλλους. Αλλά δεν είναι κάτι που βλέπουμε
ότι το συμμερίζεται η πλειοψηφία του
πληθυσμού», αναλύει.
Εάν το PCQ παραμείνει δεύτερο κόμμα στην περιοχή του Κεμπέκ, με πάντα
25% υποστήριξη, το CAQ θα έπαιρνε μία
ψήφο στις δύο (48,7%), όπως ακριβώς
στο στέμμα του Μόντρεαλ (49,2%) και
μόλις λιγότερες στο υπόλοιπο Κεμπέκ
(42,3%). Για το Κεμπέκ, το CAQ κέρδισε
έξι ποσοστιαίες μονάδες σε δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση της
Segma- Le Soleil στις 6 Σεπτεμβρίου.
Αλλά μόνο το 20,7% των ψηφοφόρων
στο νησί του Μόντρεαλ θα ψήφιζαν για
την κυβέρνηση, ακόμη περισσότερο από
το 17% που ανατέθηκε στο CAQ στις
εκλογές του 2018. Στο νησί, οι κακίστες
είναι συνδεδεμένοι με τους αλληλέγγυους (20,8%) και αρκετά μήκη πίσω από
τους Φιλελεύθερους (31%).
Η περιοχή του Μόντρεαλ θα συνέχιζε να επιτρέπει στους Φιλελεύθερους
να σώσουν το πρόσωπο και ίσως να διατηρήσουν τον τίτλο της αξιωματικής
αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση
του Κεμπέκ. Ακόμα κι αν το κόμμα της κ.
Anglade τερματίσει πέμπτο στους πέντε,
παντού εκτός από το νησί. Και παρά την
πείνα υποστήριξης 7,1% μεταξύ των Γαλλόφωνων, σε σύγκριση με 57,4% μεταξύ
των Αγγλόφωνων και των αλλόφωνων
στο Κεμπέκ.
Το PLQ έρχεται τρίτη στη δημοσκόπηση
ως η καλύτερη αντιπολίτευση (17%), πίσω
από την QS (27%) και την PQ (20%). «Βλέπουμε ότι το ιστορικό φιλελεύθερο
εκλογικό σώμα των ηλικιωμένων μεταφέρεται στο CAQ», εξηγεί ο δημοσκόπος
Bouchard. Αυτό εξηγεί τη δύναμη του κ.
Legault μεταξύ των ψηφοφόρων ηλικίας
55 ετών και άνω.

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com

514.903.9000

Andreas

Michalopoulos
and associates
with
over

30

YEARS
EXPERIENCE

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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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

ΟΥΔΈΤΕΡΟ ΦΎΛΟ

Ψυχική διαταραχή ή μόδα;

Σ

ύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο Αδάμ και η Εύα αφού έφαγαν στον παράδεισο τον απαγορευμένο καρπό, αντιλήφθηκαν
ότι ήταν γυμνοί και έραψαν φύλλα συκής για να καλύψουν τα ιδιωτικά τους μέρη.
Το φύλλο συκής από τότε αναφέρεται μεταφορικά όταν θέλουμε
να περιγράψουμε καταστάσεις ντροπής, που πρέπει να αποκρύψουμε. Σύμφωνα με τη βιολογική επιστήμη, τα βιολογικά φύλα
της ανθρώπινης φυλής είναι δύο, ανδρικό και γυναικείο.
Τα τελευταία χρόνια, οι αυτοθεωρούμενες προηγμένες κοινωνίες,
αγνοώντας τους απαραβίαστους νόμους της φύσης αποδέχτηκαν
και νομοθέτησαν την ύπαρξη ενός τρίτου ή ουδέτερου φύλου, για
να ικανοποιήσουν προφανώς το ελαχιστότατο ποσοστό εκείνων
όσων αυτοβούλως επέλεξαν να απορρίψουν το βιολογικό φύλο
τους. Πως όμως εννοείται το λεγόμενο ουδέτερο γένος ή τρίτο
φύλο; Όπως αναφέρουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, πρόκειται
για μία κοινή ερώτηση η οποία εκφράζει τη διάθεση για αναγνώριση και συμπερίληψη όλων εκείνων που δεν αντιπροσωπεύονται
από το δυαδικό άνδρας/γυναίκα.
Ο όρος μη δυαδικός εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το 2014 από χρήστες που ρωτούσαν τι σημαίνει, ενώ το «εκείνο», ως ουδέτερο γένος, συμπεριλήφθηκε στο λεξικό Merriam-Webster το 2017 όπως
και στις νεότερες εγκυκλοπαίδειες.
Η συζήτηση περί ταυτότητας φύλου έχει ήδη φουντώσει ανάμεσα στους εφήβους. Εμπειρογνώμονες τη θεωρούν αντίδραση στη
τάση που επικρατούσε στις αρχές του 21ου αιώνα και πού «επέβαλε» προκλητικό ντύσιμο από την προεφηβεία και ροζ κοριτσίστικο
στυλ σε μικρότερη ηλικία.
Η επόμενη γενιά εφήβων, η οποία συνέπεσε με την περίοδο όπου
ένα υπολογίσιμο κομμάτι της δυτικής κοινωνίας αρνείται να αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας/γυναίκα και αναζητεί όρους που να
αποδίδουν καλύτερα την ταυτότητα του φύλου.
Σήμερα σε αρκετές χώρες, όπως και στον Καναδά, προσφέρεται
μια μη δυαδική επιλογή για το φύλο στα δημόσια έγγραφα, ενώ
μεγάλες εταιρείες ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να προσθέτουν τις αντωνυμίες δίπλα στο όνομά τους, τόσο στα μέιλ όσο
και όταν συστήνονται προφορικά, στις συνδιασκέψεις και τηλεδιασκέψεις, στις επαγγελματικές τους κάρτες, σε παρένθεση δίπλα
στο όνομά τους.
Στις 21 Οκτωβρίου 2020, το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ τίμησε
την Παγκόσμια Ημέρα Αντωνυμιών, κυκλοφορώντας μια επικαιροποιημένη λίστα με τις αντωνυμίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις μέρες μας.
Το ζήτημα ωστόσο, εκτός από κοινωνικό είναι και γλωσσολογικό.
Νέες λέξεις έχουν πλαστεί για να εκφραστεί η ουδετερότητα του
φύλου και να μη μπερδεύεται με το εκείνος/εκείνη ή εκείνοι/εκείνες. Γλωσσολόγοι, όπως ο Τζον Μακ Γουόδερ από το πανεπιστήμιο
Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, τονίζουν ότι η γλώσσα εξελίσσεται και
είναι λογικό να πλάθεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας,
όπως π.χ. καταργήθηκε το δεσποινίς και έμεινε μόνο το κυρία επειδή δεν χρειάζεται να προσδιορίζουμε αν μια γυναίκα είναι παντρεμένη όταν την προσφωνούμε.
Τονίζουν επίσης ότι η γλώσσα εξειδικεύεται και εξευγενίζεται για
να εκφράζει περισσότερες αποχρώσεις νοημάτων ή να μην προσβάλλει τμήματα του πληθυσμού.
Ως επίλογο, παραπέμπω στην προς Ρωμαίους Επιστολή του Απόστολου Παύλου «παρά φύσιν» εδάφιο 1:24-27…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Στην κοινότητα ΟΛΑ θα πάνε καλά;
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
υτό είναι το ερώτημα που έθεσα στον εαυτό
Η υπεύθυνη σύμβουλος για τα Ελληνικά σχολεία,
μου, μετά που παρακολούθησα τη συνεδρίαΑ
ση του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοι- κ. Ελένη Καρτέρη, στην αναφορά της έγραψε ένα

νότητας Μείζονος Μόντρεαλ, που διεξήχθη στις
20 Σεπτεμβρίου.
Ειλικρινά, μπερδεύτηκα από αυτά που ακούστηκαν από στελέχη του διοικητικού συμβουλίου που
έχουν και ορισμένες αρμοδιότητες.
Την ίδια στιγμή, δεν κατάλαβα γιατί το προεδρείο
– ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνει – άφησε να γίνεται
διάλογος και να γίνονται ερωτήσεις χωρίς να παρθεί άδεια από το προεδρείο. Θέλω να πιστεύω ότι
ο πρόεδρος των συνεδριάσεων κ. Σμυρνιός, έδωσε
αυτή τη φορά… τόπο στην οργή, μην εφαρμόζοντας
τις διαδικασίες που γνωρίζει απ’έξω και ανακατωτά.
Το λέω αυτό, διότι δεν ήταν αυστηρός όπως τις προηγούμενες φορές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Θα πρότεινα ο κ. Σμυρνιός, για να ακολουθούνται
σωστά οι διαδικασίες στις συνεδριάσεις, να προσφέρει στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τις γνώσεις του, περί διαδικασιών, τα γνωστά ROBERT RULES.
Κάτι που αν γινόταν πάντοτε, και ο κάθε σύμβουλος ήξερε τους κανόνες διαδικασίας, οι συνεδριάσεις θα είχαν μια σειρά, και θα τελείωναν πολύ
πιο γρήγορα. Επίσης, για μη χάνετε άσκοπος χρόνος, προτείνω επίσης όπως οι αναφορές των διάφορων γραμματειών να δίδονται γραπτώς μια ώρα
πριν την αρχή της συνεδρίασης στα υπόλοιπα μέλη,
όπου θα μπορούν να τα διαβάσουν και θα μπορούν
να θέσουν ερωτήσεις επί της έγγραφης αναφοράς
τής κάθε γραμματείας. Θα έλεγα να δίδονται οι
αναφορές λίγες μέρες πριν αλλά μπορεί να προκύψει θέμα διαρροής αναφορών.
ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Στην αναφορά του, ο πρόεδρος Δρ. Τσούκας ανέφερε ότι φέτος το ταξίδι του στην Ελλάδα για διακοπές «μεταμορφώθηκε» σε ταξίδι εργασίας, μια και
κάθε μέρα είχε συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για την καλυτέρευση και το μέλλον της κοινότητας, προπαντός των Ελληνικών Σχολείων.
Ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης -τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά- ήταν και το κύριο κυβερνητικό στέλεχος που τον βοήθησε σε αυτό, στις κυβερνητικές
συναντήσεις, με συχνή συμμετοχή της διευθύντριας υπεύθυνης του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Γεωργία Τσάκαλη.
Επίσης, ο Δρ. Τσούκας επισκέφτηκε και γηροκομεία για να ενημερωθεί καταλλήλως για τον καλύτερο τρόπο που θα πρέπει να οργανωθεί το Ελληνικό Γηροκομείο, που είναι στα σχέδια της νέας
διοίκησης.
«Τρεις φορές επισκέφτηκα το Μαξίμου», τόνισε με
υπερηφάνεια ο πρόεδρος της κοινότητας.
Ειδικές ευχαριστίες απεύθυνε στους βουλευτές,
Άννυ Κουτράκη και Εμμανουέλα Λαμπροπούλου,
καθώς και στο σύμβουλο της κοινότητας Τζέρρυ Κολαΐτη, για την πολύτιμη συμπαράσταση τους στην
Ελλάδα.
Αλλά ο Δρ. Τσούκας, γνωρίζοντας τους πολιτικούς
και την πολιτική, επισκέφτηκε όλα τα κόμματα στην
Ελλάδα, ζητώντας συμπαράσταση στα αιτήματα
της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.
Ιδιαιτέρως ανέφερε, ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ –
ΚΙΝΑΛ κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος κατενθουσιάστηκε
με την επίσκεψη του στο Μόντρεαλ όπου καμάρωσε τους μαθητές των Ελληνικών Σχολείων, θα είναι
συμπαραστάτης της κοινότητας και μάλιστα θα καταθέσει πρόταση υπέρ της στη Βουλή.
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νέο κεφάλαιο στην κοινοτική ιστορία. Προς έκπληξη όλων, η κ. Καρτέρη έκανε την αναφορά της για
τα σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ σε άψογα
γαλλικά.
Εδώ πρέπει να πούμε, ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί και τα μέσα
ενημέρωσης που βρίσκονται στην επαρχία του Κεμπέκ, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης της γαλλικής γλώσσας στις διαδικασίες τους
και στην καθημερινότητα τους. Ιδού τι λέει το άρθρο 18.2 του νέου γλωσσικού νόμου 96:
«18.2. Malgré les articles 18 et 18.1, l’utilisation
d’une autre langue que le français est permise
lorsqu’elle découle de l’exercice, par un organisme
de l’Administration, de la faculté que les dispositions
de la présente section lui accordent d’utiliser cette
autre langue».
Αλλά εκτός από τα γαλλικά, η κ. Καρτέρη αναφέρθηκε σε άλλα ζητήματα των σχολείων στην Αγγλική
αλλά και στην Ελληνική γλώσσα.
Μάθαμε, μεταξύ άλλων, ότι θα προσφέρεται μια
φορά την εβδομάδα βοήθεια, σε παιδιά που χρειάζονται στα μαθήματά τους.
Μάθαμε, ότι ενώ πριν τα έξοδα μεταφορών για
150 παιδιά ήταν 793 χιλιάδες δολάρια, τώρα είναι
721 χιλιάδες για τη μεταφορά 218 παιδιών.
Επίσης, οι δάσκαλοι των Σαββατιανών σχολείων
θα πληρώνονται για 7 ώρες, για 5 ώρες διδασκαλίας.
«Μπόμπα» ήταν η αναφορά τής υπεύθυνης συμβούλου για τις κοινωνικές υπηρεσίες, Δρ. Βίκη
Μπάθη, η οποία ανέφερε ότι η κοινότητα έχασε τις
επιχορηγήσεις από την κυβέρνηση, λόγω της απόλυσης υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών και
της καθυστέρησης υποβολής απολογισμού αυτού
του παραρτήματος από την προηγούμενη διοίκηση.
«Αρχίζουμε σχεδόν από την αρχή», είπε στα αγγλικά η Δρ. Μπάφη.
Επιπλέον ανέφερε, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες
έχουν ανεξάρτητο καταστατικό από την Ελληνική
Κοινότητα με δικό τους διοικητικό συμβούλιο και
μέλη. Στις 28 Σεπτεμβρίου επιβάλλεται η γενική
συνέλευση των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών
η οποία είναι αναγκαία για την συνέχισή τους.
Αλλά η «πυρηνική βόμβα» προήλθε από τον Δημήτρη Λέκκα, που ως υπεύθυνος ακίνητης περιουσίας, αφού επισκέφτηκε με άλλους συμβούλους
και μέλη της τεχνικής επιτροπής όλα τα κοινοτικά
κτίρια, έβγαλε ένα «καυτό» πόρισμα, στο οποίο οι
επισκευές των κτιρίων θα κοστίσουν 7,7 εκατομμύρια δολάρια.
Το πιο σοβαρό ζήτημα είναι ότι ΧΘΕΣ έπρεπε να γίνουν άμεσες επισκευές ύψους 1,25 εκατομμυρίων
δολαρίων στα κτίρια της κοινότητας…
Στην αναφορά του, ο υπεύθυνος πολιτιστικών
υποθέσεων κ. Μιχάλης Πατσατζής, μίλησε για την
πλήρη ανασυγκρότηση και υλοποίηση όλων των
παραρτημάτων που υπήρχαν κάποτε ως Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ.
Μόνο που ως επί το πλείστων, των εκδηλώσεων
έγκειται στη διόρθωση της σκεπής του κοινοτικού
κέντρου που μπάζει νερά.
Τέλος, με μόνο 9 μέρες προετοιμασία, το πανηγύρι
του Ιουλίου στο Λαβάλ είχε 32.584 δολάρια καθαρό
κέρδος και το πανηγύρι τον Αύγουστο στο Μόντρεαλ είχε καθαρό κέρδος 19.252 δολάρια.
Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου
στις 7 το βράδυ, για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν.
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Εγκληματικότητα
κατά συρροή

ο ιδιαίτατα ατιμωτικό αδίκημα της
ασέλγειας ή του βιασμού αυτού καθ’
αυτού εις οιονδήποτε τρίτο, άνευ της
ιδικής του συγκαταθέσεως, πέραν του
γεγονότος ότι τιτρώσκει το δικαίωμα
της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης του θύματος και πλήττει τον πυρήνα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας
του, καταβαραθρώνοντας προδήλως την
σφαίρα του ιδιωτικού του, αποτελεί μία
βδελυρή και ονειδιστική πράξη, η οποία
πέραν της ποινικής μεταχείρισης δέον
όπως συνοδεύεται και με πρακτικής σωφρονισμού προς σκοπό την ομαλή επανένταξη και προσαρμογή εις την κοινωνία.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ*

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το υπόβαθρο ενός τέτοιου ανθρώπου,
επιβάλλεται να διερευνηθεί ενδελεχώς,
ανεξαρτήτως φύλου (εννοώ ως προς τον
δράστη) υπό τους ειδικούς, επικεντρωνόμενοι εις την βάση της προσωπικότητας
του ανθρώπου αυτού, τα ελατήρια του,
την ψυχική του υγεία, την εν γένει δράση
του, το περιβάλλον εις το οποίο αναπτύσσεται, συνεκτιμώντας τις συνθήκες τελέσεως της αξιόποινης πράξεως αυτής καθ’
εαυτής.
Το επισημαίνω τούτο, διότι υπάρχει μία
ακατάληπτη ιδεοληψία και στερεοτυπική αντίληψη να συγκεντρώνεται η ανάλυση μόνον εις τους άνδρες δράστες και
όχι αντίστοιχα εις τις γυναίκες δράστριες
(πρόσφατη περίπτωση γυναίκας η οποία
ασελγούσε σε ανήλικο κορίτσι το οποίο
είχε και απάγει, πλην όμως δεν προφυλακίστηκε) και τούτο το επισημάνω, διότι στόχος δεν είναι να προπαγανδίσουμε
ανεφάρμοστες νοσηρές θεωρίες του πολιτισμικού μαρξισμού ή οιουδήποτε συναφούς και πρόσφορου έτερου εργαλείου,
το οποίο μεταχειρίζεται η εκάστοτε εξουσία εν είδει μανδύα επιστημοσύνης, επί
τω τέλει να επιβάλλει την ορθότητα πολιτικού ολοκληρωτισμού της, αλλά η ανάλυση των πραγματικών περιστατικών και
τα γενεσιουργά αίτια, τα οποία εξώθησαν
τον εκάστοτε αξιόποινο δράστη προς την
ηθικο-κοινωνικά απορριπτέα αυτή πράξη
ασέλγειας.
Ως εκ τούτου, η στεροτυπική ρητορική, ο
άνδρας ο κακός, η γυναίκα η καλή και οι
ανεπίληπτοι τάλαινες ομοφυλόφιλοι, συσκοτίζουν την πλουραλιστική ουδέτερη
επιστημονική προσέγγιση, βασιζόμενη εις
τα πραγματικά περιστατικά αλλά και εις
την παρατήρηση συμπεριφορικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε δράστη.
Η πολιτεία δέον όπως, να καθίσταται
αμείλικτη και να πατάσσει, μέσω του
ποινικού δικαίου, την εκδήλωση τέτοιων
επαίσχυντων, χυδαίων και ακατανόμαστων ενεργειών, οι οποίες προσβάλλουν
παν ψήγμα της ανθρώπινης αξίας και κλυδωνίζουν εκ βάθρων το πολιτισμικό υπόβαθρο μιας κοινωνίας.
Το σφάλμα είναι ότι ουδείς αντιμετωπίζει το πρόβλημα εις τον πυρήνα του καθώς πρέπει, αλλά ταυτίζει μία αξιόποινη
πράξη και την συνδέει αρρήκτως με τα
φύλα, ως εκ τούτο παράγεται ουδένα σοβαρό επιστημονικό πόρισμα περί της αξιόποινης και ποινικά κολάσιμης στάσεως ή
συμπεριφοράς.
Τα αντανακλαστικά της Ελλαδικής κοινωνίας καθίστανται ιδιαίτατα απονεκρωμένα και αλλοτριωμένα να αντιληφθεί την
πραγματική διάσταση των πραγμάτων
της επικαιρότητας, επηρεαζόμενη ακουσίως εκ των παρελκυστικών αναλύσεων
ορισμένων μέσων μαζικών ενημερώσεως,
τα οποία εν είδει εισαγγελέως εκδικάζουν

καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητας του,
και δη τηλεοπτικά την εκάστοτε υπόθεση, άνευ ουδεμίας νομικής γνώσης αλλά
και ουδενός νομικού εχέγγυο, δια τα λεγόμενά τους και το σχηματισμό κρίσεως,
με αποτέλεσμα να διαπράττουν σωρεία
ποινικών αδικημάτων περί παραβιάσεως
του νόμου περί προσωπικών δεδομένων,
περί της προσωπικότητας των διαδίκων
και ούτω καθ’ εξής, υποσκάπτοντας ούτως
τα θεμέλια του Νομικού μας πολιτισμού.
Περαιτέρω, απορίας άξιον είναι, κατ’ εμέ
δυστυχώς, χειραγωγούν την επιστήμη,
επιδιώκοντας να την αλώσουν, ορισμένες ύποπτες σχολές σκέψης, οι οποίες
επιδιώκουν αυθεντικά και δογματικά να
ερμηνεύσουν υπό την ιδική τους σκοπιά
τα φαινόμενα της εν γένει σεξουαλικής
βίας, εισάγοντας άτοπους κατά την υποκειμενική μου γνώμη χαρακτηρισμούς,
όπως «συζυγοκτόνος», «γυναικοκτόνος»,
οι οποίες στερούνται επιστημονικού υποβάθρου, εκτοπίζοντας, εσκεμμένα, κατ’
εμέ, από την ερευνόμενη αξιόποινη συμπεριφορά του εκάστοτε δράστη, επικεντρώνοντάς την ως προς τα φύλα, υποδηλώνοντας ούτως καταδήλως μεροληπτική
στάση αλλά και καταλείποντας εν ταυτώ
αβυσσαλέο επιστημονικό κενό εις τα ειδεχθή ομοφυλοφιλικά εγκλήματα.
Ως εκ τούτου, πώς άραγε ονομάζεται ο
δράστης ή το θύμα ενός τέτοιου εγκλήματος ή εξειδικεύεται τυχόν η ανθρωποκτονία μεταξύ ομοφυλόφιλων ή ετεροφυλόφιλων ενδεχομένως, εάν κάποιο από τα
εμπλεκόμενα μέρη είναι επ’ αμοιβή εκδιδόμενο πρόσωπο (σωρεία περιπτώσεων
περί ομοφυλοφίλων).
Φρονώ ότι η κατάσταση αυτής της σχολής σκέψης δεν παράγει ουδένα αποτέλεσμα, διότι δεν αντιμετωπίζει ουδέτερα
και αντικειμενικά τα γεγονότα αλλά επιδιώκει δια της επιστήμης να προπαγανδίσει,
απόδειξη τούτο ότι με αυτά τα εργαλεία
σκέψεως αλλά και με τους δήθεν εξειδικευμένους προρρηθέντος όρους στίγματος «συζυγοκτόνος, γυναικοκτόντος» ουδεμία γενική πρόληψη έχει επιτευχθεί.
Εν κατακλείδι, το επιστημονικό ερώτημα
το οποίο συνάγεται είναι η ονομασία του
δράστη κατά ομοφυλόφιλου; Ή δεν υπάρχει;
Ως έπος ειπείν, ας μην κηδεμονεύεται το
ποινικό δίκαιο και η εγκληματολογία από
μονολιθικές κοινωνιολογικές θεωρίες.
*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).
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Το σχέδιο Τσίπρα για τη «μάχη» των εκλογών
Τ

ο σχέδιο του για την αναγέννηση
της χώρας «συνεκτικό, ρεαλιστικό,
με όρους δικαιοσύνης παντού», όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, παρουσίασε
το Σάββατο 17/9 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της
ΔΕΘ, επιχειρώντας να δώσει απάντηση
στον πρωθυπουργό και στο μιντιακό σύστημα, που εμφανίζουν την κυβέρνηση
ως τη μόνη που διαθέτει σχέδιο για την
επόμενη ημέρα, παρά τα λάθη και τις
αντιδημοκρατικές της μεθοδεύσεις.

Σπύρος Γκουτζάνης
© slpress.gr
Ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 800 ευρώ, αφορολόγητο στα
10.000 ευρώ, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, καθιέρωση ΦΠΑ στην κατανάλωση στο 6%, ρύθμιση των ιδιωτικών
χρεών, ενίσχυση και διορισμούς στο ΕΣΥ
και στη δημόσια Παιδεία.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε τη
σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τους
υψηλούς τόνους και εμφάνισε πρωθυπουργικό προφίλ, προβλέποντας πάντως ότι θα δεχθεί επιθέσεις ότι «αυτά
που εξήγγειλε δε γίνονται». Απέρριψε τα
περί τερατογέννεσης και κυβερνητικής
αβεβαιότητας, λέγοντας ότι «η καθαρή
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει κυβέρνηση των
προοδευτικών δυνάμεων από τις πρώτες
εκλογές με απλή αναλογική», ενώ έβαλε
τα δικά του πολιτικά διλήμματα. «Είμαστε
έτοιμοι να κάνουμε ότι απαιτούν οι ανάγκες, ανεξάρτητα από συμφέροντα και
απειλές», διαβεβαίωσε.
ΕΠΑΝΑΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε την
επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ με ανάκτηση από το δημόσιο του 51% του μετοχικού
της κεφαλαίου, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και κατάργηση στο αγροτικό πετρέλαιο, και μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα
στο χαμηλότερο συντελεστή 6%. Για την
ενίσχυση του εισοδήματος, υποσχέθηκε
αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800
ευρώ και θέσπιση μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση, για
μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Για τους συνταξιούχους, υποσχέθηκε
επιστροφή των αναδρομικών σε τρεις
ετήσιες δόσεις, επαναφορά της 13ης σύνταξης. Εξήγγειλε ακόμη για μισθωτούς,
συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, αύξηση του αφορολόγητου στις

10.000 ευρώ, καθώς και για ελεύθερους
επαγγελματίες με μπλοκάκια, καθώς και
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Υποσχέθηκε ακόμη ρύθμιση χρεών, και
διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής
για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το
ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Επίσης, 120 δόσεις για την αποπληρωμή του
υπολοίπου. Για την εργασία, όπως ανέφερε «καταργούμε τους αντικοινωνικούς
νόμους Χατζηδάκη, που νομιμοποίησαν
τα 12ωρα, την απλήρωτη εργασία, την
ποινικοποίηση της συλλογικής δράσης…
Εφαρμόζουμε σταδιακά το 35άωρο χωρίς
μείωση των αποδοχών».
Για τον τομέα της Υγείας: «Προχωράμε
στην πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών. Και επιπλέον, 10.000 μόνιμων
υγειονομικών σε βάθος τριετίας. Αναμορφώνουμε το μισθολόγιο του ιατρικού
προσωπικού, με εισαγωγικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου γιατρού τα 2.000 ευρώ.
Αναλογικές αυξήσεις των μισθών προβλέπουμε για το μη ιατρικό, υγειονομικό προσωπικό. Αυξάνουμε τις Τοπικές Μονάδες
Υγείας από 127 σε 380 σε ολόκληρη τη
χώρα».
Για την Παιδεία: «Καθιερώνουμε τη
14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Ενισχύουμε με 20.000 διορισμούς μόνιμων
δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Και φυσικά καταργούμε τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΒΕ και της πανεπιστημιακής αστυνομίας».
Ειδική αναφορά έκανε στο τραπεζικό

το επίδομα από 70€ σε 140€/μήνα για
μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Από 140€ σε
280€, για ζευγάρι με ένα παιδί. Και από
175€ σε 350€/μήνα για ζευγάρι με δύο
παιδιά.
Όσο για το κόστος του προγράμματός
του ανέφερε: «Υπολογίζουμε ότι περίπου
20 με 25 δις ευρώ, μπορούν να κινητοποιηθούν για τα προγράμματα που ανέφερα,
από μια συνολική δεξαμενή που ξεπερνά
τα 80 δις ευρώ, συνυπολογίζοντας εκτός
από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027. Σε αυτή τη κατεύθυνση
προχωράμε σε συγκεκριμένες δράσεις
αναδιανομής. Για τα υψηλά μερίσματα
άνω των 50.000 ευρώ αυξάνουμε το συντελεστή φορολόγησης στο 10%. Για τις
επιχειρήσεις που απρόσμενα και αδικαιολόγητα παρουσιάζουν ουρανοκατέβατα κέρδη μέσα στην κρίση, και μιλώ για
τις επιχειρήσεις παραγωγής και παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος, για τις επιχειρήσεις
σύστημα: «Οι τράπεζες έχουν επιβιώσει διύλισης και εμπορίας πετρελαίου και παχάρη σε τρεις διαδοχικές ανακεφαλαι- ροχής φυσικού αερίου, προχωρούμε στη
οποιήσεις, στον αναβαλλόμενο φόρο φορολόγηση των πραγματικών υπερκερύψους 14,4 δις, αλλά και τις εγγυήσεις δών τους. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμούΔημοσίου στις τιτλοποιήσεις μη εξυπη- με ότι θα αποφέρουν στα δημόσια ταμεία
ρετούμενων δανείων, ύψους σχεδόν 19 περισσότερα από 3 δις ευρώ».
δις. Δε θα επιτρέψουμε -και ας το βάλουν
καλά στο μυαλό τους- να προχωρήσουν
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Εθνικής
Ο κ. Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο
Τράπεζας. Την Εθνική Τράπεζα, με το πο- Μητσοτάκη και στα περί τερατογέννεσης,
σοστό του Δημοσίου στο 40%, τη μετα- βάζοντας τα δικά του διλήμματα: «Το διατρέπουμε σε ισχυρό Δημόσιο Πυλώνα του κύβευμα των επόμενων εκλογών, λοιπόν,
τραπεζικού συστήματος».
είναι κάτι πιο βαθύ από πρόσωπα και κόμματα. Γιατί είναι: Δημοκρατία ή ολιγαρχία.
ΤΑ ΜΜΕ
Δημοκρατία ή οικογενειοκρατία. ΔημοΓια τα Μέσα Ενημέρωσης εξήγγειλε οι- κρατία ή απολυταρχία. Κράτος ή παρακονομική ενίσχυση των εφημερίδων και κράτος. Στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες
των ηλεκτρονικών ΜΜΕ «με βάση τις θα κληθούν να αποφασίσουν πράγματι,
πραγματικές ανάγκες και με διαφανή κρι- ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Οι υπητήρια, χωρίς εύνοιες και εξαιρέσεις και ρέτες των συμφερόντων ή οι υπηρέτες
επαναφέρουμε την υποχρέωση για 400 της λαϊκής πλειοψηφίας; Μια Αγία οικοεργαζόμενους σε όλους τους σταθμούς γένεια ή μια προοδευτική συμμαχία; Γνωπανελλαδικής εμβέλειας. Θεσπίζουμε ρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να
έλεγχο της αδιαφανούς και αδικαιολό- γίνει πράξη μόνο με καθαρή εντολή διαγητης χρηματοδότησης και των δανείων κυβέρνησης».
που δόθηκαν σε ΜΜΕ. Επανεκκινούμε τη
Μίλησε για κυβέρνηση από την κάλπη
διαδικασία αδειοδότησης των περιφερει- της απλής αναλογικής, ζητώντας καθαρή
ακών ΜΜΕ. Επιλέγουμε τη Διοίκηση της νίκη του ΣΥΡΙΖΑ «που θα ανοίξει το δρόμο,
ΕΡΤ και του ΑΠΕ από τη Διάσκεψη των την επόμενη κιόλας μέρα, να συγκροτηθεί
Προέδρων της Βουλής».
κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευΓια την ΕΥΠ όπως ανέφερε, επαναφορά τικών δυνάμεων του τόπου… Για πρώτη
της αρμοδιότητας στο υπουργείο Προστα- φορά θα πάψει να αποφασίζει το 1/3
σίας του Πολίτη και αύξηση των θεσμικών των πολιτών για λογαριασμό της μεγάλης
εγγυήσεων για τη λειτουργίας της. Για πλειοψηφίας. Και αυτό, όχι μόνο δεν είτα νέα ζευγάρια, ανακοίνωσε επιδότηση ναι τερατογέννεση, αλλά η γέννηση της
ενοικίου για 400.000 νέους και νέα ζευγά- ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Η νέα
ρια από 24 μέχρι 44 ετών: Διπλασιάζοντας μεγάλη Αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».
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Το Μαξίμου «απειλεί» με νέα
μνημόνια εάν ξαναβγεί ο Τσίπρας

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η εισφορά
αλληλεγγύης για όλους

Επιχείρηση αποδόμησης των δηλώσεων του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη
ΔΕΘ από την κυβέρνηση, η οποία θέλει να «φοβίσει» τη «μεσαία τάξη»

• Εξαιρέσεις από τέλος επιτηδεύματος
• Μειώνεται 25 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης

Τ

ο οριστικό τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, προβλέπει
τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη 20/9 στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του
2023. Παράλληλα, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η μείωση της τιμής
στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, αλλά και
εξαιρέσεις από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος.
Τα παραπάνω αποτελούν υλοποίηση μέρους των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η τροπολογία κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο και προβλέπει την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013,
για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2023 και εφεξής, ενώ
για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος
2021.
Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι από την εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και όσοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα, μερίσματα
που θα δηλωθούν με τη φορολογική δήλωση του 2023.
2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Επίσης, προβλέπεται η εξαίρεση υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος:
– και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021),
οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
– για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,
που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος το συνολικό
χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης σε ένα (1) έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών (3) μηνών
εντός του έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τέλος, προβλέπεται η μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 20
λεπτά το λίτρο στην αντλία, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με πρόβλεψη για επέκταση του μέτρου εάν χρειαστεί. Εάν υπολογιστεί
και ο ΦΠΑ, τότε η μείωση θα φτάσει σε περίπου 25 λεπτά το λίτρο.
Επίσης, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η αύξηση του φοιτητικού
επιδόματος από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ και στα 2.000 ευρώ για
εκείνους που συγκατοικούν.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σ

το Μαξίμου κάνουν θετικό απολογισμό της
εμφάνισης του πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ και ταυτόχρονα επιχειρούν να αποδομήσουν τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με το βλέμμα
στη «μεσαία τάξη» και τον κεντρώο χώρο.
Βίκυ Σαμαρά
© news247.gr
Από το βράδυ του Σαββάτου 17/9, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, «λάνσαρε»
τη «γραμμή», πως επανεκλογή Τσίπρα σημαίνει
νέα μνημόνια και επανέλαβε το αφήγημα της
Νέας Δημοκρατίας για «αυτοδύναμη Ελλάδα».
Μετά δε τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα,
ο κ. Οικονόμου επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «το
μόνο που κατάφερε, είναι να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτήματα για το αν προσωπικά αντιλαμβάνεται τις δραματικές επιπτώσεις
των όσων υπόσχεται χωρίς μέτρο και σύνεση».
Το Μαξίμου ως γνωστόν θα ήθελε να «αναστήσει» το περίφημο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και θεωρεί

ότι το καθοριστικό κριτήριο των πασοκογενών
ψηφοφόρων δε θα είναι εν τέλει οι υποκλοπές,
αλλά η «απειλή» της επιστροφής του κ.Τσίπρα
στην εξουσία. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει αξιοποιείται δηλαδή, στο πλαίσιο αυτής
της στρατηγικής, για να «τρομάξει» μία κρίσιμη
μάζα ψηφοφόρων του κέντρου μπροστά στο ενδεχόμενο επανάληψης του 2015.
Στην κυβέρνηση προφανώς ελπίζουν, ότι η
«απειλή» αυτή θα βαρύνει περισσότερο στην
κάλπη από ό,τι οι συνέπειες της ενεργειακής
κρίσης και η ακρίβεια. Ορισμένες υποσχέσεις
του κ. Τσίπρα όμως, όπως αυτή για 800 ευρώ
κατώτατο μισθό και για επανακρατικοποίηση
της ΔΕΗ, φέρνουν σε αμηχανία τα κυβερνητικά
στελέχη που υποστήριζαν, ότι η ελεύθερη αγορά
και οι ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν καλύτερους
μισθούς και χαμηλότερες τιμές σε αγαθά όπως
το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το αφήγημα της κυβέρνησης εστιάζει βεβαίως
στο ανέφικτον – όπως υποστηρίζει – των υποσχέσεων Τσίπρα και στον κίνδυνο νέου δημοσιονομικού εκτροχιασμού, εάν του δινόταν η ευκαιρία
να εφαρμόσει το σχέδιο αυτό.
Ταυτόχρονα, από τη ΝΔ επικαλούνται τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και απευθυνόμενοι στους δεξιούς ψηφοφόρους, επισημαίνουν τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο προσφυγικό – μεταναστευτικό.
Ενδεικτικά, ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε (ΣΚΑΪ) ότι ο κ. Τσίπρας
από τη ΔΕΘ: «Εξήγγειλε μέτρα, για τα οποία ως
πρωθυπουργός έκανε τα αντίθετα, όπως οι συντάξεις: έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις χηρείας
και για τα ορφανά παιδιά. Μίλησε για μειώσεις
φόρων, των ίδιων φόρων που εκείνος είχε αυξήσει. Ενώ είχε υποθηκεύσει τη δημόσια περιουσία
για 99 χρόνια, είπε ότι θα αγοράσει τράπεζες,
θα αγοράσει τη ΔΕΗ, θα αγοράσει κτίρια... Και
δεν είπε κουβέντα για την υβριδική απειλή στον
Έβρο, μιλώντας για ενσωμάτωση».

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

ARE YOU MISSING

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

I N YO U R B U S I N E S S ?

WORKERS
DO NOT DESPAIR!

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

WE HAVE A SOLUTION

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

Week 4 - Arancinis
This week’s fabulous recipe is
Arancinis from an Italian kitchen.
See how it’s made on the following link:

https://www.youtube.com/
watch?v=CJw8UjyOzMc
Along with other international
recipes, it is part of the Shield of
Athena’s new outreach campaign,
“For the love of women”.
Shield of Athena Family Services
Bouclier D’Athéna / Shield of Athena

CONTACT US
TO FIND OUT
HOW WE CAN FILL
YOUR LABOR NEEDS

+1 514 418 7572

shieldofathena

info@intercansolutions.com
www.intercansolutions.com

shieldofathena.com

Please reserve your free consultation as soon as possible for faster results
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Συνέχεια στη δικαστική διαμάχη για τις
απαιτήσεις εμβολιασμού των ταξιδιωτών

Σ

ε σήριαλ με άγνωστο αριθμό… επεισοδίων, τείνει να καταλήξει η δικαστική διαμάχη, μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Καναδά και των
6 εναγόντων – μεταξύ των οποίων είναι
ο αρχηγός του Ομοσπονδιακού Κόμματος PPC, Μαξίμ Μπερνιέ, και ο πρώην
πρωθυπουργός του Newfoundland &
Labrador, Brian Peckford (1979-1989)
– όσον αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εμβολιασμού για την Covid-19 σε
σχέση με τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στην καναδική επικράτεια.
Του Αντώνη Μπότσικα
antonis@newsfirst.ca

Στο σημείο αυτό να τονιστεί, ότι οι υποχρεώσεις αυτές έχουν καταργηθεί (απαιτείται πάντως καραντίνα δύο εβδομάδων
για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί) αλλά οι
ενάγοντες συνεχίζουν τη δικαστική διαμάχη, εφόσον κατά δήλωση του κου Μπερνιέ, νωρίτερα στις αρχές του καλοκαιριού
στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ, «χρειάζεται
μία απόφαση δικαστηρίου που να καταργεί τις υποχρεωτικότητες, γιατί δε γνωρίζουμε αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις
επαναφέρει στο μέλλον…».
Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω στο χρόνο, το
Κέντρο Δικαιοσύνης για τις Συνταγματικές
Ελευθερίες κατέθεσε το νομικό του επιχείρημα και πάνω από 14.000 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων.
Οι δικηγόροι του Κέντρου Δικαιοσύνης
πέρασαν όλο τον Ιούνιο του 2022 σε εκτεταμένες κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις 16
μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματούχων της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης και πέντε ειδικών μαρτύρων.
Στις 9 Αυγούστου 2022, το Κέντρο Δικαιοσύνης κατέθεσε απάντηση στην πρόταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να
χτυπήσει τη συνεχιζόμενη νομική πρόκληση.
Η απάντηση αναφέρει εν μέρει: «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι
επιπτώσεις του Covid αντιπροσωπεύουν
μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη
δημόσια υγεία, η οποία δικαιολογεί την
επιβολή στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Καναδών σε πρωτοφανές επίπεδο.
Η πανδημία covid και οι περιορισμοί έχουν
προκαλέσει μεγάλο διχασμό στον Καναδά.
Αυτοί οι αιτούντες έχουν υποβάλει αίτηση
σε αυτό το Δικαστήριο, για να επανεξετάσουν τις ενέργειες της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης, να διασφαλίσουν τα δικαι-
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ώματά τους και να φέρουν σαφήνεια και
οριστικότητα σε ένα αμφιλεγόμενο και
διχαστικό θέμα που είχε εκτεταμένες
επιπτώσεις σε ολόκληρο τον Καναδά. Η
θέση αυτών των προσφευγόντων είναι ότι
χωρίς ακρόαση επί της ουσίας αυτής της
υπόθεσης, σε ένα ανοιχτό και διαφανές
δικαστήριο, θα διαβρώσει τα δημοκρατικά θεμέλια της κοινωνίας μας».
Υπό κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, η Δρ
Lisa Waddell, ανώτερη επιδημιολόγος και
επικεφαλής της ομάδας στην Υπηρεσία
Δημόσιας Υγείας του Καναδά («PHAC»)
παραδέχτηκε ότι ο εμβολιασμός των αεροπορικών ταξιδιωτών δε συνιστάται από
το PHAC.
Η Δρ Waddell ρωτήθηκε αν ο εμβολιασμός είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο μετριασμού για τα αεροπορικά ταξίδια και
κατέθεσε τα εξής: «... δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία σχετικά με αυτό, οπότε, ως
στρατηγική στο σύνολό της, δεν έχει αξιολογηθεί στη βιβλιογραφία και ως εκ τούτου δεν αναπτύσσεται στην ανασκόπηση»
(μεταγραφή διασταυρούμενης εξέτασης
Waddell – σελίδα 92 γραμμές 22-25, Μέρος 7ο). Οι κυβερνητικοί μάρτυρες έκαναν
σημαντικές παραδοχές κατά τη διάρκεια
των κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεων.
Ο Tyler Brooks, Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορικής Ιατρικής στο
Transport Canada, περιέγραψε την προσέγγιση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
για την ανάπτυξη μέτρων δημόσιας υγείας Covid ως εξής: «Έτσι, όταν μιλάτε για τη
δημόσια υγεία και την πολιτική προστασία,
τη δημόσια ασφάλεια, συχνά πρέπει να
ακολουθείτε μια προληπτική προσέγγιση
σε αυτό. Η πανδημία ήταν σαν να κατεβαίνεις ένα βουνό με δεμένα τα μάτια σε ένα
ποδήλατο. Δεν έχουμε ιδέα πού πηγαίνει»
(μικρή Ένορκη Βεβαίωση, Έκθεμα «Ε»,
στις σελίδες 12 και 13, Μέρος 3ο).
Στην ένορκη κατάθεσή της, η Jennifer
Little, Γενική Διευθύντρια Ανάκαμψης
covid στο Transport Canada, δήλωσε ότι
οι καναδικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που
αμφισβητούνται σε αυτήν την εφαρμογή
είναι «μοναδικοί στον κόσμο όσον αφορά την αυστηρή εντολή εμβολιασμού για
εσωτερικά ταξίδια» και δήλωσε ότι είναι
«μία από τις ισχυρότερες εντολές εμβολιασμού για ταξιδιώτες στον κόσμο» (μικρή
Ένορκη Βεβαίωση, Έκθεμα «Ε», στη σελίδα 15, Μέρος 3ο).
Η κα Little κατέθεσε επίσης, ότι ήταν
σκόπιμη απόφαση της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης να αρνηθεί να επιτρέψει

«εξαιρέσεις για συμπονετικούς λόγους
(θάνατος στην οικογένεια, εξαρτώμενη
φροντίδα κ.λπ.)».
Το νομικό επιχείρημα των προσφευγόντων αναφέρει τα εξής: «Η [ταξιδιωτική
απαγόρευση] [δεν εμπίπτει] στην εξουσία
που έχει ανατεθεί στον Υπουργό Μεταφορών βάσει του άρθρου 6.41 παράγραφος
1 του νόμου, η οποία περιορίζει την εξουσία του υπουργού να εκδίδει εντολές σε
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια
της αεροπορίας σύμφωνα με το πεδίο
εφαρμογής και τους σκοπούς του νόμου.
Η [ταξιδιωτική απαγόρευση] είναι [εκτός
της εξουσίας του Υπουργού Μεταφορών]
καθώς έγινε για ακατάλληλο σκοπό και κακόπιστα, για την προώθηση ενός απώτερου κινήτρου για να πιέσει τους Καναδούς
να λάβουν εμβόλια Covid.
Τα στοιχεία της παρούσας αίτησης δείχνουν ότι αυτή η ταξιδιωτική απαγόρευση
ήταν περιττή για τη διατήρηση της ευημερίας των πολιτών. Τα εμβόλια δεν εμποδίζουν τη μετάδοση. Όσο πιο θεμελιώδες είναι το συμφέρον που επηρεάζεται από τις
ενέργειες της κυβέρνησης, τόσο λιγότερο
σεβαστό θα πρέπει να είναι ένα δικαστήριο προς την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα
κινητικότητας είναι από τα πιο θεμελιώδη
δικαιώματα των Καναδών. Ο Εναγόμενος
δεν μπορεί να υποστηρίξει δύο χρόνια
μετά την πανδημία ότι ο Covid είναι μια
άγνωστη κρίση που απαιτεί σεβασμό».
Τον Οκτώβριο του 2021, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όποιος ταξιδεύει αεροπορικώς, με τρένο ή με πλοίο,
πρέπει να λάβει τον απαιτούμενο αριθμό
εμβολίων Covid για να ταξιδέψει. Η ταξιδιωτική απαγόρευση εμπόδισε περίπου
6 εκατομμύρια Καναδούς χωρίς εμβόλια
Covid (15% του πληθυσμού του Καναδά)
να ταξιδέψουν εντός του Καναδά και τους
εμπόδισε να πετάξουν έξω από τον Καναδά. Ο νέος ορισμός του Καναδά για τον
εμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτούμενων αναμνηστικών δόσεων, θα
μπορούσε να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τον αριθμό των επηρεαζόμενων
Καναδών σε περίπτωση ανανέωσης της
ταξιδιωτικής εντολής στο μέλλον.
Οι δικηγόροι του Κέντρου Δικαιοσύνης
κατέθεσαν στοιχεία το Μάρτιο του 2022
για λογαριασμό 11 μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων πέντε ειδικών μαρτύρων.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν δείχνουν πώς οι Καναδοί που εμπλέκονται στην αγωγή δεν μπορούσαν να
ταξιδέψουν για να βοηθήσουν άρρωστα

αγαπημένα πρόσωπα, να πάνε στη δουλειά, να επισκεφθούν την οικογένεια και
τους φίλους τους, να έχουν πρόσβαση σε
υγειονομική περίθαλψη εκτός του Καναδά, να κάνουν διεθνείς διακοπές και να
ζήσουν μια συνηθισμένη ζωή. Τα ιατρικά
στοιχεία εμπειρογνωμόνων που κατατέθηκαν τώρα στο δικαστήριο κυμαίνονται
από επιστημονικά στοιχεία, σχετικά με
την εξάπλωση της Covid τόσο μεταξύ εμβολιασμένων όσο και ανεμβολίαστων,
κινδύνους που σχετίζονται με τη λήψη
των νέων εμβολίων Covid, βλάβες εμβολίων, όπως η μυοκαρδίτιδα, και πιθανές
επιπτώσεις στη γονιμότητα και την υπεροχή της φυσικής ανοσίας.
«Ο καλός λαός του Καναδά βασίστηκε
στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να είναι ειλικρινής και διαφανής μαζί τους. Η
Δημόσια Υγεία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη κατά τη λήψη
αποφάσεων, αλλά δεν μπορεί να είναι ο
μόνος παράγοντας», δηλώνει η δικηγόρος του Κέντρου Δικαιοσύνης, Εύα Τσίπιουκ.
«Ενθαρρύνουμε τους Καναδούς να εξετάσουν τα στοιχεία που υπέβαλε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υπερασπιζόμενοι
την ταξιδιωτική απαγόρευση, για να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι να
περιορίσει εκατομμύρια Καναδούς από το
να επισκέπτονται την οικογένεια, να ταξιδεύουν για δουλειά ή να ταξιδεύουν για
αναψυχή μετά από περισσότερα από δύο
χρόνια δύσκολων και διχαστικών καιρών»
προσθέτει η κ. Τσίπιουκ.
Τα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ επικοινώνησαν με το γραφείο του κ. Μπερνιέ και
η ενημέρωση που μας παρείχαν ήταν η
εξής: «Οι ακροάσεις για την αμφισβήτηση
των ταξιδιωτικών περιορισμών της κυβέρνησης για τους ανεμβολίαστους -που ήταν
να συζητηθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο
του Καναδά τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίουπήραν αναβολή.
Δύο ημέρες μετά (Τετάρτη 21/9) το δικαστήριο επρόκειτο να εξετάσει την πρόταση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για
την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης νομικής αμφισβήτησης.
Εάν αυτό απορριφθεί και προχωρήσει η
υπόθεση, οι ακροάσεις θα γίνουν στις 31
Οκτωβρίου. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να ληφθεί απόφαση, δεν το
γνωρίζουμε», μας είπαν από το γραφείο
του κ. Μπερνιέ.

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα στο
1570AM
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 3-5 μμ.
Πληροφορίες:
514 617 0077
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Το ευρωδεξιό φλερτ με την ακροδεξιά
φθάνει στην Ελλάδα
Η

νέα τάση της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς να συνεργάζεται με ακροδεξιά κόμματα, προκειμένου να αναρριχηθεί ή να παραμείνει στην εξουσία,
όπως γίνεται σε Σουηδία και Ιταλία,
φαίνεται ότι εμπνέει και την πολιτική
σκηνή της Ελλάδας.
Sarantis Michalopoulos
© Euractiv Greece

Παρά την κατηγορηματική άρνηση του
Έλληνα ΠΘ Κυριάκου Μητσοτάκη στη
ΔΕΘ για ενδεχόμενη συνεργασία με
την Ελληνική Λύση, η τοποθέτηση του
Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη
(19/9) μόνο τυχαία δεν είναι, δεδομένων
των πολιτικών εξελίξεων στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Σε Σουηδία και Ιταλία, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συνεργάζεται με ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα για να σχηματίσει
κυβερνήσεις πλειοψηφίας, καθώς μετά
τις γερμανικές εκλογές έχει χάσει την
πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Ιταλίας ενόψει των εκλογών στις 25 Σεπτεμβρίου. Στο δεξιό συνασπισμό, υπό την
ηγεσία της ακροδεξιάς Τζόρτζια Μελόνι
(Αδέλφια της Ιταλίας) συμμετέχει η Λίγκα του ακροδεξιού Ματέο Σαλβίνι, καθώς και το Forza Italia του κεντροδεξιού
Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
Ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, σε επίσκεψή του στη Ρώμη, στήριξε τον εν λόγω συνασπισμό, λέγοντας ότι
στο κοινό τους πρόγραμμα τα κόμματα
έδωσαν τα «ευρωατλαντικά» τους διαπιστευτήρια, ενώ κάλεσε τους Ιταλούς
να στηρίξουν το Forza Italia, το αδελφό
κόμμα του ΕΛΚ, προκειμένου να εγγυη-

CHO

θεί τη φιλοευρωπαϊκή πορεία τής νέας
ιταλικής κυβέρνησης.
Εν ολίγοις, η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά
δίνει χώρο στην ακροδεξιά να αναλάβει
εξουσία, αλλά η επικοινωνιακή γραμμή
είναι ψηφίστε κεντροδεξιά προκειμένου να εγγυηθούμε ότι η κυβέρνηση δε
θα είναι ακροδεξιά.
Στον αντίποδα, οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές και προοδευτικοί προειδοποιούν,
ότι πρόκειται για ένα «πολύ επικίνδυνο
στοίχημα» της ευρωδεξιάς. Λένε ότι θα
οδηγήσει σε «ορμπανοποίηση» της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής και θα αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή ενότητα απέναντι στη Μόσχα.

ΕΝΑ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
Το προξενιό αυτό, ωστόσο, είναι γεμάτο
αντιφάσεις, κάτι που μπορεί να παρατηρηθεί τόσο στην Ιταλία, όσο και στην
Ελλάδα, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και
Ελληνικής Λύσης.
Πρώτη αντίφαση, είναι η στάση απέναντι στη Ρωσία. Ο Κυριάκος Βελόπουλος
έχει αντιταχθεί στην αποστολή όπλων
στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Ελλάδα
χρειάζεται «και την τελευταία σφαίρα
της». Επίσης, κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, ο Κ.
Βελόπουλος έλεγε στην ελληνική Βουλή:
«Ο Πούτιν είναι ηγέτης. Δεν μπορείς να
του το στερήσεις».

Παρόμοια, Μελόνι και Σαλβίνι δεν
έχουν κρύψει τις φιλορωσικές τους θέσεις.
Ο Σαλβίνι πρόσφατα κάλεσε τις Βρυξέλλες να «ξανασκεφτούν» τις κυρώσεις
απέναντι στη Μόσχα, διότι είναι «αναποτελεσματικές».
Αντίστοιχα, η Μελόνι έχει προειδοποιήσει τις Βρυξέλλες ότι όταν εκλεγεί «θα
τελειώσει η πλάκα».
Άλλη αντίφαση είναι η στάση απέναντι στον ακροδεξιό Βίκτορ Όρμπαν, τον
οποίο το ίδιο το ΕΛΚ απέπεμψε από τις
τάξεις του λόγω της αντιευρωπαϊκής ρητορικής του.
Σαλβίνι και Μελόνι, αντιθέτως, δεν κρύβουν τις φιλικές τους σχέσεις με τον Όρμπαν.
Τον περασμένο Απρίλιο, ο Σαλβίνι και
ο Όρμπαν δεσμεύτηκαν να χτίσουν μια
«νέα κεντροδεξιά». Μόλις αυτή την
εβδομάδα, Σαλβίνι και Μελόνι αντιτάχθηκαν στο ψήφισμα της Ευρωβουλής,
σύμφωνα με το οποίο η Ουγγαρία «δεν
είναι πραγματική δημοκρατία».
Επίσης, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει
την κοινή διακήρυξη για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνυπέγραψαν τον Ιούνιο του 2021 ο Κυριάκος
Βελόπουλος, με την Mαρίν Λεπέν, τον
Σαλβίνι, τον Πολωνό Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, την Τζόρτζια Μελόνι, τον Σαντιάγο
Αμπασκάλ του ισπανικού VOX, αλλά και
τον Βίκτορ Όρμπαν.
Τα συμπεράσματα και οι εικασίες του
φλερτ δεξιάς – ακροδεξιάς ποικίλουν.
Είτε επικράτησε η ιδεολογία του Όρμπαν
εντός της δεξιάς, είτε οι Ευρωπαίοι ψάχνουν κυβέρνηση «αποδιοπομπαίο τράγο» για να μπλοκάρει τη συνέχιση των
κυρώσεων.
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CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot,
situated close to of everything. Easy to show.
Call me for more info.
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Εκδήλωση τιμής και μνήμης στα Αμιρά της Βιάννου
Στ. Αρναουτάκης: «Οι μνήμες διατηρούνται ισχυρές και η σημαία της δικαίωσης των Θυμάτων
του Ολοκαυτώματος της Βιάννου δε θα υποσταλεί, μέχρι την τελική δικαίωση»

Σ

τα πανανθρώπινα και διαχρονικά
μηνύματα των 461 εκτελεσθέντων
Πατριωτών της Βιάννου και χωριών της
Ιεράπετρας, τα ονόματα των οποίων
βρίσκονται στο πάνθεον των ηρώων,
αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης,
Σταύρος Αρναουτάκης, συμμετέχοντας
το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 στα
Αμιρά της Βιάννου, στο μνημόσυνο τιμής
και μνήμης στους ήρωες του Ολοκαυτώματος.
Ο Περιφερειάρχης, οι εκπρόσωποι της
Κυβέρνησης, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, του Στρατού, των
Σωμάτων Ασφαλείας, Αντιστασιακών οργανώσεων, Ένωσης θυμάτων, θεσμικοί εκπρόσωποι και πολίτες, απέτησαν φόρο τιμής στη μνήμη των πεσόντων πατριωτών,
στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η
Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Ηρακλείου, ο
Δήμος Βιάννου και η Ένωση Θυμάτων.
Στη δήλωση του ο Περιφερειάρχης, επισημαίνει ότι οι μνήμες διατηρούνται
ισχυρές και ότι η σημαία της δικαίωσης
των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος της
Βιάννου δε θα υποσταλεί, μέχρι την τελική δικαίωση. Ειδικότερα στην δήλωση του
ο κ Αρναουτάκης αναφέρει: «Το ολοκαύτωμα και η καταστροφή των χωριών της
Βιάννου υπερβαίνει τα όρια της λογικής.
Πρόκειται για μια ιδεοληπτική και ψυχρή
σφαγή, που οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής. Τους ήρωες και τις ηρωίδες που τιμούμε σήμερα,
79 χρόνια ύστερα από το Σεπτέμβρη του
1943. Τα μαρτυρικά χωριά της Βιάννου

μας διδάσκουν, πως πρέπει να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση συνείδησης,
προκειμένου να μην τελεσθούν ξανά ανάλογα εγκλήματα στο μέλλον. Γιατί πρόκειται για ένα έγκλημα που στιγμάτισε ανεξίτηλα την ιστορία ολόκληρης της Ευρώπης
και του κόσμου. Οι μνήμες που διατηρούνται ισχυρές από το ιερό Θυσιαστήριο
της Βιάννου μας επιβάλλουν την ιστορική
υποχρέωση, ότι η σημαία της δικαίωσης
των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος της
Βιάννου δε θα υποσταλεί, μέχρι την τε-

λική δικαίωση. Ο μέχρις εσχάτων αγώνας
των κατοίκων των χωριών της Βιάννου για
την ελευθερία αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα αυτοθυσίας και ψυχικού μεγαλείου, που θα εμπνέει πάντοτε τις νεότερες
γενιές».
Το πρωί του Σαββάτου 17/9 τελέστηκε
Δοξολογία – Τρισάγιο στον Ιερό Ναό των
Αγίων Πάντω, στο πανδημοτικό Ηρώων,
στη θέση Σελί Αμιρών, προεξάρχοντος του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα.

Στο ιστορικό – χρονικό του Ολοκαυτώματος αναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός – φιλόλογος και Πρόεδρος του συλλόγου Βιαννιτών της Αθήνας ο «Διαβάτης», Γιώργος
Στρατογιαννάκης.
Στη συνέχεια ακολούθησε Προσκλητήριο
Νεκρών, κατάθεση στεφάνων, από τους
εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Περιφερειάρχη,
τους Δημάρχους Βιάννου, Ηρακλείου, το
Δήμο Ιεράπετρας, τον Ανώτερο Διοικητή
Φρουράς Ηρακλείου, τους εκπροσώπους
των Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστικών Αρχών, των κομμάτων, των Ενώσεων Αποστράτων, Εφέδρων Αξιωματικών,
της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου – Ιεράπετρας, της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστας, της Ένωσης Θυμάτων
Ολοκαυτώματος Σοκαρά, του σωματείου
αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης «Ομάδες
Μπαντουβάδων», το γυμνάσιο Βιάννου
και του πολιτιστικού συλλόγου Σάρχου.
Στην τελετή κατέθεσε επίσης στεφάνι
επταμελής αντιπροσωπεία του Εθνικού
Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα, αποτελούμενη από πέντε Έλληνες και δύο Γερμανούς συναγωνιστές, στον αγώνα για
Δικαιοσύνη και Αποζημίωση!
Ακολούθησε ο ύμνος της Βιάννου από τη
Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της
μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, τήρηση
ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου.

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Ηρακλείου
για την ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας

Τ

ιμήθηκε την Κυριακή 18/9 στο Ηράκλειο, με δοξολογία, επιμνημόσυνη
δέηση κατάθεση στεφάνων και ομιλία, η
ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το Τουρκικό κράτος.
Με τη συμμετοχή Κλήρου, και παρουσία
Πολιτικών, Στρατιωτικών Αρχών, Περιφέρειας, Δήμου, Μικρασιατικών συλλόγων,
τελέστηκε το πρωί μνημόσυνο στη μνήμη
των πεσόντων και δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, όπου για
το ιστορικό της δραματικής εκείνης περιόδου μίλησε ο κ. Νίκος Σκουλάς, δικηγόρος,
Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Κρήτης.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο
μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού (στη

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

συμβολή Λ. Κνωσσού και Ιωνίας), που
τέλεσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Ευγένιος.
Στεφάνια κατέθεσαν ο Περιφερειάρχης,
οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης,
του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας,
των κομμάτων, του ΕΚΗ, οι εκπρόσωποι
των Αποστράτων, των Εφέδρων Αξιωματικών, των προσφυγικών σωματείων, Μικρασιατικών συλλόγων, Θρακιωτών, Πο- Μνήμης του Μικρασιατικού Ελληνισμού
αναφέρει: «Η Μικρασιατική Καταστροφή
ντίων, Μακεδόνων και Προσκόπων.
προκάλεσε τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, σηματοδότησε όμως και το συΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: «ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ
γκλονιστικό γεγονός της οριστικής απώΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
λειας εθνικών εδαφών, στα οποία ήκμασε
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»
Σε δήλωση του, ο Περιφερειάρχης Κρή- ο Ελληνισμός για χιλιετίες. Ύστερα και από
της, Σταύρος Αρναουτάκης, για την Ημέρα την ανακήρυξη από την Περιφέρεια Κρή-

της του 2022, ως έτους Μικρασιατικού
Ελληνισμού, τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων, αλλά και των προσφύγων,
που βασανισμένοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν αρχικά, και να προκόψουν έπειτα,
συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο
του τόπου μας, και τη διαμόρφωση της
εθνικής μας ταυτότητας. Το οφείλουμε
στην ίδια την ιστορία μας και στις χιλιάδες των σημερινών Κρητών με προσφυγική καταγωγή. Σήμερα 100 χρόνια μετά,
το μυαλό μας επιστρέφει και πάλι στα
ματωμένα χώματα του Μικρασιατικού
Ελληνισμού, τον οποίο θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας μας, κοιτίδα
πολιτισμού που πέρασε από την ιστορία
στη μνήμη και στην καρδιά όλων των Ελλήνων».

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

514 743-8799
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ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί πληρώνουν
τη δυσαρέσκεια της εργατικής τάξης

Το πρόβλημα των Δημοκρατικών μπροστά στις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ
έχει να κάνει και με τη μείωση της επιρροής τους στην εργατική τάξη

Ό

τι οι Δημοκρατικοί θα είχαν πρόβλημα στις εκλογές του Νοεμβρίου,
τις mid-term όπως λέγονται, καθώς λαμβάνουν χώρα στο μέσο της θητείας του
εκάστοτε Προέδρου των ΗΠΑ και στις
οποίες επανεκλέγεται το σύνολο των
μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων,
το ένα τρίτο της Γερουσίας και αρκετοί
κυβερνήτες, ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενο.
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr
Παραδοσιακά, το κόμμα στο οποίο ανήκει ο ένοικος του Λευκού Οίκου εμφανίζει
δυσκολία σε αυτές τις εκλογές, καθώς οι
ψηφοφόροι βρίσκουν την ευκαιρία να το
«τιμωρήσουν» επειδή δεν έχει τηρήσει
ακόμη τις προεκλογικές του υποσχέσεις.
Στην περίπτωση του Τζο Μπάιντεν τα
πράγματα κάνει πιο δύσκολα και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 40 ετών, δημιουργώντας μια ανησυχία
για την κατάσταση στην οικονομία, παρά
το γεγονός ότι η αγορά εργασίας παραμένει δυναμική, νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται και το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Επιπλέον, ο πρόεδρος Μπάιντεν είδε να
περιορίζεται σημαντικά το εύρος του μεγάλου προγράμματος δημόσιων χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων που είχε υποσχεθεί για την πράσινη μετάβαση αλλά
και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, υπό το βάρος της αντιπολίτευσης
των Ρεπουμπλικάνων αλλά και ορισμένων
συντηρητικών Δημοκρατικών.
Βεβαίως, από την άλλη, οι Δημοκρατικοί
δε θα έπρεπε να τα πηγαίνουν τόσο άσχημα. Σε μια σειρά από θέματα, όπως είναι
οι αμβλώσεις, η ανάγκη να μπουν κανόνες και περιορισμοί στην οπλοκατοχή και
η υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών
απέναντι σε μια ρητορική – και πρακτική…
– όπως αυτή του Τραμπ, που εξακολουθεί
να αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών, οι ψηφοφόροι συμφωνούν περισσότερο μαζί τους.
Μάλιστα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ παραμένει ο ισχυρότερος
πόλος μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και μάλιστα καταφέρνει να κερδίζουν
οι υποψήφιοι που υποστηρίζει τις προκριματικές εκλογές, είναι επίσης ένα στοιχείο

που θα έπρεπε να ενισχύει τη θέση των
Δημοκρατικών μπροστά στις εκλογές του
Νοεμβρίου.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
Ωστόσο, παρότι οι Δημοκρατικοί δείχνουν να ευνοούνται από το προς τα πού
πηγαίνει ο τόνος της γενικής πολιτικής
συζήτησης στις ΗΠΑ και οι θέσεις τους
σε κρίσιμα ζητήματα που κυριαρχούν στη
δημόσια σφαίρα να είναι σαφώς πλειοψηφικές, εντούτοις τα στοιχεία από τις
δημοσκοπήσεις δεν είναι τα καλύτερα και
οι Δημοκρατικοί δείχνουν να δίνουν μάχη
με τους Ρεπουμπλικάνους.
Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που αλλάζει η κοινωνική τους βάση. Οι Δημοκρατικοί μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν
το κατεξοχήν κόμμα της αμερικανικής
εργατικής τάξης. Αυτή η σχέση σφυρηλατήθηκε πριν τον πόλεμο στη διάρκεια του
New Deal και μεταπολεμικά ενισχύθηκε
με διάφορους τρόπους. Εξ ου και η παραδοσιακή σχέση των συνδικάτων με το
Δημοκρατικό Κόμμα.
Το κύμα αναδιαρθρώσεων από τις αρχές
της δεκαετίας του 1980 θα δημιουργήσει
ένα νέο τοπίο, καθώς θα υποχωρήσει η
βαρύτητα της παραδοσιακής εργατικής
τάξης, με αποκορύφωμα το κύμα «αποβιομηχάνισης» σε Πολιτείες που ήταν
κάποτε η καρδιά της αμερικανικής μεταποίησης.
Ωστόσο, η ψήφος αυτών των στρωμάτων
θα είναι πάντοτε σημαντική, οποτεδήποτε
οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να κερδίσουν
το Λευκό Οίκο.
Όμως, όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή
η εκλογική βάση των Δημοκρατικών αρχίζει και μετατοπίζεται. Γίνονται όλο και
περισσότερο το κόμμα των ψηφοφόρων
με υψηλότερη μόρφωση και με πιο «ανοδική» κοινωνική προοπτική, το κόμμα των
καλών περιοχών των πόλεων και των προαστίων.
Αντιθέτως, οι Ρεπουμπλικάνοι – ιδίως
στη μορφή των οπαδών του Τραμπ – δείχνουν να αυξάνουν την πρόσβασή τους
στην εργατική τάξη, τη λευκή, αλλά όχι
μόνο. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε, ότι
οι απόψεις του Τραμπ έχουν συγκριτικά
μεγαλύτερη απήχηση στα στρώματα των
λευκών χωρίς ανώτερη μόρφωση και γενικά τα στρώματα χωρίς πτυχίο κολεγίου,
κάτι που καταδεικνύει αυξανόμενη επιρροή στην εργατική τάξη.

Αυτό είχε να κάνει με το πώς πολιτεύτηκε
ο Τραμπ και με τα ελλείμματα των Δημοκρατικών. Ο Τραμπ κυρίως εκπροσώπησε
συγκεκριμένα συμφέροντα: προσέφερε
μεγάλες φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις και τους πλούσιους, προώθησε
περαιτέρω την απορρύθμιση, σταμάτησε μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής
κρίσης και τροποποίησε τη σύνθεση του
Ανώτατου Δικαστηρίου σε κατευθύνεις
που ικανοποιούν τη «θρησκευτική δεξιά».
Όμως, ταυτόχρονα η ρητορική του περιλάμβανε την καταδίκη των πολιτικών τού
ελεύθερου εμπορίου, που οδηγούσαν σε
απώλειες θέσεων εργασίας στο αμερικανικό έδαφος και αυτό του επέτρεπε να
συνδεθεί με τμήματα της εργατικής τάξης.
Αντιθέτως, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν
μπορέσει να τηρήσουν αρκετές υποσχέσεις τους: δεν έχουν κάνει βήματα
για τη διαγραφή του σπουδαστικού χρέους, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ, ούτε έχουν γίνει μεγάλα
βήματα στην αναμόρφωση του εργατικού
δικαίου. Επιπλέον, δεν έχει πάρει επείγοντα μέτρα για να μπορέσει να αντιμετω-

S.D

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
Με έναν τρόπο, ο Μπάιντεν πληρώνει
ως προς τη σχέση με την εργατική τάξη,
πολιτικές προηγούμενων Δημοκρατικών
κυβερνήσεων. Τόσο ο Κλίντον όσο και ο
Ομπάμα, σε μεγάλο βαθμό προώθησαν
νεοφιλελεύθερες πολιτικές απελευθέρωσης αγορών, ιδιωτικοποίησης και «ελεύθερου εμπορίου», που σταδιακά υπονόμευσαν τη θέση της εργατικής τάξης.
Ο Μπάιντεν θα πρέπει να βρει τρόπο
να επανασυνδεθεί με αυτά τα στρώματα, εάν θέλει οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν την εκλογική τους δυναμική.
Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό απαιτεί να
δώσει μεγαλύτερο βάρος στην οικονομία,
που είναι το θέμα που απασχολεί περισσότερο την εργατική βάση των Δημοκρατικών.

REAL PEOPLE WHO CARE

for other people
ALL CURRENT
OPPORTUNITIES
• HOUSEKEEPING

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

πιστεί η αύξηση του κόστους ζωής, σε μια
κοινωνία όπου το 46% των Αμερικανών
αναμένεται να πάρει σύνταξη με σημαντικό χρέος και αυτό διαμορφώνει ένα είδος
συνταξιοδοτικής ανασφάλειας.

• FOOD SERVICES
• ADMINISTRATION
• NURSING ASSISTANT

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

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
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for over

50

DO YOU WANT TO BE PART
OF AN INSPIRING TEAM ?

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

25, Promenade des îles,
Laval (québec) H7W 0A1

recrutement@horizonrm.com
horizonresidences.com/carrières
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Υγεία και Διατροφή
Οι απαραίτητες
εξετάσεις
που πρέπει
να κάνουμε
στα παιδιά
Ο

οργανισμός των παιδιών μέχρι τα
12-14 χρόνια τους αναπτύσσεται
ραγδαία. Λόγω αυτού του γρήγορου
ρυθμού ανάπτυξης, οι προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις είναι απαραίτητες, επειδή αυξάνουν τις πιθανότητες
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
τυχόν διαταραχές, πριν προλάβουν να
προκαλέσουν σοβαρότερα προβλήματα.
Oι πιο συχνές παθήσεις που μπορεί να
προληφθούν, χάρη στις προληπτικές εξετάσεις, είναι η αναιμία, η υπερχοληστερολαιμία, οι διαταραχές της όρασης και
της ακοής, καθώς και οι καρδιακές διαταραχές.
Ωστόσο, οι γονείς δεν πρέπει να αγχώνονται και να προχωρούν μεμιάς σε όλες
τις εξετάσεις. H χρονική στιγμή μεταξύ
των πρώτων γενεθλίων του παιδιού και
του ξεκινήματος του παιδικού σταθμού,
γύρω στα 2,5 με 3 του χρόνια, είναι συνήθως η πιο κατάλληλη για να γίνει ο πρώτος προληπτικός έλεγχος της υγείας του.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι
προληπτικές εξετάσεις είναι σκόπιμο να
γίνονται μία φορά σε ηλικία μεταξύ 9 και
24 μηνών, μία δεύτερη στα 6-8 χρόνια και
αργότερα μεταξύ 12-16 ετών, εφόσον βέβαια τα αποτελέσματα κάθε φορά κινούνται μεταξύ των φυσιολογικών αποκλίσεων και δεν υπάρχει διαφορετική οδηγία
από το γιατρό.

ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

EΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: H αιμοσφαιρίνη, ο
αιματοκρίτης, ο σίδηρος ορού και η φε-

ριτίνη, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
αναιμία. H αναιμία μπορεί να παρατηρηθεί σε -κατά τα άλλα- υγιή παιδιά και
συνήθως οφείλεται σε ανεπαρκή πρόσληψη σιδήρου, σε σχέση με τις ανάγκες
του αναπτυσσόμενου οργανισμού. Aντιμετωπίζεται εύκολα, με σωστή διατροφή
και συμπληρώματα σιδήρου που θα συστήσει ο παιδίατρος.
Πολύ σημαντική περίοδος είναι η προεφηβεία και η εφηβεία, ιδιαίτερα για
τα κορίτσια, που, εξαιτίας της εμμήνου
ρύσεως, μπορεί να εμφανίσουν ελαφριά
αναιμία.
Eπιπλέον, με την εξέταση αίματος ελέγχονται η ολική χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, για πιθανή υπερχοληστερολαιμία ή υπερτριγλυκεριδαιμία, ένα αρκετά
συνηθισμένο πρόβλημα στα Eλληνόπουλα. H εξέταση πρέπει να γίνεται μεταξύ 2
και 5 ετών, μεταξύ 6 και 8 ετών και ξανά
μεταξύ 12 και 14 ετών.
H εξέταση αυτή είναι πολύ σημαντική,
καθώς η πρόληψη της υπερλιπιδαιμίας
εξασφαλίζει καλή υγεία στην ενήλικη ζωή
και επιπλέον στην παιδική ηλικία, μπορούν οι γονείς και οι γιατροί να παρέμβουν μέσω της διατροφής και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Eιδικότερα, τα υπέρβαρα παιδιά ή όσα
προέρχονται από οικογένεια με επιβαρημένο ιστορικό (παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήματα σε νεαρή ηλικία κλπ.) είναι
απαραίτητο να υποβάλλονται σε εξετάσεις για τον έλεγχο της χοληστερίνης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ: Eξαιρετικής σημασίας
προληπτική εξέταση, καθώς η έγκαιρη

διάγνωση διαταραχών της ακοής εξασφαλίζει στο παιδί άριστη θεραπευτική
παρέμβαση. Aν εντοπιστεί διαταραχή
της ακοής πριν από τον 3ο μήνα ζωής του
παιδιού και ακολουθηθεί θεραπευτική
αγωγή, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
για να συνεχιστεί ομαλά η ανάπτυξή του
σε κάθε επίπεδο, τόσο σωματικό όσο και
ψυχοκινητικό.
Γι’ αυτό και ο έλεγχος σε αυτή την ηλικία
καλό είναι να γίνεται σε όλα τα νεογνά,
είτε υπάρχουν παράγοντες κινδύνου είτε
όχι. Σε υγιή παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας,
ο επαναληπτικός έλεγχος ακοής συνιστάται να γίνεται μεταξύ 4 και 6 ετών.
OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: H πρώτη
οφθαλμολογική εξέταση σε υγιή παιδιά
γίνεται συνήθως στα 2 τους χρόνια και
επαναλαμβάνεται μεταξύ 4 και 6, καθώς
και μεταξύ 8 και 10 ετών.
Eίναι ιδιαίτερη η σημασία της στην προσχολική ηλικία, προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα διαθλαστικές διαταραχές
της όρασης, όπως για παράδειγμα η μυωπία ή ο αστιγματισμός.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: Aν και
έχουμε συνηθίσει να μετράμε την αρτηριακή πίεση στους ενηλίκους, στην πραγματικότητα είναι πολύ σημαντική η καταγραφή της στην παιδική ηλικία, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από την ηλικία
των 3 ετών και μετά.
O λόγος είναι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται ασυμπτωματική υπέρταση σε παιδιά και είναι απαραίτητο να
ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή
της.

KΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Γίνεται με
ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιολογική απεικόνιση από παιδοκαρδιολόγο. Eίναι απαραίτητες οι εξετάσεις,
όχι μόνο σε παιδιά που έχουν πρόβλημα,
αλλά και στα υγιή παιδιά προσχολικής
και σχολικής ηλικίας που συμμετέχουν
σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως το
ποδόσφαιρο, η κολύμβηση, ο στίβος κ.ά.
Aυτή η εξέταση είναι ακόμη πιο σημαντική στην αρχή της σχολικής χρονιάς,
που τα παιδιά ξεκινούν να συμμετέχουν
σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.
OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Mόλις ολοκληρωθεί η πρώτη οδοντοφυΐα, μία επίσκεψη σε παιδο-οδοντίατρο είναι απαραίτητη για την πρόληψη της τερηδόνας,
επειδή είναι πολύ συχνή πάθηση που
επηρεάζει και την υγεία των μόνιμων δοντιών.
Eφόσον δεν υπάρχει κάποιο εμφανές
πρόβλημα, μία προληπτική επίσκεψη το
χρόνο είναι αρκετή μέχρι να ξεκινήσει η
δεύτερη οδοντοφυΐα. Kαλό είναι να επισκεφθείτε τον οδοντίατρο με την ανατολή των πρώτων μόνιμων δοντιών, γύρω
στα 6 χρόνια. Aπό κει και πέρα θα σας κατευθύνει ο ίδιος ο οδοντίατρος, ανάλογα
με τη στοματική υγεία του παιδιού.
Σημειώνεται πάντως, ότι η γνώμη του
παιδιάτρου που παρακολουθεί κάθε
παιδί είναι πολύ σημαντική και οι γονείς
θα πρέπει να συνεννοηθούν μαζί του,
προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε
προληπτική εξέταση.

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.

© in.gr

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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CANADA

FRAISES SUCRÉES SMUCCIES
CULTIVÉES EN SERRE FERMES
MUCCI
Greenhouse Sweet Strawberries
340g

BROCOLI-RAVE
Rapini
botte
POULET FRAIS ENTIER
Fresh Whole Chicken
6.15/kg

ANGUS AAA

BAVETTE DE
BOEUF FRAIS
Fresh Flap Steak
24.23/kg

POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse Peppers
pqt de 4

BANANES
Bananas
1.30/kg

FILETS DE VIVANEAU FRAIS
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Fresh BC Snapper Fillets
17.61/kg

GRÈCE

THON PÂLE
ENTIER DANS
L’HUILE ILIOS
Solid Light
Tuna in Oil
99g

FROMAGE
GRAVIERA
KRISTALLI AU
LAIT DE BREBIS ET
CHÈVRE
Cheese
19.82/kg
PALETTE DE VEAU DE LAIT FRAIS
Fresh Milk-Fed Veal Blade Roast
13.21/kg

ROULEAUX
AUX ÉPINARDS
ET FROMAGE
OU FROMAGE
FAMIGLIA
Mini Rolls
450g

GRÈCE

FROMAGE
MANOURI AU LAIT
DE CHÈVRE
Cheese

JUS D’ORANGE OASIS
Orange Juice
1.5L

WWW.SUPERMARCHEPA.COM

BAR MÉDITERRANÉEN
FRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned
Mediterranean Bass
19.82/kg

YOGOURT ACTIVIA
Yogurt
8x100g

AMANDES NATURELLES
Natural Almonds
454g ou 13.21/kg

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022 · from monday september 26th to sunday october 2nd 2022

SAUCES POUR PÂTES ILIOS
Pasta Sauce
370ml

Livraison à domicile
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every day
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Νέα Υόρκη: Από πόσα… τούβλα
είναι χτισμένο το Empire State Building

3.000 εργάτες και 13 μήνες για ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια στον κόσμο

Ο

ι άνθρωποι, κατά καιρούς, έχουν
δημιουργήσει
μερικά
πραγματικά
εντυπωσιακά μνημεία και κτίρια, που μιλούν
για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει ως είδος και
πόσα μπορούμε να πετύχουμε. Ανάμεσα σε αυτά
και το Empire State Building.
Σύμφωνα με το ThoughtCo., αυτό το επίτευγμα
που καθορίζει τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης, ήταν
το ψηλότερο κτίριο του κόσμου κατά τη στιγμή της
ολοκλήρωσής του και όπως είναι αναμενόμενο, η
κατασκευή του ήταν μεγάλη πρόκληση. Κάτι που
συνεπάγεται, ότι και ο αριθμός των… τούβλων που
χρειάστηκε είναι απλά εντυπωσιακός.
Η Britannica αναφέρει, ότι το Empire State Building
ήταν το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο για μερικές
δεκαετίες, μέχρι που οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν
το δικό τους ρεκόρ με το One World Trade Center το
1972 (όχι το μοναχικό κτίριο που κοσμεί σήμερα τον
ορίζοντα της Νέας Υόρκης, αλλά ο αρχικός πύργος του
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου). Μέχρι τότε, το ίδιο το
Empire State Building είχε διαφοροποιηθεί κάπως σε
ύψος, με την προσθήκη μιας ακόμη κεραίας, αλλά αυτό
το ίδιο άλλαξε και πάλι στα μέσα της δεκαετίας του
1980. Σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, το Burj
Khalifa στο Ντουμπάι ονομάστηκε το νέο ψηλότερο
κτίριο στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2010, με το ύψος
του να φτάνει περίπου τα 830 μέτρα, γεγονός που το
καθιστά υπερδιπλάσιο από το μέγεθος του Empire
State Building.
10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΤΟΥΒΛΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 3.000 ΕΡΓΑΤΕΣ
Το έργο του Empire State Building, σύμφωνα με
το grunge.com, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1929,
με τους Shreve, Lamb & Harmon Associates, τους
αρχιτέκτονες του κτιρίου, να διατυμπανίζουν με
περισσή υπερηφάνεια, ότι θα διέθετε περισσότερους
από 100 ορόφους – έναν ουρανοξύστη που όμοιό του
δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος. Όπως και έγινε.
Το κτίριο ολοκληρώθηκε σε λίγο περισσότερο
από ένα χρόνο (περίπου 13 μήνες), με τα εγκαίνια
να πραγματοποιούνται το Μάιο του 1931. Πώς τα
κατάφεραν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να
φτιάξουν ένα τόσο σπουδαίο έργο;
Το Walks Of New York αποδίδει τα εύσημα
στους αμέτρητους ταλαντούχους οικοδόμους και
μεταλλουργούς, οι οποίοι σκαρφάλωναν επιδέξια σε
ιλιγγιώδη ύψη πάνω από τους δρόμους. Μέχρι και
3.000 άνθρωποι δούλευαν σε αυτό κάθε φορά.

Για την εποχή του, το Empire State Building ήταν ένα
τρομακτικό, εκπληκτικό έργο, αν αναλογιστεί κανείς
ότι ζυγίζει 365.000 τόνους και συναρμολογήθηκε με
ρυθμό 4,5 ορόφων κάθε εβδομάδα. Για την κατασκευή
του, μάλιστα, απαιτήθηκαν 730 τόνοι μετάλλου και
χρησιμοποιήθηκαν περίπου 10 εκατομμύρια τούβλα!
© newsbeast.gr

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS
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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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Ο Ελληνισμός δε χάθηκε
στην Άλωση αλλά το 1922

Provincial election

October 3, 2022

Until September 29

Register your name on the list of electors
or change your entry

Τ

ο μέλλον του κάθε τόπου συνδέεται
άρρηκτα με την ιστορική του μνήμη.
Κι αυτή τη μνήμη, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, οφείλουμε να τη διατηρήσουμε άσβεστη.

Από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
κ. Ιερώνυμο
Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το παρόν και να φτάσουμε με αξιώσεις στην επόμενη μέρα. Εχοντας ως
υλικό μέσα μας ακόμη κι αυτά που μας
πλήγωσαν. Να κρατήσουμε ζωντανές
αυτές τις χαρακιές της ψυχής, όσο κι αν
μας πονούν. Γιατί διδάσκουν και καθοδηγούν.
Η ιστορική μνήμη είναι το «υλικό ψυχής» που συνδέει και κρατά άσβεστη
την ελληνική ταυτότητα. Η Μικρασιατική
Καταστροφή δεν είναι μια επετειακή ευκαιρία, για να σκαλίσουμε τον πόνο και
να σπείρουμε τον καρπό του διχασμού
με τους γείτονες. Είναι η αφορμή για
να αναλογιστούμε το «μέχρις εδώ» του
Ελληνισμού. Το πώς θα πορευτούμε στο
«από εδώ και πέρα» και να κρατήσουμε
αυτά που μπορούν να ενώσουν τους δύο
λαούς. Γι’ αυτή την ειρήνη που στις μέρες μας δε θεωρείται, πια, δεδομένη.
Αν η Αλωση της Πόλης ήταν μια τρομακτική και χαίνουσα πληγή για τον Ελληνισμό, η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν
εκείνη που επέφερε το θάνατό του στην
Ανατολή. Σε αυτόν τον ιερό τόπο για
τους Ελληνες, τη Μικρά Ασία, την πανάρχαια κοιτίδα της ελληνικής ψυχής, ξεθώριασε το 1922 η ελληνικότητα της Ανατολής. Η απώλεια του Ελληνισμού στη γη
της Μικράς Ασίας – εκεί όπου οι πατέρες
της Εκκλησίας εναρμόνισαν την κλασική
Ελλάδα με το χριστιανικό λόγο – έγινε
οριστική το 1922. Ως τότε ο Ελληνισμός
δεν είχε, παρά τα δεινά που υπέστη και
τη δημογραφική επέλαση του τουρκικού στοιχείου, να υποταχθεί. Κρατούσε
ζωντανή και ακμαία την πολιτιστική του
υπεροχή.
ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΙΔΡΩΤΑ
Χρειάστηκε πολύς πόνος και αίμα, για
να ξεριζωθούν από τα χώματα της Μικράς Ασίας οι ελληνικές ρίζες, που ποτίζονταν από αιώνες. Από αυτό το χώμα,
που Ελληνες μούσκεψαν με το αίμα και
τον ιδρώτα τους. Μέχρι την ώρα που
τουρκικά χέρια τούς απόκοψαν από τις
πατρογονικές τους εστίες και τους εξώθησαν στην Ελλάδα. Την Ελλάδα που
αγαπούσαν και λάτρευαν για αιώνες.
Το 1922 είναι η χρονιά ορόσημο της
τραγωδίας για τον Ελληνισμό. Είναι,
όμως, και το εφαλτήριο για να έρθουν

αυτοί οι Ελληνες με τις ικανότητές τους
και το δημιουργικό τους πνεύμα στην
απέναντι πλευρά του Αιγαίου, στη γη της
μητροπολιτικής Ελλάδας. Οι πρόσφυγες
της Μικράς Ασίας και του Πόντου ήταν,
κατά κοινή ομολογία, η κινητήριος δύναμη για να «ανθίσει» η μητροπολιτική
Ελλάδα. Κουβαλούσαν στο μικρό τους
δισάκι τη μοναδική περιουσία που τους
είχε απομείνει. Την ελληνική ψυχή και τις
παραδόσεις. Τις παραδόσεις που ποτέ
δε λησμόνησαν. Ακόμη και σήμερα που
πέρασε ένας αιώνας. Σε κάθε προσφυγική γειτονιά, ο Μικρασιάτης πρόσφυγας
κρατά άσβεστο το καντήλι της παράδοσης. Διατηρεί ζωντανό το χθες, για να
πορευτεί στο αύριο. Αυτοί οι πρόσφυγες
στην αρχή δεν έτυχαν θερμής υποδοχής.
Ως «Ελληνες» τους κατηγορούσαν όταν
ζούσαν απέναντι. «Τούρκους» τούς αποκαλούσαν όταν έφτασαν στα μέρη μας.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
– που θα πρέπει να μας προβληματίσουν
και να μας διδάξουν και σήμερα – κατάφεραν να γίνουν ο καταλύτης που απογείωσε την Ελλάδα. Χάρη στην ευρηματικότητα, στην εργατικότητα και στις
ικανότητές τους. Οι Μικρασιάτες αδελφοί μας συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της σημερινής Ελλάδας και της
ταυτότητάς της. Ανέδειξαν νέους αγίους,
κράτησαν ζωντανή την ορθόδοξη πίστη
και τις παραδόσεις. Γιατί κουβαλούσαν
την Ελλάδα μέσα στην ψυχή τους. Τα
100 χρόνια που πέρασαν μας πλήγωσαν
πολύ. Μας πρόσφεραν, όμως, γνώση και
εμπειρία. Πως θα πρέπει, σε όσους αντέχει να δεχτεί αυτός ο τόπος ως πρόσφυγες από άλλους πολιτισμούς και παραδόσεις, να τους διδάξουμε την ιστορία του.
Τις παραδόσεις, την Εκκλησία μας και τον
ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Οχι κατ’ ανάγκη για να τις αφομοιώσουν, αλλά, αν μη
τι άλλο, για να τις σεβαστούν. Να κάνουμε μια νέα, σύγχρονη, ιεραποστολή δείχνοντας σε όσους έρχονται στην Ελλάδα,
τον τρόπο σκέψης της Ευρώπης και την
αγάπη της χριστιανικής παράδοσης.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Οπως σεβάστηκε τις τοπικές παραδόσεις και κάθε Ελληνας που έφτασε ως
πρόσφυγας σε κάθε άκρη της Γης και
συνέβαλε με το δικό του λιθαράκι στην
πρόοδο του τόπου, σε όποιο λιμάνι κι αν
έδεσε.
Ο Ελληνας που κράτησε αναλλοίωτη
την ταυτότητά του, ζωντανές τις παραδόσεις και ακμαία την πολιτιστική του
αφετηρία, και, εν τέλει, δε βγήκε ποτέ
χαμένος. Αυτό μας διδάσκει η Ιστορία,
κι αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε ως
πυξίδα για την πορεία μας στο μέλλον.
© dimokratia.gr

To vote, you must be registered on the list of electors.
You can make sure by checking the notice of
entry sent by mail or by visiting our website,
at www.elections.quebec/check.
If your name does not appear on the list or if you
notice an error, go to the address on your notice.*
Bring one or more pieces of identification that
together show your name, date of birth and address.
On September 23, 24, 27, 28 and 29, you can vote
at the same time.*

On September 25 and 26, from 9:30 a.m. to 8 p.m.

Vote in the advance poll
Check the address of your advance polling station
on the notice of entry sent by mail or on our website,
at www.elections.quebec/where-when.*

On October 3, from 9:30 a.m. to 8 p.m.

Vote on election day
Check the address of your polling station on the
yellow reminder card sent by mail or on our website,
at www.elections.quebec/where-when.*

Bring one of the five pieces of
identification required to vote
(Québec driver’s licence, health insurance card,
Canadian passport, Indian status card or
Canadian Forces identification card).

For more information
Visit our website, at www.elections.quebec/en
Contact us:
o
by phone: 1-888-ELECTION (1-888-353-2846)
o
by e-mail: info@electionsquebec.qc.ca
o
by SMS: 868372 (VOTEQC) (standard fees apply)

* All advance polling places are accessible as well as most of the places
where you can vote on October 3. To learn more about the accessibility
criteria for each place, visit www.elections.quebec/where-when. If your
voting place does not meet your needs, contact your returning officer
to request permission to vote at another place in your electoral division.

On October 3,
let’s reverse the trend.
Let’s all vote.
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αντιπαράθεση μεταξύ της Τουρκίας και του Ελληνισμού δεν αφορά
μόνο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αν. Αιγαίου. Δεν αφορά μόνο
την αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί νησιών και νησίδων του Αρχιπελάγους. Δεν
αφορά μόνο το δικαίωμα επέκτασης των
χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
Δεν αφορά μόνο τα όρια της ΑΟΖ και την
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της.
Δεν αφορά μόνο τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Δεν αφορά μόνο τη
στρατιωτική κατοχή της Βόρειας Κύπρου.
Όλα αυτά είναι επί μέρους πτυχές μιας
αντιπαράθεσης, με διακύβευμα τη δυνατότητα επιβίωσης των Ελλήνων ως ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος
και όχι ως γεωπολιτικός δορυφόρος της
Τουρκίας.
Του Νίκου Ιγγλέση*
Ο μακροπρόθεσμος γεωστρατηγικός
σχεδιασμός της Άγκυρας προβλέπει την
αποδυνάμωση του Ελληνισμού με κάθε
είδους υβριδικές επιχειρήσεις (απειλές,
προπαγάνδα, λαθρομετανάστευση), τη
συρρίκνωσή του, το στρατιωτικό εξαναγκασμό του και τις συνεχείς, δια της διολισθήσεως, διπλωματικές και επί του πεδίου αναδιπλώσεις του.
Καμιά αυταπάτη δεν επιτρέπεται από τις
πολιτικές ηγεσίες στις δύο κρατικές οντότητες του Έθνους (Ελλάδα και Κυπριακή
Δημοκρατία). Η ειρηνική διευθέτηση των
«διαφορών» με βάση το Διεθνές Δίκαιο
και το Δίκαιο της Θάλασσας, ίσως με τη
μεσολάβηση κάποιων συμμάχων, είναι
μια φενάκη. Είτε θα υποταχθούμε, προοδευτικά, στις φιλοδοξίες της Τουρκίας να
καταστεί ηγεμονική περιφερειακή δύναμη, είτε θα υπερασπιστούμε το αυτεξούσιο του Ελληνισμού.
Η ΑΜΥΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
Δεν αρκεί, είναι ατελέσφορο και άνευ νοήματος, να οργανώνουμε την άμυνα μας
για να υπερασπιστούμε τα νησιά του Α.
Αιγαίου και τη συνοριογραμμή του Έβρου.
Δεν αρκεί να επιδιώκουμε τη διατήρηση
του υπάρχοντος status quo, που μας στερεί τα 12 ν.μ. σ’ όλο το μήκος των ακτών
μας και την ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο
ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού (μέχρι
εκεί έχει γίνει η μερική οριοθέτηση με την
Αίγυπτο). Κανένα αμυντικό δόγμα, καμιά

Το προληπτικό πλήγμα
στην ελληνοτουρκική
αντιπαράθεση

«γραμμή Μαζινό» δεν μπορεί να είναι
αποτελεσματική, αν δεν έχει τη δυνατότητα ολοκληρωτικής αντεπίθεσης.
Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν
πρέπει να μετατραπούν σε «κάστρα» για
να αντιμετωπίσουν την τουρκική επιθετικότητα. Γιατί τα «κάστρα» που πολιορκούνται, αργά ή γρήγορα, πέφτουν. Σημασία
έχει να ηττηθεί ο εχθρός και όχι απλώς
να καθυστερήσει η προέλασή του. Για να
ηττηθεί όμως, πρέπει οι πολιορκούμενοι
να εξέλθουν του «κάστρου» και πιθανόν
με πρόσθετες ενισχύσεις να συντρίψουν
τους επιτιθέμενους. Αλλιώς, η άμυνα είναι μόνο για την «τιμή των όπλων» και η
τελική ήττα αναπόφευκτη.
Τα ανωτέρω δεν υποβαθμίζουν την αναγκαιότητα άμυνας επί της συνοριογραμμής, αλλά, υπογραμμίζουν ότι αυτή είναι
αδύνατον να αποτρέψει τον εχθρό και να
εξασφαλίσει τη νίκη. Το σημερινό αμυντικό δόγμα που κυριαρχεί στην ελληνική και
κυπριακή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία είναι καταστροφή.

ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η Τουρκία έχει γεωπολιτικό δυναμικό
ανώτερο του ελληνικού. Έχει οκταπλάσιο
πληθυσμό, πολύ μεγαλύτερο οικονομικό – παραγωγικό δυναμικό, σημαντική
αμυντική βιομηχανία και ελέγχει τα Στενά.
Ταυτόχρονα, έχει σημαντικό γεωγραφικό
πλεονέκτημα: Με την εξαίρεση της Αν.
Θράκης, των νησιών Ίμβρου και Τενέδου
και του προγεφυρώματος στη Β. Κύπρο,
αποτελεί μια ενιαία συμπαγή εδαφική
μάζα. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι εδαφικά
κατακερματισμένη μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των εκατοντάδων νησιών
του Αιγαίου. Παράλληλα, η ηπειρωτική
χώρα δεν έχει αξιόλογο στρατηγικό βάθος
και η Κύπρος, ως προκεχωρημένο οχυρό,
βρίσκεται μακρύτερα των ελληνικών απ’
ότι των τουρκικών στρατιωτικών βάσεων.
Το βασικό στρατηγικό ερώτημα είναι,
πώς ο Ελληνισμός μπορεί να εξουδετερώσει το σημερινό τουρκικό πλεονέκτημα,
σε περίπτωση μιας ένοπλης σύγκρουσης
που, αργά ή γρήγορα, είναι αναπόφευκτη,
λόγω της φιλοδοξίας της Τουρκίας να ανασυστήσει μια σύγχρονη Οθωμανική Αυτοκρατορία.
«Η Τουρκία δεν έχει πολιτικά σύνορα,
αλλά, γεωπολιτικά» είχε γράψει στο βιβλίο του «Το Στρατηγικό Βάθος» ο πρώην
Πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερι-

κών, Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο σημερινός
υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στις 24-6-2022, δήλωσε: «Έχουμε
ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας και στο
μέλλον μας. Διότι υπάρχει μια Τουρκία η
οποία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία.
Μην ξεχνάμε πως υπάρχει μεγαλύτερη
Τουρκία από τη χώρα μας. Αυτός είναι ο
λόγος που δεν μπορούμε να εγκλωβιστούμε στα σύνορά μας».

ΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΖΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ
Ο Ελληνισμός οφείλει να εξουδετερώσει
το γεωπολιτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας
και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μ’ ένα καλά
σχεδιασμένο και κατάλληλα προετοιμασμένο «προληπτικό αιφνιδιαστικό μαζικό
πλήγμα», όταν παρουσιαστεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας». Θα συνίσταται σε μια
συνδυασμένη και ακαριαία ενέργεια όλου
του δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων με
στόχο την άμεση εξουδετέρωση, του μεγαλύτερου μέρους ή και του συνόλου, των
επιχειρησιακών δυνατοτήτων του εχθρού.
Το «προληπτικό μαζικό πλήγμα» έχει
εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις κατά
την ιστορική διαδρομή (π.χ. από το Ισραήλ
κατά των Αράβων στον πόλεμο των «Έξι
Ημερών» το 1967 και από την Αίγυπτο
κατά του Ισραήλ στον πόλεμο του «Γιόμ
Κιπούρ το 1973).
Τούρκοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι υπαινίσσονται ήδη ένα προληπτικό πλήγμα κατά της Ελλάδας όταν,
συχνά πυκνά, επικαλούνται στις ομιλίες
τους το στίχο ενός δημοφιλούς τοπικού
τραγουδιού «Μπορεί να έρθω ξαφνικά
ένα βράδυ».
Όμως το «προληπτικό αιφνιδιαστικό
μαζικό πλήγμα» για να πραγματοποιηθεί,
απαιτεί συγκεκριμένο είδος και αριθμό
οπλικών συστημάτων, πέραν των όσων
διαθέτει σήμερα το ελληνικό οπλοστάσιο. Απαιτεί μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΜΕΑ) – drones,
UAV, UCAV – διαφόρων τύπων και ρόλων (αναγνωριστικά, επιθετικά, καμικάζι
– αντιραντάρ κλπ) που θα ενεργούν και
ως σμήνος. Επίσης, απαιτεί σημαντικό
αριθμό τακτικών βαλλιστικών πυραύλων
εδάφους – εδάφους και ιδιαίτερα πυραύλων πλεύσης – cruise (στο ελληνικό οπλοστάσιο υπάρχουν οι γαλλικοί Scalp στα
Mirage-2005 και στα Rafale). Η εμβέλεια
αυτών των πυραυλικών συστημάτων πρέπει να καλύπτει όλη σχεδόν την εδαφική

έκταση της Τουρκίας. Σημειώνουμε ότι η
τουρκική αμυντική βιομηχανία κατασκευάζει ήδη τέτοιους πυραύλους.
Το «προληπτικό αιφνιδιαστικό μαζικό
πλήγμα» είναι κάτι που εκτιμούμε ότι δεν
μπορεί να γίνει σήμερα, ελλείψει μέσων,
εκτός αν ο Ελληνισμός αντιμετωπίσει μείζονα υπαρξιακή απειλή, αλλά, θα πρέπει
από τώρα να αρχίσει να σχεδιάζεται και
να προετοιμάζεται. Πρέπει να είναι ως
ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα μας.
ΟΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ενδεικτικά και ως παράδειγμα, έχοντας
υπόψη αντίστοιχες επιχειρήσεις άλλων
κρατών, αναφέρουμε τους εν δυνάμει
στόχους ενός «προληπτικού πλήγματος»:
-Αιφνιδιαστική επίθεση από μεγάλο
αριθμό ΜΕΑ, που θα εκκινούν από τον
Έβρο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο,
κατά των συστημάτων ραντάρ και των
πυραύλων του εχθρού (πριν προλάβουν
να μετακινηθούν στις θέσεις διασποράς
τους), με στόχο την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους αυτών σ’ όλη τη δυτική,
κεντρική και νότια Τουρκία.
-Μαζική επίθεση αεροσκαφών και πυραύλων εδάφους – εδάφους κατά των
πολεμικών αεροδρομίων του εχθρού, με
στόχο την αχρήστευσή τους και την καταστροφή των μαχητικών του επί του εδάφους, καθ’ όλη την έκταση της δυτικής
κεντρικής και νότιας Τουρκίας. Σκοπός, η
εξασφάλιση αεροπορικής κυριαρχίας.
-Αεροπορική και πυραυλική επίθεση κατά
των ναυστάθμων και των ναυπηγείων του
τουρκικού στόλου και κατά μεμονωμένων
σημαντικών μονάδων του. Επίσης, ολική
καταστροφή των αποβατικών σκαφών της
Στρατιάς του Αιγαίου που βρίσκονται έναντι των ελληνικών νησιών.
Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να έχουν
εξουδετερωθεί εντός ωρών, γι’ αυτό
αναφέραμε ότι απαιτούνται τα απαραίτητα σε αριθμό οπλικά συστήματα και
άφθονα πυρομαχικά. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν:
-Αεροπορική επίθεση κατά κέντρων διοίκησης, επικοινωνιών και μεγάλων μονάδων του εχθρού, με παράλληλη προσβολή
υποδομών (δρόμοι, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές) ώστε να είναι δύσκολη η
κινητοποίησή τους.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 17

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

200 για $84
400 για $134
1000 για $204

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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Ο Ελληνισμός οφείλει να εξουδετερώσει
το γεωπολιτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας
και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μ’ ένα καλά
σχεδιασμένο και κατάλληλα προετοιμασμένο
«προληπτικό αιφνιδιαστικό μαζικό πλήγμα»,
όταν παρουσιαστεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας».
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 16
-Στρατιωτική εισβολή στην Αν. Θράκη, με
όρους αεροπορικής – πυραυλικής κυριαρχίας, με στόχο τη δημιουργία προγεφυρώματος που θα φθάνει μέχρι την ακτή της
Προποντίδας, αποκλείοντας τη χερσόνησο
της Καλλίπολης.
-Κατάληψη της Αδριανούπολης, αλλά, όχι
της Κωνσταντινούπολης (είναι ανέφικτο
λόγω τεράστιου πληθυσμού). Το εδαφικό
προγεφύρωμα θα χρησιμοποιηθεί, κατά
τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, ως
αντάλλαγμα για άλλους όρους που θα επιβληθούν στους Τούρκους.
-Κατάληψη της Ίμβρου και της Τενέδου
από μονάδες πεζοναυτών. Τα νησιά αυτά
επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
ανταλλάγματα κατά τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν
της εκεχειρίας.
-Επίθεση κυπριακών και ελλαδικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά των απομονωμένων, λόγω αεροπορικής – πυραυλικής
κυριαρχίας, τουρκικών στρατευμάτων,
για την πλήρη απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου.
Τα προαναφερθέντα είναι απλώς ενδεικτικά. Ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες ενός «προληπτικού αιφνιδιαστικού
μαζικού πλήγματος» βεβαίως, θα γίνουν
από τα ελληνικά επιτελεία, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει «το πράσινο φως»
από την πολιτική ηγεσία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Εφόσον το «προληπτικό μαζικό πλήγμα»
ολοκληρωθεί στο σύνολό του – εν μέρει
θα είναι καταστροφικό – η Τουρκία θα είναι μια ηττημένη χώρα. Τότε ο Ελληνισμός
θα μπορεί:
α) Να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12
ν.μ. σ’ όλες τις ηπειρωτικές και νησιωτικές
ακτές, απαιτώντας την αναγνώρισή τους
από την Τουρκία. Τα διεθνή ύδατα του Αρχιπελάγους θα περιβάλλονται από ελληνικά χωρικά ύδατα και άρα θα αποτελούν
ελληνική ΑΟΖ.
β) Να οριοθετήσει ΑΟΖ με την Κυπριακή
Δημοκρατία, με βάση τη μέση γραμμή με
πλήρη επήρεια του Συμπλέγματος του Καστελόριζου, απαιτώντας επίσης την τουρκική αναγνώριση.
γ) Να απαιτήσει από την Άγκυρα την
απόσυρσή της από το τουρκολιβυκό μνη-

μόνιο, ακυρώνοντας όλο το αφήγημα της
«Γαλάζιας Πατρίδας».
δ) Να απαιτήσει την αναγνώριση από την
Τουρκία της ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατάργηση των Συμφωνιών
Ζυρίχης-Λονδίνου.
ε) Να απαιτήσει την αποστρατικοποίηση της Αν. Θράκης και των Στενών για την
επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων
στον Έβρο. Όπως έγινε με τη χερσόνησο
του Σινά μετά τον τελευταίο αραβο-ισραηλινό πόλεμο.
Η Ελλάδα, δηλαδή, δε θα επιδιώξει την
προσάρτηση εδαφών και την αλλαγή των
συνόρων της με την Τουρκία, αλλά, τον
εξαναγκασμό της τελευταίας να αποδεχτεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του συνολικού Ελληνισμού.
Η ήττα και η στρατιωτική αδυναμία της
Τουρκίας θα δημιουργήσει άκρως ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία κουρδικού κράτους στις νοτιοανατολικές επαρχίες της. Μια πιθανή τέτοια εξέλιξη θα την
αποδυναμώσει σε ιστορικό βάθος, ώστε
να μην αποτελεί απειλή για το ελληνικό
έθνος.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ
Όλοι αυτοί οι στόχοι δεν εξαρτώνται
αποκλειστικά από την ελληνική βούληση,
ακόμα και μετά από μια ελληνική σαρωτική νίκη, αλλά, είναι συνάρτηση συσχετισμών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και των συμφερόντων των Με-

γάλων Δυνάμεων. Γι’ αυτό αναφερθήκαμε
σε «παράθυρο ευκαιρίας», το οποίο όμως
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να το
εκμεταλλευτούμε όταν παρουσιαστεί.
Η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (αμυντικής συνδρομής) με τη Γαλλία,
η Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής με τα
Η.Α.Ε. και οι στρατιωτικές συνεργασίες με
Αίγυπτο και Ισραήλ, αποτελούν κινήσεις
προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά, τίποτα
δεν είναι δεδομένο.
Οι όποιοι σύμμαχοι θα συνδράμουν,
μόνο αν εξυπηρετούνται και τα δικά τους
συμφέροντα, στο να μην καταστεί η Τουρκία ηγεμονική δύναμη στην περιοχή της Α.
Μεσογείου – Μέσης Ανατολής.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Όλα όσα προαναφέρθηκαν προϋποθέτουν, ότι ο Ελληνισμός θα διαθέτει ηγεσία
με πατριωτικό όραμα. Δυστυχώς, το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα στην Αθήνα και
τη Λευκωσία είναι ανίκανο να χαράξει μια
υψηλή εθνική στρατηγική. Εξαρτημένο,
ενδοτικό, ανίκανο και φοβικό, ακολουθεί
κατευναστική πολιτική έναντι της απέραντης τουρκικής απειλής και κρύβεται, για
να δικαιολογηθεί, πίσω από το Διεθνές
Δίκαιο και το «ρεαλισμό» που οφείλει να
επιδεικνύει ο αδύναμος.
Μόνο που ο «διαχρονικός ρεαλισμός»
που ακολουθείται από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα οδηγεί είτε στην ειρηνική
δορυφοροποίηση είτε στη στρατιωτική
συντριβή.

Αυτό το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να
κατανοήσει, ότι το «προληπτικό αιφνιδιαστικό μαζικό πλήγμα» αποτελεί την τελική φάση μιας ουσιαστικής αποτρεπτικής
πολιτικής.
Υ.Γ. Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να επισημάνει ότι το «προληπτικό μαζικό πλήγμα» πρέπει να ενταχθεί εγκαίρως στο
στρατηγικό σχεδιασμό του Ελληνισμού,
με την απόκτηση όλων των αναγκαίων
μέσων για την υλοποίησή του, πριν οι
Τούρκοι «έλθουν ένα βράδυ ξαφνικά»,
γιατί θα έρθουν.
*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος,
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στη Γαλλία
και δημοσιογραφία στην Αθήνα. Άρχισε
να εργάζεται ως συντάκτης στο Έψιλον,
μηνιαίο περιοδικό για θέματα της ΕΟΚ,
που εξέδιδε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
Αργότερα εργάστηκε ως οικονομικός
συντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως
υπεύθυνος του οικονομικού ρεπορτάζ
και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτης του
Γραφείου Ρεπορτάζ.
Για μια περίοδο διετέλεσε Διευθυντής
του Δ’ Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΤ). Επίσης, για ένα διάστημα υπήρξε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

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

Fresh products! Nice variety! Excellent value!
2 EASY STEPS:

FRUITS ET LÉGUMES

(514) 473-4591

1

Book your basket online or by phone
from Monday to Thursday

2

Pickup Thursday, Friday or Saturday.
Delivery available
Reserve yours TODAY

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

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com

@panierdufermier
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Ηραίο: Ο σπουδαίος αρχαιολογικός
χώρος της Σάμου
Στα πλέον ονομαστά ιερά που ήταν αφιερωμένα στην Ήρα συγκαταλέγεται
το Ηραίο της Σάμου, επίσημο ιερό του νησιού και ιωνικό κέντρο λατρείας
Ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου Σάμου
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

Σ

τον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας η Ήρα, αδελφή και σύζυγος του
Δία, είναι η μέγιστη θηλυκή θεότητα του
ουρανού, η ευγενέστερη και πλέον σεβαστή των θεαινών του Ολύμπου.
Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)
Θεωρείται προστάτιδα του νόμιμου
γάμου και αρωγός στις ωδίνες του τοκετού, αποτελεί δε το σύμβολο της σεμνής,
αγνής και αφοσιωμένης γυναίκας και συζύγου.
Πολυάριθμοι μύθοι αναφέρονται στις
καταδιώξεις των ερωμένων του Δία από
τη ζηλότυπη Ήρα, όπως και στους ανηλεείς διωγμούς των παράνομων τέκνων του
άπιστου συζύγου της.
Η Ηρα λατρεύτηκε αρχικά, όπως και ο
Δίας, σε ορεινούς τόπους, ενώ αργότερα
τιμήθηκε με την ίδρυση ναών, την κατασκευή αγαλμάτων και την καθιέρωση τελετών.
Στα πλέον ονομαστά ιερά που ήταν αφιερωμένα στην Ήρα συγκαταλέγεται, ως
γνωστόν, το Ηραίο της Σάμου, επίσημο
ιερό του νησιού και ιωνικό κέντρο λατρείας.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή του Ηραίου, στη νοτιοανατολική
ακτογραμμή της Σάμου, γεννήθηκε και
μεγάλωσε η Ήρα.
Τα εκπληκτικά αναθήματα στη θεά (μοναδικά έργα τέχνης από μάρμαρο, πηλό,
γυαλί, ελεφαντόδοντο, χρυσό και χαλκό)
μαρτυρούν την απήχηση της λατρείας
της, τη διεθνή ακτινοβολία του ιερού και
τις πολιτισμικές σχέσεις των Σαμίων με
άλλες περιοχές της ελλαδικής επικράτειας (Αττική, Λακωνία, Κρήτη) και του τότε
γνωστού κόσμου (Κύπρο, Αίγυπτο, Συρία,
Mικρά Ασία, Περσία, Mεσοποταμία κ.α.).

Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού,
το Ηραίο πρέπει να συνίστατο από ένα
μικρό λίθινο βωμό, τη λυγαριά, το ιερό

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

δέντρο της Ήρας, και ένα ναόσχημο κτίσμα, που προστάτευε το ξόανο (ξύλινο
λατρευτικό άγαλμα) της θεάς.
Ο πρώτος ναός της Ήρας, ο Εκατόμπεδος Ι, χτίστηκε δυτικά του βωμού τον 8ο
αιώνα π.X., ενώ στα μέσα του 7ου αιώνα
π.X. χτίστηκε πάνω στα παλαιά θεμέλια
νέος ναός, ο Εκατόμπεδος ΙΙ, με αλλαγές
στην τοιχοδομία και πιθανώς ξύλινη περίσταση.
Τον 6ο αιώνα π.X. (570/560 π.Χ.) οικοδομήθηκε ο πρώτος κολοσσιαίος ναός, υπό
την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Pοίκου
και του πολυτάλαντου καλλιτέχνη Θεοδώρου.
Ο δίπτερος ναός, θαύμα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, καταστράφηκε από σεισμό
ή καθίζηση του εδάφους.
Ο νέος ναός άρχισε να χτίζεται επί τυραννίας Πολυκράτη (538-522 π.Χ.), αλλά
κατά πάσαν πιθανότητα δεν αποπερατώθηκε. Τον 5ο/6ο αιώνα μ.Χ. οικοδομήθηκε
στο χώρο του Ηραίου τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική, ενώ το 16ο αιώνα χτίστηκε στη θέση της σταυροειδής βασιλική με τρούλο.
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου είναι τα ακόλουθα:
-ο ναός της Ήρας (δίπτερος ναός ιωνικού ρυθμού κατασκευασμένος από πωρόλιθο, κολοσσιαίων διαστάσεων, με 155
μαρμάρινους κίονες και μάλλον ξύλινο
θριγκό), που άρχισε να οικοδομείται επί
τυραννίας Πολυκράτη
-ο μεγάλος βωμός, στην ίδια πάντα
θέση (η παλαιότερη φάση του τοποθετείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού,
μνημειακό μέγεθος απέκτησε το 560 π.Χ.
περίπου, ενώ χτίστηκε εκ νέου κατά τους
Αυτοκρατορικούς Χρόνους)
-η Ιερά Οδός, που οδηγούσε από την
αρχαία πόλη της Σάμου (περιοχή Πυθαγορείου) στο Ηραίο και ήταν στολισμένη
με αντιπροσωπευτικά μνημεία
-ο Εκατόμπεδος Ι (8ος αιώνας π.Χ.)
-ο Εκατόμπεδος ΙΙ (μέσα 7ου αιώνα π.Χ.)
-το «νότιο κτίριο», περίπτερος ναός,
χρονολογούμενος πιθανώς στα μέσα του
6ου αιώνα π.Χ.

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΙΟΥ
Σε μικρή απόσταση από το σπουδαίο
αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου βρίσκεται
ο ομώνυμος παραθαλάσσιος οικισμός,
στο μικρό λιμάνι του οποίου δένουν βάρκες και αλιευτικά. Ψαροταβέρνες, εστιατόρια και καφέ μπαρ κατά μήκος της
παραλίας προσελκύουν στο γραφικό οικισμό μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Στον κάμπο του Ηραίου είναι χτισμένος
ο πύργος του Σαρακίνη. Ο τριώροφος
πύργος – κατοικία οικοδομήθηκε το 1577
από τον Νικόλαο Σαρακίνη, πιλότο (πλοηγό) του στόλου του τούρκου ναυάρχου
Κιλίτζ Αλή.
Δίπλα στον πύργο του Σαρακίνη βρίσκονται οι εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου (1602) και του Αγίου Γεωργίου (πιθανώς σύγχρονη με τον πύργο).
Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί η περιήγηση με σκάφος στις νότιες ακτές της
Σάμου, στη διαδρομή από το Ηραίο προς
τη Σαμιοπούλα, με θαλάσσιες σπηλιές
και μοναχικές παραλίες να τραβούν την
προσοχή των παραθεριστών.

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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ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Πρόστιμα στους ιδιοκτήτες
με συσσωρευμένα σκουπίδια
στο Park-Ex

«Περιπολούμε ενεργά και κόβουμε πρόστιμα σε αυτούς
που δε σέβονται τους κανονισμούς» λέει η Μαίρη Ντέρου
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Τ

ο θέμα κυριαρχεί στις ειδήσεις εδώ και αρκετούς μήνες. Σκουπίδια που έμειναν
σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες που συσσωρεύτηκαν και βρώμισαν στη ζέστη. Μια τοπική ομάδα ενδιαφερόμενων πολιτών ενώθηκε με τη δημοτική σύμβουλο, Μαίρη
Ντέρου, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να πιέσουν την πόλη να κάνει
κάτι γι’ αυτό.
Μετά από ένα επιτυχημένο media blitz, η πόλη άκουσε. Πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις καθαριότητας στο Parc-Extension τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
το περασμένο καλοκαίρι και η δημοτική σύμβουλος για το Park Extension, Μαίρη
Ντέρου, έδωσε στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ τα νούμερα.
Ο αριθμός των επιθεωρήσεων έφτασε τους 87 τον Ιούνιο και τους 43 τον Ιούλιο.
Ο αριθμός των ειδοποιήσεων μη συμμόρφωσης ήταν 34 τον Ιούνιο και 17 τον Ιούλιο και, τέλος, ο αριθμός των προστίμων ήταν 6 τον Ιούνιο και 2 που εκδόθηκαν τον
Ιούλιο και μερικές υπό σύνταξη για τον Ιούλιο.
Ωστόσο, η μεγάλη επέμβαση έγινε τον Αύγουστο. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
της 1ης Αυγούστου, η ομάδα των επιθεωρητών του δήμου του Μόντρεαλ κινητοποιήθηκε για να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις, ξεκίνησε από την οδό Liege και στη συνέχεια προχώρησε σε επιθεώρηση στο τετράγωνο βόρεια της οδού Jarry μεταξύ της
οδού Querbes και της rue de l'Acadie. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο δήμος έχει
προσθέσει δύο ακόμα ομάδες που αυξήσαν των αριθμό των περιπολούντων ομάδων
που λειτουργούν σε 3 ταυτόχρονα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 14
ημερών.
Μόλις κατά τη διάρκεια του blitz 3 εβδομάδων, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες
από 387 έρευνες από τις ομάδες επιθεώρησης. Ο δήμος εξέδωσε 66 ανακοινώσεις
και 109 πρόστιμα, μόνο στην περιοχή Parc-Extension. Επιπλέον, ο συνεργαζόμενος
οργανισμός με το Park-ex, Ville en vert, διένειμε περισσότερες από 1.000 ανακοινώσεις από πόρτα σε πόρτα, εκτός από την ευαισθητοποίηση σε ορισμένους τομείς της
γειτονιάς. Στη συνέχεια, η πόλη βρήκε την ευκαιρία να διανείμει ξανά το πρόγραμμα
περισυλλογής των σκουπιδιών (στα αγγλικά και τα γαλλικά).
Ο συνολικός αριθμός των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν ήταν 520, με 120 ειδοποιήσεις μη συμμόρφωσης και 115 πρόστιμα σε παραβάτες.
«Περιπολούμε ενεργά και βγάζουμε πρόστιμα σε ιδιοκτήτες που δε σέβονται τους
κανονισμούς. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να βγάλεις πρόστιμο σε έναν ιδιοκτήτη,
μόνο και μόνο επειδή πριν από 2 ημέρες άφησε κάποια σκουπίδια έξω», είπε η Μαίρη Ντέρος, η οποία επίσης εντείνει τις προσπάθειες, για να επαινέσει και να προωθήσει τους καλοδιατηρημένους και όμορφους κήπους των ψηφοφόρων της ως μέσο,
για να ενθαρρύνει τους άλλους να νοιάζονται για το Δήμο, διατηρώντας καθαρά και
καλλωπίζοντας τις περιουσίες τους. Οι μεταφορτώσεις στη σελίδα της στο Facebook
που δείχνουν όμορφα και προσεγμένα ακίνητα έχουν συγκεντρώσει πολλά likes και
θετική προσοχή.
Η ομάδα των πολιτών που έκανε την κίνηση στα ΜΜΕ για το θέμα και που τελικά
κινητοποίησε το Δήμο, είχε δηλώσει ότι οι κάτοικοι ένοιωθαν παραμελημένοι. Θεώρησαν απαράδεκτη την αμέλεια της δημάρχου και της διοίκησής της προς τους
πολίτες του Park Ex λέγοντας ότι ήταν καθήκον αυτής της διοίκησης να διορθώσει
το πρόβλημα που δημιούργησε, μειώνοντας την αποκομιδή των σκουπιδιών σε μία
φορά την εβδομάδα σε αυτή την πολυπληθή συνοικία.
Η ομάδα έχει μάλιστα εκπονήσει ένα έγγραφο με προτάσεις για τη συλλογή σκουπιδιών όπως:
-Επιστροφή στη συλλογή απορριμμάτων έως δύο φορές την εβδομάδα, όπως πριν
από το 2018, διατηρώντας τη συνήθη ανακύκλωση μία φορά την εβδομάδα και παραλαβή των οργανικών υλικών κομποστοποίησης.
-Αύξηση της εμπορικής ανακύκλωσης σε
δύο φορές την εβδομάδα.
-Εύρεση λύσης στο
πρόβλημα των αντιαισθητικών κάδων.
-Τοποθέτηση
πιο
πρακτικών
κάδων
απορριμμάτων στους
δρόμους, συμπεριλαμβανομένων κάδων σε
όλες τις στάσεις λεωφορείων.
-Έναρξη εκπαιδευτικής εκστρατείας μέσω
των μέσων ενημέρωσης, αυτοπροσώπως
και φυλλαδίων, προκειμένου να γίνει κατανοητή στα αγγλικά
και στα γαλλικά η διαχείριση απορριμμάτων.

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

Απ' ευθείας μετάδοση
και στο i c i t e l e v i s i o n . c a
Αυτή την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΣΤΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου:

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

Δευτέρα 26Σεπτεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου: 7:30 το πρωί
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 31 Σεπτεμβρίου: 4:30 το απόγευμα
Κυριακή 1 Οκτωβρίου: 3:30 το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 23 Σεπτεμβριου, 2022 / September 23, 2022 19

Gisele Bündchen: Σύννεφα στο γάμο της
με τον Tom Brady

Σ

οβαρή κρίση στη σχέση τους φαίνεται
-σύμφωνα με τα δημοσιεύματα
του ξένου Τύπου- να αντιμετωπίζουν η
Gisele Bündchen και ο Tom Brady, μετά
από 13 χρόνια κοινής πορείας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα
του CNN, το ζευγάρι περνάει μια αρκετά
δύσκολη φάση και έτσι αυτό το διάστημα
έχουν επιλέξει να ζουν χωριστά. Πηγή
από το περιβάλλον τους δήλωσε πως
«αντιμετωπίζουν συζυγικά ζητήματα» και
θέλουν να περάσουν χρόνο χωριστά.
Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο
Elle η Gisele Bündchen είχε μιλήσει

για τη σχέση τους, αναφέροντας πως
πρόσφατα μετακόμισε στη Βοστώνη για
να κυνηγήσει τα όνειρά της. «Έκανα το
καθήκον μου, το οποίο ήταν να είμαι εκεί
για τον Tom. Μετακόμισα στη Βοστώνη και
επικεντρώθηκα στο να δημιουργήσω ένα
περιβάλλον αγάπης για να μεγαλώσουν
τα παιδιά μου και να είμαι εκεί για
να τον υποστηρίξω και να στηρίξω τα
όνειρά του. Βλέποντας τα παιδιά μου να
πετυχαίνουν και να γίνονται οι όμορφοι
μικροί άνθρωποι που είναι, βλέποντας
εκείνον να πετυχαίνει και να νιώθει
ολοκληρωμένος από την καριέρα του,

αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Σε αυτό το
σημείο της ζωής μου αισθάνομαι ότι
έχω κάνει καλή δουλειά σε αυτό», είχε
δηλώσει η ίδια. Βέβαια, δικαιολόγησε
την απόφασή της να μετακομίσει μακριά
από το σύζυγό της, υποστηρίζοντας πως
θέλει πλέον να αφιερώσει χρόνο στον
εαυτό της και να επιστρέψει στο χώρο
της μόδας. Η ίδια πηγή όμως, που μίλησε
στο CNN, εξηγεί πως «η απόφαση του
Tom Brady να επιστρέψει στα γήπεδα δεν
άφησε ευχαριστημένη τη Gisele, καθώς
τον ήθελε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά
τους».

© govastileto.gr

Πρίγκιπας Harry: Πέρασε τα 38α γενέθλιά του κοντά στη βασιλική οικογένεια

Τ

α γενέθλιά του είχε στις 15 Σεπτεμβρίου ο πρίγκιπας Harry, ο οποίος έκλεισε τα 38 του χρόνια, όμως
δεδομένου πως πενθεί τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, δε γιόρτασε όπως θα έκανε άλλες χρονιές.
Συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας Harry, βρίσκεται μαζί με τη
Meghan Markle στο Λονδίνο όπου είχε την ευκαιρία να
περάσει χρόνο με τη βασιλική οικογένεια, να σταθεί
στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, αλλά και να κάνει τις
απαραίτητες δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τον πρίγκιπα
William δείχνοντας μια ενότητα σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Harry δεν είχε

Ματαιώθηκαν τα γυρίσματα τής
νέας ταινίας του Μάθιου ΜακΚόναχι

Μ

όλις έξι εβδομάδες πριν
ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «Dallas Sting» με
πρωταγωνιστή τον Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey)
η εταιρεία παραγωγής Skydance
Media ανακοίνωσε τη ματαίωσή
της.
Η απόφαση ελήφθη, καθώς οι
παραγωγοί τής ταινίας φέρεται
να έλαβαν «ανησυχητικούς ισχυ-

ρισμούς σχετικά με τις πτυχές της
αληθινής ιστορίας στην οποία
βασίζεται η ταινία», αναφέρει το
«The Hollywood Reporter».
Η ταινία θα είχε ως βάση τον
προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου «Dallas Sting»,
Μπιλ Κίντερ. Ο ΜακΚόναχι επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει ως Κίντερ στην ταινία.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η
ταινία ακυρώθηκε μετά από καταγγελίες εναντίον του Κίντερ που
στάλθηκαν στην εταιρεία παραγωγής. Σε μια επιστολή από άγνωστη πηγή, ο Κίντερ κατηγορήθηκε
ότι αποκαλούσε τις παίκτριες με
«ακατάλληλα ψευδώνυμα» και
ότι άγγιξε μία από αυτές «πάνω
από τα ρούχα της».
Μιλώντας στην εφημερίδα, ο Κίντερ αρνήθηκε τις κατηγορίες και
είπε ότι η επιστολή «ήταν αρκετά
κρυπτογραφημένη».
«Δεν έγινε τίποτα, τίποτα δε συνέβη ποτέ», είπε.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

σχεδιάσει τίποτα για τα γενέθλιά του, ενώ μια μέρα πριν
είχε δειπνήσει μαζί με τον πρίγκιπα William, την Kate
Middleton και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας
στο παλάτι του Buckingham.
Νωρίς το Σάββατο 17/9, τα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ μαζί με τον πρίγκιπα Harry και τον William περπάτησαν πίσω από το βασιλικό φέρετρο στην πομπή μεταφοράς του από το παλάτι στο Westminster Hall όπου
παρέμεινε μέχρι την κηδεία της τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.

Hannah Sanders: Οι καμπύλες της
θα σας… φτιάξουν τη μέρα!

Η

«καυτή» Hannah
Sanders
μπήκε στον κόσμο του
Instagram το 2013 και
από τότε έχει ενθουσιάσει τους followers
της με τις σέξι πόζες
της, που αναδεικνύουν και τα πληθωρικά
της κάλλη. Να σημειωθεί, πως εκτός από
το Instagram ασχολείται και με το τραγούδι κι ευελπιστεί σε
μία καριέρα σε αυτό.
Μάλιστα, έχει πάρει
μέρος – χωρίς μεγάλη
επιτυχία – τόσο στο
X Factor, όσο και στο
American Idol. Το ταλέντο της δεν το έχουμε
δει (ή ακούσει), οπότε
μπορεί και στην περίπτωσή της να ισχύει
το περίφημο… και από
φωνή… κορμάρα!

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

© govastileto.gr

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Α-Καλημέρα
Μάγδα
ξεκουράστηΑ-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,μου,
σου βρήκε
εισιτήρια
κες από το ταξίδι μας;
ο Μ-Όπως
Λάμπης; καταλαβαίνεις, οι πρώτες μέΜ-Φυσικά
ρες είναιΑλέκα
πάνταμου.
δύσκολες για να προσαρμοστείς.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Σε καταλαβαίνω.
Μ-Μ-Φεύγεις
Την άλλη εβδομάδα.
με 30 κελσίου υπό σκιά και
επιστρέφεις
Α-Τόσο
νωρίς; βάζοντας θέρμανση το βράδυ.
Μ-Τι
να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια
Α-Τουλάχιστον εμείς θα ζεστάνουμε το
φεύγουν
λεςμας.
και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου.
κοκαλάκι
Μ-Ναι,
αυτό
να λέγεται,
ενώ στην
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό.
Πολλοί γνωστοί
πάνεΕλλάστην
δα προβλέπεται σκληρός ο χειμώνας, με
Ελλάδα.
για αναγκαστούν
διακοπές και άλλοι
για να
που θα
να πάρουν.
τα μέτραΆλλοι
Α-Ας μην ακολουθούσαν
κυρώσεις
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά καιτιςάλλα.
κατά της που
Ρωσίας…
Μ-Μόνο
αν δεν προσέξεις, υπάρχουν
Μ-Μα, δε γινόταν αυτό. «Εμείς ανήκουκάποιοι
και επιτήδειες,
με στηεπιτήδειοι
Δύση» όπως
είχε πειπου
ο υποτίθεται
μεγάλος
εθνάρχης
Καραμανλής.
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη,
Α-Δύση παρά… δύση, έπρεπε να ακουψώνουν
τα χεριά
ψηλά,που
και τατοβάρη
μαζί μεσετα
λουθήσουμε
χώρες
παίζουν
πρόστιμα
και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα.
διπλό ταμπλό.
Μ-Όπως
Τουρκία;
Εν τω μεταξύη όμως,
έχουν πάρει την αμοιβή τους
Α-Ακριβώς. Τη μια αγκαζέ με τον Πούγια
δουλειά
δεν έκαναν.
τιν,τητην
άλληπου…
τα φονικά
ντρονς τους που
δόθηκαν
Α-Τι
μου λες;ή πουλήθηκαν στην Ουκρανία
επιτίθονται στα ρωσικά στρατεύματα, και
Μ-Και
που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια
την άλλη θέλει να γίνει και ο ειρηνοποιός
ανευθυνότητα,
που οανπόλεμος.
μπλεχτείςΜπορούσε
σε τέτοιες
για να τερματίσει
λοιπόν
και
ο
δικός
μας
να
έπαιζε
το ίδιο
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
παιχνίδι και όχι να τσαμπουνά στα κανάΑ-Έπρεπε
οι κυβερνητικές
αρχές
τις Ελλάδας να
λια ότι έχουμε
πόλεμο με
τη Ρωσία.
Μ-Μπορεί
να υπάρχει
για καλύήταν
πιο συνεργάσιμες
με τιςσχέδιο
προξενικές
αρχές
τερη
κάλυψη
από
την
Αμερική;
Δεν
μποεδώ.
ρούμε να ξέρουμε εμείς τι κρύβεται από
Μ-Έχεις
πίσω… δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα
Α-Πάντως οι ορέξεις
τουεμάς
Ερντογάν
αναγκαζόμασταν
πολλοί από
να πάμεμεγάστην
λωσαν για την Ελλάδα.
Ελλάδα.
Μ-Και είχε το θράσος να πει ένα σωρό
Α-Ναι
αλλάσταμεΗνωμένα
το να πηγαίνουμε
ψέματα
Έθνη. στην πατρίδα
Α-Δε
θα
είναι
και
η
πρώτητηφορά.
Μην
έστω για διεκπεραιώσεις,
βοηθούμε
ξεχνάμε τις δικαιολογίες που είπε για να
οικονομικά.
Το έχεις
σκεφτεί αυτό;
εισβάλει στην
Κύπρο.
Μ-Κάτι
έκαναν
και δίκιο
οι ΑμεριΜ-Όχι
να παρόμοιο
σου πω. Αλλά
μάλλον
έχεις.
κανοί για να αρχίσουν τον πόλεμο κατά
Έστω
και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην
του Ιράκ. Θυμάσαι;
Ελλάδα,
δε θα πήγαιναν
θα μπορούσαν
να
Α-Ξεχνιούνται
τέτοιαανπράγματα;
Μας
έδειχναν
τα
κανάλια
ότι
οι
Ιρακινοί
επιτακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.
τέθηκαν σε θαλάμους βρεφοκομείων στο
A-Και
δε μουΚαιλες,νατώρα
θα φύγεις,
τι θα κάνω
σουπου
κλάμα
η λεγάμενη,
Κουβέιτ.
πουχωρίς
δεν τα
ήταν
εγώ
νέα του
σου; νοσηλευτικού προσωπικού αλλάόπως
η κόρη
ενόςΑλλά
πρέσβη…
Μ-Υπομονή
κι’ εγώ.
έχω κι ένα άλλο
Μ-Δεν ήταν και ούτε θα είναι η τελευπρόβλημα
το ταξίδι.
ταία φοράγιαπου
γίνεται ένας πόλεμος, από
μια
προβοκάτσια
ορισμένων για τα δικά
Α-Ποιο;
τους μεγαλεπήβολα σχέδια.
Μ-Φοβάμαι.
Α-Πόσο μάλλον αν θέλει να παίξει το ίδιο
Α-Τι
φοβάσαι;
παιχνίδι
ο Ερντογάν κατά της Ελλάδας…
Μ-Εύχομαι
όχι,τιςδιότι
πάλιτοάδικα
Μ-Το αεροπλάνο,
βαλίτσες,
ταξίδι…θα σκοτωθεί κοσμάκης και από τις δυο πλευρές.
Α-Δε
καταλαβαίνω.
Α-Δεσεμου
λες, πως πάει η καραντίνα σου;
Μ-Να
ήμουν
τόσοΑλέκα
απασχοληΜ-Με
τόσασου
πουπω,
γίνονται,
φοβάμαι
μου.
μένη με το σπίτι και με τον κήπο από το
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές
Σάββατο που γυρίσαμε, που δεν το έχω
μέσο
μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
καταλάβει.
Α-Σε
παίρνουν
για να
διαβεΜ-Δε ξέρω
τι λένετηλέφωνο
οι στατιστικές
αλλά
εγώ
βαιώσουν ότι είσαστε «καλά παιδιά»;
φοβάμαι
τους τρομοκράτες.
καιμεσπάω
πλάκα μαζί τους.
Μ-Ναι και
Α-Ανοησίες.
Α-Δε σε καταλαβαίνω…
Μ-Κοίτα,
τα περισσότερα
Μ-Δεν
είναι καθόλου
ανοησίες και τηλέφωνα
υπερβολές.
γνωστών και φίλων, όπως το δικός σου,
Δεν
είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε
τα γνωρίζω.
Α-Και
λοιπόν;
αστυνομικός;
Μ-Όταν με παίρνουν από την υπηρεσία
Α-Το
είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας
για να κάνουν εξακρίβωση, αρχίζω και
εσύ
Ελλάδα;
τουςστην
μιλώ
Ελληνικά. Αυτοί συνεχίζουν και
προσπαθούν
κι εγώ
τουςμας
λέω
«Νο σπικ
Μ-Κι αν γινόταν κάτι
στο δικό
αεροδρόμιο;
Αν
ινγκλις, σπικ γκρικ» και αυτοί στην απόκάποιος
έκανεκλείνουν
κάτι το τρομοκρατικό;
Αν…
γνωση τους
το τηλέφωνο!
φοβάσαι
σου στείλουν
Α-Και
Α-Α,
δε δεμπορώ
να σ΄ναακούω
«αν και την
αν».
αστυνομία;
Λογικέψου
χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι
Μ-Γιατί να φοβηθώ; Σπίτι μου είμαι.
τονΑ-Δεν
ίσκιοτοσου,
επειδή
ορισμένα γεγονότα.
σκας
για έγιναν
ψώνια;
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

Μ-Όχι
Ο αντρούλης μου. Τι, νηστιΜ-Α,
είπα εγώ.
κι εγώ…
κοί θα μείνουμε;
Α-Άλλες
προφυλάξεις.
και στο
ταξίδι.
Α-Ξέρω
ότι κάνατεΚιτοεδώ,
πρώτο
τεστ
στο αεΠαρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Μ-Για
πες μου να τις μάθω.
ροδρόμιο.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Μ-Ναι, Πρώτα
στο δεύτερο
Α-Φυσικά.
απ΄ όλα,όροφο.
όλο τον Και
καιρόόπως
που
σου είπα, ήταν περίπου 10 άτομα και κτυ1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
θα
λείπεις,μύγες.
θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
πούσαν
Α-Ναι, αλλά
να κάνεις το
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
γράμματα
από τοπρέπει
γραμματοκιβώτιο
για δεύτενα μη
ρο.
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
φαίνεται
ότι λείπεις.
HERMES
OVERSEAS
INC.
Μ-Ναι, κλείσαμε ραντεβού…
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Δίκιο
Α-Μαέχεις!
πως; Εφόσον υποτίθεταιδεν μιTRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
λάς… ινγκλις.
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εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
δα.
το
μεγαλύτερο
δίκτυο
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς
διακόπτες
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9 (μέσα στην PARK PL
6692
Avenue du Parc,
Montréal,
Μ-Το κατά δύναμη.
γραφείων στην Ελλάδα,
από
αυτούς
που
ανοίγουν
και
κλείνουν
τα
φώτα
προκειμένου να μεταφέρει
Α-Αν όμως ερχόμασταν δυο εβδομάδες
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το λάδι σας από το χωριό σας
μεαργότερα,
προγραμματισμό.
Με αυτό
τον τρόπο
θα υπήρχε
πιθανότης
να έστω
απέσεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
φευγες
τα
τεστ
και
τις
καραντίνες.
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτιΠροσέχουμε
ότι κατοικείτε και τα πράγματά σας...
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
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γίνεται
εύκολη
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τους σεβόμαστε
κλέφτεςτώρα
που
από την Ελλάδα.
αυτή
η αλλαγή;
το όνομά μας.
σε λίγες μέρες θα γιορτάσω την «απελευκαιροφυλακτούν.
θέρωσή μας». Και ύστερα είναι το άλλο…
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Μ-Και
το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε
Α-Ποιο άλλο;
σεβόμαστε το όνομά μας.
βοηθάει
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πληροφορούμε
ροδρόμια, θα
ναείναι
μηναργά.
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κόστος
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2013 - και
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ανακοίνωσης πάμε να ψηφίσουμε
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Τίποτε
άλλο;
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
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Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Μ-Γιατί;
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πάρεις
και δεν
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Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Α-Γιθααυτό
σου λέω,
δεν έχω
ακόμαμεαποΜ-Δε
χρειαστεί,
διότι έχουμε
την σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
το ασφάλεια
αυτοκίνητό
φασίσει.
πιστωτική
μας
κάρτα.
George
Tellides
Soula
Μ-Ε, μην το καθυστερείς,
στις 3 του τιμές,
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
Α-Το
καλό που
θέλω, πάρε και βεβαιώσου
Οκτώβρη
είναισου
η κάλπη.
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
Α-Άραγε είμαστε και οι δυο από τους
καλύτερα.
στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
αναποφάσιστους, πουΤαξιδεύετε
φτάνουν όπως
Consult all our listings at www.tellides.com
Μ-Οκ,
αφούσετο λες.
Τίποτεεφημερίδα
άλλο;
διάβασα
γαλλική
το 38%
Σας μεταφέρουμε
τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
των ψηφοφόρων.
Α-Μην
κρατάς τσάντα που Και
θα μπορούν
την
όπωςναπάντα,
σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
Μ-Μεγάλο ποσοστό.
αρπάξουν
οι
τσαντάκηδες
με
τις
μοτοσυκλέτες.
EVALUATION
GRATUITEτιμές
/ FREE
EVALUATION
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
της αγοράς.
Α-Πάντως, τους φιλελευθέρους δεν τους
Μ-Καλά
βλέπω λες.
σε καλή θέση.
Μ-Και
λες επιστρέφεις;
αυτό;
Α-Και
πότεγιατί
με τοτοκαλό
Α-Περισσότερο διότι η ψήφος τους θα
Μ-Αν
όλα παναπό
καλά,
πιστεύω μέσα
Αυγούστου.
αλλοιωθεί
καινούργια
κόμματα
που
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
3 bedrooms on the same level, 2 full
Να
και κανένα
Εσύ θα πας
θα κάνουμε
αποσπάσουν
την μπανάκι.
ψήφο πολλών
αγRiviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
γλόφωνων
και
αλλόφωνων
που
είναι
ενάπουθενά;
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
with 2nd fully renovated bathroom,
ντια του γλωσσικού νόμου 96.
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
Α-Λέει
ο Μενέλαος
να πάμεείναι
Καλιφόρνια.
the river.
Μ-Και
πόσα κόμματα
αυτά;
area close to schools and parks
Α-Αν όχι
τρία, δυο στα σίγουρα.
Μ-Πολύ
ωραία.
Μ-Με άλλα λόγια, το θέμα θέλει πολύ
Α-Εγώ
όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
σκέψη. Α, μου κτυπούν την πόρτα, μια
Μ-Άκου
θάλασσα, μπάνια
και
στιγμή χρυσή
να δω μου,
από για
το παράθυρο.
Περίμενε.
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
Α-Ποιος είναι;
ευλόγησε
Θεός. Η Ελλ…Φαίνεται θα ήρθαν
Μ-Δυο οαστυνομικοί.
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
για διαπίστωση.
Α-…άδα
μας. Πέστο ψέματα!
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Α-Πρόσεχε.
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Μ-Καμία
άλλη
χώρα
δεν
έχει
όλα
αυτά
τα
φυσικά
Μ-Μην ανησυχείς. Είπαμε «μι νο σπικ
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
χαρίσματα
στονγκρικ».
κόσμο. Τα λέμε…
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
ίνγκλις, σπικ
Available immediately!!!
potential!!
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει
• Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 23 Σεπτεμβριου, 2022 / September 23, 2022 21
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄
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Επέλαση με νέα νίκη!
Πέρασε και από το New England (0-1)

Μ

πορεί το προσωνύμιο της ομάδας
New England να είναι REVOLUTION
(ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ), όμως αυτοί που έκαναν
την... επανάστασή τους ήταν οι παίκτες
του Μόντρεαλ, με την εκτός έδρας νίκη
τους (0-1) στην έδρα της αμερικανικής
ομάδας, αποτέλεσμα που τους κρατάει σταθερά στη 2η θέση της Ανατολικής
Περιφέρειας, 5 βαθμούς πίσω από την
πρωτοπόρο Φιλαδέλφεια. Ήταν η 3η
νίκη για την ομάδα του Γουίλφριντ Νάνσι
στα 4 τελευταία παιχνίδια (και μία ισοπαλία).
Μετά από ένα «άγονο» (από πλευράς
σκορ) πρώτο ημίχρονο (0-0), στην επανάληψη οι ρυθμοί... ανέβηκαν, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που κατάφεραν
να σκοράρουν στο 72΄ μετά από ωραία
αντεπίθεση και άψογη συνεργασία των
Μιχαήλοβιτς και Κιότο, με αποδέκτη τον
σκόρερ Τζόνστον.
• Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας
έχει μόνο 2 παιχνίδια λόγω των φιλικών
αγώνων ΗΠΑ (με Ιαπωνία & Σ. Αραβία) και
Καναδά (με Κατάρ & Ουρουγουάη).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
NY CITY-NY RED BULLS 2-0
ATLANTA-PHILADELPHIA 0-0
NEW ENGLAND-MONTREAL 0-1
ORLANDO-TORONTO 4-0
CHICAGO-CHARLOTTE 2-3
KANSAS CITY-MINNESOTA 4-1
AUSTIN-NASHVILLE 1-1
SALT LAKE-CINCINNATI 1-2
VANCOUVER-SEATTLE 2-1
LA GALAXY-COLORADO 4-1
SAN JOSE-DALLAS 1-1
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
COLUMBUS-PORTLAND 1-1
DC UNITED-INTER MIAMI 2-3
LAFC-HOUSTON 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] PHILADELPHIA 64 (68-22)
02] MONTREAL 59 (59-49)
03] NY RED BULLS 50 (47-39)
04] NY CITY 49 (53-39)
05] ORLANDO CITY 45 (40-46)
06] FC CINCINNATI 45 (56-50)
07] INTER MIAMI 42 (41-52)
08] COLUMBUS CREW 42 (41-36)
09] ATLANTA UTD 40 (46-50)
10] CHARLOTTE 38 (38-48)
11] NEW ENGLAND 38 (44-48)
12] CHICAGO FIRE 35 (35-45)
13] TORONTO FC 34 (49-61)
14] DC UNITED 27 (34-65)
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 64 (64-36)
02] AUSTIN 55 (64-46)
03] FC DALLAS 50 (46-35)
04] NASHVILLE SC 47 (50-39)
05] PORTLAND TIMBERS 46 (51-48)
06] MINNESOTA UNITED 45 (46-49)
07] LA GALAXY 43 (51-47)
08] REAL SALT LAKE 43 (39-43)
09] VANCOUVER WHITECAPS 40 (38-55)
10] SEATTLE SOUNDERS 39 (44-42)
11] COLORADO RAPIDS 39 (44-56)
12] SPORTING KANSAS CITY 37 (40-52)
13] HOUSTON DYNAMO 33 (40-52)
14] SAN JOSE EARTHQUAKES 31 (46-64)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
SAN JOSE-LA GALAXY
ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
SEATTLE SOUNDERS-FC CINCINNATI

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2022

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία
Για 4η φορά στην Ιστορία της

Η

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία είναι και η πανάξια νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Ανώτερη της Γαλλίας για 40 λεπτά, στον τελικό του 41ου
Ευρωμπάσκετ, με άμυνα για σεμινάριο
και με ένα «διαστημικό» και MVP του
τελικού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (με 27
πόντους, με 7/9 τρίποντα και 5 ριμπάουντ), επικράτησε με 88-76 των «μπλε»,
στη Mercedes-Benz Arena του Βερολίνου και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί
του βάθρου. Για 4η φορά στην Ιστορία
της, η «Φούρια Ρόχα» αναδείχτηκε
πρωταθλήτρια Ευρώπης (2009, 2011,
2015, 2022)!
Με μια ανανεωμένη και νεανική ομάδα,
με μοναδικό... παλιό «αστέρα» τον αρχηγό της, Ρούντι Φερνάντεθ στα 37 χρόνια
του, και χωρίς την πλειονότητα των μεγάλων παικτών, που την είχαν οδηγήσει
στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος το 2019 στη Κίνα! Ο Σέρτζιο
Σκαριόλο και η ομάδα του δεν ήταν στα
φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο 41ο
Ευρωμπάσκετ, αλλά μια ομάδα που θα
«έχτιζε» σε αυτή τη διοργάνωση για το
μέλλον. Και τελικά, οι Ίβηρες κατέκτησαν
το 7ο συνεχόμενο μετάλλιο και 10ο στα
11 τελευταία Ευρωμπάσκετ! Πατώντας
γερά στο παρκέ από το πρώτο λεπτό του
τελικού ξέφυγε με +21 (47-26) στη 2η περίοδο κι άφησε τους ασημένιους, στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, Γάλλους
να... κυνηγούν. Τους άφησε με το ασημένιο μετάλλιο, το 3ο στην Ιστορία των
«μπλε» (1949, 2011, 2022), έστω κι αν
κατάφεραν να μειώσουν ακόμη και στο
-3 (49-46). Η Ισπανία μετρά από πλέον
τέσσερα χρυσά μετάλλια (2009, 2011,
2015, 2022), 6 ασημένια (1935, 1973,
1983, 1999, 2003, 2007) και 4 χάλκινα
(1991, 2001, 2013, 2017). Η Γαλλία έχει
κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο (2013),
τρία ασημένια (1949, 2011, 2022) και έξι
χάλκινα (1937, 1951, 1953, 1959, 2005,
2015).
Από 14 πόντους είχαν για την Ισπανία
οι Λορέντζο Μπράουν (και 11 ασίστ) και
Βίλι Ερνανγκόμεθ (και 8ρ.). Ο Χάιμε Φερνάντεθ πρόσθεσε 13 πόντους. Από τους
«τρικολόρ», πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε
ο Εβάν Φουρνιέ με 23 πόντους (4/8 τρίποντα), τον ακολούθησε σε απόδοση ο
Τομά Ερτέλ με 16 πόντους και 7 ασίστ,
ενώ 13 πόντους και 6 ασίστ είχε συγκομιδή ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.
Τα δεκάλεπτα: 23-14, 47-37, 66-57, 88-76
Διαιτητές: Ζουράποβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Κρέγιτς (Σλοβενία), Κοζλόφσκις
(Λετονία)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Μπράουν
14, Χάιμε Φερνάντεθ 13 (3), Βίλι Ερνανγκόμεθ 14, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 27
(7), Λόπεθ-Αροστεγί, Πραδίγια, Μπριθουέλα 3 (1), Ντίαθ 8 (2), Ρούντι Φερνάντεθ 7 (2), Γκαρούμπα 2, Πάρα, Σάιθ
ΓΑΛΛΙΑ (Βενσάν Κολέ): Φουρνιέ 23 (4),
Γκομπέρ 6, Ερτέλ 16 (2), Τάρπεϊ 4, Γιαμπουσέλε 13, Αλμπισί 1, Φαλ, Λουβαβού-Καμπαρότ, Οκόμπο 9 (3), Πουαριέ 4
MVP ΤΟΥ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2022
Ο ΒΙΛΙ ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ
Ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης, Βίλι Ερνανγκόμεθ, αναδείχτηκε πολυτιμότερος
παίκτης του Ευρωμπάσκετ 2022. Ο Ισπανός διεθνής σέντερ των Νιου Ορλίνς Πέλικανς βοήθησε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία να αναδειχτεί και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχοντας μέσο όρο
15,7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,4
κλεψίματα, 0,1 κοψίματα, 1,3 λάθη και
18,4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΕΝΤΑΔΑ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωμπάσκετ 2022 ήταν... αναμενόμενη και
απλώς μετά την ανάδειξη της Ισπανίας
σε νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης... επιβεβαιώθηκε! Η FIBA ανακοίνωσε τους
πέντε κορυφαίους παίκτες του 41ου Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο, με το No 34 της εθνικής Ελλάδας
και των Μιλγουόκι Μπακς να είναι ένας
εξ αυτών. Μαζί με τον «Greek Freak», ο
«χάλκινος» Γερμανός πόιντ γκαρντ των
Λος Άντζελες Λέικερς, Ντένις Σρέντερ,
ο «ασημένιος» Γάλλος διεθνής σέντερ
των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ρούντι Γκο-

μπέρ, ο «χρυσός» Λορέντζο Μπράουν και
φυσικά ο «χρυσός» MVP του Ευρωμπάσκετ 2022 Βίλι Ερνανγκόμεθ (Nιου Ορλίνς
Πέλικανς).
Στην 5η θέση η Ελλάδα
Την 5η θέση κατέλαβε η εθνική στο Ευρωμπάσκετ 2022, με την Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια Ισπανία να ανεβαίνει και
στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην
Ευρώπη.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα
του, λοιπόν, αν και ολοκλήρωσαν την πορεία τους στους «8» του 41ου Ευρωμπάσκετ, όταν αποκλείστηκαν από τη «χάλκινη» εν τέλει Γερμανία, τερμάτισαν στην
πρώτη θέση πίσω από τους τέσσερις
φιναλίστ των δύο καταληκτικών αναμετρήσεων της διοργάνωσης, του τελικού
(Ισπανία-Γαλλία 88-76) και του «μικρού»
τελικού (Γερμανία-Πολωνία 82-69).
Μία θέση πάνω δηλαδή από την προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης (2017)
Σλοβενία (6η), του Λούκα Ντόντσιτς, δύο
πάνω από τη Φινλανδία (7η) του Λάουρι
Μάρκανεν και τέσσερις θέσεις πιο ψηλά

από τη φιναλίστ του Ευρωμπάσκετ 2017,
Σερβία (9η) του Νίκολα Γιόκιτς. Στην 8η
θέση τερμάτισε η Ιταλία, ενώ η Γεωργία
του Ηλία Ζούρου κατέλαβε την 21η θέση.
Η τελική κατάταξη του Ευρωμπάσκετ
2022 έχει ως εξής: 1. Ισπανία, 2. Γαλλία,
3. Γερμανία, 4. Πολωνία, 5. ΕΛΛΑΔΑ,
6. Σλοβενία, 7. Φινλανδία, 8. Ιταλία, 9.
Σερβία, 10. Τουρκία, 11. Ουκρανία, 12.
Κροατία, 13. Μαυροβούνιο, 14. Βέλγιο,
15. Λιθουανία, 16. Τσεχία, 17. Ισραήλ,
18. Βοσνία/Ερζεγοβίνη, 19. Εσθονία, 20.
Βουλγαρία, 21. Γεωργία, 22. Ολλανδία,
23. Ουγγαρία, 24. Μεγάλη Βρετανία.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΗ © ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Αλάνθαστο» τριφύλλι «τρέχει» με 5Χ5!

Στο +7 από Ολυμπιακό οι «πράσινοι», στο +4 από τον 2ο ΠΑΟΚ
που αντιμετωπίζουν στην Τούμπα την επόμενη αγωνιστική

Ο

Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος
κερδισμένος της 5ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1.
Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο
του σκληροτράχηλου ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
με 3-0, με κορυφαίο τον Αϊτόρ που σημείωσε χατ-τρικ(!) και προηγείται στους
σκόρερ του πρωταθλήματος, την ώρα
που Ολυμπιακός (ήττα 2-1 από ΑΡΗ) και
ΠΑΟΚ (1-1 με ΟΦΗ) άφηναν βαθμούς σε
«Κλεάνθης Βικελίδης» και Ηράκλειο αντίστοιχα.
Σημαντική ήταν επίσης η εκτός έδρας
νίκη της ΑΕΚ στο Αγρίνιο (0-2 τον Παναιτωλικό), σε μία έδρα δύσκολα θα περάσουν οι άλλοι διεκδικητές του τίτλου.
ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ… ΑΪΤΟΡ!

Στα 26 του χρόνια ο Καταλανός Αϊτόρ διάγει τις καλύτερες στιγμές της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα (3-0)
επισκίασε κάθε άλλο συμπαίκτη όχι μόνο
με την εμφάνιση, αλλά και την αποτελεσματικότητά του.
Μέχρι τώρα συνήθιζε με σκοράρει με
πέναλτι, όπως στον τελικό του Κυπέλλου
με τον ΠΑΟΚ. Φέτος εμπλούτισε το… ρεπερτόριό του. Σκόραρε όλα τα γκολ των
«πράσινων», τα δύο πρώτα με εκτέλεση
φάουλ και το τρίο με εξαιρετική ενέργεια
από τον άξονα.
Δικαιολογημένα τα πανηγύρισε και μαζί
του πανηγύρισαν και οι οπαδοί, που καμαρώνουν την ομάδα τους μόνη πρώτη
στη βαθμολογία της Σούπερ Λίγκα με το
απόλυτο σε βαθμούς (15 σε πέντε αγώνες).
Τώρα οι «πράσινοι» πάνε στη διακοπή του πρωταθλήματος με ανεβασμένη
ψυχοιλογία, περιμένουν να «δέσουν» με
την ομάδα οι νέοι παίκτες και να πάνε για
τη νίκη στο πρώτο εκτός έδρας ντέρμπι
με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (πιθανότατα
την 1η Οκτωβρίου).

ΔΙΠΛΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ
Η ΑΕΚ πέρασε σχετικά άνετα από το
Αγρίνιο (2-0 τον Παναιτωλικό), αλλά το
κέρδος της ήταν διπλό, πέρα από τους
τρεις βαθμούς. Κατ΄αρχήν, συστήθηκε
στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Χάρολντ
Μπουκουντί, ο οποίος έπαιξε ένα ημίχρονο (στο β’) και ήταν ο καθοριστικός παράγοντας στο δεύτερο γκολ της ομάδας
του. Ο 24χρονος αμυντικός με καταγωγή
από το Καμερούν που έχει γεννηθεί κι
έχει κάνει καριέρα στη Γαλλία, έδειξε
ότι μπορεί να «κουμπώσει» στην άμυνα,
ενώ με το ύψος του (1,91 μ.) μπορεί να
δώσει λύσεις στις στημένες φάσεις στην
αντίπαλη περιοχή, όπως έγινε στο 75’,
όταν από εκτέλεση κόρνερ του Άμραμπατ, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Μπλάντεν και κατέληξε στα
δίχτυα του Παναιτωλικού.
Το δεύτερο κέρδος είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος. Μπήκε στο 83΄στη θέση
του Γκατσίνοβιτς, επιστρέφοντας μετά
από ένα χρόνο σε αγώνα πρωταθλήματος. Τα προβλήματα τραυματισμών
φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν. Σε
αντίθεση με τον Μπουκουντί, ο Γαλανόπουλος δε χρειάζεται να… συστηθεί.
Όλοι ξέρουν τι μπορεί να δώσει και τι
να περιμένουν. Στα αρνητικά του ματς
η αντίδραση του Γιώργου Τζαβέλλα στα
αποδυτήρια στην ανάπαυλα. Λίγα λεπτά
νωρίτερα (43’ ) είχε απειληθεί σύραξη
στο γήπεδο, με το συνεργάτη του Αναστασίου (Λαγκαδιανός) να δέχεται κόκκινη κάρτα και του Αλμέιδα (Ομάρ Ζαρίφ)
κίτρινη. Στην ένταση που υπήρχε, ο Τζαβέλλας χτύπησε κι έσπασε ένα τζάμι των
αποδυτηρίων. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να προσφερθούν
οι πρώτες βοήθειες στο χέρι του που αιμοραγούσε. Τραυματίας αποχώρησε και
ο Σιμάνσκι.
Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ «ΤΙΜΩΡΗΣΕ» ΤΟΝ ΠΑΟΚ
Ο Αποστόλης Διαμαντής είναι 22 χρόνων. Στις Σέρρες όπου μεγάλωσε κι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα
ονειρευόταν ένα πράγμα: Να φορέσει
την ασπρόμαυρη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Όταν το όνειρό του έγινε πραγματικότητα, πήρε μεταγραφή για το Δικέφαλο,
ξεχώρισε στην Κ19 (παίκτες κάτω των
19), αλλά δεν κατάφερε να σταδιοδρομήσει στην πρώτη ομάδα. Δόθηκε δανεικός στο Βόλο κι από εκεί στον ΟΦΗ, ο
οποίος στη συνέχεια απέκτησε τα δικαιώματά του. Στο Ηράκλειο, στον αγώνα
του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ, φορούσε την
ασπρόμαυρη φανέλα, αλλά αυτή ήταν

του ΟΦΗ (ο ΠΑΟΚ ως φιλοξενούμενος
φορούσε μπλε εμφανίσεις) και επεφύλαξε τη χειρότερη έκπληξη για τους Θεσσαλονικείς. Αφού τους… χόρεψε στη διάρκεια του αγώνα, ο σέντερ μπακ των Κρητικών στην εκπνοή του αγώνα και των καθυστερήσεων των έντεκα λεπτών (103′)
αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την
εκτέλεση κόρνερ του Θοράρινσον και με
τη βοήθεια του ύψους του (είναι 1,87 μ.)
με κεφαλιά νίκησε τους πάντες, έστειλε
τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε
1-1 το ματς! Αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα
στην επαγγελματική καριέρα του νεαρού ποδοσφαιριστή. Είχε προηγηθεί το
πρώτο του στην ήττα 3-1 από τον Ολυμπιακό τον περασμένο Δεκέμβριο που εξ
αιτίας της δεν το πανηγύρισε όπως αυτό
κόντρα στο «δικέφαλο». Ήταν ένα σκληρό μάθημα γι’ αυτούς που δεν εκτίμησαν
το ταλέντο του και δεν υπολόγισαν το
πείσμα του. Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς σε ένα ματς που έμοιαζε
δικό του από τα πρώτα λεπτά. Ντεμπούτο για τον ΟΦΗ από τον Ισπανό Μιγκέλ
Γκερέρο που είναι γνωστός στην Ελλάδα,
αφού πριν από 2,5 χρόνια αγωνιζόταν
στον Ολυμπιακό (καλοκαίρι 2018 έως Ιανουάριο του 2020). Ο Ισπανός ήταν και ο
πιο επικίνδυνος παίκτης του ΟΦΗ, αλλά
έδειξε ότι ακόμα πρέπει να προσαρμοστεί (ή το αντίθετο…) στο παιχνίδι των
συμπαικτών του. Απώλεια για το Δικέφαλο ο τραυματισμός του Βεϊρίνια.
ΑΥΤΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΕ… ΒΛΕΠΕΤΑΙ
Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει…
φρένο στην κατηφόρα που έχει πάει. Στις
πολλές κακές φετινές του εμφανίσεις
προσέθεσε άλλη μια, σε μια έδρα μάλιστα που είχε συνηθίσει, εύκολα ή δύσκολα να περνάει. Στου Χαριλάου. Βρήκε
όμως απέναντι του τον Άρη που κατάφερε να… φέρει τούμπα το ματς και να
νικήσει με 2-1. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν
προσέθεσαν απλά μια κακή εμφάνιση,
αλλά έδειξαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα ματς ακόμα κι όταν αυτό
ξεκινά με τις καλύτερες προοπτικές. Συνέπεια της ήττας του Ολυμπιακού ήταν
η απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν (στη
θέση του ο Μίτσελ, που επιστέφει μετά
από 7,5 χρόνια). Σε αντίθεση με τον Κορμπεράν, ο Άλαν Πάρντιου, ο τεχνικός του
Άρη, στο ντεμπούτο του έκανε σωστές
αλλαγές και διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο το ματς. Στο ντεμπούτο ο Χάμες
Ροντρίγκες είχε λίγες καλές ενέργειες και
στη συνέχεια… προσαρμόστηκε στο παιχνίδι των συμπαικτών του.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0
42’ Μπαλογιάννης - 14’ Καρέλης,
76’ Κολοβός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΚ 0-2
48’ Λ. Γκαρσία, 75’ Μουκουντί
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-0
44’,54’,70’ Αϊτόρ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1-1
48’ Λιάγκας - 54’ Καστάνο
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 1-1
90+12’ Διαμαντής - 10’ Νάρεϊ
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
76’ Μαντσίνι, 80’ Πάλμα 15’ Μασούρας
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 2-0
15’ Οζέγκοβιτς, 54’ Λούνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 5 αγώνες)
01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
15 (9-1)
02] ΠΑΟΚ
11 (5-2)
03] ΑΡΗΣ
10 (8-4)
04] ΑΕΚ
9 (8-3)
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 (7-4)
06] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
8 (7-5)
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
8 (9-5)
08] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
7 (6-6)
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 (4-6)
10] ΟΦΗ
4 (4-8)
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
4 (3-9)
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
3 (1-5)
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
2 (2-7)
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
1 (2-10)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
(Υπάρχει διακοπή /
δεν έχει οριστεί ημερομηνία)
ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Σ

τον πίνακα των σκόρερ μόνος πρώτος ο Αϊτόρ του Παναθηναϊκού με 5
γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια και ακολουθούν με 3 τέρματα, επίσης σε 5 παιχνίδια, οι Νίκος Καρέλης (Παναιτωλικός),
Ντάνιελ Μαντσίνι (ΑΡΗΣ) & Ορμπελίν
Πινέδα (ΑΕΚ)

Super League 2: Στις 16
Οκτωβρίου η πρεμιέρα

Ε

κ παραδρομής, στο προηγούμενο
φύλλο των ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ
ΝΕΩΝ αναφέρθηκε λανθασμένα ότι το
πρωτάθλημα της ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 αρχίζει την Κυριακή 16/9 (που ήταν Παρασκευή...).
Το σωστό είναι, ότι η πρεμιέρα του
πρωταθλήματος έχει οριστεί για την
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Το πρόγραμμα
της 1ης αγωνιστικής είναι αυτό που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο...

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

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

514-991-7408

info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Μ

ε πλούσια ημερήσια διάταξη
πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, την Τρίτη,
20 Σεπτεμβρίου 2022. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην αίθουσα «Μικρή
Βουλή» των κεντρικών γραφείων της
Κοινότητας.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και
την προσευχή, ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτριος Σμυρνιός, πέρασε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τον λόγο
πήρε πρώτα η Γενική Γραμματέας του
ΔΣ και Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ Παναγιώτα Τσιούτρα, η οποία ενημέρωσε το σώμα για
την αλληλογραφία του μήνα που θα
καταχωρηθεί στα πρακτικά.
Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Καθηγητής Γιώργος
Τσούκας, ο οποίος, αφού καλωσόρισε
τα μέλη, ενημέρωσε πως (Σ.Σ.: για να
καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε
τους καλοκαιρινούς μήνες) η επόμενη
τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες (4 Οκτωβρίου)
και πάλι, μετά από δύο εβδομάδες (18
Οκτωβρίου) και θα συζητηθεί να κληθεί
Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού, την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου.
Πρόσθεσε, επίσης, πως επειδή είναι
πολλά τα θέματα που απασχολούν την
Κοινότητα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν
όλα τα εργαλεία και μέσα που προσφέρει η τεχνολογία, ώστε οι συνεδριάσεις
να είναι μικρότερες σε διάρκεια, αλλά
σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, πρότεινε οι συνεδριάσεις να
γίνουν θεματικές, ώστε κάθε φορά να
αναλύεται σε βάθος ένα κύριο θέμα.
Κύριο θέμα αυτής της συνεδρίασης
ήταν η εκπαίδευση. “Τα σχολεία μας
είναι η κόρη του οφθαλμού μας” τόνισε
ο Πρόεδρος.
Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του
στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,
τα οποία προέρχονται και από τις τρεις
ομάδες που κατέβηκαν στις εκλογές
του Ιουνίου, για το έργο που έχουν επιτελέσει μέχρι σήμερα, συμπλήρωσε ότι
είναι πολύ αισιόδοξος για την πορεία
που θα ακολουθήσει. “Όλοι μαζί θα
πάμε μπροστά”, είπε ο Δρ. Τσούκας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε
για τα διάφορα έργα που βρίσκονται
σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα σχεδιασμού
επιχειρηματικών πόρων ERP έχει τοποθετηθεί κατά το 70-75%. Η εγκατάστασή του θα μας βοηθήσει να γνωρίζουμε σε ποια κατεύθυνση οδεύει η
Κοινότητα.
Το τμήμα των Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ έπρεπε να ξανακτιστεί

από το μηδέν, είπε στη συνέχεια ο Δρ.
Τσούκας και ευχαρίστησε τη Γραμματέα του τμήματος Δρ. Βίκυ Μπάφη, τη
Βοηθό Γραμματέα Μαίρη Βλαχάκη και
τον δικηγόρο κ. Παμέλ για το σπουδαίο
έργο που έκαναν στο διάστημα αυτό,
ώστε να γίνει μια νέα, καλή αρχή και
να μη χαθούν άλλες κυβερνητικές επιχορηγήσεις.
Ακολούθως, αναφέρθηκε στη νέα διαδικασία υποβολής προσφορών για
υπηρεσίες επιστάτη και καθαρισμού.
Οι Γραμματείς, Συντήρησης Γιάννης
Βάθης και Ακίνητης Περιουσίας και
Προμηθειών Δημήτρης Λέκας, με την
ομάδα τους, θα αξιολογήσουν τις προσφορές, ώστε, μέσα στις επόμενες
δέκα ημέρες να έχει ολοκληρωθεί η
ανάθεση.
“Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και
που το θεωρούσα αρκετά δύσκολο
να γίνει, ήταν να φέρουμε τη νεολαία
κοντά μας. Με τα τρία πανηγύρια του
καλοκαιριού, έγινε μια πολύ καλή
αρχή”, είπε στη συνέχεια ο Πρόεδρος
Δρ. Γιώργος Τσούκας. Τα πανηγύρια
στη Νότια Ακτή, στο Λαβάλ και στο
Μοντρεάλ, όχι μόνο πλημμύρισαν από
νεολαία αλλά συγκέντρωσαν συνολικά, περίπου $100,000. Σε αντίστοιχο
μήκος κύματος κινήθηκαν και οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της ΕΚΜΜ,
οι οποίες είχαν εξαιρετική οικονομική
επίδοση, ενώ παράλληλα απασχόλησαν 28 φοιτητές από το πρόγραμμα
Canada Summer Jobs, των οποίων
την εργασία πλήρωσε η Καναδική Κυβέρνηση.
Επίσης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αυτή
την περίοδο πραγματοποιούνται διάφορες διαδικασίες αλλαγών σε οικονομικά διαγράμματα, στο οργανόγραμμα
και παράλληλα γίνεται οικονομικός
έλεγχος, ώστε να υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας
της Κοινότητας. Για την υποστήριξη
αυτή ευχαρίστησε όλη την επιχειρησιακή ομάδα και τον Εκτελεστικό Διευθυντή Διονύση Κότσορο.
“Αυτό, όμως, για το οποίο είμαι υπερήφανος είναι η δουλειά την οποία κάναμε για τα σχολεία”, είπε στη συνέχεια,
ο Πρόεδρος. Αν και ο ίδιος, όπως και
πολλά μέλη του ΔΣ και διευθυντές τμημάτων της ΕΚΜΜ, βρίσκονταν σε διακοπές στην Ελλάδα, είχαν πολλές συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις, κυρίως
με στόχο την αναβάθμιση των σχολείων. “Τα σχολεία μας είναι άριστα, εξαιρετικά. Με τις προσπάθειες μας, όμως,
το καλοκαίρι, πιστεύω ότι τα ανεβάσαμε ακόμη περισσότερο”.
Παράλληλα με τις προσπάθειες που

έγιναν για τα σχολεία μας στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Κοινότητας είχε
συναντήσεις με υπουργούς, αρχηγούς
κομμάτων και άλλους υπηρεσιακούς
παράγοντες, συνεχίζοντας τις ενέργειες και επαφές των προκατόχων του,
για τα διάφορα θέματα που απορρέουν
από τη σχέση της ΕΚΜΜ με το ελληνικό κράτος. Ο Πρόεδρος είναι πεπεισμένος ότι αυτές οι επαφές θα καρποφορήσουν.
Κλείνοντας την αναφορά του, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Άννυ
Κουτράκη και Εμμανουέλλα Λαμπροπούλου, τα μέλη του ΔΣ Τζέρι Κολαΐτη,
Κυριακό Πολυμενάκο, Δρ. Βίκυ Μπάφη
και Δρ. Ορέστη Τσούκα για την παρουσία τους στις επαφές που είχε, καθώς
και τους Χρήστο Αδαμόπουλο, Διονύση Κότσορο και Πάρι Πέτρου για την
υποστήριξή τους. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη Γεωργία Τσάκαλη, η οποία τον
συνόδευσε σε πολλές συναντήσεις με
υπουργούς και άλλους εκπαιδευτικούς
παράγοντες για την προώθηση του
σχολείου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον Γενικό Διευθυντή του σχολείου Χρήστο Αδαμόπουλο, ο οποίος
ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την ομαλή
επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες
διδασκαλίας, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και πρότεινε, στην επόμενη συνεδρίαση, να κάνει μια πλήρη παρουσίαση, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα
στοιχεία εκείνα που κάνουν το σχολείο
μας ξεχωριστό.
Ακολούθως, τον λόγο πήρε η Διευθύντρια του παραρτήματος ΙΙ του σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης” και
υπεύθυνη του ελληνικού προγράμματος Γεωργία Τσάκαλη. Η Κα Τσάκαλη
αναφέρθηκε λεπτομερώς στις επαφές
που είχε, μαζί με τον Πρόεδρο, με την
Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή και
άλλους φορείς για την αναβάθμιση του
σχολικού προγράμματος. Μετά, αναφέρθηκε στη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών στο σχολείο μας. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για μια επιπλέον
γλώσσα που θα πρέπει να μάθουν
οι μαθητές. Ουσιαστικά, θα είναι μια
απλή προσέγγιση, μια εισαγωγή, ώστε
οι μαθητές να κατανοήσουν την ετυμολογία και τις ρίζες της νέας ελληνικής
γλώσσας, αλλά και των γαλλικών και
αγγλικών (π.χ. χαίρε>χαίρεται, ύδωρ
>hydro). Δεν θα υπάρχει εργασία στο
σπίτι για τους μαθητές, ούτε αξιολόγηση.

λονται κανονικά. Ο προϋπολογισμός
του Οργανισμού θα παρουσιαστεί για
ψήφιση στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.
Η Γραμματέας Εκπαίδευσης, Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Παιδικών
Σταθμών Ελένη Καρτερή, παρουσίασε
αναλυτικά, ανά σχολικό παράρτημα,
τα διάφορα θέματά της. Συμπλήρωσε,
επίσης, ότι στη φετινή σχολική χρονιά
θα εξοικονομηθούν περίπου $80,000
από το κόστος των σχολικών λεωφορείων, ενώ οι μαθητές του λυκείου των
σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης θα έχουν, για πρώτη φορά στη
διάθεσή τους, τυπωμένα βιβλία.
Η Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δρ. Βίκυ Μπάφη αναφέρθηκε στην κατάσταση του τμήματος που παρέλαβε
και στις σημαντικές προσπάθειες που
γίνονται, ώστε να στηθούν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες από την αρχή και να
μη χαθούν άλλες κυβερνητικές επιχορηγήσεις.
Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας
Δημήτρης Λέκας ζήτησε από το σώμα
την επικύρωση των μελών της Τεχνικής Επιτροπής. Ενημέρωσε, επίσης,
για θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΜΜ και τα σχέδια εργασιών.
Ο Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων Μιχάλης Πατσατζής παρουσίασε
τα σχέδιά του για την αναβάθμιση του
Πολιτιστικού Ιδρύματος και της βιβλιοθήκης της Κοινότητας. Ζήτησε, επίσης,
την επικύρωση των μελών της Πολιτιστικής Επιτροπής. Τέλος, με αφορμή
τα 100 χρόνια από την καταστροφή της
Μικράς Ασίας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που ετοιμάζεται και παρακάλεσε τα μέλη να τηρήσουν ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
Η Γραμματέας Διαπαροικιακών Σχέσεων Κωστία Πανταζή ζήτησε από το
σώμα την επικύρωση των μελών της
Επιτροπής της.
Τέλος, η Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Λαβάλ Άννα Γεωργαντά
ενημέρωσε για την επιτυχία του τοπικού πανηγυριού, το οποίο άφησε καθαρό κέρδος πάνω από $32,000.
Λόγω της μεγάλης διάρκειας που είχε
η συνεδρίαση, τα θέματα που απέμειναν θα συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση.

Στην αναφορά του, ο Ταμίας της ΕΚΜΜ
Γιάννης Ρουμελιώτης ενημέρωσε ότι οι
κρατήσεις του προσωπικού καταβάλ-

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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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία
Comité
de soutien
aux Organismes λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε
και
τα συντακτικά
d’aide à l’enfance en Grèce
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Αγαπητοί συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες οι εθελοντές του

“Magic Mission”,

Αγαπητά
μέλη "ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑΣ"
και φίλοι
σας προσκαλούν
σε γεύμα
για τα παιδιάΑδελφότητος
της πατρίδας την
της Λακωνικής
Καναδά

Κυριακή,
Οκτωβρίου
2022
Σας προσκαλούμε
στην16
συνεστίαση
που θα
πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής
στη Αδελφότητας
1:00 μ.μ. (5833 Park Avenue) το
στην αίθουσα του Ελληνικού
Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015,
στις 7:00 μ.μ.
Θα μας διασκεδάσουν

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
WEST
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιάαφιλοκερδώς
και να ευχηθούμε
οι μουσικοί της παροικίας
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
Νίκος Αναστασίου,
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο και
νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της
Ελληνικής
Γιώργος
Γεωργακόπουλος,
και
άλλοι.
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.
Θα γίνει κλήρωση
με το εισιτήριο εισόδου
Το “Magic Mission”,
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, παρακαλούμε
να κλείευελπιστεί ότι οι φίλοι
και
υποστηρικτές
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
του θα δώσουν οικογενειακώς
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
το «παρών»
σ’ αυτή την εκδήλωση
Αγάπης
και Αλληλεγγύης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος
Γυναικείου
Τμήματος)
514-277-7361
και θα φροντίσουν να φέρουν
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής
Αδελφότητας
Καναδά
φίλους και γείτονες για
να
γνωρίσουν από κοντά
τη δουλειά και το έργο μας.

Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία του
σχολείου είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν στα παιδιά τους
την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα.
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας περιμένουμε.

ET

Sunday
ScHOOL IS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

BAC K !

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch,
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Τα μαθήματα
αρχίζουν
στις 9 Σεπτεμβρίου
Για εισιτήρια και
δωρεές τηλεφωνήστε
στους αριθμούς:2017.
514 569-1313
Βρισηΐς
Μαύρου
Παϊδούση
και
514
568-5343
Δήμητρα Γκότσινα
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε
στο
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

TH ST-NIC H O L A

SL

JOIN US

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ
Starting every Sunday from
Octoberένα16
at 9:30
Θα απολαύσουμε
εξαιρετικό
δείπνοam
με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
μουσική καιAt
χορόSt-Nicholas
σε μια ευχάριστηGreek
οικογενειακή
και φιλική ατμόσφαιρα.
Orthodox
Church
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
Ages
5-17
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας
ενθαρρύνει
στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών Χορών
5757
Wilderton,
σου Δάφνη Σφακιανάκη. Montreal, H3S 2V7

www.newsﬁrst.ca

Cristian
Εισιτήρια: Fr.
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακώνPanagiota
χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
Ria
πολύ$3,000
αγάπη
καιDoro
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό
χορευτικόMar
θα3iaτο
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
2ευχές,
οthy
βραβείο:
$1,000
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων,
τηνinvite
ετήσια
συνδρομή
Panagiota, Dorothy,
Ria andμε
Maria,
you to
come learn των
about20
ourδολ.
Orthodox Faith

Δάφνη

which they are passionate about sharing! Panagiota has studied theology,
514-271-3969

Dorothy has enjoyed teaching Sunday School to kids of all ages since she was 14 years old,
Οι εγγραφές
άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
Ria discovered the art of story telling through the Bible and what she has learned about our faith,
των παιδιών
σαςasηaτων
σας the
το meaning
συντομότερο.
andεγγραφές
Maria has gained
her experience
momεγγονιών
who transmitted
of our Faith
to her children, who today, are active members of the Church.
For information and
registration, please
contact: stnickyouth@gmail.com
or call
περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές
τηλεφωνήστε στον
κον450-973-3480
Νίκο Μηλιώνη
St-Nicholas Greek Orthodox Church: 3780 du Souvenir, Chomedey, Laval Qc, H7V 1Y3

Για
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
α
γραφεία του συλλόγου
937by
ST-Roch
τηλ.
514 270
4858
Or CONNECT
drop
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE
WITHour
US ONoffice
FACEBOOK

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
Ο για
Οργανισμός
Τρίτης
Ηλικίας
η
«ΦΙΛΙΑ»
ζητεί
οδηγό
μελών
το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
για διανομή
γευμάτων
Στο Μόντρεαλ
Όλους
που
συμμετείχατε
μέχρι
τώρα,
αλλά
καιμε
εκπροσώπους
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017
και ώρα
12:00
το
μεσημέρι
στην
σεεσάς
ηλικιωμένους
κατ’
οίκον,
11.30
13.30
το παροικιακών
πρωί,
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αφού
αίθουσαΗτρεις
του
οργανισμού,
821
Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να
θαυμάσουμε
τα για
από 2 ώρες
όλους υπάρχει φορές
θέση καιτην
όλοι εβδομάδα,
μπορούν να συμμετάσχουν
καιτη
να φορά,
προσφέρουν. Η
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή
εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11
Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
τοναμεσημέρι
στο
με το μικρό ανθρώπινο
δυναμικό,
δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
Θα
πρέπει
να
έχει
δικό
του
αυτοκίνητο.
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληρώνεται
η βενζίνη.
δωρεάν μεσημεριανό.
Την Πέμπτη
22 Οκτωβρίου

Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε

Για
πληροφορίες.
Τηλεφωνήστε
στο
514-948-3021
Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτις
λεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας,
όσο
και
του τόπου
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
ακόμη χρόνο γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
Η επόμενη συνάντησή
μας πραγματοποιείται
την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς, Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948
3021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά,
Αγαπητά
μέλη
της
Λακωνικής
Αδελφότητας Καναδά,
Ο
Πρόεδρος
Σας
ενημερώνουμε ότι,
Συμμετοχή
$10.00
Σας ενημερώνουμε
Τάσσος
Ξυπολιτάκης ότι,
ΟιΠορεία
εκλογές, για
ανάδειξη
νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, θα γίνουν
γιατηντην
υποστήριξη
του προγράμματος
μαςτην«Meals on Wheels»
για την
Διοικητικού
– Οι εκλογές,
Κυριακή
16 Οκτωβρίου
2022ανάδειξη
από τις 1:00 νέου
μ.μ. έως
τις 6:00 μ.μ. Συμβουλίου, θα γίνουν
(την
Διανομή
φαγητού
στα σπίτια
των
Κυριακή
16 Οκτωβρίου
2022
απόηλικιωμένων
τις 1:00Quebec.
μ.μ. ).
έως τις 6:00 μ.μ.
στην
αίθουσα
της Αδελφότητας,
5833 Park
Avenue
Montreal,
Θα
περπατήσουμε
μέχρι
το
Πάρκο
Jarry,
όπου
θα
κάνουμε διάφορες
στην
αίθουσα
της
Αδελφότητας,
5833
Park
Avenue
Montreal,
Quebec.
Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αδελφότητας,
ασκήσεις
και
θα
επιστρέψουμε
στήν
ΦΙΛΙΑ.
Η
απόσταση
είναι
Σύμφωνα
με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αδελφότητας, 5χλμ.
1) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Δ.Σ. έχουν όλα τα ταμειακώς μέλη
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
1) εντάξει,
Δικαίωμα
υποψηφιότητας
γιαμέλη
μέλος
του Δ.Σ. έχουν
για τα δύουποβολής
τελευταία (2021-2022)
χρόνια, τακτικά
της Αδελφότητας
ΚΑΙ να
AHEPA
Family
είναι
ενεργά
μέλη τουλάχιστον
δώδεκα
(12)
μήνες
την ημερομηνία
των εκλογών
Θα
Δωρεάν,
BBQ
&τααναψυκτικά.
όλαπροσφερθούν
τα ταμειακώς
μέλη
εντάξει,
για
δύοπριν
τελευταία
(2021-2022)
χρόνια,
(16 Οκτωβρίου 2021)
(άρθρο 5,1)
τακτικά μέλη
της Αδελφότητας
ΚΑΙ που
να είναι
ενεργά
μέλη τουλάχιστον
Καλούμε
τιςτου
οικογένειες
άτομα
έχουν
ηλικιωμένους,
2) Δικαίωμα
εκλεγείν έχουν&όλα
τα τακτικά
και
ταμειακώς
εντάξει για το 2022, μέλη της
δώδεκα
(12)
μήνες
πριν
την
ημερομηνία
των
εκλογών
(16 Οκτωβρίου 2021)
Αδελφότητας.
τα Μέλη
μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
(άρθρο
5,1)
ναΣας
έρθουν
περπατήσουν
μαζύ
μας ηγια
να δείξουν
προσκαλούμε
για
μια βραδιά
Σημειώνεται
ότι,να
τακτικά
μέλη
θεωρούνται
ο σύζυγος,
σύζυγος
και όλατων
τατην
ανύπανδραγια
ηλικίας 18
Η ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ
προσφέρει
δύο (2)
υποτροφίες
2)
του
εκλεγείν
έχουν
όλα
τα
τακτικά
και$1,000
ταμειακώςτην
Δικαίωμα
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
έωςδιασκέδασης
25 ετών παιδιά τους.
και
κεφιού.
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
εντάξει
για το ενδιαφέρονται
2022,
της του
Αδελφότητας.
Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της μέλη
επαρχίας
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται
Παρακαλούνται
να υπηρετήσουν
την Αδελφότητα,
όπως
συμπληρώσουν
ΑΙΤΗΣΗ
Για
πληροφορίες
προσφορές
τηλεφωνήστε
(514)
948-3021
ή
Ένα
ποσόόσοι
από τακαι
έσοδα
της
βραδιάς
θα
Σημειώνεται
ότι,
τακτικά
μέλη
θεωρούνται
ουποψηφίων.
σύζυγος,
η σύζυγος
και όλα
Υποψηφιότητας
το ταχύτερο
δυνατόν και την
παραδώσουν
ιδιοχείρως
στα μέλη
της Εφορευτικής
κυρίως με βάση
την ακαδημαϊκή
επίδοση
των
filia@bellnet.ca
την της
βοήθεια
των ΕΩΣ και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, 2022 από τις 6:30 μ.μ.
διατεθεί
Επιτροπής,
στηνγια
αίθουσα
Αδελφότητας,
τα ανύπανδρα
ηλικίας
18 έως 25
ετών παιδιά τους.
που
έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
έως
9:30 μ.μ.
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οιτιςενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
Παρακαλούνται
όσοι
ενδιαφέρονται
υπηρετήσουν την Αδελφότητα,
των
εορτών,
σε 2015να
την διάρκεια
αργότερο
έως
τις
30
Oκτωβρίου
με
τα
εξής
δικαιολογητικά:
Σημειώσετε
ότι, μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής,
θα βρίσκονταιτο
στην αίθουσα της
Αδελφότητας
όπως
συμπληρώσουν
ΑΙΤΗΣΗ
Υποψηφιότητας
δυνατόν
και
συνεργασία
με τις
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Του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβου

Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας

μήνας του Σεπτεμβρίου αποτελεί την έναρξη της εκκλησιαστικής χρονιάς.
Ο Σεπτέμβριος χαρακτηρίζεται κυρίως για την μεγάλη εορτή της Παγκσμίου
Ο
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, σύμβολο νίκης και ζωής για την Εκκλησία. Με αυτό

το θέμα θα ασχοληθούμε στο πρώτο μας άρθρο εκφράζοντας βαθύτατες ευχαριστίες στην εφημερίδα «Τα Νέα» «που με φιλοξενεί ώστε να μοιραστώ μαζί σας
σκέψεις και εμπειρίες από τη ζωή της Εκκλησίας που θα μας βοηθήσουν να ζήσουμε εκτενέστερα και εντονότερα το μυστήριο του Χριστού στη ζωή μας περισσότερο
αναγκαίο από ποτέ για όλους εμάς που θέλουμε και επιδιώκουμε να αγαπήσουμε
τον Χριστό!
Η πτώση του ανθρώπου δηλαδή η αποκοπή της κοινωνίας αγάπης του ανθρώπου
με τον Θεό δημιούργησε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο άνθρωπος και οι
συνθήκες ζωής γίνονται δύσκολες. Ο άνθρωπος εξαιτίας της πτώσης του επηρεάστηκε σε βαθμό τέτοιο που ο νους του πέρασε από το φως στο σκοτάδι και άλλαξαν οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό αλλά και με τον συνάνθρωπο. Έτσι λοιπόν
ο άνθρωπος μετά την πτώση γίνεται ιδιοτελής και χάνεται η ανιδιοτελή αγάπη του
προσώπου και αυτό έχει τραγικές συνέπειες στην ζωή της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν νομοθεσίες ούτως ώστε να καθορίσουν τις σχέσεις
των ανθρώπων για να είναι οι κοινωνίες βιώσιμες. Η λογική στηρίζει τα ανθρώπινα
πολιτεύματα και οι κοινωνίες μπορούν να έχουν βιωσιμότητα.
Στην Εκκλησία όμως συμβαίνει κάτι διαφορετικό, το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι σταυρικό δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και η σχέση τους με τον
Θεό στηρίζεται στο Σταυρό του Χριστού. Μελετώντας την ζωή της Εκκλησίας θα
δούμε ότι οι περισσότεροι από τους πιστούς αγνοούν το γεγονός ότι το πολίτευμα
μέσα στην Εκκλησία βασίζεται στο Σταυρό. Η ζωή του ορθόδοξου πιστού οφείλει
να είναι σύμφωνη με το Σταυρό.
Ας δούμε λοιπόν το Σταυρό σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία. Επάνω στο
Σταυρό ο Χριστός τελείωσε τη ζωή Του και θριάμβευσε εναντίον των δυνάμεων
του σκότους, κατήργησε το κράτος του εχθρού δηλαδή του Σατανά. Όμως ως Θεός
επάνω στο Σταυρό δεν πέθανε και η άκτιστη ενέργεια του Θεανθρώπου Χριστού,
του Εσταυρωμένου σώζει τους ανθρώπους όλων των εποχών. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση ενός μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας του Αγίου Γρηγορίου
Παλαμά που τονίζει ότι ο Σταυρός γίνεται η κατάργηση της αμαρτίας. Επίσης, ο
Σταυρός γίνεται το μέσο συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον Θεό, η δύναμη του
Σταυρού ενώνει τον Θεό με τον άνθρωπο. Δια του Σταύρου η σωτηρία εισήλθε σε
όλο τον κόσμο! Άρα λοιπόν ο Σταυρός γίνεται το όργανο με το οποίο ο Χριστός
σώζει όλους τους ανθρώπους και πριν και μετά την ενανθρώπηση Του. Ολόκληρη
Εκκλησία στηρίζεται πάνω στο Σταυρό. Ολόκληρη εκκλησιαστική ζωή στηρίζεται
πάνω στο Σταυρό, όλη η εκκλησιαστική ζωή είναι μία σταυρική ζωή. Όλοι οι Πατέρες της Εκκλησίας και οι Άγιοι συμφωνούν στο γεγονός ότι προσκυνούμε τον
Σταυρό διότι είναι το τρόπαιο, το σύμβολο, το σημείο του Χριστού εναντίον του
αντιθέτου πνεύματος, του Σατανά που έγινε η αιτία να χωριστεί ο άνθρωπος από
τον Θεό και να επέλθει η πτώση.
Είπαμε ότι η εκκλησιαστική ζωή βασίζεται στο Σταυρό. Εκκλησιαστική ζωή σημαίνει μυστηριακή ζωή, τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνονται με την ενέργεια του
Σταυρού. Και όχι μόνον ο Σταυρός αλλά ακόμα και το σχήμα του Σταυρού έχει
την ενέργεια του αγιασμού, ο Σταυρός μας εισάγει σε στη ζωή του Χριστού, στο
θάνατο και την Ανάσταση Του. Το Βάπτισμα μας εισάγει στην ζωή της Εκκλησίας,
το νερό αγιάζεται διά του σημείου του Τιμίου Σταυρού, ο χριστιανός μυρώνεται
με το Άγιο Χρίσμα με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Η κορυφή των μυστηρίων, η
Θεία Ευχαριστία μας παρέχει τη δυνατότητα να βιώσουμε εμπειρικά τη ζωή του
Χριστού πάνω στον Τίμιο Σταυρό. Δια του σταυρού και με την επίκληση του Αγίου
Πνεύματος ο άρτος και το κρασί γίνεται Σώμα και Αίμα Χριστού. Η Θεία Λειτουργία είναι η ανάμνηση αυτής της ζωής του Χριστού και η ζωή του Χριστού επικεντρώνεται στο Σταυρό και στην Ανάσταση.
Η εκκλησιαστική ζωή στηρίζεται στην Παράδοση και στην Αγία Γραφή, που είναι
ο λόγος περί του Θεού και τα πάντα παραπέμπουν στο σημείο του Σταυρού ως το
μέσο ζωής και σωτηρίας.
Στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος προσπαθεί να βιώσει το Σταυρό. Η μετάνοια είναι ζωή σταυρική, η οποία οδηγεί στην Ανάσταση δηλαδή βιώνω το Σταυρό σημαίνει αποφεύγω την αμαρτία, ο εσωτερικός άνθρωπος γίνεται ξένος με την αμαρτία!
Η πνευματική ζωή εν τέλει ισούται με το Σταυρό.
Ολόκληρη η θεολογική σκέψη της Εκκλησίας στηρίζεται στο Σταυρό είναι η έκφραση της σταυρική ζωής, είναι το μυστήριο Του Χριστού που δεν είναι άλλο από
το Σταυρό που οδηγεί στην Ανάσταση. Δεν μπορεί κάποιος να είναι θεολόγος εάν
πρωτίστως δεν αγωνίζεται να βιώσει το Σταυρό στη ζωή του, να καθαριστεί και
κατ’ επέκταση να φωτιστεί ο νους του για να μπορέσει να αποκτήσει ζωντανή και
αγαπητική σχέση με τον Θεό και εμπειρία του Θεού. Άρα ο Σταυρός μας οδηγεί
να ζήσουμε τον Θεό εμπειρικά και κατά συνέπεια να αποκτήσουμε νου Χριστού.
Η τιμή και η προσκύνηση του Σταυρού δεν είναι μία εξωτερική τιμή αλλά μία
μυστηριακή βίωση της άκτιστης ενέργειας που απορρέει από το Σταυρό αφού ο
Σταυρός παραπέμπει στον Χριστό και στην θυσιαστική Του αγάπη για τον άνθρωπο και μας βοηθά στο στάδιο της μετανοίας ώστε να καθαρίσουμε τον εσωτερικό
άνθρωπο, την καρδιά και το νου και να ζήσουμε το Φως του Χριστού μέσα μας
βιώνοντας έτσι τον αληθινό λόγο του Χριστού ότι η βασιλεία του Θεού είναι μέσα
μας. Στην εποχή μας τα πάντα καταρρέουν δυστυχώς ο άνθρωπος όπως πάντοτε
αλλά και σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της ζωής
του και ο θάνατος είναι ανυπόφορος σαν ιδέα και γεγονός για τη ζωή του κάθε
ανθρώπου, αυτό συμβαίνει διότι ο Σταυρός απουσιάζει από τη ζωή μας, ο Χριστός
που είναι ενωμένος με τον Σταυρό απουσιάζει από την ζωή μας. Όταν ο Σταυρός
γίνει το κέντρο στη ζωή μας άρα ο Χριστός είναι στο κέντρο τότε ο θάνατος και όλα
τα παράγωγα του δεν έχουν θέση στην ζωή μας διότι είναι ζωντανή η παρουσία
Του Αγίου θεού και η άπειρη αγάπη Του θεραπεύει τις πληγές της ψυχής και σταδιακά ο άνθρωπος βιώνει την χαρά του Χριστού που είναι το ζητούμενο στη ζωή
ενός ορθόδοξου χριστιανού και εν τέλει στη ζωή του κάθε ανθρώπου! Πόσο ενθαρρυντικό και ζωογόνο είναι το γεγονός όταν εδώ στην πόλη μας στο Μόντρεαλ
αντικρίζουμε το σταυρό στο βουνό του Μόντρεαλ να σκεπάζει ολόκληρη την πόλη.
Τι ευλογία! Όμως αυτή η ενέργεια του Σταυρού δεν ενεργεί μαγικά αλλά μόνο τότε
όταν ο άνθρωπος αναζητά την παρουσία του Θεού στη ζωή του, έρχεται η Χάρις
του Θεού με μυστικό τρόπο και αναγεννά τον άνθρωπο και τον γεμίζει με ζωή και
χαρά ως πρόγευση της αιώνιου ζωής και της Ανάστασης του Χριστού.
Ας γίνει ο Τίμιος Σταυρός η πνευματική μας πυξίδα και το θεμέλιο στη ζωή μας!
Σταύρος φύλαξ πάσης της οικουμένης.
Και τελειώνω με το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που λέει ότι όπως το νερό βαστάζει την γη έτσι και ο Σταυρός βαστάζει ολόκληρη την οικουμένη.

Κορωνοϊός: Ο Μπάιντεν
κήρυξε το τέλος της
πανδημίας στις ΗΠΑ

Παρά τους 400 νεκρούς την ημέρα, για τον Τζο
Μπάιντεν η πανδημία του κορωνοϊού στις ΗΠΑ έχει
φτάσει ήδη στο τέλος της | Πώς δικαιολόγησε
την άποψή του ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο

Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε κατά
τη διάρκεια συνέντευξής του που
μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής
18/9, ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει «τερματιστεί» στις ΗΠΑ, παρότι
η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό αριθμό μολύνσεων και
τρομακτικό απολογισμό θυμάτων, εφόσον μετρά εκατοντάδες θανάτους σε
ημερήσια βάση.
«Αν κοιτάξετε γύρω σας, κανένας δε
φοράει μάσκα, κι όλος ο κόσμος είναι σε
μάλλον καλή φόρμα», είπε ο κ. Μπάιντεν στην εκπομπή 60 Minutes του τηλεοπτικού δικτύου CBS. «Η πανδημία
τέλειωσε», ισχυρίστηκε στη συνέντευξη
που παραχώρησε στο περιθώριο έκθεσης αυτοκινήτων στο Ντιτρόιτ, η οποία
συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες.
«Έχουμε ακόμη πρόβλημα με την
COVID. Χρειάζεται να κάνουμε ακόμη
πολλή δουλειά. Αλλά η πανδημία τέλειωσε», επέμεινε.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο απολογισμός των θυμάτων έχει μειωθεί δραματικά σε ημερήσια βάση σε σύγκριση με
τις αρχές της θητείας του κ. Μπάιντεν, το
2021, όταν έφθανε ως ακόμη και τους
3.000 θανάτους την ημέρα. Η βελτίωση της περίθαλψης, των φαρμάκων και
κυρίως η διαθεσιμότητα των εμβολίων,
επέτρεψε να αμβλυνθεί η υγειονομική
κρίση.
Όμως, σχεδόν 400 άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν καθημερινά, εξαιτίας
επιπλοκών της COVID-19 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών
(CDC).
Οι μολύνσεις εξακολουθούν να είναι
χιλιάδες, και δεν άφησαν ανεπηρέαστη
ούτε την προεδρία. Ο Τζο Μπάιντεν πέρασε πάνω από δύο εβδομάδες σε απομόνωση στο Λευκό Οίκο, αφού προσβλήθηκε από τον SARS-CoV-2 δύο φορές από
τον Ιούλιο. Η σύζυγός του Τζιλ μολύνθηκε με τη σειρά της τον Αύγουστο. Μολαταύτα, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε
πως το γεγονός πως βίωσαν μόνο ήπια
συμπτώματα, δείχνει πόσο άλλαξαν τα
πράγματα κατά τη διάρκεια της θητείας
του.

Παρά τη δήλωσή του περί του «τέλους»
της πανδημίας, ο Τζο Μπάιντεν έχει ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει κονδύλι 22,4 δις δολαρίων για την προετοιμασία του συστήματος υγείας, ενόψει
πιθανής έξαρσης των μολύνσεων το φθινόπωρο.
Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που έχει
υποστεί μακράν το σκληρότερο χτύπημα
από την πανδημία σε παγκόσμια κλίμακα, με 1,05 εκατ. θανάτους επί συνόλου
95,4 εκατ. κρουσμάτων.
«ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ»
Επίσης, ο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι
οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση εισβολής του στρατού της Κίνας στη νήσο.
Παρά τη δήλωση αυτή, ερωτηθείς από
το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του
Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε, λίγο μετά
τη μετάδοση της συνέντευξης, πως η πολιτική της Ουάσινγκτον όσον αφορά το
ζήτημα της Ταϊβάν «δεν έχει αλλάξει».
Ερωτηθείς, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή 60
Minutes του τηλεοπτικού δικτύου CBS,
εάν ο αμερικανικός στρατός θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν, που η Κίνα θεωρεί
αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική
χώρα στο μέλλον, ο κ. Μπάιντεν απάντησε «ναι, εάν πράγματι γινόταν επίθεση
άνευ προηγουμένου».
Όταν πιέστηκε να απαντήσει, αν εννοεί
πως αντίθετα με ό,τι συνέβη στην Ουκρανία, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εμπλέκονταν σε πόλεμο εναντίον
της Κίνας, σε περίπτωση εισβολής στην
Ταϊβάν, ο κ. Μπάιντεν απάντησε μονολεκτικά: «ναι».
Ο αμερικανός πρόεδρος είπε μολαταύτα, πως πρόθεσή του δεν είναι να
«ενθαρρύνει» τις αρχές της νήσου να
ανακηρύξουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. «Αυτή είναι δική τους απόφαση»,
δήλωσε.
Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της
επικράτειάς της, παρά το ότι η νήσος έχει
δική της κυβέρνηση μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949.
© News247.gr
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Καινούργια νομοθεσία για άτομα
με αναπηρία από την Οτάβα
Έ

να στα τέσσερα άτομα σε ηλικία εργασίας με αναπηρία, ζει κάτω από
το όριο της φτώχειας στον Καναδά. Τα
άτομα με αναπηρία σε ηλικία εργασίας
στον Καναδά, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ζήσουν στη φτώχεια από αυτά
που δεν έχουν. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η κυβέρνηση του Καναδά
αναλαμβάνει τώρα δράση, για τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της
οικονομικής ασφάλειας των ατόμων σε
ηλικία εργασίας με αναπηρίες.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, το νομοσχέδιο C-22, ο νόμος για τα επιδόματα
αναπηρίας του Καναδά, ξεκίνησε τη δεύτερη ανάγνωση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτή η πρωτοποριακή νομοθεσία
εισήχθη εκ νέου στις 2 Ιουνίου 2022, από
την Υπουργό Απασχόλησης, Ανάπτυξης
Εργατικού Δυναμικού και Ενσωμάτωσης
Αναπηρίας, Carla Qualtrough. Εάν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο
C-22 θα δημιουργήσει ένα νέο επίδομα
αναπηρίας στον Καναδά (CDB).
Το CDB θα είναι ένα ομοσπονδιακό συμπλήρωμα εισοδήματος για άτομα σε
ηλικία εργασίας με αναπηρία. Θα γίνει
σημαντικό μέρος του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας του Καναδά, μαζί με την
Ασφάλεια Γήρατος, το Συμπλήρωμα Εγγυημένου Εισοδήματος και το Επίδομα
Παιδιού του Καναδά.
Με το πνεύμα και την αρχή του «Τίποτα
χωρίς εμάς», η κυβέρνηση συνεργάζεται
με την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και με άλλους ενδιαφερόμε-

νους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των
αυτόχθονων οργανώσεων και ερευνητών
και ειδικών αναπηρίας, για να αναβαθμίσει το σχεδιασμό του προτεινόμενου
επιδόματος. Το καλοκαίρι του 2021, η
Υπουργός ξεκίνησε έναν πρώτο γύρο ενασχόλησης με την κοινότητα των ατόμων
με αναπηρία, μέσω υπουργικών στρογγυλών τραπεζών και μιας διαδικτυακής
δημόσιας έρευνας που έλαβε περισσότερες από 8.500 απαντήσεις. Η δέσμευση
συνεχίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Καναδά, με δραστηριότητες υπό την ηγεσία της κοινότητας και των ιθαγενών και θα συνεχιστεί
έως το 2023.

Οι επαρχίες και οι κοινότητες των ιθαγενών, διαδραματίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στην παροχή υποστήριξης και
υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες και,
ως εκ τούτου, επίσης συμμετέχουν στο
CDB. Τον Ιούλιο του 2021, οι Ομοσπονδιακοί, Επαρχιακοί και Εδαφικοί Υπουργοί,
Αρμόδιοι για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες,
συναντήθηκαν για μια πρώτη συζήτηση
σχετικά με το προτεινόμενο νέο επίδομα
και αυτή η δέσμευση συνεχίζεται. «Η κυβέρνηση του Καναδά παραμένει προσηλωμένη στο να διασφαλίσει ότι το CDB
συμπληρώνει τις υπάρχουσες επαρχιακές
και εδαφικές υποστηρίξεις και οφέλη»,
τονίζει το ανακοινωθέν του Υπουργείου.

«Με αυτό το Επίδομα, έχουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους και να μειώσουμε σοβαρά τη φτώχεια στον Καναδά» είπε η Carla Qualtrough (φωτ.),
Υπουργός Απασχόλησης, Ανάπτυξης
Εργατικού Δυναμικού και Ένταξης
Αναπηρίας
«Με τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου C-22, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά
στη δημιουργία ενός επιδόματος αναπηρίας στον Καναδά. Με αυτό το Επίδομα,
έχουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και να μειώσουμε σοβαρά τη φτώχεια στον Καναδά. Αυτή είναι μια ευκαιρία που δίνεται
μια φορά σε μια γενιά για να τα πάμε καλύτερα από τα άτομα με αναπηρία και να
γίνουμε καλύτερη ως χώρα. Ας μην το χάσουμε», είπε η Carla Qualtrough, Υπουργός Απασχόλησης, Ανάπτυξης Εργατικού
Δυναμικού και Ένταξης Αναπηρίας.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καναδική έρευνα για τις αναπηρίες (2017) το
ποσοστό φτώχειας των ατόμων σε ηλικία εργασίας με αναπηρία, είναι σχεδόν
διπλάσιο από αυτό των Καναδών χωρίς
αναπηρία. Η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι
οι Καναδοί με αναπηρίες – συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ανδρών,
των LGBTQ2 ατόμων, των ατόμων εμφανών φυλετικών καταγωγών και των ιθαγενών – είναι πιο πιθανό να είναι οικονομικά ανασφαλείς από άλλους Καναδούς:
-Το 25% των Καναδών με αναπηρίες ξοδεύουν περισσότερο από το 30% του
συνολικού τους εισοδήματος σε έξοδα
στέγασης.
-Το 59% των Καναδών με αναπηρίες
ηλικίας 25 έως 64 ετών έχουν επικερδή
απασχόληση, σε σύγκριση με το 80% των
Καναδών χωρίς αναπηρία.
-Τέλος, οι Καναδοί με αναπηρίες ηλικίας
25 έως 64 ετών κερδίζουν λιγότερα από
τους Καναδούς χωρίς αναπηρία (12% λιγότερα για Καναδούς με πιο ήπιες αναπηρίες και 51% λιγότερα για Καναδούς με
πιο σοβαρές αναπηρίες).

SINGING and PIANO LESSONS
PRO RECORDINGS and
VIDEOCLIPS for SOCIAL MEDIA
ONLINE CONCERTS
and PRESENTATIONS

514.616.6919

dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons
Directors: Maria Diamantis BMus,
Dimitris Ilias BFA, DAMPS

in collboration with:

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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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ
ΚΟΤΣΟΡΟΥ

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

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

(από Καλαμάτα)

(από Λουρδάτα Κεφαλληνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
ΧΟΝΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΠΑΝΟΥ
(από Πάκια, Μολάων Λακωνίας)

(από Πέλαγος, Τριπόλεως Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικόλαου
(3780 Souvenir Chomedey Laval)
τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της αείμνηστης συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς και αδελφής

Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

9:00 με 10:30 στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων
(11801 Αν. Elie-Blanchard, Μόντρεαλ, QC)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Θεοφανίας Πετροπούλου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΤΡΙΧΑ

(το γένος Ιωάννου,
από Βοχαϊκό Κορίνθου, ετών 81)

(ετών 87, από Συκιά, Μολάων Λακωνίας)

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
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας
Η περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων οφείλεται εν πολλοίς στο στρατηγικό
δαιμόνιο του Θεμιστοκλή και στην ανώτερη ναυτική τέχνη των Ελλήνων

Ο

νομαστή ναυμαχία της αρχαιότητας, που διεξήχθη στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. (υπάρχει και η
εκδοχή της 22ας Σεπτεμβρίου) στο στενό
της Σαλαμίνας, κατά την οποία οι Έλληνες, με μικρές δυνάμεις, αλλά με άριστη
τακτική, κατατρόπωσαν τον πανίσχυρο
στόλο των Περσών.
Μετά την πτώση των Θερμοπυλών, οι
Πέρσες του Ξέρξη προχώρησαν προς την
Αθήνα, την οποία κατέλαβαν εύκολα,
γιατί οι Αθηναίοι την είχαν εγκαταλείψει.
Είχαν πάρει χρησμό από το μαντείο των
Δελφών, πως μόνο «τα ξύλινα τείχη» θα
τους έσωζαν και τέτοια θεώρησαν τα καράβια τους, στα οποία και κατέφυγαν.
Μερικοί μόνο γέροντες, μη θέλοντας να
ακούσουν τον Θεμιστοκλή ότι τα «ξύλινα τείχη» ήταν τα καράβια, έμειναν στην
Αθήνα, κλείστηκαν στην Ακρόπολη κι
έφτιαξαν γύρω πραγματικά ξύλινα τείχη. Όπως ήταν επόμενο, όταν έφθασαν
οι Πέρσες, τούς σκότωσαν κι έκαψαν την
Αθήνα.
Σχεδόν με την είσοδο των Περσών στην
Αθήνα, αγκυροβόλησε στον όρμο του
Φαλήρου και ο περσικός στόλος, έχοντας
παραπλεύσει την Εύβοια και το Σούνιο.
Οι Αθηναίοι, αφού μετέφεραν τα γυναικόπαιδα για περισσότερη ασφάλεια στην
Αίγινα, μπήκαν στα καράβια τους και
προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με
τους Πέρσες. Το πολεμικό συμβούλιο των
Ελλήνων, που έγινε στη Σαλαμίνα, υπήρξε θυελλώδες. Ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης

πρότεινε να δοθεί η ναυμαχία στον Ισθμό
της Κορίνθου, με κυριότερο επιχείρημα,
ότι σε περίπτωση αποτυχίας, θα μπορούσαν να καταφύγουν στο εσωτερικό της
Πελοποννήσου και να συνεχίσουν από
εκεί τον αγώνα. Μαζί του συντάχθηκαν
και οι Κορίνθιοι. Ο Αθηναίος Θεμιστοκλής
επέμενε να γίνει η ναυμαχία στη Σαλαμίνα και μαζί του συντάχθηκαν οι Μεγαρείς και οι Αιγινήτες. Πίστευε, ότι εάν οι
μικρές ελληνικές δυνάμεις αγωνίζονταν
σε ανοιχτή θάλασσα με τον τεράστιο σε
όγκο περσικό στόλο δεν είχαν καμία ελπίδα νίκης, ενώ αντίθετα, ήταν ιδανικό μέρος για τη ναυμαχία το στενό της Σαλαμίνας, όπου τα πολυάριθμα περσικά πλοία
δε θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.
Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, η
ένταση ξεπέρασε τα όρια και μεταξύ των
αρχηγών των Ελλήνων ανταλλάχτηκαν
βαριές εκφράσεις. Ο Ηρόδοτος αναφέρει, ότι ο Κορίνθιος στρατηγός Αδείμαντος ειρωνεύτηκε τον Θεμιστοκλή, λέγοντάς του ότι δεν έχει πια πατρίδα, γιατί
την Αθήνα την είχαν κυριεύσει οι Πέρσες.
Ο Θεμιστοκλής, όμως, του απάντησε περήφανα: «εστίν ημίν πατρίς αι διακόσιαι
νήες πεπληρωμέναι», γιατί από τα τριακόσια ελληνικά πλοία, τα διακόσια ήταν
αθηναϊκά. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο,
σε μια στιγμή έντασης, ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης σήκωσε τη ράβδο του για να
χτυπήσει τον Θεμιστοκλή. Εκείνος, τότε,
ατάραχος τον αποστόμωσε με το περίφημο: «Πάταξον μεν, άκουσον δε».

Custom made printing
1000 Post Cards....$104

Ο Ευρυβιάδης μπορεί να ήταν τυπικά ο
αρχηγός των ελληνικών δυνάμεων, αλλά
ο Θεμιστοκλής ήταν ο ιθύνων νους της
επιχείρησης. Για να επιταχύνει τη ναυμαχία μεταχειρίσθηκε το εξής τέχνασμα:
Έστειλε κρυφά στους Πέρσες τον παιδαγωγό του Σίκινο να τους πει, ότι δήθεν οι
Έλληνες ετοιμάζονται να φύγουν από τη
Σαλαμίνα κι αν θέλουν να τους νικήσουν
να τρέξουν να τους προλάβουν.
Ο Ξέρξης έπεσε στην παγίδα και διέταξε
να κυκλώσουν τον ελληνικό στόλο και να
αποκλείσουν τη δίοδο υποχώρησής του
προς τον Ισθμό της Κορίνθου. Κατά την
κρίσιμη αυτή στιγμή, ο πολιτικός αντίπαλος του Θεμιστοκλή κι εξόριστος στην Αίγινα Αριστείδης πέρασε τις γραμμές των
Περσών με κίνδυνο τής ζωής του κι έφθασε στο πλοίο του Θεμιστοκλή. Αφού του
αποκάλυψε τις κινήσεις του περσικού
στόλου, του ανακοίνωσε ότι τώρα που η
πατρίδα τους βρίσκεται σε κίνδυνο, ξεχνάει κάθε έχθρα που είχε μαζί του και
δέχεται να πολεμήσει ως απλός στρατιώτης κάτω από τις διαταγές του.
Οι Πέρσες παρέταξαν γύρω στα 1.200
πολεμικά πλοία, αν και νεώτερες πηγές
τα υπολογίζουν από 600 έως 800, ενώ οι
Έλληνες περίπου 371 τριήρεις, σύμφωνα
με τον Ηρόδοτο. Την αυγή της 28ης ή 29ης
Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. οι δύο στόλοι
βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο,
έτοιμοι για ναυμαχία. Ο Ξέρξης, βέβαιος
για τη νίκη του, καθόταν σε χρυσό θρόνο
πάνω στο όρος Αιγάλεω, για να απολαύσει το πολεμικό θέαμα.
Πρώτοι όρμησαν οι Έλληνες, ψάλλοντες τον παιάνα: «Ω παίδες Ελλήνων ίτε,
ελευθερούτε, πατρίδα, ελευθερούτε
δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων
έδη, θήκας τε προγόνων· νυν υπέρ πάντων αγών».

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY

4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

Άρχισε, τότε, ένας αγώνας άγριος, σκληρός και φοβερός. Τα πολεμικά τραγούδια
των Ελλήνων, οι σάλπιγγες, οι πολεμικές
κραυγές, οι κρότοι από τα τρομερά έμβολα, οι φωτιές που πετούσαν οι Έλληνες
στα περσικά καράβια, οι καπνοί, αλλά
προπάντων η ναυτική τέχνη, η παλικαριά
και η γενναιότητα των Αθηναίων και των
Αιγινητών, κατατρόμαξαν τους Πέρσες
και τους συμμάχους τους Φοίνικες. Μέχρι το μεσημέρι, η νίκη άρχισε να γέρνει
προς τη μεριά των Ελλήνων.
Η μάχη συνεχίστηκε όλη την ημέρα,
ώσπου το βράδυ η θάλασσα ήταν γεμάτη
από ξύλα και περσικά κορμιά. Οι Πέρσες
είχαν νικηθεί. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει, ότι οι Πέρσες έχασαν 200
πλοία και οι Έλληνες 40.
Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, ο Αριστείδης σε μια παράλληλη επιχείρηση
αποβιβάστηκε στην Ψυττάλεια με ομάδα
επίλεκτων Αθηναίων οπλιτών και εξόντωσε την περσική φρουρά, που είχε αναπτυχθεί στη νησίδα του Σαρωνικού.
Ο Ξέρξης, ντροπιασμένος από την ήττα,
κατέφυγε με τα υπολείμματα του στόλου
του στον Ελλήσποντο. Στην Ελλάδα παρέμεινε ο στρατηγός του Μαρδόνιος με
300.000 άνδρες για τη συνέχιση του αγώνα. Οι Πέρσες δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη.
Η περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων οφείλεται εν πολλοίς στο στρατηγικό δαιμόνιο
του Θεμιστοκλή και στην ανώτερη ναυτική τέχνη των Ελλήνων.
Στον Αθηναίο πολιτικό και στρατηγό
αποδόθηκαν εξαιρετικές τιμές.
Όταν κάποτε προσήλθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως θεατής, όλοι οι παρευρισκόμενοι τον αποθέωσαν ως σωτήρα της
Ελλάδας.
© Sansimera.gr

Lowest Price in
Coroplast Signs !
Great for Real Estate Agents !

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

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

Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications.
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

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 26/9/2022 – 2/ 10/2022
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1529: Αρχίζει η Πολιορκία της Βιέννης από τις
δυνάμεις του οθωμανού σουλτάνου Σουλεϊμάν
του Μεγαλοπρεπούς.
1821: Η Τριπολιτσά (Τρίπολη) πέφτει στα χέρια
των ελλήνων επαναστατών. 32.000 τούρκοι και
εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από τα τείχη
έως τα σαράγια δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του.
Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με το «Γέρο
του Μωριά» και αποχωρούν χωρίς να υποστούν
το παραμικρό.
1932: Το Βασίλειο Νατζντ και Χετζάζ συγχωνεύεται με τις οάσεις Αλ Χασά και Αλ Κατίφ και υπό
το βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ σχηματίζεται η Σαουδική Αραβία, το μοναδικό κράτος
του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα
του.
1942: Αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς οι
εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
1974: Νομιμοποιείται το Κομουνιστικό Κόμμα
Ελλάδος (ΚΚΕ), με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
859

Κάνετε νέα όνειρα για το μέλλον
και έχετε δίπλα σας άτομα που σας καταλαβαίνουν και σας στηρίζουν στα μεγάλα
νέα σχέδιά σας. Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί
τον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των
συνεργασιών, δίνοντάς σας την παρόρμηση να κοινωνικοποιηθείτε, να ζευγαρώσετε και να κάνετε νέες συνεργασίες.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Γυρίστε μια νέα σελίδα όσον
αφορά την οργάνωση στην εργασία σας.
Κάνοντας μικρές τροποποιήσεις και δίνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες μπορείτε
πραγματικά να εξοικονομήσετε χρόνο και
χρήμα μακροπρόθεσμα. Θέστε ένα στόχο
που θα αναπτυχθεί τους επόμενους έξι μήνες, όπως τη γενική αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς σας και του γραφείου σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Θα μπορούσατε να γνωρίσετε κάποιο νέο πρόσωπο ή να βρεθείτε
περιτριγυρισμένοι από ένα σωρό πιθανούς μνηστήρες. Απλώς θυμηθείτε: κάποιοι από αυτούς δε θέλουν να συνδεθούν βαθύτερα και είναι καλό να απομακρυνθείτε από αυτούς που δε θέλουν
να δουλέψουν για τη συντροφικότητα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Αναζητάτε τη θαλπωρή του σπιτιού σας και τη γαλήνη της φωλιάς σας,
καθώς η νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας. Το σπίτι και οικογενειακά θέματα είναι στην ατζέντα σας και μπορεί να
δεχτείτε πολλές επισκέψεις στο σπίτι σας.
Μπορεί να είστε απασχολημένοι με διάφορες υποχρεώσεις.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Η καλύτερη στιγμή για να υιοθετήσετε ένα νέο τρόπο σκέψης και αντίληψης των πραγμάτων είναι τώρα, καθώς η
νέα Σελήνη στον τρίτο οίκο σας, της επικοινωνίας, εγκαινιάζει μια νέα αρχή στη
συνολική νοητική σας στάση. Νιώθετε γεμάτοι ενέργεια από νέες ιδέες, επεξεργάζεστε με ένα εντελώς νέο τρόπο τις πληροφορίες και ειδήσεις που λαμβάνετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Ξεκινάτε τις… εκτοξεύσεις σας,
είτε αυτό αφορά νέες φιλίες ή νέες ομάδες ή μια νέα διαδικτυακή επιχείρηση,
χάρη στη νέα Σελήνη στον ενδέκατο
οίκο σας, της φιλίας και της τεχνολογίας.
Προβάλετε μια διαδικτυακή σειρά βίντεο, δημιουργείτε ένα ιστολόγιο ή ένα
ομαδικό έργο ή ακόμα και μια εκστρατεία ακτιβιστών.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Η νέα Σελήνη φωτίζει το δεύτερο οίκο σας, της εργασίας και των χρημάτων σας, προμηνύοντας ένα εντελώς
νέο δημοσιονομικό κεφάλαιο. Ίσως ήρθε
η ώρα να κυκλοφορήσετε το βιογραφικό
σας ή απλώς να ξεφύγετε από τις υπερβολικές δαπάνες. Ίσως ακόμα αλλάξετε
τον τρόπο που κερδίζετε τα προς το ζην.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Βάλτε στην άκρη την επιθετικότητα και την επιτακτική συμπεριφορά.
Αντί να πιέζετε τους άλλους να αποδεχτούν τις ιδέες σας είναι πολύ καλύτερο
να πείτε … «πώς μπορούμε να λύσουμε
αυτό το πρόβλημα μαζί»; Μην περιμένετε όμως μια άμεση απάντηση, απλά
χαλαρώστε και αφήστε το άλλο μέρος να
σκεφτεί τα πράγματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Κανείς δε θα εκπλαγεί αν εμφανίσετε μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς σας! Με τη νέα Σελήνη στο ζώδιό
σας γυρίζετε σελίδα στη ζωή σας, τιμάτε
τις μοναδικές επιθυμίες σας που έρχονται μέσα από εσάς και μόνο για εσάς.
Ξεκινήστε να μιλάτε περισσότερο, ο κόσμος έλκεται από την αυθεντικότητά σας.

Αναλογιστείτε τι θέλετε, οραματιστείτε το, πιστέψτε ότι θα συμβεί
και κάντε μικρά και αργά αλλά συγκεκριμένα βήματα για να φτάσετε εκεί. Μη
φοβάστε να απορρίψετε μια δουλειά
επειδή διαισθάνεστε ότι θα σας αποστραγγίσει συναισθηματικά, το φεγγάρι θα μπορούσε να σας αποφέρει κάτι
πολύ καλύτερο!

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Με τη νέα Σελήνη στον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, διανύετε μια
χρονική περίοδο προβληματισμού, αναζητάτε τη μοναξιά σας, καθώς επιδιώκετε
να παρατηρήσετε αντικειμενικά τον εαυτό σας από απόσταση. Μπορεί να αισθάνεστε λίγο κουρασμένοι ή αποπροσανατολισμένοι, νιώθετε ότι τα πάντα γύρω
σας δεν έχουν νόημα για εσάς.

Θέστε νέους στόχους γύρω
από το να εργαστείτε πιο έξυπνα, όχι πιο
σκληρά. Συνενώστε τους οικονομικούς
πόρους σας με κάποιον για αμοιβαίο
οικονομικό όφελος. Εάν βρίσκεστε σε διαδικασία ενός χωρισμού, καλό είναι να
δημιουργήσετε μια φιλική ατμόσφαιρα
κατά την κατανομή των περιουσιακών
στοιχείων.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 858 Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

514-691-2922 |

Έ

νας Έλληνας μπαίνει σε μια
τράπεζα της Νέας Υόρκης και
ζητάει πληροφορίες για ένα δάνειο.
Λέει στον υπάλληλο των δανείων ότι
θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα λόγω
των εορτών των Χριστουγέννων για 2
εβδομάδες και χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει ένα δάνειο των $5.000.
Ο υπάλληλος του εξηγεί ότι η τράπεζα θα χρειαστεί ένα είδος εξασφάλισης για να του χορηγήσει το δάνειο.
Έτσι, ο Έλληνας βγάζει από την τσέπη
του και αφήνει πάνω στο γραφείο τα
κλειδιά από μία ολοκαίνουρια Ferrari,
που είναι παρκαρισμένη στην είσοδο
της Τράπεζας.

INFO@CONCEPTG7.COM

|

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

Αφού πραγματοποιείται ο έλεγχος
από την Τράπεζα ότι το αυτοκίνητο είναι όντως στο όνομά του, μέσα σε 20
λεπτά εγκρίνεται το δάνειο, ο Έλληνας
παίρνει τα χρήματα και φεύγει.
Μόλις φεύγει, ο διευθυντής της Τράπεζας και οι υπάλληλοί του ξεκαρδίζονται στα γέλια που ο Έλληνας έβαλε
υποθήκη μία Ferrari των $200.000 για
να πάρει δάνειο $5.000!
Ένας υπάλληλος παίρνει το αυτοκίνητο και το αφήνει στο υπόγειο
γκαράζ της τράπεζας. Δύο βδομάδες
αργότερα, ο Έλληνας επιστρέφει, πληρώνει $5.000 και τον τόκο, που ανέρχεται στα $15.41.

Ο υπάλληλος του λέει:
- Κύριε, είμαστε ευτυχείς που συνεργαστήκατε με την τράπεζά μας, όλα
έγιναν σωστά, μόνο που έχουμε μία
απορία.
Όσο εσείς λείπατε, ελέγξαμε στον
υπολογιστή και βρήκαμε ότι είσαστε
δισεκατομμυριούχος!!!
Το περίεργο είναι, ποιος ήταν ο λόγος που πήρατε το δάνειο!
Και ο Έλληνας απαντά:
- Πες μου ένα άλλο σημείο στη Νέα
Υόρκη που θα μπορούσε να αφήσει
κανείς μια Ferrari με ασφάλεια για
δύο εβδομάδες, πληρώνοντας για
πάρκινγκ μόνο 15.41 δολάρια!!!

7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3

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

Visit our showroom for a free consultation!

C O N C E P T G7
www.conceptg7.com

DIRECT FROM OUR FACTORY

FREE ESTIMATION | FAST INSTALLATION

FASTER DELIVERY THAN ANYONE

FLAT PANEL, M
ODERN MODEL
starting at

$7,500
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Something for everyone | De tout pour tous
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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.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

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

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.

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ
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Απ’όλα για όλους
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
We are hiring
- waiters/waitresses

- busboys/busgirls
Ζητούνται
υπάλληλοι
barista.
για προετοιμασία φαγητού
All positions are permanent,
- Καλές
συνθήκες εργασίας
full and part-time.
Bistro Grec Philinos is an upscale
restaurant is very busy, so
-OurΙκανοποιητικός
μισθός
restaurant
in Laval. We are the 2 of
experience is necessary for all positions.
two restaurants, family owned.
- Eργασία Πέντε μέρες
την εβδομάδα
nd

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9

T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca
Eπικοινωνήστε
με την Κουζίνα Νιάτα
Please email your resume to the above address
στο 514-892-9592
ή στοbetween
514-446-1821
or in person Wednesday-Sunday
4-8pm.

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

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

514.731.6391

www.lazaros.ca

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

RESIDENTIAL
514-800-0666

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

514 476-4565
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

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.

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

Διαφημιστείτε
κι εσείς

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999

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

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

514-715-0746
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

ΖΗΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το ζαχαροπλαστείο
SERANO ζητά προσωπικό.

A

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

Andreas Alevras
CPA, CA

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

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999

- Πωλήτριες να ομιλούν
την Αγγλική και Γαλλική
γλώσσα.
- Άτομα να εργαστούν
στο εργαστήριο
παραγωγής.

NOW
HIRING
Pâtisserie SERANO is
looking for staff.
- Salespersons who speak
English and French.
- Individuals to work in
production departments.

Για πληροφορίες
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το
απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

JOB OPPORTUNITY
AU VIEUX DULUTH

ALIMENTS GOURMETS

PART-TIME
EMPLOYMENT
OPPORTUNITY
LAVAL
RESTAURANT
MEDOR
WAREHOUSE

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

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

COMMERCIAL

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

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

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

MANAGER
CENTRAL KITCHEN HELPER
Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit
FULL
TIME
FULLbasis
TIME
organization to work on a permanent part-time
– 3 days
per week (flexible days and hours)

1755 INDUSTRIAL BLVD.
815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC
Computer literacy is a must;LAVAL QC

Written & oral English, French & Greek required

CALL VICKY

CALL JOHN

Please1165
email your C.V. to: info@hlbs.ca.
450 663
450 663 1165
For more information
514-344-1666
auvieuxduluth.com
| info@auvieuxduluth.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
WE BUY GOLD
AND
DIAMONDS
- For over 38 years -

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό
οργανισμό. Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την
Before selling
εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει
ελεύθερα].
elsewhere,

come
us!
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις
χειρισμούsee
υπολογιστή,
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλήMon.
γνώση
Αγγλικής,
Γαλλικής
to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
και Ελληνικής γλώσσης.
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην
450-681-1363
ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@hlbs.ca.
Για περισσότερες πληροφορίες

achatorlaval.ca

514 344-1666

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

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

CURÉ-LABELLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

X

O

SAINT-MARTIN
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Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des
Laurentides, Local 103
Vimont, Laval

