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Με τις ευχές όλης της ανθρωπότητας 
για την απόλυτη επιτυχία τους 

 Άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο

Αν και πολύ απέχει η έναρξη του έργου της Enbridge

Σύγκρουση μεταξύ των επαρχιών της Αλμπέρτας και της Β. C.
Για την κατανομή των ποσοστών από τον αγωγό πετρελαίου

Του Γεωργίου Καρύδη

Αν και ακόμα δεν έχει εγκριθεί η 
υπό μελέτη ευρισκόμενη κατασκευή 
του πετρελαιοπαραγωγού Northern 
Gateway, που προγραμματίζεται να 
μεταφέρει πετρέλαιο από την επαρχία 

Αλμπέρτα μέσω της Βρετανικής Κο-
λομβίας (B. C.) άναψε η μεταξύ των 
δύο επαρχιών αντιπαράθεση.  Στο επί-
κεντρο, εκτός των άλλων βρίσκεται 
η κατανομή των ποσοστών επί των 
κερδών μεταξύ της Αλμπέρτας που 
παράγει το πετρέλαιο και της Βρετα-

νικής Κολομβίας, μέσω της οποίας 
θα περνάει το μεγαλύτερο μέρος των 
1177 χλμ (το 58%) του πετρελαιαγω-
γού που θα καταλήγει σε λιμάνια της 
προκειμένου να 
φορτώνοντα ι 
σε πλοία έτσι 

Μήνυμα ελπίδας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης υπό προ-
ϋποθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ζοζέ Μπαρόζο, μετά τη συνάντηση που είχε το από-
γευμα της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
στην πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα από τον Ιούλιο του 
2009 και εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης χρέους στην 
ευρωζώνη. «Οι Ελληνες δεν είναι μόνοι τους, υπάρχει 
ελπίδα» είπε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των συμφωνιών 
και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, στο 

πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος.
Σαφές μήνυμα ότι η αλληλεγγύη των εταίρων συνδέεται 

με έμπρακτες αποδείξεις απο την ελληνική κυβέρνηση, 
έφερε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.
Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ζήτησε πράξεις και εφαρμο-

γή των συμφωνηθέντων απο την κυβέρνηση, προκειμένου 
να συνεχιστεί η στήριξη από τους εταίρους και εξέφρασε 
την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση είναι αποφασισμένη να προχω-

Πρωτιά στη 
διαφθορά για 

τους εφοριακούς

Έκθεση 
Ρακιντζή: 
Διαφθορά 

και ατιμωρησία 
στο Δημόσιο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΟΡΟΖΟ -  ΣΑΜΑΡΑ
Μήνυμα Ε.Ε. για αλληλεγγύη, αλλά υπό προϋποθέσεις
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Με τις ευχές όλης της ανθρωπότητας 
για την απόλυτη επιτυχία τους 

 Άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο

Αν και πολύ απέχει η έναρξη του έργου της Enbridge

Σύγκρουση μεταξύ των επαρχιών της Αλμπέρτας και της Β. C.
Για την κατανομή των ποσοστών από τον αγωγό πετρελαίου

Του Γεωργίου Καρύδη

Αν και ακόμα δεν έχει εγκριθεί η 
υπό μελέτη ευρισκόμενη κατασκευή 
του πετρελαιοπαραγωγού Northern 
Gateway, που προγραμματίζεται να 
μεταφέρει πετρέλαιο από την επαρχία 

Αλμπέρτα μέσω της Βρετανικής Κο-
λομβίας (B. C.) άναψε η μεταξύ των 
δύο επαρχιών αντιπαράθεση.  Στο επί-
κεντρο, εκτός των άλλων βρίσκεται 
η κατανομή των ποσοστών επί των 
κερδών μεταξύ της Αλμπέρτας που 
παράγει το πετρέλαιο και της Βρετα-

νικής Κολομβίας, μέσω της οποίας 
θα περνάει το μεγαλύτερο μέρος των 
1177 χλμ (το 58%) του πετρελαιαγω-
γού που θα καταλήγει σε λιμάνια της 
προκειμένου να 
φορτώνοντα ι 
σε πλοία έτσι 

Μήνυμα ελπίδας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης υπό προ-
ϋποθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ζοζέ Μπαρόζο, μετά τη συνάντηση που είχε το από-
γευμα της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
στην πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα από τον Ιούλιο του 
2009 και εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης χρέους στην 
ευρωζώνη. «Οι Ελληνες δεν είναι μόνοι τους, υπάρχει 
ελπίδα» είπε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των συμφωνιών 
και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, στο 

πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος.
Σαφές μήνυμα ότι η αλληλεγγύη των εταίρων συνδέεται 

με έμπρακτες αποδείξεις απο την ελληνική κυβέρνηση, 
έφερε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.
Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ζήτησε πράξεις και εφαρμο-

γή των συμφωνηθέντων απο την κυβέρνηση, προκειμένου 
να συνεχιστεί η στήριξη από τους εταίρους και εξέφρασε 
την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση είναι αποφασισμένη να προχω-

Πρωτιά στη 
διαφθορά για 

τους εφοριακούς

Έκθεση 
Ρακιντζή: 
Διαφθορά 

και ατιμωρησία 
στο Δημόσιο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΟΡΟΖΟ -  ΣΑΜΑΡΑ
Μήνυμα Ε.Ε. για αλληλεγγύη, αλλά υπό προϋποθέσεις

514-596-5959

info@cicinternational.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  ΣΕΛ 31

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  ΣΕΛ 42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  ΣΕΛ 52

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 
ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 

ΚΑΙ ΜΑΣ  ΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 · ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ 1821 
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΣΕΛ 8, 64, 88, 89

Στην Επιτροπή Charbonneau
Ο Ταμίας του Union Montréal 

Bernard Trépanier, παραδέχεται 
ότι βοηθούσε

τις εταιρίες που 
βοηθούσαν το κόμμα, 

αλλά αρνείται ότι  
ζητούσε το 3%

Η Αρχιεπισκοπή, θα παρέχει 
πακέτα τροφίμων

Τη σίτιση χιλιάδων 
οικογενειών μαθητών 

αναλαμβάνει η 
«Αποστολή»

Ν. Αναστασιάδης:  Η κατάσταση 
είναι «ελεγχόμενη»

Η Κύπρος 
δεν θα φύγει 
από το ευρώ

O Philippe 
Couillard νέος 
αρχηγός του 
επαρχιακού 

Φιλελεύθερου 
κόμματος

Θα εργαστεί  
για την ενότητα 
Κεμπέκ-Καναδά

Του Γεωργίου Καρύδη

47η
ΕΠΕΤΕΙΟΣ
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Με τις ευχές όλης της ανθρωπότητας 
για την απόλυτη επιτυχία τους 

 Άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο

Αν και πολύ απέχει η έναρξη του έργου της Enbridge

Σύγκρουση μεταξύ των επαρχιών της Αλμπέρτας και της Β. C.
Για την κατανομή των ποσοστών από τον αγωγό πετρελαίου

Του Γεωργίου Καρύδη

Αν και ακόμα δεν έχει εγκριθεί η 
υπό μελέτη ευρισκόμενη κατασκευή 
του πετρελαιοπαραγωγού Northern 
Gateway, που προγραμματίζεται να 
μεταφέρει πετρέλαιο από την επαρχία 

Αλμπέρτα μέσω της Βρετανικής Κο-
λομβίας (B. C.) άναψε η μεταξύ των 
δύο επαρχιών αντιπαράθεση.  Στο επί-
κεντρο, εκτός των άλλων βρίσκεται 
η κατανομή των ποσοστών επί των 
κερδών μεταξύ της Αλμπέρτας που 
παράγει το πετρέλαιο και της Βρετα-

νικής Κολομβίας, μέσω της οποίας 
θα περνάει το μεγαλύτερο μέρος των 
1177 χλμ (το 58%) του πετρελαιαγω-
γού που θα καταλήγει σε λιμάνια της 
προκειμένου να 
φορτώνοντα ι 
σε πλοία έτσι 

Μήνυμα ελπίδας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης υπό προ-
ϋποθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ζοζέ Μπαρόζο, μετά τη συνάντηση που είχε το από-
γευμα της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
στην πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα από τον Ιούλιο του 
2009 και εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης χρέους στην 
ευρωζώνη. «Οι Ελληνες δεν είναι μόνοι τους, υπάρχει 
ελπίδα» είπε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των συμφωνιών 
και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, στο 

πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος.
Σαφές μήνυμα ότι η αλληλεγγύη των εταίρων συνδέεται 

με έμπρακτες αποδείξεις απο την ελληνική κυβέρνηση, 
έφερε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.
Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ζήτησε πράξεις και εφαρμο-

γή των συμφωνηθέντων απο την κυβέρνηση, προκειμένου 
να συνεχιστεί η στήριξη από τους εταίρους και εξέφρασε 
την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση είναι αποφασισμένη να προχω-

Πρωτιά στη 
διαφθορά για 

τους εφοριακούς

Έκθεση 
Ρακιντζή: 
Διαφθορά 

και ατιμωρησία 
στο Δημόσιο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΟΡΟΖΟ -  ΣΑΜΑΡΑ
Μήνυμα Ε.Ε. για αλληλεγγύη, αλλά υπό προϋποθέσεις
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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

affilié à

Pharmacie Athanasios Kouremenos
4349, rue Bélanger
Montréal (Québec)  H1T 1A8
T 514 725-5273 F 514 725-2018
athanasios.kouremenos@uniprix.com

Athanasios Kouremenos
Pharmacien-propriétaire

affilié à

Pharmacie Athanasios Kouremenos
4349, rue Bélanger
Montréal (Québec)  H1T 1A8
T 514 725-5273 F 514 725-2018
athanasios.kouremenos@uniprix.com

Athanasios Kouremenos
Pharmacien-propriétaire
• Εύκολη και γρήγορη μεταφορά των συνταγών σας 
• Πολύτιμες συμβουλές και άρτια εξυπηρέτηση  
• Διανομή των φαρμάκων σας όπου και αν 

βρίσκεστε

affilié à

Pharmacie Athanasios Kouremenos
4349, rue Bélanger
Montréal (Québec)  H1T 1A8
T 514 725-5273 F 514 725-2018
athanasios.kouremenos@uniprix.com

Athanasios Kouremenos
Pharmacien-propriétaire

www.vfra.ca

See our ad for all the conditions

Ανάλαβε την διοργάνωση μιας ομάδας 
ταξιδιωτών και ταξίδεψε ΔΩΡΕΑΝ

Αυξάνεται η κριτική  κατά του Δήμου του Μοντρεάλ, 
λόγω της απόφασης του Δημάρχου κ.  Denis Coderre 
να προσλάβει έναν πρώην ανώτατο σύμβουλό του, 
προκειμένου να προΐσταται  της Επιτροπής που θα 
επιβλέπει την  εγκατάσταση στο Μοντρεάλ των χιλιά-
δων νεοαφιχθέντων Σύρων προσφύγων.
Ο  ειδικός υπάλληλος θα παραμείνει στην θέση αυτή 

για τρεις μήνες έναντι αμοιβής $110.000, ή $1.800 την 
ημέρα.
 Ο ειδικός ονομάζεται Michel Dorais, και ήταν πρώ-

ην υφυπουργός μετανάστευσης, όταν ομοσπονδιακός 
υπουργός ήταν ο σημερινός Δήμαρχος του Μοντρεάλ.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Lavoie Guillaume, που ανή-

κει στην Αντιπολίτευση του Δήμου, κατήγγειλε τον Δή-
μαρχο για αυτήν του την απόφαση, δεδομένου μάλιστα 
ότι οι άλλοι Δήμοι του Καναδά, δεν προβλέπουν ανάλο-
γη πρόσληψη, αφού, όπως τονίζουν, προκειμένου να 
υποδεχτούν τους πρόσφυγες θα αρκεστούν στις υπη-
ρεσίες του υπάρχοντος προσωπικού των Δήμων τους.
Το ξέρω, είπε, είναι δύσκολο να παραδεχτεί κάποιος 

ένα λάθος του, όμως δεν υπάρχει λόγος να μην το δι-
ορθώσει. Ο κ. Κοντέρ πρέπει να ανακαλέσει την από-
φασή του.

O Δήμος, προσέλαβε ειδικόν 
επί της υποδοχής των προσφύγων

…και ο μισθός αυτού  
$1,800 την ημέρα!

Του Γεωργίου Καρύδη Δραματική έκκληση στα 
πολιτικά κόμματα να μην 
τορπιλίσουν τη συναίνε-
ση που επιτεύχθηκε το 
καλοκαίρι του 2015 με την 
ψήφιση της συμφωνίας 
με τους δανειστές, απευ-
θύνει ο Γιάννης Στουρ-
νάρας. Στο εισαγωγικό 

σημείωμα που συνοδεύει 
την ενδιάμεση έκθεση, ο 
διοικητής της ΤτΕ, ότι εί-
ναι απολύτως απαραίτητη 
η πολιτική και κοινωνική 
συναίνεση για να αντι-
μετωπιστούν τα μεγάλα 
προβλήματα της χώρας.

ΟΙ 7 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ NA ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δραματική έκκληση Στουρνάρα: Πολιτική 

σταθερότητα για να βγει η χώρα από την κρίση

Γυμνασιακές Τάξεις του Σχολείου 
Σωκράτης-Δημοσθένης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕΛ 38

Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία 
ότι είχε λάβει εντολές

CNN: Η δράστης του μακελειού 
στην Καλιφόρνια είχε δηλώσει 

πίστη στην ISIS





4) RESTAURANT WATER FRONT: Μία ώρα από
το Μόντρεαλ. Ελληνική κουζίνα, ετήσια κέρδη

$300,000 με τους δύο μισθούς των ιδιοκτητών.
300 καθίσματα, 4-6 εξέδρες για καραβάκια.
Πωλείται με το χτίριο με μεγάλο διαμέρισμα
8 δωματίων ολοκληρωτικά ανακαινισμένο!!! 

Call Peter.
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6) Στην ΣΑΜΟ Μεγάλο παραλιακό οικοδομήσιμο οικόπεδο (χωράφι), 10,000 τετρ. μέτρα, με αρκετά μεγάλη 
παραλία, κοντά σε τουριστικά αναπτυγμένη πλαζ με δικαίωμα χτίσματος των 300 τ.μ. Φανταστική ευκαιρία, 
χαμηλή τιμή!! Τιμή μειωμένη από 90,000 στις  70,000 euro συζητήσιμη. Call Peter. 
7) ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ: Εξωχικό Συγκρότημα, 2001, στήν πλαγιά λόφου, πανοραμοκή θέα, 
οικόπεδο 10 στρε/των, 80 μέτρα από την πλάζα σε περιοχή παραδεισιακής ήρεμίας. Κατοικίσημος χώρος 250 
τ.μ.Ένα μεγάλο διαμέρισμα καί 3 μικρά. με επιπλέον χώρο γιά ακόμη 2.  Νόμημο, γεώτρηση, ρεύμα, Ζητούν  
895,000 Ευρώ.  Call Peter. 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4) ΕΞΟΧΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ. Στο Chertsey, κοντά στο 
Rawdon.  Παραλίμνια Βίλλα,  160 πόδια παραλία 
στην  λίμνη  BEAULAC,  κρεμαστή  εξέδρα,  11 
δωμάτια,  3  μπάνια,  τζάκι,  σαλοτραπεζαρία,  2 
καθιστικά, wine cellar, πατώματα από μάρμαρο και 
γρανίτη, 3 τεράστια μπαλκόνια, 8 μπαλκονόπορτες, 
πανοραμική θέα, γκαράζ 4 θέσεων, οικόπεδο 17,228 
τ.π. Ζητούν $429,000, Call Peter. 
 

5) CHOMEDEY: Condo, 2005, 1214 
τ.π., 3ος (τελευταίος) όροφος, ωραία 
κουζίνα, ευρύχωρο σαλόνι, 2 κρεβ/ρες, 
δύο μπάνια, ευρύχωρο, φωτεινό, μεγάλο 
μπαλκόνι , καλοχτισμένο, κοντά στις 
συγκοινωνίες και στά κέντρα αγοράς . Μία 
επίσκεψη θα σας πείσει. Call Jimmy. 

 

affiliated real estate broker
affiliated real estate broker

Πήτερ Τσάκωνας Jimmy
Pappis 

450-687-4430
www.petertsakonas.com

2) VICTORIAVILLE: FIVEPLEX:  Μεγάλο ακί-
νητο με 5 διαμερίσματα ( 9,5+2 Χ 4,5+ 3,5+2,5), 
Τρία  ενοικιασμένα  με  εισόδημα  $1,230  τον 
μήνα αθέρμαντα καί δυο γιά ενοικίαση με πιθα-
νό εισόδημα $900 τον μήνα. (Πιθανές ετήσιες 
εισπράξεις $ 25,000 ),  Μεγάλο οικόπεδο (χω-
ράφι) των 165,000 τ.π., κατάλληλο γιά μικρή 
φάρμα. Πολύ καλή ευκαιρία γιά τον κατάλληλο. 
Ζητάνε $ 155,000. Call Peter.

F) RESTAURANT: Κινέζικη κουζίνα, πρώην φαστφουντάδικο, 2800 τ.π., 100 καθίσματα, γωνιακό σε εμπορικό κέντρο, υπέροχη 
διακόσμηση, πολύ κεντρική τοποθεσία, μεγάλη προοπτική για καλές δουλειές εντός και για delivery. Ζητάνε $120.000. Call Peter 
G) RESTAURANT + 5 POCKER  VLT:  Σε πολύ μεγάλο Shopping Mall της Νότιας Ακτής, 300+ καθίσματα, 29 χρόνια ο ίδιος ιδιοκτήτης, 
πολύ επικερδής επιχείρηση, ανακαινισμένο, μεγάλη λίστα, $110,000 καθαρό ετήσιο κέρδος από τα 5 VLT, πρώτη φορά στην αγορά. 
Φανταστική ευκαιρία για τον κατάλληλο. Θα κερδίζετε περισσότερα από $200.000 το χρόνο. Αξιόλογη προκαταβολή. Call Peter.

C) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΤΙΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με καλή πελατεία και πολλές 
πρόσφατες ανακαινίσεις. Πρέπει να πουληθεί τώρα, λόγω ασθένειας του ιδιοκτήτη. Χαμηλή τιμή.  Πωλείται και το κτίριο 
των 6.650 τ.π.+ υπόγειο, σε οικόπεδο των 35,100 τ.π.με εκτίμηση $737,600.  Call Peter.

B) BREAKFAST-LUNCH: Ste. Dorothee. Στρατηγική τοποθεσία, 70+30 καθίσματα, μόνον 64 ώρες την εβδομάδα, ανακαινισμένο, προ-
οπτική για βραδινό και delivery, Ζητούν $85.000. Call Peter. 

Α) RESTAURANT ( Μεσογειακή κουζίνα με γεύση Ανατολής)  Στην καρδιά του Montreal. Με ετήσιες πιθανές εισπράξεις από $1000,000 
μέχρι $1,500,000. Στρατηγική θέση, 140 καθίσματα σε 2 επίπεδα + 60 στην Ταράτσα. Τρεις άρτιες κουζίνες. Φημισμένο και πασίγνωστο  
με εκλεκτή πελατεία. κατάλληλο για έμπειρους με προκαταβολή $500,000++.  Call Peter.

D) BREAKFAST-LUNCH: Στό Plateau-Mont-Royal. Άριστη τοποθεσία, λίγες ώρες ( από 6,30 π.μ μέχρι 4,00 μ.μ.), οικογενειακή 
επιχείρηση από το 1997, 74 καθίσματα, μεγάλη κουζίνα και υπόγειο , χαμηλό ενοίκιο. Τιμή μειωμένη κατά $50.000. Call Peter. 
E) ICE CREAM STORE: Στο Λαβάλ. Πολύ καλή τοποθεσία, Έτοιμο για καινούργιο ιδιοκτήτη. Άρτια εξοπλισμένο για υπέροχο σερβίρι-
σμα. Λειτουργεί από το 2007 με πολύ σταθερή και περαστική πελατεία. Πιθανότητα να λειτουργεί και τον χειμώνα σαν φαστφουντάδικο 
ή 6 μήνες και άλλους 6  VACATION. Μειωμένη τιμή, $ 59,000+Εμπόρευμα. Ιδιοκτήτης συνταξιούχος. Call Peter.

H) KAINΟΥΡΓΙΟ FRANCHISE:  Σέ  κεντρικό σταθμό ΜΕΤRO  του Μοντρεάλ. Στρατηγική  θέση με  χιλιάδες  νέους περαστικούς. 
Άρτια εξοπλισμένο. Πολύ καλή ευκαιρία για επέκταση και σε άλλες τοποθεσίες. Επίσης έτοιμη κουζίνα για να σερβίρει μέχρι 10 
μαγαζιά(Franchised). ή για Catering business. Κόστος κατασκευής $700,000. Θα πουληθεί σε πολύ χαμηλή τιμή. Ασυμφωνία 
μετόχων. Call Jimmy or Peter. 
I) RESTAURANT: ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! 10 Λεπτά ανατολικά του Μοντρεάλ. 3,465 τ.π. χώρος, 100 καθίσματα+40 στην 
ταράτσα, $85,000 μηνιαίες εισπράξεις, φανταστικό ντεκόρ, $500.000 σε ανακαινίσεις το 2005. Η Τιμή ΜΕΙΩΘΗΚΕ κατά $ 
100,000. Κουρασμένος ιδιοκτήτης ( πουλάει,πουλάει, πουλάει) !!
Σοβαροί αγοραστές, μην χάνετε αυτήν την ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Call Peter. 

3) ΠΩΛΟΥΝΤAI 10 ΟΙΚΌΠΕΔΑ ΣΤΌ CHOMEDEY : Πίσω από την βορειοδυτική γωνία της St. Martin και Chomedey Boul. στο σύνολον  των 
49,000 τ.π. πωλούνται  όλα μαζί ή χωριστά.  Ζητούν $8.00, $10.00 και $13.00 το τετρ. πόδι.  καλή τοποθέτηση γιά το μέλλον.  Call Peter. 

1)  SUPER VILLA, 
WATER FRONT, IN STE. 

DOROTHEE: Το σπίτι 
που όλοι ονειρεύονται!! 
Στην πλέον φανταστική 
περιοχή, 15 πελώρια 

δωμάτια, 2 delux μπάνια, 
2 τουαλέτες, 3 γκαράζια, 
απερίγραφτο περιβάλ-
λον, πελώρια κουζίνα, 

περίπου 5000 τ.π. κατοι-
κήσιμου χώρου,  πισίνα 
εντός εδάφους, 20,000 
τ.π οικόπεδο. Μόνον για 
αυτούς που μπορούν να 
το διαθέσουν. Call Peter 
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Πήτερ Τσάκωνας Jimmy
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1) BUNGALOW: Στό Chomedey,. Ολοκάθαρο, 
με πολλές ανακαινίσεις, φρεσκοβαμμένο, 2 ή 
3 κρε/ρες με πιθανότητα για 4, υπέροχη κου-
ζίνα, καινούργιο μπάνιο, μεγάλο τσιμεντένιο 
μπαλκόνι, μεγάλο οικόπεδο, περγουλιά, πολύ 
ήσυχη γειτονιά,  άμεση εγκατοίκηση,  κοντά στα 
πάντα. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ $ 269,000.  Call Peter.

2) CHOMEDEY: Bungalow,  4 κρεβ/ρες , 
σαλοτραπεζαρία, 1,5 μπάνια, αλλαγμένα 
παράθυρα, σύστημα θερμάνσεως, σκεπής, 
γκαραζόπορτας, δρύινα πατώματα, υπέροχη 
τοποθεσία, ευήλιο, Πρώτη φορά στην αγορά, 
άμεση συγκατοίκηση. $299.000. Call Peter

3) VICTORIAVILLE: FIVEPLEX:  Μεγάλο ακί-
νητο με 5 διαμερίσματα ( 9,5+2 Χ 4,5+ 3,5+2,5), 
Τρία ενοικιασμένα με εισόδημα $1,230 τον 
μήνα αθέρμαντα καί δυο γιά ενοικίαση με πιθα-
νό εισόδημα $900 τον μήνα. (Πιθανές ετήσιες 
εισπράξεις $ 25,000 ),  Μεγάλο οικόπεδο (χω-
ράφι) των 165,000 τ.π., κατάλληλο γιά μικρή 
φάρμα. Πολύ καλή ευκαιρία γιά τον κατάλληλο. 
Ζητάνε $ 155,000. Call Peter.

I) DEPANNEUR: Στο Λαβάλ. Μεγάλη και επικερδής επιχείρηση, κοντά στο ΜΕΤΡΟ, σε λειτουργία για 19 χρόνια σε μικρό shopping 
center. ετήσιες πωλήσεις πάνω από $1.000.000.00, με ετήσια κέρδη περίπου $130.000. καλή λίστα. Ζητούν $185,000. Το εμπορεύ-
σιμο υλικό είναι περίπου $125.000 που μπορεί να μειωθεί στις $65.000 για τον αγοραστή. Call Peter.
J) DEPANNEUR:  Στο Ste. Dorothee κοντά στο Αυt. 13. σε μικρό εμπορικό κέντρο. Εισπράξεις άνω των $800,000 ετησίως, πωλείται 
για $69.000, τιμή μειωμένη κατά $30,000 ( από $99,000)  λόγο αναχώρησης του ενός συνεταίρου για την ιδιαίτερη πατρίδα του.Μια 
καλή οικογενειακή επιχείρηση. Call Peter

F) RESTAURANT: Κινέζικη κουζίνα, πρώην φαστφουντάδικο, 2800 τ.π., 100 καθίσματα, γωνιακό σε εμπορικό κέντρο, υπέροχη 
διακόσμηση, πολύ κεντρική τοποθεσία, μεγάλη προοπτική για καλές δουλειές εντός και για delivery. Ζητάνε $120.000. Call Peter 
G) RESTAURANT + 5 POCKER  VLT:  Σε πολύ μεγάλο Shopping Mall της Νότιας Ακτής, 300+ καθίσματα, 29 χρόνια ο ίδιος ιδιοκτήτης, 
πολύ επικερδής επιχείρηση, ανακαινισμένο, μεγάλη λίστα, $110,000 καθαρό ετήσιο κέρδος από τα 5 VLT, πρώτη φορά στην αγορά. 
Φανταστική ευκαιρία για τον κατάλληλο. Θα κερδίζετε περισσότερα από $200.000 το χρόνο. Αξιόλογη προκαταβολή. Call Peter.

C) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΤΙΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με καλή πελατεία και πολλές 
πρόσφατες ανακαινίσεις. Πρέπει να πουληθεί τώρα, λόγω ασθένειας του ιδιοκτήτη. Χαμηλή τιμή.  Πωλείται και το κτίριο 
των 6.650 τ.π.+ υπόγειο, σε οικόπεδο των 35,100 τ.π.με εκτίμηση $737,600.  Call Peter.

B) BREAKFAST-LUNCH: Ste. Dorothee. Στρατηγική τοποθεσία, 70+30 καθίσματα, μόνον 64 ώρες την εβδομάδα, ανακαινισμένο, προ-
οπτική για βραδινό και delivery, Ζητούν $85.000. Call Peter. 

Α) RESTAURANT ( Μεσογειακή κουζίνα με γεύση Ανατολής)  Στην καρδιά του Montreal. Με ετήσιες πιθανές εισπράξεις από $1000,000 
μέχρι $1,500,000. Στρατηγική θέση, 140 καθίσματα σε 2 επίπεδα + 60 στην Ταράτσα. Τρεις άρτιες κουζίνες. Φημισμένο και πασίγνωστο  
με εκλεκτή πελατεία. κατάλληλο για έμπειρους με προκαταβολή $500,000++.  Call Peter.

D) BREAKFAST-LUNCH: Στό Plateau-Mont-Royal. Άριστη τοποθεσία, λίγες ώρες ( από 6,30 π.μ μέχρι 4,00 μ.μ.), οικογενει-
ακή επιχείρηση από το 1997, 74 καθίσματα, μεγάλη κουζίνα και υπόγειο , χαμηλό ενοίκιο. Πολύ καλή ευκαιρία. Call Peter. 
E) ICE CREAM STORE: Στο Λαβάλ. Πολύ καλή τοποθεσία, Έτοιμο για καινούργιο ιδιοκτήτη. Άρτια εξοπλισμένο για υπέροχο σερβίρι-
σμα. Λειτουργεί από το 2007 με πολύ σταθερή και περαστική πελατεία. Πιθανότητα να λειτουργεί και τον χειμώνα σαν φαστφουντάδικο 
ή 6 μήνες και άλλους 6  VACATION. Μειωμένη τιμή, $ 59,000+Εμπόρευμα. Ιδιοκτήτης συνταξιούχος. Call Peter.

H) KAINΟΥΡΓΙΟ FRANCHISE: Σέ κεντρικό σταθμό ΜΕΤRO του Μοντρεάλ. Στρατηγική θέση με χιλιάδες νέους περαστικούς. 
Άρτια εξοπλισμένο. Πολύ καλή ευκαιρία για επέκταση και σε άλλες τοποθεσίες. Επίσης έτοιμη κουζίνα για να σερβίρει μέχρι 10 
μαγαζιά(Franchised). ή για Catering business. Κόστος κατασκευής $700,000. Θα πουληθεί σε πολύ χαμηλή τιμή. Ασυμφωνία 
μετόχων. Call Jimmy or Peter. 

4) ΠΩΛΟΥΝΤAI 10 ΟΙΚΌΠΕΔΑ ΣΤΌ CHOMEDEY : Πίσω από την βορειοδυτική γωνία της St. Martin και Chomedey Boul. στο σύνολον  των 
49,000 τ.π. πωλούνται  όλα μαζί ή χωριστά.  Ζητούν $8.00, $10.00 και $13.00 το τετρ. πόδι.  καλή τοποθέτηση γιά το μέλλον.  Call Peter. 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
SOLD

5)  SUPER VILLA, WATER FRONT, IN STE. DOROTHEE: Το 
σπίτι που όλοι ονειρεύονται!! Στην πλέον φανταστική περιοχή, 
15 πελώρια δωμάτια, 2 delux μπάνια, 2 τουαλέτες, 3 γκαράζια, 

απερίγραφτο περιβάλλον, πελώρια κουζίνα, περίπου 5000 
τ.π. κατοικήσιμου χώρου,  πισίνα εντός εδάφους, 20,000 τ.π 
οικόπεδο. Μόνον για αυτούς που μπορούν να το διαθέσουν. 

Call Peter 
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S.D. EXTERMINATION 
220 Jean Talon W., Tel.: (514) 274-1100

         Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

MEMBRE

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 84
«Θα σφάξουμε εσένα και τα παιδιά σου»
Απίστευτες καταγγελίες Δαλούκα, μέσα από 

την κατάθεσή του για τα «στημένα»

Αθήνα Nέα διάσταση στην υπόθεση δράσης 
των κυκλωμάτων στον χώρο του ποδοσφαίρου 
με τις καταγγελλόμενες απειλές κατά διαιτητών 
και τις παρεμβάσεις για την αλλοίωση αποτελε-
σμάτων δίνει η κατάθεση που έδωσε ο κ. Γιώρ-
γος Δαλούκας, διαιτητής του περσινού αγώνα 
Αρη-Παναθηναϊκού 0-1, στον αθλητικό εισαγγε-
λέα κ. Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, που ερευνούσε 
τις υποθέσεις των στημένων αγώνων, όπως 
αποκάλυψε το www.tovima.gr.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 

Αχιλλέας Μπέος δεν κάλεσε τηλεφωνικά τον 
Ελληνα διαιτητή για να μεσολαβήσει στον Ιταλό 
διαιτητή, του αγώνα Μακάμπι - Ολυμπιακός στο 
Ισραήλ, όπως είπε ο ρέφερι στην κατάθεσή του: 
«Δεν με ενόχλησε κανείς ποτέ γι’ αυτό το θέμα».
Ομως όταν ρωτήθηκε για τον αγώνα Αρη – Πα-

ναθηναϊκού (0-1), σοκάρει με τα λεγόμενα του:
«Ορίστηκα αν θυμάμαι καλά Τετάρτη ή Πέμπτη 

στον συγκεκριμένο αγώνα. Ο κ. Μπέος μου 
τηλεφώνησε την Παρασκευή το μεσημέρι και 
μου είπε: μπήκες σ’ αυτό το παιχνίδι και κοίταξε 
να παίξεις υπέρ του Αρη για να μην έχει προ-
βλήματα.
Εγώ του απαντάω: Παίζω 50-50 κι αν σου 

αρέσει.
Μου απαντάει αγριεμένος: Δεν μ’ αρέσει κι αν 

δεν παίξεις όπως πρέπει θα έρθουν Ρώσοι, 
Αλβανοί κλπ. και θα έλθω κι εγώ μαζί τους και 
θα γελάμε.
Του απαντάω: Κλείσε το τηλέφωνο γιατί είμαι 

με την γυναίκα μου και κόψε τις απειλές.
Στο ημίχρονο κι ενώ έχω δώσει το πέναλτι υπέρ 

του Παναθηναϊκού με έπαιρνε τηλέφωνο και δεν 
το σήκωνα. Στο τέλος του αγώνα, το ίδιο βράδυ 
αλλά και την άλλη μέρα με έπαιρνε και μου έλεγε: 
ρεζιλεύτηκα, με έκανες ρεζίλι, είσαι αρ... που δεν 
μ’ άκουσες, θα δεις τι θα πάθεις. Τελείωσες».

«Δεν θα ζείτε για πολύ ακόμα»

Αυτές, όμως, δεν ήταν οι μόνες απειλές που 
δέχτηκε ο Δαλούκας αφού στη συνέχεια και 
μέσω της κατάθεσης του έκανε λόγο και για 
άλλες απειλές πιο σοβαρές που αφορούσαν και 

τα παιδιά του: «Συγκεκριμένα τα πρωινά, όταν 
εγώ έλειπα από το σπίτι μου για προπόνηση, 
ερχόταν διάφοροι «σωματώδεις τύποι», χτυ-
πούσαν το κουδούνι του σπιτιού και επιτακτικά 
με ζητούσαν από την γυναίκα μου. Έπαιρναν 
τηλέφωνο συνέχεια με απόκρυψη εμένα και τη 
γυναίκα μου με την ίδια πάντα βραχνή φωνή και 
με απειλούσαν λέγοντας: δεν θα ζείτε για πολύ 
ακόμα, θα σφάξουμε εσένα και τα παιδιά σου».

Στην πόρτα της εξόδου...
«Τελειώνει» από τον πάγκο 
της ΑΕΚ ο Μανόλο Χιμένεθ

Αθήνα Η ήττα από την Στουρμ Γκρατς και 
κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε για την 
ΑΕΚ, φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχεί-
λισε το ποτήρι. Ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται 
στην πόρτα της εξόδου από την Ένωση, με τις 
πληροφορίες να αναφέρουν ότι μετρά μέρες ή 
και ώρες στον πάγκο της ομάδας. Ο Ισπανός 
τεχνικός θεωρείται σίγουρο ότι δεν θα κάνει... 
παρέλαση, ενώ είναι πιθανό να μην προλάβει 
ούτε καν το ματς με τον Πανιώνιο το Σάββατο...
Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ σε συνδυασμό με 

τις εμφανίσεις και τις κακές αποφάσεις του Μα-
νόλο Χιμένεθ, εκτός από 
τους οπαδούς φαίνεται ότι 
εξόργισαν και τη διοίκηση 
της ομάδας που ετοιμάζει 
έκτακτο διοικητικό συμ-
βούλιο για να λύσει τη 
συνεργασία της με τον 
Ισπανό τεχνικό.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 

θα είναι εύκολο αφού ο 
Χιμένεθ έχει λαμβάνειν 
μια ιδιαίτερα υψηλή απο-
ζημίωση και αυτή την ώρα 
στην Ένωση χρήματα δεν 
υπάρχουν.
Οι εξελίξεις ωστόσο ανα-

μένονται ραγδαίες και 
θεωρείται σίγουρο ότι 
ο προπονητής της ΑΕΚ 
δεν θα προλάβει να κάνει 
παρέλαση.
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$789,000

INVESTMENT

3) 8PLEX CHOMEDEY: Κοντά στην Cure 
Labelle 4 X4 ½, 4X 3 ½, ηλεκτρική θέρμανση 
και εξωτερικό Parking για κάθε διαμέρισμα 
με block heater. Καινούρια σκεπή το 2008. 
Ετήσιο εισόδημα $49,092 

$274,000

NEW LISTING

$1,450,000

ΙNVESTMENT

2) LAVAL DES RAPIDES, μοναχικό 
κτίριο, κοντά σε όλες τις ευκολίες, 
18 διαμαρίσματα, 9Χ4 ½, 9Χ3 ½, 
θερμαινόμενο από τους ενοικιαστές, 
ετήσιο εισόδημα $118,328

$729,000

4 PLEX

4) CHOMEDEY: Ευρύχωρο 4Plex στην καρδιά 
του Chomedey, ιδανικό για κατοίκηση ιδιοκτήτη, 
στον κύριο όροφο διαθέτει 3+2 υπνοδωμάτια, 
ξεχωριστή τραπεζαρία, playroom, σύνολο εισό-
δημα $22,380. Πρέπει να το δείτε. 

1) CHOMEDEY,  σε ήσυχο δρόμο, πολύ 
καλά διατηρημένο και ευρύχωρο , Μεγάλο 
οικόπεδο με περιφραγμένη αυ λή και
garage.  

Καμία προειλημμένη απόφαση για εκλογές, καμία μπλόφα

«η απόφαση είναι στο χέρι κάθε 
πολίτη».
Αναφερόμενος ο πρωθυπουργός 

στο θέμα των πρόωρων εκλογών, 
τόνισε ότι, δεν είχε και δεν έχει καμία 
πρόθεση να πάμε σε εθνικές εκλογές, 
διότι, όπως συμπλήρωσε, πρόθεση 
του ήταν «να συνεχίσουμε αυτό που 
ξεκινήσαμε με το ίδιο πάθος και την 
ίδια αφοσίωση». Αλλά όπως σημεί-
ωσε «προϋπόθεση, για να πετύχει 
η τεράστια προσπάθεια της χώρας, 
του λαού μας σήμερα είναι η ενότητα, 
είναι η αφοσίωση, είναι η ανάγκη να 
συνταχθούμε όλοι μαζί μπροστά στο 
μεγάλο στόχο». 
Επίσης όπως υπογράμμισε στην 

συνέχεια «δεν πρόκειται ούτε μια 
στιγμή να διστάσω να κάνω αυτό που 
επιβάλλουν οι συνθήκες, αν συνεχι-
στεί η αντιπατριωτική απόπειρα υπο-
νόμευσης αυτής της ενότητας, αυτού 
του αγώνα, που κάνει ο λαός μας».
Και συμπλήρωσε: «Κριτής όλων 

μας, ήταν, είναι και θα είναι ο ελληνι-
κός λαός. Αυτός είναι που απαντάει 
πάντα στα αδιέξοδα. Στη Δημοκρατία, 
δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γι’ αυτό και 
στις 7 του Νοέμβρη απαντάμε μαζικά 
σε όλους εκείνους που υπονομεύουν 
την προσπάθεια. Που επιχειρούν να 
διακόψουν την πορεία σωτηρίας και 
ανόρθωσης της χώρας. Είναι στο χέρι 
κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας, στο 
χέρι όλων μας, να στείλουμε στις 7 
του Νοέμβρη ένα ισχυρό μήνυμα στα-
θερότητας και συνέχισης των μεγά-
λων αλλαγών, που βγάζουν τη χώρα 
από την κρίση. Να μην επιτρέψουμε 
σε κανέναν να τινάξει στον αέρα τις 
θυσίες που έχει κάνει ο λαός μας για 
να αποφύγει η χρεοκοπία».
«Ούτε προειλημμένες αποφάσεις 

υπάρχουν, ούτε μπλόφες. Υπάρχει 
μόνο η απόφαση, η ψήφος ευθύνης 
κάθε πολίτη στις 7 του Νοέμβρη», 
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Ακόμη ο Γιώργος Παπανδρέου τό-

νισε ότι έχει δεσμευτεί προσωπικά 
πως με την έξοδο από την κρίση, 
και οι αδικίες θα αποκατασταθούν, 
και η Ελλάδα θα είναι μια χώρα 
ισονομίας, αξιοπρέπειας και ίσων 
ευκαιριών για κάθε πολίτη. Μάλιστα 
ο πρωθυπουργός απηύθυνε από το 
βήμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
χαμηλοσυντασξιούχους, και στη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

Σχετικά με την πορεία της χώρας στο 
οικονομικό πεδίο, ο πρωθυπουργός 
υπογράμμισε ότι «σώζουμε τη χώρα 
και βαδίζουμε σε δρόμο σταθερό για 
μια διαφορετική Ελλάδα, ελεύθερη 
από επιτηρήσεις, που πατά στα 
πόδια της γερά. Με τις προσπάθειές 
μας να αποτελούν διεθνώς έκπληξη 
για όσους δεν μας πίστευαν ή είχαν 
βιαστεί να προεξοφλήσουν τη χρεο-
κοπία μας».
Ακόμη όπως πρόσθεσε ήδη έχουμε 

και τις πρώτες καλές ειδήσεις ακόμα 
και για το τραπεζικό μας σύστημα, 
που η σταθεροποίησή του θα δώσει 
ώθηση στη ρευστότητα στην αγορά 
και στην ανάπτυξη.
Κατά την διάρκεια της ομιλία του ο 

Γιώργος Παπανδρέου άσκησε κριτι-
κή στην Νέα Δημοκρατία τονίζοντας 
ότι την κρίσιμη αυτή στιγμή για τη 
χώρα, υπάρχουν εκείνοι που θέλουν 
να ανακόψουν αυτή την πορεία, 
όπως δυστυχώς και η Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, η οποία επιμένει να 
υπερασπίζεται και να ταυτίζεται με 
το παρελθόν της, με όσα προκάλεσε 
στην πατρίδα μας. 
Συνεχίζοντας την κριτική προς 

την ΝΔ ανέφερε: «Δεν προτείνουν 
καμία εναλλακτική. Απλώς θέτουν 
ψευτοδιλήμματα στον Ελληνικό λαό, 
συγκαλύπτουν τις πραγματικές τους 
προθέσεις, με εύκολα λόγια, προσπα-
θούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες 
τους - εκείνοι που οδήγησαν την Ελ-
λάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας». 
Όσον αφορά κόμματα της αριστεράς 
τόνισε ότι «παραμένουν γαντζωμένοι 
στο παρελθόν. Και πολύ θα ‘θελαν 
να καθηλώσουν και τη χώρα στο 
δικό τους παρελθόν αντιλήψεων και 
πολιτικών.»
Επίσης άσκησε κριτική και σε κόμ-

ματα της αριστερά σημειώνοντας: «Το 
ίδιο κάνει και ένα μεγάλο μέρος της 
άλλης Αριστεράς, που έχει βολευτεί 
με το να κρύβεται πίσω από τα αθέ-
μιτα προνόμια μικρών μειοψηφιών και 
κάποιων συντεχνιών. Που μας λέει να 
μην αλλάξουμε τίποτα, να μην αλλάξει 
ένα Κράτος, που καταπίεζε για χρόνια 
τον πολίτη. Ακόμη όπως πρόσθεσε 
«αυτές οι δυνάμεις επέλεξαν να πουν 
ένα 'όχι' σε όλες τις μεγάλες προοδευ-
τικές αλλαγές, αυτές που χρειάζεται 
η χώρα, για να αναπνεύσει και να 
απελευθερωθεί».
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Έκλεισαν οι υποψηφιότητες, 
επανέρχεται ο Νίκος Παγώνης

Με την υποβολή υποψηφιότητας 
23 μελών της Κοινότητας, έκλεισε 
το περασμένο Σάββατο η ημερο-
μηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 
για την ανάδειξη του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ.
Η συμμετοχή των ενδιαφερομέ-

νων και πάλι ήταν μικρή, αφού 
ο αριθμός  των διεκδικητών για 
μια ακόμα φορά δεν 
ξεπέρασε τον απαι-
τούμενο αριθμό των 
24. Ετσι και πάλι 
δεν θα χρειαστεί να 
οδηγηθούμε στις κάλπες.
 Επομένως, επανέρχεται στην Διοί-

κηση ο κ. Νίκος Παγώνης, ο οποίος 
είχε χρηματίσει Πρόεδρος και στο 
παρελθόν (1997-2000) και επί πλέ-
ον, από το 1980, συμμετέχει ενεργά 
στα «Κοινοτικά,» και γνωρίζει όσο 
λίγοι τις κοινοτικές υποθέσεις.
 Στις Περιφέρειες Λαβάλ και Νότι-

ας Ακτής, ο αριθμός των υποψηφί-
ων για τα Περιφερειακά Συμβούλια 
είναι ισάριθμος του απαιτούμενου 
αριθμού και επομένως και εκεί δεν 
θα στηθούν κάλπες.
 Ομως για την Περιφέρεια του Μο-

ντρεάλ, ο αριθμός των υποψηφίων 
ανήλθε σε 14 και έτσι φαίνεται ότι 
μόνο για την εκλογή των εννέα από 
αυτούς, τα μέλη της Κοινότητας 
που διαμένουν στο Μοντρεάλ, θα 
οδηγηθούν στις κάλπες.
 Σίγουρα όμως το ενδιαφέρον των 

μελών θα είναι υποβαθμισμένο και 

η συμμετοχή τους περιορισμένη.
Ουσιαστικά λοιπόν για μια ακόμα 

φορά δεν θα έχουμε εκλογές! 
 Δεν είναι ευχάριστο το φαινόμενο, 

αφού η μικρή συμμετοχή υποψη-
φίων δείχνει και μικρό ενδιαφέρον 
των μελών για την Κοινότητα, αλλά 
δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή 
πραγματικότητα.
 Στην σελίδα της Κοινότητας (σε-

λίδα 62) του σημερινού Φύλλου, 
δημοσιεύομε την ανακοίνωση της 
Εφορευτικής Επιτροπής όπου 
αναγράφονται και τα ονόματα των 

υποψηφίων, που πλέ-
ον θα επανδρώσουν το 
νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο και θα αναλά-
βουν την διοίκηση της 

Κοινότητας.
 Διαβάζοντας τα ονόματα θα δει 

κανείς εκτός του ονόματος του κ. 
Παγώνη και τα ονόματα και των 
άλλων υποψηφίων. Πολλοί από 
αυτούς συμμετέχουν για πρώτη 
φορά στα κοινά. Μαζί με αυτά θα 
δει και άλλα άτομα που επί χρόνια 
αποτελούν μέλη των εκάστοτε Δ.Σ. 
και οπωσδήποτε διαθέτουν μεγάλη 
πείρα. Πολλοί πιθανώς να αναρω-
τηθούν «πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι;» 
Δικαιολογημένη ίσως 
η παρατήρηση αλλά 
δεν φταίνε τα άτο-
μα που συμμετέχουν, 
αφού μπορεί ακόμα 
και να «επιστρατεύ-
τηκαν,» αλλά όσοι αδι-
αφορούν, όσοι έχουν 
χρόνο και θα μπορού-
σαν να συμμετάσχουν, 
αλλά αποφεύγουν «ίνα 

μη μιανθώσι!!» και κυρίως όσοι 
παραμένοντες μακριά, γνωρίζουν 
μόνο να κρίνουν και να επικρίνουν.
  Η ημερομηνία υποβολής υπο-

ψηφιοτήτων πέρασε και έτσι κάθε 
σχετική συζήτηση, είναι μάλλον 
περιττή. 
 Ομως πέρα από το να ευχηθούμε 

στα μέλη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου καλή επιτυχία, θα 
πρέπει να τονίσουμε ότι κανένα 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα μπο-

ρέσει να πετύχει όσα φιλοδοξεί να 
πραγματοποιήσει, αν δεν συμπα-
ρασταθούν σε αυτό τα μέλη της 
Κοινότητας και γενικότερα όλοι οι 
συμπάροικοι.
 Τα μέλη του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου, σίγουρα έχουν να 
αντιμετωπίσουν πολλαπλά προβλή-
ματα, αφού πρωτίστως θα πρέπει να 
αναθερμάνουν το ενδιαφέρον των 
συμπαροίκων προς την Κοινότητα, 
θα πρέπει να φροντίσουν για τα 

Η ενότητα του Καναδά, 
θα δοκιμαστεί

στον πετρελαιαγωγό της 
Northern Gateway

Καθώς την προσεχή εβδομάδα 
περιμένουμε την επίσημη ανακοί-
νωση της ημερομη-
νίας διενέργειας των 
επαρχιακών εκλογών, 
οι οποίες κατά πάσα 
πιθανότητα θα διενερ-
γηθούν στις 4 Σεπτεμβρίου, στην 
πόλη Lunemburg της Νova Scotia, 
πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη 
των επαρχιακών πρωθυπουργών. 
Στην καθιερωμένη αυτή διάσκεψη 
(συνεχίζεται τώρα που συντάσσεται 
το κείμενο αυτό) στο επίκεντρο δεν 
ήταν η σύγκρουση μεταξύ Κεμπέκ 
και Οττάβας, ή μεταξύ όλων των 
επαρχιών κατά της ομοσπονδιακής 
κυβερνήσεως, όπως επί χρόνια γί-
νεται, αλλά μεταξύ των επαρχιακών 
Πρωθυπουργών της Αλμπέρτας και 
της Βρετανικής Κολομβίας.
Οι επαρχίες  Αλμπέρτα και B.C. 

(Βρετανική Κολομβία) που βρίσκο-
νται στα Δυτικά παράλια της χώρας 
είναι σήμερα οι δύο πλουσιότερες 
επαρχίες του Καναδά. 
 Οι σχέσεις τους ήταν πάντα άρι-

στες, αφού συν τοις άλλοις επί χρό-
νια αισθάνονταν ότι είναι αποκλει-
σμένες από την κεντρική εξουσία 
της Χώρας, αφού από ιδρύσεως του 
Καναδά, την εξουσία μονοπωλούν 
το Κεμπέκ, λόγω ιδιαιτερότητας 
και το Οντάριο, λόγω πληθυσμού 
και οικονομικής ισχύος.
 Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω 

οικονομικών συνθηκών και στις 

δύο αυτές επαρχίες πέρα του ότι 
εγκαταστάθηκε μεγάλο ποσοστό νε-
ομεταναστών, μετακινήθηκαν και 
πολλοί Καναδοί από τον κεντρικό 
και τον ανατολικό Καναδά. Ετσι το 
ποσοστό του πληθυσμού τους, ανα-
λογικά αυξήθηκε. Επί πλέον λόγω 

της δημιουργίας του 
κόμματος Reforms 
που ουσιαστικά δη-
μιουργήθηκε για να 
μεταφέρει την φωνή, 

ή μάλλον την αγανάκτηση των 
κατοίκων του Δυτικού Καναδά 
στην Οττάβα, (Αλμπέτας, B.C.  και 
Σασκάτσουαν)  η κεντρική κυβέρ-
νηση έστρεψε την προσοχή και το 
ενδιαφέρον της και σε αυτές τις 
επαρχίες. Υπενθυμίζουμε ότι το 
κόμμα αυτό (το Reforms) αργότε-
ρα μετασχηματίστηκε στο κόμμα 
Alliens και αφού κατόπιν ενώθηκε 
με το Συντηρητικό Προοδευτικό 
του κ. Μακέη  (σημερινός υπουρ-
γός αμύνης) προήλθε το σημερινό 
Συντηρητικό, το οποίο επί δέκα 
σχεδόν χρόνια ασκεί την εξουσία 
στην Χώρα.
 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

ο σημερινός ομοσπονδιακός Πρω-
θυπουργός κ. Χάρπερ 
κατάγεται από την 
Αλμπέρτα και ήταν 
εκ των ιδρυτικών στε-
λεχών των κομμάτων 
που προαναφέραμε.
 Όμως αυτά ανήκουν 

στο παρελθόν. Για-
τί ελάχιστα από όσα 
προωθούσε το Reform 
έχουν απήχηση ακό-
μα και στα σημερινά 

κυβερνητικά στελέχη που προέρ-
χονται από αυτό.
 Ομως όπως το Κεμπέκ, έτσι και 

η Αλμπέρτα έχει τις δικές της ιδι-
αιτερότητες. Μία από αυτές είναι 
ότι οι κάτοικοί της πάντα εκλέγουν 
Συντηρητικούς βουλευτές, ενώ στις 
πρόσφατες επαρχιακές εκλογές (23 
Απριλίου) το επαρχιακό κόμμα 
Wildrose (Αγριοτριαντάφυλλο, με 
αρχηγό την κα Σμιθ, συγκέντρωσε 

το 34.3% των ψήφων) προωθούσε 
απόψεις σχεδόν διαχωριστικές για 
την επαρχία. 
 Ομως το πετρέλαιο είναι το μεγά-

λο όπλο της Αλμπέρτας, της μονα-
δικής επαρχίας, η οποία ακριβώς 
λόγω των πετρελαίων δεν παρου-
σιάζει ελλείμματα και δεν έχει 
χρέη. Πλούσια λοιπόν η Αλμπέρτα 
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Courtier ImmobilierCourtier Immobilier

Πήτερ Τσάκωνας Κώστας Χαιρέτης

CLASSIC CITE
Agence ImmobiliereAgence Immobiliere

Αγοραστές και πουλητές: Για μία καλή, σωστή και άρτια εξυπηρέτηση, τηλεφωνείστε μας.

450-687-4430
www.petertsakonas.com kcheretis@hotmail.com

450-975-1840

5) ΜΠΡΕΚΦΑΣΤΑΔΙΚΟ ΜΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 
Mόνον 30 λεπτά από το Λαβάλ: 95 

καθίσματα,ανακαινισμένο, καθαρό, ετήσιες εισπράξεις 
$363.000. ευκολοδούλευτη και επικερδής επιχείρηση. 

Ζητούν $99,900
Πρέπει να πουληθεί γρήγορα. Call Peter   

6) ΠΟΛΥ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟ ΛΑΒΑΛ: 
184+40 Καθίσματα,  5 ,600 τ .π. ,Μεσογε ιακή 
Γαστρονομική Κουζίνα, ετήσιες εισπράξεις $1.300.000, 
πολύ καλά κέρδη. Μεγάλο παρκινγκ, Λειτουργεί από το 
1984. Ζητούν $325,000. Call Peter

7) DELICATESSEN: 30 Λεπτά Νότια του Μόντρεαλ. 
Άρτια εξοπλισμένο με πολύ καλή πελατεία, Ο 

ιδιοκτήτης επί 20 χρόνια θέλει να ξεκουραστεί. 3750 
τ.π.,175 καθίσματα, μεγάλο πάρκινγκ .

   $ 75,000 μηνιαίες εισπράξεις, Λίστα 4+5 χρόνια. 
Πρέπει να πουληθεί.  Ζητούν μόνον $150,000. 

Κατάλληλο για 2 συνεταίρους. Call Peter

8) RESTAURANT: Στο Ste. Dorothee: Ετήσιες
εισπράξεις 300,000. οικογενειακή επιχείρηση,
70 καθίσματα, 5 χρόνια + λίστα, $ 59,900,00

Call Peter
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7) CHOMEDEY Πολύ όμρρφο μοναχικό,  
BUNGALOW, 3 κρεβ/ρες, ξεχωριστή τραπε-
ζαρία,  κεντρική θέρμανση, διπλό γκαράζ, 2 
μπάνια, κοντά στην ελληνική ομογένεια. Τιμή 
$349,000  Call Kosta

9) Laval.  Πολύ καλά διατηρημένο από τον ιδιοκτήτη, ιδανι-
κό για οικογένεια νέων, κοντά στο Maxi και άλλες ευκολίες. 
Ευρύχωρη κουζίνα, με μεγάλο χώρο αποθήκης, δύο πλήρη 
μπάνια και powder room. 3 κρεβ/ρες καλού μεγέθους στο 2ο 
όροφο. Θα χαρώ να σας το δείξω. Call Kosta

8) LAVAL «Πώληση από τους κληρονόμους» σε μία από τις 
πιο υπέροχες  περιοχές του Λαβάλ, 2 λεπτά από το 19 και 
5 λεπτά από την πόλη. Αυτο το σπίτι προσφέρει πολλά με 
3 ευρύχωρες κρεβατοκάμαρες στο κύριο πάτωμα, ξεχωριστή 
είσοδο από το υπόγειο με πιθανότητα συγκατοίκησης γονέων, 
ήσυχη πισινή αυλή με 12 000 τ.π με μεγάλα δέντρα. 
Τιμή $449,000.   Call Kosta

11) St- Eustache 6Plex, εισόδημα περίπου 60,000$ 
κτισμένο το 1985, άριστη τοποθεσία, κτίριο πολύ 
καλά διατηρημένο από τον ιδιοκτήτη. Εισόδημα 
8Plex μίον τα έξοδα. Καλή ευκαιρία. Call Kosta

10) STE-ROSE: SPLIT-LEVEL, 3+1 κρεβ/ρες, 2 
πλήρης μπάνια, το 2ο μπάνιο ανακαινισμένο το 
2012. Τιμή $335,000, σκεπή το 2012, σε πολύ 
ήσυχη περιοχή, δίπλα από μεγάλο πάρκο στην 
Ste-Rose Call Kosta

1) BOIS DE SARAGUAY: Μια από τις καλλίτερες 
περιοχές του Μόντρεαλ. ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΠΛΕΧ (2 Χ 6,5 + 
3,5) Γωνιακό, άμεση κατοίκηση  στο πρώτο 6,5, προτού 
ενοικιαστεί με ( 3 κρεβ/ρες, 1,5 μπάνια, μεγάλο Χωλ, 
σαλόνι, χωριστή τραπεζαρία, ανακαινισμένη κουζίνα, 
μεγάλο καθιστικό, τζάκι, φρεσκοβαμμένο), μεγάλο 
οικόπεδο,  έσοδα  $40,000 όταν είναι όλο ενοικιασμένο. 
Σίγουρη σωστή επένδυση!!. Call Peter.                               

2) ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ  ΣΤΗΝ FLORIDA: 
Δίπλα από το Ελληνικό χωριό (Tarpon Springs). 2 κρεβ/
ρες, 1,5 μπάνια, μεγάλο σαλόνι και  κουζίνα, γκαράζι, 
καλοδιατηρημένο, φωτεινό,  με μεγάλο εξωτερικό 
εργαστήριο και αποθήκη, πολύ μεγάλο οικόπεδο 
με οπωροφόρα δένδρα και κήπο. $ 119.000 CDN:  
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!!!! Call Peter 

3) α) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο Κιάτο Κορινθίας. 
Ισόγειο με κήπο, 4,5=(2 κρεβ/ρες), σε 
πολυκατοικία των 6 διαμερισμάτων, 
φρεσκοβαμμένο με κλιματισμό, 70 τ.μ.
τιμή κρίσις 52,000 ΕURΟ.
β) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ(Bachelor). Στο 
Κιάτο Κορινθίας Ισόγειο με κήπο, 
2.5=(καθιστικό/κρεβ./ρa + ευρύχωρη 
κουζίνα/dinet , σε πολυκ/ια των 6 διαμ/των, 
40 τ.μ., τιμή κρίσις 32.000 ΕURO.
γ) ΚΟΤΤΑΔΙΚΟ: 30 Λεπτά ανατολικά του 
Λαβάλ. Λειτουργεί από το 1991.με 700,000 
ετήσιες εισπράξεις.
Καθαρά κέρδη περίπου $100.000 
ετησίωςΕυκολοδούλευτη επιχείρηση. 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΗ.

FLORIDA

Τώρα,  Ελληνικό Γυμνάσιο 
στο Μοντρεάλ

Η είδηση είναι καταπληκτική!  Η 
είδηση  φαίνεται απίστευτη! Και 
αυτό γιατί ένα μακροχρόνιο όνειρο 
των Ελλήνων του Μόντρεάλ γίνε-
ται πραγματικότη-
τα, αφού από του 
χρόνου θα αρχίσει 
να λειτουργεί στην 
πόλη μας και Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο! Ναι, και Ελληνικό 
Γυμνάσιο!
Όμως, όπως κάθε αρχή είναι δύ-

σκολη, έτσι και η υπόθεση ίδρυσης  
και λειτουργίας ημερήσιου Ελλη-
νικού Γυμνασίου ήταν  δύσκολη, 
πολύ δύσκολη και παρ’ ότι όλες οι 
Διοικήσεις της Κοινότητας επεδίω-
καν να πάρουν την άδεια λειτουρ-
γίας του, τα εμπόδια ήταν πολλά 
και δεν τα κατάφερναν. Γι’ αυτό η 
επιτυχία του σημερινού Διοικητικού 
Συμβουλίου και όσων  συνεργά-
στηκαν προκειμένου να εκδοθεί η 
άδεια, είναι μεγάλη και αξιέπαινη.
 Ως τόσο  η επιτυχία του Γυμνα-

σίου εξαρτάται από εμάς και κυρί-
ως από εκείνους τους γονείς  που 
έχουν εμπιστευτεί την μόρφωση 
των παιδιών τους στο Σχολείο Σω-
κράτης-Δημοσθένης της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ. 
Γιατί εκείνοι θα πρέπει μετά την 
αποφοίτηση των παιδιών τους από 
το Δημοτικό Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης,  να εμπιστευθούν την μόρφω-
ση των παιδιών τους στο Γυμνάσιο 
Σωκράτης-Δημοσθένης.

 Επί δεκαετίες η  ίδρυση Γυμνα-
σίου από την Ελληνική Κοινότητα 
Μείζονος Μοντρεάλ ήταν επιθυ-
μία και όνειρο όλων των γονέων 
που έστελναν τα παιδιά τους στο 
σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης. 
Όμως, παρ’ ότι κατά κανόνα οι 

επιθυμίες και τα 
όνειρα δεν πραγ-
ματοποιούνται, 
στην προκειμέ-
νη περίπτωση 

πραγματοποιήθηκαν. Ετσι από το 
επόμενο σχολικό έτος 2016-2017 
θα αρχίσει να λειτουργεί και το Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο  της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ.
 Βεβαίως θα πουν πολλοί τώρα 

είναι αργά, θα έπρεπε αυτό να είχε 
γίνει πριν δέκα, ακόμα και είκοσι 
χρόνια.  Όμως μπορεί να είναι 
αργά σε σχέση με το παρελθόν, 
αλλά πέρα του ότι «ποτέ δεν είναι 
αργά» είναι νωρίς σε σχέση με το 
σήμερα και το μέλλον. Και το μέλ-
λον ανήκει τόσο στο Δημοτικό  Σχο-
λείο Σω-
κ ρ ά τ η ς -
Δημοσθέ-
νης, όσο 
και στο 
Γυμνάσιο 
Σ ω κ ρ ά -
τ η ς - Δ η -
μ ο σ θ έ -
νης.
 Αρκεί 

εμείς, όλη 
η Ελληνι-
κή Παροι-

κία και κυρίως οι γονείς που έχουν 
τα παιδιά, να το αγαπήσουμε, να το 
αγκαλιάσουμε, και πάνω από όλα 
οι γονείς να εμπιστευτούν την μόρ-
φωση των παιδιών τους σε αυτό, 

το Ελληνικό Γυμνάσιο Σωκράτης-
Δημοσθένης της Ελληνικής Κοινό-
τητας Μείζονος Μοντρεάλ.
 Προσωπικά εκ-

φράζω τις ολόθερ-
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σε πετρέλαια, αλλά τα πετρέλαιά της πρέπει 

να πουληθούν. Ενα μεγάλο μέρος τους πω-
λούνται στον υπόλοιπο Καναδά και το άλλο 
εξάγεται στις ΗΠΑ. Ομως η Αλμπέρτα μπορεί 
να πουλήσει περισσότερα πετρέλαια και βλέπει 
ότι οι αγορές της Ασίας και κυρίως η Κίνα θα 
μπορούσε να αγοράσει μεγάλο μέρος από αυτά. 
Ομως η Αλμπέρτα δεν βρέχεται από θάλασσα. 
Γι’ αυτό προγραμματίζει να κατασκευάσει αγω-
γούς που θα πηγαίνουν στα καναδικά λιμάνια 
του Ειρηνικού, τα οποία όμως βρίσκονται στην 
γειτονική της επαρχία την B.C, την Βρετανική 
Κολομβία.
 Λογικά οι δύο επαρχίες από κοινού με την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπρεπε να προσπα-
θούσαν αυτό το μεγαλεπήβολο και πολυέξοδο 
έργο (υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 5.5 δισεκα-
τομμύρια) να κατασκευαστεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα.
 Ομως και για την κατασκευή αυτού του έργου, 

όπως άλλωστε για τις κατασκευές όλων των με-
γάλων έργων, παρεμβάλλονται πολλά εμπόδια. 
Γι’ αυτό το συγκεκριμένο έργο παρεμβάλλονται 
εμπόδια από τους Αυτοχθόνους, δεδομένου ότι 
οι αγωγοί πρέπει να περάσουν και από  δικές 
τους περιοχές, από διάφορες Περιβαλλοντο-
λογικές οργανώσεις που βλέπουν κινδύνους 
μόλυνσης του περιβάλλοντος, καθώς και από 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της 
B.C. (το επαρχιακό NDP) που έχει ταχθεί κατά 
της κατασκευής του έργου, καθώς και από διά-
φορες άλλες πλευρές.

B.C.: Ζητούμε ‘λογικό μερίδιο’

Από εκεί όμως που η κυβέρνηση της Αλμπέρτας 
δεν περίμενε αντίδραση ήταν η κυβέρνηση της 
Βρετανικής Κολομβίας, αφού και αυτή η επαρ-
χία σίγουρα από πολλές απόψεις θα ωφεληθεί.
 Ομως η πρωθυπουργός της επαρχίας αυτής, η 

κα Christy Clark παρακάμπτοντας πολλές και 
διάφορες δικαιολογίες που άνετα θα μπορούσε 
να επικαλεστεί προκειμένου να μην δείξει την 
αντίθεσή της στην κατασκευή του έργου αυτού, 
επικαλέστηκε το ποσοστό των κερδών με τα 
οποία η επαρχία της  θα έπρεπε να αποζημιωθεί. 
Θέλουμε «λογικό μερίδιο» από τα κέρδη, δήλωσε 
χωρίς άλλες περιστροφές. 
Οπως ήταν φυσικό η δήλωσή της αυτή, προκά-

λεσε την άμεση απάντηση της πρωθυπουργού 
της Αλμπέρτας κας Alison Redford, η οποία 
δήλωσε:
«Η Αλμπέρτα δεν πρόκειται να μοιραστεί τα 

εισοδήματά της, και δεν βλέπω καμία άλλη 
πρόταση, ούτε έχω πρόθεση να συζητήσω ο,τι-
δήποτε άλλο».
 Ο μεταξύ των δύο πρωθυπουργών διάλογος 

αυτός, όπως ήταν επόμενο άναψε φωτιές σε όλο 
τον Καναδά, αφού, κατά παράδοση, μεταξύ των 
επαρχιών διακινούνται ελεύθερα τα διάφορα 
προϊόντα τους. Βέβαια αυτός ο πετρελαιαγω-
γός είναι κάτι το διαφορετικό, από ας πούμε 
ένα φορτίο ντομάτες, ή γάλα, αλλά θεωρητικά 
τουλάχιστον, δεν παύει να συγκαταλέγεται και 
αυτός στην κατηγορία της ελεύθερης  διακίνη-
σης των προϊόντων.
Ομως η B.C. είναι αποφασισμένη να επωφελη-

θεί από αυτόν τον πετρελαιαγωγό. Γι’ αυτό η κα 
Κλαρκ σε όσους ασκούν εναντίον της κριτική 
απαντάει: 
 «Βασικά αυτό που επιδιώκουμε είναι η Αλ-

μπέρτα και ο Καναδάς  να παρακαθίσουν μαζί 
μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκει-
μένου να βρούμε την λύση του προβλήματος. 
Αν αυτό δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, 
ότι δηλαδή έτσι τίθεται θέμα παρεμπόδισης του 
εμπορίου υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος 
επίλυσης του προβλήματος. Και αυτός είναι η 
μη κατασκευή του πετρελαιαγωγού.

Φωτιές στο ομοσπονδιακό σύστημα

Μετά από αυτά που προαναφέραμε, αν κάποιος 
ζητήσει από έναν συνομιλητή του την απάντηση 
στο θέμα αυτό, νομίζω ότι οι μεν κάτοικοι της 
Αλμπέρτας θα έλεγαν ότι η επαρχία μας έχει δί-
καιο, οι δε κάτοικοι της Βρετανικής Κολομβίας, 
ότι η δική μας έχει το δίκαιο με το μέρος της.
 Όμως και  οι δύο επαρχίες ανήκουν στην ίδια 

ομοσπονδία. Και οι δύο αποτελούν τμήμα του  
Καναδά. Και μέχρι τώρα, επισήμως τουλάχι-
στον η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τηρεί σιγή 
ιχθύος. Ομως όποια θέση και να πάρει, δεν θα 
μπορέσει να ικανοποιήσει και τις δύο επαρχί-
ες, πολύ περισσότερο ενδέχεται να αποτελέσει 
προηγούμενο, οπότε τα προϊόντα που φεύγουν 
από την  μία επαρχία και πηγαίνουν στην άλλη 
θα πρέπει να επιβαρύνονται με επαρχιακούς 
δασμούς!! Αν γίνει όμως κάτι τέτοιο για πια 
ομοσπονδία θα μιλάμε; 
 Επί χρόνια η ενότητα του Καναδά φαινόταν 

ότι κινδύνευε από την επιθυμία των Γαλλοφώ-
νων του Κεμπέκ που ήθελαν να δημιουργήσουν 
το δικό τους κράτος. Το αίτημα αυτών φυσικά 
και υπάρχει και καλλιεργείται από τους υπο-
στηρικτές του χωρισμού του Κεμπέκ, και σίγου-
ρα θα βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής 
περιόδου,  η οποία ανεπισήμως έχει αρχίσει 
στην επαρχία μας.
 Ομως τώρα φαίνεται ότι αυτή η ενότητα θα 

πρέπει να δοκιμαστεί και να περάσει και μέσα 
από τον πετρελαιαγωγό που προγραμματίζει να 
κατασκευάσει η εταιρία  Northern Gateway, 
αφού διακυβεύονται πολλά δισεκατομμύρια 
δολάρια.
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Ενώπιον της Χάγης
«Δεν ξέρω, δεν είδα» λέει ο Κάρατζιτς 

για τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα
Ο πρώην πολιτικός ηγέτης των Σέρ-

βων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς 
αγνοούσε τα πάντα για τη σφαγή της 
Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995, 
υποστήριξε την Πέμπτη ο νομικός 
του σύμβουλος στη δίκη του για γενο-
κτονία ενώπιον το Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκο-
σλαβία (ICTY).
«Δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη 

που να δείχνει ότι ο δρ Κάρατζιτς σχε-
δίασε ή διέταξε την εκτέλεση κρατου-
μένων ή ότι τελούσε εν γνώσει» δια-
βεβαίωσε ο Πίτερ Ρόμπινσον, νομικός 
σύμβουλος του Ράντοβαν Κάρατζιτς, 
κατά την αγόρευσή του ενώπιον του 
δικαστηρίου.
«Στην πραγματικότητα, τού έκρυψαν 

τα γεγονότα αυτά» προσέθεσε ο Ρό-
μπινσον πριν καταλήξει πως «συνεπώς 
δεν είναι ένοχος γενοκτονίας».
Ο 69χρονος Ράντοβαν Κάρατζιτς κα-

τηγορείται κυρίως για τη σφαγή σχε-
δόν 8.000 Μουσουλμάνων, ανδρών 
και αγοριών, από τις δυνάμεις των 
Σέρβων της Βοσνίας τον Ιούλιο του 
1995 στη Σρεμπρένιτσα. Πρόκειται 
για τη χειρότερη σφαγή που έχει δια-
πραχθεί στην Ευρώπη μετά το τέλος 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Σύμφωνα με την εισαγγελία, η σφαγή 

εντάσσεται στην εθνοκάθαρση εκτετα-
μένων εδαφών της Βοσνίας που σχεδι-
άστηκε, σύμφωνα πάντα με την εισαγ-
γελία, από τον Ράντοβαν Κάρατζιτς 

μαζί με τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς 
και τον τότε πρόεδρο της Γιουγκοσλα-
βίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς μετά τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991.
Στόχος τους ήταν να εκδιώξουν τους 

Μουσουλμάνους, τους Κροάτες και 
άλλους μη Σέρβους από τις ζώνες αυ-
τές για να δημιουργήσουν ένα εθνοτι-
κά καθαρό σερβικό κράτος, σύμφωνα 
με την εισαγγελία.
Ο Κάρατζιτς λογοδοτεί για 11 κατη-

γορίες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας και εγκλημάτων 
πολέμου που φέρεται ότι διαπράχθη-
καν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας, 
ο οποίος από το 1992 ως το 1995 
στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 
ανθρώπους και δημιούργησε 2,2 εκατ. 
εκτοπισμένους.
Η ετυμηγορία δεν αναμένεται πριν 

από τον Οκτώβριο του 2015. Η ει-
σαγγελία έχει ζητήσει την ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης ενώ ο Κάρατζιτς, 
ο οποίος υπερασπίζεται ο ίδιος τον 
εαυτό του με τη βοήθεια ενός νομικού 
συμβούλου, δηλώνει αθώος.
Την Τετάρτη Ράντοβαν Κάρατζιτς 

διαβεβαίωσε πως ήταν «ένας αληθινός 
φίλος των Μουσουλμάνων». Κατά την 
έναρξη της δίκης του το Μάρτιο του 
2010 είχε επίσης... διαβεβαιώσει πως 
η σφαγή της Σρεμπρένιτσα είναι ένας 
«μύθος».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ/Γαλλικό

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΠΟ ΣΕΛ 3
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Οι επόμενες  εκδόσεις 
της Εφημερίδας μας

Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων κανονικά θα 
πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο οι ανά Σάββατο εκδόσεις 

της εφημερίδος μας,  στις  12 και 19   Δεκεμβρίου.
Φυσικά η έκδοση του Σαββάτου 19 Δεκεμβρίου, η 

Χριστουγεννιάτικη έκδοση θα είναι πολυσέλιδη και 
πανηγυρική.

Η αμέσως επόμενη έκδοση, η μετά την Χριστουγεννιάτικη 
δηλαδή,  θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου.  
Αυτή θα είναι η Πρωτοχρονιάτικη, που θα είναι επίσης  

πολυσέλιδη και πανηγυρική. 
 Η επόμενη έκδοση θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 9 

Ιανουαρίου 2016.  
Μέσω αυτών των δύο πολυσέλιδων εκδόσεων μας της 

Χριστουγεννιάτικης και της Πρωτοχρονιάτικης μπορείτε 
κι εσείς να στείλετε τις ευχές σας στους χιλιάδες των 

Αναγνωστών μας.
Ομως σημειώνουμε ότι το πρώτο Σάββατο μετά την 
Πρωτοχρονιά, δηλαδή στις 2 Ιανουαρίου, ΔΕΝ θα 

κυκλοφορήσει η εφημερίδα μας. Κατόπιν, συν Θεώ, στις 9 
Ιανουαρίου θα επανέλθουμε στις ανά Σάββατο εκδόσεις μας.

Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το 2016.

Για την καταχώρηση των ευχών σας, ή για οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία τηλεφωνείστε μας στο 514-272-6873, 

στείλτε μας Fax στο 514-272-3157 
ή Email στο info@BHMA.net

μες ευχές μου για 
την επιτυχή λει-
τουργία του Ελληνικού Γυμνασίου, που συντε-
λεί κατά πολύ στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 
της Ελληνικής Κοινότητος όχι μόνο προς την 
Ελληνική  Παροικία, αλλά γενικότερα προς τον 
Ελληνισμό…

Επί ποδός πολέμου η Ρωσία και η  Τουρκία

 Οι  καταγγελίες της Ρωσίας και μάλιστα δια 
στόματος Προέδρου Βλαντιμίρ  Πούτιν είναι 
βαρύτατες  και αποκτούν επί πλέον βαρύτητα 
αφού έγιναν με κάθε επισημότητα ενώπιον των 
βουλευτών της Ρωσικής Δούμας. Σύμφωνα με 
αυτές,  η Τουρκία όχι μόνο «συνδράμει τους 
τρομοκράτες» της ISIS, αλλά έχει στοιχεία βά-
σει των οποίων αποδεικνύεται  ότι μεγάλο μέρος 
του πετρελαίου που παράγει το Ισλαμικό Κρά-
τος στη βόρεια Συρία μεταφέρεται σε τουρκικό 
έδαφος, όπου και διατίθεται. Τα χρήματα από 
την πώληση του παράνομου πετρελαίου, χρη-
ματοδοτούν την φανατική οργάνωση των Τζιχα-
ντιστών της ISIS, η οποία τόσα δεινά έχει προ-
καλέσει στην ανθρωπότητα.

 Η Αγκυρα, συνέχισε ο Πούτιν, 
θα μετανιώσει «πολλές φορές» 
για την κατάρριψη του Sukhoi, 
υπαινισσόμενος πως τα αντί-
ποινα δεν θα περιοριστούν 
μόνο σε εμπορικές κυρώσεις.
Αφού διευκρίνισε ότι η Ρωσία, 

«δεν θα εμπλακεί σε στρα-
τιωτικούς λεονταρισμούς με 
την Τουρκία» πρόσθεσε ότι: 
«Όποιος πιστεύει πως αφού 
διέπραξε αυτό το απαίσιο 
έγκλημα πολέμου, αυτή τη δο-
λοφονία σε βάρος του λαού 
μας, θα γλιτώσει μόνο με μέ-
τρα που αφορούν τις τομάτες 
ή περιορισμούς σε άλλους το-

μείς, κάνει πικρό λάθος».
Σαν να μην έφταναν αυτές οι κατηγορίες την 

επομένη την σκυτάλη πήρε το ρωσικό Υπουρ-
γείο Άμυνας. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου, 
αφού δήλωσαν ότι η Τουρκική ηγεσία, συμπε-
ριλαμβανομένου του Ερντογάν και της οικογέ-
νειάς του, ασχολούνται με εμπόριο πετρελαίου 
του ISIS, παρουσίασε δορυφορικές εικόνες και  
πλάνα από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και 
Συρίας, καθώς και φόρτωση του πετρελαίου σε 
βυτιοφόρα. Κατόπιν φαίνεται καθαρά ότι αυτά 
περνούν  τα Τουρκο-Συριακά ανενόχλητα σύνο-
ρα και κατόπιν καταλήγουν σε τούρκικα διυλι-
στήρια.
Όπως ήταν επόμενο την επομένη ο πρόεδρος 

της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφού χα-
ρακτήρισε “ανήθικες” τις κατηγορίες της Ρωσίας 
κατά της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις οποί-
ες στενοί του συγγενείς εμπλέκονται σε εμπόριο 
πετρελαίου με το Ισλαμικό Κράτος, πέρασε στην 
επίθεση λέγοντας ότι έχει αποδείξεις για ρωσική 
εμπλοκή στη διακίνηση του πετρελαίου του ΙΚ.
“Εχουμε αποδείξεις. Θα αρχίσουμε να τις απο-

καλύπτουμε στον κόσμο”, είπε κατά τη διάρκεια 
ομιλίας του προς συνδικαλιστές στην Αγκυρα, 
αναφέροντας συγκεκριμένα το όνομα ενός σύ-
ρου επιχειρηματία, του Ζορζ Χασουάνι, ο οποί-
ος όπως είπε είναι  “κάτοχος ρωσικού διαβατη-
ρίου”.
Παράλληλα  ο πρωθυπουργός της Ρωσίας 

Αχμέτ Νταβούτογλου είχε χαρακτηρίσει ως σο-
βιετική προπαγάνδα και ψέματα σοβιετικού μη-
χανισμού προπαγάνδας, τις ρωσικές κατηγορί-
ες σύμφωνα με τις οποίες μέλη της τουρκικής 
ηγεσίας επωφελούνται από τη διακίνηση πετρε-
λαίου από το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και τη 
Συρία.

Πληθαίνουν οι κατηγορίες κατά της Τουρκίας
 
Όμως, παρ’ ότι  η Αμερική δεν φαίνεται να
 αποδέχεται τις Ρωσικές κατηγορίες κατά της 
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14)Chomedey: Κοντά στο Ile 
Paton, Cottage με τραπεζαρία, 
3 υπνοδωμάτια και τελειωμένο 
υπόγειο. Ζητούν $289,000. 
Peter Strifas / Christos Strifas

7)Chomedey: Ωραιότατο Cottage με 
4 υπνοδωμάτια, καθιστικό με τζάκι, 
τραπεζαρία, μεγάλο τελειωμένο 
υπόγειο. Ζητούν $499,000. 
George Mouzakiotis

17)ΑHUNTSIC: Ωραιότατο διαμέρι-
σμα στον τελευταίο όροφο του κτη-
ρίου με πανοραμική θέα, γκαράζ, 2 
υπνοδωμάτια, τιμή $269,000. Hellen 
Gogas / Christos Strifas

18)VILLE ST-LAURENT: Ωραιό 
Condo 1000τ.π με εσωτερικό γκα-
ράζ, ανοιχτή σαλοτ/ρία, 2 υπνο-
δωμάτια, μπαλκόνι, τιμή $229,900. 
Hellen Gogas / Christos Strifas

24)STE-DOROTHEE: Μεγάλο μο-
ναχικό Cottage μέσα σε Crescent. 
Ηλιόλουστο σαλόνι και τραπεζα-
ρία, 3+1 υπνοδωμάτια, μειωμένη 
τιμή. Τιμή $499,000. Κοντά σε όλα. 
Nikolaos Mavros

22)PARK EXTENSION: Semi-
commercial Κτίριο, με 6 διαμερί-
σματα και 2 καταστήατα, πολλές 
ανακοινίσεις, ηλεκτρική θέρμανση. 
Nick Mavros

21. CHOMEDEY: Περιοχή Ile Paton. 
Ωραιότατο Condo. Μεγάλα δωμάτια, 
ανακαινισμένη κουζίνα, κτήριο με 
ασανσέρ, πισίνα και εσωτερικό γκα-
ράζ. Τιμή $260.000. George Strifas

23) CHOMEDEY: Ηλιόλουστο  ωραίο 
Split-Level, τελείως ανακαινισμένο 
σε άριστη τοποθεσία του Chomedey, 
4 υπνοδωμάτια, τελειωμένο υπό-
γειο. Κοντα σε πολλές ευκολίες. Τιμή 
$429,000. Nikolaos Mavros

2.CHOMEDEY: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ωραιό-
τατο φρεσκοβαμμένο 5 ½ Θερμαινό-
μενο σε διπλοκατοικία, ΕΛΕΥΘΕΡΟ. 
$1000. Αριστη κατάσταση. 
Peter Strifas

1) CHOMEDEY: Γωνιακό μοναχικό 
Cottage καινούργιας κατασκευής, 
κοντά στο Autoroute 440, 13 και 
15. Τέσσερα υπνοδωμάτια, καθη-
στικό, ανοιχτή σαλο/ρία, ξύλινα 
πατώματα, μεγάλο υπόγειο, μισο-
τελειωμένο, κεντρική , ηλεκτρική 
θέρμανση και heat pump. Τιμή 
$515.000. Peter Strifas

26)VILLE ST-LAURENT: Εμπορικό 
κτίριο με 3 καταστήματα, μεγάλο 
πάρκινγκ, 44,000τ.π. οικόπεδο, 
ιδανικό για επενδυτές. 
Peter Kaperonis

25) Gatineau: 2 X 4plex. Κτισμένα 
το 2012. Ηλεκτρική θέρμανση. Όλα 
ενοικιασμένα, καλό εισόδημα. 
Ζητούν $529.000 για το καθ΄ένα. 
David Sebag

16) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
(terasse Level), ξύλινα πατώματα, 
2 υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία 
με γκαζ τζάκι. Εσωτερικό γκαράζ 
συν ένα πάρκινγκ. Τιμή $199,000. 
George Mouzakiotis

3)CHOMEDEY: Γωνιακό 2-Plex συν Μπά-
τσελορ, πρώτος όροφος με ανοιχτή 
σαλοτραπεζαρία ή μεγάλο χώλ, κουζίνα 
και dinette που οδηγούν σε solarium 4 
εποχών. Τελειωμένο υπόγειο, αλλαγμένο 
ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης, μεγάλο 
οικόπεδο. Τιμή $539,000. Πρώτος όροφος 
και bachelor. Ελεύθερα για κατοίκηση. 
Christos Strifas

30)CHOMEDEY: CONDO (2014) με 
εσωτερικό γκαράζ. Μία κρεββατο-
κάμαρα, χαμηλά condo fees, συ-
μπεριλμβάνοντε όλες οι ηλεκτριές 
συσκευές. Ζητούν $239,000.  
Peter Kaperonis

29)PARK-EXTENSION: Ωραίο 
3-Plex, κοντά σε όλες τις ευκολίες, 
ηλεκτρική θέρμανση. Τιμή $449,000. 
Peter Kaperonis

10)CHOMEDEY: Ανακαινισμένη μο-
νοκατοικία με τελειωμένο υπόγειο, 
ξύλινα πατώματα, ωραιότατη κου-
ζίνα με γρανίτη, τζάκι, τσιμεντένιο 
μπαλκόνι, γκαράζ. Τιμή $369,000. 
Christos Strifas

9)STE-DOROTHEE: Υπέροχο μονα-
χικό Cottage με 4 υπνοδωμάτια, σε 
καλή γειτονιά. Μεγάλο τελειωμένο 
υπόγειο με γραφείο και πιθανότητα 
για δεύτερη κουζίνα. Πρέπει να το 
δείτε! Τιμή $419,000. Christos Strifas

5)STE-ROSE: Στην ωραία περιοχή 
του Val Ste-Rose, μονοκατοικία με 
τελειωμένο υπόγειο, 2+2 υπνοδωμά-
τια, ανοιχτό σαλόνι, τραπεζαρία και 
κουζίνα, ξύλινα πατώματα. Κοντά σε 
όλα Τιμή $339,000. Christos Strifas

11)STE-ROSE: Μοναχικό εμπο-
ρικό κτήριο με γραφείο, σταθερό 
εισόδημα. Πολλές ανακαινίσεις, 12 
πάρκινγκ. Κοντά σε λεωφορεία και 
στο Autoroute και δίπλα σε shopping 
centre. . Για πληροφορίες 
George Mouzakiotis

514-914-2660

Maria Karagiannis
514-886-0025

514-946-9700

8.PARK EXTENSION: Μεγάλο 4 plex 
κοντά στο Marche Central αρκετές 
ανακαινίσεις, καινούργια αλουμινέ-
νια παράθυρα και πόρτες. Γκαράζ. 
Ζητούν $699.000. 
Dimitrios Liakopoulos

13)CHOMEDEY: Ωραιότατο Loft 
(New York Style) Μία κρεββατο-
κάμαρα, χαμηλά condo fees. Air 
Condition, ασανσέρ, πάρκινγκ, 
πισίνα. Τιμή $170,000. Άριστη 
περιοχή. George Strifas

19)CHOMEDEY: Μεγάλο ηλιόλουστο 
3-Plex, με ξεχωριστή τραπεζαρία, 
καινούρια κουζίνα, τσιμεντένια 
μπαλκόνια, αλλαγμένη σκεπή, 
παράθυρα και πόρτες. Ζητούν 
$599,000. Maria Karagiannis

20)PARK EXTENSION Μοντέρνο 
Condo κοντά σε όλες τις ευκολίες, 
ανοιχτό σαλόνι με κουζίνα, ωραία 
πατώματα, 1 κρεββατοκάμαρα. Τιμή 
$189,000. Maria Karagiannis

12)DUVERNAY: Ωραίο Condo στο 
Val des Brises. 2 υπνοδωμάτια, 2 
μπαλκόνια, εσωτερικό γκαράζ και 
εξωτερικό πάρκινγκ. Τιμή $252,000. 
George Mouzakiotis

450.973.16164651 Samson

15)CHOMEDEY: Γωνιακό διαμέρισμα 
με 2 μπαλκόνια στον 3ο όροφο, 2 
υπνοδωμάτια, σαλόνι με τζάκι και 
ανοιχτή τραπεζαρία. Ωραιότατο. Τιμή 
$179,900.  George Mouzakiotis

27)CHOMEDEY: Γωνιακό 2-Plex 
συν bachelor σε καλή γειτονιά, και 
κοντά σε όλα. Τιμή $430,000. George 
Strifas / Peter Strifas

28) ROSEMOUNT: SEMI-Commercial 
κτήριο με ένα κατάστημα και ένα 
διαμέρισμα. Ηλεκτρική θέρμανση και 
Πάρκιγκ για 4 αυτοκίνητα, πίσω από 
το κτήριο. Καλή τοποθεσία. Τιμή 
$409.000 Peter Kaperonis.

6)CHOMEDEY: Γωνιακό Cottage σε 
άριστη περιοχή, ανοιχτή σαλοτ/ρία, κα-
θηστικό, μεγάλη κουζίνα με dinette, 3+1 
υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, τελειωμένο 
υπόγειο. Ωραιότατος κήπος με πισίνα 
εντός εδάφους, μέσα σε Crescent. 
Ιδανικό για οικογένεια με μικρά παιδιά. 
Christos Strifas
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REDUCEDREDUCED
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REDUCED
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14)Chomedey: Κοντά στο Ile 
Paton, Cottage με τραπεζαρία, 
3 υπνοδωμάτια και τελειωμένο 
υπόγειο. Ζητούν $289,000. 
Peter Strifas / Christos Strifas

7)Chomedey: Ωραιότατο Cottage με 
4 υπνοδωμάτια, καθιστικό με τζάκι, 
τραπεζαρία, μεγάλο τελειωμένο 
υπόγειο. Ζητούν $499,000. 
George Mouzakiotis

17)ΑHUNTSIC: Ωραιότατο διαμέρι-
σμα στον τελευταίο όροφο του κτη-
ρίου με πανοραμική θέα, γκαράζ, 2 
υπνοδωμάτια, τιμή $269,000. Hellen 
Gogas / Christos Strifas

18)VILLE ST-LAURENT: Ωραιό 
Condo 1000τ.π με εσωτερικό γκα-
ράζ, ανοιχτή σαλοτ/ρία, 2 υπνο-
δωμάτια, μπαλκόνι, τιμή $229,900. 
Hellen Gogas / Christos Strifas

24)STE-DOROTHEE: Μεγάλο μο-
ναχικό Cottage μέσα σε Crescent. 
Ηλιόλουστο σαλόνι και τραπεζα-
ρία, 3+1 υπνοδωμάτια, μειωμένη 
τιμή. Τιμή $499,000. Κοντά σε όλα. 
Nikolaos Mavros

22) CHOMEDEY: Cottage με πισίνα 
εντός εδάφους και solarium, 2+1 
υπνοδωμάτια, τελειωμένο υπόγειο 
με τζάκι, κοντά σε όλες τις ευκολίες. 
Ζητούν $329,000. Peter Strifas

21. CHOMEDEY: Περιοχή Ile Paton. 
Ωραιότατο Condo. Μεγάλα δωμάτια, 
ανακαινισμένη κουζίνα, κτήριο με 
ασανσέρ, πισίνα και εσωτερικό γκα-
ράζ. Τιμή $260.000. George Strifas

23) CHOMEDEY: Ηλιόλουστο  ωραίο 
Split-Level, τελείως ανακαινισμένο 
σε άριστη τοποθεσία του Chomedey, 
4 υπνοδωμάτια, τελειωμένο υπό-
γειο. Κοντα σε πολλές ευκολίες. Τιμή 
$429,000. Nikolaos Mavros

2 CHOMEDEY: Ωραίο ηλιόλουστο 
Split Level 3+1 υπνοδωμάτια. Μεγάλη 
τραπεζαρία. Καινούργιο σύστημα 
θέρμανσης. Πισίνα εντός εδάφους. 
Αλλαγμένη σκεπή. Κοντά σε όλα. Τιμή 
$329.000   Peter Strifas

1) CHOMEDEY: Γωνιακό μοναχικό 
Cottage καινούργιας κατασκευής, 
κοντά στο Autoroute 440, 13 και 
15. Τέσσερα υπνοδωμάτια, καθη-
στικό, ανοιχτή σαλο/ρία, ξύλινα 
πατώματα, μεγάλο υπόγειο, μισο-
τελειωμένο, κεντρική , ηλεκτρική 
θέρμανση και heat pump. Τιμή 
$515.000. Peter Strifas

26)Chomedey: 6-Plex κοντά στην 
γέφυρα Lachapelle. Αλλαγμένη 
σκεπή 2011. Ηλεκτρική θέρμανση. 
Ζητούν $459.000. Peter Kaperonis

25) Gatineau: 2 X 4plex. Κτισμένα 
το 2012. Ηλεκτρική θέρμανση. Όλα 
ενοικιασμένα, καλό εισόδημα. 
Ζητούν $529.000 για το καθ΄ένα. 
David Sebag

16) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
(terasse Level), ξύλινα πατώματα, 
2 υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία 
με γκαζ τζάκι. Εσωτερικό γκαράζ 
συν ένα πάρκινγκ. Τιμή $199,000. 
George Mouzakiotis

3) CHOMEDEY: Ανακαινισμένη μο-
νοκατοικία, 3 υπνοδωμάτια, μεγάλο 
σαλόνι. Τελ. Υπόγειο με 4ο υπνοδω-
μάτιο και μπάνιο. Αλλαγμένο σύστη-
μα θερμάνσεως, αλλαγμένη σκεπή. 
Μεγάλο γκαράζ. Τιμή $339.000. 
Christos Strifas

4)CHOMEDEY: Ωραιότατο Cottage, 
3+1 υπνοδωμάτια, ανοιχτή τραπεζα-
ρία με κουζίνα + dinette. Τελειωμένο 
υπόγειο, περιφραγμένος κήπος, 
pave, μεγάλο driveway. Κοντά σε 
όλες τις ευκολίες. Peter Kaperonis

29)PARK-EXTENSION: Ωραίο 
3-Plex, κοντά σε όλες τις ευκολίες, 
ηλεκτρική θέρμανση. Τιμή $449,000. 
Peter Kaperonis

10)CHOMEDEY: Ανακαινισμένη μο-
νοκατοικία με τελειωμένο υπόγειο, 
ξύλινα πατώματα, ωραιότατη κου-
ζίνα με γρανίτη, τζάκι, τσιμεντένιο 
μπαλκόνι, γκαράζ. Τιμή $369,000. 
Christos Strifas

9)STE-DOROTHEE: Υπέροχο μονα-
χικό Cottage με 4 υπνοδωμάτια, σε 
καλή γειτονιά. Μεγάλο τελειωμένο 
υπόγειο με γραφείο και πιθανότητα 
για δεύτερη κουζίνα. Πρέπει να το 
δείτε! Τιμή $419,000. Christos Strifas

5)CHOMEDEY: 3-Plex σε στυλ 
condo, μεγάλες κουζίνες, τζά-
κι, γκαράζ. Ζητούν $495,000. 
Christos Strifas

11)STE-ROSE: Μοναχικό εμπο-
ρικό κτήριο με γραφείο, σταθερό 
εισόδημα. Πολλές ανακαινίσεις, 12 
πάρκινγκ. Κοντά σε λεωφορεία και 
στο Autoroute και δίπλα σε shopping 
centre. . Για πληροφορίες 
George Mouzakiotis

514-914-2660

Maria Karagiannis
514-886-0025

514-946-9700

30) RESTAURANT κοντά στο 
Λαβάλ, χαμηλό ενοίκιο, τιμή 
$150,000. Nikolaos Mavros

31)
DORVAL Restaurant χωρίς 

delivery, $35,000 εβδομαδιαί-
ως. Τιμή $350,000. 
Peter Kaperonis

8 .LAVAL: Ανακαινισμένο Cottage, 
κοντά σε όλες τις ευκολίες. Και-
νούργια σκεπή.Heat pump. Πισίνα 
εντός εδάφους. 3 υπνοδωμάτια. 
1+1 μπάνια. Τελειωμένο υπόγειο. 
Ωραιότατο! $294.000. George 
MouzakiotisGeorge Mouzakiotis

13)CHOMEDEY: Ωραιότατο Loft 
(New York Style) Μία κρεββατο-
κάμαρα, χαμηλά condo fees. Air 
Condition, ασανσέρ, πάρκινγκ, 
πισίνα. Τιμή $170,000. Άριστη 
περιοχή. George Strifas

19)BOISBRIAND: Μοναχικό κτήριο 
με 12 διαμερίσματα, μεγάλα δωμά-
τια και κουζίνες, ξύλινα πατώματα, 
αλλαγμένη σκεπή. Κοντά σε πολλές 
ευκολίες. Καλοδιατηρημένο κτή-
ριο, καλή επένδυση. 14 πάρκινγκ. 
George Mouzakiotis

20)MONTREAL: Ωραιότατο διαμέρι-
σμα στην Clark & Sherbrooke. Ωραία 
ξύλινα πατώματα, μοντέρνα κουζίνα, 
τζάκι, μία κρεβατοκάμαρα και ένα 
πάρκινγκ. Κοντά σε όλα! Ζητούν 
$1,350 μηνιαίως
Μαρία Καραγιάννης

12)DUVERNAY: Ωραίο Condo στο 
Val des Brises. 2 υπνοδωμάτια, 2 
μπαλκόνια, εσωτερικό γκαράζ και 
εξωτερικό πάρκινγκ. Τιμή $252,000. 
George Mouzakiotis

450.973.16164651 Samson

15)CHOMEDEY: Γωνιακό διαμέρισμα 
με 2 μπαλκόνια στον 3ο όροφο, 2 
υπνοδωμάτια, σαλόνι με τζάκι και 
ανοιχτή τραπεζαρία. Ωραιότατο. Τιμή 
$179,900.  George Mouzakiotis

27)CHOMEDEY: Γωνιακό 2-Plex 
συν bachelor σε καλή γειτονιά, και 
κοντά σε όλα. Τιμή $430,000. George 
Strifas / Peter Strifas

28) ROSEMOUNT: SEMI-Commercial 
κτήριο με ένα κατάστημα και ένα 
διαμέρισμα. Ηλεκτρική θέρμανση και 
Πάρκιγκ για 4 αυτοκίνητα, πίσω από 
το κτήριο. Καλή τοποθεσία. Τιμή 
$409.000 Peter Kaperonis.

6)CHOMEDEY: Γωνιακό Cottage σε 
άριστη περιοχή, ανοιχτή σαλοτ/ρία, κα-
θηστικό, μεγάλη κουζίνα με dinette, 3+1 
υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, τελειωμένο 
υπόγειο. Ωραιότατος κήπος με πισίνα 
εντός εδάφους, μέσα σε Crescent. 
Ιδανικό για οικογένεια με μικρά παιδιά. 
Christos Strifas
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(514) 928-1445 (cell.)
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

Ελληνοκαναδικό  BHMA6

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΣΕΛ 19

   Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Η ανατομία ενός 
αναρχικού τρομοκράτη 

Του Νίκου Τ. Παγώνη

9)  CHOMEDEY: Μεγάλο  Semi-
Detached COTTAGE με 3+1 υπνο-
δωμάτια, 3+1 μπάνια, μεγάλο σαλόνι, 
τραπεζαρία, ξύλινη κουζίνα με counter 
από graniti, τζάκι, ανακαινισμένη σκεπή 
το 2011

2013 2014
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

8- CHOMEDEY: SPLIT LEVEL  
με 4 υπνοδωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι, τραπεζαρία, τελειωμένο 

υπόγειο με τζάκι 
και πολλά extra

6) Montreal: Υπέροχο γωνιακό Split-
Level με 4+1 υπνοδωμάτια, μεγάλο 
σαλόνι, τραπεζαρία, ξύλινη κουζίνα με 
dinette, μεγάλο 4 εποχών, solarium 
(13X21) με ξύλινα πατώματα, 2 τζάκια 
και τελειωμένο υπόγειο.

Louis
Bertachas

514.979.8652  

2) CHOMEDEY: Ανακαινισμένο Cottage, 
διαθέτει 3+1 υπνοδωμάτια, ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
ξύλινη κουζίνα με counters με γρανίτη, 
καινούρια ξύλινα πατώματα και καινούρια 
μπάνια, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 
καθιστικό με τζάκι, τελειωμένο υπόγειο. 
Τηλεφωνείστε μας για μια επίσκεψη!

5) CHOMEDEY: Ωραιότατο γωνιακό 
split-level στην καρδιά του Chomedey, 
έχει 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, ξύλινα 
πατώματα, κεντρική θέρμανση, κλιμα-
τισμό και πολλά έξτρα. Ετοιμο για να 
μετακομίσετε

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο σπίτι με 4+2 
υπνοδωμάτια, 3+1 μπάνια, ξύλινη κουζίνα 
με counters από γρανίτη, καθιστικό με 
τζάκι, σαλόνι, τραπεζαρία, τελειωμένο 
υπόγειο, κεντρική θέρμανση και κλιματι-
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πατώματα, κεντρική θέρμανση και 
κλιματισμός, πρέπει να το δείτε

4) CHOMEDEY: Condo με 2 υπνοδω-
μάτια στον επάνω όροφο σε ευρύχωρο 
και πολύ καθαρό, ξύλινο τζάκι, και-
νούρια μπαλκόνια, καινούρια railings, 
σκεπή 2012, σε πολύ καλή τιμή
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3 υπνοδωμάτια στο πάνω όροφο, 
καινούρια κουζίνα με Counter από 
γρανίτη, καινούρια πατώματα, μεγάλο 
υπνοδωμάτιο με μεγάλη ντουλάπα, 
2 μπαλκόνια και πολλα έξτρα

2010 2011 2012

CONDO
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Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986

7526 St-Denis (êïíôÜ óôç Jean Talon)
Ìïntreal, H2R 2E6

TEL:271-1010   FAX:271-5984

ÓõìâïëáéïãñÜöïò
Íéêüëáïò Ðïëýæïò

Notary

Dr. ARTEMIS HIONIS  B.Sc., D.D.S.

(450) 688-8933

534, 95e Avenue., ãùíßá 9th street 
Chomedey, Laval, Quebec
 5540-B Cote-des-Neiges 

Montreal, Quebec

ÄÝ÷åôáé åðéóêÝøåéò:
*Êáèçìåñéíþò
*ÂñáäõíÝò þñåò
*ÓÜââáôá

Åõðñüóäåêôïé:
*Ìéêñïß êáé ìåãÜëïé 
*ÂåôåñÜíïé  
*ÌÝëç áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí

ìüíï ìå ñáíôåâïý

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ

(514) 928-1445 (cell.)
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
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στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.
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Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

Ελληνοκαναδικό  BHMA6       Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Πώς λες αντίο;
Του Νίκου Τ. Παγώνη

7- CHOMEDEY-SEMI-DETACHED 
COTTAGE Με 3 υπνοδωμάτια, 

1+1 μπάνια, μεγάλα υπνοδωμάτια, 
καινούργια ηλεκτρική θέρμανση με 
heat pump, καινούργιο ηλεκτρικό 
ταμπλώ και καινούργια πισίνα.

2010 20122011

6            Σάββατο 28 Ιουλίου 2012                Ελληνοκαναδικό  BHMA
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TELS.: 514.849-3526  ·  514. 849-2117
FAX: 514-849-1595

www.hadjislaw.ca     ·      info@hadjislaw.ca

Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986
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Dr. Artemis Hionis  B.sc., D.D.s.

(450) 688-8933
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 5540-B Cote-des-Neiges 

Montreal, Quebec
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.
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Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

3- CHOMEDEY- Γωνιακό Semi-
Detached cottage με πολλές ανα-
καινίσεις (2014) κουζίνα με γρανίτη, 
ξύλινα πατώματα, μπάνια, υπόγειο, 

έτοιμο για να μετακομίσετε.

2- CHOMEDEY: Μεγάλο CONDO 
1295 τ.π. με 3 υπνοδωμάτια, μεγά-
λο σαλόνι, μεγάλη τραπεζαρία, ανοι-
χτή κουζίνα, 2 μπαλκόνια, cabano, 2 

πάρκινγκ, έτοιμο να μετακομίσετε.

8- CHOMEDEY: SPLIT LEVEL  
με 4 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι, 

τραπεζαρία, τελειωμένο 
υπόγειο με τζάκι 
και πολλά extra

9-  CHOMEDEY – Γωνιακό και 
πολύ φωτεινό SPLIT-LEVEL, 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, μεγάλο 
σαλόνι, με τζάκι, μεγάλη κουζίνα 
και τραπεζαρία, μεγάλο οικόπε-
δο και πολλά extra.

10- CHOMEDEY: Γωνιακό Bungalow/
SPLIT στην καρδιά του CHOMEDEY 
με 6316 τ.π., 3+1 υπνοδωμάτια, σα-
λόνι, τραπεζαρία, μοντέρνα κουζίνα, 
ξύλινα πατώματα, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, κλιματισμός, πισίνα εντός 
εδάφους,  cabano, και πολλά extra.

6- CHOMEDEY: Τρίπλεξ στην καρδιά 
του CHOMEDEY, 3x 4 1/2, τζάκια, 
εξωτερικό parking για όλους τους 
ενοικιαστές, cabano, ενοικιασμένα με 
καλούς ενοικιαστές.

4- CHOMEDEY: Ωραιότατο γωνιακό 
COTTAGE με 3+1 υπνοδωμάτια, 2+1 
μπάνια, μεγάλο σαλόνι, μεγάλη ξεχω-
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-
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στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

6            Σάββατο 28 Ιουλίου 2012                Ελληνοκαναδικό  BHMA

ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 
×ÁÔÆÇÓ & XATZHÓ 

ÊÁËËÉÏÐÇ, ÄÇÌÇÔÑÇÓ 

1117, RUE SAINT- CATHERINE OUEST SUITE 707
MONTREAL, QUEBEC H3B–1H9

TELS.: 514.849-3526  ·  514. 849-2117
FAX: 514-849-1595

www.hadjislaw.ca     ·      info@hadjislaw.ca

Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986

7526 St-Denis (êïíôÜ óôç Jean Talon)
Ìïntreal, H2R 2E6

TEL:271-1010   FAX:271-5984

ÓõìâïëáéïãñÜöïò
Íéêüëáïò Ðïëýæïò

Notary

9745 L’ ACADIE (κοντά στην Sauve) Montreal

Dr. Artemis Hionis  B.sc., D.D.s.

(450) 688-8933

534, 95e Avenue., ãùíßá 9th street 
Chomedey, Laval, Quebec
 5540-B Cote-des-Neiges 

Montreal, Quebec

ÄÝ÷åôáé åðéóêÝøåéò:
*Êáèçìåñéíþò
*ÂñáäõíÝò þñåò
*ÓÜââáôá

Åõðñüóäåêôïé:
*Ìéêñïß êáé ìåãÜëïé 
*ÂåôåñÜíïé  
*ÌÝëç áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí

ìüíï ìå ñáíôåâïý

×åéñïÕñãïÓ ïäïíôéáôñïÓ

(514) 928-1445 (cell.)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ 8

NEW LISTING 

  

REAL ESTATE BROKER

2010 2011 514.979.8652  

4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.
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NEW LISTING

SOLD in 4 days
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NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

Ελληνοκαναδικό  BHMA6
Η δια του χορού διατήρηση της 

κληρονομιάς μας Του Νίκου Τ. Παγώνη
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1117, RUE SAINT- CATHERINE OUEST SUITE 707
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TELS.: 514.849-3526  ·  514. 849-2117
FAX: 514-849-1595

www.hadjislaw.ca     ·      info@hadjislaw.ca

Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986

7526 St-Denis (êïíôÜ óôç Jean Talon)
Ìïntreal, H2R 2E6

TEL:271-1010   FAX:271-5984
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Notary

9745 L’ ACADIE (κοντά στην Sauve) Montreal

Dr. Artemis Hionis  B.sc., D.D.s.

(450) 688-8933

534, 95e Avenue., ãùíßá 9th street 
Chomedey, Laval, Quebec
 5540-B Cote-des-Neiges 

Montreal, Quebec

ÄÝ÷åôáé åðéóêÝøåéò:
*Êáèçìåñéíþò
*ÂñáäõíÝò þñåò
*ÓÜââáôá

Åõðñüóäåêôïé:
*Ìéêñïß êáé ìåãÜëïé 
*ÂåôåñÜíïé  
*ÌÝëç áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí
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REAL ESTATE BROKER

2010 2011 514.979.8652  

4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.
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NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

9- STE-DOROTHEE: COTTAGE 
με 3 υπνοδωμάτια, μεγάλο 

σαλόνι και τραπεζαρία. Μεγάλη 
κουζίνα, με DINETTE, τελειωμέ-
νο υπόγειο. Ξύλινα πατώματα, 
πισίνα εντός εδάφους. Μεγάλο 
τελειωμένο μπαλκόνι (18X18) 

4555 τ.π. οικόπεδο.

8-STE-DOROTHEE:Υπέροχο 
σπίτι με 4+1 υπνοδωμάτια, 2+2 
μπάνια,ταβάνια 9 πόδια, σαλόνι, 

τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα 
και dinette, μεγάλο καθιστικό, 
τελειωμένο υπόγειο, κεντρική 

θέρμανση και κλιματισμός (Heat 
Pump) και πολλά έξτρα. Πρέπει 

να το δείτε!!!

5- CHOMEDEY: Μοναχικό Cottage 
με 3 μεγάλα υπνοδωμάτια, 2+1 
μπάνια, μεγάλο σαλόνι, τραπε-
ζαρία, ξύλινη κουζίνα με dinette, 

μεγάλο τσιμεντένιο μπαλκόνι, 
τελειωμένο υπόγειο με τζάκι

10- CHOMEDEY: Ωραιότατο Cottage 
με 3 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, 

σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό με τζάκι, 
τελειωμένο υπόγειο με ξύλινα πατώμα-

τα, πισίνα σε πολύ καλή κατάσταση

1- STE-DOROTHEE: Μεγάλο 
COTTAGE με 8000τ.π οικόπεδο, 
3 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι, 
ξεχωριστή τραπεζαρία, 4 season 
solarium (zytco) με κλιματισμός, 
μεγάλο μπαλκόνι, wine cellar, και 

πολλά έξτρα.

7- CHOMEDEY: ΓΩΝΙΑΚΟ 2012 
CONDO στον 3 όροφο με  3 

υπνοδωμάτια, OPEN CONCEPT, 
μεγάλο σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα 
με quartz counters, μεγάλο μπαλκόνι 

και πολλά extra.

6- CHOMEDEY: Ωραιότατο 
COTTAGE με 3+1 υπνοδω-
μάτια, 3+1 μπάνια, ξύλινα 

πατώματα, ξύλινη κουζίνα, τα-
βάνια 9’’ τζάκι, πισίνα, μεγάλο 

οικόπεδο και πολλά άλλα.

Louis
Bertachas
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REAL ESTATE BROKER

2010 2011 514.979.8652  

4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
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γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 
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και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  
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πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
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χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
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NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

9-CHOMEDEY: Φωτεινό Con-
do με 2 υπνοδωμάτια, μεγάλο 
σαλόνι με τζάκι, 2 μπαλκόνια, 
εξωτερικό πάρκινγκ, σε πολλή 
καλή κατάσταση.  

8-STE-DOROTHEE: Φωτεινό 
Cottage με 3+1 υπνοδωμάτια, 
μ εγάλο  σαλόν ι  μ ε  τζάκ ι , 
τραπεζαρία τελειωμένο υπόγειο 
και πολλά extra. 

10 -CHOMEDEY:  Γων ιακό 
COTTAGE με 4 υπνοδωμάτια, 
2 μπάνια, ξύλινα πατώματα, 
πάρκινγκ για 4 αυτοκίνητα, Alarm, 
cabano

6- TOWNHOUSE στην καρδιά 
του  CHOMEDEY, 3 υπνοδωμάτια, 

μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 
ξύλινα πατώματα, garage.

7-STE-DOROTHEE: Ωραιότατο 
COTTAGE με 3+1 υπνοδωμάτια, 

πολύ μεγάλο σαλόνι, μεγάλη 
τραπεζαρία, κουζίνα, ξύλινα 

πατώματα, κεντρική θέρμανση και 
κλιματισμός, μεγάλο υπόγειο, πι-

σίνα εντός εδάφους και πολλά άλλα

4- STE-DOROTHEE: COTTAGE 
με 3 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι 

και τραπεζαρία. Μεγάλη κουζίνα, με 
DINETTE, τελειωμένο υπόγειο. Ξύ-
λινα πατώματα, πισίνα εντός εδά-

φους. Μεγάλο τελειωμένο μπαλκόνι 
(18X18) 4555 τ.π. οικόπεδο.

5- CHOMEDEY: Mεγάλο 
COTTAGE με 4+2 υπνοδωμάτια 
2+1 μπάνια. Σαλόνι, τραπεζαρία, 

κουζίνα με DINETTE και καθιστικό. 
Ολα στον πρώτο όροφο. Τελειωμέ-
νο υπόγειο, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός.

3-STE-DOROTHEE:Υπέροχο 
σπίτι με 4+1 υπνοδωμάτια, 2+2 
μπάνια,ταβάνια 9 πόδια, σαλόνι, 
τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 

dinette, μεγάλο καθιστικό, τελειωμέ-
νο υπόγειο, κεντρική θέρμανση και 
κλιματισμός (Heat Pump) και πολλά 

έξτρα. Πρέπει να το δείτε!!!

2- LAVAL-DES-RAPIDES: Μοναχι-
κό, 10-Plex (9X 3 1/2 -1x 1 1/2) σε 

καλή κατάσταση καλά ενοίκια, καλοί 
ενοικιαστές, όλα ενοικιασμένα

1- CHOMEDEY: Ωραιότατο 
COTTAGE με 3+1 υπνοδω-
μάτια, 3+1 μπάνια, ξύλινα 

πατώματα, ξύλινη κουζίνα, τα-
βάνια 9’’ τζάκι, πισίνα, μεγάλο 

οικόπεδο και πολλά άλλα.

Louis
Bertachas

Μεγαλώνοντας στην Ελλάδα θυμάμαι πως 
διάφοροι επιστήμονες έλεγαν πως όσο περισσό-
τερο μελετούσαν τα απόκρυφα της δημιουργίας, 
τόσο πιο πολύ ανακάλυπταν το χέρι του Θεού. 
 Τη σημερινή εποχή της τεράστιας επι-

στημονικής ανάπτυξης  και της συνεχούς αμφι-
σβήτησης των πάντων, τα πράγματα φαίνονται 
πως έχουν αλλάξει.
 Ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, που πλει-

στάκις ο θρησκευτικός φανατισμός δείχνει το 
άσχημο πρόσωπο του, πλειάδα επιστημόνων 
δημοσιεύει πραγματείες και βιβλία που παρου-
σιάζουν την επιστήμη να έρχεται σε κατευθείαν 
αντίθεση με την έννοια της ύπαρξη του Θεού. 
 Ο αθεϊσμός, δείχνει πως έχει γίνει πολύ 

του συρμού και η άνοδος της επιδίωξης του 
θρησκευτικού συντηρητισμού- ιδιαίτερα στις 
ΗΠΑ- να επιβάλει τις απόψεις του και τις θέσεις 
του στην πολιτική της χώρας, οδηγεί ορισμένους 
επιστήμονες, απροκάλυπτα πλέον, να πάρουν 
ανοικτά θέση εναντίον της θρησκείας.
 Η άποψη των ανωτέρω, που υποστηρί-

ζουν το ασυμβίβαστο της επιστημονικής έρευνας 
κι ανακάλυψης με τις θεμελιώδεις αρχές της θρη-
σκείας, ενισχύεται από την επιμονή ορισμένων 
συντηρητικών θρησκευτικών κύκλων στην κατά 
γράμμα ερμηνεία των Γραφών και την άρνηση 
τους να παραδεχτούν τις αναμφισβήτητες επι-
στημονικές ανακαλύψεις σχετικά με την εξέλιξη 
του ανθρωπίνου γένους. 
 Φυσικά, η ύπαρξη των αρνητών της 

πίστης δεν είναι τίποτα το νέο και οπωσδήποτε 
αυτοί δεν κατέχουν την αποκλειστικότητα του 
διαλόγου σχετικά με θέματα πίστης. 
 Βασικά, όμως, ο διάλογος αυτός εξε-

λίσσεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: στο επι-
στημονικό, που ελάχιστα ενδιαφέρεται για τις 
θεολογικές θέσεις και στο θεολογικό, που λίγο 
ενδιαφέρον δείχνει για τις επιστημονικές, με 
αποτέλεσμα η συζήτηση να μην πηγαίνει πολύ 

μακριά.
 Οι περισσότεροι , όμως, από τους 

συγχρόνους ανθρώπους που με ενδιαφέρον 
παρακολουθούν το διάλογο, επιθυμούν και να 
κατανοήσουν τις επιστημονικές εξελίξεις, αλλά 
και να παραμείνουν αμετάκλητα ριζωμένοι στην 
πίστη τους. 
 Προς ενίσχυση δε αυτής ακριβώς της 

πίστης, που δεν συγκρούεται απαραίτητα με την 
επιστημονική έρευνα, διάφοροι πανεπιστημιακοί 
διδάσκαλοι δημοσίευσαν μελέτες και απόψεις 
που άνετα συμβιβάζουν την πίστη τους με την 
επιστημονική τους θέση. 
 Πρόσφατα δε, παρακολούθησα με πολύ 

ενδιαφέρον έναν από αυτούς, τον Φράνσις Κόλ-
λινς, να παρουσιάζει με εύστοχη δεξιοτεχνία τη 
συνύπαρξη της αναμφισβήτητης επιστημονικής 
του ιδιότητας με την χριστιανική του πίστη.
 Σε συζητήσεις- που δημοσιεύτηκαν σε 

διάφορα έγκριτα περιοδικά, όπως Time και Na-
tional Geographic- με δύο εξίσου ονομαστούς 
επιστήμονες, που δηλώνουν αγνωστικιστές, το 
θέμα Θεός και επιστήμη αναλύθηκε διεξοδικά 
και νομίζω ότι οι θέσεις του Κόλλινς προκαλούν 
μεγάλο ενδιαφέρον και προσφέρουν πολλές 
απαντήσεις στις πνευματικές ανησυχίες όσων 
επιθυμούν να συμβιβάσουν την πίστη τους με 
την επιστημονική εξέλιξη.

Ο Φράνσις Κόλλινς  

 Ο Φράνσις Κόλλινς είναι ο Αμερικανός 
ιατρός, γενετιστής που ηγείται του Αμερικανικού 
Ερευνητικού Ινστιτούτου Γενετικής Ταυτότητας 
από το 1993. 
Στο ινστιτούτο αυτό εργάζονται 2,400 ερευνητές 

απ’ όλο τον κόσμο και ασχο-
λείται με τη χαρτογράφηση 
των 3 δισεκατομμυρίων βιο-
χημικών γραμμάτων της γενε-

4- CHOMEDEY: Μεγάλο Semi-
detached COTTAGE με 3 μεγάλα 
υπνοδωμάτια,  2+1 μπάνια, και-

νούργια κουζίνα, ξύλινη με counter 
γρανίτη, ξεχωριστή τραπεζαρία, 

μεγάλο σαλόνι, ξύλινα πατώματα, 

514.979.8652  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

2-

3-

Λόγω της άλλης μου ιδιότητας, του προέδρου 
της Κοινότητας, συχνά προσκαλούμαι σε χο-
ροεσπερίδες που διοργανώνουν οι διάφοροι 
εθνοτοπικοί σύλλογοι στην παροικίας μας. Οι 
περισσότεροι διατηρούν χορευτικά συγκροτή-
ματα και συνήθως δίνουν μεγάλη έμφαση τόσο 
στον αριθμό των συμμετασχόντων όσο και στην 
ποιότητα της διδασκαλίας των εθνικών χορών, 
ιδιαίτερα της περιοχής την οποίαν εκπροσωπεί 
ο κάθε σύλλογος. Αποτελεί, δε, η εμφάνιση του 
χορευτικού στη χοροεσπερίδα το σημείο ανα-
φοράς και αιτία έλξης παρουσίας των γονέων, 
παππούδων, γιαγιάδων και λοιπών συγγενών 
και φίλων, που με καμάρι παρακολουθούν τις 
χορευτικές επιδόσεις των βλασταριών τους.
Πέρα από εγγυημένη οικονομική επιτυχία της 

εκδήλωσης, η συμμετοχή τόσων πολλών χορευ-
τών παρέχει ακόμα τη δυνατότητα για σύσφιξη 
σχέσεων, διατήρηση επαφών των παλαιοτέρων 
και ευκαιρία γνωριμίας των νέων γονέων μεταξύ 
τους. Είναι, δηλαδή, ό,τι το καλύτερο για ανανέ-
ωση των συλλόγων, που την έχουν τόση ανάγκη 
την εποχή ετούτη που το σύνηθες φαινόμενο 
είναι ο σταδιακός μαρασμός των πάλαι ποτέ 
κραταιών συλλόγων.
Είναι άραγε η δημιουργία και διατήρηση χο-

ρευτικών ομάδων η απάντηση στο καυτό ερώ-
τημα και την ανησυχία περί βιωσιμότητας των 
διαφόρων συλλόγων; Εκεί βρίσκεται το μυστικό 
διατήρησής τους και αν ναι, γιατί; Ιδιαίτερα όταν 
αναλογιστούμε ότι χορευτικά υπήρχαν ανέκα-
θεν, άλλοτε με μεγάλη επιτυχία και άλλοτε όχι.
Επιφανειακά, η απάντηση είναι μάλλον κατα-

φατική. Εξάλλου, η επιτυχία της χοροεσπερίδας 
ενός συλλόγου όπου συμμετέχουν τα παιδιά 
του χορευτικού είναι μια εμφανής απόδειξη. 
Γιατί, όμως; Και γιατί σε αυτή τη συγκεκριμένη 
συγκυρία, όπου η μετάβαση από την πρώτη 
γενιά στις επόμενες συνεπάγεται με μειωμένο 
ενδιαφέρον για τη διατήρηση ενός θέματος που 
φαίνεται παλαιό και παρωχημένο.
Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την 

εμφάνιση του κάθε χορευτικού. Από τα πολύ 

μικρά παιδιά, μέχρι τους μεγάλους, φτασμένους 
χορευτές. Τα μικρά, εκ των οποίων μερικά είναι 
τόσο δα, κούτσικα, εισέρχονται στην αίθουσα 
συνοδεία των δασκάλων τους. Κρατιούνται 
χέρι-χέρι με το βλέμμα ερευνητικό ν’ ανακα-
λύψουν πρόσωπα γνώριμα, να προκαλέσουν 
την προσοχή τους. Τα περισσότερα εκπέμπουν 
αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Αλλά, ακόμα κι 
εκείνα που εμφανίζονται κάπως διστακτικά, δεν 
υστερούν σε τίποτα, ακολουθούν τα βήματα 
του χορού με μαεστρία. Μερικά μπερδεύουν τα 
ποδαράκια τους, άλλα αφαιρούνται, αλλά όλα 
μαζί, ως σύνολο, κρατούν τον ρυθμό και τα 
κελεύσματα του χορού. Τα προσωπάκια τους 
λάμπουν από χαρά, υπερηφάνεια. Και οι γονείς 
κι οι λοιποί συγγενείς συνωστίζονται γύρω τους, 
με τις μηχανές και τα βίντεο στο χέρι, ν' αποθα-
νατίσουν τα κατορθώματά τους. 
Πηγή χαράς κι υπερηφάνειας και για τους 

γονείς το χορευτικό. Ικανοποίηση εκείνης της 
εσωτερικής ανάγκης ν' ανήκουν κάπου, να νοιώ-
θουν μέλη μιας σημαντικής εθνολογικής ομάδας. 
Στη συνέχεια, οι ομάδες, ανάλογα την ηλικία, 

ακολουθούν η μία την άλλη προσθέτοντας 
περισσότερο στον γενικό ενθουσιασμό και την 
ευθυμία των παρισταμένων. Τα μεγαλύτερα 
παιδιά  παίρνουν τις επιδόσεις τους στο χορό 
μάλλον σοβαρά. Προσέχουν τα βήματά τους, 
λικνίζονται με τον ρυθμό, συναγωνίζονται στις 
φιγούρες, νοιώθουν το τι κάνουν.
Κι εδώ εστιάζεται το όλο θέμα. Παιδιά, που δι-

αφορετικά θα είχαν ελάχιστη επαφή με τις ρίζες 
τους, παθιάζονται με το χορό. Από τη μια, η ευ-
καιρία που τους προσφέρεται να επιδείξουν τις 
ικανότητές τους κι από την άλλη, η αλληλεγγύη 
και η συντροφικότητα που η στενή επαφή των 
χορευτών επιτυγχάνει. 
Παιδιά που μέχρι πρότινος ήταν πιθανώς άγνω-

στα μεταξύ τους, ανακαλύπτουν κοινά στοιχεία, 
κοινή καταγωγή. Ξαφνικά, οι ιστορίες της γιαγιάς 
και του παππού για τόπους μακρινούς και για 
πανηγύρια και ξεφαντώματα, 
παίρνουν σάρκα και οστά. Το 
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

8-STE-DOROTHEE:Υπέροχο 
σπίτι με 4+1 υπνοδωμάτια, 2+2 
μπάνια,ταβάνια 9 πόδια, σαλόνι, 

τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα 
και dinette, μεγάλο καθιστικό, 
τελειωμένο υπόγειο, κεντρική 

θέρμανση και κλιματισμός (Heat 
Pump) και πολλά έξτρα. Πρέπει 

να το δείτε!!!

6- CHOMEDEY: Μοναχικό Cottage 
με 3 μεγάλα υπνοδωμάτια, 2+1 
μπάνια, μεγάλο σαλόνι, τραπε-
ζαρία, ξύλινη κουζίνα με dinette, 

μεγάλο τσιμεντένιο μπαλκόνι, 
τελειωμένο υπόγειο με τζάκι

10- CHOMEDEY: Ωραιότατο Cottage 
με 3 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, 

σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό με τζάκι, 
τελειωμένο υπόγειο με ξύλινα πατώμα-

τα, πισίνα σε πολύ καλή κατάσταση

5- STE-DOROTHEE: Μεγάλο 
COTTAGE με 8000τ.π οικόπεδο, 
3 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι, 
ξεχωριστή τραπεζαρία, 4 season 
solarium (zytco) με κλιματισμός, 
μεγάλο μπαλκόνι, wine cellar, και 

πολλά έξτρα.

4- Chomedey: Ωραιότατο σπίτι, 
χτισμένο το 2012, διαθέτει 3 υπνοδω-
μάτια, 3+1 μπάνια, μοντέρνα κουζίνα, 
counters από γρανίτη, ξύλινα πατώ-
ματα, τελειωμένο υπόγειο, κεντρική 
θέρμανση και κλιματισμός, πισίνα 
εντός εδάφους και πολλά έξτρα

3- STE-DOROTHEE: CONDO 
στο «Villas Sur Rive» με 2 υπνοδω-
μάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κλιματι-

σμός, εξωτερικό Parking.

1- CHOMEDEY: Γωνιακό Bungalow/
SPLIT στην καρδιά του CHOMEDEY 
με 6316 τ.π., 3+1 υπνοδωμάτια, σα-
λόνι, τραπεζαρία, μοντέρνα κουζίνα, 
ξύλινα πατώματα, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, κλιματισμός, πισίνα εντός 
εδάφους,  cabano, και πολλά extra.

9- CHOMEDEY: Μοντέρνο Condo 
με ξύλινη κουζίνα, counters από 
γρανίτη, ξύλινα πατώματα, τζάκι, 
εσωτερικό γκαράζ σε πολύ καλή 

κατάσταση, έτοιμο να μετακομίσετε

Louis
Bertachas

514.979.8652  

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
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Τον κοίταζε με προσοχή προσπαθώντας να 
συλλάβει το βλέμμα του. Εκείνος, σα να το ‘κανε 
επίτηδες, έσπρωχνε τη ματιά του μακριά απ’ το 
πρόσωπο τού γιού του, καρφώνοντάς την κάπου 
στο άπειρο, χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Τα μάτια 
του, είχαν από καιρό πια χάσει τη σπιρτάδα τους, 
με το χρώμα τους να ‘χε, κάπως, ξεθωριάσει. 
-Κοίταξε με, πατέρα. Εδώ, μπροστά σου! μά-

ταια τον παρότρυνε ο Δήμος. 
Ο πατέρας του, με το κορμί του γυρτό απ’ τα 

χρόνια, έδειχνε να μη τον ακούει, να μη μπορεί 
να συγκεντρωθεί. Ήταν καιρός πια που είχε 
χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον του, 
αλλά ο Δήμος δε μπορούσε ή δεν ήθελε να το 
δεχτεί. Κάπου είχε πιστέψει ότι οι γιατροί είχαν 
κάνει λάθος- δε θα ήταν δα κι η πρώτη φορά- και 
πως η περίπτωση του πατέρα του ήταν μάλλον 
προσωρινή. Ήταν, βλέπετε, κι αυτές οι αναλα-
μπές που από καιρό σε καιρό παρουσίαζε, που 
έκαναν το Δήμο να ελπίζει. 
Άπλωσε ο Δήμος το χέρι κι έπιασε το χέρι του 

πατέρα του απαλά. Το κούνησε λιγάκι ελπίζοντας 
να τον ξυπνήσει από το λήθαργο του μυαλού 
του. Εκείνος, ελαφρά ενοχλημένος, το τράβηξε 
αδύναμα και επιτέλους κοίταξε τον γιό του. 
-Τι χασομεράς; Πάρε τα πόδια σου, ο παππούς 

θα περιμένει. Άντε, κουνήσου. 
-Μα τι λες; πατέρα. Για ποιόν παππού μιλάς;
-Έχει γούστο να μη θυμάσαι. Ποιος παππούς; 

Μου φαίνεται πως άρχισες πάλι τα δικά σου. 
Άντε, άντε, θ’ αργήσεις, του πέταξε με φούρια και 
μετά… ξανακλείστηκε στο απλανές του βλέμμα. 
Ο Δήμος κατάλαβε. Είχε αρχίσει πάλι να ξε-

στομίζει ασυναρτησίες. Ο παππούς του, είχε 
πεθάνει πριν από πολλά χρόνια- ούτε καν είχε 
προλάβει να τον γνωρίσει- και τώρα ο πατέρας 
του, χαμένος κάπου μέσα στο λαβύρινθο των 
αναμνήσεων του, τον επανάφερε μπροστά τους. 
Δεν κρατούσαν πολύ τα ξεσπάσματα, ούτε 

εμφανιζόντουσαν πολύ συχνά. Έπρεπε πια να 
το πάρει απόφαση. Ο πατέρας του είχε φύγει 
πλέον. Μπορεί να ήταν φυσικά παρών, αλλά ο 
ίδιος είχε προ πολλού μετακομίσει σε κόσμους 
άγνωστους και μακρινούς του μυαλού του. Το 
κορμί του, αυτό το τόσο γνώριμο κι αγαπημένο, 
δεν ήταν πια τίποτα περισσότερο από ένα άδειο 
δοχείο που απλά στέγαζε τον παλιό εαυτόν του 
πατέρα του. Πώς να το πιστέψει όμως; Πώς 
ήταν δυνατόν ο βράχος του, αυτός ο γίγαντας 
που δέσποζε  με την παρουσία του όλη του τη 
ζωή, να τον κοιτά τώρα χωρίς νόημα και ουσία;
Πρωταρχικά, τα συμπτώματα είχαν αρχίσει να 

παρουσιάζονται ανεπαίσθητα. Κάποιες λέξεις 
που ξέχναγε, μερικά ονόματα που δεν του ερχό-
ντουσαν στο νου, ημερομηνίες και τόπους που 
μπέρδευε, που όλα όμως, αργότερα, κατέληξαν 
σε ξεσπάσματα θυμού. Στην αρχή, ο Δήμος 
κι η μητέρα του νόμισαν πως τον πιάνανε τα 
νεύρα του γιατί τον εγκατέλειπε το θυμητικό 
του. Αργότερα, τους εξήγησε ο γιατρός που τον 
κούραρε, ότι ήταν κι αυτό μέρος της ασθένειας 
του. Τους προειδοποίησε κιόλας ότι μπορούσε 
να χειροτέρευε. 
Πώς είχε καταντήσει έτσι; αναρωτιόταν συνε-

χώς ο Δήμος. Πάντα περίμενε ότι ο πατέρας του 
θα γερνούσε όπως όλοι, θα αρρώσταινε όπως 
όλοι και θα ακολουθούσε το μοιραίο όπως όλοι. 
Όχι όμως έτσι. Τον ήθελε κοντά του μέχρι την 
τελευταία του πνοή. Ίσως λίγο άρρωστο, ίσως 
λίγο γερασμένο, αλλά με τα μυαλά του τετρακό-
σα. Το πίστευε διαρκώς ότι ο πατέρας του θα 
‘φευγε όπως τον ήξερε: Στητός, ρωμαλέος και 
πνευματώδης. Έτσι τον γνώριζε από τότε που 
καταλάβαινε τον εαυτόν του, κι έτσι τον ήθελε 
να κλείσει τα μάτια του. Να τον συμβουλεύει 
μέχρι το τέλος. Να νοιώθει την 
παρουσία του σα στήριγμα κι 
ελπίδα.

ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 
×ÁÔÆÇÓ & XATZHÓ 

ÊÁËËÉÏÐÇ, ÄÇÌÇÔÑÇÓ 

1117, RUE SAINT- CATHERINE OUEST SUITE 707
MONTREAL, QUEBEC H3B–1H9

TELS.: 514.849-3526  ·  514. 849-2117
FAX: 514-849-1595

www.hadjislaw.ca     ·      info@hadjislaw.ca

Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986

7526 St-Denis (êïíôÜ óôç Jean Talon)
Ìïntreal, H2R 2E6

TEL:271-1010   FAX:271-5984

ÓõìâïëáéïãñÜöïò
Íéêüëáïò Ðïëýæïò

Notary

Dr. ARTEMIS HIONIS  B.Sc., D.D.S.

(450) 688-8933

534, 95e Avenue., ãùíßá 9th street 
Chomedey, Laval, Quebec
 5540-B Cote-des-Neiges 

Montreal, Quebec

ÄÝ÷åôáé åðéóêÝøåéò:
*Êáèçìåñéíþò
*ÂñáäõíÝò þñåò
*ÓÜââáôá

Åõðñüóäåêôïé:
*Ìéêñïß êáé ìåãÜëïé 
*ÂåôåñÜíïé  
*ÌÝëç áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí

ìüíï ìå ñáíôåâïý

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ

(514) 928-1445 (cell.)
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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Ìïntreal, H2R 2E6

TEL:271-1010   FAX:271-5984
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
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6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 
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ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  
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Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING
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Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-
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ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
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ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
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επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

9- STE-DOROTHEE: COTTAGE 
με 3 υπνοδωμάτια, μεγάλο 

σαλόνι και τραπεζαρία. Μεγάλη 
κουζίνα, με DINETTE, τελειωμέ-
νο υπόγειο. Ξύλινα πατώματα, 
πισίνα εντός εδάφους. Μεγάλο 
τελειωμένο μπαλκόνι (18X18) 

4555 τ.π. οικόπεδο.

8-STE-DOROTHEE:Υπέροχο 
σπίτι με 4+1 υπνοδωμάτια, 2+2 
μπάνια,ταβάνια 9 πόδια, σαλόνι, 

τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα 
και dinette, μεγάλο καθιστικό, 
τελειωμένο υπόγειο, κεντρική 

θέρμανση και κλιματισμός (Heat 
Pump) και πολλά έξτρα. Πρέπει 

να το δείτε!!!

5- CHOMEDEY: Μοναχικό Cottage 
με 3 μεγάλα υπνοδωμάτια, 2+1 
μπάνια, μεγάλο σαλόνι, τραπε-
ζαρία, ξύλινη κουζίνα με dinette, 

μεγάλο τσιμεντένιο μπαλκόνι, 
τελειωμένο υπόγειο με τζάκι

10- CHOMEDEY: Ωραιότατο Cottage 
με 3 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, 

σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό με τζάκι, 
τελειωμένο υπόγειο με ξύλινα πατώμα-

τα, πισίνα σε πολύ καλή κατάσταση

1- STE-DOROTHEE: Μεγάλο 
COTTAGE με 8000τ.π οικόπεδο, 
3 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι, 
ξεχωριστή τραπεζαρία, 4 season 
solarium (zytco) με κλιματισμός, 
μεγάλο μπαλκόνι, wine cellar, και 

πολλά έξτρα.

7- CHOMEDEY: ΓΩΝΙΑΚΟ 2012 
CONDO στον 3 όροφο με  3 

υπνοδωμάτια, OPEN CONCEPT, 
μεγάλο σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα 
με quartz counters, μεγάλο μπαλκόνι 

και πολλά extra.

6- CHOMEDEY: Ωραιότατο 
COTTAGE με 3+1 υπνοδω-
μάτια, 3+1 μπάνια, ξύλινα 

πατώματα, ξύλινη κουζίνα, τα-
βάνια 9’’ τζάκι, πισίνα, μεγάλο 

οικόπεδο και πολλά άλλα.

Louis
Bertachas
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Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986

7526 St-Denis (êïíôÜ óôç Jean Talon)
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING

NEW LISTING

Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

9-CHOMEDEY: Φωτεινό Con-
do με 2 υπνοδωμάτια, μεγάλο 
σαλόνι με τζάκι, 2 μπαλκόνια, 
εξωτερικό πάρκινγκ, σε πολλή 
καλή κατάσταση.  

8-STE-DOROTHEE: Φωτεινό 
Cottage με 3+1 υπνοδωμάτια, 
μ εγάλο  σαλόν ι  μ ε  τζάκ ι , 
τραπεζαρία τελειωμένο υπόγειο 
και πολλά extra. 

10 -CHOMEDEY:  Γων ιακό 
COTTAGE με 4 υπνοδωμάτια, 
2 μπάνια, ξύλινα πατώματα, 
πάρκινγκ για 4 αυτοκίνητα, Alarm, 
cabano

6- TOWNHOUSE στην καρδιά 
του  CHOMEDEY, 3 υπνοδωμάτια, 

μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 
ξύλινα πατώματα, garage.

7-STE-DOROTHEE: Ωραιότατο 
COTTAGE με 3+1 υπνοδωμάτια, 

πολύ μεγάλο σαλόνι, μεγάλη 
τραπεζαρία, κουζίνα, ξύλινα 

πατώματα, κεντρική θέρμανση και 
κλιματισμός, μεγάλο υπόγειο, πι-

σίνα εντός εδάφους και πολλά άλλα

4- STE-DOROTHEE: COTTAGE 
με 3 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι 

και τραπεζαρία. Μεγάλη κουζίνα, με 
DINETTE, τελειωμένο υπόγειο. Ξύ-
λινα πατώματα, πισίνα εντός εδά-

φους. Μεγάλο τελειωμένο μπαλκόνι 
(18X18) 4555 τ.π. οικόπεδο.

5- CHOMEDEY: Mεγάλο 
COTTAGE με 4+2 υπνοδωμάτια 
2+1 μπάνια. Σαλόνι, τραπεζαρία, 

κουζίνα με DINETTE και καθιστικό. 
Ολα στον πρώτο όροφο. Τελειωμέ-
νο υπόγειο, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός.

3-STE-DOROTHEE:Υπέροχο 
σπίτι με 4+1 υπνοδωμάτια, 2+2 
μπάνια,ταβάνια 9 πόδια, σαλόνι, 
τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 

dinette, μεγάλο καθιστικό, τελειωμέ-
νο υπόγειο, κεντρική θέρμανση και 
κλιματισμός (Heat Pump) και πολλά 

έξτρα. Πρέπει να το δείτε!!!

2- LAVAL-DES-RAPIDES: Μοναχι-
κό, 10-Plex (9X 3 1/2 -1x 1 1/2) σε 

καλή κατάσταση καλά ενοίκια, καλοί 
ενοικιαστές, όλα ενοικιασμένα

1- CHOMEDEY: Ωραιότατο 
COTTAGE με 3+1 υπνοδω-
μάτια, 3+1 μπάνια, ξύλινα 

πατώματα, ξύλινη κουζίνα, τα-
βάνια 9’’ τζάκι, πισίνα, μεγάλο 

οικόπεδο και πολλά άλλα.

Louis
Bertachas

Μεγαλώνοντας στην Ελλάδα θυμάμαι πως 
διάφοροι επιστήμονες έλεγαν πως όσο περισσό-
τερο μελετούσαν τα απόκρυφα της δημιουργίας, 
τόσο πιο πολύ ανακάλυπταν το χέρι του Θεού. 
 Τη σημερινή εποχή της τεράστιας επι-

στημονικής ανάπτυξης  και της συνεχούς αμφι-
σβήτησης των πάντων, τα πράγματα φαίνονται 
πως έχουν αλλάξει.
 Ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, που πλει-

στάκις ο θρησκευτικός φανατισμός δείχνει το 
άσχημο πρόσωπο του, πλειάδα επιστημόνων 
δημοσιεύει πραγματείες και βιβλία που παρου-
σιάζουν την επιστήμη να έρχεται σε κατευθείαν 
αντίθεση με την έννοια της ύπαρξη του Θεού. 
 Ο αθεϊσμός, δείχνει πως έχει γίνει πολύ 

του συρμού και η άνοδος της επιδίωξης του 
θρησκευτικού συντηρητισμού- ιδιαίτερα στις 
ΗΠΑ- να επιβάλει τις απόψεις του και τις θέσεις 
του στην πολιτική της χώρας, οδηγεί ορισμένους 
επιστήμονες, απροκάλυπτα πλέον, να πάρουν 
ανοικτά θέση εναντίον της θρησκείας.
 Η άποψη των ανωτέρω, που υποστηρί-

ζουν το ασυμβίβαστο της επιστημονικής έρευνας 
κι ανακάλυψης με τις θεμελιώδεις αρχές της θρη-
σκείας, ενισχύεται από την επιμονή ορισμένων 
συντηρητικών θρησκευτικών κύκλων στην κατά 
γράμμα ερμηνεία των Γραφών και την άρνηση 
τους να παραδεχτούν τις αναμφισβήτητες επι-
στημονικές ανακαλύψεις σχετικά με την εξέλιξη 
του ανθρωπίνου γένους. 
 Φυσικά, η ύπαρξη των αρνητών της 

πίστης δεν είναι τίποτα το νέο και οπωσδήποτε 
αυτοί δεν κατέχουν την αποκλειστικότητα του 
διαλόγου σχετικά με θέματα πίστης. 
 Βασικά, όμως, ο διάλογος αυτός εξε-

λίσσεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: στο επι-
στημονικό, που ελάχιστα ενδιαφέρεται για τις 
θεολογικές θέσεις και στο θεολογικό, που λίγο 
ενδιαφέρον δείχνει για τις επιστημονικές, με 
αποτέλεσμα η συζήτηση να μην πηγαίνει πολύ 

μακριά.
 Οι περισσότεροι , όμως, από τους 

συγχρόνους ανθρώπους που με ενδιαφέρον 
παρακολουθούν το διάλογο, επιθυμούν και να 
κατανοήσουν τις επιστημονικές εξελίξεις, αλλά 
και να παραμείνουν αμετάκλητα ριζωμένοι στην 
πίστη τους. 
 Προς ενίσχυση δε αυτής ακριβώς της 

πίστης, που δεν συγκρούεται απαραίτητα με την 
επιστημονική έρευνα, διάφοροι πανεπιστημιακοί 
διδάσκαλοι δημοσίευσαν μελέτες και απόψεις 
που άνετα συμβιβάζουν την πίστη τους με την 
επιστημονική τους θέση. 
 Πρόσφατα δε, παρακολούθησα με πολύ 

ενδιαφέρον έναν από αυτούς, τον Φράνσις Κόλ-
λινς, να παρουσιάζει με εύστοχη δεξιοτεχνία τη 
συνύπαρξη της αναμφισβήτητης επιστημονικής 
του ιδιότητας με την χριστιανική του πίστη.
 Σε συζητήσεις- που δημοσιεύτηκαν σε 

διάφορα έγκριτα περιοδικά, όπως Time και Na-
tional Geographic- με δύο εξίσου ονομαστούς 
επιστήμονες, που δηλώνουν αγνωστικιστές, το 
θέμα Θεός και επιστήμη αναλύθηκε διεξοδικά 
και νομίζω ότι οι θέσεις του Κόλλινς προκαλούν 
μεγάλο ενδιαφέρον και προσφέρουν πολλές 
απαντήσεις στις πνευματικές ανησυχίες όσων 
επιθυμούν να συμβιβάσουν την πίστη τους με 
την επιστημονική εξέλιξη.

Ο Φράνσις Κόλλινς  

 Ο Φράνσις Κόλλινς είναι ο Αμερικανός 
ιατρός, γενετιστής που ηγείται του Αμερικανικού 
Ερευνητικού Ινστιτούτου Γενετικής Ταυτότητας 
από το 1993. 
Στο ινστιτούτο αυτό εργάζονται 2,400 ερευνητές 

απ’ όλο τον κόσμο και ασχο-
λείται με τη χαρτογράφηση 
των 3 δισεκατομμυρίων βιο-
χημικών γραμμάτων της γενε-

4- CHOMEDEY: Μεγάλο Semi-
detached COTTAGE με 3 μεγάλα 
υπνοδωμάτια,  2+1 μπάνια, και-

νούργια κουζίνα, ξύλινη με counter 
γρανίτη, ξεχωριστή τραπεζαρία, 

μεγάλο σαλόνι, ξύλινα πατώματα, 

514.979.8652  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

2-

3-

Λόγω της άλλης μου ιδιότητας, του προέδρου 
της Κοινότητας, συχνά προσκαλούμαι σε χο-
ροεσπερίδες που διοργανώνουν οι διάφοροι 
εθνοτοπικοί σύλλογοι στην παροικίας μας. Οι 
περισσότεροι διατηρούν χορευτικά συγκροτή-
ματα και συνήθως δίνουν μεγάλη έμφαση τόσο 
στον αριθμό των συμμετασχόντων όσο και στην 
ποιότητα της διδασκαλίας των εθνικών χορών, 
ιδιαίτερα της περιοχής την οποίαν εκπροσωπεί 
ο κάθε σύλλογος. Αποτελεί, δε, η εμφάνιση του 
χορευτικού στη χοροεσπερίδα το σημείο ανα-
φοράς και αιτία έλξης παρουσίας των γονέων, 
παππούδων, γιαγιάδων και λοιπών συγγενών 
και φίλων, που με καμάρι παρακολουθούν τις 
χορευτικές επιδόσεις των βλασταριών τους.
Πέρα από εγγυημένη οικονομική επιτυχία της 

εκδήλωσης, η συμμετοχή τόσων πολλών χορευ-
τών παρέχει ακόμα τη δυνατότητα για σύσφιξη 
σχέσεων, διατήρηση επαφών των παλαιοτέρων 
και ευκαιρία γνωριμίας των νέων γονέων μεταξύ 
τους. Είναι, δηλαδή, ό,τι το καλύτερο για ανανέ-
ωση των συλλόγων, που την έχουν τόση ανάγκη 
την εποχή ετούτη που το σύνηθες φαινόμενο 
είναι ο σταδιακός μαρασμός των πάλαι ποτέ 
κραταιών συλλόγων.
Είναι άραγε η δημιουργία και διατήρηση χο-

ρευτικών ομάδων η απάντηση στο καυτό ερώ-
τημα και την ανησυχία περί βιωσιμότητας των 
διαφόρων συλλόγων; Εκεί βρίσκεται το μυστικό 
διατήρησής τους και αν ναι, γιατί; Ιδιαίτερα όταν 
αναλογιστούμε ότι χορευτικά υπήρχαν ανέκα-
θεν, άλλοτε με μεγάλη επιτυχία και άλλοτε όχι.
Επιφανειακά, η απάντηση είναι μάλλον κατα-

φατική. Εξάλλου, η επιτυχία της χοροεσπερίδας 
ενός συλλόγου όπου συμμετέχουν τα παιδιά 
του χορευτικού είναι μια εμφανής απόδειξη. 
Γιατί, όμως; Και γιατί σε αυτή τη συγκεκριμένη 
συγκυρία, όπου η μετάβαση από την πρώτη 
γενιά στις επόμενες συνεπάγεται με μειωμένο 
ενδιαφέρον για τη διατήρηση ενός θέματος που 
φαίνεται παλαιό και παρωχημένο.
Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την 

εμφάνιση του κάθε χορευτικού. Από τα πολύ 

μικρά παιδιά, μέχρι τους μεγάλους, φτασμένους 
χορευτές. Τα μικρά, εκ των οποίων μερικά είναι 
τόσο δα, κούτσικα, εισέρχονται στην αίθουσα 
συνοδεία των δασκάλων τους. Κρατιούνται 
χέρι-χέρι με το βλέμμα ερευνητικό ν’ ανακα-
λύψουν πρόσωπα γνώριμα, να προκαλέσουν 
την προσοχή τους. Τα περισσότερα εκπέμπουν 
αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Αλλά, ακόμα κι 
εκείνα που εμφανίζονται κάπως διστακτικά, δεν 
υστερούν σε τίποτα, ακολουθούν τα βήματα 
του χορού με μαεστρία. Μερικά μπερδεύουν τα 
ποδαράκια τους, άλλα αφαιρούνται, αλλά όλα 
μαζί, ως σύνολο, κρατούν τον ρυθμό και τα 
κελεύσματα του χορού. Τα προσωπάκια τους 
λάμπουν από χαρά, υπερηφάνεια. Και οι γονείς 
κι οι λοιποί συγγενείς συνωστίζονται γύρω τους, 
με τις μηχανές και τα βίντεο στο χέρι, ν' αποθα-
νατίσουν τα κατορθώματά τους. 
Πηγή χαράς κι υπερηφάνειας και για τους 

γονείς το χορευτικό. Ικανοποίηση εκείνης της 
εσωτερικής ανάγκης ν' ανήκουν κάπου, να νοιώ-
θουν μέλη μιας σημαντικής εθνολογικής ομάδας. 
Στη συνέχεια, οι ομάδες, ανάλογα την ηλικία, 

ακολουθούν η μία την άλλη προσθέτοντας 
περισσότερο στον γενικό ενθουσιασμό και την 
ευθυμία των παρισταμένων. Τα μεγαλύτερα 
παιδιά  παίρνουν τις επιδόσεις τους στο χορό 
μάλλον σοβαρά. Προσέχουν τα βήματά τους, 
λικνίζονται με τον ρυθμό, συναγωνίζονται στις 
φιγούρες, νοιώθουν το τι κάνουν.
Κι εδώ εστιάζεται το όλο θέμα. Παιδιά, που δι-

αφορετικά θα είχαν ελάχιστη επαφή με τις ρίζες 
τους, παθιάζονται με το χορό. Από τη μια, η ευ-
καιρία που τους προσφέρεται να επιδείξουν τις 
ικανότητές τους κι από την άλλη, η αλληλεγγύη 
και η συντροφικότητα που η στενή επαφή των 
χορευτών επιτυγχάνει. 
Παιδιά που μέχρι πρότινος ήταν πιθανώς άγνω-

στα μεταξύ τους, ανακαλύπτουν κοινά στοιχεία, 
κοινή καταγωγή. Ξαφνικά, οι ιστορίες της γιαγιάς 
και του παππού για τόπους μακρινούς και για 
πανηγύρια και ξεφαντώματα, 
παίρνουν σάρκα και οστά. Το 
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1117, RUE SAINT- CATHERINE OUEST SUITE 707
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TELS.: 514.849-3526  ·  514. 849-2117
FAX: 514-849-1595

www.hadjislaw.ca     ·      info@hadjislaw.ca

Για όλες τις Συμβολαιογραφικές 
σας υποθέσεις 

Για προστασία και ασφάλεια της κινητής 
και ακίνητης σας περιουσίας και ιδιαιτέρως 
της οικογενειακής σας κατοικίας, ασχέτως 

των οικονομικών εξελίξεων.
Πείρα και υπευθυνότητα από το 1986

7526 St-Denis (êïíôÜ óôç Jean Talon)
Ìïntreal, H2R 2E6

TEL:271-1010   FAX:271-5984
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Dr. Artemis Hionis  B.sc., D.D.s.

(450) 688-8933

534, 95e Avenue., ãùíßá 9th street 
Chomedey, Laval, Quebec
 5540-B Cote-des-Neiges 

Montreal, Quebec
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*Êáèçìåñéíþò
*ÂñáäõíÝò þñåò
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REAL ESTATE BROKER
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4) VAUDREUIL: Ωραιότατο σπίτι 
με 4 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό 
με τζάκι, ξύλινα πατώματα, διπλό 
γκαράζ, κεντρική θέρμανση και 

κλιματισμός, alarm και πολλά έξτρα

6) CHOMEDEY: Μοναχικό 3Plex 
με γκαράζ + 5 εσωτερικοί χώροι 

σταθμεύσεως, όλα ανακαινισμένα, 
ηλεκτρική θέρμανση, 3 cabanas 

και πολλά έξτρα. 

5) CHOMEDEY: SPLIT LEVEL σε 
πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο 

σαλόνι, τραπεζαρία, μεγάλο 
καθιστικό (family room), ξύλινα 

πατώματα, κεντρικό κλιματισμός, 
τελειωμένο υπόγειο και πολλά έξτρα.  

REDUCED

2) CHOMEDEY: DUPLEX με 
Bachelor σε πολλή καλή κατάστα-
ση, καινούρια παράθυρα, καινού-
ρια ηλεκτρική θέρμανση, ξύλινα 

πατώματα, διπλό γκαράζ

1) CHOMEDEY: Ωραιότατο Condo 
με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 

σαλόνι , τραπεζαρία, ξύλινα πατώ-
ματα, τζάκι, κλιματισμός,, μεγάλο 
μπαλκόνι, έτοιμο για μετακόμιση

7) STE-DOROTHEE: Γωνι-
ακό COTTAGE με 6,200 τ.π. 
οικόπεδο, 3+1 υπνοδωμάτια, 
3+1 μπάνια, ωραία κουζίνα με 

counters από γρανίτη, τελειωμέ-
νο υπόγειο, ξύλινα πατώματα, 

διπλό γκαράζ, πισίνα εντός 
εδάφους, Spa και πολλά άλλα

3) CHOMEDEY: Ενοικιάζεται 
χώρος εμπορικός/γραφείο στην 

καρδιά του Chomedey, 1,410τ.π. 
στο 2ο όροφο, τηλεφωνείστε για 

πληροφορίες.

TO LEASE

NEW LISTING

SOLD in 4 days
NEW LISTING
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Τα μηνύματα που συνεχώς καταφθάνουν απ’ 
όλες τις γωνιές της γης δεν είναι καλά. Αν δεν εί-
ναι η ανεργία στην Αμερική, θα είναι η οικονομική 
κρίση στην Ευρώπη. Αν δεν είναι η πτώση της 
παραγωγικότητας στην Κίνα, θα είναι η φτώχεια 
και η ανέχεια στην υπό-Σαχάρεια Αφρική, η ύφε-
ση στην Ιαπωνία, η εξαθλίωση πολλών υποανά-
πτυκτων χωρών και η ιστορία πάει λέγοντας και 
το κορδόνι  των κακών μαντάτων  ξεδιπλώνεται 
χωρίς σταματημό. 
Κάπου λοιπόν φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χα-

θεί. Μετά από δύο Παγκοσμίους πολέμους-που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν πολλές αδικίες-, 
συνεχείς εξαγγελίες για  πρόοδο και προκοπή 
και διάφορες φανφάρες περί ανόδου του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας της δημοκρατίας, 
ο κόσμος ολόκληρος, γενικά, αντιμετωπίζει μια 
κατάσταση που βυθίζει συνεχώς στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας.
Και όλα αυτά όταν, οι περισσότεροι από εμάς, 

είχαμε πιστέψει πως τεράστια άλματα προς την 
ολοκλήρωση του κοινωνικού συμβολαίου είχαν 
γίνει και ότι  η ζωή μας είχε καλυτερεύσει κατά 
πολύ. 
Μέχρι  ενός ορισμένου σημείο αυτό ήταν σωστό. 

΄Εως τη στιγμή που το σαθρό υποστήριγμα της 
πλασματικής καλυτέρευσης της ζωής μας υπο-
χώρησε. Και υποχώρησε όχι γιατί δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις να  στηρίξουν την πρόοδο και 
την άνοδο του ανθρωπίνου γένους, αλλά διότι 
ορισμένοι έθεσαν τους εαυτούς τους υπεράνω 
κάθε λογικής και κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι, λοιπόν, η πλεονεξία, ο αριβισμός, ο αμο-

ραλισμός και η εξυπηρέτηση ενός τεραστίου 
«εγώ» εισήγαγαν νέους κανόνες στην αγορά, 
νέες πρακτικές και νέες μεθόδους άφρονα πλου-
τισμού, που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια 
εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 
Βεβαίως, τίποτα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά 

και απρόσμενα και τίποτα δεν έγινε χωρίς τη 
συγκατάθεση των κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων που είχαν την ευθύνη της φύλαξης 
και περιφρούρησης των κανόνων που  εγγυό-
ντουσαν την κοινωνική συνοχή και την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Στο βιβλίο του «Ο θάνατος της  φιλελεύθερης 

τάξης» ο αμερικάνος συγγραφέας Chris Hedges 
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίον ο 
επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ έχει διαβρώσει 
τα πάντα, τα έχει θέσει στην εξυπηρέτηση των 
δικών του επιδιώξεων και χωρίς να αναλογίζεται 

το κόστος που η κοινωνία και το περιβάλλον 
καλούνται να πληρώσουν, συνεχίζει την πορεία  
του ακάθεκτα με την ανοχή και συχνά την υπο-
στήριξη της αμερικανικής ελίτ, τόσο της πολιτικής 
όσο και των λοιπών κοινωνικών φορέων.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τον τερματισμό του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ανθρωπότη-
τα αντιμετώπισε το δίλλημα τόσο της πολιτικής 
σταθερότητας όσο και της υιοθέτησης του οικο-
νομικού συστήματος που καλύτερα θα ανταπο-
κρινόταν στις προσδοκίες και τα οράματα των 
πολιτών. Και ναι μεν η πολιτική σταθερότητα 
αντιμετωπίστηκε με συμμαχίες και τον φόβο 
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, το, δε, οικο-
νομικό σύστημα πήρε πάρα πολύ καιρό για να 
κατασταλάξει κάπου. 
Η διαμάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμου-

νισμού που ενέκυψε, υποχρέωσε τις διάφορες 
χώρες να τοποθετηθούν πεισματικά στο ένα 
στρατόπεδα ή το άλλο, ήταν δε τόσο έντονος 
ο αγώνας που και οι δυο πλευρές υιοθέτησαν 
ακραία μέτρα επιβολής του συστήματός τους, 
που στην μεν περίπτωση του κομμουνισμού 
οδήγησαν στην κατάρρευσή του, στη δε περί-
πτωση του καπιταλισμού, στην πλήρη απελευ-
θέρωση της αγοράς. 
Ο φόβος και μόνο επικράτησης του κομμουνι-

σμού ώθησε ορισμένες δυτικές κοινωνίες, ιδιαί-
τερα στις ΗΠΑ, να απορρίψουν πολλά κοινωνικά 
προγράμματα και παροχές, να αποδυναμώσουν 
το συνδικαλιστικό κίνημα και να σκληρύνουν 
πολλές από τις πτυχές του καπιταλισμού, πιστεύ-
οντας ότι έτσι απομάκρυναν τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο.
Ακόμα και όταν ο υπαρκτός κομμουνισμός 

κατάρρευσε, ο καπιταλισμός δεν το είδε ως αδυ-
ναμία εφαρμογής των αρχών του κομμουνισμού, 
αλλά ως δικαίωση και επιβεβαίωση της δικής του 
εξτρεμιστικής θέσης. Και, φυσικά, αυτό του πρό-
σφερε το έρεισμα που χρειαζόταν να απαιτήσει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, λιγότερους πε-
ριορισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος.
Τοιουτοτρόπως, η ιδιωτική πρωτοβουλία  αντι-

κατέστησε την κρατική, τα περιοριστικά μέτρα 
συρρικνώθηκαν, οι κανόνες που καθόριζαν την 
λειτουργία των χρηματαγορών χαλάρωσαν και 
γενικά, με σύνθημα την οικονομική άνοδο και 
πρόοδο, οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έκαναν ένα 
βήμα πίσω  και προσέφεραν σε μη θεσμικούς 
παίχτες την 
ευκαιρία  κα-

Κάπου χάθηκε το παιχνίδι
Του Νίκου Τ. Παγώνη

8-STE-DOROTHEE:Υπέροχο 
σπίτι με 4+1 υπνοδωμάτια, 2+2 
μπάνια,ταβάνια 9 πόδια, σαλόνι, 

τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα 
και dinette, μεγάλο καθιστικό, 
τελειωμένο υπόγειο, κεντρική 

θέρμανση και κλιματισμός (Heat 
Pump) και πολλά έξτρα. Πρέπει 

να το δείτε!!!

6- CHOMEDEY: Μοναχικό Cottage 
με 3 μεγάλα υπνοδωμάτια, 2+1 
μπάνια, μεγάλο σαλόνι, τραπε-
ζαρία, ξύλινη κουζίνα με dinette, 

μεγάλο τσιμεντένιο μπαλκόνι, 
τελειωμένο υπόγειο με τζάκι

10- CHOMEDEY: Ωραιότατο Cottage 
με 3 υπνοδωμάτια, 2+1 μπάνια, 

σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό με τζάκι, 
τελειωμένο υπόγειο με ξύλινα πατώμα-

τα, πισίνα σε πολύ καλή κατάσταση

5- STE-DOROTHEE: Μεγάλο 
COTTAGE με 8000τ.π οικόπεδο, 
3 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι, 
ξεχωριστή τραπεζαρία, 4 season 
solarium (zytco) με κλιματισμός, 
μεγάλο μπαλκόνι, wine cellar, και 

πολλά έξτρα.

4- Chomedey: Ωραιότατο σπίτι, 
χτισμένο το 2012, διαθέτει 3 υπνοδω-
μάτια, 3+1 μπάνια, μοντέρνα κουζίνα, 
counters από γρανίτη, ξύλινα πατώ-
ματα, τελειωμένο υπόγειο, κεντρική 
θέρμανση και κλιματισμός, πισίνα 
εντός εδάφους και πολλά έξτρα

3- STE-DOROTHEE: CONDO 
στο «Villas Sur Rive» με 2 υπνοδω-
μάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κλιματι-

σμός, εξωτερικό Parking.

1- CHOMEDEY: Γωνιακό Bungalow/
SPLIT στην καρδιά του CHOMEDEY 
με 6316 τ.π., 3+1 υπνοδωμάτια, σα-
λόνι, τραπεζαρία, μοντέρνα κουζίνα, 
ξύλινα πατώματα, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, κλιματισμός, πισίνα εντός 
εδάφους,  cabano, και πολλά extra.

9- CHOMEDEY: Μοντέρνο Condo 
με ξύλινη κουζίνα, counters από 
γρανίτη, ξύλινα πατώματα, τζάκι, 
εσωτερικό γκαράζ σε πολύ καλή 

κατάσταση, έτοιμο να μετακομίσετε

Louis
Bertachas

514.979.8652  

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
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Τον κοίταζε με προσοχή προσπαθώντας να 
συλλάβει το βλέμμα του. Εκείνος, σα να το ‘κανε 
επίτηδες, έσπρωχνε τη ματιά του μακριά απ’ το 
πρόσωπο τού γιού του, καρφώνοντάς την κάπου 
στο άπειρο, χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Τα μάτια 
του, είχαν από καιρό πια χάσει τη σπιρτάδα τους, 
με το χρώμα τους να ‘χε, κάπως, ξεθωριάσει. 
-Κοίταξε με, πατέρα. Εδώ, μπροστά σου! μά-

ταια τον παρότρυνε ο Δήμος. 
Ο πατέρας του, με το κορμί του γυρτό απ’ τα 

χρόνια, έδειχνε να μη τον ακούει, να μη μπορεί 
να συγκεντρωθεί. Ήταν καιρός πια που είχε 
χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον του, 
αλλά ο Δήμος δε μπορούσε ή δεν ήθελε να το 
δεχτεί. Κάπου είχε πιστέψει ότι οι γιατροί είχαν 
κάνει λάθος- δε θα ήταν δα κι η πρώτη φορά- και 
πως η περίπτωση του πατέρα του ήταν μάλλον 
προσωρινή. Ήταν, βλέπετε, κι αυτές οι αναλα-
μπές που από καιρό σε καιρό παρουσίαζε, που 
έκαναν το Δήμο να ελπίζει. 
Άπλωσε ο Δήμος το χέρι κι έπιασε το χέρι του 

πατέρα του απαλά. Το κούνησε λιγάκι ελπίζοντας 
να τον ξυπνήσει από το λήθαργο του μυαλού 
του. Εκείνος, ελαφρά ενοχλημένος, το τράβηξε 
αδύναμα και επιτέλους κοίταξε τον γιό του. 
-Τι χασομεράς; Πάρε τα πόδια σου, ο παππούς 

θα περιμένει. Άντε, κουνήσου. 
-Μα τι λες; πατέρα. Για ποιόν παππού μιλάς;
-Έχει γούστο να μη θυμάσαι. Ποιος παππούς; 

Μου φαίνεται πως άρχισες πάλι τα δικά σου. 
Άντε, άντε, θ’ αργήσεις, του πέταξε με φούρια και 
μετά… ξανακλείστηκε στο απλανές του βλέμμα. 
Ο Δήμος κατάλαβε. Είχε αρχίσει πάλι να ξε-

στομίζει ασυναρτησίες. Ο παππούς του, είχε 
πεθάνει πριν από πολλά χρόνια- ούτε καν είχε 
προλάβει να τον γνωρίσει- και τώρα ο πατέρας 
του, χαμένος κάπου μέσα στο λαβύρινθο των 
αναμνήσεων του, τον επανάφερε μπροστά τους. 
Δεν κρατούσαν πολύ τα ξεσπάσματα, ούτε 

εμφανιζόντουσαν πολύ συχνά. Έπρεπε πια να 
το πάρει απόφαση. Ο πατέρας του είχε φύγει 
πλέον. Μπορεί να ήταν φυσικά παρών, αλλά ο 
ίδιος είχε προ πολλού μετακομίσει σε κόσμους 
άγνωστους και μακρινούς του μυαλού του. Το 
κορμί του, αυτό το τόσο γνώριμο κι αγαπημένο, 
δεν ήταν πια τίποτα περισσότερο από ένα άδειο 
δοχείο που απλά στέγαζε τον παλιό εαυτόν του 
πατέρα του. Πώς να το πιστέψει όμως; Πώς 
ήταν δυνατόν ο βράχος του, αυτός ο γίγαντας 
που δέσποζε  με την παρουσία του όλη του τη 
ζωή, να τον κοιτά τώρα χωρίς νόημα και ουσία;
Πρωταρχικά, τα συμπτώματα είχαν αρχίσει να 

παρουσιάζονται ανεπαίσθητα. Κάποιες λέξεις 
που ξέχναγε, μερικά ονόματα που δεν του ερχό-
ντουσαν στο νου, ημερομηνίες και τόπους που 
μπέρδευε, που όλα όμως, αργότερα, κατέληξαν 
σε ξεσπάσματα θυμού. Στην αρχή, ο Δήμος 
κι η μητέρα του νόμισαν πως τον πιάνανε τα 
νεύρα του γιατί τον εγκατέλειπε το θυμητικό 
του. Αργότερα, τους εξήγησε ο γιατρός που τον 
κούραρε, ότι ήταν κι αυτό μέρος της ασθένειας 
του. Τους προειδοποίησε κιόλας ότι μπορούσε 
να χειροτέρευε. 
Πώς είχε καταντήσει έτσι; αναρωτιόταν συνε-

χώς ο Δήμος. Πάντα περίμενε ότι ο πατέρας του 
θα γερνούσε όπως όλοι, θα αρρώσταινε όπως 
όλοι και θα ακολουθούσε το μοιραίο όπως όλοι. 
Όχι όμως έτσι. Τον ήθελε κοντά του μέχρι την 
τελευταία του πνοή. Ίσως λίγο άρρωστο, ίσως 
λίγο γερασμένο, αλλά με τα μυαλά του τετρακό-
σα. Το πίστευε διαρκώς ότι ο πατέρας του θα 
‘φευγε όπως τον ήξερε: Στητός, ρωμαλέος και 
πνευματώδης. Έτσι τον γνώριζε από τότε που 
καταλάβαινε τον εαυτόν του, κι έτσι τον ήθελε 
να κλείσει τα μάτια του. Να τον συμβουλεύει 
μέχρι το τέλος. Να νοιώθει την 
παρουσία του σα στήριγμα κι 
ελπίδα.

1-
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Κάθε ταξίδι στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνει κι 
ένα στοιχείο που, τουλάχιστον για μένα, δεν είναι 
και τόσο ευχάριστο: η ώρα του αποχαιρετισμού. 
Η στιγμή που πρέπει να πεις αντίο. 
Για μερικούς, αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο. 

Λένε αντίο και επιστρέφουν πίσω στο τόπο που 
για πολλά χρόνια είναι πλέον το σπίτι τους. Εκεί 
που έχουν  τα συμφέροντά τους, συγγενείς και 
φίλους, και, πάνω απ’ όλα, παιδιά κι εγγόνια. Για 
μας, όμως, τους ρομαντικούς η ώρα του αντίο 
είναι πράγματι πολύ δύσκολη. Πώς να πεις αντίο 
σε κάτι που για όσο καιρό ήσουν εκεί, σε γέμιζε, 
σε συνάρπαζε, σε ζέστανε, σε συγκινούσε, σ’ 
έκανε πάλι παιδί; 
Χωρίς καμία αμφιβολία, το σωστό είναι με την 

πρώτη κατηγορία. Το σπίτι σου και η οικογένειά 
σου, ο κόσμος σου, δεν είναι πια στην Ελλάδα. 
Έλα, όμως, που όσα χρόνια κι αν περάσουν 
(και για τους περισσότερους από εμάς είναι 
τρομακτικά πολλά) η Ελλάδα δεν ξεχνιέται, δεν 
παραμερίζεται, δεν τίθεται σε δεύτερη μοίρα, δεν 
παύει να σαγηνεύει και να έλκει.  Όχι τόσο σαν 
μάνα. Τη μάνα μας την  αφήσαμε πίσω χωρίς 
πολλή σκέψη όταν οι συνθήκες και το μέλλον 
μας το καλούσαν. Αλλά σαν ερωμένη. Εκείνο 
το συναίσθημα που δεν έχει καμία σχέση με 
την πραγματικότητα. Που κάνει την καρδιά σου 
να κτυπά γοργά, τα μάγουλά σου να κοκκινί-
ζουν, οι παλάμες σου να ιδρώνουν, τα γόνατα 
να λυγίζουν και να χάνεις τα λόγια σου όταν σε 
πλησιάζει. 
Ο έρωτας. Ο τρελός κι ανεξήγητος. Κι εγώ, 

εδώ που τα λέμε, δεν έχω σκοπό να βρω την 
παραμικρή λογική εξήγηση. Θα συνεχίζω να 
είμαι τρελαμένος μαζί της χωρίς αιδώ και άνευ 
αιτιολογίας. 
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί απλούστατα αρνούμαι 

να δω τα στραβά κι ανάποδα. Τον παραλογισμό 
και την έλλειψη ορθολογισμού. Τις καταστροφι-

κές συνήθειες και τις αθεράπευτες στρεβλώσεις 
και μακρόχρονες παθογένειες. Τον ενίοτε και 
έντονα ενοχλητικό πρωτογονισμό, τον εγωκε-
ντρισμό και ιδιοτέλεια που πάντοτε καταλήγουν 
σε ελλειμματικό πολιτισμό, το «ωχ αδελφέ» του 
να μην κάνεις ποτέ κάτι αναγκαίο και τον δια-
στρεβλωμένο πατριωτισμό που καταλήγει σε 
ξενοφοβία και ρατσισμό και όχι στην πληρωμή 
φόρων και την κοινωνική αλληλεγγύη. 
Αρνούμαι να τα δω όλα αυτά γιατί είμαι αθερά-

πευτα ερωτευμένος. Αγαπώ το κλίμα, ιδιαίτερα 
της Αθήνας, τη ζεστασιά των ανθρώπων, την 
πλούσια γλώσσα, την απύθμενη κουλτούρα, 
τη ξεγνοιασιά και καλοπέραση, την κουζίνα, το 
καλό κρασί, τη μοσχομυρωδάτη ρακί και τα με-
ζεδάκια. Τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, τα 
σουβλατζίδικα, τα καλά εστιατόρια, τα κουτούκια 
και τα ταβερνάκια.  Τις αξέχαστες γεύσεις, τις 
μυρωδιές, την συνεχή παρούσα καλλιτεχνία, τ’ 
ανθισμένα  λουλούδια στην καρδιά του χειμώνα, 
τα παιδιά που τρέχουνε και γελάνε.
Πώς, λοιπόν, λες αντίο σε όλα αυτά; Δύσκολα, 

πολύ δύσκολα. Μετράς τις μέρες του αποχω-
ρισμού και βιάζεσαι να τα προλάβεις όλα. Την 
επίσκεψη στην παλιά γειτονιά που ο χρόνος την 
έκανε αγνώριστη. Το πρώτο γραφείο των μπαρ-
μπάδων σου στο Κολωνάκι, που παιδί δώδεκα 
χρονών έμαθες ότι τα καλοκαίρια δεν γυρνάς 
στους δρόμους, αλλά δουλεύεις για το χαρτζι-
λίκι σου. Στα γραφεία της εφημερίδας εκεί που 
ξεστραβώθηκες δημοσιογραφικά και   που δεν 
υπάρχουν πια. Στην κλινική του θείου σου, άλλο 
μέρος πρώιμης εργασίας, που σήμερα χάσκει 
άδεια και έρημη. Σε όλα εκείνα τα γνωστά και 
γνώριμα των παιδικών σου χρόνων, που σήμερα 
ούτε γνωστά ούτε γνώριμα είναι πια. Ο χρόνος, 
ο αμείλικτος αυτός παρανομαστής των πάντων, 
τα έχει αλλοιώσει,  
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Είναι στιγμές που σκέπτομαι όλα αυτά τα αιμα-
τηρά γεγονότα και αναρωτιέμαι αν οι παλαβοί 
του κόσμου ξεχύθηκαν ελεύθεροι στους δρόμους 
να καταστρέψουν τη ζωή μας και την ησυχία μας. 
Σκέπτομαι τους λόγους και τις αιτίες που οπλί-
ζουν το χέρι τους, το πόσο αδίσταχτοι είναι και  
πόσο αποφασισμένοι να σπείρουν τον θάνατο και 
την καταστροφή. Σαν μαύροι άγγελοι του κάτω 
κόσμου που το βάλανε σκοπό της ζωής τους να 
αναταράξουν το σύμπαν,  να επιβάλουν τις δυ-
νάμεις του σκότους και να καταστρέψουν ό,τι 
πολιτισμένο κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε 
με κόπους, θυσίες και αίμα. 
Σκέπτομαι όλα αυτά και ξαφνικά εμφανίζεται η 

μακροσκελέστατη επιστολή του γνωστού νεαρού 
αναρχικού-τρομοκράτη, Νίκου Ρωμανού, για να 
ρίξει φως στον τρόπο σκέψης και δράσης το ιδίου 
και των συντρόφων του. 
Κάτι σαν μανιφέστο μιας ιδεολογίας που ιδεο-

λογία δεν είναι και που δεν προσφέρει κάτι άλλο, 
παρά την καταστολή και ανατροπή του κόσμου 
μας, του κόσμου που μπορεί να μην είναι τέλειος 
ή αρμονικά πλασμένος, εξασφαλίζει, όμως, τις 
μίνιμουμ προϋποθέσεις ειρηνικής συμβίωσης για 
να μπορούμε να πορευόμαστε χωρίς να τρώει ο 
ένας τον άλλον.
Παιδιά, αυτός και ο αδικοχαμένος Αλέξανδρος 

Γρηγορόπουλος, των Βορείων Προαστίων της 
Αθήνας,  δηλαδή περιοχής κάποιας οικονομικής 
άνεσης των κατοίκων της, μαθητές ιδιωτικών 
σχολείων, μάλλον πλήττοντας από τη ζωή τους, 
«συχαίνονται  τους καθωσπρεπισμούς και την 
υποκρισία που επικρατούσε στο σχολικό τους 
περιβάλλον»- εκείνο το περιβάλλον που οι κόποι 
των γονέων τους τούς είχαν εξασφαλίσει για τη 
μόρφωση και πρόοδό τους- και  αποφασίζουν 

να «δραπετεύσουν από τη σχολική πλήξη» και 
επιδίδονται σε ατελείωτους περιπάτους, «εξερευ-
νώντας άγνωστα γι’ αυτούς σημεία της πόλης». 
«Βαδίζουν σε μονοπάτια διευρυμένων συζητή-
σεων κι έντονων αμφισβητήσεων για τον κόσμο 
που τους περιτριγυρίζει». Αλητεύουν, όπως λέει 
ο ίδιος, όλη την ημέρα σε πάρκα και πλατείες και 
«δεν ήταν δύσκολο να αντιπαθήσουν την αστυνο-
μία ακόμα και από ένστικτο, όπως θα μπορούσαν 
να πουν,» κατά τον ίδιο.
Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ, δυο πλουσιόπαιδα, που 

γύρω στα δεκατέσσερα, πλήττουν, αμφισβη-
τούν τον κόσμο που βλέπουν γύρω τους, κάνουν 
κοπάνα από το σχολείο και «ακόμα από ένστι-
κτο» αντιπαθούν τα όργανα της τάξης και της 
ασφάλειας που προστατεύουν εκείνον ακριβώς 
τον κόσμο που, στην τρυφερή ηλικία των δεκα-
τεσσάρων,  αποφάσισαν ότι δεν τους κάνει, άρα 
η βία και οι συμπλοκές, που «ακολουθούσαν και 
αντέγραφαν», είναι η απάντηση σε όλα αυτά που 
έβλεπαν «αλητεύοντας» και που σίγουρα δεν κα-
τείχαν τη μόρφωση και τη διανοητική ικανότητα 
να καταλάβουν και να αναλύσουν.
Αντί, λοιπόν, να επιδιώξουν να εμβαθύνουν και 

να αναζητήσουν τη γνώση ώστε να κατανοήσουν 
τις πολλαπλές αδικίες που σίγουρα η σύγχρονη 
κοινωνία περιέχει και να αναζητήσουν τρόπους 
αλλαγής των κακώς κειμένων, αποφάσισαν στους 
«ατελείωτους περιπάτους» τους της σχολικής 
κοπάνας να αντιγράψουν τους ανθρώπους που 
συγκρούονται με την αστυνομία. 
Βέβαια, «πιστεύει» ο Ρωμανός, «στην επανα-

στατική αυτοδικία και στην προσπάθεια του κάθε 
ανθρώπου να λύνει μόνος του  
τους λογαριασμούς του μακριά 
από τη διαμεσολάβηση των 



«Δεκέμβρης 
μήνας 

έφτασε….»
Δεκέμβρης μήνας έφθασε
Με κρύα και με χιόνια,
Κι’ ένα δενδράκι έλαμψε
Με Χριστουγέννων δώρα

Στην κορυφή του βάλανε
Ένα λαμπρό αστέρι,
 Και του Χριστού την Γέννηση
Στον νού μου έχει φέρει

Χριστός γεννήθηκε στην Γη
Σε μια σπηλιά ειρηνική,
Θεού τη γνώση φωτεινή
Στον Ανθρωπο και το παιδί

Χριστός  γεννήθηκε στη Γη
Να πει και να διδάξει,
Πως κάθε ανθρώπινη ζωή
Σε μια φωλιά ειρηνοδίκη
Με Ήλιο να χαράξει.

Παναγιώτης Φωκάς

Χριστούγεννα 
για όλους

Στον κόσμο κάποια μέρα
Μια φωτεινή βραδιά,
Γεννήθηκες Χριστέ μου
Σε ταπεινή σπηλιά

Να φέρεις την γαλήνη
Να δώσεις την χαρά
Στον κόσμο την ειρήνη
Αγάπη στα παιδιά

Χριστούγεννα και δώρα
Κι’ αγάπη στην καρδιά,
Ας ανταλλάξουν όλα
Του κόσμου τα παιδιά

Σε κείνα που δεν έχουν
Και είναι ορφανά,
Ας δώσουμε μας βλέπουν
Χριστός και Παναγιά 

Παναγιώτης Φωκάς
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HAMILTON BACK ON TOP

McLaren’s Lewis Hamilton won a chaotic and 
thrilling Belgian Grand Prix last Sunday to 
seize back the Formula One championship 
lead from Red Bull’s Mark Webber. Hamilton’s 
victory, despite a near-miss with the barriers 
in the challenging conditions ranging from dry 
to wet, lifted him three points clear of second-
placed Webber at the top of the standings with 
six races remaining. “It was a great weekend, 
and very tough racing,” said the Briton. “It al-
most feels like this is my first win. It’s just phe-
nomenal.” The success, his third of the season, 
contrasted with team mate and reigning world 
champion Jenson Button’s misfortune on a 
sweet-and-sour day for the British team and 
their two world champions. Button, running be-
hind Hamilton in a McLaren one-two at the fast 
and flowing circuit, was shunted out of the race 
by Webber’s young German team mate and 
title rival Sebastian Vettel on the 17th of the 44 
laps. Vettel was given a drive-through penalty 
for causing a collision and then plunged further 
back through the field after tangling with Force 
India’s Vitantonio Liuzzi and puncturing his 
own left rear tire. The German ended up 15th 
and out of the points for the third time this year. 
Webber, winner of four of the 13 races so far 
this season, had been on pole position but suf-
fered a terrible start on a day where the fickle 
Spa weather played its hand to full effect and 
the safety car was twice deployed. Poland’s 
Robert Kubica finished third for Renault, losing 
second with a pit-stop error but still taking a 
morale-boosting result for a team who this time 
last year became embroiled in a major race-fix-
ing scandal that led to a suspended permanent 
ban. Hamilton has 182 points to Webber’s 179 
and Vettel’s 151. Button is on 147. Red Bull 
stays ahead of McLaren in the constructors’ 
standings by a single point. (Reuters)

F1 CALENDAR GROWS TO 20 RACES FOR 
2011

Formula One will stretch to a record 20 races 
next year with India making its Grand Prix de-
but in late October although no new teams will 
be coming in, the sport’s governing body said 
on Wednesday. The Indian round, at a circuit 
being built near New Delhi, is due to be the 
18th of the championship on October 30 sub-
ject to the facility passing a final inspection by 
the International Automobile Federation (FIA). 
The governing body said in a statement after 
a meeting of its world motor sport council that 
the 2011 season will start in Bahrain on March 
13 and end in Brazil on November 27 with 
Abu Dhabi becoming the penultimate race on 
November 13. The current season is a record-
equaling 19 races, with South Korea the 2010 
newcomers. However, the slim hopes of the 
starting grid being expanded to a full capacity 
of 13 teams, assuming all of the existing ones 
remain, were snuffed out. FIA said a number 
of parties had expressed an interest but “it was 
considered that none of the candidates met the 

requirements to be granted an entry into the cham-
pionship. Many of the expected main contenders 
had already withdrawn for financial reasons but 
Spanish-based Epsilon Euzkadi and a joint effort 
involving Italy’s Durango and Canada’s former 
world champion Jacques Villeneuve had remained 
in the running.

A 20-race calendar has long been a desire of the 
sport’s commercial supremo Bernie Ecclestone 
but has met resistance from teams in the past 
due to the extra burden imposed on mechanics 
and traveling employees. Cost cutting measures 
have further reduced the number of staff attending 
races, while some test teams have been disband-
ed due to the ban on testing during the season. 
The world motor sport council also announced 
steps to enable the governing body to punish F1 
drivers and other competitors in the FIA series 
who commit motoring offences on public roads. 
McLaren’s 2008 world champion Lewis Hamilton 
was fined $500 after being stopped by police for 
reckless driving in a Melbourne street at this year’s 
Australian Grand Prix. “Competitors at FIA events 
must act as ambassadors for the sport, be aware 
their conduct on the road must be exemplary and 
respect road safety rules,” declared the FIA state-
ment. It said the international sporting code would 
be amended to enable the governing body to 
withdraw a driver’s international super license in 
the most serious cases.

Here’s what the 2011 FIA Formula One World 
Championship calendar looks like: 13/03 Bahrain; 
27/03 Australia; 10/04 Malaysia; 17/04 China; 
08/05 Turkey; 22/05 Spain; 29/05 Monaco; 12/06 
Canada; 26/06 Europe; 10/07 Great Britain; 24/07 
Germany; 31/07 Hungary; 28/08 Belgium; 11/09 
Italy; 25/09 Singapore; 09/10 Japan; 16/10 Korea; 
30/10 India; 13/11 Abu Dhabi; 27/11 Brazil
GREEKS HAD GEORGIA AND CROATIA ON 
THEIR MIND

Greece produced a disappointing display and 
result in their first qualifying game for Euro 2012 
in Athens last Friday night, as Nikos Spiropoulos’s 
first goal for the national team salvaged a draw 
against plucky Georgia. In his first competitive 
match in charge, Fernando Santos started with a 
4-4-2 formation but with mostly the same person-
nel that Greece had at the World Cup in South 
Africa.  The game started in the worst possible 
fashion for Greece as a sloppy defensive lapse 
allowed Aleksandr Iashvili to steal in and poke the 
ball in between Michalis Sifakis’s legs. Greece 
took a while to recover from the early shock and 
did not start to make real progress in the Georgian 
half until half an hour had gone. Too often, crosses 
were sent in from deep, leaving Dimitris Salpigidis 
and Fanis Gekas with little chance of competing 
with the taller Georgian defenders. The home side 
had more purpose in the second half and only a 
few minutes in, Salpigidis had an effort stopped 
on the line after a good team move. Santos made 
another attacking substitution in the 72nd minute 
when Kostas Mitroglou came on for Giourkas 
Seitaridis, who had shown plenty of energy in the 
right-back position but whose crossing had been 

woeful. By this time, Santos had swicthed to a 
4-3-3 formation that his predecessor Otto Re-
hhagel had persisted with.  Just moments later, 
Greece got the equalizer they craved. Salpigidis 
sent in a low, hard cross, which Mitroglou back-
heeled towards goal. The ball was cleared in 
a rush and only fell to Nikos Spiropoulous who 
smashed it into the goal. A couple of minutes 
later Giorgos Karagounis saw a shot go narrowly 
wide as Greece piled on the pressure. 
On Tuesday, Greece produced a well-organized 
defensive display in Zagreb to secure a 0-0 draw 
against Croatia and get their Euro 2012 qualifica-
tion campaign back on track. Switching from the 
4-4-2 formation he employed against Georgia, 
Santos opted for a compact 4-5-1 lineup that in-
cluded Giorgos Tzavellas at left back. Tzavellas 
had an impressive 90 minutes, as did the whole 
of the back four, which was aided by a hard-
working midfield that included Giorgos Samaras 
operating on the left. Croatia were limited to few 
chances, and though keeper Michalis Sifakis had 
a few nervy moments, including a flap at a corner 
in the final minutes, Greece was rarely troubled. 
Croatia’s best chance came in the third minute of 
injury time when the ball fell to substitute Eduar-
do in the box but his first-time strike was blocked 
by the excellent Sokratis Papastathopoulos. The 
price for the heavy defensive work that Greece 
put in was that they created few chances of their 
own at the other end. Dimitris Salpigidis played 
as a lone striker in the first half and Fanis Gekas 
in the second but neither had the service or 
support needed to threaten Slaven Bilic’s team. 
Nevertheless, Santos will no doubt be pleased 
with the point, especially as Israel was held to a 
0-0 draw in Georgia. (SIG)

MAMMOUTH PENALITY FOR OLYMPIACOS

A sports judge issued last Friday a heavier than 
expected penalty to Olympiacos Soccer Club, 
who will have to play the first nine home games 
of the new season behind closed doors for the 
riots that led to the abandonment of the last 
game of the finals with Panathinaikos in June. 
The Reds will also have to pay a fine that adds 
up to 111,000 euros. At least they did not have 
any points deducted from the new season. Olym-
piacos, who had expected a penalty of five to 
six matches without their fans have the right and 
the intention to file an appeal. The Piraeus club 
will stay at the Peace and Friendship Stadium 
despite their efforts to secure the court of Elliniko 
instead. The draw for the new league will take 
place on September 13. (AN)

BARRY GRANICH, 
B.A., B.C.L., L.L.B.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
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Μετά την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν 
«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα Ομπάμα από τη Νέα Υόρκη
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επιχείρηση εναντίον του» δήλωσε.
«Ελπίζω ότι αυτή η επιτυχημένη επιχείρηση θα 

οδηγήσει στην εξασθένιση ενός από τα πιο επικίν-
δυνα τρομοκρατικά δίκτυα στον κόσμο και πιστεύω 
ότι αυτό "μετράει" για την πλειοψηφία των ανθρώ-
πων σε ολόκληρο των κόσμο» είπε.

Διαφωνούν με την πόντιση της σορού

Για πολλούς μουσουλμάνους ηγέτες η μεγάλη 
ανησυχία είναι η πόντιση της σορού του Μπιν Λά-
ντεν στη θάλασσα και όχι ο ενταφιασμός της. 
Η σορός του ηγέτη της Αλ Κάιντα μεταφέρθηκε 

με αμερικανικό αεροπλανοφόρο και σύμφωνα με 
Αμερικανούς αξιωματούχους ποντίστηκε στη θά-
λασσα με βάση τις μουσουλμανικές παραδόσεις. 
«Αυτός δεν είναι ο ισλαμικός τρόπος. Ο ισλαμι-

κός τρόπος είναι να θάβεις τον νεκρό στη Γη (αν 
έχει πεθάνει εκεί) όπως όλους τους άλλους αν-
θρώπους» λέει ο σαουδάραβας Άμπντουλ Μόχσεν 
Αλ-Ομπάϊκαν, σύμβουλος το Σαουδικού Βασιλικού 
Δικαστηρίου. 
Ο Αμιντάν, μέλος του ινδονησιακού Συμβουλίου 

των Ουλεμάδων (MUI), της ανώτατης ισλαμικής 
αρχής στη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα 
στον κόσμο, υποστηρίζει ότι περισσότερο τον προ-
βληματίζει η ταφή παρά το πως σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν. 
«Η πόντιση της σορού κάποιου στον ωκεανό 

προϋποθέτει την ύπαρξη μίας εξαιρετικά ιδιαίτε-
ρης κατάστασης. Υπάρχει τέτοια;» είπε στο πρα-
κτορείο Reuters. 
«Αν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να το εξηγήσουν αυτό, 

τότε φαίνεται το ίδιο με το να πετάξεις το κουφάρι 
ενός ζώου (στη θάλασσα) και αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει σεβασμός προς τον άνθρωπο...και αυτό 
που έκαναν μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο μέ-
νος στους υποστηρικτές του Οσάμα» σχολιάζει ο 
ίδιος.

Άοπλος αντιστάθηκε πριν εξοντωθεί, 
λένε τώρα οι Αμερικανοί

Ουάσινγκτον Υιοθετώντας διαφορετική γραμμή 
από αυτήν των πρώτων ωρών, μετά την επιτυ-
χημένη επιχείρηση για την εξόντωση του Οσάμα 
Μπιν Λάντεν, οι ΗΠΑ δηλώνουν πλέον ότι ηγέτης 
της Αλ Κάιντα δεν ήταν οπλισμένος αν και αντιστά-
θηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οί-
κου Τζέι Κάρνεϊ.
Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα δεν έφερε όπλο, παραδέ-

χτηκε ο Κάρνεϊ, παρά το ότι Αμερικανοί αξιωματού-
χοι είχαν δηλώσει ότι αντιστάθηκε (προφανώς ενό-
πλως) κατά τη διάρκεια της εισβολής των ειδικών 
δυνάμεων στην κατοικία όπου διέμενε.
Η εκδήλωση αντίστασης δεν χρειάζεται όπλο, ση-

μείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. 
Ο Μπιν Λάντεν πυροβολήθηκε στο στήθος και στο 

κεφάλι, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας 
ότι στο ίδιο δωμάτιο με τον ηγέτη της Αλ Κάιντα 
ήταν μία γυναίκα, η οποία αντιστάθηκε. Οι κομά-
ντος την πυροβόλησαν χωρίς να την σκοτώσουν.
Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ακόμα ότι η σύζυγος 

του ηγέτη της Αλ Κάιντα τραυματίστηκε κατά τη δι-
άρκεια της επιχείρησης αυτής και δεν σκοτώθηκε, 
όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες Αμερικανών αξιωματού-

χων που μίλησαν ανώνυμα σε ειδησεογραφικά 
πρακτορεία, τη στιγμή της εισβολής ο ηγέτης της 
Αλ Κάιντα βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά του. 
Δέχτηκε δύο πυροβολισμούς από τους κομάντος. 
Στην επιδρομή έχασαν επίσης τη ζωή τους τρεις 

ενήλικοι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο αδελφός και 
ο γιος του Μπιν Λάντεν. 
Την επιχείρηση στο Πακιστάν, παρακολούθησαν 

ζωντανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, 
και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, μέσω ειδι-
κής κάμερας που κατέγραφε τις εξελίξεις.

Επιχείρηση μυστική από το Πακιστάν

Την ίδια ώρα επιμένουν αξιωματούχοι στις ΗΠΑ 
να διατυπώνουν αιχμές για το ρόλο του Πακιστάν 
τόσο στα προηγούμενα χρόνια (επί έξι χρόνια κρυ-
βόταν στη χώρα) όσο και το ρόλο που θα έπαιζε 
κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αν γνώριζε εκ 
των προτέρων τις προθέσεις των ΗΠΑ.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο επικεφα-

λής της CIA Λίο Πανέτα δήλωσε ότι οι συνεργάτες 
του ήταν κατά 60 με 80% βέβαιοι ότι ο Μπιν Λά-
ντεν βρισκόταν στο επίμαχο κτιριακό συγκρότημα. 
Οι αμερικανικοί δορυφόροι δεν είχαν καταφέρει να 
αναγνωρίσουν τον Μπιν Λάντεν ούτε κανένα μέ-
λος της οικογένειάς του παρά τις πληροφορίες που 
τους είχαν οδηγήσει σε αυτό.
Πάντως η CIA απέκλεισε την πιθανότητα να συ-

νεργαστεί με το Πακιστάν στην επιχείρηση διότι 
«είχε αποφασιστεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 
συνεργασίας με τους Πακιστανούς θα έθετε σε κίν-
δυνο την αποστολή: Μπορεί να ενημέρωναν τους 
στόχους», επισήμανε ο Πανέτα.
Επιβεβαίωσε δε ότι στη διάρκεια της επιχείρησης 

οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλεξαν «ένα εντυπω-
σιακό αριθμό υλικών, μεταξύ άλλων ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και ηλεκτρονικά».
Από την πλευρά του το Πακιστάν εξέφρασε την 

ανησυχία του σε ό,τι αφορά την «μονομερή ενέρ-
γεια» των αμερικανικών δυνάμεων «που έγινε χω-
ρίς άδεια».
«Οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν τη συνεργασία 

και αντιπροσωπεύουν ορισμένες φορές ακόμη και 
απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», υπο-
γραμμίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών.
Παρα ταύτα, παραδέχεται το Πακιστάν ότι αντάλ-

λασσε πληροφορίες με τη CIA για το κτιριακό συ-
γκρότημα στο οποίο έγινε η επιδρομή από το 2009.

Μερίδιο στην επιτυχία διεκδικούν 
και οι Αφγανοί πράκτορες.

Αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλεί-
ας (NDS) του Αφγανιστάν υποστήριξε ότι Αφγανοί 
κατάσκοποι ήταν αυτοί που υπέδειξαν στους Αμε-
ρικανούς το ύποπτο, όπως το θεωρούσαν, σπίτι, 
στο οποίο σκοτώθηκε τελικά ο Οσάμα Μπιν Λά-
ντεν. Διευκρίνισε πάντως ότι οι Αφγανοί πράκτορες 
δεν είχαν υποψιαστεί ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα θα 
μπορούσε να διαμένει στο συγκεκριμένο σπίτι.
Εν τω μεταξύ, πολλά είναι σκοτεινά σημεία της δι-

εξαγωγής της επίθεσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
προσέγγιση και τα μέσα των Αμερικανών βαθιά 
στο πακιστανικό έδαφος, περίπου 100 χιλιόμετρα 
από τα σύνορα με το Αφγανιστάν.
Το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών διευ-

κρίνισε ότι τα αμερικανικά ελικόπτερα εισήλθαν 
στον εναέριο χώρο του μέσα από νεκρά σημεία 
στη κάλυψη των ραντάρ, τα οποία σημεία υπάρ-
χουν λόγω των λόφων που περιβάλλουν την πόλη 
Αμποταμπάντ.
Σημειώνεται ότι η πόλη είναι μέσα σε ζώνη όπου 

απαγορεύονται οι πτήσεις και όπου θεωρητικά τα 
αεροσκάφη χωρίς άδεια θα πρέπει να καταρρίπτο-
νται.
Είναι πιθανό, αναφέρει το Aviation Week ότι οι 

Αμερικανοί κομάντο χρησιμοποίησαν τροποποιη-
μένα BlackHawk με χαρακτηριστικά stealth, όπως 
μειωμένη εκπομπή θερμότητας, τεχνολογίες μεί-
ωσης του θορύβου και μειωμένου ίχνους στα ρα-
ντάρ. 
Λόγω βλάβης (ή άλλου προβλήματος) ένα από 

αυτά τα ελικόπτερα καθηλώθηκε στο έδαφος. Μετά 
την επιχείρηση, οι Αμερικανοί στρατιώτες το κατέ-
στρεψαν ολοσχερώς.
Επιπλέον το Wired επισημαίνει ότι μπορεί να χρη-

σιμοποιήθηκε και το μη επανδρωμένο αεροσκά-
φος παρατήρησης RQ-170 το οποίο έχει και αυτό 
χαρακτηριστικά stealth.
Για την ώρα από την πλευρά των ΗΠΑ δεν υπάρ-

χει επίσημη επιβεβαίωση για όλα αυτά.

Καλύτερη η εικόνα του Ομπάμα 
μετά την εξόντωση Μπιν Λάντεν

Ουάσιγκτον Θετικά αποτιμά σε γενικές γραμμές 
η αμερικανική κοινή γνώμη την επιτυχημένη επι-
χείρηση για τον εντοπισμό και την εξόντωση του 
Οσάμα μπιν Λάντεν, πιστώνοντας την επιτυχία 
κατά κύριο λόγο στον Μπαράκ Ομπάμα.
Στην έρευνα που διεξήγαγαν από κοινού οι 

Reuters/Ipsos το 39% υποστηρίζουν ότι η γνώμη 
τους για τον πρόεδρο Ομπάμα έχει βελτιωθεί ενώ 
το 42% απαντά ότι έχει βελτιωθεί η άποψή τους για 
τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο κατά 
της τρομοκρατίας.
Πάντως το 33% υποστηρίζει ότι η εξόντωση του 

ηγέτη της Αλ Καίντα τους έστρεψε υπέρ της άπο-
ψης ότι οι ύποπτοι για σχέσεις με την τρομοκρατία 
πρέπει να κρατούνται στο Γκουαντάναμο χωρίς να 
προσάγονται δίκη.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι μόλις το 18% δηλώ-

νουν ότι αισθάνονται ασφαλέστεροι μετά την εξό-
ντωση του Μπιν Λάντεν, σε μία προφανή αντίθεση 
με τον πρόεδρο τους ο οποίος τη Δευτέρα υπο-
γράμμισε ότι ο κόσμος χωρίς τον Μπιν Λάντεν είναι 
ένα ασφαλέστερο μέρος.
Σε ό,τι αφορά το ποιος πρέπει να πιστωθεί την 

επιτυχία για την εξόντωση του Μπιν Λάντεν, το 
32% πιστεύει ότι αυτή ανήκει στον Μπαράκ Ομπά-
μα ενώ το 13% δηλώνει ότι είναι επιτυχία του πρώ-
ην προέδρου Τζορτζ Ο. Μπους, ο οποίος ξεκίνησε 
τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας έχοντας διαχει-
ριστεί την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Η δημοτικότητα του Μπαράκ Ομπάμα έχει γνωρί-

σει τις τελευταίες εβδομάδες πτώση, κυρίως λόγω 
των αυξημένων τιμών στη βενζίνη (οι οποίες ανα-
μένεται να αυξηθούν προς το καλοκαίρι σε πρωτο-
φανή επίπεδα), ένα από τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα της καθημερινότητας για το μέσο Αμερικανό.
Η επιχείρηση κατά του Οσάμα μπιν Λάντεν ανα-

μένεται να ενισχύσει τη δημοτικότητα του Αμερικα-
νού προέδρου, ενόψει βεβαίως και των εκλογών 
του 2012, στις οποίες ο πρόεδρος Ομπάμα διεκδι-
κεί την επανεκλογή του.
* Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε online τη Δευτέρα, μία 

ημέρα μετά την επιχείρηση, σε 1010 ενήλικες.
Newsroom ΔΟΛ
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«Ασήμαντη η πρόοδος»
Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο 

για τη λίμνη Κορώνεια

Βρυξέλλες, Βέλγιο Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή την Ελλάδα για τη ρύπανση και μη αποκατάσταση της σχεδόν εξαφανισμένης 
λίμνης Κορώνειας, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευό-
μενων περιοχών φυσικού κάλλους (Νatura 2000). Ακόμα, η ΕΕ παγώνει τη χρημα-
τοδότηση για το σχέδιο αποκατάστασης.
Η Επιτροπή κατηγορεί την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 

για τα ενδιαιτήματα, τα πτηνά, την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τις απορ-
ρίψεις επικίνδυνων ουσιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η λίμνη Κορώνεια αποτελεί διεθνώς σημαντικό 

υγρότοπο και έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω ρύπανσης και παράνομων γε-
ωτρήσεων [για άρδευση], με σοβαρές συνέπειες για την τοπική πανίδα και χλωρί-
δα».
Παρόλο που από το 2004 έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για την αποκατάσταση 

του υγροτόπου, χρηματοδοτούμενο και από την ΕΕ, η πρόοδος ήταν «ασήμαντη ως 
τώρα».
Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται η διοχέτευση νερού στην σχεδόν απο-

ξηραμένη λίμνη, τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
λυμάτων και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές αστικές περιοχές.
Μάλιστα, προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ ήταν η ανάληψη συγκε-

κριμένης δράσης για τη σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και τον έλεγχο απορρί-
ψεων αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα όμως με την Επιτροπή, πολλοί από τους όρους αυτούς δεν έχουν ακόμα 

ικανοποιηθεί. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε όχι μόνο να παραπέμψει την Ελλάδα αλλά 

και να παγώσει προς το παρόν τη χρηματοδότηση. 
Στο παρελθόν η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, την οποία 

ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη το Μάιο του 2010.
H υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο, ύστερα από σύσταση του επιτρόπου 

Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ

Υπό την πίεση της ΕΕ
Αλλαγή στάσης εξετάζει η ουγγρική 
κυβέρνηση για το νόμο περί Τύπου

Βουδαπέστη, Ουγγαρία Την πρόθεση της δεξιάς κυβέρνησής του να επανεξετάσει 
και ενδεχομένως να προβεί σε αλλαγές στον αμφιλεγόμενο νόμο περί Τύπου, που 
έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγ-
γαρίας, Γιάνος Μάρτονι.
Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν για άλλη μία φορά σε διαδήλωση στη 

Βουδαπέστη και σε τέσσερις άλλες πόλεις κατά του νόμου. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ουγγαρία θα αναθεωρήσει το Νόμο και 

θα βρει λύσεις, οι οποίες θα ικανοποιούν όλους. Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο 
Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διαμήνυε, πως η Ουγγαρία θα προχωρούσε 
σε αλλαγές στο Νόμο εάν κάτι τέτοιο έπρατταν και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ που 
έχουν παρόμοιες ρυθμίσεις για τον Τύπο. 
Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 

2011.
Στην επιστολή-τελεσίγραφο που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα προς τον 

υπουργό Δικαιοσύνης Τίμπορ Νάβρατσιτς η Επίτροπος Νέλι Κρους διατυπώνει 
«σοβαρές αμφιβολίες» για το εάν ο νόμος συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δίνει ακόμα προθεσμία δύο εβδομάδων στην ουγγρική κυβέρνηση να προβεί σε 

αλλαγές ώστε να εξαλειφθούν οι κοινοτικές αμφιβολίες. Προσθέτει μάλιστα πως 
εάν η κυβέρνηση στη Βουδαπέστη δεν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις, η Επιτρο-
πή διατηρεί το δικαίωμα να προειδοποιήσει την ουγγρική πλευρά για ενδεχόμενη 
επαπειλούμενη πρώτη προσφυγή σε δικαστική διαδικασία.
Στην κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήλθε να προστεθεί η απόφαση της κοινο-

βουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία υπεραμύνεται των 
«πηγών των δημοσιογράφων» απαιτώντας από την ουγγρική κυβέρνηση και την 
ουγγρική Βουλή να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην τροποποίηση του 
νόμου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις κατά του νόμου οι οποίες 

αναμένεται να κορυφωθούν με την κεντρική μαζική διαδήλωση την ημέρα εορτα-
σμού της εθνικής ουγγρικής επετείου στις 15 Μαρτίου. 
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Στο «χορό» των αποκαλύψεων
Το δικό τους «WikiLeaks» ετοιμάζουν πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ

Βερολίνο, Γερμανία Τη στιγμή που η διεθνής διπλωματική σκηνή 
«στροβιλίζεται» γύρω από τις διαρροές του WikiLeaks, πρώην συνεργάτες 
του καταζητούμενου Τζούλιαν Άσαντζ σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στα μέσα 
Δεκεμβρίου το δικό τους δικτυακό τόπο αποκαλύψεων, όπως γράφει την Τετάρτη η 
γερμανική εφημερίδα Die Tageszeitung. 
Πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ εκφράζουν απογοήτευση για το 

«δεσποτικό» στυλ του πρώην χάκερ και ιδρυτή του δικτυακού τόπου, ο οποίος 
έχει έλθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με διαρροές που προκαλούν 
αναταραχή σε ηγέτες και κυβερνήσεις.
«Είμαι η καρδιά και η ψυχή αυτού του οργανισμού, ο ιδρυτής, ο φιλόσοφος, ο 

πρώτος προγραμματιστής, ο διοργανωτής, ο χρηματοδότης και όλα τα υπόλοιπα. 
Εάν έχεις πρόβλημα με αυτό, άντε χάσου»... Με αυτή τη δήλωση είχε απαντήσει ο 
Άσαντζ σε συνεργάτη που τον επέκρινε.
Τώρα ομάδα πρώην συνεργατών του 40χρονου Αυστραλού ετοιμάζει να 

παρουσιάσει στα μέσα Δεκεμβρίου ένα νέο δικτυακό τόπο, ο οποίος όπως 
δηλώνουν δεν έρχεται να ανταγωνιστεί το WikiLeaks, αλλά θα έχει μία 
διαφορετική, ευρύτερη προσέγγιση.
Πρώην μέλη του WikiLeaks επικρίνουν τον Άσαντζ ότι επικεντρώθηκε 

στη δημοσιοποίηση υλικού για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αγνόησε άλλες 
πληροφορίες. «Υπήρχε έλλειψη διαφάνειας ως προς το πώς λαμβάνονταν 
αποφάσεις» δήλωσε στην Die Tageszeitung o πρώην εκπρόσωπος του WikiLeaks 
στη Γερμανία Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ.
Ο ίδιος έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία του στο WikiLeaks, το 

οποίο τιτλοφορείται Inside WikiLeaks και θα εκδοθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο 
του 2011.
Ο Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο σε συνέντευξή 

του στο Spiegel ότι αποχωρεί εξαιτίας της απογοήτευσής του για τον τρόπο με τον 
οποίο ο Τζούλιαν Άσαντζ χειρίζεται το δικτυακό τόπο. 
Την εποχή εκείνη ο Μπεργκ ήταν το δεύτερο πιο γνωστό πρόσωπο του WikiLeaks 

μετά τον ιδρυτή του, ο οποίος σήμερα καταζητείται διεθνώς στο πλαίσιο έρευνας 
των σουηδικών Αρχών σε σχέση με υπόθεση βιασμού -για την οποία ο ίδιος 
αρνείται κάθε κατηγορία.

Ποιος είναι ο δικτυακός τόπος WikiLeaks

Η ιστοσελίδα WikiLeaks αυτοπροσδιορίζεται ως ένας «μη κερδοσκοπικός 
δημοσιογραφικός οργανισμός», που υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγίες 
και φιλοδοξεί να δημοσιοποιεί «σημαντικά νέα και πληροφορίες, παρέχοντας 
ένα καινοτομικό, ασφαλές και ανώνυμο τρόπο σε πηγές, που προσφέρονται να 
διοχετεύσουν πληροφορίες στους δημοσιογράφους μας». 
Πρωτεύοντα ρόλο αποδίδει η ιστοσελίδα στη δημοσιοποίηση πρωτογενούς 

υλικού, καθώς και στην τελειοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να παρέχεται 
απόλυτη προστασία στις πηγές της.
Διαβεβαιώνει ότι το υλικό που παραλαμβάνει το περνά από έλεγχο ακριβείας, 

τόσο μέσω έρευνας, όσο και μέσω τεχνολογικής πιστοποίησης.
Η Wikileaks τέθηκε σε λειτουργία επισήμως το 2007 και αναπτύχθηκε ταχύτατα.
Τον περασμένο Ιούλιο καταχώρισε 91.000 μυστικά αμερικανικά στρατιωτικά 

έγγραφα που αφορούσαν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και κάλυπταν την περίοδο 
2004-2010.
Ιδρυτής της (και «άμισθος διευθυντής» της) είναι ο 40χρονος Αυστραλός 

Τζούλιαν Άσαντζ, που έζησε μια διαταραγμένη οικογενειακή ζωή, σπούδασε 
φυσική, αλλά κυρίως είναι αυτοδίδακτος, έζησε στην Αυστραλία, την Κένυα, την 
Τανζανία και την Ισλανδία, ενώ διέπρεψε ως χάκερ.
Ο δικτυακός τόπος Wikileaks έχει βραβευθεί με διεθνείς διακρίσεις ελευθερίας 

της έκφρασης, ενώ το υλικό του κυρίως αναφέρεται σε: πολέμους, βασανισμούς 
και δολοφονίες, διπλωματία και κατασκοπεία, περιπτώσεις παραβίασης της 
ελευθερίας της έκφρασης, διαφθορά, βία, λογοκρισία.

  Με το θέμα της αμφιέσεως, δηλαδή 
του ντυσίματος ανδρών και γυναικών 
δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε, εάν 
δεν αφορούσε στην πνευματική ζωή 
των ιδίων και εκεί- νων που έρχονται 
σε επικοινωνία μαζί τους. Ο τρόπος 
της αμφιέσεως δεν εκφράζει πάντοτε 
την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. 
Μερικές γυναίκες με προκλητική και 
εξεζητημένη αμφίεση κρύπτουν μέσα 
τους μία απλή και καλοπροαίρετη ψυχή. 
Δεν είναι όμως ωραίο και από πλευράς 
ηθικής και από πλευράς καλαισθητικής 
να βλέπεις ημίγυμνες γυναίκες να μετέ-
χουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και το 
ασεβέστερο να συμμετέχουν σε εκκλη-
σιαστικές εορτές και μυστήρια.
  Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν κακή προ-
αίρεση, ούτε θέλουν να σκανδαλίσουν. 
Σύρονται από τη μόδα και προσπαθούν 
να φανούν απελευθερωμένες από τους 
ηθικι- σμούς και τον συντηρητισμό της 
παλαιάς εποχής. Αμαρτάνουν όμως, 
γιατί ασεβούν κατά της ιερότητος του 
χώρου της Εκκλησίας και σκανδαλίζουν 
πολλούς μέσα στον οίκο του Θεού. 
  Το σώμα πρέπει να φέρει σεμνή εν-
δυμασία, ούτε παλαιομοδίτικη, ούτε 
προκλητική. Οί γυναίκες πρέπει να 
στολίζουν τον εαυτό τους με αίσθημα 
εντροπής και σωφροσύνης, όπως υπα-
γορεύει και ο θείος Απόστολος Παύλος: 
“ Οί γυναίκες να προσεύχονται με κό-
σμια αμφίεση. Να στολίζουν τον εαυτό 
τους με σεμνότητα και σωφροσύνη. Να 
στολίζονται με ότι ταιριάζει σε γυναίκες 
που λένε, ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή 
με καλά έργα.” (Α' Τιμοθ. 2,9-10).
  Οί ακρότητες στην αμφίεση προσβά-

λουν σιγά-σιγά το ηθικό αισθητήριο και 
παρασύρουν την ψυχή στην αναίδεια, 
συνέπεια της οποίας είναι η αχαλίνω-
τη γενετήσια ακολασία. 'Η γύμνωση 
εμφανίζεται σε λαούς απολίτιστους. 
Έτσι στην αρχαία Ελλάδα επεκράτησε 
η γυμνότητα των αγαλμάτων μετά την 
πτώση του πολιτισμού. 'Οπου υπάρχει 
πολιτισμός, εκεί υπάρχει μέτρο, αιδώς 
(ντροπή) και αξιοπρέπεια. Δεν είχε άδι-
κο ο Πλάτων που έλεγε, ότι όποιος δεν 
σέβεται την αιδώ πρέπει να τιμωρείται 
με την μεγαλύτερη ποινή, διότι θεω-
ρείται ασθένεια της πόλεως. Το σώμα 
είναι ναός του Θεού και έχει ιερότητα. 
'Ας είναι λοιπόν σεμνό κατοικητήριο 
του Θεού, ναός πάγκαλος και κατα-
κοσμημένος με πνευματικά στολίδια 
θείων χαρισμάτων και αρετών. Αυτά τα 
κοσμήματα γοητεύουν και προκαλούν 
θαυμασμό. Η προκλητική αμφίεση ανα-
μοχλεύει τα ένστικτα και βρωμίζει τις 
ψυχές μέσα σε χώρο ιερό. 
  Οί εκπτώσεις στα πνευματικά θέματα 
πρέπει να σταματήσουν. Εάν μετα-
τρέψουμε την Εκκλησία σε κόσμο, τί 
θα απομείνει; Μην σκανδαλίζετε τους 
αδυνάτους και μη προκαλείτε τους ευ-
σεβείς. 'Η σαρκολατρεία μολύνει και 
ζημιώνει τον άνθρωπο, καταστρέφει και 
εξαφανίζει λαούς και πολιτισμούς, σκά-
βει και ξεριζώνει την ψυχική και σω-
ματική υγεία, αναστατώνει και διαλύει 
σπίτια και συζυγίες. 
   “Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου 
Θεού.” 

Επιμέλεια, Σεβαστή Χασιώτη

Πνευματικοί προβληματισμοί 
γιά τήν μόδα και τήν αμφίεση

Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

WISEMAN TV

535 Ste-Rose boul. 
Laval-West  H7R 1R6

Το Κατάστημα της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας. 
35 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. 
Φέρτε την Ελλάδα στο σπίτι σας 

με τα καλύτερα ελληνικά κανάλια. 
Με την τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας. 

Για πληροφορίες 
τηλεφωνείστε στο: 
450-627-4975 

ή 514-242-4525 
και ζητείστε τον 

κ. Χρήστο. 
NEW ADDRESS

Ιδιοκτήτης: Σαράντος Βάγκαλης
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου.  Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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Ουάσινγκτον Μπορεί το χρήμα να 
αγοράσει την ευτυχία; Εξαρτάται τι 
εννοεί κανείς ευτυχία, δείχνει έρευνα 
που κάλυψε σχεδόν όλο τον κόσμο: 
Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει 
μεν την ικανοποίηση από τη ζωή γε-
νικά, συνήθως όμως δεν αυξάνει τα 
θετικά συναισθήματα ούτε κάνει την 
καθημερινότητα πιο απολαυστική.
Το συμπέρασμα αυτό προήλθε από 

έρευνα του Οργανισμού Gallup σε 
136.000 ανθρώπους από 136 χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο, και θεωρητικά 
τουλάχιστον καλύπτει τους περισ-
σότερους λαούς και πολιτισμούς. 
Οι ερευνητές θεωρούν μάλιστα ότι 
πρόκειται «για το πρώτο αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα του πλανήτη Γη».
«Το κοινό πάντα αναρωτιέται: Μας 

κάνει το χρήμα πιο ευτυχισμένους;» 
αναφέρει ο Εντ Ντάινερ, καθηγητής 
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Ίλινοϊ και επικεφαλής της παγκόσμι-
ας μελέτης.
«Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η απά-

ντηση εξαρτάται από το πώς ορίζει 
κανείς την ευτυχία» επισημαίνει. «Αν 
εξετάσουμε την ικανοποίηση από 
τη ζωή, το πώς αξιολογεί κανείς τη 
ζωή του ως σύνολο, βλέπουμε μια 
αρκετά ισχυρή σχέση σε όλο τον 
κόσμο ανάμεσα στο εισόδημα και 
την ευτυχία».
»Από την άλλη πλευρά, είναι πραγ-

ματικά σοκαριστικό πόσο μικρή είναι 
η συσχέτιση όσον αφορά τα θετικά 
συναισθήματα και το πόσο διασκε-
δάζει κανείς» εξηγεί ο ερευνητής.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα θετικά 

συναισθήματα αυξάνονται μεν λίγο 
με την αύξηση του εισοδήματος, 

εξαρτώνται όμως πολύ περισσότερο 
από άλλους παράγοντες όπως ο 
σεβασμός, η αυτονομία, η κοινωνική 
στήριξη και η ικανοποιητική εργασία.
Ο Δρ Ντάινερ επισημαίνει ότι η 

μελέτη του είναι η πρώτη που κάνει 
αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στην 
ικανοποίηση και τα θετικά συναι-
σθήματα.
Η μελέτη εξέτασε μια πληθώρα 

παραμέτρων, όπως το εισόδημα, 
το βιοτικό επίπεδο, την κάλυψη των 
αναγκών για τροφή και στέγαση, τα 
υπάρχοντα και την ικανοποίηση των 
ψυχολογικών αναγκών. Οι συμμε-
τέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογή-
σουν τη ζωή τους γενικά από το 0 (η 
χειρότερη δυνατή ζωή) έως το 10 (η 
καλύτερη δυνατή) και απάντησαν σε 
ερωτήσεις για τον οικογενειακό και 
φιλικό κύκλο, την ελευθερία και την 
ικανοποίηση από τις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Το συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση 

από τη ζωή τείνει να αυξάνεται με 
την αύξηση του εισοδήματος βρί-
σκεται σε συμφωνία με παλαιότερες 
μελέτες για το θέμα, τονίζει ο Δρ 
Ντάινερ. Το καινούργιο με τη νέα 
έρευνα είναι η διάκριση ανάμεσα 
στην ικανοποίηση και τα θετικά συ-
ναισθήματα όπως την όρισαν εκ των 
προτέρων οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύοντα 

στο Journal of Personality and 
Social Psychology.
Ορισμένες προηγούμενες έρευνες, 

πάντως, είχαν δείξει ότι το χρήμα 
παύει να αυξάνει την ευτυχία από τη 
στιγμή που κανείς ξεπερνά το όριο 
της φτώχιας.

Tι αγοράζουν τα λεφτά
Το χρήμα «κάνει τη ζωή πιο ικανοποιητική, 

όχι όμως και απολαυστική»

$44.97

$34.97$59.97

$55.97

Αντιπαράθεση του υφυπουργού Οικονομικών
με βουλευτή του ΠαΣοΚ για τον προϋπολογισμό

Αθήνα Ένταση δημιουργήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
στην συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όταν ο βουλευτής 
του ΠαΣοΚ κ. Γ. Φλωρίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «100% αποτυχία 
στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού». 
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης απάντησε στον κ. Φλωρίδη πως 
«αυτά που λέτε είναι αλχημείες» προκαλώντας εκ νέου την αντίδραση του κ. 
Φλωρίδη. Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε απευθυνόμενος στον κ. 
Σαχινίδη: «στον προϋπολογισμό του 2011, η κυβέρνηση έθεσε ένα και μοναδικό 
στόχο: να μειώσει το έλειμμα κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 6,8 δισ. 
ευρώ. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει ανακοινώσει επισήμως πως θέλει να επιβάλει 
πρόσθετα μέτρα για να συγκεντρώσει 6,4 δισ. ευρώ. Απόκλιση δηλαδή από τον 
στόχο κατά 100%. Η αποτυχία κύριε υπουργέ είναι καθολική».
Ο κ. Σαχινίδης χαρακτήρισε «αλχημείες» τα στοιχεία του κ. Φλωρίδη λέγοντας 
ότι 100% αποτυχία θα ήταν αν το έλλειμμα από 7,5% αυξανόταν στο 15% του 
ΑΕΠ. 
Ο κ. Φλωρίδης αντέτεινε στον κ. Σαχινίδη πως οι αριθμοί είναι αριθμοί αλλά δεν 
θέλησε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση. 
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ και πρώην υπουργός κ. Κ. Γείτονας είχε 
ζητήσει από τον κ. Σαχινίδη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη όπως είπε, 
να διευκρινίσει το ακριβές ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του 
ελλείμματος κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ.
Κριτική στον κ. Σαχινίδη άσκησαν και οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην 
Επιτροπή. Πάντως οι βουλευτές όλων των κομάτων ζήτησαν από τον κ. Σαχινίδη 
να επισκεφθούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Ν.Δ. τονίζει ότι – όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα 
– η νέα δανειακή σύμβαση, το πλαίσιο της οποίας 
διαμορφώθηκε στη Σύνοδο της 26ης Οκτωβρίου, 
είναι αναπόφευκτη και είναι ανάγκη να ψηφιστεί. 
Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις όποιες οικονομικές 
πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο μέλλον.
Και όταν έρθει το μνημόνιο, τότε θα πρέπει να γίνει 

διαπραγμάτευση.
Τη διαπραγμάτευση αυτή, όμως, θα πρέπει να την 

κάνει μία νέα κυβέρνηση, που θα προέλθει από 
εκλογές και η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτι-
κές ανάκαμψης και όχι άλλες πολιτικές μεγαλύτερης 
ύφεσης. Πολιτικές, που θα φέρουν ανάκαμψη στην 
οικονομία και ελπίδα στην κοινωνία.
Αυτό από τον κ. Παπανδρέου ή μαζί με τον κ. 

Παπανδρέου δεν μπορεί να γίνει.
Γιατί έχασε κάθε νομιμοποίηση και στην κοινωνία 

και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Και γιατί είναι, πλέον, αφερέγγυος στους ξένους, 

μετά τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς του στο θέμα 
του δημοψηφίσματος.
Δεν τον πιστεύει και δεν τον εμπιστεύεται κανένας πια. 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Από την πρώτη στιγμή, που ο κ. Παπανδρέου 
ανακοίνωσε την απόφασή του για δημοψήφισμα, 
πήραμε υπεύθυνη, ξεκάθαρη και αποφασιστική 
θέση.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης 

Σαμαράς, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε τονίσει ότι «η Ν.Δ. 
θα αποτρέψει πάση θυσία τέτοιους τυχοδιωκτικούς 
πειραματισμούς». Αποφασισμένη, δηλαδή, να μα-
ταιώσει το δημοψήφισμα, την πιο διχαστική, την 
πιο εκβιαστική, αλλά και πιο επικίνδυνη απόπειρα 
του κ. Παπανδρέου. Μια απόπειρα, που -όπως 
εξήγησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας- έθετε 
σε κίνδυνο το μέλλον μας και τη θέση μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό που είπαμε, το κάναμε. Το δημοψήφισμα 

δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό, παρόλο που ο κ. 
Παπανδρέου - αφού, στην αρχή, αιφνιδίασε και 
τους βουλευτές και τους υπουργούς του - πήρε 
ομόφωνη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος. 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η κατάρρευση των εσόδων συνεχίζεται, παρά την 
υλοποίηση και των νέων, τελευταίων, φοροεισπρα-
κτικών μέτρων της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα έσοδα μειώ-

θηκαν κατά 4,4%, το πρώτο δεκάμηνο του έτους. 
Μάλιστα, τον Οκτώβριο τα έσοδα παρουσίασαν 
μείωση κατά 7% από τον περσινό αντίστοιχο μήνα.
Επιβεβαιώνεται συνεχώς η αποτυχία της κυβερ-

νητικής πολιτικής για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, χθες, 
στη Βουλή.
Είναι σαφές, ότι απαιτείται αλλαγή πολιτικής και 

γι’ αυτό θα παλέψουμε

META THN ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
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Σόφια Κατέπεσε η πρόταση μομ-
φής από την βουλγαρική αντιπολί-
τευση κατά της κυβέρνησης Μπο-
ρίσοφ, την οποία είχε καταθέσει 
η κεντροαριστερή αντιπολίτευση 
μετά την έκθεση «κόλαφο» από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
οργανωμένο έγκλημα στη χώρα 
και την απόφαση να συνεχιστεί επ’ 
αόριστον η επιτήρηση της χώρας.
Η πλειοψηφία των βουλευτών 

ψήφισαν την Πέμπτη, όπως ανα-
μενόταν, υπέρ της παραμονής του 
Μπορίσοφ. Με την στήριξη και ανε-
ξάρτητων βουλευτών, ο αριθμός 
των βουλευτών που υπερψήφισαν 
την πρόταση μομφής έφτασε τους 
72, έναντι των απαραίτητων 121 
«ναι».
Επρόκειτο για την τέταρτη πρό-

ταση μομφής κατά του Μπορίσοφ 
στη διάρκεια της τριετούς πρωθυ-
πουργίας του.
Την έντονη αντίδραση της αντιπο-

λίτευσης προκάλεσε η απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συ-
νεχιστεί επ’ αόριστον η επιτήρηση 
της Βουλγαρίας και να δημοσιεύσει 
την επόμενη έκθεση με τα συμπε-
ράσματα της για τα πεπραγμένα 
στη Βουλγαρία, σε 18 και όχι σε 12 
μήνες, ως είθισται. Την περασμένη 
εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε επικριτική έκθεση για 
τη Βουλγαρία σχετικά με τη δια-
φθορά και το οργανωμένο έγκλη-
μα.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης, Σεργκέι Στανίσεφ, μι-
λώντας στη Βουλή επισήμανε ότι η 
κυβέρνηση έχει χάσει οριστικά και 
αμετάκλητα την εμπιστοσύνη της 
ΕΕ. Ειδικότερα, όπως είπε, έχει χά-
σει την εμπιστοσύνη, σε ό,τι αφορά 
την πολιτική βούληση και την ικα-
νότητα του πρωθυπουργού, Μπόι-
κο Μπορίσοφ, να ακολουθήσει τον 
άξονα της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης, της εσωτερικής ασφάλειας και 
της μεταρρύθμισης του δικαστικού 
συστήματος.
«Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν γί-

νει τόσο δυσμενείς εκτιμήσεις για 
τη Βουλγαρία σε έκθεση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής» δήλωσε ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Σεργκέι Στανίσεφ κατά την 
παρουσίαση των επιχειρημάτων 
του αριστερού Συνασπισμού για τη 
Βουλγαρία, θέτοντας την κυβέρνη-
ση προ των ευθυνών της, δια της 
πρότασης μομφής. Και πρόσθεσε: 
«Το γεγονός και μόνο, ότι επεκτεί-
νεται επ’ αόριστον η περίοδος δρά-
σης του μηχανισμού ελέγχου και 
συνεργασίας με τη Βουλγαρία, αντί 
να ακυρωθεί, όπως θα ήταν ανα-
μενόμενο και λογικό, αποτελεί από 
μόνο του μαρτυρία για την απόλυ-
τη αποτυχία της κυβέρνησης του 
Μπόικο Μπορίσοφ».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, 

ο πρόεδρος των Βούλγαρων Σο-

σιαλιστών, επισήμανε ότι η έκθε-
ση επιβεβαιώνει, εμμέσως πλην 
σαφώς, τις φήμες ότι στο τέλος 
του 2011 η κυβέρνηση του Μπόι-
κο Μπορίσοφ, έχασε οριστικά και 
αμετάκλητα την πολιτική υποστή-
ριξη και την εμπιστοσύνη των κρα-
τών-μελών της ΕΕ και της Κομι-
σιόν. «Στην ουσία, η γλώσσα της 
έκθεσης σημαίνει κατάργηση της 
πολιτικής εμπιστοσύνης προς την 
κυβέρνηση του κυβερνώντος κόμ-
ματος, τόνισε ο κ. Στανίσεφ. 
«Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι η 

επόμενη έκθεση θα δημοσιευτεί σε 
18 μήνες. Αυτό σημαίνει, ότι έχουν 
χάσει (σ.σ. στην ΕΕ) κάθε ελπίδα, 
ότι μπορείτε να επιχειρήσετε ου-
σιαστικές αλλαγές στην πολιτική 
σας και γι’αυτό θα εκτιμάνε πια την 
επόμενη κυβέρνηση, που θα προ-
κύψει μετά τις εκλογές τον Ιούλιο 
του 2013», είπε.
Από την πλευρά του, ο πρώην 

πρωθυπουργός και νυν συνπρό-
εδρος του κεντροδεξιού «Γαλάζου 
Συνασπισμού», Ιβάν Κόστοφ, εξα-
πέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά της 
κυβέρνησης του Μπόικο Μπορί-
σοφ.
«Ναυάγιο της ευρωπαϊκής ανά-

πτυξης της Βουλγαρίας», είναι το 
κύριο συμπέρασμα της Ευρωπαϊ-
κής Έκθεσης για την πεντάχρονη 
επιτήρηση της Βουλγαρίας» επι-
σήμανε ο κ. Κόστοφ. Και συνέχισε: 
«Η επιτήρησή μας θα συνεχιστεί, 
αντί να λήξει, όπως προέβλεπε η 
Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλ-
γαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Θα εκτιμάται πια η επόμενη κυβέρ-
νηση, αφού κάθε ελπίδα για τη ση-
μερινή έχει πια εξατμιστεί».
Επιρρίπτοντας ευθύνες στις προ-

ηγούμενες κυβερνήσεις του Σερ-
γκέι Στανίσεφ και του Συμεών Σαξ-
κομπουργκότσκι, για ανεπάρκεια 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
και του οργανωμένου εγκλήματος, 
ο κ. Κόστοφ υπογράμμισε, ότι «ο 
Μπόικο Μπορίσοφ έχει ανεβάσει 
το οργανωμένο έγκλημα της Βουλ-
γαρίας σε «μοναδική θέση». Είπε, 
ακόμη, ότι «οι διαδοχικές αυτές 
πολιτικές αποτυχίες καταστρέφουν 
την αξιοπρέπεια μας, ως ανθρώ-
πων που είναι σε θέση να λύνουν 
μόνοι τους τα προβλήματά τους». 
Και κατέληξε, λέγοντας ότι «ενώ 

είναι πια σαφές πως το κυβερνών 
κόμμα έχει χάσει τις ευκαιρίες που 
είχε», η παράταξη του «Δημοκρά-
τες για Ισχυρή Βουλγαρία» (ΔΙΒ) 
δεν θα παρευρεθεί στη συζήτηση 
της πρότασης μομφής κατά της 
κυβέρνησης στη Βουλή και «δεν 
πρόκειται να δώσει άφεση των 
αμαρτιών στις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις για τις δικές τους απο-
τυχίες».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιβίωσε της πρότασης 
μομφής η βουλγαρική 

κυβέρνηση
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Τουρκίας και 
της οικογένειας Ερντογάν, παραδέχεται ότι στα 
Τουρκο-Συριακά σύνορα υπάρχουν «τρύπες» 
απ΄ όπου «λαθρέμποροι» μέσω Τουρκίας 
διακινούν  πετρέλαιο της ISIS. 
Εκτός τούτου,  όλο και περισσότεροι Αμερι-

κανοί μιλούν άλλοτε συγκαλυμμένα και άλλοτε 
ανοικτά και απερίφραστα ότι η Τουρκία δεν 
μπορεί να θεωρηθεί πιστός σύμμαχος, αφού 
αυτή έχει τα δικά της συμφέροντα τόσο στην 
Συρία, όσο και στο Ιράκ, όπου ανησυχεί για 
τα βήματα που κάνουν οι εκεί Κούρδοι για την 
αυτονόμησή τους. 

 Και όταν μιλάμε για Κούρ-
δους, μιλάμε για τους πιο 
έμπιστους συμμάχους των 
ΗΠΑ στην περιοχή, και για  
εκείνους που πραγματικά και 
χωρίς προαπαιτούμενα πολε-
μούν δυναμικά τους Τζιχαντι-
στές του Ισλαμικού Κράτους. 
ΙΚ εν συντομία ή ς ISIS.
Ετσι ο Αμερικανός σύμβου-

λος ασφαλείας και εκδότης 
του Veteran’s Today, Γκόρ-
ντον Νταφ, χωρίς επιφυλάξεις 
τονίζει ότι: .«Η ISIS είναι μια 
εγκληματική οργάνωση που 
λειτουργεί σε συνεργασία με 
την οικογένεια Ερντογάν», 
«Ο Ερντογάν και η οικογένειά 

του λειτουργούν εγκληματικές 
οργανώσεις στην Αυστρία, τη 
Γερμανία και την Ολλανδία, 
οι οποίες εμπλέκονται με δια-
κίνηση ανθρώπων σε μαζική 
κλίμακα, ναρκωτικά και απά-
τες με πιστωτικές κάρτες», 
είπε.
Υπενθυμίζεται ότι πριν έναν 

χρόνο, ο Νταφ, είχε αναφέρει 
τα ίδια σε Σύρους αξιωμα-

τούχους στη Δαμασκό, αποκαλύπτοντας τα 
στοιχεία για τις εγκληματικές οργανώσεις 
οικογένειας Ερντογάν και ΙΚ. Επίσης μίλησε 
για το λαθρεμπόριο πετρελαίου που διεξάγε-
ται μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας του υιού 
Ερντογάν, Μπιλάλ.
«Αυτή την στιγμή υπάρχει μια σειρά αγωγών 

στο τουρκικό έδαφος που μεταφέρουν το πε-
τρέλαιο στη Μεσόγειο και από εκεί μέχρι και 
τις ΗΠΑ», υποστήριξε ο Νταφ.
Επί πλέον οι Αμερικανοί αναλυτές Πολ Φιτζέ-

ραλντ και Ελίζαμπεθ Γκουλντ δήλωσαν πως 
οι αποδείξεις κατά του Ερντογάν είναι πολλές 
και άκρως πειστικές. «Η Τουρκία αποτελεί το 
μεγάλο σταυροδρόμι διακίνησης ναρκωτικών 
και διακίνησης ανθρώπων προς την Ευρώπη 
εδώ και χρόνια. Αν η Ουάσινγκτον χρειάζεται 
φίλους όπως η Τουρκία, τότε λαμβάνει αυτό 
που της αξίζει», δηλώνουν.
Όμως εκτός αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι δηλώσεις  του υπουργού  
Άμυνας Ashton Carter ενώπιον της κοινοβου-
λευτικής Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, απαντώντας 

σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών μεταξύ 
των άλλων  έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 
Τουρκία για την οποία είπε: η Άγκυρα δεν 
ελέγχει ουσιαστικά τα σύνορά της αφότου εμ-
φανίστηκε αυτή η οργάνωση.. Οι ΗΠΑ θέλουν 
η Τουρκία να καταδιώξει τα πρόσωπα εκείνα 
που υποστηρίζουν το ΙΚ, πρόσωπα που «πα-
ρεισφρέουν στην Τουρκία».
 Ο Κάρτερ πρόσθεσε πως η Ουάσινγκτον 

θέλει η Τουρκία να αναλάβει περισσότερες 
πρωτοβουλίες, «τόσο στον αέρα, όσο και επί 
του πεδίου», εναντίον του ΙΚ. «Χρειαζόμαστε 
εκείνη (σ.σ. η Τουρκία) να κάνει περισσότερα 
τόσο στο έδαφός της, ώστε να ελέγχει τα 
σύνορα, πράγμα που δεν έχει κάνει αφότου 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά» το ΙΚ, επισή-
μανε. «Θα θέλαμε (οι δυνάμεις της Τουρκίας) 

να επιχειρούν τόσο 
στον αέρα όσο και 
στο έδαφος. Οι περισ-
σότερες αεροπορικές 
επιδρομές δεν έχουν 
στόχο το ΙΚ. Έχουν 
στόχο το PKK», πρό-
σθεσε αναφερόμενος 
στο Εργατικό Κόμ-
μα Κουρδιστάν, την 
κουρδική αυτονομι-
στική οργάνωση η 
οποία δρα στη νοτι-
οανατολική Τουρκία 
και έχει βάσεις στο 
βόρειο Ιράκ.
Οι διάφορες δηλώ-

σεις αμερικανών, κυ-
ρίως όμως οι δηλώ-
σεις του Υπουργού 
Αμύνης ο οποίος λέ-
γοντας ότι «η Άγκυρα 
δεν ελέγχει ουσια-
στικά τα σύνορά της 
αφότου εμφανίστηκε 
αυτή η οργάνωση» 
ουσιαστικά επικυρώ-
νει τις καταγγελίες 
των Ρώσων, κάτι που 
θα πρέπει να ανη-
συχεί ιδιαιτέρως την 
Τουρκία.
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Επί 50 και πλέον χρόνια
Προσφέρουμε με ιδιαίτερη

Υπερηφάνεια τα  φημισμένα Ωρολόγια

LONGINES
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ΑΝΟΙΞΕ
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Ουάσινγκτον Ο στρατός των ΗΠΑ 
αδημονεί να αναλάβει περαιτέρω 
δράση στη Συρία για να μπορέσουν 
οι ντόπιες δυνάμεις να αντιμετωπί-
σουν τους τζιχαντιστές του Ισλα-
μικού Κράτους και η εμπλοκή του 
μπορεί να υπερβεί κατά πολύ τον 
αριθμό των περίπου 50 ανδρών 
των Ειδικών Δυνάμεων που έχει 
ήδη ανακοινωθεί, δήλωσε ενώπιον 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ο Αμε-
ρικανός υπουργός Άμυνας Άστον 
Κάρτερ.
«Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό», είπε 

ο Κάρτερ μιλώντας στην Επιτροπή 
Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. «Αν βρούμε 
περισσότερες δυνάμεις που μπο-
ρούμε να ενισχύσουμε κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, είμαστε έτοιμοι να κά-
νουμε περισσότερα (...) Έχω κάθε 
λόγο να πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα 
μας επιτρέψει να κάνουμε περισσό-
τερα και θα μας εξουσιοδοτήσει να 
κάνουμε περισσότερα, όταν έχουμε 
ευκαιρίες», τόνισε ο υπουργός Άμυ-
νας των ΗΠΑ.
Ο Άστον Κάρτερ επέμεινε στο ότι 

η Ουάσινγκτον θέλει οι χώρες που 
συμμετέχουν στον διεθνή συνα-
σπισμό υπό αμερικανική ηγεσία να 
εμπλακούν περισσότερο στη μάχη 
εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. 
Στάθηκε ιδιαίτερα στην Τουρκία: 

η Άγκυρα δεν ελέγχει ουσιαστικά 
τα σύνορά της αφότου εμφανίστη-
κε αυτή η οργάνωση, σημείωσε. 
Οι ΗΠΑ θέλουν η Τουρκία να κα-
ταδιώξει τα πρόσωπα εκείνα που 
υποστηρίζουν το ΙΚ, πρόσωπα που 
«παρεισφρέουν στην Τουρκία», 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά. 
Ο Κάρτερ πρόσθεσε πως η Ου-

άσινγκτον θέλει η Τουρκία να ανα-
λάβει περισσότερες πρωτοβουλίες, 
«τόσο στον αέρα, όσο και επί του 
πεδίου», εναντίον του ΙΚ. «Χρεια-
ζόμαστε η Τουρκία να κάνει περισ-
σότερα τόσο στο έδαφός της, ώστε 
να ελέγχει τα σύνορα, πράγμα που 

δεν έχει κάνει αφότου εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά» το ΙΚ, επισήμανε. 
«Θα θέλαμε (οι δυνάμεις της Τουρ-

κίας) να επιχειρούν τόσο στον αέρα 
όσο και στο έδαφος. Οι περισσό-
τερες αεροπορικές επιδρομές δεν 
έχουν στόχο το ΙΚ. Έχουν στόχο το 
PKK», πρόσθεσε αναφερόμενος 
στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν, 
την κουρδική αυτονομιστική οργά-
νωση η οποία δρα στη νοτιοανα-
τολική Τουρκία και έχει βάσεις στο 
βόρειο Ιράκ.
Νωρίτερα ο Κάρτερ διεμήνυσε ότι 

ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοι-
μος» να αναπτύξει κι άλλες ομάδες 
των Ειδικών Δυνάμεων στο Ιράκ, 
οι οποίες θα βοηθούν τις ιρακινές 
δυνάμεις να διεξάγουν επιδρομές, 
να απελευθερώνουν όμηρους, να 
συλλαμβάνουν ηγετικά στελέχη και 
να διεξάγουν επιχειρήσεις και στη 
γειτονική Συρία.
Η νέα αποστολή των αμερικανι-

κών ΕΔ θα είναι μεγαλύτερη από 
αυτή στην οποία έχει ήδη ανατεθεί 
να δρα μέσα στη Συρία, πρόσθεσε 
ο Κάρτερ χωρίς να διευκρινίσει πό-
σους ακριβώς άνδρες θα έχει στη 
διάθεσή της.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ 

Ομπάμα δέχεται πιέσεις να κλιμα-
κώσει τη δράση του διεθνούς συ-
νασπισμού εναντίον του ΙΚ, ειδικά 
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 
στο Παρίσι την 13η Νοεμβρίου. Μέ-
χρι σήμερα ο Ομπάμα δίσταζε να 
αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις κι αντ’ 
αυτού έστελνε συμβούλους, εκπαι-
δευτές και μικρές ομάδες ανδρών 
των Ειδικών Δυνάμεων.
Ο στρατηγός των Πεζοναυτών 

Τζόζεφ Ντάνφορντ, ο αρχηγός του 
αμερικανικού Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, ανέφερε ότι οι 
νέες ομάδες των ΕΔ που θα ανα-
πτυχθούν θα επιτρέψουν την ταχύ-
τερη συλλογή πληροφοριών, κάτι 
που θα «κάνει τις επιχειρήσεις μας 
πολύ πιο αποτελεσματικές».

Δηλώσεις του ο Αμερικανού υπουργού Άμυνας
Πεντάγωνο: Η Τουρκία πρέπει να 

κάνει περισσότερα εναντίον του ISIS

Στοιβαγμένοι σε επτά πλεούμενα
Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες 

διασώθηκαν ανοιχτά της Λιβύης
Ρώμη, Ιταλία Περισσότεροι από 

1.500 μετανάστες διασώθηκαν το 
πρωί της Πέμπτης ανοικτά της Λιβύ-
ης, ανακοίνωσαν το ιταλικό Πολεμι-
κό Ναυτικό και η ιταλική Ακτοφυλακή 
μέσω Twitter. Ο αριθμός των αναχω-
ρήσεων από την συγκεκριμένη περι-
οχή της Μεσογείου έχει μειωθεί σημα-
ντικά τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτί-
ας των κακών καιρικών συνθηκών.
Οι μετανάστες, που ήταν στοιβαγμέ-

νοι σε επτά πλεούμενα, διασώθηκαν 
από σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού 
και από την ακτοφυλακή, αλλά και 
από σκάφη που συμμετέχουν στην 
ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση κατά 
των διακινητών «Σοφία» και από ένα 
σκάφος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
(MSF).
Σε εξέλιξη βρίσκονταν και άλλες επι-

χειρήσεις διάσωσης τις μεσημεριανές 
ώρες, διευκρίνισε μιλώντας στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του 
επιχειρησιακού κέντρου της ακτοφυ-

λακής στη Ρώμη, που συντονίζει τις 
επιχειρήσεις.
Περισσότεροι από 760 μετανάστες 

κατά μέσο όρο έφθαναν στην Ιταλία 
από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. 
Τον Σεπτέμβριο ο μέσος όρος των 
αφίξεων ήταν 530 την ημέρα και τον 
Οκτώβριο 290 την ημέρα. Τον Νο-
έμβριο ο μέσος όρος έπεσε ακόμη 
και σε εκατό την ημέρα. Η τελευταία 
επιχείρηση διάσωσης πραγματοποι-
ήθηκε στις αρχές της προηγούμενης 
εβδομάδας.
Όμως, έπειτα από πολλές ημέρες 

κατά τις οποίες ο καιρός ήταν κακός, 
οι μετεωρολογικές συνθήκες βελτιώ-
θηκαν, εξήγησαν οι λιμενικοί.
Και ο σημαντικός διεθνής μηχανι-

σμός που έχει στηθεί ανοικτά της 
Λιβύης για τον εντοπισμό και τη διά-
σωση σκαφών καθώς και για την κα-
ταπολέμηση των διακινητών, έπειτα 
από σειρά ναυαγίων την άνοιξη, πα-
ραμένει επιχειρησιακός.



2010 HONDA CR-V LX ALL WHEEL 
DRIVE, κλιματισμός, αυτόματα παράθυ-

ρα, αλουμινένιες ζάντες, τιμή $14,600

2012 HONDA CIVIC LX, αυτόματο, κλιμα-
τισμός, αλουμινένιες ζάντες, τιμή $12,195

2012 HONDA CIVIC LX, αυτόματο, κλι-
ματισμός ηλεκτρικά παράθυρα/ασφά-

λειες, τιμή $12,790

2003 ΗΟΝDA S2000 CONVERTIBLE 6 
ταχυτήτων, κλιματισμός, 130,000, τιμή 
$13,990

2011 NISSAN SENTRA 2.0 SL, αυτόματο, 
κλιματισμός, αλουμινένιες ζάντες, τιμή 
$9,960

2010 HONDA ACCORD CROSSTOUR EXL 
δέρμα με Sunroof, κλιματισμός, αλουμι-
νένες ζάντες, 37,000 χιλ, τιμή $16,990

2013 HONDA CIVIC EX, αυτόματο, κλι-
ματισμός, sunroof, αλουμινένιες ζάντες, 
Bluetooth, τιμή $14,750

2013 HONDA CIVIC LX, αυτόματο, κλι-
ματισμός, 42,000 χιλ, τιμή $13,890

2014 HONDA ODYSSEY EX, 24,000 χιλ, 
κλιματισμός, ηλεκτρικές πόρτες/παρά-
θυρα, τιμή $30,290

2008 HONDA CIVIC DXG αυτόματο, κλι-
ματισμός, αλουμινένιες ζάντες, 50,000 
χιλ, τιμή 9,739

2013 HONDA ACCORD TOURING 
Navigation, sunroof, δέρμα, Bluetooth, 
backup camera, τιμή $21,980

2012 HONDA CIVIC EX, αυτόματο, κλι-
ματισμός, sunroof, αλουμινένιες ζάντες, 
44,000 χιλ, τιμή 13,290

2012 HONDA CIVIC LX, κλιματισμός, 
αυτόματα παράθυρα, cruise control, 
49,000 χιλ, τιμή $11,990

2011 TOYOTA COROLLA CE αυτόματο, 
τιμή $9,990

2011 MAZDA TRIBUTE GX αυτόματο, κλι-
ματισμός, CD Player, ηλεκτρικές πόρτες/
παράθυρα, 24,000 χιλ, τιμή $12,980

2011 HONDA CR-V μοντέλο EX-L 4X4, δέρμα, 
sunroof, κλιματισμός, αλουμινένιες ζάντες, 

τιμή $17,895

2012 HONDA CIVIC EX, sunroof, αλου-
μινένιες ζάντες, Bluetooth τιμή $12,495

2013 HONDA CIVIC LX, αυτόματο, κλι-
ματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα/ασφά-
λειες, 25,000 χιλ, τιμή $14,880

2010 TOYOTA MATRIX, αυτόματο, 
55,000 χιλ, χειμερινά/θερινά λάστιχα, 
τιμή $10,595

2005 NISSAN ALTIMA, αυτόματο, κλι-
ματισμός, ηλεκτρικές πόρτες/παράθυ-
ρα, τιμή $5,230
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2008 HONDA CIVIC DXG, 71,000 
χιλ, κλιματισμός, αυτόματα παράθυ-
ρα, τιμή $11,995

2007 JEEP COMMANDER 
LIMITED, NAVI + DVD, αυτόματο, 
4Χ4, κλιματισμός, δερμάτινα καθί-
σματα, 7 επιβάτες, sunroof, αλουμι-
νένιες ζάντες, τιμή $15,995

2008 NISSAN SENTRA, 69,000 χιλ, 
αυτόματο, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, τιμή $9,995

2010 VOLKWAGEN JETTA TDI, 
αυτόματο, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, sunroof, αλουμινένιες 
ζάντες, τιμή $18,495

2007 TOYOTA YARIS, αυτόματο, 
κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα, 
τιμή $8,700

2008 ΗΟΝDA CR-V LX, αυτόματο, 
κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
ηλεκτρικές πόρτες, 59,000 χιλ
τιμή $15,995

2007 TOYOTA CAMRY SE 104,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματα 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, τιμή 
$11,995

2009 TOYOTA COROLLA, 49,000 
χιλ, 5 ταχυτήτων, κλιματισμός, τιμή 
$11,495

2008 MERCEDES BENZ C-300 
4MATIC, αυτόματο, κλιματισμός, 
sunroof, αλουμινένιες ζάντες, 84,000 
χιλ, τιμή $24,949

Για την εξυπηρέτησή σας  στα 
Ελληνικά τηλεφωνείστε στον 
Νίκο στο: 514-962-7567

2009 TOYOTA YARIS, αυτόματο, 
58,000 χιλ, τιμή $9,595

2009 HONDA CIVIC HYBRID, αυτόμα-
το, κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
ηλεκτρικές ασφάλειες, αλουμινένιες ζά-
ντες, τιμή $13,995

2009 FORD FOCUS 81,000 χιλ, αυτό-
ματο, κλιματισμός, αυτόματα παράθυ-
ρα, τιμή $8,750

2009 CHEVROLET EQUINOX LS, 
43,000 χιλ, αυτόματο, αυτόματα πα-
ράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, κλιματι-
σμός, ηλεκτρικά παράθυρα, εγγυήση 
από την αντιπροσωπεία, τιμή $14,799

2006 FORD MUSTANG, V-6 
Convertible, αυτόματο, κλιματισμός, αυ-
τόματα παράθυρα, δερμάτινο εσωτερικό, 
αλουμινένιες ζάντες, τιμή $12,995

2003 ACURA RSX PREMIUM, δερμά-
τινα καθίσματα, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, 5 ταχύ-
τητες, τιμή $7,995

2003 ACURA RSX PREMIUM, δερμά-
τινα καθίσματα, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, 5 ταχύ-
τητες, τιμή $7,995

2009 HONDA ACCORD LX, 25,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόμα-
τα παράθυρα, cruise control, τιμή 
$17,329

2008 HONDA ACCORD LX, 48,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματες 
ασφάλειες, τιμή $15,995

2005 NISSAN X-TRAIL SE, αυτόμα-
το, κλιματισμός, αυτόματα παράθυ-
ρα, 140,000 χιλ, τιμή $7,995

2010 ΗΟΝDA CR-V EX, αυτόματα, 
κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα/
ασφάλειες, sunroof, αλουμινένιες ζά-
ντες, τιμή $20,495

2007 NISSAN VERSA , αυτόματο, 
κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
43,000 χιλ, τιμή $9,709

2008 HONDA ACCORD EXL 83,000 
χιλ, δερμάτινο εσωτερικό, sunroof, 
mag wheels, κλιματισμός, τιμή 
$15,995

2008 HONDA CIVIC DX, 71,000 χιλ, 5 
ταχύτητες, αυτόματα παράθυρα, τιμή 
$9,988

2007 MAZDA 5 GT, αυτόματο, κλιματι-
σμός, ηλεκτρικά παράθυρα και ασφά-
λειες, αλουμινένιες ζάντες, τιμή $9,995

2011 HONDA CIVIC MODEL SE, 
31,000 χιλ, 5 ταχυτήτων, κλιματισμός, 
αυτόματα παράθυρα, αλουμινένιες ζά-
ντες, sunroof, τιμή $16,995

2008 HONDA ACCORD LX, 54,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματα 
παράθυρα, τιμή $16,995

2008 ACURA RL SH-AD, αυτόμα-
το, 7 ταχυτήτων, δερμάτινο εσωτε-
ρικό, navigation, Bluetooth, backup 
camera, αλουμινένιες ζάντες, 92,000 
χιλ, τιμή $22,995

2006 HONDA CR-V EXL AWD, αυ-
τόματο, κλιματισμός, δέρμα, sunroof, 
αλουμινένιες ζάντες, τιμή $11,595

2006 HONDA CIVIC DX-G αυτόματο, 
κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
97,000 χιλ, τιμή $9,995

2009 HONDA RIDGELINE VP 4WD, 
αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματα 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, τιμή 
$22,495
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2008 HONDA CIVIC DXG, 71,000 
χιλ, κλιματισμός, αυτόματα παράθυ-
ρα, τιμή $11,995

2007 JEEP COMMANDER 
LIMITED, NAVI + DVD, αυτόματο, 
4Χ4, κλιματισμός, δερμάτινα καθί-
σματα, 7 επιβάτες, sunroof, αλουμι-
νένιες ζάντες, τιμή $15,995

2008 NISSAN SENTRA, 69,000 χιλ, 
αυτόματο, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, τιμή $9,995

2010 VOLKWAGEN JETTA TDI, 
αυτόματο, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, sunroof, αλουμινένιες 
ζάντες, τιμή $18,495

2007 TOYOTA YARIS, αυτόματο, 
κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα, 
τιμή $8,700

2008 ΗΟΝDA CR-V LX, αυτόματο, 
κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
ηλεκτρικές πόρτες, 59,000 χιλ
τιμή $15,995

2007 TOYOTA CAMRY SE 104,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματα 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, τιμή 
$11,995

2009 TOYOTA COROLLA, 49,000 
χιλ, 5 ταχυτήτων, κλιματισμός, τιμή 
$11,495

2008 MERCEDES BENZ C-300 
4MATIC, αυτόματο, κλιματισμός, 
sunroof, αλουμινένιες ζάντες, 84,000 
χιλ, τιμή $24,949

Για την εξυπηρέτησή σας  στα 
Ελληνικά τηλεφωνείστε στον 
Νίκο στο: 514-962-7567

2009 TOYOTA YARIS, αυτόματο, 
58,000 χιλ, τιμή $9,595

2009 HONDA CIVIC HYBRID, αυτόμα-
το, κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
ηλεκτρικές ασφάλειες, αλουμινένιες ζά-
ντες, τιμή $13,995

2009 FORD FOCUS 81,000 χιλ, αυτό-
ματο, κλιματισμός, αυτόματα παράθυ-
ρα, τιμή $8,750

2009 CHEVROLET EQUINOX LS, 
43,000 χιλ, αυτόματο, αυτόματα πα-
ράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, κλιματι-
σμός, ηλεκτρικά παράθυρα, εγγυήση 
από την αντιπροσωπεία, τιμή $14,799

2006 FORD MUSTANG, V-6 
Convertible, αυτόματο, κλιματισμός, αυ-
τόματα παράθυρα, δερμάτινο εσωτερικό, 
αλουμινένιες ζάντες, τιμή $12,995

2003 ACURA RSX PREMIUM, δερμά-
τινα καθίσματα, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, 5 ταχύ-
τητες, τιμή $7,995

2003 ACURA RSX PREMIUM, δερμά-
τινα καθίσματα, κλιματισμός, ηλεκτρικά 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, 5 ταχύ-
τητες, τιμή $7,995

2009 HONDA ACCORD LX, 25,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόμα-
τα παράθυρα, cruise control, τιμή 
$17,329

2008 HONDA ACCORD LX, 48,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματες 
ασφάλειες, τιμή $15,995

2005 NISSAN X-TRAIL SE, αυτόμα-
το, κλιματισμός, αυτόματα παράθυ-
ρα, 140,000 χιλ, τιμή $7,995

2010 ΗΟΝDA CR-V EX, αυτόματα, 
κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα/
ασφάλειες, sunroof, αλουμινένιες ζά-
ντες, τιμή $20,495

2007 NISSAN VERSA , αυτόματο, 
κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
43,000 χιλ, τιμή $9,709

2008 HONDA ACCORD EXL 83,000 
χιλ, δερμάτινο εσωτερικό, sunroof, 
mag wheels, κλιματισμός, τιμή 
$15,995

2008 HONDA CIVIC DX, 71,000 χιλ, 5 
ταχύτητες, αυτόματα παράθυρα, τιμή 
$9,988

2007 MAZDA 5 GT, αυτόματο, κλιματι-
σμός, ηλεκτρικά παράθυρα και ασφά-
λειες, αλουμινένιες ζάντες, τιμή $9,995

2011 HONDA CIVIC MODEL SE, 
31,000 χιλ, 5 ταχυτήτων, κλιματισμός, 
αυτόματα παράθυρα, αλουμινένιες ζά-
ντες, sunroof, τιμή $16,995

2008 HONDA ACCORD LX, 54,000 
χιλ, αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματα 
παράθυρα, τιμή $16,995

2008 ACURA RL SH-AD, αυτόμα-
το, 7 ταχυτήτων, δερμάτινο εσωτε-
ρικό, navigation, Bluetooth, backup 
camera, αλουμινένιες ζάντες, 92,000 
χιλ, τιμή $22,995

2006 HONDA CR-V EXL AWD, αυ-
τόματο, κλιματισμός, δέρμα, sunroof, 
αλουμινένιες ζάντες, τιμή $11,595

2006 HONDA CIVIC DX-G αυτόματο, 
κλιματισμός, αυτόματα παράθυρα, 
97,000 χιλ, τιμή $9,995

2009 HONDA RIDGELINE VP 4WD, 
αυτόματο, κλιματισμός, αυτόματα 
παράθυρα, αλουμινένιες ζάντες, τιμή 
$22,495
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Μετά την 13η Νοεμβρίου
Η Γαλλία σε αναγνωριστικές πτήσεις 

πάνω από ζώνες τζιχαντιστών στη Λιβύη
Παρίσι, Γαλλία Γαλλικά στρατιωτικά αεροσκάφη εκτέλεσαν αναγνω-

ριστικές πτήσεις πάνω από περιοχές που ελέγχει το Ισλαμικό Κράτος 
στη Λιβύη και πρόκειται να διεξάγουν περαιτέρω αποστολές συλλογής 
πληροφοριών στο βορειοαφρικανικό κράτος, γνωστοποιεί η γαλλική 
προεδρία σε έγγραφο προς τους δημοσιογράφους.
Η σχετική ενημέρωση έγινε πριν την επίσκεψη του Φρανσουά Ολάντ 

στη ναυαρχίδα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, το αεροπλανοφόρο 
«Σαρλ ντε Γκωλ», που βρίσκεται στην ανατολική Μεσογείο για τις επι-
χειρήσεις ενάντια στην ISIS.
Βάσει του εγγράφου, δύο αποστολές διεξήχθησαν στις 20 και 21 Νο-

εμβρίου γύρω από τις πόλεις Σύρτη και Τομπρούκ.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Παρίσι αναγνωρίζει δημοσίως 

τη διεξαγωγή επιχειρήσεων πάνω από ζώνες του Ισλαμικού Κράτους 
στη Λυβίη. Η Σύρτη ελέγχεται από τους τζιχαντιστές.
«Προγραμματίζονται περαιτέρω αναγνωριστικές πτήσεις και αποστο-

λές συλλογής πληροφοριών» αναφέρει επιπλέον το έγγραφο.
Το Reuters επισημαίνει ότι ούτε το γαλλικό υπουργείο Άμυνας, ούτε το 

Μέγαρο των Ηλυσίων, ήταν άμεσα διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο.
Newsroom ΔΟΛ

Ψηφοφορία στο Μπούντεσταγκ
Οι Γερμανοί είπαν «ja» και συμμετέχουν 

στις επιχειρήσεις εναντίον της ISIS

Βερολίνο Με ισχυρή πλειοψηφία ενέκρινε η γερμανική Βουλή την 
εμπλοκή των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις 
εναντίον της ISIS, σε πρώτη γραμμή προς υποστήριξη των γαλλικών 
επιχειρήσεων. Το Βερολίνο θα διαθέσει μέχρι 1.200 ενστόλους, αερο-
σκάφη Tornado και μία φρεγάτα.
Η εμπλοκή εναντίον της ISIS φοβίζει, αλλά δεν αποτρέπει την Γερμα-

νία
H ανάπτυξη γερμανικών δυνάμεων υπερψηφίστηκε την Παρασκευή 

με 445 «ναι», 146 «όχι» σε σύνολο 598 ψηφισάντων. Υπήρξαν επτά 
αποχές.
Η γερμανική δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των 

γαλλικών επιχειρήσεων στη Συρία, και όχι σε επιδρομές. Όπως είναι ο 
κανόνας για το γερμανικό πλαίσιο, η έγκριση ισχύει για ανάπτυξη μέχρι 
έναν χρόνο.
Η γερμανική φρεγάτα θα υποστηρίζει το γαλλικό αεροπλανοφόρο 

Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο, ενώ τα αεροσκάφη θα συμμετέχουν στον 
ανεφοδιασμό μαχητικών στον αέρα αλλά και σε αναγνωριστικές απο-
στολές. 
Τα αεροσκάφη θα σταθμεύουν στο Ιντζιρλίκ της Τουρκίας και ο χώρος 

των επιχειρήσεων θα είναι και η συριακή επικράτεια. Κινούμενο απολύ-
τως στη γραμμή του Παρισιού, το Βερολίνο έχει απορρίψει συνεργασία 
με τις συριακές ένοπλες δυνάμεις όσο βρίσκεται στην ηγεσία ο Άσαντ.

Newsroom ΔΟΛ
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Το κάπνισμα βλάπτει το καρδιακό 
σύστημα.

Βλαπτική επίδραση
Στο καρδιοαγγειακό σύστημα 
αφήνει
Το μονοξείδιο του άνθρακα
Και η νικοτίνη.

Η νικοτίνη απορροφάται μ’ 
ευκολία
Από τις αεροφόρους οδούς
Βρόγχους, πνεύμονες και 
τραχεία.

Ως επίσης απορρόφηση κάνει
Από το δέρμα
Και τη στοματική μεμβράνη.

Και από τους πνεύμονες
Απορρόφηση το αίμα
Τη νικοτίνη κάνει
Και στον εγκέφαλο
Μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα 
φτάνει.

Όσοι καπνίζετε
Δυσκολεύετε την αναπνοή σας
Και κόβετε 5.5 λεπτά
Απ’ το χρόνο της ζωής σας.

Οι ασθένειες από το κάπνισμα
Μεγάλες ανθρώπινες απώλειες 
φέρνουν
Και χιλιάδες ανά τον κόσμο
Τον χρόνο πεθαίνουν.

Γονείς, μη καπνίζετε
Μπροστά στα παιδιά σας
Γιατί θα πάρουν αυτή τη κακή
Και ολέθρια συνήθειά σας.

Τα παιδιά που καπνίζουν
Γίνονται και αλκοολικά
Γιατί εύκολα πίνουν
Και εύκολα γλιστρούν στα 
ναρκωτικά.

Το κάπνισμα που γίνεται
Με την εισπνοή
Ονομάζεται παθητικό
Και περιέχει μεγαλύτερη 
συγκέντρωση

Δηλητηριωδών συστατικών.

Οι καπνιστές γονείς
Μπροστά στα παιδιά τους
Να μην κάνουν αυτή την ολέθρια
Συνήθειά τους.

Προπαντός οι γιατροί της 
Ελλάδας
Για να δώσουν το καλό 
παράδειγμα
Να σταματήσουν το κάπνισμα
Και να μη καπνίζουν στα 
νοσοκομεία
Να τους βλέπει η πελατεία.

Πρέπει να έχουν παράδειγμα
Ότι στη χώρα μας πεθαίνουν
Κάθε χρόνο δέκα χιλιάδες άτομα
Από διαφόρους ασθένειες
Που προκαλεί το κάπνισμα.

Αυτά τα γράφω γιατί
Στην Ελλάδα παρουσιάζονται
Ως οι βαρύτεροι καπνιστές
Απ’ όλο το πληθυσμό οι γιατροί.

Το ποσοστό των γιατρών
Που καπνίζουν
Είναι 64.5% υπολογίζουν
Έναντι του γενικού πληθυσμού
45% από έρευνα
σε μεγάλα νοσοκομεία
και των Αθηνών ιατρική εταιρεία.

Στίχοι Μαρίας Βαλάκου
Βασιζόμενη σε στοιχεία του 

Υπουργείου Υγείας, Προνοίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 1996.

Ένας γιατρός ηλικίας 31 ετών 
ετότε, ο οποίος έχασε τον πατέρα 
του από καρκίνο των πνευμόνων 
εξ αιτίας του καπνίσματος, όταν 
αυτός ήταν ακόμη παιδί μόλις 
ηλικίας 6 ετών, και τον θυμάται 
συνεχώς να βήχει, δεν δεχότανε 
ως αρρώστους εκείνους που δεν 
θέλανε να κόψουν το κάπνισμα 
και θεωρούσε θρίαμβο να πείσει 
έστω και έναν καπνιστή κάθε 
εβδομάδα να το κόψει.

ΤΣΙΓΑΡΟ Ή ΥΓΕΙΑ;
ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!
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ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΕΣ

Debbie Kavalou Konidis  B.Sc.
Services financiers et assurances Debbie Kavalou inc.*
Bus 450-682-5353
Cell 514 867-7551
Toll free 1 866 321 8205
despina.kavalou@sunlife.com
1530 Cure-Labelle Blvd., Suite 200
Laval, Que., H7V 2W2 

Financial security advisor and advisor in group-insurance and group-
annuity plans - *Financial services firm - distributor authorized by Sun Life 
Assurance Company of Canada and firm partner with Sun Life Financial 
Distributors (Canada) Inc., its subsidiary
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επιχείρησης μαντείων και χρη-
σμών”. Άλλωστε αυτή την “έξυπνη” 
τακτική ακολούθησε ο γιός του, Μι-
χαήλ και αυτός. Ο νεώτερος Μιχαήλ 
όταν είδε πως δεν καταστρεφόταν 
από πυρκαϊά κάποια πόλη, όπως 
είχε προφητεύσει, έσπευσε και την 
πυρπόλησε ο ίδιος!… Το ατύχημα 
ήταν ότι έγινε αντιληπτός από τους 
κατοίκους της πόλεως κι αυτό σήμα-
νε το τέλος του και το τέλος των… 
“προφητειών” του.

Στις μέρες μας μη έχοντας με τι 
άλλο ν’ ασχοληθούμε, επειδή μπαί-
νομε στη τρίτη χιλιετία, φέραμε στο 
προσκήνιο τον Νοστράδαμο, και 
αναστήσαμε όλους τους χρησμούς 
των αστρολόγων. Οι τηλεοράσεις και 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναγωνί-
ζονται περισσότερο χρόνο στους δι-
αδόχους του Νοστράδαμου.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 
έχουν εκτενείς στήλες με ωροσκό-
πια. Και για κάθε ενδεχόμενο, λήγο-
ντας του 20ού αιώνος και αρχομένου 
του 21ου, μιας κι έχουμε αναπτύξει 
σε απίστευτο βαθμό και την τηλεφω-
νία μας, παίρνουμε… “όσοι πιστοί” το 
09… και συνδιαλεγόμαστε αυτοπρο-
σώπως με την… Ανδρομέδα ή τον… 
κ. Πλούτωνα ή Κρόνο, πλουτίζοντάς 
τους κατά περίπτωση και μαθαίνο-
ντας ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας… Κι αν 
τολμήσετε πέστε κάτι στους αφελείς 
ενδιαφερομένους, που προάγουν 
ολοένα και περισσότερο τις “χρυσές 
δουλειές” των αστρολόγων.

Σε εποχή που το εμπόριο των 
ψυχοναρκωτικών ανθεί αφάνταστα 
κάποιοι ούτε που υποψιάζονται τον 
κίνδυνο. Ωστόσο τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.

Πως ο σημερινός άνθρωπος ανέ-

χεται μοιρολατρικά ένα τέτοιο εμπαιγ-
μό; Διότι περί καθαρού εμπαιγμού 
και αγυρτείας πρόκειται.

Διότι α) η αστρολογία απέτυχε 
άπειρες φορές. Κι αν κάποτε δεν 
έπεσε έξω, αυτό ήταν καθαρά συ-
μπτωματικό.

β) Διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία 
να πιστεύουμε πως τα νεκρά άστρα 
μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 
μας ή να προφητεύσουν το μέλλον 
μας.

και γ) Διότι ούτε επιστήμη είναι, 
ούτε και αξιόπιστη αποδείχθηκε.

Η αστρολογία είναι ένα πολύ φθηνό 
και επικίνδυνο υποκατάστατο. Προ-
σφέρεται δε ανέντιμα, αλλά και πανά-
κριβα στον άνθρωπο. Και βέβαια σε 
κείνον που μη πιστεύοντας στο Θεό 
έχει την αφέλεια να προσδοκά λύση 
των προβλημάτων του από γόητες 
και πλάνους. Δηλαδή σε πρόσωπα, 
που γυρίζοντας μια γυάλινη σφαίρα 
ή “συνομιλώντας” με πνεύματα πα-
νούργα και πονηρά, τον σπρώχνουν 
στο ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
της ζωής του μοιρολατρικά.

Είναι να κλαίει κανείς για όσους 
ασκούν την απόκρυφη και “ευτελή” 
αυτή “τέχνη”, όπως επίσης και τα 
απατημένα και δυστυχισμένα θύμα-
τά τους…

Ν. Ροδινός

*Βλ. και άρθρο “Αστρολογία” στο 
Επιστημονικό και Φοιτητικό Περιοδι-
κό “Η Δράσις μας” τ. 374, Δεκέμβριος 
1999

“Προς την ΝΙΚΗΝ”, Φεβρουάρι-
ος 2000

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  
Η επιστήμη της απάτης
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Του Νίκου Τ. Παγώνη

να προσθέσω».
Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, η Μαριάννα Τζιάντζη, 
με τίτλο «Μια φοράδα που ξεψύχησε στη γράνα» 
αναφέρεται σε μερικά άλλα γεγονότα, άσχετα επι-
φανειακά με την πρώτη αφήγηση, που ενώνονται, 
όμως, πολύ δυνατά μεταξύ τους στα μαύρα άδυτα 
της ανθρώπινης ψυχής.
«Φρικτό θάνατο βρήκε ένα άλογο πέρυσι τον Ια-
νουάριο σε ένα χωριό του Δήμου Ολυμπίας. Ο ιδι-
οκτήτης του, που για κάποιο λόγο ήθελε να το ξε-
φορτωθεί, το έδεσε από τον κοτσαδόρο του αυτο-
κινήτου του και το έσερνε επί δύο χιλιόμετρα στην 
άσφαλτο, αναπτύσσοντας ταχύτητα την οποίαν 
δεν μπορούσε να φτάσει τρέχοντας το ζώο. (...) 
Ούτε στα κτήνη δεν αξίζει τέτοιο μαρτύριο: τα δύο 
μπροστινά πόδια του θηλυκού αλόγου έσπασαν, 
το δέρμα του τρίφτηκε κι έλιωσε, ενώ στην κοιλιά 
του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα που αιμορραγούσε 

και απ΄όπου φαίνονταν τα εντόσθιά του. Ύστερα 
ο ιδιοκτήτης έλυσε το ζώο, αφήνοντάς το σε ένα 
αρδευτικό χαντάκι, μια γράνα, για να αργοπεθά-
νει. Σε παρόμοια διαδικασία είχαν υποβληθεί το 
2009 στη Νέα Μανωλάδα και άνθρωποι, όχι όμως 
Έλληνες, αλλά Μπανγκλαντεσιανοί, με σκοπό τον 
σωφρονισμό τους, όχι τη θανάτωση τους». (…)
«Όταν όλοι σχεδόν οι Έλληνες αγρότες είχαν απο-
κτήσει τρακτέρ, πολλοί θανάτωσαν τα γαϊδούρια 
τους ή μάλλον επιτάχυναν το θάνατό τους. Κάποιοι 
απλώς τα εγκατέλειπαν δεμένα και χωρίς νερό σε 
ένα χωράφι, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, περνούσαν 
δύο σύρματα ανάμεσα στα σαγόνια του ζώου και 
τα έδεναν σφικτά στο κεφάλι του, με τρόπο ώστε 
το στόμα να μένει μισάνοικτο, ο γάιδαρος να μη 
μπορεί να φάει και να καταπιεί κι έτσι να πεθάνει 
από δίψα και ασιτία. Ένας φίλος, που μεγάλωσε 
σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, θυμάται τις μύγες 
που βούιζαν πάνω από τις αιμάσσουσες πληγές 
που χάραζε το σύρμα στα μάγουλα του δόλιου του 
ζωντανού. Ήταν μια σκληρή λύση ανάγκης, καθώς 
το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορούσε να αντέξει 
τη συντήρηση του γάιδαρου και του τρακτέρ, ενώ 
τότε μάλλον θα ήταν αδιανόητο να ασκηθεί δίωξη 
σε αγρότη για παραμέληση όνου».  
Σκληρή λύση ανάγκης... που δεν παύει, όμως, να 
δείχνει με μελανά χρώματα τα σκοτεινά αποθέμα-
τα απανθρωπιάς που ορισμένοι κρύβουν μέσα 
τους.
Πάντα κάποια δικαιολογία υπάρχει για τις οποιεσ-
δήποτε ακρότητες που διαπράττονται. Πάντα 
αναζητούνται αιτίες που να δικαιολογούν βαρβα-
ρότητες και φρικαλεότητες. Δικαιολογίες και αιτίες, 
όμως, που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αν 
μη τι άλλο σέβονται, την ανθρώπινη υπόσταση 
τους.
«Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη οργάνωση που ενερ-
γεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας», μου 
έλεγε ο συνδαιτυμόνας μου. Με γνώμονα το συμ-
φέρον της Ελλάδας υποθέτω ενεργούσαν πρό-
σφατα οι Χρυσαυγήτες στην Αθήνα όταν κυνηγού-
σαν με κατσαβίδια και στειλιάρια τους αλλοδαπούς 
για να τους ξυλοφορτώσουν. 
Το «συμφέρον της πατρίδας», μάλλον θα είχαν 
κατά νου κι εκείνοι που έσφαξαν τον νεαρό μαύρο, 
πάλι στην Αθήνα. Την «Ελλάδα στους ‘Έλληνες» 
υποθέτω ότι προωθούσαν οι νεοναζί που τσάκι-
ζαν το κεφάλι των μελαψών με το κοντάρι της γα-

λανόλευκης. 
Το συμφέρον 
του φαίνεται 
πως κοίταζε 
και ο ιδιοκτή-
της της φορά-
δας (αν και η 
δικαιοσύνη έχει 
αντίθετη γνώμη 
και γι΄ αυτό τον 
πα ρ α π έ μ π ε ι 
σε δίκη με την 
κατηγορία της 
κακοποίησης 
και θανάτωσης 
ζώου).
Πόσο μεγάλο, 
όμως, μπορεί 
να είναι αυτό 
το συμφέρον 
που μας κάνει 
να φερόμαστε 
εμείς σαν ζώα;
Η αλήθεια είναι 
ότι κάποιες φο-
ρές ο νους του 

ανθρώπου θολώνει. Βλέπει μπροστά του το πρό-
βλημα και αναζητά την πλέον εύκολη και αποτελε-
σματική λύση. Χωρίς πολύ σκέψη, σχεδόν τυφλά, 
αφήνει τα ζωώδη του ένστικτα να κυριαρχούν και 
ενεργεί απερίσκεπτα, χωρίς ενδοιασμούς και συ-
ναισθηματισμούς.
Κάπως έτσι, φαίνεται, ότι νοιώθουν πολλοί κάτοι-
κοι του κέντρου της Αθήνας, αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση εγκληματικότητας, που επιβάλει τον 
φόβο, ο οποίος συνδράμει στο να φέρνει στην επι-
φάνεια συναισθήματα αντίθετα με το ήθος και τη 
θρησκευτική πίστη των περισσοτέρων. 
Είναι, όμως, συναισθήματα που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη αυτοπροστασίας και αυτοσυντή-
ρησης και όχι από βαθιά ριζωμένες ιδεολογίες και 
νοοτροπίες, που ξεφεύγουν κατά πολύ από την 
ανθρωπιά. 
Και εννοώ εκείνους που διέπονται από ρατσιστι-
κές, μισαλλόδοξες ιδέες, νταήδες τύπου Καζάκου, 
που δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, να δείρουν, 
να πληγώσουν, ακόμα και να φονεύσουν, υπο-
στηρίζοντας, δήθεν, «το συμφέρον της χώρας».
Πολύ λίγο διαφέρουν από εκείνους τους παλικα-
ράδες που απάνθρωπα βασανίζουν τα απροστά-
τευτα ζώα (για να τους δω να κάνουν κάτι το παρό-
μοιο σε κανένα λιοντάρι), και που, επιπλέον, στην 
περίπτωση της φοράδας και των γαϊδουριών, τα 
άμοιρα ζώα, τους είχαν πιστά υπηρετήσει.
Τίποτα φίλοι μου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρωπιά μας. Τη δύναμη εκείνη που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού 
βασιλείου, το χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, δεν 
το κληρονομούμε έμφυτα, αλλά χρειάζεται πολλή 
και επίμονη καλλιέργεια για να το αποκτήσουμε.
Παραδόξως, εκείνοι που επιδιώκουν να επαναφέ-
ρουν τους «Εθνικούς Έλληνες», δηλαδή εκείνους 
που πιστεύουν και ενεργούν με οδηγό τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό (δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα 
συναφή), εντρυφούν έναν έντονο εθνικισμό, με 
ρατσιστικές, νεοναζί, ιδεολογίες. Είναι εκείνοι που 
παρουσιάζουν έντονη ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 
απανθρωπιά και που είναι διατεθειμένοι, με την 
πρώτη ευκαιρία, να λιντσάρουν, να κτυπήσουν και 
να κακοποιήσουν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στο 
εθνικιστικό τους προφίλ.
Και λέω παραδόξως, διότι ο συνδαιτυμόνας μου 
από όλη την πνευματική παρακαταθήκη των αρ-
χαίων ημών προγόνων θυμήθηκε μόνο εκείνο το 
«πας μη Έλληνας βάρβαρος», αν και ανέφερε σε 
κάποια στιγμή ότι «Έλληνας είναι ο μετέχων της 
ημετέρας παιδείας» (λέτε γι’ αυτό να ζητούσαν 
από τους αλλοδαπούς να πουν την αλφαβήτα 
πριν να τους κατραπακιάσουν οι αγαπώντες τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;).
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο χορτάτος έχει 
περισσεύματα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ο κα-
κομοιριασμένος, ο αγωνιών για το αύριο, πού να 
βρει το σθένος να σκεφτεί τίποτα άλλο από την 
επιβίωση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
καθημερινά αντιμετωπίζει. Η ανέχεια και η δυστυ-
χία απαξιώνει τον άνθρωπο, λένε, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έτσι είναι. Όχι γιατί έτσι 
γεννηθήκαμε, αλλά επειδή έτσι μάθαμε. Δηλαδή, 
επειδή λείπει η παιδεία και η καλλιέργεια. 
Παιδεία και καλλιέργεια, όμως, υποτίθεται ότι κατέ-
χουν οι λάτρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Ή μήπως κι αυτός έχει πέσει θύμα και χρησιμεύει 
σαν δικαιολογία για τις ανομίες και την απανθρω-
πιά όλων εκείνων που ο νους τους θολώνει από το 
μίσος και την έχθρα;
Δεν ξέρω. Πάντως εκείνο που ξέρω και καταλα-
βαίνω πολύ καλά είναι ότι δύσκολα θα έλθει ο και-
ρός που δεν θα φρίττω με τις ιστορίες που συχνά 
διαβάζω. 
Να, λοιπόν, πώς ένας εκ φύσεως αισιόδοξος με-
τατρέπεται σε απαισιόδοξο. 
Αν και, πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που δεν το 
θέλω καθόλου.    
.
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κόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 

λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ 

κάλλιον του πισκόπου.»
Δηλαδή:
Δεν φεύγω Κιόρογλου, γιατί αν 

φύγω, η φυγή μου
Θα γίνει αιτία θανατικού σε όλους 

τους Ρωμιούς του τόπου
Με την φυγή μου, να βάλω θηλιά 

στο λαιμό του κόσμου; 
Αντί του αίματος των πολλών καλύ-

τερα το αίμα του Επισκόπου.

«Αυτός είναι άλλος τόπος, με 
ανθρώπους άλλης φυλής»

 Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. 

Οι ήρωες εκείνοι ξεχάστηκαν. Ακόμα 
και όταν τυπικά τους τιμούμε, άλλα 
επιδιώκουμε, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις πρόσφατες εορταστικές εκ-
δηλώσεις κατά την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
 Εμείς οι σημερινοί Ελληνες ζούμε 

ελεύθεροι και φτάσαμε σε αξιοζήλευ-
τα σημεία προόδου.
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω χρεών 

και μνημονίου, χάθηκαν πολλά από 
τα «κεκτημένα» που έκαναν την ζωή 
των νεο-Ελλήνων δυσκολότερη.
 Γι’ αυτό βλέπουμε καθημερινά 

απεργίες, συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις. Ναι είναι δύσκολα τα πράγμα-
τα αλλά με τις απεργίες, τις καταλή-
ψεις και τους «αγανακτισμένους» δεν 
είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η κρίση. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς οι σημε-
ρινοί Ελληνες αλλάξαμε στόχους. 
Ξεχάσαμε το συμφέρον της Πατρί-
δας, ξεχάσαμε το «εμείς» και  μας 
καίει μόνο το ατομικό συμφέρον και 
το «εγώ.»
 Αυτά φαίνεται είδε και ο αείμνηστος 

καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, που πέθανε πριν από 
λίγο καιρό, στις 5 Σεπτεμβρίου.
 Γνωστός ο καθηγητής με τον οποίο 

πολλοί πιθανώς να διαφώνησαν σε 
πολλά από όσα έλεγε και έκανε όσο 
ζούσε. Ομως λίγο πριν αποχαιρετίσει 
τα εγκόσμια, μόλις δύο ημέρες πριν 
κλείσει τα μάτια του είχε γράψει 
ένα  αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε 
αυτό γράφει: 
"Η ζωή πάνω στο νήμα. Σαλπάρω 

ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτή που 
αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι 

πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος 
τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. 
Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά 
τους; Νάστε όλοι καλά".
 Δυστυχώς με τις διαπιστώσεις του 

καθηγητή Γεωργίου-Αλέξανδρου 
Μαγκάκη σήμερα συμφωνούν πολ-
λοί που έκπληκτοι διαπιστώνουν 
ότι πλέον έχει «γίνει άλλος τόπος» 
και σε αυτήν κατοικούν «άνθρωποι 
άλλης φυλής. Γιατί δεν είναι πολλοί 
εκείνοι που θα δουν κοινά μεταξύ 
των Ελλήνων του 1821, τον αγώνα 
των Ελλήνων Κυπρίων ειδικά και 
των σημερινών Ελλήνων.
 Ας ευχηθούμε ότι η «Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» και ότι παρά τα όσα γί-
νονται γύρω μας, θα ξαναβρούμε σαν 
Εθνος τον βηματισμό των προγόνων 
μας και θα μείνουμε πιστοί, «τοις 
κεινων ρήμασι πειθόμενοι». 
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Για τις μεταγραφές:

«Η οργάνωση της προετοιμασίας 
θα κριθεί από το αν θα βγούμε στο 
Champions League ή στο Europa 
League. Δεν μπορούμε να πούμε 
ακόμα για την προετοιμασία. Είναι 
πράγματα που τα δουλεύουμε. Όσον 
αφορά στους ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει των πλέι-οφ και επειδή η ομάδα 
πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή 
και αφοσιωμένη, δεν υπάρχει καμία 
συζήτηση.
» Υπάρχει δέσμευση ότι ο κορμός 
κατά 90% δεν θα χαλάσει και θα πα-
ραμείνει όπως έχει. Ο Ολυμπιακός 
Βόλου θα κάνει από 5 μέχρι 7 μετα-
γραφές. Θα προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο, για παίκτες που έχουμε δει. 
Δεν είναι της συζήτησης. Η ομάδα θα 
πουλήσει ανάλογα με την αξία του, 1,5 
παίκτη. Δηλαδή έναν, άντε δύο. Και 
θα τον αναπληρώσουμε με καλύτερο. 
Του χρόνου θα υπάρχουν υψηλότεροι 
στόχοι».

Για τα προβλήματα που είχε ο φά-
κελος του Ολυμπιακού Βόλου:

«Είναι ένα πρόστιμο που μπήκε για 
παράλειψη κάποιων στοιχείων, που 
τα πήγαμε πιο μετά και αφορούσαν 
τις ακαδημίες. Η Super League έχει 
συγκεκριμένα status και είναι δύσκο-
λο από ξυπόλητοι, να φορέσουμε 
σμόκιν. Θέλει χρόνο να προσαρμο-
στούμε. Με άριστα το 10 θα έδινα 9 
στους ανθρώπους που δουλεύουν 
στις υποδομές. Ευχή μου είναι να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται 
χρόνος και θα βελτιωθούμε σε αυτό 
το κομμάτι.
» Είναι ανεπίτρεπτο σε μα επαρχιακή 
πόλη να μην υπάρχουν υποδομές 
και να μην υπάρχει δυνατότητα τα 
παιδιά να κάνουν αθλητισμό μέσα 
σε ανθρώπινες καταστάσεις. Έχουμε 
διάθεση και οράματα, αλλά θέλουμε 
και τη συμπαράσταση της τοπικής 
κοινωνίας. Από υποδομές και έργα, 
δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είναι 
ντροπή για τους πολιτικούς. Θέλουμε 
όλο τον κόσμο δίπλα. Ας ελπίσουμε 
ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθή-
σουν και θα κάνουν 5 πράγματα για 
αυτήν την πόλη».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η 
ομάδα στο ΕΑΚ:

«Ό,τι αξίζεις εισπράττεις και παίρνεις. 
Πριν 1,5 χρόνο δώσανε 280.000 για 
να φτιάξουν το ΕΑΚ. Τώρα είναι σε-
ληνιακό τοπίο. Έπρεπε να τους κρε-
μάσουν και να τους φτύνει ο κόσμος. 
Στη Β’ Εθνική είπα ότι δεν μπαίνω 
εδώ. Ούτε τουαλέτα δεν υπήρχε. Σιγά 
σιγά πάμε στο καλύτερο. Ελπίζω μαζί 
να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποια 
είναι η φυσική έδρα; Το ΕΑΚ; Πάρτε 
το εσείς. Το άξιζε πριν η ομάδα. Τώρα 

δεν το αξίζει. Αυτός είναι τώρα ο Ολυ-
μπιακός Βόλου; Κοιτάμε μπροστά».

Για την προσέλευση του κόσμου 
στα πλέι-οφ:

«Δεν θα αναφερθώ στα παιχνίδια. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο φίλαθλος, 
ως ένα ευχαριστώ σε όλους, είναι να 
αγοράσουν ένα εισιτήριο και να τιμή-
σουν αυτήν την ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ 
θα τυπωθούν ακριβώς 1500 και θα 
διατεθούν από 500 εισιτήρια σε κάθε 
έναν από τους τρεις συνδέσμους. 
Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατέ-
ψουμε την ομάδα. Δίνετε η ευκαιρία σε 
λογικές τιμές, να πάρουν εισιτήρια και 
να δουν αυτήν την ομαδάρα. Στα άλλα 
ματς έχουμε τη διάθεση να δώσουμε 
εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και 
με τη σειρά τους να μας δώσουν και 
αυτοί».
Newsroom ΔΟΛ

Με βάση τις καταγγελίες του Μπέου
H Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου κάλεσε σε απολογία τον 
Κούγια

Αθήνα Σε απολογία κλήθηκε ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Αλέξης 
Κούγιας, από την Πρωτοβάθμια 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ & Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, με βάση τα όσα 
έχει καταγγείλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 
Η κλήση, η οποία αξίζει να σημειωθεί 
ότι κοινοποιήθηκε τόσο στον Αχιλλέα 
Μπέο, όσο και στον πρώην πρόεδρο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Νικόλα Πα-
τέρα, αναφέρει τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επι-
τροπή της FOOTBALL LEAGUE - 
FOOTBALL LEAGUE 2, κάλεσε σε 
απολογία την Πέμπτη 5-5-2011 και 
ώρα 10:00 τον πρόεδρο της ΠΑΕ 
Παναχαϊκή 2005 κ. Α. Κούγια προς 
απολογία για τις πειθαρχικές παρα-
βάσεις που καταγγέλλονται στην με 
ημερομηνία 29-3-2011 καταγγελία 
του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Βόλου κ. Αχ. Μπέου, η οποία ήδη 
του έχει κοινοποιηθεί και η οποία του 
κοινοποιείται και πάλι μόνο όμως κατά 
το σκέλος της που με αυτήν καταγγέλ-
λονται πειθαρχικές παραβάσεις που 
φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος του 
καταγγέλλοντος, αθλητικών παρα-
γόντων, Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων και Επαγγελματικών Πο-
δοσφαιρικών Ενώσεων».
Newsroom ΔΟΛ

Ο Βαρδινογιάννης παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια του

Αθήνα O Γιάννης Βαρδινογιάννης 
εμμένει στην αρχική του θέση να μην 

είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων, 
ωστόσο ο πολυμετοχικός Παναθηνα-
ϊκός περνά στην διακυβέρνηση του, 
ενεργοποιώντας στο διοικητικό συμ-
βούλιο τους δύο εξαδέλφους του Νίκο 
Θ. και Νίκο Γ. Βαρδινογιάννη.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για την 
εμφάνιση της φιλοσοφίας του Τζίγκερ 
θα παρουσιαστούν στο τέλος του κα-
λοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Ποιες είναι αυτές 
οι ενδείξεις; Ο,τι πιο ριζοσπαστικό είναι 
η είσοδος ενός Βαρδινογιάννη στο δι-
οικητικό σχήμα. Συζητείται η ανάληψη 
της αντιπροεδρίας από έναν εκ των 
δύο Νίκων Βαρδινογιάννηδων, ξά-
δερφων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ.
Αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έως 
την παραίτηση του Νίκου Θόδωρου 
Βαρδινογιάννη. Ο έτερος, ο γιος του 
«Καπετάνιου», παραμένει ενεργό 
μέλος του Δ.Σ. Ασφαλώς έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία η τοποθέτηση 
ενός μέλους της οικογένειας σε διοι-
κητικό πόστο.
Επιπλέον, ο Τζίγκερ στρέφεται σε 
περιπτώσεις γνωστών, δοκιμασμένων 
και έμπιστων προσώπων για θέσεις 
- κλειδιά εντός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος (Ζάετς, Βέλιτς, Λιβαθηνός). 
Ασφαλώς και «μετράει» την κοινή πα-
ναθηναϊκή γνώμη και τις όποιες αντι-
δράσεις μπορούν να προκύψουν, γι’ 
αυτό και κρατάει το χαρτί του άφθαρ-
του προσώπου. Φαίνεται πάντως ότι 
θα κάνει όσα περνούν από το χέρι του 
για να προκριθεί λύση δοκιμασμένου 
τεχνικού διευθυντή, αλλά και γενικού 
αρχηγού.

Συν τοις άλλοις, ο Βαρδινογιάννης 
στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον 
Γόντικα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
καταλάβει και επίσημα τον τίτλο του 
προέδρου. Αν κι αυτό μικρή σημασία 
έχει από τη στιγμή που παραμένει ο 
άνθρωπος ο οποίος «τρέχει» τη διοι-
κητική καθημερινότητα. Αδιευκρίνιστο 
παραμένει αν θα παραμείνει ενεργή η 
διοικούσα επιτροπή, αφού ήδη Νίκας 
και Πολέμης έχουν περάσει -για δια-
φορετικούς λόγους- σε δεύτερο πλάνο.
Ενα από όσα δεν έχουν αποσαφηνι-
στεί ακόμα, καθώς εκκρεμούν τα πλέι 
οφ, είναι το θέμα του προπονητή. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζε-
σουάλδο Φερέιρα δεν έχει πείσει τον 
Βαρδινογιάννη και επομένως υπάρχει 
στην ατζέντα σοβαρή πιθανότητα αντι-
κατάστασής του. Οπως έχει τονιστεί 
στο παρελθόν, τα πλέι οφ θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του 
Πορτογάλου.
Υπάρχουν κι άλλες σκέψεις του με-
γαλομετόχου. Επιθυμία του Τζίγκερ 
όμως είναι να περάσει το καλοκαίρι 
των μεγάλων εμποδίων (με τις πωλή-
σεις πρωτοκλασάτων παικτών και τις 
περικοπές συμβολαίων) και μετά να 
προχωρήσει στην περαιτέρω εφαρ-
μογή τους. Και αυτό για να αποφύγει 
τη μεγάλη φθορά.
Αποφασισμένος να επιστρέψει στον 
Παναθηναϊκό είναι ο Ματίας Μπιάρ-
σμιρ. Ο διεθνής Σουηδός, ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη 
Ρόζενμποργκ τόνισε ότι τον Ιούλιο θα 
ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.
Newsroom ΔΟΛ
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Υπήρξε καθηγητής του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ, φιλόσο-
φος, ιστορικός και γνώστης της 
θεολογικής γραμματολογίας, γνω-
στός στο χώρο της διανόησης, από 
τα συγγράμματα, τις διαλέξεις και 
τις διδαχές του, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, την Ελλάδα και ανά τον κό-
σμο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 
Καβαρνό, ο οποίος όπως αναφέρει 
ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης, απεβίωσε πρόσφατα σε ηλικία 
93 ετών ως απλός καλόγερος στο 
Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
στην Αριζόνα.
Γεννήθηκε στη Βοστόνη, στις 19 

Οκτωβρίου του 1918, από γονείς 
μετανάστες, τον Παναγιώτη και 
την Ειρήνη, με καταγωγή από τη 
Λέσβο, οι οποίοι πήραν τα τρία 
τους παιδιά, την Φραγκούλα, τον 
Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο και 
επέστρεψαν στο χωριό τους, τον 
Τρίγωνα - Πλωμαρίου. Ο Κωνστα-
ντίνος τελείωσε εκεί το Δημοτικό 
Σχολείο και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επέστρεψε στη Βοστόνη.
Ο φιλομαθής Κωνσταντίνος Κα-

βαρνός, αποφοίτησε με άριστα 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ. Ξεκίνησε με σπουδές 
στη Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσι-
κή Ανθρωπολογία και Βιοχημεία, 
καθώς ήθελε να γίνει γιατρός, άλ-
λαξε όμως γνώμη και σπούδασε 
φιλοσοφία.
Γνώριζε απταίστως την Ελληνική, 

Αγγλική, Γαλλική, Αρχαία Ελληνι-
κή και την Λατινική Γλώσσα. Εξέ-
δωσε πάνω από εκατό βιβλία, ενώ 
πολλά άλλα παρέμειναν αδημοσί-
ευτα. Με την εργασία του, «Ο Βίος 
του Ατόμου κατά τον Πλάτωνα εν 
σχέσει προς τον Χριστιανισμό και 
την νεωτέρα Φιλοσοφία», κέρδισε 
το 1941 στο Χάρβαρντ το βραβείο 
«Francis Bowen Prize».
Μετά τη θητεία του στον αμε-

ρικανικό στρατό, το 1945 κέρδι-
σε και πάλι το βραβείο «Francis 
Bowen Prize» για τη μελέτη του 
«Το Πρόβλημα του Προορισμού 
του Ανθρώπου εντός της Φιλοσο-
φίας του Πλάτωνος».
Το Χάρβαρντ τον κατάταξε ανά-

μεσα στους διαπρεπείς φοιτητές 
του, τον εξέλεξε ως «Sheldon 
Fellow» και του έδωσε τη δυνα-
τότητα, καλύπτοντας όλα τα έξο-
δα του, να ταξιδέψει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να μελετήσει τα 
διάφορα φιλοσοφικά τους συστή-
ματα και να γνωριστεί με προσω-
πικότητες επιστημόνων. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και 
αλλού.
Στην Ελλάδα γνώρισε και συζή-

τησε τις σύγχρονες φιλοσοφικές 
θεωρίες με τον τότε πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννη Κα-
λιτσουνάκη, με τους καθηγητές 
της φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, Θεόδωρο Βορέα 

και Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και 
με τους καθηγητές φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη και Ιω-
άννη Ιμβριώτη.
Επιστρέφοντας στη Βοστώνη 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας του 
Χάρβαρντ με την διατριβή, «Η 
Κλασσική Θεωρία της Σχέσεως», 
μία ιστορική και κριτική μελέτη 
για την μεταφυσική του Πλάτω-
νος, του Αριστοτέλη και του Θωμά 
του Ακινάτη.
Ο καθηγητής Καβαρνός συνδέ-

θηκε με στενή γνωριμία και φιλία 
με τον πρωτοπρεσβύτερο Αστέριο 
Γεροστέργιο, προϊστάμενο της 
κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ 
της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν 
συμφοιτητής στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία του σημε-
ρινού Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου. Ο ίδιος έχει συγ-
γράψει τον βίο του καθηγητή και 
μοναχού Κωνσταντίνου Καβαρ-
νού.
«Αγαπούσε κάθε τι το κλασσι-

κό και Ελληνικό. Εύρισκε ψυχική 
γαλήνη και μεγάλη χαρά διαβάζο-
ντας κλασσικούς συγγραφείς της 
αρχαιότητας, αλλά και των μεταγε-
νέστερων χρόνων, όπως τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νύσσης, 
τον Μέγα Φώτιο, τον Ιωάννη Δα-
μασκηνό και άλλους. Πριν από 
δεκαετίες μελέτησε και μετέφρασε 
στην Αγγλική γλώσσα και εξέδωσε 
σε δύο τόμους ανθολογία της Φι-
λοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πα-
τέρων», επισημαίνει στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο π. Αστέριος.
Ο αείμνηστος, σύμφωνα με τον 

π. Αστέριο, είχε προσωπική φιλία 
και μεγάλη εκτίμηση για τον μεγά-
λο λογοτέχνη και αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου, όπως μαρτυρούν οι 92 
ανέκδοτες επιστολές τους προς αυ-
τόν.
Πολλά από τα έργα του μετα-

φράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
(Αλβανικά, Αραβικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Σερ-
βικά).
«Δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή 

για τις μεταφράσεις, αλλά η χαρά 
του ήταν να βλέπει τα έργα του 
να κυκλοφορούν σε παγκόσμια 
κλίμακα», επισημαίνει ο π. Αστέ-
ριος. Και συνεχίζει: «Τον πλήγωνε, 
όμως, βαθιά η καταστροφή της ελ-
ληνικής γλώσσας, κι έλεγε ότι μελ-
λοντικά οι Έλληνες θα ανανήψουν, 
θα εκτιμήσουν και αγαπήσουν το 
λαμπρό παρελθόν τους και θα ερ-
γασθούν για την πνευματική τους 
ανόρθωση».
Ο αείμνηστος Μοναχός Κων-

σταντίνος Καβαρνός διέθετε πολύ 
καλή μνήμη γι’ αυτό θυμόταν λε-
πτομέρειες ακόμα και από τα μα-
θήματα που είχε ακούσει πριν πολ-
λές δεκαετίες από τους καθηγητές 
του. Ο «νέος άγιος των Ελληνικών, 

αλλά και των Αγγλικών Γραμμά-
των», όπως τον χαρακτηρίζει ο 
βιογράφος του, ήταν γνώστης της 
Βυζαντινής μουσικής και έγραψε 
τρεις εργασίες πάνω στο θέμα, ενώ 
επί δεκαετίες έψαλε «με μελωδικό-
τατα και κατανυκτικότατα, κατά το 
Αγιορείτικο ύφος».
«Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καβαρνός ζούσε τη μοναχική ζωή 
μέσα στον κόσμο και πριν ακόμα 
γίνει μοναχός στο Μοναστήρι του 
Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα γι’ 
αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν 
κοσμοκαλόγερο», ανέφερε ο π. 
Αστέριος και πρόσθεσε πως «όταν 
επρόκειτο να γράψει κάτι σπου-
δαίο ή να δώσει κάποια διάλεξη 
τηρούσε αυστηρή νηστεία για να 
έχει διαυγή νου».

ww.kathimerini.grμε πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καβαρνός
Από κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ, 

μοναχός στην Αριζόνα

Το κατάστημά μας θα παραμενει κλειστά 
τα Σάββατα μέχρι 6 Οκτωβρίου

Τελ Αβίβ, Ισραήλ Αυξάνονται οι απόπειρες και 
τα περιστατικά αυτοπυρπόλησης στο Ισραήλ 
μετά τον θάνατο του ακτιβιστή Μόσε Σιλμάν, ο 
οποίος έβαλε φωτιά στον εαυτό του στη διάρ-
κεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ. 
Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 
τρεις απόπειρες αυτοπυρπόλησης στη χώρα, 
οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται σε 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
Ισραηλινοί πολίτες.
Τη Δευτέρα ένας 47χρονος Ισραηλινός προ-
σπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από το δη-
μαρχείο της πόλης Νετιβότ. Άνδρες της ασφά-
λειας του δημαρχείου κατάφεραν να τον απο-
τρέψουν. 
Το βράδυ της Κυριακής ένας 65χρονος περι-
λούστηκε με εύφλεκτο υγρό έξω από αστυνομι-
κό τμήμα στην πόλη Οφακίμ στο νότιο Ισραήλ, 
ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Αστυνομικοί τον έπιασαν και τον εμπόδισαν να 
προχωρήσει στην πράξη αυτή. Ο άνδρας δεν 
είχε εμφανή τραυματισμό αλλά εστάλη στο νο-
σοκομείο για εξετάσεις.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, 
Μίκι Ρόζενφελντ, κίνητρο του άνδρα ήταν τα οι-
κονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Νωρίτερα την Κυριακή, ένας ανάπηρος Ισραη-
λινός βετεράνος του στρατού αυτοπυρπολήθη-
κε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Γιεχούντ, 
κοντά στο Τελ Αβίβ.
Ο καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα Ακίβα 
Μαφάι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με 
εγκαύματα στο 80% του σώματός του. 
Είχε καταφέρει να περιλούσει τον εαυτό του με 
βενζίνη και να βάλει φωτιά, έπειτα από διένε-
ξη με τις Αρχές για τα επιδόματα ανεργίας και 
στέγασης.
Η νέα αυτή απόπειρα σημειώθηκε δέκα ημέρες 
μετά την αυτοπυρπόληση του Μοσέ Σιλμάν στο 
Τελ Αβίβ. Ο Σιλμάν αυτοπυρπολήθηκε στη δι-

άρκεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ εναντίον του 
υπερβολικού κόστους στέγασης και ζωής στο 
Ισραήλ.
Σε επιστολή του προς τον Iσραηλινό πρωθυ-
πουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Σιλμάν τον 
κατηγόρησε ότι παίρνει «από τους φτωχούς για 
να δώσει στους πλούσιους».
Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, ο Σιλμάν είχε 
υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο και 
δεν ήταν σε θέση να εργαστεί. Παρά το ότι είχε 
αναγνωριστεί ότι είχε 100% αναπηρία από το 
εθνικό ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης, λάμβα-
νε επίδομα μόλις 2.300 σέκελ (περίπου 469 
ευρώ) τον μήνα και πρόσφατα είχε ενημερωθεί 
ότι δεν ήταν δικαιούχος κοινωνικής στέγασης.
Ο Σιλμάν υπέκυψε στα τραύματά του την Πα-
ρασκευή και κηδεύτηκε την Κυριακή.
Εκατοντάδες άνθρωποι παρέστησαν στην 
κηδεία του, ενώ χιλιάδες άτομα είχαν κατέβει 
στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου σε πο-
ρείες στη μνήμη του Σιλμάν. Η κίνηση του Σιλ-
μάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά και 
διαφωνίες.
Ορισμένοι ακτιβιστές τον χαρακτήρισαν σύμ-
βολο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων, ενώ 
άλλοι επέκριναν την πράξη του λέγοντας ότι 
δημιουργεί ένα βίαιο και επικίνδυνο προηγού-
μενο.
Εκτός από τις αυτοπυρπολήσεις του τελευταί-
ου 24ώρου και άλλοι Ισραηλινοί έχουν απειλή-
σει να μιμηθούν το παράδειγμα του Σιλμάν.
Τα γεγονότα αυτά εκτιμάται πως εντείνουν τις 
πιέσεις στην δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου να 
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που είχε προτεί-
νει μια επιτροπή την οποία συνέστησε πέρυσι, 
έπειτα από ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων. 
Μεταξύ άλλων, οι διαδηλωτές αξίωναν από τις 
αρχές να φροντίσουν να υπάρχει πιο προσιτή 
στέγαση.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό/Γερμανικό

Μετά τον θάνατο ακτιβιστή
Αυξάνονται οι απόπειρες και τα περιστατικά 

αυτοπυρπολήσεων στο Ισραήλ

Canadiens exact revenge at the Bell Centre 
Story and photos: Anna Lazaratos

The Montreal Canadiens recently 
got their revenge at the Bell Cen-
tre against the team that earlier in 
the season denied them a chance 
at making yet more hockey history. 
The Canadiens defeated the Van-
couver Canucks 4-3 in overtime, 
avenging a lopsided 5-1 loss in Van-
couver at the hands of the Canucks 

back in October. The Canadiens 
had set an NHL record with nine 
straight regulation wins to begin 
the year, and were one victory from 
tying the best start in league history 
set by the 1993-94 Toronto Maple 
Leafs and the 2006-07 Buffalo Sa-
bres. Just like in the contest in Van-
couver, the Canucks grabbed the 

early lead, this time jumping out 
to a 3-0 lead. But Lars Eller scored 
shorthanded midway in the second 
period to start the rally, and David 
Desharnais scored in overtime to 
complete the comeback and send 
the partisan crowd home happy. 
A photo gallery from the 

game is below.
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Η  ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ  ΦΕΤΑ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
LAVIOGAL · KYRIAZAKOS

Φέτα 
Από Συκιά Μονεμβασίας Λακωνίας
Ζητείστε την από τα καταστήματα 

τροφίμων της προτίμησής σας

Φέτα 
Από Συκιά Μονεμβασίας Λακωνίας,

Γευτείτε Ελληνική Φέτα  που 
παρασκευάζεται με τον πατροπαράδοτο 

τρόπο της περιοχής και όλες τις 
υπερσύγχρονες προδιαγραφές.

Άγκυρα Το περυσινό πυρηνικό ατύχημα της Φου-
κουσίμα και η παρουσία ενός ενεργού σεισμικού 
ρήγματος στην περιοχή του Άκουγιου, απέναντι 
από τις ακτές της Κύπρου, δεν εμπόδισαν τα σχέ-
δια της Τουρκίας για την κατασκευή του πρώτου 
πυρηνικού σταθμού της χώρας.
Οι τρισδιάστατες μακέτες της εγκατάστασης, της 

οποίας η κατασκευή προγραμματίζεται να ξεκι-
νήσει το 2013, παρουσιάστηκαν από τη ρωσική 
Rosatom που θα αναλάβει την κατασκευή και τη 
διαχείρισή της.
Το εργοστάσιου του Άκουγιου, αναφέρει η εφη-

μερίδα Hurriyet, θα κατασκευαστεί πάνω σε μια 
τεχνητή λωρίδα ξηράς κοντά στην Αττάλεια και θα 
έχει έκταση όσο δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. 
Οι τέσσερις αντιδραστήρες του Άκουγιου θα προ-

σφέρουν συνολική ισχύ 4.800 Megawatt, σχεδόν το 
ένα δέκατο της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
στην Τουρκία. 
Οι αντιδραστήρες θα ψύχονται με νερό από τη 

Μεσόγειο που θα επιστρέφεται στη θάλασσα «χω-
ρίς καμία επιμόλυνση», διαβεβαίωσε ο γενικός 
διευθυντής του σχεδίου στη Rosatom, Αλεξάντερ 
Σουπέρφιν. Δήλωσε επίσης ότι δεν θα υπάρχει 
οποιαδήποτε διαρροή ραδιενέργειας έξω από την 
περίμετρο της εγκατάστασης και οι εργαζόμενοι 
«δεν θα φορούν ειδικό εξοπλισμό» πέρα από μια 
άσπρη ποδιά.
Το σχέδιο για την κατασκευή του σταθμού του 

Άκουγιου συζητείται στην Τουρκία εδώ και δύο 
δεκαετίες συναντώντας σημαντικές αντιδράσεις: 
Το 2011, ο Τόλγκα Γιορμάν, καθηγητής Πυρηνικής 
Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Οκάν της Κωνστα-
ντινούπολης, απέσυρε την υποστήριξή του για το 
σχέδιο, επισημαίνοντας ότι το Άκουγιου απέχει 
μόλις 25 χιλιόμετρα από ένα ενεργό ρήγμα, πάνω 

στη ζώνη όπου συναντώνται η Αφρικανική και η 
Ευρασιατική τεκτονική πλάκα.
Η Rosatom διαβεβαιώνει ότι το εργοστάσιο είναι 

σχεδιασμένο να αντέχει σε σεισμούς έντασης 9,0 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όμως οι αντιδραστή-
ρες νερού υπό πίεση που θα χρησιμοποιεί το Άκου-
γιου, με την ονομασία VVER 1200, δεν έχουν κα-
τασκευαστεί ποτέ στο παρελθόν και επομένως δεν 
έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
Προβλήματα θα μπορούσαν δυνητικά να προκύ-

ψουν και από το σχεδιασμό του συστήματος ψύξης 
με θαλασσινό νερό, το οποίο δεν θα περνά από πύρ-
γους ψύξης. Η Rosatom διαβεβαίωσε ότι το νερό 
που εξέρχεται από το εργοστάσιο θα είναι μόνο με-
ρικούς βαθμούς Κελσίου θερμότερο από τη θάλασ-
σα και θα απελευθερώνεται σε μεγάλο βάθος ώστε 
να μην επηρεάζονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Σύμφωνα όμως με πρόσφατη ευρω-αμερικανική 

μελέτη, η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού 
λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε στο 
μέλλον να επηρεάσει τη λειτουργία των θερμοηλε-
κτρικών σταθμών που ψύχονται με νερό. 
Το περασμένο καλοκαίρι, για παράδειγμα, ο πυ-

ρηνικός σταθμός του Μπράουνς Φέρι στην Αλα-
μπάμα χρειάστηκε να κλείσει πάνω από δύο φορές 
λόγω αυξημένης θερμοκρασίας στα νερά του ποτα-
μού Τενεσί.
Η Rosatom και οι τουρκικές αρχές προφανώς εκτι-

μούν ότι τα προβλήματα αυτά δεν θα επηρεάσουν 
το Άκουγιου. Η Άγκυρα, εξάλλου, έχει  σχέδια για 
την κατασκευή δύο ακόμα πυρηνικών εργοστασί-
ων, και η ρωσική εταιρεία δηλώνει τώρα «περισσό-
τερο από πρόθυμη» να τα αναλάβει.

Newsroom ΔΟΛ

Αντιδραστήρες στη γειτονιά της Ελλάδας
Το 2013 ξεκινά η κατασκευή του πρώτου 

πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας

We now also offer Implantology services

Τώρα παρέχουμε και Υπηρεσίες Εμφύτευσης δοντιών

Την Τρίτη το απόγευμα
Καμπούλ: Τραυματίστηκε 

σοβαρά ο ηγέτης των Ταλι-
μπάν σε εσωτερική διαμάχη

Ο Μανσούρ τραυματίστηκε κατά τη συνάντησή του με έναν «αποστάτη» 
πρώην διοικητή των Ταλιμπάν, λίγο πιο έξω από την Κουέτα στο δυτικό 
Πακιστάν - «Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να λάβουμε επιβεβαίωση 
του θανάτου του», αναφέρει εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης
Ο ηγέτης των Ταλιμπάν, Μουλάς Αχτάρ Μανσούρ, ο οποίος τους τελευ-

ταίους μήνες αντιμετώπιζε την «ανταρσία» πολλών διοικητών της οργά-
νωσής του, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο Πακιστάν, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν.
Εάν η πληροφορία ισχύει, ο τραυματισμός του αμφιλεγόμενου ηγέτη του 

πολιτικο-θρησκευτικού κινήματος, που κατηγορείται από πολλούς «συ-
μπολεμιστές» του ότι ορίστηκε μέσω μίας αυθαίρετης διαδικασίας, απο-
τελεί απόδειξη ότι το χάσμα που χωρίζει τους υποστηρικτές από τους 
πολέμιούς του έχει βαθύνει, υπονομεύοντας τις απόπειρες της Καμπούλ 
για επίτευξη ειρήνης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, που επικαλείται τοπικά μέσα, o 

Μανσούρ τραυματίστηκε κατά τη συνάντησή του με έναν πρώην διοικητή 
των Ταλιμπάν, λίγο πιο έξω από την Κουέτα στο δυτικό Πακιστάν, τη Τρί-
τη το απόγευμα. Η οργισμένη λογομαχία των δύο ανδρών οδήγησε στην 
ανταλλαγή πυρών, επισήμανε στη βρετανική εφημερίδα ο εκπρόσωπος 
του αντιπροέδρου του Αφγανιστάν, Σουλτάν Φαϊζί.
«Ο Μανσούρ τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ένα κοντικό νοσοκο-

μείο. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή 
να λάβουμε επιβεβαίωση του θανάτου του», ανάφερε χαρακτηριστικά ο 
κ. Φαϊζί.
Σύμφωνα με την αφγανική κυβέρνηση, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν 

κατά την ανταλλαγή πυρών στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένου του 
πρώην διοικητή, Μουλά Αμπντουλάχ Σαρχάντι, που φημολογείται ότι είχε 
σχηματίσει τη δική του ομάδα αποστατών στα νότια της χώρας.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Καλά νέα για τη θάλασσα
Η Αλόννησος πρώτη περιοχή 
της Ελλάδας που καταργεί την 

πλαστική σακούλα
Πατητήρι, Αλόννησος Από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, η Αλόννησος γίνε-

ται η πρώτη περιοχή της Ελλάδας που καταργεί την πλαστική σακούλα, 
μια πραγματική μάστιγα για το περιβάλλον, ειδικά στη θάλασσα.
«Σε μια εποχή που η οικονομική δυσπραγία έχει καθηλώσει την προ-

ώθηση βιώσιμων προτάσεων, ένα μικρό νησί αποδεικνύει έμπρακτα τη 
βούλησή του να προασπίσει το φυσικό του πλούτο» ανακοίνωσαν οι πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις που είχαν την πρωτοβουλία. 
Τo πρόγραμμα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» υλοποιείται 

από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και τη MOm/ Εταιρεία για τη Μελέτη και 
Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, με τη συνεργασία του Δήμου Αλον-
νήσου και τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Thalassa.
Οι ιδιοκτήτες των σουπερμάρκετ της Αλοννήσου, η οποία φιλοξενεί 

τον σημαντικότερο πληθυσμό της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας 
Monachus monachus, σταμάτησαν να διαθέτουν πλαστικές σακούλες και 
παρέχουν την εναλλακτική των επαναχρησιμοποιούμενων.  
Την Τρίτη, εκπρόσωποι του δήμου, των ΜΚΟ, μαθητές και εθελοντές 

ενημέρωσαν τους κατοίκους και διένειμαν πάνινες τσάντες για τις καθημε-
ρινές αγορές τους. 
Περίπου 8 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες -198 ανά κάτοικο- χρη-

σιμοποιούνται κάθε χρόνο στην ΕΕ, και οι περισσότερες από τις μισές 
καταλήγουν στα σκουπίδια έπειτα από μία μόνο χρήση.
Πτηνά, θαλάσσιες χελώνες, κήτη και άλλα είδη απειλούνται άμεσα από 

τις σακούλες, τις οποίες καταπίνουν πιστεύοντας ότι πρόκειται για μέδου-
σες ή άλλες μορφές τροφής.
Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε Οδηγία που θα μειώσει κατά τρεις 

φορές τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Οι χώρες μέλη καλούνται να 
λάβουν μέτρα ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 
ελαφριές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη 
του 2025. Εναλλακτικά, μπορούν να επιβάλλουν χρέωση στις πλαστικές 
σακούλες από τα τέλη του 2018.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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NEW ADMINISTRATION

522 Jarry, Corner Querbes, Parc Ex.
514.278.3471 | www.baraki.ca

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου από τις 3 μμ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ
ΜΠΟΥΦΕΣ καθ’ όλη τη διάρκεια

Ζωντανό DJ στις 8 μμ
Ευχόμαστε σε όλους τους πελάτες και φίλους 
μας και στις οικογένειες τους Χαρούμενα  
Χριστούγεννα και το 2016 με υγεία, χαρά και 
πρόοδο !

Η ανατομία ενός αναρχικού τρομοκράτη 
Του Νίκου Τ. Παγώνη

μπάτσων, των δικαστών, των νόμων, των φυλα-
κών, της επιστημονικά μελετημένης καταστολής, 
της τεχνοκρατικής ασχήμιας που λερώνει την 
ομορφιά των αγρίων ενστίκτων και της ελεύθερης 
βούλησης». Και συνεχίζοντας τονίζει, «κατά συνέ-
πεια για μένα στους μπάτσους-δολοφόνους αξίζει 
μια χαοτική  πιθανότητα μιας προοπτικής να παρ-
θεί εκδίκηση για όλες τις χαμένες ψυχές που ανα-
ζητούν τη δική τους βίαιη λύτρωση. Αυτό είναι για 
μένα το μόνο δίκαιο στο δικό μου σύστημα αξιών».
Κάπου εδώ, λοιπόν, κρύβεται ο τρόπος σκέψης 

ενός νέου ανθρώπου που με μια μονοκονδυλιά δι-
αγράφει όλα όσα η σύγχρονη κοινωνία κατάφερε 
δια μέσω των αιώνων να στήσει. 
Δεν λέω, πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε για 

την εγκαθίδρυση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Ο 
δρόμος που διανύσαμε όμως, ήταν και είναι μα-
κρύς. Κατορθώσαμε να περιορίσουμε, να χαλινα-
γωγήσουμε «τα άγρια ένστικτα και την ελεύθερη 
βούληση» με νόμους που δημοκρατικά ψηφίσαμε. 
Η ελεύθερη βούληση έφυγε από την ανεξέλεγκτη 
επιθυμία και οδηγήθηκε σε μια συντονισμένη και 
συγκροτημένη  έκφραση που σέβεται την ελεύθε-
ρη βούληση, τόσο τη δική μας όσο του άλλου. 
Ουδείς πλέον έχει, και δεν πρέπει να έχει, το δι-

καίωμα να επιβάλει τη δική του ελεύθερη βούλη-
ση και τα δικά του ένστικτα σε σύγκρουση με τα 
ίδια των υπολοίπων και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο 
επινοήσαμε το σύστημα εκείνο που καθορίζει 
τους κανόνες μέσα από τους οποίους πάψαμε να 
λύνουμε τις διαφορές  με το ρόπαλο της πρωτό-
γονης κοινωνίας.

Θα παραδεχθώ ότι ένα δεκατετράχρονο παιδί 
βλέπει πολύ ασχήμια γύρω του. Ιδιαίτερα στη 
χώρα που ο Ρωμανός και οι φίλοι του μεγάλωσαν. 
Θα παραδεχθώ ακόμα πως υπάρχει πολύ υποκρι-
σία και εκμετάλλευση. Θα είμαι ο πρώτος που θα 
συμφωνήσω ότι παρ’ όλη την πρόοδο που επιτύ-
χαμε, ο δρόμος μπροστά μας είναι ακόμα μακρύς 
και δύσβατος. Τι μας φταίει, όμως, ο «μπάτσος», 
το νεαρό παιδί που αγωνίζεται κι αυτό να επιζή-
σει και που δεν ευθύνεται για το σύστημα που 
του φοράει μια στολή και με περιορισμένη εκπαί-
δευση τον ρίχνει στο αγώνα αντιμετώπισης οργα-
νωμένων αντιεξουσιαστών που δεν έχουν τίποτα 
καλύτερο να κάνουν από το να το σπάσουν στο 
ξύλο ή και να το τραυματίσουν  θανάσιμα ακόμα.
Η κατάρρευση κάθε συστήματος προϋποθέτει 

την αντικατάστασή του με ένα άλλο, καλύτερο. 
Η επιστροφή στα «ανεξέλεγκτα ένστικτα και την 
ελεύθερη βούληση» οπωσδήποτε δεν είναι αυτό 
το καλύτερο. Η αναρχία, η τρομοκρατία ένα μόνο 
μπορεί να επιτύχει: την επιβολή καθεστώτος βίας 
προς απάντηση στη βία που εξαπολύεται και που 
κινδυνεύει να ανατινάξει στον αέρα τις οποιεσδή-
ποτε δημοκρατικές ελευθερίες έχουμε επιτύχει.
Δεν είναι μόνο οι αναρχικοί και οι τρομοκράτες 

που προσπαθούν να επιβάλουν το δικό τους σύ-
στημα ακυβερνησίας και χαώδους ανεξέλεγκτης 
ελευθερίας και βούλησης. Καραδοκούν κι εκεί-
νοι που βασιζόμενοι σε αυτή ακριβώς τη χαώδη 
κατάσταση προετοιμάζονται να αφαιρέσουν την 
ελεύθερη δημοκρατική βούληση και τα ανθρώπι-
να δικαιώματα της ελευθερίας και της ισονομίας. 

Και τότε ο κόσμος μας, αυτός ο ελλιπής και κατά 
πολύ άδικος, θα είναι ό,τι το χειρότερο μπορούμε 
να φανταστούμε. 
Νέα παιδιά, που πλήττοντας, σαγηνεύονται από 

τη βία  και την τρομοκρατία και είναι έτοιμα να 
καταργήσουν τα πάντα στο όνομα όλων εκείνων 
που δεν καταλαβαίνουν και που αρνούνται να 
καταλάβουν. Δεν τους ενδιαφέρει η διερεύνηση, 
ο διάλογος, η δημοκρατία. Τα θεωρούν όλα άχρη-
στα, όργανα στα χέρια μια οικονομικής ολιγαρχί-
ας που σκοπό έχει την υποδούλωση των πάντων 
στα δικά τους συμφέροντα. 
Δυστυχώς γι’ αυτούς και ευτυχώς για μας τα 

πράγματα δεν είναι έτσι. Όσο κι αν η κοινωνική 
αδικία είναι διάσπαρτη γύρω μας, έχουμε προο-
δεύσει τόσο πολύ, που μπορούμε να μιλάμε, να 
επηρεάζουμε, να εκλέγουμε, ακόμα και να εκλε-
γόμαστε. Ζούμε, τουλάχιστον στον δημοκρατικό 
κόσμο, χωρίς φόβο για την προσωπική μας ελευ-
θερία. Πολλοί από μας επιτύχαμε, άλλοι αποτύχα-
με  και άλλοι αναζητούμε ακόμα την ευτυχία που 
μας διαφεύγει. Δεν πήραμε, όμως, τα όπλα και δεν 
σπείραμε τον θάνατο και την καταστροφή. Και 
δεν το κάναμε όχι γιατί απαραίτητα δεν μπορού-
με, αλλά γιατί σεβόμαστε εκείνον που βρίσκεται 
δίπλα μας και που έχει τα ίδια δικαιώματα με μας. 
Πώς, όμως, να το εξηγήσεις αυτό σε ένα άτομο 

που πιστεύει ότι ο κόσμος είναι διαβολικά πλα-
σμένος και η δική του κόλαση, που επιδιώκει να 
επιβάλλει,  είναι η απάντηση που λείπει; 
Και εδώ, δυστυχώς, διαπιστώνουμε μια ακόμα 

αποτυχία του δικού μας συστήματος.     

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 6
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε ο χορός του Συλλόγου 
Αθηναίων –Πειραιωτών της πόλεως μας. Ως συνήθως οι 

παρευρισκόμενοι, διασκέδασαν, απόλαυσαν εκλεκτό φαγητό 
και φυσικά χόρεψαν. Τα φωτογραφικά μας στιγμιότυπα, απλώς 

επαληθεύουν την επιτυχία της εκδήλωσης.
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Παρίσι Στη Σύνοδο για το Κλίμα που πραγμα-
τοποιείται στο Παρίσι, οι διαπραγματευτές της 
διεθνούς κοινότητας έχουν μπροστά τους ένα 
προσχέδιο της νέας συμφωνίας κατά της κλιμα-
τικής αλλαγής -ένα λαβυρινθώδες κείμενο που 
ακόμα και οι καλύτεροι δικηγόροι θα έβρισκαν 
ακατάληπτο.
Η διεθνής συμφωνία, η οποία θα πρέπει να 

υπογραφεί μέχρι τη λήξη της Συνόδου στις 11 
Δεκεμβρίου, έχει στόχο να περιορίσει την άνο-
δο της θερμοκρασίας μέχρι τα τέλη του αιώνα 

στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιο-
μηχανικά επίπεδα. 
Είναι πιθανότατα η πιο περίπλοκη διεθνής συμ-

φωνία που έχει επιχειρηθεί ποτέ, σχολιάζει το 
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Θα» ή «Θα έπρεπε»

Δεδομένου ότι η συμφωνία προβλέπει ότι κάθε 
χώρα πρέπει να συγκρατήσει ή να περιορίσει 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομία, 
κάθε λέξη πραγματικά μετράει.
Ένα βασικό σημείο διαφωνίας είναι το εάν η 

συμφωνία θα χρησιμοποιεί τη λέξη «θα», η 
οποία υποδηλώνει δεσμευτικά μέτρα, ή τον όρο 
«θα έπρεπε», που είναι απλώς μια κατευθυντή-
ρια γραμμή.
Το δίλημμα δεν τίθεται μόνο μία φορά αλλά 34 

στο προσχέδιο της συμφωνίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εναλλακτικές δι-

ατυπώσεις μπαίνουν σε παρενθέσεις μέχρι να 
ληφθεί η τελική απόφαση. Και το αποτέλεσμα 
είναι ένα πυκνό κείμενο 54 σελίδων, τόσο 
μπερδεμένο που σχεδόν προκαλεί γέλιο:
«(Κάθε συμμετέχων) (Όλοι οι συμμετέχοντες)

(αναγνωρίζοντας την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων ευθυνών και των αντίστοι-
χων δυνατοτήτων) (θα) (θα έπρεπε) (άλλο) 
(διατυπώνουν) (ετοιμάζουν) (επικοινωνούν) 
(υποβάλουν) (διατηρούν) (ενημερώνουν) τα-
κτικά και (θα) (θα έπρεπε) (άλλο) (εφαρμό-
ζουν) (ικανοποιούν) τις (προτεινόμενες) εθνι-
κά καθορισμένες (δεσμεύσεις) (συνεισφορές) 
(δράσεις)».
Τον περασμένο Οκτώβριο, οι διοργανωτές 

της Συνόδου προσπάθησαν να μικρύνουν το 
προσχέδιο στις 20 σελίδες, όμως οι διαπραγ-
ματευτές αντέδρασαν και το κείμενο ξαναφού-
σκωσε σε περισσότερες από 50.
Όπως αποφάνθηκε η ομάδα νομικών 

Deconstructing Paris («Αποδομώντας το Πα-
ρίσι»), «οι βασικές λειτουργικές διατάξεις και οι 
κεντρικές παράμετροι παραμένουν αντικείμενο 
έντονης αμφισβήτησης».
Ένα από τα ακανθώδη ζητήματα είναι το 

εάν η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον όρο 
decarbonization (απεξάρτηση από τον άνθρα-
κα) και αν θα προβλέπει χρονοδιάγραμμα για 
μηδενισμό των εκπομπών το 2050, το 2070 ή 
το 2100.
«Ο συγκεκριμένος στόχος σταθεροποίησης 

των εκπομπών, το χρονικό πλαίσιο και οι εθνι-
κές συνεισφορές παραμένουν άλυτα θέματα. 
Αν μη τι άλλο, οι παράγραφοι αυτές είναι ακό-
μα πιο δύσκολο να γίνουν κατανοητές σε σχέ-
ση με προηγούμενα προσχέδια» διαμαρτύρο-
νται οι δικηγόροι του Deconstructing Paris.
Επισημαίνουν ακόμα ότι το τελευταίο προ-

σχέδιο δεν κάνει καμία αναφορά για τη μείωση 
της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε παγκόσμιο 
επίπεδο.
«Η συνεχιζόμενη αυτή παράλειψη υπονοεί ότι 

θεωρείται μη ρεαλιστική από πολιτική άποψη η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με άμε-
ση εξέταση της παραγωγής ορυκτών καυσί-
μων» λέει η νομική ομάδα.
Οι 195 χώρες που συμμετέχουν στη Σύνοδο 

έχουν ορίσει ομάδα εργασίας, αποτελούμε-
νη από 80 μέλη, η οποία εξετάζει το κείμενο 
λέξη προς λέξη. Εκτός από αυτήν την ομάδα, 
η οποία συναντάται ακόμα και αρκετές φορές 
την ημέρα με τους εκπροσώπους της διεθνούς 
κοινότητας, υπάρχουν και δευτερεύουσες, ή 
«ανεπίσημες» ομάδες που εξετάζουν επιμέ-
ρους ζητήματα όπως η παροχή βοήθειας στις 
αναπτυσσόμενες και ευάλωτες χώρες.
Υπάρχουν επίσης και «ανεπίσημα ανεπίση-

μες» ομάδες μέσα στις ανεπίσημες.
Όποια κι αν είναι η έκβαση της Συνόδου, το 

μόνο σίγουρο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις 
απαιτούν όχι μόνο μυαλό-ξυράφι αλλά και 
γερά νεύρα.
Το αποτέλεσμα θα κρίνει το μέλλον του πλα-

νήτη.        Newsroom ΔΟΛ

Πόλεμος λέξεων
Ούτε οι δικηγόροι δεν καταλαβαίνουν το προσχέδιο 

της συμφωνίας για το Κλίμα
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Για Πόρτες, Παράθυρα, PVC, Aluminum & Hydrid 
Αλουμινένια Κάγκελα και Μπαλκόνια Fiber Glass

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Αγαπητά Μέλη της Αδελφότητος, Γονείς, Παπούδες και Γιαγιάδες, 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  και το Γυναικείο Τμήμα της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά είναι στην ευχάριστη 
θέση να σας ανακοινώσει ότι και φέτος, ο Άγιος Βασίλης στην  καθ’ οδόν Χριστουγιεννιάτικη πορεία του στο 

Μοντρεάλ θα περάσει από την Αδελφότητα  και θα βρίσκεται μαζί με την συνοδεία του το Σάββατο 19 
Δεκεμβρίου στην αίθουσα της Αδελφότητος στο 5833 Parc Ave. Montreal από 3:30 μ.μ. έως 6:30 μ.μ. για να 

μοιράσει τα δώρα στα παιδάκια και να ψάλει μαζί τους τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 
 

Μια ακόμη Χριστουγιεννιάτικη γιορτή που δεν πρέπει να χάσει κανένα παιδί. 
 

 
 

Καλείσθε λοιπόν όλοι οι γονείς, μέλη και μη μέλη της Αδελφότητος να φέρετε τα παιδιά σας στην Αδελφότητα 
για να περάσουν ένα ευχάροστο απόγευμα μαζί με τον Άγιο Βασίλη και την συνοδεία του, να χορέψουν, να 

τραγουδίσουν και να πεςράσουν μαζί του ευχάριστες στιγμές. 
 

Η είσοδος ελεύθερη για όλα τα παιδιά μέχρι 12 ετών. Εάν επιθυμείτε όπως τα παιδιά σας παρευρεθούν στην 
γιορτή αυτήκαι για καλύτερη οργάνωση, συντονισμό και κρατήσεις θέσεων, παρακαλείσθε όπως 

τηλεφωνείστε στην Γεωργία Χαλούλου τηλ. 514‐898‐9226 ή στον Κώστα Μανόλια τηλ.    514‐219‐3143  ή και με 
email στο lboc.montreal@gmail.com και δώστε το όνομα του παιδιού σας. 

 
Ελάτε λοιπόν μαζί μας για να περάσουν τα παιδιά σας μια διασκεδαστική ημέρα, με πολλά δώρα, φαγητά, 

παιχνίδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. 
 

Σας περιμένουμε    όλους 
Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές 

Αγκυρα, Τουρκία Την 
αλληλεγγύη του προς τους 
διακεκριμένους δημοσιο-
γράφους της Cumhuriyet, 
οι οποίοι κρατούνται για 
κατασκοπεία και τρομο-
κρατική προπαγάνδα με 
φόντο τη δημοσίευση υλι-
κού που  δείχνει την ΜΙΤ 
να στέλνει όπλα στη Συ-
ρία, εξέφρασε δημοσίως 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Μουσταφά Ακιντζί.
«Η δημοκρατία, η ελευ-

θερία σκέψης και έκφρα-
σης και το δικαίωμα στην 
πληροφόρηση είναι από 
τα βασικά ανθρώπινα δι-
καιώματα. Και εγώ πρώτα 
από όλα είμαι άνθρωπος. 

Γι’ αυτό τον λόγο εκφρά-
ζω τη συμπαράσταση και 
την αλληλεγγύη μου στους 
Τζαν Ντουντάρ, Ερντέμ 
Γκιουλ και σε όλους τους 
φυλακισμένους δημοσιο-
γράφους» αναφέρει ο Ακι-
ντζί σε ανάρτησή του στο 
Facebook.
Το μήνυμα αναρτήθηκε 

την Κυριακή, δύο ημέρες 
πριν την μονοήμερη επί-
σκεψη στα κατεχόμενα του 
Τούρκου πρωθυπουργού, 
Αχμέτ Νταβούτογλου.
Την ίδια στιγμή, η 

Cumhuriyet έρχεται αντι-
μέτωπη και με φορολογικό 
έλεγχο.
«Μας ενημέρωσαν ότι 

θα επιθεωρήσουν 
για άλλη μια φορά 
τα λογιστικά βιβλία 
της εφημερίδας του 
2010, περίπου 2,5 
χρόνια έπειτα από 
τον προηγούμενο 
πλήρη έλεγχό του» 
γράφει την Τρίτη 
στο Twitter ο διευ-
θύνων σύμβουλος 
Cumhuriyet Ακίν 
Αταλάι.
Το tweet του Ατα-

λάι συνοδεύεται 
από φωτοτυπία  
έκθεσης εταιρικού 
φορολογικού ελέγ-
χου από περίπου 
τα μέσα του 2013 
όσον αφορά τις λο-
γιστικές καταστά-
σεις της εταιρείας 
του 2010.
Η είδηση για τον 

φορολογικό έλεγχο 
δεν έχει σχολιαστεί 
προς το παρόν 
από Τούρκους αξι-
ωματούχους.

Τουρκικό δικαστήριο έδω-
σε την περασμένη Πέμπτη 
εντολή για την σύλλη-
ψη του αρχισυντάκτη της 
Cumhuriyet Τζαν Ντιου-
ντάρ και του επικεφαλής 
του γραφείου της εφημε-
ρίδας στην Άγκυρα Ερντέμ 
Γκιούλ για την δημοσίευση 
υλικού που φέρεται ότι δεί-
χνει την τουρκική υπηρε-
σία κρατικής ασφάλειας 
να βοηθάει στην αποστολή 
όπλων στη Συρία.
Οι κατηγορίες που απαγ-

γέλθηκαν στους δύο δη-
μοσιογράφους αναζωπύ-
ρωσαν τις επικρίσεις για 
το επίπεδο του σεβασμού 
της ελευθερίας του Τύπου 
στην Τουρκία υπό την 
ηγεσία του προέδρου Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με 
τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι 
«ανησυχούν πολύ» για τις 
συλλήψεις.
Το επίμαχο βίντεο, το 

οποίο δόθηκε στη δημοσι-
ότητα τον Μάιο και οδήγη-
σε στη σύλληψη των δύο 
δημοσιογράφων, δείχνει, 
σύμφωνα με την εφημερί-
δα, την τουρκική αστυνο-
μία να ανοίγει κιβώτια με 
όπλα και πυρομαχικά που 
προορίζονταν για τη Συρία 
και βρίσκονταν στο πίσω 
μέρος φορτηγών που ανή-
καν στις τουρκικές υπηρε-
σίες πληροφοριών MIT.
Οι αποκαλύψεις εκείνη την 

περίοδο είχαν οδηγήσει σε 
προειδοποίηση Ερντογάν 
για αντίποινα, με τον Τούρ-
κο πρόεδρο να δηλώνει ότι 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφά-
λεια της χώρας και οι υπαί-
τιοι θα «πληρώσουν βαρύ 
τίμημα». 

Φορολογικός έλεγχος τώρα στην εφημερίδα
Αλληλεγγύη Ακιντζί στους φυλακισμένους 

δημοσιογράφους της Cumhuriyet
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Ποινική δίωξη σε βάρος του καθηγητή και πρώ-
ην αντιπροέδρου της Βουλής, Αλέξη Μητρόπου-
λου, για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και 
του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος ασκήθηκε 
από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Του-
λουπάκη.
Oι κατηγορίες αυτές απαγγέλθηκαν έπειτα από  

μηνυτήρια αναφορά της αρμόδιας ΔΟΥ και αφο-
ρά υπόθεση φοροδιαφυγής πριν από 16 χρόνια.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κος Μητρόπου-

λος φέρεται να μην εξέδωσε απόδειξη για δικη-
γορική αμοιβή με τη φοροδιαφυγή να αγγίζει τα 
427.000 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις πάντως το 
ποσό που φέρεται να οφείλει  αγγίζει περίπου τα 

διπλάσιο, δηλαδή 940.000 ευρώ.
  Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αυτή κινήθηκε 

νομικά όταν δύο άλλοι δικηγόροι κατήγγειλαν 
τον καθηγητή Μητρόπουλο ότι δεν τους απέδω-
σε το μέρος της αμοιβής που τους αναλογούσε 
για το χειρισμό της υπόθεσης και από τον έλεγχο 
που διατάχθηκε , φέρεται να διαπιστώθηκε ότι το 
συγκεκριμένο ποσό δεν είχε δηλωθεί. 
Πάντως ο ίδιος έχει αλλεπάλληλες φορές αντι-

λέξει για την ορθότητα των καταγγελιών με στοι-
χεία που κατέθεσε στο ΣΔΟΕ, στα Διοικητικά 
Δικαστήρια αλλά και στην ΔΟΥ τα οποία, απορ-
ρίφθηκαν.
Η αποκάλυψη, μάλιστα, της διαδικασίας τον πε-

ρασμένο Σεπτέμβρη είχε οδηγήσει ουσιαστικά 
και εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μη-
τρόπουλο, ο οποίος ισχυριζόταν πως επρόκειτο 
για πολιτική δίωξη.

Μεθόδοι «μαφίας» 
και «αριστερής αλητείας»

Για μεθόδους «μαφίας» και «αριστερής αλητεί-
ας», τις οποίες δεν πρόκειται να ανεχθεί, κάνει 
λόγο ο Αλέξης Μητρόπουλος, μετά την εις βάρος 
του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος.
Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, σε γρα-

πτή του δήλωση, διαβεβαιώνει 
ότι «θα συνεχίσω να προβάλλω 
τις απόψεις μου και να ασκώ κρι-
τική στην εθνοκτόνα και κοινωνι-
οκτόνα ασκούμενη μνημονιακή 
πολιτική, όπως έπραξα πάντα, 
από όταν φυλακίστηκα και βα-
σανίστηκα στη χούντα μέχρι και 
σήμερα».
Μάλιστα, καταγγέλλει σχέδιο πο-

λιτικής του εξόντωσης και σπίλω-
σης, στο οποίο μετέχουν υπάλλη-
λοι των οικονομικών υπηρεσιών 
και των κρατικών αρχών και καλεί 
τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον 
υπουργό αρμόδιο για την Κατα-
πολέμηση της Διαφθοράς να δη-
μοσιοποιήσουν τον «χαλκευμένο 
φορολογικό» του φάκελο.
Παράλληλα, καλεί τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας να τον προ-
στατεύσει, ενώ θέτει τον Πρωθυ-
πουργό, Αλέξη Τσίπρα, ως υπεύ-
θυνο για ό,τι έχει σχεδιαστεί εις 
βάρος του.
Σχετικά με την ουσία της υπόθε-

σης, σημειώνει ότι σε λίγες μέρες 
(16-12-2015) εκδικάζεται ενώπι-
ον του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας η αναίρεση του δημοσίου 
και η δική μου κατά της υπ’ αριθ. 
3792/2015 απόφασης του Δι-
οικητικού Εφετείου Αθηνών, η 
οποία είχε ακυρώσει το μεγαλύ-
τερο τμήμα του προστίμου που 
μου είχε επιβάλλει η Δ’ ΔΟΥ για 
ποσό που είχε εισπράξει το γρα-
φείο μου (όχι εγώ προσωπικά) 
στο εξωτερικό το έτος 1999, είχε 
επαναπατρισθεί με το άρθρο 38 
του ν. 3259/2004 («νόμος Αλο-
γοσκούφη») και είχε αποδοθεί σε 
τρίτους δικαιούχους εις εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων.
Με το υπ’ αριθ.πρωτ. Δ12.

Α1115972/ΕΞ.2013/18.7.2013 
έγγραφο της Διεύθυνσης Φορο-
λογίας Εισοδήματος (τμήμα Α΄), 
το υπουργείο Οικονομικών είχε 
αποφανθεί ότι το ποσό αφορού-
σε νόμιμο επαναπατρισμό κεφα-
λαίων εκ του εξωτερικού.
Εξάλλου, καταλήγει, το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους με την 
υπ’ αριθ. 525/23-3-2015 Γνωμο-
δότησή του (Β’ Τμήμα), μετά από 
ερώτημα της Κατερίνας Σαββα-
ΐδου, πρώην Γενικής Γραμματέ-
ως της ΓΓΔΕ, είχε αποφανθεί ότι 
η υπόθεση έτους 1999 είχε προ 
πολλών ετών παραγραφεί.

Αλεξ. Μητρόπουλος: Σχέδιο πολιτικής μου εξόντωσης



Permis du Québec

www.vfra.ca

* Παρέχουμε δωρεάν ταξιδιωτικές πληροφορίες για συμμετοχή επί πληρωμή, τουλάχιστον 10 ατόμων για να συμμετάσχει ο 11ος δωρεάν.  Ολοι οι ταξιδιώτες πρέπει να ταξιδεύουν μαζί. Για συμμετοχή σε 
κρουαζιέρες η ελάχιστη συμμετοχή ταξιδιωτών είναι 16 για να ταξιδέψει δωρεάν ο 17ος. Ο αρχηγός της παρέας επιβαρύνεται των φόρων. Η ταξιδιωτική ασφάλεια δεν είναι απαραίτητη, αλλά την συνιστάμε 

ένθερμα.  Υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί. Επικοινωνήστε μαζί μας για τις λεπτομέρειες.  Ο αρχηγός της ομάδας ταξιδεύει δωρεάν.The group leader travels for Free.   Does not apply for flights.
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1η Δεκεμβρίου 2015
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: 

Οι προκλήσεις και τα νέα δεδομένα
Ηνωμένα Έθνη Παρά τις σημα-

ντικές προόδους που έχουν σημει-
ωθεί, ο ιός HIV που προκαλεί το 
AIDS, συνεχίζει να είναι μια από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις για 
την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ειδικά για τις χώρες με μέσο και χα-
μηλό ΑΕΠ. Εκεί καταγράφονται δι-
αγνώσεις χιλιάδων νέων κρουσμά-
των κάθε χρόνο, ενώ οι μικρότερης 
ηλικίας γυναίκες στην υποσαχάρια 
Αφρική διατρέχουν τον υψηλότερο 
κίνδυνο.
Η 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια 

Ημέρα κατά του AIDS έχει θεσπι-
στεί για να ενωθεί ο κόσμος στον 
αγώνα εναντίον του HIV, ο οποίος 
ανακαλύφθηκε το 1984, να δείξει 
αλληλεγγύη στους οροθετικούς 
αλλά και να αποτίσει φόρο τιμής 
στα θύματα του AIDS.
Τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ συμ-

φώνησαν τον Σεπτέμβριο σε μια 
σειρά νέων στόχων παγκοσμίως 
στο πλαίσιο της προσπάθειας για 
τον τερματισμό της επιδημίας του 
AIDS έως το 2030.
Ακολουθούν δέκα στοιχεία σχε-

τικά με το AIDS το 2015 από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την 
UNICEF και το UNAIDS:
Παγκοσμίως περίπου 36,9 εκα-

τομμύρια άνθρωποι είναι σήμερα 
οροθετικοί, ανάμεσά τους και 2,6 
εκατομμύρια παιδιά.
Εκτιμάται ότι 2 εκατομμύρια άν-

θρωποι μολύνθηκαν από τον HIV 
το 2014.

Υπολογίζεται ότι 34 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι πέθαναν λόγω του 
HIV και του AIDS, από τους οποί-
ους 1,2 εκατομμύρια υπέκυψαν το 
2014.
Ο αριθμός των θανάτων εφήβων 

και παιδιών από AIDS έχει τριπλα-
σιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια.
Το AIDS είναι η υπ’ αριθμόν ένα 

αιτία θανάτου των εφήβων στην 
Αφρική και η δεύτερη αιτία θανά-
του της ίδιας πληθυσμιακής κατη-
γορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην υποσαχάρεια Αφρική, την 

περιοχή όπου καταγράφεται η με-
γαλύτερη εξάπλωση της επιδημί-
ας, τα επτά στα δέκα νέα κρούσμα-
τα στην ηλιακή ομάδα 15-19 ετών 
είναι κορίτσια.
Στις αρχές του 2015, 15 εκατομ-

μύρια άνθρωποι λάμβαναν αντιρε-
τροϊκή θεραπεία, έναντι 1 εκατομ-
μυρίου το 2001.
Παρά την ευρεία διαθεσιμότητα 

εξετάσεων για τον HIV, μόλις το 
51% των ανθρώπων που έχουν 
μολυνθεί από τον HIV γνωρίζουν 
ότι είναι οροθετικοί.
Η παγκόσμια προσπάθεια αντι-

μετώπισης του HIV εκτιμάται ότι 
απέτρεψε 30 εκατομμύρια νέες μο-
λύνσεις και σχεδόν 8 εκατομμύρια 
θανάτους από το 2000.
Το 2015 η Κούβα έγινε η πρώτη 

χώρα που κηρύχθηκε επισήμως 
ότι κατάφερε να εξαλείψει πλήρως 
τη μετάδοση του HIV από τις μητέ-
ρες στα νεογνά.
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Μαζί με τα φωτογραφικά στιγμι-
ότυπα από την  πρόσφατη επι-
τυχή εκδήλωση της Επιτροπής 
Συμπαράστασης των Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδος, που εί-
ναι γνωστή ως “Magic Mission,” 
υπενθυμίζουμε ότι η προσπάθεια 
συγκέντρωσης χρημάτων όχι 
απλά συνεχίζεται, αλλά δεν μπο-
ρεί να σταματήσει  αφού οι ανά-
γκες είναι πολλές και συνεχώς 
αυξάνονται. 
Ετσι εκτός των άλλων δραστη-

ριοτήτων της, τώρα η Επιτροπή 
Συμπαράστασης Παιδικών Ιδρυ-
μάτων της Ελλάδος, συγκεντρώ-
νει και ρούχα τα οποία θα απο-
σταλούν και αυτά στην Ελλάδα 
για να καλύψουν μέρος των με-
γάλων  αναγκών των συμπατρι-
ωτών μας.  
 Οσοι έχουν ρούχα και θέλουν 

να σταλούν στην Πατρίδα δεν 
έχουν παρά να τηλεφωνήσουν 
στον αριθμό 514.569-1313. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση όμως είναι  
να είναι καθαρά και σε καλή κα-
τάσταση. 
Θα υπενθυμίσουμε ακόμα ότι  

κάθε προσπάθεια της  Επιτρο-
πής Συμπαράστασης των Παι-
δικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος,  
αποβλέπει στην ενίσχυση των 
Ιδρυμάτων της Πατρίδας μας 
που δραστηριοποιούνται, προ-
κειμένου να συμπαρασταθούν 
στα φτωχά παιδιά, που είτε 
προέρχονται από φτωχές οικο-
γένειες, είτε προέρχονται από 
διαλυμένες οικογένειες, είτε και 
από άσπλαχνούς γονείς που τα 
εγκατέλειψαν. Αυτά κυριολεκτικά  
ως μη έχοντα  ποῦ τὴν κεφαλὴν 
κλῖναι, συχνά κοιμούνται νηστικά. 

Επιτυχής η εκδήλωση
 της Επιτροπής Συμπαράστασης

των Παιδικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος
 

                  XΡONIA  ΠΟΛΛΑ  
       ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ 
  ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΠΡΟΥΣΚΟ ; 

 

                
 

 

 

 Νόμιμα  
 120$ ‐Total 
 Tax & Installation 
 HD &  4K  BOXES 
  Μηνιαία Εξοδα Τέλος 

       TTV      

 
 
     “ Alimos Technology” 

 
 
     

 
  Για πληροφορίες μετα 5pm 

Δημήτρης Φαφούτης 
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Το ιστορικό «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΠΟ ΣΕΛ 68

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΧΑΜ

την Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου 1936, από 
καρδιακό επεισόδιο.
Τον διαδέχθηκε, κατόπιν εντολής του βασιλιά 

Γεωργίου του Β’, στην πρωθυπουργία ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησής του και Υπουργός 
Στρατιωτικών Ιωάννης Μεταξάς.

Γι΄αυτόν τον διορισμό ο  βασιλιάς δεν είχε εξα-
σφαλίσει την έγκριση των άλλων κομμάτων. 
Παρ’ όλα αυτά, λόγω της μεταξύ τους ασυμ-
φωνίας, στην μεγάλη τους πλειοψηφία  και  το 
«Λαϊκό Κόμμα» και οι «Φιλελεύθεροι» έδωσαν 
αργότερα  ψήφο εμπιστοσύνης (241 υπέρ) στην 
κυβέρνηση Ι. Μεταξά. 
  Το περίεργο είναι ότι λόγω του αδιεξόδου που 

είχε οδηγηθεί η κατάσταση στις 30 Απριλίου 
1936, η Βουλή ενέκρινε ψήφισμα, με το οποίο 
διέκοπτε τις εργασίες της επί πέντε μήνες, δηλα-
δή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Επί πλέον η εκλεγ-
μένη Βουλή παραχώρησε με ψήφισμα απόλυτη 
ελευθερία στον Μεταξά. Με το ψήφισμα διακό-
πτονταν οι εργασίες της Βουλής ως τις 30 Σε-
πτεμβρίου 1936.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ψήφισμα εξουσιοδο-

τούσε την Εκτελεστική εξουσία να εκδίδει νομο-
θετικά διατάγματα για όλα τα θέματα, κάτω από 
την επίβλεψη μιας 40μελούς επιτροπής, η οποία 
όμως τελικά δε λειτούργησε.
 Εκείνο το διάστημα, λόγω της οικονομικής κρί-

σης, σημειώνονταν πολλές κινητοποιήσεις και 
απεργίες, στις οποίες συχνά γίνονταν και αιμα-
τηρά επεισόδια. 
Στις 5 Αυγούστου του 1936, είχε προκηρυχτεί 

από τα εργατικά Συνδικάτα Γενική Απεργία. Εκ-
φράζοντας φόβους για μεγάλες καταστροφές ο 
Μεταξάς ζήτησε την αναστολή σημαντικών άρ-
θρων του Συντάγματος. Ετσι με τη στήριξη του 
βασιλιά, στη  χώρα επιβλήθηκε η δικτατορία της 
4ης Αυγούστου, που είναι γνωστή σαν δικτατο-
ρία του Μεταξά. 
Ασχέτως όλων αυτών των γεγονότων,  για τα 

οποία καθένας μπορεί έχει διαφορετική άποψη, 
την 28η Οκτωβρίου 1940 ο Ιωάννης Μεταξάς 
ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας και γι’ αυτό 
ανήκει σε αυτόν πρωτίστως η τιμή για το ΟΧΙ 
που είπε απαντώντας στο ιταμό τελεσίγραφο της 
Ιταλίας του Μουσολίνι. Φυσικά το ΟΧΙ που είπε, 
εξέφραζε και την θέληση του Ελληνικού Λαού, 
την οποία ασφαλώς και την γνώριζε. 
 Ο Μεταξάς παρέμεινε στην εξουσία, ως τον 

θάνατο του (29 Ιανουαρίου 1941). Όπως ήδη 

έχουμε προαναφέρει αντικαταστάθηκε από τον 
Αλέξανδρο Κορυζή  ο οποίος αυτοκτόνησε στις 
18 Απριλίου, μετά από 80 ημέρες, δηλ. την δω-
δέκατη μέρα της γερμανικής εισβολής.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ  

Δυστυχώς, λίγο πριν τον πόλεμο του 1940 
και στην Εκκλησία της Ελλάδος είχε σημειωθεί 
αδιέξοδο, αφού μετά τον  θάνατο του Αρχιεπι-
σκόπου Χρυσοστόμου στις 23 Απριλίου του 
1938, διεκδίκησαν τη θέση του Προκαθημένου 
της Ελλαδικής Εκκλησίας ο Δαμασκηνός και ο 
Χρύσανθος που είχε έλθει από την Τραπεζού-
ντα του Πόντου και  στον οποίο ήδη έχουμε 
εκτενώς αναφερθεί.
Στην ψηφοφορία της 5ης  Νοεμβρίου 1938 

που επακολούθησε ο Δαμασκηνός εκλέγεται 
τελικά Αρχιεπίσκοπος με 31 ψήφους έναντι 30 
του Χρυσάνθου.
Όμως λόγω των αντιπαραθέσεων και ορισμέ-

νων διαδικαστικών που ενεπλάκησαν στις δι-
αφορές, μία ομάδα ιεραρχών, καταθέτει προ-
σφυγή μέσω της οποίας ζητούσαν την ακύρω-
ση της εκλογής του Δαμασκηνού. Βάσει αυτής 
ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας η  εκλογή του  Δαμασκηνού και έτσι Αρχι-
επίσκοπος  ανέλαβε ο 
Χρύσανθος. Να σημειώ-
σουμε ότι ο Δαμασκηνός 
εθεωρείτο «Βενιζελικός» 
και φυσικά την εκλογή 
του δεν είχε δει με θετικό 
μάτι το δικτατορικό καθε-
στώς Μεταξά. 
Μετά από δικαστικές 

παρεμβάσεις όμως, που 
σίγουρα εξέφραζαν και 
τους Γερμανούς που 
έφερναν βαρέως τα πε-
ριφρονητικά λόγια με τα 
οποία τους «υποδέχτη-
κε» ο Χρύσανθος, στις 
5 Ιουλίου 1941 εκδίδε-
ται απόφαση βάσει της 
οποίας αναγνωρίζεται η 

εκλογή του Δαμασκηνού.
 Ετσι ο Δαμασκηνός αναλαμβάνει τον Αρχιεπι-

σκοπικό θρόνο, μέσω του οποίου κατά κοινή πα-
ραδοχή, επέδειξε  μεγάλη εθνική δράση.
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Η Αθήνα των αντιθέσεων
Του Νίκου Τ. Παγώνη

σχηματίστηκε μια ατελείωτη ουρά κόσμου που 
περίμενε να πάρει δωρεάν καρότα, κρεμμύδια 
και πατάτες που παραγωγοί αποφάσισαν να δι-
αθέσουν όταν δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν 
λόγω κάποιας φήμης (αναπόδεικτης) που τα χα-
ρακτήριζε μολυσμένα. Και όλα αυτά εντός μιας 
μικρής ακτίνας που συμπεριλαμβάνει τουλάχι-
στον πέντε πολυκαταστήματα με διακεκριμένους 
σχεδιαστές μόδας, με τσουχτερές τιμές, όταν στο 
Μόντρεαλ, με περίπου τον ίδιο πληθυσμό όπως 
η Αθήνα, με το ζόρι μπορούν να διατηρηθούν ένα 
και μισό (Ogilvy, Holts Renfrew).
Ένα άλλο φαινόμενο που έρχεται σε αντίθεση με 
την οικονομική κρίση είναι ο απίθανος αριθμός 
καταστημάτων σίτισης. Ο αριθμός των φούρνων, 
ζαχαροπλαστείων, σουβλατζίδικων, μικρογευμά-
των, καφετέριες και παντός άλλου είδους πώλη-

σης προϊόντων προς βρώσιν είναι εντυπωσι-
ακός. Θα περίμενε κανείς πολλά από αυτά να 
είχαν εξαφανιστεί. Αντίθετα ανακάλυψα πολλά 
νεώτερα- μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα- από 
την  περσινή μου επίσκεψη.
Η ροπή του Έλληνα προς το φαγητό και τη δια-
σκέδαση επεκτείνεται και στα κάθε είδους κου-
τούκια και κέντρα με μουσική. Τα Σαββατοκύρια-
κα είναι γεμάτα, αν και τις καθημερινές υποφέ-
ρουν, κάτι όμως που ισχύει και στο Μόντρεαλ, 
με την οικονομική σταθερότητα.
Ασύμβατο με την κρίση είναι και συρροή πελα-
τών σε κάποια ταβέρνα σε ένα χωριουδάκι της 
ορεινής Βοιωτίας. Στο μικρό αυτό χωριό με τα 
λίγα σπίτια, που απαριθμεί τέσσερες ταβέρνες, 
η συγκεκριμένη ταβέρνα, Κυριακή μεσημέρι,  
ήταν γεμάτη με πελάτες κυρίως από την  Αθήνα, 
οι οποίοι απολάμβαναν φαγητά πολύ καλής ποι-
ότητας μεν, χωρίς, όμως, κάποια ιδιαιτερότητα 

που ίσως θα δικαιολογούσε τη μακρινή διαδρομή 
από την Αθήνα.
Η κρίση, όμως, φαίνεται να 
διόρθωσε και μερικά ενοχλη-
τικά πράγματα του παρελ-
θόντος. Οι ταξιτζήδες, φερ’ 
ειπείν, είναι ευγενέστατοι, 
πρόθυμοι και διστακτικοί της 
πολλαπλής μίσθωσης και τα-
λαιπωρίας των πελατών τους.
Έφερε, όμως, στο προσκήνιο 
και μερικές άλλες αντιθέσεις. 
Ανώτερο στέλεχος τραπέ-
ζης, με πανεπιστημιακό πτυ-
χίο και πολύχρονη πείρα, εν 
αποστρατεία σήμερα, αποδί-
δει την κρίση σε συνωμοσία 
και σκευωρία που σχεδιά-
στηκε πολλά χρόνια πριν, με 
απώτερο σκοπό να βάλει τον 
κόσμο στο λούκι της υπερ-
χρέωσης με  επακόλουθο 
την απώλεια των περιουσια-
κών του στοιχείων (αλήθεια, 
τι θα κάνουν οι τράπεζες το 
πλήθος των κατασχεμένων 
μεταχειρισμένων αγαθών, με 
μειωμένη αξία και πώς θα 
αποκαταστήσουν τα κεφά-
λαια που δάνεισαν από την 
πώληση αυτών;) και ότι, επι-
πλέον, η κρίση εφευρέθηκε 
για να πλουτίσουν ορισμένοι, 
οι οποίοι παραμένουν ακόμα 
ανώνυμοι και άγνωστοι.
Στον αντίποδα, ταξιτζής, που 
συνήθως δεν κατέχει τη μόρ-
φωση και τις εμπειρίες ανω-
τέρου τραπεζικού στελέχους, 
τοποθετεί την κρίση στη σω-

στή βάση, μέμφεται των μέτρων πίεσης των συ-
ναδέλφων του και εξανίσταται με την παραβατικό-
τητα και την πρακτική ορισμένων συντεχνιών να 
θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους εκβιάζο-
ντας την κοινή  γνώμη και τους πολιτικούς, με το 
να κλείνουν τους δρόμους και τις πλατείες.
Η αντίθεση επεκτείνεται και στο τραπεζικό σύ-
στημα, το οποίον βάλλεται συνεχώς από την έλ-
λειψη τζίρου, ρευστότητας και ύφεσης. Παρ’ όλα 
αυτά, κατόρθωσε να παρουσιάσει κερδοφορία 
του ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, εν 
μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των 
τελευταίων τριάντα ετών. Την ίδια στιγμή που 
υπάλληλοι των τραπεζών συστήνουν σε πελάτες 
ως θωράκιση των καταθέσεών τους να τις μετα-
τρέψουν από ευρώ σε αμερικάνικα δολάρια!
Αντίθεση είναι και το κλείσιμο του Μαντείου και 
Μουσείου των Δελφών στις τρείς το απόγευμα 
της Κυριακής, όταν το κράτος πασχίζει να αυξή-
σει πόρους από την τουριστική κίνηση. Μια πα-
ρατυπία που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2003, έχει τον πολιτισμό να συνεισφέ-
ρει μόλις το 1% στο ΑΕΠ, αντίθετα με την Ιταλία 
και Ισπανία με 2,3% και τη Γαλλία με 3.4%.
Πάντως η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αυτή 
μιας μεγαλούπολης που σφύζει από ζωή. Τα κα-
ταστήματα είναι πλήρως εφοδιασμένα με εμπο-
ρεύματα, οι λαϊκές αγορές προσφέρουν αφθονία 
προϊόντων, όμορφα παρατεταγμένα στους πά-
γκους με τον κόσμο να ψωνίζει, η γενική ευθυμία 
να μην παρουσιάζεται μειωμένη, με το μποτιλιά-
ρισμα να δείχνει ότι υπάρχει ακόμα πολλή ζωή 
και γενικά η Αθήνα, αυτή των αντιθέσεων, να μη 
διαφέρει σε τίποτα από την οποιαδήποτε μεγάλη 
πόλη του σύγχρονου κόσμου.
Αναμφίβολα, όλα αυτά είναι μόνο μία επιφάνεια, 
κάτω από την οποίαν κρύβονται πολλά στραβά κι 
ανάποδα. Όπως, π.χ., η διάχυτη παρανομία και 
παραβατικότητα. Πέρσι, ο νόμος περί απαγόρευ-
σης του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, ήταν 
κάπως σεβαστός, με τους παραβάτες να κρατούν 
τα προσχήματα και να καπνίζουν στη ζούλα. Σή-
μερα, ο νόμος έχει καταργηθεί ντε φάκτο με όλους 
να καπνίζουν επιδεικτικά και τα σταχτοδοχεία να 
μην είναι κρυμμένα, όπως πέρσι, αλλά να δεσπό-
ζουν επιδεικτικά στα τραπέζια.
Και όσα φαίνονται, οπωσδήποτε κρύβουν από 
πίσω τους όσα δεν φαίνονται, που είναι και τα πε-
ρισσότερα. Η πληθώρα του κόσμου στα μαγαζιά 
σε μια μεγαλούπολη πολλών εκατομμυρίων κα-
τοίκων δεν είναι αντιπροσωπευτική των πολλών 
που κάθονται σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν και 
δεν έχουν να εξοδεύσουν. Τα πλούσια μαγαζιά με 
τους επώνυμους σχεδιαστές δεν είναι η βιτρίνα 
που δείχνει το τι κρύβεται εκεί που η ανέχεια, η 
ανεργία και η φτώχεια κυριαρχεί. Είναι η αντίθε-
ση, μια από τις πολλές, που χαρακτηρίζει αυτή 
τη μεγάλη κι όμορφη πόλη. Μια πόλη που δεν το 
βάζει κάτω, ό,τι κι αν συμβεί.
Οι περιορισμένες συζητήσεις που είχα, δείχνουν 
φανερά μια έκδηλη αγωνία για το μέλλον, μια 
αβεβαιότητα του τι επακολουθεί. Μια ανησυχία 
και φόβο αν τελικά θα μπορέσει να ξεπεραστεί η 
κρίση και να επανέλθουν κανονικές μέρες. Γιατί 
το τι βιώνει σήμερα η Αθήνα και η χώρα ολόκληρη 
δεν είναι κανονικό. Δεν είναι αυτό που είχε μάθει 
και συνηθίσει. Και αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα 
μπορέσει να προβεί σε όλες τις αιτούμενες αλλα-
γές και διορθώσεις∙ πώς να ξεμάθει δηλαδή. Και 
αυτό είναι τρομερά οδυνηρό και επίπονο. 
Βλέπετε, δεν βοηθά και το θαυμάσιο κλίμα και η 
παροιμιακή διάθεση του Έλληνα να μετατοπίζει 
όλα στο απώτερο. 
Το «ωχ αδελφέ», δεν είναι κάτι που απορρίπτεται 
εύκολα. Ακόμα και στην Αθήνα των αντιθέσεων.
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Ρώμη, Ιταλία Την παραίτησή του ανακοίνωσε 
ο περιφερειάρχης της Σικελίας Ραφαέλε Λομπάρ-
ντο κατόπιν συνάντησής του με τον Μάριο Μόντι 
στο προεδρικό μέγαρο, βεβαιώνοντας ότι στο δι-
άστημα μέχρι τις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου 
«δεν θα γίνουν επιπλέον έξοδα και σπατάλες». Ο 
Λομπάρντο έγινε «κόκκινο πανί» αφότου ήλθε 
στο φως ότι το έλλειμμα της Σικελίας φθάνει τα 5 
δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός 
στη Ρώμη και να διατεθούν 400 εκατ. ευρώ από 
τα ταμεία της κεντρικής κυβέρνησης προς αποφυ-
γή πιθανής χρεοκοπίας.
Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν, εν τω μεταξύ, έξω 

από τη Γερουσία στην ιταλική πρωτεύουσα δια-
τρανώνοντας την αντίθεσή του στις περικοπές 
που επιβάλλει η κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τον 
Μάριο Μόντι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο Ραφαέλε Λομπάρντο πέρασε τις πύλες του 

Μεγάρου Κίτζι σχεδόν μία εβδομάδα μετά την 
ενίσχυση των 400 εκατ. ευρώ, που ήλθε μετά 
τη δήλωση-βόμβα του αντιπροέδρου της Ένω-
ση Βιομηχάνων Ιταλίας Ίβαν Λο Μπέλο ότι «η 
Σικελία είναι η Ελλάδα της Ιταλίας, με έλλειμ-
μα που μπορεί να ξεπερνά και τα πέντε δισ. 
ευρώ, για τα οποία κάνουν λόγο οι επίσημες 
εκτιμήσεις».
Εξερχόμενος, ο Ραφαέλε ανακοίνωσε την πα-

ραίτησή του -την οποία είχε ήδη ζητήσει με 
επιστολή του ο Μόντι, σε μία ασυνήθιστη κίνη-
ση εξαιτίας του βαθμού αυτονομίας της Σικελί-
ας από την κεντρική κυβέρνηση της Ρώμης, η 
οποία φανέρωσε τη μεγάλη ανησυχία και τον 
εκνευρισμό του Μάριο Μόντι για την οικονο-
μική κατάσταση της περιφέρειας.
«Πρόκειται να παραιτηθώ από τα καθήκοντά 

μου στις 31 Ιουλίου. Οι τοπικές εκλογές θα λά-
βουν χώρα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, αν όλα 
πάνε καλά. Στο διάστημα αυτό, δεν θα γίνουν 
επιπλέον έξοδα, δεν θα γίνουν σπατάλες» δή-
λωσε ο Λομπάρντο μετά την συνάντηση.
Ο ίδιος ανέφερε πως η υπόθεση της χρεοκοπί-

ας ήταν ένα «παραμύθι», όπως γράφει η ιταλι-
κή Stampa και υποστήριξε πως «το πρόβλημα 
του νησιού αφορά την ρευστότητα και την κα-
θυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων από 
την κυβέρνησης της Ρώμης».

Αναλυτές κατηγορούν τον Λομπάρντο για συνε-
χείς προσλήψεις, συχνά υψηλόβαθμων υπαλλή-
λων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως και δε-
κάδων οδηγών και εργαζομένων που μεταφέρουν 
επιστολές στο εσωτερικό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στην εποχή του Διαδικτύου και του e-mail.

Οι δήμαρχοι διαδηλώνουν

Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν το πρωί της Τρίτης 
έξω από τη Γερουσία στη Ρώμη, διατρανώνοντας 
την πλήρη αντίθεσή τους στις μειώσεις που βα-
ραίνουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για οριζόντιες πε-

ρικοπές που πλήττουν τις κοινωνικές παροχές 
και δεν απαλείφουν τις σπατάλες. Πολλοί δήμοι 
κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν αν δεν αυξήσουν 
θεαματικά τους φόρους» δήλωσε ο δήμαρχος της 
Ρώμης, Τζάνι Αλεμάνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, στις δέκα 

πόλεις που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν συγκα-
ταλέγονται η Νάπολη, το Παλέρμο της Σικελίας 
και οι πόλεις του βορρά Νοβάρα και Αλεσάντρια.
Η κυβέρνηση επέβαλε ωστόσο σε όλους τους δή-

μους -πέρα από τις αλλαγές της τελευταίας στιγ-
μής- να μειώσουν κατά 25% τις προβλέψεις τους 
για τις εισπράξεις προστίμων και τοπικών φόρων.
Η μείωση (που οφείλεται στο ότι πολλά πρό-

στιμα, στην πραγματικότητα, δεν εισπράττονται 
ποτέ) μπορεί να επισημοποιήσει τεράστια ελλείμ-
ματα, που έως τώρα θεωρούνταν έστω με «τεχνη-
τό τρόπο», αντιμετωπίσιμα.
Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Φραντσέσκο Προ-

φούμο, μετά την δήλωση του προέδρου της Ένω-
σης Περιφερειών Τζουζέπε Καστιλιόνε ότι «ίσως 
δεν μπορέσει να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, 
εξαιτίας των περικοπών», επισήμανε αντιθέτως 
ότι «οι μαθητές τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψουν 
κανονικά στα θρανία τους».
«Μένει να φανεί από πού θα προέλθουν τα ανα-

γκαία κονδύλια», σχολιάζουν πάντως παρατηρη-
τές.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και οι δήμαρχοι διαδηλώνουν
Παραιτείται ο περιφερειάρχης της Σικελίας μετά το σοκ περί πιθανής χρεοκοπίας

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Σο-
καριστικά είναι τα στοιχεία έρευνας 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ), τα οποία αποκαλύπτουν ότι 
περισσότερες από μία στις τρεις γυ-
ναίκες παγκοσμίως (το 35,6%) υφί-
στανται σωματική ή σεξουαλική κα-
κοποίηση στη διάρκεια της ζωής τους. 
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 30% 

των γυναικών πέφτουν θύματα βίας 
από τους συντρόφους τους. 
Παράλληλα, αναφέρει ότι το 38% 

των γυναικών που δολοφονήθηκαν, 
δολοφονήθηκαν από τους συντρό-
φους τους.
Το 42% των γυναικών που έπεσαν 

θύμα σεξουαλικής ή σωματικής βίας 
από τους συντρόφους τους, έφεραν 
τραύματα ως αποτέλεσμα αυτής της 
βίας.
«Τα συμπεράσματα αυτά στέλνουν 

ένα δυνατό μήνυμα ότι η βία κατά 
των γυναικών αποτελεί ένα παγκό-
σμιο πρόβλημα υγείας με διαστάσεις 
επιδημίας» δήλωσε η Δρ. Μάργκαρετ 
Τσαν, διευθύντρια του ΠΟΥ. «Φαίνε-
ται, επίσης, ότι το παγκόσμιο σύστη-
μα υγείας μπορεί και πρέπει να κάνει 
περισσότερα για τις γυναίκες που πέ-
φτουν θύματα βίας» πρόσθεσε. 
Οι γυναίκες που πέφτουν θύματα 

βίας από άτομα με τα οποία δεν δια-
τηρούν ερωτική σχέση είναι κατά 2,6 
φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν συ-
μπτώματα κατάθλιψης και άγχους, σε 
σχέση με τις γυναίκες που δεν έχουν 
πέσει θύματα βίας. Σε εκείνες που 
υφίστανται βία από τους συντρόφους 
τους, διπλασιάζεται η πιθανότητα να 
εμφανίσουν παρόμοια προβλήματα.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα με-

γαλύτερα επίπεδα βίας κατά γυναι-
κών εμφανίζονται στην Αφρική, όπου 
σχεδόν ο μισός γυναικείος πληθυσμός 
(45,6%) υφίστανται σωματική ή σε-
ξουαλική βία. Στην Ευρώπη το ποσο-
στό φτάνει το 27,2%.
Τα πλούσια κράτη δεν είναι απαλ-

λαγμένα από τη βία. Το ένα τρίτο των 
γυναικών (32,7%) που ζουν σε χώρες 
με υψηλά εισοδήματα θα έρθουν αντι-
μέτωπες με τη βία σε κάποια φάση 
της ζωής τους, αποκαλύπτει ο ΠΟΥ.
Η έκθεση αναφέρει ότι «ο φόβος 

του στιγματισμού» εμποδίζει πολλές 
γυναίκες να καταγγείλουν το γεγονός 
ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας.
Ο ΠΟΥ καλεί τις κυβερνήσεις σε 

ολόκληρο τον κόσμο «να λάβουν 
υπόψη τους σοβαρά το θέμα» και να 
υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση των 
ατόμων που εργάζονται στον τομέα 
της υγείας, ώστε αυτά να μπορούν να 
αναγνωρίζουν τις γυναίκες που έχουν 
πέσει ή κινδυνεύουν να πέσουν θύμα-
τα βίας και να εξασφαλίσουν ότι θα 
δώσουν την κατάλληλη λύση.
Την έρευνα πραγματοποίησε ο ΠΟΥ 

μαζί με το London School of Hygiene 
and Tropical Medicine (LSHTM) και 
το Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας της 
Νοτίου Αφρικής (SAMRC).
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Και στην Ελλάδα της κρίσης 
οι γυναίκες  θύματα των ανδρών, 

δείχνει έρευνα

Αθήνα «Δεν έχω χρήματα, "δεν μπο-
ρώ", αλλά... μπορώ να δέρνω» είναι 
το συμπέρασμα της νέας έρευνας 
που διενεργήθηκε από την Εταιρεία 
Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικό-
τητας (ΕΜΑΣ) και το Ανδρολογικό 
Ινστιτούτο. Η έρευνα καταδεικνύει 
σημαντική αύξηση στα κρούσματα 
ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλι-
κής και σωματικής κακοποίησης γυ-
ναικών, που συνδέονται άμεσα με τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην 
Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, τα κρούσματα βίας εναντίον 
γυναικών έχουν αυξηθεί κατά 47% 
τους τελευταίους μήνες στη χώρα, με 
μία στις τρεις γυναίκες να έχει πέσει 
θύμα ξυλοδαρμού.
Η οικονομική κρίση, η βία και η συ-

νωμοσία της σιωπής ήταν το εκρηκτι-
κό κοκτέιλ της έρευνας που καλείται, 
μετά την ολοκλήρωσή της, να απα-
ντήσει στο ερώτημα: Γιατί ο οικονο-
μικά «ευνουχισμένος» άνδρας ξεσπά 
στη σύντροφό του;
Αρνητικοί πρωταγωνιστές είναι -συ-

νήθως- άνεργοι άνδρες λίγο μετά την 
ηλικία των 40, άνδρες με έντονο ερ-
γασιακό στρες, με πιεστικές οικονο-
μικές υποχρεώσεις, αλλά και με «κου-
ρεμένη» σεξουαλική δραστηριότητα, 
καθ' ομολογίαν των συντρόφων τους 
που απάντησαν στην τηλεφωνική 
έρευνα.  
«Η ύπαρξη κρουσμάτων βιασμών 

στην οικογένεια και ξυλοδαρμών δεν 
υπήρχε ως δείγμα στις 10 παλαιότε-
ρες έρευνές μας, κατά την περίοδο 
του μνημονίου. Ανδρες και γυναίκες 
τηλεφωνούσαν για "περίεργα" σε-
ξουαλικά προβλήματα και "ύποπτες" 
ατυχίες στην ερωτική ζωή» αναφέ-
ρουν οι επιστήμονες.

Τι έδειξε η νέα έρευνα:

- Τα κρούσματα 
βίας (σωματικής, 
σεξουαλικής, λε-
κτικής) έχουν αυ-
ξηθεί κατά 47% 
τους τελευταίους 
μήνες στη χώρα 
μας, με μια στις 
τρεις γυναίκες να 
έχει πέσει θύμα 
ξυλοδαρμού.
- Όσον αφορά 

στη μορφή βίας 
που εκδηλώνουν 
οι άνδρες, είναι: 
λεκτική (72%), 
οικονομικός εκ-
βιασμός (59%), 
σεξουαλική ταπεί-
νωση (55%), ξυ-
λοδαρμοί (23%), 
βιασμοί (18%), 
πρόκληση τραυ-

μάτων (8%).
- Σχετικά με την οικονομικό «προ-

φίλ» των ανδρών που εκδήλωσαν βία 
έναντι των συντρόφων τους, το 44% 
ήταν άνεργοι, το 39% σε κακή οικο-
νομική κατάσταση και μόνο το 17% 
ήταν εύρωστοι οικονομικά.
- Παράλληλα με την αύξηση της σε-

ξουαλικής και σωματικής βίας, τον 
τελευταίο χρόνο της κρίσης μειώθηκε 
δραματικά η συχνότητα των σεξουα-
λικών επαφών, κατά 34%.
- Το μνημόνιο έχει επηρεάσει τη 

σεξουαλική ζωή των ανδρών: πάρα 
πολύ (39%), αρκετά (30%), καθόλου 
(31%).
- Τα συνηθέστερα συναισθήματα 

που αναφέρουν οι άνδρες: ανασφά-
λεια (61%), θυμός (50%), απογοήτευ-
ση (35%), φόβος (19%), αντίδραση 
(18%), θλίψη (8%) και ελπίδα (7%).
Η έρευνα της ΕΜΑΣ και του Ανδρο-

λογικού Ινστιτούτου, καταλήγει στη 
διαπίστωση ότι «…η σεξουαλική βία, 
ενδοοικογενειακά, είναι δείκτης κοι-
νωνικής, πολιτιστικής και οικονομι-
κής αποσάθρωσης».
Αποδεικνύει, δε, πως τα όρια και οι 

αντοχές ομαλής συμβίωσης και πο-
λιτισμένου διαλόγου έχουν ξεφύγει, 
επικροτείται κρυφά και φανερά η βία 
απέναντι στον αδύνατο, με φανερό 
και επικίνδυνο τρόπο.

Η οικονομική κρίση ξυπνά πρωτό-
γονες αντιδράσεις

Όπως σχολιάζει ο πρόεδρος του Αν-
δρολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντί-
νος Κωνσταντινίδης: «Διαπιστώνου-
με ότι η σεξουαλική βία, σε συνδυα-
σμό με τη σεξουαλική ανικανότητα, 
βρίσκεται σε κατακόρυφη αύξηση. Η 
οικονομική κρίση γίνεται αυτόματα 
κοινωνική και πολιτιστική, "κτυπώ-
ντας" κυρίως το ανδρικό φύλο που 
έχει ταυτίσει τη ρώμη, το χρήμα και 
το σεξ σαν απόλυτες δυνάμεις της αρ-
ρενωπότητας.
»Τα παραδείγματα που αξιολογήσα-

με ως "ηχηρά και ανησυχητικά" επι-

βεβαιώνουν τον φόβο ότι στη χώρα 
μας έχουν ξυπνήσει πρωτόγονα ένστι-
κτα ταπείνωσης, μέσα από σεξουαλι-
κά υπονοούμενα, αλλά και ναζιστικές 
συμπεριφορές εξόντωσης».
Η σωματική βία λειτουργεί ως υπο-

κατάστατο της χαμένης σεξουαλικής 
ικανότητας των ανδρών στη χώρα 
μας, λένε οι ειδικοί καθώς εξηγούν 
οτι σήμερα ο άνδρας είναι οικονομικά 
«ευνουχισμένος» και βίαιος.
Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε 

την ψυχολογία του σημερινού "υφε-
σιακού" άνδρα ως εξής, λέει ο κ. Κω-
σταντινίδης: «Ίσως να μην "μπορώ"... 
αλλά μπορώ να δέρνω, να υποτάσσω, 
όχι ερωτικά, αλλά σωματικά και αυτό 
το ισοζύγιο με ισορροπεί. Με την κυ-
βέρνηση δε μπορώ να τα βάλω, ούτε 
με τον στρατό, με την αδύναμη σύζυ-
γο - σύντροφο μου, όμως, θα δείξω 
ποιος έχει το πάνω χέρι…».
Η Φωτεινή Ασημακοπούλου καθη-

γήτρια ιστορίας σχολιάζοντας τα απο-
τελέσματα της έρευνας τονίζει ότι σε 
μια κοινωνία σε κρίση, ο σεβασμός 
στο πρόσωπο χάνεται και στη θέση 
του μπαίνουν οι έμφυλες κατηγοριο-
ποιήσεις που αμφισβητούν και ισοπε-
δώνουν την ιδιαίτερη υπόσταση του 
κάθε ανθρώπου. Η κατηγοριοποίηση 
οδηγεί αναπόφευκτα στην ιεράρχηση 
και τη βαρβαρότητα που καταλήγει 
σε ολοκαύτωμα, όπως έδειξε η ιστο-
ρία, λέει η κ. Ασημακοπούλου.
«Τα κλασικά εγχειρίδια της ψυχια-

τρικής μας προτρέπουν να αναζητή-
σουμε πίσω από έναν βιαστή κάποιον 
ανίκανο άνδρα ή ένα βιασμένο παιδί. 
Στα ίδια εγχειρίδια θα μπορούσαμε 
σήμερα να προσθέσουμε ότι μια κοι-
νωνία που παίρνει από τους άνδρες τη 
φωνή, τον ανδρισμό και την πανοπλία 
του προστάτη της οικογένειας, τελι-
κά, τους αφήνει ταπεινωμένους, δει-
λούς, γονυπετείς, χωρίς φωνή, χωρίς 
φαλλό, ευνουχισμένους. Είναι ζήτημα 
χρόνου πότε θα γίνουν και βίαιοι» κα-
ταλήγει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ
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HAMILTON BACK ON TOP

McLaren’s Lewis Hamilton won a chaotic and 
thrilling Belgian Grand Prix last Sunday to 
seize back the Formula One championship 
lead from Red Bull’s Mark Webber. Hamilton’s 
victory, despite a near-miss with the barriers 
in the challenging conditions ranging from dry 
to wet, lifted him three points clear of second-
placed Webber at the top of the standings with 
six races remaining. “It was a great weekend, 
and very tough racing,” said the Briton. “It al-
most feels like this is my first win. It’s just phe-
nomenal.” The success, his third of the season, 
contrasted with team mate and reigning world 
champion Jenson Button’s misfortune on a 
sweet-and-sour day for the British team and 
their two world champions. Button, running be-
hind Hamilton in a McLaren one-two at the fast 
and flowing circuit, was shunted out of the race 
by Webber’s young German team mate and 
title rival Sebastian Vettel on the 17th of the 44 
laps. Vettel was given a drive-through penalty 
for causing a collision and then plunged further 
back through the field after tangling with Force 
India’s Vitantonio Liuzzi and puncturing his 
own left rear tire. The German ended up 15th 
and out of the points for the third time this year. 
Webber, winner of four of the 13 races so far 
this season, had been on pole position but suf-
fered a terrible start on a day where the fickle 
Spa weather played its hand to full effect and 
the safety car was twice deployed. Poland’s 
Robert Kubica finished third for Renault, losing 
second with a pit-stop error but still taking a 
morale-boosting result for a team who this time 
last year became embroiled in a major race-fix-
ing scandal that led to a suspended permanent 
ban. Hamilton has 182 points to Webber’s 179 
and Vettel’s 151. Button is on 147. Red Bull 
stays ahead of McLaren in the constructors’ 
standings by a single point. (Reuters)

F1 CALENDAR GROWS TO 20 RACES FOR 
2011

Formula One will stretch to a record 20 races 
next year with India making its Grand Prix de-
but in late October although no new teams will 
be coming in, the sport’s governing body said 
on Wednesday. The Indian round, at a circuit 
being built near New Delhi, is due to be the 
18th of the championship on October 30 sub-
ject to the facility passing a final inspection by 
the International Automobile Federation (FIA). 
The governing body said in a statement after 
a meeting of its world motor sport council that 
the 2011 season will start in Bahrain on March 
13 and end in Brazil on November 27 with 
Abu Dhabi becoming the penultimate race on 
November 13. The current season is a record-
equaling 19 races, with South Korea the 2010 
newcomers. However, the slim hopes of the 
starting grid being expanded to a full capacity 
of 13 teams, assuming all of the existing ones 
remain, were snuffed out. FIA said a number 
of parties had expressed an interest but “it was 
considered that none of the candidates met the 

requirements to be granted an entry into the cham-
pionship. Many of the expected main contenders 
had already withdrawn for financial reasons but 
Spanish-based Epsilon Euzkadi and a joint effort 
involving Italy’s Durango and Canada’s former 
world champion Jacques Villeneuve had remained 
in the running.

A 20-race calendar has long been a desire of the 
sport’s commercial supremo Bernie Ecclestone 
but has met resistance from teams in the past 
due to the extra burden imposed on mechanics 
and traveling employees. Cost cutting measures 
have further reduced the number of staff attending 
races, while some test teams have been disband-
ed due to the ban on testing during the season. 
The world motor sport council also announced 
steps to enable the governing body to punish F1 
drivers and other competitors in the FIA series 
who commit motoring offences on public roads. 
McLaren’s 2008 world champion Lewis Hamilton 
was fined $500 after being stopped by police for 
reckless driving in a Melbourne street at this year’s 
Australian Grand Prix. “Competitors at FIA events 
must act as ambassadors for the sport, be aware 
their conduct on the road must be exemplary and 
respect road safety rules,” declared the FIA state-
ment. It said the international sporting code would 
be amended to enable the governing body to 
withdraw a driver’s international super license in 
the most serious cases.

Here’s what the 2011 FIA Formula One World 
Championship calendar looks like: 13/03 Bahrain; 
27/03 Australia; 10/04 Malaysia; 17/04 China; 
08/05 Turkey; 22/05 Spain; 29/05 Monaco; 12/06 
Canada; 26/06 Europe; 10/07 Great Britain; 24/07 
Germany; 31/07 Hungary; 28/08 Belgium; 11/09 
Italy; 25/09 Singapore; 09/10 Japan; 16/10 Korea; 
30/10 India; 13/11 Abu Dhabi; 27/11 Brazil
GREEKS HAD GEORGIA AND CROATIA ON 
THEIR MIND

Greece produced a disappointing display and 
result in their first qualifying game for Euro 2012 
in Athens last Friday night, as Nikos Spiropoulos’s 
first goal for the national team salvaged a draw 
against plucky Georgia. In his first competitive 
match in charge, Fernando Santos started with a 
4-4-2 formation but with mostly the same person-
nel that Greece had at the World Cup in South 
Africa.  The game started in the worst possible 
fashion for Greece as a sloppy defensive lapse 
allowed Aleksandr Iashvili to steal in and poke the 
ball in between Michalis Sifakis’s legs. Greece 
took a while to recover from the early shock and 
did not start to make real progress in the Georgian 
half until half an hour had gone. Too often, crosses 
were sent in from deep, leaving Dimitris Salpigidis 
and Fanis Gekas with little chance of competing 
with the taller Georgian defenders. The home side 
had more purpose in the second half and only a 
few minutes in, Salpigidis had an effort stopped 
on the line after a good team move. Santos made 
another attacking substitution in the 72nd minute 
when Kostas Mitroglou came on for Giourkas 
Seitaridis, who had shown plenty of energy in the 
right-back position but whose crossing had been 

woeful. By this time, Santos had swicthed to a 
4-3-3 formation that his predecessor Otto Re-
hhagel had persisted with.  Just moments later, 
Greece got the equalizer they craved. Salpigidis 
sent in a low, hard cross, which Mitroglou back-
heeled towards goal. The ball was cleared in 
a rush and only fell to Nikos Spiropoulous who 
smashed it into the goal. A couple of minutes 
later Giorgos Karagounis saw a shot go narrowly 
wide as Greece piled on the pressure. 
On Tuesday, Greece produced a well-organized 
defensive display in Zagreb to secure a 0-0 draw 
against Croatia and get their Euro 2012 qualifica-
tion campaign back on track. Switching from the 
4-4-2 formation he employed against Georgia, 
Santos opted for a compact 4-5-1 lineup that in-
cluded Giorgos Tzavellas at left back. Tzavellas 
had an impressive 90 minutes, as did the whole 
of the back four, which was aided by a hard-
working midfield that included Giorgos Samaras 
operating on the left. Croatia were limited to few 
chances, and though keeper Michalis Sifakis had 
a few nervy moments, including a flap at a corner 
in the final minutes, Greece was rarely troubled. 
Croatia’s best chance came in the third minute of 
injury time when the ball fell to substitute Eduar-
do in the box but his first-time strike was blocked 
by the excellent Sokratis Papastathopoulos. The 
price for the heavy defensive work that Greece 
put in was that they created few chances of their 
own at the other end. Dimitris Salpigidis played 
as a lone striker in the first half and Fanis Gekas 
in the second but neither had the service or 
support needed to threaten Slaven Bilic’s team. 
Nevertheless, Santos will no doubt be pleased 
with the point, especially as Israel was held to a 
0-0 draw in Georgia. (SIG)

MAMMOUTH PENALITY FOR OLYMPIACOS

A sports judge issued last Friday a heavier than 
expected penalty to Olympiacos Soccer Club, 
who will have to play the first nine home games 
of the new season behind closed doors for the 
riots that led to the abandonment of the last 
game of the finals with Panathinaikos in June. 
The Reds will also have to pay a fine that adds 
up to 111,000 euros. At least they did not have 
any points deducted from the new season. Olym-
piacos, who had expected a penalty of five to 
six matches without their fans have the right and 
the intention to file an appeal. The Piraeus club 
will stay at the Peace and Friendship Stadium 
despite their efforts to secure the court of Elliniko 
instead. The draw for the new league will take 
place on September 13. (AN)
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Μετά την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν 
«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα Ομπάμα από τη Νέα Υόρκη
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επιχείρηση εναντίον του» δήλωσε.
«Ελπίζω ότι αυτή η επιτυχημένη επιχείρηση θα 

οδηγήσει στην εξασθένιση ενός από τα πιο επικίν-
δυνα τρομοκρατικά δίκτυα στον κόσμο και πιστεύω 
ότι αυτό "μετράει" για την πλειοψηφία των ανθρώ-
πων σε ολόκληρο των κόσμο» είπε.

Διαφωνούν με την πόντιση της σορού

Για πολλούς μουσουλμάνους ηγέτες η μεγάλη 
ανησυχία είναι η πόντιση της σορού του Μπιν Λά-
ντεν στη θάλασσα και όχι ο ενταφιασμός της. 
Η σορός του ηγέτη της Αλ Κάιντα μεταφέρθηκε 

με αμερικανικό αεροπλανοφόρο και σύμφωνα με 
Αμερικανούς αξιωματούχους ποντίστηκε στη θά-
λασσα με βάση τις μουσουλμανικές παραδόσεις. 
«Αυτός δεν είναι ο ισλαμικός τρόπος. Ο ισλαμι-

κός τρόπος είναι να θάβεις τον νεκρό στη Γη (αν 
έχει πεθάνει εκεί) όπως όλους τους άλλους αν-
θρώπους» λέει ο σαουδάραβας Άμπντουλ Μόχσεν 
Αλ-Ομπάϊκαν, σύμβουλος το Σαουδικού Βασιλικού 
Δικαστηρίου. 
Ο Αμιντάν, μέλος του ινδονησιακού Συμβουλίου 

των Ουλεμάδων (MUI), της ανώτατης ισλαμικής 
αρχής στη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα 
στον κόσμο, υποστηρίζει ότι περισσότερο τον προ-
βληματίζει η ταφή παρά το πως σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν. 
«Η πόντιση της σορού κάποιου στον ωκεανό 

προϋποθέτει την ύπαρξη μίας εξαιρετικά ιδιαίτε-
ρης κατάστασης. Υπάρχει τέτοια;» είπε στο πρα-
κτορείο Reuters. 
«Αν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να το εξηγήσουν αυτό, 

τότε φαίνεται το ίδιο με το να πετάξεις το κουφάρι 
ενός ζώου (στη θάλασσα) και αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει σεβασμός προς τον άνθρωπο...και αυτό 
που έκαναν μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο μέ-
νος στους υποστηρικτές του Οσάμα» σχολιάζει ο 
ίδιος.

Άοπλος αντιστάθηκε πριν εξοντωθεί, 
λένε τώρα οι Αμερικανοί

Ουάσινγκτον Υιοθετώντας διαφορετική γραμμή 
από αυτήν των πρώτων ωρών, μετά την επιτυ-
χημένη επιχείρηση για την εξόντωση του Οσάμα 
Μπιν Λάντεν, οι ΗΠΑ δηλώνουν πλέον ότι ηγέτης 
της Αλ Κάιντα δεν ήταν οπλισμένος αν και αντιστά-
θηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οί-
κου Τζέι Κάρνεϊ.
Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα δεν έφερε όπλο, παραδέ-

χτηκε ο Κάρνεϊ, παρά το ότι Αμερικανοί αξιωματού-
χοι είχαν δηλώσει ότι αντιστάθηκε (προφανώς ενό-
πλως) κατά τη διάρκεια της εισβολής των ειδικών 
δυνάμεων στην κατοικία όπου διέμενε.
Η εκδήλωση αντίστασης δεν χρειάζεται όπλο, ση-

μείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. 
Ο Μπιν Λάντεν πυροβολήθηκε στο στήθος και στο 

κεφάλι, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας 
ότι στο ίδιο δωμάτιο με τον ηγέτη της Αλ Κάιντα 
ήταν μία γυναίκα, η οποία αντιστάθηκε. Οι κομά-
ντος την πυροβόλησαν χωρίς να την σκοτώσουν.
Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ακόμα ότι η σύζυγος 

του ηγέτη της Αλ Κάιντα τραυματίστηκε κατά τη δι-
άρκεια της επιχείρησης αυτής και δεν σκοτώθηκε, 
όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες Αμερικανών αξιωματού-

χων που μίλησαν ανώνυμα σε ειδησεογραφικά 
πρακτορεία, τη στιγμή της εισβολής ο ηγέτης της 
Αλ Κάιντα βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά του. 
Δέχτηκε δύο πυροβολισμούς από τους κομάντος. 
Στην επιδρομή έχασαν επίσης τη ζωή τους τρεις 

ενήλικοι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο αδελφός και 
ο γιος του Μπιν Λάντεν. 
Την επιχείρηση στο Πακιστάν, παρακολούθησαν 

ζωντανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, 
και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, μέσω ειδι-
κής κάμερας που κατέγραφε τις εξελίξεις.

Επιχείρηση μυστική από το Πακιστάν

Την ίδια ώρα επιμένουν αξιωματούχοι στις ΗΠΑ 
να διατυπώνουν αιχμές για το ρόλο του Πακιστάν 
τόσο στα προηγούμενα χρόνια (επί έξι χρόνια κρυ-
βόταν στη χώρα) όσο και το ρόλο που θα έπαιζε 
κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αν γνώριζε εκ 
των προτέρων τις προθέσεις των ΗΠΑ.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο επικεφα-

λής της CIA Λίο Πανέτα δήλωσε ότι οι συνεργάτες 
του ήταν κατά 60 με 80% βέβαιοι ότι ο Μπιν Λά-
ντεν βρισκόταν στο επίμαχο κτιριακό συγκρότημα. 
Οι αμερικανικοί δορυφόροι δεν είχαν καταφέρει να 
αναγνωρίσουν τον Μπιν Λάντεν ούτε κανένα μέ-
λος της οικογένειάς του παρά τις πληροφορίες που 
τους είχαν οδηγήσει σε αυτό.
Πάντως η CIA απέκλεισε την πιθανότητα να συ-

νεργαστεί με το Πακιστάν στην επιχείρηση διότι 
«είχε αποφασιστεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 
συνεργασίας με τους Πακιστανούς θα έθετε σε κίν-
δυνο την αποστολή: Μπορεί να ενημέρωναν τους 
στόχους», επισήμανε ο Πανέτα.
Επιβεβαίωσε δε ότι στη διάρκεια της επιχείρησης 

οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλεξαν «ένα εντυπω-
σιακό αριθμό υλικών, μεταξύ άλλων ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και ηλεκτρονικά».
Από την πλευρά του το Πακιστάν εξέφρασε την 

ανησυχία του σε ό,τι αφορά την «μονομερή ενέρ-
γεια» των αμερικανικών δυνάμεων «που έγινε χω-
ρίς άδεια».
«Οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν τη συνεργασία 

και αντιπροσωπεύουν ορισμένες φορές ακόμη και 
απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», υπο-
γραμμίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών.
Παρα ταύτα, παραδέχεται το Πακιστάν ότι αντάλ-

λασσε πληροφορίες με τη CIA για το κτιριακό συ-
γκρότημα στο οποίο έγινε η επιδρομή από το 2009.

Μερίδιο στην επιτυχία διεκδικούν 
και οι Αφγανοί πράκτορες.

Αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλεί-
ας (NDS) του Αφγανιστάν υποστήριξε ότι Αφγανοί 
κατάσκοποι ήταν αυτοί που υπέδειξαν στους Αμε-
ρικανούς το ύποπτο, όπως το θεωρούσαν, σπίτι, 
στο οποίο σκοτώθηκε τελικά ο Οσάμα Μπιν Λά-
ντεν. Διευκρίνισε πάντως ότι οι Αφγανοί πράκτορες 
δεν είχαν υποψιαστεί ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα θα 
μπορούσε να διαμένει στο συγκεκριμένο σπίτι.
Εν τω μεταξύ, πολλά είναι σκοτεινά σημεία της δι-

εξαγωγής της επίθεσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
προσέγγιση και τα μέσα των Αμερικανών βαθιά 
στο πακιστανικό έδαφος, περίπου 100 χιλιόμετρα 
από τα σύνορα με το Αφγανιστάν.
Το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών διευ-

κρίνισε ότι τα αμερικανικά ελικόπτερα εισήλθαν 
στον εναέριο χώρο του μέσα από νεκρά σημεία 
στη κάλυψη των ραντάρ, τα οποία σημεία υπάρ-
χουν λόγω των λόφων που περιβάλλουν την πόλη 
Αμποταμπάντ.
Σημειώνεται ότι η πόλη είναι μέσα σε ζώνη όπου 

απαγορεύονται οι πτήσεις και όπου θεωρητικά τα 
αεροσκάφη χωρίς άδεια θα πρέπει να καταρρίπτο-
νται.
Είναι πιθανό, αναφέρει το Aviation Week ότι οι 

Αμερικανοί κομάντο χρησιμοποίησαν τροποποιη-
μένα BlackHawk με χαρακτηριστικά stealth, όπως 
μειωμένη εκπομπή θερμότητας, τεχνολογίες μεί-
ωσης του θορύβου και μειωμένου ίχνους στα ρα-
ντάρ. 
Λόγω βλάβης (ή άλλου προβλήματος) ένα από 

αυτά τα ελικόπτερα καθηλώθηκε στο έδαφος. Μετά 
την επιχείρηση, οι Αμερικανοί στρατιώτες το κατέ-
στρεψαν ολοσχερώς.
Επιπλέον το Wired επισημαίνει ότι μπορεί να χρη-

σιμοποιήθηκε και το μη επανδρωμένο αεροσκά-
φος παρατήρησης RQ-170 το οποίο έχει και αυτό 
χαρακτηριστικά stealth.
Για την ώρα από την πλευρά των ΗΠΑ δεν υπάρ-

χει επίσημη επιβεβαίωση για όλα αυτά.

Καλύτερη η εικόνα του Ομπάμα 
μετά την εξόντωση Μπιν Λάντεν

Ουάσιγκτον Θετικά αποτιμά σε γενικές γραμμές 
η αμερικανική κοινή γνώμη την επιτυχημένη επι-
χείρηση για τον εντοπισμό και την εξόντωση του 
Οσάμα μπιν Λάντεν, πιστώνοντας την επιτυχία 
κατά κύριο λόγο στον Μπαράκ Ομπάμα.
Στην έρευνα που διεξήγαγαν από κοινού οι 

Reuters/Ipsos το 39% υποστηρίζουν ότι η γνώμη 
τους για τον πρόεδρο Ομπάμα έχει βελτιωθεί ενώ 
το 42% απαντά ότι έχει βελτιωθεί η άποψή τους για 
τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο κατά 
της τρομοκρατίας.
Πάντως το 33% υποστηρίζει ότι η εξόντωση του 

ηγέτη της Αλ Καίντα τους έστρεψε υπέρ της άπο-
ψης ότι οι ύποπτοι για σχέσεις με την τρομοκρατία 
πρέπει να κρατούνται στο Γκουαντάναμο χωρίς να 
προσάγονται δίκη.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι μόλις το 18% δηλώ-

νουν ότι αισθάνονται ασφαλέστεροι μετά την εξό-
ντωση του Μπιν Λάντεν, σε μία προφανή αντίθεση 
με τον πρόεδρο τους ο οποίος τη Δευτέρα υπο-
γράμμισε ότι ο κόσμος χωρίς τον Μπιν Λάντεν είναι 
ένα ασφαλέστερο μέρος.
Σε ό,τι αφορά το ποιος πρέπει να πιστωθεί την 

επιτυχία για την εξόντωση του Μπιν Λάντεν, το 
32% πιστεύει ότι αυτή ανήκει στον Μπαράκ Ομπά-
μα ενώ το 13% δηλώνει ότι είναι επιτυχία του πρώ-
ην προέδρου Τζορτζ Ο. Μπους, ο οποίος ξεκίνησε 
τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας έχοντας διαχει-
ριστεί την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Η δημοτικότητα του Μπαράκ Ομπάμα έχει γνωρί-

σει τις τελευταίες εβδομάδες πτώση, κυρίως λόγω 
των αυξημένων τιμών στη βενζίνη (οι οποίες ανα-
μένεται να αυξηθούν προς το καλοκαίρι σε πρωτο-
φανή επίπεδα), ένα από τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα της καθημερινότητας για το μέσο Αμερικανό.
Η επιχείρηση κατά του Οσάμα μπιν Λάντεν ανα-

μένεται να ενισχύσει τη δημοτικότητα του Αμερικα-
νού προέδρου, ενόψει βεβαίως και των εκλογών 
του 2012, στις οποίες ο πρόεδρος Ομπάμα διεκδι-
κεί την επανεκλογή του.
* Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε online τη Δευτέρα, μία 

ημέρα μετά την επιχείρηση, σε 1010 ενήλικες.
Newsroom ΔΟΛ
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«Ασήμαντη η πρόοδος»
Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο 

για τη λίμνη Κορώνεια

Βρυξέλλες, Βέλγιο Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή την Ελλάδα για τη ρύπανση και μη αποκατάσταση της σχεδόν εξαφανισμένης 
λίμνης Κορώνειας, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευό-
μενων περιοχών φυσικού κάλλους (Νatura 2000). Ακόμα, η ΕΕ παγώνει τη χρημα-
τοδότηση για το σχέδιο αποκατάστασης.
Η Επιτροπή κατηγορεί την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 

για τα ενδιαιτήματα, τα πτηνά, την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τις απορ-
ρίψεις επικίνδυνων ουσιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η λίμνη Κορώνεια αποτελεί διεθνώς σημαντικό 

υγρότοπο και έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω ρύπανσης και παράνομων γε-
ωτρήσεων [για άρδευση], με σοβαρές συνέπειες για την τοπική πανίδα και χλωρί-
δα».
Παρόλο που από το 2004 έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για την αποκατάσταση 

του υγροτόπου, χρηματοδοτούμενο και από την ΕΕ, η πρόοδος ήταν «ασήμαντη ως 
τώρα».
Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται η διοχέτευση νερού στην σχεδόν απο-

ξηραμένη λίμνη, τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
λυμάτων και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές αστικές περιοχές.
Μάλιστα, προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ ήταν η ανάληψη συγκε-

κριμένης δράσης για τη σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και τον έλεγχο απορρί-
ψεων αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα όμως με την Επιτροπή, πολλοί από τους όρους αυτούς δεν έχουν ακόμα 

ικανοποιηθεί. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε όχι μόνο να παραπέμψει την Ελλάδα αλλά 

και να παγώσει προς το παρόν τη χρηματοδότηση. 
Στο παρελθόν η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, την οποία 

ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη το Μάιο του 2010.
H υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο, ύστερα από σύσταση του επιτρόπου 

Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ

Υπό την πίεση της ΕΕ
Αλλαγή στάσης εξετάζει η ουγγρική 
κυβέρνηση για το νόμο περί Τύπου

Βουδαπέστη, Ουγγαρία Την πρόθεση της δεξιάς κυβέρνησής του να επανεξετάσει 
και ενδεχομένως να προβεί σε αλλαγές στον αμφιλεγόμενο νόμο περί Τύπου, που 
έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγ-
γαρίας, Γιάνος Μάρτονι.
Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν για άλλη μία φορά σε διαδήλωση στη 

Βουδαπέστη και σε τέσσερις άλλες πόλεις κατά του νόμου. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ουγγαρία θα αναθεωρήσει το Νόμο και 

θα βρει λύσεις, οι οποίες θα ικανοποιούν όλους. Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο 
Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διαμήνυε, πως η Ουγγαρία θα προχωρούσε 
σε αλλαγές στο Νόμο εάν κάτι τέτοιο έπρατταν και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ που 
έχουν παρόμοιες ρυθμίσεις για τον Τύπο. 
Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 

2011.
Στην επιστολή-τελεσίγραφο που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα προς τον 

υπουργό Δικαιοσύνης Τίμπορ Νάβρατσιτς η Επίτροπος Νέλι Κρους διατυπώνει 
«σοβαρές αμφιβολίες» για το εάν ο νόμος συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δίνει ακόμα προθεσμία δύο εβδομάδων στην ουγγρική κυβέρνηση να προβεί σε 

αλλαγές ώστε να εξαλειφθούν οι κοινοτικές αμφιβολίες. Προσθέτει μάλιστα πως 
εάν η κυβέρνηση στη Βουδαπέστη δεν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις, η Επιτρο-
πή διατηρεί το δικαίωμα να προειδοποιήσει την ουγγρική πλευρά για ενδεχόμενη 
επαπειλούμενη πρώτη προσφυγή σε δικαστική διαδικασία.
Στην κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήλθε να προστεθεί η απόφαση της κοινο-

βουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία υπεραμύνεται των 
«πηγών των δημοσιογράφων» απαιτώντας από την ουγγρική κυβέρνηση και την 
ουγγρική Βουλή να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην τροποποίηση του 
νόμου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις κατά του νόμου οι οποίες 

αναμένεται να κορυφωθούν με την κεντρική μαζική διαδήλωση την ημέρα εορτα-
σμού της εθνικής ουγγρικής επετείου στις 15 Μαρτίου. 
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Dr. ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÂÏÕËÏÕÌÁÍÏÕ
B.Sc., D.D.S.

You never get a second chance to make a first impression...

Make it with a great smile!
Ãéá ôï ôÝëåéï ÷áìüãåëï, ôçëåöùíåßóôå óÞìåñá.

·Ðñùß / ÂñÜäõ / ÓÜââáôá
·Ìéêñïß / ÌåãÜëïé
·¢ìåóç ÁíÜãêç – 24 þñåò
·ÐéóôùôéêÝò êÜñôåò
·ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá

6440 25th Avenue (ãùíßá Beaubien)
Montreal, Qc H1T 3L6

514 727-0697

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Στο «χορό» των αποκαλύψεων
Το δικό τους «WikiLeaks» ετοιμάζουν πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ

Βερολίνο, Γερμανία Τη στιγμή που η διεθνής διπλωματική σκηνή 
«στροβιλίζεται» γύρω από τις διαρροές του WikiLeaks, πρώην συνεργάτες 
του καταζητούμενου Τζούλιαν Άσαντζ σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στα μέσα 
Δεκεμβρίου το δικό τους δικτυακό τόπο αποκαλύψεων, όπως γράφει την Τετάρτη η 
γερμανική εφημερίδα Die Tageszeitung. 
Πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ εκφράζουν απογοήτευση για το 

«δεσποτικό» στυλ του πρώην χάκερ και ιδρυτή του δικτυακού τόπου, ο οποίος 
έχει έλθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με διαρροές που προκαλούν 
αναταραχή σε ηγέτες και κυβερνήσεις.
«Είμαι η καρδιά και η ψυχή αυτού του οργανισμού, ο ιδρυτής, ο φιλόσοφος, ο 

πρώτος προγραμματιστής, ο διοργανωτής, ο χρηματοδότης και όλα τα υπόλοιπα. 
Εάν έχεις πρόβλημα με αυτό, άντε χάσου»... Με αυτή τη δήλωση είχε απαντήσει ο 
Άσαντζ σε συνεργάτη που τον επέκρινε.
Τώρα ομάδα πρώην συνεργατών του 40χρονου Αυστραλού ετοιμάζει να 

παρουσιάσει στα μέσα Δεκεμβρίου ένα νέο δικτυακό τόπο, ο οποίος όπως 
δηλώνουν δεν έρχεται να ανταγωνιστεί το WikiLeaks, αλλά θα έχει μία 
διαφορετική, ευρύτερη προσέγγιση.
Πρώην μέλη του WikiLeaks επικρίνουν τον Άσαντζ ότι επικεντρώθηκε 

στη δημοσιοποίηση υλικού για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αγνόησε άλλες 
πληροφορίες. «Υπήρχε έλλειψη διαφάνειας ως προς το πώς λαμβάνονταν 
αποφάσεις» δήλωσε στην Die Tageszeitung o πρώην εκπρόσωπος του WikiLeaks 
στη Γερμανία Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ.
Ο ίδιος έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία του στο WikiLeaks, το 

οποίο τιτλοφορείται Inside WikiLeaks και θα εκδοθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο 
του 2011.
Ο Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο σε συνέντευξή 

του στο Spiegel ότι αποχωρεί εξαιτίας της απογοήτευσής του για τον τρόπο με τον 
οποίο ο Τζούλιαν Άσαντζ χειρίζεται το δικτυακό τόπο. 
Την εποχή εκείνη ο Μπεργκ ήταν το δεύτερο πιο γνωστό πρόσωπο του WikiLeaks 

μετά τον ιδρυτή του, ο οποίος σήμερα καταζητείται διεθνώς στο πλαίσιο έρευνας 
των σουηδικών Αρχών σε σχέση με υπόθεση βιασμού -για την οποία ο ίδιος 
αρνείται κάθε κατηγορία.

Ποιος είναι ο δικτυακός τόπος WikiLeaks

Η ιστοσελίδα WikiLeaks αυτοπροσδιορίζεται ως ένας «μη κερδοσκοπικός 
δημοσιογραφικός οργανισμός», που υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγίες 
και φιλοδοξεί να δημοσιοποιεί «σημαντικά νέα και πληροφορίες, παρέχοντας 
ένα καινοτομικό, ασφαλές και ανώνυμο τρόπο σε πηγές, που προσφέρονται να 
διοχετεύσουν πληροφορίες στους δημοσιογράφους μας». 
Πρωτεύοντα ρόλο αποδίδει η ιστοσελίδα στη δημοσιοποίηση πρωτογενούς 

υλικού, καθώς και στην τελειοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να παρέχεται 
απόλυτη προστασία στις πηγές της.
Διαβεβαιώνει ότι το υλικό που παραλαμβάνει το περνά από έλεγχο ακριβείας, 

τόσο μέσω έρευνας, όσο και μέσω τεχνολογικής πιστοποίησης.
Η Wikileaks τέθηκε σε λειτουργία επισήμως το 2007 και αναπτύχθηκε ταχύτατα.
Τον περασμένο Ιούλιο καταχώρισε 91.000 μυστικά αμερικανικά στρατιωτικά 

έγγραφα που αφορούσαν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και κάλυπταν την περίοδο 
2004-2010.
Ιδρυτής της (και «άμισθος διευθυντής» της) είναι ο 40χρονος Αυστραλός 

Τζούλιαν Άσαντζ, που έζησε μια διαταραγμένη οικογενειακή ζωή, σπούδασε 
φυσική, αλλά κυρίως είναι αυτοδίδακτος, έζησε στην Αυστραλία, την Κένυα, την 
Τανζανία και την Ισλανδία, ενώ διέπρεψε ως χάκερ.
Ο δικτυακός τόπος Wikileaks έχει βραβευθεί με διεθνείς διακρίσεις ελευθερίας 

της έκφρασης, ενώ το υλικό του κυρίως αναφέρεται σε: πολέμους, βασανισμούς 
και δολοφονίες, διπλωματία και κατασκοπεία, περιπτώσεις παραβίασης της 
ελευθερίας της έκφρασης, διαφθορά, βία, λογοκρισία.

  Με το θέμα της αμφιέσεως, δηλαδή 
του ντυσίματος ανδρών και γυναικών 
δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε, εάν 
δεν αφορούσε στην πνευματική ζωή 
των ιδίων και εκεί- νων που έρχονται 
σε επικοινωνία μαζί τους. Ο τρόπος 
της αμφιέσεως δεν εκφράζει πάντοτε 
την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. 
Μερικές γυναίκες με προκλητική και 
εξεζητημένη αμφίεση κρύπτουν μέσα 
τους μία απλή και καλοπροαίρετη ψυχή. 
Δεν είναι όμως ωραίο και από πλευράς 
ηθικής και από πλευράς καλαισθητικής 
να βλέπεις ημίγυμνες γυναίκες να μετέ-
χουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και το 
ασεβέστερο να συμμετέχουν σε εκκλη-
σιαστικές εορτές και μυστήρια.
  Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν κακή προ-
αίρεση, ούτε θέλουν να σκανδαλίσουν. 
Σύρονται από τη μόδα και προσπαθούν 
να φανούν απελευθερωμένες από τους 
ηθικι- σμούς και τον συντηρητισμό της 
παλαιάς εποχής. Αμαρτάνουν όμως, 
γιατί ασεβούν κατά της ιερότητος του 
χώρου της Εκκλησίας και σκανδαλίζουν 
πολλούς μέσα στον οίκο του Θεού. 
  Το σώμα πρέπει να φέρει σεμνή εν-
δυμασία, ούτε παλαιομοδίτικη, ούτε 
προκλητική. Οί γυναίκες πρέπει να 
στολίζουν τον εαυτό τους με αίσθημα 
εντροπής και σωφροσύνης, όπως υπα-
γορεύει και ο θείος Απόστολος Παύλος: 
“ Οί γυναίκες να προσεύχονται με κό-
σμια αμφίεση. Να στολίζουν τον εαυτό 
τους με σεμνότητα και σωφροσύνη. Να 
στολίζονται με ότι ταιριάζει σε γυναίκες 
που λένε, ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή 
με καλά έργα.” (Α' Τιμοθ. 2,9-10).
  Οί ακρότητες στην αμφίεση προσβά-

λουν σιγά-σιγά το ηθικό αισθητήριο και 
παρασύρουν την ψυχή στην αναίδεια, 
συνέπεια της οποίας είναι η αχαλίνω-
τη γενετήσια ακολασία. 'Η γύμνωση 
εμφανίζεται σε λαούς απολίτιστους. 
Έτσι στην αρχαία Ελλάδα επεκράτησε 
η γυμνότητα των αγαλμάτων μετά την 
πτώση του πολιτισμού. 'Οπου υπάρχει 
πολιτισμός, εκεί υπάρχει μέτρο, αιδώς 
(ντροπή) και αξιοπρέπεια. Δεν είχε άδι-
κο ο Πλάτων που έλεγε, ότι όποιος δεν 
σέβεται την αιδώ πρέπει να τιμωρείται 
με την μεγαλύτερη ποινή, διότι θεω-
ρείται ασθένεια της πόλεως. Το σώμα 
είναι ναός του Θεού και έχει ιερότητα. 
'Ας είναι λοιπόν σεμνό κατοικητήριο 
του Θεού, ναός πάγκαλος και κατα-
κοσμημένος με πνευματικά στολίδια 
θείων χαρισμάτων και αρετών. Αυτά τα 
κοσμήματα γοητεύουν και προκαλούν 
θαυμασμό. Η προκλητική αμφίεση ανα-
μοχλεύει τα ένστικτα και βρωμίζει τις 
ψυχές μέσα σε χώρο ιερό. 
  Οί εκπτώσεις στα πνευματικά θέματα 
πρέπει να σταματήσουν. Εάν μετα-
τρέψουμε την Εκκλησία σε κόσμο, τί 
θα απομείνει; Μην σκανδαλίζετε τους 
αδυνάτους και μη προκαλείτε τους ευ-
σεβείς. 'Η σαρκολατρεία μολύνει και 
ζημιώνει τον άνθρωπο, καταστρέφει και 
εξαφανίζει λαούς και πολιτισμούς, σκά-
βει και ξεριζώνει την ψυχική και σω-
ματική υγεία, αναστατώνει και διαλύει 
σπίτια και συζυγίες. 
   “Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου 
Θεού.” 

Επιμέλεια, Σεβαστή Χασιώτη

Πνευματικοί προβληματισμοί 
γιά τήν μόδα και τήν αμφίεση

Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

WISEMAN TV

535 Ste-Rose boul. 
Laval-West  H7R 1R6

Το Κατάστημα της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας. 
35 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. 
Φέρτε την Ελλάδα στο σπίτι σας 

με τα καλύτερα ελληνικά κανάλια. 
Με την τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας. 

Για πληροφορίες 
τηλεφωνείστε στο: 
450-627-4975 

ή 514-242-4525 
και ζητείστε τον 

κ. Χρήστο. 
NEW ADDRESS

Ιδιοκτήτης: Σαράντος Βάγκαλης
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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Ουάσινγκτον Μπορεί το χρήμα να 
αγοράσει την ευτυχία; Εξαρτάται τι 
εννοεί κανείς ευτυχία, δείχνει έρευνα 
που κάλυψε σχεδόν όλο τον κόσμο: 
Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει 
μεν την ικανοποίηση από τη ζωή γε-
νικά, συνήθως όμως δεν αυξάνει τα 
θετικά συναισθήματα ούτε κάνει την 
καθημερινότητα πιο απολαυστική.
Το συμπέρασμα αυτό προήλθε από 

έρευνα του Οργανισμού Gallup σε 
136.000 ανθρώπους από 136 χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο, και θεωρητικά 
τουλάχιστον καλύπτει τους περισ-
σότερους λαούς και πολιτισμούς. 
Οι ερευνητές θεωρούν μάλιστα ότι 
πρόκειται «για το πρώτο αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα του πλανήτη Γη».
«Το κοινό πάντα αναρωτιέται: Μας 

κάνει το χρήμα πιο ευτυχισμένους;» 
αναφέρει ο Εντ Ντάινερ, καθηγητής 
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Ίλινοϊ και επικεφαλής της παγκόσμι-
ας μελέτης.
«Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η απά-

ντηση εξαρτάται από το πώς ορίζει 
κανείς την ευτυχία» επισημαίνει. «Αν 
εξετάσουμε την ικανοποίηση από 
τη ζωή, το πώς αξιολογεί κανείς τη 
ζωή του ως σύνολο, βλέπουμε μια 
αρκετά ισχυρή σχέση σε όλο τον 
κόσμο ανάμεσα στο εισόδημα και 
την ευτυχία».
»Από την άλλη πλευρά, είναι πραγ-

ματικά σοκαριστικό πόσο μικρή είναι 
η συσχέτιση όσον αφορά τα θετικά 
συναισθήματα και το πόσο διασκε-
δάζει κανείς» εξηγεί ο ερευνητής.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα θετικά 

συναισθήματα αυξάνονται μεν λίγο 
με την αύξηση του εισοδήματος, 

εξαρτώνται όμως πολύ περισσότερο 
από άλλους παράγοντες όπως ο 
σεβασμός, η αυτονομία, η κοινωνική 
στήριξη και η ικανοποιητική εργασία.
Ο Δρ Ντάινερ επισημαίνει ότι η 

μελέτη του είναι η πρώτη που κάνει 
αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στην 
ικανοποίηση και τα θετικά συναι-
σθήματα.
Η μελέτη εξέτασε μια πληθώρα 

παραμέτρων, όπως το εισόδημα, 
το βιοτικό επίπεδο, την κάλυψη των 
αναγκών για τροφή και στέγαση, τα 
υπάρχοντα και την ικανοποίηση των 
ψυχολογικών αναγκών. Οι συμμε-
τέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογή-
σουν τη ζωή τους γενικά από το 0 (η 
χειρότερη δυνατή ζωή) έως το 10 (η 
καλύτερη δυνατή) και απάντησαν σε 
ερωτήσεις για τον οικογενειακό και 
φιλικό κύκλο, την ελευθερία και την 
ικανοποίηση από τις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Το συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση 

από τη ζωή τείνει να αυξάνεται με 
την αύξηση του εισοδήματος βρί-
σκεται σε συμφωνία με παλαιότερες 
μελέτες για το θέμα, τονίζει ο Δρ 
Ντάινερ. Το καινούργιο με τη νέα 
έρευνα είναι η διάκριση ανάμεσα 
στην ικανοποίηση και τα θετικά συ-
ναισθήματα όπως την όρισαν εκ των 
προτέρων οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύοντα 

στο Journal of Personality and 
Social Psychology.
Ορισμένες προηγούμενες έρευνες, 

πάντως, είχαν δείξει ότι το χρήμα 
παύει να αυξάνει την ευτυχία από τη 
στιγμή που κανείς ξεπερνά το όριο 
της φτώχιας.

Tι αγοράζουν τα λεφτά
Το χρήμα «κάνει τη ζωή πιο ικανοποιητική, 

όχι όμως και απολαυστική»

$44.97

$34.97$59.97

$55.97

Αντιπαράθεση του υφυπουργού Οικονομικών
με βουλευτή του ΠαΣοΚ για τον προϋπολογισμό

Αθήνα Ένταση δημιουργήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
στην συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όταν ο βουλευτής 
του ΠαΣοΚ κ. Γ. Φλωρίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «100% αποτυχία 
στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού». 
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης απάντησε στον κ. Φλωρίδη πως 
«αυτά που λέτε είναι αλχημείες» προκαλώντας εκ νέου την αντίδραση του κ. 
Φλωρίδη. Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε απευθυνόμενος στον κ. 
Σαχινίδη: «στον προϋπολογισμό του 2011, η κυβέρνηση έθεσε ένα και μοναδικό 
στόχο: να μειώσει το έλειμμα κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 6,8 δισ. 
ευρώ. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει ανακοινώσει επισήμως πως θέλει να επιβάλει 
πρόσθετα μέτρα για να συγκεντρώσει 6,4 δισ. ευρώ. Απόκλιση δηλαδή από τον 
στόχο κατά 100%. Η αποτυχία κύριε υπουργέ είναι καθολική».
Ο κ. Σαχινίδης χαρακτήρισε «αλχημείες» τα στοιχεία του κ. Φλωρίδη λέγοντας 
ότι 100% αποτυχία θα ήταν αν το έλλειμμα από 7,5% αυξανόταν στο 15% του 
ΑΕΠ. 
Ο κ. Φλωρίδης αντέτεινε στον κ. Σαχινίδη πως οι αριθμοί είναι αριθμοί αλλά δεν 
θέλησε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση. 
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ και πρώην υπουργός κ. Κ. Γείτονας είχε 
ζητήσει από τον κ. Σαχινίδη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη όπως είπε, 
να διευκρινίσει το ακριβές ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του 
ελλείμματος κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ.
Κριτική στον κ. Σαχινίδη άσκησαν και οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην 
Επιτροπή. Πάντως οι βουλευτές όλων των κομάτων ζήτησαν από τον κ. Σαχινίδη 
να επισκεφθούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Ν.Δ. τονίζει ότι – όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα 
– η νέα δανειακή σύμβαση, το πλαίσιο της οποίας 
διαμορφώθηκε στη Σύνοδο της 26ης Οκτωβρίου, 
είναι αναπόφευκτη και είναι ανάγκη να ψηφιστεί. 
Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις όποιες οικονομικές 
πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο μέλλον.
Και όταν έρθει το μνημόνιο, τότε θα πρέπει να γίνει 

διαπραγμάτευση.
Τη διαπραγμάτευση αυτή, όμως, θα πρέπει να την 

κάνει μία νέα κυβέρνηση, που θα προέλθει από 
εκλογές και η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτι-
κές ανάκαμψης και όχι άλλες πολιτικές μεγαλύτερης 
ύφεσης. Πολιτικές, που θα φέρουν ανάκαμψη στην 
οικονομία και ελπίδα στην κοινωνία.
Αυτό από τον κ. Παπανδρέου ή μαζί με τον κ. 

Παπανδρέου δεν μπορεί να γίνει.
Γιατί έχασε κάθε νομιμοποίηση και στην κοινωνία 

και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Και γιατί είναι, πλέον, αφερέγγυος στους ξένους, 

μετά τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς του στο θέμα 
του δημοψηφίσματος.
Δεν τον πιστεύει και δεν τον εμπιστεύεται κανένας πια. 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Από την πρώτη στιγμή, που ο κ. Παπανδρέου 
ανακοίνωσε την απόφασή του για δημοψήφισμα, 
πήραμε υπεύθυνη, ξεκάθαρη και αποφασιστική 
θέση.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης 

Σαμαράς, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε τονίσει ότι «η Ν.Δ. 
θα αποτρέψει πάση θυσία τέτοιους τυχοδιωκτικούς 
πειραματισμούς». Αποφασισμένη, δηλαδή, να μα-
ταιώσει το δημοψήφισμα, την πιο διχαστική, την 
πιο εκβιαστική, αλλά και πιο επικίνδυνη απόπειρα 
του κ. Παπανδρέου. Μια απόπειρα, που -όπως 
εξήγησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας- έθετε 
σε κίνδυνο το μέλλον μας και τη θέση μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό που είπαμε, το κάναμε. Το δημοψήφισμα 

δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό, παρόλο που ο κ. 
Παπανδρέου - αφού, στην αρχή, αιφνιδίασε και 
τους βουλευτές και τους υπουργούς του - πήρε 
ομόφωνη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος. 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η κατάρρευση των εσόδων συνεχίζεται, παρά την 
υλοποίηση και των νέων, τελευταίων, φοροεισπρα-
κτικών μέτρων της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα έσοδα μειώ-

θηκαν κατά 4,4%, το πρώτο δεκάμηνο του έτους. 
Μάλιστα, τον Οκτώβριο τα έσοδα παρουσίασαν 
μείωση κατά 7% από τον περσινό αντίστοιχο μήνα.
Επιβεβαιώνεται συνεχώς η αποτυχία της κυβερ-

νητικής πολιτικής για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, χθες, 
στη Βουλή.
Είναι σαφές, ότι απαιτείται αλλαγή πολιτικής και 

γι’ αυτό θα παλέψουμε

META THN ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
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Σόφια Κατέπεσε η πρόταση μομ-
φής από την βουλγαρική αντιπολί-
τευση κατά της κυβέρνησης Μπο-
ρίσοφ, την οποία είχε καταθέσει 
η κεντροαριστερή αντιπολίτευση 
μετά την έκθεση «κόλαφο» από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
οργανωμένο έγκλημα στη χώρα 
και την απόφαση να συνεχιστεί επ’ 
αόριστον η επιτήρηση της χώρας.
Η πλειοψηφία των βουλευτών 

ψήφισαν την Πέμπτη, όπως ανα-
μενόταν, υπέρ της παραμονής του 
Μπορίσοφ. Με την στήριξη και ανε-
ξάρτητων βουλευτών, ο αριθμός 
των βουλευτών που υπερψήφισαν 
την πρόταση μομφής έφτασε τους 
72, έναντι των απαραίτητων 121 
«ναι».
Επρόκειτο για την τέταρτη πρό-

ταση μομφής κατά του Μπορίσοφ 
στη διάρκεια της τριετούς πρωθυ-
πουργίας του.
Την έντονη αντίδραση της αντιπο-

λίτευσης προκάλεσε η απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συ-
νεχιστεί επ’ αόριστον η επιτήρηση 
της Βουλγαρίας και να δημοσιεύσει 
την επόμενη έκθεση με τα συμπε-
ράσματα της για τα πεπραγμένα 
στη Βουλγαρία, σε 18 και όχι σε 12 
μήνες, ως είθισται. Την περασμένη 
εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε επικριτική έκθεση για 
τη Βουλγαρία σχετικά με τη δια-
φθορά και το οργανωμένο έγκλη-
μα.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης, Σεργκέι Στανίσεφ, μι-
λώντας στη Βουλή επισήμανε ότι η 
κυβέρνηση έχει χάσει οριστικά και 
αμετάκλητα την εμπιστοσύνη της 
ΕΕ. Ειδικότερα, όπως είπε, έχει χά-
σει την εμπιστοσύνη, σε ό,τι αφορά 
την πολιτική βούληση και την ικα-
νότητα του πρωθυπουργού, Μπόι-
κο Μπορίσοφ, να ακολουθήσει τον 
άξονα της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης, της εσωτερικής ασφάλειας και 
της μεταρρύθμισης του δικαστικού 
συστήματος.
«Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν γί-

νει τόσο δυσμενείς εκτιμήσεις για 
τη Βουλγαρία σε έκθεση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής» δήλωσε ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Σεργκέι Στανίσεφ κατά την 
παρουσίαση των επιχειρημάτων 
του αριστερού Συνασπισμού για τη 
Βουλγαρία, θέτοντας την κυβέρνη-
ση προ των ευθυνών της, δια της 
πρότασης μομφής. Και πρόσθεσε: 
«Το γεγονός και μόνο, ότι επεκτεί-
νεται επ’ αόριστον η περίοδος δρά-
σης του μηχανισμού ελέγχου και 
συνεργασίας με τη Βουλγαρία, αντί 
να ακυρωθεί, όπως θα ήταν ανα-
μενόμενο και λογικό, αποτελεί από 
μόνο του μαρτυρία για την απόλυ-
τη αποτυχία της κυβέρνησης του 
Μπόικο Μπορίσοφ».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, 

ο πρόεδρος των Βούλγαρων Σο-

σιαλιστών, επισήμανε ότι η έκθε-
ση επιβεβαιώνει, εμμέσως πλην 
σαφώς, τις φήμες ότι στο τέλος 
του 2011 η κυβέρνηση του Μπόι-
κο Μπορίσοφ, έχασε οριστικά και 
αμετάκλητα την πολιτική υποστή-
ριξη και την εμπιστοσύνη των κρα-
τών-μελών της ΕΕ και της Κομι-
σιόν. «Στην ουσία, η γλώσσα της 
έκθεσης σημαίνει κατάργηση της 
πολιτικής εμπιστοσύνης προς την 
κυβέρνηση του κυβερνώντος κόμ-
ματος, τόνισε ο κ. Στανίσεφ. 
«Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι η 

επόμενη έκθεση θα δημοσιευτεί σε 
18 μήνες. Αυτό σημαίνει, ότι έχουν 
χάσει (σ.σ. στην ΕΕ) κάθε ελπίδα, 
ότι μπορείτε να επιχειρήσετε ου-
σιαστικές αλλαγές στην πολιτική 
σας και γι’αυτό θα εκτιμάνε πια την 
επόμενη κυβέρνηση, που θα προ-
κύψει μετά τις εκλογές τον Ιούλιο 
του 2013», είπε.
Από την πλευρά του, ο πρώην 

πρωθυπουργός και νυν συνπρό-
εδρος του κεντροδεξιού «Γαλάζου 
Συνασπισμού», Ιβάν Κόστοφ, εξα-
πέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά της 
κυβέρνησης του Μπόικο Μπορί-
σοφ.
«Ναυάγιο της ευρωπαϊκής ανά-

πτυξης της Βουλγαρίας», είναι το 
κύριο συμπέρασμα της Ευρωπαϊ-
κής Έκθεσης για την πεντάχρονη 
επιτήρηση της Βουλγαρίας» επι-
σήμανε ο κ. Κόστοφ. Και συνέχισε: 
«Η επιτήρησή μας θα συνεχιστεί, 
αντί να λήξει, όπως προέβλεπε η 
Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλ-
γαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Θα εκτιμάται πια η επόμενη κυβέρ-
νηση, αφού κάθε ελπίδα για τη ση-
μερινή έχει πια εξατμιστεί».
Επιρρίπτοντας ευθύνες στις προ-

ηγούμενες κυβερνήσεις του Σερ-
γκέι Στανίσεφ και του Συμεών Σαξ-
κομπουργκότσκι, για ανεπάρκεια 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
και του οργανωμένου εγκλήματος, 
ο κ. Κόστοφ υπογράμμισε, ότι «ο 
Μπόικο Μπορίσοφ έχει ανεβάσει 
το οργανωμένο έγκλημα της Βουλ-
γαρίας σε «μοναδική θέση». Είπε, 
ακόμη, ότι «οι διαδοχικές αυτές 
πολιτικές αποτυχίες καταστρέφουν 
την αξιοπρέπεια μας, ως ανθρώ-
πων που είναι σε θέση να λύνουν 
μόνοι τους τα προβλήματά τους». 
Και κατέληξε, λέγοντας ότι «ενώ 

είναι πια σαφές πως το κυβερνών 
κόμμα έχει χάσει τις ευκαιρίες που 
είχε», η παράταξη του «Δημοκρά-
τες για Ισχυρή Βουλγαρία» (ΔΙΒ) 
δεν θα παρευρεθεί στη συζήτηση 
της πρότασης μομφής κατά της 
κυβέρνησης στη Βουλή και «δεν 
πρόκειται να δώσει άφεση των 
αμαρτιών στις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις για τις δικές τους απο-
τυχίες».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιβίωσε της πρότασης 
μομφής η βουλγαρική 

κυβέρνηση

Πραγματοποιήθηκε και φέτος στην αίθουσα του Συλλόγου Συκεωτών 
Μόντρεαλ  η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των Κουπιωτών του 
Μοντρεάλ και η πατροπαράδοτη κοπή της Βασιλόπιτάς τους. Ετσι 
δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκομένους να συναντηθούν να 
μιλήσουν για το χωριό τους, και να ανταλλάξουν θερμές ευχές για μια 
χρονιά ειρηνική και ευτυχισμένη, για μια χρονιά χωρίς αρρώστιες και 
προβλήματα, για μια χρονιά καλύτερη από τις προηγούμενες….

 Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να σταλθούν και να ανταλλαγούν 
μηνύματα και ευχές από Κουπιώτες που ζουν στην Αθήνα, σε άλλες 
πόλεις του Καναδά και των ΗΠΑ και φυσικά στα Κουπιά και τα γύρω 
χωριά (Μολάους, Νιάτα...) και επί πλέον να κλείσουν ραντεβού για το 
Καλοκαίρι στα Κουπιά.

 Δημοσιεύουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση των 
Κουπιωτών με την ευχή και του χρόνου να έχουν την ευκαιρία να 
διοργανώσουν το επόμενο αντάμωμα...

ΠΟΛΥ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΠΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΩΝ ΚΟΥΠΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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την πρώτη φορά που έγραψε σχετικό κείμενό 
στην εφημερίδα Αυγή, στείλαμε επιστολή στον 
ίδιο και τον πρωθυπουργό ενάντια στην απόφα-
σή του να αφαιρέσει, (άλλο και τούτο) από την 
εξεταστέα ύλη των σχολικών εγχειριδίων της 
Ιστορίας της Γ' Λυκείου το μοναδικό κεφάλαιο 
που αφορούσε στον Παρευξείνιο Ελληνισμό 
του 19ου και 20ου αιώνα και στο οποίο υπήρχε 
σαφής χρήση του όρου Γενοκτονία, ενώ δεν 
αποκλείεται να στραφούμε και ποινικά εναντίον 
του μετά και τη στάση απέναντι στο αντιρατσι-
στικό νομοσχέδιο".
Αναφερόμενος στο θέμα Φίλη, ο Πρόεδρος της 

ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης ανέφερε: 
«Αδίστακτη πρόκληση στην εθνική μνήμη, αλλά 

και στις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων 
συνιστούν οι δηλώσεις του υπουργού Παιδείας 
κ. Νίκου Φίλη που αμφισβητούν τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου. Ενώ, με απόφασή 
της, το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώ-
ρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Ποντίων και 
κήρυξε τη 19η Μαΐου ως “Ημέρα Μνήμης για 
τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό 
Πόντο”, εικοσιένα χρόνια από τότε ο υπουργός 
Παιδείας παραμερίζει την απόφαση εκείνη και 
αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων, υποστηρί-
ζοντας ότι πήρε τη θέση αυτή ως δημοσιογρά-
φος. Ιδεοληψίες και προσωπικές εμμονές δεν 
μπορεί να ανατρέπουν την Ελληνική Ιστορία. Ο 
Πρωθυπουργός οφείλει να πάρει έμπρακτα θέση 
απέναντι στο διολίσθημα Φίλη».
 Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και οι άλλοι τρεις 

διεκδικητές της ηγεσίας της Ν.Δ.

Επίθεση και από Γιάννη Μιχελογιαννάκη

Αντιδράσεις όμως υπήρξαν και από το εσω-
τερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στους ΑΝΕΛ. Ο 
βουλευτής Ηρακλείου, Γιάννης Μιχελογιαννάκης 
δήλωσε μεταξύ των άλλων δήλωσε ότι:
«Γενοκτονία είναι εξόντωση φυλής, η έθνους 

συστηματικά, προσχεδιασμένα και ολοκλη-
ρωτικά. Οι πόντιοι εξοντώθηκαν λόγω του 
γένους τους. Αξίζουν τον όρο γενοκτονία, γιατί 
γενοκτονία είναι έγκλημα ποινικού δικαίου, ενώ 
η εθνοκάθαρση στην ουσία είναι περιγραφή 
εγκλημάτων και δεν έχει ρητή ολοκληρωτική 
και ρητή νομική αναγνώριση, μόνο επιμέρους 
στοιχείων αυτής».
Η εκπρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ, Μαρίνα 

Χρυσοβελώνη δήλωσε: «Αναφορικά με τη δη-
μόσια τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας κ. 
Ν. Φίλη σχετικά με τη γενοκτονία των Ποντίων, 
δηλώνουμε ότι οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις του υπουργού. 
Θεωρούμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να εκμη-
δενίσουμε τον σχεδιασμένο τραγικό ξεριζωμό 
χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι θυσιάστηκαν με 
βίαιο τρόπο. Η ιστορία του Πόντου ήταν και θα 
παραμείνει αδιαμφισβήτητα αληθινή».

ΠΑΣΟΚ: Προκλητικός και ανιστόρητος 
ο Φίλης

Με μια σκληρή ανακοίνωση σχολίασε το ΠΑ-
ΣΟΚ την δήλωση του Νίκου Φίλη: «Η Βουλή 
των Ελλήνων προέβη το 1994 στη θεσμική ανα-
γνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων με τον ν. 
2193/1994 με την καθιέρωση ημέρας μνήμης της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τέσσερα 
χρόνια αργότερα, με το ν. 2645/1998 καθιέρωσε 
την 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης 
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 
μιας μεγάλης προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ που 
ξεκίνησε το 1991 με πρωτοβουλία του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Ο στόχος, που τέθηκε αρχικά, 

ήταν η επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή των 
Ελλήνων, της γενοκτονίας των 353.000 Ποντίων, 
που έγινε από τους Τούρκους από το 1916 ως 
το 1923 και η καθιέρωση για «ημέρα εθνικής 
μνήμης», ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο εθνικό, 
ιστορικό, ηθικό και πολιτικό κενό αναφορικά 
με τη συστηματική γενοκτονία του Ελληνισμού 
του Πόντου, που είχε αρχίσει από το 1916 και 
τελείωσε το 1923.
Η δήλωση του κ. Φίλη με την οποία δεν ανα-

γνωρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων αποτελεί 
πρόκληση και είναι ανιστόρητη για έναν υπουργό 
Παιδείας, για την Κυβέρνηση που απαξιώνει σιω-
πηρά την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και 
βεβαίως, για τον Πρωθυπουργό που τον τίμησε 
με αυτή τη θέση! Καλούμε τον Πρωθυπουργό να 
αναλάβει προσωπικά να ξεκαθαρίσει τη θέση 
της Κυβέρνησης!»

Απίστευτη η εμπλοκή με το δράμα τόσων 
χιλιάδων θυμάτων

Είναι πέρα από κάθε ιστορική αμφιβολία και έχει 
αποδειχθεί από πολλές πηγές, ότι  οι Έλληνες 
που ζούσαν στον Πόντο, καθώς και οι Έλληνες 
που ζούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, 
όπως και οι Αρμένιοι και οι Ασσύριοι, καθώς και 
γενικά όλοι οι Χριστιανικοί λαοί, στους τόπους 
στους οποίους  επί αιώνες ζούσαν οι πρόγονοί 
τους, είχαν υποστεί  από τους Τούρκους δι-
ωγμούς, κατατρεγμούς, βίαιους ατομικούς και 
ομαδικούς εξισλαμισμούς. Αποκορύφωμα αυτών  
ήταν η συστηματική και οργανωμένη γενοκτονία 
που υπέστησαν από τους Νεότουρκους από  
1911 μέχρι το 1923. 
Είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο, ότι και τα προη-

γούμενα χρόνια γίνονταν συστηματικοί, αλλά μι-
κρότερης  έκτασης διωγμοί κατά των Χριστιανών 
που ζούσαν στην Οθωμανική Τουρκία. Συνέβαινε 
δηλαδή, κάτι ανάλογο με αυτά που συμβαίνουν 
σήμερα στις περιοχές που επικρατούν οι φανα-
τικοί Τζιχαντιστές  της τρομοκρατικής οργάνω-
σης  ISIS στην Συρία και το Ιράκ. Και όλα αυτά 
κράτησαν κατά την διάρκεια και των πέντε και 
πλέον αιώνων της τουρκικής σκλαβιάς.
 Για τους διωγμούς του 1911-1923, που πήραν 

μορφή  γενοκτονίας δεν υπάρχει καμία ιστορική 
αμφισβήτηση αφού από το 1911, αποτελούσε 
την επίσημη τουρκική πολιτική και επιδίωξη. Η 
επίσημη αυτή τουρκική πολιτική είχε ως στόχο 
της, την πλήρη εξαφάνιση των χριστιανικών 
λαών της περιοχής.
Ετσι από το  1916 ως το 1923,  θύματα αυτής 

της πολιτικής ήταν και 353.000  Ελληνες που 
ζούσαν στα παράλια του Πόντου.
 Εις ανάμνηση αυτής της ομαδικής εγκλη-

ματικής θυσίας, της θυσίας που έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της Γενοκτονίας, το 1994, η 
Βουλή των Ελλήνων  ψήφισε ομόφωνα, πρέ-
πει να τονίσουμε το ομόφωνα, την ανακήρυξη 
της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης για τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων στο μικρασιατικό 
Πόντο την περίοδο 1916-1923. Η αναγνώριση 
αυτή, αν και αργοπορημένη, αφού έγινε με 
εβδομήντα χρόνια καθυστέρηση, δικαίωσε 
ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε 
τον σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του 
μνήμη.  

Γενοκτονία των Αρμενίων

Παράλληλα το ίδιο χρονικό διάστημα γινόταν 
και η  συστηματική, εξόντωση των Αρμενίων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφού επισή-
μως από  τις   24 Απριλίου του 1915 μπήκε σε 

εφαρμογή το σχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών, 
Ταλαάτ Πασά, για την συστηματική εξόντωση 
και αυτών. Ετσι στην Κωνσταντινούπολη στις 
24 Απριλίου του 1915, συνελήφθησαν και εκτε-
λέστηκαν το ίδιο βράδυ 250 επιφανείς Αρμένιοι . 
Αμέσως κατόπιν άρχισαν ομαδικές σφαγές του 

αρμενικού λαού στην Ανατολική Μικρά Ασία. Χα-
ρακτηριστικό είναι το τηλεγράφημα του Ταλαάτ, 
λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Απριλίου 1915 
προς τους νομάρχες των περιοχών της Ανα-
τολική Μικράα Ασία: «Αποφασίσθηκε να τεθεί 
τέρμα στο ζήτημα των Αρμενίων με εκτόπισίν 
τους στις ερήμους και την εξόντωση αυτού του 
ξενικού στοιχείου».
 Έτσι ως το 1918 πάνω από ενάμισυ εκατομμύ-

ριο Αρμένιοι έχασαν τη ζωή τους ή αναγκάστηκαν 
να εκπατριστούν.

Γενοκτονία των Ασσυρίων

Το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο στην Οθωμανι-
κή Τουρκία, όσο δηλαδή υπήρχε το καθεστώς 
των Σουλτάνων, όσο και μετά την ανατροπή 
τους και την διακυβέρνηση της χώρας από τους 
Νεότουρκους, εκτός των Ελλήνων και των Αρ-
μενίων Γενοκτονία υπέστησαν και οι Ασσύριοι. 
Αυτοί ήταν  Χριστιανοί και ζούσαν, κυρίως στην 
περιοχή της Αλεξανδρέττας και τις γύρω περι-
οχές.  Ο πληθυσμός των Ασσυρίων της άνω 
Μεσοποταμίας (Tur Abdin , Hakkari , Van , Siirt 
της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκία και της 
Urmia του σημερινού βορειοδυτικού Ιράν ) είχε 
εκτοπιστεί διά της βίας και σφαγιάστηκε από 
Οθωμανικές ( Τουρκικές ) και κουρδικές δυνάμεις 
μεταξύ 1914 και 1920 κατά τον ίδιο τρόπο όπως 
οι Αρμένιοι και οι Έλληνες. Οι εκτιμήσεις σχετικά 
με το συνολικό αριθμό των νεκρών Ασυρίων είναι 
ποικίλες. Σύγχρονες εκθέσεις εκτιμούν τον αριθ-
μό των νεκρών στις 250.000. Ορισμένες πηγές 
που δεν διαθέτουν λεπτομερή στατιστικά στοι-
χεία υποστηρίζουν μέχρι και 750.000 νεκρούς.
Η γενοκτονία των Ασσυρίων πραγματοποιή-

θηκε στο ίδιο πλαίσιο με την γενοκτονία των 
Αρμενίων και την γενοκτονία των Ποντίων. Σε 
αυτά τα γεγονότα, κοντά στα τρία εκατομμύρια 
Χριστιανοί της Συριακής, Αρμενικής και της 
Ελληνικής εκκλησίας δολοφονήθηκαν από το 
καθεστώς των Νεότουρκων.
 Όλα αυτά φαίνεται ότι αγνοεί ο Υπουργός 

Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Ν Φίλης, 
ο οποίος μετά το κύμα των αντιδράσεων που 
αντιμετωπίζει,  αν μη τι άλλο θα έπρεπε ήδη να  
είχε παραιτηθεί!!
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Η Αθήνα των αντιθέσεων
Του Νίκου Τ. Παγώνη

σχηματίστηκε μια ατελείωτη ουρά κόσμου που 
περίμενε να πάρει δωρεάν καρότα, κρεμμύδια 
και πατάτες που παραγωγοί αποφάσισαν να δι-
αθέσουν όταν δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν 
λόγω κάποιας φήμης (αναπόδεικτης) που τα χα-
ρακτήριζε μολυσμένα. Και όλα αυτά εντός μιας 
μικρής ακτίνας που συμπεριλαμβάνει τουλάχι-
στον πέντε πολυκαταστήματα με διακεκριμένους 
σχεδιαστές μόδας, με τσουχτερές τιμές, όταν στο 
Μόντρεαλ, με περίπου τον ίδιο πληθυσμό όπως 
η Αθήνα, με το ζόρι μπορούν να διατηρηθούν ένα 
και μισό (Ogilvy, Holts Renfrew).
Ένα άλλο φαινόμενο που έρχεται σε αντίθεση με 
την οικονομική κρίση είναι ο απίθανος αριθμός 
καταστημάτων σίτισης. Ο αριθμός των φούρνων, 
ζαχαροπλαστείων, σουβλατζίδικων, μικρογευμά-
των, καφετέριες και παντός άλλου είδους πώλη-

σης προϊόντων προς βρώσιν είναι εντυπωσι-
ακός. Θα περίμενε κανείς πολλά από αυτά να 
είχαν εξαφανιστεί. Αντίθετα ανακάλυψα πολλά 
νεώτερα- μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα- από 
την  περσινή μου επίσκεψη.
Η ροπή του Έλληνα προς το φαγητό και τη δια-
σκέδαση επεκτείνεται και στα κάθε είδους κου-
τούκια και κέντρα με μουσική. Τα Σαββατοκύρια-
κα είναι γεμάτα, αν και τις καθημερινές υποφέ-
ρουν, κάτι όμως που ισχύει και στο Μόντρεαλ, 
με την οικονομική σταθερότητα.
Ασύμβατο με την κρίση είναι και συρροή πελα-
τών σε κάποια ταβέρνα σε ένα χωριουδάκι της 
ορεινής Βοιωτίας. Στο μικρό αυτό χωριό με τα 
λίγα σπίτια, που απαριθμεί τέσσερες ταβέρνες, 
η συγκεκριμένη ταβέρνα, Κυριακή μεσημέρι,  
ήταν γεμάτη με πελάτες κυρίως από την  Αθήνα, 
οι οποίοι απολάμβαναν φαγητά πολύ καλής ποι-
ότητας μεν, χωρίς, όμως, κάποια ιδιαιτερότητα 

που ίσως θα δικαιολογούσε τη μακρινή διαδρομή 
από την Αθήνα.
Η κρίση, όμως, φαίνεται να 
διόρθωσε και μερικά ενοχλη-
τικά πράγματα του παρελ-
θόντος. Οι ταξιτζήδες, φερ’ 
ειπείν, είναι ευγενέστατοι, 
πρόθυμοι και διστακτικοί της 
πολλαπλής μίσθωσης και τα-
λαιπωρίας των πελατών τους.
Έφερε, όμως, στο προσκήνιο 
και μερικές άλλες αντιθέσεις. 
Ανώτερο στέλεχος τραπέ-
ζης, με πανεπιστημιακό πτυ-
χίο και πολύχρονη πείρα, εν 
αποστρατεία σήμερα, αποδί-
δει την κρίση σε συνωμοσία 
και σκευωρία που σχεδιά-
στηκε πολλά χρόνια πριν, με 
απώτερο σκοπό να βάλει τον 
κόσμο στο λούκι της υπερ-
χρέωσης με  επακόλουθο 
την απώλεια των περιουσια-
κών του στοιχείων (αλήθεια, 
τι θα κάνουν οι τράπεζες το 
πλήθος των κατασχεμένων 
μεταχειρισμένων αγαθών, με 
μειωμένη αξία και πώς θα 
αποκαταστήσουν τα κεφά-
λαια που δάνεισαν από την 
πώληση αυτών;) και ότι, επι-
πλέον, η κρίση εφευρέθηκε 
για να πλουτίσουν ορισμένοι, 
οι οποίοι παραμένουν ακόμα 
ανώνυμοι και άγνωστοι.
Στον αντίποδα, ταξιτζής, που 
συνήθως δεν κατέχει τη μόρ-
φωση και τις εμπειρίες ανω-
τέρου τραπεζικού στελέχους, 
τοποθετεί την κρίση στη σω-

στή βάση, μέμφεται των μέτρων πίεσης των συ-
ναδέλφων του και εξανίσταται με την παραβατικό-
τητα και την πρακτική ορισμένων συντεχνιών να 
θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους εκβιάζο-
ντας την κοινή  γνώμη και τους πολιτικούς, με το 
να κλείνουν τους δρόμους και τις πλατείες.
Η αντίθεση επεκτείνεται και στο τραπεζικό σύ-
στημα, το οποίον βάλλεται συνεχώς από την έλ-
λειψη τζίρου, ρευστότητας και ύφεσης. Παρ’ όλα 
αυτά, κατόρθωσε να παρουσιάσει κερδοφορία 
του ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, εν 
μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των 
τελευταίων τριάντα ετών. Την ίδια στιγμή που 
υπάλληλοι των τραπεζών συστήνουν σε πελάτες 
ως θωράκιση των καταθέσεών τους να τις μετα-
τρέψουν από ευρώ σε αμερικάνικα δολάρια!
Αντίθεση είναι και το κλείσιμο του Μαντείου και 
Μουσείου των Δελφών στις τρείς το απόγευμα 
της Κυριακής, όταν το κράτος πασχίζει να αυξή-
σει πόρους από την τουριστική κίνηση. Μια πα-
ρατυπία που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2003, έχει τον πολιτισμό να συνεισφέ-
ρει μόλις το 1% στο ΑΕΠ, αντίθετα με την Ιταλία 
και Ισπανία με 2,3% και τη Γαλλία με 3.4%.
Πάντως η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αυτή 
μιας μεγαλούπολης που σφύζει από ζωή. Τα κα-
ταστήματα είναι πλήρως εφοδιασμένα με εμπο-
ρεύματα, οι λαϊκές αγορές προσφέρουν αφθονία 
προϊόντων, όμορφα παρατεταγμένα στους πά-
γκους με τον κόσμο να ψωνίζει, η γενική ευθυμία 
να μην παρουσιάζεται μειωμένη, με το μποτιλιά-
ρισμα να δείχνει ότι υπάρχει ακόμα πολλή ζωή 
και γενικά η Αθήνα, αυτή των αντιθέσεων, να μη 
διαφέρει σε τίποτα από την οποιαδήποτε μεγάλη 
πόλη του σύγχρονου κόσμου.
Αναμφίβολα, όλα αυτά είναι μόνο μία επιφάνεια, 
κάτω από την οποίαν κρύβονται πολλά στραβά κι 
ανάποδα. Όπως, π.χ., η διάχυτη παρανομία και 
παραβατικότητα. Πέρσι, ο νόμος περί απαγόρευ-
σης του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, ήταν 
κάπως σεβαστός, με τους παραβάτες να κρατούν 
τα προσχήματα και να καπνίζουν στη ζούλα. Σή-
μερα, ο νόμος έχει καταργηθεί ντε φάκτο με όλους 
να καπνίζουν επιδεικτικά και τα σταχτοδοχεία να 
μην είναι κρυμμένα, όπως πέρσι, αλλά να δεσπό-
ζουν επιδεικτικά στα τραπέζια.
Και όσα φαίνονται, οπωσδήποτε κρύβουν από 
πίσω τους όσα δεν φαίνονται, που είναι και τα πε-
ρισσότερα. Η πληθώρα του κόσμου στα μαγαζιά 
σε μια μεγαλούπολη πολλών εκατομμυρίων κα-
τοίκων δεν είναι αντιπροσωπευτική των πολλών 
που κάθονται σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν και 
δεν έχουν να εξοδεύσουν. Τα πλούσια μαγαζιά με 
τους επώνυμους σχεδιαστές δεν είναι η βιτρίνα 
που δείχνει το τι κρύβεται εκεί που η ανέχεια, η 
ανεργία και η φτώχεια κυριαρχεί. Είναι η αντίθε-
ση, μια από τις πολλές, που χαρακτηρίζει αυτή 
τη μεγάλη κι όμορφη πόλη. Μια πόλη που δεν το 
βάζει κάτω, ό,τι κι αν συμβεί.
Οι περιορισμένες συζητήσεις που είχα, δείχνουν 
φανερά μια έκδηλη αγωνία για το μέλλον, μια 
αβεβαιότητα του τι επακολουθεί. Μια ανησυχία 
και φόβο αν τελικά θα μπορέσει να ξεπεραστεί η 
κρίση και να επανέλθουν κανονικές μέρες. Γιατί 
το τι βιώνει σήμερα η Αθήνα και η χώρα ολόκληρη 
δεν είναι κανονικό. Δεν είναι αυτό που είχε μάθει 
και συνηθίσει. Και αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα 
μπορέσει να προβεί σε όλες τις αιτούμενες αλλα-
γές και διορθώσεις∙ πώς να ξεμάθει δηλαδή. Και 
αυτό είναι τρομερά οδυνηρό και επίπονο. 
Βλέπετε, δεν βοηθά και το θαυμάσιο κλίμα και η 
παροιμιακή διάθεση του Έλληνα να μετατοπίζει 
όλα στο απώτερο. 
Το «ωχ αδελφέ», δεν είναι κάτι που απορρίπτεται 
εύκολα. Ακόμα και στην Αθήνα των αντιθέσεων.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 6

Ρώμη, Ιταλία Την παραίτησή του ανακοίνωσε 
ο περιφερειάρχης της Σικελίας Ραφαέλε Λομπάρ-
ντο κατόπιν συνάντησής του με τον Μάριο Μόντι 
στο προεδρικό μέγαρο, βεβαιώνοντας ότι στο δι-
άστημα μέχρι τις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου 
«δεν θα γίνουν επιπλέον έξοδα και σπατάλες». Ο 
Λομπάρντο έγινε «κόκκινο πανί» αφότου ήλθε 
στο φως ότι το έλλειμμα της Σικελίας φθάνει τα 5 
δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός 
στη Ρώμη και να διατεθούν 400 εκατ. ευρώ από 
τα ταμεία της κεντρικής κυβέρνησης προς αποφυ-
γή πιθανής χρεοκοπίας.
Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν, εν τω μεταξύ, έξω 

από τη Γερουσία στην ιταλική πρωτεύουσα δια-
τρανώνοντας την αντίθεσή του στις περικοπές 
που επιβάλλει η κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τον 
Μάριο Μόντι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο Ραφαέλε Λομπάρντο πέρασε τις πύλες του 

Μεγάρου Κίτζι σχεδόν μία εβδομάδα μετά την 
ενίσχυση των 400 εκατ. ευρώ, που ήλθε μετά 
τη δήλωση-βόμβα του αντιπροέδρου της Ένω-
ση Βιομηχάνων Ιταλίας Ίβαν Λο Μπέλο ότι «η 
Σικελία είναι η Ελλάδα της Ιταλίας, με έλλειμ-
μα που μπορεί να ξεπερνά και τα πέντε δισ. 
ευρώ, για τα οποία κάνουν λόγο οι επίσημες 
εκτιμήσεις».
Εξερχόμενος, ο Ραφαέλε ανακοίνωσε την πα-

ραίτησή του -την οποία είχε ήδη ζητήσει με 
επιστολή του ο Μόντι, σε μία ασυνήθιστη κίνη-
ση εξαιτίας του βαθμού αυτονομίας της Σικελί-
ας από την κεντρική κυβέρνηση της Ρώμης, η 
οποία φανέρωσε τη μεγάλη ανησυχία και τον 
εκνευρισμό του Μάριο Μόντι για την οικονο-
μική κατάσταση της περιφέρειας.
«Πρόκειται να παραιτηθώ από τα καθήκοντά 

μου στις 31 Ιουλίου. Οι τοπικές εκλογές θα λά-
βουν χώρα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, αν όλα 
πάνε καλά. Στο διάστημα αυτό, δεν θα γίνουν 
επιπλέον έξοδα, δεν θα γίνουν σπατάλες» δή-
λωσε ο Λομπάρντο μετά την συνάντηση.
Ο ίδιος ανέφερε πως η υπόθεση της χρεοκοπί-

ας ήταν ένα «παραμύθι», όπως γράφει η ιταλι-
κή Stampa και υποστήριξε πως «το πρόβλημα 
του νησιού αφορά την ρευστότητα και την κα-
θυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων από 
την κυβέρνησης της Ρώμης».

Αναλυτές κατηγορούν τον Λομπάρντο για συνε-
χείς προσλήψεις, συχνά υψηλόβαθμων υπαλλή-
λων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως και δε-
κάδων οδηγών και εργαζομένων που μεταφέρουν 
επιστολές στο εσωτερικό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στην εποχή του Διαδικτύου και του e-mail.

Οι δήμαρχοι διαδηλώνουν

Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν το πρωί της Τρίτης 
έξω από τη Γερουσία στη Ρώμη, διατρανώνοντας 
την πλήρη αντίθεσή τους στις μειώσεις που βα-
ραίνουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για οριζόντιες πε-

ρικοπές που πλήττουν τις κοινωνικές παροχές 
και δεν απαλείφουν τις σπατάλες. Πολλοί δήμοι 
κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν αν δεν αυξήσουν 
θεαματικά τους φόρους» δήλωσε ο δήμαρχος της 
Ρώμης, Τζάνι Αλεμάνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, στις δέκα 

πόλεις που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν συγκα-
ταλέγονται η Νάπολη, το Παλέρμο της Σικελίας 
και οι πόλεις του βορρά Νοβάρα και Αλεσάντρια.
Η κυβέρνηση επέβαλε ωστόσο σε όλους τους δή-

μους -πέρα από τις αλλαγές της τελευταίας στιγ-
μής- να μειώσουν κατά 25% τις προβλέψεις τους 
για τις εισπράξεις προστίμων και τοπικών φόρων.
Η μείωση (που οφείλεται στο ότι πολλά πρό-

στιμα, στην πραγματικότητα, δεν εισπράττονται 
ποτέ) μπορεί να επισημοποιήσει τεράστια ελλείμ-
ματα, που έως τώρα θεωρούνταν έστω με «τεχνη-
τό τρόπο», αντιμετωπίσιμα.
Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Φραντσέσκο Προ-

φούμο, μετά την δήλωση του προέδρου της Ένω-
σης Περιφερειών Τζουζέπε Καστιλιόνε ότι «ίσως 
δεν μπορέσει να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, 
εξαιτίας των περικοπών», επισήμανε αντιθέτως 
ότι «οι μαθητές τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψουν 
κανονικά στα θρανία τους».
«Μένει να φανεί από πού θα προέλθουν τα ανα-

γκαία κονδύλια», σχολιάζουν πάντως παρατηρη-
τές.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και οι δήμαρχοι διαδηλώνουν
Παραιτείται ο περιφερειάρχης της Σικελίας μετά το σοκ περί πιθανής χρεοκοπίας
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.comPA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal

(514) 932-0922

PA SAMSON
4440 Samson, Laval

(450) 682-4441

PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréal

(514) 273-8782

supermarché
depuis · since 1961

épicerie en ligne
online grocery ordering

commandes téléphoniques
phone orders

livraison à domicile
home delivery

du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre 2015 · from monday december 7th to sunday december 13th 2015

BOÎTE DE CLÉMENTINES
Clementine Crate

5lbs

AUBERGINES
Eggplants

1.52/kg

HAUTS DE CUISSE DE 
POULET FRAIS DÉSOSSÉS

Fresh Boneless Chicken Thighs
6.59/kg

FROMAGE FETA GREC
Greek Feta Cheese

17.61/kg

TOMATES DE SERRE
DU QUÉBEC

Hothouse Tomatoes
2.18/kg

CONCOMBRES 
ANGLAIS

English Cucumbers

PÂTES AUX OEUFS BONONI
Egg Noodles

250g

JUS OASIS
Juice

960ml*

CÉRÉALES GRANOLA
CROQUE NATURE

Cereals
470 à 560g

CÔTES LEVÉES DE DOS 
DE PORC FRAIS

Fresh Pork Baby Back Ribs 
8.80/kg

QUÉBEC

PRODUIT DE L’ESPAGNE

QUÉBEC

QUÉBEC

*biologique exclu
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SOLDSOLD

Μεγάλη ποικιλία από εκλεκτά 

Πορτογαλικά προϊόντα

O Δήμος, προσέλαβε ειδικόν 
επί της υποδοχής των προσφύγων

…και ο μισθός αυτού  $1,800 την ημέρα!
Του Γεωργίου Καρύδη

Ο κ. Lavoie συνεχίζοντας την κριτική του 
προς τον κ. Κοντέρ, αμφισβήτησε το επι-
χείρημα εκείνων που ισχυρίζονται ότι από 
τους 20.000 χιλιάδες υπαλλήλους του Δή-
μου δεν υπάρχουν κατάλληλοι υπάλληλοι 
με τα ανάλογα προσόντα προκειμένου να 
επιβλέψουν την εγκατάσταση των προ-
σφύγων από την Συρία.
Παράλληλα, κατέληξε, ενώ  ζητάμε από 

τους Μοντρεαλίτες και από δεκάδες ορ-
γανισμούς να προσφέρουν εθελοντικά το 
χρόνο και τα χρήματά τους προκειμένου 
οι πρόσφυγες να εγκατασταθούν ομαλά, 
προσλαμβάνουμε υπάλληλο πληρώνο-
ντάς τον 1.800 την ημέρα.» 
 Όπως είναι γνωστό ο νεοεκλεγείς Πρω-

θυπουργός Τζαστίν Τρουντό, είχε υποσχε-
θεί προεκλογικά ότι θα επιτρέψει την άφιξη 

25.000 Σύρων προσφύγων ως τα 
τέλη του 2015.
 Λόγω διαφόρων κωλυμάτων με-

τέθεσε την ημερομηνία άφιξής τους 
ως τα τέλη του ερχομένου Φεβρου-
αρίου.
 Από αυτούς 7.500 θα εγκαταστα-

θούν στο Κεμπέκ. Όμως οι πρώτοι 
3.650 θα αφιχθούν μέχρι το τέλος 
του 2015, ενώ οι υπόλοιποι 3.650 

ως το τέλος 
του 2016, 
όπως ανέφερε 
η επαρχιακή 
υπουργός Με-
τανάστευσης  
κα Kathleen 
Weil.
 Κριτική κατά 

του κ Κοντέρ 
άσκησε και ο 
κ. Alain Fugère 
ε π ι κ ε φ α λ ή ς 
του Συνδικάτου των 8.000   εργαζομένων 
στα γραφεία του Δήμου (white-collar .)
Ο κ. Alain Fugère, αμφισβήτησε επίσης 

το επιχείρημα ότι κανένας εκ των εργαζο-
μένων στον Δήμο δεν  έχει τα προσόντα 
που χρειάζονται γι’ αυτήν την θέση.
 Πάντως εκπρόσωπος του Δήμου υπερα-

μύνθηκε της απόφασης του Δημάρχου, λέ-
γοντας ότι το έργο του συντονιστή της υπο-
δοχής των προσφύγων είναι μεγάλο και ο 
κ. Dorais είναι ο πιο κατάλληλος γι’ αυτήν 
την θέση, δεδομένου ότι ως υφυπουργός 
που είχε χρηματίσει είχε φροντίσει για την 
ομαλή εγκατάσταση των Κροσσοφόρων.

Denis Coderre
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Tην Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 1:00 μ.μ.
Θα γίνει το Χριστουγεννιάτικο Party, Που διοργανώνει το πρόγραμμα

«Πάμε μια Βόλτα»
 Του Κώστα Κουρεμπανά «Ζορμπά», Και μεταδίδεται σε όλο τον Καναδά, Μέσω του OdysseyTV
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validite’ jusqu’au 31 dec 2015

Αναξιοποίητη 
η προσφορά 

για εκπαίδευση
Μπόργιανς: 

Η αξιοποίηση 
της λίστας 
καταθετών 
χρειάζεται 

τεχνογνωσία
Αθήνα Από τις ελβετικές τράπεζες UBS, 

Credit Suisse, Julius Baer και Basler 
Kantonalbank προέρχονται τα 10.000 δε-
δομένα τραπεζικών λογαριασμών ελληνι-
κού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται 
στα CD με κλεμμένα τραπεζικά δεδομένα, 
τα οποία αγόρασαν οι Γερμανοί το 2012 
και παρέδωσαν την περασμένη εβδομάδα 
στις ελληνικές Αρχές. 
Για την αξιολόγησή τους -που δεν είναι 

απλή υπόθεση- οι Γερμανοί προσφέρουν 
τεχνογνωσία με την εκπαίδευση ελλήνων 
υπαλλήλων. Η πρόταση της εκπαίδευσης 
μέχρι τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, 

η τεχνογνωσία θεωρείται αναγκαία διότι 
απαιτείται ενδελεχής επεξεργασία -δηλα-
δή, διαλεύκανση των κινήσεων των λογα-
ριασμών και συσχέτισή τους με άλλα στοι-
χεία και πληροφορίες- ώστε να ταυτιστούν 
με συγκεκριμένους έλληνες καταθέτες, 
αλλά και να διαπιστωθεί κατά περίπτωση 
αν υπάρχει ή όχι φοροδιαφυγή. 
Όπως συνέβη και με τη λίστα Λαγκάρντ, 

που ήταν προϊόν επεξεργασίας τραπεζι-
κών δεδομένων από το γαλλικό υπουργείο 
Οικονομικών, σύμφωνα με όλες τις ενδεί-
ξεις φαίνεται ότι δεν υπάρχει λίστα καταθε-
τών. Υπάρχει όμως τεράστιος όγκος τρα-
πεζικών δεδομένων που μπορούν, έπειτα 
από συνδυαστικό έλεγχο, να οδηγήσουν 
σε πρόσωπα. Είναι κάτι στο οποίο το Ντύ-
σελντορφ θέλει, εδώ και αρκετά χρόνια, να 
βοηθήσει την Αθήνα. 
Οι φορολογικές υπηρεσίες της Βόρειας 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας θεωρούνται από τις 
πιο αποτελεσματικές στην πάταξη της φο-
ροδιαφυγής και ο Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόρ-
γιανς, Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικο-
νομικών του κρατιδίου από το 2010, είχε 
από την αρχή της ελληνικής κρίσης την 
ιδέα να εκπαιδευτούν έλληνες υπάλληλοι 
στη Γερμανία. Κι αυτό για να μπορέσουν 
να αξιοποιήσουν τα στοιχεία.
Από τότε, η πρόταση έγινε και ξανάγινε, 

ωστόσο η Αθήνα δεν ανταποκρίθηκε. Μόλις 
τον περασμένο Μάιο έγινε κάποια κίνηση.

Ο Σόιμπλε είχε δώσει
 τη συγκατάθεσή του

«Συνεννοήθηκα με τον Σόιμπλε για την 
προσφορά. Τότε υπήρχε από την ελληνική 

πλευρά η ένσταση μήπως ο ομοσπονδιακός 
υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε είχε πρό-
βλημα για τη χορήγηση βοήθειας από ένα 
κρατίδιο όπως η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφα-
λία. Αλλά ο Σόιμπλε απάντησε αμέσως ότι 
δεν υπάρχει πρόβλημα, αντίθετα κάθε βο-
ήθεια από τα κρατίδια είναι ευπρόσδεκτη» 
λέει. 
Το ενδιαφέρον των Γερμανών είχε πάντα 

και μια εσωτερική πολιτική διάσταση. Στον 
βαθμό που η Ελλάδα αξιοποιεί μια τέτοια 

πρόταση, ενισχύεται και στο εσωτερικό της 
Γερμανίας η αποδοχή της βοήθειας στην 
Ελλάδα.
Η πρόταση παραμένει στο τραπέζι. Για τις 

αρχές Ιανουαρίου προγραμματίστηκε η νέα 
συνάντηση προκειμένου να συμφωνηθούν 
τα επόμενα βήματα για την εκπαίδευση ελ-
λήνων υπαλλήλων στη Γερμανία.

Newsroom ΔΟΛ
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Γυμνασιακές 
Τάξεις του 
Σχολείου 

Σωκράτης-
Δημοσθένης

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ 
έχει πετύχει ήδη την ίδρυση Γυιμνασιακών 
Τάξεων του Σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης, 
που θα λειτουργήσουν κανονικά την ερχόμενη 
σχολική χρονιά. Οι γονείς παιδιών του σχολείου 
αυτού αλλά και άλλων σχολείων της πόλης μας 
μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους  στο νέο 
μας Γυμνάσιο.
Το Σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης της 

Ελληνικής Κοινότας Μείζονος Μοντρεάλ έχει 
άδεια από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ 
να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε 
επίπεδο γυμνασίου.
Αρχίζοντας από το σχολικό έτος 2016-2017 

θα υπάρχει A΄ και Β΄ τάξη γυμνασίου στο 
Παράρτημα Σωκράτης ΙΙ (5757 Wilderton Av-
enue, Montreal). Οι έφηβοι των σχολείων 
θα έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν ή να 
συνεχίσουν τις γυμνασιακές τους σπουδές σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον όπου θα ωφεληθούν 

από την άριστη διδασκαλία και το επιλεγμένο 
διδακτικό προσωπικό. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του 

Γυμνασίου προσφέρει το ανώτατο επίπεδο 
γαλλικής εκπαίδευσης στο Κεμπέκ. Επιπλέον, 
το εμπλουτισμένο Αγγλικό πρόγραμμα θα είναι 
υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές.
Οι μελλοντικοί μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν μεταξύ τριών ανταγωνιστικών 
ειδικών προγραμμάτων: 

1. Συνέχιση και έμβάθυνση της γνώσης 
τους στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα 
(προχωρημένο επιπεδο), 
2. Εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα και 

κουλτούρα (σε επίπεδο αρχαρίων και ενδιάμεσων) 
και 
3. Ανάπτυξη των γυμναστικών και αθλητικών 

τους ικανοτήτων στο πολυ-αθλητικό μας 
πρόγραμμα που λέγεται «Ανάπτυξη του Αθλητή».

Υπηρεσία λεωφορείου θα προσφέρεται για 
μαθητές Γυμνασίου στην περιοχή Παραρτήματος 
Σωκράτης ΙΙ.  Αν οι αριθμοί μαθητών το 
δικαιολογούν, σχεδιάζεται να υπάρχει λεωφορείο 
για τις περιοχές Laval και West Island. Τα δίδακτρα 
θα είναι πολύ ανταγωνιστικά και το ελεγμένο και 
δοκιμασμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι 
εξαιρετικό.

Πιστεύουμε ότι οι γονείς παιδιών του Σχολείου 
Σωκράτης-Δημοσθένης αλλά και άλλων σχολείων 
θα εμπιστευθούν στο νέο Γυμνάσιο τα παιδιά 
τους για την συνέχιση της εκπαίδευσής τους. Οι 
εγγραφές μπορούν  να προγραμματιστούν με 
μια προσωπική επίσκεψη τηλεφωνώντας στον 
αριθμό 514-738-2421, εσωτερικό 144.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 1
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Ψυχολογική υποστήριξη‐Συμβουλευτική 

Αντωνία Χατζάκη, MSW 
Κοινωνική Λειτουργός – Σύμβουλος 

Πτυχιούχος Παντείου Παν/μιου Αθηνών‐MSW McGill University 
 
Παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:   
‐Ατομική Συμβουλευτική 
‐Συμβουλευτική ζευγαριών                                  
‐Οικογενειακή Θεραπεία 
 

 
*Εξειδικεύεται στη συμβουλευτική παιδιών και οικογενειών* 

(514) 622‐8818 ‐ email: antoniachatzaki@yahoo.gr 
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Dr. Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης
Οδοντιατρική για όλη την Οικογένεια

Θεραπεία Ούλων και Δοντιών
Κορώνες, Οδοντοστοιχείες, Γέφυρες
Διοσκούρων 31, 2ος Οροφος Σπάρτη

Τηλ.: 27310-26668
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514.945.4259
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Debbie Kavalou Konidis  B.Sc.
Services financiers et assurances Debbie Kavalou inc.*
Bus 450-682-5353
Cell 514 867-7551
Toll free 1 866 321 8205
despina.kavalou@sunlife.com
1530 Cure-Labelle Blvd., Suite 200
Laval, Que., H7V 2W2 

Financial security advisor and advisor in group-insurance and group-
annuity plans - *Financial services firm - distributor authorized by Sun Life 
Assurance Company of Canada and firm partner with Sun Life Financial 
Distributors (Canada) Inc., its subsidiary

www.BHMA.net58 Ελληνοκαναδικό  BHMA    Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010

επιχείρησης μαντείων και χρη-
σμών”. Άλλωστε αυτή την “έξυπνη” 
τακτική ακολούθησε ο γιός του, Μι-
χαήλ και αυτός. Ο νεώτερος Μιχαήλ 
όταν είδε πως δεν καταστρεφόταν 
από πυρκαϊά κάποια πόλη, όπως 
είχε προφητεύσει, έσπευσε και την 
πυρπόλησε ο ίδιος!… Το ατύχημα 
ήταν ότι έγινε αντιληπτός από τους 
κατοίκους της πόλεως κι αυτό σήμα-
νε το τέλος του και το τέλος των… 
“προφητειών” του.

Στις μέρες μας μη έχοντας με τι 
άλλο ν’ ασχοληθούμε, επειδή μπαί-
νομε στη τρίτη χιλιετία, φέραμε στο 
προσκήνιο τον Νοστράδαμο, και 
αναστήσαμε όλους τους χρησμούς 
των αστρολόγων. Οι τηλεοράσεις και 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναγωνί-
ζονται περισσότερο χρόνο στους δι-
αδόχους του Νοστράδαμου.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 
έχουν εκτενείς στήλες με ωροσκό-
πια. Και για κάθε ενδεχόμενο, λήγο-
ντας του 20ού αιώνος και αρχομένου 
του 21ου, μιας κι έχουμε αναπτύξει 
σε απίστευτο βαθμό και την τηλεφω-
νία μας, παίρνουμε… “όσοι πιστοί” το 
09… και συνδιαλεγόμαστε αυτοπρο-
σώπως με την… Ανδρομέδα ή τον… 
κ. Πλούτωνα ή Κρόνο, πλουτίζοντάς 
τους κατά περίπτωση και μαθαίνο-
ντας ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας… Κι αν 
τολμήσετε πέστε κάτι στους αφελείς 
ενδιαφερομένους, που προάγουν 
ολοένα και περισσότερο τις “χρυσές 
δουλειές” των αστρολόγων.

Σε εποχή που το εμπόριο των 
ψυχοναρκωτικών ανθεί αφάνταστα 
κάποιοι ούτε που υποψιάζονται τον 
κίνδυνο. Ωστόσο τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.

Πως ο σημερινός άνθρωπος ανέ-

χεται μοιρολατρικά ένα τέτοιο εμπαιγ-
μό; Διότι περί καθαρού εμπαιγμού 
και αγυρτείας πρόκειται.

Διότι α) η αστρολογία απέτυχε 
άπειρες φορές. Κι αν κάποτε δεν 
έπεσε έξω, αυτό ήταν καθαρά συ-
μπτωματικό.

β) Διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία 
να πιστεύουμε πως τα νεκρά άστρα 
μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 
μας ή να προφητεύσουν το μέλλον 
μας.

και γ) Διότι ούτε επιστήμη είναι, 
ούτε και αξιόπιστη αποδείχθηκε.

Η αστρολογία είναι ένα πολύ φθηνό 
και επικίνδυνο υποκατάστατο. Προ-
σφέρεται δε ανέντιμα, αλλά και πανά-
κριβα στον άνθρωπο. Και βέβαια σε 
κείνον που μη πιστεύοντας στο Θεό 
έχει την αφέλεια να προσδοκά λύση 
των προβλημάτων του από γόητες 
και πλάνους. Δηλαδή σε πρόσωπα, 
που γυρίζοντας μια γυάλινη σφαίρα 
ή “συνομιλώντας” με πνεύματα πα-
νούργα και πονηρά, τον σπρώχνουν 
στο ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
της ζωής του μοιρολατρικά.

Είναι να κλαίει κανείς για όσους 
ασκούν την απόκρυφη και “ευτελή” 
αυτή “τέχνη”, όπως επίσης και τα 
απατημένα και δυστυχισμένα θύμα-
τά τους…

Ν. Ροδινός

*Βλ. και άρθρο “Αστρολογία” στο 
Επιστημονικό και Φοιτητικό Περιοδι-
κό “Η Δράσις μας” τ. 374, Δεκέμβριος 
1999

“Προς την ΝΙΚΗΝ”, Φεβρουάρι-
ος 2000

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  
Η επιστήμη της απάτης
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Του Νίκου Τ. Παγώνη

να προσθέσω».
Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, η Μαριάννα Τζιάντζη, 
με τίτλο «Μια φοράδα που ξεψύχησε στη γράνα» 
αναφέρεται σε μερικά άλλα γεγονότα, άσχετα επι-
φανειακά με την πρώτη αφήγηση, που ενώνονται, 
όμως, πολύ δυνατά μεταξύ τους στα μαύρα άδυτα 
της ανθρώπινης ψυχής.
«Φρικτό θάνατο βρήκε ένα άλογο πέρυσι τον Ια-
νουάριο σε ένα χωριό του Δήμου Ολυμπίας. Ο ιδι-
οκτήτης του, που για κάποιο λόγο ήθελε να το ξε-
φορτωθεί, το έδεσε από τον κοτσαδόρο του αυτο-
κινήτου του και το έσερνε επί δύο χιλιόμετρα στην 
άσφαλτο, αναπτύσσοντας ταχύτητα την οποίαν 
δεν μπορούσε να φτάσει τρέχοντας το ζώο. (...) 
Ούτε στα κτήνη δεν αξίζει τέτοιο μαρτύριο: τα δύο 
μπροστινά πόδια του θηλυκού αλόγου έσπασαν, 
το δέρμα του τρίφτηκε κι έλιωσε, ενώ στην κοιλιά 
του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα που αιμορραγούσε 

και απ΄όπου φαίνονταν τα εντόσθιά του. Ύστερα 
ο ιδιοκτήτης έλυσε το ζώο, αφήνοντάς το σε ένα 
αρδευτικό χαντάκι, μια γράνα, για να αργοπεθά-
νει. Σε παρόμοια διαδικασία είχαν υποβληθεί το 
2009 στη Νέα Μανωλάδα και άνθρωποι, όχι όμως 
Έλληνες, αλλά Μπανγκλαντεσιανοί, με σκοπό τον 
σωφρονισμό τους, όχι τη θανάτωση τους». (…)
«Όταν όλοι σχεδόν οι Έλληνες αγρότες είχαν απο-
κτήσει τρακτέρ, πολλοί θανάτωσαν τα γαϊδούρια 
τους ή μάλλον επιτάχυναν το θάνατό τους. Κάποιοι 
απλώς τα εγκατέλειπαν δεμένα και χωρίς νερό σε 
ένα χωράφι, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, περνούσαν 
δύο σύρματα ανάμεσα στα σαγόνια του ζώου και 
τα έδεναν σφικτά στο κεφάλι του, με τρόπο ώστε 
το στόμα να μένει μισάνοικτο, ο γάιδαρος να μη 
μπορεί να φάει και να καταπιεί κι έτσι να πεθάνει 
από δίψα και ασιτία. Ένας φίλος, που μεγάλωσε 
σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, θυμάται τις μύγες 
που βούιζαν πάνω από τις αιμάσσουσες πληγές 
που χάραζε το σύρμα στα μάγουλα του δόλιου του 
ζωντανού. Ήταν μια σκληρή λύση ανάγκης, καθώς 
το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορούσε να αντέξει 
τη συντήρηση του γάιδαρου και του τρακτέρ, ενώ 
τότε μάλλον θα ήταν αδιανόητο να ασκηθεί δίωξη 
σε αγρότη για παραμέληση όνου».  
Σκληρή λύση ανάγκης... που δεν παύει, όμως, να 
δείχνει με μελανά χρώματα τα σκοτεινά αποθέμα-
τα απανθρωπιάς που ορισμένοι κρύβουν μέσα 
τους.
Πάντα κάποια δικαιολογία υπάρχει για τις οποιεσ-
δήποτε ακρότητες που διαπράττονται. Πάντα 
αναζητούνται αιτίες που να δικαιολογούν βαρβα-
ρότητες και φρικαλεότητες. Δικαιολογίες και αιτίες, 
όμως, που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αν 
μη τι άλλο σέβονται, την ανθρώπινη υπόσταση 
τους.
«Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη οργάνωση που ενερ-
γεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας», μου 
έλεγε ο συνδαιτυμόνας μου. Με γνώμονα το συμ-
φέρον της Ελλάδας υποθέτω ενεργούσαν πρό-
σφατα οι Χρυσαυγήτες στην Αθήνα όταν κυνηγού-
σαν με κατσαβίδια και στειλιάρια τους αλλοδαπούς 
για να τους ξυλοφορτώσουν. 
Το «συμφέρον της πατρίδας», μάλλον θα είχαν 
κατά νου κι εκείνοι που έσφαξαν τον νεαρό μαύρο, 
πάλι στην Αθήνα. Την «Ελλάδα στους ‘Έλληνες» 
υποθέτω ότι προωθούσαν οι νεοναζί που τσάκι-
ζαν το κεφάλι των μελαψών με το κοντάρι της γα-

λανόλευκης. 
Το συμφέρον 
του φαίνεται 
πως κοίταζε 
και ο ιδιοκτή-
της της φορά-
δας (αν και η 
δικαιοσύνη έχει 
αντίθετη γνώμη 
και γι΄ αυτό τον 
πα ρ α π έ μ π ε ι 
σε δίκη με την 
κατηγορία της 
κακοποίησης 
και θανάτωσης 
ζώου).
Πόσο μεγάλο, 
όμως, μπορεί 
να είναι αυτό 
το συμφέρον 
που μας κάνει 
να φερόμαστε 
εμείς σαν ζώα;
Η αλήθεια είναι 
ότι κάποιες φο-
ρές ο νους του 

ανθρώπου θολώνει. Βλέπει μπροστά του το πρό-
βλημα και αναζητά την πλέον εύκολη και αποτελε-
σματική λύση. Χωρίς πολύ σκέψη, σχεδόν τυφλά, 
αφήνει τα ζωώδη του ένστικτα να κυριαρχούν και 
ενεργεί απερίσκεπτα, χωρίς ενδοιασμούς και συ-
ναισθηματισμούς.
Κάπως έτσι, φαίνεται, ότι νοιώθουν πολλοί κάτοι-
κοι του κέντρου της Αθήνας, αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση εγκληματικότητας, που επιβάλει τον 
φόβο, ο οποίος συνδράμει στο να φέρνει στην επι-
φάνεια συναισθήματα αντίθετα με το ήθος και τη 
θρησκευτική πίστη των περισσοτέρων. 
Είναι, όμως, συναισθήματα που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη αυτοπροστασίας και αυτοσυντή-
ρησης και όχι από βαθιά ριζωμένες ιδεολογίες και 
νοοτροπίες, που ξεφεύγουν κατά πολύ από την 
ανθρωπιά. 
Και εννοώ εκείνους που διέπονται από ρατσιστι-
κές, μισαλλόδοξες ιδέες, νταήδες τύπου Καζάκου, 
που δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, να δείρουν, 
να πληγώσουν, ακόμα και να φονεύσουν, υπο-
στηρίζοντας, δήθεν, «το συμφέρον της χώρας».
Πολύ λίγο διαφέρουν από εκείνους τους παλικα-
ράδες που απάνθρωπα βασανίζουν τα απροστά-
τευτα ζώα (για να τους δω να κάνουν κάτι το παρό-
μοιο σε κανένα λιοντάρι), και που, επιπλέον, στην 
περίπτωση της φοράδας και των γαϊδουριών, τα 
άμοιρα ζώα, τους είχαν πιστά υπηρετήσει.
Τίποτα φίλοι μου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρωπιά μας. Τη δύναμη εκείνη που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού 
βασιλείου, το χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, δεν 
το κληρονομούμε έμφυτα, αλλά χρειάζεται πολλή 
και επίμονη καλλιέργεια για να το αποκτήσουμε.
Παραδόξως, εκείνοι που επιδιώκουν να επαναφέ-
ρουν τους «Εθνικούς Έλληνες», δηλαδή εκείνους 
που πιστεύουν και ενεργούν με οδηγό τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό (δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα 
συναφή), εντρυφούν έναν έντονο εθνικισμό, με 
ρατσιστικές, νεοναζί, ιδεολογίες. Είναι εκείνοι που 
παρουσιάζουν έντονη ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 
απανθρωπιά και που είναι διατεθειμένοι, με την 
πρώτη ευκαιρία, να λιντσάρουν, να κτυπήσουν και 
να κακοποιήσουν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στο 
εθνικιστικό τους προφίλ.
Και λέω παραδόξως, διότι ο συνδαιτυμόνας μου 
από όλη την πνευματική παρακαταθήκη των αρ-
χαίων ημών προγόνων θυμήθηκε μόνο εκείνο το 
«πας μη Έλληνας βάρβαρος», αν και ανέφερε σε 
κάποια στιγμή ότι «Έλληνας είναι ο μετέχων της 
ημετέρας παιδείας» (λέτε γι’ αυτό να ζητούσαν 
από τους αλλοδαπούς να πουν την αλφαβήτα 
πριν να τους κατραπακιάσουν οι αγαπώντες τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;).
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο χορτάτος έχει 
περισσεύματα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ο κα-
κομοιριασμένος, ο αγωνιών για το αύριο, πού να 
βρει το σθένος να σκεφτεί τίποτα άλλο από την 
επιβίωση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
καθημερινά αντιμετωπίζει. Η ανέχεια και η δυστυ-
χία απαξιώνει τον άνθρωπο, λένε, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έτσι είναι. Όχι γιατί έτσι 
γεννηθήκαμε, αλλά επειδή έτσι μάθαμε. Δηλαδή, 
επειδή λείπει η παιδεία και η καλλιέργεια. 
Παιδεία και καλλιέργεια, όμως, υποτίθεται ότι κατέ-
χουν οι λάτρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Ή μήπως κι αυτός έχει πέσει θύμα και χρησιμεύει 
σαν δικαιολογία για τις ανομίες και την απανθρω-
πιά όλων εκείνων που ο νους τους θολώνει από το 
μίσος και την έχθρα;
Δεν ξέρω. Πάντως εκείνο που ξέρω και καταλα-
βαίνω πολύ καλά είναι ότι δύσκολα θα έλθει ο και-
ρός που δεν θα φρίττω με τις ιστορίες που συχνά 
διαβάζω. 
Να, λοιπόν, πώς ένας εκ φύσεως αισιόδοξος με-
τατρέπεται σε απαισιόδοξο. 
Αν και, πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που δεν το 
θέλω καθόλου.    
.
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κόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 

λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ 

κάλλιον του πισκόπου.»
Δηλαδή:
Δεν φεύγω Κιόρογλου, γιατί αν 

φύγω, η φυγή μου
Θα γίνει αιτία θανατικού σε όλους 

τους Ρωμιούς του τόπου
Με την φυγή μου, να βάλω θηλιά 

στο λαιμό του κόσμου; 
Αντί του αίματος των πολλών καλύ-

τερα το αίμα του Επισκόπου.

«Αυτός είναι άλλος τόπος, με 
ανθρώπους άλλης φυλής»

 Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. 

Οι ήρωες εκείνοι ξεχάστηκαν. Ακόμα 
και όταν τυπικά τους τιμούμε, άλλα 
επιδιώκουμε, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις πρόσφατες εορταστικές εκ-
δηλώσεις κατά την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
 Εμείς οι σημερινοί Ελληνες ζούμε 

ελεύθεροι και φτάσαμε σε αξιοζήλευ-
τα σημεία προόδου.
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω χρεών 

και μνημονίου, χάθηκαν πολλά από 
τα «κεκτημένα» που έκαναν την ζωή 
των νεο-Ελλήνων δυσκολότερη.
 Γι’ αυτό βλέπουμε καθημερινά 

απεργίες, συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις. Ναι είναι δύσκολα τα πράγμα-
τα αλλά με τις απεργίες, τις καταλή-
ψεις και τους «αγανακτισμένους» δεν 
είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η κρίση. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς οι σημε-
ρινοί Ελληνες αλλάξαμε στόχους. 
Ξεχάσαμε το συμφέρον της Πατρί-
δας, ξεχάσαμε το «εμείς» και  μας 
καίει μόνο το ατομικό συμφέρον και 
το «εγώ.»
 Αυτά φαίνεται είδε και ο αείμνηστος 

καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, που πέθανε πριν από 
λίγο καιρό, στις 5 Σεπτεμβρίου.
 Γνωστός ο καθηγητής με τον οποίο 

πολλοί πιθανώς να διαφώνησαν σε 
πολλά από όσα έλεγε και έκανε όσο 
ζούσε. Ομως λίγο πριν αποχαιρετίσει 
τα εγκόσμια, μόλις δύο ημέρες πριν 
κλείσει τα μάτια του είχε γράψει 
ένα  αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε 
αυτό γράφει: 
"Η ζωή πάνω στο νήμα. Σαλπάρω 

ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτή που 
αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι 

πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος 
τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. 
Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά 
τους; Νάστε όλοι καλά".
 Δυστυχώς με τις διαπιστώσεις του 

καθηγητή Γεωργίου-Αλέξανδρου 
Μαγκάκη σήμερα συμφωνούν πολ-
λοί που έκπληκτοι διαπιστώνουν 
ότι πλέον έχει «γίνει άλλος τόπος» 
και σε αυτήν κατοικούν «άνθρωποι 
άλλης φυλής. Γιατί δεν είναι πολλοί 
εκείνοι που θα δουν κοινά μεταξύ 
των Ελλήνων του 1821, τον αγώνα 
των Ελλήνων Κυπρίων ειδικά και 
των σημερινών Ελλήνων.
 Ας ευχηθούμε ότι η «Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» και ότι παρά τα όσα γί-
νονται γύρω μας, θα ξαναβρούμε σαν 
Εθνος τον βηματισμό των προγόνων 
μας και θα μείνουμε πιστοί, «τοις 
κεινων ρήμασι πειθόμενοι». 
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Για τις μεταγραφές:

«Η οργάνωση της προετοιμασίας 
θα κριθεί από το αν θα βγούμε στο 
Champions League ή στο Europa 
League. Δεν μπορούμε να πούμε 
ακόμα για την προετοιμασία. Είναι 
πράγματα που τα δουλεύουμε. Όσον 
αφορά στους ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει των πλέι-οφ και επειδή η ομάδα 
πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή 
και αφοσιωμένη, δεν υπάρχει καμία 
συζήτηση.
» Υπάρχει δέσμευση ότι ο κορμός 
κατά 90% δεν θα χαλάσει και θα πα-
ραμείνει όπως έχει. Ο Ολυμπιακός 
Βόλου θα κάνει από 5 μέχρι 7 μετα-
γραφές. Θα προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο, για παίκτες που έχουμε δει. 
Δεν είναι της συζήτησης. Η ομάδα θα 
πουλήσει ανάλογα με την αξία του, 1,5 
παίκτη. Δηλαδή έναν, άντε δύο. Και 
θα τον αναπληρώσουμε με καλύτερο. 
Του χρόνου θα υπάρχουν υψηλότεροι 
στόχοι».

Για τα προβλήματα που είχε ο φά-
κελος του Ολυμπιακού Βόλου:

«Είναι ένα πρόστιμο που μπήκε για 
παράλειψη κάποιων στοιχείων, που 
τα πήγαμε πιο μετά και αφορούσαν 
τις ακαδημίες. Η Super League έχει 
συγκεκριμένα status και είναι δύσκο-
λο από ξυπόλητοι, να φορέσουμε 
σμόκιν. Θέλει χρόνο να προσαρμο-
στούμε. Με άριστα το 10 θα έδινα 9 
στους ανθρώπους που δουλεύουν 
στις υποδομές. Ευχή μου είναι να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται 
χρόνος και θα βελτιωθούμε σε αυτό 
το κομμάτι.
» Είναι ανεπίτρεπτο σε μα επαρχιακή 
πόλη να μην υπάρχουν υποδομές 
και να μην υπάρχει δυνατότητα τα 
παιδιά να κάνουν αθλητισμό μέσα 
σε ανθρώπινες καταστάσεις. Έχουμε 
διάθεση και οράματα, αλλά θέλουμε 
και τη συμπαράσταση της τοπικής 
κοινωνίας. Από υποδομές και έργα, 
δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είναι 
ντροπή για τους πολιτικούς. Θέλουμε 
όλο τον κόσμο δίπλα. Ας ελπίσουμε 
ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθή-
σουν και θα κάνουν 5 πράγματα για 
αυτήν την πόλη».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η 
ομάδα στο ΕΑΚ:

«Ό,τι αξίζεις εισπράττεις και παίρνεις. 
Πριν 1,5 χρόνο δώσανε 280.000 για 
να φτιάξουν το ΕΑΚ. Τώρα είναι σε-
ληνιακό τοπίο. Έπρεπε να τους κρε-
μάσουν και να τους φτύνει ο κόσμος. 
Στη Β’ Εθνική είπα ότι δεν μπαίνω 
εδώ. Ούτε τουαλέτα δεν υπήρχε. Σιγά 
σιγά πάμε στο καλύτερο. Ελπίζω μαζί 
να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποια 
είναι η φυσική έδρα; Το ΕΑΚ; Πάρτε 
το εσείς. Το άξιζε πριν η ομάδα. Τώρα 

δεν το αξίζει. Αυτός είναι τώρα ο Ολυ-
μπιακός Βόλου; Κοιτάμε μπροστά».

Για την προσέλευση του κόσμου 
στα πλέι-οφ:

«Δεν θα αναφερθώ στα παιχνίδια. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο φίλαθλος, 
ως ένα ευχαριστώ σε όλους, είναι να 
αγοράσουν ένα εισιτήριο και να τιμή-
σουν αυτήν την ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ 
θα τυπωθούν ακριβώς 1500 και θα 
διατεθούν από 500 εισιτήρια σε κάθε 
έναν από τους τρεις συνδέσμους. 
Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατέ-
ψουμε την ομάδα. Δίνετε η ευκαιρία σε 
λογικές τιμές, να πάρουν εισιτήρια και 
να δουν αυτήν την ομαδάρα. Στα άλλα 
ματς έχουμε τη διάθεση να δώσουμε 
εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και 
με τη σειρά τους να μας δώσουν και 
αυτοί».
Newsroom ΔΟΛ

Με βάση τις καταγγελίες του Μπέου
H Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου κάλεσε σε απολογία τον 
Κούγια

Αθήνα Σε απολογία κλήθηκε ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Αλέξης 
Κούγιας, από την Πρωτοβάθμια 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ & Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, με βάση τα όσα 
έχει καταγγείλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 
Η κλήση, η οποία αξίζει να σημειωθεί 
ότι κοινοποιήθηκε τόσο στον Αχιλλέα 
Μπέο, όσο και στον πρώην πρόεδρο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Νικόλα Πα-
τέρα, αναφέρει τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επι-
τροπή της FOOTBALL LEAGUE - 
FOOTBALL LEAGUE 2, κάλεσε σε 
απολογία την Πέμπτη 5-5-2011 και 
ώρα 10:00 τον πρόεδρο της ΠΑΕ 
Παναχαϊκή 2005 κ. Α. Κούγια προς 
απολογία για τις πειθαρχικές παρα-
βάσεις που καταγγέλλονται στην με 
ημερομηνία 29-3-2011 καταγγελία 
του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Βόλου κ. Αχ. Μπέου, η οποία ήδη 
του έχει κοινοποιηθεί και η οποία του 
κοινοποιείται και πάλι μόνο όμως κατά 
το σκέλος της που με αυτήν καταγγέλ-
λονται πειθαρχικές παραβάσεις που 
φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος του 
καταγγέλλοντος, αθλητικών παρα-
γόντων, Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων και Επαγγελματικών Πο-
δοσφαιρικών Ενώσεων».
Newsroom ΔΟΛ

Ο Βαρδινογιάννης παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια του

Αθήνα O Γιάννης Βαρδινογιάννης 
εμμένει στην αρχική του θέση να μην 

είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων, 
ωστόσο ο πολυμετοχικός Παναθηνα-
ϊκός περνά στην διακυβέρνηση του, 
ενεργοποιώντας στο διοικητικό συμ-
βούλιο τους δύο εξαδέλφους του Νίκο 
Θ. και Νίκο Γ. Βαρδινογιάννη.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για την 
εμφάνιση της φιλοσοφίας του Τζίγκερ 
θα παρουσιαστούν στο τέλος του κα-
λοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Ποιες είναι αυτές 
οι ενδείξεις; Ο,τι πιο ριζοσπαστικό είναι 
η είσοδος ενός Βαρδινογιάννη στο δι-
οικητικό σχήμα. Συζητείται η ανάληψη 
της αντιπροεδρίας από έναν εκ των 
δύο Νίκων Βαρδινογιάννηδων, ξά-
δερφων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ.
Αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έως 
την παραίτηση του Νίκου Θόδωρου 
Βαρδινογιάννη. Ο έτερος, ο γιος του 
«Καπετάνιου», παραμένει ενεργό 
μέλος του Δ.Σ. Ασφαλώς έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία η τοποθέτηση 
ενός μέλους της οικογένειας σε διοι-
κητικό πόστο.
Επιπλέον, ο Τζίγκερ στρέφεται σε 
περιπτώσεις γνωστών, δοκιμασμένων 
και έμπιστων προσώπων για θέσεις 
- κλειδιά εντός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος (Ζάετς, Βέλιτς, Λιβαθηνός). 
Ασφαλώς και «μετράει» την κοινή πα-
ναθηναϊκή γνώμη και τις όποιες αντι-
δράσεις μπορούν να προκύψουν, γι’ 
αυτό και κρατάει το χαρτί του άφθαρ-
του προσώπου. Φαίνεται πάντως ότι 
θα κάνει όσα περνούν από το χέρι του 
για να προκριθεί λύση δοκιμασμένου 
τεχνικού διευθυντή, αλλά και γενικού 
αρχηγού.

Συν τοις άλλοις, ο Βαρδινογιάννης 
στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον 
Γόντικα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
καταλάβει και επίσημα τον τίτλο του 
προέδρου. Αν κι αυτό μικρή σημασία 
έχει από τη στιγμή που παραμένει ο 
άνθρωπος ο οποίος «τρέχει» τη διοι-
κητική καθημερινότητα. Αδιευκρίνιστο 
παραμένει αν θα παραμείνει ενεργή η 
διοικούσα επιτροπή, αφού ήδη Νίκας 
και Πολέμης έχουν περάσει -για δια-
φορετικούς λόγους- σε δεύτερο πλάνο.
Ενα από όσα δεν έχουν αποσαφηνι-
στεί ακόμα, καθώς εκκρεμούν τα πλέι 
οφ, είναι το θέμα του προπονητή. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζε-
σουάλδο Φερέιρα δεν έχει πείσει τον 
Βαρδινογιάννη και επομένως υπάρχει 
στην ατζέντα σοβαρή πιθανότητα αντι-
κατάστασής του. Οπως έχει τονιστεί 
στο παρελθόν, τα πλέι οφ θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του 
Πορτογάλου.
Υπάρχουν κι άλλες σκέψεις του με-
γαλομετόχου. Επιθυμία του Τζίγκερ 
όμως είναι να περάσει το καλοκαίρι 
των μεγάλων εμποδίων (με τις πωλή-
σεις πρωτοκλασάτων παικτών και τις 
περικοπές συμβολαίων) και μετά να 
προχωρήσει στην περαιτέρω εφαρ-
μογή τους. Και αυτό για να αποφύγει 
τη μεγάλη φθορά.
Αποφασισμένος να επιστρέψει στον 
Παναθηναϊκό είναι ο Ματίας Μπιάρ-
σμιρ. Ο διεθνής Σουηδός, ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη 
Ρόζενμποργκ τόνισε ότι τον Ιούλιο θα 
ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.
Newsroom ΔΟΛ
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Υπήρξε καθηγητής του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ, φιλόσο-
φος, ιστορικός και γνώστης της 
θεολογικής γραμματολογίας, γνω-
στός στο χώρο της διανόησης, από 
τα συγγράμματα, τις διαλέξεις και 
τις διδαχές του, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, την Ελλάδα και ανά τον κό-
σμο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 
Καβαρνό, ο οποίος όπως αναφέρει 
ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης, απεβίωσε πρόσφατα σε ηλικία 
93 ετών ως απλός καλόγερος στο 
Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
στην Αριζόνα.
Γεννήθηκε στη Βοστόνη, στις 19 

Οκτωβρίου του 1918, από γονείς 
μετανάστες, τον Παναγιώτη και 
την Ειρήνη, με καταγωγή από τη 
Λέσβο, οι οποίοι πήραν τα τρία 
τους παιδιά, την Φραγκούλα, τον 
Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο και 
επέστρεψαν στο χωριό τους, τον 
Τρίγωνα - Πλωμαρίου. Ο Κωνστα-
ντίνος τελείωσε εκεί το Δημοτικό 
Σχολείο και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επέστρεψε στη Βοστόνη.
Ο φιλομαθής Κωνσταντίνος Κα-

βαρνός, αποφοίτησε με άριστα 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ. Ξεκίνησε με σπουδές 
στη Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσι-
κή Ανθρωπολογία και Βιοχημεία, 
καθώς ήθελε να γίνει γιατρός, άλ-
λαξε όμως γνώμη και σπούδασε 
φιλοσοφία.
Γνώριζε απταίστως την Ελληνική, 

Αγγλική, Γαλλική, Αρχαία Ελληνι-
κή και την Λατινική Γλώσσα. Εξέ-
δωσε πάνω από εκατό βιβλία, ενώ 
πολλά άλλα παρέμειναν αδημοσί-
ευτα. Με την εργασία του, «Ο Βίος 
του Ατόμου κατά τον Πλάτωνα εν 
σχέσει προς τον Χριστιανισμό και 
την νεωτέρα Φιλοσοφία», κέρδισε 
το 1941 στο Χάρβαρντ το βραβείο 
«Francis Bowen Prize».
Μετά τη θητεία του στον αμε-

ρικανικό στρατό, το 1945 κέρδι-
σε και πάλι το βραβείο «Francis 
Bowen Prize» για τη μελέτη του 
«Το Πρόβλημα του Προορισμού 
του Ανθρώπου εντός της Φιλοσο-
φίας του Πλάτωνος».
Το Χάρβαρντ τον κατάταξε ανά-

μεσα στους διαπρεπείς φοιτητές 
του, τον εξέλεξε ως «Sheldon 
Fellow» και του έδωσε τη δυνα-
τότητα, καλύπτοντας όλα τα έξο-
δα του, να ταξιδέψει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να μελετήσει τα 
διάφορα φιλοσοφικά τους συστή-
ματα και να γνωριστεί με προσω-
πικότητες επιστημόνων. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και 
αλλού.
Στην Ελλάδα γνώρισε και συζή-

τησε τις σύγχρονες φιλοσοφικές 
θεωρίες με τον τότε πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννη Κα-
λιτσουνάκη, με τους καθηγητές 
της φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, Θεόδωρο Βορέα 

και Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και 
με τους καθηγητές φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη και Ιω-
άννη Ιμβριώτη.
Επιστρέφοντας στη Βοστώνη 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας του 
Χάρβαρντ με την διατριβή, «Η 
Κλασσική Θεωρία της Σχέσεως», 
μία ιστορική και κριτική μελέτη 
για την μεταφυσική του Πλάτω-
νος, του Αριστοτέλη και του Θωμά 
του Ακινάτη.
Ο καθηγητής Καβαρνός συνδέ-

θηκε με στενή γνωριμία και φιλία 
με τον πρωτοπρεσβύτερο Αστέριο 
Γεροστέργιο, προϊστάμενο της 
κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ 
της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν 
συμφοιτητής στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία του σημε-
ρινού Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου. Ο ίδιος έχει συγ-
γράψει τον βίο του καθηγητή και 
μοναχού Κωνσταντίνου Καβαρ-
νού.
«Αγαπούσε κάθε τι το κλασσι-

κό και Ελληνικό. Εύρισκε ψυχική 
γαλήνη και μεγάλη χαρά διαβάζο-
ντας κλασσικούς συγγραφείς της 
αρχαιότητας, αλλά και των μεταγε-
νέστερων χρόνων, όπως τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νύσσης, 
τον Μέγα Φώτιο, τον Ιωάννη Δα-
μασκηνό και άλλους. Πριν από 
δεκαετίες μελέτησε και μετέφρασε 
στην Αγγλική γλώσσα και εξέδωσε 
σε δύο τόμους ανθολογία της Φι-
λοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πα-
τέρων», επισημαίνει στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο π. Αστέριος.
Ο αείμνηστος, σύμφωνα με τον 

π. Αστέριο, είχε προσωπική φιλία 
και μεγάλη εκτίμηση για τον μεγά-
λο λογοτέχνη και αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου, όπως μαρτυρούν οι 92 
ανέκδοτες επιστολές τους προς αυ-
τόν.
Πολλά από τα έργα του μετα-

φράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
(Αλβανικά, Αραβικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Σερ-
βικά).
«Δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή 

για τις μεταφράσεις, αλλά η χαρά 
του ήταν να βλέπει τα έργα του 
να κυκλοφορούν σε παγκόσμια 
κλίμακα», επισημαίνει ο π. Αστέ-
ριος. Και συνεχίζει: «Τον πλήγωνε, 
όμως, βαθιά η καταστροφή της ελ-
ληνικής γλώσσας, κι έλεγε ότι μελ-
λοντικά οι Έλληνες θα ανανήψουν, 
θα εκτιμήσουν και αγαπήσουν το 
λαμπρό παρελθόν τους και θα ερ-
γασθούν για την πνευματική τους 
ανόρθωση».
Ο αείμνηστος Μοναχός Κων-

σταντίνος Καβαρνός διέθετε πολύ 
καλή μνήμη γι’ αυτό θυμόταν λε-
πτομέρειες ακόμα και από τα μα-
θήματα που είχε ακούσει πριν πολ-
λές δεκαετίες από τους καθηγητές 
του. Ο «νέος άγιος των Ελληνικών, 

αλλά και των Αγγλικών Γραμμά-
των», όπως τον χαρακτηρίζει ο 
βιογράφος του, ήταν γνώστης της 
Βυζαντινής μουσικής και έγραψε 
τρεις εργασίες πάνω στο θέμα, ενώ 
επί δεκαετίες έψαλε «με μελωδικό-
τατα και κατανυκτικότατα, κατά το 
Αγιορείτικο ύφος».
«Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καβαρνός ζούσε τη μοναχική ζωή 
μέσα στον κόσμο και πριν ακόμα 
γίνει μοναχός στο Μοναστήρι του 
Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα γι’ 
αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν 
κοσμοκαλόγερο», ανέφερε ο π. 
Αστέριος και πρόσθεσε πως «όταν 
επρόκειτο να γράψει κάτι σπου-
δαίο ή να δώσει κάποια διάλεξη 
τηρούσε αυστηρή νηστεία για να 
έχει διαυγή νου».

ww.kathimerini.grμε πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καβαρνός
Από κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ, 

μοναχός στην Αριζόνα

Dr. Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης
Οδοντιατρική για όλη την Οικογένεια

Θεραπεία Ούλων και Δοντιών
Κορώνες, Οδοντοστοιχείες, Γέφυρες
Διοσκούρων 31, 2ος Οροφος Σπάρτη

Τηλ.: 27310-26668

Specialty: Hardwood Floors, Laying, Refinishing, 
Sanging, Tinting, Refinishing of old floors

ÊáôáóêåõÜæïõìå åî’ áñ÷Þò ðáíôüò 
åßäïõò ðáôþìáôá: ðáñêÝ, ñáìðïôÝ, 

øáñïêüêêáëï, ê.ë.ð.

ÌåãÜëç åðéëïãÞ ãéá ôï åßäïò ôïõ îýëïõ 
ðïõ ðñïôéìÜôå  (äñõ, ïîéÜ, êáñõäéÜ)

ÁíáëáìâÜíïõìå åðéóêåõÝò, îýóéìï, 
öñåóêÜñéóìá, ëïõóôñÜñéóìá ìå varnish 
Þ crystal êáé óôï ÷ñþìá ðïõ ðñïôéìÜôå 

G. GENERAL CONSTRUCTION
ÐÁÔÙÌÁÔÁ ÄÉÁÑÊÅÉÁÓ
ÅÉÄÉÊÏÔÇÔÁ ÌÁÓ ÔÁ 
ÎÕËÉÍÁ ÐÁÔÙÌÁÔÁ

Γιώργος και Τάσσος 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

514.867.8704  ·  514.513.1229
450.678.8704

ÐÏËÕÅÔÇÓ 

ÐÅÉÑÁ

ÄÙÑÅÁÍ 
ÅÊÔÉÌÇÓÇ

«Δεν είμαστε αποικία... 
δεν θα μας πνίξετε» 

διαμηνύει στους 
Ευρωπαίους ο Ιερώνυμος

Φλώρινα «Δεν είμαστε αποικία» διαμήνυσε ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυ-
μος, από την Φλώρινα όπου βρίσκεται, στέλνοντας 
το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους ότι 
«είμαστε έντιμοι, αλλά δεν θα μας πνίξετε».
«Ναι, μας χρειάζονται οι ξένοι και οι Ευρωπαίοι 

μας. Αλλά είμαστε η Ελλάδα, είμαστε ο Παρθενώ-
νας, είμαστε η Φλώρινα, δεν είμαστε η αποικία. 
Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε μέσα μας και δεν 
είναι δύσκολο να το πιστέψουμε» δήλωσε ο Ιερώ-
νυμος.
Απευθυνόμενος εμμέσως προς τους Ευρωπαίους 

εταίρους ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Ναι αυτά που 
πήραμε να τα δώσουμε, είμαστε έντιμοι, αλλά δεν 
θα μας πνίξετε».
Στην συνέχεια κάλεσε τους Έλληνες να έχουν 

θάρρος και να προχωρήσουν. «Οι Έλληνες είναι 
λίγο φοβισμένοι, είναι λίγο μαζεμένοι, το λέω γιατί 
το ζω. Οι εκκλησιές μας γεμίζουνε και περιμένουν 
μια σπίθα. Ο τόπος μας υποφέρει και υπάρχει κίν-
δυνος αυτή η σπίθα κάποια στιγμή να ξεσπάσει». 
Επίσης, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα 

που φέρουν τη βουλευτή της Δημοκρατικής Αρι-
στεράς, Μαρία Ρεπούση, να τάσσεται υπέρ της 
διακοπής του εκκλησιασμού των μαθητών ο Ιερώ-
νυμος είπε: «Κυρά μου τα παιδιά είναι δικά μου, 
τα παιδιά είναι δικά μας. Ποια είσαι εσύ που θα 
βγάλεις εγκύκλιο, χωρίς να ρωτήσεις αυτούς που 
πάλεψαν και παλεύουν σ’ αυτό τον τόπο γι’ αυτό 
το χώρο. Ποιό είναι το δικαίωμα σου, που εσύ θα 
αποφασίζεις ότι δεν θα εκκλησιάζονται τα παιδιά. 
Τους ρώτησες τους γονείς;».

Newsroom ΔΟΛ

Αποφασισμένοι 
να προστατέψουν 

την Ευρωζώνη 
δηλώνουν 

Μέρκελ-Ολάντ

Βερολίνο, Γερμανία Τη διαβεβαίωση 
ότι θα κάνουν τα πάντα για να προστα-
τέψουν την ακεραιότητα της Ευρωζώνης 
έδωσαν για μια ακόμα φορά η καγκελά-
ριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της 
Γαλλίας στη διάρκεια τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη 

γερμανική καγκελαρία αναφέρεται ότι 
οι Μέρκελ και Ολάντ συμφώνησαν ότι 
«παραμένουν δεσμευμένοι στην ανάγκη 
διατήρησης της ακεραιότητας της Ευρω-
ζώνης».
Ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι τα μέλη της 

Ευρωζώνης πρέπει να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους, «το καθένα στον το-
μέα που του αναλογεί».
Στο Παρίσι σπεύδει την ερχόμενη εβδο-

μάδα και ο Ιταλός πρωθυπουργός για 
συνομιλίες με τον Φρανσουά Ολάντ, ενώ 
στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φινλανδία.
Την ίδια ώρα φουντώνουν τα σενάρια 

για την ισπανική διάσωση, αλλά και το 
νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους.

Newsroom ΔΟΛ
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5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21
Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

Ουάσινγκτον Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Ομπάμα υπεραμύνθηκε της εξωτερικής 
πολιτικής που άσκησε στη διάρκεια της θητείας 
του και επέκρινε εμμέσως τις θέσεις του Ρεπου-
μπλικανού αντιπάλου του Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος 
αρχίζει αυτήν την εβδομάδα περιοδεία στην Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή.
«Πριν από τέσσερα χρόνια, έδωσα μια υπόσχε-

ση. Υποσχέθηκα να τα βάλω με τους εχθρούς 
μας και να ανανεώσω την ικανότητά μας να κα-
θοδηγούμε τον κόσμο. Και ως πρόεδρος αυτό 
έπραξα» τόνισε ο Ομπάμα ενώπιον του ετήσιου 
συνεδρίου της οργάνωσης βετεράνων πολέμου 
(VFW) στο Ρίνο της Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.
«Τη στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε δυσκο-

λίες στη χώρα μας και εξετάζουμε αποφάσεις 
που είναι απαραίτητες, εσείς έχετε τις δεσμεύ-
σεις που έδωσα και αυτές που τήρησα, γνωρίζε-
τε όσα υλοποίησα» δήλωσε ο Ομπάμα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την αποχώρη-

ση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Οι 
τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν 
από τη χώρα το Δεκέμβριο του 2011, όπως είχε 
δεσμευτεί.
Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ρόμνεϊ, ο 

οποίος διαφωνούσε με αυτό το χρονοδιάγραμ-
μα, ο Ομπάμα τόνισε ότι «αυτοί που είπαν ότι 
ο επαναπατρισμός των στρατιωτών μας θα ήταν 
ένα λάθος, θα είχαν διατηρήσει δεκάδες χιλιάδες 
μέλη των δυνάμεών μας στο Ιράκ επ’ αόριστον 
και χωρίς οδικό χάρτη».
«Αλλά όταν κάποιος είναι αρχηγός του στρα-

τού, οφείλει έναν οδικό χάρτη στους στρατιώτες, 
τον οφείλει στη χώρα. Και αυτό σημαίνει πως 
πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πότε αρχίζουν οι 
πόλεμοι αλλά και πότε τελειώνουν» σημείωσε.
Χωρίς να αναφερθεί στις επιθέσεις που συγκλό-

νισαν τη Δευτέρα το Ιράκ, τις πλέον αιματηρές 
των τελευταίων δυόμισι χρόνων, ο Ομπάμα τό-
νισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από 
τη χώρα «με το κεφάλι ψηλά αφήνοντας στους 
Ιρακινούς την ευκαιρία να καθορίσουν το μέλ-

λον τους».
«Όταν ήμουν υποψήφιος [στην πρώτη θητεία] 

είπα ότι αν ο Οσάμα μπιν Λάντεν ήταν στο στό-
χαστρό μας, θα ενεργούσαμε για να προστατεύ-
σουμε τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι 
πρέπει να πάμε στο Πακιστάν» υπογράμμισε ο 
Ομπάμα.
Τις δηλώσεις αυτές είχε καταδικάσει τότε ο Ρό-

μνεϊ, όπως αποκάλυψε το προεκλογικό στρατό-
πεδο του Ομπάμα τον περασμένο Μάιο, με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την αμερικανική 
επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν σε περιοχή του Πακιστάν.
«Υποσχέθηκα να ολοκληρωθεί το έργο στο 

Αφγανιστάν. Ύστερα από χρόνια παρεκκλίσεων, 
έπρεπε να σταματήσουμε τους Ταλιμπάν και να 
ενισχύσουμε τις ικανότητες των Αφγανών» τόνι-
σε. «Για μια ακόμη φορά μερικοί τάχθηκαν κατά 
ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό αυτού του 
πολέμου», ανέφερε επικρίνοντας εμμέσως τον 
Ρόμνεϊ που είχε εκφράσει την διαφωνία του ως 
προς αυτό.
«Αλλά ξέρετε κάτι; Ούτε έτσι θα υπάρξουν 

εγγυήσεις για την ασφάλεια των ΗΠΑ» τόνισε 
ο Ομπάμα, εκφράζοντας ικανοποίηση «για την 
πρόοδο που επιτεύχθηκε από τους Αμερικα-
νούς» στο Αφγανιστάν για να τερματιστεί ο πό-
λεμος «κατά τρόπο υπεύθυνο».
«Γιατί εμείς δείχνουμε το δρόμο σε όλο τον κό-

σμο, ο κόσμος έχει μια νέα στάση απέναντι στις 
ΗΠΑ. Η ικανότητά μας να καθοδηγούμε, προσ-
δίδει περισσότερη εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε 
παντού όπου πηγαίνουμε» είπε ο Ομπάμα.
Ο Ρόμνεϊ, που θα αναμετρηθεί με τον Ομπά-

μα στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, 
αναμένεται επίσης να μιλήσει την Τρίτη ενώπιον 
του VFW στο Ρίνο. Την Πέμπτη θα αρχίσει εξα-
ήμερη περιοδεία στη Βρετανία, το Ισραήλ και 
την Πολωνία.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/
Γαλλικό

Υπεραμύνεται της εξωτερικής πολιτικής του ο Ομπάμα
με το βλέμμα στην περιοδεία Ρόμνεϊ

ΑΝΟΙΞΕ

ΦΙΛΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Βλέποντας την κατάσταση των Σχολείων και  των 
Ιδρυμάτων μας, προτρέπω όσους σε περιπτώσεις θανάτων 
προσφιλών τους προσώπων, ζητούν αντί για λουλούδια 
να ενισχύουν διάφορα Ιδρύματα, ή Νοσοκομεία να μην 
ξεχνούν και ζητούν οικονομική και για τα Σχολεία μας, όπου 
διδάσκεται η γλώσσα μας και οι Ελληνοχριστιανικές μας 
αξίες

Φιλικά
Δημήτριος Λ. Καζύρης

Θ Ρ H Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η   Σ Ε Λ Ι Δ Α
χωρισμένοι σε βάρδιες προσέφεραν δοξολο-

γία στο Θεό όλο το 24ωρο. Βέβαια το τόλμημα 
αυτό δεν συνεχίσθηκε για πολύ, γιατί δυστυ-
χώς στο νυν αιώνα, η ασθένειά του ανθρώπου 

και η ροπή του προς τα 
γήινα, δεν επιτρέπουν 
τέτοια υψηλά πετάγμα-
τα. Πάντως οι φιλόθεες 
ψυχές λένε και σ’ αυτή 
τη ζωή συνεχώς τα λόγια 
του Δαυίδ· «εξομολογή-
σομαί σοι Κύριε, εν όλη 
καρδία μου και εναντί-
ον αγγέλων ψαλώ σοι» 
(Ψαλμ. 137,1). Το «ενα-
ντίον αγγέλων» ο ι. Χρυ-
σόστομος το ερμηνεύει 
«θα συναγωνισθώ τους 
αγγέλους σου Κύριε στην 
προσευχή».
Αυτό αρέσει πολύ στους 

αγγέλους, των οποίων 
μια άλλη προσφορά είναι 
να μεταφέρουν στο θρόνο 

τ ο υ 

Θεού τις προσευχές των αγίων, που παρο-
μοιάζονται με θυμίαμα που βρίσκεται μέσα σε 
χρυσές φιάλες (Αποκ. 5,7).

Β΄. Ν’ αναγγέλλουν τα θελήματα του Θεού, 
να αποκαλύπτουν τα θεία σχέδια, να ερ-
μηνεύουν τα οράματα των προφητών, και 
να διακονούν τους πιστούς στις διάφορες 
ανάγκες τους. Αυτά τα βλέπουμε σε πολλά 
μέρη της Γραφής.
 Έτσι άγγελοι παρουσιάζονται στον Αβραάμ, 

τους φιλοξενεί και κείνοι του αναγγέλλουν πότε 
θ’ αποκτήσει μωρό. Άγγελοι ειδοποιούν τον 
Λωτ να φύγει από τα Σόδομα και τον προστα-
τεύουν έως ότου φύγει. 
Άγγελοι παρουσιάζονται στον Δανιήλ και του 

αποκαλύπτουν τι σημαίνουν διάφορα οράμα-
τα, όπως και στον Ιωάννη τον Θεολόγο στην 
Αποκάλυψη. 
Άγγελος παρουσιάζεται στο Ζαχαρία και του 

αναγγέλλει ότι θα γεννηθεί ο Πρόδρομος, άγ-
γελος στη Μαρία, στον Ιωσήφ στο όνειρο του, 
στους ποιμένες, στις μυροφόρες, και αργότερα 
άγγελοι μιλούν για την ανάληψη του Χριστού 
στους μαθητές του, και άγγελος ελευθερώνει 
τους αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη από τη 
φυλακή όπως και σε άλλη περίπτωση ελευθε-
ρώνει τον Πέτρο από τη φυλακή του Ηρώδη.
Επίσης όπως φαίνεται στα οράματα της Απο-

καλύψεως, άγγελοι τιμωρούν τους ασεβείς ή 
εξαγγέλλουν την τιμωρία τους. 
Και γιατί διακονούν τους ανθρώπους; Όχι 

ότι έχει ανάγκη ο Θεός από τη βοήθεια τους 
για να τους σώσει, αλλά τους καθιστά συνερ-
γούς του, για να τους δίνει την ευκαιρία να ικα-
νοποιούν την αγαθότητα τους, να τους προ-
σθέτει δόξα και χαρά, και να τους συνδέει με 
τους ανθρώπους. 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
w.w.w.pmeletios.com
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επιχείρησης μαντείων και χρη-
σμών”. Άλλωστε αυτή την “έξυπνη” 
τακτική ακολούθησε ο γιός του, Μι-
χαήλ και αυτός. Ο νεώτερος Μιχαήλ 
όταν είδε πως δεν καταστρεφόταν 
από πυρκαϊά κάποια πόλη, όπως 
είχε προφητεύσει, έσπευσε και την 
πυρπόλησε ο ίδιος!… Το ατύχημα 
ήταν ότι έγινε αντιληπτός από τους 
κατοίκους της πόλεως κι αυτό σήμα-
νε το τέλος του και το τέλος των… 
“προφητειών” του.

Στις μέρες μας μη έχοντας με τι 
άλλο ν’ ασχοληθούμε, επειδή μπαί-
νομε στη τρίτη χιλιετία, φέραμε στο 
προσκήνιο τον Νοστράδαμο, και 
αναστήσαμε όλους τους χρησμούς 
των αστρολόγων. Οι τηλεοράσεις και 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναγωνί-
ζονται περισσότερο χρόνο στους δι-
αδόχους του Νοστράδαμου.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 
έχουν εκτενείς στήλες με ωροσκό-
πια. Και για κάθε ενδεχόμενο, λήγο-
ντας του 20ού αιώνος και αρχομένου 
του 21ου, μιας κι έχουμε αναπτύξει 
σε απίστευτο βαθμό και την τηλεφω-
νία μας, παίρνουμε… “όσοι πιστοί” το 
09… και συνδιαλεγόμαστε αυτοπρο-
σώπως με την… Ανδρομέδα ή τον… 
κ. Πλούτωνα ή Κρόνο, πλουτίζοντάς 
τους κατά περίπτωση και μαθαίνο-
ντας ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας… Κι αν 
τολμήσετε πέστε κάτι στους αφελείς 
ενδιαφερομένους, που προάγουν 
ολοένα και περισσότερο τις “χρυσές 
δουλειές” των αστρολόγων.

Σε εποχή που το εμπόριο των 
ψυχοναρκωτικών ανθεί αφάνταστα 
κάποιοι ούτε που υποψιάζονται τον 
κίνδυνο. Ωστόσο τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.

Πως ο σημερινός άνθρωπος ανέ-

χεται μοιρολατρικά ένα τέτοιο εμπαιγ-
μό; Διότι περί καθαρού εμπαιγμού 
και αγυρτείας πρόκειται.

Διότι α) η αστρολογία απέτυχε 
άπειρες φορές. Κι αν κάποτε δεν 
έπεσε έξω, αυτό ήταν καθαρά συ-
μπτωματικό.

β) Διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία 
να πιστεύουμε πως τα νεκρά άστρα 
μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 
μας ή να προφητεύσουν το μέλλον 
μας.

και γ) Διότι ούτε επιστήμη είναι, 
ούτε και αξιόπιστη αποδείχθηκε.

Η αστρολογία είναι ένα πολύ φθηνό 
και επικίνδυνο υποκατάστατο. Προ-
σφέρεται δε ανέντιμα, αλλά και πανά-
κριβα στον άνθρωπο. Και βέβαια σε 
κείνον που μη πιστεύοντας στο Θεό 
έχει την αφέλεια να προσδοκά λύση 
των προβλημάτων του από γόητες 
και πλάνους. Δηλαδή σε πρόσωπα, 
που γυρίζοντας μια γυάλινη σφαίρα 
ή “συνομιλώντας” με πνεύματα πα-
νούργα και πονηρά, τον σπρώχνουν 
στο ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
της ζωής του μοιρολατρικά.

Είναι να κλαίει κανείς για όσους 
ασκούν την απόκρυφη και “ευτελή” 
αυτή “τέχνη”, όπως επίσης και τα 
απατημένα και δυστυχισμένα θύμα-
τά τους…

Ν. Ροδινός

*Βλ. και άρθρο “Αστρολογία” στο 
Επιστημονικό και Φοιτητικό Περιοδι-
κό “Η Δράσις μας” τ. 374, Δεκέμβριος 
1999

“Προς την ΝΙΚΗΝ”, Φεβρουάρι-
ος 2000

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  
Η επιστήμη της απάτης
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Ε Φ Ρ Ι Ξ Α
Του Νίκου Τ. Παγώνη

να προσθέσω».
Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, η Μαριάννα Τζιάντζη, 
με τίτλο «Μια φοράδα που ξεψύχησε στη γράνα» 
αναφέρεται σε μερικά άλλα γεγονότα, άσχετα επι-
φανειακά με την πρώτη αφήγηση, που ενώνονται, 
όμως, πολύ δυνατά μεταξύ τους στα μαύρα άδυτα 
της ανθρώπινης ψυχής.
«Φρικτό θάνατο βρήκε ένα άλογο πέρυσι τον Ια-
νουάριο σε ένα χωριό του Δήμου Ολυμπίας. Ο ιδι-
οκτήτης του, που για κάποιο λόγο ήθελε να το ξε-
φορτωθεί, το έδεσε από τον κοτσαδόρο του αυτο-
κινήτου του και το έσερνε επί δύο χιλιόμετρα στην 
άσφαλτο, αναπτύσσοντας ταχύτητα την οποίαν 
δεν μπορούσε να φτάσει τρέχοντας το ζώο. (...) 
Ούτε στα κτήνη δεν αξίζει τέτοιο μαρτύριο: τα δύο 
μπροστινά πόδια του θηλυκού αλόγου έσπασαν, 
το δέρμα του τρίφτηκε κι έλιωσε, ενώ στην κοιλιά 
του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα που αιμορραγούσε 

και απ΄όπου φαίνονταν τα εντόσθιά του. Ύστερα 
ο ιδιοκτήτης έλυσε το ζώο, αφήνοντάς το σε ένα 
αρδευτικό χαντάκι, μια γράνα, για να αργοπεθά-
νει. Σε παρόμοια διαδικασία είχαν υποβληθεί το 
2009 στη Νέα Μανωλάδα και άνθρωποι, όχι όμως 
Έλληνες, αλλά Μπανγκλαντεσιανοί, με σκοπό τον 
σωφρονισμό τους, όχι τη θανάτωση τους». (…)
«Όταν όλοι σχεδόν οι Έλληνες αγρότες είχαν απο-
κτήσει τρακτέρ, πολλοί θανάτωσαν τα γαϊδούρια 
τους ή μάλλον επιτάχυναν το θάνατό τους. Κάποιοι 
απλώς τα εγκατέλειπαν δεμένα και χωρίς νερό σε 
ένα χωράφι, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, περνούσαν 
δύο σύρματα ανάμεσα στα σαγόνια του ζώου και 
τα έδεναν σφικτά στο κεφάλι του, με τρόπο ώστε 
το στόμα να μένει μισάνοικτο, ο γάιδαρος να μη 
μπορεί να φάει και να καταπιεί κι έτσι να πεθάνει 
από δίψα και ασιτία. Ένας φίλος, που μεγάλωσε 
σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, θυμάται τις μύγες 
που βούιζαν πάνω από τις αιμάσσουσες πληγές 
που χάραζε το σύρμα στα μάγουλα του δόλιου του 
ζωντανού. Ήταν μια σκληρή λύση ανάγκης, καθώς 
το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορούσε να αντέξει 
τη συντήρηση του γάιδαρου και του τρακτέρ, ενώ 
τότε μάλλον θα ήταν αδιανόητο να ασκηθεί δίωξη 
σε αγρότη για παραμέληση όνου».  
Σκληρή λύση ανάγκης... που δεν παύει, όμως, να 
δείχνει με μελανά χρώματα τα σκοτεινά αποθέμα-
τα απανθρωπιάς που ορισμένοι κρύβουν μέσα 
τους.
Πάντα κάποια δικαιολογία υπάρχει για τις οποιεσ-
δήποτε ακρότητες που διαπράττονται. Πάντα 
αναζητούνται αιτίες που να δικαιολογούν βαρβα-
ρότητες και φρικαλεότητες. Δικαιολογίες και αιτίες, 
όμως, που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αν 
μη τι άλλο σέβονται, την ανθρώπινη υπόσταση 
τους.
«Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη οργάνωση που ενερ-
γεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας», μου 
έλεγε ο συνδαιτυμόνας μου. Με γνώμονα το συμ-
φέρον της Ελλάδας υποθέτω ενεργούσαν πρό-
σφατα οι Χρυσαυγήτες στην Αθήνα όταν κυνηγού-
σαν με κατσαβίδια και στειλιάρια τους αλλοδαπούς 
για να τους ξυλοφορτώσουν. 
Το «συμφέρον της πατρίδας», μάλλον θα είχαν 
κατά νου κι εκείνοι που έσφαξαν τον νεαρό μαύρο, 
πάλι στην Αθήνα. Την «Ελλάδα στους ‘Έλληνες» 
υποθέτω ότι προωθούσαν οι νεοναζί που τσάκι-
ζαν το κεφάλι των μελαψών με το κοντάρι της γα-

λανόλευκης. 
Το συμφέρον 
του φαίνεται 
πως κοίταζε 
και ο ιδιοκτή-
της της φορά-
δας (αν και η 
δικαιοσύνη έχει 
αντίθετη γνώμη 
και γι΄ αυτό τον 
πα ρ α π έ μ π ε ι 
σε δίκη με την 
κατηγορία της 
κακοποίησης 
και θανάτωσης 
ζώου).
Πόσο μεγάλο, 
όμως, μπορεί 
να είναι αυτό 
το συμφέρον 
που μας κάνει 
να φερόμαστε 
εμείς σαν ζώα;
Η αλήθεια είναι 
ότι κάποιες φο-
ρές ο νους του 

ανθρώπου θολώνει. Βλέπει μπροστά του το πρό-
βλημα και αναζητά την πλέον εύκολη και αποτελε-
σματική λύση. Χωρίς πολύ σκέψη, σχεδόν τυφλά, 
αφήνει τα ζωώδη του ένστικτα να κυριαρχούν και 
ενεργεί απερίσκεπτα, χωρίς ενδοιασμούς και συ-
ναισθηματισμούς.
Κάπως έτσι, φαίνεται, ότι νοιώθουν πολλοί κάτοι-
κοι του κέντρου της Αθήνας, αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση εγκληματικότητας, που επιβάλει τον 
φόβο, ο οποίος συνδράμει στο να φέρνει στην επι-
φάνεια συναισθήματα αντίθετα με το ήθος και τη 
θρησκευτική πίστη των περισσοτέρων. 
Είναι, όμως, συναισθήματα που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη αυτοπροστασίας και αυτοσυντή-
ρησης και όχι από βαθιά ριζωμένες ιδεολογίες και 
νοοτροπίες, που ξεφεύγουν κατά πολύ από την 
ανθρωπιά. 
Και εννοώ εκείνους που διέπονται από ρατσιστι-
κές, μισαλλόδοξες ιδέες, νταήδες τύπου Καζάκου, 
που δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, να δείρουν, 
να πληγώσουν, ακόμα και να φονεύσουν, υπο-
στηρίζοντας, δήθεν, «το συμφέρον της χώρας».
Πολύ λίγο διαφέρουν από εκείνους τους παλικα-
ράδες που απάνθρωπα βασανίζουν τα απροστά-
τευτα ζώα (για να τους δω να κάνουν κάτι το παρό-
μοιο σε κανένα λιοντάρι), και που, επιπλέον, στην 
περίπτωση της φοράδας και των γαϊδουριών, τα 
άμοιρα ζώα, τους είχαν πιστά υπηρετήσει.
Τίποτα φίλοι μου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρωπιά μας. Τη δύναμη εκείνη που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού 
βασιλείου, το χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, δεν 
το κληρονομούμε έμφυτα, αλλά χρειάζεται πολλή 
και επίμονη καλλιέργεια για να το αποκτήσουμε.
Παραδόξως, εκείνοι που επιδιώκουν να επαναφέ-
ρουν τους «Εθνικούς Έλληνες», δηλαδή εκείνους 
που πιστεύουν και ενεργούν με οδηγό τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό (δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα 
συναφή), εντρυφούν έναν έντονο εθνικισμό, με 
ρατσιστικές, νεοναζί, ιδεολογίες. Είναι εκείνοι που 
παρουσιάζουν έντονη ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 
απανθρωπιά και που είναι διατεθειμένοι, με την 
πρώτη ευκαιρία, να λιντσάρουν, να κτυπήσουν και 
να κακοποιήσουν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στο 
εθνικιστικό τους προφίλ.
Και λέω παραδόξως, διότι ο συνδαιτυμόνας μου 
από όλη την πνευματική παρακαταθήκη των αρ-
χαίων ημών προγόνων θυμήθηκε μόνο εκείνο το 
«πας μη Έλληνας βάρβαρος», αν και ανέφερε σε 
κάποια στιγμή ότι «Έλληνας είναι ο μετέχων της 
ημετέρας παιδείας» (λέτε γι’ αυτό να ζητούσαν 
από τους αλλοδαπούς να πουν την αλφαβήτα 
πριν να τους κατραπακιάσουν οι αγαπώντες τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;).
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο χορτάτος έχει 
περισσεύματα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ο κα-
κομοιριασμένος, ο αγωνιών για το αύριο, πού να 
βρει το σθένος να σκεφτεί τίποτα άλλο από την 
επιβίωση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
καθημερινά αντιμετωπίζει. Η ανέχεια και η δυστυ-
χία απαξιώνει τον άνθρωπο, λένε, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έτσι είναι. Όχι γιατί έτσι 
γεννηθήκαμε, αλλά επειδή έτσι μάθαμε. Δηλαδή, 
επειδή λείπει η παιδεία και η καλλιέργεια. 
Παιδεία και καλλιέργεια, όμως, υποτίθεται ότι κατέ-
χουν οι λάτρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Ή μήπως κι αυτός έχει πέσει θύμα και χρησιμεύει 
σαν δικαιολογία για τις ανομίες και την απανθρω-
πιά όλων εκείνων που ο νους τους θολώνει από το 
μίσος και την έχθρα;
Δεν ξέρω. Πάντως εκείνο που ξέρω και καταλα-
βαίνω πολύ καλά είναι ότι δύσκολα θα έλθει ο και-
ρός που δεν θα φρίττω με τις ιστορίες που συχνά 
διαβάζω. 
Να, λοιπόν, πώς ένας εκ φύσεως αισιόδοξος με-
τατρέπεται σε απαισιόδοξο. 
Αν και, πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που δεν το 
θέλω καθόλου.    
.
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κόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 

λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ 

κάλλιον του πισκόπου.»
Δηλαδή:
Δεν φεύγω Κιόρογλου, γιατί αν 

φύγω, η φυγή μου
Θα γίνει αιτία θανατικού σε όλους 

τους Ρωμιούς του τόπου
Με την φυγή μου, να βάλω θηλιά 

στο λαιμό του κόσμου; 
Αντί του αίματος των πολλών καλύ-

τερα το αίμα του Επισκόπου.

«Αυτός είναι άλλος τόπος, με 
ανθρώπους άλλης φυλής»

 Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. 

Οι ήρωες εκείνοι ξεχάστηκαν. Ακόμα 
και όταν τυπικά τους τιμούμε, άλλα 
επιδιώκουμε, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις πρόσφατες εορταστικές εκ-
δηλώσεις κατά την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
 Εμείς οι σημερινοί Ελληνες ζούμε 

ελεύθεροι και φτάσαμε σε αξιοζήλευ-
τα σημεία προόδου.
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω χρεών 

και μνημονίου, χάθηκαν πολλά από 
τα «κεκτημένα» που έκαναν την ζωή 
των νεο-Ελλήνων δυσκολότερη.
 Γι’ αυτό βλέπουμε καθημερινά 

απεργίες, συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις. Ναι είναι δύσκολα τα πράγμα-
τα αλλά με τις απεργίες, τις καταλή-
ψεις και τους «αγανακτισμένους» δεν 
είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η κρίση. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς οι σημε-
ρινοί Ελληνες αλλάξαμε στόχους. 
Ξεχάσαμε το συμφέρον της Πατρί-
δας, ξεχάσαμε το «εμείς» και  μας 
καίει μόνο το ατομικό συμφέρον και 
το «εγώ.»
 Αυτά φαίνεται είδε και ο αείμνηστος 

καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, που πέθανε πριν από 
λίγο καιρό, στις 5 Σεπτεμβρίου.
 Γνωστός ο καθηγητής με τον οποίο 

πολλοί πιθανώς να διαφώνησαν σε 
πολλά από όσα έλεγε και έκανε όσο 
ζούσε. Ομως λίγο πριν αποχαιρετίσει 
τα εγκόσμια, μόλις δύο ημέρες πριν 
κλείσει τα μάτια του είχε γράψει 
ένα  αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε 
αυτό γράφει: 
"Η ζωή πάνω στο νήμα. Σαλπάρω 

ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτή που 
αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι 

πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος 
τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. 
Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά 
τους; Νάστε όλοι καλά".
 Δυστυχώς με τις διαπιστώσεις του 

καθηγητή Γεωργίου-Αλέξανδρου 
Μαγκάκη σήμερα συμφωνούν πολ-
λοί που έκπληκτοι διαπιστώνουν 
ότι πλέον έχει «γίνει άλλος τόπος» 
και σε αυτήν κατοικούν «άνθρωποι 
άλλης φυλής. Γιατί δεν είναι πολλοί 
εκείνοι που θα δουν κοινά μεταξύ 
των Ελλήνων του 1821, τον αγώνα 
των Ελλήνων Κυπρίων ειδικά και 
των σημερινών Ελλήνων.
 Ας ευχηθούμε ότι η «Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» και ότι παρά τα όσα γί-
νονται γύρω μας, θα ξαναβρούμε σαν 
Εθνος τον βηματισμό των προγόνων 
μας και θα μείνουμε πιστοί, «τοις 
κεινων ρήμασι πειθόμενοι». 
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Για τις μεταγραφές:

«Η οργάνωση της προετοιμασίας 
θα κριθεί από το αν θα βγούμε στο 
Champions League ή στο Europa 
League. Δεν μπορούμε να πούμε 
ακόμα για την προετοιμασία. Είναι 
πράγματα που τα δουλεύουμε. Όσον 
αφορά στους ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει των πλέι-οφ και επειδή η ομάδα 
πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή 
και αφοσιωμένη, δεν υπάρχει καμία 
συζήτηση.
» Υπάρχει δέσμευση ότι ο κορμός 
κατά 90% δεν θα χαλάσει και θα πα-
ραμείνει όπως έχει. Ο Ολυμπιακός 
Βόλου θα κάνει από 5 μέχρι 7 μετα-
γραφές. Θα προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο, για παίκτες που έχουμε δει. 
Δεν είναι της συζήτησης. Η ομάδα θα 
πουλήσει ανάλογα με την αξία του, 1,5 
παίκτη. Δηλαδή έναν, άντε δύο. Και 
θα τον αναπληρώσουμε με καλύτερο. 
Του χρόνου θα υπάρχουν υψηλότεροι 
στόχοι».

Για τα προβλήματα που είχε ο φά-
κελος του Ολυμπιακού Βόλου:

«Είναι ένα πρόστιμο που μπήκε για 
παράλειψη κάποιων στοιχείων, που 
τα πήγαμε πιο μετά και αφορούσαν 
τις ακαδημίες. Η Super League έχει 
συγκεκριμένα status και είναι δύσκο-
λο από ξυπόλητοι, να φορέσουμε 
σμόκιν. Θέλει χρόνο να προσαρμο-
στούμε. Με άριστα το 10 θα έδινα 9 
στους ανθρώπους που δουλεύουν 
στις υποδομές. Ευχή μου είναι να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται 
χρόνος και θα βελτιωθούμε σε αυτό 
το κομμάτι.
» Είναι ανεπίτρεπτο σε μα επαρχιακή 
πόλη να μην υπάρχουν υποδομές 
και να μην υπάρχει δυνατότητα τα 
παιδιά να κάνουν αθλητισμό μέσα 
σε ανθρώπινες καταστάσεις. Έχουμε 
διάθεση και οράματα, αλλά θέλουμε 
και τη συμπαράσταση της τοπικής 
κοινωνίας. Από υποδομές και έργα, 
δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είναι 
ντροπή για τους πολιτικούς. Θέλουμε 
όλο τον κόσμο δίπλα. Ας ελπίσουμε 
ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθή-
σουν και θα κάνουν 5 πράγματα για 
αυτήν την πόλη».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η 
ομάδα στο ΕΑΚ:

«Ό,τι αξίζεις εισπράττεις και παίρνεις. 
Πριν 1,5 χρόνο δώσανε 280.000 για 
να φτιάξουν το ΕΑΚ. Τώρα είναι σε-
ληνιακό τοπίο. Έπρεπε να τους κρε-
μάσουν και να τους φτύνει ο κόσμος. 
Στη Β’ Εθνική είπα ότι δεν μπαίνω 
εδώ. Ούτε τουαλέτα δεν υπήρχε. Σιγά 
σιγά πάμε στο καλύτερο. Ελπίζω μαζί 
να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποια 
είναι η φυσική έδρα; Το ΕΑΚ; Πάρτε 
το εσείς. Το άξιζε πριν η ομάδα. Τώρα 

δεν το αξίζει. Αυτός είναι τώρα ο Ολυ-
μπιακός Βόλου; Κοιτάμε μπροστά».

Για την προσέλευση του κόσμου 
στα πλέι-οφ:

«Δεν θα αναφερθώ στα παιχνίδια. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο φίλαθλος, 
ως ένα ευχαριστώ σε όλους, είναι να 
αγοράσουν ένα εισιτήριο και να τιμή-
σουν αυτήν την ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ 
θα τυπωθούν ακριβώς 1500 και θα 
διατεθούν από 500 εισιτήρια σε κάθε 
έναν από τους τρεις συνδέσμους. 
Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατέ-
ψουμε την ομάδα. Δίνετε η ευκαιρία σε 
λογικές τιμές, να πάρουν εισιτήρια και 
να δουν αυτήν την ομαδάρα. Στα άλλα 
ματς έχουμε τη διάθεση να δώσουμε 
εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και 
με τη σειρά τους να μας δώσουν και 
αυτοί».
Newsroom ΔΟΛ

Με βάση τις καταγγελίες του Μπέου
H Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου κάλεσε σε απολογία τον 
Κούγια

Αθήνα Σε απολογία κλήθηκε ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Αλέξης 
Κούγιας, από την Πρωτοβάθμια 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ & Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, με βάση τα όσα 
έχει καταγγείλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 
Η κλήση, η οποία αξίζει να σημειωθεί 
ότι κοινοποιήθηκε τόσο στον Αχιλλέα 
Μπέο, όσο και στον πρώην πρόεδρο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Νικόλα Πα-
τέρα, αναφέρει τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επι-
τροπή της FOOTBALL LEAGUE - 
FOOTBALL LEAGUE 2, κάλεσε σε 
απολογία την Πέμπτη 5-5-2011 και 
ώρα 10:00 τον πρόεδρο της ΠΑΕ 
Παναχαϊκή 2005 κ. Α. Κούγια προς 
απολογία για τις πειθαρχικές παρα-
βάσεις που καταγγέλλονται στην με 
ημερομηνία 29-3-2011 καταγγελία 
του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Βόλου κ. Αχ. Μπέου, η οποία ήδη 
του έχει κοινοποιηθεί και η οποία του 
κοινοποιείται και πάλι μόνο όμως κατά 
το σκέλος της που με αυτήν καταγγέλ-
λονται πειθαρχικές παραβάσεις που 
φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος του 
καταγγέλλοντος, αθλητικών παρα-
γόντων, Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων και Επαγγελματικών Πο-
δοσφαιρικών Ενώσεων».
Newsroom ΔΟΛ

Ο Βαρδινογιάννης παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια του

Αθήνα O Γιάννης Βαρδινογιάννης 
εμμένει στην αρχική του θέση να μην 

είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων, 
ωστόσο ο πολυμετοχικός Παναθηνα-
ϊκός περνά στην διακυβέρνηση του, 
ενεργοποιώντας στο διοικητικό συμ-
βούλιο τους δύο εξαδέλφους του Νίκο 
Θ. και Νίκο Γ. Βαρδινογιάννη.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για την 
εμφάνιση της φιλοσοφίας του Τζίγκερ 
θα παρουσιαστούν στο τέλος του κα-
λοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Ποιες είναι αυτές 
οι ενδείξεις; Ο,τι πιο ριζοσπαστικό είναι 
η είσοδος ενός Βαρδινογιάννη στο δι-
οικητικό σχήμα. Συζητείται η ανάληψη 
της αντιπροεδρίας από έναν εκ των 
δύο Νίκων Βαρδινογιάννηδων, ξά-
δερφων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ.
Αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έως 
την παραίτηση του Νίκου Θόδωρου 
Βαρδινογιάννη. Ο έτερος, ο γιος του 
«Καπετάνιου», παραμένει ενεργό 
μέλος του Δ.Σ. Ασφαλώς έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία η τοποθέτηση 
ενός μέλους της οικογένειας σε διοι-
κητικό πόστο.
Επιπλέον, ο Τζίγκερ στρέφεται σε 
περιπτώσεις γνωστών, δοκιμασμένων 
και έμπιστων προσώπων για θέσεις 
- κλειδιά εντός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος (Ζάετς, Βέλιτς, Λιβαθηνός). 
Ασφαλώς και «μετράει» την κοινή πα-
ναθηναϊκή γνώμη και τις όποιες αντι-
δράσεις μπορούν να προκύψουν, γι’ 
αυτό και κρατάει το χαρτί του άφθαρ-
του προσώπου. Φαίνεται πάντως ότι 
θα κάνει όσα περνούν από το χέρι του 
για να προκριθεί λύση δοκιμασμένου 
τεχνικού διευθυντή, αλλά και γενικού 
αρχηγού.

Συν τοις άλλοις, ο Βαρδινογιάννης 
στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον 
Γόντικα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
καταλάβει και επίσημα τον τίτλο του 
προέδρου. Αν κι αυτό μικρή σημασία 
έχει από τη στιγμή που παραμένει ο 
άνθρωπος ο οποίος «τρέχει» τη διοι-
κητική καθημερινότητα. Αδιευκρίνιστο 
παραμένει αν θα παραμείνει ενεργή η 
διοικούσα επιτροπή, αφού ήδη Νίκας 
και Πολέμης έχουν περάσει -για δια-
φορετικούς λόγους- σε δεύτερο πλάνο.
Ενα από όσα δεν έχουν αποσαφηνι-
στεί ακόμα, καθώς εκκρεμούν τα πλέι 
οφ, είναι το θέμα του προπονητή. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζε-
σουάλδο Φερέιρα δεν έχει πείσει τον 
Βαρδινογιάννη και επομένως υπάρχει 
στην ατζέντα σοβαρή πιθανότητα αντι-
κατάστασής του. Οπως έχει τονιστεί 
στο παρελθόν, τα πλέι οφ θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του 
Πορτογάλου.
Υπάρχουν κι άλλες σκέψεις του με-
γαλομετόχου. Επιθυμία του Τζίγκερ 
όμως είναι να περάσει το καλοκαίρι 
των μεγάλων εμποδίων (με τις πωλή-
σεις πρωτοκλασάτων παικτών και τις 
περικοπές συμβολαίων) και μετά να 
προχωρήσει στην περαιτέρω εφαρ-
μογή τους. Και αυτό για να αποφύγει 
τη μεγάλη φθορά.
Αποφασισμένος να επιστρέψει στον 
Παναθηναϊκό είναι ο Ματίας Μπιάρ-
σμιρ. Ο διεθνής Σουηδός, ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη 
Ρόζενμποργκ τόνισε ότι τον Ιούλιο θα 
ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.
Newsroom ΔΟΛ
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Υπήρξε καθηγητής του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ, φιλόσο-
φος, ιστορικός και γνώστης της 
θεολογικής γραμματολογίας, γνω-
στός στο χώρο της διανόησης, από 
τα συγγράμματα, τις διαλέξεις και 
τις διδαχές του, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, την Ελλάδα και ανά τον κό-
σμο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 
Καβαρνό, ο οποίος όπως αναφέρει 
ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης, απεβίωσε πρόσφατα σε ηλικία 
93 ετών ως απλός καλόγερος στο 
Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
στην Αριζόνα.
Γεννήθηκε στη Βοστόνη, στις 19 

Οκτωβρίου του 1918, από γονείς 
μετανάστες, τον Παναγιώτη και 
την Ειρήνη, με καταγωγή από τη 
Λέσβο, οι οποίοι πήραν τα τρία 
τους παιδιά, την Φραγκούλα, τον 
Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο και 
επέστρεψαν στο χωριό τους, τον 
Τρίγωνα - Πλωμαρίου. Ο Κωνστα-
ντίνος τελείωσε εκεί το Δημοτικό 
Σχολείο και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επέστρεψε στη Βοστόνη.
Ο φιλομαθής Κωνσταντίνος Κα-

βαρνός, αποφοίτησε με άριστα 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ. Ξεκίνησε με σπουδές 
στη Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσι-
κή Ανθρωπολογία και Βιοχημεία, 
καθώς ήθελε να γίνει γιατρός, άλ-
λαξε όμως γνώμη και σπούδασε 
φιλοσοφία.
Γνώριζε απταίστως την Ελληνική, 

Αγγλική, Γαλλική, Αρχαία Ελληνι-
κή και την Λατινική Γλώσσα. Εξέ-
δωσε πάνω από εκατό βιβλία, ενώ 
πολλά άλλα παρέμειναν αδημοσί-
ευτα. Με την εργασία του, «Ο Βίος 
του Ατόμου κατά τον Πλάτωνα εν 
σχέσει προς τον Χριστιανισμό και 
την νεωτέρα Φιλοσοφία», κέρδισε 
το 1941 στο Χάρβαρντ το βραβείο 
«Francis Bowen Prize».
Μετά τη θητεία του στον αμε-

ρικανικό στρατό, το 1945 κέρδι-
σε και πάλι το βραβείο «Francis 
Bowen Prize» για τη μελέτη του 
«Το Πρόβλημα του Προορισμού 
του Ανθρώπου εντός της Φιλοσο-
φίας του Πλάτωνος».
Το Χάρβαρντ τον κατάταξε ανά-

μεσα στους διαπρεπείς φοιτητές 
του, τον εξέλεξε ως «Sheldon 
Fellow» και του έδωσε τη δυνα-
τότητα, καλύπτοντας όλα τα έξο-
δα του, να ταξιδέψει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να μελετήσει τα 
διάφορα φιλοσοφικά τους συστή-
ματα και να γνωριστεί με προσω-
πικότητες επιστημόνων. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και 
αλλού.
Στην Ελλάδα γνώρισε και συζή-

τησε τις σύγχρονες φιλοσοφικές 
θεωρίες με τον τότε πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννη Κα-
λιτσουνάκη, με τους καθηγητές 
της φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, Θεόδωρο Βορέα 

και Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και 
με τους καθηγητές φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη και Ιω-
άννη Ιμβριώτη.
Επιστρέφοντας στη Βοστώνη 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας του 
Χάρβαρντ με την διατριβή, «Η 
Κλασσική Θεωρία της Σχέσεως», 
μία ιστορική και κριτική μελέτη 
για την μεταφυσική του Πλάτω-
νος, του Αριστοτέλη και του Θωμά 
του Ακινάτη.
Ο καθηγητής Καβαρνός συνδέ-

θηκε με στενή γνωριμία και φιλία 
με τον πρωτοπρεσβύτερο Αστέριο 
Γεροστέργιο, προϊστάμενο της 
κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ 
της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν 
συμφοιτητής στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία του σημε-
ρινού Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου. Ο ίδιος έχει συγ-
γράψει τον βίο του καθηγητή και 
μοναχού Κωνσταντίνου Καβαρ-
νού.
«Αγαπούσε κάθε τι το κλασσι-

κό και Ελληνικό. Εύρισκε ψυχική 
γαλήνη και μεγάλη χαρά διαβάζο-
ντας κλασσικούς συγγραφείς της 
αρχαιότητας, αλλά και των μεταγε-
νέστερων χρόνων, όπως τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νύσσης, 
τον Μέγα Φώτιο, τον Ιωάννη Δα-
μασκηνό και άλλους. Πριν από 
δεκαετίες μελέτησε και μετέφρασε 
στην Αγγλική γλώσσα και εξέδωσε 
σε δύο τόμους ανθολογία της Φι-
λοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πα-
τέρων», επισημαίνει στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο π. Αστέριος.
Ο αείμνηστος, σύμφωνα με τον 

π. Αστέριο, είχε προσωπική φιλία 
και μεγάλη εκτίμηση για τον μεγά-
λο λογοτέχνη και αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου, όπως μαρτυρούν οι 92 
ανέκδοτες επιστολές τους προς αυ-
τόν.
Πολλά από τα έργα του μετα-

φράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
(Αλβανικά, Αραβικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Σερ-
βικά).
«Δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή 

για τις μεταφράσεις, αλλά η χαρά 
του ήταν να βλέπει τα έργα του 
να κυκλοφορούν σε παγκόσμια 
κλίμακα», επισημαίνει ο π. Αστέ-
ριος. Και συνεχίζει: «Τον πλήγωνε, 
όμως, βαθιά η καταστροφή της ελ-
ληνικής γλώσσας, κι έλεγε ότι μελ-
λοντικά οι Έλληνες θα ανανήψουν, 
θα εκτιμήσουν και αγαπήσουν το 
λαμπρό παρελθόν τους και θα ερ-
γασθούν για την πνευματική τους 
ανόρθωση».
Ο αείμνηστος Μοναχός Κων-

σταντίνος Καβαρνός διέθετε πολύ 
καλή μνήμη γι’ αυτό θυμόταν λε-
πτομέρειες ακόμα και από τα μα-
θήματα που είχε ακούσει πριν πολ-
λές δεκαετίες από τους καθηγητές 
του. Ο «νέος άγιος των Ελληνικών, 

αλλά και των Αγγλικών Γραμμά-
των», όπως τον χαρακτηρίζει ο 
βιογράφος του, ήταν γνώστης της 
Βυζαντινής μουσικής και έγραψε 
τρεις εργασίες πάνω στο θέμα, ενώ 
επί δεκαετίες έψαλε «με μελωδικό-
τατα και κατανυκτικότατα, κατά το 
Αγιορείτικο ύφος».
«Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καβαρνός ζούσε τη μοναχική ζωή 
μέσα στον κόσμο και πριν ακόμα 
γίνει μοναχός στο Μοναστήρι του 
Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα γι’ 
αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν 
κοσμοκαλόγερο», ανέφερε ο π. 
Αστέριος και πρόσθεσε πως «όταν 
επρόκειτο να γράψει κάτι σπου-
δαίο ή να δώσει κάποια διάλεξη 
τηρούσε αυστηρή νηστεία για να 
έχει διαυγή νου».

ww.kathimerini.grμε πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καβαρνός
Από κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ, 

μοναχός στην Αριζόνα

Dr. Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης
Οδοντιατρική για όλη την Οικογένεια

Θεραπεία Ούλων και Δοντιών
Κορώνες, Οδοντοστοιχείες, Γέφυρες
Διοσκούρων 31, 2ος Οροφος Σπάρτη

Τηλ.: 27310-26668

Specialty: Hardwood Floors, Laying, Refinishing, 
Sanging, Tinting, Refinishing of old floors

ÊáôáóêåõÜæïõìå åî’ áñ÷Þò ðáíôüò 
åßäïõò ðáôþìáôá: ðáñêÝ, ñáìðïôÝ, 

øáñïêüêêáëï, ê.ë.ð.

ÌåãÜëç åðéëïãÞ ãéá ôï åßäïò ôïõ îýëïõ 
ðïõ ðñïôéìÜôå  (äñõ, ïîéÜ, êáñõäéÜ)

ÁíáëáìâÜíïõìå åðéóêåõÝò, îýóéìï, 
öñåóêÜñéóìá, ëïõóôñÜñéóìá ìå varnish 
Þ crystal êáé óôï ÷ñþìá ðïõ ðñïôéìÜôå 

G. GENERAL CONSTRUCTION
ÐÁÔÙÌÁÔÁ ÄÉÁÑÊÅÉÁÓ
ÅÉÄÉÊÏÔÇÔÁ ÌÁÓ ÔÁ 
ÎÕËÉÍÁ ÐÁÔÙÌÁÔÁ

Γιώργος και Τάσσος 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

514.867.8704  ·  514.513.1229
450.678.8704

ÐÏËÕÅÔÇÓ 

ÐÅÉÑÁ

ÄÙÑÅÁÍ 
ÅÊÔÉÌÇÓÇ

«Δεν είμαστε αποικία... 
δεν θα μας πνίξετε» 

διαμηνύει στους 
Ευρωπαίους ο Ιερώνυμος

Φλώρινα «Δεν είμαστε αποικία» διαμήνυσε ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυ-
μος, από την Φλώρινα όπου βρίσκεται, στέλνοντας 
το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους ότι 
«είμαστε έντιμοι, αλλά δεν θα μας πνίξετε».
«Ναι, μας χρειάζονται οι ξένοι και οι Ευρωπαίοι 

μας. Αλλά είμαστε η Ελλάδα, είμαστε ο Παρθενώ-
νας, είμαστε η Φλώρινα, δεν είμαστε η αποικία. 
Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε μέσα μας και δεν 
είναι δύσκολο να το πιστέψουμε» δήλωσε ο Ιερώ-
νυμος.
Απευθυνόμενος εμμέσως προς τους Ευρωπαίους 

εταίρους ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Ναι αυτά που 
πήραμε να τα δώσουμε, είμαστε έντιμοι, αλλά δεν 
θα μας πνίξετε».
Στην συνέχεια κάλεσε τους Έλληνες να έχουν 

θάρρος και να προχωρήσουν. «Οι Έλληνες είναι 
λίγο φοβισμένοι, είναι λίγο μαζεμένοι, το λέω γιατί 
το ζω. Οι εκκλησιές μας γεμίζουνε και περιμένουν 
μια σπίθα. Ο τόπος μας υποφέρει και υπάρχει κίν-
δυνος αυτή η σπίθα κάποια στιγμή να ξεσπάσει». 
Επίσης, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα 

που φέρουν τη βουλευτή της Δημοκρατικής Αρι-
στεράς, Μαρία Ρεπούση, να τάσσεται υπέρ της 
διακοπής του εκκλησιασμού των μαθητών ο Ιερώ-
νυμος είπε: «Κυρά μου τα παιδιά είναι δικά μου, 
τα παιδιά είναι δικά μας. Ποια είσαι εσύ που θα 
βγάλεις εγκύκλιο, χωρίς να ρωτήσεις αυτούς που 
πάλεψαν και παλεύουν σ’ αυτό τον τόπο γι’ αυτό 
το χώρο. Ποιό είναι το δικαίωμα σου, που εσύ θα 
αποφασίζεις ότι δεν θα εκκλησιάζονται τα παιδιά. 
Τους ρώτησες τους γονείς;».

Newsroom ΔΟΛ

Αποφασισμένοι 
να προστατέψουν 

την Ευρωζώνη 
δηλώνουν 

Μέρκελ-Ολάντ

Βερολίνο, Γερμανία Τη διαβεβαίωση 
ότι θα κάνουν τα πάντα για να προστα-
τέψουν την ακεραιότητα της Ευρωζώνης 
έδωσαν για μια ακόμα φορά η καγκελά-
ριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της 
Γαλλίας στη διάρκεια τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη 

γερμανική καγκελαρία αναφέρεται ότι 
οι Μέρκελ και Ολάντ συμφώνησαν ότι 
«παραμένουν δεσμευμένοι στην ανάγκη 
διατήρησης της ακεραιότητας της Ευρω-
ζώνης».
Ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι τα μέλη της 

Ευρωζώνης πρέπει να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους, «το καθένα στον το-
μέα που του αναλογεί».
Στο Παρίσι σπεύδει την ερχόμενη εβδο-

μάδα και ο Ιταλός πρωθυπουργός για 
συνομιλίες με τον Φρανσουά Ολάντ, ενώ 
στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φινλανδία.
Την ίδια ώρα φουντώνουν τα σενάρια 

για την ισπανική διάσωση, αλλά και το 
νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους.

Newsroom ΔΟΛ
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5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21
Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

Ουάσινγκτον Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Ομπάμα υπεραμύνθηκε της εξωτερικής 
πολιτικής που άσκησε στη διάρκεια της θητείας 
του και επέκρινε εμμέσως τις θέσεις του Ρεπου-
μπλικανού αντιπάλου του Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος 
αρχίζει αυτήν την εβδομάδα περιοδεία στην Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή.
«Πριν από τέσσερα χρόνια, έδωσα μια υπόσχε-

ση. Υποσχέθηκα να τα βάλω με τους εχθρούς 
μας και να ανανεώσω την ικανότητά μας να κα-
θοδηγούμε τον κόσμο. Και ως πρόεδρος αυτό 
έπραξα» τόνισε ο Ομπάμα ενώπιον του ετήσιου 
συνεδρίου της οργάνωσης βετεράνων πολέμου 
(VFW) στο Ρίνο της Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.
«Τη στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε δυσκο-

λίες στη χώρα μας και εξετάζουμε αποφάσεις 
που είναι απαραίτητες, εσείς έχετε τις δεσμεύ-
σεις που έδωσα και αυτές που τήρησα, γνωρίζε-
τε όσα υλοποίησα» δήλωσε ο Ομπάμα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την αποχώρη-

ση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Οι 
τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν 
από τη χώρα το Δεκέμβριο του 2011, όπως είχε 
δεσμευτεί.
Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ρόμνεϊ, ο 

οποίος διαφωνούσε με αυτό το χρονοδιάγραμ-
μα, ο Ομπάμα τόνισε ότι «αυτοί που είπαν ότι 
ο επαναπατρισμός των στρατιωτών μας θα ήταν 
ένα λάθος, θα είχαν διατηρήσει δεκάδες χιλιάδες 
μέλη των δυνάμεών μας στο Ιράκ επ’ αόριστον 
και χωρίς οδικό χάρτη».
«Αλλά όταν κάποιος είναι αρχηγός του στρα-

τού, οφείλει έναν οδικό χάρτη στους στρατιώτες, 
τον οφείλει στη χώρα. Και αυτό σημαίνει πως 
πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πότε αρχίζουν οι 
πόλεμοι αλλά και πότε τελειώνουν» σημείωσε.
Χωρίς να αναφερθεί στις επιθέσεις που συγκλό-

νισαν τη Δευτέρα το Ιράκ, τις πλέον αιματηρές 
των τελευταίων δυόμισι χρόνων, ο Ομπάμα τό-
νισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από 
τη χώρα «με το κεφάλι ψηλά αφήνοντας στους 
Ιρακινούς την ευκαιρία να καθορίσουν το μέλ-

λον τους».
«Όταν ήμουν υποψήφιος [στην πρώτη θητεία] 

είπα ότι αν ο Οσάμα μπιν Λάντεν ήταν στο στό-
χαστρό μας, θα ενεργούσαμε για να προστατεύ-
σουμε τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι 
πρέπει να πάμε στο Πακιστάν» υπογράμμισε ο 
Ομπάμα.
Τις δηλώσεις αυτές είχε καταδικάσει τότε ο Ρό-

μνεϊ, όπως αποκάλυψε το προεκλογικό στρατό-
πεδο του Ομπάμα τον περασμένο Μάιο, με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την αμερικανική 
επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν σε περιοχή του Πακιστάν.
«Υποσχέθηκα να ολοκληρωθεί το έργο στο 

Αφγανιστάν. Ύστερα από χρόνια παρεκκλίσεων, 
έπρεπε να σταματήσουμε τους Ταλιμπάν και να 
ενισχύσουμε τις ικανότητες των Αφγανών» τόνι-
σε. «Για μια ακόμη φορά μερικοί τάχθηκαν κατά 
ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό αυτού του 
πολέμου», ανέφερε επικρίνοντας εμμέσως τον 
Ρόμνεϊ που είχε εκφράσει την διαφωνία του ως 
προς αυτό.
«Αλλά ξέρετε κάτι; Ούτε έτσι θα υπάρξουν 

εγγυήσεις για την ασφάλεια των ΗΠΑ» τόνισε 
ο Ομπάμα, εκφράζοντας ικανοποίηση «για την 
πρόοδο που επιτεύχθηκε από τους Αμερικα-
νούς» στο Αφγανιστάν για να τερματιστεί ο πό-
λεμος «κατά τρόπο υπεύθυνο».
«Γιατί εμείς δείχνουμε το δρόμο σε όλο τον κό-

σμο, ο κόσμος έχει μια νέα στάση απέναντι στις 
ΗΠΑ. Η ικανότητά μας να καθοδηγούμε, προσ-
δίδει περισσότερη εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε 
παντού όπου πηγαίνουμε» είπε ο Ομπάμα.
Ο Ρόμνεϊ, που θα αναμετρηθεί με τον Ομπά-

μα στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, 
αναμένεται επίσης να μιλήσει την Τρίτη ενώπιον 
του VFW στο Ρίνο. Την Πέμπτη θα αρχίσει εξα-
ήμερη περιοδεία στη Βρετανία, το Ισραήλ και 
την Πολωνία.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/
Γαλλικό

Υπεραμύνεται της εξωτερικής πολιτικής του ο Ομπάμα
με το βλέμμα στην περιοδεία Ρόμνεϊ

ΑΝΟΙΞΕ

ΦΙΛΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Βλέποντας την κατάσταση των Σχολείων και  των 
Ιδρυμάτων μας, προτρέπω όσους σε περιπτώσεις θανάτων 
προσφιλών τους προσώπων, ζητούν αντί για λουλούδια 
να ενισχύουν διάφορα Ιδρύματα, ή Νοσοκομεία να μην 
ξεχνούν και ζητούν οικονομική και για τα Σχολεία μας, όπου 
διδάσκεται η γλώσσα μας και οι Ελληνοχριστιανικές μας 
αξίες

Φιλικά
Δημήτριος Λ. Καζύρης

Θ Ρ H Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η   Σ Ε Λ Ι Δ Α
χωρισμένοι σε βάρδιες προσέφεραν δοξολο-

γία στο Θεό όλο το 24ωρο. Βέβαια το τόλμημα 
αυτό δεν συνεχίσθηκε για πολύ, γιατί δυστυ-
χώς στο νυν αιώνα, η ασθένειά του ανθρώπου 

και η ροπή του προς τα 
γήινα, δεν επιτρέπουν 
τέτοια υψηλά πετάγμα-
τα. Πάντως οι φιλόθεες 
ψυχές λένε και σ’ αυτή 
τη ζωή συνεχώς τα λόγια 
του Δαυίδ· «εξομολογή-
σομαί σοι Κύριε, εν όλη 
καρδία μου και εναντί-
ον αγγέλων ψαλώ σοι» 
(Ψαλμ. 137,1). Το «ενα-
ντίον αγγέλων» ο ι. Χρυ-
σόστομος το ερμηνεύει 
«θα συναγωνισθώ τους 
αγγέλους σου Κύριε στην 
προσευχή».
Αυτό αρέσει πολύ στους 

αγγέλους, των οποίων 
μια άλλη προσφορά είναι 
να μεταφέρουν στο θρόνο 

τ ο υ 

Θεού τις προσευχές των αγίων, που παρο-
μοιάζονται με θυμίαμα που βρίσκεται μέσα σε 
χρυσές φιάλες (Αποκ. 5,7).

Β΄. Ν’ αναγγέλλουν τα θελήματα του Θεού, 
να αποκαλύπτουν τα θεία σχέδια, να ερ-
μηνεύουν τα οράματα των προφητών, και 
να διακονούν τους πιστούς στις διάφορες 
ανάγκες τους. Αυτά τα βλέπουμε σε πολλά 
μέρη της Γραφής.
 Έτσι άγγελοι παρουσιάζονται στον Αβραάμ, 

τους φιλοξενεί και κείνοι του αναγγέλλουν πότε 
θ’ αποκτήσει μωρό. Άγγελοι ειδοποιούν τον 
Λωτ να φύγει από τα Σόδομα και τον προστα-
τεύουν έως ότου φύγει. 
Άγγελοι παρουσιάζονται στον Δανιήλ και του 

αποκαλύπτουν τι σημαίνουν διάφορα οράμα-
τα, όπως και στον Ιωάννη τον Θεολόγο στην 
Αποκάλυψη. 
Άγγελος παρουσιάζεται στο Ζαχαρία και του 

αναγγέλλει ότι θα γεννηθεί ο Πρόδρομος, άγ-
γελος στη Μαρία, στον Ιωσήφ στο όνειρο του, 
στους ποιμένες, στις μυροφόρες, και αργότερα 
άγγελοι μιλούν για την ανάληψη του Χριστού 
στους μαθητές του, και άγγελος ελευθερώνει 
τους αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη από τη 
φυλακή όπως και σε άλλη περίπτωση ελευθε-
ρώνει τον Πέτρο από τη φυλακή του Ηρώδη.
Επίσης όπως φαίνεται στα οράματα της Απο-

καλύψεως, άγγελοι τιμωρούν τους ασεβείς ή 
εξαγγέλλουν την τιμωρία τους. 
Και γιατί διακονούν τους ανθρώπους; Όχι 

ότι έχει ανάγκη ο Θεός από τη βοήθεια τους 
για να τους σώσει, αλλά τους καθιστά συνερ-
γούς του, για να τους δίνει την ευκαιρία να ικα-
νοποιούν την αγαθότητα τους, να τους προ-
σθέτει δόξα και χαρά, και να τους συνδέει με 
τους ανθρώπους. 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
w.w.w.pmeletios.com
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επιχείρησης μαντείων και χρη-
σμών”. Άλλωστε αυτή την “έξυπνη” 
τακτική ακολούθησε ο γιός του, Μι-
χαήλ και αυτός. Ο νεώτερος Μιχαήλ 
όταν είδε πως δεν καταστρεφόταν 
από πυρκαϊά κάποια πόλη, όπως 
είχε προφητεύσει, έσπευσε και την 
πυρπόλησε ο ίδιος!… Το ατύχημα 
ήταν ότι έγινε αντιληπτός από τους 
κατοίκους της πόλεως κι αυτό σήμα-
νε το τέλος του και το τέλος των… 
“προφητειών” του.

Στις μέρες μας μη έχοντας με τι 
άλλο ν’ ασχοληθούμε, επειδή μπαί-
νομε στη τρίτη χιλιετία, φέραμε στο 
προσκήνιο τον Νοστράδαμο, και 
αναστήσαμε όλους τους χρησμούς 
των αστρολόγων. Οι τηλεοράσεις και 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναγωνί-
ζονται περισσότερο χρόνο στους δι-
αδόχους του Νοστράδαμου.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 
έχουν εκτενείς στήλες με ωροσκό-
πια. Και για κάθε ενδεχόμενο, λήγο-
ντας του 20ού αιώνος και αρχομένου 
του 21ου, μιας κι έχουμε αναπτύξει 
σε απίστευτο βαθμό και την τηλεφω-
νία μας, παίρνουμε… “όσοι πιστοί” το 
09… και συνδιαλεγόμαστε αυτοπρο-
σώπως με την… Ανδρομέδα ή τον… 
κ. Πλούτωνα ή Κρόνο, πλουτίζοντάς 
τους κατά περίπτωση και μαθαίνο-
ντας ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας… Κι αν 
τολμήσετε πέστε κάτι στους αφελείς 
ενδιαφερομένους, που προάγουν 
ολοένα και περισσότερο τις “χρυσές 
δουλειές” των αστρολόγων.

Σε εποχή που το εμπόριο των 
ψυχοναρκωτικών ανθεί αφάνταστα 
κάποιοι ούτε που υποψιάζονται τον 
κίνδυνο. Ωστόσο τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.

Πως ο σημερινός άνθρωπος ανέ-

χεται μοιρολατρικά ένα τέτοιο εμπαιγ-
μό; Διότι περί καθαρού εμπαιγμού 
και αγυρτείας πρόκειται.

Διότι α) η αστρολογία απέτυχε 
άπειρες φορές. Κι αν κάποτε δεν 
έπεσε έξω, αυτό ήταν καθαρά συ-
μπτωματικό.

β) Διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία 
να πιστεύουμε πως τα νεκρά άστρα 
μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 
μας ή να προφητεύσουν το μέλλον 
μας.

και γ) Διότι ούτε επιστήμη είναι, 
ούτε και αξιόπιστη αποδείχθηκε.

Η αστρολογία είναι ένα πολύ φθηνό 
και επικίνδυνο υποκατάστατο. Προ-
σφέρεται δε ανέντιμα, αλλά και πανά-
κριβα στον άνθρωπο. Και βέβαια σε 
κείνον που μη πιστεύοντας στο Θεό 
έχει την αφέλεια να προσδοκά λύση 
των προβλημάτων του από γόητες 
και πλάνους. Δηλαδή σε πρόσωπα, 
που γυρίζοντας μια γυάλινη σφαίρα 
ή “συνομιλώντας” με πνεύματα πα-
νούργα και πονηρά, τον σπρώχνουν 
στο ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
της ζωής του μοιρολατρικά.

Είναι να κλαίει κανείς για όσους 
ασκούν την απόκρυφη και “ευτελή” 
αυτή “τέχνη”, όπως επίσης και τα 
απατημένα και δυστυχισμένα θύμα-
τά τους…

Ν. Ροδινός

*Βλ. και άρθρο “Αστρολογία” στο 
Επιστημονικό και Φοιτητικό Περιοδι-
κό “Η Δράσις μας” τ. 374, Δεκέμβριος 
1999

“Προς την ΝΙΚΗΝ”, Φεβρουάρι-
ος 2000

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  
Η επιστήμη της απάτης
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Ε Φ Ρ Ι Ξ Α
Του Νίκου Τ. Παγώνη

να προσθέσω».
Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, η Μαριάννα Τζιάντζη, 
με τίτλο «Μια φοράδα που ξεψύχησε στη γράνα» 
αναφέρεται σε μερικά άλλα γεγονότα, άσχετα επι-
φανειακά με την πρώτη αφήγηση, που ενώνονται, 
όμως, πολύ δυνατά μεταξύ τους στα μαύρα άδυτα 
της ανθρώπινης ψυχής.
«Φρικτό θάνατο βρήκε ένα άλογο πέρυσι τον Ια-
νουάριο σε ένα χωριό του Δήμου Ολυμπίας. Ο ιδι-
οκτήτης του, που για κάποιο λόγο ήθελε να το ξε-
φορτωθεί, το έδεσε από τον κοτσαδόρο του αυτο-
κινήτου του και το έσερνε επί δύο χιλιόμετρα στην 
άσφαλτο, αναπτύσσοντας ταχύτητα την οποίαν 
δεν μπορούσε να φτάσει τρέχοντας το ζώο. (...) 
Ούτε στα κτήνη δεν αξίζει τέτοιο μαρτύριο: τα δύο 
μπροστινά πόδια του θηλυκού αλόγου έσπασαν, 
το δέρμα του τρίφτηκε κι έλιωσε, ενώ στην κοιλιά 
του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα που αιμορραγούσε 

και απ΄όπου φαίνονταν τα εντόσθιά του. Ύστερα 
ο ιδιοκτήτης έλυσε το ζώο, αφήνοντάς το σε ένα 
αρδευτικό χαντάκι, μια γράνα, για να αργοπεθά-
νει. Σε παρόμοια διαδικασία είχαν υποβληθεί το 
2009 στη Νέα Μανωλάδα και άνθρωποι, όχι όμως 
Έλληνες, αλλά Μπανγκλαντεσιανοί, με σκοπό τον 
σωφρονισμό τους, όχι τη θανάτωση τους». (…)
«Όταν όλοι σχεδόν οι Έλληνες αγρότες είχαν απο-
κτήσει τρακτέρ, πολλοί θανάτωσαν τα γαϊδούρια 
τους ή μάλλον επιτάχυναν το θάνατό τους. Κάποιοι 
απλώς τα εγκατέλειπαν δεμένα και χωρίς νερό σε 
ένα χωράφι, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, περνούσαν 
δύο σύρματα ανάμεσα στα σαγόνια του ζώου και 
τα έδεναν σφικτά στο κεφάλι του, με τρόπο ώστε 
το στόμα να μένει μισάνοικτο, ο γάιδαρος να μη 
μπορεί να φάει και να καταπιεί κι έτσι να πεθάνει 
από δίψα και ασιτία. Ένας φίλος, που μεγάλωσε 
σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, θυμάται τις μύγες 
που βούιζαν πάνω από τις αιμάσσουσες πληγές 
που χάραζε το σύρμα στα μάγουλα του δόλιου του 
ζωντανού. Ήταν μια σκληρή λύση ανάγκης, καθώς 
το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορούσε να αντέξει 
τη συντήρηση του γάιδαρου και του τρακτέρ, ενώ 
τότε μάλλον θα ήταν αδιανόητο να ασκηθεί δίωξη 
σε αγρότη για παραμέληση όνου».  
Σκληρή λύση ανάγκης... που δεν παύει, όμως, να 
δείχνει με μελανά χρώματα τα σκοτεινά αποθέμα-
τα απανθρωπιάς που ορισμένοι κρύβουν μέσα 
τους.
Πάντα κάποια δικαιολογία υπάρχει για τις οποιεσ-
δήποτε ακρότητες που διαπράττονται. Πάντα 
αναζητούνται αιτίες που να δικαιολογούν βαρβα-
ρότητες και φρικαλεότητες. Δικαιολογίες και αιτίες, 
όμως, που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αν 
μη τι άλλο σέβονται, την ανθρώπινη υπόσταση 
τους.
«Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη οργάνωση που ενερ-
γεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας», μου 
έλεγε ο συνδαιτυμόνας μου. Με γνώμονα το συμ-
φέρον της Ελλάδας υποθέτω ενεργούσαν πρό-
σφατα οι Χρυσαυγήτες στην Αθήνα όταν κυνηγού-
σαν με κατσαβίδια και στειλιάρια τους αλλοδαπούς 
για να τους ξυλοφορτώσουν. 
Το «συμφέρον της πατρίδας», μάλλον θα είχαν 
κατά νου κι εκείνοι που έσφαξαν τον νεαρό μαύρο, 
πάλι στην Αθήνα. Την «Ελλάδα στους ‘Έλληνες» 
υποθέτω ότι προωθούσαν οι νεοναζί που τσάκι-
ζαν το κεφάλι των μελαψών με το κοντάρι της γα-

λανόλευκης. 
Το συμφέρον 
του φαίνεται 
πως κοίταζε 
και ο ιδιοκτή-
της της φορά-
δας (αν και η 
δικαιοσύνη έχει 
αντίθετη γνώμη 
και γι΄ αυτό τον 
πα ρ α π έ μ π ε ι 
σε δίκη με την 
κατηγορία της 
κακοποίησης 
και θανάτωσης 
ζώου).
Πόσο μεγάλο, 
όμως, μπορεί 
να είναι αυτό 
το συμφέρον 
που μας κάνει 
να φερόμαστε 
εμείς σαν ζώα;
Η αλήθεια είναι 
ότι κάποιες φο-
ρές ο νους του 

ανθρώπου θολώνει. Βλέπει μπροστά του το πρό-
βλημα και αναζητά την πλέον εύκολη και αποτελε-
σματική λύση. Χωρίς πολύ σκέψη, σχεδόν τυφλά, 
αφήνει τα ζωώδη του ένστικτα να κυριαρχούν και 
ενεργεί απερίσκεπτα, χωρίς ενδοιασμούς και συ-
ναισθηματισμούς.
Κάπως έτσι, φαίνεται, ότι νοιώθουν πολλοί κάτοι-
κοι του κέντρου της Αθήνας, αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση εγκληματικότητας, που επιβάλει τον 
φόβο, ο οποίος συνδράμει στο να φέρνει στην επι-
φάνεια συναισθήματα αντίθετα με το ήθος και τη 
θρησκευτική πίστη των περισσοτέρων. 
Είναι, όμως, συναισθήματα που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη αυτοπροστασίας και αυτοσυντή-
ρησης και όχι από βαθιά ριζωμένες ιδεολογίες και 
νοοτροπίες, που ξεφεύγουν κατά πολύ από την 
ανθρωπιά. 
Και εννοώ εκείνους που διέπονται από ρατσιστι-
κές, μισαλλόδοξες ιδέες, νταήδες τύπου Καζάκου, 
που δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, να δείρουν, 
να πληγώσουν, ακόμα και να φονεύσουν, υπο-
στηρίζοντας, δήθεν, «το συμφέρον της χώρας».
Πολύ λίγο διαφέρουν από εκείνους τους παλικα-
ράδες που απάνθρωπα βασανίζουν τα απροστά-
τευτα ζώα (για να τους δω να κάνουν κάτι το παρό-
μοιο σε κανένα λιοντάρι), και που, επιπλέον, στην 
περίπτωση της φοράδας και των γαϊδουριών, τα 
άμοιρα ζώα, τους είχαν πιστά υπηρετήσει.
Τίποτα φίλοι μου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρωπιά μας. Τη δύναμη εκείνη που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού 
βασιλείου, το χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, δεν 
το κληρονομούμε έμφυτα, αλλά χρειάζεται πολλή 
και επίμονη καλλιέργεια για να το αποκτήσουμε.
Παραδόξως, εκείνοι που επιδιώκουν να επαναφέ-
ρουν τους «Εθνικούς Έλληνες», δηλαδή εκείνους 
που πιστεύουν και ενεργούν με οδηγό τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό (δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα 
συναφή), εντρυφούν έναν έντονο εθνικισμό, με 
ρατσιστικές, νεοναζί, ιδεολογίες. Είναι εκείνοι που 
παρουσιάζουν έντονη ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 
απανθρωπιά και που είναι διατεθειμένοι, με την 
πρώτη ευκαιρία, να λιντσάρουν, να κτυπήσουν και 
να κακοποιήσουν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στο 
εθνικιστικό τους προφίλ.
Και λέω παραδόξως, διότι ο συνδαιτυμόνας μου 
από όλη την πνευματική παρακαταθήκη των αρ-
χαίων ημών προγόνων θυμήθηκε μόνο εκείνο το 
«πας μη Έλληνας βάρβαρος», αν και ανέφερε σε 
κάποια στιγμή ότι «Έλληνας είναι ο μετέχων της 
ημετέρας παιδείας» (λέτε γι’ αυτό να ζητούσαν 
από τους αλλοδαπούς να πουν την αλφαβήτα 
πριν να τους κατραπακιάσουν οι αγαπώντες τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;).
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο χορτάτος έχει 
περισσεύματα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ο κα-
κομοιριασμένος, ο αγωνιών για το αύριο, πού να 
βρει το σθένος να σκεφτεί τίποτα άλλο από την 
επιβίωση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
καθημερινά αντιμετωπίζει. Η ανέχεια και η δυστυ-
χία απαξιώνει τον άνθρωπο, λένε, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έτσι είναι. Όχι γιατί έτσι 
γεννηθήκαμε, αλλά επειδή έτσι μάθαμε. Δηλαδή, 
επειδή λείπει η παιδεία και η καλλιέργεια. 
Παιδεία και καλλιέργεια, όμως, υποτίθεται ότι κατέ-
χουν οι λάτρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Ή μήπως κι αυτός έχει πέσει θύμα και χρησιμεύει 
σαν δικαιολογία για τις ανομίες και την απανθρω-
πιά όλων εκείνων που ο νους τους θολώνει από το 
μίσος και την έχθρα;
Δεν ξέρω. Πάντως εκείνο που ξέρω και καταλα-
βαίνω πολύ καλά είναι ότι δύσκολα θα έλθει ο και-
ρός που δεν θα φρίττω με τις ιστορίες που συχνά 
διαβάζω. 
Να, λοιπόν, πώς ένας εκ φύσεως αισιόδοξος με-
τατρέπεται σε απαισιόδοξο. 
Αν και, πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που δεν το 
θέλω καθόλου.    
.
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κόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 

λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ 

κάλλιον του πισκόπου.»
Δηλαδή:
Δεν φεύγω Κιόρογλου, γιατί αν 

φύγω, η φυγή μου
Θα γίνει αιτία θανατικού σε όλους 

τους Ρωμιούς του τόπου
Με την φυγή μου, να βάλω θηλιά 

στο λαιμό του κόσμου; 
Αντί του αίματος των πολλών καλύ-

τερα το αίμα του Επισκόπου.

«Αυτός είναι άλλος τόπος, με 
ανθρώπους άλλης φυλής»

 Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. 

Οι ήρωες εκείνοι ξεχάστηκαν. Ακόμα 
και όταν τυπικά τους τιμούμε, άλλα 
επιδιώκουμε, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις πρόσφατες εορταστικές εκ-
δηλώσεις κατά την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
 Εμείς οι σημερινοί Ελληνες ζούμε 

ελεύθεροι και φτάσαμε σε αξιοζήλευ-
τα σημεία προόδου.
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω χρεών 

και μνημονίου, χάθηκαν πολλά από 
τα «κεκτημένα» που έκαναν την ζωή 
των νεο-Ελλήνων δυσκολότερη.
 Γι’ αυτό βλέπουμε καθημερινά 

απεργίες, συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις. Ναι είναι δύσκολα τα πράγμα-
τα αλλά με τις απεργίες, τις καταλή-
ψεις και τους «αγανακτισμένους» δεν 
είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η κρίση. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς οι σημε-
ρινοί Ελληνες αλλάξαμε στόχους. 
Ξεχάσαμε το συμφέρον της Πατρί-
δας, ξεχάσαμε το «εμείς» και  μας 
καίει μόνο το ατομικό συμφέρον και 
το «εγώ.»
 Αυτά φαίνεται είδε και ο αείμνηστος 

καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, που πέθανε πριν από 
λίγο καιρό, στις 5 Σεπτεμβρίου.
 Γνωστός ο καθηγητής με τον οποίο 

πολλοί πιθανώς να διαφώνησαν σε 
πολλά από όσα έλεγε και έκανε όσο 
ζούσε. Ομως λίγο πριν αποχαιρετίσει 
τα εγκόσμια, μόλις δύο ημέρες πριν 
κλείσει τα μάτια του είχε γράψει 
ένα  αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε 
αυτό γράφει: 
"Η ζωή πάνω στο νήμα. Σαλπάρω 

ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτή που 
αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι 

πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος 
τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. 
Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά 
τους; Νάστε όλοι καλά".
 Δυστυχώς με τις διαπιστώσεις του 

καθηγητή Γεωργίου-Αλέξανδρου 
Μαγκάκη σήμερα συμφωνούν πολ-
λοί που έκπληκτοι διαπιστώνουν 
ότι πλέον έχει «γίνει άλλος τόπος» 
και σε αυτήν κατοικούν «άνθρωποι 
άλλης φυλής. Γιατί δεν είναι πολλοί 
εκείνοι που θα δουν κοινά μεταξύ 
των Ελλήνων του 1821, τον αγώνα 
των Ελλήνων Κυπρίων ειδικά και 
των σημερινών Ελλήνων.
 Ας ευχηθούμε ότι η «Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» και ότι παρά τα όσα γί-
νονται γύρω μας, θα ξαναβρούμε σαν 
Εθνος τον βηματισμό των προγόνων 
μας και θα μείνουμε πιστοί, «τοις 
κεινων ρήμασι πειθόμενοι». 
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Για τις μεταγραφές:

«Η οργάνωση της προετοιμασίας 
θα κριθεί από το αν θα βγούμε στο 
Champions League ή στο Europa 
League. Δεν μπορούμε να πούμε 
ακόμα για την προετοιμασία. Είναι 
πράγματα που τα δουλεύουμε. Όσον 
αφορά στους ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει των πλέι-οφ και επειδή η ομάδα 
πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή 
και αφοσιωμένη, δεν υπάρχει καμία 
συζήτηση.
» Υπάρχει δέσμευση ότι ο κορμός 
κατά 90% δεν θα χαλάσει και θα πα-
ραμείνει όπως έχει. Ο Ολυμπιακός 
Βόλου θα κάνει από 5 μέχρι 7 μετα-
γραφές. Θα προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο, για παίκτες που έχουμε δει. 
Δεν είναι της συζήτησης. Η ομάδα θα 
πουλήσει ανάλογα με την αξία του, 1,5 
παίκτη. Δηλαδή έναν, άντε δύο. Και 
θα τον αναπληρώσουμε με καλύτερο. 
Του χρόνου θα υπάρχουν υψηλότεροι 
στόχοι».

Για τα προβλήματα που είχε ο φά-
κελος του Ολυμπιακού Βόλου:

«Είναι ένα πρόστιμο που μπήκε για 
παράλειψη κάποιων στοιχείων, που 
τα πήγαμε πιο μετά και αφορούσαν 
τις ακαδημίες. Η Super League έχει 
συγκεκριμένα status και είναι δύσκο-
λο από ξυπόλητοι, να φορέσουμε 
σμόκιν. Θέλει χρόνο να προσαρμο-
στούμε. Με άριστα το 10 θα έδινα 9 
στους ανθρώπους που δουλεύουν 
στις υποδομές. Ευχή μου είναι να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται 
χρόνος και θα βελτιωθούμε σε αυτό 
το κομμάτι.
» Είναι ανεπίτρεπτο σε μα επαρχιακή 
πόλη να μην υπάρχουν υποδομές 
και να μην υπάρχει δυνατότητα τα 
παιδιά να κάνουν αθλητισμό μέσα 
σε ανθρώπινες καταστάσεις. Έχουμε 
διάθεση και οράματα, αλλά θέλουμε 
και τη συμπαράσταση της τοπικής 
κοινωνίας. Από υποδομές και έργα, 
δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είναι 
ντροπή για τους πολιτικούς. Θέλουμε 
όλο τον κόσμο δίπλα. Ας ελπίσουμε 
ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθή-
σουν και θα κάνουν 5 πράγματα για 
αυτήν την πόλη».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η 
ομάδα στο ΕΑΚ:

«Ό,τι αξίζεις εισπράττεις και παίρνεις. 
Πριν 1,5 χρόνο δώσανε 280.000 για 
να φτιάξουν το ΕΑΚ. Τώρα είναι σε-
ληνιακό τοπίο. Έπρεπε να τους κρε-
μάσουν και να τους φτύνει ο κόσμος. 
Στη Β’ Εθνική είπα ότι δεν μπαίνω 
εδώ. Ούτε τουαλέτα δεν υπήρχε. Σιγά 
σιγά πάμε στο καλύτερο. Ελπίζω μαζί 
να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποια 
είναι η φυσική έδρα; Το ΕΑΚ; Πάρτε 
το εσείς. Το άξιζε πριν η ομάδα. Τώρα 

δεν το αξίζει. Αυτός είναι τώρα ο Ολυ-
μπιακός Βόλου; Κοιτάμε μπροστά».

Για την προσέλευση του κόσμου 
στα πλέι-οφ:

«Δεν θα αναφερθώ στα παιχνίδια. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο φίλαθλος, 
ως ένα ευχαριστώ σε όλους, είναι να 
αγοράσουν ένα εισιτήριο και να τιμή-
σουν αυτήν την ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ 
θα τυπωθούν ακριβώς 1500 και θα 
διατεθούν από 500 εισιτήρια σε κάθε 
έναν από τους τρεις συνδέσμους. 
Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατέ-
ψουμε την ομάδα. Δίνετε η ευκαιρία σε 
λογικές τιμές, να πάρουν εισιτήρια και 
να δουν αυτήν την ομαδάρα. Στα άλλα 
ματς έχουμε τη διάθεση να δώσουμε 
εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και 
με τη σειρά τους να μας δώσουν και 
αυτοί».
Newsroom ΔΟΛ

Με βάση τις καταγγελίες του Μπέου
H Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου κάλεσε σε απολογία τον 
Κούγια

Αθήνα Σε απολογία κλήθηκε ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Αλέξης 
Κούγιας, από την Πρωτοβάθμια 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ & Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, με βάση τα όσα 
έχει καταγγείλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 
Η κλήση, η οποία αξίζει να σημειωθεί 
ότι κοινοποιήθηκε τόσο στον Αχιλλέα 
Μπέο, όσο και στον πρώην πρόεδρο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Νικόλα Πα-
τέρα, αναφέρει τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επι-
τροπή της FOOTBALL LEAGUE - 
FOOTBALL LEAGUE 2, κάλεσε σε 
απολογία την Πέμπτη 5-5-2011 και 
ώρα 10:00 τον πρόεδρο της ΠΑΕ 
Παναχαϊκή 2005 κ. Α. Κούγια προς 
απολογία για τις πειθαρχικές παρα-
βάσεις που καταγγέλλονται στην με 
ημερομηνία 29-3-2011 καταγγελία 
του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Βόλου κ. Αχ. Μπέου, η οποία ήδη 
του έχει κοινοποιηθεί και η οποία του 
κοινοποιείται και πάλι μόνο όμως κατά 
το σκέλος της που με αυτήν καταγγέλ-
λονται πειθαρχικές παραβάσεις που 
φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος του 
καταγγέλλοντος, αθλητικών παρα-
γόντων, Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων και Επαγγελματικών Πο-
δοσφαιρικών Ενώσεων».
Newsroom ΔΟΛ

Ο Βαρδινογιάννης παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια του

Αθήνα O Γιάννης Βαρδινογιάννης 
εμμένει στην αρχική του θέση να μην 

είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων, 
ωστόσο ο πολυμετοχικός Παναθηνα-
ϊκός περνά στην διακυβέρνηση του, 
ενεργοποιώντας στο διοικητικό συμ-
βούλιο τους δύο εξαδέλφους του Νίκο 
Θ. και Νίκο Γ. Βαρδινογιάννη.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για την 
εμφάνιση της φιλοσοφίας του Τζίγκερ 
θα παρουσιαστούν στο τέλος του κα-
λοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Ποιες είναι αυτές 
οι ενδείξεις; Ο,τι πιο ριζοσπαστικό είναι 
η είσοδος ενός Βαρδινογιάννη στο δι-
οικητικό σχήμα. Συζητείται η ανάληψη 
της αντιπροεδρίας από έναν εκ των 
δύο Νίκων Βαρδινογιάννηδων, ξά-
δερφων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ.
Αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έως 
την παραίτηση του Νίκου Θόδωρου 
Βαρδινογιάννη. Ο έτερος, ο γιος του 
«Καπετάνιου», παραμένει ενεργό 
μέλος του Δ.Σ. Ασφαλώς έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία η τοποθέτηση 
ενός μέλους της οικογένειας σε διοι-
κητικό πόστο.
Επιπλέον, ο Τζίγκερ στρέφεται σε 
περιπτώσεις γνωστών, δοκιμασμένων 
και έμπιστων προσώπων για θέσεις 
- κλειδιά εντός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος (Ζάετς, Βέλιτς, Λιβαθηνός). 
Ασφαλώς και «μετράει» την κοινή πα-
ναθηναϊκή γνώμη και τις όποιες αντι-
δράσεις μπορούν να προκύψουν, γι’ 
αυτό και κρατάει το χαρτί του άφθαρ-
του προσώπου. Φαίνεται πάντως ότι 
θα κάνει όσα περνούν από το χέρι του 
για να προκριθεί λύση δοκιμασμένου 
τεχνικού διευθυντή, αλλά και γενικού 
αρχηγού.

Συν τοις άλλοις, ο Βαρδινογιάννης 
στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον 
Γόντικα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
καταλάβει και επίσημα τον τίτλο του 
προέδρου. Αν κι αυτό μικρή σημασία 
έχει από τη στιγμή που παραμένει ο 
άνθρωπος ο οποίος «τρέχει» τη διοι-
κητική καθημερινότητα. Αδιευκρίνιστο 
παραμένει αν θα παραμείνει ενεργή η 
διοικούσα επιτροπή, αφού ήδη Νίκας 
και Πολέμης έχουν περάσει -για δια-
φορετικούς λόγους- σε δεύτερο πλάνο.
Ενα από όσα δεν έχουν αποσαφηνι-
στεί ακόμα, καθώς εκκρεμούν τα πλέι 
οφ, είναι το θέμα του προπονητή. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζε-
σουάλδο Φερέιρα δεν έχει πείσει τον 
Βαρδινογιάννη και επομένως υπάρχει 
στην ατζέντα σοβαρή πιθανότητα αντι-
κατάστασής του. Οπως έχει τονιστεί 
στο παρελθόν, τα πλέι οφ θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του 
Πορτογάλου.
Υπάρχουν κι άλλες σκέψεις του με-
γαλομετόχου. Επιθυμία του Τζίγκερ 
όμως είναι να περάσει το καλοκαίρι 
των μεγάλων εμποδίων (με τις πωλή-
σεις πρωτοκλασάτων παικτών και τις 
περικοπές συμβολαίων) και μετά να 
προχωρήσει στην περαιτέρω εφαρ-
μογή τους. Και αυτό για να αποφύγει 
τη μεγάλη φθορά.
Αποφασισμένος να επιστρέψει στον 
Παναθηναϊκό είναι ο Ματίας Μπιάρ-
σμιρ. Ο διεθνής Σουηδός, ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη 
Ρόζενμποργκ τόνισε ότι τον Ιούλιο θα 
ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.
Newsroom ΔΟΛ
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Υπήρξε καθηγητής του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ, φιλόσο-
φος, ιστορικός και γνώστης της 
θεολογικής γραμματολογίας, γνω-
στός στο χώρο της διανόησης, από 
τα συγγράμματα, τις διαλέξεις και 
τις διδαχές του, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, την Ελλάδα και ανά τον κό-
σμο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 
Καβαρνό, ο οποίος όπως αναφέρει 
ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης, απεβίωσε πρόσφατα σε ηλικία 
93 ετών ως απλός καλόγερος στο 
Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
στην Αριζόνα.
Γεννήθηκε στη Βοστόνη, στις 19 

Οκτωβρίου του 1918, από γονείς 
μετανάστες, τον Παναγιώτη και 
την Ειρήνη, με καταγωγή από τη 
Λέσβο, οι οποίοι πήραν τα τρία 
τους παιδιά, την Φραγκούλα, τον 
Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο και 
επέστρεψαν στο χωριό τους, τον 
Τρίγωνα - Πλωμαρίου. Ο Κωνστα-
ντίνος τελείωσε εκεί το Δημοτικό 
Σχολείο και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επέστρεψε στη Βοστόνη.
Ο φιλομαθής Κωνσταντίνος Κα-

βαρνός, αποφοίτησε με άριστα 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ. Ξεκίνησε με σπουδές 
στη Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσι-
κή Ανθρωπολογία και Βιοχημεία, 
καθώς ήθελε να γίνει γιατρός, άλ-
λαξε όμως γνώμη και σπούδασε 
φιλοσοφία.
Γνώριζε απταίστως την Ελληνική, 

Αγγλική, Γαλλική, Αρχαία Ελληνι-
κή και την Λατινική Γλώσσα. Εξέ-
δωσε πάνω από εκατό βιβλία, ενώ 
πολλά άλλα παρέμειναν αδημοσί-
ευτα. Με την εργασία του, «Ο Βίος 
του Ατόμου κατά τον Πλάτωνα εν 
σχέσει προς τον Χριστιανισμό και 
την νεωτέρα Φιλοσοφία», κέρδισε 
το 1941 στο Χάρβαρντ το βραβείο 
«Francis Bowen Prize».
Μετά τη θητεία του στον αμε-

ρικανικό στρατό, το 1945 κέρδι-
σε και πάλι το βραβείο «Francis 
Bowen Prize» για τη μελέτη του 
«Το Πρόβλημα του Προορισμού 
του Ανθρώπου εντός της Φιλοσο-
φίας του Πλάτωνος».
Το Χάρβαρντ τον κατάταξε ανά-

μεσα στους διαπρεπείς φοιτητές 
του, τον εξέλεξε ως «Sheldon 
Fellow» και του έδωσε τη δυνα-
τότητα, καλύπτοντας όλα τα έξο-
δα του, να ταξιδέψει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να μελετήσει τα 
διάφορα φιλοσοφικά τους συστή-
ματα και να γνωριστεί με προσω-
πικότητες επιστημόνων. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και 
αλλού.
Στην Ελλάδα γνώρισε και συζή-

τησε τις σύγχρονες φιλοσοφικές 
θεωρίες με τον τότε πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννη Κα-
λιτσουνάκη, με τους καθηγητές 
της φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, Θεόδωρο Βορέα 

και Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και 
με τους καθηγητές φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη και Ιω-
άννη Ιμβριώτη.
Επιστρέφοντας στη Βοστώνη 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας του 
Χάρβαρντ με την διατριβή, «Η 
Κλασσική Θεωρία της Σχέσεως», 
μία ιστορική και κριτική μελέτη 
για την μεταφυσική του Πλάτω-
νος, του Αριστοτέλη και του Θωμά 
του Ακινάτη.
Ο καθηγητής Καβαρνός συνδέ-

θηκε με στενή γνωριμία και φιλία 
με τον πρωτοπρεσβύτερο Αστέριο 
Γεροστέργιο, προϊστάμενο της 
κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ 
της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν 
συμφοιτητής στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία του σημε-
ρινού Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου. Ο ίδιος έχει συγ-
γράψει τον βίο του καθηγητή και 
μοναχού Κωνσταντίνου Καβαρ-
νού.
«Αγαπούσε κάθε τι το κλασσι-

κό και Ελληνικό. Εύρισκε ψυχική 
γαλήνη και μεγάλη χαρά διαβάζο-
ντας κλασσικούς συγγραφείς της 
αρχαιότητας, αλλά και των μεταγε-
νέστερων χρόνων, όπως τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νύσσης, 
τον Μέγα Φώτιο, τον Ιωάννη Δα-
μασκηνό και άλλους. Πριν από 
δεκαετίες μελέτησε και μετέφρασε 
στην Αγγλική γλώσσα και εξέδωσε 
σε δύο τόμους ανθολογία της Φι-
λοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πα-
τέρων», επισημαίνει στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο π. Αστέριος.
Ο αείμνηστος, σύμφωνα με τον 

π. Αστέριο, είχε προσωπική φιλία 
και μεγάλη εκτίμηση για τον μεγά-
λο λογοτέχνη και αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου, όπως μαρτυρούν οι 92 
ανέκδοτες επιστολές τους προς αυ-
τόν.
Πολλά από τα έργα του μετα-

φράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
(Αλβανικά, Αραβικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Σερ-
βικά).
«Δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή 

για τις μεταφράσεις, αλλά η χαρά 
του ήταν να βλέπει τα έργα του 
να κυκλοφορούν σε παγκόσμια 
κλίμακα», επισημαίνει ο π. Αστέ-
ριος. Και συνεχίζει: «Τον πλήγωνε, 
όμως, βαθιά η καταστροφή της ελ-
ληνικής γλώσσας, κι έλεγε ότι μελ-
λοντικά οι Έλληνες θα ανανήψουν, 
θα εκτιμήσουν και αγαπήσουν το 
λαμπρό παρελθόν τους και θα ερ-
γασθούν για την πνευματική τους 
ανόρθωση».
Ο αείμνηστος Μοναχός Κων-

σταντίνος Καβαρνός διέθετε πολύ 
καλή μνήμη γι’ αυτό θυμόταν λε-
πτομέρειες ακόμα και από τα μα-
θήματα που είχε ακούσει πριν πολ-
λές δεκαετίες από τους καθηγητές 
του. Ο «νέος άγιος των Ελληνικών, 

αλλά και των Αγγλικών Γραμμά-
των», όπως τον χαρακτηρίζει ο 
βιογράφος του, ήταν γνώστης της 
Βυζαντινής μουσικής και έγραψε 
τρεις εργασίες πάνω στο θέμα, ενώ 
επί δεκαετίες έψαλε «με μελωδικό-
τατα και κατανυκτικότατα, κατά το 
Αγιορείτικο ύφος».
«Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καβαρνός ζούσε τη μοναχική ζωή 
μέσα στον κόσμο και πριν ακόμα 
γίνει μοναχός στο Μοναστήρι του 
Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα γι’ 
αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν 
κοσμοκαλόγερο», ανέφερε ο π. 
Αστέριος και πρόσθεσε πως «όταν 
επρόκειτο να γράψει κάτι σπου-
δαίο ή να δώσει κάποια διάλεξη 
τηρούσε αυστηρή νηστεία για να 
έχει διαυγή νου».

ww.kathimerini.grμε πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καβαρνός
Από κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ, 

μοναχός στην Αριζόνα

Το κατάστημά μας θα παραμενει κλειστά 
τα Σάββατα μέχρι 6 Οκτωβρίου

Τελ Αβίβ, Ισραήλ Αυξάνονται οι απόπειρες και 
τα περιστατικά αυτοπυρπόλησης στο Ισραήλ 
μετά τον θάνατο του ακτιβιστή Μόσε Σιλμάν, ο 
οποίος έβαλε φωτιά στον εαυτό του στη διάρ-
κεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ. 
Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 
τρεις απόπειρες αυτοπυρπόλησης στη χώρα, 
οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται σε 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
Ισραηλινοί πολίτες.
Τη Δευτέρα ένας 47χρονος Ισραηλινός προ-
σπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από το δη-
μαρχείο της πόλης Νετιβότ. Άνδρες της ασφά-
λειας του δημαρχείου κατάφεραν να τον απο-
τρέψουν. 
Το βράδυ της Κυριακής ένας 65χρονος περι-
λούστηκε με εύφλεκτο υγρό έξω από αστυνομι-
κό τμήμα στην πόλη Οφακίμ στο νότιο Ισραήλ, 
ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Αστυνομικοί τον έπιασαν και τον εμπόδισαν να 
προχωρήσει στην πράξη αυτή. Ο άνδρας δεν 
είχε εμφανή τραυματισμό αλλά εστάλη στο νο-
σοκομείο για εξετάσεις.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, 
Μίκι Ρόζενφελντ, κίνητρο του άνδρα ήταν τα οι-
κονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Νωρίτερα την Κυριακή, ένας ανάπηρος Ισραη-
λινός βετεράνος του στρατού αυτοπυρπολήθη-
κε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Γιεχούντ, 
κοντά στο Τελ Αβίβ.
Ο καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα Ακίβα 
Μαφάι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με 
εγκαύματα στο 80% του σώματός του. 
Είχε καταφέρει να περιλούσει τον εαυτό του με 
βενζίνη και να βάλει φωτιά, έπειτα από διένε-
ξη με τις Αρχές για τα επιδόματα ανεργίας και 
στέγασης.
Η νέα αυτή απόπειρα σημειώθηκε δέκα ημέρες 
μετά την αυτοπυρπόληση του Μοσέ Σιλμάν στο 
Τελ Αβίβ. Ο Σιλμάν αυτοπυρπολήθηκε στη δι-

άρκεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ εναντίον του 
υπερβολικού κόστους στέγασης και ζωής στο 
Ισραήλ.
Σε επιστολή του προς τον Iσραηλινό πρωθυ-
πουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Σιλμάν τον 
κατηγόρησε ότι παίρνει «από τους φτωχούς για 
να δώσει στους πλούσιους».
Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, ο Σιλμάν είχε 
υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο και 
δεν ήταν σε θέση να εργαστεί. Παρά το ότι είχε 
αναγνωριστεί ότι είχε 100% αναπηρία από το 
εθνικό ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης, λάμβα-
νε επίδομα μόλις 2.300 σέκελ (περίπου 469 
ευρώ) τον μήνα και πρόσφατα είχε ενημερωθεί 
ότι δεν ήταν δικαιούχος κοινωνικής στέγασης.
Ο Σιλμάν υπέκυψε στα τραύματά του την Πα-
ρασκευή και κηδεύτηκε την Κυριακή.
Εκατοντάδες άνθρωποι παρέστησαν στην 
κηδεία του, ενώ χιλιάδες άτομα είχαν κατέβει 
στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου σε πο-
ρείες στη μνήμη του Σιλμάν. Η κίνηση του Σιλ-
μάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά και 
διαφωνίες.
Ορισμένοι ακτιβιστές τον χαρακτήρισαν σύμ-
βολο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων, ενώ 
άλλοι επέκριναν την πράξη του λέγοντας ότι 
δημιουργεί ένα βίαιο και επικίνδυνο προηγού-
μενο.
Εκτός από τις αυτοπυρπολήσεις του τελευταί-
ου 24ώρου και άλλοι Ισραηλινοί έχουν απειλή-
σει να μιμηθούν το παράδειγμα του Σιλμάν.
Τα γεγονότα αυτά εκτιμάται πως εντείνουν τις 
πιέσεις στην δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου να 
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που είχε προτεί-
νει μια επιτροπή την οποία συνέστησε πέρυσι, 
έπειτα από ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων. 
Μεταξύ άλλων, οι διαδηλωτές αξίωναν από τις 
αρχές να φροντίσουν να υπάρχει πιο προσιτή 
στέγαση.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό/Γερμανικό

Μετά τον θάνατο ακτιβιστή
Αυξάνονται οι απόπειρες και τα περιστατικά 

αυτοπυρπολήσεων στο Ισραήλ

Ρώμη Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εντυπω-
σιακό έργο της ανόρθωσης του Costa Concordia 
στο ιταλικό Τζίλιο, μετά από μία δύσκολη επιχεί-
ρηση που κράτησε 19 ώρες. 
Το πλοίο είναι σε απολύτως όρθια θέση το πρωί 

της Τρίτης. Τα συνεργεία πανηγύριζαν την από-
λυτη επιτυχία της διαδικασίας, η οποία κράτησε 
μεν παραπάνω αλλά κύλησε ακριβώς όπως σχεδι-
αζόταν και χωρίς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να 
υπάρχουν ενδείξεις για ρύπανση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 
  H διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά 

προβλήματα περίπου στις 4 τα ξημερώματα (τοπι-
κή ώρα). «Πετύχαμε το πιο σημαντικό βήμα για να 

απομακρύνουμε το πλοίο 
από το νησί» είπε ο επικε-
φαλής της ιταλικής υπηρε-
σίας Πολιτικής Προστα-
σία Φράνκο Γκαμπριέλι, 
ανακοινώνοντας -εν μέσω 
χειροκροτημάτων- πως το 
Costa Concordia έχει πά-
ρει απολύτως όρθια θέση.
Το πλοίο, με εμφανέστε-

ρο σημάδι του ναυαγίου 

την διαγώνια γραμμή σκουριάς στην πλώρη, θα 
μείνει στο σημείο μέχρι να είναι σε θέση να ρυ-
μουλκηθεί για να παραδοθεί για διάλυση. 
Το εγχείρημα είχε προσελκύσει διεθνές ενδιαφέ-

ρον και το κλίμα μετά την ανόρθωση του πλοί-
ου ήταν πανηγυρικό. «Πιστεύω ότι όλη η ομάδα 
είναι υπερήφανη για αυτό που πετύχαμε» είπε ο 
επικεφαλής μηχανικός, ο νοτιοαφρικανικός Νικ 
Σλόουν, συγχαίροντας τους συνεργάτες του φω-
νάζοντας «Περφέττο!» (Τέλεια!).
Ο Σλόουν αναφέρεται από τα ιταλικά ΜΜΕ ως ο 

ήρωας της ημέρας. Μετά τις δηλώσεις του στους 
δημοσιογράφους, στους οποίους ανακοίνωσε ότι 
θα γιόρταζε την επιτυχία με μία μπίρα, πήγε σε 
κοντινό μπαρ το οποίο έπρεπε να αποκλειστεί από 
την αστυνομία για να μην γίνει «έφοδος» ρεπόρ-
τερ και πολιτών που ήθελαν να τον συγχαρούν.
Η επιχείρηση στοίχισε 600 εκατ. ευρώ. Ο λεπτο-

μερής σχεδιασμός και η συντονισμένη υλοποίη-
σή του έρχεται σε αντιδιαστολή με την χαοτική 
κατάσταση και τους χειρισμούς του καπετάνιου 
του πλοίου την ώρα του δυστυχήματος, στο οποίο 
είχαν χάσει τη ζωή τους 32 άτομα.

Newsroom ΔΟΛ

Ντάκα Ισλαμιστής ηγέτης της αντι-
πολίτευσης καταδικάστηκε σε θάνατο 
για εγκλήματα που διέπραξε στη διάρ-
κεια του αγώνα για την ανεξαρτησία 
της χώρας το 1971 από το Πακιστάν.
Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε 

την Τρίτη σε θάνατο τον Αμπντούλ 
Καντέρ Μόλα, ηγέτη του κόμματος 
Τζαμαάτ-ε-Ισλάμι, ο οποίος είχε κα-
ταδικαστεί σε ισόβια το Φεβρουάριο. 

Η καταδίκη του σε ισόβια είχε προ-
καλέσει βίαιες διαδηλώσεις χιλιάδων 
αντιπάλων του κόμματος που ζητού-
σαν τη θανατική καταδίκη του ηγέτη 
του. 
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το 

αίτημα της υπεράσπισης για αθώωση 
του Αμπντούλ Καντέρ Μόλα και τού 
επέβαλε αυστηρότερη ποινή όπως είχε 
ζητήσει η κατηγορούσα αρχή.

Αυτή είναι η πρώτη απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά την εκ-
δίκαση έφεσης ετυμηγορίας του διε-
θνούς δικαστηρίου εγκλημάτων. 
Το δικαστήριο αυτό συστάθηκε το 

2010 για να δικάσει τους υπόπτους για 
συνεργασία με τις πακιστανικές δυ-
νάμεις, οι οποίες θεωρούνται υπεύθυ-
νες για γενοκτονία, βιασμούς, εμπρη-
σμούς, λεηλασίες και άλλα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια 
των εννέα μηνών του αγώνα για την 
ανεξαρτησία. 
Οι πέντε δικαστές του Ανωτάτου Δι-

καστηρίου έλαβαν την απόφαση για τη 
θανατική καταδίκη του Μόλα με τέσ-
σερις ψήφους έναντι μιας. 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από 
ΑΠΕ/Γαλλικό

Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση

O Κολοσσός σηκώθηκε, όρθιο 
το Costa Concordia

Για τον πόλεμο του 1971 στο Μπανγκλαντές
Σε θάνατο καταδικάστηκε ισλαμιστής 

ηγέτης της αντιπολίτευσης

Σερβίρουμε Εστιατόρια, Χοτέλς, Ιδρύματα Τιμές χοντρικές και λιανικές 

Τσιπούρες  >>>>>>SPECIAL
Καλαμάρια φρέσκα>>>>>>>>>>$3.99lb
Σαλάχι>>>>>>>>>>>>>>>>$1.99lb
Μπακαλιαράκια>>>>>>>>>>$1.99lb
Φρέσκος Σολομός ολόκληρος>>>$3.99 lb
Φιλέτο Ατλαντικού Σολωμού>> $3.99lb

Μαρίδες – Γαύρος – Σαρδέλες – Γόπα κάθε Τετάρτη
Και πολλά πολλά άλλα ...

Ψάρια από την Ελλάδα (Γαύρος, Μαρίδα, Γόπα, 
Σαρδέλλα, Μπαρμπούνια) κάθε Τρίτη

Γαρίδες, Καλαμάρια, Οκταπόδια 
και όλα τα Σαρακοστιανά
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ΑΝΟΙΞΕ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
στην καρδιά του Chomedey

angie@mapetiteacademie.com
Πληρ. 450-934-7757

ΑΝΟΙΞΕ

Πληρ. 450-934-7757

Κάιρο, Αίγυπτος Ο ισλαμιστής επικε-
φαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη 
Γάζα Ισμαήλ Χανίγε συναντήθηκε στο 
Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Μοχά-
μεντ Μόρσι, στη διάρκεια μίας επίση-
μης επίσκεψης που σηματοδοτεί σημα-
ντική στροφή στη στάση του Καΐρου 
έναντι του κινήματος της Χαμάς μετά 
την εκλογή του υποψηφίου της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας στο ύπατο 
αξίωμα της Αιγύπτου. 
Για συνάντηση-καμπή στις παλαιστινι-

ακές-αιγυπτιακές σχέσεις κάνει λόγο η 
Χαμάς, επισημαίνοντας ότι συζητήθη-
καν στρατηγικής σημασίας θέματα και 
προμηνύεται συνεργασία στο μέλλον.
Η συνάντηση ήταν η τελευταία μίας 

σειράς επαφών μεταξύ του νεοεκλεγέ-
ντος Μοχάμεντ Μόρσι με την παλαι-
στινιακή πλευρά, κατά τις οποίες συζη-
τήθηκαν μέτρα για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των Παλαιστινίων από τη 
Γάζα στην Αίγυπτο, και της βελτίωσης 
της διαβίωσής του που δυσχεραίνεται 
από τον ισραηλινό αποκλεισμό.
Την περασμένη εβδομάδα ο Μόρσι 

συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Πα-
λαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, 
καθώς και με τον εξόριστο ηγέτη της 
Χαμάς Χαλέντ Μεσάαλ, κατόπιν δή-
λωσής του ότι δεν μπορεί να ευνοήσει 
κανένα από τα παλαιστινιακά κινήματα, 
τα οποία το Κάιρο προσπαθεί να συμ-
φιλιώσει.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Αιγύ-

πτου ότι χαλαρώνει τις προϋποθέσεις 
για τη θεώρηση διαβατηρίων για τους 
πολίτες της Γάζας, ηλικίας μικρότερης 
των 40 ετών. Επίσης, το Κάιρο φέρεται 
να έχει δεσμευτεί να αυξήσει τη ροή 
των καυσίμων που φθάνουν από το Κα-
τάρ στη Γάζα μέσω Αιγύπτου και είναι 
απαραίτητα για τη αντιμετώπιση των 
δραματικών ελλείψεων σε ηλεκτρικό 
ρεύμα.
Εντούτοις, δεν υπάρχει κάποια άμεση 

ένδειξη ότι το Κάιρο είναι έτοιμο να 
ανοίξει τα σύνορά του με τη Γάζα στο 
βαθμό που επιθυμεί η Χαμάς -γεγονός 
που οι αναλυτές αποδίδουν μερικώς 
στην επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί 
το κατεστημένο του Χόσνι Μουμπάρακ.
«Η καρδιά του Μόρσι είναι με την Χα-

μάς, αλλά το μυαλό του είναι αλλού» 
σχολιάζει ο Παλαιστίνιος πολιτικός 
αναλυτής Χάνι αλ-Μάσρι. «Θα τους 
δώσει όσα περισσότερα μπορεί, αλλά 
δεν θα μπορέσει να τους δώσει πολλά 
γιατί οι εξουσίες του είναι περιορισμέ-
νες» επισημαίνει.
Η νίκη του Μοχάμεντ Μόρσι στην 

προεδρία της Αιγύπτου γιορτάστηκε 
στη Γάζα ως σημείο καμπής για μία 
επικράτεια, η οικονομία της οποίας 
έχει συντριβεί από τον αποκλεισμό που 
επέβαλε το Ισραήλ και στον οποίο συμ-
μετείχε η Αίγυπτος μπλοκάροντας τα 
πάντα πέραν της διέλευσης ελάχιστων 
Παλαιστινίων από τα σύνορα.
Ωστόσο, ως επικεφαλής κράτους ο Μο-

χάμεντ Μόρσι θα πρέπει να ισορροπή-
σει ανάμεσα στην υποστήριξή του προς 
τη Γάζα και στην τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Αιγύπτου, περιλαμβα-
νομένης της ειρηνευτικής συμφωνίας με 
το Ισραήλ. 
«Θα είναι πολύ προσεκτικός» λέει ο 

Αιγύπτιος πολιτικής αναλυτής Μουστα-
φά Κάμελ αλ-Σαγίντ, τον οποίο επικα-
λείται το πρακτορείο Reuters. «Οι υπη-
ρεσίες πληροφοριών και ο στρατός θα 
έχουν λόγο σε όλο αυτό» σημειώνει.
Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς ανέφερε 

ότι ο Μόρσι «υποσχέθηκε να λάβει μέ-
τρα που θα διευκολύνουν τη ζωή των 
Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας». 
Εκπρόσωπος του κινήματος μίλησε για 
συνάντηση-καμπή, η οποία «επέτρεψε 
να συζητηθούν στρατηγικά θέματα και 
προμηνύει συνεργασία στο μέλλον».
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«Ασήμαντη η πρόοδος»
Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο 

για τη λίμνη Κορώνεια

Βρυξέλλες, Βέλγιο Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή την Ελλάδα για τη ρύπανση και μη αποκατάσταση της σχεδόν εξαφανισμένης 
λίμνης Κορώνειας, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευό-
μενων περιοχών φυσικού κάλλους (Νatura 2000). Ακόμα, η ΕΕ παγώνει τη χρημα-
τοδότηση για το σχέδιο αποκατάστασης.
Η Επιτροπή κατηγορεί την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 

για τα ενδιαιτήματα, τα πτηνά, την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τις απορ-
ρίψεις επικίνδυνων ουσιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η λίμνη Κορώνεια αποτελεί διεθνώς σημαντικό 

υγρότοπο και έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω ρύπανσης και παράνομων γε-
ωτρήσεων [για άρδευση], με σοβαρές συνέπειες για την τοπική πανίδα και χλωρί-
δα».
Παρόλο που από το 2004 έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για την αποκατάσταση 

του υγροτόπου, χρηματοδοτούμενο και από την ΕΕ, η πρόοδος ήταν «ασήμαντη ως 
τώρα».
Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται η διοχέτευση νερού στην σχεδόν απο-

ξηραμένη λίμνη, τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
λυμάτων και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές αστικές περιοχές.
Μάλιστα, προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ ήταν η ανάληψη συγκε-

κριμένης δράσης για τη σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και τον έλεγχο απορρί-
ψεων αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα όμως με την Επιτροπή, πολλοί από τους όρους αυτούς δεν έχουν ακόμα 

ικανοποιηθεί. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε όχι μόνο να παραπέμψει την Ελλάδα αλλά 

και να παγώσει προς το παρόν τη χρηματοδότηση. 
Στο παρελθόν η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, την οποία 

ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη το Μάιο του 2010.
H υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο, ύστερα από σύσταση του επιτρόπου 

Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ

Υπό την πίεση της ΕΕ
Αλλαγή στάσης εξετάζει η ουγγρική 
κυβέρνηση για το νόμο περί Τύπου

Βουδαπέστη, Ουγγαρία Την πρόθεση της δεξιάς κυβέρνησής του να επανεξετάσει 
και ενδεχομένως να προβεί σε αλλαγές στον αμφιλεγόμενο νόμο περί Τύπου, που 
έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγ-
γαρίας, Γιάνος Μάρτονι.
Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν για άλλη μία φορά σε διαδήλωση στη 

Βουδαπέστη και σε τέσσερις άλλες πόλεις κατά του νόμου. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ουγγαρία θα αναθεωρήσει το Νόμο και 

θα βρει λύσεις, οι οποίες θα ικανοποιούν όλους. Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο 
Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διαμήνυε, πως η Ουγγαρία θα προχωρούσε 
σε αλλαγές στο Νόμο εάν κάτι τέτοιο έπρατταν και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ που 
έχουν παρόμοιες ρυθμίσεις για τον Τύπο. 
Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 

2011.
Στην επιστολή-τελεσίγραφο που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα προς τον 

υπουργό Δικαιοσύνης Τίμπορ Νάβρατσιτς η Επίτροπος Νέλι Κρους διατυπώνει 
«σοβαρές αμφιβολίες» για το εάν ο νόμος συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δίνει ακόμα προθεσμία δύο εβδομάδων στην ουγγρική κυβέρνηση να προβεί σε 

αλλαγές ώστε να εξαλειφθούν οι κοινοτικές αμφιβολίες. Προσθέτει μάλιστα πως 
εάν η κυβέρνηση στη Βουδαπέστη δεν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις, η Επιτρο-
πή διατηρεί το δικαίωμα να προειδοποιήσει την ουγγρική πλευρά για ενδεχόμενη 
επαπειλούμενη πρώτη προσφυγή σε δικαστική διαδικασία.
Στην κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήλθε να προστεθεί η απόφαση της κοινο-

βουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία υπεραμύνεται των 
«πηγών των δημοσιογράφων» απαιτώντας από την ουγγρική κυβέρνηση και την 
ουγγρική Βουλή να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην τροποποίηση του 
νόμου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις κατά του νόμου οι οποίες 

αναμένεται να κορυφωθούν με την κεντρική μαζική διαδήλωση την ημέρα εορτα-
σμού της εθνικής ουγγρικής επετείου στις 15 Μαρτίου. 
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Στο «χορό» των αποκαλύψεων
Το δικό τους «WikiLeaks» ετοιμάζουν πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ

Βερολίνο, Γερμανία Τη στιγμή που η διεθνής διπλωματική σκηνή 
«στροβιλίζεται» γύρω από τις διαρροές του WikiLeaks, πρώην συνεργάτες 
του καταζητούμενου Τζούλιαν Άσαντζ σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στα μέσα 
Δεκεμβρίου το δικό τους δικτυακό τόπο αποκαλύψεων, όπως γράφει την Τετάρτη η 
γερμανική εφημερίδα Die Tageszeitung. 
Πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ εκφράζουν απογοήτευση για το 

«δεσποτικό» στυλ του πρώην χάκερ και ιδρυτή του δικτυακού τόπου, ο οποίος 
έχει έλθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με διαρροές που προκαλούν 
αναταραχή σε ηγέτες και κυβερνήσεις.
«Είμαι η καρδιά και η ψυχή αυτού του οργανισμού, ο ιδρυτής, ο φιλόσοφος, ο 

πρώτος προγραμματιστής, ο διοργανωτής, ο χρηματοδότης και όλα τα υπόλοιπα. 
Εάν έχεις πρόβλημα με αυτό, άντε χάσου»... Με αυτή τη δήλωση είχε απαντήσει ο 
Άσαντζ σε συνεργάτη που τον επέκρινε.
Τώρα ομάδα πρώην συνεργατών του 40χρονου Αυστραλού ετοιμάζει να 

παρουσιάσει στα μέσα Δεκεμβρίου ένα νέο δικτυακό τόπο, ο οποίος όπως 
δηλώνουν δεν έρχεται να ανταγωνιστεί το WikiLeaks, αλλά θα έχει μία 
διαφορετική, ευρύτερη προσέγγιση.
Πρώην μέλη του WikiLeaks επικρίνουν τον Άσαντζ ότι επικεντρώθηκε 

στη δημοσιοποίηση υλικού για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αγνόησε άλλες 
πληροφορίες. «Υπήρχε έλλειψη διαφάνειας ως προς το πώς λαμβάνονταν 
αποφάσεις» δήλωσε στην Die Tageszeitung o πρώην εκπρόσωπος του WikiLeaks 
στη Γερμανία Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ.
Ο ίδιος έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία του στο WikiLeaks, το 

οποίο τιτλοφορείται Inside WikiLeaks και θα εκδοθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο 
του 2011.
Ο Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο σε συνέντευξή 

του στο Spiegel ότι αποχωρεί εξαιτίας της απογοήτευσής του για τον τρόπο με τον 
οποίο ο Τζούλιαν Άσαντζ χειρίζεται το δικτυακό τόπο. 
Την εποχή εκείνη ο Μπεργκ ήταν το δεύτερο πιο γνωστό πρόσωπο του WikiLeaks 

μετά τον ιδρυτή του, ο οποίος σήμερα καταζητείται διεθνώς στο πλαίσιο έρευνας 
των σουηδικών Αρχών σε σχέση με υπόθεση βιασμού -για την οποία ο ίδιος 
αρνείται κάθε κατηγορία.

Ποιος είναι ο δικτυακός τόπος WikiLeaks

Η ιστοσελίδα WikiLeaks αυτοπροσδιορίζεται ως ένας «μη κερδοσκοπικός 
δημοσιογραφικός οργανισμός», που υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγίες 
και φιλοδοξεί να δημοσιοποιεί «σημαντικά νέα και πληροφορίες, παρέχοντας 
ένα καινοτομικό, ασφαλές και ανώνυμο τρόπο σε πηγές, που προσφέρονται να 
διοχετεύσουν πληροφορίες στους δημοσιογράφους μας». 
Πρωτεύοντα ρόλο αποδίδει η ιστοσελίδα στη δημοσιοποίηση πρωτογενούς 

υλικού, καθώς και στην τελειοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να παρέχεται 
απόλυτη προστασία στις πηγές της.
Διαβεβαιώνει ότι το υλικό που παραλαμβάνει το περνά από έλεγχο ακριβείας, 

τόσο μέσω έρευνας, όσο και μέσω τεχνολογικής πιστοποίησης.
Η Wikileaks τέθηκε σε λειτουργία επισήμως το 2007 και αναπτύχθηκε ταχύτατα.
Τον περασμένο Ιούλιο καταχώρισε 91.000 μυστικά αμερικανικά στρατιωτικά 

έγγραφα που αφορούσαν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και κάλυπταν την περίοδο 
2004-2010.
Ιδρυτής της (και «άμισθος διευθυντής» της) είναι ο 40χρονος Αυστραλός 

Τζούλιαν Άσαντζ, που έζησε μια διαταραγμένη οικογενειακή ζωή, σπούδασε 
φυσική, αλλά κυρίως είναι αυτοδίδακτος, έζησε στην Αυστραλία, την Κένυα, την 
Τανζανία και την Ισλανδία, ενώ διέπρεψε ως χάκερ.
Ο δικτυακός τόπος Wikileaks έχει βραβευθεί με διεθνείς διακρίσεις ελευθερίας 

της έκφρασης, ενώ το υλικό του κυρίως αναφέρεται σε: πολέμους, βασανισμούς 
και δολοφονίες, διπλωματία και κατασκοπεία, περιπτώσεις παραβίασης της 
ελευθερίας της έκφρασης, διαφθορά, βία, λογοκρισία.

  Με το θέμα της αμφιέσεως, δηλαδή 
του ντυσίματος ανδρών και γυναικών 
δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε, εάν 
δεν αφορούσε στην πνευματική ζωή 
των ιδίων και εκεί- νων που έρχονται 
σε επικοινωνία μαζί τους. Ο τρόπος 
της αμφιέσεως δεν εκφράζει πάντοτε 
την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. 
Μερικές γυναίκες με προκλητική και 
εξεζητημένη αμφίεση κρύπτουν μέσα 
τους μία απλή και καλοπροαίρετη ψυχή. 
Δεν είναι όμως ωραίο και από πλευράς 
ηθικής και από πλευράς καλαισθητικής 
να βλέπεις ημίγυμνες γυναίκες να μετέ-
χουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και το 
ασεβέστερο να συμμετέχουν σε εκκλη-
σιαστικές εορτές και μυστήρια.
  Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν κακή προ-
αίρεση, ούτε θέλουν να σκανδαλίσουν. 
Σύρονται από τη μόδα και προσπαθούν 
να φανούν απελευθερωμένες από τους 
ηθικι- σμούς και τον συντηρητισμό της 
παλαιάς εποχής. Αμαρτάνουν όμως, 
γιατί ασεβούν κατά της ιερότητος του 
χώρου της Εκκλησίας και σκανδαλίζουν 
πολλούς μέσα στον οίκο του Θεού. 
  Το σώμα πρέπει να φέρει σεμνή εν-
δυμασία, ούτε παλαιομοδίτικη, ούτε 
προκλητική. Οί γυναίκες πρέπει να 
στολίζουν τον εαυτό τους με αίσθημα 
εντροπής και σωφροσύνης, όπως υπα-
γορεύει και ο θείος Απόστολος Παύλος: 
“ Οί γυναίκες να προσεύχονται με κό-
σμια αμφίεση. Να στολίζουν τον εαυτό 
τους με σεμνότητα και σωφροσύνη. Να 
στολίζονται με ότι ταιριάζει σε γυναίκες 
που λένε, ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή 
με καλά έργα.” (Α' Τιμοθ. 2,9-10).
  Οί ακρότητες στην αμφίεση προσβά-

λουν σιγά-σιγά το ηθικό αισθητήριο και 
παρασύρουν την ψυχή στην αναίδεια, 
συνέπεια της οποίας είναι η αχαλίνω-
τη γενετήσια ακολασία. 'Η γύμνωση 
εμφανίζεται σε λαούς απολίτιστους. 
Έτσι στην αρχαία Ελλάδα επεκράτησε 
η γυμνότητα των αγαλμάτων μετά την 
πτώση του πολιτισμού. 'Οπου υπάρχει 
πολιτισμός, εκεί υπάρχει μέτρο, αιδώς 
(ντροπή) και αξιοπρέπεια. Δεν είχε άδι-
κο ο Πλάτων που έλεγε, ότι όποιος δεν 
σέβεται την αιδώ πρέπει να τιμωρείται 
με την μεγαλύτερη ποινή, διότι θεω-
ρείται ασθένεια της πόλεως. Το σώμα 
είναι ναός του Θεού και έχει ιερότητα. 
'Ας είναι λοιπόν σεμνό κατοικητήριο 
του Θεού, ναός πάγκαλος και κατα-
κοσμημένος με πνευματικά στολίδια 
θείων χαρισμάτων και αρετών. Αυτά τα 
κοσμήματα γοητεύουν και προκαλούν 
θαυμασμό. Η προκλητική αμφίεση ανα-
μοχλεύει τα ένστικτα και βρωμίζει τις 
ψυχές μέσα σε χώρο ιερό. 
  Οί εκπτώσεις στα πνευματικά θέματα 
πρέπει να σταματήσουν. Εάν μετα-
τρέψουμε την Εκκλησία σε κόσμο, τί 
θα απομείνει; Μην σκανδαλίζετε τους 
αδυνάτους και μη προκαλείτε τους ευ-
σεβείς. 'Η σαρκολατρεία μολύνει και 
ζημιώνει τον άνθρωπο, καταστρέφει και 
εξαφανίζει λαούς και πολιτισμούς, σκά-
βει και ξεριζώνει την ψυχική και σω-
ματική υγεία, αναστατώνει και διαλύει 
σπίτια και συζυγίες. 
   “Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου 
Θεού.” 

Επιμέλεια, Σεβαστή Χασιώτη

Πνευματικοί προβληματισμοί 
γιά τήν μόδα και τήν αμφίεση

Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

WISEMAN TV

535 Ste-Rose boul. 
Laval-West  H7R 1R6

Το Κατάστημα της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας. 
35 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. 
Φέρτε την Ελλάδα στο σπίτι σας 

με τα καλύτερα ελληνικά κανάλια. 
Με την τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας. 

Για πληροφορίες 
τηλεφωνείστε στο: 
450-627-4975 

ή 514-242-4525 
και ζητείστε τον 

κ. Χρήστο. 
NEW ADDRESS

Ιδιοκτήτης: Σαράντος Βάγκαλης

MEMBRE
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου.  Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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Ουάσινγκτον Μπορεί το χρήμα να 
αγοράσει την ευτυχία; Εξαρτάται τι 
εννοεί κανείς ευτυχία, δείχνει έρευνα 
που κάλυψε σχεδόν όλο τον κόσμο: 
Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει 
μεν την ικανοποίηση από τη ζωή γε-
νικά, συνήθως όμως δεν αυξάνει τα 
θετικά συναισθήματα ούτε κάνει την 
καθημερινότητα πιο απολαυστική.
Το συμπέρασμα αυτό προήλθε από 

έρευνα του Οργανισμού Gallup σε 
136.000 ανθρώπους από 136 χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο, και θεωρητικά 
τουλάχιστον καλύπτει τους περισ-
σότερους λαούς και πολιτισμούς. 
Οι ερευνητές θεωρούν μάλιστα ότι 
πρόκειται «για το πρώτο αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα του πλανήτη Γη».
«Το κοινό πάντα αναρωτιέται: Μας 

κάνει το χρήμα πιο ευτυχισμένους;» 
αναφέρει ο Εντ Ντάινερ, καθηγητής 
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Ίλινοϊ και επικεφαλής της παγκόσμι-
ας μελέτης.
«Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η απά-

ντηση εξαρτάται από το πώς ορίζει 
κανείς την ευτυχία» επισημαίνει. «Αν 
εξετάσουμε την ικανοποίηση από 
τη ζωή, το πώς αξιολογεί κανείς τη 
ζωή του ως σύνολο, βλέπουμε μια 
αρκετά ισχυρή σχέση σε όλο τον 
κόσμο ανάμεσα στο εισόδημα και 
την ευτυχία».
»Από την άλλη πλευρά, είναι πραγ-

ματικά σοκαριστικό πόσο μικρή είναι 
η συσχέτιση όσον αφορά τα θετικά 
συναισθήματα και το πόσο διασκε-
δάζει κανείς» εξηγεί ο ερευνητής.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα θετικά 

συναισθήματα αυξάνονται μεν λίγο 
με την αύξηση του εισοδήματος, 

εξαρτώνται όμως πολύ περισσότερο 
από άλλους παράγοντες όπως ο 
σεβασμός, η αυτονομία, η κοινωνική 
στήριξη και η ικανοποιητική εργασία.
Ο Δρ Ντάινερ επισημαίνει ότι η 

μελέτη του είναι η πρώτη που κάνει 
αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στην 
ικανοποίηση και τα θετικά συναι-
σθήματα.
Η μελέτη εξέτασε μια πληθώρα 

παραμέτρων, όπως το εισόδημα, 
το βιοτικό επίπεδο, την κάλυψη των 
αναγκών για τροφή και στέγαση, τα 
υπάρχοντα και την ικανοποίηση των 
ψυχολογικών αναγκών. Οι συμμε-
τέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογή-
σουν τη ζωή τους γενικά από το 0 (η 
χειρότερη δυνατή ζωή) έως το 10 (η 
καλύτερη δυνατή) και απάντησαν σε 
ερωτήσεις για τον οικογενειακό και 
φιλικό κύκλο, την ελευθερία και την 
ικανοποίηση από τις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Το συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση 

από τη ζωή τείνει να αυξάνεται με 
την αύξηση του εισοδήματος βρί-
σκεται σε συμφωνία με παλαιότερες 
μελέτες για το θέμα, τονίζει ο Δρ 
Ντάινερ. Το καινούργιο με τη νέα 
έρευνα είναι η διάκριση ανάμεσα 
στην ικανοποίηση και τα θετικά συ-
ναισθήματα όπως την όρισαν εκ των 
προτέρων οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύοντα 

στο Journal of Personality and 
Social Psychology.
Ορισμένες προηγούμενες έρευνες, 

πάντως, είχαν δείξει ότι το χρήμα 
παύει να αυξάνει την ευτυχία από τη 
στιγμή που κανείς ξεπερνά το όριο 
της φτώχιας.

Tι αγοράζουν τα λεφτά
Το χρήμα «κάνει τη ζωή πιο ικανοποιητική, 

όχι όμως και απολαυστική»

$44.97

$34.97$59.97

$55.97

Αντιπαράθεση του υφυπουργού Οικονομικών
με βουλευτή του ΠαΣοΚ για τον προϋπολογισμό

Αθήνα Ένταση δημιουργήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
στην συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όταν ο βουλευτής 
του ΠαΣοΚ κ. Γ. Φλωρίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «100% αποτυχία 
στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού». 
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης απάντησε στον κ. Φλωρίδη πως 
«αυτά που λέτε είναι αλχημείες» προκαλώντας εκ νέου την αντίδραση του κ. 
Φλωρίδη. Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε απευθυνόμενος στον κ. 
Σαχινίδη: «στον προϋπολογισμό του 2011, η κυβέρνηση έθεσε ένα και μοναδικό 
στόχο: να μειώσει το έλειμμα κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 6,8 δισ. 
ευρώ. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει ανακοινώσει επισήμως πως θέλει να επιβάλει 
πρόσθετα μέτρα για να συγκεντρώσει 6,4 δισ. ευρώ. Απόκλιση δηλαδή από τον 
στόχο κατά 100%. Η αποτυχία κύριε υπουργέ είναι καθολική».
Ο κ. Σαχινίδης χαρακτήρισε «αλχημείες» τα στοιχεία του κ. Φλωρίδη λέγοντας 
ότι 100% αποτυχία θα ήταν αν το έλλειμμα από 7,5% αυξανόταν στο 15% του 
ΑΕΠ. 
Ο κ. Φλωρίδης αντέτεινε στον κ. Σαχινίδη πως οι αριθμοί είναι αριθμοί αλλά δεν 
θέλησε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση. 
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ και πρώην υπουργός κ. Κ. Γείτονας είχε 
ζητήσει από τον κ. Σαχινίδη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη όπως είπε, 
να διευκρινίσει το ακριβές ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του 
ελλείμματος κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ.
Κριτική στον κ. Σαχινίδη άσκησαν και οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην 
Επιτροπή. Πάντως οι βουλευτές όλων των κομάτων ζήτησαν από τον κ. Σαχινίδη 
να επισκεφθούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Ν.Δ. τονίζει ότι – όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα 
– η νέα δανειακή σύμβαση, το πλαίσιο της οποίας 
διαμορφώθηκε στη Σύνοδο της 26ης Οκτωβρίου, 
είναι αναπόφευκτη και είναι ανάγκη να ψηφιστεί. 
Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις όποιες οικονομικές 
πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο μέλλον.
Και όταν έρθει το μνημόνιο, τότε θα πρέπει να γίνει 

διαπραγμάτευση.
Τη διαπραγμάτευση αυτή, όμως, θα πρέπει να την 

κάνει μία νέα κυβέρνηση, που θα προέλθει από 
εκλογές και η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτι-
κές ανάκαμψης και όχι άλλες πολιτικές μεγαλύτερης 
ύφεσης. Πολιτικές, που θα φέρουν ανάκαμψη στην 
οικονομία και ελπίδα στην κοινωνία.
Αυτό από τον κ. Παπανδρέου ή μαζί με τον κ. 

Παπανδρέου δεν μπορεί να γίνει.
Γιατί έχασε κάθε νομιμοποίηση και στην κοινωνία 

και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Και γιατί είναι, πλέον, αφερέγγυος στους ξένους, 

μετά τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς του στο θέμα 
του δημοψηφίσματος.
Δεν τον πιστεύει και δεν τον εμπιστεύεται κανένας πια. 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Από την πρώτη στιγμή, που ο κ. Παπανδρέου 
ανακοίνωσε την απόφασή του για δημοψήφισμα, 
πήραμε υπεύθυνη, ξεκάθαρη και αποφασιστική 
θέση.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης 

Σαμαράς, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε τονίσει ότι «η Ν.Δ. 
θα αποτρέψει πάση θυσία τέτοιους τυχοδιωκτικούς 
πειραματισμούς». Αποφασισμένη, δηλαδή, να μα-
ταιώσει το δημοψήφισμα, την πιο διχαστική, την 
πιο εκβιαστική, αλλά και πιο επικίνδυνη απόπειρα 
του κ. Παπανδρέου. Μια απόπειρα, που -όπως 
εξήγησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας- έθετε 
σε κίνδυνο το μέλλον μας και τη θέση μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό που είπαμε, το κάναμε. Το δημοψήφισμα 

δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό, παρόλο που ο κ. 
Παπανδρέου - αφού, στην αρχή, αιφνιδίασε και 
τους βουλευτές και τους υπουργούς του - πήρε 
ομόφωνη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος. 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η κατάρρευση των εσόδων συνεχίζεται, παρά την 
υλοποίηση και των νέων, τελευταίων, φοροεισπρα-
κτικών μέτρων της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα έσοδα μειώ-

θηκαν κατά 4,4%, το πρώτο δεκάμηνο του έτους. 
Μάλιστα, τον Οκτώβριο τα έσοδα παρουσίασαν 
μείωση κατά 7% από τον περσινό αντίστοιχο μήνα.
Επιβεβαιώνεται συνεχώς η αποτυχία της κυβερ-

νητικής πολιτικής για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, χθες, 
στη Βουλή.
Είναι σαφές, ότι απαιτείται αλλαγή πολιτικής και 

γι’ αυτό θα παλέψουμε

META THN ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 22

Στην εποχή των Αδελφών Μουσουλμάνων
Αιγυπτιακή στροφή με συνάντηση

 του προέδρου Μόρσι με τον αρχηγό της Χαμάς

Τσιπούρες...SPECIAL 
Μπακαλιαράκια...$1.99lb

Καλαμάρια φρέσκα...$3.99lb
Σαλάχια...$2.49lb

Oχταπώδι παγωμένο....$3.99lb
Μπακαλιάριο ξερό, αλμυρός

Καθημερινή παραλαβή φρέσκων ψαριών

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ 
ΨΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΡΧΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  

ΤΡΙΤΗ πρωϊ

Για το θέμα των ελέγχων στο πόθεν 
έσχες του απάντησε ο υπουργός Οικο-
νομίας, Γιώργος Σταθάκης, με γραπτή 
δήλωσή του.
Συγκεκριμένα διευκρίνισε ότι «οι λογα-

ριασμοί για τους οποίους εγκαλούμαι 
ήταν της μητέρας μου, με συνδικαιού-
χους τα δύο της παιδιά -εμένα και τον 
αδελφό μου» και ότι «αυτό δηλώθηκε 
το 2013», ενώ έκανε γνωστό ότι «το 
2014 είχα αποσυρθεί από τους λογα-
ριασμούς». Όσον αφορά τα ακίνητα 
δήλωσε ότι «δεν υπάρχει η παραμικρή 
παράλειψη όσων αφορά τα δικά μου», 

ενώ σημείωσε ότι «ορισμένα αγροτικά 
ακίνητα της συζύγου μου, τα οποία τελούν 
υπό δικαστική διεκδίκηση και στα οποία η 
σύζυγός μου δεν συμμετέχει σε ποσοστό 
περισσότερο του 3%, έχουν δηλωθεί κα-
νονικά το 2013 και 2014». 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι προέκυψε 

πρόβλημα -εκτός της υπόθεσης του 1 
εκατ. ευρώ- και με ποσό που ανέρχεται 
στις 800.000 ευρώ, ενώ σχετικά με τα ακί-
νητα υποστηρίζεται ότι στην επίμαχη δή-
λωση δεν έχουν δηλωθεί συμμετοχές του 
από 3% έως 66% σε συνολικά 38 ακίνητα.

Πηγή: Zουγκλα.gr

Αθήνα Τουλάχιστον 893.970 πρόσφυ-
γες και μετανάστες έχουν φθάσει στις 
ακτές χωρών της Ευρώπης διά θαλάσ-
σης μέχρι στιγμής φέτος, ανακοίνωσε 
την  Παρασκευή, ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία 

αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Οργα-
νισμού, τουλάχιστον 3.601 άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται 
εξαιτίας ναυτικών δυστυχημάτων στη 

Μεσόγειο.
Η Ελλάδα υποδέχθηκε τον 

μεγαλύτερο αριθμό προσφύ-
γων και παράτυπων μετανα-
στών που έφθασαν στην Ευ-

ρώπη διά θαλάσσης, καθώς συνολικά 
καταγράφηκαν 744.652 αφίξεις, σύμφω-
να με τον .
Η Ιταλία είναι η δεύτερη σημαντικότερη 

πύλη εισόδου, καταγράφοντας 145.098 
αφίξεις, ενώ η Ισπανία ακολουθεί με 
3.845 αφίξεις.
Συνολικά φέτος ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησια-
κής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα 
των Κρατών Μελών της ΕΕ (FRONTEX) 
έχει καταγράψει πάνω από 1,2 διελεύ-
σεις των ευρωπαϊκών συνόρων από 
πρόσφυγες.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ/Sputnik

Tι απαντά ο Σταθάκης για τα «ξεχα-
σμένα» ακίνητα και καταθέσεις

Πάνω από 3.600 οι νεκροί
Περισσότεροι από 890.000 οι πρόσφυ-
γες που έφτασαν φέτος στην Ευρώπη
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Μόσχα Δεν ρίχνει τους τόνους το Κρεμλίνο 
απέναντι στην Τουρκία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν 
να λέει πως η Άγκυρα θα μετανιώσει «πολλές 
φορές» την κατάρριψη του Sukhoi, υπαινισσό-
μενος πως τα αντίποινα δεν θα περιοριστούν 
σε εμπορικές κυρώσεις -λέγοντας πάντως πως 
«δεν θα εμπλακούμε σε στρατιωτικούς λεοντα-
ρισμούς με την Τουρκία».  Επιμένει στις κατηγο-
ρίες του πως η Τουρκία «συνδράμει τους τρομο-
κράτες» της ISIS. 
H καθιερωμένη εφ' όλης της ύλης ομιλία του 

ρώσου προέδρου ενώπιον των βουλευτών την 
Πέμπτη ξεκίνησε με την εμπλοκή στο Συριακό 
και την κόντρα με την Τουρκία.
Ο Βλ.Πούτιν «ευχαρίστησε τους ένστολους 

που πολεμούν την τρομοκρατία», λέγοντας πως 
υπερασπίζονται την ρωσική ασφάλεια. Γρήγο-
ρα, ο ρώσος πρόεδρος πέρασε στην διαμάχη 
με την Τουρκία. 
«Δεν θα εμπλακούμε σε στρατιωτικούς λεοντα-

ρισμούς με την Τουρκία» είπε, για να συνεχίσει: 
«Όποιος όμως πιστεύει πως αφού διέπραξε 
αυτό το απαίσιο έγκλημα πολέμου, αυτή τη δο-
λοφονία σε βάρος του λαού μας, θα γλιτώσει 
μόνο με μέτρα που αφορούν τις τομάτες ή πε-
ριορισμούς σε άλλους τομείς, κάνουν πικρό λά-
θος». 
Η Μόσχα, υπενθυμίζεται, προανήγγειλε οικονο-

μικές κυρώσεις σε βάρος των τουρκικών εισα-
γωγών αγροτικών προϊόντων.
«Η Τουρκία θα μετανιώσει, παραπάνω από μία 

φορά, για την κατάρριψη» είπε χαρακτηριστικά 
ο Πούτιν. 
Μόνο ο Αλλάχ ξέρει γιατί το έριξαν, ίσως απο-

φάσισε να τους τιμωρήσει τρελαίνοντάς τους, 
τόνισε και συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Ίσως μόνο 

ο Αλλάχ ξέρει γιατί το έριξαν. Ο Αλλάχ αποφάσι-
σε να τιμωρήσει την ηγεσία στην Τουρκία, κάνο-
ντάς την να τρελαθεί».
Επανήλθε δε στις κατηγορίες του περί τουρκι-

κής υποστήριξης στην τρομοκρατία, λέγοντας 
πως η Μόσχα «δεν θα αγνοήσει πως η Τουρ-
κία συνδράμει τους τρομοκράτες». Σε έμμεση δε 
αναφορά του προς τη Δύση, ο Πούτιν την κατη-
γόρησε για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην 
στάση της απέναντι στο ζήτημα.

Δεν βλέπουν στοιχεία ούτε οι ΗΠΑ
«Λάσπη σοβιετικού τύπου» κατά 

την Τουρκία τα περί πετρελαίου της ISIS

Αγκυρα, Τουρκία Κατηγορηματικά απορρίπτει 
η Άγκυρα τις ρωσικές κατηγορίες πως η τουρκι-
κή κυβέρνηση -και η οικογένεια του προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- εμπλέκονται σε λαθρε-
μπόριο πετρελαίου με την τζιχαντιστική ISIS, λέ-
γοντας πως πρόκειται για «λάσπη» και «ψέματα 
σοβιετικού μηχανισμού προπαγάνδας». 
Η Ουάσινγκτον επίσης απορρίπτει ότι «η Άγκυ-

ρα συνεργάζεται με την ISIS», λέγοντας ότι τα 
μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι ότι μεσάζο-
ντες χρησιμοποιούν τρύπες στα τουρκικά σύνο-
ρα για λαθρεμπόριο.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατήγγειλε ως «ανή-

θικες» τις κατηγορίες της Ρωσίας κατά της οικο-
γένειάς του, σύμφωνα με τις οποίες στενοί του 
συγγενείς εμπλέκονται σε εμπόριο πετρελαίου 
με το Ισλαμικό Κράτος, και προειδοποίησε ότι 
έχει αποδείξεις για ρωσική εμπλοκή στη διακίνη-
ση του πετρελαίου του Ισλαμικό Κράτος.
«Έχουμε αποδείξεις. Θα αρχίσουμε να τις απο-

καλύπτουμε στον κόσμο» είπε κατά τη διάρκεια 

ομιλίας του προς συνδικαλιστές στην Αγκυρα, 
αναφέροντας συγκεκριμένα το όνομα του σύρου 
επιχειρηματία Ζορζ Χασουάνι, «κατόχου ρωσι-
κού διαβατηρίου».
Νωρίτερα, ο τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ 

Νταβούτογλου ανέφερε πριν φύγει για το Αζερ-
μπαϊτζάν πως η Τουρκία «κάνει ό,τι μπορεί για 
να ελέγξει τα σύνορά της με τη Συρία». 
Οι ρωσικές κατηγορίες για «κρατικό λαθρεμπό-

ριο» με την ISIS ή προσωπική εμπλοκή συγγε-
νών του Ερντογάν είναι «ψέματα σοβιετικού μη-
χανισμού προπαγάνδας τα οποία δεν πιστεύει 
κανείς», είπε χαρακτηριστικά ο Νταβούτογλου. 
Ανάλογη ήταν προηγουμένως και η αντίδραση 

του ίδιου του Ερντογάν, που είχε πει πως «κα-
νείς δεν μπορεί να ρίχνει λάσπη στην Τουρκία».

«Δεν υπάρχουν στοιχεία», λένε οι ΗΠΑ

Από την πλευρά των ΗΠΑ, και το αμερικανικό 
υπουργείο Εξωτερικών αντέκρουσε τις ρωσικές 
κατηγορίες.
«Απορρίπτουμε ευθέως τον ισχυρισμό πως η 

τουρκική κυβέρνηση συνεργάζεται με την ISIS 
για λαθρεμπόριο πετρελαίου μέσω των συνό-
ρων της» σχολίασε ο εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ Μαρκ Τόουνερ. 
Οι πληροφορίες που έχουν οι ΗΠΑ, ανέφερε, 

είναι ότι η ISIS πουλά πετρέλαιο σε μεσάζοντες 
που στη συνέχεια επιδίδονται σε λαθρεμπόριο 
μέσω των τουρκικών συνόρων. 
«Ειλικρινά δεν βλέπουμε στοιχεία, κανένα στοι-

χείο, να υποστηρίζει τέτοια κατηγορία» είπε ο 
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με 
τις ρωσικές αναφορές.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ 52

Ομιλία σε υψηλούς τόνους
Πούτιν: Η Τουρκία θα μετανιώσει «πολλές φορές» για την κατάρριψη του Sukhoi
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Membres affiliés à

Samir Bouras,
Spiros Fengos &
Haroutioun Kalaidjian
Pharmaciens propriétaires

Φαρμακευτικά είδη • Βιταμίνες
Ομοιομαθητικά είδη • Ορθοπεδικά

Μέτρηση πίεσης, ζακχάρου, χοληστερίνης
και άλλες εξετάσεις από πεπειραμένη νοσοκόμα 

Εξυπηρέτηση • Ειλικρίνεια • Εμπιστοσύνη • Σιγουριά
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΥΤΕΥΡΑ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΟ • ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΉ

Ο Σπύρος Φέγγος εξυπηρετεί την
ελληνική παροικία από το 1989

4591 Boul. Samson, Laval, Qc H7W 2H2 
T: 450.934.7004, F: 450.934.7224
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Ο Σύλλογος Συκεωτών Λακωνίας, προσκαλεί όλους τους Συκεώτες την Κυριακή, 13 
Δεκεμβρίου στις 2:00 μ.μ. να φέρουν τα παιδιά τους στην Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
στην αίθουσα του Συλλόγου, 820 OGILVY AVE. όπου ο SANTA CLAUS θα μοιράσει 

δώρα σε όλα τα παιδιά έως 12 ετών.

Θα προσφερθούν γλυκά, καφές, αναψυκτικά και ντόνατς στα παιδιά και σε όλους 
τους παραβρισκόμενους.

Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου στην αίθουσα 
του Συλλόγου, να παραβρεθείτε και να περάσουμε ένα γιορταστικό, 

Χριστουγεννιάτικο απόγευμα όλοι μαζί.

Καλά Χριστούγεννα, 
Καλές Γιορτές, Καλή Χρονιά
Σε όλα τα μέλη τους φίλους

 και όλους τους συμπάροικους

Εκ του Διοικητικό Συμβούλιο και του γυναικείου τμήματος του Συλλόγου 
Συκεωτών Λακωνίας

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ  
Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

8116 Durocher Montreal Τηλ.: 514.270-9841

Ανακοίνωση- Πρόσκληση

Προς όλους τους καταγομένους από την επαρχία 
Καλαβρύτων και όλους τους συμπάροικους,
Είναι γνωστό ότι στις 13 Δεκεμβρίου 1943, οι 

Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν με απάνθρωπο 
τρόπο, όλους τους Καλαβρυτινούς άνδρες 

από 13 ετών μέχρι και 85.

Εμείς οι καταγόμενοι από την επαρχία 
Καλαβρύτων τιμούμε κάθε χρόνο την θυσία και 

την μνήμη των 1300 και πλέον αθώων θυμάτων. 
Ο Σύλλογός μας πιστός στις παραδόσεις μας 

θα τελέσει και φέτος επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής αυτών.

 Η επιμνημόσυνη δέηση θα τελεστεί την 
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στον Ιερό Ναό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
 Παρακαλείστε όπως παρευρεθείτε για να 
ενώσουμε από κοινού τις προσευχές μας, 
ώστε να αναπαυθούν οι ψυχές των αδίκων 

εκτελεσθένων και επί πλέον, να ευχηθούμε ποτέ 
πάλι η ανθρωπότητα να μην κλάψει για βάρβαρες 

θηριωδίες σαν αυτή που έγινε στα Καλάβρυτα

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Λάμπρου

514.277-2507 * 450.681-6647 * 514-758-2507
Ελάτε όλοι στην 

Χριστουγεννιάτική μας γιορτή

Μοντρεάλ 3 Δεκεμβρίου 2015

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου, το Σάββατο 
19 Δεκεμβρίου 2015  στις  2:00 μ.μ. προσκαλούμε 
εσάς και τα παιδιά σας στην καθιερωμένη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.

Για τους μεγάλους θα έχουμε μεζέδες και 
αναψυκτικά, ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 
ετών, όπως και στα παιδιά του χορευτικού, θα 
προσφέρουμε ΠΙΖΖΑ και ο SANTA CLAUS θα 
μοιράσει δώρα.

 Φέρτε τα παιδιά  στην εκδήλωσή μας και ελάτε και 
εσείς μαζί τους για να περάσουμε μια ευχάριστη 
ημέρα και να ευχηθούμε μεταξύ μας το «Καλά 
Χριστούγεννα και το χρόνια πολλά.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ετήσιος χορός 
μας θα γίνει το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016 στο Pal-
ace Reception Hall. 

Καλά Χριστούγεννα, 
Καλές Γιορτές, Καλή Χρονιά
Σε όλα τα μέλη τους φίλους

 και όλους τους συμπάροικους
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου Μανιατών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΛΟΓΓΑΝΙΤΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 

και ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Σύλλογος μας τυπικά δεν υπάρχει σήμερα αλλά η 
φλόγα που πηγάζει από την αγάπη για τον όμορφο τόπο 
καταγωγής μας πάντα θα υπάρχει.
Συμπατριώτες και φίλοι όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, 
λόγω της εορτής του Αγίου Νικολάου, που τιμάται ιδιαιτέρως  
στη Λογγά Μεσσηνίας,  θα τελέσουμε την καθιερωμένη 
αρτοκλασία στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και 
Γαβριήλ (11801 Ellie Blanchard). Κατόπιν θα έχουμε  
συνεστίαση στο Εστιατόριο PYLOS, 3455 St-Martin – 
Chomedey, Laval. 

Λογγανίτες και φίλοι, ελάτε να τα πούμε και να θυμηθούμε 
Δεν πρέπει να χανόμαστε.

Έχουμε πολλά να θυμηθούμε
Θα είμαστε εκεί

Από τους φίλους του πρώην Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου  2015, 
εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, ο 
σύλλογος κυριών «οι Φίλες των 
Μοναστηριών»  θα έχει  λεωφορείο 
για την μεταφορά προσκυνητών 
στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας  για τη Θεία 
Λειτουργία. Η αναχώρηση  θα  γίνει 
στις 7:30 το πρωί από την γωνία St. 
Roch   και  Outremont 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  
και  δήλωση   συμμετοχής    
επικοινωνείστε με   τα   τηλέφωνα  
514-276-9237  και 450-969-4377

Για το σύλλογο 
Η γραμματεύς

Πολύ πλούσιο σε ψυχωφελές πε-
ριεχόμενο και πολύ  καλαίσθητο 
είναι το Ημερολόγιο τσέπης 2016, 
που εξέδωσε η Ιεραποστολική 
Αδελφότης  «Ορθόδοξη Φωνή» 
που εδρεύει στο Λαβάλ
Το Ημερολόγιο είναι αφιερωμένο 

στον Αγιο Παΐσιο  τον Αγιορείτη 
και περιέχεται σε αυτό η βιογρα-
φία του καθώς και αρκετές από 
τις απλές αλλά Θεόπνευστες δι-
δαχές του.
 Φυσικά περιέχει το εκκλησιαστι-

κό ημερολόγιο, καθώς και τα ευ-
αγγελικά αναγνώσματα όλων των 
Κυριακών, καθώς και όλων των 
μεγάλων εορτών.
Σημειώνουμε ότι όσοι ενδιαφε-

ρόσαστε για την προμήθεια του 
Ημερολογίου, που είναι και κατάλ-
ληλο για δώρο σε φίλους και γνω-
στούς σας, μπορείτε να τηλεφωνεί-
τε στον αριθμό: 450.681-0446.
 Η διεύθυνση της Ορθόδοξης Φω-

νής είναι: 3805 Boul du Souvenir  
Chomedey Laval Qc. Η7V  1Y2, 
ακριβώς απέναντι από τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Νικολάου.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε 
ότι κάθε Κυριακή στις 5:00 μ.μ. 
τελείται Ιερά Παράκληση στην 
Υπεραγία Θεοτόκου και αμέσως 
κατόπιν γίνεται μελέτη της Αγίας 
Γραφής,  με λεπτομερή ανάλυση 
και ερμηνεία των ευαγγελικών 

αναγνωσμάτων της Κυριακής,  στα 
οποία συχνά δεν δίνουμε την 
απαραίτητη προσοχή.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΦΩΝΗ» ΣΤΟ ΛΑΒΑΛ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΚΑΝΑΔΑ 
«ΥΠΑΠΑΝΤΗ»

7287 Ave. Champagneur, Montreal, Que H3N 2J8
Τηλ.: 514-276-3588

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Η Αδελφότης Μεσσηνίων σας προσκαλεί στην 
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή που θα γίνει την Κυριακή 
20 Δεκεμβρίου 2015 στις 3:00 μ.μ. στη λέσχη του 
Συλλόγου 7287 Champagneur, γωνία Ogilvy.
Ο SANTA CLAUS θα μοιράσει δώρα σε όλα τα μικρά 
παιδιά που θα παραβρίσκονται.
Το Γυναικείο τμήμα θα προσφέρει πίτσες, γλυκά και 
καφέ.

Αγαπητοί Μεσσήνιοι, σας περιμένουμε να περάσουμε 
ένα ευχάριστο απόγευμα και να ανταλλάξουμε τις ευχές 
μας για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

Καλα Χριστούγεννα, Καλές Γιορτές, 
Καλή Πρωτοχρονιά

Από το Σύλλογο Μεσσηνίων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
και ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ 
ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ

5390 St. Urbain, Montreal, Que., Canada  
H2T 2X1

Tel.: 514-270-4513

Montreal, τη 20η Οκτωβρίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Αγαπητοί ενορίται και φίλοι της 
Κοινότητός μας, χαίρετε εν Κυρίω!

«Η Χάρις του Κυρίου Ημών Ιησού 
Χριστού και η αγάπη του Θεού και πατρός 
και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά 
πάντων υμών.»

Δια της παρούσης πληροφορούμεν ότι 
η αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων 
αρχίζει την 15ην Νοεμβρίου 2015, και 
θα τελέσωμεν Σαρανταλείτουργον 
εις την Εκκλησίαν μας, των Αγίων 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και Μαρκέλλης 
Χιοπολίτιδος.

Τας ακολουθίας κατά την διάρκειαν της 
εβδομάδος θα αρχίζωμεν εις τας 9:30 π.μ.

Πρώτον δια την πνευματικήν μας 
ανάγκην, νηστεύοντες και αυξάνοντες σε 
χρόνον την προσευχήν και μετά από την 
εξομολόγησίν μας ώστε με καθαροτέραν 
ψυχήν να εορτάσωμεν την Γέννησιν του 
Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.

Δεύτερον βοηθούμεν το έργον της 
Κοινότητός μας.

Σας ευχαριστούμεν εκ των προτέρων και 
διατελούμεν,

Μετά πολλής εν Κυρίω Αγάπης,

Πρωτοπρ. Νικόλαος Π. Ανδρέου
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων και Ιθακησίων ο «Αίνος» διοργανώνει Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι, 535 Ogilvy Montreal.
Καλεί τα μέλη του, τους Κεφαλλονίτες και φίλους τους να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Μουσική, χορός, τραγούδι μέχρι τις πρωινές ώρες. 
Η είσοδος μετά φαγητού άφθονά ποτά, Open Bar μόνο 75 δολάρια και για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, 30 δολάρια. Ελάτε στην παρέα μας, 
σας υποσχόμεθα ότι η εκδήλωσή μας θα σας μείνει αξέχαστη. Το πλούσιο Μένιου κατά άτομο περιλαμβάνει:.
Α) Ατομικό πιάτο με εκλεκτά ορεκτικά Β) Ατομική χωριάτικη Σαλάτα Γ)Rent Prime Roast Beaf  Δ)1 Κορμό σε κάθε τραπέζι και 1 Σαμπάνια, 
Καφέ και Φρούτα.
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και το Νέου Έτους ευχόμαστε στα μέλη μας στους φίλους μας τους Κεφαλλονίτες όπου γης, σε όλη την 
Ελληνική Παροικία καθώς και τους συμπατριώτες μας Κεμπεκιώτες 
«Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος 2016»
Ο χώρος είναι περιορισμένος. Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήρια σας μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2015 τηλεφωνώντας στους αριθμούς: 
514-276-3087 μετά τις 6 βράδυ και Κυριακή από 11 πρωί μέχρι 10 βράδυ και στο 514-947-0375 σας περιμένουμε για να καλωσορίσουμε 
τον Καινούριο Χρόνο 2016.

Στην είσοδο εισιτήρια δεν θα υπάρχουν

Από το Διοικητικό Συμβούλιο Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «Αίνος»
Καθώς και από το Γυναικείο τμήμα

Απόστολος Αγγούριας
Πρόεδρος

 

Αγαπητοί Κεφαλλονίτες, φίλοι και συμπάροικοι,  

Το τμήμα νεολαίας του συλλόγου Κεφαλλήνων Καναδά  «ο ΑΙΝΟΣ»  σε 
συνεργασία με το γυναικείο τμήμα, οργανώνουν συνεστίαση αφιερωμένη στο 
Ελληνικό  ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο 
Κεφαλλονίτικο σπίτι, 535 Ogilvy, 8: 00 μ.μ. 

 Η όμορφη αίθουσα μας διακοσμημένη ανάλογα , οι νοστιμότατοι μεζέδες, 
το κρασί και η μπύρα που θα προσφέρουμε με αφθονία, τα επιλεγμένα 
ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια που θα ακουστούν θα μας μεταφέρουν νοερά σε 
μια άλλη εποχή . 

Η είσοδος μετά φαγητού, κρασί και μπυρα : 40$ 

O Χώρος είναι περιορισμένος. Για πληροφορίες καλέστε το (514) 276-3087. 

 

Εκ μερος του Δ.Σ.,  

Νικη Ψυχογιου, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γυναικείο τμήμα του Συλλόγου Ηλείων ο Ερμής σας 
καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου 
μας που θα λάβει χώραν στην Λέσχη του Συλλόγου 754 St. Roch την Κυριακή 20 
Δεκεμβρίου και ώρα 3:00 μμ

Θα προσφερθούν μεζεδάκια, ορεκτικά, αναψυκτικά, γλυκά και κρασάκι. Θα χαρούμε να 
σας δούμε για να γιορτάσουμε την γέννηση του Χριστού μας και να ανταλλάξουμε ευχές 
για το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016 και τα χρόνια πολλά   Σας περιμένουμε όλους 

Εκ του Διοικ. Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ

Αγαπητοί Σκουροβαρβιτσιώτες, 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Κυριακή 13  Δεκεμβρίου 
2015, στις 3 το απόγευμα, στην αίθουσα του Chateau Royal 

3500 boulevard Souvenir, Laval θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη εορτή 
για τους μικρούς μας φίλους.

Καλούμε όλους τους Σκουρο-Βαρβιτσιώτες να φέρουν τα παιδιά 
και εγγόνια τους για να δούν τον Santa Clous και να πάρουν 

το δώρο τους.

Θα υπάρξει φαγητό και αναψυκτικά για όλα τα μέλη και τα παιδιά
Όλα τα μέλη παρακαλούνται όπως ανανεώσουν 

την συνδρομή τους

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότης Σκουροβαρβιτσιωτών
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"...είς των στρατιωτών λόγχη αυ-
τού την πλευράν ένυξε, και ευθέως 
εθήλθεν αίμα και ύδωρ.".
(Ιωάννου ιθ' 34)

 Τρεις σταυροί στο Γολγοθά 
υψωμένοι. Τρεις κατάδικοι!
 Οι δυο ληστές, εγκληματίες. 

Και στη μέση ο αναμάρτητος. Ο 
μόνος Άγιος! Το Φως και η Αλήθεια 
και η Ζωή, που ήρθε στη γη να λυ-
τρώσει από τον αιώνιο θάνατο την 
αμαρτωλή ανθρωπότητα. Ο Κύριος 
ημών Ιησούς Χριστός.

 Αναρίθμητα πλήθη, οι περί-
εργοι, που ανέβηκαν ως εκεί ψηλά 
να δουν τη θανατική εκτέλεση, και 
οι περαστικοί, έχουν δημιουργήσει 
πρωτοφανή οχλοβοή κι αντάρα. 
Πρωτοστατούν οι άρχοντες -Αρ-
χιερείς και Γραμματείς και Φαρι-
σαίοι- στους εμπαιγμούς κατά του 
Χριστού, και συνεχίζουν οι διαβάτες 
και οι περίεργοι με βλασφημίες, 
κινούντες περιπαιχτικά τα κεφάλια 
τους.
 Κοντά σ' όλα αυτά είναι κι οι 

βλασφήμιες κι οι χλευασμοί που Του 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ

προσθέτει ο ένας από τους ληστές 
κι οι Ρωμαίοι στρατιώτες - τα εκτε-
λεστικά όργανα του Πιλάτου.
 Αλλ' ο Λυτρωτής μας Κύριος 

είναι τέλεια απορροφημένος από το 
μέγα έργο της σωτηρίας μας, που 
επιτελεί την ώρα αυτή.
 Ατάραχος. Ανεξίκακος. Με 

μεγαλειώδη ηρεμία σηκώνει τους 
σωματικούς πόνους του Σταυρού και 
προ πάντων τους ηθικούς πόνους, 
που του προκαλούν οι φοβερές 
αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος 
-μαζί και οι δικές μας!- που γι' αυτές 
τιμωρείται, αντί να τιμωρηθούμε 
εμείς...
 Τρεις ώρες, περίπου, ο Ιη-

σούς επάλαισε πάνω στο ατιμωτικό 
ξύλο του Σταυρού. Ήταν μεσημέρι, 
όταν Τον εσταύρωσαν, κι η ώρα 
έφτασε τρεις το απόγευμα. Ο ήλιος 
όλες αυτές τις ώρες είχε κρύψει τις 
ακτίνες του και "σκότος εγένετο 
επί πάσαν την γην". Η πάλη Του 
με τις σκοτεινές δυνάμεις είχε φτά-
σει στο τέρμα της. Θριαμβευτής 
πλέον ο Κύριος έκανε γνωστό το 
νικηφόρο τέλος της Θυσίας Του, 
λέγοντας: "τετέλεσται"! Κι αμέσως 
έγειρε την πανάγια κεφαλή Του, την 
καταματωμένη από τον ακάνθινον 
στέφανον και "αφήκε το πνεύμα." 
Εξέπνευσε.
 Οι αρχιερείς και λοιποί άρχο-

ντες άρχισαν να κινούνται τώρα με 
ορισμένο σκοπό. Ήθελαν να πεθά-
νουν γρήγορα όλοι οι σταυρωμένοι 
κατάδικοι, για να τους ξεκρεμάσουν 
και να τους θάψουν. Γιατί την άλλη 
μέρα ήταν Σάββατο και μάλιστα μέρα 
μεγάλη. Η πρώτη από τις μέρες που 
γιόρταζαν το ιουδαϊκό Πάσχα.
 Πήγαν λοιπόν, στον Πιλάτο 

και τον παρακάλεσαν, και, με την 
εντολή εκείνου, πλησίασαν οι στρα-
τιώτες τον πρώτο ληστή, που ζούσε 
και τρομερά πονούσε και φώναζε, 
και... του έσπασαν τα κόκαλα των 
ποδιών του, για να πεθάνει. Το ίδιο 
έκαναν και στο δεύτερο.
 Όταν όμως πλησίασαν τον 

Σταυρωμένον Κύριον και είδαν ότι 
ήταν πια πεθαμένος, δεν Τον άγγιξαν 
καθόλου. Μόνο κάποιος στρατιώτης, 
για ν' αποδείξει βεβαιότερο το θά-
νατό Του, χτύπησε την πλευρά του 
Κυρίου με τη λόγχη κι αμέσως βγήκε 
από το τρυπημένο μέρος "αίμα και 
ύδωρ"^ φαινόμενο πρωτοφανές και 
παράδοξο! γιατί σε κάθε πεθαμένο 
το αίμα πήζει και δεν βγαίνει ποτέ 
καθαρό αίμα και νερό καθαρό με 
διαύγεια.
 Τη βεβαίωση ότι "ευθέως 

εξήλθεν αίμα και ύδωρ" την έδωσε ο 
πλέον αξιόπιστος άνθρωπος. Ο αγα-
πημένος Του Μαθητής, ο Ιωάννης, 
που το είδε με τα μάτια του. Όλο το 
διάστημα βρισκόταν αυτός κάτω από 
το Σταυρό του Κυρίου μαζί με την 
Παναγία Μητέρα Του, τη συγγενή 
της Μαρία του Κλωπά και τη Μαρία 
τη Μαγδαληνή.
 Του έκανε πολύ μεγάλη 

εντύπωση το πρωτοφανές αυτό και 
μοναδικό γεγονός να βγαίνει από 
την τρυπημένη, τη ζωηφόρο πλευρά 
του Κυρίου, μαζί -συγχρόνως- αλλά 
χωρισμένα το αίμα από το ύδωρ. Γι' 
αυτό και το τονίζει και το βεβαιώνει 
ότι είναι το μοναδικό θαύμα.
 "Ο εωρακώς μεμαρτύρηκε, 

και αληθινή αυτού εστίν η μαρ-

τυρία, κακείνος οίδεν ότι αληθή 
λέγει, ίνα και υμείς πιστεύσητε".
 - Ας μη δυσπιστήσει κανείς, 

λέγει, σ' αυτό το γεγονός, που ση-
μειώθηκε πιο πάνω. Είναι μαρτυρία 
προσωπική. Το είδα με τα μάτια μου. 
Το αίμα και το νερό, που βγήκαν 
από την πλευρά του Ιησού είναι 
πραγματικότητα. Όπως είναι πραγ-
ματικότητα και το ότι δεν έσπασαν τα 
σκέλη (=τα πόδια) του Ιησού, αλλά 
μονάχα την πλευρά Του τρύπησαν, 
για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι 
ο Χριστός, που έχουν προαναγγείλει 
οι Προφήτες.
 Το Πανάγιον Σώμα του Κυρί-

ου, αφού εφώναξε θριαμβευτικά το 
"τετέλεσται" και θεληματικά "πα-
ρέδωκε το πνεύμα" στον Ουράνιο 
Πατέρα Του, έγινε ένδοξο κι έμεινε 
άφθαρτο. Το αίμα και το νερό, που 
έτρεξαν από την πανακήρατη πλευ-
ρά Του, δεν έτρεξαν έτσι απλά και 
τυχαία. Συμβολίζουν, όπως ερμηνεύ-
ουν οι ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας 
μας, τα δυο βασικά μυστήρια της 
σωτηρίας μας: Το Βάπτισμα και την 
Θείαν Ευχαριστίαν.
 * Το νερό, την κάθαρσιν και 

αναγέννησιν του αγίου Βαπτίσμα-
τος.
 * Το αίμα και την σάρκα της 

Θείας Ευχαριστίας, που μας τρέφει 
πνευματικά. Μας χαρίζει τη συγχώ-
ρηση των αμαρτιών μας. Μας δίνει 
τη δύναμη να προχωρούμε στην 
αγιότητα...
 Γι' αυτό μας παροτρύνει ο 

ιερός Χρυσόστομος να μη ξεχνάμε, 
κάθε φορά που πηγαίνομε να κοι-
νωνήσουμε και βρισκόμαστε εμπρός 
στο "φρικτό", το θείο και άγιο 
Ποτήριο του μυστηρίου της Θείας 
Ευχαριστίας, να αισθανόμαστε το 
δέος, την ευλάβεια, τη βαθιά πίστη 
και κατάνυξη, όπως θα πλησιάζαμε 
να πίναμε κατ' ευθείαν από την 
πλευράν του Κυρίου μας!
 Ας γεμίσει η ψυχή μας από 

απέραντη αγάπη κι ευγνωμοσύνη 
προς τον Κύριόν μας. Θυσιάστηκε 
για χάρη μας. Μας προσφέρει τη ζωή 
την αιώνια με το τίμιον Αίμα Του. Και 
μας καλεί με το στόμα του ιερέως: 
"Μετά φόβου Θεού, πίστεως και 
αγάπης προσέλθετε"!
 Μας προσφέρει το χυνόμενο 

Αίμα της πλευράς Του, τον εαυτό Του 
ολόκληρο, τη ζωή Του, τη δύναμή 
Του...
 Ταιριάζει εμείς να αδιαφο-

ρούμε και να μη πλησιάζουμε να Τον 
δεχτούμε μέσα μας; Ή να πλησιά-
ζουμε χωρίς να προετοιμαζόμαστε 
ώστε νά 'χουμε καθαρή, όσο πρέπει, 
την ψυχή; Ή να βιαζόμαστε και να 
κοινωνούμε χωρίς ευλάβεια, χωρίς 
κατάνυξη και ευγνωμοσύνη;
 Ευτυχώς υπάρχει ακόμη 

καιρός για μια τέτοια προετοιμασία. 
Ας αφήσουμε κάτι από τις συνηθι-
σμένες ασχολίες μας, ώστε μετανοη-
μένοι, εξομολογημένοι, με την άδεια 
του Πνευματικού να προσέλθουμε 
στη Θεία Κοινωνία.
 Ο Νικητής Χριστός, ο Δε-

σπότης του παντός είναι πλουσιο-
πάροχος στις δωρεές Του. Θα μας 
μεταδώσει από τη δύναμή Του. Θα 
κάνει και μας νικητές της αμαρτίας! 
Νικητές του κόσμου!

Από το περιοδικόν
Προς την ΝΙΚΗΝ

Υπήρχαν και υπάρχουνε
Έλληνες μορφωμένοι
Που είναι μέχρι κόκκαλο
Κομματοποιημένοι.

Βλέπουνε πιο είναι το σωστό
Ξέρουνε και το λάθος
Μα φαίνεται ότι πολλούς
Τους στράβωσε το πάθος.

Αν έβαναν την λογική
Λίγο να πρυτανέψει
Δεν θα είχε η Ελλάδα μας
Σήμερα καταρρεύσει.

Δεν θα υπήρχανε φτωχοί
Παιδάκια να πεινάνε
Και απ’ τα μπαλκόνια στο κενό
Άνθρωποι να πηδάνε.

Εάν δεν είχαν οι Έλληνες
Την κομματομανία
Ελλάδα τώρα θα ήτανε
Όλη η Μικρά Ασία.

Ο Πόντος και το Αϊβαλί
Καππαδοκία, Σμύρνη,
Και όλα τα παράλια
Ελλάδα θα είχαν μείνει.

Και στην Κωνσταντινούπολη
Η Άγια Σοφία
Τώρα δεν θα ήτανε τζαμί,
Θα ήτανε εκκλησία.

Και η Κύπρος δεν θα ήτανε
Σήμερα χωρισμένη
Αν οι γραμματιζούμενοι
Ήτανε ενωμένοι.

Δεν θα ζητούσαν οι Αλβανοί
Μεγάλη Αλβανία
Και οι Σλάβοι δεν θα μίλαγαν
Για την Μακεδονία.

Και δεν θα κινδυνεύαμε

Με τα καμώματά μας
Να χάσουμε την δόξα μας
Και εθνικότητά μας.

Τρώγονται για τα κόμματα
Το Έθνος δεν κοιτάζουν
Και δίνουν δικαιώματα
Όλοι να μας χλευάζουν.

Γι’ αυτό και όλοι γύρω μας
Αντί να μας ζηλεύουν
Βλέπουνε την κατάντια μας
Γελάν, και κοροϊδεύουν.

Αν όλοι οι επιστήμονες
Κομματισμό αφήσουν
Μπορούνε με τις γνώσεις τους
Το πρόβλημα να λύσουν.

Γι’ αυτό εγώ ο αγράμματος
Που για όλα αυτά δεν φταίω
Με οργή και αγανάκτηση
Στους μορφωμένους λέω:

Να βράσω τα πτυχεία σας
Και τα διπλώματά σας
Την ιδεολογία σας
Και τα κομματικά σας.

Γιάννης Καραγιάννης
Από Ρειχιά, Λακωνίας

*Κυκλοφόρησε το βιβλίο του 
Γιάννη Καραγιάννη με τίτλο 
«Συναισθήματα»..
Οσοι ενδιαφέρονται να το 
προμηθευτούν μπορούν να 
τηλεφωνούν κατ’ ευθείαν 
στον συγγραφέα στον αριθμό: 
514.630-0152 
Σε αυτό περιέχονται όχι μόνο 
πολλά από τα ποιήματα που 
έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει 
στο Ελληνοκαναδικό Βήμα, 
αλλά και πάρα πολλά άλλα.

ΝΑ ΒΡΑΣΩ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
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Ανακοίνωσις
Ο Σύλλογος Ζακυνθίων, σε συνεργασία με την Επτανησιακή Ομοσπονδία, διοργανώνει Πρωτοχρονιάτικο  

“Reveillon”, την Πέμπτη  31 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα Λευκαδίων στο 950 Ogilvy Str. 
(Στο Park Extensiont).
Προσκαλούμε όλους τους Επτανησίους και φίλους να έλθουν αποχαιρετίσουμε το 2015 και να υποδεχτούμε τον 

καινούργιο χρόνο μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζεστή, φιλική, χαρούμενη και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Θα υπάρχει πλούσιο φαγητό, που θα περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτα, ROAST VEAL, πρωτοχρονιάτικο κορμό και 
βασιλόπιτα. 

Ελάτε να υποδεχτούμε με σαμπάνια το 2016 και να ευχηθούμε σε όλους ο Νέος Χρόνος να φέρει υγεία, ευτυχία 
και χαρά.

 Το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης το έχουν αναλάβει οι γνωστοί και αγαπητοί στην παροικία καλλιτέχνες, 
Παύλος Λάσκαρις και Παύλος Λεπενιώτης.

Με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθεί μία χρυσή λίρα.
Τηλεφωνείστε εγκαίρως για το τραπέζι σας.

Τιμή εισόδου $65 δολ. Για μεγάλους και $30 για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Τηλέφωνα: 514-744-1318 * 514-738-1480
514-768-2335
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ 
 
Λογιστικά γραφεία παροχής ελεγκτικών/λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών δραστηριοποιούμενα στον 
Καναδά αλλά και στην Έλλάδα. Έχοντας αποκτήσει μιά μεγάλη εμπειρία στούς τομείς της βιομηχανίας,  
βιοτεχνίας,  καταστημάτων λιανικής πώλησης και υπεραγορών τροφίμων, εστιατορίων, ανάπτυξης λογισμικού, 
κατασκευών και οικοδομών, διανομής τροφίμων, ακίνητης περιουσίας, εταιρειών πώλησης ή μίσθωσης 
αυτοκινήτων κ.λ.π., αναλαμβάνουν υπεύθυνα την διεκπεραίωση οποιασδήποτε λογιστικής και φορολογικής 
ανάγκης σας. Η ομάδα μας, άρτια οργανωμένη και στελεχωμένη από ικανό προσωπικό με πολύχρονη 
εμπειρία, αναλαμβάνει την ελεγκτική/λογιστική αλλά και  φοροτεχνική  κάλυψη κάθε μορφής επιχείρησης 
προσφέροντας υπηρεσίες όπως,  

 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
 ∆ημιουργία καθιέρωσης φορολογιστικών συστημάτων  
 Μισθοδοτικών καταστάσεων 
 Μηνιαίες αποστολές κυβερνητικών μισθοδοτικών δηλώσεων  
 Προετοιμασία και υποβολή  μηνιαίων δηλώσεων στην εφορία (GST/HST & QST) 
 ∆ιαχείριση ακινήτων στεγαστικών, εμπορικών και  βιομηχανικών.  

 

Για οποιαδήποτε ελεγκτική, λογιστική, φοροτεχνική, οικονομική και κληρονομική  
σας υπόθεση στόν Καναδά και στήν Ελλάδα εμπιστευθείτε τα λογιστικά μας γραφεία 
              Π ο ι ό τ η τ α ,  Ι κ α ν ό τ η τ α ,  Ε μ π ε ι ρ ί α  

Π ρ ο σ ω π ι κ ή  Φ ρ ο ν τ ί δ α  &  Ε μ π ν ε υ σ μ έ ν ε ς  Λ ύ σ ε ι ς  
 
Για περισσότερες πληροφορίες έπικοινωνήστε με τον Ορκωτό Επαγγελματία Λογιστή-Ελεγχτή  κον Γεώργιο 
Καρύδη ή με τον Κον Ιορδάνη Σουρμελή  στο συνεργαζόμενο φοροτεχνικό-λογιστικό γραφείο μας στην 
Ελλάδα. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Λεφτά... δεν υπάρχουν
Ο «Κάρα», η Μάδεργουελ και το... τσάρτερ 

απασχολούν τον ΠΑΟ

Αθήνα Πριν από τον πρώτο αγώνα με την Μά-
δεργουελ θα γίνει η συνάντηση των ανθρώπων 
του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Καραγκούνη, 
για να ξεκαθαριστεί το μέλλον του στους Πρά-
σινους.
Η διοίκηση των Πρασίνων θέλει να κλείσει το 

θέμα πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστι-
κών υποχρεώσεων της ομάδας, δηλαδή την 
ερχόμενη εβδομάδα με τη Μάδεργουελ, για τον 
3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Δεν έχουν λεφτά για το τσάρτερ...
Εν τω μεταξύ, η οικονομική στενότητα που 

υπάρχει στην ομάδα προκαλεί δυσκολία στον 
σύλλογο ώστε να ναυλώσει το τσάρτερ για τη 
Γκλασκώβη!
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφη-

μερίδας «Live Sport», η Πράσινη ΠΑΕ δυσκο-
λεύεται αφού το συνολικό κόστος ανέρχεται 
σε 100.000 ευρώ (πτήσεις και 
διαμονή δύο ημερών), ενώ τελικά 
δεν έγινε κάποια έκπτωση από 
τις εταιρίες που κατέθεσαν προ-
σφορές (την Aegean του Θόδω-
ρου Βασιλάκη και την Olympic 
Airways του Ανδρέα Βγενόπου-
λου).
Παράλληλα, το κόστος που έχει 

συσσωρευτεί στο ταξιδιωτικό 
πρακτορείο έχει ήδη ξεπεράσει τις 
150.000 ευρώ.
Πάντως, το ταξίδι είναι δεδομένο 

ότι θα γίνει, είτε με καταβολή των 
χρημάτων που απαιτούνται (σε 
περίπτωση που αυτά βρεθούν), 
είτε με επιπρόσθετη πίστωση 
από το ταξιδιωτικό πρακτορείο.

Newsroom ΔΟΛ

Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων

Ρατσιστικό σχόλιο 
της Β.Παπαχρήστου 

προκαλεί αντιδράσεις
και τον αποκλεισμό της 

από το Λονδίνο

Αθήνα. Σάλο προκάλεσε το 
σχόλιο που ανέβασε στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Twitter η πρωταθλήτρια του τριπλούν και μέλος 
της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου Βούλα Παπαχρήστου και 
το οποίο ανέφερε: 
«Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα, του-

λάχιστον τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου θα 
τρώνε σπιτικό φαγητό». 
Μετά τις αντιδράσεις, η Β.Παπαχρήστου 

ζήτησε συγγνώμη «για το ατυχές και κακόγου-
στο αστείο» και ανέφερε ότι δεν θα συμμετείχε 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν δεν σεβόταν 
απόλυτα τις αξίες τους.
Το σχόλιο που ανέβασε δύο 24ωρα πριν από 

την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων προκά-
λεσε αντιδράσεις από φιλάθλους που παρακο-
λουθούν το λογαριασμό της στο συγκεκριμένο 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μερικές από τις 
(πιο ήπιες) απαντήσεις ήταν:
«Αν είναι σοβαρή η Ελληνική Ολυμπιακή 

Ομάδα, θα πρέπει να σας βάλουν στο πρώτο 
αεροπλάνο και να σας στείλουν πίσω». 

«Ξενοφοβικά σχόλια από αθλήτρια της 
ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς 
είναι απαράδεκτα. Μας ντροπιάζεις».
«Κυρία Παπαχρήστου προσοχή τη σβά-

στικα. Κόβει».

Η αντίδραση της Β.Παπαχρήστου

Αρχικά, η πρωταθλήτρια του τριπλούν 
διέγραψε το συγκεκριμένο σχόλιο από τον 
λογαριασμό της και στη συνέχεια μέσω 
Facebook και Twitter απάντησε: «Όλα αυτά 
που συνέβησαν δεν με εκφράζουν. Είμαι 
αθλήτρια τίποτε άλλο!! Δεν συνηθίζω να 
προσβάλω ποτέ κανέναν... δεν είμαι αυτής 
της ιδεολογίας! Ζητώ συγνώμη αν άθελα 
μου προσέβαλα ανθρώπους! Δεν εχω κα-
μία ανάμιξη με τα πολιτικά!!! Είμαι αθλήτρια 
και μόνο!»
Πάντως, η Β.Παπαχρήστου έχει αναπαρά-

γει στο λογαριασμό της στο Τwitter διάφορα 
σχόλια της Χρυσής Αυγής και του βουλευτή 

του κόμματος Ηλία Κασιδιάρη, που παραμέ-
νουν ενεργά.
Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, εξέδωσε 

επίσημη ανακοίνωση με την οποία ζητά συγ-
γνώμη για το «ατυχές και κακόγουστο αστείο» 
και αναφέρει ότι δεν θα συμμετείχε στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες αν δεν σεβόταν απόλυτα τις 
αξίες τους.
Η επίσημη ανακοίνωσή της έχει ως εξής:
«Ζητώ δημόσια συγγνώμη για το πραγματικά 

ατυχές και κακόγουστο αστείο που δημοσίευ-
σα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο 
Twitter. Λυπάμαι και ντρέπομαι για τις αρνητικές 
αντιδράσεις που προκάλεσα, γιατί σε καμία πε-
ρίπτωση δεν είχα σκοπό να θίξω κανέναν, ούτε 
να προσβάλλω τα ανθρώπινα δικαιώματα.
»Το όνειρό μου είναι συνδεδεμένο με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες και δε θα συμμετείχα 
σε αυτούς αν δεν σεβόμουν απόλυτα τις αξίες 
τους. Οπότε, δεν θα μπορούσα να πιστεύω σε 
διακρίσεις μεταξύ ανθρώπων και φυλών.

»Ζητώ συγγνώμη από όλους τους φίλους και 
συναθλητές που μπορεί να προσέβαλα ή να 
ντρόπιασα, την Εθνική Ομάδα Στίβου, καθώς 
και τους ανθρώπους και τις εταιρείες που στη-
ρίζουν την αθλητική μου καριέρα και πορεία. 
Ακόμα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον 
προπονητή μου και την οικογένεια μου».

Και ο αποκλεισμός...

Με απόφαση του αρχηγείου της ελληνικής 
αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου, τέθηκε εκτός Ολυμπιακής Ομάδος.
Κοινή γραμμή με την ΕΟΕ χάραξε και η διοί-

κηση του ΣΕΓΑΣ όσον αφορά την περίπτωση 
της Βούλας Παπαχρήστου. Η ομοσπονδία 
στίβου καταδικάζει το ρατσιστικό της σχόλιο στο 
Τwitter και συντάσσεται με την απόφαση της 
ελληνικής ολυμπιακής επιτροπής να αποκλείσει 
την αθλήτρια από τους αγώνες του Λονδίνου.

Newsroom ΔΟΛ

Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είχε λάβει εντολές

CNN: Η δράστης του μακελειού 
στην Καλιφόρνια είχε δηλώσει 

πίστη στην ISIS
Καλιφόρνια Δήλωση με την 
οποία ορκιζόταν πίστη στον 
ηγέτη του Ισλαμικού Κρά-
τους φέρεται να είχε αναρ-
τήσει στο Facebook μία εκ 
των δύο δραστών του μακε-
λειού στο Σαν Μπεραντίνο 
της Καλιφόρνια, μετέδωσε 
το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, 
επικαλούμενο αμερικανούς 
αξιωματούχους.
Στην επίθεση σε χριστου-
γεννιάτικη γιορτή κέντρου 
κοινωνικών υπηρεσιών, 
σκοτώθηκαν 14 άτομα και 
τραυματίστηκαν 20 άλλα.
Αμερικανοί αξιωματούχοι 
θεωρούν ότι οι επιθέσεις 

του Ισλαμικού Κράτους μπο-
ρεί να αποτέλεσαν έμπνευ-
ση για τους δύο δράστες, 
ωστόσο σημειώνουν ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία ότι η επί-
θεση είχε σχεδιαστεί από 
τους τζιχαντιστές του Ισλα-
μικού Κράτους ή ότι οι δύο 
δράστες είχαν λάβει εντολές 
από αυτούς.
Η Τασφίν Μαλίκ, 27 ετών, και 
ο σύζυγός της, Σάγεντ Ριζου-
άν Φαρούκ, 28 ετών, σκοτώ-
θηκαν σε ανταλλαγή πυρο-
βολισμών με την αστυνομία 
ώρες μετά το μακελειό στο 
κέντρο κοινωνικών υπηρε-
σιών Inland Regional Center 

στο Σαν Μπερναρντίνο, 
που βρίσκεται σε από-
σταση περίπου 100 χλμ. 
ανατολικά του Λος Άντζε-
λες.
Πρόκειται για την πλέον 
πολύνεκρη μαζική δολο-
φονία στις ΗΠΑ τα τελευ-
ταία 3 χρόνια.
Η Μαλίκ, Πακιστανή υπή-
κοος που ζούσε στη Σα-
ουδική Αραβία όταν πα-
ντρεύτηκε τον Φαρούκ,  
ανήρτησε στο Διαδίκτυο 
μια δήλωση όπου εξέ-
φραζε την υποστήριξή της 
στον ηγέτη του Ισλαμικού 
Κράτους, Άμπου Μπακρ 
αλ Μπαγκντάντι, σε λο-
γαριασμό που χρησιμο-
ποιούσε με άλλο όνομα, 
μετέδωσε το CNN.
Η έρευνα επικεντρώνεται 
στο να διευκρινιστούν τα 
κίνητρα της επίθεσης και 
πολλοί υψηλόβαθμοι αξι-
ωματούχοι όπως ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Μπαράκ 
Ομπάμα και ο αρχηγός 
της αστυνομίας του Σαν 
Μπερναρντίνο Τζάροντ 
Μπούργκουαν υποστή-
ριξαν η εξτρεμιστική ιδε-
ολογία βρίσκεται πίσω 
από την επίθεση.
Το ζευγάρι άφησε πίσω 
του μια κόρη, 6 μηνών. Ο 
κουνιάδος του Φαρούκ, 
Φάρχαν Χαν, δήλωσε 
στο τηλεοπτικό δίκτυο 
NBC News ότι ξεκίνησε 
τις νομικές διαδικασίες 
προκειμένου να υιοθε-
τήσει το κορίτσι και είναι 
«πολύ αναστατωμένος 
και θυμωμένος» με τον 
Φαρούκ.
«Άφησες την 6 μηνών 
κόρη σου», είπε ο Χαν. 
«Σε αυτήν την ζωή ορι-
σμένοι άνθρωποι δε μπο-
ρούν να κάνουν παιδιά. 
Ο Θεός σας δώρισε μια 
κόρη. Και εσείς εγκαταλεί-

ψατε αυτό το παιδί πίσω… Τι 
καταφέρατε με αυτό;» σημεί-
ωσε.
Είκοσι άνθρωποι τραυμα-
τίστηκαν στην επίθεση, την 
χειρότερη μετά τον Δεκέμ-
βριο του 2012 και τους πυ-
ροβολισμούς στο Δημοτικό 
Σχολείο Σάντι Χουκ στο Νι-
ουτάουν στο Κονέκτικατ.
Ο Φαρούκ, Αμερικανός πο-
λίτης που γεννήθηκε στο 
Ιλινόι, ήταν γιος πακιστα-
νών μεταναστών, δήλωσε ο 
Χούσαμ Αϊλούς, επικεφαλής 
του παραρτήματος στο Λος 
Άντζελες του Συμβουλίου 
Αμερικανο- Ισλαμικών Σχέ-
σεων.
Ο Κρίστιαν Νουαντίκε, που 
συνεργάστηκε με τον Φα-
ρούκ για ένα διάστημα 5 
ετών, δήλωσε στο τηλεοπτι-
κό δίκτυο CBS ότι ο συνερ-
γάτης του ήταν διαφορετικός 
όταν επέστρεψε από τη Σα-
ουδική Αραβία.
«Νομίζω ότι παντρεύτηκε μια 
τρομοκράτισσα» σημείωσε ο 
Νουαντίκε.
Οι ερευνητές εξετάζουν τους 
υπολογιστές του ζευγαριού 
και τα κινητά τους τηλέφω-
να για να επιβεβαιώσουν 
εάν επισκέπτονταν συχνά 
τζιχαντιστικούς ιστότοπους 
ή διατηρούσαν επαφές με 
εξτρεμιστικές οργανώσεις, 
σύμφωνα με αξιωματούχους 
στην Ουάσιγκτον που πρό-
σκεινται στην έρευνα.
Η 27χρονη Μαλίκ είχε μετα-
κομίσει στη Σαουδρική Αρα-
βία από το Πακιστάν πριν 
από 25 χρόνια, ωστόσο επέ-
στρεψε στην πατρίδα της για 
να σπουδάσει φαρμακευ-
τική, είπαν δύο πακιστανοί 
αξιωματούχοι στο πρακτο-
ρείο Reuters.
H Μαλίκ είχε επιστρέψει στο 
Πακιστάν πριν από 5 ή 6 
χρόνια για να ολοκληρώσει 
τις σπουδές της.
Ωστόσο, η σύνδεση της επί-
θεσης με την τρομοκρατία 
δεν είναι το μόνο στοιχείο 
που εξετάζουν οι Αρχές.
Σύμφωνα με κυβερνητική 
πηγή, οι ερευνητές εξετά-
ζουν επίσης εάν ο Φαρούκ 
είχε εμπλακεί σε διαμάχη με 
συνάδελφό του που είχε κά-
νει λόγο για «τους ενυπάρχο-
ντες κινδύνους του Ισλάμ».
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Φα-
ρούκ και η σύζυγός του είχαν 
καταστρέψει τους σκληρούς 
δίσκους στους υπολογιστές 
και άλλες ηλεκτρονικές συ-
σκευές πριν το μακελειό.
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Θα δημιουργηθεί αρχείο δεδομένων
Οι «28» συμφώνησαν στην ανταλλαγή 

στοιχείων επιβατών πτήσεων
Βρυξέλλες, Βέλγιο Οι υπουργοί Εσωτερικών των κρα-

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στη 
δημιουργία ενός συστήματος για την ανταλλαγή στοιχείων 
επιβατών πτήσεων. Η συμφωνία επιτεύχθηκε εν μέσω της 
ανησυχίας που προκάλεσαν σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι.
Η συμφωνία ορίζει ότι οι Αρχές των χωρών της ΕΕ θα 

αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία που συλ-
λέγουν αεροπορικές εταιρείες: ονόματα, ημερομηνίες ταξι-
διού, πρόγραμμα, στοιχεία πιστωτικών καρτών και στοιχεία 
επικοινωνίας.
Τα στοιχεία θα συλλέγονται από πτήσεις προς ή από την 

ΕΕ, καθώς και από πτήσεις μεταξύ κρατών-μελών, ενώ θα 
συλλέγονται τα στοιχεία των πτήσεων τσάρτερ.
Η συμφωνία ορίζει ότι τα στοιχεία θα παραμένουν σε αρ-

χείο για έξι μήνες.
Ο Ετιέν Σνάιντερ, αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λου-

ξεμβούργου, προεδρεύουσας χώρας γι' αυτό το εξάμηνο, 
εξέφρασε την «υπερηφάνειά του για το γεγονός ότι μετά 
από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων, καταφέραμε να κατα-
λήξουμε σε συμφωνία».
Η απόφαση θα κατατεθεί την ερχόμενη Πέμπτη στην επι-

τροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. 
Αν περάσει από την Επιτροπή τότε θα γίνει ψηφοφορία 

στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής πιθανότατα στις αρχές 
του 2016. Διαφορετικά, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύ-
σεις μεταξύ ευρωκοινοβουλίου, χωρών-μελών και Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής.

Κάτοικος Μπολόνια από τον Οκτώβριο
Ο υιός Ερντογάν ξεπλένει 
μαύρο χρήμα στην Ιταλία;

Μπολόνια, Ιταλία Τη διεξαγωγή δικαστικής έρευνας σε 
βάρος του γιου του Ταγίπ Ερντογάν, Μπιλάλ, για ξέπλυμα 
μαύρου χρήματος ζητά με καταγγελία του στην Εισαγγελία 
της Μπολόνια επιχειρηματίας και πολιτικός αντίπαλος του 
προέδρου της Τουρκίας.
Ο Μπιλάλ Ερντογάν έχει μετακομίσει οικογενειακώς από 

τον Οκτώβριο στην Ιταλία, με το τουρκικό καθεστώς να δι-
αψεύδει τότε φημολογία ότι επρόκειτο περί «φυγής», αλλά 
να αποδίδει την αναχώρησή του από την Τουρκία στην ολο-
κλήρωση της διδακτορικής του διατριβής σε πανεπιστήμιο 
της Μπολόνια.
Στην καταγγελία που κατατέθηκε από τον δικηγόρο Μασι-

μιλάνο Ανέτα ζητείται να ερευνηθούν τυχόν χρηματικά ποσά 
που μεταφέρθηκαν στην Ιταλία από τον Μπιλάλ Ερντογάν 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτει θέμα νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφέ-
ρει στην ηλεκτρονική της πύλη η ιταλική εφημερίδα Corriere 
della Sera.
Πολιτική αντιπαράθεση είχε «συνοδεύσει» την μετακόμιση 

του Μπιλάλ Ερντογάν στην Ιταλία. 
Επισήμως ο λόγος είναι η συνέχιση των σπουδών του στο 

Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, όπου είχε ξεκινήσει διδακτο-
ρικό το 2007. 
Όμως, όπως αναφέρει η Corriere, σύμφωνα με ορισμένα 

«βαθιά λαρύγγια» και συγκεκριμένα τον αντικυβερνητικό 
λογαριασμό στο Twitter «Fuat Avni», ο Μπιλάλ θα πετούσε 
στην Ιταλία στα τέλη Σεπτεμβρίου «με ένα μεγάλο χρηματι-
κό ποσό», στο πλαίσιο «σχεδίου διαφυγής».
«Προβλέπουν να κρατήσουν τον Μπιλάλ στην Ιταλία μέχρι 

τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου. Θα αποφασίσουν αν πρέπει 
να επιστρέψει [στην Τουρκία] ανάλογα με την κατάσταση 
την επομένη των εκλογών» έγραφε τότε ο συγκεκριμένος 
λογαριασμός στο Twitter.
Οι ισχυρισμοί αναφέρονται στην καταγγελία του επιχειρη-

ματία, επί του παρόντος με το καθεστώτος πρόσφυγα σε 
ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος δηλώνει θύμα πολιτικών συμ-
φερόντων του Ερντογάν, με το τουρκικό κράτος να έχει κα-
τασχέσει την οικογενειακή του εταιρεία.
Στην ίδια καταγγελία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της 

Corriere della Sera, ο επιχειρηματίας μιλά και για ένα άλλο 
περιστατικό: ο Μπιλάλ Ερντογάν έφθασε στην Ιταλία με 
ένοπλους σωματοφύλακες, στους οποίους δεν επετράπη η 
είσοδος στην Ιταλία από τις Αρχές. Λίγες ώρες αργότερα 
ήλθαν γι' αυτούς τουρκικά διπλωματικά διαβατήρια.
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Συναντήθηκαν στο Βελιγράδι
Ενώπιος ενωπίω Λαβρόφ-
Τσαβούσογλου για πρώτη 
φορά μετά την κατάρριψη

Βελιγράδι, Σερβία Εν μέσω τη εκρηκτικού κλίματος 
στις ρωσοτουρκικές σχέσεις και τις εκατέρωθεν 
κατηγορίες με φόντο το λαθρεμπόριο πετρελαίου του 
Ισλαμικού Κράτους, οι Σεργκέι Λαβρόφ και Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου ήλθαν ενώπιος ενωπίω για πρώτη φορά 
μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού από πυρά 
τουρκικών F-16 στη συροτουρκική μεθόριο. 
Η κατ' ιδίαν συνάντηση των επικεφαλής διπλωματίας 

έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στο περιθώριο της 
διάσκεψης του ΟΑΣΕ στο Βελιγράδι -και ενώ είχε 
προηγηθεί ρωσικός «πάγος» στο τουρκικό αίτημα για 
συνάντηση σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ταγίπ Ερντογάν 
και Βλαντιμίρ Πούτιν στο Παρίσι.
Τη διεξαγωγή της συνάντησης Λαβρόφ-Τσαβούσογλου 

επιβεβαίωσαν Ρώσοι και Τούρκοι αξιωματούχοι 
μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Βοήθεια στις τοπικές δυνάμεις 
θα προσφέρουν οι Αμερικανοί

Ο Ομπάμα περιγράφει πώς θα γίνει 
η εισβολή στη Συρία κατά των τζιχαντιστών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι δε θα 
ακολουθήσει το ίδιο πρότυπο με τον πόλεμο στο  Ιράκ - 
«Θα πιέζουμε και τελικά θα καταστρέψουμε το Ισλαμικό 
Κράτος», εξήγησε
Στον τρόπο και τη μορφή που θα έχει η εισβολή στη 

Συρία στην προσπάθεια εξόντωσης των τζιχαντιστών 
του Ισλαμικού Κράτους, αναφέρθηκε ο Αμερικανός 
πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στο δίκτυο CBS.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήγησε πως παρότι θα 

σταλούν περισσότερες δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί 
το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ, δε θα ακολουθηθεί η ίδια 
τακτική με τον πόλεμο του 2003 στο Ιράκ.
«Δεν θα κάνουμε μια ιρακινού τύπου εισβολή στο Ιράκ 

ή στη Συρία με τάγματα να μετακινούνται μέσα στην 
έρημο», δήλωσε ο Ομπάμα.
«Όμως αυτό στο οποίο ήμουν πολύ ξεκάθαρος 

είναι ότι θα πιέζουμε συστηματικά και τελικά θα 
καταστρέψουμε το Ισλαμικό Κράτος και αυτό απαιτεί 
να έχουμε ένα στρατιωτικό στοιχείο», πρόσθεσε.
Βέβαια, ο Ομπάμα αναγνώρισε πως οι αμερικανικές 

ειδικές δυνάμεις δεν είναι αρκετές για να καταστραφεί 
η τρομοκρατική οργάνωση, αλλά συμπλήρωσε ότι θα 
μπορούσαν οι Αμερικανοί στρατιώτες να παράσχουν 
επιπλέον πληροφορίες καθώς και να συνεργαστούν 
με τις τοπικές δυνάμεις και να βοηθήσουν στις 
αεροπορικές επιδρομές.
«Αναπτύσσουμε συνεργασίες, παρότι δεν είναι όσο 

ισχυρές θα θέλαμε, με τοπικές ομάδες και σουνίτες 
που προτίθενται να πολεμήσουν το Ισλαμικό 
Κράτος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα
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Québec Permit

Αυστηρότερη χορήγηση ιθαγένειας θα ζητήσει η γαλλική Δεξιά
Η επίθεση της οποίας έπεσε θύμα η οικογένεια την  

Κυριακή, στη Μιτροβίτσα, αν και φαίνεται να αφορά 
ιδιωτική υπόθεση, μοιάζει να ενισχύει αυτούς που 
υποστηρίζουν ότι πρέπει να επιστρέψει ολόκληρη η 
οικογένεια.
"Να γιατί δεν δέχθηκα να επιστρέψω μόνη μου στη 

Γαλλία. Εδώ δεν είμαστε ελεύθεροι, μας επιτέθηκαν 
επειδή το Κόσοβο είναι μια χώρα ξένη για μας", 
δήλωσε η Λεονάρντα.
Η μητέρα της βρίσκεται στο νοσοκομείο αφού 

δέχθηκε ένα χαστούκι, αλλά οι γιατροί δεν 
διαπίστωσαν κανένα σοβαρό τραύμα, σύμφωνα με 
μια αστυνομική πηγή.
Ωστόσο, παρουσιάζοντας την απόφασή του ως μια 

χειρονομία ανθρωπιάς, ο γάλλος πρόεδρος επέλεξε 
"το πιο απίθανο από τα σενάρια", σχολίασε η 
"Λιμπερασιόν".
"Το συναίσθημα είναι θεμιτό, αλλά όταν είναι 

κανείς αρχηγός του Κράτους, δεν πρέπει να συγχέει 
το συναίσθημα και το κυβερνητικό καθήκον, το 
καθήκον της εξουσίας", δήλωσε ο κεντρώος ηγέτης 
Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ του 
Ολάντ στις προεδρικές εκλογές του 2012.
Η σύλληψη της Λεονάρντα από την αστυνομία 

στη διάρκεια εκδρομής του σχολείου της στις 
9 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία είχε 
προγραμματισθεί η απέλαση ολόκληρης της 
οικογένειάς της στο Κόσοβο, προκάλεσε κύμα 
συγκίνησης σε ένα τμήμα της αριστεράς και 
διαδηλώσεις χιλιάδων μαθητών.
Ωστόσο, μολονότι μια διοικητική έρευνα κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι έγινε "σφάλμα εκτίμησης" 
αναφορικά με τις συνθήκες αυτής της απέλασης, 

υπογράμμιζε επίσης ότι έγινε αυστηρή εφαρμογή 
του νόμου.
Η αίτηση ασύλου της οικογένειας Νιμπράνι 

"απορρίφθηκε επτά φορές και περιείχε 
παραπλανητικά έγγραφα", υπογράμμισε ο Μανουέλ 
Βαλς σε συνέντευξή του στη "Ζουρνάλ ντι Ντιμάνς".
Υποστηρικτής της αυστηρότητας στη διαχείριση 

των θεμάτων της παράνομης μετανάστευσης, ενώ η 
αριστερά είναι παραδοσιακά έτοιμη να κινητοποιηθεί 
υπέρ των μεταναστών "χωρίς χαρτιά", ο υπουργός 
Εσωτερικών δεν είχε άλλη επιλογή παρά να σπεύσει 
σε βοήθεια του Ολάντ χαιρετίζοντας την "πράξη 
γενναιοδωρίας" του.
Όμως επωφελήθηκε επίσης της ευκαιρίας για να 

εκθέσει τη γραμμή του και να υπογραμμίσει πως "το 
συναίσθημα δεν μπορεί να είναι η μοναδική πυξίδα 
μιας πολιτικής".
"Η Γαλλία παραμένει μια χώρα μετανάστευσης, αυτή 

είναι η ιστορία της. Όμως για να παραμείνει 
αυτή η μετανάστευση μια ευκαιρία, πρέπει να 
ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές. Οι ξένοι, 
ακόμη και οικογενειακώς, ακόμη και με παιδιά 
που πηγαίνουν σχολείο, από τη στιγμή που δεν 
έχουν πλέον δικαίωμα παραμονής, πρέπει να 
φεύγουν από τη χώρα".
"Πώς να δεχθεί κανείς η αίτηση ασύλου να 

μην είναι παρά ένα πρόσχημα για να παραμείνει 
κανείς στη Γαλλία;", πρόσθεσε.
Ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος δέχεται 

επικρίσεις από την αριστερά επειδή δήλωσε 
πως οι Ρομά έχουν "την τάση να επιστρέφουν 
στη χώρα τους" επειδή οι περισσότεροι δεν 
νοιάζονται και πολύ να ενταχθούν, χαίρει 

μιας δημοτικότητας που έρχεται σε αντίθεση με τη 
δυσπιστία που αντιμετωπίζει η εκτελεστική εξουσία.
Σε μια δημοσκόπηση του ινστιτούτου BVA, τα τρία 

τέταρτα των ερωτηθέντων ενέκριναν τη θέση του 
Βαλς στην υπόθεση της Λεονάρντα.
Αντιθέτως, η δημοτικότητα του Φρανσουά Ολάντ 

παραμένει τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο σημείο 
της, στο 23%, και αυτή του πρωθυπουργού Ζαν-
Μαρκ Ερό βρίσκεται στο 28%, σύμφωνα με μια 
δημοσκόπηση του ινστιτούτου IFOP.
"Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινή 

γνώμη τάσσεται αναφανδόν υπέρ της δημοκρατικής 
τάξης, της πειθαρχίας", εξηγεί στο Γαλλικό 
Πρακτορείο ο δημοσιολόγος Ρολάν Κερόλ. 

Πηγή: Express.gr  
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Eξτρα Παρθένο ελαιόλαδο με 0.4 οξέα
Από τις Κροκεές Λακωνίας

Σε 5 κιλά και σε 17 κιλά

Η Αndion Business Solutions σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά. Ο 
καινούργιος χρόνος το 2013 να χαρίζει υγεία και να δημιουργικός για όλους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

  ‐Δάνεια για αγορά κατοικίας ή ακινήτων 
  ‐επαναχρηματοδότηση ακινήτων 
  ‐δάνεια για επιχειρήσεις (SBLs) 
  ‐λογιστικά (accounting services) 
 

     

Ανδρέας Μιχαλόπουλος 
President 

andre@andion.co 

Γιάννης  Νικόπουλος 
Business Development Manager
john.nikopoulos@andion.co 

Διονυσία  Διαμαντοπούλου 
Real Estate Mortgage Broker 

denised@bell.net 
DLC Altitude 

 
Κώστας Ζήσης 

Business Development 
 

 
Andion Business Solutions 

1445 rue Lambert Closse, Suite 200 
Montreal, Qc, H3H 1Z5,  514‐904‐1242 

 
With 20+ years of extensive experience in the financial industry, ANDION provides specialized services 
and solutions for businesses and individuals. ANDION manages all necessary steps from start to finish 
and provides assistance in all facets whether you’re buying or selling a real estate or a business. This 
ranges from strategic services like designing business plans and preparing financial forecasts as well as 

marketing and accounting services. Our services and know‐how can improve the strength of every aspect 
of your business and provide comprehensive and flexible strategies. 

Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο, 
Αγουρέλαιο από την Λακωνία

0 οξέα. 17 λίτρα

Διαθέτουμε και εκλεκτές 
Ελιές Jumbo

Αθήνα, 1η Αυγούστου 2015. 
Η κύρια κατοικία για τους πε-

ρισσοτέρους των Ελλήνων είναι το 
διαμέρισμα πολυκατοικίας. Πολύ 
συχνά η πολυκατοικία έχει πυλωτή, 
ιδίως σε κτήρια που κατασκευάσθη-
καν μετά το 1980. Πυλωτή είναι ο 
ισόγειος χώρος του κτηρίου που δεν 
κλείνεται με τοίχους, αλλά αφήνεται 
ελεύθερος και ανοικτός, μόνο με τις 
κολώνες του κτηρίου και την είσοδο 
της πολυκατοικίας. 

Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος 
της πυλωτής αξιοποιείται ως χώρος 
σταθμεύσεως αυτοκινήτων, με την 
βασική πρόβλεψη στην σύσταση 
οριζοντίου ιδιοκτησίας και στα συμ-
βόλαια κτήσεως των διαμερισμάτων 
να είναι ότι κάθε διαμέρισμα (δηλ. 
κάθε οριζόντια ιδιοκτησία) θα δικαι-
ούται από μία θέση σταθμεύσεως 
στην πυλωτή (εάν δεν υπάρχει υπό-
γειο με αποθήκες και θέσεις σταθ-
μεύσεως κι εκεί). 

Αρκετές φορές φθάνουν ενώ-
πιον των δικαστηρίων υποθέσεις 
που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της πυλωτής και των θέσεων 
σταθμεύσεως, παρά το γεγονός ότι 
τα ελληνικά δικαστήρια έχουν λύσει 
τα σχετικά ζητήματα. Στην υπ΄αριθ. 
1586/2014 απόφασή του ο Άρειος 
Πάγος επανέλαβε ότι όταν κάποιος 
αποκτά την κυριότητα ενός διαμε-
ρίσματος, αποκτά ταυτοχρόνως και 
συγκυριότητα επί των μερών του 
όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν 
στην κοινή από όλους τους οροφο-
κτήτες χρήση. 

Τέτοια μέρη είναι το έδαφος, οι 
αυλές, οι τοίχοι, τα θεμέλια, οι διά-
δρομοι και κάθε άλλο πράγμα που 
χρησιμεύει στην κοινή χρήση από 
τους ιδιοκτήτες. Ποιά είναι αυτά τα 
κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της 
οικοδομής προσδιορίζεται στην σύ-
σταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, στην 
οποία προσχωρούν και την οποία 
συνυπογράφουν όλοι οι ιδιοκτήτες 
των διαμερισμάτων ανεξαιρέτως, είτε 
κατά την ανέγερση της οικοδομής, 
όταν συ-

ντάσσονται τα πρώτα συμβόλαια, 
είτε με την αγορά του διαμερίσματος 
από τον αρχικό ιδιοκτήτη. 

Μεταξύ των κοινοκτήτων και κοι-
νοχρήστων μερών περιλαμβάνεται 
και η πυλωτή, που είναι ο χώρος του 
οικοπέδου, που κατά την βούληση 
των συνιδιοκτητών παραμένει, μετά 
την κατασκευή κτιρίου επί υποστυ-
λωμάτων, στεγασμένος και γύρωθεν 
ανοικτός.

Κατά συνέπεια, τα ανοικτά τμή-
ματα της πυλωτής και οι ανοικτές 
θέσεις σταθμεύσεως (πάρκινγκ) δεν 
μπορούν να αποτελέσουν αντικεί-
μενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας, δεν 
μπορούν δηλαδή να ανήκουν στην 
αποκλειστική κυριότητα κάποιου 
συγκεκριμένου ιδιοκτήτη ενός μόνο 
διαμερίσματος της πολυκατοικίας, 
διότι ανήκουν στην συγκυριότητα 
όλων. Επ'αυτών μπορεί μόνο να 
παραχωρηθεί, με τη συστατική της 
οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή με 
μεταγενέστερη συμφωνία όλων των 
συνιδιοκτητών, που καταρτίζεται 
με συμβολαιογραφικό έγγραφο και 
υποβάλλεται σε μεταγραφή, δικαί-
ωμα αποκλειστικής χρήσης σε ιδιο-
κτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της 
ίδιας οικοδομής. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιδιοκτή-
της διαμερίσματος μπορεί να έχει 
αγοράσει μαζί με το διαμέρισμα και 
μία θέση σταθμεύσεως στην πυλω-
τή, την οποία όμως δεν μπορεί να 
πωλήσει ξεχωριστά, χωρίς το διαμέ-
ρισμα, διότι επ’ αυτής δεν έχει απο-
κλειστική κυριότητα. Μπορεί να την 
χρησιμοποιεί απεριορίστως κατά 
βούλησιν για να σταθμεύει το όχημα 
του, χωρίς να εμποδίζει την χρήση 
των άλλων συγκυρίων επί των δι-
κών τους θέσεων σταθμεύσεως. Δεν 
μπορεί όμως να χρησιμοποιεί την 
θέση σταθμεύσεως της πυλωτής για 
άλλη χρήση, όπως π.χ. για απόθε-
ση ή αποθήκευση αντικειμένων, διότι 
έτσι θα έθιγε την αισθητική της πο-
λυκατοικίας και την ομοιομορφία του 
χώρου. 

Η πυλωτή δεν πωλείται ξεχωριστά  
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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Αθήνα, 25 Μαρτίου 2015.  Εκείνος που είναι 
κύριος, δηλ. ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, δικαιούται 
να το χρησιμοποιεί με κάθε νόμιμο τρόπο, να 
απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα και τις ιδιότητές 
του, αλλά και να το προστατεύει από κάθε μη 
δικαιούχο που είτε αμφισβητεί την κυριότητα του 
ιδιοκτήτη, είτε το καταπατά, ολόκληρο ή τμήμα 
του. 
Ειδικώς όταν πρόκειται για καταπάτηση τμήμα-

τος ενός ακινήτου, η περιγραφή στο δικαστήριο 
του τμήματος, που είναι μέρος του μεγαλυτέρου 
ακινήτου, πρέπει να είναι λεπτομερής και ακριβής, 
ώστε να το εξατομικεύει. Ο κύριος επομένως του 
ακινήτου, μέρος του οποίου έχει καταπατηθεί, 
προσφεύγει στο δικαστήριο ασκώντας συνήθως 
την διεκδικητική αγωγή, στην οποία εκτός του ότι 
πρέπει να περιγράφει πόση είναι η έκταση του 
διεκδικούμενου αυτού τμήματος, πρέπει επίσης 
να προσδιορίσει τη θέση του διεκδικουμένου 
τμήματος μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο.
Εάν δεν υπάρχουν σταθερά όρια, θα πρέπει 

στην αγωγή να αναφέρονται και οι πλευρικές 
διαστάσεις του καταπατημένου τμήματος, ώστε 
να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότη-
τά του, για να μπορεί ο εναγόμενος να αντιτάξει 
την άμυνά του και το δικαστήριο, εκτιμώντας τις 
αποδείξεις, να εκδώσει απόφαση που να μπορεί 
να εφαρμοσθεί. 
Εάν δεν περιγράφεται με επαρκή λεπτομέρεια η 

θέση του τμήματος που καταπατήθηκε, εντός του 
μεγαλυτέρου ακινήτου, που δεν έχει καταπατηθεί 
ολόκληρο, μπορεί να προκύπτουν αμφιβολίες ως 
προς το ποιό ακριβώς τμήμα υποστηρίζει ο κύρι-
ος του ακινήτου ότι έχει καταπατηθεί και η αγωγή 
να απορριφθεί από το δικαστήριο ως αόριστη. 
Στην πλήρη εξατομίκευση και ταυτοποίηση του 

καταπατημένου τμήματος μέσα στον χώρο και 

στο μεγαλύτερο ακίνητο συμβάλλει συνήθως η 
ενσωμάτωση στο κείμενο της αγωγής και προ-
σφάτου τοπογραφικού, που αποτυπώνει τόσο το 
μεγαλύτερο ακίνητο, όσο και το μικρότερο τμήμα 
αυτού που έχει καταπατηθεί. Όταν ένα τέτοιο 
λεπτομερές τοπογραφικό περιλαμβάνεται στην 
αγωγή, διασφαλίζεται ότι ο εναγόμενος, που 
κατηγορείται ότι έχει διαπράξει την καταπάτηση, 
δεν θα μπορεί να προφασισθεί ότι δεν μπορεί να 
καταλάβει ποιό τμήμα τον κατηγορούν ότι έχει 
καταπατήσει, αλλά και το δικαστήριο θα μπορεί 
να διαμορφώσει πλήρη κρίση για την θέση και τις 
διαστάσεις του καταπατημένου τμήματος. 
Στην υπ' αριθ. 1116/2014 απόφασή του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε υπόθεση στην οποία οι ενάγοντες 
ισχυρίσθηκαν στην αγωγή τους ότι έχουν στην 
κυριότητά τους έναν παραλιακό αγρό εκτάσεως 
δεκαπέντε περίπου στρεμμάτων, περιγράφοντας 
πλήρως την θέση του αγρού αυτού. Ακολούθως, 
ισχυρίσθηκαν ότι ο εναγόμενος είχε καταπατήσει 
τμήμα του εν λόγω παραλιακού αγρού, επιφανεί-
ας περίπου επτά στρεμμάτων. 
Στην αγωγή όμως δεν προσδιοριζόταν με 

ακρίβεια η θέση του καταπατημένου τμήματος. 
Υπήρχε μάλιστα μία σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στον ισχυρισμό της αγωγής ότι το καταπατημένο 
τμήμα είναι επτά στρέμματα (από τον συνολικό 
αγρό των δεκαπέντε στρεμμάτων) και στην έκθε-
ση του πραγματογνώμο-
νος, που βρήκε το επίδι-
κο τμήμα δεκατέσσερα 
στρέμματα και όχι επτά. 
Μία ακόμα έλλειψη της 

αγωγής ήταν ότι δεν 
ανέφερε τις πλευρικές 
διαστάσεις του καταπα-
τημένου τμήματος, ούτε 

προφανώς ήταν ενσωματωμένο στην αγωγή 
τοπογραφικό που να απεικονίζει με τεχνική λε-
πτομέρεια τόσο το όλο ακίνητο, όσο και το κατα-
πατημένο τμήμα του. 
Παρά ταύτα, το Πρωτοδικείο έκρινε την αγωγή 

ορισμένη και την εδέχθη ως βάσιμη. Ακολούθως, 
ο ηττηθείς διάδικος άσκησε έφεση και το Εφετείο 
έκρινε αντίθετα από το Πρωτοδικείο, ότι δηλ. η 
αγωγή δεν ήταν ορισμένη λόγω μη επαρκούς 
περιγραφής του καταπατημένου τμήματος και 
συνακόλουθης αδυναμίας εξατομικεύσεως και 
ταυτοποιήσεώς του μέσα στον χώρο και εντός του 
μεγαλυτέρου ακινήτου και γι' αυτό την απέρριψε 
ως αόριστη. 
Ο Άρειος Πάγος στον οποίο έφθασε τελικώς η 

υπόθεση, δικαίωσε την απόφαση των εφετών, 
κρίνοντας (όπως και το Εφετείο) ότι η αγωγή ήταν 
αόριστη, διότι δεν προσδιόριζε με τέτοια ακρίβεια 
ποιό ακριβώς ήταν το τμήμα του μεγαλυτέρου 
ακινήτου για το οποίο υπήρχε ισχυρισμός κατα-
πάτησης και ποιά η ακριβής θέση του, ώστε να 
μπορεί να εκδώσει απόφαση που να μπορεί να 
εφαρμοσθεί επί τόπου, δηλ. να μπορεί δικαστικός 
επιμελητής σε συνεργασία με μηχανικό να προσ-
διορίσουν την ακριβή θέση του επιδίκου τμήματος 
και να εφαρμόσουν ό,τι θα έχει αποφασίσει το 
δικαστήριο. 
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Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2014. Σε αυτοκινη-
τικό ατύχημα, προϋποθέσεις της ευθύνης του 
υπαιτίου οδηγού προς αποζημίωση εκείνου, 
που έχει υποστεί ζημίες και βλάβη στην υγεία ή 
την σωματική του ακεραιότητα, είναι η υπαιτιό-
τητα του υποχρέου, το παράνομο της πράξης ή 
της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλει-
ψης και της ζημίας που έχει επέλθει. 

Υπαιτιότητα με την μορφή αμελείας υπάρχει 
όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτεί-
ται στις συναλλαγές, δηλ. συμπεριφορά αντίθετη 
από εκείνη που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Στην 
περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος μόνο η 
από τον οδηγό αυτοκινήτου παραβίαση διατά-
ξεως του ΚΟΚ δεν αρκεί για να θεμελιώσει υπαι-
τιότητα του οδηγού, χωρίς τη διαπίστωση και 
ότι η παράβαση αυτή συνετέλεσε στο βλαπτικό 
εκείνο αποτέλεσμα. Αλλά και μόνη η τήρηση των 
ελαχίστων υποχρεώσεων που επιβάλλει ο ΚΟΚ 
στους οδηγούς δεν αίρει την υποχρέωσή τους 
να συμπεριφέρονται και πέραν των ορίων τού-
των όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν για την 
αποτροπή ζημιογόνου γεγονότος. 

Έτσι ο οδηγός αυτοκινήτου που κινείται σε 
οδό διπλής κατεύθυνσης με ένα ρεύμα κυκλο-
φορίας ανά κατεύθυνση, με διπλή διαχωριστική 
γραμμή και προσεγγίζει κάθετη διασταύρωση 
της οδού με ευρισκόμενη αριστερά σε σχέση 
με την πορεία του οδό, στην οποία προτίθεται 
να εισέλθει, οφείλει να οδηγεί με τεταμένη προ-
σοχή και σύνεση, να μειώσει την ταχύτητά του, 
να πλησιάσει προοδευτικά τον άξονα της οδού 
παρά τη διαχωριστική γραμμή, καθιστώντας 
εγκαίρως γνωστή την πρόθεσή του με την ενερ-
γοποίηση του αριστερού δείκτη πορείας (φλας), 

να ακινητοποιήσει το όχημά του στο διάκενο της 
διπλής διαχωριστικής γραμμής και αφού ελέγξει 
την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πα-
ραχωρήσει προτεραιότητα διέλευσης στα αντι-
θέτως και εκ δεξιών του κινούμενα οχήματα και 
βεβαιωθεί ότι μπορεί να προβεί στην ενέργειά 
του αυτή χωρίς κίνδυνο των λοιπών κινουμένων 
επί της οδού οχημάτων, να πραγματοποιήσει 
ακινδύνως την στροφή αριστερά. 

Αν ο οδηγός παραλείψει αυτές τις επιβαλ-
λόμενες υποχρεώσεις του και το κινούμενο στο 
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όχημα επιπέσει στο 
αυτοκίνητό του τη στιγμή της πραγματοποίησης 
της στροφής αριστερά, θεμελιώνεται ευθύνη του 
οδηγού, ανεξαρτήτως πταίσματος του άλλου 
οδηγού, αν η πρόσκρουση αυτή τελεί σε αιτιώδη 
συνάφεια με την παράλειψη της υποχρεώσεώς 
του εκείνης.

Στην υπ' αριθ. 150/2014 απόφασή του ο 
Άρειος Πάγος έκρινε υπόθεση στην οποία ο 
οδηγός αυτοκινήτου έστριψε αριστερά και εκείνη 
την στιγμή έπεσε επάνω του μοτοσυκλέτα που 
ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.  

Με βάση τα πραγματικά περιστατικά, συνυ-
παίτιοι για τη σύγκρουση αυτή κρίθηκαν και οι 
δύο οδηγοί, κατά ποσοστό 65% ο οδηγός της 
μοτοσυκλέτας που είχε παραβι-
άσει και ερυθρό σηματοδότη και 
35% ο οδηγός του αυτοκινήτου. 

Κατά το άρθρο 931 Αστικού 
Κώδικος "η αναπηρία ή η πα-
ραμόρφωση που προξενήθηκε 
στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαί-
τερα υπόψη κατά την επιδίκαση 
της αποζημίωσης, αν επιδρά στο 
μέλλον του". Αυτό σημαίνει ότι η 

αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντα, ανε-
ξαρτήτως φύλου, εκτός από την επίδραση που 
μπορεί να ασκήσει στον υπολογισμό της ηθικής 
βλάβης, είναι δυνατό να θεμελιώσει και αυτοτελή 
αξίωση για αποζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον 
του, δηλαδή στην επαγγελματική, οικονομική και 
κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Δεν απαιτεί-
ται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής στο μέλλον 
του προσώπου, αλλά αρκεί και απλή δυνατότη-
τα κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων. 

Έτσι κατά το 931 ΑΚ επιδικάζεται στον πα-
θόντα την αναπηρία ή την παραμόρφωση ένα 
εύλογο χρηματικό ποσό χωρίς σύνδεση με συ-
γκεκριμένη περιουσιακή ζημία, το ύψος δε του 
χρηματικού ποσού καθορίζεται με βάση το είδος 
και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραμόρφω-
σης, την ηλικία το φύλο και τις κλίσεις του παθό-
ντα, καθώς και με τη συνεκτίμηση του ποσοστού 
συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση 
της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο 
προσδιόρισε τη χρηματική παροχή σε 170.000 
ευρώ, ως εύλογο ποσό συνεκτιμώντας και το 
ποσοστό συνυπαιτιότητας του ενάγοντος οδη-
γού της μοτοσυκλέτας στην πρόκληση του ατυ-
χήματος (65%).

Επιπλέον αποζημίωση σε αυτοκινητικό ατύχημα
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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C&D HVAC Distributor Inc. 
1555 de Louvain O.   Montreal, QC, Canada     H4N 1G6 

Tel 514-315-5792  1-514-315-5790     
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Over 1,000 Air conditioners in 10,000sqf warehouse! 
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Cooling + heating + air cleaning + dehumidifying + basic installation 
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Compressors from Sanyo/ Hitachi under 5-year guarantee. 
One-year for whole unit with labour. 
 Estimation free! 
Κομπρεσέρ από Sanyo/Hitachi με 5 χρόνια εγγύηση 
1 χρόνο σε ολόκληρο με εργατικά 
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          EΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-DOOR  
REFRGERATOR     $1890 
Freezer                    $4250   
 
Ψυγεία 2 πορτών $1890 
Φρίζα $4250             

Ice machine  
Μηχάνημ πάγιου 
50kg----300kg/24hrs 

 

 

Kitchen room refrigerator 
&freezer  
 
1door ----3 doors 
 
Ψυγείο και Φρίζα 
κουζίνας
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Αθήνα, 30 Αυγούστου 2014. 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων 
με την υπ΄αριθ. 210/2014 από-
φασή του, έκρινε ότι είναι αντισυ-
νταγματική και μη εφαρμοστέα η 
διάταξη που ορίζει ότι αν δεν έχεις 
πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, δεν μπορείς 
να προσφύγεις στο δικαστήριο να 
προστατεύσεις το ακίνητό σου από 
κάποιον που το επιβουλεύεται. 

Η ελληνική κυβέρνηση εισήγα-
γε προσφάτως νόμο για τον φόρο 
ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), που απαγο-
ρεύει την μεταβίβαση καθ' οιονδή-
ποτε τρόπο ενός ακινήτου, εάν δεν 
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 
της εφορίας ότι έχει εξοφληθεί o 
ΕΝΦΙΑ. Με το νόμο αυτόν απαγο-
ρεύεται η πώληση, δωρεά, γονική 
παροχή κλπ. ακινήτου, εάν ο ιδιο-
κτήτης του δεν έχει πληρώσει τον 
ΕΝΦΙΑ και μάλιστα όχι μόνο για το 
συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά και για 
όλα τα άλλα ακίνητα που διαθέτει!

Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο 
απαγορεύεται στον πολίτη να προ-
σφύγει στα δικαστήρια και να προ-
στατεύσει την περιουσία του, εάν 
αυτή έχει καταπατηθεί ή προσβλη-
θεί από τρίτον, αν δεν έχει πληρώ-
σει τον ΕΝΦΙΑ. Η κύρωση αυτή, 
δηλ. της απαγόρευσης προσφυ-
γής στο δικαστήριο για να σώσεις 
το ακίνητό σου από κάποιον που 
θέλει να στο πάρει, αν δεν πληρώ-
σεις πρώτα τον ΕΝΦΙΑ, κρίνεται ως 
μία δυσμενής κύρωση εις βάρος 
του ιδιοκτήτη, άκρως δυσανάλογη 
προς τον σκοπό της, δηλ. την  συλ-
λογή των φόρων του κράτους. 

Το Δικαστήριο των Χανίων 
έκρινε, ωστόσο, ότι η διάταξη του 
νόμου που δημιουργεί φραγμό 
στην πρόσβαση στην δικαιοσύνη, 
αν δεν έχει πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ, 
είναι αντισυνταγματική, διότι " ... 
συντελεί απλά σε άνιση μεταχείρι-
ση των πολιτών του, από το ίδιο το 
κράτος, που τίθεται σε πλεονεκτική 
θέση έναντι αυτών, εξασφαλίζοντας 
πρωταρχικά και κύρια το δικό του 
δημοσιονομικό οικονομικό συμφέ-
ρον, συρρικνώνοντας το ατομικό 
δικαίωμα των πολιτών του σε εύ-
κολη πρόσβαση στα δικαστήρια, 
την οποία θα έπρεπε να εγγυάται 
και όχι να χρησιμοποιεί την Δικαι-
οσύνη και την ευχέρεια προσφυ-
γής σε αυτήν ως μέσο πίεσης για 
την τακτοποίηση των φορολογικών 
υποχρεώσεων των πολιτών. Επι-
πλέον, η επιβολή φόρου ακίνητης 
περιουσίας, παράλληλα προς υφι-
σταμένους άλλους φόρους, δεν 

πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δι-
καιώματος της ιδιοκτησίας και δεν 
πρέπει να εξαρτά το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη 
να προσφύγει στη Δικαιοσύνη από 
τις συγκεκριμένες φορολογικές του 
υποχρεώσεις". 

Το Δικαστήριο συνεχίζει: "Δια-
φορετικά θα ελλοχεύει ο κίνδυνος 
ο υπερχρεωμένος ιδιοκτήτης να 
μην είναι σε θέση να προσκομίσει 
το ως άνω πιστοποιητικό [ότι κατέ-
βαλε τον ΕΝΦΙΑ] και η εμπράγμα-
τη αγωγή του με την οποία ζητά να 
προστατεύσει το δικαίωμα της κυ-
ριότητάς του, που του περέχει άμε-
ση, απόλυτη και καθολική εξουσία 
πάνω στο ακίνητο, θα πρέπει να 
απορριφτεί για λόγους μη ουσιαστι-
κούς ... και έτσι ο πολίτης θα στε-
ρείται ουσιαστικά της εξουσίας να 
απαγορεύει απόλυτα κάθε επέμβα-
ση τρίτου στο ακίνητό του χωρίς την 
άδειά του και θα βρίσκεται εκτεθει-
μένος και απροστάτευτος απέναντι 
στην αυθαιρεσία του οποιουδήποτε 
καταπατητή". 

Η δικαστική αυτή απόφαση, μι-
κρό μέρος της οποίας παρατίθεται 
εδώ, αποτελεί γενναία και αδέκα-
στη δήλωση ότι το Σύνταγμα που 
προστατεύει την περιουσία των 
πολιτών και ορίζει ότι καθένας έχει 
δικαίωμα να προσφεύγει στα δι-
καστήρια για να προστατεύσει τα 
δικαιώματά του, αλλά και η Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ίστα-
νται υψηλώτερα του νόμου για τον 
ΕΝΦΙΑ και υπερισχύουν αυτού. 

Μένει τώρα να δούμε αν η από-
φαση αυτή θα προσβληθεί με ένδι-
κο μέσο, ώστε να κληθεί ανώτερο 
δικαστήριο να επικυρώσει την τολ-
μηρή έναντι της εκτελεστικής εξου-
σίας, αλλά δίκαιη δικαστική κρίση 
του Πρωτοδικείου Χανίων, για την 
προστασία της ιδιοκτησίας των πο-
λιτών και του δικαιώματός τους να 
προσφεύγουν στα δικαστήρια ανε-
ξαρτήτως του αν πλήρωσαν τον 
ΕΝΦΙΑ ή όχι. Διαφορετικά, θα δη-
μιουργηθούν πολίτες δύο κατηγορι-
ών. Εκείνοι που θα έχουν να πλη-
ρώσουν  ΕΝΦΙΑ και θα σώζουν το 
ακίνητό τους έναντι του καταπατητή 
και τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, 
που δεν θα έχουν να πληρώσουν 
ΕΝΦΙΑ και ο καταπατητής θα τους 
παίρνει το ακίνητό τους, εφαρμόζο-
ντας το νόμο της ζούγκλας, γνωρί-
ζοντας ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί 
να προσφύγει στα δικαστήρια.  
 

Αντισυνταγματικός ο ΕΝΦΙΑ 
αν στερεί την δικαστική 
προστασία του ακινήτου  

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Ashton College
604 899 0803 | 1 866 759 6006
www.ashtoncollege.com

Contact a program adviser today.

Be part of an exciting profession.

Qualify as a 
Human Resources 
Professional.

Program available online.

“There will be a greater need for human resources 
professionals at least until 2020 due to an aging workforce 
and recruitment difficulties.”

Employment and Social Development Canada
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Αθήνα, 25 Μαϊου 2014. Η δι-
αθήκη είναι ένα πολύ σημαντικό 
έγγραφο με το οποίο μεταβιβάζε-
ται η κυριότητα ακινήτων, αλλά και 
άλλων περιουσιακών αγαθών, συ-
χνά τραπεζικών λογαριασμών, ή 
κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, 
όπως κοσμήματα, πίνακες ζωγρα-
φικής ή άλλα έργα τέχνης κλπ.

Η διάγνωση της ικανότητος ή 
ανικανότητος του προσώπου που 
έγραψε την διαθήκη αποκτάει συ-
νεπώς μεγάλη αξία και αποτελεί 
συχνά την αιτία δικαστικών διενέ-
ξεων. Αυτό συμβαίνει διότι συχνά 
εκείνος που συντάσσει διαθήκη εί-
ναι μεγάλης ηλικίας και πολλές φο-
ρές η υγεία του δεν είναι πολύ καλή, 
με αποτέλεσμα είτε να συντάσσει 
πράγματι άκυρη διαθήκη, διότι δεν 
καταλαβαίνει τι γράφει, είτε η ελα-
φρώς κλονισμένη υγεία του να γί-
νεται αντικείμενο εκμετάλλευσης 
εκείνων που επιδιώκουν να ακυρώ-
σουν την διαθήκη του. 

Στην υπ'αριθ. 840/2013 από-
φασή του ο Άρειος Πάγος έκρινε 
υπόθεση στην οποία η διαθέτις είχε 
γράψει αρκετές διαθήκες, από τις 
οποίες οι πιο κρίσιμες ήταν εκέινη 
που συνέταξε τον Ιούνιο του 1994 
και εκείνη που έγραψε τον Ιανουά-
ριο του 1995. 

Η διαθέτης αρχικώς είχε κάνει 
διαθήκη το 1972 αφήνοντας την πε-
ριουσία της στον σύζυγό της. Όταν 
όμως αυτός πέθανε το 1986, η δι-
αθέτις έγραψε άλλες διαθήκες. Τον 
Ιούλιο του 1994, όταν ήταν ήδη 84 
ετών, έγραψε νέα διαθήκη, με την 
οποία ακύρωνε όλες τις προηγού-
μενες και άφηνε την περιουσία της 
στην αδελφή της, με τον όρο όμως 
ότι αν η αδελφή της πεθάνει πριν 
από αυτήν, τότε η περιουσία της 
ήθελε να μεταβιβασθεί στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νεκταρίου. 

Κατά το διάστημα αυτό η δια-
θέτις, η οποία ήταν ομογενής από 
την Ρουμανία, δεν γνώριζε καλά 
την ελληνική γλώσσα και δεν είχε 
πολλούς συγγενείς στην Ελλάδα, 
είχε σχέσεις με γείτονες, που την 
φρόντιζαν, κατά μία άποψη όμως, 
ασκούσαν και επιρροή επάνω της, 
για να αλλάξει διαθήκη και να αφή-
σει την περιουσία της σ' αυτούς. 

Τον Ιανουάριο του 1995 η δι-
αθέτις άλλαξε μία ακόμη φορά την 
διαθήκη της και άφηνε πλέον την 
περιουσία της στους γείτονες και σε 
κάποιους συγγενείς. Η αδελφή της 
απεβίωσε πριν από αυτήν, ενώ η 
διαθέτις απεβίωσε το 1996. 

Οι διαθήκες της θανούσης 

δημοσιεύθηκαν από το Πρω-
τοδικείο. Ο Ιερός Ναός άσκησε 
αγωγή με την οποία ζητούσε την 
ακύρωση της τελευταίας διαθή-
κης της, δηλ. εκείνης που υπέ-
γραψε τον Ιανουάριο του 1995, 
διότι τότε η διαθέτης δεν είχε την 
χρήση του λογικού και δεν αντι-
λαμβανόταν πλήρως τις συνέ-
πειες των πράξεών της. 

Ο Ιερός Ναός είχε έννομο 
συμφέρον να επιδιώξει την ακύ-
ρωση της τελευταίας διαθήκης, 
διότι αν αυτή ακυρωνόταν, θα 
ίσχυε η προηγούμενη διαθήκη, 
δηλ. εκείνη που είχε συνταχθεί 
τον Ιούνιο 1994, κατά την οποία 
ο Ιερός Ναός ελάμβανε το με-
γάλο μέρος της περιουσίας της, 
δεδομένης της προαποβιώσε-
ως της αδελφής της διαθέτιδος. 

Το Εφετείο, όπου έφθα-
σε η υπόθεση, διεπίστωσε ότι 
σε σύντομο χρονικό διάστημα 
από την σύνταξη της τελευταίας 
διαθήκης του 1995 η διαθέτις 
εξετάσθηκε από ψυχίατρο και 
διαγνώσθηκε, ότι παρουσίαζε 
σαφή έκπτωση στις περισσότε-
ρες από τις νοητικές της λειτουρ-
γίες και ειδικότερα εμφάνιζε δια-
ταραχές στον τοπικό και κυρίως 
στον χρονικό προσανατολισμό, 
διαταραχές στην προσοχή και 
την συγκέντρωση, έκπτωση της 
μνήμης, τόσο της βραχύχρονης 
όσο και της μακρόχρονης, μικρή 
καχυποψία και δυσκολία στον λόγο 
όσον αφορά την ονομασία αντικει-
μένων. Ο ιατρός χαρακτήρισε τα 
συμπτώματα ως παθολογικά, μη 
οφειλόμενα μόνο στην φυσιολογική 
διεργασία της γήρανσης, αλλά και 
σε γεροντική άνοια αξιολογούμενη 
ως ελαφρά. 

Τελικώς, το Εφετείο έκρινε ότι 
η διαθέτις με επιβαρυμένη πνευ-
ματική υγεία και τελούσα υπό την 
ψυχική πίεση άλλων προσώπων, 
δεν είχε συνείδηση των πράξεών 
της και ειδικότερα της βαρύτητας 
και σημασίας της διαθήκης, όταν 
την συνέταξε στις 12-1-1995 και 
επομένως ήταν ανίκανη να συντά-
ξει διαθήκη. 

Οι ηττηθέντες άσκησαν αναί-
ρεση στον Άρειο Πάγο, ο οποίος 
επεκύρωσε την απόφαση του Εφε-
τείου, κρίνοντας αμετακλήτως πλέ-
ον ότι η διαθήκη του Ιανουαρίου 
1995 ήταν άκυρη και ισχυρή ήταν η 
διαθήκη του Ιουνίου 1994, σύμφω-
να με την οποία το μεγαλύτερο μέ-
ρος της κληρονομίας περιερχόταν 
στον Ιερό Ναό. 

Άκυρη διαθήκη λόγω πιέσεων 
προς την διαθέτη  

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2014. 
Όταν ένα ακίνητο ανήκει σε 

περισσότερους από έναν, όταν 
δηλαδή περισσότεροι συγκύριοι 
έχουν έκαστος από ένα εξ αδιαι-
ρέτου μερίδιο επί ενός κοινού ακι-
νήτου, καθένας από αυτούς έχει 
δικαίωμα να ζητήσει να λυθεί η 
κοινωνία με διανομή, χωρίς μάλι-
στα να χρειάζεται να δικαιολογή-
σει και την αίτησή του αυτή.

Διανομή μπορεί να γίνει κατ' αρ-
χάς με τον χωρισμό του ακινήτου 
σε τόσα τμήματα, όσοι είναι και 
οι συγκύριοι και μάλιστα με αξία 
εκάστου τμήματος ανάλογη με την 
αξία της μερίδας ενός εκάστου συ-
γκυρίου. Αυτός ο τύπος διανομής 
ονομάζεται αυτούσια διανομή. 

Αν επί παραδείγματι ένα οικό-
πεδο επιφανείας 1.200 τ.μ. ανήκει 
σε τρεις συγκυρίους, από 1/3 εξ 
αδιαιρέτου στον καθένα, το κοινό 
οικόπεδο μπορεί να διανεμηθεί σε 
τρία ίσης αξίας επιμέρους οικόπε-
δα, από 400 τ.μ. έκαστο.

Το ακίνητο μπορεί να είναι ένα 
κτίσμα δύο ορόφων, ίδιων τετρα-
γωνικών μέτρων και να ανήκει σε 
δύο συγκυρίους. Τότε πάλι είναι 
δυνατή η διανομή του σε δύο ορι-
ζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε έκαστος 
των δύο συγκυρίων να λάβει από 
έναν όροφο, ως ανεξάρτητη οριζό-
ντια ιδιοκτησία. Εάν θεωρηθεί ότι 
εκείνος που λαμβάνει τον Α' όρο-
φο, παίρνει λίγο μεγαλύτερη αξία 
από τον έτερο που λαμβάνει το 
ισόγειο, μπορεί να ορισθεί μικρή 
αποζημίωση προς εκείνον που 
παίρνει το ισόγειο, προς εξίσωση 
της αξίας των δύο μερίδων. 

Εάν όμως το κοινό ακίνητο εί-
ναι ένα διαμέρισμα, η αυτούσια 
διανομή του δεν είναι εφικτή και 
τότε το δικαστήριο διατάζει την 
διανομή με πλειστηριασμό, ώστε 
καθένας εκ των συγκυρίων να λά-
βει την αξία του μεριδίου του εις 
χρήμα. 

Στην υπ΄αριθ. 735/2013 απόφασή του 
ο Άρειος Πάγος εκδίκασε υπόθεση στην 
οποία το προς διανομή κοινό ακίνητο ήταν 
ένα διατηρητέο κτίσμα στην Θεσσαλονίκη. 

Στην Ελλάδα με απόφαση υπουργού 
μπορεί να χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα 
μεμονωμένα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή 
συγκροτήματα κτιρίων και να καθορίζονται 
ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δό-
μησης με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη 
της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρ-
χιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και 
αισθητικής φυσιογνωμίας τους. 

Το εν λόγω διατηρητέο κτίσμα ήταν εφικτό 
να χωρισθεί σε τόσες οριζόντιες ιδιοκτησίες 
όσες και οι συγκύριοι αυτού, αναλόγως των 
μερίδων τους. Για τον λόγο αυτόν το Εφε-
τείο διέταξε την αυτούσια διανομή του με 
σύσταση δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών, χωρίς 
προσφυγή στο έσχατο μέσο, τον πλειστηρι-
ασμό. 

Παρά ταύτα, όταν ασκήθηκε αναίρεση 
κατά της αποφάσεως του Εφετείου, ο Άρει-
ος Πάγος έκρινε ότι η αυτούσια διανομή δεν 
επιτρέπεται όταν το κοινό είναι διατηρητέο 
κτίσμα, διότι σ' αυτήν την περίπτωση η κα-
λύτερη λύση είναι ο πλειστηριασμός. 

Ειδικώς, το ανώτατο δικαστήριο όρισε ότι 
η αυτούσια διανομή χαρακτηρισμένου νομί-
μως ως διατηρητέου ακινήτου που χρήζει 
ειδικής κρατικής προστασίας, με σύσταση 
χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ή μέρη 
ορόφων δεν είναι εφικτή, 
διότι η αυτουσία διανομή 
τέτοιου ακινήτου δεν συμβι-
βάζεται με τη φύση του που 
είναι διατηρητέο ως ενιαίο 
σύνολο και όχι μόνον κατά 
ένα τμήμα του και η διατήρη-
σή του μπορεί να επιτευχθεί 
αν αυτό περιέλθει σε έναν 
μόνον ιδιοκτήτη. Η ύπαρξη 
περισσοτέρων του ενός συ-

γκυρίων είναι η κύρια αιτία για την εγκατά-
λειψη και τις αυθαίρετες επεμβάσεις που 
υφίσταται το διατηρητέο κτίριο. Μοναδικός 
τρόπος διανομής του επικοίνου διατηρητέου 
ακινήτου είναι συνεπώς η πώλησή του με 
πλειστηριασμό ώστε καθένας από τους συ-
γκυρίους να λάβει από το εκπλειστηρίασμα 
που θα επιτευχθεί ποσό ανάλογο προς την 
εξ αδιαιρέτου μερίδα του επί του επικοίνου 
ακινήτου. 

Διανομή 
διατηρητέου 
κτίσματος 

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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σε πετρέλαια, αλλά τα πετρέλαιά της πρέπει 

να πουληθούν. Ενα μεγάλο μέρος τους πω-
λούνται στον υπόλοιπο Καναδά και το άλλο 
εξάγεται στις ΗΠΑ. Ομως η Αλμπέρτα μπορεί 
να πουλήσει περισσότερα πετρέλαια και βλέπει 
ότι οι αγορές της Ασίας και κυρίως η Κίνα θα 
μπορούσε να αγοράσει μεγάλο μέρος από αυτά. 
Ομως η Αλμπέρτα δεν βρέχεται από θάλασσα. 
Γι’ αυτό προγραμματίζει να κατασκευάσει αγω-
γούς που θα πηγαίνουν στα καναδικά λιμάνια 
του Ειρηνικού, τα οποία όμως βρίσκονται στην 
γειτονική της επαρχία την B.C, την Βρετανική 
Κολομβία.
 Λογικά οι δύο επαρχίες από κοινού με την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπρεπε να προσπα-
θούσαν αυτό το μεγαλεπήβολο και πολυέξοδο 
έργο (υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 5.5 δισεκα-
τομμύρια) να κατασκευαστεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα.
 Ομως και για την κατασκευή αυτού του έργου, 

όπως άλλωστε για τις κατασκευές όλων των με-
γάλων έργων, παρεμβάλλονται πολλά εμπόδια. 
Γι’ αυτό το συγκεκριμένο έργο παρεμβάλλονται 
εμπόδια από τους Αυτοχθόνους, δεδομένου ότι 
οι αγωγοί πρέπει να περάσουν και από  δικές 
τους περιοχές, από διάφορες Περιβαλλοντο-
λογικές οργανώσεις που βλέπουν κινδύνους 
μόλυνσης του περιβάλλοντος, καθώς και από 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της 
B.C. (το επαρχιακό NDP) που έχει ταχθεί κατά 
της κατασκευής του έργου, καθώς και από διά-
φορες άλλες πλευρές.

B.C.: Ζητούμε ‘λογικό μερίδιο’

Από εκεί όμως που η κυβέρνηση της Αλμπέρτας 
δεν περίμενε αντίδραση ήταν η κυβέρνηση της 
Βρετανικής Κολομβίας, αφού και αυτή η επαρ-
χία σίγουρα από πολλές απόψεις θα ωφεληθεί.
 Ομως η πρωθυπουργός της επαρχίας αυτής, η 

κα Christy Clark παρακάμπτοντας πολλές και 
διάφορες δικαιολογίες που άνετα θα μπορούσε 
να επικαλεστεί προκειμένου να μην δείξει την 
αντίθεσή της στην κατασκευή του έργου αυτού, 
επικαλέστηκε το ποσοστό των κερδών με τα 
οποία η επαρχία της  θα έπρεπε να αποζημιωθεί. 
Θέλουμε «λογικό μερίδιο» από τα κέρδη, δήλωσε 
χωρίς άλλες περιστροφές. 
Οπως ήταν φυσικό η δήλωσή της αυτή, προκά-

λεσε την άμεση απάντηση της πρωθυπουργού 
της Αλμπέρτας κας Alison Redford, η οποία 
δήλωσε:
«Η Αλμπέρτα δεν πρόκειται να μοιραστεί τα 

εισοδήματά της, και δεν βλέπω καμία άλλη 
πρόταση, ούτε έχω πρόθεση να συζητήσω ο,τι-
δήποτε άλλο».
 Ο μεταξύ των δύο πρωθυπουργών διάλογος 

αυτός, όπως ήταν επόμενο άναψε φωτιές σε όλο 
τον Καναδά, αφού, κατά παράδοση, μεταξύ των 
επαρχιών διακινούνται ελεύθερα τα διάφορα 
προϊόντα τους. Βέβαια αυτός ο πετρελαιαγω-
γός είναι κάτι το διαφορετικό, από ας πούμε 
ένα φορτίο ντομάτες, ή γάλα, αλλά θεωρητικά 
τουλάχιστον, δεν παύει να συγκαταλέγεται και 
αυτός στην κατηγορία της ελεύθερης  διακίνη-
σης των προϊόντων.
Ομως η B.C. είναι αποφασισμένη να επωφελη-

θεί από αυτόν τον πετρελαιαγωγό. Γι’ αυτό η κα 
Κλαρκ σε όσους ασκούν εναντίον της κριτική 
απαντάει: 
 «Βασικά αυτό που επιδιώκουμε είναι η Αλ-

μπέρτα και ο Καναδάς  να παρακαθίσουν μαζί 
μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκει-
μένου να βρούμε την λύση του προβλήματος. 
Αν αυτό δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, 
ότι δηλαδή έτσι τίθεται θέμα παρεμπόδισης του 
εμπορίου υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος 
επίλυσης του προβλήματος. Και αυτός είναι η 
μη κατασκευή του πετρελαιαγωγού.

Φωτιές στο ομοσπονδιακό σύστημα

Μετά από αυτά που προαναφέραμε, αν κάποιος 
ζητήσει από έναν συνομιλητή του την απάντηση 
στο θέμα αυτό, νομίζω ότι οι μεν κάτοικοι της 
Αλμπέρτας θα έλεγαν ότι η επαρχία μας έχει δί-
καιο, οι δε κάτοικοι της Βρετανικής Κολομβίας, 
ότι η δική μας έχει το δίκαιο με το μέρος της.
 Όμως και  οι δύο επαρχίες ανήκουν στην ίδια 

ομοσπονδία. Και οι δύο αποτελούν τμήμα του  
Καναδά. Και μέχρι τώρα, επισήμως τουλάχι-
στον η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τηρεί σιγή 
ιχθύος. Ομως όποια θέση και να πάρει, δεν θα 
μπορέσει να ικανοποιήσει και τις δύο επαρχί-
ες, πολύ περισσότερο ενδέχεται να αποτελέσει 
προηγούμενο, οπότε τα προϊόντα που φεύγουν 
από την  μία επαρχία και πηγαίνουν στην άλλη 
θα πρέπει να επιβαρύνονται με επαρχιακούς 
δασμούς!! Αν γίνει όμως κάτι τέτοιο για πια 
ομοσπονδία θα μιλάμε; 
 Επί χρόνια η ενότητα του Καναδά φαινόταν 

ότι κινδύνευε από την επιθυμία των Γαλλοφώ-
νων του Κεμπέκ που ήθελαν να δημιουργήσουν 
το δικό τους κράτος. Το αίτημα αυτών φυσικά 
και υπάρχει και καλλιεργείται από τους υπο-
στηρικτές του χωρισμού του Κεμπέκ, και σίγου-
ρα θα βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής 
περιόδου,  η οποία ανεπισήμως έχει αρχίσει 
στην επαρχία μας.
 Ομως τώρα φαίνεται ότι αυτή η ενότητα θα 

πρέπει να δοκιμαστεί και να περάσει και μέσα 
από τον πετρελαιαγωγό που προγραμματίζει να 
κατασκευάσει η εταιρία  Northern Gateway, 
αφού διακυβεύονται πολλά δισεκατομμύρια 
δολάρια.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21
Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

Ουάσινγκτον Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Ομπάμα υπεραμύνθηκε της εξωτερικής 
πολιτικής που άσκησε στη διάρκεια της θητείας 
του και επέκρινε εμμέσως τις θέσεις του Ρεπου-
μπλικανού αντιπάλου του Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος 
αρχίζει αυτήν την εβδομάδα περιοδεία στην Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή.
«Πριν από τέσσερα χρόνια, έδωσα μια υπόσχε-

ση. Υποσχέθηκα να τα βάλω με τους εχθρούς 
μας και να ανανεώσω την ικανότητά μας να κα-
θοδηγούμε τον κόσμο. Και ως πρόεδρος αυτό 
έπραξα» τόνισε ο Ομπάμα ενώπιον του ετήσιου 
συνεδρίου της οργάνωσης βετεράνων πολέμου 
(VFW) στο Ρίνο της Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.
«Τη στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε δυσκο-

λίες στη χώρα μας και εξετάζουμε αποφάσεις 
που είναι απαραίτητες, εσείς έχετε τις δεσμεύ-
σεις που έδωσα και αυτές που τήρησα, γνωρίζε-
τε όσα υλοποίησα» δήλωσε ο Ομπάμα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την αποχώρη-

ση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Οι 
τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν 
από τη χώρα το Δεκέμβριο του 2011, όπως είχε 
δεσμευτεί.
Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ρόμνεϊ, ο 

οποίος διαφωνούσε με αυτό το χρονοδιάγραμ-
μα, ο Ομπάμα τόνισε ότι «αυτοί που είπαν ότι 
ο επαναπατρισμός των στρατιωτών μας θα ήταν 
ένα λάθος, θα είχαν διατηρήσει δεκάδες χιλιάδες 
μέλη των δυνάμεών μας στο Ιράκ επ’ αόριστον 
και χωρίς οδικό χάρτη».
«Αλλά όταν κάποιος είναι αρχηγός του στρα-

τού, οφείλει έναν οδικό χάρτη στους στρατιώτες, 
τον οφείλει στη χώρα. Και αυτό σημαίνει πως 
πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πότε αρχίζουν οι 
πόλεμοι αλλά και πότε τελειώνουν» σημείωσε.
Χωρίς να αναφερθεί στις επιθέσεις που συγκλό-

νισαν τη Δευτέρα το Ιράκ, τις πλέον αιματηρές 
των τελευταίων δυόμισι χρόνων, ο Ομπάμα τό-
νισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από 
τη χώρα «με το κεφάλι ψηλά αφήνοντας στους 
Ιρακινούς την ευκαιρία να καθορίσουν το μέλ-

λον τους».
«Όταν ήμουν υποψήφιος [στην πρώτη θητεία] 

είπα ότι αν ο Οσάμα μπιν Λάντεν ήταν στο στό-
χαστρό μας, θα ενεργούσαμε για να προστατεύ-
σουμε τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι 
πρέπει να πάμε στο Πακιστάν» υπογράμμισε ο 
Ομπάμα.
Τις δηλώσεις αυτές είχε καταδικάσει τότε ο Ρό-

μνεϊ, όπως αποκάλυψε το προεκλογικό στρατό-
πεδο του Ομπάμα τον περασμένο Μάιο, με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την αμερικανική 
επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν σε περιοχή του Πακιστάν.
«Υποσχέθηκα να ολοκληρωθεί το έργο στο 

Αφγανιστάν. Ύστερα από χρόνια παρεκκλίσεων, 
έπρεπε να σταματήσουμε τους Ταλιμπάν και να 
ενισχύσουμε τις ικανότητες των Αφγανών» τόνι-
σε. «Για μια ακόμη φορά μερικοί τάχθηκαν κατά 
ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό αυτού του 
πολέμου», ανέφερε επικρίνοντας εμμέσως τον 
Ρόμνεϊ που είχε εκφράσει την διαφωνία του ως 
προς αυτό.
«Αλλά ξέρετε κάτι; Ούτε έτσι θα υπάρξουν 

εγγυήσεις για την ασφάλεια των ΗΠΑ» τόνισε 
ο Ομπάμα, εκφράζοντας ικανοποίηση «για την 
πρόοδο που επιτεύχθηκε από τους Αμερικα-
νούς» στο Αφγανιστάν για να τερματιστεί ο πό-
λεμος «κατά τρόπο υπεύθυνο».
«Γιατί εμείς δείχνουμε το δρόμο σε όλο τον κό-

σμο, ο κόσμος έχει μια νέα στάση απέναντι στις 
ΗΠΑ. Η ικανότητά μας να καθοδηγούμε, προσ-
δίδει περισσότερη εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε 
παντού όπου πηγαίνουμε» είπε ο Ομπάμα.
Ο Ρόμνεϊ, που θα αναμετρηθεί με τον Ομπά-

μα στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, 
αναμένεται επίσης να μιλήσει την Τρίτη ενώπιον 
του VFW στο Ρίνο. Την Πέμπτη θα αρχίσει εξα-
ήμερη περιοδεία στη Βρετανία, το Ισραήλ και 
την Πολωνία.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/
Γαλλικό

Υπεραμύνεται της εξωτερικής πολιτικής του ο Ομπάμα
με το βλέμμα στην περιοδεία Ρόμνεϊ

Στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες είναι ευρέως 
διαδεδομένη η ανέγερση και κτήση ακινήτων κατά 
το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας, σύμφωνα 
με το οποίο περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν στην κυ-
ριότητά τους οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) 
κτισμένες επί ενός ενιαίου κτηρίου (πολυκατοικία) 
στο ίδιο οικόπεδο.

Το κάθε διαμέρισμα θεωρείται ξεχωριστή οριζό-
ντια ιδιοκτησία (condominium στην αγγλοσαξωνική 
ορολογία), που πωλείται και αγοράζεται ή δωρίζεται 
ανεξαρτήτως από τα άλλα διαμερίσματα του ιδίου 
κτηρίου. 

Το σύνολο των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων 
του ιδίου κτηρίου υποχρεούνται να καταβάλουν 
αναλογικώς τις δαπάνες που αφορούν τους κοινόχρη-
στους και κοινόκτητους χώρους της πολυκατοικίας. 

Δαπάνες που αφορούν τους κοινόχρηστους 
χώρους είναι τα έξοδα καθαριότητας του κτηρίου, 
ο κηπουρός, το κοινόχρηστο νερό και ηλεκτρικό, η 
συντήρηση του ανελκυστήρος κλπ. 

Δαπάνες που αφορούν 
τα κοινόκτητα μέρη του 
κτηρίου είναι η επισκευή 
των υδραυλικών σωληνώ-
σεων που δεν αφορούν ένα 
συγκεκριμένο διαμέρισμα, 
η ενίσχυση της στατικότη-
τας του κτηρίου που υπέ-
στη βλάβη από ένα σεισμό 
ή η βαφή των όψεων και 
του εσωτερικού της πολυ-
κατοικίας. 

Η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών γίνεται 
κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην σύσταση 
και στον κανονισμό της πολυκατοικίας για το κάθε 
διαμέρισμα και ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να το 
διαβάσει στο συμβόλαιο με το οποίο αγόρασε το 
διαμέρισμά του, ή στην σύσταση με την οποία ο 
κατασκευαστής του ανήγειρε την οικοδομή. 

Μπορεί επί παραδείγματι ένα διαμέρισμα να 
έχει ποσοστό συγκυριότητος 50 χιλιοστά επί του 
οικοπέδου, επειδή όμως βρίσκεται στον τελευταίο 
όροφο, η συμμετοχή του στις δαπάνες ανελκυστήρος 
να είναι 55 χιλιοστά. 

Εάν κάποιος εκ των συνιδιοκτητών δεν καταβά-
λει το μερίδιο που του αναλογεί στα κοινόχρηστα, οι 
λοιποί συγκύριοι μπορούν να αξιώσουν δικαστικώς 
να υποχρεωθεί να τους τα καταβάλει, πλέον δικαστι-
κών εξόδων και τόκων. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 274/2012 απόφαση του 
Δ΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου: «Κοινά βάρη, στα 
οποία υποχρεούνται να συνεισφέρουν όλοι οι συνι-
διοκτήτες, θεωρούνται η συντήρηση και η επισκευή 
των κοινών μερών του ακινήτου, που ανήκουν στην 
συγκυριότητα όλων. Ως δαπάνη συντήρησης θεω-
ρείται κάθε δαπάνη αναγκαία προς αποφυγή βλάβης 
ή χειροτέρευσης του πράγματος και διατηρήσεώς 
του καταλλήλου, ενώ ως δαπάνη επισκευής κάθε 
δαπάνη αναγκαία προς διόρθωση βλάβης, φθοράς ή 
χειροτέρευσης, συνεπεία της συνήθους χρήσεως ή της 
παρόδου του χρόνου ή εξ άλλης αιτίας (λ.χ. σεισμό). 
Ο κοινωνός που κατέβαλε έξοδα πέραν της μερίδας 
του δικαιούται να ζητήσει τα επιπλέον καταβληθέντα 
από τους λοιπούς κοινωνούς, κατ’ αναλογίαν των 

μερίδων τους». 
Για να γίνει δεκτή από το δικαστήριο η αγωγή 

εκείνου ή εκείνων των συνιδιοκτητών που κατέβαλαν 
και το μερίδιο των ετέρων, που δεν έχουν πληρώσει, 
πρέπει να αποδείξουν τον τρόπο καταβολής των 
παραπάνω χρημάτων, καθώς και να επικαλεσθούν 
και αποδείξουν ότι οι κοινές δαπάνες έγιναν κατόπιν 
αποφάσεως όλων ή της πλειοψηφίας των συνιδιο-
κτητών, ή μετά από απόφαση του δικαστηρίου, ή ότι 
αφορούν μέτρα που ελήφθησαν για την αποτροπή 
επικείμενου κινδύνου για να προστατευθεί το κτήριο 
που ανήκει σε όλους. 

Καταβολή κοινοχρήστων ακινήτου 
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*   Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013.   
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21
Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

Ουάσινγκτον Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Ομπάμα υπεραμύνθηκε της εξωτερικής 
πολιτικής που άσκησε στη διάρκεια της θητείας 
του και επέκρινε εμμέσως τις θέσεις του Ρεπου-
μπλικανού αντιπάλου του Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος 
αρχίζει αυτήν την εβδομάδα περιοδεία στην Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή.
«Πριν από τέσσερα χρόνια, έδωσα μια υπόσχε-

ση. Υποσχέθηκα να τα βάλω με τους εχθρούς 
μας και να ανανεώσω την ικανότητά μας να κα-
θοδηγούμε τον κόσμο. Και ως πρόεδρος αυτό 
έπραξα» τόνισε ο Ομπάμα ενώπιον του ετήσιου 
συνεδρίου της οργάνωσης βετεράνων πολέμου 
(VFW) στο Ρίνο της Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.
«Τη στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε δυσκο-

λίες στη χώρα μας και εξετάζουμε αποφάσεις 
που είναι απαραίτητες, εσείς έχετε τις δεσμεύ-
σεις που έδωσα και αυτές που τήρησα, γνωρίζε-
τε όσα υλοποίησα» δήλωσε ο Ομπάμα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την αποχώρη-

ση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Οι 
τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν 
από τη χώρα το Δεκέμβριο του 2011, όπως είχε 
δεσμευτεί.
Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ρόμνεϊ, ο 

οποίος διαφωνούσε με αυτό το χρονοδιάγραμ-
μα, ο Ομπάμα τόνισε ότι «αυτοί που είπαν ότι 
ο επαναπατρισμός των στρατιωτών μας θα ήταν 
ένα λάθος, θα είχαν διατηρήσει δεκάδες χιλιάδες 
μέλη των δυνάμεών μας στο Ιράκ επ’ αόριστον 
και χωρίς οδικό χάρτη».
«Αλλά όταν κάποιος είναι αρχηγός του στρα-

τού, οφείλει έναν οδικό χάρτη στους στρατιώτες, 
τον οφείλει στη χώρα. Και αυτό σημαίνει πως 
πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πότε αρχίζουν οι 
πόλεμοι αλλά και πότε τελειώνουν» σημείωσε.
Χωρίς να αναφερθεί στις επιθέσεις που συγκλό-

νισαν τη Δευτέρα το Ιράκ, τις πλέον αιματηρές 
των τελευταίων δυόμισι χρόνων, ο Ομπάμα τό-
νισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από 
τη χώρα «με το κεφάλι ψηλά αφήνοντας στους 
Ιρακινούς την ευκαιρία να καθορίσουν το μέλ-

λον τους».
«Όταν ήμουν υποψήφιος [στην πρώτη θητεία] 

είπα ότι αν ο Οσάμα μπιν Λάντεν ήταν στο στό-
χαστρό μας, θα ενεργούσαμε για να προστατεύ-
σουμε τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι 
πρέπει να πάμε στο Πακιστάν» υπογράμμισε ο 
Ομπάμα.
Τις δηλώσεις αυτές είχε καταδικάσει τότε ο Ρό-

μνεϊ, όπως αποκάλυψε το προεκλογικό στρατό-
πεδο του Ομπάμα τον περασμένο Μάιο, με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την αμερικανική 
επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν σε περιοχή του Πακιστάν.
«Υποσχέθηκα να ολοκληρωθεί το έργο στο 

Αφγανιστάν. Ύστερα από χρόνια παρεκκλίσεων, 
έπρεπε να σταματήσουμε τους Ταλιμπάν και να 
ενισχύσουμε τις ικανότητες των Αφγανών» τόνι-
σε. «Για μια ακόμη φορά μερικοί τάχθηκαν κατά 
ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό αυτού του 
πολέμου», ανέφερε επικρίνοντας εμμέσως τον 
Ρόμνεϊ που είχε εκφράσει την διαφωνία του ως 
προς αυτό.
«Αλλά ξέρετε κάτι; Ούτε έτσι θα υπάρξουν 

εγγυήσεις για την ασφάλεια των ΗΠΑ» τόνισε 
ο Ομπάμα, εκφράζοντας ικανοποίηση «για την 
πρόοδο που επιτεύχθηκε από τους Αμερικα-
νούς» στο Αφγανιστάν για να τερματιστεί ο πό-
λεμος «κατά τρόπο υπεύθυνο».
«Γιατί εμείς δείχνουμε το δρόμο σε όλο τον κό-

σμο, ο κόσμος έχει μια νέα στάση απέναντι στις 
ΗΠΑ. Η ικανότητά μας να καθοδηγούμε, προσ-
δίδει περισσότερη εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε 
παντού όπου πηγαίνουμε» είπε ο Ομπάμα.
Ο Ρόμνεϊ, που θα αναμετρηθεί με τον Ομπά-

μα στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, 
αναμένεται επίσης να μιλήσει την Τρίτη ενώπιον 
του VFW στο Ρίνο. Την Πέμπτη θα αρχίσει εξα-
ήμερη περιοδεία στη Βρετανία, το Ισραήλ και 
την Πολωνία.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/
Γαλλικό
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επιχείρησης μαντείων και χρη-
σμών”. Άλλωστε αυτή την “έξυπνη” 
τακτική ακολούθησε ο γιός του, Μι-
χαήλ και αυτός. Ο νεώτερος Μιχαήλ 
όταν είδε πως δεν καταστρεφόταν 
από πυρκαϊά κάποια πόλη, όπως 
είχε προφητεύσει, έσπευσε και την 
πυρπόλησε ο ίδιος!… Το ατύχημα 
ήταν ότι έγινε αντιληπτός από τους 
κατοίκους της πόλεως κι αυτό σήμα-
νε το τέλος του και το τέλος των… 
“προφητειών” του.

Στις μέρες μας μη έχοντας με τι 
άλλο ν’ ασχοληθούμε, επειδή μπαί-
νομε στη τρίτη χιλιετία, φέραμε στο 
προσκήνιο τον Νοστράδαμο, και 
αναστήσαμε όλους τους χρησμούς 
των αστρολόγων. Οι τηλεοράσεις και 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναγωνί-
ζονται περισσότερο χρόνο στους δι-
αδόχους του Νοστράδαμου.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 
έχουν εκτενείς στήλες με ωροσκό-
πια. Και για κάθε ενδεχόμενο, λήγο-
ντας του 20ού αιώνος και αρχομένου 
του 21ου, μιας κι έχουμε αναπτύξει 
σε απίστευτο βαθμό και την τηλεφω-
νία μας, παίρνουμε… “όσοι πιστοί” το 
09… και συνδιαλεγόμαστε αυτοπρο-
σώπως με την… Ανδρομέδα ή τον… 
κ. Πλούτωνα ή Κρόνο, πλουτίζοντάς 
τους κατά περίπτωση και μαθαίνο-
ντας ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας… Κι αν 
τολμήσετε πέστε κάτι στους αφελείς 
ενδιαφερομένους, που προάγουν 
ολοένα και περισσότερο τις “χρυσές 
δουλειές” των αστρολόγων.

Σε εποχή που το εμπόριο των 
ψυχοναρκωτικών ανθεί αφάνταστα 
κάποιοι ούτε που υποψιάζονται τον 
κίνδυνο. Ωστόσο τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.

Πως ο σημερινός άνθρωπος ανέ-

χεται μοιρολατρικά ένα τέτοιο εμπαιγ-
μό; Διότι περί καθαρού εμπαιγμού 
και αγυρτείας πρόκειται.

Διότι α) η αστρολογία απέτυχε 
άπειρες φορές. Κι αν κάποτε δεν 
έπεσε έξω, αυτό ήταν καθαρά συ-
μπτωματικό.

β) Διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία 
να πιστεύουμε πως τα νεκρά άστρα 
μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 
μας ή να προφητεύσουν το μέλλον 
μας.

και γ) Διότι ούτε επιστήμη είναι, 
ούτε και αξιόπιστη αποδείχθηκε.

Η αστρολογία είναι ένα πολύ φθηνό 
και επικίνδυνο υποκατάστατο. Προ-
σφέρεται δε ανέντιμα, αλλά και πανά-
κριβα στον άνθρωπο. Και βέβαια σε 
κείνον που μη πιστεύοντας στο Θεό 
έχει την αφέλεια να προσδοκά λύση 
των προβλημάτων του από γόητες 
και πλάνους. Δηλαδή σε πρόσωπα, 
που γυρίζοντας μια γυάλινη σφαίρα 
ή “συνομιλώντας” με πνεύματα πα-
νούργα και πονηρά, τον σπρώχνουν 
στο ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
της ζωής του μοιρολατρικά.

Είναι να κλαίει κανείς για όσους 
ασκούν την απόκρυφη και “ευτελή” 
αυτή “τέχνη”, όπως επίσης και τα 
απατημένα και δυστυχισμένα θύμα-
τά τους…

Ν. Ροδινός

*Βλ. και άρθρο “Αστρολογία” στο 
Επιστημονικό και Φοιτητικό Περιοδι-
κό “Η Δράσις μας” τ. 374, Δεκέμβριος 
1999

“Προς την ΝΙΚΗΝ”, Φεβρουάρι-
ος 2000

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  
Η επιστήμη της απάτης
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Του Νίκου Τ. Παγώνη

να προσθέσω».
Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, η Μαριάννα Τζιάντζη, 
με τίτλο «Μια φοράδα που ξεψύχησε στη γράνα» 
αναφέρεται σε μερικά άλλα γεγονότα, άσχετα επι-
φανειακά με την πρώτη αφήγηση, που ενώνονται, 
όμως, πολύ δυνατά μεταξύ τους στα μαύρα άδυτα 
της ανθρώπινης ψυχής.
«Φρικτό θάνατο βρήκε ένα άλογο πέρυσι τον Ια-
νουάριο σε ένα χωριό του Δήμου Ολυμπίας. Ο ιδι-
οκτήτης του, που για κάποιο λόγο ήθελε να το ξε-
φορτωθεί, το έδεσε από τον κοτσαδόρο του αυτο-
κινήτου του και το έσερνε επί δύο χιλιόμετρα στην 
άσφαλτο, αναπτύσσοντας ταχύτητα την οποίαν 
δεν μπορούσε να φτάσει τρέχοντας το ζώο. (...) 
Ούτε στα κτήνη δεν αξίζει τέτοιο μαρτύριο: τα δύο 
μπροστινά πόδια του θηλυκού αλόγου έσπασαν, 
το δέρμα του τρίφτηκε κι έλιωσε, ενώ στην κοιλιά 
του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα που αιμορραγούσε 

και απ΄όπου φαίνονταν τα εντόσθιά του. Ύστερα 
ο ιδιοκτήτης έλυσε το ζώο, αφήνοντάς το σε ένα 
αρδευτικό χαντάκι, μια γράνα, για να αργοπεθά-
νει. Σε παρόμοια διαδικασία είχαν υποβληθεί το 
2009 στη Νέα Μανωλάδα και άνθρωποι, όχι όμως 
Έλληνες, αλλά Μπανγκλαντεσιανοί, με σκοπό τον 
σωφρονισμό τους, όχι τη θανάτωση τους». (…)
«Όταν όλοι σχεδόν οι Έλληνες αγρότες είχαν απο-
κτήσει τρακτέρ, πολλοί θανάτωσαν τα γαϊδούρια 
τους ή μάλλον επιτάχυναν το θάνατό τους. Κάποιοι 
απλώς τα εγκατέλειπαν δεμένα και χωρίς νερό σε 
ένα χωράφι, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, περνούσαν 
δύο σύρματα ανάμεσα στα σαγόνια του ζώου και 
τα έδεναν σφικτά στο κεφάλι του, με τρόπο ώστε 
το στόμα να μένει μισάνοικτο, ο γάιδαρος να μη 
μπορεί να φάει και να καταπιεί κι έτσι να πεθάνει 
από δίψα και ασιτία. Ένας φίλος, που μεγάλωσε 
σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, θυμάται τις μύγες 
που βούιζαν πάνω από τις αιμάσσουσες πληγές 
που χάραζε το σύρμα στα μάγουλα του δόλιου του 
ζωντανού. Ήταν μια σκληρή λύση ανάγκης, καθώς 
το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορούσε να αντέξει 
τη συντήρηση του γάιδαρου και του τρακτέρ, ενώ 
τότε μάλλον θα ήταν αδιανόητο να ασκηθεί δίωξη 
σε αγρότη για παραμέληση όνου».  
Σκληρή λύση ανάγκης... που δεν παύει, όμως, να 
δείχνει με μελανά χρώματα τα σκοτεινά αποθέμα-
τα απανθρωπιάς που ορισμένοι κρύβουν μέσα 
τους.
Πάντα κάποια δικαιολογία υπάρχει για τις οποιεσ-
δήποτε ακρότητες που διαπράττονται. Πάντα 
αναζητούνται αιτίες που να δικαιολογούν βαρβα-
ρότητες και φρικαλεότητες. Δικαιολογίες και αιτίες, 
όμως, που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αν 
μη τι άλλο σέβονται, την ανθρώπινη υπόσταση 
τους.
«Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη οργάνωση που ενερ-
γεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας», μου 
έλεγε ο συνδαιτυμόνας μου. Με γνώμονα το συμ-
φέρον της Ελλάδας υποθέτω ενεργούσαν πρό-
σφατα οι Χρυσαυγήτες στην Αθήνα όταν κυνηγού-
σαν με κατσαβίδια και στειλιάρια τους αλλοδαπούς 
για να τους ξυλοφορτώσουν. 
Το «συμφέρον της πατρίδας», μάλλον θα είχαν 
κατά νου κι εκείνοι που έσφαξαν τον νεαρό μαύρο, 
πάλι στην Αθήνα. Την «Ελλάδα στους ‘Έλληνες» 
υποθέτω ότι προωθούσαν οι νεοναζί που τσάκι-
ζαν το κεφάλι των μελαψών με το κοντάρι της γα-

λανόλευκης. 
Το συμφέρον 
του φαίνεται 
πως κοίταζε 
και ο ιδιοκτή-
της της φορά-
δας (αν και η 
δικαιοσύνη έχει 
αντίθετη γνώμη 
και γι΄ αυτό τον 
πα ρ α π έ μ π ε ι 
σε δίκη με την 
κατηγορία της 
κακοποίησης 
και θανάτωσης 
ζώου).
Πόσο μεγάλο, 
όμως, μπορεί 
να είναι αυτό 
το συμφέρον 
που μας κάνει 
να φερόμαστε 
εμείς σαν ζώα;
Η αλήθεια είναι 
ότι κάποιες φο-
ρές ο νους του 

ανθρώπου θολώνει. Βλέπει μπροστά του το πρό-
βλημα και αναζητά την πλέον εύκολη και αποτελε-
σματική λύση. Χωρίς πολύ σκέψη, σχεδόν τυφλά, 
αφήνει τα ζωώδη του ένστικτα να κυριαρχούν και 
ενεργεί απερίσκεπτα, χωρίς ενδοιασμούς και συ-
ναισθηματισμούς.
Κάπως έτσι, φαίνεται, ότι νοιώθουν πολλοί κάτοι-
κοι του κέντρου της Αθήνας, αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση εγκληματικότητας, που επιβάλει τον 
φόβο, ο οποίος συνδράμει στο να φέρνει στην επι-
φάνεια συναισθήματα αντίθετα με το ήθος και τη 
θρησκευτική πίστη των περισσοτέρων. 
Είναι, όμως, συναισθήματα που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη αυτοπροστασίας και αυτοσυντή-
ρησης και όχι από βαθιά ριζωμένες ιδεολογίες και 
νοοτροπίες, που ξεφεύγουν κατά πολύ από την 
ανθρωπιά. 
Και εννοώ εκείνους που διέπονται από ρατσιστι-
κές, μισαλλόδοξες ιδέες, νταήδες τύπου Καζάκου, 
που δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, να δείρουν, 
να πληγώσουν, ακόμα και να φονεύσουν, υπο-
στηρίζοντας, δήθεν, «το συμφέρον της χώρας».
Πολύ λίγο διαφέρουν από εκείνους τους παλικα-
ράδες που απάνθρωπα βασανίζουν τα απροστά-
τευτα ζώα (για να τους δω να κάνουν κάτι το παρό-
μοιο σε κανένα λιοντάρι), και που, επιπλέον, στην 
περίπτωση της φοράδας και των γαϊδουριών, τα 
άμοιρα ζώα, τους είχαν πιστά υπηρετήσει.
Τίποτα φίλοι μου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρωπιά μας. Τη δύναμη εκείνη που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού 
βασιλείου, το χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, δεν 
το κληρονομούμε έμφυτα, αλλά χρειάζεται πολλή 
και επίμονη καλλιέργεια για να το αποκτήσουμε.
Παραδόξως, εκείνοι που επιδιώκουν να επαναφέ-
ρουν τους «Εθνικούς Έλληνες», δηλαδή εκείνους 
που πιστεύουν και ενεργούν με οδηγό τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό (δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα 
συναφή), εντρυφούν έναν έντονο εθνικισμό, με 
ρατσιστικές, νεοναζί, ιδεολογίες. Είναι εκείνοι που 
παρουσιάζουν έντονη ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 
απανθρωπιά και που είναι διατεθειμένοι, με την 
πρώτη ευκαιρία, να λιντσάρουν, να κτυπήσουν και 
να κακοποιήσουν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στο 
εθνικιστικό τους προφίλ.
Και λέω παραδόξως, διότι ο συνδαιτυμόνας μου 
από όλη την πνευματική παρακαταθήκη των αρ-
χαίων ημών προγόνων θυμήθηκε μόνο εκείνο το 
«πας μη Έλληνας βάρβαρος», αν και ανέφερε σε 
κάποια στιγμή ότι «Έλληνας είναι ο μετέχων της 
ημετέρας παιδείας» (λέτε γι’ αυτό να ζητούσαν 
από τους αλλοδαπούς να πουν την αλφαβήτα 
πριν να τους κατραπακιάσουν οι αγαπώντες τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;).
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο χορτάτος έχει 
περισσεύματα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ο κα-
κομοιριασμένος, ο αγωνιών για το αύριο, πού να 
βρει το σθένος να σκεφτεί τίποτα άλλο από την 
επιβίωση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
καθημερινά αντιμετωπίζει. Η ανέχεια και η δυστυ-
χία απαξιώνει τον άνθρωπο, λένε, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έτσι είναι. Όχι γιατί έτσι 
γεννηθήκαμε, αλλά επειδή έτσι μάθαμε. Δηλαδή, 
επειδή λείπει η παιδεία και η καλλιέργεια. 
Παιδεία και καλλιέργεια, όμως, υποτίθεται ότι κατέ-
χουν οι λάτρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Ή μήπως κι αυτός έχει πέσει θύμα και χρησιμεύει 
σαν δικαιολογία για τις ανομίες και την απανθρω-
πιά όλων εκείνων που ο νους τους θολώνει από το 
μίσος και την έχθρα;
Δεν ξέρω. Πάντως εκείνο που ξέρω και καταλα-
βαίνω πολύ καλά είναι ότι δύσκολα θα έλθει ο και-
ρός που δεν θα φρίττω με τις ιστορίες που συχνά 
διαβάζω. 
Να, λοιπόν, πώς ένας εκ φύσεως αισιόδοξος με-
τατρέπεται σε απαισιόδοξο. 
Αν και, πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που δεν το 
θέλω καθόλου.    
.
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κόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 

λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ 

κάλλιον του πισκόπου.»
Δηλαδή:
Δεν φεύγω Κιόρογλου, γιατί αν 

φύγω, η φυγή μου
Θα γίνει αιτία θανατικού σε όλους 

τους Ρωμιούς του τόπου
Με την φυγή μου, να βάλω θηλιά 

στο λαιμό του κόσμου; 
Αντί του αίματος των πολλών καλύ-

τερα το αίμα του Επισκόπου.

«Αυτός είναι άλλος τόπος, με 
ανθρώπους άλλης φυλής»

 Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. 

Οι ήρωες εκείνοι ξεχάστηκαν. Ακόμα 
και όταν τυπικά τους τιμούμε, άλλα 
επιδιώκουμε, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις πρόσφατες εορταστικές εκ-
δηλώσεις κατά την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
 Εμείς οι σημερινοί Ελληνες ζούμε 

ελεύθεροι και φτάσαμε σε αξιοζήλευ-
τα σημεία προόδου.
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω χρεών 

και μνημονίου, χάθηκαν πολλά από 
τα «κεκτημένα» που έκαναν την ζωή 
των νεο-Ελλήνων δυσκολότερη.
 Γι’ αυτό βλέπουμε καθημερινά 

απεργίες, συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις. Ναι είναι δύσκολα τα πράγμα-
τα αλλά με τις απεργίες, τις καταλή-
ψεις και τους «αγανακτισμένους» δεν 
είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η κρίση. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς οι σημε-
ρινοί Ελληνες αλλάξαμε στόχους. 
Ξεχάσαμε το συμφέρον της Πατρί-
δας, ξεχάσαμε το «εμείς» και  μας 
καίει μόνο το ατομικό συμφέρον και 
το «εγώ.»
 Αυτά φαίνεται είδε και ο αείμνηστος 

καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, που πέθανε πριν από 
λίγο καιρό, στις 5 Σεπτεμβρίου.
 Γνωστός ο καθηγητής με τον οποίο 

πολλοί πιθανώς να διαφώνησαν σε 
πολλά από όσα έλεγε και έκανε όσο 
ζούσε. Ομως λίγο πριν αποχαιρετίσει 
τα εγκόσμια, μόλις δύο ημέρες πριν 
κλείσει τα μάτια του είχε γράψει 
ένα  αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε 
αυτό γράφει: 
"Η ζωή πάνω στο νήμα. Σαλπάρω 

ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτή που 
αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι 

πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος 
τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. 
Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά 
τους; Νάστε όλοι καλά".
 Δυστυχώς με τις διαπιστώσεις του 

καθηγητή Γεωργίου-Αλέξανδρου 
Μαγκάκη σήμερα συμφωνούν πολ-
λοί που έκπληκτοι διαπιστώνουν 
ότι πλέον έχει «γίνει άλλος τόπος» 
και σε αυτήν κατοικούν «άνθρωποι 
άλλης φυλής. Γιατί δεν είναι πολλοί 
εκείνοι που θα δουν κοινά μεταξύ 
των Ελλήνων του 1821, τον αγώνα 
των Ελλήνων Κυπρίων ειδικά και 
των σημερινών Ελλήνων.
 Ας ευχηθούμε ότι η «Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» και ότι παρά τα όσα γί-
νονται γύρω μας, θα ξαναβρούμε σαν 
Εθνος τον βηματισμό των προγόνων 
μας και θα μείνουμε πιστοί, «τοις 
κεινων ρήμασι πειθόμενοι». 
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Για τις μεταγραφές:

«Η οργάνωση της προετοιμασίας 
θα κριθεί από το αν θα βγούμε στο 
Champions League ή στο Europa 
League. Δεν μπορούμε να πούμε 
ακόμα για την προετοιμασία. Είναι 
πράγματα που τα δουλεύουμε. Όσον 
αφορά στους ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει των πλέι-οφ και επειδή η ομάδα 
πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή 
και αφοσιωμένη, δεν υπάρχει καμία 
συζήτηση.
» Υπάρχει δέσμευση ότι ο κορμός 
κατά 90% δεν θα χαλάσει και θα πα-
ραμείνει όπως έχει. Ο Ολυμπιακός 
Βόλου θα κάνει από 5 μέχρι 7 μετα-
γραφές. Θα προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο, για παίκτες που έχουμε δει. 
Δεν είναι της συζήτησης. Η ομάδα θα 
πουλήσει ανάλογα με την αξία του, 1,5 
παίκτη. Δηλαδή έναν, άντε δύο. Και 
θα τον αναπληρώσουμε με καλύτερο. 
Του χρόνου θα υπάρχουν υψηλότεροι 
στόχοι».

Για τα προβλήματα που είχε ο φά-
κελος του Ολυμπιακού Βόλου:

«Είναι ένα πρόστιμο που μπήκε για 
παράλειψη κάποιων στοιχείων, που 
τα πήγαμε πιο μετά και αφορούσαν 
τις ακαδημίες. Η Super League έχει 
συγκεκριμένα status και είναι δύσκο-
λο από ξυπόλητοι, να φορέσουμε 
σμόκιν. Θέλει χρόνο να προσαρμο-
στούμε. Με άριστα το 10 θα έδινα 9 
στους ανθρώπους που δουλεύουν 
στις υποδομές. Ευχή μου είναι να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται 
χρόνος και θα βελτιωθούμε σε αυτό 
το κομμάτι.
» Είναι ανεπίτρεπτο σε μα επαρχιακή 
πόλη να μην υπάρχουν υποδομές 
και να μην υπάρχει δυνατότητα τα 
παιδιά να κάνουν αθλητισμό μέσα 
σε ανθρώπινες καταστάσεις. Έχουμε 
διάθεση και οράματα, αλλά θέλουμε 
και τη συμπαράσταση της τοπικής 
κοινωνίας. Από υποδομές και έργα, 
δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είναι 
ντροπή για τους πολιτικούς. Θέλουμε 
όλο τον κόσμο δίπλα. Ας ελπίσουμε 
ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθή-
σουν και θα κάνουν 5 πράγματα για 
αυτήν την πόλη».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η 
ομάδα στο ΕΑΚ:

«Ό,τι αξίζεις εισπράττεις και παίρνεις. 
Πριν 1,5 χρόνο δώσανε 280.000 για 
να φτιάξουν το ΕΑΚ. Τώρα είναι σε-
ληνιακό τοπίο. Έπρεπε να τους κρε-
μάσουν και να τους φτύνει ο κόσμος. 
Στη Β’ Εθνική είπα ότι δεν μπαίνω 
εδώ. Ούτε τουαλέτα δεν υπήρχε. Σιγά 
σιγά πάμε στο καλύτερο. Ελπίζω μαζί 
να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποια 
είναι η φυσική έδρα; Το ΕΑΚ; Πάρτε 
το εσείς. Το άξιζε πριν η ομάδα. Τώρα 

δεν το αξίζει. Αυτός είναι τώρα ο Ολυ-
μπιακός Βόλου; Κοιτάμε μπροστά».

Για την προσέλευση του κόσμου 
στα πλέι-οφ:

«Δεν θα αναφερθώ στα παιχνίδια. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο φίλαθλος, 
ως ένα ευχαριστώ σε όλους, είναι να 
αγοράσουν ένα εισιτήριο και να τιμή-
σουν αυτήν την ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ 
θα τυπωθούν ακριβώς 1500 και θα 
διατεθούν από 500 εισιτήρια σε κάθε 
έναν από τους τρεις συνδέσμους. 
Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατέ-
ψουμε την ομάδα. Δίνετε η ευκαιρία σε 
λογικές τιμές, να πάρουν εισιτήρια και 
να δουν αυτήν την ομαδάρα. Στα άλλα 
ματς έχουμε τη διάθεση να δώσουμε 
εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και 
με τη σειρά τους να μας δώσουν και 
αυτοί».
Newsroom ΔΟΛ

Με βάση τις καταγγελίες του Μπέου
H Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου κάλεσε σε απολογία τον 
Κούγια

Αθήνα Σε απολογία κλήθηκε ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Αλέξης 
Κούγιας, από την Πρωτοβάθμια 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ & Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, με βάση τα όσα 
έχει καταγγείλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 
Η κλήση, η οποία αξίζει να σημειωθεί 
ότι κοινοποιήθηκε τόσο στον Αχιλλέα 
Μπέο, όσο και στον πρώην πρόεδρο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Νικόλα Πα-
τέρα, αναφέρει τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επι-
τροπή της FOOTBALL LEAGUE - 
FOOTBALL LEAGUE 2, κάλεσε σε 
απολογία την Πέμπτη 5-5-2011 και 
ώρα 10:00 τον πρόεδρο της ΠΑΕ 
Παναχαϊκή 2005 κ. Α. Κούγια προς 
απολογία για τις πειθαρχικές παρα-
βάσεις που καταγγέλλονται στην με 
ημερομηνία 29-3-2011 καταγγελία 
του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Βόλου κ. Αχ. Μπέου, η οποία ήδη 
του έχει κοινοποιηθεί και η οποία του 
κοινοποιείται και πάλι μόνο όμως κατά 
το σκέλος της που με αυτήν καταγγέλ-
λονται πειθαρχικές παραβάσεις που 
φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος του 
καταγγέλλοντος, αθλητικών παρα-
γόντων, Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων και Επαγγελματικών Πο-
δοσφαιρικών Ενώσεων».
Newsroom ΔΟΛ

Ο Βαρδινογιάννης παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια του

Αθήνα O Γιάννης Βαρδινογιάννης 
εμμένει στην αρχική του θέση να μην 

είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων, 
ωστόσο ο πολυμετοχικός Παναθηνα-
ϊκός περνά στην διακυβέρνηση του, 
ενεργοποιώντας στο διοικητικό συμ-
βούλιο τους δύο εξαδέλφους του Νίκο 
Θ. και Νίκο Γ. Βαρδινογιάννη.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για την 
εμφάνιση της φιλοσοφίας του Τζίγκερ 
θα παρουσιαστούν στο τέλος του κα-
λοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Ποιες είναι αυτές 
οι ενδείξεις; Ο,τι πιο ριζοσπαστικό είναι 
η είσοδος ενός Βαρδινογιάννη στο δι-
οικητικό σχήμα. Συζητείται η ανάληψη 
της αντιπροεδρίας από έναν εκ των 
δύο Νίκων Βαρδινογιάννηδων, ξά-
δερφων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ.
Αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έως 
την παραίτηση του Νίκου Θόδωρου 
Βαρδινογιάννη. Ο έτερος, ο γιος του 
«Καπετάνιου», παραμένει ενεργό 
μέλος του Δ.Σ. Ασφαλώς έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία η τοποθέτηση 
ενός μέλους της οικογένειας σε διοι-
κητικό πόστο.
Επιπλέον, ο Τζίγκερ στρέφεται σε 
περιπτώσεις γνωστών, δοκιμασμένων 
και έμπιστων προσώπων για θέσεις 
- κλειδιά εντός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος (Ζάετς, Βέλιτς, Λιβαθηνός). 
Ασφαλώς και «μετράει» την κοινή πα-
ναθηναϊκή γνώμη και τις όποιες αντι-
δράσεις μπορούν να προκύψουν, γι’ 
αυτό και κρατάει το χαρτί του άφθαρ-
του προσώπου. Φαίνεται πάντως ότι 
θα κάνει όσα περνούν από το χέρι του 
για να προκριθεί λύση δοκιμασμένου 
τεχνικού διευθυντή, αλλά και γενικού 
αρχηγού.

Συν τοις άλλοις, ο Βαρδινογιάννης 
στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον 
Γόντικα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
καταλάβει και επίσημα τον τίτλο του 
προέδρου. Αν κι αυτό μικρή σημασία 
έχει από τη στιγμή που παραμένει ο 
άνθρωπος ο οποίος «τρέχει» τη διοι-
κητική καθημερινότητα. Αδιευκρίνιστο 
παραμένει αν θα παραμείνει ενεργή η 
διοικούσα επιτροπή, αφού ήδη Νίκας 
και Πολέμης έχουν περάσει -για δια-
φορετικούς λόγους- σε δεύτερο πλάνο.
Ενα από όσα δεν έχουν αποσαφηνι-
στεί ακόμα, καθώς εκκρεμούν τα πλέι 
οφ, είναι το θέμα του προπονητή. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζε-
σουάλδο Φερέιρα δεν έχει πείσει τον 
Βαρδινογιάννη και επομένως υπάρχει 
στην ατζέντα σοβαρή πιθανότητα αντι-
κατάστασής του. Οπως έχει τονιστεί 
στο παρελθόν, τα πλέι οφ θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του 
Πορτογάλου.
Υπάρχουν κι άλλες σκέψεις του με-
γαλομετόχου. Επιθυμία του Τζίγκερ 
όμως είναι να περάσει το καλοκαίρι 
των μεγάλων εμποδίων (με τις πωλή-
σεις πρωτοκλασάτων παικτών και τις 
περικοπές συμβολαίων) και μετά να 
προχωρήσει στην περαιτέρω εφαρ-
μογή τους. Και αυτό για να αποφύγει 
τη μεγάλη φθορά.
Αποφασισμένος να επιστρέψει στον 
Παναθηναϊκό είναι ο Ματίας Μπιάρ-
σμιρ. Ο διεθνής Σουηδός, ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη 
Ρόζενμποργκ τόνισε ότι τον Ιούλιο θα 
ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.
Newsroom ΔΟΛ
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Υπήρξε καθηγητής του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ, φιλόσο-
φος, ιστορικός και γνώστης της 
θεολογικής γραμματολογίας, γνω-
στός στο χώρο της διανόησης, από 
τα συγγράμματα, τις διαλέξεις και 
τις διδαχές του, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, την Ελλάδα και ανά τον κό-
σμο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 
Καβαρνό, ο οποίος όπως αναφέρει 
ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης, απεβίωσε πρόσφατα σε ηλικία 
93 ετών ως απλός καλόγερος στο 
Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
στην Αριζόνα.
Γεννήθηκε στη Βοστόνη, στις 19 

Οκτωβρίου του 1918, από γονείς 
μετανάστες, τον Παναγιώτη και 
την Ειρήνη, με καταγωγή από τη 
Λέσβο, οι οποίοι πήραν τα τρία 
τους παιδιά, την Φραγκούλα, τον 
Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο και 
επέστρεψαν στο χωριό τους, τον 
Τρίγωνα - Πλωμαρίου. Ο Κωνστα-
ντίνος τελείωσε εκεί το Δημοτικό 
Σχολείο και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επέστρεψε στη Βοστόνη.
Ο φιλομαθής Κωνσταντίνος Κα-

βαρνός, αποφοίτησε με άριστα 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ. Ξεκίνησε με σπουδές 
στη Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσι-
κή Ανθρωπολογία και Βιοχημεία, 
καθώς ήθελε να γίνει γιατρός, άλ-
λαξε όμως γνώμη και σπούδασε 
φιλοσοφία.
Γνώριζε απταίστως την Ελληνική, 

Αγγλική, Γαλλική, Αρχαία Ελληνι-
κή και την Λατινική Γλώσσα. Εξέ-
δωσε πάνω από εκατό βιβλία, ενώ 
πολλά άλλα παρέμειναν αδημοσί-
ευτα. Με την εργασία του, «Ο Βίος 
του Ατόμου κατά τον Πλάτωνα εν 
σχέσει προς τον Χριστιανισμό και 
την νεωτέρα Φιλοσοφία», κέρδισε 
το 1941 στο Χάρβαρντ το βραβείο 
«Francis Bowen Prize».
Μετά τη θητεία του στον αμε-

ρικανικό στρατό, το 1945 κέρδι-
σε και πάλι το βραβείο «Francis 
Bowen Prize» για τη μελέτη του 
«Το Πρόβλημα του Προορισμού 
του Ανθρώπου εντός της Φιλοσο-
φίας του Πλάτωνος».
Το Χάρβαρντ τον κατάταξε ανά-

μεσα στους διαπρεπείς φοιτητές 
του, τον εξέλεξε ως «Sheldon 
Fellow» και του έδωσε τη δυνα-
τότητα, καλύπτοντας όλα τα έξο-
δα του, να ταξιδέψει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να μελετήσει τα 
διάφορα φιλοσοφικά τους συστή-
ματα και να γνωριστεί με προσω-
πικότητες επιστημόνων. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και 
αλλού.
Στην Ελλάδα γνώρισε και συζή-

τησε τις σύγχρονες φιλοσοφικές 
θεωρίες με τον τότε πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννη Κα-
λιτσουνάκη, με τους καθηγητές 
της φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, Θεόδωρο Βορέα 

και Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και 
με τους καθηγητές φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη και Ιω-
άννη Ιμβριώτη.
Επιστρέφοντας στη Βοστώνη 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας του 
Χάρβαρντ με την διατριβή, «Η 
Κλασσική Θεωρία της Σχέσεως», 
μία ιστορική και κριτική μελέτη 
για την μεταφυσική του Πλάτω-
νος, του Αριστοτέλη και του Θωμά 
του Ακινάτη.
Ο καθηγητής Καβαρνός συνδέ-

θηκε με στενή γνωριμία και φιλία 
με τον πρωτοπρεσβύτερο Αστέριο 
Γεροστέργιο, προϊστάμενο της 
κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ 
της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν 
συμφοιτητής στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία του σημε-
ρινού Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου. Ο ίδιος έχει συγ-
γράψει τον βίο του καθηγητή και 
μοναχού Κωνσταντίνου Καβαρ-
νού.
«Αγαπούσε κάθε τι το κλασσι-

κό και Ελληνικό. Εύρισκε ψυχική 
γαλήνη και μεγάλη χαρά διαβάζο-
ντας κλασσικούς συγγραφείς της 
αρχαιότητας, αλλά και των μεταγε-
νέστερων χρόνων, όπως τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νύσσης, 
τον Μέγα Φώτιο, τον Ιωάννη Δα-
μασκηνό και άλλους. Πριν από 
δεκαετίες μελέτησε και μετέφρασε 
στην Αγγλική γλώσσα και εξέδωσε 
σε δύο τόμους ανθολογία της Φι-
λοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πα-
τέρων», επισημαίνει στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο π. Αστέριος.
Ο αείμνηστος, σύμφωνα με τον 

π. Αστέριο, είχε προσωπική φιλία 
και μεγάλη εκτίμηση για τον μεγά-
λο λογοτέχνη και αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου, όπως μαρτυρούν οι 92 
ανέκδοτες επιστολές τους προς αυ-
τόν.
Πολλά από τα έργα του μετα-

φράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
(Αλβανικά, Αραβικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Σερ-
βικά).
«Δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή 

για τις μεταφράσεις, αλλά η χαρά 
του ήταν να βλέπει τα έργα του 
να κυκλοφορούν σε παγκόσμια 
κλίμακα», επισημαίνει ο π. Αστέ-
ριος. Και συνεχίζει: «Τον πλήγωνε, 
όμως, βαθιά η καταστροφή της ελ-
ληνικής γλώσσας, κι έλεγε ότι μελ-
λοντικά οι Έλληνες θα ανανήψουν, 
θα εκτιμήσουν και αγαπήσουν το 
λαμπρό παρελθόν τους και θα ερ-
γασθούν για την πνευματική τους 
ανόρθωση».
Ο αείμνηστος Μοναχός Κων-

σταντίνος Καβαρνός διέθετε πολύ 
καλή μνήμη γι’ αυτό θυμόταν λε-
πτομέρειες ακόμα και από τα μα-
θήματα που είχε ακούσει πριν πολ-
λές δεκαετίες από τους καθηγητές 
του. Ο «νέος άγιος των Ελληνικών, 

αλλά και των Αγγλικών Γραμμά-
των», όπως τον χαρακτηρίζει ο 
βιογράφος του, ήταν γνώστης της 
Βυζαντινής μουσικής και έγραψε 
τρεις εργασίες πάνω στο θέμα, ενώ 
επί δεκαετίες έψαλε «με μελωδικό-
τατα και κατανυκτικότατα, κατά το 
Αγιορείτικο ύφος».
«Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καβαρνός ζούσε τη μοναχική ζωή 
μέσα στον κόσμο και πριν ακόμα 
γίνει μοναχός στο Μοναστήρι του 
Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα γι’ 
αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν 
κοσμοκαλόγερο», ανέφερε ο π. 
Αστέριος και πρόσθεσε πως «όταν 
επρόκειτο να γράψει κάτι σπου-
δαίο ή να δώσει κάποια διάλεξη 
τηρούσε αυστηρή νηστεία για να 
έχει διαυγή νου».
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Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καβαρνός
Από κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ, 

μοναχός στην Αριζόνα

Το κατάστημά μας θα παραμενει κλειστά 
τα Σάββατα μέχρι 6 Οκτωβρίου

Τελ Αβίβ, Ισραήλ Αυξάνονται οι απόπειρες και 
τα περιστατικά αυτοπυρπόλησης στο Ισραήλ 
μετά τον θάνατο του ακτιβιστή Μόσε Σιλμάν, ο 
οποίος έβαλε φωτιά στον εαυτό του στη διάρ-
κεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ. 
Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 
τρεις απόπειρες αυτοπυρπόλησης στη χώρα, 
οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται σε 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
Ισραηλινοί πολίτες.
Τη Δευτέρα ένας 47χρονος Ισραηλινός προ-
σπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από το δη-
μαρχείο της πόλης Νετιβότ. Άνδρες της ασφά-
λειας του δημαρχείου κατάφεραν να τον απο-
τρέψουν. 
Το βράδυ της Κυριακής ένας 65χρονος περι-
λούστηκε με εύφλεκτο υγρό έξω από αστυνομι-
κό τμήμα στην πόλη Οφακίμ στο νότιο Ισραήλ, 
ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Αστυνομικοί τον έπιασαν και τον εμπόδισαν να 
προχωρήσει στην πράξη αυτή. Ο άνδρας δεν 
είχε εμφανή τραυματισμό αλλά εστάλη στο νο-
σοκομείο για εξετάσεις.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, 
Μίκι Ρόζενφελντ, κίνητρο του άνδρα ήταν τα οι-
κονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Νωρίτερα την Κυριακή, ένας ανάπηρος Ισραη-
λινός βετεράνος του στρατού αυτοπυρπολήθη-
κε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Γιεχούντ, 
κοντά στο Τελ Αβίβ.
Ο καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα Ακίβα 
Μαφάι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με 
εγκαύματα στο 80% του σώματός του. 
Είχε καταφέρει να περιλούσει τον εαυτό του με 
βενζίνη και να βάλει φωτιά, έπειτα από διένε-
ξη με τις Αρχές για τα επιδόματα ανεργίας και 
στέγασης.
Η νέα αυτή απόπειρα σημειώθηκε δέκα ημέρες 
μετά την αυτοπυρπόληση του Μοσέ Σιλμάν στο 
Τελ Αβίβ. Ο Σιλμάν αυτοπυρπολήθηκε στη δι-

άρκεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ εναντίον του 
υπερβολικού κόστους στέγασης και ζωής στο 
Ισραήλ.
Σε επιστολή του προς τον Iσραηλινό πρωθυ-
πουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Σιλμάν τον 
κατηγόρησε ότι παίρνει «από τους φτωχούς για 
να δώσει στους πλούσιους».
Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, ο Σιλμάν είχε 
υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο και 
δεν ήταν σε θέση να εργαστεί. Παρά το ότι είχε 
αναγνωριστεί ότι είχε 100% αναπηρία από το 
εθνικό ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης, λάμβα-
νε επίδομα μόλις 2.300 σέκελ (περίπου 469 
ευρώ) τον μήνα και πρόσφατα είχε ενημερωθεί 
ότι δεν ήταν δικαιούχος κοινωνικής στέγασης.
Ο Σιλμάν υπέκυψε στα τραύματά του την Πα-
ρασκευή και κηδεύτηκε την Κυριακή.
Εκατοντάδες άνθρωποι παρέστησαν στην 
κηδεία του, ενώ χιλιάδες άτομα είχαν κατέβει 
στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου σε πο-
ρείες στη μνήμη του Σιλμάν. Η κίνηση του Σιλ-
μάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά και 
διαφωνίες.
Ορισμένοι ακτιβιστές τον χαρακτήρισαν σύμ-
βολο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων, ενώ 
άλλοι επέκριναν την πράξη του λέγοντας ότι 
δημιουργεί ένα βίαιο και επικίνδυνο προηγού-
μενο.
Εκτός από τις αυτοπυρπολήσεις του τελευταί-
ου 24ώρου και άλλοι Ισραηλινοί έχουν απειλή-
σει να μιμηθούν το παράδειγμα του Σιλμάν.
Τα γεγονότα αυτά εκτιμάται πως εντείνουν τις 
πιέσεις στην δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου να 
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που είχε προτεί-
νει μια επιτροπή την οποία συνέστησε πέρυσι, 
έπειτα από ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων. 
Μεταξύ άλλων, οι διαδηλωτές αξίωναν από τις 
αρχές να φροντίσουν να υπάρχει πιο προσιτή 
στέγαση.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό/Γερμανικό

Μετά τον θάνατο ακτιβιστή
Αυξάνονται οι απόπειρες και τα περιστατικά 

αυτοπυρπολήσεων στο Ισραήλ
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Laval, Quebec (H7V 4C2)
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Η ανέγερση κτιρίου με περισσότερα του 

ενός διαμερίσματα σε ιδιόκτητο οικόπεδο νο-
μικώς συνεπάγεται ότι η ιδιοκτησία ολοκλήρου 
του κτιρίου ανήκει σε εκείνον που έχει την ιδι-
οκτησία του οικοπέδου, ανεξαρτήτως του ποιός 
έχει καταβάλει τις δαπάνες για την ανέγερση του 
κτιρίου, κατά την βασική αρχή του δικαίου «τα 
υπερκείμενα είκει τοις υποκειμένοις» ή λατινιστί 
superficies solo cedit.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εργολάβος που 
χτίζει πολυώροφη οικοδομή σε οικόπεδο που 
ανήκει σε άλλον (αντιπαροχή), δεν αποκτά την 
κυριότητα του κτιρίου, ούτε βεβαίως των δια-
μερισμάτων, παρά το ότι έχει πληρώσει για την 
ανοικοδόμησή τους. Τα διαμερίσματα που ανε-
γείρει ο εργολάβος με δικά του έξοδα, ανήκουν 

κατά κυριότητα στον οικοπεδούχο. Με το εργο-
λαβικό όμως, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να 
μεταβιβάσει στον εργολάβο, ή στους αγοραστές 
διαμερισμάτων που υποδεικνύει ο εργολάβος, 
την κυριότητα εκείνων των διαμερισμάτων που 
έχουν από πριν συμφωνηθεί και ο εργολάβος δι-
καιούται να λάβει το τίμημα της πωλήσεως.

Σε άλλο παράδειγμα, μπορεί το οικόπεδο να 
ανήκει σε δύο συζύγους, από 50% σε καθέναν. 
Τα χρήματα για την ανέγερση της οικοδομής 
τα καταβάλει ο ένας μόνον από τους συζύγους, 
όμως επί του ανεγειρομένου κτιρίου κυριότητα 
αποκτά και ο άλλος σύζυγος, κατά 50%, αφού 
κατά 50% είναι συγκύριος του οικοπέδου.

Επίσης, αν το οικόπεδο ανήκει σε τρία αδέλ-
φια, από 1/3 εξ αδιαιρέτου στο καθένα και ένας 
εκ των αδελφών χτίσει με δικά του χρήματα σπί-
τι επί του κοινού οικοπέδου, το σπίτι ανήκει κατά 

1/3 σε καθένα από τα τρία αδέλφια.
Αν ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει 

κατά 1/3 σε τρεις, μία οικοδομή με τρία 
οροφοδιαμερίσματα, σε ισόγειο, πρώτο 
και δεύτερο όροφο, καθένα από τα τρία 
διαμερίσματα ανήκει κατά 1/3 εξ αδιαι-
ρέτου σε καθέναν εκ των τριών ιδιοκτη-
τών του οικοπέδου.

Για να γίνει ο διαχωρισμός της κυ-
ριότητας των διαμερισμάτων που έχουν 
ανεγερθεί επί του κτιρίου, σε περισσό-
τερους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, χρειά-
ζεται να υπογραφεί σε συμβολαιογράφο 
σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και κα-
νονισμός, ώστε κάθε διαμέρισμα 
να αποκτηθεί κατά 100% αποκλει-
στικώς από συγκεκριμένο ιδιοκτή-
τη.

Μετά λοιπόν την σύσταση ορι-

ζοντίων ιδιοκτησιών, ο Α συγκύριος του οικοπέ-
δου κατά 1/3, θα αποκτήσει πλήρη και αποκλει-
στική κυριότητα του ισογείου, ο Β συγκύριος 
του οικοπέδου κατά 1/3, θα αποκτήσει πλήρη 
και αποκλειστική κυριότητα του πρώτου ορόφου 
και ο Γ συγκύριος του οικοπέδου αποκτά τον 
δεύτερο όροφο, εφόσον η αντικειμενική αξία 
εκάστου ορόφου είναι περίπου η ίδια.

Κατ’ εξαίρεση, σύσταση οριζοντίου ιδιο-
κτησίας γίνεται και με διαθήκη. Η  νομολο-
γία στην Ελλάδα έχει κρίνει ότι κατά το Ν.Δ.  
1024/1971 για την κάθετη συνιδιοκτησία και 
το Ν.3741/1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία, 
συνιστάται χωριστή ιδιοκτησία και με διάταξη  
τελευταίας βούλησης, ήτοι με διαθήκη του 
κληρονομούμενου. Σε μία τέτοια περίπτωση, 
εκείνος που έχει το 100% της κυριότητος π.χ.  
ενός οικοπέδου με κτίριο τριών  διαμερισμάτων, 
μπορεί στην διαθήκη του να ορίσει ότι επιθυ-
μεί το ένα διαμέρισμα να περιέλθει στον υιό  
του Α, το δεύτερο διαμέρισμα να περιέλθει στην 
κόρη του Β και το τρίτο διαμερίσμα να περιέλθει 
στην εγγονή του Γ. 

Όταν γίνει η αποδοχή κληρονομίας, ο συμ-
βολαιογράφος θα ολοκληρώσει με τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες την «ατελή» σύσταση οριζοντίου 
που είχε δημιουργήσει ο διαθέτης με την διαθή-
κη του. (Άρειος Πάγος, απόφαση υπ΄αριθ. 2001, 
έτους 2009).
                                                                                                            

Σύσταση οριζοντίου και με διαθήκη 

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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Πωλείται κομμωτήριο κοντά στο 
Carrefour Laval 

Πλήρως εξοπλισμένο,με πάρκινγκ και χαμηλό 
ενοίκιο. Με 6 καρέκλες και πριβέ χώρο 

για αισθητικό. Μόνο $25,000
Τηλεφωνείστε μου για λεπτομέρειες.SOLD
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Mιλώντας στην ημερίδα «Διπλή πρό-
κληση: Οικονομική κρίση και Μετανά-
στευση», ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε 
ότι, η αριθμητική αυτή εκτίμηση προ-
κύπτει από τον αριθμό αλλοδαπών 
(νομίμων και παρανόμων) που είχαν 
απογραφεί το 2001 και ανέρχονταν σε 
762.000 ανθρώπους. Στη συνέχεια, 
ανέφερε, με το μεταναστευτικό νόμο 
του 2005 και το συμπληρωματικό 
του 2007 νομιμοποιήθηκαν 161.259 
άνθρωποι.
Με το μεταναστευτικό νόμο του 1997 

είχαν ήδη νομιμοποιηθεί 327.000 άν-
θρωποι, σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι 
συνολικά από το 2005 έως σήμερα 
έχουν καταγραφεί 550.000 συλλήψεις 
παρανόμων αλλοδαπών (σε πολλές 
περιπτώσεις πολύ περισσότερες από 
μια για το ίδιο άτομο).
Σύμφωνα με στοιχεία του Frontex, 

επισήμανε, 120 έως 350 άτομα προ-
σπαθούν ημερησίως να περάσουν τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα .
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

εγκληματικότητας, πρόσθεσε, οι αλ-
λοδαποί συμμετέχουν πολλαπλάσια 
από τους Έλληνες σε βίαια εγκλήμα-
τα, όπως ανθρωποκτονίες, ληστείες 
και βιασμοί, ενώ κυριαρχούν στην 
κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας με τα 
κλεψίτυπα CD's και DVD's. «Το απο-
τέλεσμα είναι» σημείωσε ο κ. Στυλια-
νίδης «ότι έχει δικαίως δημιουργηθεί 
στους Έλληνες αίσθημα φόβου και 
ανασφάλειας».
Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για πολιτι-

κό άσυλο, ανακοίνωσε ότι εκκρεμούν 
30.000 παλαιοί φάκελοι και ότι καθη-
μερινά γίνονται 150 - 200 αιτήσεις.
Σχετικά με τα Κέντρα Υποδοχής και 

τα Κέντρα Κράτησης υπογράμμισε 
ότι θα πρόκειται για κλειστές δομές 
και ότι χρειάζονται εγκαταστάσεις για 
5.000 - 6.000 άτομα στον Έβρο και 
για τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε «για την 
ορθή λειτουργία του συστήματος 

χρειάζεται να δημιουργηθούν χώροι 
υποδοχής όσων λαθρομεταναστών 
συλλαμβάνονται και υποβάλλουν 
αίτηση ασύλου».
Τόνισε, επίσης, ότι για τα Κέντρα 

Υποδοχής και τα Κέντρα Κράτησης 
που σχεδιάζεται να είναι κλειστές 
δομές, θα χρησιμοποιηθούν κατά 
προτεραιότητα εγκαταλελειμμένα 
στρατόπεδα.
Άμεσος στόχος, είπε, είναι να στα-

ματήσει η ροή των παρανόμως εισερ-
χομένων αλλοδαπών προς τα αστικά 
κέντρα και οι παράλληλες μαζικές 
συλλήψεις τους στα αστικά κέντρα. 
Παράλληλα, τόνισε ότι «προτεραιότη-
τα στις απε-
λάσεις θα δο-
θεί σε ομάδες 
υψηλής επι-
κινδυνότητας 
για δημόσια 
τάξη και δη-
μόσια υγεία».
Ο κ .  Στυ -

λιανίδης κα-
τ έ λ η ξ ε  ό τ ι 
στο εξής θα 
τηρούνται οι 
προθεσμίες 
στην εξέταση 
των αιτήσε-
ων ασύλου 
και ότι για τον 
σκοπό αυτό 
θ α  γ ί ν ο υ ν 
υ π ο χ ρ ε ω -
τ ικές μετα-
τάξεις στην 
Ανεξάρτητη 
Υ π η ρ ε σ ί α 
Ασύλου, που 
αναμένει για 
περισσότερο 
από ένα χρό-
νο να στελε-
χωθεί.

«Διπλή πρόκληση: Οικονομική κρίση και Μετανάστευση» 
Στυλιανίδης: «1,5 εκατομμύριο 

οι αλλοδαποί στην Ελλάδα»
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Η συμβολαιογραφική πράξη (αγορά, δωρεά, 

γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας κλπ) και 
η μεταγραφή αυτής στο οικείο υποθηκοφυλα-
κείο ή κτηματολογικό γραφείο δεν είναι ο μόνος 
τρόπος για να αποκτήσει κάποιος την κυριότητα 
ενός ακινήτου. Ασφαλώς το συμβόλαιο σε συμ-
βολαιογράφο είναι ο πιο συνηθισμένος και ο πιο 
ορθολογικός και νομικώς ασφαλής τρόπος κτή-
σεως της κυριότητος ενός ακινήτου, μαζί με την 
κληρονομική διαδοχή, η οποία ολοκληρώνεται με 
την πράξη αποδοχής κληρονομίας επίσης σε συμ-
βολαιογράφο ή με την χορήγηση πιστοποιητικού 
κληρονομητηρίου από το Δικαστήριο και με την 
μεταγραφή αυτών. 
Κυριότητα ακινήτου, ωστόσο μπορεί να αποκτη-

θεί, κατ’ εξαίρεση και μετά από εικοσαετή τουλά-
χιστον νομή ενός ακινήτου και μάλιστα χωρίς να 
χρειάζεται αυτός που το νέμεται να αποδείξει ότι 
ήταν καλής πίστεως. Νομή σημαίνει κατοχή, δη-
λαδή χρήση ενός ακινήτου, διανοία κυρίου, δηλα-
δή με την πεποίθηση ότι η κατοχή ασκείται για την 
απόκτηση κυριότητος και δεν είναι απλή κατοχή 
με την ιδιότητα π.χ. του μισθωτή (ενοικιαστή) του 
ακινήτου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση της ει-

κοσαετίας στη νομή ενός ακινήτου δεν απαιτείται 
να γίνει από ένα μόνο κατ’ ανάγκην πρόσωπο. 
Μπορεί να λάβει χώρα και κατά διαδοχή, δηλαδή 
η μητέρα να έχει την κατοχή για 14 έτη και μετά 
τον θάνατό της, τη νομή του ακινήτου μπορούν να 
συνεχίσουν τα τέκνα της και μετά την πάροδο άλ-
λων 6 ετών 
(14 + 6) να 
σ υ μ π λ η -
ρωθεί στο 
π ρ ό σ ω π ο 
των τέκνων 
της αρχικής 
νομέως η 
απαιτουμέ-
νη για την 
έ κ τ α κ τ η 
χρησικτησία εικοσαετής νομή. 
Στην υπ’ αριθ. 314/2012 απόφασή του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε αναίρεση επί κτηματικής και κλη-
ρονομικής υποθέσεως στην Κρήτη. Η υπόθεση 
έφτανε ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου για 
δεύτερη φορά μετά από έκδοση πρωτόδικης απο-
φάσεως, ακολούθως αποφάσεως του Εφετείου, 
αναιρέσεως από τον Άρειο Πάγο, δεύτερης απο-
φάσεως από το Εφετείο, η οποία προσεβλήθη με 
αναίρεση για δεύτερη φορά στον Άρειο Πάγο.
Περιληπτικώς, η υπόθεση αφορούσε μητέρα που 

το έτος 1949 παρέδωσε διά λόγου σε μία κόρη της 
ορισμένα ακίνητα, για να τα καλλιεργεί και γε-
νικώς να τα εκμεταλλεύεται με σκοπό να γίνουν 
δικά της. Η ίδια μητέρα έδωσε στα άλλα τέσσερα 
παιδιά της άλλα ακίνητα. 
Τα ακίνητα όμως που έδωσε στην κόρη της μετά 

από χρόνια πήραν μεγάλη αξία, με αποτέλεσμα 
να γίνουν αντικείμενο σφοδρής και μακροχρόνι-
ας δικαστικής διαμάχης με τα αδέλφια της, που 
υποστήριξαν ότι η απόδοση των συγκεκριμένων 
ακινήτων στην μία μόνο κόρη ήταν άδικη γι’ αυ-
τούς και ότι έπρεπε να γίνει αναδιανομή της περι-
ουσίας.
Η κόρη έλαβε στην νομή της τα ακίνητα το 1949 

(από την μητέρα της διά λόγου, χωρίς συμβολαι-
ογραφική πράξη μεταβιβάσεως κυριότητος) και 
μετά από είκοσι χρόνια, το 1969, κατέστη κυρία 

των ακινήτων με έκτακτη χρησικτησία. Τα αδέλ-
φια της σε διάφορα χρονικά διαστήματα αμφισβή-
τησαν την άσκηση νομής της αδελφής τους επί 
των επιδίκων ακινήτων, έπεισαν μάλιστα και την 
μητέρα τους κατά τα έτη 1972 και 1981 να υπο-
γράψει συμβόλαια σε συμβολαιογράφους, με τα 
οποία προέβαινε σε δωρεά ή και σε μεταβίβαση 
των ακινήτων που είχε ατύπως δώσει στην κόρη 
της το 1949. 
Η κόρη όμως όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε αδιά-

κοπη την άσκηση νομής επί των ακινήτων, ποτέ 
δεν την παρέδωσε σε τρίτον, ακόμα και όταν υπέ-
γραφε έγγραφα που διελάμβαναν ότι τα ακίνητα 
μπορεί να τα διαθέσει εκ νέου η μητέρα της, τα 
οποία όμως τα δικαστήρια εκτίμησαν ότι δεν απο-
τελούσαν παράδοση της νομής των ακινήτων, την 
στιγμή μάλιστα που υπεγράφοντο σε χρόνο μετά 
την πάροδο της εικοσαετίας από το 1949 που τα 
είχε αποκτήσει κατά νομή, οπότε και ήδη είχε 
αποκτήσει την κυριότητά τους μετά το 1969. 
Η απόφαση είναι ενδιαφέρουσα διότι εμφανίζει 

την έκταση και τα αποτελέ-
σματα της εικοσαετούς νομής, 
που «δημιουργούν» κυριότητα 
στον εικοσαετή νομέα, που δεν 
μπορεί να ανατραπεί με μετα-
γενέστερες νομικές πράξεις και 
δηλώσεις ακόμα και του ίδιου 
του νομέα, ή του δικαιοπαρόχου 
του, εφόσον δεν αποτελούν πλή-
ρη μεταβίβαση κυριότητητος με 
συμβόλαιο και μεταγραφή.   

Κτήση κυριότητος ακινήτου
 μετά από 20 χρόνια νομής

 Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21

Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

 4 Μαρτίου 2012

Χρησικτησία ακινήτου στην Ελλάδα σημαίνει 
δυνατότητα κτήσεως της κυριότητος ακινήτου 
χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά μόνο 
με την επί 20ετία (κατ’ εξαίρεση και 10ετία) κατο-
χή του ακινήτου διανοία κυρίου, δηλαδή με την 
πεποίθηση ότι το εξουσιάζεις ως περιουσία σου 
και όχι π.χ. ως ενοικιαστής αυτού. 

Η υπ’ αριθ. 397/2010 απόφαση του Αρείου Πά-
γου εστιάζει στη νομική έννοια της χρησικτησί-
ας στο ειδικό θέμα των προσφυγικών ακινήτων, 
δηλ. στα ακίνητα που το Ελληνικό Δημόσιο πα-
ρεχώρησε σε Έλληνες πρόσφυγες που ήλθαν 
στην Ελλάδα διωγμένοι από άλλες χώρες. 

Το κράτος παρεχώρησε οικόπεδα για την αστι-
κή αποκατάσταση προσφύγων. Κατά το παρα-
χωρητήριο εδίδετο στον αρχηγό της οικογενείας 
ακάλυπτο οικόπεδο για αυτοστέγασή του, με την 
ανέγερση σ’ αυτό οικοδομής. Ωστόσο, ο δικαι-
ούχος δεν καθίστατο κύριος του ακινήτου, ούτε 
εδύνατο αυτός, ή τρίτος να αποκτήσει την κυριό-
τητα του ακινήτου με χρησικτησία, εάν δεν συνέ-
βαιναν δύο πράγματα. 

Πρώτον, θα έπρεπε οι δόσεις που το κράτος 
είχε ορίσει για την αποπληρωμή του τιμήματος 
του ακινήτου να έχουν στο σύνολό τους απο-
πληρωθεί. Δεύτερον, απαιτείτο να έχει ανεγερθεί 
εντός του εν λόγω οικοπέδου πλήρης οικοδομή. 
Πριν από την αποπληρωμή του τιμήματος και 
την ανέγερση της οικοδομής το παραχωρηθέν 
οικόπεδο εξακολουθούσε να ανήκει στην κυριό-

τητα και στη νομή του Δημοσίου και απαγορευό-
ταν η μεταβίβασή του σε τρίτους. 

Επειδή το παραχωρηθέν οικόπεδο, μετά της 
ανεγερθείσης οικίας, γινόταν αντικείμενο απο-
κλειστικής χρήσεως από την οικογένεια των 
προσφύγων στους οποίους είχε παραχωρηθεί 
και επειδή το θεωρούσαν ως σπίτι τους επί πολ-
λά έτη, ενώ διαρκούσε ακόμα η αποπληρωμή 
των δόσεων του τιμήματος, δημιουργήθηκε το 
θέμα εάν μετά την πάροδο είκοσι ετών η οικο-
γένεια είχε αποκτήσει ούτως ή άλλως την κυριό-
τητα του ακινήτου με χρησικτησία, ανεξαρτήτως 
του αν είχε αποπληρώσει το σύνολο του τιμή-
ματος. 

Η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική, ακρι-
βώς διότι κατά το νόμο πριν την ανέγερση πλή-
ρους κατοικίας αλλά και την εξόφληση όλων των 
δόσεων του ακινήτου, εκείνοι που το κατέχουν 
δεν δύνανται να ισχυρισθούν ότι χρησιδεσπό-
ζουν επ’ αυτού, δηλαδή ότι το κατέχουν με διά-
νοια κυρίου και άρα ότι μετά την πάροδο είκοσι 
ετών, που είναι η συνήθης προθεσμία της χρη-
σικτησίας, έχουν καταστεί κύριοι του ακινήτου 
και θα μπορούσαν ενδεχομένως 
ακόμα και να το μεταβιβάσουν, 
δηλ. να το πωλήσουν, να το δω-
ρίσουν κλπ.

Πρέπει ωστόσο να υπογραμμι-
σθεί ότι ο ισχυρισμός αυτός, ότι 
δηλαδή ένα ακίνητο που φέρεται 
ότι έχει αποκτηθεί κατά κυριότητα 
από της οικογένεια των προσφύ-

γων με χρησικτησία δεν μπορεί να ευσταθήσει 
επειδή η οικογένεια δεν είχε αποπληρώσει τις 
δόσεις, πρέπει να προταθεί από εκείνον που 
έχει συμφέρον να αποδείξει ότι η οικογένεια δεν 
απέκτησε την κυριότητα με χρησικτησία, στα δι-
καστήρια της ουσίας, δηλαδή είτε στο Ειρηνο-
δικείο, είτε στο Πρωτοδικείο, ή στο Εφετείο. Αν 
ο ισχυρισμός αυτός δεν προταθεί εγκαίρως και 
παραδεκτώς από την αρχή της δίκης, είναι πολύ 
πιθανό ο Άρειος Πάγος να μην τον δεχθεί, διό-
τι θα προβάλλεται για πρώτη φορά στον Άρειο 
Πάγο, ενώ θα έπρεπε δικονομικώς να είχε προ-
ταθεί πρωτοδίκως. 

Ενώ δηλαδή στην υπόθεση αυτή είναι αναμφί-
βολο ότι ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί κάποιος 
να αποκτήσει προσφυγικό ακίνητο με χρησικτη-
σία αν δεν έχει πληρώσει όλες τις δόσεις του τι-
μήματος, τελικώς η απόφαση δικαιώνει εκείνους 
που ισχυρίσθηκαν την χρησικτησία, απλώς και 
μόνο επειδή ο αντίδικός τους δεν προέβαλε τον 
ορθό ισχυρισμό από τα πρώτα στάδια της δίκης 
και η προβολή του το πρώτον ενώπιον του Αρεί-
ου Πάγου εκρίθη απαράδεκτος. 
                                                                   *Ο 

Χρησικτησία στα προσφυγικά ακίνητα
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Πώς περιγράφουμε το ακίνητο που διεκδικούμε στο Δικαστήριο
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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Ο Φιλανθρωπικός οργανισμός Ελληνίδων Κυριών HLBS διοργανώνει τo Ετή-
σιο Χριστουγεννιάτικο γεύμα, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 12:30 το μεσημέρι 
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Μείζονος Μοντρεάλ, 5757 Wilderton Ave.
Υπόσχονται να είναι μια υπέροχη μέρα τόσο για τα παιδιά όσο  και για τους 

μεγάλους,με τον Άγιου Βασίλη ως επισκέπτη έκπληξη.
  Στο Χριστουγεννιάτικο γεύμα, θα γίνει και μια Σιωπηλή Δημοπρασία με πολλά 

ενδιαφέροντα ειδη για Χριστουγεννιάτικα δώρα,και επίσης  θα 
υπάρχει πλούσια   λαχειοφόρος.
Ο Φιλανθρωπικός οργανισμός Ελληνίδων Κυριών φέτος, θα τιμήσει την κα Σο-

φία Οικονομίδη, πρώην πρόεδρος και  μέλος της HLBS,αφοσιωμένη εθελόντρια 
για την Ελληνική Κοινότητα και άλλους οργανισμούς.
Η Σοφία Οικονομίδη ήταν μόλις πέντε ετών, το 1928, όταν συμμετείχε στην 

«Ημέρα Tag» έρανος  Ελληνίδων Κυριών Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Ο Ευαγ-
γελισμός».
Σοφία Οικονομίδη άρχισε τον εθελοντισμό ως ενεργό μέλος του Φιλανθρωπι-

κού οργανισμού Ελληνίδων Κυριών  οπό το 1950 και  ήταν η κινητήρια δύναμη 
του, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε το 2003.
Τα έσοδα από το γεύμα θα διατεθούν για χρηματοδότηση Εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων για τις  ανάγκες  μη προνομιούχων παιδιών, όπως σχολικά είδη, 
στολές, εποπτεία,τέλη μεσημεριανού γεύματος και υπολογιστές.

Ελατε στο Χριστουγεννιάτικο γεύμα, «Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε άλλους» 
και να γιορτάσουμε μαζί την Ημέρα του Αγίου Νικολάου !!

Τα εισιτήρια είναι: $ 65 για τους μεγάλους και Παιδιά κάτω των 12 ετων 25$

καλέστε Viola Vathilakis στο 514-744-6336

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Η αστυνο-
μία της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι 
ειδοποιήθηκε από τη Ρωσία για τον 
κίνδυνο επιθέσεων του Ισλαμικού 
Κράτους εναντίον στόχων ρωσικών 
συμφερόντων στη χώρα. Η Μόσχα 
αναφέρει ότι δέκα Σύροι τζιχαντι-
στές εισήλθαν τον Οκτώβριο, αρχή 
της τουριστικής σεζόν, στην Ταϊ-
λάνδη, η οποία δέχεται κάθε χρόνο 
εκατομμύρια τουρίστες, ανάμεσά 
τους πολλούς Ρώσους.
«Επί του παρόντος δεν πρόκειται 

παρά για μία ανταλλαγή πληρο-
φοριών», οι οποίες διαβιβάστη-
καν από τη ρωσική ομοσπονδιακή 
υπηρεσία ασφαλείας FSB (πρώην 
KGB) και αυτές ελέγχονται»], δήλω-
σε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας 
Σονγκπόλ Ουατανασάι σε συνέ-
ντευξη Τύπου στη Μπανγκόκ.
Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε τη 

γνησιότητα εσωτερικού εγγράφου 
της ταϊλανδικής αστυνομίας που 
φέρει ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 
και ένδειξη «απόρρητο» και «επεί-
γον», το οποίο αποκάλυψε το βρά-
δυ της Πέμπτης η τοπική εφημερί-
δα Khaosod. 
«Η FSB μάς προειδοποιεί για πι-

θανή επίθεση του Ισλαμικού Κρά-
τους εναντίον στόχων ρωσικών 
συμφερόντων στην Ταϊλάνδη» γρά-
φει υψηλόβαθμος αξιωματικός της 
ειδικής υπηρεσίας της αστυνομίας 
σε σχέση με το σήμα που ελήφθη 
από τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς, στην κορύφωση της τουριστι-
κής σεζόν στην Ταϊλάνδη, οι ρώ-
σοι τουρίστες φθάνουν με γεμάτα 
τσάρτερ στη χώρα και κατακλύζουν 
τις παραλίες της, κυρίως στην Πα-
τάγια, δύο ώρες δρόμος από την 
Μπανγκόκ.
Εκεί, σύμφωνα με το εσωτερικό 

έγγραφο της ταϊλανδικής αστυνομί-
ας, μετέβησαν δύο από τους δέκα 
Σύρους που έχουν διασυνδέσεις με 
το Ισλαμικό Κράτος και φέρεται να 
έφθασαν στην Ταϊλάνδη μεταξύ 15 
και 31 Οκτωβρίου 2015. Οι άλλοι 
φέρεται να πήγαν στη Μπανγκόκ 
και το Πουκέτ, άλλον πολύ δημοφι-
λή τουριστικό προορισμό.
Πολυσύχναστος τουριστικός προ-

ορισμός και κέντρο για επιχειρήσεις 
και διεθνείς οργανισμούς η Ταϊλάν-
δη είναι ένα «περιβάλλον πλούσιο 
σε στόχους», αναφέρει ο Άντονι 
Ντέιβις, αναλυτής σε θέματα ασφα-
λείας της IHS-Jane’s που εδρεύει 
στη Μπανγκόκ.
Μέχρι σήμερα, η Ταϊλάνδη δεν είχε 

πληγεί από τη διεθνή ισλαμιστική 
τρομοκρατία και κυρίως από το 
Ισλαμικό Κράτος. Μουσουλμάνοι 
αυτονομιστές αντάρτες διεξάγουν 
ένοπλη αυτονομιστική εξέγερση 
στο νότιο άκρο της χώρας, αλλά κα-
μιά σχέση με τη διεθνή τρομοκρα-
τία δεν έχει επισημανθεί.

Σήμα από την Μόσχα στην Μπανγκόκ
Το Ισλαμικό Κράτος «βρίσκεται στην 
Ταϊλάνδη για να χτυπήσει Ρώσους»
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Η έλλειψη δικαιοσύνης από το πολιτικο-κοινω-
νικό μας σύστημα έχει αλλάξει τη ζωή των λαών 
και των εθνών, έχει αλλάξει τους τρόπους της 
κοινωνίας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Δεν υπάρχει λόγος ότι εάν θα ρωτήσεις κά-

ποιον από την κοινωνία μας πώς βλέπει τη ζωή, 
θα σου απαντήσει αμέσως και με δίχως καθυ-
στέρηση, κάθε πέρυσι και καλύτερα.
Αυτό το καλύτερα εννοεί ότι η αβεβαιότητα και 

το πήγαιν-έλα της κοινωνίας, είναι ένα ποτάμι 
που παρασέρνει τις μάζες και τους λαούς προς 
την καταστροφή και το πόλεμο.
Ένα πόλεμο που δημιουργεί κέρδη στο κεφά-

λαιο και δυστυχία στα έθνη που παλεύουν να 
εκμηδενίσει το ένα το άλλο.
Το εμπόριο του πολεμικού υλικού και των οπλι-

κών συστημάτων, έχουν το πρώτο λόγο στο να 
δημιουργούν τις πολεμικές συγκρούσεις ανάμε-
σα στα έθνη, και να καθορίζουν τις γεωπολιτικές 
καταστάσεις και τα συμφέροντα των πολεμικών 
βιομηχανιών.
Τα μεγάλα έθνη που είναι τάχα μου οι εγγυητές 

της ασφάλειας των μικρών εθνών, είναι οι μεγά-
λοι έμποροι και οι κερδοφόροι του συστήματος 
αυτού, του συστήματος που πουλάει ασφάλεια 
σύμφωνα με το ποσόν των όπλων που αγοράζει 
ένα μικρό έθνος.
Έτσι λοιπόν εμπόριο όπλων και πόλεμος συμ-

βαδίζουν στη ζωή της ανθρωπότητας, συνυπάρ-
χουν και δυναμιτίζουν την ειρήνη και ελευθερία, 
καταστρέφουν τις κοινωνίες και τους λαούς για 
να πλουτίσουν τους ήδη πλούσιους εμπόρους 
των όπλων και ένα πολιτικό άδικο σύστημα. Δη-
μιουργούν αντιπάλους και πωλούν και στους 
δύο καταστροφικά εργαλεία και όταν οι έμποροι 
θα επιλέξουν τη στιγμή, δημιουργούν την αιτία  
να φουντώσει το μίσος και η καταστροφή.
Να επικρατήσει η εκδίκηση με της κοινωνίας 

την θυσία και του έθνους τη συμφορά.
Ο πόλεμος φέρνει τεράστια κέρδη στην εξου-

σία, στην εξουσία που πουλάει τα όπλα, αλλά 
και στην εξουσία που αγοράζει, θυσιάζοντας τον 
λαό της και πλουτίζει αυτούς που κάθονται στις 
καρέκλες και ζεσταίνουν τα γραφεία μιας ανίκα-
νης εθνικής εξουσίας.
Αυτό διαιωνίζεται από τότε που το ανθρώπινο 

γένος δημιούργησε τις κοινωνίες του και τα έθνη 
του, από τότε που το συμφέρον επικράτησε της 
λογικής, και η αδικία έγινε τρόπος και αρχή των 
πονηρών και δόλιων συμφερόντων.
Θα μπορούσε ο άνθρωπος από τότε που ανα-

κάλυψε την ειρήνη ως το αγαθό της ζωής, να το 
είχε εφαρμόσει και προωθήσει ως απαραβίαστη 
αρχή στο σύστημα της πολιτικής εξουσίας, και 
στη σκέψη της κοινωνίας.
Δυστυχώς όμως η πονηρία και η δολιότητα, 

ανάπτυξε τον πόλεμο, καλλιέργησε στη σκέψη 
το συμφέρον και θέρισε και θερίζει το καρπό της 
καταστροφής, αφήνοντας την ειρήνη να ξεραίνε-
ται μόλις πάει να φυτρώσει, και την ελευθερία να 
την παίρνει του πολέμου ο αέρας και να χάνεται 
στην πορεία των αιώνων και χιλιετηρίδων της 
ανθρώπινης ζωής.
Η ειρήνη είναι μια λέξη που ακούγεται όπως και 

η ελευθερία, αφηρημένα και αόριστα από όλους 
που αποτελούν την κρατική εξουσία.
Φωνάζουν οι εξουσίες δικαιοσύνη και ελευθε-

ρία, ειρήνη και ευημερία, ανάπτυξη και κοινωνι-
κή αλληλεγγύη, και αυτές εννοούν το δικό τους 
συμφέρον και τίποτα άλλο.
Οι έννοιες και οι πράξεις τους είναι για αυτούς 

που υποφέρουν και όχι για αυτούς που διοικούν, 
η κάθε διοικητική αρχή έχει πάνω απ’ όλα το 
συμφέρον της και όχι του λαού την έγνοια και 
το πως θα ζήσει ειρηνικά και αγαπημένα. Όσο 
πιο μίσος υπάρχει στις σχέσεις των κοινωνιών, 
τόσο αυξάνεται και το συμφέρον των εξουσιών, 
όσο πιο πολύ καταστροφή δημιουργήσει ο πό-
λεμος, θα δώσει πιο πολλά πλούτη και αγαθά 
στους εμπόρους των όπλων και στους εργολά-
βους που θα κτίσουν μετά τα ερείπια.
Δύστυχη ειρήνη και ελευθερία, δόλια δικαιοσύ-

νη και ησυχία, δεν θα δείτε ποτέ μια άσπρη ημέ-
ρα διότι, διότι ο νους και η σκέψη του ανθρώπου 
δεν σας αγαπά, δεν σας δίνει ούτε μια φλέβα 
από το μυαλό του να μπορέσετε να γίνετε αγαθό 
στις κοινωνίες και στους λαούς με τα έθνη.
Θα είστε πάντα οι αιτίες που οι δυνατοί θα κα-

ταπατούν τους αδύνατους και οι εξουσίες τις κοι-
νωνίες, θα είστε οι αιτίες για να ξεσηκώνονται οι 
λαοί, να τους τσακίζουν και να τους σκοτώνουν 
οι πολεμοχαρείς.

Θα είστε της καρδιάς και 
της ψυχής η ελπίδα, αλλά και τους σώματος η 
καταστροφή, η καταστροφή όταν θα σας απαιτή-
σει με αγώνες και θυσίες, με πιστεύω και ιδανικά 
συνειδήσεως και ζωής.
Και δεν μπορώ δύστυχη ΠΑΤΡΙΔΑ που αγωνί-

ζεσαι και δημιουργείς, που ανάπτυξες και έδω-
σες στο ανθρώπινο γένος τις έννοιες της ειρή-
νης και ελευθερίας, που έχεις ποτίσει με ποτάμια 
αίμα αυτό το ανθρώπινο αγαθό, να μη αφιερώ-
σω λίγους στίχους για τούτο το αγαθό που στε-
ρείται ακόμα και σήμερα η κοινωνία μας και το 
έθνος μας.

ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Ειρήνη λέξη μαγική
Λέξη βασανισμένη
Μ’ ελευθερία σε ‘βαλαν
Στη φυλακή κλεισμένη.

Να είστε μέσα στο κελί
Παρέα κλειδωμένες
Κι από λαούς και έθνη μας
Ιδέες ξεχασμένες.

Κι όποιος για σας θ’ αγωνιστεί
Στο δρόμο θα πεθαίνει
Ιδανικά οράματα
Στο τάφο του θα παίρνει.

Και με οστά θα γίνεστε
Σε γενεές ελπίδα
Όταν σκληροί και άδικοι
Θα σφάζουν με λεπίδα.

Κι όταν χτυπούν τα σήμαντρα
Πολέμου οι καμπάνες
Εσείς θα είστε της ζωής
Οι στοργικές οι μάνες.

Μόντρεαλ, τη 1/12/2015
Ευτύχιος Π. Μακρυμανωλάκης
Καταγόμενος από Πρινέ Σελίνου,
Χανιά, Κρήτης

ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΨΙΟΥ ΜΟΥ, ΑΚΗ ΣΚΟΥΛΑΚΗ
Στις 28 Νοεμβρίου γιόρταζε ο 

ανηψιός μου ο Άκης ο Σκουλάκης, 
τα 50α γενέθλιά του. Για να γιορ-
τάσει την επέτειο , έκανε στη Κρη-
τική μας λέσχη, στο Κρητικό μας 
σπίτι όπως είπε και ο ίδιος, ένα 
αξέχαστο και πρωτοφανή γλέντι 
για γενέθλια.
Είχε φέρει από την Κρήτη μας 

τον Μιχάλη Μπακατσάκη στη 
λύρα, τον Μανόλη τον Χαμογιωρ-
γάκη στο λαγούτο, και από τη Νέα 
Υόρκη τον Αντώνη τον Μαρματά-
κη στη κιθάρα.
Καθώς επίσης στα ηλεκτρονικά 

μηχανήματα DJ ήταν ο Ν. Παπα-
γιάννης.
Οι καλεσμένοι πάρα πολλοί, τα 

εδέσματα πλούσια και πάρα πολ-
λά, το κέφι, ο χορός και η χαρά 
όσων παραβρέθηκαν ήταν τέτοια, 
που η διασκέδαση κράτησε μέχρι 
τις 5 η ώρα το πρωΐ.
Του εύχομαι χρόνια πολλά οι-

κογενειακώς, και να είναι πάντα 

καλά να γιορτάζει κάθε χαρά και 
γιορτή της οικογένειάς του με 
τόση επιτυχία και κέφι.
Άκη, σου αφιερώνω δύο μαντι-

νάδες με τις ευχές μου να είσαι 
πάντα ευτυχισμένος.

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Μια μαντινάδα θα σου πω
Άκη για τη γιορτή σου
Η ευτυχία και η χαρά
Να βρίσκεται μαζί σου.

Κι αν έκλεισες πενήντα σου
Κάτω να μη το βάνεις
Στα εκατό με τη χαρά
Γλέντι να ξανακάνεις.

Μόντρεαλ, τη 1/12/2015

Ο θείος σου
Ευτύχιος 

Π. Μακρυμανωλάκης
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ι’ ΛΟΥΚΑΝ

Αγ. Νικολάου αρχιεπ. Μύρων της Λυκίας

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Εβρ. ιγ’ 17-21

17  Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ 
ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα 
μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζο-
ντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 
17  Να πείθεσθε και να υποτάσσεσθε με προ-
θυμίαν, χωρίς δισταγμούς και δυσφορίας, στους 
πνευματικούς προϊσταμένους σας. Διότι αυτοί 
αγρυπνούν δια την σωτηρίαν των ψυχών σας, 
επειδή θα δώσουν λόγον δια σας στον Χριστόν. 
Υπακούετε, λοιπόν, εις αυτούς με προθυμίαν, 
ώστε να εκτελούν το έργον αυτό της πνευμα-
τικής καθοδηγήσεώς σας με χαράν και όχι με 
στεναγμούς· διότι το να στενάζουν από την 
ιδικήν σας απείθειαν, είναι επιζήμιον εις σας 
τους ιδίους. Θα φέρη επάνω σας την οργήν του 
Θεού. 
18  Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν 
γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι 
καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 
18  Προσεύχεσθε δι' ημάς· διότι έχομεν την 
πεποίθησιν, ότι η συνείδησίς μας μας παρέχει 
την καλήν και δικαίαν πληροφορίαν ότι, όπως 
στο παρελθόν έτσι και τώρα, θέλομεν πάντοτε 
και εις όλα να συμπεριφερώμεθα προς όλους 
καλώς. 
19  περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο 
ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. 
19  Σας παρακαλώ δε να κάμετε τούτο περισ-
σότερον δι' εμέ, να προσεύχεσθε ειδικώτερον 
περί εμού, δια να επανέλθω κοντά σας το συ-
ντομώτερον. 
20  Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ 
νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέ-
γαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν, 
20  Ο δε Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανέστησεν 

εκ νεκρών και ανέλαβεν στους ουρανούς εκ 
δεξιών του τον μεγάλον ποιμένα των λογικών 
προβάτων, τον Κυριον ημών Ιησούν Χριστόν, 
ο οποίος προσέφερεν επί του σταυρού ως λυ-
τρωτικήν θυσίαν το αίμα του, δια να συνάψη και 
επικυρώση την αιωνίαν διαθήκην, 
21  καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 
εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν 
ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων· ἀμήν. 
21  είθε να σας καταρτίση εις κάθε καλόν έργον, 
ώστε να πράττετε πάντοτε το θέλημα αυτού· να 
ενεργήση και πραγματοποιήση εις τας καρδίας 
σας κάθε τι, που είναι ευάρεστον ενώπιόν του, 
δια της μεσιτείας του Ιησού Χριστού, προς τον 
οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώ-
νων. Αμήν. 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: ΛΟΥΚΑΝ ιγ’ 10-17

10  Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν 
ἐν τοῖς σάββασι. 
10   Κάποιο Σάββατο εδίδασκε εις μίαν από τας 
συναγωγάς. 
11  καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθε-
νείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτου-
σα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντε-
λές. 
11  Και ιδού είχε έλθει εκεί μία γυναίκα, η οποία 
ένεκα μοχθηράς επιδράσεως πονηρού πνεύμα-
τος, ήτο ασθενής δέκα οκτώ χρόνια, σκυμμένη 
συνεχώς, χωρίς καθόλου να ημπορή να σηκώ-
ση όρθιον το σώμα και την κεφαλήν της. 
12  ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε 
καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθε-
νείας σου· 
12  Όταν την είδε ο Ιησούς, της εφώναξε και της 
είπε· “γυναίκα, ελευθερώνεσαι από την ασθέ-
νειάν σου”. 
13  καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ πα-
ραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 
13  Και έβαλεν επάνω της τας χείρας του. Και 

αμέσως εστάθηκε όρθια αυτή, απέκτησε δηλα-
δή την υγείαν της και εδόξαζε τον Θεόν. 
14  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγα-
νακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰη-
σοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς 
δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θε-
ραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 
14  Ο δε αρχισυνάγωγος αγανακτών, διότι ο Ιη-
σούς εις ημέραν Σαββάτου εθεράπευσε, έλαβε 
τον λόγον και είπε στον λαόν· “εξ ημέραι είναι 
εκείναι, κατά τας οποίας πρέπει να εργαζώ-
μεθα· εις αυτάς δε τας εργασίμους ημέρας να 
έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι κατά την 
ημέραν του Σαββάτου”. 
15  ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· 
ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ 
λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς 
φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
15  Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Κυριος και είπε· 
υποκριτά, καθένας από σας κατά την ημέραν 
του Σαββάτου δεν λύει το βόδι του ή τον όνον 
από την φάτνην του και πηγαίνει να το ποτίση; 
Αυτό δεν το θεωρείτε παράβασιν της αργίας 
του Σαββάτου, και πολύ ορθώς. 
16  ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν 
ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, 
οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ 
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 
16  Αυτή δε, που είναι θυγάτηρ και απόγονος 
το Αβραάμ, την οποίαν ο σατανάς έδεσε δέκα 
οκτώ ολόκληρα χρόνια, δεν έπρεπε να λυθή 
από τον βαρύν και καταθλιπτικόν αυτόν δεσμόν 
κατά την ημέραν του Σαββάτου;” 
17  καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνο-
ντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ 
ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς 
γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ. 
17  Και ενώ ο Κυριος έλεγε αυτά, κατεντρο-
πιάζοντο όλοι οι εχθροί του· αντιθέτως δε όλος 
ο λαός έχαιρε δι' όλα τα θαυμαστά έργα που 
εγίνοντο απ' αυτόν (διότι είχε ακόμη ο λαός 
άδολον την καρδίαν και ανεπηρέαστον από τας 
συκοφαντίας των Φαρισαίων). 

Οι Καταβασίες των Χριστουγέννων κείμενο και  μετάφραση 
(Ψέλνονται από τις 21 Νοεμβρίου ως τις 25 Δεκεμβρίου)

Ωδή α’
Χριστός γεννάται δοξάσατε• Χρι-
στός εξ ουρανών απαντήσατε• 
Χριστός επί γης υψώθητε. Άσα-
τε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν 
ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, 
ότι δεδόξασται.

Μετάφραση
Ο Χριστός γεννάται, δοξολογήσατε 
Αυτόν. Χριστός ο Θεός από τους 
ουρανούς κατέβη, προϋπαντήσατε 
Αυτόν. Χριστός πάνω στη γη φάνη-
κε, άνθρωποι υψωθήτε απ’ τα γή-
ινα προς τα ουράνια. Όλοι οι λαοί 
της γης ψάλατε άσματα στον Κύριο 
και με ευφροσύνη υμνήσατε Αυτόν 
που είναι δοξασμένος.
Ωδή γ’
Τω προ των αιώνων, εκ Πατρός 
γεννηθέντι αρρεύστως Υιώ, και 
επ’ εσχάτων εκ Παρθένου, σαρ-
κωθέντι ασπόρως, Χριστώ τω 
Θεώ βοήσωμεν• Ο ανυψώσας το 
κέρας ημών, Άγιος ει Κύριε.

Μετάφραση
Στον Υιό του Θεού, που προαιώνια 
γεννήθηκε, χωρίς να μεταβληθεί 

η ουσία του, από τον Θεό Πατέρα 
και που στις έσχατες ημέρες πήρε 
και την ανθρώπινη σάρκα από την 
Παρθένο Μαρία, χωρίς σπέρμα 
ανδρός, στον Χριστό τον Θεό ας 
αναφωνήσουμε:Κύριε, Συ, που 
ανύψωσες και μεγάλυνες τη δύνα-
μή μας, είσαι άγιος.

Ωδή δ’
Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί, 
και άνθος εξ αυτής, Χριστέ, εκ 
της Παρθένου ανεβλάστησας, 
εξ όρους ο αινετός, κατασκίου 
δασέος• ήλθες σαρκωθείς εξ 
απειράνδρου, ο άυλος και Θεός. 
Δόξα τη δυνάμει Σου Κύριε. 

Μετάφραση
Από το γένος του Ιεσσαί βλάστησε 
κλαδί, η Παρθένος, και απ’ αυτήν 
ως άνθος βγήκες Χριστέ. Ήρθες 
Συ ο άυλος Θεός, που απ’ όλους 
δοξάζεσαι και σαρκώθηκες από την 
κόρη που δεν είχε έρθει σε σαρ-
κική συνάφεια με άνδρα, σαν από 
βουνό με βαθύσκιωτο αδιαπέραστο 
δάσος. Δόξα γι’ αυτό στη δύναμή 
Σου, Κύριε.

Ωδή ε’
Θεός ων ειρήνης, Πατήρ οικτιρ-
μών, της μεγάλης βουλής Σου 
τον Άγγελον, ειρήνην παρεχό-
μενον, απέστειλας ημίν• όθεν 
θεογνωσίας, προς φως οδηγη-
θέντες, εκ νυκτός ορθρίζοντες, 
δοξολογούμέν Σε, Φιλάνθρωπε. 

Μετάφραση
Θεέ μας που είσαι Θεός της ειρή-
νης και φιλάνθρωπος Πατέρας, μας 
έστειλες τον Υιόν Σου τον Μονογε-
νή, Αγγελιοφόρο της μεγάλης και 
προαιώνιας απόφασής Σου, που 
προσφέρει σε μας την ειρήνη με 
Σένα. Γι’ αυτό κι εμείς, τα έθνη, που 
από την πλάνη οδηγηθήκαμε στο 
φως της γνώσεως του αληθινού 
Θεού, από το σκοτάδι της ασέβει-
ας, που βρισκόμαστε πριν, τώρα, 
στη χαραυγή της νέας ζωής της 
πίστεως, Σε δοξολογούμε, φιλάν-
θρωπε Κύριε.

Ωδή ς’
Σπλάγχνων Ιωνάν, έμβρυον 
απήμεσεν, ενάλιος θηρ, οίον 
εδέξατο• τη Παρθένω 

δε, ενοικήσας ο Λόγος, και σάρ-
κα λαβών, διελήλυθε φυλάξας 
αδιάφθορον• ης γαρ ουχ υπέστη 
ρεύσεως, την τεκούσαν κατέ-
σχεν απήμαντον.

Μετάφραση

Από τα σπλάχνα του το θαλάσσιο 
κήτος σαν έμβρυο απέβαλε τον 
Ιωνά σώο και αβλαβή, όπως τον 
δέχτηκε. Το ίδιο και ο Μονογενής 
Λόγος του Θεού, αφού κατοίκησε 
στην κοιλιά της Παρθένου και πήρε 
σάρκα, πέρασε από την πανάχρα-
ντη μήτρα της, διαφυλάξας αυτή 
αδιάφθορη. Πράγματι επειδή δεν 
συνέβη μεταβολή στη μήτρα αυτή 
που Τον γέννησε, παρθένο τη δια-
τήρησε.

Ωδή ζ’
Οι Παίδες, ευσεβεία συντραφέ-
ντες, δυσσεβούς προστάγματος 
καταφρονήσαντες, πυρός απειλήν 
ουκ επτοήθησαν, αλλ’ εν μέσω της 
φλογός, εστώτες έψαλλον• Ο των 
πατέρων, Θεός ευλογητός ει.
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ORTHODOX CHRISTIAN FAITH
Saint Nicholas the Wonderworker Commemorated December 6

Saint Nicholas the wonderworker of Myra, Lycia, is 
a saint especially loved by the Orthodox Christians, 
particularly by Russian Orthodox believers. He is 
perceived as a prompt helper in various tribulations 
of life and hardships of traveling. The only son of his 
eminent and wealthy parents, Theophanes and Nona, 
he was born in Asia Minor at the end of the 3rd century. 
His parents dedicated to God the only son He gave 
them. St. Nicholas was deeply religious since his early 
childhood and his uncle Nicholas, Bishop of Patara, 
instructed him in his spiritual life. He became a monk 
at ‘New Zion’, a monastery founded by his uncle.
After the death of his parents, Nicholas distributed all 

the property he inherited to the poor and kept nothing 
back for himself. He tried to help people secretly, so 
that they would not be thankful to him. As a priest 
in Patara, he was known for his charitable works, 
fulfilling the Lord’s words: ‘When you give to the 
needy, do not let thy left hand know what thy right 
hand doeth, so that your giving may be in secret’ 
(Matt. 6:3). The following example shows how he 
helped those in misery.
In the city of Patara there lived a rich man who had 

3 daughters. When the girls were becoming of age, 
their father’s business went from bad to worse and 
finally he became bankrupt. He contrived a felonious 
scheme to use the beauty of his daughters in order 
to earn money for living. Saint Nicholas learned 
about his plans and decided to save that man and his 
daughters from the infamy. At night Saint Nicholas 
quietly crept to the house of the bankrupt merchant 
and threw a purse with gold coins into the window. 
The merchant was happy to find the money and use it 
as a dowry for his elder daughter to marry. In a short 
while Saint Nicholas threw in another purse with 
gold, which was enough for a dowry for the second 
daughter to get married. When Saint Nicholas was 
throwing the third purse with gold for the youngest 
daughter’s dowry, the merchant was on the watch for 
him. He fell on his knees before Saint Nicholas and 
thanked him tearfully for saving him and his family 
from a horrible sin and disgrace. After giving his 
daughters to marriage, the merchant put gradually his 
own affairs to order and began to help people following 
the example of his benefactor.
Saint Nicholas wanted to visit holy places. So he 

boarded a ship going to Palestine. The voyage was 
calm, but Saint Nicholas had a revelation about a 
coming storm and told his co-travelers about it. And 
indeed, a strongest tempest came down upon the ship 
making it a helpless toy of the raging waves. Knowing 
that Saint Nicholas was a priest, everybody asked him 
to pray for deliverance. Upon his prayer the wind 
subsided and the sea got perfectly quiet. One of the 
sailors, who had been blown off a mast by the wind 
and died, was resurrected by Saint Nicholas praying.
After venerating the holy places Saint Nicholas 

wanted to retreat from the world of people to a desert 
for the rest of his life. But this was not God’s will, He 
foreordained him to be a good pastor. A voice from 

on high came to him: ‘Nicholas, return home and set 
about your work among the people if you desire to 
receive a crown from Me.’
Saint Nicholas did not want to live in the town where 

all the people knew and praised him. So he settled as 
a poor man in Myra, the capital of Lycia. There was 
a bishop’s cathedral in that city. He loved the church 
and came to services every day as soon as the doors 
would open.
At that time the Myra bishop died and the bishops 

of the neighboring eparchies gathered to elect his 
successor. They failed to reach a unanimous decision 
until one of them said, "The Lord God Himself will 
show us His choice. Let us pray, brethren, let us fast 
and wait for the sign from above." And indeed, the 
eldest of the bishops had a revelation that the first man 
entering the church is to become the bishop. He told 
other bishops about it and before the morning service 
started, he went to the door and was waiting for the 
God’s chosen one to appear. As usual Saint Nicholas 
was the first to come for morning prayers. When he was 
entering the church the bishop stopped him and asked 
for his name. Saint Nicholas told his name humbly.
"Follow me, my son," said the bishop, who took him 

by his hand, led him into the church and announced 
that Nicholas was to be ordained bishop of Myra. 
Saint Nicholas was afraid to accept such a high 
hierarchical position, but he had to concede to the will 
of bishops and the people.
When Nicholas became a bishop, he said to himself, 

"Up to now I could live for myself and the salvation 
of my soul, but now every moment of my life 
should be devoted to others." And indeed, with 
abandonment the Holy Father opened the doors to 
everyone, becoming father and benefactor of orphans 
and the poor, and he protected everybody who was 
hurt or needed help.
The contemporaries described him as a very kind 

and humble person, he was wearing most simple 
cloths and ate only once a day, some fasting food in 
the evening. Merciful, wise and fearless, Nicholas 
was a true shepherd to his flock.
He was cast into prison during the persecutions of 

Diocletian (284-305). But even there, he continued to 
instruct the people in the Law of God. He supported 
the Christians suffering persecution together with him, 
through his example and preaching. But it was not in 
the will of God for him to die a martyr’s death. A new 
emperor Constantine was benevolent to Christians 
and granted them the right to openly express their 
religious beliefs.
At that time St. Nicholas could return to his 

parishioners. It would be hard to enumerate all 
the instances of help and wonderworking that he 
performed. Once during famine in Lycia, St. Nicholas 
appeared in a dream to a merchant who was loading 
his ship with bread in Italy. St. Nicholas gave him 
gold coins and told him to take his cargo to the city of 
Myra in Lycia. When the merchant woke up and saw 
the coins in his hand, he was awed and could not but 

obey the saint’s order. He brought his bread to the 
country struck by famine and told the people about 
the wonderful vision, which brought him there.
At that time many churches were in schismatic revolts 

due to the Arius’s heretical teaching, which rejected 
the divinity of Jesus Christ. To reconcile the church, 
the emperor Constantine the Great convened the First 
Ecumenical Council in Nicaea in 325. St. Nicholas was 
present there among other bishops. The Ecumenical 
Council criticized the heresy of Arius and composed 
"The Symbol of Creed," which formulates in precise 
wording the faith of Orthodox believers in the Lord 
Jesus Christ as the only begotten Son of God, of one 
essence with the God the Father. During discussions, 
St. Nicholas got so angry at the heresy that he 
struck Arius in the face in front of everybody. For 
breaking order, St. Nicholas was removed from the 
Council and from his episcopate duties, until some 
of the chief hierarchs had a vision of our Lord Christ 
handing a gospel to St. Nicholas and His most holy 
Mother endowing him with an omophorion. The 
bishops understood how incompatible with God’s 
truth were the Arius’s heretical ideas, and they 
returned the bishop’s title to St. Nicholas.
Once a ship was sailing from Egypt to Libya. A 

horrible storm arose and the ship started sinking. 
Some of the people on board remembered about 
St. Nicholas and began praying him for help. Then 
they saw him rushing to their ship across the stormy 
sea, board it and taking the helm in his hands. The 
storm subsided and the ship arrived safely to harbor. 
Merciful, and trustworthy, he walked among the 
people like an angel of God. People considered him 
a saint even during his lifetime, and invoked his aid 
when in torment or distress. He would appear both 
in dreams and in reality to those who called upon 
him for help, responding speedily to them, whether 
close at hand or far away. His face would shine with 
light as Moses’ did aforetime, and his mere presence 
among people would bring solace, peace and goodwill.
He lived a very long life full of labor and fruitful toil. 

In his old age he sickened of a slight illness, and 
went to his rest in the Lord on December 6th in the 
middle of the fourth century. Not only his help did 
not abate upon death, but also it became even stronger. 
For already a thousand and a half years he remains a 
prompt helper of those who pray for his support. The 
recount of his assistance constitutes a voluminous 
book and people’s devotion to him grows with time.
When in 1087 the Saracens devastated Lycia, St. 

Nicholas appeared in a dream to a righteous priest in 
the town of Bari (in Italy) and told to take his relics 
to that town. This order of the saint was soon carried 
out and from that time to the present day his relics are 
preserved in the town of Bari.  A fragrant liquid (myrrh) 
still exudes from the relics. Miracles are performed 
even today through the intercessions of St. Nicholas. 
 Source:  http://www.fatheralexander.org/booklets/

english/saints_nov_dec.htm#n12

Who loves the Lord? 
Among the greatest responsibilities 
which our faith places upon us is love 
for God. The Lord said: And thou shalt 
love the Lord thy God with thy whole 
heart and thy whole soul and thy whole 
mind: that is the first and foremost 
commandment. (Matt 22, 37-38)
Who is it that loves the Lord?
One who truly loves the Lord constantly 
remains faithful to God in all of life's 
circumstances, no matter what they 
are, sorrowful or joyful, pleasant or 
unpleasant. He thanks Him in fortune 
and misfortune and says with contrition 
in his heart: "Glory be to God for all 
things that happen to me according to 
Thy will, Lord, for all is for my benefit." 
One who truly loves God follows His 
commandments and glorifies His name 

with one's own life. Such a one is 
ready to sacrifice all for the Lord, even 
his very life, and to endure all for the 
faithfulness to His teaching from the 
sense of gratitude for all the good things 
received.
Do we love the Lord in such a way 
that no sorrows can shake that love? 
May God grant that all of us would have 
such love.
In word we are ready to sacrifice 
everything to God, yet in deed, when 
the proof of our self-sacrifice is 
needed; we become uneasy, uncertain 
if impediments arise. In order to avoid 
an uncomfortable situation or not to 
make enemies, we give up without a 
fight. Yet that is not characteristic of 
a steady and strong love towards the 

Lord! It is courageous, sure as death, 
unshakeable as the Truth of God.
 Who does not love the Lord?

• One who does not attempt to 
know Him, what He has done 
for us and what He wants and 
requires of us. 

• One who does not try to fulfill 
His commandments, to follow 
His example, to liken himself 
to Him in thought, in behavior, 
and in deeds. One does not love 
the Lord when he does not like 
to think of Him, to meditate 
upon His life, who does not 
account for one's behavior 
before Him. 

• One who does not love to hear 
His word, left to us in the Holy 

Gospel and proclaimed by the 
pastors of the Church. 

• One who has no love for His 
Holy Church, founded by Him; 
does not partake of the Holy 
Mysteries and denies them.

• One who does not want to be 
deprived of temporary benefits 
or to endure criticism and 
persecution from the world. 

• One who does not await His 
glorious coming, does not place 
his hope on promises given by 
Him, preferring worldly and 
superficial hopes instead. 

• 
• Source:  http://www.roca.org/

oa/161/161f.htm
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ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, 
στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ 
και Γαβριήλ, 11801 Élie Blanchard 
Ave., Montreal, Quebec, H4J 1R7, 

τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο, υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής 

της  αείμνηστης συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής  και θείας

Ανδρομέδας Φλουρή
(από Θεοδώρα, Μυλοποτάμου, 

Ρεθύμνου Κρήτης, ετών 70)

Ο σύζυγος: Γεώργιος Φλουρής
Τα παιδιά: Νικόλαος και Χρύσα Φλουρή,

 Βασίλειος και Αναστασία Φλουρή, 
Αναστασία Φλουρή, 

Ανδρέας και Ιωάννα Φλουρή. 
Τα εγγόνια: Αντριάνα, Ειρήνη, Γεώργιος, Μάρθα, Ιωάννης, 

Γεώργιος, Λαμπρινός. 
Τα αδέλφια: Πηνελόπη και Αλέξανδρος Μαυρουδής, 

Γεώργιος και Αθηνά Φλουρή (στην Ελλάδα), 
Γαριφαλιά Φλουρή (στην Ελλάδα).

Ο πεθερός: Νικόλαος Φλουρής (στην Ελλάδα).
Οι κουνιάδες: Μαρία Φλουρή (στην Ελλάδα),

Νίκη Φλουρή (στην Ελλάδα),
Αθηνά Φλουρή (στην Ελλάδα).

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

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Αιωνία σου η μνήμη.
Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας.
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
 

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, 
στον  Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων 
(11801 Elie Blanchard) τελούμε 

Τριετές Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της 

αείμνηστης συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς 

Αγγελικής Πιτσικούλη
(το γένος Τσιγκάκη ετών 73 απο 

Σπηλιά, Χανίων, Κρήτης)

Ο σύζυγος Ιωάννης Πιτσικούλης  
Τα παιδιά, Μιχάλης και Κική  

Γιώργος και Ρούλα  
Νίκος και Πέννη 

Τα εγγόνια: Αγγελική-Γιάννης, 
John, Γιάννης, Έλενα, και Τζίτζη

Τα αδέλφια, τα ανήψια, τα εξαδέλφια, εδώ στην Ελλάδα και την Αμερική, 
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. 

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν  καφές και κόλλυβα 
στην αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

Τριετές Μνημόσυνο 
Τo Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, 

9:00 με 10:00 το πρωΐ, στον Ιερό Ναό 
των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) 

τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου 

συζύγου, πατέρα και παππού

Δημητρίου 
Αντ. Mητσόπουλου

(από Άγιο Ιωάννη Σπάρτης Λακωνίας, 
ετών 84) 

Η σύζυγος: Ζωή Μητσοπούλου 
(το γένος Κουτρουλάκη) 
 Τα παιδιά: Μαρία-Τόνη 

Τα εγγόνια: Μάηκλ,  Άντονη και  Μάθιου
Οι νύφες: Αννα Μητσοπούλου 

οικογενειακώς (από Ελλάδα)
Σοφία Μητσοπούλου οικογενειακώς
Βούλα Μητσοπούλου οικογενειακώς

Τα κουνιάδια: οικογενειακώς από Οντάριο
Χρυσούλη Γραμματικάκη οικογενειακώς (από Ελλάδα)

Τα ανήψια: Μαρία –Γεώργιος Γεωργοστάθης οικογενειακώς 
(από Βανκούβερ)

Τα εξαδέλφια, τα αδεξίμια, οι κουμπάροι, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην 
αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Στην μνήμη σου
Δημήτρη  μου, 

Μου φαίνεται απίστευτο πως πέρασαν τρία χρόνια
Όλα θα γίνουν παρελθόν και το παρόν ο πόνος

Δημήτρη μου, 
όσο θα ζω ένα στολίδι όμορφο θα είσαι στην καρδιά μου

Αναπαυμένη να είναι η ψυχούλα σου

Με σεβασμό στην  μνήμη σου
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα αγαπημένα σου εγγονάκια

Τo Σάββατο 19 Δεκεμβρίου  2015 στον 
Ιερό Ναό τoυ  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο  Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  αειμνήστου 
συζύγου, πατέρα,  και αδελφού

 
Κωνσταντίνου Κουτσογιάννη

(από Ναύπακτο, ετών 83) 

Η σύζυγος:  Βασιλική 
Τα παιδιά: Νικόλαος και Ελευθερία

Τα αδέλφια: Παγώνα Κυρίτση (από Ελλάδα)
Κατερίνη Φούντα (από Ελλάδα)

Σπυριδούλα – Κωνσταντίνος 
Παπαναστασόπουλος

Χρήστος – Αναστασία Κουτσογιάννης 
(από Αμερική) 

Τα ανήψια, τα ξαδέλφια, και οι λοιποί συγγενείς

Μετά τον τέλος του Μνημοσύνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στη 

αίθουσα της Εκκλησίας 
Παρακαλούνται οι συγγενείς 

και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το 
θάνατο του αειμνήστου  συζύγου, πατέρα, και 

αδελφού Κωνσταντίνου Κουτσογιάννη

Στην μνήμη σου

ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ

Πολλά δεινά επέρασες
Όλους αυτούς τους χρόνους
Μα εσύ ήσουν πάντα εδώ
Να τους φροντίζεις όλους

Θα ζεις μέσα στις σκέψεις μας
Και μέσα στην καρδιά μας
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Θα με συνοδεύουν
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Η σύζυγος Βασιλική

TEΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ



Προσωπική Εξυπηρέτηση • Δωρεάν διαβούλευση χωρίς υποχρέωση • Σχέδια πληρωμής
Σύγχρονες εγκαταστάσεις • Υπηρεσία Κέτερινγκ • Μετέπειτα φροντίδα

Σεβόμαστε την παράδοση. 
Eξυπηρετούμε την τοπική 
ελληνική κοινότητα με 
υπερηφάνεια.

Arbor Memorial Inc.

Σε μία ώρα ανάγκης ή εάν
σκέφτεστε για το μέλλον,
βασιστείτε στους αξιόπιστους
ειδικούς του νεκροπομπείου 
μας να σας καθοδηγήσουν.
Σας προσφέρουμε
προσαρμοσμένες λύσεις που
ταιριάζουν στις προσωπικές
και οικονομικές ανάγκες της
οικογένειάς σας.

Financing payment option, 
no interest on specific program. 

Please call for information. Greek staff available.
514-683-6700

Ad size: 260 x 350 mm h, CLR 
Language: Greek
Publication: Greek Telephone Guide
Contact:  Rachel
Format:  PDF 300dpi
Due: April 1

Ref.#:  FBC-206b Respecting Traditions (from Bishop Gr.)
©Arbor Memorial Inc., 2015

4275 Sources Blvd., Dollard-des-Ormeaux  •  rideaumemorial.com

Rideau 
Memorial Gardens & Funeral Home
 by Arbor Memorial

Ελληνοκαναδικό  BHMA60       Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015



Ελλ BHMA 61      Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015
TEΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 
Δεκεμβρίου  2015 
στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου (3780 
Souvenir Chomedey 

Laval) τελούμε 
Τεσσαρακονθήμερο  
Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως 
της ψυχής του  

αειμνήστου συζύγου, 
πατέρα,  παππού  και 

αδελφού
 

Ηλία (Λούη) 
Αντωνόπουλου

(από Ζιζάνι 
Μεσσηνίας, ετών 76) 

Η σύζυγος:  Κούλα 
(το γένος Τριαντοπούλου από Υάμεια Μεσσηνίας)
Τα παιδιά: Αντώνης – Βασιλική Αντωνόπουλου 

Παναγιώτης-Παναγιώτα Αντωνόπουλου
Κατερίνα – Στέλιος Βιδάκης

Τα εγγόνια: Ηλίας, Ιωάννα, Κυριακή
Ηλίας, Κατερίνα
Μιχάλης, Ηλίας 

Τα αδέλφια: Ντίνα Ασσημακόπουλος (από την Ελλάδα)
Κατίνα Αντωνοπούλου

Χριστίνα-Αντωνόπουλος (από Ελλάδα)
Γιάννης- Ντίνα Τριαντόπουλος (από την Ελλάδα)

Κική Γούλας (από Βανκούβερ)
Στέλλα Τριαντόπουλος (από Ελλάδα)

Βούλα Σκουλαρίκου
Σταύρος-Σοφία Τριαντόπουλος

Παναγιώτης Ανεστόπουλος

Τα ανήψια, τα ξαδέλφια οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από 
εδώ την Ελλάδα, τον υπόλοιπο Καναδά, την Αμερική και την 

Αυστραλία.
Μετά τον τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα και 

καφές στη αίθουσα της Εκκλησίας 
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διαφόρους τρόπους 
μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο 

του αειμνήστου  συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Ηλία 
(Λούη) Αντωνόπουλου 

Μες στην καρδιά μας πάντα θα ζεις

Αιωνία σου η μνήμη

 Στην μνήμη σου

Την μέρα που χωρίσαμε
Σταμάτησε ο χρόνος

Έσπασε η καρδούλα μου
Ξεχείλισε ο πόνος 

Μακάρι να ήμουνα εγώ
Στην θέση την δική σου
Ο χάρος να μην άγγιζε
Καθόλου την ψυχή σου

Εφυγες φεγγάρι μου
Εφυγες μακριά μου

Τα βράδια όμως έρχεσαι 
Μέσα στα όνειρά μου

Με σεβασμό στην μνήμη σου
Από την σύζυγό σου
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ΑΔΡΙΑΝΟΣ Ν. ΜΑΡΗΣ 
 

Με βαθύτατη λύπη πληροφορηθήκαμε ότι το βράδυ της Πέμπτης, 5 
Νοεμβρίου 2015, έφυγε για πάντα από κοντά μας ο πρώην Πρόεδρος της 
Κοινότητάς μας ΑΔΡΙΑΝΟΣ Ν. ΜΑΡΗΣ.  
 
Ο Αδριανός Μαρής υπηρέτησε ως εθελοντής και αρωγός της Κοινότητάς 
μας τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Διετέλεσε Πρόεδρός της το 1977-
78 και από το 1980 μέχρι το 1992. Ο θάνατός του είναι τεράστια απώλεια 
για την παροικία μας και το όνομά του θα μείνει για πάντα συνδεδεμένο με 
την ιστορία της Κοινότητάς μας.  
 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο οργανισμός μας σημείωσε μεγάλη 
πρόοδο. Οικοδομήθηκε το κτιριακό συγκρότημα του Κοινοτικού Κέντρου 
Μοντρεάλ (1981-83) και το κτιριακό συγκρότημα του ΚοινοτικοΎ Κέντρου 
Νότιας Ακτής (1985-86). Αγοράστηκαν επίσης σχολικά κτίρια και 
επεκτάθηκε η λειτουργία του Σχολείου Σωκράτης σε 4 επιπλέον 
παραρτήματα. Η προσφορά του Αδριανού Μαρή στην ΕΚΜΜ και στον 
Ελληνισμό του Μοντρεάλ και του Κεμπέκ υπήρξε ανεκτίμητη.  
 
Ο Αδριανός Μαρής κατείχε τον τίτλο του Άρχοντος του Πατριαρχείου και για 
το έργο του είχε βραβευθεί από το Υπουργείο Πολιτιστικών Κοινοτήτων του 
Κεμπέκ.  
 
Συμμετέχοντας ολόψυχα στο βαρύ πένθος τους, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, οι Ιερείς και το προσωπικό της Κοινότητας, εκφράζουμε στην 
οικογένεια του εκλιπόντος τα θερμά μας συλλυπητήρια με την ευχή ο 
χρόνος να απαλύνει τον πόνο τους και η προσφιλής μορφή του να μένει 
ζωντανή στη μνήμη τους  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 
 
Νικόλαος Τ. Παγώνης 
Πρόεδρος 

 

 
 
 
  

 

 
 

 
 

ΑΔΡΙΑΝΟΣ Ν. ΜΑΡΗΣ 
 

Με βαθύτατη λύπη πληροφορηθήκαμε ότι το βράδυ της Πέμπτης, 5 
Νοεμβρίου 2015, έφυγε για πάντα από κοντά μας ο πρώην Πρόεδρος της 
Κοινότητάς μας ΑΔΡΙΑΝΟΣ Ν. ΜΑΡΗΣ.  
 
Ο Αδριανός Μαρής υπηρέτησε ως εθελοντής και αρωγός της Κοινότητάς 
μας τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Διετέλεσε Πρόεδρός της το 1977-
78 και από το 1980 μέχρι το 1992. Ο θάνατός του είναι τεράστια απώλεια 
για την παροικία μας και το όνομά του θα μείνει για πάντα συνδεδεμένο με 
την ιστορία της Κοινότητάς μας.  
 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο οργανισμός μας σημείωσε μεγάλη 
πρόοδο. Οικοδομήθηκε το κτιριακό συγκρότημα του Κοινοτικού Κέντρου 
Μοντρεάλ (1981-83) και το κτιριακό συγκρότημα του ΚοινοτικοΎ Κέντρου 
Νότιας Ακτής (1985-86). Αγοράστηκαν επίσης σχολικά κτίρια και 
επεκτάθηκε η λειτουργία του Σχολείου Σωκράτης σε 4 επιπλέον 
παραρτήματα. Η προσφορά του Αδριανού Μαρή στην ΕΚΜΜ και στον 
Ελληνισμό του Μοντρεάλ και του Κεμπέκ υπήρξε ανεκτίμητη.  
 
Ο Αδριανός Μαρής κατείχε τον τίτλο του Άρχοντος του Πατριαρχείου και για 
το έργο του είχε βραβευθεί από το Υπουργείο Πολιτιστικών Κοινοτήτων του 
Κεμπέκ.  
 
Συμμετέχοντας ολόψυχα στο βαρύ πένθος τους, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, οι Ιερείς και το προσωπικό της Κοινότητας, εκφράζουμε στην 
οικογένεια του εκλιπόντος τα θερμά μας συλλυπητήρια με την ευχή ο 
χρόνος να απαλύνει τον πόνο τους και η προσφιλής μορφή του να μένει 
ζωντανή στη μνήμη τους  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 
 
Νικόλαος Τ. Παγώνης 
Πρόεδρος 

 

TEΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου  
2015 στον Καθεδρικό 

Ναό τoυ Αγίου Γεωργίου 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο  

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του  αειμνήστου 

συζύγου, πατέρα και παππού 
 

Αδριανού Μαρή
(από Άνδρο, ετών 90) 

Η σύζυγος: Μαίρη
Τα παιδιά: Nίκος και Γιώργος

Τα εγγόνια: ΜαρήΕλεν, Αδριανός και Μαργαρίτα 

Μετά τον τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα του Κοινοτικού Κέντρου. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αειμνήστου  συζύγου, 

πατέρα και παππού Αδριανού Μαρή, πρώην  
προέδρου της Ελληνικής Κοινότητος Μοντρεάλ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 
2015 στον Ιερό Ναο 
Του Τίμιου Σταυρου 

(4865 Souvenir, Chomedey, 
Laval, H7W 1E1), τελούμε 

Τεσσαρακονθήμερο 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του αείμνηστου 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ) 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ 

(από Φοινίκη Μεθώνης 
Μεσσηνίας, ετών 85)

Η σύζυγος: Αθανασία Σια Μπάμπαλη (το γένος Πετρόπουλου)
Τα παιδιά: Βασιλική και Δημήτρης Τσατάς

                   Ειρήνη και Γιώργος Μπάμπαλης
Τα εγγόνια: Βασίλειος-Χρήστος, Παναγιώτης, Σπύρος

Οι αδελφές και λοιποί συγγενείς από  την Ελλάδα

Μετα το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και 
κόλλυβα στην αίθουσα της εκκλησίας. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αειμνήστου πατέρα και 

παππού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ) ΜΠΑΜΠΑΛΗ, ο οποίος απεβίωσε 
στην Ελλάδα, όπου και κηδεύτηκε.
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TEΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τo Σάββατο 12 Δεκεμβρίου  2015 στον Ιερό Ναό των 
Αρχαγγέλων 9:00 με 10:30  (11801 Elie Blanchard) 

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο  Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του  αειμνήστου συζύγου, 

πατέρα,  παππού  και αδελφού
 

Σωτηρίου 
Κεσανίδη

(από Κύργια -Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου- Δράμας 
ετών 76) 

Η σύζυγος:  Κρυσταλλία Κεσανίδου (το γένος Βασμαρή) 
από Καστέλλι Κισσάμου Χανίων Κρήτης

Τα παιδιά: Χαραλαμπος Κεσανίδης 
Περσεφόνη και Θανάσης Σταμίρης

Τα εγγόνια: Διονύσης και Κρυσταλλία 
Τα αδέλφια: Πρεσβυτέρα Ελένη και Ιερέας Δημήτριος 

Κριατσέλης (οικογενειακώς από την Ελλάδα)
Θωμαΐδα Δημητριάδου 

(οικογενειακώς από την Ελλάδα)
Κώστας Κεσανίδης 

(οικογενειακώς από το Παρίσι)
Δημήτριος Λιαπάκης 

(οικογενειακώς από την Ελλάδα)
Ο κουνιάδος: Δημήτριος Βασμαρής οικογενειακώς

Ο μπατζανάκης:  Κυριάκος Κουφός (οικογενειακώς από 
την Ελλάδα)

Τα ανήψια, τα ξαδέλφια οι λοιποί συγγενείς

Μετά τον τέλος του Μνημοσύνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές 

στη αίθουσα της Εκκλησίας 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως 
παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο 
του αειμνήστου  συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

 Σωτηρίου Κεσανίδη

Πάντα θα ζεις στην καρδιά 
και στην μνήμη μας

Τριετές Μνημόσυνο 
Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, 9:00 με 10:00,  στον Ιερό 
Ναό των Αρχαγγέλων  (11801 Elie Blanchard) τελούμε Τριετές 

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου 
συζύγου, πατέρα και παππού

Δημητρίου Αθανασιάδη
(από Κωνσταντινούπολη) 

Η σύζυγος: Νεφέλη 
Η κόρη: Ειρήνη 

Τα εγγόνια: Δημήτρης και Γιώργος

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Τριετές 
Μνημόσυνο 

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 
2015, στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου τελούμε Τριετές 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της αειμνήστου 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής      

Σοφίας Βοριά 
(το γένος Μουρελάτου, 

από Χαβδάτα Κεφαλληνίας)
 

Τα παιδιά: Γεράσιμος-Μαίρη 
Βοριά

Ελένη-Θεοχάρης Λεγάτος
Τα εγγόνια: Μπάμπης- Δήμητρα, 

Χρήστος, Σοφία, Γεράσιμος- Θεοδώρα. Φίλιππας - Κατερίνα
Τα αδέλφια: Λάμπρος-Νικόλ Μουρελάτος
Τα κουνιάδια: Σπύρος-Δήμητρα Βοριάς

Αναστασία-Μιχάλης Μουρελάτος
Τα ανήψια, τα εξαδέλφια οι λοιποί συγγενείς 

και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα 

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές 
και κόλλυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν



ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στο Μοντρεάλ η  αείμνηστη 

μητέρα και γιαγιά  

Παναγιώτα Μαρίνου
(Ετών 92, από Σαλαμίου - Πάφου  Κύπρου)

Η σορός της θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο Maison Darche, 
7679 Tachereau, Brossard. 

Ώρες επισκέψεως Τρίτη 8 Δεκεμβρίου από τις 12:00 ως τις 5:00 και από τις 
7:00 ως τις 10:00 μ.μ.

Και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου από τις 9:30 π.μ. ως τις 12:30 μ.μ.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλλεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στις 1:00 μ.μ. 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (5220 Grand Allee St. Hubert).

Τα παιδιά: π. Λεύκιος Χριστοδουλίδης
Τα εγγόνια: Λάουρα Χριστοδουλίδου

Λουΐζα-Μαρία Χριστοδουλίδου

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ο ενταφιασμός της, σύμφωνα με την επιθυμία της θα γίνει στην Κύπρο. 
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TEΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου 2012 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 
Souvenir Chomedey Laval) τελούμε 

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπημένου μας γιου, πατέρα 
αδελφού και θείου  

Δημητρίου Τσιμικλή
(Από Μοντρεάλ, ετών 47) 

Ο γιος: Γρηγόρης
Οι γονείς: Γρηγόρης 

και Κατερίνα Τσιμικλής
Τα αδέλφια: Γεώργιος – Ελένη Τσιμικλής 

οικογενειακώς
 Αναστάσιος Τσιμικλής

Η γιαγιά: Γεωργία Δημητρακοπούλου 
(από την Ελλάδα)

Οι θείοι: Θεόδωρος – Ευσταθία Τσιμικλής 
οικογενειακώς

Παναγιώτης – Ασπασία Τσιμικλής 
οικογενειακώς  (από την Ελλάδα)

Ιωάννης-Μαρία Τσιμικλής οικογενειακώς
Σταυρούλα και Αργύρης Καραγγελής 

οικογενειακώς  (από την Ελλάδα)
Ευσταθία Κατσαρέα οικογενειακώς 

(από την Ελλάδα)
Μαρία και Γεώργιος Γορανίτης 

οικογενειακώς (από την Ελλάδα)

Μετά το τέλος του μνημοσύνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα 

και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς 

και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους 
μας συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του 
αειμνήστου γιου, πατέρα, αδελφού και 

θείου Δημητρίου Τσιμικλή. 
 

Ñßôá ÐáãêÜíï

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε όλους όσους 
εις μνήμη του αείμνηστου Δημητρίου 
Τσιμικλή έκαναν προσφορές για την 
ενίσχυση της οργάνωσης Canadian 

Cancer Society καθώς και την 
Φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου.
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Ο άγνωστος Χισάμ Καντίλ
λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην Αίγυπτο
Κάιρο, Αίγυπτος Έναν άγνωστο στη Δύση (αλλά και στην Αίγυπτο) αξιωματούχο επέλεξε ο 

Αιγύπτιος πρόεδρος, Μοχάμεντ Μόρσι, για να του δώσει εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση. 
Πρόκειται για τον πρώην υπουργό Αρδευσης και Υδάτινων Πόρων, Χισάμ Καντίλ.
Ο Καντίλ ήταν τεχνοκράτης στο υπουργείο πριν διοριστεί υπουργός τον περασμένο Ιούλιο 

στην απερχόμενη κυβέρνηση του Καμάλ αλ-Γκανζούρι που διόρισε ο στρατός και ανέλαβε να 
διεκπεραιώσει τις τρέχουσες υποθέσεις του κράτους.
Δεν είναι σαφές ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του Καντίλ ή τι εξουσία θα έχει απέναντι στο 

στρατιωτικό συμβούλιο της Αιγύπτου.
Πρόκειται για την πιο σημαντική επιλογή που έχει λάβει ο Αιγύπτιος πρόεδρος μετά την 

εκλογή του.
Ο εκπρόσωπος του Μ.Μόρσι δήλωσε ότι η επιλογή του 48χρονου Χ.Καντίλ «μιας πατριωτικής 

και ανεξάρτητης φιγούρας, έρχεται μετά από πολύ μελέτη και συζήτηση για να βρεθεί ένας 
άνθρωπος ικανός να χειριστεί την παρούσα κατάσταση».

Newsroom ΔΟΛ

ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τo Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 
2015, στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Νικολάου (3780 Souvenir 
Chomedey Laval) τελούμε 
Ετήσιο Μνημόσυνο, υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής της 
αειμνήστου συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς και αδελφής  

 
Μαρίας Στάμου 
(από Λεβαία Αμυνταίου 

Φλωρίνης)

Ο σύζυγος: Γεώργιος Στάμος 
Τα παιδιά: Αναστασία και Βασίλης Κυριαζόπουλος

Στέλιος και Βιολέτα Στάμος
Δημήτρης και Ζωή Στάμος
Τα εγγόνια: Παναγιώτα 

 Μαρία - Γεωργιος Λαδάς
Μιχάλης, Μαρία, Γεώργιος, Χρήστος. 
Τα δισέγγονα: Χρυσάνθη, Ελλενα

Τα αδέλφια, η κουνιάδα, τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς.

 Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015, στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου (3780 du Souvenir, Laval) τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου και λατρευτού μας 

συζύγου και πατέρα

Ιωάννη Θεοδοσάκη
(από Αγ. Νικόλαο Κρήτης, ετών 84)

Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά: Παναγιώτης και Δημήτρης

Τα αδέλφια: Αθηνά Κατσούλη (από Αμερική)
Σοφία και Παναγιώτης Γκόνης (από Ελλάδα)
Τα ανήψια από εδώ τον Καναδά, την Ελλάδα, 

και την Αμερική.

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου, θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας. 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, 
για την ανάπαυση της ψυχής του.

Ευχαριστούμε πολύ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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Ετήσιο  Μνημόσυνο

Τo Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 
(9:00πμ – 10πμ) στον Ιερό Ναό 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
(Elie Blanchard, Ville St-Laurent) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως 
της ψυχής του αειμνήστου συζύγου, 

πατέρα, και αδελφού

Εμμανουήλ Σκουλούδη
(από Αρμένους Ρεθύμνης, Κρήτη 

ετών 82)

Η σύζυγος Άννα (το γένος 
Τσουπάκη)
Τα παιδιά 

Γεωργία-Κωνσταντίνος Κουλισάκης
Ηλίας Σκουλούδης

Τα αδέλφια (από Ελλάδα)
Τα ανήψια (εδώ και στην Ελλάδα)

Οι  λοποί συγγενείς και φίλοι

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και 
κόλλυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αειμνήστου συζύγου, 
πατέρα αδελφού Εμμανουήλ Σκουλούδη

ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 
Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 
2015 στον Καθεδρικό Ναό 

Αγίου Γεωργίου (2455 Côte-
Sainte-Catherine, Montréal) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του αειμνήστου 

συζύγου,
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
(από Κωνσταντινούπολη 

- ετών 82)
 

Η σύζυγος Γιολάντα 
Φραγκουλάκη

 
και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

 
Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα 

και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

 
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους με συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ μου πένθος για το θάνατο του αειμνήστου συζύγου μου 
Δημητρίου Μάριου Παντζόπουλου.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Για τον αιφνίδιο θάνατο των Συμπατριωτισσών μας, αειμνήστων: 

Αναστασίας (Τασίας) Αγγελοπούλου
και  Παναγιώτας Τζαβέλα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηλείων Μοντρεάλ «ο Ερμής» εκφράζοντας τα 
αισθήματα όλων των συμπατριωτών μας, με πολύ θλίψη διαβιβάζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θανόντων και ευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον 
μεγάλο τους πόνο για τον θάνατο των προσφιλών τους προσώπων.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηλείων «Ο Ερμής»
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100%100%0%0
QUÉBEC
OWNED

Χριστούγεννα 
χωρίς εσένα
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Jardin Urgel Bourgie / Athos de Montréal
3955, chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent
14 h bilingue : français et anglais 

Jardin Urgel Bourgie / Athos de Laval
2500, avenue des Perron, Laval
13 h français | 14 h italien

Jardin Urgel Bourgie / Athos de St-Hubert
8145, chemin de Chambly, St-Hubert
14 h bilingue : français et anglais

ΤΕΛΕΤΕΣ:

Παρακαλούμε δηλώσετε την συμμετοχή σας στο 514 735-2464, poste 4207 
ή evenements@urgelbourgie.com

Την περίοδο των εορτών, θα τελεστούν Τρισάγια 
στην Μνήμη των προσφιλών σας προσώπων
Θα τελεστεί δεξίωση μετά την τελετή

www.urgelbourgie.com

1 866 856-7777
514 735-2025 | 24/7



Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου  2015, στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, (11801 Élie Blanchard Ave., Montreal, 
Quebec, H4J 1R7), τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου συζύγου, πατέρα, παππού, 

αδελφού και θείου

Νίκος  Ζης
(από Λεβίδιον Αρκαδίας,  ετών 84)

Η σύζυγος: Νούλα Ζη
Τα παιδιά: Αννα και Πάνος Βρέττας

Γιώργος Ζης
Κώστα-Σίλβη Ζη

Πήτερ – Βαρβάρα Ζη
Τα εγγόνια: Δήμητρα, Ανδριάνα, Λόγκαν, Λέξη, Ευγενία, Νίκολας, Μάρκος, Βίκτωρ

Τα αδέλφια: Μαρίνα-Γιώργος Καλημέρης (από την Αμερική)
Κατερίνη Καρβουνιάρη (από την Ελλάδα)

Μπέση – Αλέκος  Σακαλής
Τα κουνιάδια: Μάγδα-Μαρίνος Σούμας

Νίκος-Μισέλ Μιλτον
Η πεθερά: Πηνελόπη Μηλιώτου 

Τα ανήψια εδώ, στην Αμερική  και στην Ελλάδα,
 οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του  
αειμνήστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου Νίκος Ζης

Αιωνία σου η μνήμη.    Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Εξη μήνες πέρασαν 

Που έφυγες μακριά μας
Ομως στιγμή δεν έφυγες
Μέσα από τη καρδιά μας

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
Τα τόσα τα καλά σου

Την τόση καλωσύνη σου
Που είχες στην καρδιά σου

Μες στην καρδιά μας πάντοτε
Θα ζεις ζωγραφισμένος

Και μέσα στον Παράδεισο
Να είσαι αναπαυμένος

Πάντα θα σε θυμόμαστε
Ποτέ δεν σε ξεχνάμε

Και με αγάπη όλοι μας

Για σένα θα μιλάμε

Επιθυμία το έχουμε
Σαν χάρη στο ζητούμε

Στα όνειρα μας να’ ρχεσαι
Συχνά να συζητούμε

Με σεβασμό στην μνήμη σου
Από τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια σου
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Αγγελία θανάτου
Απεβίωσε στο Μοντρεάλ η αείμνηστη 

σύζυγος και μητέρα
     

Μαρία Κατσιφόλη 
(Από Μαίναλο (Ζαράκοβα) Τριπόλεως 

Αρκαδίας, 
το γένος Μπούρα) 

 Η σορός της θα εκτεθεί στο 
Νεκροπομπείο Blythe Bernier, 940 

Ogilvy Montreal H3N-1P4.

Ωρες επισκέψεως:
 Σάββατο  5 Δεκεμβρίου από τις 

4:00 ως τις 9:00 μ.μ.
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου  από τις 4:00 ως τις 9:00 μ.μ

 Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλλεί την Δευτέρα 
7 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

Ο σύζυγος: Ιωάννης Κατσιφόλης
Η κόρη: Σταυρούλα (Stephanie) 

Τα αδέλφια: Αριστοτέλης Μπούρας οικογενειακώς 
από την Ελλάδα

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Μετά το τέλος της νεκρωσίμου ακολουθίας θα προσφερθεί 
καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

Παρακαλείστε όπως αντί για λουλούδια, εις μνήμη της 
αείμνηστης Μαρίας Κατσιφόλη κάνετε προσφορές για την 
ανακαίνιση της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13  Δεκεμβρίου 

2015, στον Ιερό Ναό Τιμίου 
Σταυρού (4865 Souvenir, Λαβάλ) 

τελούμε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του αειμνήστου συζύγου, 
πατέρα, παππού, προπάππου, 

αδελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΧΙΝΗ
 (από Χινέϊκα Γορτυνίας)

Η σύζυγος: 
Γεωργία (το γένος Ράλη)

Τα παιδιά: 
Βασίλειος και Μαρία Χίνη

Γιαννούλα και Αντώνιος Μωραΐτης
Σταυρούλα και Στυλιανός Κρασσακόπουλος

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, εδώ και στην Ελλάδα 
οικογενειακώς, τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.
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ETHΣIO  
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Κυριακή 13 Δεκεμβρίου  
2015, στον   Ιερό Ναό του 

Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir 
Chomedey Laval) , τελούμε 

Ετήσιο  Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του 

αειμνήστου συζύγου, 
πατέρα και παππού

Διονυσίου 
Γκούσκου

(ετών 83, από Καταστάρι, Ζακύνθου)

H σύζυγος:  Mαρία Γκούσκου (το γένος Ξένου)
Τα παιδιά: Ζωή και Ζαχαρίας Γιαννούλης

Ευγενία-Ρενάτος Καντώνης
Ιωάννα και Patrick Ethier

Τα εγγόνια: Μαρία, Μάρκος 
Τα αδέλφια: Ρούλα Λιβαδά και Πέτρος Γκούσκος

Τα κουνιάδια: Χρυσούλα-Νίκος Πλαρινός
Νίκος-Κατερίνα Ξένος

Χαράλαμπος-Μαριέττα  Ξένος
Παρασκευή-Μαρίνος  Ξένος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Μετά τέλος του Μνημοσύνου, θα προσφερθούν καφές και 
κόλλυβα στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι 

συγγενείς και φίλοι, όπως παραβρεθούν.

 ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Kυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου τελούμε Διετές  
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αειμνήστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου
  
Παναγιώτη Βλογιαννίτη

(ετών 72, από Γοράνους 
Λακωνίας)

Η σύζυγος: Μαρία (το γένος Βουραζέλη)
Κώστας-Αγγελική

Βασιλική-Pino Verdino
Ελένη Βλογιαννίτη

Τα 5 εγγόνια
Τα αδέλφια, τα κουνιάδια εδώ, στην Ελλάδα και την Αμερική

οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν. 

TEΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τo Σάββατο 12  Δεκεμβρίου  2015 στον Ιερό Ναό τoυ Αγίου 
Μάρκου του Ευγενικού (810 Οgilvy γωνία Outremont) τελούμε 

Τεσσαρακονθήμερο  Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της  αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

 

Mαρίνας Αθανασοπούλου
(το γένος Κοπανά, από Ευαγγελίστρια Κορινθίας ετών 85) 

Ο σύζυγος:  Χρήστος
Τα παιδιά: Ελένη-Ανδρέας Δημακόπουλος

Νικολέττα-Σπύρος Κουτσογιαννόπουλος
Τα εγγόνια: Μαρία και Σταύρος 

Τα αδέλφια: Μαρία Κοπανά
Βασίλειος Κοπανάς οικογενειακώς από την Ελλάδα

Παναγιώτης Κοπανάς οικογενειακώς από την Ελλάδα

Τα ανήψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς
Μετά τον τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθεί η μακαρία 

στην αίθουσα της Εκκλησίας 
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ μας πένθος για το θάνατο της  αειμνήστου  συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Μαρίνας Αθανασοπούλου

Στην μνήμη σου

 Ήταν υπόδειγμα συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και περισσότερο 
φιλανθρωπίας.

 Ήταν αρχόντισσα του σπιτιού και η δύναμη της οικογένειάς μας.
Αγαπούσε πολύ την ζωή!

Είχε ομορφιά ψυχής και άπειρη αγάπη για την οικογένεια της προ 
παντός για τα εγγόνια της (Μαρία και Σταύρο) καθώς επίσης και 

για τον κόσμο και τους συνανθρώπους της.
Ηταν ευγενής, ισχυρή, δυναμική, γενναιόδωρη, ανεξάρτητη, 

ταπεινή και πάνω απ’ όλα στοργική μητέρα.
Είχε ισχυρή πίστη και αξίες και αγαπούσε πολύ τον Θεό. Το 

καντήλι ποτέ δεν έσβησε από τα εικονίσματά μας. Ηταν πάντα 
αναμμένο για την φώτιση και την προστασία μας.

Αγαπούσε πολύ και τις δύο της Πατρίδες.  Η επιθυμία της για 
ένα ακόμη ταξίδι στην Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκε. Αντιθέτως 

άλλαξε πορεία και έκανε το αιώνιο ταξίδι της ζωής της.
Καλό ταξίδι γιαγιά Μαρίνα και ο Θεός να σου δώσει παράδεισο. 

Σε χάσαμε γλυκιά μας μητέρα. Η απώλεια σου είναι πολύ μεγάλη 
και μας άφησες πόνο στις καρδιές μας και ένα μεγάλο κενό.

Μας λείπεις πολύ και πάντα θα είσαι μέσα στις καρδιές μας και 
στις σκέψεις μας.

 Από εκεί  ψηλά που είσαι, που δεν μιλάς αλλά βλέπεις και ακούς 
να μας στέλνεις την ευχή σου που τόσο ανάγκη την έχουμε.

Με άπειρη αγάπη και σεβασμό στην μνήμη σου
Ο σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια και η αδελφή σου.
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Σερβίρουμε Εστιατόρια, Χοτέλς, Ιδρύματα Τιμές χοντρικές και λιανικές 

Τσιπούρες  >>>>>>SPECIAL
Καλαμάρια φρέσκα>>>>>>>>>>$3.99lb
Σαλάχι>>>>>>>>>>>>>>>>$1.99lb
Μπακαλιαράκια>>>>>>>>>>$1.99lb
Φρέσκος Σολομός ολόκληρος>>>$3.99 lb
Φιλέτο Ατλαντικού Σολωμού>> $3.99lb

Μαρίδες – Γαύρος – Σαρδέλες – Γόπα κάθε Τετάρτη
Και πολλά πολλά άλλα ...

Ψάρια από την Ελλάδα (Γαύρος, Μαρίδα, Γόπα, 
Σαρδέλλα, Μπαρμπούνια) κάθε Τρίτη

Γαρίδες, Καλαμάρια, Οκταπόδια 
και όλα τα Σαρακοστιανά
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ΑΝΟΙΞΕ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
στην καρδιά του Chomedey

angie@mapetiteacademie.com
Πληρ. 450-934-7757

ΑΝΟΙΞΕ

Πληρ. 450-934-7757

Κάιρο, Αίγυπτος Ο ισλαμιστής επικε-
φαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη 
Γάζα Ισμαήλ Χανίγε συναντήθηκε στο 
Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Μοχά-
μεντ Μόρσι, στη διάρκεια μίας επίση-
μης επίσκεψης που σηματοδοτεί σημα-
ντική στροφή στη στάση του Καΐρου 
έναντι του κινήματος της Χαμάς μετά 
την εκλογή του υποψηφίου της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας στο ύπατο 
αξίωμα της Αιγύπτου. 
Για συνάντηση-καμπή στις παλαιστινι-

ακές-αιγυπτιακές σχέσεις κάνει λόγο η 
Χαμάς, επισημαίνοντας ότι συζητήθη-
καν στρατηγικής σημασίας θέματα και 
προμηνύεται συνεργασία στο μέλλον.
Η συνάντηση ήταν η τελευταία μίας 

σειράς επαφών μεταξύ του νεοεκλεγέ-
ντος Μοχάμεντ Μόρσι με την παλαι-
στινιακή πλευρά, κατά τις οποίες συζη-
τήθηκαν μέτρα για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των Παλαιστινίων από τη 
Γάζα στην Αίγυπτο, και της βελτίωσης 
της διαβίωσής του που δυσχεραίνεται 
από τον ισραηλινό αποκλεισμό.
Την περασμένη εβδομάδα ο Μόρσι 

συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Πα-
λαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, 
καθώς και με τον εξόριστο ηγέτη της 
Χαμάς Χαλέντ Μεσάαλ, κατόπιν δή-
λωσής του ότι δεν μπορεί να ευνοήσει 
κανένα από τα παλαιστινιακά κινήματα, 
τα οποία το Κάιρο προσπαθεί να συμ-
φιλιώσει.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Αιγύ-

πτου ότι χαλαρώνει τις προϋποθέσεις 
για τη θεώρηση διαβατηρίων για τους 
πολίτες της Γάζας, ηλικίας μικρότερης 
των 40 ετών. Επίσης, το Κάιρο φέρεται 
να έχει δεσμευτεί να αυξήσει τη ροή 
των καυσίμων που φθάνουν από το Κα-
τάρ στη Γάζα μέσω Αιγύπτου και είναι 
απαραίτητα για τη αντιμετώπιση των 
δραματικών ελλείψεων σε ηλεκτρικό 
ρεύμα.
Εντούτοις, δεν υπάρχει κάποια άμεση 

ένδειξη ότι το Κάιρο είναι έτοιμο να 
ανοίξει τα σύνορά του με τη Γάζα στο 
βαθμό που επιθυμεί η Χαμάς -γεγονός 
που οι αναλυτές αποδίδουν μερικώς 
στην επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί 
το κατεστημένο του Χόσνι Μουμπάρακ.
«Η καρδιά του Μόρσι είναι με την Χα-

μάς, αλλά το μυαλό του είναι αλλού» 
σχολιάζει ο Παλαιστίνιος πολιτικός 
αναλυτής Χάνι αλ-Μάσρι. «Θα τους 
δώσει όσα περισσότερα μπορεί, αλλά 
δεν θα μπορέσει να τους δώσει πολλά 
γιατί οι εξουσίες του είναι περιορισμέ-
νες» επισημαίνει.
Η νίκη του Μοχάμεντ Μόρσι στην 

προεδρία της Αιγύπτου γιορτάστηκε 
στη Γάζα ως σημείο καμπής για μία 
επικράτεια, η οικονομία της οποίας 
έχει συντριβεί από τον αποκλεισμό που 
επέβαλε το Ισραήλ και στον οποίο συμ-
μετείχε η Αίγυπτος μπλοκάροντας τα 
πάντα πέραν της διέλευσης ελάχιστων 
Παλαιστινίων από τα σύνορα.
Ωστόσο, ως επικεφαλής κράτους ο Μο-

χάμεντ Μόρσι θα πρέπει να ισορροπή-
σει ανάμεσα στην υποστήριξή του προς 
τη Γάζα και στην τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Αιγύπτου, περιλαμβα-
νομένης της ειρηνευτικής συμφωνίας με 
το Ισραήλ. 
«Θα είναι πολύ προσεκτικός» λέει ο 

Αιγύπτιος πολιτικής αναλυτής Μουστα-
φά Κάμελ αλ-Σαγίντ, τον οποίο επικα-
λείται το πρακτορείο Reuters. «Οι υπη-
ρεσίες πληροφοριών και ο στρατός θα 
έχουν λόγο σε όλο αυτό» σημειώνει.
Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς ανέφερε 

ότι ο Μόρσι «υποσχέθηκε να λάβει μέ-
τρα που θα διευκολύνουν τη ζωή των 
Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας». 
Εκπρόσωπος του κινήματος μίλησε για 
συνάντηση-καμπή, η οποία «επέτρεψε 
να συζητηθούν στρατηγικά θέματα και 
προμηνύει συνεργασία στο μέλλον».
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«Ασήμαντη η πρόοδος»
Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο 

για τη λίμνη Κορώνεια

Βρυξέλλες, Βέλγιο Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή την Ελλάδα για τη ρύπανση και μη αποκατάσταση της σχεδόν εξαφανισμένης 
λίμνης Κορώνειας, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευό-
μενων περιοχών φυσικού κάλλους (Νatura 2000). Ακόμα, η ΕΕ παγώνει τη χρημα-
τοδότηση για το σχέδιο αποκατάστασης.
Η Επιτροπή κατηγορεί την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 

για τα ενδιαιτήματα, τα πτηνά, την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τις απορ-
ρίψεις επικίνδυνων ουσιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η λίμνη Κορώνεια αποτελεί διεθνώς σημαντικό 

υγρότοπο και έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω ρύπανσης και παράνομων γε-
ωτρήσεων [για άρδευση], με σοβαρές συνέπειες για την τοπική πανίδα και χλωρί-
δα».
Παρόλο που από το 2004 έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για την αποκατάσταση 

του υγροτόπου, χρηματοδοτούμενο και από την ΕΕ, η πρόοδος ήταν «ασήμαντη ως 
τώρα».
Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται η διοχέτευση νερού στην σχεδόν απο-

ξηραμένη λίμνη, τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
λυμάτων και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές αστικές περιοχές.
Μάλιστα, προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ ήταν η ανάληψη συγκε-

κριμένης δράσης για τη σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και τον έλεγχο απορρί-
ψεων αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα όμως με την Επιτροπή, πολλοί από τους όρους αυτούς δεν έχουν ακόμα 

ικανοποιηθεί. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε όχι μόνο να παραπέμψει την Ελλάδα αλλά 

και να παγώσει προς το παρόν τη χρηματοδότηση. 
Στο παρελθόν η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, την οποία 

ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη το Μάιο του 2010.
H υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο, ύστερα από σύσταση του επιτρόπου 

Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ

Υπό την πίεση της ΕΕ
Αλλαγή στάσης εξετάζει η ουγγρική 
κυβέρνηση για το νόμο περί Τύπου

Βουδαπέστη, Ουγγαρία Την πρόθεση της δεξιάς κυβέρνησής του να επανεξετάσει 
και ενδεχομένως να προβεί σε αλλαγές στον αμφιλεγόμενο νόμο περί Τύπου, που 
έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγ-
γαρίας, Γιάνος Μάρτονι.
Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν για άλλη μία φορά σε διαδήλωση στη 

Βουδαπέστη και σε τέσσερις άλλες πόλεις κατά του νόμου. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ουγγαρία θα αναθεωρήσει το Νόμο και 

θα βρει λύσεις, οι οποίες θα ικανοποιούν όλους. Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο 
Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διαμήνυε, πως η Ουγγαρία θα προχωρούσε 
σε αλλαγές στο Νόμο εάν κάτι τέτοιο έπρατταν και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ που 
έχουν παρόμοιες ρυθμίσεις για τον Τύπο. 
Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 

2011.
Στην επιστολή-τελεσίγραφο που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα προς τον 

υπουργό Δικαιοσύνης Τίμπορ Νάβρατσιτς η Επίτροπος Νέλι Κρους διατυπώνει 
«σοβαρές αμφιβολίες» για το εάν ο νόμος συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δίνει ακόμα προθεσμία δύο εβδομάδων στην ουγγρική κυβέρνηση να προβεί σε 

αλλαγές ώστε να εξαλειφθούν οι κοινοτικές αμφιβολίες. Προσθέτει μάλιστα πως 
εάν η κυβέρνηση στη Βουδαπέστη δεν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις, η Επιτρο-
πή διατηρεί το δικαίωμα να προειδοποιήσει την ουγγρική πλευρά για ενδεχόμενη 
επαπειλούμενη πρώτη προσφυγή σε δικαστική διαδικασία.
Στην κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήλθε να προστεθεί η απόφαση της κοινο-

βουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία υπεραμύνεται των 
«πηγών των δημοσιογράφων» απαιτώντας από την ουγγρική κυβέρνηση και την 
ουγγρική Βουλή να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην τροποποίηση του 
νόμου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις κατά του νόμου οι οποίες 

αναμένεται να κορυφωθούν με την κεντρική μαζική διαδήλωση την ημέρα εορτα-
σμού της εθνικής ουγγρικής επετείου στις 15 Μαρτίου. 
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Dr. ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÂÏÕËÏÕÌÁÍÏÕ
B.Sc., D.D.S.

You never get a second chance to make a first impression...

Make it with a great smile!
Ãéá ôï ôÝëåéï ÷áìüãåëï, ôçëåöùíåßóôå óÞìåñá.

·Ðñùß / ÂñÜäõ / ÓÜââáôá
·Ìéêñïß / ÌåãÜëïé
·¢ìåóç ÁíÜãêç – 24 þñåò
·ÐéóôùôéêÝò êÜñôåò
·ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá

6440 25th Avenue (ãùíßá Beaubien)
Montreal, Qc H1T 3L6

514 727-0697

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Στο «χορό» των αποκαλύψεων
Το δικό τους «WikiLeaks» ετοιμάζουν πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ

Βερολίνο, Γερμανία Τη στιγμή που η διεθνής διπλωματική σκηνή 
«στροβιλίζεται» γύρω από τις διαρροές του WikiLeaks, πρώην συνεργάτες 
του καταζητούμενου Τζούλιαν Άσαντζ σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στα μέσα 
Δεκεμβρίου το δικό τους δικτυακό τόπο αποκαλύψεων, όπως γράφει την Τετάρτη η 
γερμανική εφημερίδα Die Tageszeitung. 
Πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ εκφράζουν απογοήτευση για το 

«δεσποτικό» στυλ του πρώην χάκερ και ιδρυτή του δικτυακού τόπου, ο οποίος 
έχει έλθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με διαρροές που προκαλούν 
αναταραχή σε ηγέτες και κυβερνήσεις.
«Είμαι η καρδιά και η ψυχή αυτού του οργανισμού, ο ιδρυτής, ο φιλόσοφος, ο 

πρώτος προγραμματιστής, ο διοργανωτής, ο χρηματοδότης και όλα τα υπόλοιπα. 
Εάν έχεις πρόβλημα με αυτό, άντε χάσου»... Με αυτή τη δήλωση είχε απαντήσει ο 
Άσαντζ σε συνεργάτη που τον επέκρινε.
Τώρα ομάδα πρώην συνεργατών του 40χρονου Αυστραλού ετοιμάζει να 

παρουσιάσει στα μέσα Δεκεμβρίου ένα νέο δικτυακό τόπο, ο οποίος όπως 
δηλώνουν δεν έρχεται να ανταγωνιστεί το WikiLeaks, αλλά θα έχει μία 
διαφορετική, ευρύτερη προσέγγιση.
Πρώην μέλη του WikiLeaks επικρίνουν τον Άσαντζ ότι επικεντρώθηκε 

στη δημοσιοποίηση υλικού για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αγνόησε άλλες 
πληροφορίες. «Υπήρχε έλλειψη διαφάνειας ως προς το πώς λαμβάνονταν 
αποφάσεις» δήλωσε στην Die Tageszeitung o πρώην εκπρόσωπος του WikiLeaks 
στη Γερμανία Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ.
Ο ίδιος έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία του στο WikiLeaks, το 

οποίο τιτλοφορείται Inside WikiLeaks και θα εκδοθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο 
του 2011.
Ο Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο σε συνέντευξή 

του στο Spiegel ότι αποχωρεί εξαιτίας της απογοήτευσής του για τον τρόπο με τον 
οποίο ο Τζούλιαν Άσαντζ χειρίζεται το δικτυακό τόπο. 
Την εποχή εκείνη ο Μπεργκ ήταν το δεύτερο πιο γνωστό πρόσωπο του WikiLeaks 

μετά τον ιδρυτή του, ο οποίος σήμερα καταζητείται διεθνώς στο πλαίσιο έρευνας 
των σουηδικών Αρχών σε σχέση με υπόθεση βιασμού -για την οποία ο ίδιος 
αρνείται κάθε κατηγορία.

Ποιος είναι ο δικτυακός τόπος WikiLeaks

Η ιστοσελίδα WikiLeaks αυτοπροσδιορίζεται ως ένας «μη κερδοσκοπικός 
δημοσιογραφικός οργανισμός», που υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγίες 
και φιλοδοξεί να δημοσιοποιεί «σημαντικά νέα και πληροφορίες, παρέχοντας 
ένα καινοτομικό, ασφαλές και ανώνυμο τρόπο σε πηγές, που προσφέρονται να 
διοχετεύσουν πληροφορίες στους δημοσιογράφους μας». 
Πρωτεύοντα ρόλο αποδίδει η ιστοσελίδα στη δημοσιοποίηση πρωτογενούς 

υλικού, καθώς και στην τελειοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να παρέχεται 
απόλυτη προστασία στις πηγές της.
Διαβεβαιώνει ότι το υλικό που παραλαμβάνει το περνά από έλεγχο ακριβείας, 

τόσο μέσω έρευνας, όσο και μέσω τεχνολογικής πιστοποίησης.
Η Wikileaks τέθηκε σε λειτουργία επισήμως το 2007 και αναπτύχθηκε ταχύτατα.
Τον περασμένο Ιούλιο καταχώρισε 91.000 μυστικά αμερικανικά στρατιωτικά 

έγγραφα που αφορούσαν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και κάλυπταν την περίοδο 
2004-2010.
Ιδρυτής της (και «άμισθος διευθυντής» της) είναι ο 40χρονος Αυστραλός 

Τζούλιαν Άσαντζ, που έζησε μια διαταραγμένη οικογενειακή ζωή, σπούδασε 
φυσική, αλλά κυρίως είναι αυτοδίδακτος, έζησε στην Αυστραλία, την Κένυα, την 
Τανζανία και την Ισλανδία, ενώ διέπρεψε ως χάκερ.
Ο δικτυακός τόπος Wikileaks έχει βραβευθεί με διεθνείς διακρίσεις ελευθερίας 

της έκφρασης, ενώ το υλικό του κυρίως αναφέρεται σε: πολέμους, βασανισμούς 
και δολοφονίες, διπλωματία και κατασκοπεία, περιπτώσεις παραβίασης της 
ελευθερίας της έκφρασης, διαφθορά, βία, λογοκρισία.

  Με το θέμα της αμφιέσεως, δηλαδή 
του ντυσίματος ανδρών και γυναικών 
δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε, εάν 
δεν αφορούσε στην πνευματική ζωή 
των ιδίων και εκεί- νων που έρχονται 
σε επικοινωνία μαζί τους. Ο τρόπος 
της αμφιέσεως δεν εκφράζει πάντοτε 
την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. 
Μερικές γυναίκες με προκλητική και 
εξεζητημένη αμφίεση κρύπτουν μέσα 
τους μία απλή και καλοπροαίρετη ψυχή. 
Δεν είναι όμως ωραίο και από πλευράς 
ηθικής και από πλευράς καλαισθητικής 
να βλέπεις ημίγυμνες γυναίκες να μετέ-
χουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και το 
ασεβέστερο να συμμετέχουν σε εκκλη-
σιαστικές εορτές και μυστήρια.
  Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν κακή προ-
αίρεση, ούτε θέλουν να σκανδαλίσουν. 
Σύρονται από τη μόδα και προσπαθούν 
να φανούν απελευθερωμένες από τους 
ηθικι- σμούς και τον συντηρητισμό της 
παλαιάς εποχής. Αμαρτάνουν όμως, 
γιατί ασεβούν κατά της ιερότητος του 
χώρου της Εκκλησίας και σκανδαλίζουν 
πολλούς μέσα στον οίκο του Θεού. 
  Το σώμα πρέπει να φέρει σεμνή εν-
δυμασία, ούτε παλαιομοδίτικη, ούτε 
προκλητική. Οί γυναίκες πρέπει να 
στολίζουν τον εαυτό τους με αίσθημα 
εντροπής και σωφροσύνης, όπως υπα-
γορεύει και ο θείος Απόστολος Παύλος: 
“ Οί γυναίκες να προσεύχονται με κό-
σμια αμφίεση. Να στολίζουν τον εαυτό 
τους με σεμνότητα και σωφροσύνη. Να 
στολίζονται με ότι ταιριάζει σε γυναίκες 
που λένε, ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή 
με καλά έργα.” (Α' Τιμοθ. 2,9-10).
  Οί ακρότητες στην αμφίεση προσβά-

λουν σιγά-σιγά το ηθικό αισθητήριο και 
παρασύρουν την ψυχή στην αναίδεια, 
συνέπεια της οποίας είναι η αχαλίνω-
τη γενετήσια ακολασία. 'Η γύμνωση 
εμφανίζεται σε λαούς απολίτιστους. 
Έτσι στην αρχαία Ελλάδα επεκράτησε 
η γυμνότητα των αγαλμάτων μετά την 
πτώση του πολιτισμού. 'Οπου υπάρχει 
πολιτισμός, εκεί υπάρχει μέτρο, αιδώς 
(ντροπή) και αξιοπρέπεια. Δεν είχε άδι-
κο ο Πλάτων που έλεγε, ότι όποιος δεν 
σέβεται την αιδώ πρέπει να τιμωρείται 
με την μεγαλύτερη ποινή, διότι θεω-
ρείται ασθένεια της πόλεως. Το σώμα 
είναι ναός του Θεού και έχει ιερότητα. 
'Ας είναι λοιπόν σεμνό κατοικητήριο 
του Θεού, ναός πάγκαλος και κατα-
κοσμημένος με πνευματικά στολίδια 
θείων χαρισμάτων και αρετών. Αυτά τα 
κοσμήματα γοητεύουν και προκαλούν 
θαυμασμό. Η προκλητική αμφίεση ανα-
μοχλεύει τα ένστικτα και βρωμίζει τις 
ψυχές μέσα σε χώρο ιερό. 
  Οί εκπτώσεις στα πνευματικά θέματα 
πρέπει να σταματήσουν. Εάν μετα-
τρέψουμε την Εκκλησία σε κόσμο, τί 
θα απομείνει; Μην σκανδαλίζετε τους 
αδυνάτους και μη προκαλείτε τους ευ-
σεβείς. 'Η σαρκολατρεία μολύνει και 
ζημιώνει τον άνθρωπο, καταστρέφει και 
εξαφανίζει λαούς και πολιτισμούς, σκά-
βει και ξεριζώνει την ψυχική και σω-
ματική υγεία, αναστατώνει και διαλύει 
σπίτια και συζυγίες. 
   “Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου 
Θεού.” 

Επιμέλεια, Σεβαστή Χασιώτη

Πνευματικοί προβληματισμοί 
γιά τήν μόδα και τήν αμφίεση

Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

WISEMAN TV

535 Ste-Rose boul. 
Laval-West  H7R 1R6

Το Κατάστημα της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας. 
35 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. 
Φέρτε την Ελλάδα στο σπίτι σας 

με τα καλύτερα ελληνικά κανάλια. 
Με την τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας. 

Για πληροφορίες 
τηλεφωνείστε στο: 
450-627-4975 

ή 514-242-4525 
και ζητείστε τον 

κ. Χρήστο. 
NEW ADDRESS

Ιδιοκτήτης: Σαράντος Βάγκαλης
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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Ουάσινγκτον Μπορεί το χρήμα να 
αγοράσει την ευτυχία; Εξαρτάται τι 
εννοεί κανείς ευτυχία, δείχνει έρευνα 
που κάλυψε σχεδόν όλο τον κόσμο: 
Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει 
μεν την ικανοποίηση από τη ζωή γε-
νικά, συνήθως όμως δεν αυξάνει τα 
θετικά συναισθήματα ούτε κάνει την 
καθημερινότητα πιο απολαυστική.
Το συμπέρασμα αυτό προήλθε από 

έρευνα του Οργανισμού Gallup σε 
136.000 ανθρώπους από 136 χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο, και θεωρητικά 
τουλάχιστον καλύπτει τους περισ-
σότερους λαούς και πολιτισμούς. 
Οι ερευνητές θεωρούν μάλιστα ότι 
πρόκειται «για το πρώτο αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα του πλανήτη Γη».
«Το κοινό πάντα αναρωτιέται: Μας 

κάνει το χρήμα πιο ευτυχισμένους;» 
αναφέρει ο Εντ Ντάινερ, καθηγητής 
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Ίλινοϊ και επικεφαλής της παγκόσμι-
ας μελέτης.
«Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η απά-

ντηση εξαρτάται από το πώς ορίζει 
κανείς την ευτυχία» επισημαίνει. «Αν 
εξετάσουμε την ικανοποίηση από 
τη ζωή, το πώς αξιολογεί κανείς τη 
ζωή του ως σύνολο, βλέπουμε μια 
αρκετά ισχυρή σχέση σε όλο τον 
κόσμο ανάμεσα στο εισόδημα και 
την ευτυχία».
»Από την άλλη πλευρά, είναι πραγ-

ματικά σοκαριστικό πόσο μικρή είναι 
η συσχέτιση όσον αφορά τα θετικά 
συναισθήματα και το πόσο διασκε-
δάζει κανείς» εξηγεί ο ερευνητής.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα θετικά 

συναισθήματα αυξάνονται μεν λίγο 
με την αύξηση του εισοδήματος, 

εξαρτώνται όμως πολύ περισσότερο 
από άλλους παράγοντες όπως ο 
σεβασμός, η αυτονομία, η κοινωνική 
στήριξη και η ικανοποιητική εργασία.
Ο Δρ Ντάινερ επισημαίνει ότι η 

μελέτη του είναι η πρώτη που κάνει 
αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στην 
ικανοποίηση και τα θετικά συναι-
σθήματα.
Η μελέτη εξέτασε μια πληθώρα 

παραμέτρων, όπως το εισόδημα, 
το βιοτικό επίπεδο, την κάλυψη των 
αναγκών για τροφή και στέγαση, τα 
υπάρχοντα και την ικανοποίηση των 
ψυχολογικών αναγκών. Οι συμμε-
τέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογή-
σουν τη ζωή τους γενικά από το 0 (η 
χειρότερη δυνατή ζωή) έως το 10 (η 
καλύτερη δυνατή) και απάντησαν σε 
ερωτήσεις για τον οικογενειακό και 
φιλικό κύκλο, την ελευθερία και την 
ικανοποίηση από τις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Το συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση 

από τη ζωή τείνει να αυξάνεται με 
την αύξηση του εισοδήματος βρί-
σκεται σε συμφωνία με παλαιότερες 
μελέτες για το θέμα, τονίζει ο Δρ 
Ντάινερ. Το καινούργιο με τη νέα 
έρευνα είναι η διάκριση ανάμεσα 
στην ικανοποίηση και τα θετικά συ-
ναισθήματα όπως την όρισαν εκ των 
προτέρων οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύοντα 

στο Journal of Personality and 
Social Psychology.
Ορισμένες προηγούμενες έρευνες, 

πάντως, είχαν δείξει ότι το χρήμα 
παύει να αυξάνει την ευτυχία από τη 
στιγμή που κανείς ξεπερνά το όριο 
της φτώχιας.

Tι αγοράζουν τα λεφτά
Το χρήμα «κάνει τη ζωή πιο ικανοποιητική, 

όχι όμως και απολαυστική»

$44.97

$34.97$59.97

$55.97

Αντιπαράθεση του υφυπουργού Οικονομικών
με βουλευτή του ΠαΣοΚ για τον προϋπολογισμό

Αθήνα Ένταση δημιουργήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
στην συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όταν ο βουλευτής 
του ΠαΣοΚ κ. Γ. Φλωρίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «100% αποτυχία 
στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού». 
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης απάντησε στον κ. Φλωρίδη πως 
«αυτά που λέτε είναι αλχημείες» προκαλώντας εκ νέου την αντίδραση του κ. 
Φλωρίδη. Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε απευθυνόμενος στον κ. 
Σαχινίδη: «στον προϋπολογισμό του 2011, η κυβέρνηση έθεσε ένα και μοναδικό 
στόχο: να μειώσει το έλειμμα κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 6,8 δισ. 
ευρώ. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει ανακοινώσει επισήμως πως θέλει να επιβάλει 
πρόσθετα μέτρα για να συγκεντρώσει 6,4 δισ. ευρώ. Απόκλιση δηλαδή από τον 
στόχο κατά 100%. Η αποτυχία κύριε υπουργέ είναι καθολική».
Ο κ. Σαχινίδης χαρακτήρισε «αλχημείες» τα στοιχεία του κ. Φλωρίδη λέγοντας 
ότι 100% αποτυχία θα ήταν αν το έλλειμμα από 7,5% αυξανόταν στο 15% του 
ΑΕΠ. 
Ο κ. Φλωρίδης αντέτεινε στον κ. Σαχινίδη πως οι αριθμοί είναι αριθμοί αλλά δεν 
θέλησε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση. 
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ και πρώην υπουργός κ. Κ. Γείτονας είχε 
ζητήσει από τον κ. Σαχινίδη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη όπως είπε, 
να διευκρινίσει το ακριβές ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του 
ελλείμματος κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ.
Κριτική στον κ. Σαχινίδη άσκησαν και οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην 
Επιτροπή. Πάντως οι βουλευτές όλων των κομάτων ζήτησαν από τον κ. Σαχινίδη 
να επισκεφθούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Ν.Δ. τονίζει ότι – όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα 
– η νέα δανειακή σύμβαση, το πλαίσιο της οποίας 
διαμορφώθηκε στη Σύνοδο της 26ης Οκτωβρίου, 
είναι αναπόφευκτη και είναι ανάγκη να ψηφιστεί. 
Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις όποιες οικονομικές 
πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο μέλλον.
Και όταν έρθει το μνημόνιο, τότε θα πρέπει να γίνει 

διαπραγμάτευση.
Τη διαπραγμάτευση αυτή, όμως, θα πρέπει να την 

κάνει μία νέα κυβέρνηση, που θα προέλθει από 
εκλογές και η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτι-
κές ανάκαμψης και όχι άλλες πολιτικές μεγαλύτερης 
ύφεσης. Πολιτικές, που θα φέρουν ανάκαμψη στην 
οικονομία και ελπίδα στην κοινωνία.
Αυτό από τον κ. Παπανδρέου ή μαζί με τον κ. 

Παπανδρέου δεν μπορεί να γίνει.
Γιατί έχασε κάθε νομιμοποίηση και στην κοινωνία 

και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Και γιατί είναι, πλέον, αφερέγγυος στους ξένους, 

μετά τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς του στο θέμα 
του δημοψηφίσματος.
Δεν τον πιστεύει και δεν τον εμπιστεύεται κανένας πια. 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Από την πρώτη στιγμή, που ο κ. Παπανδρέου 
ανακοίνωσε την απόφασή του για δημοψήφισμα, 
πήραμε υπεύθυνη, ξεκάθαρη και αποφασιστική 
θέση.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης 

Σαμαράς, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε τονίσει ότι «η Ν.Δ. 
θα αποτρέψει πάση θυσία τέτοιους τυχοδιωκτικούς 
πειραματισμούς». Αποφασισμένη, δηλαδή, να μα-
ταιώσει το δημοψήφισμα, την πιο διχαστική, την 
πιο εκβιαστική, αλλά και πιο επικίνδυνη απόπειρα 
του κ. Παπανδρέου. Μια απόπειρα, που -όπως 
εξήγησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας- έθετε 
σε κίνδυνο το μέλλον μας και τη θέση μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό που είπαμε, το κάναμε. Το δημοψήφισμα 

δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό, παρόλο που ο κ. 
Παπανδρέου - αφού, στην αρχή, αιφνιδίασε και 
τους βουλευτές και τους υπουργούς του - πήρε 
ομόφωνη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος. 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η κατάρρευση των εσόδων συνεχίζεται, παρά την 
υλοποίηση και των νέων, τελευταίων, φοροεισπρα-
κτικών μέτρων της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα έσοδα μειώ-

θηκαν κατά 4,4%, το πρώτο δεκάμηνο του έτους. 
Μάλιστα, τον Οκτώβριο τα έσοδα παρουσίασαν 
μείωση κατά 7% από τον περσινό αντίστοιχο μήνα.
Επιβεβαιώνεται συνεχώς η αποτυχία της κυβερ-

νητικής πολιτικής για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, χθες, 
στη Βουλή.
Είναι σαφές, ότι απαιτείται αλλαγή πολιτικής και 

γι’ αυτό θα παλέψουμε

META THN ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 22

Στην εποχή των Αδελφών Μουσουλμάνων
Αιγυπτιακή στροφή με συνάντηση

 του προέδρου Μόρσι με τον αρχηγό της Χαμάς

34               Σάββατο 28 Ιουλίου 2012Ε  BHMA

Τοποθέτηση και προμήθεια Ξύλων

01130 27320 71660

01130 27320 61581

ÊÉÍÇÔÏ:   6980578094  ·  6979923306

Αγκυρα, Τουρκία «Δεν πρόκειται να επιτρέψου-
με την εγκατάσταση του ΡΚΚ στη βόρεια Συρία 
και τη δημιουργία απειλής εναντίον της χώρας 
μας» διαμηνύει ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ 
Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα πρόκειται να 
αναλάβει δράση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο. Ο Ερντογάν δηλώνει ακόμη ότι ο Σύρος πρόε-
δρος Μπασάρ αλ-Άσαντ και ο στενός κύκλος του 
βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο, και βρίσκο-
νται σε εξέλιξη προετοιμασίες για «μία νέα εποχή» 
στη Συρία.
Η ανησυχία και η ένταση που επικρατεί στην 

Τουρκία σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε την Πέμπτη ο Ταγίπ Ερντογάν πριν 
αναχωρήσει για τη Βρετανία.
Ως προς την προοπτική διαμόρφωσης κουρδικής 

περιοχής στη βόρεια Συρία, ο πρωθυπουργός της 
Τουρκίας τόνισε ότι θα ζητηθεί η συνδρομή του 
Βορείου Ιράκ.
Ο Ερντογάν είπε πως σε σχέση με τις εξελίξεις 

στο βόρειο τμήμα της Συρίας «λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα», ενώ τόνισε πως μέχρι την 
προσεχή Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ 
Νταβούτογλου θα 
επισκεφθεί το 
Βόρειο Ιράκ έτσι 
ώστε να ενημερω-
θεί η διοίκησή του 
για τις ευαισθησί-
ες της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν είπε 

ότι υπάρχει ήδη το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο «και 
είναι λάθος να δημιουργηθεί ένα Κουρδικό Εθνικό 
Συμβούλιο». Σύμφωνα με τον Τούρκο πρωθυπουρ-
γό, «η Τουρκία δεν επιθυμεί τον διαμελισμό της 
Συρίας, όπως και την έναρξη συγκρούσεων μεταξύ 
αιρέσεων ή εθνοτήτων». 
«Στη βόρεια Συρία δεν υπάρχουν μόνο Κούρδοι, 

αλλά και Τούρκοι και Άραβες» προσέθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση για το περιεχόμενο του 

μηνύματος που θα δοθεί στη διοίκηση του Βορείου 
Ιράκ, ο Ερντογάν ανέφερε: «Θα πούμε ότι το ζη-
τούμενο είναι να μην διαταραχθεί η εμπιστοσύνη 
μας προς εσάς. Μη δώσετε λαβή για λανθασμένα 
βήματα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα φέρουμε 
εμείς την ευθύνη».
Ερωτηθείς για το αν τίθεται θέμα δημιουργίας πα-

ρεμβαλλόμενης γραμμής με τη Συρία, ο Ερντογάν 
είπε πως «η παρεμβαλλόμενη γραμμή, η γραμμή 
ασφάλειας και τα στρατόπεδα είναι μεταξύ των 
εναλλακτικών λύσεων. Οι προτεραιότητες όμως 
εξαρτώνται από τη διαδικασία».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕa

Εάν χρειαστεί θα το κάνουμε»
Με ανάληψη δράσης κατά του PKK στη 

Συρία προειδοποιεί ο Ερντογάν

6937271405

mariannagrvarra@gmail.com

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 
2013. Η ετήσια φορολο-
γική δήλωση φέτος ήταν 
για πρώτη φορά υποχρε-
ωτικό να γίνει από όλους 
τους φορολογουμένους 
μόνο μέσω διαδικτύου. 
Αυτό σημαίνει ότι φέ-
τος και οι ομογενείς, 
που ζουν εκτός Ελλάδος, 
αλλά έχουν εισόδημα ή 
ακίνητα πάνω από κά-
ποιο όριο στην Ελλάδα, 
χρειάσθηκε για πρώ-
τη φορά να υποβάλουν 
την φορολογική δήλω-
σή τους διαδικτυακώς, 
μέσω internet. 
Εκτός από την ετήσια 

φορολογική δήλωση ει-
σοδήματος, χρειάσθηκε 
να υποβληθεί ηλεκτρο-
νικά και το Ε9 εντός 
Σεπτεμβρίου 2013, για 
όσους το 2012 έκαναν 
αλλαγές στα εντός σχε-
δίου ή οικισμού ακίνητά 
τους, δηλαδή όσοι πού-
λησαν, αγόρασαν, δώ-
ρισαν ή έλαβαν δωρεά, 
έκαναν γονική παροχή ή 
έλαβαν ακίνητα με γονι-
κή παροχή, ή δήλωσαν 
για πρώτη φορά ακίνητα 
από κληρονομία. 
Επιπροσθέτως, μέχρι 

14 Οκτωβρίου όλοι όσοι 
έχουν αγροτεμάχια στην 
Ελλάδα, πρέπει να τα 
δηλώσουν στο Ε9, που 
κι αυτό μόνο ηλεκτρονι-
κά μπορεί να υποβληθεί. 
Σημειώνεται ότι για τους 
ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων 
στην Ελλάδα η δήλωση 
του Ε9 μέχρι 14-10-2013 
είναι υποχρεωτική, ακό-
μα κι αν το 2012 δεν έκα-
ναν καμία αλλαγή στα 
αγροτεμάχιά τους, ακό-
μα κι αν τα ίδια αγροτε-
μάχια τα έχουν δηλώσει 
μία ή και περισσότερες 
φορές σε χειρόγραφο Ε9 

που έχουν υποβάλει στην 
εφορία από το 1999 μέ-
χρι πέρυσι. 
Εκτός όλων των ανωτέ-

ρω, όλα τα εκκαθαριστι-
κά και τα ειδοποιητήρια 
για τον φόρο εισοδήμα-
τος, αλλά και τον ΦΑΠ 
(φόρο ακίνητης περιου-
σίας) έρχονται και ηλε-
κτρονικά, εκτός του ότι 
πληρώνονται ηλεκτρο-
νικά, χωρίς να χρειάζε-
ται κάποιος να πηγαίνει 
στην εφορία ή στην τρά-
πεζα, εφόσον βεβαίως 
έχει internet banking. 
Είναι συνεπώς φανερό 

ότι για να έχει κάποιος 
σχέσεις με την εφορία 
στην Ελλάδα πρέπει να 
έχει πρόσβαση στον ηλε-
κτρονικό φάκελλό του, 
για να βλέπει την φετινή 
και τις προηγούμενες δη-
λώσεις του, να πληρώνει 
τους φόρους του, να δη-
λώνει τα ακίνητά του και 
να λαμβάνει κάθε άλλη 
πληροφορία σχετικώς με 
τα φορολογικά του.
Για να έχει όμως πρό-

σβαση στον ηλεκτρονικό 
φορολογικό του φάκελ-
λο, θα πρέπει καθένας 
μας να έχει δύο κωδι-
κούς, που τους γνωρίζει 
μόνο ο ίδιος, μαζί με τον 
λογιστή και τον δικηγό-
ρο του. Είναι ο πρώτος 
κωδικός, που λέγεται 
username και ο δεύτε-
ρος κωδικός, που λέγεται 
password. Με τους δύο 
αυτούς κωδικούς κάθε 
φορολογούμενος από 
οποιονδήποτε ασφαλή 
υπολογιστή, οπουδήποτε 
στον κόσμο, μπορεί να 
έχει πρόσβαση στην φο-
ρολογική εικόνα του για 
κάθε φορολογικό ζήτημα 
στην Ελλάδα. 
Υπάρχουν κάποιοι που 

έχουν αποκτήσει τους 
δύο αυτούς κωδικούς 
πριν από λίγα χρόνια, 
όταν δεν χρειαζόταν να 
πάρουν κλειδάριθμο. 
Αυτοί οι φορολογούμε-
νοι πρέπει να πάρουν 
κλειδάριθμο μέχρι το 
τέλος του έτους, για να 
ανανεώσουν τους κωδι-
κούς τους. 
Από τους υπόλοιπους 

φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο υ ς , 
υπάρχουν εκείνοι που 
προσφάτως έλαβαν κλει-
δάριθμο και απέκτησαν 
τους δύο κωδικούς. Αυ-
τοί δεν χρειάζεται να 
κάνουν τίποτα παραπά-
νω, διότι έχουν πλήρη 
ηλεκτρονική πρόσβαση 
στον φορολογικό φάκελ-
λό τους και μπορούν να 
υποβάλλουν δηλώσεις 
και να κάνουν πληρωμές 
ηλεκτρονικά. 
Η τελευταία κατηγορία 

είναι εκείνοι οι φορολο-
γούμενοι που ούτε στο 
απώτερο παρελθόν είχαν 
αποκτήσει τους δύο κω-
δικούς, ούτε προσφάτως 
έλαβαν κλειδάριθμο για 
να δημιουργήσουν τους 
δύο κωδικούς. Οι φορο-
λογούμενοι αυτοί πρέπει 
το συντομώτερο δυνατόν 
α) να υποβάλουν αίτηση 
μέσω ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή για κλειδάριθμο 
και β) οι ίδιοι, ή κάποιος 
πληρεξούσιός τους με 
εξουσιοδότηση ή πληρε-
ξούσιο, να παραλάβουν 
τον κλειδάριθμο από την 
εφορία και μετά να δη-
μιουργήσουν τους δύο 
κωδικούς για να «μπαί-
νουν» στην ηλεκτρονική 
εφορία τους, να λαμ-
βάνουν γνώση των δε-
δομένων τους και να τα 
τακτοποιούν τα φορολο-
γικά τους. 

Η εφορία της Ελλάδας 
στην ηλεκτρονική εποχή 

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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σε πετρέλαια, αλλά τα πετρέλαιά της πρέπει 

να πουληθούν. Ενα μεγάλο μέρος τους πω-
λούνται στον υπόλοιπο Καναδά και το άλλο 
εξάγεται στις ΗΠΑ. Ομως η Αλμπέρτα μπορεί 
να πουλήσει περισσότερα πετρέλαια και βλέπει 
ότι οι αγορές της Ασίας και κυρίως η Κίνα θα 
μπορούσε να αγοράσει μεγάλο μέρος από αυτά. 
Ομως η Αλμπέρτα δεν βρέχεται από θάλασσα. 
Γι’ αυτό προγραμματίζει να κατασκευάσει αγω-
γούς που θα πηγαίνουν στα καναδικά λιμάνια 
του Ειρηνικού, τα οποία όμως βρίσκονται στην 
γειτονική της επαρχία την B.C, την Βρετανική 
Κολομβία.
 Λογικά οι δύο επαρχίες από κοινού με την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπρεπε να προσπα-
θούσαν αυτό το μεγαλεπήβολο και πολυέξοδο 
έργο (υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 5.5 δισεκα-
τομμύρια) να κατασκευαστεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα.
 Ομως και για την κατασκευή αυτού του έργου, 

όπως άλλωστε για τις κατασκευές όλων των με-
γάλων έργων, παρεμβάλλονται πολλά εμπόδια. 
Γι’ αυτό το συγκεκριμένο έργο παρεμβάλλονται 
εμπόδια από τους Αυτοχθόνους, δεδομένου ότι 
οι αγωγοί πρέπει να περάσουν και από  δικές 
τους περιοχές, από διάφορες Περιβαλλοντο-
λογικές οργανώσεις που βλέπουν κινδύνους 
μόλυνσης του περιβάλλοντος, καθώς και από 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της 
B.C. (το επαρχιακό NDP) που έχει ταχθεί κατά 
της κατασκευής του έργου, καθώς και από διά-
φορες άλλες πλευρές.

B.C.: Ζητούμε ‘λογικό μερίδιο’

Από εκεί όμως που η κυβέρνηση της Αλμπέρτας 
δεν περίμενε αντίδραση ήταν η κυβέρνηση της 
Βρετανικής Κολομβίας, αφού και αυτή η επαρ-
χία σίγουρα από πολλές απόψεις θα ωφεληθεί.
 Ομως η πρωθυπουργός της επαρχίας αυτής, η 

κα Christy Clark παρακάμπτοντας πολλές και 
διάφορες δικαιολογίες που άνετα θα μπορούσε 
να επικαλεστεί προκειμένου να μην δείξει την 
αντίθεσή της στην κατασκευή του έργου αυτού, 
επικαλέστηκε το ποσοστό των κερδών με τα 
οποία η επαρχία της  θα έπρεπε να αποζημιωθεί. 
Θέλουμε «λογικό μερίδιο» από τα κέρδη, δήλωσε 
χωρίς άλλες περιστροφές. 
Οπως ήταν φυσικό η δήλωσή της αυτή, προκά-

λεσε την άμεση απάντηση της πρωθυπουργού 
της Αλμπέρτας κας Alison Redford, η οποία 
δήλωσε:
«Η Αλμπέρτα δεν πρόκειται να μοιραστεί τα 

εισοδήματά της, και δεν βλέπω καμία άλλη 
πρόταση, ούτε έχω πρόθεση να συζητήσω ο,τι-
δήποτε άλλο».
 Ο μεταξύ των δύο πρωθυπουργών διάλογος 

αυτός, όπως ήταν επόμενο άναψε φωτιές σε όλο 
τον Καναδά, αφού, κατά παράδοση, μεταξύ των 
επαρχιών διακινούνται ελεύθερα τα διάφορα 
προϊόντα τους. Βέβαια αυτός ο πετρελαιαγω-
γός είναι κάτι το διαφορετικό, από ας πούμε 
ένα φορτίο ντομάτες, ή γάλα, αλλά θεωρητικά 
τουλάχιστον, δεν παύει να συγκαταλέγεται και 
αυτός στην κατηγορία της ελεύθερης  διακίνη-
σης των προϊόντων.
Ομως η B.C. είναι αποφασισμένη να επωφελη-

θεί από αυτόν τον πετρελαιαγωγό. Γι’ αυτό η κα 
Κλαρκ σε όσους ασκούν εναντίον της κριτική 
απαντάει: 
 «Βασικά αυτό που επιδιώκουμε είναι η Αλ-

μπέρτα και ο Καναδάς  να παρακαθίσουν μαζί 
μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκει-
μένου να βρούμε την λύση του προβλήματος. 
Αν αυτό δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, 
ότι δηλαδή έτσι τίθεται θέμα παρεμπόδισης του 
εμπορίου υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος 
επίλυσης του προβλήματος. Και αυτός είναι η 
μη κατασκευή του πετρελαιαγωγού.

Φωτιές στο ομοσπονδιακό σύστημα

Μετά από αυτά που προαναφέραμε, αν κάποιος 
ζητήσει από έναν συνομιλητή του την απάντηση 
στο θέμα αυτό, νομίζω ότι οι μεν κάτοικοι της 
Αλμπέρτας θα έλεγαν ότι η επαρχία μας έχει δί-
καιο, οι δε κάτοικοι της Βρετανικής Κολομβίας, 
ότι η δική μας έχει το δίκαιο με το μέρος της.
 Όμως και  οι δύο επαρχίες ανήκουν στην ίδια 

ομοσπονδία. Και οι δύο αποτελούν τμήμα του  
Καναδά. Και μέχρι τώρα, επισήμως τουλάχι-
στον η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τηρεί σιγή 
ιχθύος. Ομως όποια θέση και να πάρει, δεν θα 
μπορέσει να ικανοποιήσει και τις δύο επαρχί-
ες, πολύ περισσότερο ενδέχεται να αποτελέσει 
προηγούμενο, οπότε τα προϊόντα που φεύγουν 
από την  μία επαρχία και πηγαίνουν στην άλλη 
θα πρέπει να επιβαρύνονται με επαρχιακούς 
δασμούς!! Αν γίνει όμως κάτι τέτοιο για πια 
ομοσπονδία θα μιλάμε; 
 Επί χρόνια η ενότητα του Καναδά φαινόταν 

ότι κινδύνευε από την επιθυμία των Γαλλοφώ-
νων του Κεμπέκ που ήθελαν να δημιουργήσουν 
το δικό τους κράτος. Το αίτημα αυτών φυσικά 
και υπάρχει και καλλιεργείται από τους υπο-
στηρικτές του χωρισμού του Κεμπέκ, και σίγου-
ρα θα βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής 
περιόδου,  η οποία ανεπισήμως έχει αρχίσει 
στην επαρχία μας.
 Ομως τώρα φαίνεται ότι αυτή η ενότητα θα 

πρέπει να δοκιμαστεί και να περάσει και μέσα 
από τον πετρελαιαγωγό που προγραμματίζει να 
κατασκευάσει η εταιρία  Northern Gateway, 
αφού διακυβεύονται πολλά δισεκατομμύρια 
δολάρια.

Ελληνοκαναδικό  BHMA4                Σάββατο 10 Αυγούστου 2013
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Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21
Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

Ουάσινγκτον Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Ομπάμα υπεραμύνθηκε της εξωτερικής 
πολιτικής που άσκησε στη διάρκεια της θητείας 
του και επέκρινε εμμέσως τις θέσεις του Ρεπου-
μπλικανού αντιπάλου του Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος 
αρχίζει αυτήν την εβδομάδα περιοδεία στην Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή.
«Πριν από τέσσερα χρόνια, έδωσα μια υπόσχε-

ση. Υποσχέθηκα να τα βάλω με τους εχθρούς 
μας και να ανανεώσω την ικανότητά μας να κα-
θοδηγούμε τον κόσμο. Και ως πρόεδρος αυτό 
έπραξα» τόνισε ο Ομπάμα ενώπιον του ετήσιου 
συνεδρίου της οργάνωσης βετεράνων πολέμου 
(VFW) στο Ρίνο της Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.
«Τη στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε δυσκο-

λίες στη χώρα μας και εξετάζουμε αποφάσεις 
που είναι απαραίτητες, εσείς έχετε τις δεσμεύ-
σεις που έδωσα και αυτές που τήρησα, γνωρίζε-
τε όσα υλοποίησα» δήλωσε ο Ομπάμα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την αποχώρη-

ση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Οι 
τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν 
από τη χώρα το Δεκέμβριο του 2011, όπως είχε 
δεσμευτεί.
Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ρόμνεϊ, ο 

οποίος διαφωνούσε με αυτό το χρονοδιάγραμ-
μα, ο Ομπάμα τόνισε ότι «αυτοί που είπαν ότι 
ο επαναπατρισμός των στρατιωτών μας θα ήταν 
ένα λάθος, θα είχαν διατηρήσει δεκάδες χιλιάδες 
μέλη των δυνάμεών μας στο Ιράκ επ’ αόριστον 
και χωρίς οδικό χάρτη».
«Αλλά όταν κάποιος είναι αρχηγός του στρα-

τού, οφείλει έναν οδικό χάρτη στους στρατιώτες, 
τον οφείλει στη χώρα. Και αυτό σημαίνει πως 
πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πότε αρχίζουν οι 
πόλεμοι αλλά και πότε τελειώνουν» σημείωσε.
Χωρίς να αναφερθεί στις επιθέσεις που συγκλό-

νισαν τη Δευτέρα το Ιράκ, τις πλέον αιματηρές 
των τελευταίων δυόμισι χρόνων, ο Ομπάμα τό-
νισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από 
τη χώρα «με το κεφάλι ψηλά αφήνοντας στους 
Ιρακινούς την ευκαιρία να καθορίσουν το μέλ-

λον τους».
«Όταν ήμουν υποψήφιος [στην πρώτη θητεία] 

είπα ότι αν ο Οσάμα μπιν Λάντεν ήταν στο στό-
χαστρό μας, θα ενεργούσαμε για να προστατεύ-
σουμε τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι 
πρέπει να πάμε στο Πακιστάν» υπογράμμισε ο 
Ομπάμα.
Τις δηλώσεις αυτές είχε καταδικάσει τότε ο Ρό-

μνεϊ, όπως αποκάλυψε το προεκλογικό στρατό-
πεδο του Ομπάμα τον περασμένο Μάιο, με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την αμερικανική 
επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν σε περιοχή του Πακιστάν.
«Υποσχέθηκα να ολοκληρωθεί το έργο στο 

Αφγανιστάν. Ύστερα από χρόνια παρεκκλίσεων, 
έπρεπε να σταματήσουμε τους Ταλιμπάν και να 
ενισχύσουμε τις ικανότητες των Αφγανών» τόνι-
σε. «Για μια ακόμη φορά μερικοί τάχθηκαν κατά 
ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό αυτού του 
πολέμου», ανέφερε επικρίνοντας εμμέσως τον 
Ρόμνεϊ που είχε εκφράσει την διαφωνία του ως 
προς αυτό.
«Αλλά ξέρετε κάτι; Ούτε έτσι θα υπάρξουν 

εγγυήσεις για την ασφάλεια των ΗΠΑ» τόνισε 
ο Ομπάμα, εκφράζοντας ικανοποίηση «για την 
πρόοδο που επιτεύχθηκε από τους Αμερικα-
νούς» στο Αφγανιστάν για να τερματιστεί ο πό-
λεμος «κατά τρόπο υπεύθυνο».
«Γιατί εμείς δείχνουμε το δρόμο σε όλο τον κό-

σμο, ο κόσμος έχει μια νέα στάση απέναντι στις 
ΗΠΑ. Η ικανότητά μας να καθοδηγούμε, προσ-
δίδει περισσότερη εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε 
παντού όπου πηγαίνουμε» είπε ο Ομπάμα.
Ο Ρόμνεϊ, που θα αναμετρηθεί με τον Ομπά-

μα στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, 
αναμένεται επίσης να μιλήσει την Τρίτη ενώπιον 
του VFW στο Ρίνο. Την Πέμπτη θα αρχίσει εξα-
ήμερη περιοδεία στη Βρετανία, το Ισραήλ και 
την Πολωνία.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/
Γαλλικό

Υπεραμύνεται της εξωτερικής πολιτικής του ο Ομπάμα
με το βλέμμα στην περιοδεία Ρόμνεϊ

Στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες είναι ευρέως 
διαδεδομένη η ανέγερση και κτήση ακινήτων κατά 
το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας, σύμφωνα 
με το οποίο περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν στην κυ-
ριότητά τους οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) 
κτισμένες επί ενός ενιαίου κτηρίου (πολυκατοικία) 
στο ίδιο οικόπεδο.

Το κάθε διαμέρισμα θεωρείται ξεχωριστή οριζό-
ντια ιδιοκτησία (condominium στην αγγλοσαξωνική 
ορολογία), που πωλείται και αγοράζεται ή δωρίζεται 
ανεξαρτήτως από τα άλλα διαμερίσματα του ιδίου 
κτηρίου. 

Το σύνολο των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων 
του ιδίου κτηρίου υποχρεούνται να καταβάλουν 
αναλογικώς τις δαπάνες που αφορούν τους κοινόχρη-
στους και κοινόκτητους χώρους της πολυκατοικίας. 

Δαπάνες που αφορούν τους κοινόχρηστους 
χώρους είναι τα έξοδα καθαριότητας του κτηρίου, 
ο κηπουρός, το κοινόχρηστο νερό και ηλεκτρικό, η 
συντήρηση του ανελκυστήρος κλπ. 

Δαπάνες που αφορούν 
τα κοινόκτητα μέρη του 
κτηρίου είναι η επισκευή 
των υδραυλικών σωληνώ-
σεων που δεν αφορούν ένα 
συγκεκριμένο διαμέρισμα, 
η ενίσχυση της στατικότη-
τας του κτηρίου που υπέ-
στη βλάβη από ένα σεισμό 
ή η βαφή των όψεων και 
του εσωτερικού της πολυ-
κατοικίας. 

Η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών γίνεται 
κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην σύσταση 
και στον κανονισμό της πολυκατοικίας για το κάθε 
διαμέρισμα και ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να το 
διαβάσει στο συμβόλαιο με το οποίο αγόρασε το 
διαμέρισμά του, ή στην σύσταση με την οποία ο 
κατασκευαστής του ανήγειρε την οικοδομή. 

Μπορεί επί παραδείγματι ένα διαμέρισμα να 
έχει ποσοστό συγκυριότητος 50 χιλιοστά επί του 
οικοπέδου, επειδή όμως βρίσκεται στον τελευταίο 
όροφο, η συμμετοχή του στις δαπάνες ανελκυστήρος 
να είναι 55 χιλιοστά. 

Εάν κάποιος εκ των συνιδιοκτητών δεν καταβά-
λει το μερίδιο που του αναλογεί στα κοινόχρηστα, οι 
λοιποί συγκύριοι μπορούν να αξιώσουν δικαστικώς 
να υποχρεωθεί να τους τα καταβάλει, πλέον δικαστι-
κών εξόδων και τόκων. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 274/2012 απόφαση του 
Δ΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου: «Κοινά βάρη, στα 
οποία υποχρεούνται να συνεισφέρουν όλοι οι συνι-
διοκτήτες, θεωρούνται η συντήρηση και η επισκευή 
των κοινών μερών του ακινήτου, που ανήκουν στην 
συγκυριότητα όλων. Ως δαπάνη συντήρησης θεω-
ρείται κάθε δαπάνη αναγκαία προς αποφυγή βλάβης 
ή χειροτέρευσης του πράγματος και διατηρήσεώς 
του καταλλήλου, ενώ ως δαπάνη επισκευής κάθε 
δαπάνη αναγκαία προς διόρθωση βλάβης, φθοράς ή 
χειροτέρευσης, συνεπεία της συνήθους χρήσεως ή της 
παρόδου του χρόνου ή εξ άλλης αιτίας (λ.χ. σεισμό). 
Ο κοινωνός που κατέβαλε έξοδα πέραν της μερίδας 
του δικαιούται να ζητήσει τα επιπλέον καταβληθέντα 
από τους λοιπούς κοινωνούς, κατ’ αναλογίαν των 

μερίδων τους». 
Για να γίνει δεκτή από το δικαστήριο η αγωγή 

εκείνου ή εκείνων των συνιδιοκτητών που κατέβαλαν 
και το μερίδιο των ετέρων, που δεν έχουν πληρώσει, 
πρέπει να αποδείξουν τον τρόπο καταβολής των 
παραπάνω χρημάτων, καθώς και να επικαλεσθούν 
και αποδείξουν ότι οι κοινές δαπάνες έγιναν κατόπιν 
αποφάσεως όλων ή της πλειοψηφίας των συνιδιο-
κτητών, ή μετά από απόφαση του δικαστηρίου, ή ότι 
αφορούν μέτρα που ελήφθησαν για την αποτροπή 
επικείμενου κινδύνου για να προστατευθεί το κτήριο 
που ανήκει σε όλους. 

Καταβολή κοινοχρήστων ακινήτου 
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*   Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013.   

     www.BHMA.net Ελληνοκαναδικό  BHMA24       Σάββατο 23 Μαρτίου 201338          Σάββατο 28 Ιουλίου 2012Ελληνοκαναδικό  BHMA

www.BHMA.net  66               Σάββατο 8 Μαϊου 2010  Ελληνοκαναδικό  BHMA
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
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Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21
Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

Ουάσινγκτον Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Ομπάμα υπεραμύνθηκε της εξωτερικής 
πολιτικής που άσκησε στη διάρκεια της θητείας 
του και επέκρινε εμμέσως τις θέσεις του Ρεπου-
μπλικανού αντιπάλου του Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος 
αρχίζει αυτήν την εβδομάδα περιοδεία στην Ευ-
ρώπη και τη Μέση Ανατολή.
«Πριν από τέσσερα χρόνια, έδωσα μια υπόσχε-

ση. Υποσχέθηκα να τα βάλω με τους εχθρούς 
μας και να ανανεώσω την ικανότητά μας να κα-
θοδηγούμε τον κόσμο. Και ως πρόεδρος αυτό 
έπραξα» τόνισε ο Ομπάμα ενώπιον του ετήσιου 
συνεδρίου της οργάνωσης βετεράνων πολέμου 
(VFW) στο Ρίνο της Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.
«Τη στιγμή αυτή που αντιμετωπίζουμε δυσκο-

λίες στη χώρα μας και εξετάζουμε αποφάσεις 
που είναι απαραίτητες, εσείς έχετε τις δεσμεύ-
σεις που έδωσα και αυτές που τήρησα, γνωρίζε-
τε όσα υλοποίησα» δήλωσε ο Ομπάμα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την αποχώρη-

ση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Οι 
τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν 
από τη χώρα το Δεκέμβριο του 2011, όπως είχε 
δεσμευτεί.
Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ρόμνεϊ, ο 

οποίος διαφωνούσε με αυτό το χρονοδιάγραμ-
μα, ο Ομπάμα τόνισε ότι «αυτοί που είπαν ότι 
ο επαναπατρισμός των στρατιωτών μας θα ήταν 
ένα λάθος, θα είχαν διατηρήσει δεκάδες χιλιάδες 
μέλη των δυνάμεών μας στο Ιράκ επ’ αόριστον 
και χωρίς οδικό χάρτη».
«Αλλά όταν κάποιος είναι αρχηγός του στρα-

τού, οφείλει έναν οδικό χάρτη στους στρατιώτες, 
τον οφείλει στη χώρα. Και αυτό σημαίνει πως 
πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πότε αρχίζουν οι 
πόλεμοι αλλά και πότε τελειώνουν» σημείωσε.
Χωρίς να αναφερθεί στις επιθέσεις που συγκλό-

νισαν τη Δευτέρα το Ιράκ, τις πλέον αιματηρές 
των τελευταίων δυόμισι χρόνων, ο Ομπάμα τό-
νισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από 
τη χώρα «με το κεφάλι ψηλά αφήνοντας στους 
Ιρακινούς την ευκαιρία να καθορίσουν το μέλ-

λον τους».
«Όταν ήμουν υποψήφιος [στην πρώτη θητεία] 

είπα ότι αν ο Οσάμα μπιν Λάντεν ήταν στο στό-
χαστρό μας, θα ενεργούσαμε για να προστατεύ-
σουμε τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι 
πρέπει να πάμε στο Πακιστάν» υπογράμμισε ο 
Ομπάμα.
Τις δηλώσεις αυτές είχε καταδικάσει τότε ο Ρό-

μνεϊ, όπως αποκάλυψε το προεκλογικό στρατό-
πεδο του Ομπάμα τον περασμένο Μάιο, με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την αμερικανική 
επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μπιν 
Λάντεν σε περιοχή του Πακιστάν.
«Υποσχέθηκα να ολοκληρωθεί το έργο στο 

Αφγανιστάν. Ύστερα από χρόνια παρεκκλίσεων, 
έπρεπε να σταματήσουμε τους Ταλιμπάν και να 
ενισχύσουμε τις ικανότητες των Αφγανών» τόνι-
σε. «Για μια ακόμη φορά μερικοί τάχθηκαν κατά 
ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό αυτού του 
πολέμου», ανέφερε επικρίνοντας εμμέσως τον 
Ρόμνεϊ που είχε εκφράσει την διαφωνία του ως 
προς αυτό.
«Αλλά ξέρετε κάτι; Ούτε έτσι θα υπάρξουν 

εγγυήσεις για την ασφάλεια των ΗΠΑ» τόνισε 
ο Ομπάμα, εκφράζοντας ικανοποίηση «για την 
πρόοδο που επιτεύχθηκε από τους Αμερικα-
νούς» στο Αφγανιστάν για να τερματιστεί ο πό-
λεμος «κατά τρόπο υπεύθυνο».
«Γιατί εμείς δείχνουμε το δρόμο σε όλο τον κό-

σμο, ο κόσμος έχει μια νέα στάση απέναντι στις 
ΗΠΑ. Η ικανότητά μας να καθοδηγούμε, προσ-
δίδει περισσότερη εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε 
παντού όπου πηγαίνουμε» είπε ο Ομπάμα.
Ο Ρόμνεϊ, που θα αναμετρηθεί με τον Ομπά-

μα στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου, 
αναμένεται επίσης να μιλήσει την Τρίτη ενώπιον 
του VFW στο Ρίνο. Την Πέμπτη θα αρχίσει εξα-
ήμερη περιοδεία στη Βρετανία, το Ισραήλ και 
την Πολωνία.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/
Γαλλικό

Υπεραμύνεται της εξωτερικής πολιτικής του ο Ομπάμα
με το βλέμμα στην περιοδεία Ρόμνεϊ
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επιχείρησης μαντείων και χρη-
σμών”. Άλλωστε αυτή την “έξυπνη” 
τακτική ακολούθησε ο γιός του, Μι-
χαήλ και αυτός. Ο νεώτερος Μιχαήλ 
όταν είδε πως δεν καταστρεφόταν 
από πυρκαϊά κάποια πόλη, όπως 
είχε προφητεύσει, έσπευσε και την 
πυρπόλησε ο ίδιος!… Το ατύχημα 
ήταν ότι έγινε αντιληπτός από τους 
κατοίκους της πόλεως κι αυτό σήμα-
νε το τέλος του και το τέλος των… 
“προφητειών” του.

Στις μέρες μας μη έχοντας με τι 
άλλο ν’ ασχοληθούμε, επειδή μπαί-
νομε στη τρίτη χιλιετία, φέραμε στο 
προσκήνιο τον Νοστράδαμο, και 
αναστήσαμε όλους τους χρησμούς 
των αστρολόγων. Οι τηλεοράσεις και 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναγωνί-
ζονται περισσότερο χρόνο στους δι-
αδόχους του Νοστράδαμου.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 
έχουν εκτενείς στήλες με ωροσκό-
πια. Και για κάθε ενδεχόμενο, λήγο-
ντας του 20ού αιώνος και αρχομένου 
του 21ου, μιας κι έχουμε αναπτύξει 
σε απίστευτο βαθμό και την τηλεφω-
νία μας, παίρνουμε… “όσοι πιστοί” το 
09… και συνδιαλεγόμαστε αυτοπρο-
σώπως με την… Ανδρομέδα ή τον… 
κ. Πλούτωνα ή Κρόνο, πλουτίζοντάς 
τους κατά περίπτωση και μαθαίνο-
ντας ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας… Κι αν 
τολμήσετε πέστε κάτι στους αφελείς 
ενδιαφερομένους, που προάγουν 
ολοένα και περισσότερο τις “χρυσές 
δουλειές” των αστρολόγων.

Σε εποχή που το εμπόριο των 
ψυχοναρκωτικών ανθεί αφάνταστα 
κάποιοι ούτε που υποψιάζονται τον 
κίνδυνο. Ωστόσο τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.

Πως ο σημερινός άνθρωπος ανέ-

χεται μοιρολατρικά ένα τέτοιο εμπαιγ-
μό; Διότι περί καθαρού εμπαιγμού 
και αγυρτείας πρόκειται.

Διότι α) η αστρολογία απέτυχε 
άπειρες φορές. Κι αν κάποτε δεν 
έπεσε έξω, αυτό ήταν καθαρά συ-
μπτωματικό.

β) Διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία 
να πιστεύουμε πως τα νεκρά άστρα 
μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 
μας ή να προφητεύσουν το μέλλον 
μας.

και γ) Διότι ούτε επιστήμη είναι, 
ούτε και αξιόπιστη αποδείχθηκε.

Η αστρολογία είναι ένα πολύ φθηνό 
και επικίνδυνο υποκατάστατο. Προ-
σφέρεται δε ανέντιμα, αλλά και πανά-
κριβα στον άνθρωπο. Και βέβαια σε 
κείνον που μη πιστεύοντας στο Θεό 
έχει την αφέλεια να προσδοκά λύση 
των προβλημάτων του από γόητες 
και πλάνους. Δηλαδή σε πρόσωπα, 
που γυρίζοντας μια γυάλινη σφαίρα 
ή “συνομιλώντας” με πνεύματα πα-
νούργα και πονηρά, τον σπρώχνουν 
στο ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
της ζωής του μοιρολατρικά.

Είναι να κλαίει κανείς για όσους 
ασκούν την απόκρυφη και “ευτελή” 
αυτή “τέχνη”, όπως επίσης και τα 
απατημένα και δυστυχισμένα θύμα-
τά τους…

Ν. Ροδινός

*Βλ. και άρθρο “Αστρολογία” στο 
Επιστημονικό και Φοιτητικό Περιοδι-
κό “Η Δράσις μας” τ. 374, Δεκέμβριος 
1999

“Προς την ΝΙΚΗΝ”, Φεβρουάρι-
ος 2000

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  
Η επιστήμη της απάτης
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να προσθέσω».
Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, η Μαριάννα Τζιάντζη, 
με τίτλο «Μια φοράδα που ξεψύχησε στη γράνα» 
αναφέρεται σε μερικά άλλα γεγονότα, άσχετα επι-
φανειακά με την πρώτη αφήγηση, που ενώνονται, 
όμως, πολύ δυνατά μεταξύ τους στα μαύρα άδυτα 
της ανθρώπινης ψυχής.
«Φρικτό θάνατο βρήκε ένα άλογο πέρυσι τον Ια-
νουάριο σε ένα χωριό του Δήμου Ολυμπίας. Ο ιδι-
οκτήτης του, που για κάποιο λόγο ήθελε να το ξε-
φορτωθεί, το έδεσε από τον κοτσαδόρο του αυτο-
κινήτου του και το έσερνε επί δύο χιλιόμετρα στην 
άσφαλτο, αναπτύσσοντας ταχύτητα την οποίαν 
δεν μπορούσε να φτάσει τρέχοντας το ζώο. (...) 
Ούτε στα κτήνη δεν αξίζει τέτοιο μαρτύριο: τα δύο 
μπροστινά πόδια του θηλυκού αλόγου έσπασαν, 
το δέρμα του τρίφτηκε κι έλιωσε, ενώ στην κοιλιά 
του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα που αιμορραγούσε 

και απ΄όπου φαίνονταν τα εντόσθιά του. Ύστερα 
ο ιδιοκτήτης έλυσε το ζώο, αφήνοντάς το σε ένα 
αρδευτικό χαντάκι, μια γράνα, για να αργοπεθά-
νει. Σε παρόμοια διαδικασία είχαν υποβληθεί το 
2009 στη Νέα Μανωλάδα και άνθρωποι, όχι όμως 
Έλληνες, αλλά Μπανγκλαντεσιανοί, με σκοπό τον 
σωφρονισμό τους, όχι τη θανάτωση τους». (…)
«Όταν όλοι σχεδόν οι Έλληνες αγρότες είχαν απο-
κτήσει τρακτέρ, πολλοί θανάτωσαν τα γαϊδούρια 
τους ή μάλλον επιτάχυναν το θάνατό τους. Κάποιοι 
απλώς τα εγκατέλειπαν δεμένα και χωρίς νερό σε 
ένα χωράφι, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, περνούσαν 
δύο σύρματα ανάμεσα στα σαγόνια του ζώου και 
τα έδεναν σφικτά στο κεφάλι του, με τρόπο ώστε 
το στόμα να μένει μισάνοικτο, ο γάιδαρος να μη 
μπορεί να φάει και να καταπιεί κι έτσι να πεθάνει 
από δίψα και ασιτία. Ένας φίλος, που μεγάλωσε 
σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, θυμάται τις μύγες 
που βούιζαν πάνω από τις αιμάσσουσες πληγές 
που χάραζε το σύρμα στα μάγουλα του δόλιου του 
ζωντανού. Ήταν μια σκληρή λύση ανάγκης, καθώς 
το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορούσε να αντέξει 
τη συντήρηση του γάιδαρου και του τρακτέρ, ενώ 
τότε μάλλον θα ήταν αδιανόητο να ασκηθεί δίωξη 
σε αγρότη για παραμέληση όνου».  
Σκληρή λύση ανάγκης... που δεν παύει, όμως, να 
δείχνει με μελανά χρώματα τα σκοτεινά αποθέμα-
τα απανθρωπιάς που ορισμένοι κρύβουν μέσα 
τους.
Πάντα κάποια δικαιολογία υπάρχει για τις οποιεσ-
δήποτε ακρότητες που διαπράττονται. Πάντα 
αναζητούνται αιτίες που να δικαιολογούν βαρβα-
ρότητες και φρικαλεότητες. Δικαιολογίες και αιτίες, 
όμως, που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αν 
μη τι άλλο σέβονται, την ανθρώπινη υπόσταση 
τους.
«Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη οργάνωση που ενερ-
γεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας», μου 
έλεγε ο συνδαιτυμόνας μου. Με γνώμονα το συμ-
φέρον της Ελλάδας υποθέτω ενεργούσαν πρό-
σφατα οι Χρυσαυγήτες στην Αθήνα όταν κυνηγού-
σαν με κατσαβίδια και στειλιάρια τους αλλοδαπούς 
για να τους ξυλοφορτώσουν. 
Το «συμφέρον της πατρίδας», μάλλον θα είχαν 
κατά νου κι εκείνοι που έσφαξαν τον νεαρό μαύρο, 
πάλι στην Αθήνα. Την «Ελλάδα στους ‘Έλληνες» 
υποθέτω ότι προωθούσαν οι νεοναζί που τσάκι-
ζαν το κεφάλι των μελαψών με το κοντάρι της γα-

λανόλευκης. 
Το συμφέρον 
του φαίνεται 
πως κοίταζε 
και ο ιδιοκτή-
της της φορά-
δας (αν και η 
δικαιοσύνη έχει 
αντίθετη γνώμη 
και γι΄ αυτό τον 
πα ρ α π έ μ π ε ι 
σε δίκη με την 
κατηγορία της 
κακοποίησης 
και θανάτωσης 
ζώου).
Πόσο μεγάλο, 
όμως, μπορεί 
να είναι αυτό 
το συμφέρον 
που μας κάνει 
να φερόμαστε 
εμείς σαν ζώα;
Η αλήθεια είναι 
ότι κάποιες φο-
ρές ο νους του 

ανθρώπου θολώνει. Βλέπει μπροστά του το πρό-
βλημα και αναζητά την πλέον εύκολη και αποτελε-
σματική λύση. Χωρίς πολύ σκέψη, σχεδόν τυφλά, 
αφήνει τα ζωώδη του ένστικτα να κυριαρχούν και 
ενεργεί απερίσκεπτα, χωρίς ενδοιασμούς και συ-
ναισθηματισμούς.
Κάπως έτσι, φαίνεται, ότι νοιώθουν πολλοί κάτοι-
κοι του κέντρου της Αθήνας, αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση εγκληματικότητας, που επιβάλει τον 
φόβο, ο οποίος συνδράμει στο να φέρνει στην επι-
φάνεια συναισθήματα αντίθετα με το ήθος και τη 
θρησκευτική πίστη των περισσοτέρων. 
Είναι, όμως, συναισθήματα που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη αυτοπροστασίας και αυτοσυντή-
ρησης και όχι από βαθιά ριζωμένες ιδεολογίες και 
νοοτροπίες, που ξεφεύγουν κατά πολύ από την 
ανθρωπιά. 
Και εννοώ εκείνους που διέπονται από ρατσιστι-
κές, μισαλλόδοξες ιδέες, νταήδες τύπου Καζάκου, 
που δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, να δείρουν, 
να πληγώσουν, ακόμα και να φονεύσουν, υπο-
στηρίζοντας, δήθεν, «το συμφέρον της χώρας».
Πολύ λίγο διαφέρουν από εκείνους τους παλικα-
ράδες που απάνθρωπα βασανίζουν τα απροστά-
τευτα ζώα (για να τους δω να κάνουν κάτι το παρό-
μοιο σε κανένα λιοντάρι), και που, επιπλέον, στην 
περίπτωση της φοράδας και των γαϊδουριών, τα 
άμοιρα ζώα, τους είχαν πιστά υπηρετήσει.
Τίποτα φίλοι μου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρωπιά μας. Τη δύναμη εκείνη που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού 
βασιλείου, το χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, δεν 
το κληρονομούμε έμφυτα, αλλά χρειάζεται πολλή 
και επίμονη καλλιέργεια για να το αποκτήσουμε.
Παραδόξως, εκείνοι που επιδιώκουν να επαναφέ-
ρουν τους «Εθνικούς Έλληνες», δηλαδή εκείνους 
που πιστεύουν και ενεργούν με οδηγό τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό (δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα 
συναφή), εντρυφούν έναν έντονο εθνικισμό, με 
ρατσιστικές, νεοναζί, ιδεολογίες. Είναι εκείνοι που 
παρουσιάζουν έντονη ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 
απανθρωπιά και που είναι διατεθειμένοι, με την 
πρώτη ευκαιρία, να λιντσάρουν, να κτυπήσουν και 
να κακοποιήσουν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στο 
εθνικιστικό τους προφίλ.
Και λέω παραδόξως, διότι ο συνδαιτυμόνας μου 
από όλη την πνευματική παρακαταθήκη των αρ-
χαίων ημών προγόνων θυμήθηκε μόνο εκείνο το 
«πας μη Έλληνας βάρβαρος», αν και ανέφερε σε 
κάποια στιγμή ότι «Έλληνας είναι ο μετέχων της 
ημετέρας παιδείας» (λέτε γι’ αυτό να ζητούσαν 
από τους αλλοδαπούς να πουν την αλφαβήτα 
πριν να τους κατραπακιάσουν οι αγαπώντες τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;).
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο χορτάτος έχει 
περισσεύματα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ο κα-
κομοιριασμένος, ο αγωνιών για το αύριο, πού να 
βρει το σθένος να σκεφτεί τίποτα άλλο από την 
επιβίωση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
καθημερινά αντιμετωπίζει. Η ανέχεια και η δυστυ-
χία απαξιώνει τον άνθρωπο, λένε, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έτσι είναι. Όχι γιατί έτσι 
γεννηθήκαμε, αλλά επειδή έτσι μάθαμε. Δηλαδή, 
επειδή λείπει η παιδεία και η καλλιέργεια. 
Παιδεία και καλλιέργεια, όμως, υποτίθεται ότι κατέ-
χουν οι λάτρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Ή μήπως κι αυτός έχει πέσει θύμα και χρησιμεύει 
σαν δικαιολογία για τις ανομίες και την απανθρω-
πιά όλων εκείνων που ο νους τους θολώνει από το 
μίσος και την έχθρα;
Δεν ξέρω. Πάντως εκείνο που ξέρω και καταλα-
βαίνω πολύ καλά είναι ότι δύσκολα θα έλθει ο και-
ρός που δεν θα φρίττω με τις ιστορίες που συχνά 
διαβάζω. 
Να, λοιπόν, πώς ένας εκ φύσεως αισιόδοξος με-
τατρέπεται σε απαισιόδοξο. 
Αν και, πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που δεν το 
θέλω καθόλου.    
.
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κόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 

λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ 

κάλλιον του πισκόπου.»
Δηλαδή:
Δεν φεύγω Κιόρογλου, γιατί αν 

φύγω, η φυγή μου
Θα γίνει αιτία θανατικού σε όλους 

τους Ρωμιούς του τόπου
Με την φυγή μου, να βάλω θηλιά 

στο λαιμό του κόσμου; 
Αντί του αίματος των πολλών καλύ-

τερα το αίμα του Επισκόπου.

«Αυτός είναι άλλος τόπος, με 
ανθρώπους άλλης φυλής»

 Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. 

Οι ήρωες εκείνοι ξεχάστηκαν. Ακόμα 
και όταν τυπικά τους τιμούμε, άλλα 
επιδιώκουμε, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις πρόσφατες εορταστικές εκ-
δηλώσεις κατά την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
 Εμείς οι σημερινοί Ελληνες ζούμε 

ελεύθεροι και φτάσαμε σε αξιοζήλευ-
τα σημεία προόδου.
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω χρεών 

και μνημονίου, χάθηκαν πολλά από 
τα «κεκτημένα» που έκαναν την ζωή 
των νεο-Ελλήνων δυσκολότερη.
 Γι’ αυτό βλέπουμε καθημερινά 

απεργίες, συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις. Ναι είναι δύσκολα τα πράγμα-
τα αλλά με τις απεργίες, τις καταλή-
ψεις και τους «αγανακτισμένους» δεν 
είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η κρίση. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς οι σημε-
ρινοί Ελληνες αλλάξαμε στόχους. 
Ξεχάσαμε το συμφέρον της Πατρί-
δας, ξεχάσαμε το «εμείς» και  μας 
καίει μόνο το ατομικό συμφέρον και 
το «εγώ.»
 Αυτά φαίνεται είδε και ο αείμνηστος 

καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, που πέθανε πριν από 
λίγο καιρό, στις 5 Σεπτεμβρίου.
 Γνωστός ο καθηγητής με τον οποίο 

πολλοί πιθανώς να διαφώνησαν σε 
πολλά από όσα έλεγε και έκανε όσο 
ζούσε. Ομως λίγο πριν αποχαιρετίσει 
τα εγκόσμια, μόλις δύο ημέρες πριν 
κλείσει τα μάτια του είχε γράψει 
ένα  αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε 
αυτό γράφει: 
"Η ζωή πάνω στο νήμα. Σαλπάρω 

ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτή που 
αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι 

πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος 
τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. 
Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά 
τους; Νάστε όλοι καλά".
 Δυστυχώς με τις διαπιστώσεις του 

καθηγητή Γεωργίου-Αλέξανδρου 
Μαγκάκη σήμερα συμφωνούν πολ-
λοί που έκπληκτοι διαπιστώνουν 
ότι πλέον έχει «γίνει άλλος τόπος» 
και σε αυτήν κατοικούν «άνθρωποι 
άλλης φυλής. Γιατί δεν είναι πολλοί 
εκείνοι που θα δουν κοινά μεταξύ 
των Ελλήνων του 1821, τον αγώνα 
των Ελλήνων Κυπρίων ειδικά και 
των σημερινών Ελλήνων.
 Ας ευχηθούμε ότι η «Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» και ότι παρά τα όσα γί-
νονται γύρω μας, θα ξαναβρούμε σαν 
Εθνος τον βηματισμό των προγόνων 
μας και θα μείνουμε πιστοί, «τοις 
κεινων ρήμασι πειθόμενοι». 
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Για τις μεταγραφές:

«Η οργάνωση της προετοιμασίας 
θα κριθεί από το αν θα βγούμε στο 
Champions League ή στο Europa 
League. Δεν μπορούμε να πούμε 
ακόμα για την προετοιμασία. Είναι 
πράγματα που τα δουλεύουμε. Όσον 
αφορά στους ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει των πλέι-οφ και επειδή η ομάδα 
πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή 
και αφοσιωμένη, δεν υπάρχει καμία 
συζήτηση.
» Υπάρχει δέσμευση ότι ο κορμός 
κατά 90% δεν θα χαλάσει και θα πα-
ραμείνει όπως έχει. Ο Ολυμπιακός 
Βόλου θα κάνει από 5 μέχρι 7 μετα-
γραφές. Θα προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο, για παίκτες που έχουμε δει. 
Δεν είναι της συζήτησης. Η ομάδα θα 
πουλήσει ανάλογα με την αξία του, 1,5 
παίκτη. Δηλαδή έναν, άντε δύο. Και 
θα τον αναπληρώσουμε με καλύτερο. 
Του χρόνου θα υπάρχουν υψηλότεροι 
στόχοι».

Για τα προβλήματα που είχε ο φά-
κελος του Ολυμπιακού Βόλου:

«Είναι ένα πρόστιμο που μπήκε για 
παράλειψη κάποιων στοιχείων, που 
τα πήγαμε πιο μετά και αφορούσαν 
τις ακαδημίες. Η Super League έχει 
συγκεκριμένα status και είναι δύσκο-
λο από ξυπόλητοι, να φορέσουμε 
σμόκιν. Θέλει χρόνο να προσαρμο-
στούμε. Με άριστα το 10 θα έδινα 9 
στους ανθρώπους που δουλεύουν 
στις υποδομές. Ευχή μου είναι να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται 
χρόνος και θα βελτιωθούμε σε αυτό 
το κομμάτι.
» Είναι ανεπίτρεπτο σε μα επαρχιακή 
πόλη να μην υπάρχουν υποδομές 
και να μην υπάρχει δυνατότητα τα 
παιδιά να κάνουν αθλητισμό μέσα 
σε ανθρώπινες καταστάσεις. Έχουμε 
διάθεση και οράματα, αλλά θέλουμε 
και τη συμπαράσταση της τοπικής 
κοινωνίας. Από υποδομές και έργα, 
δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είναι 
ντροπή για τους πολιτικούς. Θέλουμε 
όλο τον κόσμο δίπλα. Ας ελπίσουμε 
ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθή-
σουν και θα κάνουν 5 πράγματα για 
αυτήν την πόλη».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η 
ομάδα στο ΕΑΚ:

«Ό,τι αξίζεις εισπράττεις και παίρνεις. 
Πριν 1,5 χρόνο δώσανε 280.000 για 
να φτιάξουν το ΕΑΚ. Τώρα είναι σε-
ληνιακό τοπίο. Έπρεπε να τους κρε-
μάσουν και να τους φτύνει ο κόσμος. 
Στη Β’ Εθνική είπα ότι δεν μπαίνω 
εδώ. Ούτε τουαλέτα δεν υπήρχε. Σιγά 
σιγά πάμε στο καλύτερο. Ελπίζω μαζί 
να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποια 
είναι η φυσική έδρα; Το ΕΑΚ; Πάρτε 
το εσείς. Το άξιζε πριν η ομάδα. Τώρα 

δεν το αξίζει. Αυτός είναι τώρα ο Ολυ-
μπιακός Βόλου; Κοιτάμε μπροστά».

Για την προσέλευση του κόσμου 
στα πλέι-οφ:

«Δεν θα αναφερθώ στα παιχνίδια. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο φίλαθλος, 
ως ένα ευχαριστώ σε όλους, είναι να 
αγοράσουν ένα εισιτήριο και να τιμή-
σουν αυτήν την ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ 
θα τυπωθούν ακριβώς 1500 και θα 
διατεθούν από 500 εισιτήρια σε κάθε 
έναν από τους τρεις συνδέσμους. 
Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατέ-
ψουμε την ομάδα. Δίνετε η ευκαιρία σε 
λογικές τιμές, να πάρουν εισιτήρια και 
να δουν αυτήν την ομαδάρα. Στα άλλα 
ματς έχουμε τη διάθεση να δώσουμε 
εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και 
με τη σειρά τους να μας δώσουν και 
αυτοί».
Newsroom ΔΟΛ

Με βάση τις καταγγελίες του Μπέου
H Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου κάλεσε σε απολογία τον 
Κούγια

Αθήνα Σε απολογία κλήθηκε ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Αλέξης 
Κούγιας, από την Πρωτοβάθμια 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ & Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, με βάση τα όσα 
έχει καταγγείλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 
Η κλήση, η οποία αξίζει να σημειωθεί 
ότι κοινοποιήθηκε τόσο στον Αχιλλέα 
Μπέο, όσο και στον πρώην πρόεδρο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Νικόλα Πα-
τέρα, αναφέρει τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επι-
τροπή της FOOTBALL LEAGUE - 
FOOTBALL LEAGUE 2, κάλεσε σε 
απολογία την Πέμπτη 5-5-2011 και 
ώρα 10:00 τον πρόεδρο της ΠΑΕ 
Παναχαϊκή 2005 κ. Α. Κούγια προς 
απολογία για τις πειθαρχικές παρα-
βάσεις που καταγγέλλονται στην με 
ημερομηνία 29-3-2011 καταγγελία 
του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Βόλου κ. Αχ. Μπέου, η οποία ήδη 
του έχει κοινοποιηθεί και η οποία του 
κοινοποιείται και πάλι μόνο όμως κατά 
το σκέλος της που με αυτήν καταγγέλ-
λονται πειθαρχικές παραβάσεις που 
φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος του 
καταγγέλλοντος, αθλητικών παρα-
γόντων, Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων και Επαγγελματικών Πο-
δοσφαιρικών Ενώσεων».
Newsroom ΔΟΛ

Ο Βαρδινογιάννης παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια του

Αθήνα O Γιάννης Βαρδινογιάννης 
εμμένει στην αρχική του θέση να μην 

είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων, 
ωστόσο ο πολυμετοχικός Παναθηνα-
ϊκός περνά στην διακυβέρνηση του, 
ενεργοποιώντας στο διοικητικό συμ-
βούλιο τους δύο εξαδέλφους του Νίκο 
Θ. και Νίκο Γ. Βαρδινογιάννη.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για την 
εμφάνιση της φιλοσοφίας του Τζίγκερ 
θα παρουσιαστούν στο τέλος του κα-
λοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Ποιες είναι αυτές 
οι ενδείξεις; Ο,τι πιο ριζοσπαστικό είναι 
η είσοδος ενός Βαρδινογιάννη στο δι-
οικητικό σχήμα. Συζητείται η ανάληψη 
της αντιπροεδρίας από έναν εκ των 
δύο Νίκων Βαρδινογιάννηδων, ξά-
δερφων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ.
Αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έως 
την παραίτηση του Νίκου Θόδωρου 
Βαρδινογιάννη. Ο έτερος, ο γιος του 
«Καπετάνιου», παραμένει ενεργό 
μέλος του Δ.Σ. Ασφαλώς έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία η τοποθέτηση 
ενός μέλους της οικογένειας σε διοι-
κητικό πόστο.
Επιπλέον, ο Τζίγκερ στρέφεται σε 
περιπτώσεις γνωστών, δοκιμασμένων 
και έμπιστων προσώπων για θέσεις 
- κλειδιά εντός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος (Ζάετς, Βέλιτς, Λιβαθηνός). 
Ασφαλώς και «μετράει» την κοινή πα-
ναθηναϊκή γνώμη και τις όποιες αντι-
δράσεις μπορούν να προκύψουν, γι’ 
αυτό και κρατάει το χαρτί του άφθαρ-
του προσώπου. Φαίνεται πάντως ότι 
θα κάνει όσα περνούν από το χέρι του 
για να προκριθεί λύση δοκιμασμένου 
τεχνικού διευθυντή, αλλά και γενικού 
αρχηγού.

Συν τοις άλλοις, ο Βαρδινογιάννης 
στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον 
Γόντικα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
καταλάβει και επίσημα τον τίτλο του 
προέδρου. Αν κι αυτό μικρή σημασία 
έχει από τη στιγμή που παραμένει ο 
άνθρωπος ο οποίος «τρέχει» τη διοι-
κητική καθημερινότητα. Αδιευκρίνιστο 
παραμένει αν θα παραμείνει ενεργή η 
διοικούσα επιτροπή, αφού ήδη Νίκας 
και Πολέμης έχουν περάσει -για δια-
φορετικούς λόγους- σε δεύτερο πλάνο.
Ενα από όσα δεν έχουν αποσαφηνι-
στεί ακόμα, καθώς εκκρεμούν τα πλέι 
οφ, είναι το θέμα του προπονητή. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζε-
σουάλδο Φερέιρα δεν έχει πείσει τον 
Βαρδινογιάννη και επομένως υπάρχει 
στην ατζέντα σοβαρή πιθανότητα αντι-
κατάστασής του. Οπως έχει τονιστεί 
στο παρελθόν, τα πλέι οφ θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του 
Πορτογάλου.
Υπάρχουν κι άλλες σκέψεις του με-
γαλομετόχου. Επιθυμία του Τζίγκερ 
όμως είναι να περάσει το καλοκαίρι 
των μεγάλων εμποδίων (με τις πωλή-
σεις πρωτοκλασάτων παικτών και τις 
περικοπές συμβολαίων) και μετά να 
προχωρήσει στην περαιτέρω εφαρ-
μογή τους. Και αυτό για να αποφύγει 
τη μεγάλη φθορά.
Αποφασισμένος να επιστρέψει στον 
Παναθηναϊκό είναι ο Ματίας Μπιάρ-
σμιρ. Ο διεθνής Σουηδός, ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη 
Ρόζενμποργκ τόνισε ότι τον Ιούλιο θα 
ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.
Newsroom ΔΟΛ

www.BHMA.net 94          Σάββατο 30 Απριλίου 2011Ελληνοκαναδικό  BHMA

137 Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011                Ε BHMA

Υπήρξε καθηγητής του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ, φιλόσο-
φος, ιστορικός και γνώστης της 
θεολογικής γραμματολογίας, γνω-
στός στο χώρο της διανόησης, από 
τα συγγράμματα, τις διαλέξεις και 
τις διδαχές του, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, την Ελλάδα και ανά τον κό-
σμο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 
Καβαρνό, ο οποίος όπως αναφέρει 
ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης, απεβίωσε πρόσφατα σε ηλικία 
93 ετών ως απλός καλόγερος στο 
Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
στην Αριζόνα.
Γεννήθηκε στη Βοστόνη, στις 19 

Οκτωβρίου του 1918, από γονείς 
μετανάστες, τον Παναγιώτη και 
την Ειρήνη, με καταγωγή από τη 
Λέσβο, οι οποίοι πήραν τα τρία 
τους παιδιά, την Φραγκούλα, τον 
Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο και 
επέστρεψαν στο χωριό τους, τον 
Τρίγωνα - Πλωμαρίου. Ο Κωνστα-
ντίνος τελείωσε εκεί το Δημοτικό 
Σχολείο και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επέστρεψε στη Βοστόνη.
Ο φιλομαθής Κωνσταντίνος Κα-

βαρνός, αποφοίτησε με άριστα 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ. Ξεκίνησε με σπουδές 
στη Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσι-
κή Ανθρωπολογία και Βιοχημεία, 
καθώς ήθελε να γίνει γιατρός, άλ-
λαξε όμως γνώμη και σπούδασε 
φιλοσοφία.
Γνώριζε απταίστως την Ελληνική, 

Αγγλική, Γαλλική, Αρχαία Ελληνι-
κή και την Λατινική Γλώσσα. Εξέ-
δωσε πάνω από εκατό βιβλία, ενώ 
πολλά άλλα παρέμειναν αδημοσί-
ευτα. Με την εργασία του, «Ο Βίος 
του Ατόμου κατά τον Πλάτωνα εν 
σχέσει προς τον Χριστιανισμό και 
την νεωτέρα Φιλοσοφία», κέρδισε 
το 1941 στο Χάρβαρντ το βραβείο 
«Francis Bowen Prize».
Μετά τη θητεία του στον αμε-

ρικανικό στρατό, το 1945 κέρδι-
σε και πάλι το βραβείο «Francis 
Bowen Prize» για τη μελέτη του 
«Το Πρόβλημα του Προορισμού 
του Ανθρώπου εντός της Φιλοσο-
φίας του Πλάτωνος».
Το Χάρβαρντ τον κατάταξε ανά-

μεσα στους διαπρεπείς φοιτητές 
του, τον εξέλεξε ως «Sheldon 
Fellow» και του έδωσε τη δυνα-
τότητα, καλύπτοντας όλα τα έξο-
δα του, να ταξιδέψει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να μελετήσει τα 
διάφορα φιλοσοφικά τους συστή-
ματα και να γνωριστεί με προσω-
πικότητες επιστημόνων. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και 
αλλού.
Στην Ελλάδα γνώρισε και συζή-

τησε τις σύγχρονες φιλοσοφικές 
θεωρίες με τον τότε πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννη Κα-
λιτσουνάκη, με τους καθηγητές 
της φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, Θεόδωρο Βορέα 

και Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και 
με τους καθηγητές φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη και Ιω-
άννη Ιμβριώτη.
Επιστρέφοντας στη Βοστώνη 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας του 
Χάρβαρντ με την διατριβή, «Η 
Κλασσική Θεωρία της Σχέσεως», 
μία ιστορική και κριτική μελέτη 
για την μεταφυσική του Πλάτω-
νος, του Αριστοτέλη και του Θωμά 
του Ακινάτη.
Ο καθηγητής Καβαρνός συνδέ-

θηκε με στενή γνωριμία και φιλία 
με τον πρωτοπρεσβύτερο Αστέριο 
Γεροστέργιο, προϊστάμενο της 
κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ 
της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν 
συμφοιτητής στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία του σημε-
ρινού Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου. Ο ίδιος έχει συγ-
γράψει τον βίο του καθηγητή και 
μοναχού Κωνσταντίνου Καβαρ-
νού.
«Αγαπούσε κάθε τι το κλασσι-

κό και Ελληνικό. Εύρισκε ψυχική 
γαλήνη και μεγάλη χαρά διαβάζο-
ντας κλασσικούς συγγραφείς της 
αρχαιότητας, αλλά και των μεταγε-
νέστερων χρόνων, όπως τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νύσσης, 
τον Μέγα Φώτιο, τον Ιωάννη Δα-
μασκηνό και άλλους. Πριν από 
δεκαετίες μελέτησε και μετέφρασε 
στην Αγγλική γλώσσα και εξέδωσε 
σε δύο τόμους ανθολογία της Φι-
λοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πα-
τέρων», επισημαίνει στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο π. Αστέριος.
Ο αείμνηστος, σύμφωνα με τον 

π. Αστέριο, είχε προσωπική φιλία 
και μεγάλη εκτίμηση για τον μεγά-
λο λογοτέχνη και αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου, όπως μαρτυρούν οι 92 
ανέκδοτες επιστολές τους προς αυ-
τόν.
Πολλά από τα έργα του μετα-

φράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
(Αλβανικά, Αραβικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Σερ-
βικά).
«Δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή 

για τις μεταφράσεις, αλλά η χαρά 
του ήταν να βλέπει τα έργα του 
να κυκλοφορούν σε παγκόσμια 
κλίμακα», επισημαίνει ο π. Αστέ-
ριος. Και συνεχίζει: «Τον πλήγωνε, 
όμως, βαθιά η καταστροφή της ελ-
ληνικής γλώσσας, κι έλεγε ότι μελ-
λοντικά οι Έλληνες θα ανανήψουν, 
θα εκτιμήσουν και αγαπήσουν το 
λαμπρό παρελθόν τους και θα ερ-
γασθούν για την πνευματική τους 
ανόρθωση».
Ο αείμνηστος Μοναχός Κων-

σταντίνος Καβαρνός διέθετε πολύ 
καλή μνήμη γι’ αυτό θυμόταν λε-
πτομέρειες ακόμα και από τα μα-
θήματα που είχε ακούσει πριν πολ-
λές δεκαετίες από τους καθηγητές 
του. Ο «νέος άγιος των Ελληνικών, 

αλλά και των Αγγλικών Γραμμά-
των», όπως τον χαρακτηρίζει ο 
βιογράφος του, ήταν γνώστης της 
Βυζαντινής μουσικής και έγραψε 
τρεις εργασίες πάνω στο θέμα, ενώ 
επί δεκαετίες έψαλε «με μελωδικό-
τατα και κατανυκτικότατα, κατά το 
Αγιορείτικο ύφος».
«Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καβαρνός ζούσε τη μοναχική ζωή 
μέσα στον κόσμο και πριν ακόμα 
γίνει μοναχός στο Μοναστήρι του 
Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα γι’ 
αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν 
κοσμοκαλόγερο», ανέφερε ο π. 
Αστέριος και πρόσθεσε πως «όταν 
επρόκειτο να γράψει κάτι σπου-
δαίο ή να δώσει κάποια διάλεξη 
τηρούσε αυστηρή νηστεία για να 
έχει διαυγή νου».
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Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καβαρνός
Από κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ, 

μοναχός στην Αριζόνα

Το κατάστημά μας θα παραμενει κλειστά 
τα Σάββατα μέχρι 6 Οκτωβρίου

Τελ Αβίβ, Ισραήλ Αυξάνονται οι απόπειρες και 
τα περιστατικά αυτοπυρπόλησης στο Ισραήλ 
μετά τον θάνατο του ακτιβιστή Μόσε Σιλμάν, ο 
οποίος έβαλε φωτιά στον εαυτό του στη διάρ-
κεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ. 
Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 
τρεις απόπειρες αυτοπυρπόλησης στη χώρα, 
οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται σε 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
Ισραηλινοί πολίτες.
Τη Δευτέρα ένας 47χρονος Ισραηλινός προ-
σπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από το δη-
μαρχείο της πόλης Νετιβότ. Άνδρες της ασφά-
λειας του δημαρχείου κατάφεραν να τον απο-
τρέψουν. 
Το βράδυ της Κυριακής ένας 65χρονος περι-
λούστηκε με εύφλεκτο υγρό έξω από αστυνομι-
κό τμήμα στην πόλη Οφακίμ στο νότιο Ισραήλ, 
ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Αστυνομικοί τον έπιασαν και τον εμπόδισαν να 
προχωρήσει στην πράξη αυτή. Ο άνδρας δεν 
είχε εμφανή τραυματισμό αλλά εστάλη στο νο-
σοκομείο για εξετάσεις.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, 
Μίκι Ρόζενφελντ, κίνητρο του άνδρα ήταν τα οι-
κονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Νωρίτερα την Κυριακή, ένας ανάπηρος Ισραη-
λινός βετεράνος του στρατού αυτοπυρπολήθη-
κε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Γιεχούντ, 
κοντά στο Τελ Αβίβ.
Ο καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα Ακίβα 
Μαφάι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με 
εγκαύματα στο 80% του σώματός του. 
Είχε καταφέρει να περιλούσει τον εαυτό του με 
βενζίνη και να βάλει φωτιά, έπειτα από διένε-
ξη με τις Αρχές για τα επιδόματα ανεργίας και 
στέγασης.
Η νέα αυτή απόπειρα σημειώθηκε δέκα ημέρες 
μετά την αυτοπυρπόληση του Μοσέ Σιλμάν στο 
Τελ Αβίβ. Ο Σιλμάν αυτοπυρπολήθηκε στη δι-

άρκεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ εναντίον του 
υπερβολικού κόστους στέγασης και ζωής στο 
Ισραήλ.
Σε επιστολή του προς τον Iσραηλινό πρωθυ-
πουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Σιλμάν τον 
κατηγόρησε ότι παίρνει «από τους φτωχούς για 
να δώσει στους πλούσιους».
Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, ο Σιλμάν είχε 
υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο και 
δεν ήταν σε θέση να εργαστεί. Παρά το ότι είχε 
αναγνωριστεί ότι είχε 100% αναπηρία από το 
εθνικό ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης, λάμβα-
νε επίδομα μόλις 2.300 σέκελ (περίπου 469 
ευρώ) τον μήνα και πρόσφατα είχε ενημερωθεί 
ότι δεν ήταν δικαιούχος κοινωνικής στέγασης.
Ο Σιλμάν υπέκυψε στα τραύματά του την Πα-
ρασκευή και κηδεύτηκε την Κυριακή.
Εκατοντάδες άνθρωποι παρέστησαν στην 
κηδεία του, ενώ χιλιάδες άτομα είχαν κατέβει 
στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου σε πο-
ρείες στη μνήμη του Σιλμάν. Η κίνηση του Σιλ-
μάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά και 
διαφωνίες.
Ορισμένοι ακτιβιστές τον χαρακτήρισαν σύμ-
βολο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων, ενώ 
άλλοι επέκριναν την πράξη του λέγοντας ότι 
δημιουργεί ένα βίαιο και επικίνδυνο προηγού-
μενο.
Εκτός από τις αυτοπυρπολήσεις του τελευταί-
ου 24ώρου και άλλοι Ισραηλινοί έχουν απειλή-
σει να μιμηθούν το παράδειγμα του Σιλμάν.
Τα γεγονότα αυτά εκτιμάται πως εντείνουν τις 
πιέσεις στην δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου να 
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που είχε προτεί-
νει μια επιτροπή την οποία συνέστησε πέρυσι, 
έπειτα από ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων. 
Μεταξύ άλλων, οι διαδηλωτές αξίωναν από τις 
αρχές να φροντίσουν να υπάρχει πιο προσιτή 
στέγαση.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό/Γερμανικό
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Η ανέγερση κτιρίου με περισσότερα του 

ενός διαμερίσματα σε ιδιόκτητο οικόπεδο νο-
μικώς συνεπάγεται ότι η ιδιοκτησία ολοκλήρου 
του κτιρίου ανήκει σε εκείνον που έχει την ιδι-
οκτησία του οικοπέδου, ανεξαρτήτως του ποιός 
έχει καταβάλει τις δαπάνες για την ανέγερση του 
κτιρίου, κατά την βασική αρχή του δικαίου «τα 
υπερκείμενα είκει τοις υποκειμένοις» ή λατινιστί 
superficies solo cedit.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εργολάβος που 
χτίζει πολυώροφη οικοδομή σε οικόπεδο που 
ανήκει σε άλλον (αντιπαροχή), δεν αποκτά την 
κυριότητα του κτιρίου, ούτε βεβαίως των δια-
μερισμάτων, παρά το ότι έχει πληρώσει για την 
ανοικοδόμησή τους. Τα διαμερίσματα που ανε-
γείρει ο εργολάβος με δικά του έξοδα, ανήκουν 

κατά κυριότητα στον οικοπεδούχο. Με το εργο-
λαβικό όμως, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να 
μεταβιβάσει στον εργολάβο, ή στους αγοραστές 
διαμερισμάτων που υποδεικνύει ο εργολάβος, 
την κυριότητα εκείνων των διαμερισμάτων που 
έχουν από πριν συμφωνηθεί και ο εργολάβος δι-
καιούται να λάβει το τίμημα της πωλήσεως.

Σε άλλο παράδειγμα, μπορεί το οικόπεδο να 
ανήκει σε δύο συζύγους, από 50% σε καθέναν. 
Τα χρήματα για την ανέγερση της οικοδομής 
τα καταβάλει ο ένας μόνον από τους συζύγους, 
όμως επί του ανεγειρομένου κτιρίου κυριότητα 
αποκτά και ο άλλος σύζυγος, κατά 50%, αφού 
κατά 50% είναι συγκύριος του οικοπέδου.

Επίσης, αν το οικόπεδο ανήκει σε τρία αδέλ-
φια, από 1/3 εξ αδιαιρέτου στο καθένα και ένας 
εκ των αδελφών χτίσει με δικά του χρήματα σπί-
τι επί του κοινού οικοπέδου, το σπίτι ανήκει κατά 

1/3 σε καθένα από τα τρία αδέλφια.
Αν ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει 

κατά 1/3 σε τρεις, μία οικοδομή με τρία 
οροφοδιαμερίσματα, σε ισόγειο, πρώτο 
και δεύτερο όροφο, καθένα από τα τρία 
διαμερίσματα ανήκει κατά 1/3 εξ αδιαι-
ρέτου σε καθέναν εκ των τριών ιδιοκτη-
τών του οικοπέδου.

Για να γίνει ο διαχωρισμός της κυ-
ριότητας των διαμερισμάτων που έχουν 
ανεγερθεί επί του κτιρίου, σε περισσό-
τερους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, χρειά-
ζεται να υπογραφεί σε συμβολαιογράφο 
σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και κα-
νονισμός, ώστε κάθε διαμέρισμα 
να αποκτηθεί κατά 100% αποκλει-
στικώς από συγκεκριμένο ιδιοκτή-
τη.

Μετά λοιπόν την σύσταση ορι-

ζοντίων ιδιοκτησιών, ο Α συγκύριος του οικοπέ-
δου κατά 1/3, θα αποκτήσει πλήρη και αποκλει-
στική κυριότητα του ισογείου, ο Β συγκύριος 
του οικοπέδου κατά 1/3, θα αποκτήσει πλήρη 
και αποκλειστική κυριότητα του πρώτου ορόφου 
και ο Γ συγκύριος του οικοπέδου αποκτά τον 
δεύτερο όροφο, εφόσον η αντικειμενική αξία 
εκάστου ορόφου είναι περίπου η ίδια.

Κατ’ εξαίρεση, σύσταση οριζοντίου ιδιο-
κτησίας γίνεται και με διαθήκη. Η  νομολο-
γία στην Ελλάδα έχει κρίνει ότι κατά το Ν.Δ.  
1024/1971 για την κάθετη συνιδιοκτησία και 
το Ν.3741/1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία, 
συνιστάται χωριστή ιδιοκτησία και με διάταξη  
τελευταίας βούλησης, ήτοι με διαθήκη του 
κληρονομούμενου. Σε μία τέτοια περίπτωση, 
εκείνος που έχει το 100% της κυριότητος π.χ.  
ενός οικοπέδου με κτίριο τριών  διαμερισμάτων, 
μπορεί στην διαθήκη του να ορίσει ότι επιθυ-
μεί το ένα διαμέρισμα να περιέλθει στον υιό  
του Α, το δεύτερο διαμέρισμα να περιέλθει στην 
κόρη του Β και το τρίτο διαμερίσμα να περιέλθει 
στην εγγονή του Γ. 

Όταν γίνει η αποδοχή κληρονομίας, ο συμ-
βολαιογράφος θα ολοκληρώσει με τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες την «ατελή» σύσταση οριζοντίου 
που είχε δημιουργήσει ο διαθέτης με την διαθή-
κη του. (Άρειος Πάγος, απόφαση υπ΄αριθ. 2001, 
έτους 2009).
                                                                                                            

Σύσταση οριζοντίου και με διαθήκη 

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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Πωλείται κομμωτήριο κοντά στο 
Carrefour Laval 

Πλήρως εξοπλισμένο,με πάρκινγκ και χαμηλό 
ενοίκιο. Με 6 καρέκλες και πριβέ χώρο 

για αισθητικό. Μόνο $25,000
Τηλεφωνείστε μου για λεπτομέρειες.SOLD
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Mιλώντας στην ημερίδα «Διπλή πρό-
κληση: Οικονομική κρίση και Μετανά-
στευση», ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε 
ότι, η αριθμητική αυτή εκτίμηση προ-
κύπτει από τον αριθμό αλλοδαπών 
(νομίμων και παρανόμων) που είχαν 
απογραφεί το 2001 και ανέρχονταν σε 
762.000 ανθρώπους. Στη συνέχεια, 
ανέφερε, με το μεταναστευτικό νόμο 
του 2005 και το συμπληρωματικό 
του 2007 νομιμοποιήθηκαν 161.259 
άνθρωποι.
Με το μεταναστευτικό νόμο του 1997 

είχαν ήδη νομιμοποιηθεί 327.000 άν-
θρωποι, σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι 
συνολικά από το 2005 έως σήμερα 
έχουν καταγραφεί 550.000 συλλήψεις 
παρανόμων αλλοδαπών (σε πολλές 
περιπτώσεις πολύ περισσότερες από 
μια για το ίδιο άτομο).
Σύμφωνα με στοιχεία του Frontex, 

επισήμανε, 120 έως 350 άτομα προ-
σπαθούν ημερησίως να περάσουν τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα .
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

εγκληματικότητας, πρόσθεσε, οι αλ-
λοδαποί συμμετέχουν πολλαπλάσια 
από τους Έλληνες σε βίαια εγκλήμα-
τα, όπως ανθρωποκτονίες, ληστείες 
και βιασμοί, ενώ κυριαρχούν στην 
κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας με τα 
κλεψίτυπα CD's και DVD's. «Το απο-
τέλεσμα είναι» σημείωσε ο κ. Στυλια-
νίδης «ότι έχει δικαίως δημιουργηθεί 
στους Έλληνες αίσθημα φόβου και 
ανασφάλειας».
Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για πολιτι-

κό άσυλο, ανακοίνωσε ότι εκκρεμούν 
30.000 παλαιοί φάκελοι και ότι καθη-
μερινά γίνονται 150 - 200 αιτήσεις.
Σχετικά με τα Κέντρα Υποδοχής και 

τα Κέντρα Κράτησης υπογράμμισε 
ότι θα πρόκειται για κλειστές δομές 
και ότι χρειάζονται εγκαταστάσεις για 
5.000 - 6.000 άτομα στον Έβρο και 
για τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε «για την 
ορθή λειτουργία του συστήματος 

χρειάζεται να δημιουργηθούν χώροι 
υποδοχής όσων λαθρομεταναστών 
συλλαμβάνονται και υποβάλλουν 
αίτηση ασύλου».
Τόνισε, επίσης, ότι για τα Κέντρα 

Υποδοχής και τα Κέντρα Κράτησης 
που σχεδιάζεται να είναι κλειστές 
δομές, θα χρησιμοποιηθούν κατά 
προτεραιότητα εγκαταλελειμμένα 
στρατόπεδα.
Άμεσος στόχος, είπε, είναι να στα-

ματήσει η ροή των παρανόμως εισερ-
χομένων αλλοδαπών προς τα αστικά 
κέντρα και οι παράλληλες μαζικές 
συλλήψεις τους στα αστικά κέντρα. 
Παράλληλα, τόνισε ότι «προτεραιότη-
τα στις απε-
λάσεις θα δο-
θεί σε ομάδες 
υψηλής επι-
κινδυνότητας 
για δημόσια 
τάξη και δη-
μόσια υγεία».
Ο κ .  Στυ -

λιανίδης κα-
τ έ λ η ξ ε  ό τ ι 
στο εξής θα 
τηρούνται οι 
προθεσμίες 
στην εξέταση 
των αιτήσε-
ων ασύλου 
και ότι για τον 
σκοπό αυτό 
θ α  γ ί ν ο υ ν 
υ π ο χ ρ ε ω -
τ ικές μετα-
τάξεις στην 
Ανεξάρτητη 
Υ π η ρ ε σ ί α 
Ασύλου, που 
αναμένει για 
περισσότερο 
από ένα χρό-
νο να στελε-
χωθεί.

«Διπλή πρόκληση: Οικονομική κρίση και Μετανάστευση» 
Στυλιανίδης: «1,5 εκατομμύριο 

οι αλλοδαποί στην Ελλάδα»

30 Ιουλίου 2012
 
Η συμβολαιογραφική πράξη (αγορά, δωρεά, 

γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας κλπ) και 
η μεταγραφή αυτής στο οικείο υποθηκοφυλα-
κείο ή κτηματολογικό γραφείο δεν είναι ο μόνος 
τρόπος για να αποκτήσει κάποιος την κυριότητα 
ενός ακινήτου. Ασφαλώς το συμβόλαιο σε συμ-
βολαιογράφο είναι ο πιο συνηθισμένος και ο πιο 
ορθολογικός και νομικώς ασφαλής τρόπος κτή-
σεως της κυριότητος ενός ακινήτου, μαζί με την 
κληρονομική διαδοχή, η οποία ολοκληρώνεται με 
την πράξη αποδοχής κληρονομίας επίσης σε συμ-
βολαιογράφο ή με την χορήγηση πιστοποιητικού 
κληρονομητηρίου από το Δικαστήριο και με την 
μεταγραφή αυτών. 
Κυριότητα ακινήτου, ωστόσο μπορεί να αποκτη-

θεί, κατ’ εξαίρεση και μετά από εικοσαετή τουλά-
χιστον νομή ενός ακινήτου και μάλιστα χωρίς να 
χρειάζεται αυτός που το νέμεται να αποδείξει ότι 
ήταν καλής πίστεως. Νομή σημαίνει κατοχή, δη-
λαδή χρήση ενός ακινήτου, διανοία κυρίου, δηλα-
δή με την πεποίθηση ότι η κατοχή ασκείται για την 
απόκτηση κυριότητος και δεν είναι απλή κατοχή 
με την ιδιότητα π.χ. του μισθωτή (ενοικιαστή) του 
ακινήτου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση της ει-

κοσαετίας στη νομή ενός ακινήτου δεν απαιτείται 
να γίνει από ένα μόνο κατ’ ανάγκην πρόσωπο. 
Μπορεί να λάβει χώρα και κατά διαδοχή, δηλαδή 
η μητέρα να έχει την κατοχή για 14 έτη και μετά 
τον θάνατό της, τη νομή του ακινήτου μπορούν να 
συνεχίσουν τα τέκνα της και μετά την πάροδο άλ-
λων 6 ετών 
(14 + 6) να 
σ υ μ π λ η -
ρωθεί στο 
π ρ ό σ ω π ο 
των τέκνων 
της αρχικής 
νομέως η 
απαιτουμέ-
νη για την 
έ κ τ α κ τ η 
χρησικτησία εικοσαετής νομή. 
Στην υπ’ αριθ. 314/2012 απόφασή του ο Άρειος 

Πάγος έκρινε αναίρεση επί κτηματικής και κλη-
ρονομικής υποθέσεως στην Κρήτη. Η υπόθεση 
έφτανε ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου για 
δεύτερη φορά μετά από έκδοση πρωτόδικης απο-
φάσεως, ακολούθως αποφάσεως του Εφετείου, 
αναιρέσεως από τον Άρειο Πάγο, δεύτερης απο-
φάσεως από το Εφετείο, η οποία προσεβλήθη με 
αναίρεση για δεύτερη φορά στον Άρειο Πάγο.
Περιληπτικώς, η υπόθεση αφορούσε μητέρα που 

το έτος 1949 παρέδωσε διά λόγου σε μία κόρη της 
ορισμένα ακίνητα, για να τα καλλιεργεί και γε-
νικώς να τα εκμεταλλεύεται με σκοπό να γίνουν 
δικά της. Η ίδια μητέρα έδωσε στα άλλα τέσσερα 
παιδιά της άλλα ακίνητα. 
Τα ακίνητα όμως που έδωσε στην κόρη της μετά 

από χρόνια πήραν μεγάλη αξία, με αποτέλεσμα 
να γίνουν αντικείμενο σφοδρής και μακροχρόνι-
ας δικαστικής διαμάχης με τα αδέλφια της, που 
υποστήριξαν ότι η απόδοση των συγκεκριμένων 
ακινήτων στην μία μόνο κόρη ήταν άδικη γι’ αυ-
τούς και ότι έπρεπε να γίνει αναδιανομή της περι-
ουσίας.
Η κόρη έλαβε στην νομή της τα ακίνητα το 1949 

(από την μητέρα της διά λόγου, χωρίς συμβολαι-
ογραφική πράξη μεταβιβάσεως κυριότητος) και 
μετά από είκοσι χρόνια, το 1969, κατέστη κυρία 

των ακινήτων με έκτακτη χρησικτησία. Τα αδέλ-
φια της σε διάφορα χρονικά διαστήματα αμφισβή-
τησαν την άσκηση νομής της αδελφής τους επί 
των επιδίκων ακινήτων, έπεισαν μάλιστα και την 
μητέρα τους κατά τα έτη 1972 και 1981 να υπο-
γράψει συμβόλαια σε συμβολαιογράφους, με τα 
οποία προέβαινε σε δωρεά ή και σε μεταβίβαση 
των ακινήτων που είχε ατύπως δώσει στην κόρη 
της το 1949. 
Η κόρη όμως όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε αδιά-

κοπη την άσκηση νομής επί των ακινήτων, ποτέ 
δεν την παρέδωσε σε τρίτον, ακόμα και όταν υπέ-
γραφε έγγραφα που διελάμβαναν ότι τα ακίνητα 
μπορεί να τα διαθέσει εκ νέου η μητέρα της, τα 
οποία όμως τα δικαστήρια εκτίμησαν ότι δεν απο-
τελούσαν παράδοση της νομής των ακινήτων, την 
στιγμή μάλιστα που υπεγράφοντο σε χρόνο μετά 
την πάροδο της εικοσαετίας από το 1949 που τα 
είχε αποκτήσει κατά νομή, οπότε και ήδη είχε 
αποκτήσει την κυριότητά τους μετά το 1969. 
Η απόφαση είναι ενδιαφέρουσα διότι εμφανίζει 

την έκταση και τα αποτελέ-
σματα της εικοσαετούς νομής, 
που «δημιουργούν» κυριότητα 
στον εικοσαετή νομέα, που δεν 
μπορεί να ανατραπεί με μετα-
γενέστερες νομικές πράξεις και 
δηλώσεις ακόμα και του ίδιου 
του νομέα, ή του δικαιοπαρόχου 
του, εφόσον δεν αποτελούν πλή-
ρη μεταβίβαση κυριότητητος με 
συμβόλαιο και μεταγραφή.   

Κτήση κυριότητος ακινήτου
 μετά από 20 χρόνια νομής

 Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

8297-4593-21

Γενικές εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες 

 4 Μαρτίου 2012

Χρησικτησία ακινήτου στην Ελλάδα σημαίνει 
δυνατότητα κτήσεως της κυριότητος ακινήτου 
χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά μόνο 
με την επί 20ετία (κατ’ εξαίρεση και 10ετία) κατο-
χή του ακινήτου διανοία κυρίου, δηλαδή με την 
πεποίθηση ότι το εξουσιάζεις ως περιουσία σου 
και όχι π.χ. ως ενοικιαστής αυτού. 

Η υπ’ αριθ. 397/2010 απόφαση του Αρείου Πά-
γου εστιάζει στη νομική έννοια της χρησικτησί-
ας στο ειδικό θέμα των προσφυγικών ακινήτων, 
δηλ. στα ακίνητα που το Ελληνικό Δημόσιο πα-
ρεχώρησε σε Έλληνες πρόσφυγες που ήλθαν 
στην Ελλάδα διωγμένοι από άλλες χώρες. 

Το κράτος παρεχώρησε οικόπεδα για την αστι-
κή αποκατάσταση προσφύγων. Κατά το παρα-
χωρητήριο εδίδετο στον αρχηγό της οικογενείας 
ακάλυπτο οικόπεδο για αυτοστέγασή του, με την 
ανέγερση σ’ αυτό οικοδομής. Ωστόσο, ο δικαι-
ούχος δεν καθίστατο κύριος του ακινήτου, ούτε 
εδύνατο αυτός, ή τρίτος να αποκτήσει την κυριό-
τητα του ακινήτου με χρησικτησία, εάν δεν συνέ-
βαιναν δύο πράγματα. 

Πρώτον, θα έπρεπε οι δόσεις που το κράτος 
είχε ορίσει για την αποπληρωμή του τιμήματος 
του ακινήτου να έχουν στο σύνολό τους απο-
πληρωθεί. Δεύτερον, απαιτείτο να έχει ανεγερθεί 
εντός του εν λόγω οικοπέδου πλήρης οικοδομή. 
Πριν από την αποπληρωμή του τιμήματος και 
την ανέγερση της οικοδομής το παραχωρηθέν 
οικόπεδο εξακολουθούσε να ανήκει στην κυριό-

τητα και στη νομή του Δημοσίου και απαγορευό-
ταν η μεταβίβασή του σε τρίτους. 

Επειδή το παραχωρηθέν οικόπεδο, μετά της 
ανεγερθείσης οικίας, γινόταν αντικείμενο απο-
κλειστικής χρήσεως από την οικογένεια των 
προσφύγων στους οποίους είχε παραχωρηθεί 
και επειδή το θεωρούσαν ως σπίτι τους επί πολ-
λά έτη, ενώ διαρκούσε ακόμα η αποπληρωμή 
των δόσεων του τιμήματος, δημιουργήθηκε το 
θέμα εάν μετά την πάροδο είκοσι ετών η οικο-
γένεια είχε αποκτήσει ούτως ή άλλως την κυριό-
τητα του ακινήτου με χρησικτησία, ανεξαρτήτως 
του αν είχε αποπληρώσει το σύνολο του τιμή-
ματος. 

Η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική, ακρι-
βώς διότι κατά το νόμο πριν την ανέγερση πλή-
ρους κατοικίας αλλά και την εξόφληση όλων των 
δόσεων του ακινήτου, εκείνοι που το κατέχουν 
δεν δύνανται να ισχυρισθούν ότι χρησιδεσπό-
ζουν επ’ αυτού, δηλαδή ότι το κατέχουν με διά-
νοια κυρίου και άρα ότι μετά την πάροδο είκοσι 
ετών, που είναι η συνήθης προθεσμία της χρη-
σικτησίας, έχουν καταστεί κύριοι του ακινήτου 
και θα μπορούσαν ενδεχομένως 
ακόμα και να το μεταβιβάσουν, 
δηλ. να το πωλήσουν, να το δω-
ρίσουν κλπ.

Πρέπει ωστόσο να υπογραμμι-
σθεί ότι ο ισχυρισμός αυτός, ότι 
δηλαδή ένα ακίνητο που φέρεται 
ότι έχει αποκτηθεί κατά κυριότητα 
από της οικογένεια των προσφύ-

γων με χρησικτησία δεν μπορεί να ευσταθήσει 
επειδή η οικογένεια δεν είχε αποπληρώσει τις 
δόσεις, πρέπει να προταθεί από εκείνον που 
έχει συμφέρον να αποδείξει ότι η οικογένεια δεν 
απέκτησε την κυριότητα με χρησικτησία, στα δι-
καστήρια της ουσίας, δηλαδή είτε στο Ειρηνο-
δικείο, είτε στο Πρωτοδικείο, ή στο Εφετείο. Αν 
ο ισχυρισμός αυτός δεν προταθεί εγκαίρως και 
παραδεκτώς από την αρχή της δίκης, είναι πολύ 
πιθανό ο Άρειος Πάγος να μην τον δεχθεί, διό-
τι θα προβάλλεται για πρώτη φορά στον Άρειο 
Πάγο, ενώ θα έπρεπε δικονομικώς να είχε προ-
ταθεί πρωτοδίκως. 

Ενώ δηλαδή στην υπόθεση αυτή είναι αναμφί-
βολο ότι ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί κάποιος 
να αποκτήσει προσφυγικό ακίνητο με χρησικτη-
σία αν δεν έχει πληρώσει όλες τις δόσεις του τι-
μήματος, τελικώς η απόφαση δικαιώνει εκείνους 
που ισχυρίσθηκαν την χρησικτησία, απλώς και 
μόνο επειδή ο αντίδικός τους δεν προέβαλε τον 
ορθό ισχυρισμό από τα πρώτα στάδια της δίκης 
και η προβολή του το πρώτον ενώπιον του Αρεί-
ου Πάγου εκρίθη απαράδεκτος. 
                                                                   *Ο 

Χρησικτησία στα προσφυγικά ακίνητα
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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Η Αθήνα των αντιθέσεων
Του Νίκου Τ. Παγώνη

σχηματίστηκε μια ατελείωτη ουρά κόσμου που 
περίμενε να πάρει δωρεάν καρότα, κρεμμύδια 
και πατάτες που παραγωγοί αποφάσισαν να δι-
αθέσουν όταν δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν 
λόγω κάποιας φήμης (αναπόδεικτης) που τα χα-
ρακτήριζε μολυσμένα. Και όλα αυτά εντός μιας 
μικρής ακτίνας που συμπεριλαμβάνει τουλάχι-
στον πέντε πολυκαταστήματα με διακεκριμένους 
σχεδιαστές μόδας, με τσουχτερές τιμές, όταν στο 
Μόντρεαλ, με περίπου τον ίδιο πληθυσμό όπως 
η Αθήνα, με το ζόρι μπορούν να διατηρηθούν ένα 
και μισό (Ogilvy, Holts Renfrew).
Ένα άλλο φαινόμενο που έρχεται σε αντίθεση με 
την οικονομική κρίση είναι ο απίθανος αριθμός 
καταστημάτων σίτισης. Ο αριθμός των φούρνων, 
ζαχαροπλαστείων, σουβλατζίδικων, μικρογευμά-
των, καφετέριες και παντός άλλου είδους πώλη-

σης προϊόντων προς βρώσιν είναι εντυπωσι-
ακός. Θα περίμενε κανείς πολλά από αυτά να 
είχαν εξαφανιστεί. Αντίθετα ανακάλυψα πολλά 
νεώτερα- μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα- από 
την  περσινή μου επίσκεψη.
Η ροπή του Έλληνα προς το φαγητό και τη δια-
σκέδαση επεκτείνεται και στα κάθε είδους κου-
τούκια και κέντρα με μουσική. Τα Σαββατοκύρια-
κα είναι γεμάτα, αν και τις καθημερινές υποφέ-
ρουν, κάτι όμως που ισχύει και στο Μόντρεαλ, 
με την οικονομική σταθερότητα.
Ασύμβατο με την κρίση είναι και συρροή πελα-
τών σε κάποια ταβέρνα σε ένα χωριουδάκι της 
ορεινής Βοιωτίας. Στο μικρό αυτό χωριό με τα 
λίγα σπίτια, που απαριθμεί τέσσερες ταβέρνες, 
η συγκεκριμένη ταβέρνα, Κυριακή μεσημέρι,  
ήταν γεμάτη με πελάτες κυρίως από την  Αθήνα, 
οι οποίοι απολάμβαναν φαγητά πολύ καλής ποι-
ότητας μεν, χωρίς, όμως, κάποια ιδιαιτερότητα 

που ίσως θα δικαιολογούσε τη μακρινή διαδρομή 
από την Αθήνα.
Η κρίση, όμως, φαίνεται να 
διόρθωσε και μερικά ενοχλη-
τικά πράγματα του παρελ-
θόντος. Οι ταξιτζήδες, φερ’ 
ειπείν, είναι ευγενέστατοι, 
πρόθυμοι και διστακτικοί της 
πολλαπλής μίσθωσης και τα-
λαιπωρίας των πελατών τους.
Έφερε, όμως, στο προσκήνιο 
και μερικές άλλες αντιθέσεις. 
Ανώτερο στέλεχος τραπέ-
ζης, με πανεπιστημιακό πτυ-
χίο και πολύχρονη πείρα, εν 
αποστρατεία σήμερα, αποδί-
δει την κρίση σε συνωμοσία 
και σκευωρία που σχεδιά-
στηκε πολλά χρόνια πριν, με 
απώτερο σκοπό να βάλει τον 
κόσμο στο λούκι της υπερ-
χρέωσης με  επακόλουθο 
την απώλεια των περιουσια-
κών του στοιχείων (αλήθεια, 
τι θα κάνουν οι τράπεζες το 
πλήθος των κατασχεμένων 
μεταχειρισμένων αγαθών, με 
μειωμένη αξία και πώς θα 
αποκαταστήσουν τα κεφά-
λαια που δάνεισαν από την 
πώληση αυτών;) και ότι, επι-
πλέον, η κρίση εφευρέθηκε 
για να πλουτίσουν ορισμένοι, 
οι οποίοι παραμένουν ακόμα 
ανώνυμοι και άγνωστοι.
Στον αντίποδα, ταξιτζής, που 
συνήθως δεν κατέχει τη μόρ-
φωση και τις εμπειρίες ανω-
τέρου τραπεζικού στελέχους, 
τοποθετεί την κρίση στη σω-

στή βάση, μέμφεται των μέτρων πίεσης των συ-
ναδέλφων του και εξανίσταται με την παραβατικό-
τητα και την πρακτική ορισμένων συντεχνιών να 
θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους εκβιάζο-
ντας την κοινή  γνώμη και τους πολιτικούς, με το 
να κλείνουν τους δρόμους και τις πλατείες.
Η αντίθεση επεκτείνεται και στο τραπεζικό σύ-
στημα, το οποίον βάλλεται συνεχώς από την έλ-
λειψη τζίρου, ρευστότητας και ύφεσης. Παρ’ όλα 
αυτά, κατόρθωσε να παρουσιάσει κερδοφορία 
του ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, εν 
μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των 
τελευταίων τριάντα ετών. Την ίδια στιγμή που 
υπάλληλοι των τραπεζών συστήνουν σε πελάτες 
ως θωράκιση των καταθέσεών τους να τις μετα-
τρέψουν από ευρώ σε αμερικάνικα δολάρια!
Αντίθεση είναι και το κλείσιμο του Μαντείου και 
Μουσείου των Δελφών στις τρείς το απόγευμα 
της Κυριακής, όταν το κράτος πασχίζει να αυξή-
σει πόρους από την τουριστική κίνηση. Μια πα-
ρατυπία που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2003, έχει τον πολιτισμό να συνεισφέ-
ρει μόλις το 1% στο ΑΕΠ, αντίθετα με την Ιταλία 
και Ισπανία με 2,3% και τη Γαλλία με 3.4%.
Πάντως η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αυτή 
μιας μεγαλούπολης που σφύζει από ζωή. Τα κα-
ταστήματα είναι πλήρως εφοδιασμένα με εμπο-
ρεύματα, οι λαϊκές αγορές προσφέρουν αφθονία 
προϊόντων, όμορφα παρατεταγμένα στους πά-
γκους με τον κόσμο να ψωνίζει, η γενική ευθυμία 
να μην παρουσιάζεται μειωμένη, με το μποτιλιά-
ρισμα να δείχνει ότι υπάρχει ακόμα πολλή ζωή 
και γενικά η Αθήνα, αυτή των αντιθέσεων, να μη 
διαφέρει σε τίποτα από την οποιαδήποτε μεγάλη 
πόλη του σύγχρονου κόσμου.
Αναμφίβολα, όλα αυτά είναι μόνο μία επιφάνεια, 
κάτω από την οποίαν κρύβονται πολλά στραβά κι 
ανάποδα. Όπως, π.χ., η διάχυτη παρανομία και 
παραβατικότητα. Πέρσι, ο νόμος περί απαγόρευ-
σης του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, ήταν 
κάπως σεβαστός, με τους παραβάτες να κρατούν 
τα προσχήματα και να καπνίζουν στη ζούλα. Σή-
μερα, ο νόμος έχει καταργηθεί ντε φάκτο με όλους 
να καπνίζουν επιδεικτικά και τα σταχτοδοχεία να 
μην είναι κρυμμένα, όπως πέρσι, αλλά να δεσπό-
ζουν επιδεικτικά στα τραπέζια.
Και όσα φαίνονται, οπωσδήποτε κρύβουν από 
πίσω τους όσα δεν φαίνονται, που είναι και τα πε-
ρισσότερα. Η πληθώρα του κόσμου στα μαγαζιά 
σε μια μεγαλούπολη πολλών εκατομμυρίων κα-
τοίκων δεν είναι αντιπροσωπευτική των πολλών 
που κάθονται σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν και 
δεν έχουν να εξοδεύσουν. Τα πλούσια μαγαζιά με 
τους επώνυμους σχεδιαστές δεν είναι η βιτρίνα 
που δείχνει το τι κρύβεται εκεί που η ανέχεια, η 
ανεργία και η φτώχεια κυριαρχεί. Είναι η αντίθε-
ση, μια από τις πολλές, που χαρακτηρίζει αυτή 
τη μεγάλη κι όμορφη πόλη. Μια πόλη που δεν το 
βάζει κάτω, ό,τι κι αν συμβεί.
Οι περιορισμένες συζητήσεις που είχα, δείχνουν 
φανερά μια έκδηλη αγωνία για το μέλλον, μια 
αβεβαιότητα του τι επακολουθεί. Μια ανησυχία 
και φόβο αν τελικά θα μπορέσει να ξεπεραστεί η 
κρίση και να επανέλθουν κανονικές μέρες. Γιατί 
το τι βιώνει σήμερα η Αθήνα και η χώρα ολόκληρη 
δεν είναι κανονικό. Δεν είναι αυτό που είχε μάθει 
και συνηθίσει. Και αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα 
μπορέσει να προβεί σε όλες τις αιτούμενες αλλα-
γές και διορθώσεις∙ πώς να ξεμάθει δηλαδή. Και 
αυτό είναι τρομερά οδυνηρό και επίπονο. 
Βλέπετε, δεν βοηθά και το θαυμάσιο κλίμα και η 
παροιμιακή διάθεση του Έλληνα να μετατοπίζει 
όλα στο απώτερο. 
Το «ωχ αδελφέ», δεν είναι κάτι που απορρίπτεται 
εύκολα. Ακόμα και στην Αθήνα των αντιθέσεων.
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Ρώμη, Ιταλία Την παραίτησή του ανακοίνωσε 
ο περιφερειάρχης της Σικελίας Ραφαέλε Λομπάρ-
ντο κατόπιν συνάντησής του με τον Μάριο Μόντι 
στο προεδρικό μέγαρο, βεβαιώνοντας ότι στο δι-
άστημα μέχρι τις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου 
«δεν θα γίνουν επιπλέον έξοδα και σπατάλες». Ο 
Λομπάρντο έγινε «κόκκινο πανί» αφότου ήλθε 
στο φως ότι το έλλειμμα της Σικελίας φθάνει τα 5 
δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός 
στη Ρώμη και να διατεθούν 400 εκατ. ευρώ από 
τα ταμεία της κεντρικής κυβέρνησης προς αποφυ-
γή πιθανής χρεοκοπίας.
Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν, εν τω μεταξύ, έξω 

από τη Γερουσία στην ιταλική πρωτεύουσα δια-
τρανώνοντας την αντίθεσή του στις περικοπές 
που επιβάλλει η κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τον 
Μάριο Μόντι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο Ραφαέλε Λομπάρντο πέρασε τις πύλες του 

Μεγάρου Κίτζι σχεδόν μία εβδομάδα μετά την 
ενίσχυση των 400 εκατ. ευρώ, που ήλθε μετά 
τη δήλωση-βόμβα του αντιπροέδρου της Ένω-
ση Βιομηχάνων Ιταλίας Ίβαν Λο Μπέλο ότι «η 
Σικελία είναι η Ελλάδα της Ιταλίας, με έλλειμ-
μα που μπορεί να ξεπερνά και τα πέντε δισ. 
ευρώ, για τα οποία κάνουν λόγο οι επίσημες 
εκτιμήσεις».
Εξερχόμενος, ο Ραφαέλε ανακοίνωσε την πα-

ραίτησή του -την οποία είχε ήδη ζητήσει με 
επιστολή του ο Μόντι, σε μία ασυνήθιστη κίνη-
ση εξαιτίας του βαθμού αυτονομίας της Σικελί-
ας από την κεντρική κυβέρνηση της Ρώμης, η 
οποία φανέρωσε τη μεγάλη ανησυχία και τον 
εκνευρισμό του Μάριο Μόντι για την οικονο-
μική κατάσταση της περιφέρειας.
«Πρόκειται να παραιτηθώ από τα καθήκοντά 

μου στις 31 Ιουλίου. Οι τοπικές εκλογές θα λά-
βουν χώρα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, αν όλα 
πάνε καλά. Στο διάστημα αυτό, δεν θα γίνουν 
επιπλέον έξοδα, δεν θα γίνουν σπατάλες» δή-
λωσε ο Λομπάρντο μετά την συνάντηση.
Ο ίδιος ανέφερε πως η υπόθεση της χρεοκοπί-

ας ήταν ένα «παραμύθι», όπως γράφει η ιταλι-
κή Stampa και υποστήριξε πως «το πρόβλημα 
του νησιού αφορά την ρευστότητα και την κα-
θυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων από 
την κυβέρνησης της Ρώμης».

Αναλυτές κατηγορούν τον Λομπάρντο για συνε-
χείς προσλήψεις, συχνά υψηλόβαθμων υπαλλή-
λων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως και δε-
κάδων οδηγών και εργαζομένων που μεταφέρουν 
επιστολές στο εσωτερικό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στην εποχή του Διαδικτύου και του e-mail.

Οι δήμαρχοι διαδηλώνουν

Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν το πρωί της Τρίτης 
έξω από τη Γερουσία στη Ρώμη, διατρανώνοντας 
την πλήρη αντίθεσή τους στις μειώσεις που βα-
ραίνουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για οριζόντιες πε-

ρικοπές που πλήττουν τις κοινωνικές παροχές 
και δεν απαλείφουν τις σπατάλες. Πολλοί δήμοι 
κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν αν δεν αυξήσουν 
θεαματικά τους φόρους» δήλωσε ο δήμαρχος της 
Ρώμης, Τζάνι Αλεμάνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, στις δέκα 

πόλεις που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν συγκα-
ταλέγονται η Νάπολη, το Παλέρμο της Σικελίας 
και οι πόλεις του βορρά Νοβάρα και Αλεσάντρια.
Η κυβέρνηση επέβαλε ωστόσο σε όλους τους δή-

μους -πέρα από τις αλλαγές της τελευταίας στιγ-
μής- να μειώσουν κατά 25% τις προβλέψεις τους 
για τις εισπράξεις προστίμων και τοπικών φόρων.
Η μείωση (που οφείλεται στο ότι πολλά πρό-

στιμα, στην πραγματικότητα, δεν εισπράττονται 
ποτέ) μπορεί να επισημοποιήσει τεράστια ελλείμ-
ματα, που έως τώρα θεωρούνταν έστω με «τεχνη-
τό τρόπο», αντιμετωπίσιμα.
Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Φραντσέσκο Προ-

φούμο, μετά την δήλωση του προέδρου της Ένω-
σης Περιφερειών Τζουζέπε Καστιλιόνε ότι «ίσως 
δεν μπορέσει να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, 
εξαιτίας των περικοπών», επισήμανε αντιθέτως 
ότι «οι μαθητές τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψουν 
κανονικά στα θρανία τους».
«Μένει να φανεί από πού θα προέλθουν τα ανα-

γκαία κονδύλια», σχολιάζουν πάντως παρατηρη-
τές.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και οι δήμαρχοι διαδηλώνουν
Παραιτείται ο περιφερειάρχης της Σικελίας μετά το σοκ περί πιθανής χρεοκοπίας

Σερβίρουμε Εστιατόρια, Χοτέλς, Ιδρύματα Τιμές χοντρικές και λιανικές 

Τσιπούρες  >>>>>>SPECIAL
Καλαμάρια φρέσκα>>>>>>>>>>$3.99lb
Σαλάχι>>>>>>>>>>>>>>>>$1.99lb
Μπακαλιαράκια>>>>>>>>>>$1.99lb
Φρέσκος Σολομός ολόκληρος>>>$3.99 lb
Φιλέτο Ατλαντικού Σολωμού>> $3.99lb

Μαρίδες – Γαύρος – Σαρδέλες – Γόπα κάθε Τετάρτη
Και πολλά πολλά άλλα ...

Ψάρια από την Ελλάδα (Γαύρος, Μαρίδα, Γόπα, 
Σαρδέλλα, Μπαρμπούνια) κάθε Τρίτη

Γαρίδες, Καλαμάρια, Οκταπόδια 
και όλα τα Σαρακοστιανά
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ΑΝΟΙΞΕ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
στην καρδιά του Chomedey

angie@mapetiteacademie.com
Πληρ. 450-934-7757

ΑΝΟΙΞΕ

Πληρ. 450-934-7757

Κάιρο, Αίγυπτος Ο ισλαμιστής επικε-
φαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη 
Γάζα Ισμαήλ Χανίγε συναντήθηκε στο 
Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Μοχά-
μεντ Μόρσι, στη διάρκεια μίας επίση-
μης επίσκεψης που σηματοδοτεί σημα-
ντική στροφή στη στάση του Καΐρου 
έναντι του κινήματος της Χαμάς μετά 
την εκλογή του υποψηφίου της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας στο ύπατο 
αξίωμα της Αιγύπτου. 
Για συνάντηση-καμπή στις παλαιστινι-

ακές-αιγυπτιακές σχέσεις κάνει λόγο η 
Χαμάς, επισημαίνοντας ότι συζητήθη-
καν στρατηγικής σημασίας θέματα και 
προμηνύεται συνεργασία στο μέλλον.
Η συνάντηση ήταν η τελευταία μίας 

σειράς επαφών μεταξύ του νεοεκλεγέ-
ντος Μοχάμεντ Μόρσι με την παλαι-
στινιακή πλευρά, κατά τις οποίες συζη-
τήθηκαν μέτρα για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των Παλαιστινίων από τη 
Γάζα στην Αίγυπτο, και της βελτίωσης 
της διαβίωσής του που δυσχεραίνεται 
από τον ισραηλινό αποκλεισμό.
Την περασμένη εβδομάδα ο Μόρσι 

συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Πα-
λαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, 
καθώς και με τον εξόριστο ηγέτη της 
Χαμάς Χαλέντ Μεσάαλ, κατόπιν δή-
λωσής του ότι δεν μπορεί να ευνοήσει 
κανένα από τα παλαιστινιακά κινήματα, 
τα οποία το Κάιρο προσπαθεί να συμ-
φιλιώσει.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Αιγύ-

πτου ότι χαλαρώνει τις προϋποθέσεις 
για τη θεώρηση διαβατηρίων για τους 
πολίτες της Γάζας, ηλικίας μικρότερης 
των 40 ετών. Επίσης, το Κάιρο φέρεται 
να έχει δεσμευτεί να αυξήσει τη ροή 
των καυσίμων που φθάνουν από το Κα-
τάρ στη Γάζα μέσω Αιγύπτου και είναι 
απαραίτητα για τη αντιμετώπιση των 
δραματικών ελλείψεων σε ηλεκτρικό 
ρεύμα.
Εντούτοις, δεν υπάρχει κάποια άμεση 

ένδειξη ότι το Κάιρο είναι έτοιμο να 
ανοίξει τα σύνορά του με τη Γάζα στο 
βαθμό που επιθυμεί η Χαμάς -γεγονός 
που οι αναλυτές αποδίδουν μερικώς 
στην επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί 
το κατεστημένο του Χόσνι Μουμπάρακ.
«Η καρδιά του Μόρσι είναι με την Χα-

μάς, αλλά το μυαλό του είναι αλλού» 
σχολιάζει ο Παλαιστίνιος πολιτικός 
αναλυτής Χάνι αλ-Μάσρι. «Θα τους 
δώσει όσα περισσότερα μπορεί, αλλά 
δεν θα μπορέσει να τους δώσει πολλά 
γιατί οι εξουσίες του είναι περιορισμέ-
νες» επισημαίνει.
Η νίκη του Μοχάμεντ Μόρσι στην 

προεδρία της Αιγύπτου γιορτάστηκε 
στη Γάζα ως σημείο καμπής για μία 
επικράτεια, η οικονομία της οποίας 
έχει συντριβεί από τον αποκλεισμό που 
επέβαλε το Ισραήλ και στον οποίο συμ-
μετείχε η Αίγυπτος μπλοκάροντας τα 
πάντα πέραν της διέλευσης ελάχιστων 
Παλαιστινίων από τα σύνορα.
Ωστόσο, ως επικεφαλής κράτους ο Μο-

χάμεντ Μόρσι θα πρέπει να ισορροπή-
σει ανάμεσα στην υποστήριξή του προς 
τη Γάζα και στην τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της Αιγύπτου, περιλαμβα-
νομένης της ειρηνευτικής συμφωνίας με 
το Ισραήλ. 
«Θα είναι πολύ προσεκτικός» λέει ο 

Αιγύπτιος πολιτικής αναλυτής Μουστα-
φά Κάμελ αλ-Σαγίντ, τον οποίο επικα-
λείται το πρακτορείο Reuters. «Οι υπη-
ρεσίες πληροφοριών και ο στρατός θα 
έχουν λόγο σε όλο αυτό» σημειώνει.
Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς ανέφερε 

ότι ο Μόρσι «υποσχέθηκε να λάβει μέ-
τρα που θα διευκολύνουν τη ζωή των 
Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας». 
Εκπρόσωπος του κινήματος μίλησε για 
συνάντηση-καμπή, η οποία «επέτρεψε 
να συζητηθούν στρατηγικά θέματα και 
προμηνύει συνεργασία στο μέλλον».

Newsroom ΔΟΛ
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«Ασήμαντη η πρόοδος»
Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο 

για τη λίμνη Κορώνεια

Βρυξέλλες, Βέλγιο Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή την Ελλάδα για τη ρύπανση και μη αποκατάσταση της σχεδόν εξαφανισμένης 
λίμνης Κορώνειας, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευό-
μενων περιοχών φυσικού κάλλους (Νatura 2000). Ακόμα, η ΕΕ παγώνει τη χρημα-
τοδότηση για το σχέδιο αποκατάστασης.
Η Επιτροπή κατηγορεί την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 

για τα ενδιαιτήματα, τα πτηνά, την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τις απορ-
ρίψεις επικίνδυνων ουσιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η λίμνη Κορώνεια αποτελεί διεθνώς σημαντικό 

υγρότοπο και έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω ρύπανσης και παράνομων γε-
ωτρήσεων [για άρδευση], με σοβαρές συνέπειες για την τοπική πανίδα και χλωρί-
δα».
Παρόλο που από το 2004 έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για την αποκατάσταση 

του υγροτόπου, χρηματοδοτούμενο και από την ΕΕ, η πρόοδος ήταν «ασήμαντη ως 
τώρα».
Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνονται η διοχέτευση νερού στην σχεδόν απο-

ξηραμένη λίμνη, τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
λυμάτων και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές αστικές περιοχές.
Μάλιστα, προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ ήταν η ανάληψη συγκε-

κριμένης δράσης για τη σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και τον έλεγχο απορρί-
ψεων αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα όμως με την Επιτροπή, πολλοί από τους όρους αυτούς δεν έχουν ακόμα 

ικανοποιηθεί. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε όχι μόνο να παραπέμψει την Ελλάδα αλλά 

και να παγώσει προς το παρόν τη χρηματοδότηση. 
Στο παρελθόν η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, την οποία 

ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη το Μάιο του 2010.
H υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο, ύστερα από σύσταση του επιτρόπου 

Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ

Υπό την πίεση της ΕΕ
Αλλαγή στάσης εξετάζει η ουγγρική 
κυβέρνηση για το νόμο περί Τύπου

Βουδαπέστη, Ουγγαρία Την πρόθεση της δεξιάς κυβέρνησής του να επανεξετάσει 
και ενδεχομένως να προβεί σε αλλαγές στον αμφιλεγόμενο νόμο περί Τύπου, που 
έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγ-
γαρίας, Γιάνος Μάρτονι.
Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν για άλλη μία φορά σε διαδήλωση στη 

Βουδαπέστη και σε τέσσερις άλλες πόλεις κατά του νόμου. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ουγγαρία θα αναθεωρήσει το Νόμο και 

θα βρει λύσεις, οι οποίες θα ικανοποιούν όλους. Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο 
Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διαμήνυε, πως η Ουγγαρία θα προχωρούσε 
σε αλλαγές στο Νόμο εάν κάτι τέτοιο έπρατταν και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ που 
έχουν παρόμοιες ρυθμίσεις για τον Τύπο. 
Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 

2011.
Στην επιστολή-τελεσίγραφο που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα προς τον 

υπουργό Δικαιοσύνης Τίμπορ Νάβρατσιτς η Επίτροπος Νέλι Κρους διατυπώνει 
«σοβαρές αμφιβολίες» για το εάν ο νόμος συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δίνει ακόμα προθεσμία δύο εβδομάδων στην ουγγρική κυβέρνηση να προβεί σε 

αλλαγές ώστε να εξαλειφθούν οι κοινοτικές αμφιβολίες. Προσθέτει μάλιστα πως 
εάν η κυβέρνηση στη Βουδαπέστη δεν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις, η Επιτρο-
πή διατηρεί το δικαίωμα να προειδοποιήσει την ουγγρική πλευρά για ενδεχόμενη 
επαπειλούμενη πρώτη προσφυγή σε δικαστική διαδικασία.
Στην κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήλθε να προστεθεί η απόφαση της κοινο-

βουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία υπεραμύνεται των 
«πηγών των δημοσιογράφων» απαιτώντας από την ουγγρική κυβέρνηση και την 
ουγγρική Βουλή να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην τροποποίηση του 
νόμου.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις κατά του νόμου οι οποίες 

αναμένεται να κορυφωθούν με την κεντρική μαζική διαδήλωση την ημέρα εορτα-
σμού της εθνικής ουγγρικής επετείου στις 15 Μαρτίου. 
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You never get a second chance to make a first impression...

Make it with a great smile!
Ãéá ôï ôÝëåéï ÷áìüãåëï, ôçëåöùíåßóôå óÞìåñá.

·Ðñùß / ÂñÜäõ / ÓÜââáôá
·Ìéêñïß / ÌåãÜëïé
·¢ìåóç ÁíÜãêç – 24 þñåò
·ÐéóôùôéêÝò êÜñôåò
·ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá

6440 25th Avenue (ãùíßá Beaubien)
Montreal, Qc H1T 3L6

514 727-0697

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Στο «χορό» των αποκαλύψεων
Το δικό τους «WikiLeaks» ετοιμάζουν πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ

Βερολίνο, Γερμανία Τη στιγμή που η διεθνής διπλωματική σκηνή 
«στροβιλίζεται» γύρω από τις διαρροές του WikiLeaks, πρώην συνεργάτες 
του καταζητούμενου Τζούλιαν Άσαντζ σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στα μέσα 
Δεκεμβρίου το δικό τους δικτυακό τόπο αποκαλύψεων, όπως γράφει την Τετάρτη η 
γερμανική εφημερίδα Die Tageszeitung. 
Πρώην συνεργάτες του Τζούλιαν Άσαντζ εκφράζουν απογοήτευση για το 

«δεσποτικό» στυλ του πρώην χάκερ και ιδρυτή του δικτυακού τόπου, ο οποίος 
έχει έλθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με διαρροές που προκαλούν 
αναταραχή σε ηγέτες και κυβερνήσεις.
«Είμαι η καρδιά και η ψυχή αυτού του οργανισμού, ο ιδρυτής, ο φιλόσοφος, ο 

πρώτος προγραμματιστής, ο διοργανωτής, ο χρηματοδότης και όλα τα υπόλοιπα. 
Εάν έχεις πρόβλημα με αυτό, άντε χάσου»... Με αυτή τη δήλωση είχε απαντήσει ο 
Άσαντζ σε συνεργάτη που τον επέκρινε.
Τώρα ομάδα πρώην συνεργατών του 40χρονου Αυστραλού ετοιμάζει να 

παρουσιάσει στα μέσα Δεκεμβρίου ένα νέο δικτυακό τόπο, ο οποίος όπως 
δηλώνουν δεν έρχεται να ανταγωνιστεί το WikiLeaks, αλλά θα έχει μία 
διαφορετική, ευρύτερη προσέγγιση.
Πρώην μέλη του WikiLeaks επικρίνουν τον Άσαντζ ότι επικεντρώθηκε 

στη δημοσιοποίηση υλικού για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αγνόησε άλλες 
πληροφορίες. «Υπήρχε έλλειψη διαφάνειας ως προς το πώς λαμβάνονταν 
αποφάσεις» δήλωσε στην Die Tageszeitung o πρώην εκπρόσωπος του WikiLeaks 
στη Γερμανία Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ.
Ο ίδιος έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία του στο WikiLeaks, το 

οποίο τιτλοφορείται Inside WikiLeaks και θα εκδοθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο 
του 2011.
Ο Ντάνιελ Ντομσάιτ-Μπεργκ είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο σε συνέντευξή 

του στο Spiegel ότι αποχωρεί εξαιτίας της απογοήτευσής του για τον τρόπο με τον 
οποίο ο Τζούλιαν Άσαντζ χειρίζεται το δικτυακό τόπο. 
Την εποχή εκείνη ο Μπεργκ ήταν το δεύτερο πιο γνωστό πρόσωπο του WikiLeaks 

μετά τον ιδρυτή του, ο οποίος σήμερα καταζητείται διεθνώς στο πλαίσιο έρευνας 
των σουηδικών Αρχών σε σχέση με υπόθεση βιασμού -για την οποία ο ίδιος 
αρνείται κάθε κατηγορία.

Ποιος είναι ο δικτυακός τόπος WikiLeaks

Η ιστοσελίδα WikiLeaks αυτοπροσδιορίζεται ως ένας «μη κερδοσκοπικός 
δημοσιογραφικός οργανισμός», που υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγίες 
και φιλοδοξεί να δημοσιοποιεί «σημαντικά νέα και πληροφορίες, παρέχοντας 
ένα καινοτομικό, ασφαλές και ανώνυμο τρόπο σε πηγές, που προσφέρονται να 
διοχετεύσουν πληροφορίες στους δημοσιογράφους μας». 
Πρωτεύοντα ρόλο αποδίδει η ιστοσελίδα στη δημοσιοποίηση πρωτογενούς 

υλικού, καθώς και στην τελειοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να παρέχεται 
απόλυτη προστασία στις πηγές της.
Διαβεβαιώνει ότι το υλικό που παραλαμβάνει το περνά από έλεγχο ακριβείας, 

τόσο μέσω έρευνας, όσο και μέσω τεχνολογικής πιστοποίησης.
Η Wikileaks τέθηκε σε λειτουργία επισήμως το 2007 και αναπτύχθηκε ταχύτατα.
Τον περασμένο Ιούλιο καταχώρισε 91.000 μυστικά αμερικανικά στρατιωτικά 

έγγραφα που αφορούσαν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και κάλυπταν την περίοδο 
2004-2010.
Ιδρυτής της (και «άμισθος διευθυντής» της) είναι ο 40χρονος Αυστραλός 

Τζούλιαν Άσαντζ, που έζησε μια διαταραγμένη οικογενειακή ζωή, σπούδασε 
φυσική, αλλά κυρίως είναι αυτοδίδακτος, έζησε στην Αυστραλία, την Κένυα, την 
Τανζανία και την Ισλανδία, ενώ διέπρεψε ως χάκερ.
Ο δικτυακός τόπος Wikileaks έχει βραβευθεί με διεθνείς διακρίσεις ελευθερίας 

της έκφρασης, ενώ το υλικό του κυρίως αναφέρεται σε: πολέμους, βασανισμούς 
και δολοφονίες, διπλωματία και κατασκοπεία, περιπτώσεις παραβίασης της 
ελευθερίας της έκφρασης, διαφθορά, βία, λογοκρισία.

  Με το θέμα της αμφιέσεως, δηλαδή 
του ντυσίματος ανδρών και γυναικών 
δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε, εάν 
δεν αφορούσε στην πνευματική ζωή 
των ιδίων και εκεί- νων που έρχονται 
σε επικοινωνία μαζί τους. Ο τρόπος 
της αμφιέσεως δεν εκφράζει πάντοτε 
την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. 
Μερικές γυναίκες με προκλητική και 
εξεζητημένη αμφίεση κρύπτουν μέσα 
τους μία απλή και καλοπροαίρετη ψυχή. 
Δεν είναι όμως ωραίο και από πλευράς 
ηθικής και από πλευράς καλαισθητικής 
να βλέπεις ημίγυμνες γυναίκες να μετέ-
χουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και το 
ασεβέστερο να συμμετέχουν σε εκκλη-
σιαστικές εορτές και μυστήρια.
  Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν κακή προ-
αίρεση, ούτε θέλουν να σκανδαλίσουν. 
Σύρονται από τη μόδα και προσπαθούν 
να φανούν απελευθερωμένες από τους 
ηθικι- σμούς και τον συντηρητισμό της 
παλαιάς εποχής. Αμαρτάνουν όμως, 
γιατί ασεβούν κατά της ιερότητος του 
χώρου της Εκκλησίας και σκανδαλίζουν 
πολλούς μέσα στον οίκο του Θεού. 
  Το σώμα πρέπει να φέρει σεμνή εν-
δυμασία, ούτε παλαιομοδίτικη, ούτε 
προκλητική. Οί γυναίκες πρέπει να 
στολίζουν τον εαυτό τους με αίσθημα 
εντροπής και σωφροσύνης, όπως υπα-
γορεύει και ο θείος Απόστολος Παύλος: 
“ Οί γυναίκες να προσεύχονται με κό-
σμια αμφίεση. Να στολίζουν τον εαυτό 
τους με σεμνότητα και σωφροσύνη. Να 
στολίζονται με ότι ταιριάζει σε γυναίκες 
που λένε, ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή 
με καλά έργα.” (Α' Τιμοθ. 2,9-10).
  Οί ακρότητες στην αμφίεση προσβά-

λουν σιγά-σιγά το ηθικό αισθητήριο και 
παρασύρουν την ψυχή στην αναίδεια, 
συνέπεια της οποίας είναι η αχαλίνω-
τη γενετήσια ακολασία. 'Η γύμνωση 
εμφανίζεται σε λαούς απολίτιστους. 
Έτσι στην αρχαία Ελλάδα επεκράτησε 
η γυμνότητα των αγαλμάτων μετά την 
πτώση του πολιτισμού. 'Οπου υπάρχει 
πολιτισμός, εκεί υπάρχει μέτρο, αιδώς 
(ντροπή) και αξιοπρέπεια. Δεν είχε άδι-
κο ο Πλάτων που έλεγε, ότι όποιος δεν 
σέβεται την αιδώ πρέπει να τιμωρείται 
με την μεγαλύτερη ποινή, διότι θεω-
ρείται ασθένεια της πόλεως. Το σώμα 
είναι ναός του Θεού και έχει ιερότητα. 
'Ας είναι λοιπόν σεμνό κατοικητήριο 
του Θεού, ναός πάγκαλος και κατα-
κοσμημένος με πνευματικά στολίδια 
θείων χαρισμάτων και αρετών. Αυτά τα 
κοσμήματα γοητεύουν και προκαλούν 
θαυμασμό. Η προκλητική αμφίεση ανα-
μοχλεύει τα ένστικτα και βρωμίζει τις 
ψυχές μέσα σε χώρο ιερό. 
  Οί εκπτώσεις στα πνευματικά θέματα 
πρέπει να σταματήσουν. Εάν μετα-
τρέψουμε την Εκκλησία σε κόσμο, τί 
θα απομείνει; Μην σκανδαλίζετε τους 
αδυνάτους και μη προκαλείτε τους ευ-
σεβείς. 'Η σαρκολατρεία μολύνει και 
ζημιώνει τον άνθρωπο, καταστρέφει και 
εξαφανίζει λαούς και πολιτισμούς, σκά-
βει και ξεριζώνει την ψυχική και σω-
ματική υγεία, αναστατώνει και διαλύει 
σπίτια και συζυγίες. 
   “Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου 
Θεού.” 

Επιμέλεια, Σεβαστή Χασιώτη

Πνευματικοί προβληματισμοί 
γιά τήν μόδα και τήν αμφίεση

Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

WISEMAN TV

535 Ste-Rose boul. 
Laval-West  H7R 1R6

Το Κατάστημα της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας. 
35 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. 
Φέρτε την Ελλάδα στο σπίτι σας 

με τα καλύτερα ελληνικά κανάλια. 
Με την τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας. 

Για πληροφορίες 
τηλεφωνείστε στο: 
450-627-4975 

ή 514-242-4525 
και ζητείστε τον 

κ. Χρήστο. 
NEW ADDRESS

Ιδιοκτήτης: Σαράντος Βάγκαλης
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ « Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ » 

5879 avenue du Parc ● Montréal (Québec) ● H2V 4H4 ● 514.271.0709 
L’ASSOCIATION PONTIENNE DE MONTRÉAL « EFXINOS PONTOS » 

www.efxinospontos.org 
 

Μοντρεάλ, 6 Μαΐου 2010 
 

Για άμεση δημοσίευση 
Ανακοίνωση 

 
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως ετήσια ημέρα τιμής 
και  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ελλήνων  του  Ευξείνου Πόντου. Από  τότε,  κάθε 
χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας ενός λαού που θανατώθηκε 
λόγω της Ελληνικής του καταγωγής και της Ορθόδοξης θρησκείας του.   

 
Ο Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ  «  ο  Εύξεινος Πόντος  »  τιμώντας  την  επέτειο  της 
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης, και παράλληλα προσπαθώντας, όπως όλα ανά τον 
κόσμο  Ποντιακά  Σωματεία,  να  διεθνοποιήσει  την  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας, 
προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπάροικους να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει την Κυριακή 16 Μαΐου 2010, 
για τους 353,000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Τουρκικής θηριωδίας. 
 
Κυριακή 16 Μαΐου 2010 : 
 
11.00  ‐Επιμνημόσυνη  δέηση  στον  Καθεδρικό  Ναό  του  Αγίου 

Γεωργίου, 2455, chemin de la côte‐Ste‐Catherine 
  
13.00  ‐Κατάθεση  στεφάνων  στο  μνημείο  της  Γενοκτονίας  στο 

πάρκο  Marcelin‐Wilson  (γωνία  οδών  l’Acadie  και  Henri‐
Bourassa). 

 
Η παρουσία σας στις φετινές εκδηλώσεις θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Μοντρεάλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ” 
Πελαγία Αδαμίδου 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και 
Τύπου και ενημέρωσης 
514.781.4267 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                            “Χίτλερ να μην το καυχηθείς πώς πάτησες την Κρήτη
ξαρμάτωτη την ήυρηκες κι ελείπαν τα παιδιά της 
στα ξένα πολεμούσανε , πάνω στην Αλβανία ,
μα  πάλι επολεμήσανε.””

Η Μάχη της Κρήτης 
Μία από τις ενδοξότερες και παραδοξότερες μάχες της ιστορίας . Ενδοξότερη 
γιατί μία χούφτα αμάχων κάθε ηλικίας , πολέμησαν με γκράδες και σισανέδες 
εναντίον του τελευταίου τύπου οπλισμού των Γερμανών Ναζί , που σαν αρπα-
χτικά όρνια ήλθαν από τον ουρανό για να κατασπαράξουν κάθε ιερό και όσιο.
    Παραδοξότερη γιατί τα δρεπάνια του θερισμού και οι σκαλίδες  έγιναν τα πιο 
φοβερά  όπλα στα χέρια των αμάχων , αφού και οι γυναίκες της Κρήτης , με πέ-
τρες με ξύλα, με νύχια και με δόντια αγωνίστηκαν για να μην πατήσουν οι ορδές 
των Ούννων στην αιματοβαμμένοι γη των προγόνων μας 
   Ήταν ένας αγώνας άνισος που άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα.
  Ο κάθε Κρητικός όπου και να βρίσκεται εορτάζει ανελλιπώς τη μάχη της Κρή-
της  διότι γνωρίζει ότι οι χρυσές σελίδες της ιστορία που έγραψαν οι προγονοί 
μας με τόσες θυσίες δεν πρέπει να ξεχνιούνται ποτέ.
Ο Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της Γενικής Πρόξενου κυρία Μα-
ρία Καρνούτσου και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ διορ-
γανώνει τις κάτωθι εκδηλώσεις  για να τιμήσει την Ιστορική Επέτειο.

Κυριακή 16 Μαίου 
Ελληνικό Κοινοτικό κέντρο 5 μ.μ.
Αναφορά για την μάχη της Κρήτης 
 Προβολή ντοκιμαντέρ της μάχης της Κρήτης διαρκείας 45 λεπτών προσφορά 
του Υπουργείου Στρατιωτικών  της Ελλάδος .
Παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών χορών από όλα τα χορευτικά 
γκρουπ του συλλόγου Κρητών με συνοδεία από το μουσικό συγκρότημα 
των Νίκο Χρηστάκη (λύρα), Γιάννη Σκοτιδάκη (λαούτο) και Ανδρέα Ρουσ-
σάκη (λαούτο). 
Δεξίωση
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

Κυριακή 23 Μαΐου
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Στην συνέχεια στην αίθουσα του Συλλόγου θα προσφερθεί γεύμα .
 

Προσκαλούμε όλη την παροικία να παρευρεθεί και να τιμήσει  την 
Μάχη της Κρήτης.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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Ουάσινγκτον Μπορεί το χρήμα να 
αγοράσει την ευτυχία; Εξαρτάται τι 
εννοεί κανείς ευτυχία, δείχνει έρευνα 
που κάλυψε σχεδόν όλο τον κόσμο: 
Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει 
μεν την ικανοποίηση από τη ζωή γε-
νικά, συνήθως όμως δεν αυξάνει τα 
θετικά συναισθήματα ούτε κάνει την 
καθημερινότητα πιο απολαυστική.
Το συμπέρασμα αυτό προήλθε από 

έρευνα του Οργανισμού Gallup σε 
136.000 ανθρώπους από 136 χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο, και θεωρητικά 
τουλάχιστον καλύπτει τους περισ-
σότερους λαούς και πολιτισμούς. 
Οι ερευνητές θεωρούν μάλιστα ότι 
πρόκειται «για το πρώτο αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα του πλανήτη Γη».
«Το κοινό πάντα αναρωτιέται: Μας 

κάνει το χρήμα πιο ευτυχισμένους;» 
αναφέρει ο Εντ Ντάινερ, καθηγητής 
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Ίλινοϊ και επικεφαλής της παγκόσμι-
ας μελέτης.
«Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η απά-

ντηση εξαρτάται από το πώς ορίζει 
κανείς την ευτυχία» επισημαίνει. «Αν 
εξετάσουμε την ικανοποίηση από 
τη ζωή, το πώς αξιολογεί κανείς τη 
ζωή του ως σύνολο, βλέπουμε μια 
αρκετά ισχυρή σχέση σε όλο τον 
κόσμο ανάμεσα στο εισόδημα και 
την ευτυχία».
»Από την άλλη πλευρά, είναι πραγ-

ματικά σοκαριστικό πόσο μικρή είναι 
η συσχέτιση όσον αφορά τα θετικά 
συναισθήματα και το πόσο διασκε-
δάζει κανείς» εξηγεί ο ερευνητής.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα θετικά 

συναισθήματα αυξάνονται μεν λίγο 
με την αύξηση του εισοδήματος, 

εξαρτώνται όμως πολύ περισσότερο 
από άλλους παράγοντες όπως ο 
σεβασμός, η αυτονομία, η κοινωνική 
στήριξη και η ικανοποιητική εργασία.
Ο Δρ Ντάινερ επισημαίνει ότι η 

μελέτη του είναι η πρώτη που κάνει 
αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στην 
ικανοποίηση και τα θετικά συναι-
σθήματα.
Η μελέτη εξέτασε μια πληθώρα 

παραμέτρων, όπως το εισόδημα, 
το βιοτικό επίπεδο, την κάλυψη των 
αναγκών για τροφή και στέγαση, τα 
υπάρχοντα και την ικανοποίηση των 
ψυχολογικών αναγκών. Οι συμμε-
τέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογή-
σουν τη ζωή τους γενικά από το 0 (η 
χειρότερη δυνατή ζωή) έως το 10 (η 
καλύτερη δυνατή) και απάντησαν σε 
ερωτήσεις για τον οικογενειακό και 
φιλικό κύκλο, την ελευθερία και την 
ικανοποίηση από τις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Το συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση 

από τη ζωή τείνει να αυξάνεται με 
την αύξηση του εισοδήματος βρί-
σκεται σε συμφωνία με παλαιότερες 
μελέτες για το θέμα, τονίζει ο Δρ 
Ντάινερ. Το καινούργιο με τη νέα 
έρευνα είναι η διάκριση ανάμεσα 
στην ικανοποίηση και τα θετικά συ-
ναισθήματα όπως την όρισαν εκ των 
προτέρων οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύοντα 

στο Journal of Personality and 
Social Psychology.
Ορισμένες προηγούμενες έρευνες, 

πάντως, είχαν δείξει ότι το χρήμα 
παύει να αυξάνει την ευτυχία από τη 
στιγμή που κανείς ξεπερνά το όριο 
της φτώχιας.

Tι αγοράζουν τα λεφτά
Το χρήμα «κάνει τη ζωή πιο ικανοποιητική, 

όχι όμως και απολαυστική»

$44.97

$34.97$59.97

$55.97

Αντιπαράθεση του υφυπουργού Οικονομικών
με βουλευτή του ΠαΣοΚ για τον προϋπολογισμό

Αθήνα Ένταση δημιουργήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής 
στην συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όταν ο βουλευτής 
του ΠαΣοΚ κ. Γ. Φλωρίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «100% αποτυχία 
στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού». 
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης απάντησε στον κ. Φλωρίδη πως 
«αυτά που λέτε είναι αλχημείες» προκαλώντας εκ νέου την αντίδραση του κ. 
Φλωρίδη. Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε απευθυνόμενος στον κ. 
Σαχινίδη: «στον προϋπολογισμό του 2011, η κυβέρνηση έθεσε ένα και μοναδικό 
στόχο: να μειώσει το έλειμμα κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 6,8 δισ. 
ευρώ. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει ανακοινώσει επισήμως πως θέλει να επιβάλει 
πρόσθετα μέτρα για να συγκεντρώσει 6,4 δισ. ευρώ. Απόκλιση δηλαδή από τον 
στόχο κατά 100%. Η αποτυχία κύριε υπουργέ είναι καθολική».
Ο κ. Σαχινίδης χαρακτήρισε «αλχημείες» τα στοιχεία του κ. Φλωρίδη λέγοντας 
ότι 100% αποτυχία θα ήταν αν το έλλειμμα από 7,5% αυξανόταν στο 15% του 
ΑΕΠ. 
Ο κ. Φλωρίδης αντέτεινε στον κ. Σαχινίδη πως οι αριθμοί είναι αριθμοί αλλά δεν 
θέλησε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση. 
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ και πρώην υπουργός κ. Κ. Γείτονας είχε 
ζητήσει από τον κ. Σαχινίδη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη όπως είπε, 
να διευκρινίσει το ακριβές ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του 
ελλείμματος κατά τρεις μονάδες του ΑΕΠ.
Κριτική στον κ. Σαχινίδη άσκησαν και οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην 
Επιτροπή. Πάντως οι βουλευτές όλων των κομάτων ζήτησαν από τον κ. Σαχινίδη 
να επισκεφθούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Ν.Δ. τονίζει ότι – όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα 
– η νέα δανειακή σύμβαση, το πλαίσιο της οποίας 
διαμορφώθηκε στη Σύνοδο της 26ης Οκτωβρίου, 
είναι αναπόφευκτη και είναι ανάγκη να ψηφιστεί. 
Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις όποιες οικονομικές 
πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο μέλλον.
Και όταν έρθει το μνημόνιο, τότε θα πρέπει να γίνει 

διαπραγμάτευση.
Τη διαπραγμάτευση αυτή, όμως, θα πρέπει να την 

κάνει μία νέα κυβέρνηση, που θα προέλθει από 
εκλογές και η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτι-
κές ανάκαμψης και όχι άλλες πολιτικές μεγαλύτερης 
ύφεσης. Πολιτικές, που θα φέρουν ανάκαμψη στην 
οικονομία και ελπίδα στην κοινωνία.
Αυτό από τον κ. Παπανδρέου ή μαζί με τον κ. 

Παπανδρέου δεν μπορεί να γίνει.
Γιατί έχασε κάθε νομιμοποίηση και στην κοινωνία 

και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Και γιατί είναι, πλέον, αφερέγγυος στους ξένους, 

μετά τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς του στο θέμα 
του δημοψηφίσματος.
Δεν τον πιστεύει και δεν τον εμπιστεύεται κανένας πια. 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Από την πρώτη στιγμή, που ο κ. Παπανδρέου 
ανακοίνωσε την απόφασή του για δημοψήφισμα, 
πήραμε υπεύθυνη, ξεκάθαρη και αποφασιστική 
θέση.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης 

Σαμαράς, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε τονίσει ότι «η Ν.Δ. 
θα αποτρέψει πάση θυσία τέτοιους τυχοδιωκτικούς 
πειραματισμούς». Αποφασισμένη, δηλαδή, να μα-
ταιώσει το δημοψήφισμα, την πιο διχαστική, την 
πιο εκβιαστική, αλλά και πιο επικίνδυνη απόπειρα 
του κ. Παπανδρέου. Μια απόπειρα, που -όπως 
εξήγησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας- έθετε 
σε κίνδυνο το μέλλον μας και τη θέση μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό που είπαμε, το κάναμε. Το δημοψήφισμα 

δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό, παρόλο που ο κ. 
Παπανδρέου - αφού, στην αρχή, αιφνιδίασε και 
τους βουλευτές και τους υπουργούς του - πήρε 
ομόφωνη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος. 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η κατάρρευση των εσόδων συνεχίζεται, παρά την 
υλοποίηση και των νέων, τελευταίων, φοροεισπρα-
κτικών μέτρων της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα έσοδα μειώ-

θηκαν κατά 4,4%, το πρώτο δεκάμηνο του έτους. 
Μάλιστα, τον Οκτώβριο τα έσοδα παρουσίασαν 
μείωση κατά 7% από τον περσινό αντίστοιχο μήνα.
Επιβεβαιώνεται συνεχώς η αποτυχία της κυβερ-

νητικής πολιτικής για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, χθες, 
στη Βουλή.
Είναι σαφές, ότι απαιτείται αλλαγή πολιτικής και 

γι’ αυτό θα παλέψουμε

META THN ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 22

Στην εποχή των Αδελφών Μουσουλμάνων
Αιγυπτιακή στροφή με συνάντηση

 του προέδρου Μόρσι με τον αρχηγό της Χαμάς

Τσιπούρες  SPECIAL............$1.99lb  
Μπακαλιαράκια $1.99lb 
Σαλάχι.................................$1.99lb
Σολωμός Ατλαντικού.........$3.99lb
Συναγρίδες......................SPECIAL
Λυθρίνια...........................SPECIAL
Και πολλά άλλα είδη φρέσκων και εκλεκτών ψαριών

Καθημερινή παραλαβή φρέσκων ψαριών

Οι ερωτικές σχέσεις εκτός γάμου 
προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια 
στη συντηρητική ισλαμική χώρα, 
όπου οι περισσότεροι γάμοι κανο-
νίζονται με συνοικέσια.  
Αποκεφαλισμένοι βρέθηκαν στο 

νότιο Αφγανιστάν ένας άνδρας και 
μια γυναίκα, περίπου 20 ετών και 
η δολοφονία τους αποδίδεται στο 
γεγονός ότι διατηρούσαν ερωτική 
σχέση χωρίς να έχουν παντρευτεί, 
όπως δήλωσαν στελέχη της αστυ-
νομίας στην επαρχία Χελμάντ.
«Αστυνομική περίπολος βρήκε 

τις σορούς ενός νέου άνδρα και 
ενός κοριτσιού που είχαν αποκε-
φαλιστεί το βράδυ της Τρίτης, σε 
ένα νεκροταφείο σε ένα προάστιο 
της πόλης Λασκάρ Γκαχ, κοντά 

στη συνοικία Νάουα», δήλωσε 
ο Τζούμα Γκιουλ Χεμάτ, ένας 
αξιωματικός της αστυνομίας 
στην επαρχία.
Ο Χεμάτ πρόσθεσε ότι ο Χατζί 

Τορτζάν, ένας τοπικός οπλαρ-
χηγός που φέρεται ότι συνδέε-
ται με τους Ταλιμπάν, πιθανόν 
ενέχεται στην υπόθεση.
Το ζευγάρι πιστεύεται ότι 

ήταν «εραστές που το έσκασαν 
από το χωριό τους», πρόσθεσε 
ο ίδιος.
Σύμφωνα ωστόσο με έναν 

άλλο αστυνομικό, το ζευγάρι 
απήχθη την προηγουμένη από 
τουλάχιστον 10 
ενόπλους οι οποίοι 
εισέβαλαν στο σπίτι 
του νεαρού.
Το δεύτερο στέλε-

χος της αστυνομίας 
επισήμανε επίσης 

ότι «η έρευνα έδειξε πως (οι δύο 
νέοι) ζούσαν μια ιστορία παράνο-
μου έρωτα. Θεωρούμε ότι η οικο-
γένεια και οι οικείοι της νέας γυ-
ναίκας βρίσκονται πίσω από τους 
φόνους».
Ένας εκπρόσωπος του κυβερνήτη 

της επαρχίας δήλωσε ότι βρίσκε-
ται σε εξέλιξη έρευνα, η οποία θα 
αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη.
Οι ερωτικές σχέσεις εκτός γάμου 

προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια 
στη συντηρητική ισλαμική χώρα, 
όπου οι περισσότεροι γάμοι κα-
νονίζονται με συνοικέσια κι αν 
υπάρξουν διαφωνίες προκαλού-
νται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ 
οικογενειών.
Πολλοί νέοι και πολλές νέες σφα-

γιάστηκαν πέρυσι στη χώρα διότι 
διατηρούσαν ερωτικές σχέσεις χω-
ρίς την έγκριση των οικογενειών 
τους, ανάμεσά τους δύο αδελφές 
οι οποίες εκτελέστηκαν από τον 
πατέρα τους, επίσης στην επαρχία 
Χελμάντ.

Πηγή: AMΠE / Καθημερινή

Πυρπόλησε την κόρη του στην 
Υεμένη επειδή μιλούσε με τον 

αρραβωνιαστικό της

Σαναά Σοκ έχει προκαλέσει στην 

Υεμένη η πυρπόληση μίας 15χρο-
νης από τον πατέρα της επειδή την 
έπιασε να μιλά στο τηλέφωνο με 
τον αρραβωνιαστικό της. 
Η έφηβη υπέκυψε στα τραύμα-

τά της. Η υπόθεση έρχεται να 
προστεθεί στο δραματικό θάνατο 
οκτάχρονης από αιμορραγία στο 
κρεβάτι του «γάμου» πριν από 
έναν μήνα.
«Ο πατέρας διέπραξε αυτήν την 

αποτρόπαια πράξη με το πρόσχη-
μα πως η κόρη του είχε επικοινω-
νία με τον αρραβωνιαστικό της» 
ανέφερε η αστυνομία της Υεμέ-
νης, όπως μεταδίδει το Reuters.
Ο 35χρονος πατέρας συνελήφθη. 

Το τραγικό περιστατικό συνέβη 
σε απομακρυσμένο χωριό στην  
επαρχία Τάιζ, στο κεντρικό τμήμα 
της χώρας.
Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι 

ο 35χρονος πατέρας έπιασε την 
κόρη του να μιλά στο τηλέφωνο 
με τον αρραβωνιαστικό της. Τα 
παραδοσιακά ήθη στην Υεμένη 
απαγορεύουν επικοινωνία μεταξύ 
των μελλόνυμφων πριν τον γάμο, 
ο οποίος έχει «κανονιστεί» με συ-
νοικέσιο.

Newsroom ΔΟΛ

Αφγανιστάν: Τους αποκεφάλισαν γιατί δεν ήταν παντρεμένοι
ΕTΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου  2015 στον 
Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου 

συζύγου,  και μητέρας 
 

Χριστίνας Ζουλάκη
(από Χάβαρη Ηλείας, 

το γένος Σεϊντή ετών  67)
 

 Ο σύζυγος: Μανώλης Ζουλάκης
Τα παιδιά: Μαργαρίτα-Roger

Νίκος- Ελένη
Ευγένης  

Τα αδέλφια στην Ελλάδα και την Αυστραλία
Τα ανήψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι  

 
Παρακαλούνται  οι συγγενείς και φίλοι όπως παραβρεθούν  

Στην μνήμη σου

Έφυγες και απομείναμε, μόνο με αναμνήσεις
Και ένα δάκρυ άφησες, Χωρίς να το θελήσεις

Η αγάπη σου και οι συμβουλές, θα μείνουν στην ψυχή μας
Και την ευχή σου φυλαχτό, θα ’χουμε στη ζωή μας.

Πάντα θα σε θυμόμαστε, ποτέ δεν σε ξεχνάμε
Με αγάπη και με σεβασμό, για σένα θα μιλάμε.

Από καρδιάς ευχόμαστε, Θεός να σε προσέχει
Και τη ψυχούλα σου κοντά, μ’ Εκείνον να την έχει

Να την αφήνει να ’ρχετε, να την καταλαβαίνω
Όταν στο τάφο σου σταθώ, μ΄ ένα κερί αναμμένο

Αιωνία σου η μνήμη 
Από τον σύζυγο και τα παιδιά σου

In memory of a Wonderful Mom
Her memory will be in our keepsake

With which we will never part.
Now God has her in her keeping 

And we will always  have her in our 
hearts

Forever Mom, you will live in our 
hearts

We will Never forget you
For know we are apart

So as you sleep Mommy

In the cradle of the Lord
We will dream of the Day

Once again we will all be reunited.
And now we want to thank you

Mom, for all your love care,
And being the kind of Mother

That all of us can share

From your husband
And all your children

Τριετές Μνημόσυνο 

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015,  στον Ιερό Ναό 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελούμε Τριετές 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Παναγιώτη Μιχαλάκου
(από Ξηροκάμπι Σπάρτης Λακωνίας, ετών 90) 

Η σύζυγος: Σταυρούλα (Βούλα) Μιχαλάκου 
(το γένος Μενούτη) 

 Τα παιδιά: Μάρθα –Robert Caine 
Νίκος Μιχαλάκος

Τούλα-Γιώργος Τσώνης
Τα εγγόνια: Simon-Κατερίνα, Μαργαρίτα, Φώτης 

και Παναγιώτης 
Τα αδέλφια: Λεωνίδας-Αντωνία Μιχαλάκος

Γιώργος-Μαρία Μιχαλάκος (από την Ελλάδα)
Δημήτριος – Εφη Μενούτης

Σοφία Φωτοπούλου (από την Ελλάδα) 
Bessy Μιχαλάκου (από την Αμερική)

Τάσος-Βαρβάρα Μενούτης (από την Αμερική)
Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ 

και στην Ελλάδα

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

παρευρεθούν.



Τεσσαρακονθήμερο 
Μνημόσυνο

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου  
2015, στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, (20 

Brunwick, Dollard-des-Ormeaux, 
Quebec, H9B 2N8) τελούμε 

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του αείμνηστου συζύγου,  
πατέρα, παππού και θείου

 

Ιωσήφ Δημ. Κριαράκη
(Ετών 82)

Η σύζυγος: Μαρία Κριαράκη 
(το γένος Παπαδάκη)

Τα παιδιά: Δήμητρα-Βασίλης Κορέλι
Αγγελα-Λίμπο Γκαλούζιαν

Χριστίνα-Γεώργιος Παλιουδάκης
Τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανήψια, 

οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα 
προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην 

αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν
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EΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου (777 Saint Roch), 

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της 

αειμνήστου μητέρας και γιαγιάς 

Παρασκευής Πλευρίτη
(το γένος Κωστέα, ετών 95, από 
Αναβρυτή Σπάρτης, Λακωνίας)

Τα παιδιά: Παναγιώτης Πλευρίτης
Γεωργία – Παναγιώτης Κατσίχτης (από Ελλάδα)

Αγγελική Πλευρίτη
Ζωή – Χάρης Παππάς

Παναγιώτα – Κωνσταντίνος Μανωλέας
Στέλιος – Κωνσταντίνα Πλευρίτης
Τα 12 εγγόνια, τα 24 δισέγγονα

Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.

 Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Μανούλα μας γλυκιά πέρασε ένας χρόνος
Ταξίδεψες  στους ουρανούς δεν είσαι πια κοντά μας

Μάνα τον χρόνο λένε για γιατρό που όλα τα γιατρεύει
Μα πώς να το πιστέψουμε ο πόνος ό ίδιος μένει

Μάνα πάντα θα σε θυμόμαστε ποτέ δεν σε ξεχνάμε
και με αγάπη όλοι μας για σένα θα μιλάμε

Μες στην καρδιά μας πάντοτε θα ζεις ζωγραφισμένη
Και μέσα στον παράδεισο μαζί με τον πατέρα μας να είσθε 

αναπαυμένοι.
Επιθυμία το έχουμε σαν χάρη το ζητούμε 

Στα όνειρά μας να έρχεστε συχνά για να μιλούμε

Με αγάπη και με σεβασμό τα παιδιά σας και εγγόνια σας
ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 

2015, στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου τελούμε Εξάμηνο 

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του αειμνήστου 

Παναγιώτη (Peter) 
Σαρόπουλου

 (τέως ιδιοκτήτη του Salonica 
Restaurant,

 από Καρυόφυτο Ξάνθης, ετών 69)

Τα παιδιά: Λευτέρης, Γιάννης, 
Σοφία-Γιάννης Τσούκαλος

Η μητέρα τους: Έφη Γκουβέλη
Τα εγγόνια: Παναγιώτης, Χρήστος, Αλέξανδρος

Η μητέρα: Σοφία Σαροπούλου (από Ελλάδα)
 

Τα αδέλφια: Χρήστος-Ντόροθη Σαροπούλου (από Αμερική)
Κυριακή-Αναστάσιος Μπινάζης (από Ελλάδα) 
Τα ανήψια: Τέντη, Eύη, Σοφία, και Δημήτρης 

με τις οικογένειές τους
Η σύντροφος: Γεωργία Παπαϊωάννου 

και τα παιδιά της Τζίμμης και Ελένη 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν 
στον βαρύ μας πόνο για τον θάνατο του αειμνήστου 

Παναγιώτη Σαρόπουλου.

Ετήσιο Μνημόσυνο

 Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 
2015 στον ιερό Ναό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(777 Saint-Roch, Montreal ) 
τελούμε ετήσιο μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της 
αείμνηστης μητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής και θείας.

Κανέλας Ξηραδάκη
  (Το γένος Καρτσονάκη, ετών 

87  από Πάκια Λακωνίας )
Τα παιδιά: Μαρία -  Ζήσης 

Φωτόπουλος 
Ευάγγελος  Ξηραδάκης 

Η νύφη: Κατερίνα Κονιδάρη  
Τα εγγόνια: Βασίλης 

-Κωσταντινα 
Νέλυ -Στηβ 

Ιωσήφ,Κανέλα ,Σπυρος 
Τα δισέγγονα:  Αλέξανδρος - Λεωνίδας 

Τα αδέλφια:  Κούλα ( απο Ελλαδα )  Σοφία (απο Αμερική) 
και  Δήμητρα 

 Τα ανήψια , οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
Παρακαλούνται οι συγγενοίς και φίλοι όπως παραβρεθούν 

   Αιωνία σου η μνήμη



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Οικονομική Εκλαϊκευμένη

ΓΡΑΦΕΙ  Ο 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Tel.: 514.729.0029 • Toll free: 1.855.729.0029
bill_metaxas@hotmail.com
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Offset and Digital Printing • Impression Numérique et Offset
Advertising, Business Stationery, Calendars,

À la Carte Menus, Placemats,
Invoice books for any business

XLN PRINTING

3255 boul. Pitfield, St-Laurent
Qué. H4S 1H3

Bill Metaxas

Κατόπιν σχετικού αιτήματος αναγνω-
στών μας, για αναφορά και παρουσίαση 
μεγάλων οικονομολόγων, αναφερθήκαμε, 
σε προηγούμενα άρθρα μας,  στον μεγάλο 
έλληνα φιλόσοφο τον Αριστοτέλη, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων υπήρξε και μέγας οικονομο-
λόγος. Αναφερθήκαμε επίσης και στον Καρλ 
Μαρξ και στον μεγάλο οικονομολόγο και φι-
λόσοφο τον Αυστριακό, Σούμπετερ Γιόζεφ. 
Σήμερα θα αναφερθούμε σε έναν άλλο μεγά-
λο οικονομολόγο και φιλόσοφο, τον Άλφρεντ 
Μάρσαλ. Στη συνέχεια, θα αναπτύξουμε με-
ρικούς οικονομικούς όρους. 

Οι όροι που παρουσιάζουμε, αναγρά-
φονται στα ελληνικά στα αγγλικά και στα 
γαλλικά.      

Οι αναγνώστες μας, μπορούν να 
προτείνουν θέματα για παρουσίαση και 
ανάπτυξη. Μπορούν επίσης να συμμετέ-
χουν με σχόλια και παρατηρήσεις.

Άλφρεντ Μάρσαλ 
Alfred Marshall,  Alfred Marshall

Ο Άλφρεντ Μάρσαλ (1842-1924) γεννή-
θηκε σ’ ένα προάστιο του Λονδίνου και σπού-
δασε μαθηματικά στο Κέιμπριτζ. Η ενασχόληση 
του Μάρσαλ με τη φιλοσοφία τον οδήγησε σ’ 
έναν προβληματισμό για τη φτώχια και τα άλλα 
κοινωνικά προβλήματα που μάστιζαν τη βιομη-
χανική Αγγλία και μετά, σε μελέτη των οικονομι-
κών, στα οποία διέπρεψε. Πολλές από τις ιδέες 
που εκφράζονται στο βιβλίο του «Αρχές των Οι-
κονομικών» (1890) είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα, 
αλλά η υπομονή και η επιμέλειά του απέδωσαν 
μακροπρόθεσμα μερίσματα. Παρά τις εξελίξεις 
στην οικονομική θεωρία από την εποχή του 
θανάτου του, μεγάλα τμήματα των οικονομικών 
παραμένουν καθαρά “Μαρσαλιανά”. 

Οι σημαντικότερες συνεισφορές του 
περιλαμβάνουν τις έννοιες της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας, την ελαστικότητα των τιμών της ζή-
τησης, τις εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες 
κλίμακας, το αυξανόμενο και φθίνον βιομηχανι-
κό κόστος, την οιονεί πρόσοδο, και το πλεόνα-
σμα των καταναλωτών. 

Η μεγαλύτερη ίσως συνεισφορά του 
Μάρσαλ στην οικονομική μεθοδολογία είναι ο 
τρόπος με τον οποίο ενέπλεξε το χρόνο στην 
ανάλυσή του, κληροδοτώντας στις μεταγενέ-
στερες γενιές οικονομολόγων, όχι μόνο ένα 
ισχυρό εργαλείο, αλλά επίσης κανόνες για την 
αποτελεσματική του χρήση. Ο Μάρσαλ χειρί-
στηκε τις συνεχείς μεταβολές, επικαλούμενος 
υποθετικούς όρους τους οποίους ομαδοποίησε 
στον λατινικό όρο ceteris paribus (όλα τα άλλα 
παραμένουν σταθερά). Το ceteris paribus επι-
τρέπει στους αναλυτές να μελετήσουν το εν 
λόγω θέμα ευρέως και με ακρίβεια, αγνοώντας 

προσωρινά τις άλλες «ενοχλήσεις». Αυτή η μέ-
θοδος, είναι γνωστή ως ανάλυση μερικής ισορ-
ροπίας. Επίσης, εφάρμοσε αυτή την προσέγ-
γιση με γόνιμα αποτελέσματα στις θεωρίες της 
αξίας και της παραγωγής. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
ο Μάρσαλ ανέπτυξε μια αναλυτική τεχνική, η 
οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. 

Ο Μάρσαλ, γελοιοποίησε τη διαμάχη 
που υπήρχε, για το εάν η ζήτηση ή η προσφο-
ρά προσδιορίζουν την τιμή, και τη συνέκρινε 
με επιχείρημα για το εάν αυτό που κόβει το 
ύφασμα είναι η πάνω ή η κάτω λεπίδα του ψα-
λιδιού. Για τον Μάρσαλ, οι τιμές ήταν ισότιμα 
εξαρτημένες από τη ζήτηση και την προσφορά. 
Ο πιο διάσημος μαθητής του Μάρσαλ, ο Τζον 
Μέιναρ Κέυνς, περιέγραψε τον Μάρσαλ ως τον 
μεγαλύτερο οικονομολόγο του δέκατου ένατου 
αιώνα.

Αρχή της Ισοτιμίας Parity Principle, Principe 
de Parité

Η αρχή της ισοτιμίας υποστηρίζει ότι, αν 
μια δράση με παγκόσμια απήχηση και συνέπει-
ες, κρίνεται ως γνωστική και λογική διαδικασία, 
τότε θα πρέπει να θεωρούν ως γνωστική διαδι-
κασία, όλοι το ίδιο πράγμα.

Αρχή της μη Διακριτικής Μεταχείρισης, Non-
Discrimination Principle, Principe de Non-
discrimination   

Η απαγόρευση κάθε διακριτικής μεταχεί-
ρισης στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ 
λόγω ιθαγένειας. Έχει ως στόχο, την εξασφάλιση 
ισότητας στην μεταχείριση των ατόμων ανεξαρ-
τήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπη-
ρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.  
   

Στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα προβλέπεται 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορεί να ορί-
ζει τις βασικές αρχές 
που θα διέπουν τα  μέ-
τρα που πρέπει να λη-
φθούν  στον τομέα της 
ίσης μεταχείρισης.

Αρχή της Προφύλα-
ξης, Precautionary 
Principle, Principe de 
Précaution  

Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την ασφάλεια 
των τροφίμων και ανά-
λυση του τρόπου με τον 
οποίο θα εφαρμόζεται η 

βιοασφάλεια ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας.

Η ανακοίνωση για την ασφάλεια των 
τροφίμων συμπληρώνει την Λευκή Βίβλο του 
2000 περί ασφάλειας των τροφίμων καθώς και 
τη συμφωνία του Μόντρεαλ του 2000 που αφο-
ρά στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης της Ισπα-
νίας, για τη βιοασφάλεια.     
 

Η Επιτροπή προσδιορίζει τις περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η 
αρχή της προφύλαξης:
 - Όταν τα επιστημονικά δεδομένα είναι 
ανεπαρκή ή αβέβαια ή δεν  καταλήγουν σε 
οριστικά συμπεράσματα.    
 - Όταν σε μια πρώτη επιστημονική αξιολόγηση 
προκύπτουν βάσιμοι φόβοι  για πιθανές επι-
κίνδυνες επιδράσεις στο περιβάλλον και στην 
υγεία του  ανθρώπου.                                                                       
       Η Επιτροπή προσδιορίζει στην ανακοί-
νωσή της τους κανόνες που πρέπει να τηρού-
νται κατά την εφαρμογή της αρχής της προφύ-
λαξης:
- Διενέργεια πλήρους επιστημονικής αξιολόγη-
σης από ανεξάρτητη αρχή για να προσδιοριστεί 
ο βαθμός επιστημονικής αβεβαιότητας. 
- Αξιολόγηση των κινδύνων και των συνεπειών 
της απουσίας κοινοτικής δράσης.    
     
- Συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, με όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη  διαφάνεια, στην 
επεξεργασία των σχεδιαζόμενων μέτρων. 

Η αρχή της προφύλαξης μπορεί να απαι-
τεί απόφαση για δράση ή μη δράση. Παράδειγ-
μα της αρχής της προφύλαξης είναι η απόφαση 
της ΕΕ για  αναστολή των εγκρίσεων γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών.   

Για τα σχόλια σας ή για να προτείνετε θέμα-
τα για ανάπτυξη επικοινωνήστε μαζί μας: 
438 764 0595  ή  gamanol@teiath.gr  
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
hcgm.org 

        

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Δεκεμβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.   
Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση για 
το Προσωπικό και τους Εθελοντές 

της Κοινότητας στο Ελληνικό Κοινοτικό 
Κέντρο «Αδριανός Μαρής» 5757 Αvenue 
Wilderton, Montreal. Φαγητό, μουσική, 
γλέντι και χορός. Είσοδος μετά φαγητού: 
$15.00. Κλείστε από τώρα το τραπέζι σας 
τηλεφωνώντας στον αριθμό 514-738-
2421, εσωτ. 231 ή μέσω e-mail: 
dgeorgantas@hcgm.org πριν τις 8 

Δεκεμβρίου 2014. 
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Είστε όλοι προσκεκλημένοι 
 

του Προέδρου και  
των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ 

στο Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι 
που θα παρατεθεί στη μεγάλη αίθουσα 

του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου 
«Αδριανός Μαρής» 

την Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015, 
στη 1:00 μ.μ. 

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί σαν μια 
οικογένεια, 

τη Γέννηση του Θεανθρώπου και το 
μήνυμα της αγάπης 

που χαρακτηρίζει τη γιορτή των 
Χριστουγέννων. 

Θα χαρούμε ιδιαίτερα 
να δούμε  τα παιδιά και τα εγγόνια σας 

στην εκδήλωση αυτή, 
όπου ο Άγιος Βασίλης θα τους μοιράσει 

δώρα. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη 

Έλληνες ζωγράφοι του Μοντρεάλ (στιγμιότυπο από προηγούμενη έκθεση ζωγραφικής)  

30 Νοεμβρίου 2015 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας 
 

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 
20 Δεκεμβρίου 2015, 3:00 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 
«Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
(Αρ. 05/2014-2016, 3:00 μ.μ.) 
 

01. Έναρξη συνεδρίασης 
02. Διαπίστωση απαρτίας 
03. Προσευχή 
04. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης 
05. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής 

Συνέλευσης 
06. Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΜΜ λήγοντος έτους 

30 Ιουνίου 2015 
07.  Διορισμός Ορκωτών Λογιστών 
08. Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015-

2016 
09. Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών ΕΚΜΜ 
10. Αναφορά Προέδρου 
11. Περίοδος ερωτήσεων μελών 
12. Νέα θέματα 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης 
Γενικός Γραμματέας 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη για το 2015. 
Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την 
καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη 
έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν 
από τη Συνέλευση (20 Νοεμβρίου 2015). 

Την περασμένη Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο 
Foyer του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής» μια 
πολύ ωραία έκθεση με έργα ζωγράφων της παροικίας μας, που 
την χάρηκαν οι φιλότεχνοι που είχαν την τύχη να την 
επισκεφθούν. 
Τους καλλιτέχνες υποδέχτηκε και παρουσίασε ο Καθηγητής κ. 
Νίκος Μεταλληνός, Υπεύθυνος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της 
EKMM, που ενθαρρύνει πάντα τις δραστηριότητες των 
καλλιτεχνών της παροικίας μας.  Οι επισκέπτες στην έκθεση, 
μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Νίκος 
Παγώνης,  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πολλοί 
γνωστοί φιλότεχνοι, έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Όλοι μας θαυμάσαμε τις νέες δημιουργίες των ζωγράφων μας σε 
μια εξαίρετη ποικιλία θεμάτων και τεχνοτροπιών που θα ζήλευαν 
ακόμα και οι φημισμένοι μεγάλοι ζωγράφοι.  Οι απαράμιλλοι 
συνδυασμοί και η απόδοση χρωμάτων, λεπτών αποχρώσεων 
και συμβολισμών, εντυπωσίασαν ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς φιλότεχνους θεατές. 
Έχει ξανά και ξανά τονισθεί ότι η Παροικία μας είναι τυχερή να 

διαθέτει μεγάλο πλούτο στον καλλιτεχνικό τομέα. Στην πόλη μας 
ζουν και δημιουργούν πάνω από 15 αναγνωρισμένοι ζωγράφοι, 
καλοί και αφοσιωμένοι στη ζωγραφική καλλιτέχνες, που με το 
ταλέντο τους παράγουν, προβάλλουν και προωθούν τον 
ελληνικό πολιτισμό στην παροικία μας, αλλά και στους 
συμπολίτες μας στο Κεμπέκ. 
Θα πρέπει όμως κι εμείς να εκτιμούμε έμπρακτα και με 
περηφάνια να κάνουμε κτήμα μας τουλάχιστον ένα ή δύο από 
αυτά τα έργα τέχνης. Θα ήταν ωραίο πράγμα για μια οικογένεια 
να υπάρχει στο σαλόνι τους κρεμασμένος πίνακας ενός 
συμπαροίκου μας ζωγράφου. Τι άλλο πιο ωραίο απ’ αυτό; 
Πιστεύουμε ότι αξίζει να υποστηρίζουμε τους εδώ Έλληνες 
ζωγράφους αλλά και τους άλλους καλλιτέχνες μας, μουσικούς 
και τραγουδιστές, ηθοποιούς, χορευτές, γλύπτες καθώς και 
ανθρώπους των γραμμάτων (συγγραφείς, ποιητές και 
λογίους). Έτσι βοηθάμε και την προώθηση της τέχνης στην 
παροικία μας και επιπλέον μαθαίνουμε και στα παιδιά και τα 
εγγόνια μας να εκτιμούν τις τέχνες και τον ελληνικό μας 
πολιτισμό.  

November 30, 2015 
 

NOTICE OF ANNUAL COMMUNITY GENERAL MEETING 
 

To ALL Members of the Community 
 

You are requested to attend the following Annual Community 
General Meeting on Sunday, December 20, 2015, 3:00 p.m. at 
the Hellenic Community Centre “Adrian Maris”, 5757 avenue 
Wilderton, Montreal. 
 

AGENDA: 
ANNUAL COMMUNITY GENERAL MEETING 
(No 05/2014-2016, at 3:00 p.m.) 
 

01. Meeting called to order 
02. Declaration of quorum 
03. Opening prayer 
04. Election of Chairman and Secretary 
05. Reading and approval of the minutes of previous General 

Meeting 
06. HCGM June 30, 2015 Audited Financial Statements 
 
07. Appointment of Auditors 
08. HCGM 2015-2016 Consolidated Budget 
 
09. Amendments to the HCGM By-Laws 
10. President’s Report 
11. Members’ Question Period 
12. New Business 
 

HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL 
 

Haralambos Babaroutsis 
General Secretary 
 

NOTICE: The active members for the year 2015 have the right to 
vote. Membership fees in arrears must be paid at the entrance. 
New members are entitled to vote if they have been enrolled 30 
days prior to the General Meeting (November 20, 2015). 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΜΜ 

Δεκεμβρίου 2015, στις 3:00 μ.μ.   
Πραγματοποιείται η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, 

στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 
«Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton 
Avenue, Montreal. Η Ημερήσια Διάταξη 
δημοσιεύεται στην διπλανή σελίδα. 
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Πρόσκληση ενδιαφέροντος 
για προσφορά υπηρεσιών 

(RFΤ) 
 

Περίληψη: 
 

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος 
Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) ζητεί πρόταση 
α μ ο ι β ή ς  γ ι α  τ ι ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς 
επαγγελματία εργολάβου για εργασίες 
που πρόκειται να γίνουν στις 
ακόλουθες τοποθεσίες: 
 

1. Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού - 
4865 chemin du Souvenir, 
Chomedey, Laval 

Αντικατάσταση της γυψοσανίδας της 
οροφής, στεγανοποίηση των τοίχων 
του καμπαναριού, περιλαμβανομένης 
της υδατοστεγούς λ ιθοδομής, 
φ ρ ά ξ ί μ α τ ο ς  χ α ρ α μ ά δ ω ν  κ α ι 
σοβατίσματος τούβλων. 
 

2 .  Σ ω κ ρ ά τ η ς - Δ η μ ο σ θ έ ν η ς 
(παράρτημα ΙΙ) - 5757 Wilderton 
Ave., Montreal 

 

Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ 
εργαστηρίου Γυμνασίου – 3ος όροφος. 
 

3. Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
777 St-Roch, Montreal 

Ανακαίνιση τουαλέτας και εξωτερικές 
εργασίες. 
 

Η προσφορά προτάσεων πρέπει 
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Πρόταση τιμής 

 Απόδειξη ασφάλισης 

 Αντίγραφο άδειας RBQ 

 Συστάσεις 
 

Για να προμηθευτείτε την 
Περιγραφή του Συνόλου των 
Π ρ ο τ ά σ ε ω ν ,  π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε 
τηλεφωνείτε στον αριθμό 514-738-
2421, εσωτ. 123. 
 

Γενικά: 
Το πλήρες κείμενο στην αγγλική 
υπάρχει στην Ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ: 
www.hcgm.org 
 

Όλες οι προσφορές πρέπει να 
υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με 
σαφή ένδειξη του αριθμού του 
εγγράφου προσφοράς στο εξωτερικό 
του φακέλου, στη διεύθυνση: 
 

HCGM Real Estate Department 
c/o Eleni Sarridis 
5777 Wilderton Avenue 
Montreal Qc  H3S 2V7 
 

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: 7 
Δεκεμβρίου 2015, 3:00 μ.μ. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε τηλεφωνείτε στο 514-
738-2421, εσωτ. 123. 
 

Η ΕΚΜΜ διατηρεί το δικαίωμα 
τροποποίησης  του παρόντος 
εγγράφου RFP όσον αφορά την 
εφαρμογή και/ή τα απαιτούμενα. 

Οι ΕΚΥΚ της ΕΚΜΜ σας προτρέπουν να 
μην περάσετε τους  χειμωνιάτικους  
μήνες  κουκουλωμένοι στα σπίτια σας! 
Βρείτε χρόνο για τους φίλους και φίλες 
σας,  κάνετε  νέους φίλους ή 
επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε 
για την ποικιλία των δημοφιλών 
μαθημάτων και δραστηριοτήτων που 
προσφέρουμε, όπως :  μαθήματα 
υπολογιστών,  μουσικοθεραπεία, 
διάφορα εργαστήρια και ομάδες 
υποστήριξης για τους φροντιστές και τα 
μέλη της οικογένειας ηλικιωμένων κ.α. 
Επικοινωνήστε με το γραφείο που 
βρίσκεται πλησιέστερα σ’ εσάς και 
εγγραφείτε για τη χειμερινή περίοδο.   
 

Laval, τηλ: 450-688-2091 
Parc-Extension τηλ: 514-906-0784 
Montreal τηλ:  514-738-2421 εσωτ.121 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Γραμματέας Σχολείου  
“Σωκράτης-Δημοσθένης” 

 
Το  Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης» της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) ζητεί γραμματέα για 
το παράρτημα Δημοσθένης στο Λαβάλ. 
 

Καθήκοντα: 
 

Είναι υπεύθυνος/η μεταξύ άλλων για 
την οργάνωση και την γραμματειακή 
υποστήριξη του παραρτήματος, την 
καταγραφή των ημερήσιων δελτίων 
απουσιών των δασκάλων και των 
μαθητών, την απογραφή και τον έλεγχο 
υλικών, την ενημέρωση ηλεκτρονικών 
αρχείων, την συλλογή στατιστικών 
στοιχείων,  την  συντήρηση του 
συστήματος αρχειοθέτησης, την 
παρακολούθηση των εγγραφών των 
μαθητών, την φροντίδα των άρρωστων 
μαθητών και την παροχή πρώτων 
βοηθειών. 
 

Προσόντα: 
 
Πέντε τουλάχιστον χρόνια σχετικής 
προϋπηρεσίας και πείρας, με συναφείς 
σπουδές σ’ αυτόν τον τομέα, να 
γνωρίζει και να χρησιμοποιεί πολύ καλά 
την γαλλική, την ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα, να έχει άριστη γνώση 
σχετικά με τη χρήση υπολογιστών και 
ιδιαίτερα του λογισμικού Office, να έχει 
άριστη γνώση των προγραμμάτων του 
Y π ο υ ρ γ ε ί ο υ  Π α ι δ ε ί α ς , 
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ο υ 
Charlemagne και Ariane, να είναι 
ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό ,  δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό  κ α ι 
επικοινωνιακό άτομο. 
 

Πλήρης περιγραφή των καθηκόντων και 
προσόντων, στην γαλλική γλώσσα, 
υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ: 
www.hcgm.org και του Σχολείου στο: 
www.socdem.org . 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
υποβάλλουν το βιογραφικό τους 
σ η μ ε ί ω μ α  σ τ η ν  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή 
διεύθυνση :  mroussis@hcgm.org. 
 

Προθεσμία υποβολής των βιογραφικών 
είναι: 7 Δεκεμβρίου 2015, 3:00 μ.μ. 
 

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους 
υποψήφιους που θα επιλεχθούν για 
συνέντευξη. 
 

Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων 
ευκαιριών. 

Η περίοδος των εορτών είναι η ευκαιρία να 
προσφέρουμε στους λιγότερο τυχερούς, που 
αξίζουν λίγη ελπίδα και γενναιοδωρία. Εκ 
μέρους των Ελληνικών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του Kεμπέκ, της ΕΚΜΜ, σας 
παρακαλούμε θερμά να κάνετε μια χρηματική 
δωρεά, που θα μας επιτρέψει να αγοράσουμε 
φρέσκα τρόφιμα, τα οποία θα μοιραστούν 
στους δικαιούχους της Τράπεζας Τροφίμων. 
Με τις δωρεές που λαμβάνουμε από εσάς, 
είμαστε σε θέση να αγοράσουμε φρέσκα 
τρόφιμα για να γεμίσουμε με ποιοτικά τρόφιμα 
τα καλάθια των Χριστουγέννων, να 
προσφέρουμε δωρο-κάρτες για την αγορά 
τροφίμων, να διανείμουμε παιχνίδια σε 
οικογένειες με παιδιά και να προσφέρουμε  
ένα γιορτινό γεύμα σε ηλικιωμένα άτομα. Τα 
παιχνίδια που θα περισσέψουν θα δοθούν 
στα δύο παιδικά νοσοκομεία του Μοντρεάλ, 
στην οργάνωση  Sun  Youth και στο 
Χριστουγεννιάτικο Γεύμα που οργανώνουν  ο  
Πρόεδρος  και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΜΜ.  Κάθε  προσφορά  
όσο μικρή και να είναι αποτελεί πολύτιμη 
βοήθεια στο έργο μας. Σας ενθαρρύνουμε να 
μας βοηθήσετε,  να  βοηθήσουμε  εκείνους 
που χρειάζονται  τη  βοήθειά μας. Είναι στο  
''χέρι '' όλων μας να συμβάλουμε  στην 
εξάλειψη της φτώχειας και να σκορπίσουμε 
χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων 
που έχουν ανάγκη κι αυτήν την εορταστική 
περίοδο. 

 Παρακαλούμε να στείλετε τις ΕΠΙΤΑΓΕΣ σας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικές 
Κοινωνικές Υπηρεσίες, 5777 Wilderton, 
Montréal, Québec H3S 2V7 και παρακαλούμε 
να κάνετε την επιταγή πληρωτέα στο όνομα 
«Hellenic Social Services of Québec”. Σε κάθε 
δωρεά $20 και πάνω θα εκδίδεται μια 
απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Η 
συμβολή σας θα ανακοινωθεί στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, στην Ιστοσελίδα και 
σ τ η ν  « Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Ν Α Φ Ο Ρ Α 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” 
μας. Παρακαλούμε να 
π ρ ο σ φ έρ ε τ ε  μ ε 
γενναιοδωρία!  
Ένας άλλος τρόπος 
που μπορείτε να 
υποστηρίξετε  τις 
προσπάθειές μας και 
την οργάνωσή μας 
είναι να αγοράσετε  τα 

χριστουγεννιάτικα στολίδια  σε σχήμα 
μπαστουνιού φτιαγμένα από ακρυλική χάντρα 
για το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας. Αυτά τα 
στολίδια είναι χειροποίητα, φτιαγμένα με 
φροντίδα από Ελληνίδες ηλικιωμένες 
γυναίκες. Το  κάθε στολίδι πωλείται $5 ή $15 
για τέσσερα στολίδια. 
Τέλος, εάν γνωρίζετε κάποιο άτομο που 
είναι μόνο του την Ημέρα των 
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε 
ενημερώστε μας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



Για ηλεκτρικές εργασίες
για το σπίτι σας 

ή την επιχείρησή σας
Στασινός:

450-681-6380 · 514.716-2401
2-1-δ

SPARTI RENOVATIONS 
Κατασκευές, όλων των ειδών. 

Ανακαινίσεις, σε σπίτια, υπόγεια, 
ελαιοχρωματισμούς, πόρτες και 
αλουμινένια παράθυρα. Γενικές 
εσωτερικές εργασίες. Ειδικότητά 
μας: μπάνια, κεραμικά, πλακάκια 
. Δωρεάν εκτίμηση. Λογικές τιμές. 

Πληρ. Νίκος: 438-933-6531
ή Γιάννης: 514-262-0337

4-7

Επισκευάζουμε (Repairs) όλες τις
COMMERCIAL TOASTERS,LOW RATES

GOOD SERVICE, CALL ANY TIME

Ελλ  BHMA74            Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, 
σε σπίτια, πλακάκια, 

κουζίνα, μπάνια, 
και Γενικές 

Εργασίες, plaster, 
ελαιοχρωματισμοί.  

Δωρεάν εκτίμηση, άριστη 
δουλειά, λογικές τιμές.  
Πληρ από τον Γιώργο 
στο:  514-581-6731 ή 

450-222-1699
02-06-H

www.BHMA.net74 Ελληνοκαναδικό  BHMA     Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εκλεκτό Λάδι Μάνης 
Λακωνίας, σε τενεκέδες 17.0 
κιλών 0.3 οξέα. Κατ’ ευθείαν 
από τον παραγωγό. Αριστη 

ποιότητα  δωρεάν μεταφορά. 
Πληρ. από τον 

Διονύση στο: 514.444-3363, 
από τον Βασίλη στο:

 450. 505-0796 * 514.518-3366
2012

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤO ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Βαψίματα σε διαμερίσματα, σε υπόγεια, σε 
επιφάνειες με σπρέη, Τσιπρόκ, Πλάστερ, 
Xωρίσματα, Πλακάκια, Κεραμικά, σε μπάνια 
και κουζίνες. Υπεύθυνη και θετική εργασία. 
Λογικές τιμές. Δωρεάν εκτίμηση. Πληρ, Σπύ-
ρος: Cel: 514.817-0686 * 514.481-3798 

03-02-13

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RESTAURANT 55 καθισμάτων 
+ 25 Terrace σε χωριό. 30 λεπτά από το 
Λαβάλ. Ανοικτό 6:00 με 9:00. Καλή λίστα, 

λογικό ενοίκιο ηλεκτρισμός και πολλά 
άλλα πληρωμένα από το ιδιοκτήτη του 

κτιρίου. Μεγάλο Πάρκινγκ. Καλές δουλειές. 
Ευκαιρία για τον κατάλληλο. Πληρ. από 

τον Νίκο, ή τον Γιώργο στο: 450.224-8884 
01-07-δ

Έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών 
με τις ΗΠΑ δηλώνει ο Ραούλ Κάστρο

Αβάνα, Κούβα Πρόθυμος να ανοίξει διάλογο με τις ΗΠΑ, μετά από 50 
χρόνια, δήλωσε ο πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο κατά την ομιλία 
του στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου της έναρξης της κουβανικής 
επανάστασης, στις 26 Ιουλίου.
Ο Κάστρο, που τις δύο τελευταίες χρονιές δεν είχε απευθύνει ομιλία στην 

συγκεκριμένη εκδήλωση, πήρε αυθόρμητα το μικρόφωνο και εξέφρασε 
την επιθυμία του για έναρξη συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, πάντα βέ-
βαια υπό τον όρο, ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα κάθονται και 
οι δυο σε προεδρικές θέσεις, αφού όπως είπε «δεν είμαστε αποικία τους».
Όπως επεσήμανε, η πρόταση έχει ήδη γίνει μέσω της διπλωματικής 

οδού ενώ δεν έθεσε περιορισμούς ως προς τη θεματολογία, δηλώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι «όποτε θέλουν, είμαστε έτοιμοι».
Όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, για τα οποία συχνά οι ΗΠΑ έχουν κατακρίνει την Κούβα, 
δήλωσε ότι ευχαρίστως να τα συζητήσει, αρκεί να είναι και εκείνοι έτοιμοι 
να πράξουν το ίδιο.
Το θέμα αυτό έχει μάλιστα ξαναέρθει την τελευταία εβδομάδα στο προ-

σκήνιο, μετά το αιφνίδιο θάνατο του 60χρονου κουβανού αντιφρονούντα, 
Οσβάλντο Πάγια. Ο Πάγια, ένας από τους σημαντικότερους πολέμιους 
τους καθεστώτος Κάστρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο 
προκάλεσε διάφορα ερωτηματικά και για το οποίο οι ΗΠΑ αξίωσαν «πλή-
ρεις και διαφανείς έρευνες».
Από την μεριά του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Μάικ Χάμερ, δή-

λωσε ότι και οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες, εφόσον όμως η κομουνιστική κυ-
βέρνηση της Κούβας διασφαλίσει πρώτα τα δικαιώματα των πολιτών της, 
επιτρέποντας τους «να ασκούν τα δικαιώματα τους και να καθορίζουν τη 
μοίρα τους».
Φαίνεται ότι ο Ραούλ, κατά το παράδειγμα του αδερφού του, αποφάσισε 

να αξιοποιήσει την 59η επέτειο της κουβανικής επανάστασης, της πρώ-
της απόπειρας του Κάστρο να ανατρέψει το καθεστώς Μπατίστα, ως μια 
ευκαιρία για πολιτικές εξαγγελίες.

Newsroom ΔΟΛ

Ελλείψεις και ακρίβεια λόγω των κυρώσεων
Την οργή των Ιρανών προκαλεί η αύξηση 

στις τιμές των... κοτόπουλων

Τεχεράνη, Ιράν Τις τελευταίες ημέρες ένα είναι το θέμα που απασχολεί 
τους Ιρανούς: οι αυξανόμενες τιμές στην τιμή των κοτόπουλων. Μέχρι και 
διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της πόλης Νισαμπούρ, 
στα νοτιο-ανατολικά της χώρας.
«Εάν η αστυνομία έρθει στο σπίτι σου, μην ανησυχήσεις» λέει ένα ανέκ-

δοτο που ακούγεται στους δρόμους της Τεχεράνης τις τελευταίες ημέρες, 
αναφέρει το BBC.
«Δεν θέλουν το δορυφορικό σου πιάτο. Θέλουν απλά να δουν εάν έχεις 

κοτόπουλο στο ψυγείο σου».
Το κοτόπουλο αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής των Ιρανών και 

είναι απαραίτητο για ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα στο Ιράν.
Είναι αισθητά φθηνότερο από το αρνί ή το μοσχάρι και γι'αυτό προτιμά-

ται από τους πολίτες, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στην 
οικονομία.
Τους τελευταίους μήνες, όμως, η τιμή του κοτόπουλου αυξήθηκε κατακό-

ρυφα και έφτασε σχεδόν τα 5 δολάρια το κιλό, ενώ πολλά καταστήματα 
δεν έχουν αποθέματα στα ράφια τους.
Μια βασική αιτία είναι ότι εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων που έχουν 

επιβληθεί στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο για τους Ιρανούς εκτροφείς κοτόπουλου να εισάγουν τροφή από 
το εξωτερικό ή να γίνουν εισαγωγές κατεψυγμένων κοτόπουλων.
Η κρατική τηλεόραση δείχνει στους Ιρανούς πώς να φτιάχνουν συνταγές 

με λαχανικά, έντονες συζητήσεις έχουν ξεσπάσει στην μπλογκόσφαιρα, 
ενώ το θέμα κυριαρχεί σε δημοφιλείς γελοιογραφίες.
Πάντως, η κυβέρνηση παίρνει το θέμα στα σοβαρά και την Τρίτη πραγ-

ματοποιήθηκε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για τον αντίκτυπο των κυρώ-
σεων στους διάφορους τομείς της οικονομίας.
Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης και κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

έχουν προειδοποιήσει ότι οι συνέπειες από τις κυρώσεις θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε κοινωνική δυσαρέσκεια και αναταραχή. 
Πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται: θα μπορούσε μια εξέγερση στο Ιράν, 

αντίστοιχη με αυτή της αραβικής άνοιξης, να ξεκινήσει από ένα... κοτό-
πουλο;

Newsroom ΔΟΛ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ σε Ντούμπλεξ 
στο PARK EXTENSION. (Επί της 

Bloomfield κοντά Danvers) Πρώτος 
όροφος. Θερμαινόμενο. Ανακαινισμένο 
μπάνιο και κουζίνα με κεραμικά,  ξύλινα 
πατώματα. Διαθέτει και κήπο. Ελεύθερο 

από τώρα.  Πληρ. 514.702-0860 
4-7-στ

Βαψίματα και 
Ανακαινίσεις
Κεραμικά, Ξύλινα 

Πατώματα, Gyproc, 
Plastering, Μπάνια, 
Υπόγεια, Τσιμεντένια 

μπαλκόνια και σκάλες, 
Πόρτες, Παράθυρα, 
Κάγκελα Αλουμινίου,  

και άλλα

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Εγγύηση η πολυετή 

πείρα μας

514-247-9298, (Βασίλης)
514-662-4273, (Παναγιώτης)

1-3/4-2-16

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νεαροί υπάλληλοι 
για να εργαστούν στο τμήμα 

κρεοπωλείου (Meat Packer) του 
Col Fax. Πλήρης απασχόληση.. 
Πληροφορίες προσωπικά στο: 

Grand Marche Col Fax στο 
3699 Autoroute 440 West, 

Laval, QC    H7P 5P6
04-08-δ

PEINTURE STRATOS INC
Βαφές σπιτιών, επιχειρήσεων, 

γραφείων εσωτερικές και εξωτερι-
κές. Πλακάκια, Πλάστερινγκ. Πείρα, 

Συνέπεια, Λογικές τιμές. Δωρεάν 
εκτίμηση. Πληρ. από τον Στράτο 

στο: 514. 707.7846 * 450.973-1162

    ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κώστας  514.451-0720

Αναλαμβάνουμε:
 *Βαψίματα  *Τουαλέτες *Υπόγεια

Εργασίες με:
*Μάρμαρα *Γρανίτη *Κεραμικά

*Μωσαϊκά *Limestone *Φυσικές Πέτρες

Σχεδιασμός, Εγκατάσταση 
Δωρεάν εκτίμηση

Ειδικά φροντιστηριακά μαθήματα 
 

 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Βραβευθείς από την  

Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
Παραδίδει μαθήματα εκμάθησης και 

βελτίωσης της Ελληνικής  
των Μαθηματικών και της Οικονομίας 

Τιμές λογικές  
Απόδοση εγγυημένη 

Πληροφορίες: 438  764 0595 
gamanol@teiath.gr 

   

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στο CHOMEDEY 
LAVAL. Δεύτερος όροφος σε 

Ντούμπλεξ. Ανακαινισμένες πόρτες και 
παράθυρα. Εγκατάσταση πλυντηρίου 
και στεγνωτηρίου. Αριστη κατάσταση. 

Ελεύθερο. Πληρ.: 450.681-5860
04-09-στ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ (Grill man) 
για να εργαστεί σε Restaurant 

στο Λαβάλ. Επί της  
St martin, γωνία Industrial 

avenue. Πληρ. Από την Βίκη στο:  
450 663 1165

ANTH

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στο CHOMEDEY, 2oς 
όροφος σε Ντούμπλεξ, φρεσκοβαμμένο, 
ανακαινισμένα μπαλκόνια και παράθυρα, 

θερμαινόμενο, πολύ φωτεινό. Εγκατάσταση 
πλυντηρίου και στεγνωτηρίου. Ιδανικό 

για ένα άτομο, ή για ανδρόγυνο. Όχι σε 
καπνιστές και κατόχους ζώων. Ελεύθερο. 

Πληρ.: 450.681-5860
01-10-στ

ENOIKIAZETAI 5 ½ στο Chomedey 
Laval, (Elizabeth και Notre Dame). 
Δεύτερος όροφος σε Ντούμπλεξ. 

Μεγάλα μπαλκόνια μπρος και 
πίσω, ανακαινισμένη κουζίνα και 
μπαλκόνια. Αριστη κατάσταση. 

Ελεύθερο. Πληρ.: 514.802-4446 
05-10-στ

 ENOIKIAZETAI 3 ½ Ημι-
υπόγειο στο PARK EXTENSION, 
επιπλωμένο (τα πάντα εκτός από 
κρεβάτι) θερμαινόμενο. Σε καλή 
κατάσταση. Οχι σε καπνιστές και 
κατόχους ζώων.  Ελεύθερο Πληρ. 

514-277-7616
01-10-στ

ENOIKIAZETAI 3 ½ στο New 
Bordeaux, δεύτερος όροφος, 
μπαλκόνια μπρός  και πίσω. 

Φρεσκοβαμμένο. Διαθέτει εγκατάσταση 
πλυντηρίου και στεγνωτηρίου. Κοντά 
σε όλες τις ευκολίες. Οχι σε καπνιστές 
και κατόχους ζώων Ελεύθερο Πληρ. 

514-277-7616, ή 514.969-2848
01-10-στ

 ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειρα-
μένη κομμώτρια, με 
ή χωρίς πελάτισσες,  
για να εργαστεί σε 

Κομμωτήριο στο Ville 
st. Laurent. Πληρ. 

από την Χρύσα στο: 
514.334-4131, ή 

514.825-4418
01-11-γ

 ENOIKIAZETAI  3 ½ στο PARK 
EXTENSION. Δεύτερος όροφος. 
Διαθέτει μπαλκόνι. Σε πολύ καλή 

κατάσταση. Κοντά σε όλες τις 
ευκολίες. Ελεύθερο. Πληρ στο: 

514.866-8827 
02-11-στ

BOHΘEIA μικρή 
ή μεγάλη προς 
ηλικιωμένους, 
αρρώστους, 

αναπήρους…
Βοήθεια σε εσάς, ή 

κάποιο αγαπημένο σας 
πρόσωπο, όπως παρέα, 
μικροδουλειές, μαγειρική,  

ψώνια…
Πληρ.: 514.691-1652

02-11-δ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένοι 
μάγειροι. Ενας αυγουλάς, και 

ένας δεύτερος βραδινός. Πλήρης 
ή μερική απασχόληση. 10 λεπτά 
από το Λαβάλ. Ικανοποιητικός 
μισθός για τους κατάλληλους. 

Πληρ. 450.434-0111
02-11-γ

ENOIKIAZETAI 3 ½ φωτεινό ημι-
υπόγειο στο PARK EXTENSION, 

θερμαινόμενο, καθαρό, 
επιπλωμένο επί της BIRNAM κοντά 

στην LIEGE. Ελεύθερο. Πληρ.:  
514.276-3362

Β-ια.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ στο 
NEW BORDEAUX, 

θερμαινόμενο, φωτεινό πλήρως 
ανακαινισμένο το 2015. 

Διαθέτει 2 μπαλκόνια, κρεβ/ρες, 
κοντά σε στάση λεωφορείου 

και τραίνο.
Νew Bordeaux - 5 ½ 

apartment unit (upper duplex), 
heated, lots of natural light, 
fully renovated in 2015, two 
balconies, 3 bedrooms, 1.5 

bathrooms, in proximity to bus 
and train.  Please call  

514 825-3946.
Β-ια.στ

 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την καθαριότητα 
σπιτιών, την φροντίδα των 

ηλικιωμένων και το μαγείρεμα. 
Διαθέτω πείρα πλέον των 25 

χρόνων, και συστάσεις. Πληρ.: από 
την Μαίρη στο: 514-324-8011 

01-IΒ. Α

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος 
απογευματινός μάγειρας 

για να εργαστεί σε 
Restaurant, στην 

περιοχή Λαβάλ. Πρέπει 
να ξέρει να διαβάζει τις 
παραγγελίες. Πλήρης 

απασχόληση. Πληρ. Από 
τον Διονύση, προσωπικά 
στο 3738 Concorde Boul. 

East, ή τηλεφωνείστε 
στο: 514.690-3780

Β-ιβ-β

Οι επόμενες  εκδόσεις της Εφημερίδας μας
Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων κανονικά θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο οι 

ανά Σάββατο εκδόσεις της εφημερίδος μας,  στις  12 και 19   Δεκεμβρίου.
Φυσικά η έκδοση του Σαββάτου 19 Δεκεμβρίου, η Χριστουγεννιάτικη έκδοση θα είναι 

πολυσέλιδη και πανηγυρική.

Η αμέσως επόμενη έκδοση, η μετά την Χριστουγεννιάτικη δηλαδή,  θα κυκλοφορήσει 
την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου.  Αυτή θα είναι η Πρωτοχρονιάτικη, που θα είναι επίσης  

πολυσέλιδη και πανηγυρική. 
 Η επόμενη έκδοση θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016.  

Μέσω αυτών των δύο πολυσέλιδων εκδόσεων μας της Χριστουγεννιάτικης και της 
Πρωτοχρονιάτικης μπορείτε κι εσείς να στείλετε τις ευχές σας στους χιλιάδες των 

Αναγνωστών μας.
Ομως σημειώνουμε ότι το πρώτο Σάββατο μετά την Πρωτοχρονιά, δηλαδή στις 

2 Ιανουαρίου, ΔΕΝ θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα μας. Κατόπιν, συν Θεώ, στις 9 
Ιανουαρίου θα επανέλθουμε στις ανά Σάββατο εκδόσεις μας.

Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το 2016.

Για την καταχώρηση των ευχών σας, ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία τηλεφωνείστε 
μας στο 514-272-6873, στείλτε μας Fax στο 514-272-3157 ή Email στο info@BHMA.net



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο 3 ½ ημι-
υπόγειο σε μονοκατοικία στο 
CHOMEDY. Φωτεινό, καθαρό, 

ήσυχο, ελεύθερο. Πληρ.: 
450.687-9828

01-10
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Με τις ευχές όλης της ανθρωπότητας 
για την απόλυτη επιτυχία τους 

 Άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο

Αν και πολύ απέχει η έναρξη του έργου της Enbridge

Σύγκρουση μεταξύ των επαρχιών της Αλμπέρτας και της Β. C.
Για την κατανομή των ποσοστών από τον αγωγό πετρελαίου

Του Γεωργίου Καρύδη

Αν και ακόμα δεν έχει εγκριθεί η 
υπό μελέτη ευρισκόμενη κατασκευή 
του πετρελαιοπαραγωγού Northern 
Gateway, που προγραμματίζεται να 
μεταφέρει πετρέλαιο από την επαρχία 

Αλμπέρτα μέσω της Βρετανικής Κο-
λομβίας (B. C.) άναψε η μεταξύ των 
δύο επαρχιών αντιπαράθεση.  Στο επί-
κεντρο, εκτός των άλλων βρίσκεται 
η κατανομή των ποσοστών επί των 
κερδών μεταξύ της Αλμπέρτας που 
παράγει το πετρέλαιο και της Βρετα-

νικής Κολομβίας, μέσω της οποίας 
θα περνάει το μεγαλύτερο μέρος των 
1177 χλμ (το 58%) του πετρελαιαγω-
γού που θα καταλήγει σε λιμάνια της 
προκειμένου να 
φορτώνοντα ι 
σε πλοία έτσι 

Μήνυμα ελπίδας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης υπό προ-
ϋποθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ζοζέ Μπαρόζο, μετά τη συνάντηση που είχε το από-
γευμα της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
στην πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα από τον Ιούλιο του 
2009 και εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης χρέους στην 
ευρωζώνη. «Οι Ελληνες δεν είναι μόνοι τους, υπάρχει 
ελπίδα» είπε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των συμφωνιών 
και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, στο 

πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος.
Σαφές μήνυμα ότι η αλληλεγγύη των εταίρων συνδέεται 

με έμπρακτες αποδείξεις απο την ελληνική κυβέρνηση, 
έφερε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.
Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ζήτησε πράξεις και εφαρμο-

γή των συμφωνηθέντων απο την κυβέρνηση, προκειμένου 
να συνεχιστεί η στήριξη από τους εταίρους και εξέφρασε 
την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση είναι αποφασισμένη να προχω-

Πρωτιά στη 
διαφθορά για 

τους εφοριακούς

Έκθεση 
Ρακιντζή: 
Διαφθορά 

και ατιμωρησία 
στο Δημόσιο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΟΡΟΖΟ -  ΣΑΜΑΡΑ
Μήνυμα Ε.Ε. για αλληλεγγύη, αλλά υπό προϋποθέσεις
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Με τις ευχές όλης της ανθρωπότητας 
για την απόλυτη επιτυχία τους 

 Άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο

Αν και πολύ απέχει η έναρξη του έργου της Enbridge

Σύγκρουση μεταξύ των επαρχιών της Αλμπέρτας και της Β. C.
Για την κατανομή των ποσοστών από τον αγωγό πετρελαίου

Του Γεωργίου Καρύδη

Αν και ακόμα δεν έχει εγκριθεί η 
υπό μελέτη ευρισκόμενη κατασκευή 
του πετρελαιοπαραγωγού Northern 
Gateway, που προγραμματίζεται να 
μεταφέρει πετρέλαιο από την επαρχία 

Αλμπέρτα μέσω της Βρετανικής Κο-
λομβίας (B. C.) άναψε η μεταξύ των 
δύο επαρχιών αντιπαράθεση.  Στο επί-
κεντρο, εκτός των άλλων βρίσκεται 
η κατανομή των ποσοστών επί των 
κερδών μεταξύ της Αλμπέρτας που 
παράγει το πετρέλαιο και της Βρετα-

νικής Κολομβίας, μέσω της οποίας 
θα περνάει το μεγαλύτερο μέρος των 
1177 χλμ (το 58%) του πετρελαιαγω-
γού που θα καταλήγει σε λιμάνια της 
προκειμένου να 
φορτώνοντα ι 
σε πλοία έτσι 

Μήνυμα ελπίδας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης υπό προ-
ϋποθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ζοζέ Μπαρόζο, μετά τη συνάντηση που είχε το από-
γευμα της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
στην πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα από τον Ιούλιο του 
2009 και εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης χρέους στην 
ευρωζώνη. «Οι Ελληνες δεν είναι μόνοι τους, υπάρχει 
ελπίδα» είπε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση των συμφωνιών 
και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, στο 

πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος.
Σαφές μήνυμα ότι η αλληλεγγύη των εταίρων συνδέεται 

με έμπρακτες αποδείξεις απο την ελληνική κυβέρνηση, 
έφερε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.
Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ζήτησε πράξεις και εφαρμο-

γή των συμφωνηθέντων απο την κυβέρνηση, προκειμένου 
να συνεχιστεί η στήριξη από τους εταίρους και εξέφρασε 
την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση είναι αποφασισμένη να προχω-

Πρωτιά στη 
διαφθορά για 

τους εφοριακούς

Έκθεση 
Ρακιντζή: 
Διαφθορά 

και ατιμωρησία 
στο Δημόσιο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΟΡΟΖΟ -  ΣΑΜΑΡΑ
Μήνυμα Ε.Ε. για αλληλεγγύη, αλλά υπό προϋποθέσεις

514-596-5959

info@cicinternational.com

Σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα συνεχίζονται 
οι επαφές του Προέδρου της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ με τους 
αρμοδίους Υπουργούς και παράγοντες 
του Ελληνικού κράτους.  Ο κ. Νίκος 
Παγώνης, πραγματοποιεί επίσκεψη στην 
Ελλάδα, προκειμένου να προωθήσει 
διάφορα θέματα που απασχολούν τόσο 
την Ελληνική Κοινότητα, όσο και τους 
Αποδήμους. 
Στα στιγμιότυπα μας ο κ. Παγώνης 

συνοδευόμενος από τον Πρόξενο 
της Ελλάδος στο Μοντρεάλ κ. Θάνο 
Καφόπουλο γίνεται δεκτός στην Βουλή από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελληνισμού 
της Διασποράς κ. Αδωνη Γεωργιάδη.

«Αν δεν πληρώναμε, δεν μπορού-
σαμε να πλησιάσουμε τους εκλεγ-
μένους αξιωματούχους. Αν δεν 
πλησιάζαμε τους εκλεγμένους αξι-
ωματούχους, οι εταιρίες μας, δεν θα 
συγκαταλέγονταν μεταξύ εκείνων 

που προσκαλούνταν να συμμετά-
σχουν στον μειοδοτικό διαγωνισμό. 
Αυτό ήταν το πραγματικό περιβάλ-
λον.. Αυτή ήταν η πραγματική κατά-
σταση. Αυτό συνέβαινε σε επίπεδο 
των έργων που κατασκεύαζαν οι 

Δήμοι...» 
 Με αυτά τα λόγια περιέγραψε 

την κατάσταση της διαφθοράς που 
επικρατούσε σε δημοτικό επίπεδο 
ο μηχανικός κ. Lalonde, ο οποίος 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μάρτυρας στην Επιτροπή Σαρμπανό:
Αν δεν ‘λαδώναμε’ δεν παίρναμε εργολαβίες

Γράφει ο Γ. Καρύδης

Δύο αεροσκάφη έφεραν όπλα
Παραβιάσεις του εναερίου χώρου σε Ρόδο και Χίο 

από τουρκικά αεροσκάφη
 «Παραμένουμε 

στο πλευρό 
της»

Μήνυμα 
στήριξης της 
Γαλλίας στην 

Ελλάδα εν όψει 
και 

της επίσκεψης 
Ολάντ

514-578-7181
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Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Για κάθε 
υδραυλικό 

πρόβλημα στο 
ακίνητό σας

tελεφωνηστε μας
στο:

514.995-2911

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
Κυρία αναλαμβάνει 

την καθαριότητα των 
σπιτιών σας με πλήρη 
υπευθυνότητα. Περιοχή 

Λαβάλ. Πληρ.: 
450.973-1882    04-04-Κ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ 
στο ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ

Ωραιότατο, πλήρως ανακαινισμένο,  
μπαλκόνια μπρος και πίσω, παρκέ 

πατώματα, κοντά σε όλες τις 
ευκολίες. Ελεύθερο. Πληρ.:

450.689-1286 
04-05.Χ

Για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ του 
σπιτιού σας, τηλεφωνείστε 

μου με εμπιστοσύνη και 
βεβαιότητα για καλή, 

υπεύθυνη και με πλήρη 
εχεμύθεια εργασία. Πληρ.: 

514.409-7766 
02-03/04-6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ και ΧΗΜΕΙΑΣ παραδίδονται 
κατ’ οίκον σε μαθητές Γυμνασίου και 

CEGEP από Έλληνα καθηγητή CEGEP 
με 30 χρόνια προϋπηρεσία Λογικές τιμές.  

Πληρ. 514.684-3221, * 514.869-6830
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ εκλεκτό Λάδι Μάνης 
Λακωνίας, σε τενεκέδες 17.0 
κιλών 0.3 οξέα. Κατ’ ευθείαν 
από τον παραγωγό. Αριστη 

ποιότητα  δωρεάν μεταφορά. 
Πληρ. από τον 

Διονύση στο: 514.444-3363, 
από τον Βασίλη στο:

 450. 505-0796 * 514.518-3366
2012

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤO ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Βαψίματα σε διαμερίσματα, σε υπόγεια, σε 
επιφάνειες με σπρέη, Τσιπρόκ, Πλάστερ, 
Xωρίσματα, Πλακάκια, Κεραμικά, σε μπάνια 
και κουζίνες. Υπεύθυνη και θετική εργασία. 
Λογικές τιμές. Δωρεάν εκτίμηση. Πληρ, Σπύ-
ρος: Cel: 514.817-0686 * 514.481-3798 

03-02-13

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RESTAURANT 55 καθισμάτων 
+ 25 Terrace σε χωριό. 30 λεπτά από το 
Λαβάλ. Ανοικτό 6:00 με 9:00. Καλή λίστα, 

λογικό ενοίκιο ηλεκτρισμός και πολλά 
άλλα πληρωμένα από το ιδιοκτήτη του 

κτιρίου. Μεγάλο Πάρκινγκ. Καλές δουλειές. 
Ευκαιρία για τον κατάλληλο. Πληρ. από 

τον Νίκο, ή τον Γιώργο στο: 450.224-8884 
01-07-δ

Έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών 
με τις ΗΠΑ δηλώνει ο Ραούλ Κάστρο

Αβάνα, Κούβα Πρόθυμος να ανοίξει διάλογο με τις ΗΠΑ, μετά από 50 
χρόνια, δήλωσε ο πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο κατά την ομιλία 
του στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου της έναρξης της κουβανικής 
επανάστασης, στις 26 Ιουλίου.
Ο Κάστρο, που τις δύο τελευταίες χρονιές δεν είχε απευθύνει ομιλία στην 

συγκεκριμένη εκδήλωση, πήρε αυθόρμητα το μικρόφωνο και εξέφρασε 
την επιθυμία του για έναρξη συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, πάντα βέ-
βαια υπό τον όρο, ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα κάθονται και 
οι δυο σε προεδρικές θέσεις, αφού όπως είπε «δεν είμαστε αποικία τους».
Όπως επεσήμανε, η πρόταση έχει ήδη γίνει μέσω της διπλωματικής 

οδού ενώ δεν έθεσε περιορισμούς ως προς τη θεματολογία, δηλώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι «όποτε θέλουν, είμαστε έτοιμοι».
Όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, για τα οποία συχνά οι ΗΠΑ έχουν κατακρίνει την Κούβα, 
δήλωσε ότι ευχαρίστως να τα συζητήσει, αρκεί να είναι και εκείνοι έτοιμοι 
να πράξουν το ίδιο.
Το θέμα αυτό έχει μάλιστα ξαναέρθει την τελευταία εβδομάδα στο προ-

σκήνιο, μετά το αιφνίδιο θάνατο του 60χρονου κουβανού αντιφρονούντα, 
Οσβάλντο Πάγια. Ο Πάγια, ένας από τους σημαντικότερους πολέμιους 
τους καθεστώτος Κάστρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο 
προκάλεσε διάφορα ερωτηματικά και για το οποίο οι ΗΠΑ αξίωσαν «πλή-
ρεις και διαφανείς έρευνες».
Από την μεριά του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Μάικ Χάμερ, δή-

λωσε ότι και οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες, εφόσον όμως η κομουνιστική κυ-
βέρνηση της Κούβας διασφαλίσει πρώτα τα δικαιώματα των πολιτών της, 
επιτρέποντας τους «να ασκούν τα δικαιώματα τους και να καθορίζουν τη 
μοίρα τους».
Φαίνεται ότι ο Ραούλ, κατά το παράδειγμα του αδερφού του, αποφάσισε 

να αξιοποιήσει την 59η επέτειο της κουβανικής επανάστασης, της πρώ-
της απόπειρας του Κάστρο να ανατρέψει το καθεστώς Μπατίστα, ως μια 
ευκαιρία για πολιτικές εξαγγελίες.

Newsroom ΔΟΛ

Ελλείψεις και ακρίβεια λόγω των κυρώσεων
Την οργή των Ιρανών προκαλεί η αύξηση 

στις τιμές των... κοτόπουλων

Τεχεράνη, Ιράν Τις τελευταίες ημέρες ένα είναι το θέμα που απασχολεί 
τους Ιρανούς: οι αυξανόμενες τιμές στην τιμή των κοτόπουλων. Μέχρι και 
διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της πόλης Νισαμπούρ, 
στα νοτιο-ανατολικά της χώρας.
«Εάν η αστυνομία έρθει στο σπίτι σου, μην ανησυχήσεις» λέει ένα ανέκ-

δοτο που ακούγεται στους δρόμους της Τεχεράνης τις τελευταίες ημέρες, 
αναφέρει το BBC.
«Δεν θέλουν το δορυφορικό σου πιάτο. Θέλουν απλά να δουν εάν έχεις 

κοτόπουλο στο ψυγείο σου».
Το κοτόπουλο αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής των Ιρανών και 

είναι απαραίτητο για ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα στο Ιράν.
Είναι αισθητά φθηνότερο από το αρνί ή το μοσχάρι και γι'αυτό προτιμά-

ται από τους πολίτες, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στην 
οικονομία.
Τους τελευταίους μήνες, όμως, η τιμή του κοτόπουλου αυξήθηκε κατακό-

ρυφα και έφτασε σχεδόν τα 5 δολάρια το κιλό, ενώ πολλά καταστήματα 
δεν έχουν αποθέματα στα ράφια τους.
Μια βασική αιτία είναι ότι εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων που έχουν 

επιβληθεί στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο για τους Ιρανούς εκτροφείς κοτόπουλου να εισάγουν τροφή από 
το εξωτερικό ή να γίνουν εισαγωγές κατεψυγμένων κοτόπουλων.
Η κρατική τηλεόραση δείχνει στους Ιρανούς πώς να φτιάχνουν συνταγές 

με λαχανικά, έντονες συζητήσεις έχουν ξεσπάσει στην μπλογκόσφαιρα, 
ενώ το θέμα κυριαρχεί σε δημοφιλείς γελοιογραφίες.
Πάντως, η κυβέρνηση παίρνει το θέμα στα σοβαρά και την Τρίτη πραγ-

ματοποιήθηκε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για τον αντίκτυπο των κυρώ-
σεων στους διάφορους τομείς της οικονομίας.
Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης και κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

έχουν προειδοποιήσει ότι οι συνέπειες από τις κυρώσεις θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε κοινωνική δυσαρέσκεια και αναταραχή. 
Πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται: θα μπορούσε μια εξέγερση στο Ιράν, 

αντίστοιχη με αυτή της αραβικής άνοιξης, να ξεκινήσει από ένα... κοτό-
πουλο;

Newsroom ΔΟΛ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ σε Ντούμπλεξ 
στο PARK EXTENSION. (Επί της 

Bloomfield κοντά Danvers) Πρώτος 
όροφος. Θερμαινόμενο. Ανακαινισμένο 
μπάνιο και κουζίνα με κεραμικά,  ξύλινα 
πατώματα. Διαθέτει και κήπο. Ελεύθερο 

από τώρα.  Πληρ. 514.702-0860 
4-7-στ

514 949 0443

Για ηλεκτρικές εργασίες
στο σπίτι σας

Στασινός:
450-681-6380
514.716-2401

2-1-δ
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Έλληνας Καθηγητής Γυμνασίου/
CEGEP προσφέρει βοήθεια στα 

Μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου. 
Επίσης προσφέρει βοήθεια σε 

math mid-terms και μαθήματα final 
exam prep. 15 χρόνια πείρα.

Chris
cmathguru@gmail.com
 Πληρ (514) 699-8739.

 

 

Eλληνίδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
Ελληνικής σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου 
κατ’ οίκον και αναλαμβάνει υπεύθυνα τη μελέτη 
όλων των μαθημάτων τους στα ελληνικά καθώς 
επίσης και προφορική εξάσκηση της γλώσσας 

για παιδάκια προσχολικής ηλικίας. 
Πληρ.: 514-697-1937 ή 514-867-1265

Greek Tutor gives private lessons of Greek. 
Please contact  514-697-1937 

or 514-867-1265
02-09-δ

Ελληνίδα με πείρα ενδιαφέρεται να 
φροντίζει ηλικιωμένους, ή μικρά 
παιδιά, καθώς και για καθαρισμό 
σπιτιών. Περιοχή Λαβάλ. Πληρ.: 

514-550-1553
03 - 05-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός εργάτης να ερ-
γαστεί στο Grand Marche Col-Fax. 

Πληρ από τον κ. Jimmy στο: 
450-688-7773

03- 05-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  UPPER DUPLEX
Σε καλή περιοχή, κοντά στο autoroute 13

Κοντά σε όλες τις ευκολίες, 3 κρεβ/ρες, μεγά-
λη κουζίνα, bayvieu, παράθυρα στο σαλόνι.
Οχι καπνιστές, όχι ζώα. Πληρ. ή για ραντε-
βού, αφήστε μήνυμα στο: 514.812-6788

04-05

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο PARK 
EXTENSION εμπορικός χώρος 
950 τ.π. Διαθέτει και υπόγειο. 

Γωνία Beaumont και Hutchison. 
Ελεύθερο. Πληρ. στο: 

514.276-1519, ή 514.240-1421   
02-06-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρύχωρο 3 ½ στο 
CHOMEDEY, δεύτερος όροφος, 
μπαλκόνι μπρος και πίσω, μπρο-
στά σε πάρκο, κοντά σε όλες τις 

ευκολίες, πλήρως ανακαινισμένο. 
Ελεύθερο από 1ης Ιουλίου. Πληρ.: 

514.777-4642   
02-06-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Μά-
γειρας. Πρέπει να γνωρίζει από 
ΠΙΖΖΑ. Πλήρης απασχόληση. 
Περιοχή Ile Perot (Pincourt). 

Πληρ. από τον Δημήτρη, ή τον 
Τέλη στο: 514.453-3000  

06-02-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρύχωρο 5 ½ στο 
New Bordeaux. Δεύτερος όροφος 

σε Ντούμπλεξ, μπαλκόνια μπρος και 
πίσω. Διαθέτει 2 μπάνια. Κοντά σε όλες 
τις ευκολίες. Ελεύθερο από 1ης  Ιουλίου. 
Πληρ. 514. 382-3504 ή 514.824-3504

06-02

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πεπειραμένοι Service 
Μάγειροι. (Ανοικτή κουζίνα). Πλήρης 

απασχόληση. Πληρ. προσωπικά 
στο: 5685 CHEMIN CHAMBLY 

St HUBERT (J3Y 3R2) ή 
τηλεφωνείστε στο: 450.443-9111

03-06-γ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ επιθυμεί να γνωριστεί 
με κυρία συνταξιούχο για σοβαρό 

σκοπό. Αποδεκτή και η διάθεση για απλή 
συγκατοίκιση και ευχάριστη διαβίωση. 
Πληρ.: 8:00 με 11:00 π.μ., ή 1:00 με 
4:30 και 7:30 με 10:00 μ.μ. Απόλυτη 

εχεμύθεια. Πληρ.514.508-5801
03-06-γ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στο Chomedey 
2ος όροφος, μπαλκόνια  μπρος 
και πίσω, διαθέτει εγκατάσταση 

πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, 
ανακαινισμένο, no pets, κοντά στο 
Mourelatos και τον Τίμιο Σταυρό. 

Ελεύθερο,. 
Πληρ. 450-687-0673

01-07-

ZHTEITAI Χαντοκάς για να 
εργαστεί σε Fast Food στο 

Saint Jerome. Πλήρης ή μερική 
απασχόληση (Full Time ή Part 
Time.). Πληρ.: 514.586-1225

05-06-Λα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για να 
εργαστεί σε Fast Food 
Restaurant. Πλήρης 

απασχόληση. 
Πληρ.: 514.824-8367

05-06-γ

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΟΥΒΛΩΝ

Εσωτερικές, ή εξωτερικές
Μικρές, ή μεγάλες,

Πληρ. στο:
514.638-8050  ·  514.677-7794

R.B.Q. 5630 7986 01              01-07-δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΕΠΩΝ
όλων των ειδών

Πολύ λογικές τιμές, 
Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ. από τον Τόνη στο:
514.226-3191

R.B.Q. 5630 7986 01
01-07-δ

Πτυχιούχος Computer Science με 
πείρα στη διαχείρηση γραφείου, 

πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, 
software / hardware admin, 

computer networking, επισκευές 
υπολογιστών και δικτύων αναζητώ 
εργασία. Παρακαλώ κάλεστε με στο 

514 261 6166, Κώστας.

ZHTEITAI Πεπειραμένος Μάγειρας για 
πλήρη, ή μερική απασχόληση για να 

εργαστεί στο Brosheterie PARTHENON. 
Πληρ. προσωπικά στο: 

3543 VAN HORNE
02-07-γ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ Πετρελαίου 
θέρμανσης και Air/Condition. Πρέπει 

απαραιτήτων να μιλάει Γαλλικά, Αγγλικά 
και Ελληνικά και να διαθέτει αυτοκίνητο. 

Προσφέρεται βασικός μισθός και 
ποσοστά. Πληρ. 514.493-7000

02-07-β

ZHTEITAI Πεπειραμένος δεύτερος 
μάγειρας, για να εργαστεί Part-Time, 

βραδινές ώρες  (20-22 ώρες την 
εβδομάδα) στο Vimont Laval. Πληρ.: 

450-669-2345
01-07-δ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Fast Food  Μάγειρας για να 
εργαστεί σε La Belle Provence στην 
περιοχή Ile Perotte (West Island). 
Πλήρης απασχόληση. Πληρ. στο: 

514.295-9244
02-07-β

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ και ΧΗΜΕΙΑΣ παραδίδονται 

κατ’ οίκον σε μαθητές Γυμνασίου 
και CEGEP, (CAL 1,2, LINEAR και 
PHYSICS) από Έλληνα καθηγητή 

CEGEP με 25 χρόνια προϋπηρεσία 
Λογικές τιμές.  Πληρ. 514.684-3221, * 

514.869-6830

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ στο PARK EX-
TENSION. (Επί της Stuart, μεταξύ της 
Jarry και Danvers) Δεύτερος όροφος 

σε Ντούμπλεξ. Μπαλκόνια μπρος 
και πίσω. Σε πολλή καλή κατάσταση. 

Ελεύθερο. Πληρ. 514.279-8630 
4-7-στ

RESTAURANT στο 
WEST  ISLAND  ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ  ή ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥ-
ΝΕΤΑΙΡΟΣ. Είναι τύπου 
Brosheterie και έχει 70 

καθίσματα και 70 Terrace.  
Είναι σχεδόν πλήρως 

ετοιμασμένο και σχεδόν 
έτοιμο για να ανοίξει. Ευ-
καιρία για τον κατάλληλο. 
Πληρ. από τον Σωτήρη 

στο: 514.718-4319 

SPARTI RENOVATIOS
Κατασκευές, όλων των ειδών. Ανα-
καινίσεις, σε σπίτια, υπόγεια, ελαιο-
χρωματισμούς. Γενικές εσωτερικές 

εργασίες. Ειδικότητά μας τα μπάνια. 
Δωρεάν εκτίμηση. Λογικές τιμές. 

Πληρ. Νίκος: 514-933-6531
4-7

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 2ος μάγειρας, για 
μερική απασχόληση (part-
time), Δευτέρα με Παρα-

σκευή. Περιοχή West Island. 
Πληρ.:  514-683-5720

4-7-α

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  Ενας μάγειρας 
με πείρα σε Charcoal και ένας 

για προετοιμασία.  Πλήρης 
απασχόληση. Σταθερή εργα-

σία. Πληρ. από τον Τζίμη στο: 
514.388-1981

4-7-γ

ZHTEITAI προς Ενοικίαση διαμέ-
ρισμα 5 ½ ή 6 ½. Πρέπει απαραι-
τήτως να διαθέτει Garage, family 
room, ή αποθήκη. Πληρ.: 6:00 με 

10:00 μ.μ. στο: 514.651-7675
4-7

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για να 
εργαστεί σε Fast Food Res-
taurant. Σταθερή εργασία. 

Πληρ.: 514.824-8367
4-7-γ

 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για να εργαστεί 
σε Fast Food Restaurant. Σταθερή 
εργασία πέντε ημερών την εβδομά-

δα. Περιοχή Blainville. Πληρ. προσω-
πικά στο: 554 Boul. Cure la Belle, ή 

τηλεφωνείστε στο: 450.435-5468
4-7-γ

 ΔΙΑΘΕΤΩ διώροφο CONDO-
MINIUM 700 τ.π. στο Los Angeles 
(περιοχή Valeys). Επιθυμώ να το 
ανταλλάξω με ανάλογο CONDO-
MINIUM στο Μοντρεάλ (θα προτι-
μηθεί στο Park Extension) Πληρ. 

από την Λόρα στο: 1323-384-2341  

Πωλείται μονοκατοικία 101 τ.μ 
στα Καλύβια Σοχάς Σπάρτης
Εντός οικισμού, διαθέτει κρεβ/
ρα, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, τζάκι, 

γκαράζ (27,66 τ.μ), αυλή (187, 
15 τ.μ)  και κήπο οικοδομήσιμο 

(193,11 τ.μ) με περίπου 20 πορ-
τοκαλιές. Ηλεκτρική θέρμανση.  

Κατασκευής 1989. Άμεσα διαθέ-
σιμο. Τιμή: 57.000 ευρώ. Πληρ.: 
eleni1969@videotron.ca, ή από 
την Ελένη στο: 514.828-0083 

4-7

Ελληνίδα Καθηγήτρια Μαθημα-
τικών Λυκείου, διδάσκει Μαθη-
ματικά και Ελληνικά στα Αγγλικά 

ή τα Γαλλικά, καθώς και Ελληνικά 
σε ενηλίκους. Πολύ λογικές τιμές. 

Πληρ.: 438.989-8784
4-7
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PEINTURE STRATOS INC

Για επισκευές και εγκαταστάσεις
Παντός τύπου ηλεκτρονικών συσκευών, 
TV, STEREO, DVD, HΟME THEATER, και 

υπολογιστών (computer)
Επίσημα Αναγνωρισμένος Τεχνικός 

Ηλεκτρονικών συσκευών και Υπολογιστών 
Αρης Μαύρος

514.488-9702 * 514.663-3564
01-11-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ να προσέχω 
(περιοχή South Shore) 

ηλικιωμένα άτομα ή μικρά 
παιδιά στο σπίτι τους. Διαθέτω 

πείρα και καλές  συστάσεις. 
Πληρ.: 450.656-0516

01-05

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3 ½, 4 ½ 
και 1 ½ επιπλωμένα επί της 

HUTCHISON κοντά στην 
VAN HORNΕ. Ελεύθερα. 

Πληρ. από τον Γιάννη στο:  
438-876-5008

02-02-στ

ENOIKIAZETAI 5 ½ στο 
CHOMEDEY LAVAL. Δεύτερος 
όροφος σε Ντούμπλεξ κοντά σε 
στάση λεωφορείου, METRO και 

όλες τις ευκολίες. Σε αρίστη κατά-
σταση. Ελεύθερο. Πληρ.: 514.892-

3186, ή 514.222-7977 
01-09-στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στην περιοχή  
SAUVE  και L’ Acadie. Τρίτος όρο-
φος, μπαλκόνια μπρος και πίσω, 
πλήρως ανακαινισμένο. Ελεύθερο. 

Πληρ. από τον Τάσο στο: 
514.824-9895        01-09-στ

ENOIKIAZETAI ανακαινισμένο 
6 ½ στο Chomedey Laval, 

δεύτερος όροφος σε 
Ντούμπλεξ. Μπαλκόνια μπρος 
και πίσω. Ξύλινα πατώματα. 

Αριστη κατάσταση. Ελεύθερο. 
Πληρ.: 514.918-5099

01-10-στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο 
3 ½ στο ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ. 

Ευρύχωρο, φωτεινό με μεγάλη 
τζαμαρία, μπαλκόνια μπρος και 
πίσω, φρεσκοβαμμένο. Τρίτος 

όροφος. Ελεύθερο. 
Πληρ. 514.276-6323

01-10-στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  4 ½ στο NEW 
BORDEAUX. Δεύτερος όροφοςn σε 
Ντούμπλεξ. Μπαλκόνια μπρος και 
πίσω. Καθαρό. Αριστη κατάσταση.  

Κοντά σε όλες τις ευκολίες. Ελεύθερο. 
Πληρ. στο: 514.334-6649, 

ή 514.835-5576
02-10-στ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για να 
εργαστεί στο Pataterie La Belle 

Province. Βραδινή βάρδια, 
πλήρης ή μερική απασχόληση. 

Πληρ. Στο: 514.833-9244
04-10-δ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ στο ΠΑΡΚ 
ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ. Δεύτερος όροφος σε 
Ντούμπλεξ. (Επί της WISEMAN, 

ανάμεσα στην Jarry και την D’ 
Anvers). Μπαλκόνια μπρος και πίσω, 
φρεσκοβαμμένο, ξυμένα πατώματα, 
άριστη κατάσταση. Ελεύθερο. Πληρ.: 

514.501-9909, ή 514.805-5360   
02-09-στ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας (ταχείας εκμάθησης, 
συμπληρωματική βοήθεια στο 

σχολείο) παραδίδονται από έμπειρη 
καθηγήτρια με προϋπηρεσία σε 

Ελλάδα και Αγγλία. Για περαιτέρω 
πληροφορίες απευθυνθείτε: 514 294 

7204, info@lantzanakis.com
05-10-δ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΖΖΑΔΟ-
ΡΟΣ για να εργαστεί 
βραδινή βάρδια 5:00 
με 2:30. Εργασία 5 

ημερών. Πληρ. προ-
σωπικώς από τον 
Γιάννη στο: 3419 

NOTRE DAME WEST 
MONTREAL.

01-11-γ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή επιχείρηση  

σιδηροκατασκευών 
(ORNAMENTAL  IRON  WORK 

and WELDIGS). Πλήρως 
εξοπλισμένη, με δραστηριότητα 
πολλών δεκαετιών στον κλάδο. 

Απεριόριστες δυνατότητες 
επεκτάσεως. Μοναδική ευκαιρία 

για πεπειραμένους τεχνίτες 
και άτομα με επιχειρηματική 
δραστηριότητα που έχουν 

διάθεση για εργασία. Πωλείται 
σε πολύ χαμηλή τιμή λόγω 
συνταξιοδοτήσεως. Πληρ.: 

514.583-4778
02-11-3

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 1 ½ και 3 ½ στο 
PARK EXTENSION, την περιοχή 

COTE DES NIEGES και το 
AHUNTSIC, ελεύθερα, θερμαινόμενα 

και με ζεστό νερό, σε διαφόρους 
ορόφους. Διαθέτουμε και 3 ½ με 

ασανσέρ. Από $500+ Πληρ. Διονύσης: 
514.802-5223. 

04-09-στ

Ζητούνται εργάτες να 
εργαστούν στο σούπερ 

μάρκετ ΣΤΑΥΡΟΣ 
για πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 
514 904 2108

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ άνευ υπο-
χρεώσεων επιθυμεί να γνω-
ριστεί με κυρία άνευ υποχρε-

ώσεων με σοβαρό σκοπό. 
Πληρ. στο: 438.384-7861

01-11-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ στο 
CHOMEDEY LAVAL, δεύτερος 
όροφος σε Ντούμπλεξ. Μεγάλο 

μπαλκόνι, άριστη κατάσταση, κοντά 
σε όλες τις ευκολίες. Όχι σε ιδιοκτήτες 

ζώων.  Ελεύθερο: Πληρ.514.947-
4448, ή 514-991-4800

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ, 
δεύτερος μάγειρας. 

Πλήρης απασχόληση. 
Πληρ. από την Βίκη, ή 
τον Zakil προσωπικά 

στο:  825 St. Lawrence  
Place Longueil J4K 
2V1, ή τηλεφωνείστε: 

450.679-1175
Β-ια-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Βραδινός 
πεπειραμένος  ΜΑΓΕΙΡΑΣ και 
ημερήσιος ΠΙΑΤΑΣ. Πλήρης 

απασχόληση. Κοντά σε METRO 
και το ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ. 

Πλήρης απασχόληση. Πληρ.: 
514.273-2833

04-ΙΒ-γ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρωινός  μάγειρας. 
Πρέπει να γνωρίζει από πρωινό 

και ΠΙΖΖΑ. Πλήρης απασχόληση. 
Πληρ. προσωπικά στο Mikes – 

Fabreville 2995, boul Dagenais O, 
Laval, H7P 1T3, ή τηλ. στο: 

450-625-1518
Α-ΙΒ- γ

ZHTEITAI Δεύτερος 
πεπειραμένος πρωϊνός 

μάγειρας. Εργασία 5 ημερών 
7:00 με 3:00, Τετάρτη με 
Κυριακή. Περιοχή Λαβάλ. 

Πληρ.: 450-669-2345
Α-ΙΒ-δ

Ελαιοχρωματισμοί
από πεπειραμένο 

επαγγελματία
Λογικές τιμές, Γρήγορη 

εξυπηρέτηση
438.777-6939  

Α-ΙΒ-δ

ZHTEITAI Fast Food μάγειρας 
για να εργαστεί σε La belle 
Province, 20 λεπτά από το 
Λαβάλ. Πλήρης, ή μερική 

απασχόληση, σταθερή εργασία. 
Πληρ. από τον Πάρη στο: 

514.993-0443
01.ΙΒ. δ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣ  ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΩΪΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ. Πλήρης 

απασχόληση. Καλός μισθός για τον 
κατάλληλο. Πλήρης απασχόληση. 

Πληρ. από τον Πέτρο προσωπικά στο 
MADISSON ANJOU: 7265 Boulevard 

des Galeries d’Anjou, Anjou, QC 
H1M 3A5.

04-ΙA-γ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πεπειραμένος 
Μηχανικός Αυτοκινήτων, 

για εργασία πλήρους 
απασχόλησης. Πληρ. 
από τον κ. Πήτερ στο: 

514.277-3070
01-IΒ. Β

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη κασιέρα για να 
εργαστεί σε Fast-Food Restaurant στο 
Λαβάλ Chomedey, Laval. Πρέπει να 
μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά. Πλήρης, 

ή μερική  απασχόληση. Πληρoφορίες 
από τον Στιβ στο: 514-968-2321

Α-ΙΒ. γ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ 
στο ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ

Ηλεκτρική θέρμανση
Τηλ.: 514-274-1461 

Ελληνοκαναδικό  BHMA76      Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

ENOIKIAZETAI θερμαινόμενο 
5 ½ στο PARK EXTENSION, επί 

της STUART κοντά σtην Saint 
Roch. Μπαλκόνια μπρος και 
πίσω. Πολύ καλή κατάσταση. 

Ελεύθερο. Φρεσκοβαμμένο. Πληρ. 
από τον Βασίλη στο: 

514-279-6059      04-06

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ, με πολυετή 
πείρα, και πλήρεις άδειες, 

αναλαμβάνει εσωτερικές και 
εξωτερικές εργασίες και πλάστερ. 

Εγγυημένη εργασία, εξαιρετικά υλικά, 
λογικές τιμές. Δωρεάν εκτίμηση. 

Πληρ. από τον Τζίμη στο: 
514.733-4131           2015

Μεταφορές/ 
«Μουβαρίσματα»

Υπεύθυνες μεταφορές κάθε είδους
«Μουβαρίσματα με συνέπεια.
Αναγνωρισμένη επιχείρηση
Πληρ. από τον Δημήτρη στο:

514.938-1284
04-07-δ

ENOIKIAZETAI 4 ½ στο ΠΑΡΚ 
ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ. Δεύτερος όροφος. 

Μπαλκόνια μπρος και πίσω. 
Σε πολύ καλή κατάσταση. 

Ελεύθερο. 
Πληρ.: 514.946-9996

02-08-στ

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Α. Β. S.
Αναλαμβάνουμε:  

ελαιοχρωματισμούς, 
μπαλκόνια, πατώματα,  

Υπόγεια, μπάνια, κουζίνες, 
pave uni.  Εσωτερικές και 

εξωτερικές εργασίες
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές και πάντα με συνέπεια
Πληρ.: Ανδρέας 

514.949-9996
Billy 514.867-4231  

04-08-δ

ENOIKIAZETAI 4 ½ στο CHOMEDEY 
LAVAL. Δεύτερος όροφος σε ήσυχο 
Ντούμπλεξ. Μπαλκόνια μπρος και 
πίσω. Κοντά σε όλες τις ευκολίες. 
Άριστη κατάσταση. ΕΛΕΥΘΕΡΟ. 

Πληρ. 450. 688-0300. 
05-08-Ξ

ENOIKIAZETAI 3 ½ ημι-υπόγειο 
στο ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ, πλήρως 
ανακαινισμένο. Φωτεινό, κοντά 
σε όλες τις ευκολίες. Ιδανικό για 

συνταξιούχους. Ελεύθερο. 
Πληρ. : 514. 273-1802

95-08- 

 ENOIKIAZETAI ευρύχωρο ημι-υπόγειο 
3 ½ στο ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ (Επί της 
Outremont, κοντά στην Ball). Πολύ 

ήσυχο, καθαρό, φωτεινό και ασφαλές. 
Όλα πληρωμένα . Διαθέτει στόφα, 

ψυγείο και Buanderei. Ελεύθερο από 
1ης Οκτωβρίου. Πληρ. από τον Κώστα 

στο: 514.804-2513
02-09-στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στο 
CHOMEDEY LAVAL. Δεύτερος 

όροφος σε Ντούμπλεξ. 
Ανακαινισμένο, φρεσκοβαμμένο. 

Κοντά σε όλες τις ευκολίες. 
Ελεύθερο. Πληρ.: 450.687-1325

02-10-στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  3 ½ στο ΠΑΡΚ 
ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ. Δεύτερος όροφος, 

μπαλκόνια μπρος και πίσω. 
Θερμαινόμενο, φρεσκοβαμμένο, 

άριστη κατάσταση. Ελεύθερο. 
Πληρ. στο: 514.270-7628

02-10-στ

ENOIKIAZETAI Bachelor στο 
CHOMEDEY  LAVAL . Σε πολύ καλή 
κατάσταση. Διαθέτει στόφα και ψυ-

γείο. Κοντά σε όλες τις ευκολίες.  Όχι 
σε καπνιστές και ιδιοκτήτες  ζώων. 
Ελεύθερο. Πληρ.: 450.973-3705, ή 

514. 458-2380. 
03-10-στ

- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  3 ½ στο ΠΑΡΚ 
ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ, θερμαινόμενο, δεύτε-
ρος όροφος σε Ντούμπλεξ. Διαθέτει 
μπαλκόνια μπρος και πίσω, φρεσκο-

βαμμένο. Ελεύθερο. 
Πληρ.514.278-7239

03-10-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  5 ½ στο NEW 
BORDEAUX, ευρύχωρο, δεύτερος 

όροφος σε Ντούμπλεξ, κοντά σε όλες 
τις ευκολίες.  Διαθέτει μπαλκόνια μπρος 

και πίσω, σε πολύ καλή κατάσταση. 
Ελεύθερο από 1ης Νοεμβρίου. Πληρ.: 

514.334-7075
03-10-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Part Time (μερικής 
απασχόλησης) πεπειραμένος 
μάγειρας για να εργαστεί σε 

Restaurant στο Λαβάλ. Πληρ. 
450.669.2345

03-10-δ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ADOΝIS

Ζητείται προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων

Για να εργαστούν 
στην νέα υπεραγορά 

τροφίμων στο: 
ADOΝIS

2655 Avenue des 
Aristocrates

Laval, QC H7E 5H3
Ζητείστε: GODA, PADI, 

ή GEORGE
450.978-2333 

ENOIKIAZETAI  4 ½ στο 
ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ, τρίτος 

όροφος, μπαλκόνια μπρος και 
πίσω, άριστη κατάσταση, φρε-
σκοβαμμένο. Ελεύθερο.  Πληρ. 

514.271-2676  
01-11-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο, ηλιόλου-
στο 5 ½ με 3 κρεβατοκάμαρες στο 

Chomedey. Θερμαινόμενο. Δεύτερος 
όροφος σε Ντούμπλεξ. Μπαλκόνια 
μπρος και πίσω. Διαθέτει  ΕΧΤΡΑ 

δωμάτιο για αποθήκη.  Καινούργια. 
Παράθυρα και πόρτα. Κοντά σε στάση  
λεωφορείου, ΜΕΤΡΟ και όλες τις ευ-
κολίες. Ελεύθερο από 1ης Δεκεμβρίου. 

Πληρ.: 514.344-7029 ή  514-705-
4277 ή 514-892-7594

01-11 ST

 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ με την τηλεόρα-
ση, Internet, υπολογιστή, ή το 

τηλέφωνο του σπιτιού σας;
Καλέστε το 514-663-3564»

01-11-

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,  Service, ξεβούλωμα 
αλλαγές, σε όλα τα είδη υγιεινής, 
θερμοσίφωνα, γενικές υδραυλικές 
εργασίες. Προσιτές τιμές, δωρεάν 
εκτίμηση, άριστη εξυπηρέτηση. 

Πληρ.: Bob στο: 514.570-8046, ή 
514-833-1676 

03-ια.στ  

ENOIKIAZETAI 5 ½ στο ΠΑΡΚ ΕΞΤΕΝΙΟΝ. 
Πρώτος όροφος σε Ντούμπλεξ. (Bloomfield 

και Danvers). Πλήρως ανακαινισμένο. 
Μπαλκόνια μπρος  και πίσω. Αριστη 

κατάσταση. Διαθέτει  πλυντήριο 
στεγνωτήριο στο υπόγειο (καθώς και ψυγείο 
και στόφα αν χρειαζόσαστε) και. Ελεύθερο. 

Πληρ.:  514-702-0860
Γ-ια.στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3 Δωμάτια με 
πρόσβαση σε κουζίνα, τραπεζαρία 

και όλες τις ευκολίες. Πλήρως 
επιπλωμένα.  Παρέχονται σε άτομα 
45 – 65 ετών. Ανετα και ευχάριστα. 

Περιοχή Frabreville Laval. Ελεύθερα 
από τώρα. Πληρ. στο: 450-627-2858

Γ-ια.στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στο PARK 
EXTENSION. Δεύτερος όροφος. 
Διαθέτει 2 κλειστά δωμάτια και 

μπαλκόνι. Πολύ ήσυχο σπίτι. Πολύ 
καλή κατάσταση. Κοντά σε όλες τις 
ευκολίες. Ελεύθερο. Πληρ. από τον 

κ. Γιάννη στο: 514.880-0712 
Γ-ια.στ

ΠΡΟΣΦΕΡΩ  ΔΩΡΕΑΝ σε 
μαθητευόμενο ΚΟΥΡΕΑ 

πολλά είδη κουρείου. Διαθέτω 
επίσης καρέκλες κουζίνας και 
πολλά είδη κουζίνας. Πληρ. 

από τον κ. Νικόλα στο: 
514. 288-7172        Γ-11.α

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας 
για να εργαστεί σε 

ΚΟΤΑΔΙΚΟ. Πλήρης 
απασχόληση. Περιοχή 

Terrebonne. Πληρ.: 
450.492-4444   

Γ.ΙΑ.γ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρωϊνός μάγειρας 
(Αυγουλάς). Εργασία πέντε ημερών. 

Ικανοποιητικός μισθός για τον 
κατάλληλο. Περιοχή Blainville. Πληρ. 

προσωπικά στο 554 Boul. CURE 
LA BELLE, BLAINVILLE J7C 2L5, ή 
τηλεφωνείστε στο: 450-435-5468. 

Γ.ΙΑ.β

ENOIKIAZETAI πλήρως ανακαινισμένο 
5  1/2 στο Cartierville, Δεύτερος όροφος 
σε Ντούμπλεξ. Κοντά σε σταθμό τρένου 
και όλες τις ευκολίες. Άριστη κατάσταση. 

Όχι σε καπνιστές και κατόχους ζώων. 
Ηλεκτρική θέρμανση. Ελεύθερο: 

514-804-3870
PAPAN

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 
(PASTRY CHEF) και ΒΟΗΘΟΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ, πλήρης 
απασχόληση. Πληροφορίες 

προσωπικά στο  
3699 Αutoroute 440 W, Laval 

Δυσκολίες στο Σχολείο; Καθηγητής 
Πανεπιστημίου και Κολεγίου παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι σας (αν 
θέλετε), σε Μαθηματικά, Γαλλικά και 

Αγγλικά. Λογικές τιμές. Πληρ. από τον 
κ. Παναγιώτη στο: 450.969-0617

ZHTEITAI Πεπειραμένος Μάγειρας , 
για να εργαστεί στο CASSELMAN του 

ΟΝΤΑΡΙΟ, (Μία ώρα από το Μοντρεάλ). 
Πρέπει να γνωρίζει και από PIZZA. 

Πλήρης απασχόληση. Διαθέτουμε και 
δωμάτιο. Πληρ.: 1613-764-3130 

04-ΙΒ-γ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφο σπίτι στις 
ΒΕΛΙΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, πετρόκτιστο 
με μεγάλη βεράντα, και με όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις. Πολύ λογική 

τιμή. Πληρ. : 514.895-9011
04-ΙΒ.

BOHΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ

Τελειόφοιτη P.A.B., P.D.S.B., 
R.C.R.. Προσφέρω βοήθεια 
σε άτομα τρίτης ηλικίας με 
ειδικές ανάγκες  που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, 
έχουν κινητικές δυσλειτουργίες, 

ή χρειάζονται ψυχολογική 
υποστήριξη, νοσηλευτική 

φροντίδα, βοήθεια στο μπάνιο….
Περιοχές: Park-Extension, 

Outremont & T.M.R.
514.661-2702

0δ-ΙΑ. Δ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για μια 
ναυτική στολή Extra Large 

απλού ναύτη, ή αξιωματικού, 
του Ελληνικού Ναυτικού. 

Πληρ.: 450-686-0415 
Α-ΙΒ- γ
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόγραμμα και αποτελέσματα:

1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας-Αχαρναϊκός 0-1
ΠΑΣ Γιάννινα-Ηρακλής 1-1

2η αγωνιστική
Αχαρναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-2
Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας 4-0

3η αγωνιστική
Αχαρναϊκός-Ηρακλής 15/12
Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΣ Γιάννινα 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ           Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Ηρακλής   1-1-0 5-1 4
2. ΠΑΣ Γιάννινα  1-1-0 3-2 4
3. Αχαρναϊκός   1-0-1 2-2 3
4. Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0-2 0-5 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική 
Ζάκυνθος- Εργοτέλης 2-2
Παναιτωλικός-Πανιώνιος 1-2

2η αγωνιστική 
Εργοτέλης-Παναιτωλικός 3-2
Πανιώνιος-Ζάκυνθος 0-1

3η αγωνιστική
Εργοτέλης-Πανιώνιος 15/12
Ζάκυνθος-Παναιτωλικός 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Πανιώνιος       2-0-0 3-1 6 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
2. Εργοτέλης      1-1-1 5-5 4
3. Ζάκυνθος       0-1-1 2-3 1
4. Παναιτωλικός 0-0-2 3-5 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική 
ΠΑΟΚ-Πανθρακικός 2-0
Ολυμπιακός Βόλου-Χανιά 1-2

2η αγωνιστική
Χανιά-ΠΑΟΚ 2-6
Πανθρακικός-Ολυμπιακός Βόλου 1-0

3η αγωνιστική
Χανιά-Πανθρακικός 15/12
Ολυμπιακός Βόλου-ΠΑΟΚ 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ        Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. ΠΑΟΚ  2-0-0 8-2 6 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
2. Χανιά          1-0-1 4-7 3
3. Πανθρακικός 1-0-1 1-2 3
4. Ολυμπιακός Βόλου 0-0-2 1-3 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
Κέρκυρα-Παναχαϊκή 1-1
Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 3-0

2η αγωνιστική
Παναχαϊκή-Παναθηναϊκός 1-2
Λεβαδειακός-Κέρκυρα 2-0

3η αγωνιστική
Παναχαϊκή-Λεβαδειακός 15/12
Κέρκυρα-Παναθηναϊκός 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Παναθηναϊκός  2-0-0 5-1 6 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
2. Λεβαδειακός    1-0-1 2-5 3
3. Παναχαϊκή      0-1-1 2-3 1
4. Κέρκυρα           0-1-1 1-3 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
Απόλλων Σμύρνης-Παναιγιάλειος 3-1
Ολυμπιακός-Πλατανιάς 2-2

2η αγωνιστική
Παναιγιάλειος-Ολυμπιακός 0-4
Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης 3-1

3η αγωνιστική
Παναιγιάλειος-Πλατανιάς 15/12
Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Ολυμπιακός  1-1-0 6-2 4
2. Πλατανιάς   1-1-0 5-3 4
3. Απόλλων Σμύρνης 1-0-1 4-4 3
4. Παναιγιάλειος  0-0-2 1-7 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ  1η αγωνιστική
Καλλιθέα-Λαμία 2-1
Ατρόμητος-Βέροια 2-2

2η αγωνιστική
Λαμία-Ατρόμητος 0-2
Βέροια-Καλλιθέα 1-0

3η αγωνιστική
Λαμία-Βέροια 15/12
Καλλιθέα-Ατρόμητος 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ      Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Ατρόμητος         1-1-0 4-2 4
2. Βέροια               1-1-0 3-2 4
3. Καλλιθέα           1-0-1 2-2 3
4. Λαμία                0-0-2 1-4 0

7ος ΟΜΙΛΟΣ  1η αγωνιστική
Ξάνθη-ΑΕΚ 0-1
Πανελευσινιακός-Λάρισα 1-4

2η αγωνιστική
Λάρισα-Ξάνθη 1-0
ΑΕΚ-Πανελευσινιακός 6-0

3η αγωνιστική
Λάρισα-ΑΕΚ 15/12
Πανελευσινιακός-Ξάνθη 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. ΑΕΚ        2-0-0 7-0 6 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
2. Λάρισα        2-0-0 5-1 6 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
---------------------------------------------
3. Ξάνθη         0-0-2 0-2 0
4. Πανελευσινιακός 0-0-2 1-10 0
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Η Ρωσία ισοπεδώνει τις πόλεις 
κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, 
δεκάδες άμαχοι νεκροί
Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι 

η Άγκυρα συναλλάσσεται με τζιχα-
ντιστές - Ερντογάν: Αν αποδειχθεί 
ότι η Τουρκία αγοράζει πετρέλαιο 
από τρομοκράτες, εγώ θα παραι-
τηθώ.
Την κατά μέτωπο επίθεση ενάντια 

στο Ισλαμικό Κράτος, αλλά και την 
Τουρκία συνεχίζει ο Ρώσος πρό-
εδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, έπειτα 
από την κατάρριψη του ρωσικού 
Σουκχόι από τουρκικά F-16 την 
περασμένη εβδομάδα.
Τη στιγμή που η ρωσική αερο-

πορία εξαπολύει επιθέσεις σε 
στόχους κοντά στην περιοχή που 
κατέπεσε το ρωσικό Su-24 κι ενώ 
αναπτύσσονται Su-34, τα οποία 
θα εφοδιάζονται και με πυραύλους 
«αέρος-αέρος» ώστε να μπορούν 
να αμυνθούν σε περίπτωση που 
δεχθούν και πάλι επίθεση, το «ψυ-
χροπολεμικό» κλίμα εξακολουθεί 
να επικρατεί ανάμεσα σε Ρωσία 
και Τουρκία.
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ 

Πούτιν, στο περιθώριο της Διάσκε-
ψης για το Κλίμα στο Παρίσι, όπου 
όπως είχε διαμηνύσει δεν συνα-
ντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό 
του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επα-
νήλθε στις σοβαρότατες καταγγε-
λίες για παράνομες συναλλαγές 
Τουρκίας με το Ισλαμικό Κράτος. 
Υποστήριξε, λοιπόν, πως η Άγκυ-

ρα συνεργάζεται με τους τζιχαντι-
στές για τη διακίνηση πετρελαίου 
τονίζοντας πως έχει στην κατοχή 
του πληροφορίες που επιβεβαι-
ώνουν τα αρχικά στοιχεία για τις 
επαφές της Τουρκίας με το ΙΚ.
Τόνισε, μάλιστα, πως η κατάρ-

ριψη του αεροσκάφους από την 
Τουρκία έγινε για να προστατευ-
θούν οι περιοχές που βρίσκονται 
υπό κατοχή των τζιχαντιστών, 
μέσω των οποίων τροφοδοτείται 
με πετρέλαιο η χώρα.
«Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύ-

ουμε ότι η απόφαση για να κα-
ταρριφθεί το αεροσκάφος μας 
υπαγορεύθηκε από την επιθυμία 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 
διαδρομών εφοδιασμού πετρελαί-
ου προς την Τουρκία, στα λιμάνια 
που καταφθάνουν τα τάνκερ», 
είπε ο Πούτιν. 
Την ίδια ώρα, επισήμανε πως δεν 

υπήρχε λόγος η τουρκική αεροπο-
ρία να εξαπολύσει επίθεση ενάντια 
στο μαχητικό της Ρωσίας καθώς 
δεν απειλούσε την Τουρκία, ενώ 
δήλωσε: «Ακούσαμε ότι δεν ήταν 
ο Ερντογάν που έλαβε αυτή την 
απόφαση, αλλά άλλοι άνθρωποι».
Από την άλλη, τόνισε πως η 

πρόφαση ότι οι Τούρκοι θέλουν 
να προστατεύσουν τους Τουρκμέ-
νους που ζουν στη βόρεια Συρία 
καλύπτει την προσπάθεια να προ-
στατεύσουν τους τζιχαντιστές στην 
περιοχή ώστε να προχωρήσουν 
στην παράνομη συναλλαγή για το 
πετρέλαιο.

Νταβούτογλου: 
Καμία χώρα δεν 

μπορεί να μας ζητή-
σει να απολογηθούμε

Αμετανόητος ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός, 
Αχμέτ Νταβούτογλου, 
εμμένει στη θέση του 
και δεν απολογείται στη 
Ρωσία για την κατάρρι-
ψη του ρωσικού Σουκ-
χόι από αεροσκάφη της 
τουρκικής πολεμικής 
αεροπορίας.
«Καμία χώρα δεν μπο-

ρεί να μας ζητήσει να 
απολογηθούμε» για την 
κατάρριψη του ρωσι-
κού μαχητικού, τόνισε ο 
Νταβούτογλου από τις 
Βρυξέλλες στο πλαίσιο 
της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
Μετά τη συνάντησή του με τον 

γενικό γραμματέα της Βορειοατ-
λαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτεν-
μπεργκ, ο Τούρκος πρωθυπουρ-
γός τόνισε πως η προστασία του 
εναέριου χώρου της Τουρκίας και 
των τουρκικών συνόρων «είναι 
εθνικό καθήκον» και επισήμανε 
πως «ο στρατός έκανε τη δουλειά 
του».
Την ίδια ώρα, δήλωσε: «Ούτε ο 

Τούρκος πρωθυπουργός, ούτε ο 
πρόεδρος θα απολογηθεί, επειδή 
έκαναν το καθήκον τους».
Ο Τούρκος πρωθυπουργός προ-

ειδοποίησε, μάλιστα, πως «είναι 
πολύ δύσκολο να προβλεφθούν» 
ανάλογες επιθέσεις όπως αυτή 
που προκάλεσε την κατάρριψη 
του ρωσικού Σουκχόι, εκτός και αν 
η Μόσχα σταματήσει να παραβιά-
ζει τον τουρκικό εναέριο χώρο, αν 
πάψει να βομβαρδίζει αντικαθε-
στωτικές δυνάμεις και αν συμμετά-
σχει στη διεθνή συμμαχία κατά του 
Ισλαμικού Κράτους. 
«Αν, όμως, η ρωσική πλευρά 

θέλει να μιλήσει και θέλει να απο-
τραπούν στο μέλλον ανάλογα πε-
ριστατικά είμαστε έτοιμοι να μιλή-
σουμε», διεμήνυσε. 

Πούτιν για Ομπάμα: 
Κατανόηση για το επόμενο 

βήμα στη Συρία

Συνάντηση περίπου 30 λεπτών 
είχαν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντι-
μιρ Πούτιν, και ο Αμερικανός ομό-
λογός του, Μπαράκ Ομπάμα, στο 
περιθώριο της Διάσκεψης για το 
Κλίμα στο Παρίσι.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του 

Τύπου, ο «τσάρος» του Κρεμλίνου 
δήλωσε πως με τον πρόεδρο των 
ΗΠΑ συζήτησαν για την κρίση στη 
Συρία και συμφώνησαν πως πρέ-
πει να εστιάσουν στη λίστα των 
οργανώσεων που εκτιμάται ότι εί-
ναι τρομοκρατικές και εκείνες που 
ανήκουν στην «υγιή» αντιπολίτευ-
ση. 
«Συζητήσαμε για την τακτική των 

κοινών δράσεών μας σε πολιτικό 

επίπεδο και σε γενικές γραμμές 
κατά τη γνώμη μου υπάρχει κα-
τανόηση για το πού θα πάμε από 
εδώ και πέρα», πρόσθεσε ο Πού-
τιν.
Από την άλλη, σύμφωνα με διαρ-

ροές από την αμερικανική πλευρά, 
ο Ομπάμα τόνισε στον Πούτιν ότι 
ο Σύρος δρος Μπασάρ Αλ Άσαντ 
πρέπει να εγκαταλείψει την εξου-
σία στο πλαίσιο της διαδικασίας 
για την πολιτική μετάβαση στη 
χώρα
Επισήμανε, μάλιστα, πως είναι 

απαραίτητο να βρεθεί διπλωμα-
τική λύση στην ουκρανική κρίση, 
προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις 
εις βάρος της Ρωσίας μπορούν 
να αρθούν, με την προϋπόθεση 
ότι η Μόσχα θα εκπληρώσει τους 
όρους των συμφωνιών του Μινσκ, 
σύμφωνα με τον αξιωματούχο του 
Λευκού Οίκου.

Στρατιωτική συνεργασία 
Ισραήλ - Ρωσίας

Σε θερμό κλίμα πραγματοποι-
ήθηκε η συνάντηση του Ρώσου 
προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, με 
τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, 
Μπένιαμιν Νετανιάχου, στο Παρίσι 
στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Κλίμα.
Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την 

εγκαθίδρυση μηχανισμού για 
στρατιωτική συνεργασία Ισραήλ 
- Ρωσίας ώστε να αποτραπούν 
περιστατικά όπως αυτό που ση-
μειώθηκε με την κατάρριψη του 
ρωσικού μαχητικού από τουρκικά 
F-16 στα συρο-τουρκικά σύνορα. 
Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Νε-

τανιάχου για τη στρατιωτική συ-
νεργασία με τη Ρωσία στη Συρία, 
επισημαίνοντας πως «τα γεγονότα 
των τελευταίων ημερών απέδει-
ξαν τη σημασία του συντονισμού 
και της επικοινωνίας των δύο χω-
ρών».
Παράλληλα, πρόσθεσε πως οι 

προσπάθειες των δύο πλευρών 
για την αποτροπή «μη απαραίτη-
των ατυχημάτων και τραγωδιών 
είναι επιτυχείς».

ΝΑΤΟ: Δικαίωμα της Τουρκίας 
να προστατεύσει τον εναέριο 

χώρο της

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις 
προηγούμενες ημέρες μετά την 
κατάρριψη του ρωσικού Σουκχόι 
κινήθηκε και πάλι ο γενικός γραμ-
ματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεν-
μπεργκ, ο οποίος σε ενημέρωση 
Τύπου στο πλαίσιο της διάσκεψης 
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 
επανήλθε στο ζήτημα της «υπερά-
σπισης των τουρκικών συνόρων». 
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ 

κάλεσε για διαφάνεια σχετικά με 
το περιστατικό που έχει προκαλέ-
σει ένταση ανάμεσα σε Άγκυρα και 
Μόσχα, ενώ δήλωσε ότι οι πληρο-
φορίες που έλαβε από την Τουρ-
κία συμφωνούν με τις πληροφορί-
ες που έχει συγκεντρώσει η ίδια η 
Βορειοατλαντική Συμμαχία. 
«Επομένως, υπήρξε παραβίαση 

του τουρκικού εναέριου χώρου και 
αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά 
έχει συμβεί και στο παρελθόν».
Την ίδια ώρα, τόνισε πως «η 

Τουρκία έχει το δικαίωμα να προ-
στατεύει την εδαφική κυριαρχία 
και τον εναέριο χώρο της και όλοι 
πρέπει να εστιάσουμε πώς θα 
αποκλιμακώσουμε την ένταση να 
αποφύγουμε μία κατάσταση που 
μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω 
πρόβλημα. Καλώ να προσπα-
θήσουν να υπάρξουν περαιτέρω 
επαφές ανάμεσα σε Άγκυρα και 
Μόσχα ώστε να αποφευχθεί επι-
πλέον παρεξήγηση».
Καταλήγοντας, δήλωσε πως 

υπήρξε επαφή με τον Ρώσο εκ-
πρόσωπο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος 
έκανε λόγο για ανάγκη αποκλιμά-
κωσης της έντασης και πρόθεση 
για επικοινωνία με την Άγκυρα. 
Ο Στόλτενμπεργκ πρόσθεσε πως 
η αποκλιμάκωση θα συμβεί με 
απευθείας επαφή ανάμεσα στους 
εκπροσώπους Μόσχας-Άγκυρας 
και προσκάλεσε τις δύο πλευρές 
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε στενότερη στρατιωτική συνεργασία με το Τελ Αβίβ
Χωρίς τέλος ο «πόλεμος» Ρωσίας-Τουρκίας: Βαριές κατηγορίες από Πούτιν
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Ο 36ος ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ΤΗΣ ΟΤΤΑΒΑΣ.

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέ-

τος ο 36ος Ετήσιος Χορός του Συλ-
λόγου «Παρνασσός» Οττάβας, που 
φέτος ήταν αφιερωμένος στη Μάχη 
του Μαραθώνα και την ημέρα της 
αγάπης.
Ο χορός έγινε πρόσφατα στο Ελ-

ληνικό Κοινοτικό Κέντρο, που ήταν 
στολισμένο με διάφορα μπαλόνια και 
ωραία λουλούδια, που έδειχναν ότι η 
εκδήλωση δεν ήταν ένας απλός χο-
ρός αλλά μέσω αυτής, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Οττάβας 
και περιχώρων, τιμούσε την ιστορι-
κή Μάχη του Μαραθώνα, όπου λίγοι 
Ελληνες μαχόμενοι «υπέρ βωμών 

και εστιών» συνέτριψαν  τους πολυ-
άριθμους Πέρσες.
Στην ωραία και καλά οργανωμένη 

εκδήλωση, παραβρέθηκαν ο Πρέ-
σβης της Ελλάδος στον Καναδά κ. 
Ελευθέριος Αγγελόπουλος με την οι-
κογένειά του, πολλά μέλη της Ελλη-
νικής Πρεσβείας, ο Ακόλουθος Άμυ-
νας της Ελλάδος στον Καναδά Σμή-
ναρχος κ. Γεώργιος Γαλανός με την 
σύζυγό του Ελένη, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητος Οττάβας, κ. 
Κων/νος Καρακάσης με την σύζυγό 
του Κάθρην, ο Σύμβουλος του Γρα-
φείου Τύπου της Ελληνικής Πρεσβεί-
ας, κ. Θεοδόσιος Δημητρακόπουλος, 

και πολλοί γνωστοί και φίλοι των με-
λών του Συλλόγου.
Φυσικά παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 

του Συλλόγου, κ. Ανδρέας Βίκης και 
την σύζυγό του Άβα, τα μέλη του Δ. 
Συμβουλίου καθώς και πολλά μέλη 
και φίλοι του Συλλόγου.
Σύντομο χαιρετισμό προς τους πα-

ρευρισκομένους, απηύθυναν ο Πρέ-
σβης κ. Αγγελόπουλος, ο Ακόλου-
θος Άμυνας κ. Γεώργιος Γαλανός, ο 
Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Κων/νος 
Καρακάσης, ενώ ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου, κ. Ανδρέας Βίκης, ευχαρί-
στησε όλους όσους ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα και συμμετείχαν στον 
36ον Ετήσιο Χορό του Συλλόγου.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο 

Σύλλογος «Παρνασσός» είναι ο μό-
νος σύλλογος στην Κοινότητα της 
Οττάβας που συχνά κάνει διαλέξεις, 
ή παρουσιάζει προγράμματα που  
βασίζονται στην ιστορία της Ελλά-
δος, ή αναφέρεται στην ζωή μεγάλων 
αρχαίων Ελλήνων, που συνήθως 
πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε και 
πολλά πράγματα. Από τις ιδρύσεώς 
του είναι ένας σύλλογος δυναμικός 

και με μεγάλη πολιτιστική κυρίως 
δράση.
Με μεγάλη επιτυχία όπως πάντα, 

τελετάρχης της ωραίας αυτής εκδή-
λωσης ήταν ο κ. Κώστας Καψάλης, 
ενώ τα φαγητά ήταν εκλεκτά, άφθονα 
και πλούσια.
Όμως η εκδήλωση γινόταν πιο 

ωραία με τον Βασίλη Γαλάτη, τον 
ταλαντούχο και παρόντα σε πολλές 
εκδηλώσεις (χορούς συλλόγων, και 
κοινοτήτων, γάμους,...). Προσωπικά 
θεωρώ αυτόν και την ορχήστρα του 
ότι το καλύτερο  στο είδος του.  Αν 
κάποιοι θέλουν κέφι και καλή διασκέ-
δαση, ο Βασίλης, ακούραστα όπως 
πάντα, έρχεται κοντά μας. Αυτή τη 
φορά μαζί του ήταν και ο υπέροχος 
δεξιοτέχνης στο μπουζούκι Γεώργι-
ος Γριτζιώτης, το παιδί της Οττάβας. 
Φυσικά όπως είναι γνωστό ο Βασί-
λης είχε έλθει από το Μόντρεαλ.
Με την ευκαιρία του 36ου Ετήσιου 

Χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Παρνασσός», το «Βήμα της Οττά-
βας» εύχεται στα μέλη του Συλλό-
γου, υγεία, χαρά, αγάπη, και πάντα 
πρόοδο.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά κ. Αγγελόπουλος με την σύζυγό του, που τίμησαν με 
την παρουσία τους τον 36ον χορό του Συλλόγου «Παρνασσός» της Οττάβας. Μαζί τους ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου με την σύζυγό του και αξιωματούχοι της Πρεσβείας της Ελλάδος.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος με την σύζυγό του, ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδος με την σύζυγό 
του, ο Σύμβουλος του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας με την βοηθό του Γραφείου Τύπου.

Μέλη και φίλοι που συμμετείχαν στον ετήσιο χορό του Συλλόγου «Παρνασσός», χορεύουν 
παραδοσιακούς χορούς.
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Εις την ιστορίαν των Εθνών υπάρ-
χουν Ελληνικοί Σταθμοί των οποίων 
η ακτινοβολία είναι κοσμογονικής 
σημασίας και επιδράσεως Σταθμοί 
ανυπερβλήτου ηθικού μεγαλείου. 
Ένας, τοιούτος φωτεινός Σταθμός εί-
ναι και η 28η Οκτωβρίου 1940, η οποία 
συμβολίζει την ηρωϊκή αντίστασιν του 
Έθνους εναντίον των δυνάμεων της 
βίας και του σκότους.
Ολόκληρος η Ελλάς πανηγυρίζει την 

μεγάλην ημέραν της 28ης Οκτωβρίου 
και εορτάζει την ιστορική ημέρα του 
ΟΧΙ, την ημέρα εκείνη κατά την οποί-
αν προ 71 ετών ο Ελληνικός Λαός 
ξεσηκώθηκε ως ένας άνθρωπος και 
υπακούοντας μόνον στην φωνήν της 
ιστορίας του «Ίτε Παίδες Ελλήνων 
ελευθερούτε Πατρίδα, ελευθερούτε 
δε παίδας, γυναίκας θεών τε, πα-
τρώων έδη, θήκας τε προγόνων, 
νυν υπέρ πάντων αγών», περιφρό-
νησαν το γνωστόν τελεσίγραφον της 
βίας και αψηφώντας την δύναμιν, του 
εχθρού εβροντοφώνησεν το υπερή-
φανον ΟΧΙ από τα χείλη των αειμνή-
στων Βασιλέως Γεωργίου Β’ και του 
τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Ι. 
Μεταξά.
Το αθάνατον «Μολών λαβέ» του Λε-

ωνίδα έρχεται ως μακρυνός αντίλαλος 
να ενωθή με το υπέροχον ΟΧΙ των 
νεωτέρων Ελλήνων.
Και άρχισεν ο πόλεμος στις απάτητες 

βουνοκορφές της Πίνδου και μαζί μ’ 
αυτόν άρχισαν να ξαναζούν νέες δό-
ξες, νέες Θερμοπύλες, νέοι Μαθαρώ-
νες, νέες Αλαμάνεςς, νέες Πλαταιές και 
να γράφωνται νέες σελίδες δόξης. Το 
Ελληνικό θαύμα ξαναπαρουσιάζεται. 
Την ημέραν αυτήν μια Αυτοκρατορία 
καταρρέει και η Ελλάς εισέρχεται εις το 
πάνθεον των αθανάτων. Το Αλβανικό 
έπος έχει να επιδείξη ολόκληρον το 

Ελληνικό έθνος.
Με το ΟΧΙ αυτό ανατράπησαν τα 

σχέδια του δεσποτικού και της τυ-
ραννίας και εδόθη καιρός στους συμ-
μάχους να ετοιμασθούν και τέλος να 
νικήσουν.
Η παγκόσμιος ιστορία χρωστεί ευ-

γνωμοσύνη στην Ελλάδα έλεγαν τότε 
οι σύμμαχοι δια τον πόλεμον της 28ης 

Οκτωβρίου. «Είναι μεγάλο πράγμα 
εκήρυτταν οι Άγγλοι, να είναι κανείς 
Έλληνας. Οι Έλληνες επολέμησαν 
τόσον γενναία που ενώ μέχρι τώρα 
λέγαμε, ότι οι Έλληνες πολεμούν 
ωσάν ήρωες, τώρα πρέπει να λέμε, 
ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».
Εις τας 28 Οκτωβρίου 1940 έγραψαν 

οι Γάλλοι «ο Ελληνικός Λαός έσωσε 
την Ευρώπη» τον κόσμον και τον 
πολιτισμόν που ο ίδιος τον είχε δημι-
ουργήσει εδώ και 2.500 χρόνια.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι Χριστια-

νική και Ιστορική ημέρα των ελευθέ-
ρων ανθρώπων. Και παρέχει εις κάθε 
άνθρωπον οπουδήποτε της γης έν 
δίδαγμα το οποίον πρώτοι οι Έλληνες 
έκαμαν πράξιν εις την ζωήν των. Και 
τούτο είναι το χρέος προς την Πατρίδα 
και προς εκείνους οι οποίοι ώρισαν 
εις την ζωήν των να φυλάττουν πάντα 
Θερμοπύλες.
Την 28ην Οκτωβρίου 1940, η Ελλάς 

εχάραξεν νέον μέγα και θαυματουρ-
γόν ορόσημον, το οποίο θα διδάσκη 
τους επιγενομένους, ότι εις την ζωήν 
δεν δίδωνται τα αγαθά αλλά κατακτώ-
νται και ότι επάνω από την φωτιά των 
μηχανοκινήτων, του πολέμου υπάρχει 
η ελευθερία, η δικαιοσύνη και ο πολι-
τισμός, όπως τον ενέπνευσαν και τον 
εδίδαξαν από τον ιερόν βράχον της 
Ακροπόλεως οι Έλληνες.
Έθνος και Πατρίς είναι δυο ένννοιαι 

όμοιαι, αλλά και συγχρόνως διαφο-

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ρετικαί. Έν Έθνος δύναται ενίοτε 
να υπάρχη άνευ πατρίδος. Αλλά έν 
τοιούτον ατύχημα δεν εγνώριζε στο 
Ελληνικό Έθνος. Αυτό αντελήφθη 
την σημασίαν του Ορθοδόξου Χρι-
στιανισμού την εγκολπώθη και την 
διέδωσεν εις όλον τον βάρβαρον τότε 
κόσμον. Αυτό εστήριξε το μεγαλείον 
και την δόξαν του Βυζαντίου. Με τοι-
ούτον ιστορικόν παρελθόν δεν ήτο 
δυνατόν να έχωμεν ημείς οι σημερινοί 
Έλληνες την υψηλοτέραν συνείδησιν 
της εννοίας την οποίαν κλείνει η λέξις 
«ΠΑΤΡΙΣ».
Η 28η Οκτωβρίου 1940 δεν θα διδά-

σκει μόνον εις τα Ελληνόπουλα ότι αι 
Θερμοπύλαι και οι Μαραθώνες δεν 
υπήρξαν απίθανοι θρύλοι χαμένοι 
μέσα εις την ομίχλην του χρόνου, 
αλλά αποτελεί και μίαν διαρκή προει-
δοποίησιν ότι οι κατοικούντες αυτόν 
τον μικρόν χώρον της Γης γνωρίζουν 
ότι εις την ζωήν δεν δίδονται τα αγα-
θά, αλλά κατακτώνται και ότι πρώτα 
μεταξύ των άλλων αγαθών της ζωής 
είναι η Ελευθερία, η δικαιοσύνη 
και ο πολιτισμός, ως τον εδίδαξεν η 
Ελλάς των προγόνων μας.

Παλαιά Λακωνικά τραγούδια
 
Αγάπη μου, καρδούλα μου
Μικρό μου και μωρό μου
Είσαι όλη μου η ζωή
Είσαι το όνειρό μου.

Κορίτσι μου γλυκό
Εγώ σε αγαπούσα
Ότι και στραβό να έκανες
Εγώ σε συγχωρούσα.

Θέλω να είμαστε μαζί
Να είμαστε ζευγάρι
Κι’ εγώ θα φέρω αν το θες
Μπροστά σου το φεγγάρι.

Δεν είναι λόγια της στιγμής
Και ούτε είναι ψέμα
Τη δύναμη αν είχα
Θα υπέγραφα με αίμα.

Πάντα σε όλους έλεγα
Πόσο σε ποθούσα
Και τα λεφτά μου όλα
Για σένα θα κρατούσα.

Απ’ όταν σε συνάντησα
Και μπήκες στη ζωή μου
Ένιωσα ότι ήτανε
Και ο Θεός μαζί μου.

Πράγματι όταν σε κοιτώ
Τον ήλιο αντικρίζω
Κι όταν χάνω τη λάμψη σου
Κλαίω και δακρύζω.

Είσαι ό,τι πιο τέλειο
Έχω μες το μυαλό μου
Σαν μουσικούλα τριγυρνάς
Συνέχεια στο μυαλό μου.

Θέλω πολύ να μ’ αγαπάς
Εγώ το κάνω ήδη
Να είμαι στην καρδούλα σου
Μοναδικό στολίδι.

Μπορεί νά ‘τανε σωστό
Μπορεί και να ‘ταν λάθος
Κανένανε δεν άκουγα
Απ’ το μεγάλο πάθος.

Βαθιά επιθυμία μου
Δεν είν’ να με πιστέψεις
Είναι να είσαι δίπλα μου
Την τύχη μου να στρέψεις.

Γι’ αυτούς τους λόγους
Κι’ άλλους πολλούς πίστεψέ το
Εγώ είμαι για σένανε
Γρήγορα χώνεψέ το.

Μην λησμονάς την Πατρίδα σου

Μη λησμονήσεις ποτέ κι όπου βρεθείς
Τη χώρα που γεννήθηκες μια μέρα
Και είδες το πρώτο γέλιο της αυγής
Και δέχτηκες το χάδι του πατέρα.

Μη λησμονείς παντού και όπου θα πας
Την εκκλησούλα του μικρού χωριού σου
Εκεί που έμαθες τους άλλους ν’ 

αγαπάς
Και πήρες ευλογία του Χριστού σου.

Μη λησμονείς να γίνεσαι αγνός
Και νά ‘χεις σαν τον κρίνο στην καρ-

διά σου
Γιατί είσαι Έλληνας εσύ και Χριστια-

νός
Αυτό να θεωρείς κληρονομιά σου.

Παραλειπόμενα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα

Από την πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος 
στην πόλη μας. Είναι από αριστερά ο ομοσπονδιακός βουλευτής κ. Κώστας 
Μενεγάκης, η κα Μαργαρίτα Δρίτσα, η κα Αλίκη Σοφιανόπουλου, ο Πρέσβης 
της Ελλάδος στον Καναδάι κ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος και η κα Μενεγάκη.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Δημ. Δόλλης, ο κ. Γεώργιος 
Πιτσικούλης και ο Καναδός Πρέσβης στην Αθήνα, κ. Robert Peck.

Φανταστική ήταν και φέτος η επι-
τυχία της πρωτότυπης εκδήλωσης 
GOLD PLATE DINNER, που διορ-
γανώνει η Ελληνική Κοινότητα της 
Οττάβας. Με τη φετινή εκδήλωση 
την 27η που έγινε τον περασμένο 
μήνα  συμπληρώθηκαν 27 χρόνια 
συνεχούς επιτυχίας.
Η πρωτότυπη αυτή εκδήλωση, 

GOLD PLATE (Χρυσό Πιάτο) αποτε-
λεί τη δεύτερη εξωεκκλησιακή πηγή 
εσόδων της Ελληνικής Κοινότητας 

της Οττάβας. Η φετινή εκδήλωση 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο αφού 
περίπου 600 άτομα έλαβαν μέρος 
και διασκεδάζοντας δοκίμασαν την 
τύχη τους.
Φυσικά στην εκδήλωση αυτή δεν 

συμμετέχει μόνο ο Ελληνισμός της 
Οττάβας και των περιχώρων αλλά 
και πάρα πολλοί φίλοι μας που 
προέρχονται από άλλες εθνικότητες, 
που περιμένουν την εκδήλωση με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Φέτος, στην αξέχαστη και γεμάτο 
κέφι εκδήλωση παραβρέθηκαν με-
ταξύ των άλλων και ο Δήμαρχος της 
Οττάβας, κ. Jim Watson, και αρκετοί 
μεγάλοι και πολύ γνωστοί επιχειρη-
ματίες της Οττάβας.
Εκ μέρους της Κοινότητος, ο κ. 

Στέλιος Ράμφος και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητος, κ. Κων/νος Καρακάσης 
ευχαρίστησαν όλους τους παρευρι-
σκομένους που με την συμμετοχή 
τους σε αυτή την εκδήλωση και 
μέσω του τρόπου αυτού, βοήθησαν 
οικονομικώς την Ορθόδοξη Ελ-
ληνική Κοινότητα της Οττάβας και 
περιχώρων.
Οι τυχεροί της βραδιάς για το 

MERCEDES ήταν αυτή τη φορά 9 
άτομα, που προτίμησαν να μοιρά-
σουν το μεγάλο έπαθλο.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέ-

ρουμε ότι τόσο τα φαγητά όσο και 
τα ποτά και τα γλυκά καθώς και η 
εξυπηρέτηση ήταν υπέροχα. Ετσι 
ακόμη και εκείνοι που δεν κέρδισαν 

τίποτα από την πλούσια λαχειοφόρο 
αγορά, αισθάνονται κερδισμένοι. 
Άλλωστε αφού ήταν κερδισμένη η 
Ελληνική Κοινότητα της Οττάβας 
πως να μην αισθάνονται και τα μέλη 
της Κοινότητος κερδισμένα;
Δεδομένου ότι κατά το παρελθόν 

έχουμε πολλές φορές αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται από την 
Κοινότητα της Οττάβας το περίφημο 
“GOLD PLATE DINNER”, είναι πε-
ριττό να το επαναλάβουμε. Πάντως 
είναι μια εκδήλωση που αποφέρει 
μεγάλα κέρδη, κέρδη  χιλιάδων 
δολλαρίων στην Κοινότητά μας. 
Ανάλογα θα αποφέρει και σε άλλες 
Κοινότητες, αν φυσικά οργανώσουν 
σωστά την εκδήλωση.
Με την ευκαιρία της εκδηλώσεως 

του Χρυσού Πιάτου, μεγάλη τιμητική 
διάκριση έγινε στον κ. Στέλιο Ράμφο 
από το UNITED WAY COMMUNITY 
BUILDER AWARD. Το τιμητικό βρα-
βείο, παρέδωσε στον κ. Ράμφο η κα 
Karen Soloman από το United Way.

27 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ 
ΧΡΥΣΟ ΠΙΑΤΟ (GOLD PLATE DINNER) ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΤΤΑΒΑΣ

Στο Κοινοτικό Κέντρο, 600 άτομα απολαμβάνουν εκλεκτά φαγητά και περιμένουν με 
μεγάλο ενδιαφέρον την έναρξη της εκδηλώσεως του τυχερού της MERCEDES.

Από την εκδήλωση του Χρυσού Πιάτου. Είναι από αριστερά ο Πρέσβης της Ελλάδος 
στον Καναδά κ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος Οττάβας κ. Jim Watson, 
ο κ. Ράμφος με το βραβείο, η σύζυγός του Ντόρα Ράμφου, η κα Karen Soloman, 

ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ.Κων/νος Καρακάσης και ο πάτερ Αλέξανδρος.

Από την εκδήλωση του Χρυσού Πιάτου 
“GOLD PLATE DINNER” της Ελληνικής 
Κοινότητος. Ο μεγαλοεπιχειρηματίας και 

φιλάνθρωπος Πέτρος Φουστανελλάς 
ενθουσιασμένος σπάζει πιάτα. Δίπλα του ο 

Μ.C. της εκδήλωσης.

Στην φωτογραφία οι 
9 τυχεροί της MER-

CEDES. Δίκαια είναι όλοι 
χαρούμενοι. Και γιατί 
όχι; Κερδισμένοι είναι

Ο κ. Ράμφος που τιμήθηκε με 
το UNITED WAY COMMUNITY 

BUILDER AWARD, και η η κα Karen 
Soloman που το προσέφερε, εκ 

μέρους του  United Way.
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Όμορφη και αξέχαστη, θα μείνει η καλά 
οργανωμένη εκδρομή του Συλλόγου Ηλικιωμένων 
Οττάβας και περιχώρων, που πραγματοποιήθηκε 
στο υπέροχο και φανταστικό από όλες τις 
απόψεις, MONT TREMBLANT.

Οι εκδρομείς-μέλη του Συλλόγου έφυγαν 
από το Κοινοτικό Κέντρο της Κοινότητος της 
Οττάβας στις 8 το πρωΐ κάνοντας την πρώτη 
τους στάση στο CASINO  του Mont Tremblant. 
Εκεί οι εκδρομείς πέρασαν τρεις ώρες και φυσικά 
ελάχιστοι ήταν κερδισμένοι και πολλοί οι χαμένοι, 
όπως ξέρουν όσοι, κακώς ποιούντες, συχνάζουν 
σε παρόμοιους χώρους. Όλοι το διασκέδασαν, 
ο καθένας με το δικό του τρόπο και φυσικά 
δοκιμάζοντας και παίζοντας μικροποσά ευτυχώς.

Όμως πριν φθάσουμε στο Casino είναι περιττό 
να περιγράψουμε το ταξίδι από την Οττάβα και 
πόσο ευχάριστο έγινε με τα ωραία και διάφορα 
αστεία και ωραιότατα ανέκδοτα που μας είπε ο 
επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γεώργιος 
Κανελλάκος που ως συνήθως σε όλες τις 
εκδρομές εκτός Οττάβας, μας διασκεδάζει πάντα.

Μετά το Casino επισκεφθήκαμε την ωραία 
πόλη του MONT TREMBLANT με τα ωραία 
μπουτίκ, το τελεφερίκ και τα υπέροχα άλλα 
καταστήματα, αλλά πιο ωραίο το φανταστικό 

φυσικό περιβάλλον. Όπως γίνεται κατανοητό, 
τόσο τα μέλη του Συλλόγου από την Οττάβα 
όσο και εκείνοι των περιχώρων με την 
εκδρομή αυτή πετυχαίνουν να κάνουν καλή 
παρέα, να ζήσουν λίγες ώρες μακριά από τα 
καυσαέρια, να απολαύσουν την ύπαιθρο με 
τις ομορφιές της φύσης και να θυμηθούν τα 
περασμένα της Πατρίδας και των πρώτων 
δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο καθένας 
στην ξενιτιά

Με την ευκαιρία της αναφοράς μου στην 
εκδρομή του Συλλόγου Ηλικιωμένων και 
της τόσο ευχάριστης ημέρας που περάσαμε, 
προσκαλώ και μέσω αυτής της στήλης όλους 
τους ηλικιωμένους της Οττάβας να γίνουν μέλη 
του Συλλόγου και να συμμετέχουν στις διάφορες 
εκδηλώσεις του Συλλόγου για το καλό όχι μόνο 
του Συλλόγου που τους εκπροσωπεί αλλά και 
όλων μας αν θέλουμε να ξεφεύγουμε από την 
καθημερινή μοναξιά και την απογοήτευση που 
συνήθως αντιμετωπίζει ο κάθε ηλικιωμένος.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι της τρίτης 
ηλικίας είναι οι πατέρες της Κοινότητας και ό,τι 
έχει να παρουσιάσει η Κοινότητα προέρχεται 
από τις φροντίδες και τον αγώνα αυτών των 
ανθρώπων, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να αγαπάμε 

και να σεβόμαστε τους πατέρες της Κοινότητος 
όπως και τα μικρά παιδιά φυσικά. Ο σεβασμός 
και η αγάπη είναι τα πιο μεγάλα αγαθά της ζωής.

Όπως η διαδρομή προς το MONT TREM-
BLANT, έτσι και η διαδρομή προς την  Οττάβα 
ήταν από κάθε άποψη υπέροχη.

Στο τέλος η Πρόεδρος του Συλλόγου και 
υπεύθυνη της εκδρομής που είχε φροντίσει τα 
πάντα ήταν η κα Χαρούλα Νίκολωφ. Τόσο αυτή, 
όσο και ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Γεώργιος Κανελλάκος ευχαρίστησαν όλους 
όσους παραβρέθηκαν στην εκδρομή δείχνοντας 
έτσι εμπράκτως την αγάπη τους προς τον 
Σύλλογό τους.

Mέλη του Συλλόγου στο λεωφορείο κατά την διαδρομή προς το MONT TREMBLANT

Αναμνηστική φωτογραφία με μέλη του Συλλόγου μπροστά 
στο CASINO. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηλικιωμένων, κα Χαρούλα Νίκολωφ, 
με το χαμόγελό της δείχνει ότι όλα πήγαν καλά από όλες τις 

απόψεις στην ωραία και αξέχαστη εκδρομή.
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Ενώπιον της Χάγης
«Δεν ξέρω, δεν είδα» λέει ο Κάρατζιτς 

για τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα
Ο πρώην πολιτικός ηγέτης των Σέρ-

βων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς 
αγνοούσε τα πάντα για τη σφαγή της 
Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995, 
υποστήριξε την Πέμπτη ο νομικός 
του σύμβουλος στη δίκη του για γενο-
κτονία ενώπιον το Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκο-
σλαβία (ICTY).
«Δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη 

που να δείχνει ότι ο δρ Κάρατζιτς σχε-
δίασε ή διέταξε την εκτέλεση κρατου-
μένων ή ότι τελούσε εν γνώσει» δια-
βεβαίωσε ο Πίτερ Ρόμπινσον, νομικός 
σύμβουλος του Ράντοβαν Κάρατζιτς, 
κατά την αγόρευσή του ενώπιον του 
δικαστηρίου.
«Στην πραγματικότητα, τού έκρυψαν 

τα γεγονότα αυτά» προσέθεσε ο Ρό-
μπινσον πριν καταλήξει πως «συνεπώς 
δεν είναι ένοχος γενοκτονίας».
Ο 69χρονος Ράντοβαν Κάρατζιτς κα-

τηγορείται κυρίως για τη σφαγή σχε-
δόν 8.000 Μουσουλμάνων, ανδρών 
και αγοριών, από τις δυνάμεις των 
Σέρβων της Βοσνίας τον Ιούλιο του 
1995 στη Σρεμπρένιτσα. Πρόκειται 
για τη χειρότερη σφαγή που έχει δια-
πραχθεί στην Ευρώπη μετά το τέλος 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Σύμφωνα με την εισαγγελία, η σφαγή 

εντάσσεται στην εθνοκάθαρση εκτετα-
μένων εδαφών της Βοσνίας που σχεδι-
άστηκε, σύμφωνα πάντα με την εισαγ-
γελία, από τον Ράντοβαν Κάρατζιτς 

μαζί με τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς 
και τον τότε πρόεδρο της Γιουγκοσλα-
βίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς μετά τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991.
Στόχος τους ήταν να εκδιώξουν τους 

Μουσουλμάνους, τους Κροάτες και 
άλλους μη Σέρβους από τις ζώνες αυ-
τές για να δημιουργήσουν ένα εθνοτι-
κά καθαρό σερβικό κράτος, σύμφωνα 
με την εισαγγελία.
Ο Κάρατζιτς λογοδοτεί για 11 κατη-

γορίες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας και εγκλημάτων 
πολέμου που φέρεται ότι διαπράχθη-
καν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας, 
ο οποίος από το 1992 ως το 1995 
στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 
ανθρώπους και δημιούργησε 2,2 εκατ. 
εκτοπισμένους.
Η ετυμηγορία δεν αναμένεται πριν 

από τον Οκτώβριο του 2015. Η ει-
σαγγελία έχει ζητήσει την ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης ενώ ο Κάρατζιτς, 
ο οποίος υπερασπίζεται ο ίδιος τον 
εαυτό του με τη βοήθεια ενός νομικού 
συμβούλου, δηλώνει αθώος.
Την Τετάρτη Ράντοβαν Κάρατζιτς 

διαβεβαίωσε πως ήταν «ένας αληθινός 
φίλος των Μουσουλμάνων». Κατά την 
έναρξη της δίκης του το Μάρτιο του 
2010 είχε επίσης... διαβεβαιώσει πως 
η σφαγή της Σρεμπρένιτσα είναι ένας 
«μύθος».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ/Γαλλικό
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Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκο-
σλαβία (ICTY).
«Δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη 

που να δείχνει ότι ο δρ Κάρατζιτς σχε-
δίασε ή διέταξε την εκτέλεση κρατου-
μένων ή ότι τελούσε εν γνώσει» δια-
βεβαίωσε ο Πίτερ Ρόμπινσον, νομικός 
σύμβουλος του Ράντοβαν Κάρατζιτς, 
κατά την αγόρευσή του ενώπιον του 
δικαστηρίου.
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τα γεγονότα αυτά» προσέθεσε ο Ρό-
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φίλος των Μουσουλμάνων». Κατά την 
έναρξη της δίκης του το Μάρτιο του 
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Αγκυρα, Τουρκία «Δεν πρόκειται να επιτρέψου-
με την εγκατάσταση του ΡΚΚ στη βόρεια Συρία 
και τη δημιουργία απειλής εναντίον της χώρας 
μας» διαμηνύει ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ 
Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα πρόκειται να 
αναλάβει δράση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο. Ο Ερντογάν δηλώνει ακόμη ότι ο Σύρος πρόε-
δρος Μπασάρ αλ-Άσαντ και ο στενός κύκλος του 
βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο, και βρίσκο-
νται σε εξέλιξη προετοιμασίες για «μία νέα εποχή» 
στη Συρία.
Η ανησυχία και η ένταση που επικρατεί στην 

Τουρκία σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε την Πέμπτη ο Ταγίπ Ερντογάν πριν 
αναχωρήσει για τη Βρετανία.
Ως προς την προοπτική διαμόρφωσης κουρδικής 

περιοχής στη βόρεια Συρία, ο πρωθυπουργός της 
Τουρκίας τόνισε ότι θα ζητηθεί η συνδρομή του 
Βορείου Ιράκ.
Ο Ερντογάν είπε πως σε σχέση με τις εξελίξεις 

στο βόρειο τμήμα της Συρίας «λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα», ενώ τόνισε πως μέχρι την 
προσεχή Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ 
Νταβούτογλου θα 
επισκεφθεί το 
Βόρειο Ιράκ έτσι 
ώστε να ενημερω-
θεί η διοίκησή του 
για τις ευαισθησί-
ες της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν είπε 

ότι υπάρχει ήδη το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο «και 
είναι λάθος να δημιουργηθεί ένα Κουρδικό Εθνικό 
Συμβούλιο». Σύμφωνα με τον Τούρκο πρωθυπουρ-
γό, «η Τουρκία δεν επιθυμεί τον διαμελισμό της 
Συρίας, όπως και την έναρξη συγκρούσεων μεταξύ 
αιρέσεων ή εθνοτήτων». 
«Στη βόρεια Συρία δεν υπάρχουν μόνο Κούρδοι, 

αλλά και Τούρκοι και Άραβες» προσέθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση για το περιεχόμενο του 

μηνύματος που θα δοθεί στη διοίκηση του Βορείου 
Ιράκ, ο Ερντογάν ανέφερε: «Θα πούμε ότι το ζη-
τούμενο είναι να μην διαταραχθεί η εμπιστοσύνη 
μας προς εσάς. Μη δώσετε λαβή για λανθασμένα 
βήματα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα φέρουμε 
εμείς την ευθύνη».
Ερωτηθείς για το αν τίθεται θέμα δημιουργίας πα-

ρεμβαλλόμενης γραμμής με τη Συρία, ο Ερντογάν 
είπε πως «η παρεμβαλλόμενη γραμμή, η γραμμή 
ασφάλειας και τα στρατόπεδα είναι μεταξύ των 
εναλλακτικών λύσεων. Οι προτεραιότητες όμως 
εξαρτώνται από τη διαδικασία».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕa

Εάν χρειαστεί θα το κάνουμε»
Με ανάληψη δράσης κατά του PKK στη 
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Οι Χριστιανοί ανά τον πλα-
νήτη γιόρτασαν με κάθε 
λαμπρότητα τη θρησκευτική 
γιορτή της Αναστάσεως του 
Χριστού και εφέτος.

Γιόρτασε μια θρησκευτι-
κή γιορτή με λόγια και ανα-
φορές πάνω στο έργο του 
και το πέρασμά του από την 
ανθρώπινη ζωή και ιστορία.

Οι αναφορές και τα 
λόγια της θρησκευτικής 
εξουσίας και των ιερέων η 
ερμηνεία προς τον κάθε λαό 
και έθνος, έχει ένα τεράστιο 
χάσμα που χωρίζει τον λόγο 
με το έργο και την έννοια της 
παρουσίας του Χριστού, που 
χωρίζει τα αισθήματα με την 
λατρεία από τη θεωρία, και 
το συμφέρον από την έννοια 
της θεότητας.

Ο Χριστιανισμός που 
έχει ως βάση και όραμά του 
τον Χριστό, το Χριστό που 
συγκρούστηκε με ιερατεία 
και θρησκευτικά συμφέρο-
ντα που υπήρχαν πριν από 
αυτόν, που εκατηγόρισε 
ιεράρχες και αρχιερείς ότι 
είχαν απομακρυνθεί από 
την έννοια και τον ρόλο τους 
προς το ιερό και λειτουργικό 
έργο που αντιπροσώπευαν.

Είναι πράγματι γεγονός 
αναμφισβήτητο ότι είχαν 
απομακρυνθεί από την αγά-
πη και την θρησκευτική θέση 
που ενώνει την κοινωνία με 
την θεότητα, που ενώνει λα-
ούς και έθνη αδιαφορώντας 
το χρώμα του δέρματος, ή 
την κοινωνική τάξη και θέση 
του ανθρώπου.

Η αγάπη, η δικαιοσύνη, 
η λογική και η ελευθερία 
εγέννησαν τα αισθήματα του 
ανθρώπου προς τον Θεό, 
αλλά και προς την κοινωνία 
που απέχτησε ανά το πέρα-
σμα των αιώνων, των αιώ-
νων που εδημιούργησε τα 
όρια της ΠΑΤΡΙΔΑΣ, τα έθνη 
και τους λαούς με φυλές.

Η σύγκρουση του Χρι-
στού με τα κατεστημένα 
και τις εξουσίες της εποχής 
εκείνης, ήταν μια σύγκρουση 
με πολιτικές και θρησκευτι-
κές αρχές, με δίχως φόβο 
και με δίχως πάθος προς την 
άρχουσα τάξη.

Ήταν μια μετωπική επί-
θεση με πυγμή και θάρρος 
και ας τον οδήγησαν προς 
τον ανήφορο του μαρτυρί-
ου του και στην ανθρώπινη 
εκδικητικότητα και αχαριστία, 
κατηγορώντας την αδικία της 
εξουσίας προς την κοινωνία, 
επροκάλεσε το ανθρώπινο 
μίσος και κακία προς το πρό-
σωπό του κι ας ήταν δύναμη 
Θεού.

Έτσι πέρα του θρησκευ-
τικού λόγου που απέ-
χτησαν οι θρησκευτικοί 
άρχοντες με το έργο και 
την έλευση του Χριστού 
από τη γη, απέχτησαν 
δικαιώματα στο να 
συνεργάζονται με τις 
πολιτικές εξουσίες, να 
έχουν υπεράνω των 

αισθημάτων το συμφέρον και 
την αδικία κατά των αδυνά-
των και φτωχών μάζων.

Ενώ θα έπρεπε να διδά-
σκουν και το θάρρος με την 
πυγμή του Χριστού, ώστε να 
έχουμε την δυνατότητα να 
πιστεύουμε και ν’ αντιστεκό-
ματε στην κάθε εξουσία που 
έχει στόχο το συμφέρον και 
την αδικία, μας διδάσκουν 
την ταπείνωση και το φόβο 
της αμαρτίας.

Μιας αμαρτίας που έχει 
σκοπό και νόημα να φοβίζει 
αδύνατες ανθρώπινες ψυ-
χές, να φοβίζει την αλήθεια 
με δικαιοσύνη του Θεού, με 
του διαβόλου την πονηράδα 
και προπαγάντα.

Ο Χριστός ενδιαφέρθη-
κε για την ανθρώπινη ζωή 
και την δικαιοσύνη, για την 
αγάπη της και την λογική 
της, για τα ανθρώπινα αι-
σθήματα, τα αισθήματα που 
είχαν χαθεί και καταπατηθεί 
από μια πολιτικο-θρησκευτι-
κή εξουσία, μια εξουσία που 
δεν είχε ούτε ιερό, ούτε έλεος 
προς τον αδύνατο και φτω-
χό άνθρωπο της κοινωνίας 
εκείνης.

Συγκρίνοντας την σημε-
ρινή εποχή μας με την εποχή 
που έζησε ο Χριστός, θα 
δούμε ότι η σημερινή κοινω-
νία και ζωή μας, έχει ανάγκη 
από τα ίδια πράγματα, θα 
δούμε ότι η δικαιοσύνη και η 
λογική, η συνανθρωπική αλ-
ληλεγγύη και η θρησκευτική 
αγάπη έχει χαθεί και από τον 
τρόπο μας, αλλά και από τη 
σκέψη μας και καρδιά μας.

Επικρατεί και σήμερα η 
κακία με την αδικία, ανθεί η 
καταπάτηση και η εκμετάλ-
λευση με το συμφέρον, σε 
όλα τα στρώματα και τάξεις 
της κοινωνίας μας.

Θα δούμε ότι οι ηγέτες 
και της πολιτικής αλλά και 
της θρησκευτικής ηγεσίας, 
το μόνο που δεν σκέπτονται 
είναι το έργο και τα λογια του 
Χριστού.

Έχουν επιλέξει με χει-
ρουργικό τρόπο από τα λό-
για του και το έργο του, αυτά 
που τους βολεύει και τους 
εξυπηρετεί, αυτά που φοβί-
ζουν την κοινωνία κάνοντάς 
τη δειλή και με δίχως πυγμή, 
ν’ αντισταθεί σε κάθε πολιτι-
κή εξουσία που ληστεύει και 
εκμεταλλεύεται με το σύστη-
μά της την κοινωνία. Έχει 
γιορτάσει ο Χριστιανισμός 
την Ανάσταση του Χριστού 
2015 φορές από τότε, έχουν 
δώσει οι κοινωνίες του Ελλη-
νισμού τόσο αίμα και κορμιά 
για χάρη του Χριστού στα 
στάδια των Χριστιανών του 
λεγόμενου δυτικού κόσμου, 

και ακόμα βρισκόμαστε στο 
σημείο 0.

Ακόμα οι Χριστιανικές 
κοινωνίες δεν μπορούν να 
ενώσουν την θεότητα με 
την πραγματικότητα της 
ζωής, ακόμα οι πολιτικές με 
τις θρησκευτικές εξουσίες 
βασανίζουν τις κοινωνίες για 
το συμφέρον τους και την 
καλοζωΐα τους στον επίγειο 
παράδεισο που ζούνε.

Εάν σήμερα ξαναγεν-
νιόταν ο Χριστός στον κό-
σμο μας τα ίδια πράγματα 
θα εφώναζε, τους ίδιους 
θρησκευτικούς ηγέτες θα 
κατηγορούσε, και πριν τον 
κρεμάσουν, θα τους κρέμαγε 
αυτούς με τους λαούς.

Εύχομαι η φετεινή 
γιορτή της Αναστάσεως να 
μας γεμίσει τις καρδιές μ’ 
αγάπη, να μας φωτίσει προς 
την λογική και την ανθρώ-
πινη ειρήνη και δικαιοσύνη, 
προς το καλό της Ελληνικής 
κοινωνίας αλλά και όλου του 
κόσμου γενικά.

Εύχομαι το θάρρος του 
Χριστού και η πυγμή, να μας 
γίνουν παραδείγματα και ν’ 
απαιτήσουμε με οντότητα 
και δυναμική, περισσότερη 
δικαιοσύνη και ελευθερία, 
από την εξουσία που θέλει το 
Θεό μακριά και τον άνθρωπο 
υποζύγιό της, μια που ο Χρι-
στός εκάθισε απάνω του να 
πάει να τους κυνηγήσει από 
τον οίκο του Πατέρα Του.

Μόντρεαλ, τη 13/4/2015
Ευτύχιος 
Π. Μακρυμανωλάκης
Καταγόμενος
 από Πρινέ Σελίνου,
Χανιά, Κρήτης

Με μεγάλη λύπη είδα και 
εγώ τη ολική καταστροφή της 
Παναγίτσας, της Εκκλησίας 
που ήταν κόσμημα για τον 
Ελληνισμό της Παροικίας 
μας.

Εκφράζω τη συμπα-
ράστασή μου προς τον π. 
Νικόλαο και εύχομαι να εντο-
πιστούν τα πραγματικά αίτια 
που προκάλεσαν την μεγάλη 
καταστροφή.

Ε.Π.Μ.

ΠΑΤΡΙΔΑ. ΓΥΡΟΣ Γ’
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Η Αθήνα των αντιθέσεων
Του Νίκου Τ. Παγώνη

σχηματίστηκε μια ατελείωτη ουρά κόσμου που 
περίμενε να πάρει δωρεάν καρότα, κρεμμύδια 
και πατάτες που παραγωγοί αποφάσισαν να δι-
αθέσουν όταν δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν 
λόγω κάποιας φήμης (αναπόδεικτης) που τα χα-
ρακτήριζε μολυσμένα. Και όλα αυτά εντός μιας 
μικρής ακτίνας που συμπεριλαμβάνει τουλάχι-
στον πέντε πολυκαταστήματα με διακεκριμένους 
σχεδιαστές μόδας, με τσουχτερές τιμές, όταν στο 
Μόντρεαλ, με περίπου τον ίδιο πληθυσμό όπως 
η Αθήνα, με το ζόρι μπορούν να διατηρηθούν ένα 
και μισό (Ogilvy, Holts Renfrew).
Ένα άλλο φαινόμενο που έρχεται σε αντίθεση με 
την οικονομική κρίση είναι ο απίθανος αριθμός 
καταστημάτων σίτισης. Ο αριθμός των φούρνων, 
ζαχαροπλαστείων, σουβλατζίδικων, μικρογευμά-
των, καφετέριες και παντός άλλου είδους πώλη-

σης προϊόντων προς βρώσιν είναι εντυπωσι-
ακός. Θα περίμενε κανείς πολλά από αυτά να 
είχαν εξαφανιστεί. Αντίθετα ανακάλυψα πολλά 
νεώτερα- μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα- από 
την  περσινή μου επίσκεψη.
Η ροπή του Έλληνα προς το φαγητό και τη δια-
σκέδαση επεκτείνεται και στα κάθε είδους κου-
τούκια και κέντρα με μουσική. Τα Σαββατοκύρια-
κα είναι γεμάτα, αν και τις καθημερινές υποφέ-
ρουν, κάτι όμως που ισχύει και στο Μόντρεαλ, 
με την οικονομική σταθερότητα.
Ασύμβατο με την κρίση είναι και συρροή πελα-
τών σε κάποια ταβέρνα σε ένα χωριουδάκι της 
ορεινής Βοιωτίας. Στο μικρό αυτό χωριό με τα 
λίγα σπίτια, που απαριθμεί τέσσερες ταβέρνες, 
η συγκεκριμένη ταβέρνα, Κυριακή μεσημέρι,  
ήταν γεμάτη με πελάτες κυρίως από την  Αθήνα, 
οι οποίοι απολάμβαναν φαγητά πολύ καλής ποι-
ότητας μεν, χωρίς, όμως, κάποια ιδιαιτερότητα 

που ίσως θα δικαιολογούσε τη μακρινή διαδρομή 
από την Αθήνα.
Η κρίση, όμως, φαίνεται να 
διόρθωσε και μερικά ενοχλη-
τικά πράγματα του παρελ-
θόντος. Οι ταξιτζήδες, φερ’ 
ειπείν, είναι ευγενέστατοι, 
πρόθυμοι και διστακτικοί της 
πολλαπλής μίσθωσης και τα-
λαιπωρίας των πελατών τους.
Έφερε, όμως, στο προσκήνιο 
και μερικές άλλες αντιθέσεις. 
Ανώτερο στέλεχος τραπέ-
ζης, με πανεπιστημιακό πτυ-
χίο και πολύχρονη πείρα, εν 
αποστρατεία σήμερα, αποδί-
δει την κρίση σε συνωμοσία 
και σκευωρία που σχεδιά-
στηκε πολλά χρόνια πριν, με 
απώτερο σκοπό να βάλει τον 
κόσμο στο λούκι της υπερ-
χρέωσης με  επακόλουθο 
την απώλεια των περιουσια-
κών του στοιχείων (αλήθεια, 
τι θα κάνουν οι τράπεζες το 
πλήθος των κατασχεμένων 
μεταχειρισμένων αγαθών, με 
μειωμένη αξία και πώς θα 
αποκαταστήσουν τα κεφά-
λαια που δάνεισαν από την 
πώληση αυτών;) και ότι, επι-
πλέον, η κρίση εφευρέθηκε 
για να πλουτίσουν ορισμένοι, 
οι οποίοι παραμένουν ακόμα 
ανώνυμοι και άγνωστοι.
Στον αντίποδα, ταξιτζής, που 
συνήθως δεν κατέχει τη μόρ-
φωση και τις εμπειρίες ανω-
τέρου τραπεζικού στελέχους, 
τοποθετεί την κρίση στη σω-

στή βάση, μέμφεται των μέτρων πίεσης των συ-
ναδέλφων του και εξανίσταται με την παραβατικό-
τητα και την πρακτική ορισμένων συντεχνιών να 
θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους εκβιάζο-
ντας την κοινή  γνώμη και τους πολιτικούς, με το 
να κλείνουν τους δρόμους και τις πλατείες.
Η αντίθεση επεκτείνεται και στο τραπεζικό σύ-
στημα, το οποίον βάλλεται συνεχώς από την έλ-
λειψη τζίρου, ρευστότητας και ύφεσης. Παρ’ όλα 
αυτά, κατόρθωσε να παρουσιάσει κερδοφορία 
του ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, εν 
μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των 
τελευταίων τριάντα ετών. Την ίδια στιγμή που 
υπάλληλοι των τραπεζών συστήνουν σε πελάτες 
ως θωράκιση των καταθέσεών τους να τις μετα-
τρέψουν από ευρώ σε αμερικάνικα δολάρια!
Αντίθεση είναι και το κλείσιμο του Μαντείου και 
Μουσείου των Δελφών στις τρείς το απόγευμα 
της Κυριακής, όταν το κράτος πασχίζει να αυξή-
σει πόρους από την τουριστική κίνηση. Μια πα-
ρατυπία που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2003, έχει τον πολιτισμό να συνεισφέ-
ρει μόλις το 1% στο ΑΕΠ, αντίθετα με την Ιταλία 
και Ισπανία με 2,3% και τη Γαλλία με 3.4%.
Πάντως η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αυτή 
μιας μεγαλούπολης που σφύζει από ζωή. Τα κα-
ταστήματα είναι πλήρως εφοδιασμένα με εμπο-
ρεύματα, οι λαϊκές αγορές προσφέρουν αφθονία 
προϊόντων, όμορφα παρατεταγμένα στους πά-
γκους με τον κόσμο να ψωνίζει, η γενική ευθυμία 
να μην παρουσιάζεται μειωμένη, με το μποτιλιά-
ρισμα να δείχνει ότι υπάρχει ακόμα πολλή ζωή 
και γενικά η Αθήνα, αυτή των αντιθέσεων, να μη 
διαφέρει σε τίποτα από την οποιαδήποτε μεγάλη 
πόλη του σύγχρονου κόσμου.
Αναμφίβολα, όλα αυτά είναι μόνο μία επιφάνεια, 
κάτω από την οποίαν κρύβονται πολλά στραβά κι 
ανάποδα. Όπως, π.χ., η διάχυτη παρανομία και 
παραβατικότητα. Πέρσι, ο νόμος περί απαγόρευ-
σης του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, ήταν 
κάπως σεβαστός, με τους παραβάτες να κρατούν 
τα προσχήματα και να καπνίζουν στη ζούλα. Σή-
μερα, ο νόμος έχει καταργηθεί ντε φάκτο με όλους 
να καπνίζουν επιδεικτικά και τα σταχτοδοχεία να 
μην είναι κρυμμένα, όπως πέρσι, αλλά να δεσπό-
ζουν επιδεικτικά στα τραπέζια.
Και όσα φαίνονται, οπωσδήποτε κρύβουν από 
πίσω τους όσα δεν φαίνονται, που είναι και τα πε-
ρισσότερα. Η πληθώρα του κόσμου στα μαγαζιά 
σε μια μεγαλούπολη πολλών εκατομμυρίων κα-
τοίκων δεν είναι αντιπροσωπευτική των πολλών 
που κάθονται σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν και 
δεν έχουν να εξοδεύσουν. Τα πλούσια μαγαζιά με 
τους επώνυμους σχεδιαστές δεν είναι η βιτρίνα 
που δείχνει το τι κρύβεται εκεί που η ανέχεια, η 
ανεργία και η φτώχεια κυριαρχεί. Είναι η αντίθε-
ση, μια από τις πολλές, που χαρακτηρίζει αυτή 
τη μεγάλη κι όμορφη πόλη. Μια πόλη που δεν το 
βάζει κάτω, ό,τι κι αν συμβεί.
Οι περιορισμένες συζητήσεις που είχα, δείχνουν 
φανερά μια έκδηλη αγωνία για το μέλλον, μια 
αβεβαιότητα του τι επακολουθεί. Μια ανησυχία 
και φόβο αν τελικά θα μπορέσει να ξεπεραστεί η 
κρίση και να επανέλθουν κανονικές μέρες. Γιατί 
το τι βιώνει σήμερα η Αθήνα και η χώρα ολόκληρη 
δεν είναι κανονικό. Δεν είναι αυτό που είχε μάθει 
και συνηθίσει. Και αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα 
μπορέσει να προβεί σε όλες τις αιτούμενες αλλα-
γές και διορθώσεις∙ πώς να ξεμάθει δηλαδή. Και 
αυτό είναι τρομερά οδυνηρό και επίπονο. 
Βλέπετε, δεν βοηθά και το θαυμάσιο κλίμα και η 
παροιμιακή διάθεση του Έλληνα να μετατοπίζει 
όλα στο απώτερο. 
Το «ωχ αδελφέ», δεν είναι κάτι που απορρίπτεται 
εύκολα. Ακόμα και στην Αθήνα των αντιθέσεων.
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Ρώμη, Ιταλία Την παραίτησή του ανακοίνωσε 
ο περιφερειάρχης της Σικελίας Ραφαέλε Λομπάρ-
ντο κατόπιν συνάντησής του με τον Μάριο Μόντι 
στο προεδρικό μέγαρο, βεβαιώνοντας ότι στο δι-
άστημα μέχρι τις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου 
«δεν θα γίνουν επιπλέον έξοδα και σπατάλες». Ο 
Λομπάρντο έγινε «κόκκινο πανί» αφότου ήλθε 
στο φως ότι το έλλειμμα της Σικελίας φθάνει τα 5 
δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός 
στη Ρώμη και να διατεθούν 400 εκατ. ευρώ από 
τα ταμεία της κεντρικής κυβέρνησης προς αποφυ-
γή πιθανής χρεοκοπίας.
Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν, εν τω μεταξύ, έξω 

από τη Γερουσία στην ιταλική πρωτεύουσα δια-
τρανώνοντας την αντίθεσή του στις περικοπές 
που επιβάλλει η κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τον 
Μάριο Μόντι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο Ραφαέλε Λομπάρντο πέρασε τις πύλες του 

Μεγάρου Κίτζι σχεδόν μία εβδομάδα μετά την 
ενίσχυση των 400 εκατ. ευρώ, που ήλθε μετά 
τη δήλωση-βόμβα του αντιπροέδρου της Ένω-
ση Βιομηχάνων Ιταλίας Ίβαν Λο Μπέλο ότι «η 
Σικελία είναι η Ελλάδα της Ιταλίας, με έλλειμ-
μα που μπορεί να ξεπερνά και τα πέντε δισ. 
ευρώ, για τα οποία κάνουν λόγο οι επίσημες 
εκτιμήσεις».
Εξερχόμενος, ο Ραφαέλε ανακοίνωσε την πα-

ραίτησή του -την οποία είχε ήδη ζητήσει με 
επιστολή του ο Μόντι, σε μία ασυνήθιστη κίνη-
ση εξαιτίας του βαθμού αυτονομίας της Σικελί-
ας από την κεντρική κυβέρνηση της Ρώμης, η 
οποία φανέρωσε τη μεγάλη ανησυχία και τον 
εκνευρισμό του Μάριο Μόντι για την οικονο-
μική κατάσταση της περιφέρειας.
«Πρόκειται να παραιτηθώ από τα καθήκοντά 

μου στις 31 Ιουλίου. Οι τοπικές εκλογές θα λά-
βουν χώρα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, αν όλα 
πάνε καλά. Στο διάστημα αυτό, δεν θα γίνουν 
επιπλέον έξοδα, δεν θα γίνουν σπατάλες» δή-
λωσε ο Λομπάρντο μετά την συνάντηση.
Ο ίδιος ανέφερε πως η υπόθεση της χρεοκοπί-

ας ήταν ένα «παραμύθι», όπως γράφει η ιταλι-
κή Stampa και υποστήριξε πως «το πρόβλημα 
του νησιού αφορά την ρευστότητα και την κα-
θυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων από 
την κυβέρνησης της Ρώμης».

Αναλυτές κατηγορούν τον Λομπάρντο για συνε-
χείς προσλήψεις, συχνά υψηλόβαθμων υπαλλή-
λων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως και δε-
κάδων οδηγών και εργαζομένων που μεταφέρουν 
επιστολές στο εσωτερικό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στην εποχή του Διαδικτύου και του e-mail.

Οι δήμαρχοι διαδηλώνουν

Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν το πρωί της Τρίτης 
έξω από τη Γερουσία στη Ρώμη, διατρανώνοντας 
την πλήρη αντίθεσή τους στις μειώσεις που βα-
ραίνουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για οριζόντιες πε-

ρικοπές που πλήττουν τις κοινωνικές παροχές 
και δεν απαλείφουν τις σπατάλες. Πολλοί δήμοι 
κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν αν δεν αυξήσουν 
θεαματικά τους φόρους» δήλωσε ο δήμαρχος της 
Ρώμης, Τζάνι Αλεμάνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, στις δέκα 

πόλεις που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν συγκα-
ταλέγονται η Νάπολη, το Παλέρμο της Σικελίας 
και οι πόλεις του βορρά Νοβάρα και Αλεσάντρια.
Η κυβέρνηση επέβαλε ωστόσο σε όλους τους δή-

μους -πέρα από τις αλλαγές της τελευταίας στιγ-
μής- να μειώσουν κατά 25% τις προβλέψεις τους 
για τις εισπράξεις προστίμων και τοπικών φόρων.
Η μείωση (που οφείλεται στο ότι πολλά πρό-

στιμα, στην πραγματικότητα, δεν εισπράττονται 
ποτέ) μπορεί να επισημοποιήσει τεράστια ελλείμ-
ματα, που έως τώρα θεωρούνταν έστω με «τεχνη-
τό τρόπο», αντιμετωπίσιμα.
Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Φραντσέσκο Προ-

φούμο, μετά την δήλωση του προέδρου της Ένω-
σης Περιφερειών Τζουζέπε Καστιλιόνε ότι «ίσως 
δεν μπορέσει να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, 
εξαιτίας των περικοπών», επισήμανε αντιθέτως 
ότι «οι μαθητές τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψουν 
κανονικά στα θρανία τους».
«Μένει να φανεί από πού θα προέλθουν τα ανα-

γκαία κονδύλια», σχολιάζουν πάντως παρατηρη-
τές.
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Και οι δήμαρχοι διαδηλώνουν
Παραιτείται ο περιφερειάρχης της Σικελίας μετά το σοκ περί πιθανής χρεοκοπίας
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Σκληρή κόντρα 
Γ.Παπανδρέου-Π.Ρουμελιώτη

για «το ελληνικό πρόγραμμα που 
δεν βγαίνει»

Αθήνα Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου 
Παπανδρέου και του πρώην μονίμου εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ 
Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ύστερα από τις δηλώσεις του δεύτερου στους κυ-
ριακάτικους «Times» της Ν. Υόρκης, που υποστήριζε ότι το ΔΝΤ γνώριζε 
εξαρχής ότι «το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει».
Στις δηλώσεις του κ. Ρουμελιώτη αναφέρθηκαν συνεργάτες του πρώην 

πρωθυπουργού, ύστερα από μια περίοδο «υπομονής και αυτοσυγκράτησης», 
ενώ έκαναν και λόγο για «ποταμό μνήμης που ρέει με κάθε τοποθέτηση του 
κ. Ρουμελιώτη».
Στον πρώην μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας στο ΔΝΤ καταλογίζεται εμμέ-

σως ότι όσα είπε, τα είπε αφού έφυγε από τη θέση του και τοποθετήθηκε 
στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, σε επιχείρηση με την οποία ο κ. Παπανδρέου 
είχε ανοιχτή κόντρα όσο ήταν πρωθυπουργός.
Του καταλόγισαν, επίσης, ότι δεν ενημέρωσε κανέναν σχετικά και ούτε, 

όταν διαπίστωσε να γίνεται η σχετική συζήτηση στο Ταμείο, έθεσε το θέμα 
για να πάρει απαντήσεις από τους αρμοδίους και στη συνέχεια να ενημερώ-
σει, ως όφειλε την κυβέρνηση της χώρας του.
Έθεταν ένα ακόμα ερώτημα, γιατί ο κ. Ρουμελιώτης, εφόσον διαπίστωσε 

ότι το πρόγραμμα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνι-
κού λαού, δεν παραιτήθηκε από τη θέση του.
Στα σχόλιά τους, οι συνεργάτες του κ. Παπανδρέου, αναφερόμενοι στην 

τοποθέτηση του κ. Ρουμελιώτη στον ιδιωτικό τομέα και σε συγκεκριμένη 
τράπεζα, ανέφεραν ότι ο καθένας μπορεί να βγάζει το ψωμί του όπως θέλει, 
αλλά όλοι μπορούμε να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας.
Επίσης, θεωρούσαν ότι η τοποθέτηση του κ. Ρουμελιώτη, όπως και πολλών 

άλλων, ισοπεδώνει τα βήματα προόδου που έκανε η χώρα και τις θυσίες των 
Ελλήνων. Και όλα αυτά υπονομεύουν τη διαπραγματευτική ικανότητα της 
χώρας και δίνουν επιχειρήματα είτε σε όσους θεωρούν ότι χρειάζονται ακό-
μα σκληρότερα μέτρα είτε σε όσους θέλουν την Ελλάδα εκτός ευρώ.
Ο κ. Ρουμελιώτης αναφέρθηκε στο θέμα με γραπτή του δήλωση, χωρίς να 

απαντάει στα συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά θέτοντας με τη σειρά του τα 
δικά του, ζητώντας να ερωτηθεί ο πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αν 
γνώριζε τις απόψεις του τότε επικεφαλής του Ταμείου  Ντομινίκ Στρος Καν, 
«σχετικά με τις προβληματικές πτυχές του προγράμματος που εκπονήθηκε 
από την Ελλάδα.
Επίσης, ζητεί από τον κ. Παπανδρέου να διευκρινίσει: 1) Γιατί δεν επιδίωξε 

την άμεση αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους όπως του υποδεί-
κνυε ο Ντομινίκ Στρος Καν, 2) γιατί αποδέχτηκε τόσο υψηλό επιτόκιο δα-
νεισμού από την Ευρωζώνη και 3) γιατί συμφώνησε σε τόσο μικρή χρονική 
περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ο κ. Ρουμελιώτης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ενημέρωσε τον κ. Παπανδρέου 

για τα τρία αυτά θέματα και επιφυλάσσεται να δώσει στη δημοσιότητα και 
άλλα στοιχεία, όπως αναφέρει.
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Η  ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ  ΦΕΤΑ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
LAVIOGAL · KYRIAZAKOS

Φέτα 
Από Συκιά Μονεμβασίας Λακωνίας
Ζητείστε την από τα καταστήματα 

τροφίμων της προτίμησής σας

Φέτα 
Από Συκιά Μονεμβασίας Λακωνίας,

Γευτείτε Ελληνική Φέτα  που 
παρασκευάζεται με τον πατροπαράδοτο 

τρόπο της περιοχής και όλες τις 
υπερσύγχρονες προδιαγραφές.

Άγκυρα Το περυσινό πυρηνικό ατύχημα της Φου-
κουσίμα και η παρουσία ενός ενεργού σεισμικού 
ρήγματος στην περιοχή του Άκουγιου, απέναντι 
από τις ακτές της Κύπρου, δεν εμπόδισαν τα σχέ-
δια της Τουρκίας για την κατασκευή του πρώτου 
πυρηνικού σταθμού της χώρας.
Οι τρισδιάστατες μακέτες της εγκατάστασης, της 

οποίας η κατασκευή προγραμματίζεται να ξεκι-
νήσει το 2013, παρουσιάστηκαν από τη ρωσική 
Rosatom που θα αναλάβει την κατασκευή και τη 
διαχείρισή της.
Το εργοστάσιου του Άκουγιου, αναφέρει η εφη-

μερίδα Hurriyet, θα κατασκευαστεί πάνω σε μια 
τεχνητή λωρίδα ξηράς κοντά στην Αττάλεια και θα 
έχει έκταση όσο δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. 
Οι τέσσερις αντιδραστήρες του Άκουγιου θα προ-

σφέρουν συνολική ισχύ 4.800 Megawatt, σχεδόν το 
ένα δέκατο της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
στην Τουρκία. 
Οι αντιδραστήρες θα ψύχονται με νερό από τη 

Μεσόγειο που θα επιστρέφεται στη θάλασσα «χω-
ρίς καμία επιμόλυνση», διαβεβαίωσε ο γενικός 
διευθυντής του σχεδίου στη Rosatom, Αλεξάντερ 
Σουπέρφιν. Δήλωσε επίσης ότι δεν θα υπάρχει 
οποιαδήποτε διαρροή ραδιενέργειας έξω από την 
περίμετρο της εγκατάστασης και οι εργαζόμενοι 
«δεν θα φορούν ειδικό εξοπλισμό» πέρα από μια 
άσπρη ποδιά.
Το σχέδιο για την κατασκευή του σταθμού του 

Άκουγιου συζητείται στην Τουρκία εδώ και δύο 
δεκαετίες συναντώντας σημαντικές αντιδράσεις: 
Το 2011, ο Τόλγκα Γιορμάν, καθηγητής Πυρηνικής 
Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Οκάν της Κωνστα-
ντινούπολης, απέσυρε την υποστήριξή του για το 
σχέδιο, επισημαίνοντας ότι το Άκουγιου απέχει 
μόλις 25 χιλιόμετρα από ένα ενεργό ρήγμα, πάνω 

στη ζώνη όπου συναντώνται η Αφρικανική και η 
Ευρασιατική τεκτονική πλάκα.
Η Rosatom διαβεβαιώνει ότι το εργοστάσιο είναι 

σχεδιασμένο να αντέχει σε σεισμούς έντασης 9,0 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όμως οι αντιδραστή-
ρες νερού υπό πίεση που θα χρησιμοποιεί το Άκου-
γιου, με την ονομασία VVER 1200, δεν έχουν κα-
τασκευαστεί ποτέ στο παρελθόν και επομένως δεν 
έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
Προβλήματα θα μπορούσαν δυνητικά να προκύ-

ψουν και από το σχεδιασμό του συστήματος ψύξης 
με θαλασσινό νερό, το οποίο δεν θα περνά από πύρ-
γους ψύξης. Η Rosatom διαβεβαίωσε ότι το νερό 
που εξέρχεται από το εργοστάσιο θα είναι μόνο με-
ρικούς βαθμούς Κελσίου θερμότερο από τη θάλασ-
σα και θα απελευθερώνεται σε μεγάλο βάθος ώστε 
να μην επηρεάζονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Σύμφωνα όμως με πρόσφατη ευρω-αμερικανική 

μελέτη, η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού 
λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε στο 
μέλλον να επηρεάσει τη λειτουργία των θερμοηλε-
κτρικών σταθμών που ψύχονται με νερό. 
Το περασμένο καλοκαίρι, για παράδειγμα, ο πυ-

ρηνικός σταθμός του Μπράουνς Φέρι στην Αλα-
μπάμα χρειάστηκε να κλείσει πάνω από δύο φορές 
λόγω αυξημένης θερμοκρασίας στα νερά του ποτα-
μού Τενεσί.
Η Rosatom και οι τουρκικές αρχές προφανώς εκτι-

μούν ότι τα προβλήματα αυτά δεν θα επηρεάσουν 
το Άκουγιου. Η Άγκυρα, εξάλλου, έχει  σχέδια για 
την κατασκευή δύο ακόμα πυρηνικών εργοστασί-
ων, και η ρωσική εταιρεία δηλώνει τώρα «περισσό-
τερο από πρόθυμη» να τα αναλάβει.
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Αντιδραστήρες στη γειτονιά της Ελλάδας
Το 2013 ξεκινά η κατασκευή του πρώτου 

πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας

We now also offer Implantology services
Τώρα παρέχουμε και Υπηρεσίες 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ: 
ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΙΣΣΑ & ΧΑΛΙΚΙ
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ELASTOMERE ) ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΣΚΕΠΗΣ

Στο ΥΠΕΞ ο αμερικανός υπουργός
Κέρι: Στηρίζουμε την Ελλάδα, 

θα βοηθήσουμε στο προσφυγικό
Αθήνα Με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά συναντήθηκε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρ-

τμεντ, Τζον Κέρι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα.
Στις δηλώσεις τους, ο Νίκος Κοτζιάς επισήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερό-

τητας σε μια περιοχή με πολλά προβλήματα, τασσόμενη υπέρ της πολιτικής λύσης στη Συρία, 
ζητώντας και δίκαιη κατανομή των βαρών στο θέμα της κατανομής των προσφύγων.
Ο κ. Κοτζιάς επανέλαβε ότι η Αθήνα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες 

για λύση του Κυπριακού στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον 
ΟΗΕ.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε, συνέχισε ο υπουργός και για ζητήματα επεν-

δύσεων και ενέργειας. Ο κ. Κοτζιας κάλεσε τον αμερικανό ομόλογό του να 
επισκεφθεί το καλοκαίρι τα ελληνικά νησιά, ιδίως την Αλόννησο, και να γίνει 
πρεσβευτής του τουρισμού στις ΗΠΑ.
Ο κ. Κέρι αποδέχθηκε την πρόσκληση Κοτζιά, ενώ επισήμανε ότι οι ελλη-

νοαμερικανικές σχέσεις είναι αδιάσπαστες, με καλές, αλλά και κακές στιγ-
μές.
Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας για οικο-

νομική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα των 
δύο χωρών, τόσο στον ενεργειακό τομέα, αλλά και στην προσπάθεια κα-
ταπολέμησης της τρομοκρατίας.
«Καλωσορίζουμε τη συμφωνία 

της Ελλάδας με τους δανειστές 
και τη σκληρή δουλειά που έχει 
γίνει για την εφαρμογή της» ση-
μείωσε ο κ. Κέρι, επισημαίνο-
ντας ότι χρειάζεται περισσότερη 
προσπάθεια, αλλά δηλώνοντας 
πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα 
συνεχίσει να εφαρμόζει τις με-
ταρρυθμίσεις.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αν Ελ-

λάδα συνεχίσει στο δρόμο των 
μεταρρυθμίσεων, η αμερικανική 
κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί 
για να διαδώσει στις αμερικανι-
κές εταιρείες ότι η Ελλάδα είναι 
«ανοιχτή για δουλειές».
Ο αμερικανός υπουργός είπε ότι 

η Ελλάδα εργάζεται σκληρά για 
την καταγραφή των προσφύγων 
που φτάνουν από την Τουρκία, 
υπενθυμίζοντας ότι το πρόβλημα 
δεν είναι ελληνικό, ούτε ευρωπα-
ϊκό, αλλά παγκόσμιο.
Ανακοίνωσε επιπλέον ενίσχυ-

ση 24 εκατ. για τη στήριξη της 
Υπατης Αρμοστείας σε δράσεις 
για τους πρόσφυγες όπως η δη-
μιουργία εγκαταστάσεων υποδο-
χής και στην Ελλάδα.
Ο Τζον Κέρι έκλεισε τις δηλώ-

σεις του με μια φράση στα ελ-
ληνικά: «Οι ΗΠΑ στηρίζουν την 
Ελλάδα».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν 

δύο μέτρα και δυο σταθμά, με 
αφορμή τις τουρκικές παραβιά-
σεις του ελληνικού εναέριου χώ-
ρου, απάντησε ότι οι δύο χώρες 
έχουν διαύλους διπλωματικούς 
για να συζητούν τα θέματα του 
Αιγαίου.
Είπε ακόμη ότι πρέπει να συ-

νεργάζονται ως σύμμαχοι του 
ΝΑΤΟ, αλλά και να τηρούν τους 
διεθνείς κανόνες γειτνίασης.
Ο Τζον Κέρι έφτασε στην Αθήνα 

υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλεί-
ας από τη Λευκωσία, την οποία 
επισκέφθηκε για συνομιλίες με 
έμφαση στο Κυπριακό. 
Στις 6 το απόγευμα αριστερές 

οργανώσεις και κινήσεις διοργα-
νώνουν συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας στα Προπύλαια.

Newsroom ΔΟΛ



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Λακωνική 
Αδελφότητα Καναδά τίμησε τον προστάτη Αγιο 
της Λακωνίας «Όσιο Νίκωνα τον Μετανοείτε» 
καθώς και τα 118  θύματα της απάνθρωπης 
Ναζιστικής θηριωδίας που εκτελέστηκαν εν ψυ-
χρώ στο Μονοδέντρι στις 26 Νοεμβρίου 1943, 
την ημέρα της εορτής του Οσίου Νίκωνα.
 Μαζί την Αρτοκλασία που τέλεσαν στον Ιερό 
Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τέλεσαν 
και επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των 
ψυχών των 118 αθώων θυμάτων που  προα-
ναφέραμε, καθώς και για την ανάπαυση των 
ψυχών των απανταχού Λακώνων που έπεσαν 
θύματα της βάρβαρης Ναζιστικής κατοχής κα-
θώς και των μελών της Λακωνικής Αδελφότητος 
η οποία όπως είναι γνωστό ιδρύθηκε το 1936.
 Κατά το παρελθόν είχαμε την ευκαιρία να γρά-
ψουμε εν ολίγοις και για τον «Όσιο Νίκωνα τον 
Μετανοείτε» και για την εκτέλεση των 118 στο 
Μονοδέντρι. Παρά ταύτα πολλοί μου ζήτησαν 
να επαναλάβω αυτά που είχα γράψει άλλες 
χρόνιες, όχι μόνο  για να τα θυμούνται όσοι τα 
γνωρίζουν, αλλά και για να τα μαθαίνουν όσοι 
συγκινούνται από όλα αυτά που αποτελούν την 
Πατρίδα μας που βασίζει την ύπαρξή της στην 
Ορθόδοξή μας πίστη, καθώς και στις  θυσίες 
και στο αίμα εκείνων που  όταν το κάλεσαν οι 
περιστάσεις δεν δίστασαν να τα επιβεβαιώσουν 
και με τις θυσίες τους.

Ο Όσιος Νίκων "ο Μετανοείτε"
ο προστάτης Άγιος της Λακωνίας

   Ο Όσιος Νίκων "ο Μετανοείτε", ο προστά-
της Άγιος της Λακωνίας, γεννήθηκε τον Ένατον 
αιώνα μ.Χ. στην περιοχή του Πόντου.
   Αν και πλουσιόπαιδο και παρά τις έντονες 
αντιθέσεις του πατέρα του, “για την αγάπη 
του Χριστού” εγκατέλειψε “τον κόσμο και τα 
του κόσμου” και από πολύ νέος πήγε να μο-
νάσει και μάλιστα στα αυστηρότερα μοναστήρια 
του Πόντου. 
  Μετά από πολύχρονη παραμονή σε διάφορα 
μοναστήρια, αποφάσισε “να επιστρέψει στον 
κόσμο” για να κηρύξει Χριστόν Εσταυρωμέ-
νον και Μετάνοια. Μετάνοια από τον παλαιόν 
άνθρωπον και τα έργα του, Μετάνοια από την 
αμαρτία, Μετάνοια από όλα όσα απομακρύνουν 
τον άνθρωπο από τον Χριστό.
  Άρχισε λοιπόν τα κηρύγματά του, τονίζοντας 
σε όσους έτρεχαν να ακούσουν τον ασκητικό 
καλόγηρο ότι χρέος τους ήταν “να μετανο-
ήσουν”. Γι’ αυτό κοντά στο όνομά του, του 
πρόσθεσαν και το “Μετανοείτε”, αφού αυτό 
“εν παντί τόπω και χρόνω” τους συνιστούσε, 
τους παρακινούσε και τους συμβούλευε να κά-
νουν.
  Ο Όσιος, από τον Πόντο πήγε στην Κωνστα-
ντινούπολη την ένδοξη τότε πρωτεύουσα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και κατόπιν περ-
νώντας και κηρύσσοντας σε όσα χωριά συνα-

ντούσε στο δρόμο του έφτασε στην 
Θήβα.
  Εκεί σε κάποιο απόμακρο βουνό, 
ίδρυσε μοναστήρι, στο οποίο έτρε-
χαν οι πιστοί να δούν τον Ασκητικό 
καλόγηρο, να τον ακούσουν και να 
τον συμβουλευτούν.
  Βλέποντας όμως ότι ο Λαός, “ο 
καθήμενος εν σκότη και σκιά θα-
νάτου” έχει περισσότερη ανάγκη, 
άφησε το μοναστήρι και άρχισε και 
πάλι να περιοδεύει και να κηρύτ-
τει στα χωριά. Έτσι πέρασε στην 
Πελοπόννησο, εγκαταστάθηκε για 
αρκετό καιρό στην Αρκαδία και από 
εκεί πήγε στην Κρήτη. Κατόπιν 
επέστρεψε στην Πελοπόννησο που 
τον περίμεναν με ιδιαίτερη αγάπη 
οι κάτοικοί της. Η φήμη του, αλλά 
και τα θαύματα που επιτελούσε εί-
χαν απλωθεί παντού. Οι πιστοί τον 
ακολουθούσαν, ενώ πριν μπει σε 
κάποιο χωριό οι κάτοικοί του έτρε-
χαν να τον προϋπαντήσουν, να τον 
υποδεχτούν και να τον ακούσουν.
  Ο Όσιος Νίκων “ο Μετανοείτε” 
αν και είχε μείνει αρκετό καιρό στην Πελοπόν-
νησο, δεν είχε επισκεφτεί την Λακωνία, που 
τότε ήταν περισσότερο γνωστή σαν Λακεδαί-
μονα, και η άλλοτε πανίσχυρη Σπάρτη δεν 
θύμιζε τίποτα από το μεγαλείο του ενδόξου πα-
ρελθόντος της.
  Όταν τελικά αποφάσισε να πάει και εκεί, οι 
Σπαρτιάτες βγήκαν για να τον υποδεχτούν και 
να τον καλωσορίσουν. Είχαν ακούσει για την 
αγιότητά του, ήξεραν για τα θαύματά του και 
ήλπιζαν ότι οι προσευχές του θα συντελούσαν 
στην εκδίωξη μιας φοβερής μεταδοτικής αρ-
ρώστιας, της πανούκλας, που είχε πέσει στην 
πόλη και αποδεκάτιζε τους κατοίκους της.
  Ο Όσιος Νίκων “ο Μετανοείτε” δέχτηκε υπό 
έναν όρο: “Να διώξουν τους Ιουδαίους που 
ζούσαν στην πόλη και δεν είχαν ασπαστεί τον 
Χριστιανισμό”.
  Μόνο όταν οι Σπαρτιάτες πραγματοποίησαν 
την επιθυμία του μπήκε στην πόλη και οι προ-
σευχές του συνετέλεσαν στην θεραπεία των 
κατοίκων από την πανούκλα, που ακόμη και 
μέχρι πρόσφατα και μόνο το όνομά της όταν 
αναφερόταν προξενούσε πανικό.
 (Για την ιστορία αναφέρομε ότι και σήμερα, αν 
και έχουν περάσει από τότε 1.000 και πλέον 
χρόνια, διατηρείται ζωντανή η παράδοση σε 
ποια χωριά εγκαταστάθηκαν οι αποδιωγμένοι 
από την Σπάρτη Ιουδαίοι, εκ των οποίων κανέ-
νας φυσικά δεν ζει εκεί).   
 Από τότε, μεταξύ των Λακεδαιμονίων και του 
Όσίου Νίκωνα “του Μετανοείτε” αναπτύχθηκε 
ένας απέραντος σεβασμός και μια ιδιαίτερη 
αγάπη.
 Ο Όσιος, έχοντας την Σπάρτη για ορμητήριό 

του, περιόδευε ακόμη και τα πιό 
απομακρυσμένα χωριά του Ταϋγέ-
του και της Μάνης και με το μήνυμα 
“Μετανοείτε” τους κατηχούσε στον 
Χριστιανισμό, και τους δίδασκε τον 
Χριστιανικό τρόπο ζωής.
  Όταν μετά από μερικά χρόνια πέ-
θανε, (το 998) οι κάτοικοι της Σπάρ-
της και των γύρω περιοχών τον 
έθαψαν με πολύ λύπη και πολλά 
κλάματα.
 Όμως η ανάμνησή του, ποτέ δεν 
ξεχάστηκε από αυτούς. Ούτε και το 
κήρυγμά του και το μήνυμα της με-
τανοίας που τους συνιστούσε.
  Έτσι και σήμερα οι Σπαρτιάτες και 
γενικότερα οι Λάκωνες, τον τιμούν 
με ιδιαίτερη λαμπρότητα, αφού η 
μνήμη του, από γενιά σε γενιά, είναι 
βαθειά χαραγμένη μέσα τους, και 
επισήμως τον έχουν ανακηρύξει ως 
τον προστάτη Άγιο της Λακωνίας. 
Ο περικαλλής Ναός του, κοσμεί την 
Σπάρτη, και συνεχώς είναι τόπος 
προσκυνήματος του, ενώ την ημέρα 
της εορτής του, (26 Νοεμβρίου) οι 

προς αυτόν εκδηλώσεις σεβασμού ξεπερνούν 
κάθε προηγούμενο, ενώ το 1998, που ήταν η 
επέτειος των 1000 χρόνων από τον θάνατό του, 
πάμπολλες ήταν οι προς τιμήν του εκδηλώσεις.
  Φυσικά τον Όσιο Νίκωνα “τον Μετανοείτε” τον 
σχεδόν άγνωστο πέρα των συνόρων της Λακω-
νίας Άγιο, τον τιμούν και οι απανταχού της Γης 
Λάκωνες.
 Οπωσδήποτε και οι εδώ ευρισκόμενοι Λάκω-
νες, οι οποίοι παραμένουν  αταλάντευτα συν-
δεδεμένοι με τις παραδόσεις της Φυλής και του 
Γένους μας, δεν έχουν ξεχάσει τον Όσιο Νίκωνα 
“τον Μετανοείτε”.
 Κάθε χρόνο, στην μνήμη του, η Λακωνική 
Αδελφότητα Καναδά, τελεί Δοξολογία και Αρ-
τοκλασία και προσκαλεί όχι μόνο όλους τους 
Λάκωνες, αλλά και όλους τους φιλέορτους που 
τιμούν την μνήμη του προστάτου Αγίου της Λα-
κωνίας να συμμετάσχουν σ’αυτές.
 Με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νίκωνα 
του Μετανοείτε, θα πρέπει να πούμε και να 
τονίσουμε ότι: Καλές είναι οι γιορτές, καλές οι τι-
μές, καλές οι εκδηλώσεις, καλές και οι ανταλλα-
γές ευχών. Κατά Χριστόν όμως, τιμή προς τον 
Όσιο είναι η εφαρμογή της εντολής που έλεγε 
στους πιστούς εκείνης της εποχής, και είναι πε-
ρισσότερο επίκαιρη σήμερα: Ας μετανοήσουμε 
με πραγματική συντριβή καρδίας. Ας μετανοή-
σουμε. Ας αλλάξουμε τρόπο ζωής. Ας ζήσουμε 
σύμφωνα με τις εντολές Του, που όλο και συ-
χνότερα παραβαίνουμε. Έτσι, και μόνο έτσι, θα 
τιμήσουμε πραγματικά τον Όσιο Νίκωνα του 
Μετανοείτε τον προστάτη Άγιο της Λακωνίας. 
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Η ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΝΑΔΑ ΤΙΜΗΣΕ 
ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΩΝΑ «ΤΟΝ ΜΕΤΑΜΟΕΙΤΕ»

ΚΑΙ ΤΑ 118 ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ
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ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ  ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ ΤΟΥ METANOEITE  
& 

ΤΩΝ 118 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 
Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά 

στα πλαίσια των παροικιακών εκδηλώσεων της, προσκαλεί 
τους Λάκωνες, τους φίλους των Λακώνων και γενικά όλη την 

Ελληνική παροικία στις ακόλουθες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιεί. 

 
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 

Συνεστίαση στην αίθουσα της αδελφότητας,  5833 Avenue du 
Park, στις 6:30 μ.μ . Για περισσότερες πληροφορίες και 
κράτηση θέσεων ( $ 20.00) τηλεφωνείστε στον  κ. Κώστα 

Μανώλια στο τηλ. 514‐219‐3143 ή στην  κα. Βούλα Ρουμελιώτη 
στο τηλ. 514‐277‐7361. 

 
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015                                                     

Στον Ιερόν Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελείται 
Δοξολογία και Αρτοκλασία  προς τιμήν του Οσίου Νίκωνος του  

Μετανοείτε  Πολοιούχου Αγίου της Λακωνίας.  
Επιμνημόσυνη Δέηση για τους 118 εκτελεσθέντες Λάκωνες από 

τους Γερμανούς στις 26 Νοεμβρίου 1943, ως   
 επίσης και για όλα τα αποβιώσαντα μέλη της αδελφότητας.  
Μετά το τέλος της Δοξολογίας  θα προσφερθούν άρτος και 

καφές στην αίθουσα της εκκλησίας.  
 

Αγαπητοί Συμπατριώτες προσκαλείσθε όπως σεμμετάσχετε 
όλοι σας στις τιμητικές αυτές εκδηλώσεις τιμώντας έτσι τον Πολοιούχο Άγιο της Λακωνίας καθώς 

επίσης και όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών πολεμώντας τους Γερμανούς κατακτητές.  
 

Έκ  του Διοικιτικού Συμβουλίου  και του Γυναικείου Τμήματος της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά 
               

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
Μεγάλο σκάνδαλο στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους 
με παράνομες εγγυήσεις

Κατηγορίες  σε  βαθμό  κακουργήματος  απήγ-
γειλαν  οι  οικονομικοί  εισαγγελείς  σε  βάρος 
δύο  στελεχών  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του 
Κράτους (ΓΛΚ) και 57 επιχειρηματιών που δρα-
στηριοποιούνται  στη  Βόρεια  Ελλάδα.  Τα  δύο 
στελέχη, πριν περίπου εννέα χρόνια, εξασφά-
λισαν με παράνομο τρόπο στους επιχειρηματί-
ες εγγυήσεις του Δημοσίου ύψους 94 εκατομ-
μυρίων ευρώ για εξυπηρέτηση προβληματικών 
δανειακών τους υποχρεώσεων!
Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση αφο-
ρά στο αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία σε 
συνδυασμό  με  τις  επιβαρυντικές  περιστάσεις 
του  νόμου  περί  καταχραστών  του  Δημοσίου, 
το  οποίο  στρέφεται  κατά  των  δύο  κρατικών 
υπαλλήλων, καθώς και το αδίκημα της ηθικής 
αυτουργίας στην απιστία που βαρύνει τους 57 
επιχειρηματίες.
Στη  δικογραφία  που  σχηματίστηκε  για  την 
υπόθεση  έπειτα  από  έρευνα  που  διέταξε  ο 
οικονομικός  εισαγγελέας  Παναγιώτης  Αθανα-
σίου  και  διενεργήθηκε  από  την  επίκουρη  ει-
σαγγελέα  Ελένη  Μιχαλοπούλου,  αναφέρεται 
πως ήδη από τις παράνομες ενέργειες των δύο 
στελεχών  του  ΓΛΚ,  που  αφορούν  το  χρονικό 
διάστημα 2006‐2007, το Δημόσιο έχει υποστεί 
ζημιά  πάνω  από  1,2  εκατομμύρια  ευρώ  ενώ 
το ποσό αναμένεται να αυξηθεί καθώς πολλές 
από τις επίμαχες εγγυήσεις έχουν ήδη καταπέ-
σει και οι πληρωμές τους λήγουν στο τέλος του 
2016.
Σύμφωνα με  τα  στοιχεία που συνέλεξε  η  ει-

σαγγελική  λειτουργός,  η  βασική  κατηγορούμενη 
στην υπόθεση, διευθύντρια του ΓΛΚ, με τη συνδρο-
μή  υπαλλήλου  της  υπηρεσίας,  παρείχε  στους  57 
συγκατηγορουμένους  της  επιχειρηματίες,  μέσα σε 
διάστημα 30 ημερών, εγγυήσεις του ελληνικού Δη-
μοσίου συνολικού ύψους 94.032.170 ευρώ σε αντι-
στοίχηση επισφαλών δανειοδοτήσεων από πιστω-
τικά ιδρύματα, με βάση ειδικό νόμο του 2006 που 
έδωσε στο Δημόσιο την δυνατότητα εγγυοδοσίας.
Ο νόμος, που αφορά σε εταιρίες με προβλήματα 
στην  εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεών  τους, 
προβλέπει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για το Δη-
μόσιο με βασική, την εξέταση αυτού του είδους επι-
χειρηματικών αιτημάτων από ειδικό 11μελές συμ-
βούλιο.
Εν προκειμένω όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία, 
η κατηγορουμένη φέρεται να παρέκαμψε τη διαδι-
κασία του ελέγχου από το αρμόδιο συμβούλιο, ενώ 
σε  κάποιες  περιπτώσεις  επιχειρηματιών  ενέκρινε 
εγγύηση χωρίς καν να υπάρχει αίτηση του ενδιαφε-
ρόμενου. Από τις επίδικες εγγυήσεις ήδη έχουν κα-
ταπέσει οι 34 από αιτήματα πιστωτικών ιδρυμάτων 
για ποσά που φθάνουν τα 34.714.918 ευρώ. Για το 
λόγο αυτό το Δημόσιο έχει καταβάλει ήδη το ποσό 
των 1.201.429 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕΗ ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ 118 ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ
Ήταν τότε, στα μαύρα της Γερμα-
νικής κατοχής χρόνια. Ήταν τότε 
που οι Γερμανοί είχαν καθιερώσει 
την αυστηρή εφαρμογή της τιμωρί-
ας των αντιποίνων. Ηταν τότε που 
αν οι αντάρτες σκότωναν ένα Γερ-
μανό, εκείνοι, για να φοβίσουν τον 
κόσμο, σκότωναν δεκάδες αθώους 
ανθρώπους, που το μόνο τους 

“έγκλημα” ήταν ότι συμπτωματικά 
βρέθηκαν μπροστά τους.  Έτσι 
την πλήρωσαν με την ζωή τους, οι 
118 Λάκωνες, κυρίως Σπαρτιάτες 
που βρίσκονταν φυλακισμένοι ως 
ύποπτοι στην φυλακές της Τρι-
πόλεως. Έτσι την πλήρωσαν 20 
μέρες αργότερα στα Καλάβρυτα οι 
1300 και πλέον αθώοι Καλαβρυτι-

νοί, έτσι την πλήρωσαν τόσοι και 
τόσοι σε διάφορα “Μονοδέντρια” 
και σε διάφορα άλλα “Καλάβρυτα,” 
“Δίστομα,” και “Δοξάτα” που βρί-
σκονται στην Πατρίδα μας. Έτσι 
την πλήρωσαν και χιλιάδες άλλοι 
Έλληνες.
  Οι Γερμανοί για να αποκαλύψουν 
περισσότερο τα βάρβαρά τους 

αισθήματα πραγματοποίησαν την 
εκτέλεση των 118, ανήμερα της 
εορτής του Οσίου Νίκωνα του 
Μετανοείτε, στις 26 Νοεμβρίου 
1943.
 Ανάμεσα στα θύματα ήταν πολλοί 
επιστήμονες, “οι καλύτεροι επι-
στήμονες της Σπάρτης” όπως λένε 
ακόμα και σήμερα οι Σπαρτιάτες 
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Η ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΝΑΔΑ ΤΙΜΗΣΕ 
ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΩΝΑ «ΤΟΝ ΜΕΤΑΜΟΕΙΤΕ»

ΚΑΙ ΤΑ 118 ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ
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ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ  ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ ΤΟΥ METANOEITE  
& 

ΤΩΝ 118 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 
Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά 

στα πλαίσια των παροικιακών εκδηλώσεων της, προσκαλεί 
τους Λάκωνες, τους φίλους των Λακώνων και γενικά όλη την 

Ελληνική παροικία στις ακόλουθες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιεί. 

 
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 

Συνεστίαση στην αίθουσα της αδελφότητας,  5833 Avenue du 
Park, στις 6:30 μ.μ . Για περισσότερες πληροφορίες και 
κράτηση θέσεων ( $ 20.00) τηλεφωνείστε στον  κ. Κώστα 

Μανώλια στο τηλ. 514‐219‐3143 ή στην  κα. Βούλα Ρουμελιώτη 
στο τηλ. 514‐277‐7361. 

 
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015                                                     

Στον Ιερόν Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελείται 
Δοξολογία και Αρτοκλασία  προς τιμήν του Οσίου Νίκωνος του  

Μετανοείτε  Πολοιούχου Αγίου της Λακωνίας.  
Επιμνημόσυνη Δέηση για τους 118 εκτελεσθέντες Λάκωνες από 

τους Γερμανούς στις 26 Νοεμβρίου 1943, ως   
 επίσης και για όλα τα αποβιώσαντα μέλη της αδελφότητας.  
Μετά το τέλος της Δοξολογίας  θα προσφερθούν άρτος και 

καφές στην αίθουσα της εκκλησίας.  
 

Αγαπητοί Συμπατριώτες προσκαλείσθε όπως σεμμετάσχετε 
όλοι σας στις τιμητικές αυτές εκδηλώσεις τιμώντας έτσι τον Πολοιούχο Άγιο της Λακωνίας καθώς 

επίσης και όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών πολεμώντας τους Γερμανούς κατακτητές.  
 

Έκ  του Διοικιτικού Συμβουλίου  και του Γυναικείου Τμήματος της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά 
               

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
Μεγάλο σκάνδαλο στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους 
με παράνομες εγγυήσεις

Κατηγορίες  σε  βαθμό  κακουργήματος  απήγ-
γειλαν  οι  οικονομικοί  εισαγγελείς  σε  βάρος 
δύο  στελεχών  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του 
Κράτους (ΓΛΚ) και 57 επιχειρηματιών που δρα-
στηριοποιούνται  στη  Βόρεια  Ελλάδα.  Τα  δύο 
στελέχη, πριν περίπου εννέα χρόνια, εξασφά-
λισαν με παράνομο τρόπο στους επιχειρηματί-
ες εγγυήσεις του Δημοσίου ύψους 94 εκατομ-
μυρίων ευρώ για εξυπηρέτηση προβληματικών 
δανειακών τους υποχρεώσεων!
Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση αφο-
ρά στο αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία σε 
συνδυασμό  με  τις  επιβαρυντικές  περιστάσεις 
του  νόμου  περί  καταχραστών  του  Δημοσίου, 
το  οποίο  στρέφεται  κατά  των  δύο  κρατικών 
υπαλλήλων, καθώς και το αδίκημα της ηθικής 
αυτουργίας στην απιστία που βαρύνει τους 57 
επιχειρηματίες.
Στη  δικογραφία  που  σχηματίστηκε  για  την 
υπόθεση  έπειτα  από  έρευνα  που  διέταξε  ο 
οικονομικός  εισαγγελέας  Παναγιώτης  Αθανα-
σίου  και  διενεργήθηκε  από  την  επίκουρη  ει-
σαγγελέα  Ελένη  Μιχαλοπούλου,  αναφέρεται 
πως ήδη από τις παράνομες ενέργειες των δύο 
στελεχών  του  ΓΛΚ,  που  αφορούν  το  χρονικό 
διάστημα 2006‐2007, το Δημόσιο έχει υποστεί 
ζημιά  πάνω  από  1,2  εκατομμύρια  ευρώ  ενώ 
το ποσό αναμένεται να αυξηθεί καθώς πολλές 
από τις επίμαχες εγγυήσεις έχουν ήδη καταπέ-
σει και οι πληρωμές τους λήγουν στο τέλος του 
2016.
Σύμφωνα με  τα  στοιχεία που συνέλεξε  η  ει-

σαγγελική  λειτουργός,  η  βασική  κατηγορούμενη 
στην υπόθεση, διευθύντρια του ΓΛΚ, με τη συνδρο-
μή  υπαλλήλου  της  υπηρεσίας,  παρείχε  στους  57 
συγκατηγορουμένους  της  επιχειρηματίες,  μέσα σε 
διάστημα 30 ημερών, εγγυήσεις του ελληνικού Δη-
μοσίου συνολικού ύψους 94.032.170 ευρώ σε αντι-
στοίχηση επισφαλών δανειοδοτήσεων από πιστω-
τικά ιδρύματα, με βάση ειδικό νόμο του 2006 που 
έδωσε στο Δημόσιο την δυνατότητα εγγυοδοσίας.
Ο νόμος, που αφορά σε εταιρίες με προβλήματα 
στην  εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεών  τους, 
προβλέπει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για το Δη-
μόσιο με βασική, την εξέταση αυτού του είδους επι-
χειρηματικών αιτημάτων από ειδικό 11μελές συμ-
βούλιο.
Εν προκειμένω όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία, 
η κατηγορουμένη φέρεται να παρέκαμψε τη διαδι-
κασία του ελέγχου από το αρμόδιο συμβούλιο, ενώ 
σε  κάποιες  περιπτώσεις  επιχειρηματιών  ενέκρινε 
εγγύηση χωρίς καν να υπάρχει αίτηση του ενδιαφε-
ρόμενου. Από τις επίδικες εγγυήσεις ήδη έχουν κα-
ταπέσει οι 34 από αιτήματα πιστωτικών ιδρυμάτων 
για ποσά που φθάνουν τα 34.714.918 ευρώ. Για το 
λόγο αυτό το Δημόσιο έχει καταβάλει ήδη το ποσό 
των 1.201.429 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

και οι Λάκωνες. Ανάμεσα τους ήταν 
και τέσσερα αδέλφια (οι αδελφοί 
Τζιβανόπουλοι). Ανάμεσά τους 
ήταν και ο γιατρός Χρήστος Καρ-
βούνης, που του χάριζαν την ζωή 
επειδή είχε σπουδάσει στη Γερ-
μανία και μιλούσε την Γερμανική, 
αλλά αυτός τους ζητούσε να αφή-
σουν ελεύθερο “στη θέση του” ένα 
από τα τέσσερα αδέλφια....
 Όπως είναι φυσικό, όλοι οι Λάκω-
νες και η Λακωνική Αδελφότητα 
Καναδά, στις διάφορες εκδηλώσεις 
που επιτελεί προς τιμή του Οσίου 
Νίκωνα, δεν τιμά μόνο τον όσιο 
Νίκωνα “τον Μετανοείτε,” αλλά και 
τους 118 που εκτελέστηκαν στο 
Μονοδέντρι.
Με την ευκαιρία θα επαναλάβου-
με, ότι οι Γερμανοί στην Λακωνία 
δεν είχαν κάνει μόνο την ομαδική 
εκτέλεση των 118 στο Μονοδέντρι, 
αλλά και σε άλλα μέρη, όπως τους 
45  στην Κοκκινόλουτσα που εκτε-
λέστηκαν στις 21 Μαρτίου 1944, 
τους 32 στο Αλεποχώρι, τους 25 
στην Ανάληψη της Σπάρτης, τους 
55 στην Τρύπη, τους 50 στον 
Πασαβά Γυθείου, τους 10  που 
κρέμασαν στην Μονεμβασία, εκτός 
φυσικά των άλλων των εκατοντά-
δων που είχαν εκτελέσει μεμονω-
μένα στα διάφορα χωριά.
Για να τιμηθούν οι 118, καθώς και 
όσοι Λάκωνες και Έλληνες έπεσαν 
ανά την Ελλάδα, κοντά στον τόπο 
της εκτέλεσης των 118, όπως και 
των 45 στην Κοκκινόλουτσα έχουν 
κτιστεί δύο απλά και σεμνά μνη-
μεία όπου αναφέρονται τα ονόματά 
τους.
 Τιμώντας όλους αυτούς είναι το 
ελάχιστο που μπορούμε να κάνου-
με γι’ αυτούς που θυσιάστηκαν για 
την ελευθερία της πατρίδας μας.

«Στιγμιαίες» οι  εκτελέσεις, 
«Διαρκείας» οι συνέπειες….

 Όταν μαθαίνει κάποιος για διά-
πραξη άδικων και ομαδικών εκτε-
λέσεων, είναι επόμενο να θλίβεται 
και να αναρωτιέται γιατί να γίνονται 
αυτού του είδους οι βάρβαρες και 
απάνθρωπες πράξεις.
 Πολλοί, πέρα από του να συμπο-
νέσουν τα θύματα και να συλλυπη-
θούν τους συγγενείς των θυμάτων, 
επειδή νομίζουν ότι το κακό είναι 
«Στιγμιαίο» συχνά έχουν την αί-
σθηση ότι όλα τελειώνουν με την 
ταφή των αδικοσκοτωμένων θυμά-
των.
 Όμως ενώ οι εκτελέσεις είναι 
«Στιγμιαίες» κατά κανόνα οι συνέ-
πειες, οι παράπλευρες συνέπειες 
που επιφέρουν στην οικογένεια 
των θυμάτων, είναι «Διαρκείας».
 Κλασικό παράδειγμα οι μακροχρό-

νιες συνέπειες σε μια οικογένεια, 
στην  οικογένεια του Μιμίκου και 
της Κανελλιώς Τζιβανόπουλου, 
που είχαν την μεγάλη ατυχία με-
ταξύ των 118 θυμάτων στο Μονο-
δέντρι να συγκαταλέγονται και τα 
τέσσερα παιδιά τους, ηλικίας 16, 
18, 21 και 24 ετών.
 Διαβάστε όμως εν συνεχεία, την 
ιστορία τους όπως περιγράφεται 
από την Ανίττα Γιατράκου – Λούβη, 
στο βιβλίο της «Θρόισμα Ψυχής», 
που κυκλοφόρησε στην Σπάρτη το 
2004. 

Πικρές μνήμες

Ο τελευταίος Τζιβανόπουλος

«Μια Σπαρτιάτικη οικογένεια, του 
Μιμίκου του Τζιβανόπουλου και της  
Κανελλιώς, έσβησε για πάντα με το 
θάνατο του Αριστείδη Τσιβανόπου-
λου, του πρωτοτόκου γιού που είχε 
ξενιτευτεί κάπου στη Αφρική πριν 
να κηρυχτεί ο πόλεμος του 1940.
Τίποτα δεν έμεινε πια από την 
αρχοντογενιά, για να θυμίζει το 
όνομα αυτής της τραγική οικογέ-
νειας. Μόνο ένα ετοιμόρροπο σπίτι 
έμεινε γεμάτο με κουκουβάγιες και 
νυχτερίδες, που μπαίνουν από τις 
αστράχες και τα σπασμένα πα-
ραθυρόφυλλα για να δίνουν ζωή 
με τις στριγκιές φωνές τους και τα 
νυχτερινά τους φτερουγίσματα στις 
άδειες κάμαρες που βουίζουν από 
ερημιά και μυρίζουν θάνατο!
Έμεινε ακόμα και ένας τάφος, που 
πάνω στη βαριά μαρμάρινη πλάκα 
του είναι γραμμένα τα ονόματα των 
τεσσάρων παλικαριών που σκότω-
σαν στο Μονοδέντρι οι Γερμανοί το 
Νοέμβρη του 1943 όταν προσφέρ-
θηκε η εκατόμβη των Σπαρτιατών, 
θυσία στην αγώνα για τη λευτεριά.
Ραγίζει η καρδιά του ανθρώπου 
όταν θα ρίξει τη ματιά του στο μνή-
μα που κλείνει τέτοια νιάτα! Πως 
χώρεσαν εκεί μέσα τόσες ελπίδες, 
τόση ομορφιά! 
Δημοσθένης Δ. Τζιβανόπουλος, 
ετών 24 Δικηγόρος
Γιάννης Δ. Τζιβανόπουλος, ετών 21 
Φοιτητής
Σωκράτης Δ. Τζιβανόπουλος, ετών 
18 Μαθητής
Παρασκευάς Δ. Τζιβανόπουλος, 
ετών 16 Μαθητής.
Τα θέρισαν τα παλικάρια. Ρήμαζε 
το σπιτικό. Σάλεψε το μυαλό των 
γονιών τους.
Πώς να πιστέψει η κυρά Κανελλώ 
ότι δεν θα έστρωνε τα κρεβάτια για 
τους τέσερις λεβέντες της καθημε-
ρινά; Πώς να πιστέψει η τραγική 
μάνα ότι δεν θα βαζε τα πιάτα στο 
τραπέζι όπως έκανε πάντα της;
Συνέχιζε η δύστυχη να μαγειρεύει 
για όλους να στρώνει τραπέζι κάθε 
μεσημέρι και να φωνάζει τους γιούς 
της με το όνομά τους έναν –έναν με 
τη σειρά. Σπάραζε η καρδιά της γει-

τονιάς που την έβλεπε να στρώνει 
και να ξεστρώνει τα κρεβάτια τους!
Κι αυτή όλο τους περίμενε!...
Μα, τα παιδιά της δεν ήλθαν ποτέ! 
Τα θήκιασε ο πατέρας τους αδελ-
φωμένα το ένα κοντά στο άλλο, 
όταν του τα έφεραν από το Μονο-
δέντρι, ξυλιασμένα και βαμμένα 
στο αίμα τους. Μόνο εκείνος που 
τα γνώριζε καλά, μπόρεσε να τα ξε-
χωρίσει από το σωρό των σκοτω-
μένων και γρύλιζε ο άμοιρος κάθε 
φορά που έβλεπε και ένα δικό του 
παιδί.
-Και τούτο δικό μου είναι! Και τούτο 
δικό μου... Και όταν το είπε τέσσε-
ρις φορές, έφυγε για το σπίτι του 
να πει στη μάνα τους να μην περι-
μένει άλλο!...
Μα εκείνη περίμενε!
Θυμήθηκε τότε, η χαροκαμένη 
μάνα μες το σπαραγμό της και στη 
θολούρα του ταραγμένου της μυα-
λού, ότι είχε και το μεγάλο της γιο 
στην ξενιτιά και που και πού, μια 
ελπίδα χτύπαγε στην καρδιά της.
Με τον καιρό έχασε και τον πικρα-
μένο σύντροφό της και έμεινε μόνη! 
Μόνη έμεινε να περιμένει το μεγάλο 
της γιο! Μα εκείνος δεν ερχόταν. 
Όταν έμαθε το φονικό που γίνηκε, 
έριξε πέτρα πίσω του. Ούτε να σκε-
φτεί τον τόπο που του αφάνισε τα 
τέσσερα αδέλφια του δεν ήθελε. Κι 
έτσι απόμακρος και βουτηγμένος 
στον πόνο, ξεκομμένος από κάθε τι 
που του θύμιζε την πίκρα που τον 
πότισε η πατρίδα του, ζούσε κάπου 
στην Αραπιά!...
Η μάνα του, η κυρά-Κανελλιώ δεν 
άντεξε άλλο και έκλεισε τα μάτια 
της χωρίς να τον δει. Κι ο Αριστεί-
δης στο Καμερούν, που τα ‘μαθε, 
από το βάρος του πόνου και της 
απελπισίας δεν άντεξε άλλο! Κου-
ράστηκε αρρώστησε, γέρασε!
Τα μηνύματα έφτασαν και εδώ! Και 
τα ξαδέλφια του φρόντισαν για τον 
ερχομό του. Κι ο Αριστείδης Τζιβα-
νόπουλος ξαναγύρισε! Απόμακρος 
με τα σημάδια του κλονισμού στην 
ψυχή του, πάτησε το βαρύ χώμα 
της γης που τον εγέννησε. Ήταν 
ανήμπορος πια να διαφεντέψει την 
μεγάλη περιουσία που κληρονόμη-
σε.
Η πίκρα από τα περασμένα δεν 
του είχε αφήσει 
περιθώρια για 
χαρές. Τίποτα πια 
δεν είχε νόημα γι’ 
αυτόν , αλλά και 
αν ακόμα υπήρχε 
κάποιο νόημα, ο 
ίδιος δεν ήταν σε 
θέση να το κατα-
λάβει.
Έτσι έσβησε και 
αυτός πριν λίγες 
μέρες και έκλει-
σε, ο δραματικός 
κύκλος αυτής της 
οικογένειας που 
έγραψε μια ιστο-

ρία βουτηγμένη στο αίμα και στον 
πόνο. Με το θάνατό του έκλεισαν 
όλα τα παράθυρα της ελπίδας. Δεν 
υπάρχει πιο συνέχεια.
Το όνομά του γράφτηκε στη μαρ-
μάρινη πλάκα και σφραγίστηκε για 
πάντα με τον τελευταίο απόγονο 
μιας οικογένειας με τραγική μοίρα.
Στο καλό Αριστείδη Τζιβανόπουλε!
Αγκάλιασε τ’ αδέλφια σου εκεί που 
θα πας, αφού δεν μπόρεσες να τα 
χαρείς σ’ αυτή τη ζωή.»

Μετά από αυτά, ας υπολογίσει κα-
θένας το γενικό κόστος του πολέ-
μου και της κατοχής και αν μπορεί 
ας εκτιμήσει και ας προσθέσει και 
το ποσό που εκτίμησε τις απώλειες 
της οικογένειας του Μιμίκου του 
Τζιβανόπουλου και της  Κανελ-
λιώς, που κυριολεκτικά αφανίστη-
κε.

Χρήστος Α. Μανίκης
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επιχείρησης μαντείων και χρη-
σμών”. Άλλωστε αυτή την “έξυπνη” 
τακτική ακολούθησε ο γιός του, Μι-
χαήλ και αυτός. Ο νεώτερος Μιχαήλ 
όταν είδε πως δεν καταστρεφόταν 
από πυρκαϊά κάποια πόλη, όπως 
είχε προφητεύσει, έσπευσε και την 
πυρπόλησε ο ίδιος!… Το ατύχημα 
ήταν ότι έγινε αντιληπτός από τους 
κατοίκους της πόλεως κι αυτό σήμα-
νε το τέλος του και το τέλος των… 
“προφητειών” του.

Στις μέρες μας μη έχοντας με τι 
άλλο ν’ ασχοληθούμε, επειδή μπαί-
νομε στη τρίτη χιλιετία, φέραμε στο 
προσκήνιο τον Νοστράδαμο, και 
αναστήσαμε όλους τους χρησμούς 
των αστρολόγων. Οι τηλεοράσεις και 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναγωνί-
ζονται περισσότερο χρόνο στους δι-
αδόχους του Νοστράδαμου.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 
έχουν εκτενείς στήλες με ωροσκό-
πια. Και για κάθε ενδεχόμενο, λήγο-
ντας του 20ού αιώνος και αρχομένου 
του 21ου, μιας κι έχουμε αναπτύξει 
σε απίστευτο βαθμό και την τηλεφω-
νία μας, παίρνουμε… “όσοι πιστοί” το 
09… και συνδιαλεγόμαστε αυτοπρο-
σώπως με την… Ανδρομέδα ή τον… 
κ. Πλούτωνα ή Κρόνο, πλουτίζοντάς 
τους κατά περίπτωση και μαθαίνο-
ντας ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας… Κι αν 
τολμήσετε πέστε κάτι στους αφελείς 
ενδιαφερομένους, που προάγουν 
ολοένα και περισσότερο τις “χρυσές 
δουλειές” των αστρολόγων.

Σε εποχή που το εμπόριο των 
ψυχοναρκωτικών ανθεί αφάνταστα 
κάποιοι ούτε που υποψιάζονται τον 
κίνδυνο. Ωστόσο τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.

Πως ο σημερινός άνθρωπος ανέ-

χεται μοιρολατρικά ένα τέτοιο εμπαιγ-
μό; Διότι περί καθαρού εμπαιγμού 
και αγυρτείας πρόκειται.

Διότι α) η αστρολογία απέτυχε 
άπειρες φορές. Κι αν κάποτε δεν 
έπεσε έξω, αυτό ήταν καθαρά συ-
μπτωματικό.

β) Διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία 
να πιστεύουμε πως τα νεκρά άστρα 
μπορούν να λύσουν τα προβλήματά 
μας ή να προφητεύσουν το μέλλον 
μας.

και γ) Διότι ούτε επιστήμη είναι, 
ούτε και αξιόπιστη αποδείχθηκε.

Η αστρολογία είναι ένα πολύ φθηνό 
και επικίνδυνο υποκατάστατο. Προ-
σφέρεται δε ανέντιμα, αλλά και πανά-
κριβα στον άνθρωπο. Και βέβαια σε 
κείνον που μη πιστεύοντας στο Θεό 
έχει την αφέλεια να προσδοκά λύση 
των προβλημάτων του από γόητες 
και πλάνους. Δηλαδή σε πρόσωπα, 
που γυρίζοντας μια γυάλινη σφαίρα 
ή “συνομιλώντας” με πνεύματα πα-
νούργα και πονηρά, τον σπρώχνουν 
στο ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
της ζωής του μοιρολατρικά.

Είναι να κλαίει κανείς για όσους 
ασκούν την απόκρυφη και “ευτελή” 
αυτή “τέχνη”, όπως επίσης και τα 
απατημένα και δυστυχισμένα θύμα-
τά τους…

Ν. Ροδινός

*Βλ. και άρθρο “Αστρολογία” στο 
Επιστημονικό και Φοιτητικό Περιοδι-
κό “Η Δράσις μας” τ. 374, Δεκέμβριος 
1999

“Προς την ΝΙΚΗΝ”, Φεβρουάρι-
ος 2000

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  
Η επιστήμη της απάτης
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Του Νίκου Τ. Παγώνη

να προσθέσω».
Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, η Μαριάννα Τζιάντζη, 
με τίτλο «Μια φοράδα που ξεψύχησε στη γράνα» 
αναφέρεται σε μερικά άλλα γεγονότα, άσχετα επι-
φανειακά με την πρώτη αφήγηση, που ενώνονται, 
όμως, πολύ δυνατά μεταξύ τους στα μαύρα άδυτα 
της ανθρώπινης ψυχής.
«Φρικτό θάνατο βρήκε ένα άλογο πέρυσι τον Ια-
νουάριο σε ένα χωριό του Δήμου Ολυμπίας. Ο ιδι-
οκτήτης του, που για κάποιο λόγο ήθελε να το ξε-
φορτωθεί, το έδεσε από τον κοτσαδόρο του αυτο-
κινήτου του και το έσερνε επί δύο χιλιόμετρα στην 
άσφαλτο, αναπτύσσοντας ταχύτητα την οποίαν 
δεν μπορούσε να φτάσει τρέχοντας το ζώο. (...) 
Ούτε στα κτήνη δεν αξίζει τέτοιο μαρτύριο: τα δύο 
μπροστινά πόδια του θηλυκού αλόγου έσπασαν, 
το δέρμα του τρίφτηκε κι έλιωσε, ενώ στην κοιλιά 
του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα που αιμορραγούσε 

και απ΄όπου φαίνονταν τα εντόσθιά του. Ύστερα 
ο ιδιοκτήτης έλυσε το ζώο, αφήνοντάς το σε ένα 
αρδευτικό χαντάκι, μια γράνα, για να αργοπεθά-
νει. Σε παρόμοια διαδικασία είχαν υποβληθεί το 
2009 στη Νέα Μανωλάδα και άνθρωποι, όχι όμως 
Έλληνες, αλλά Μπανγκλαντεσιανοί, με σκοπό τον 
σωφρονισμό τους, όχι τη θανάτωση τους». (…)
«Όταν όλοι σχεδόν οι Έλληνες αγρότες είχαν απο-
κτήσει τρακτέρ, πολλοί θανάτωσαν τα γαϊδούρια 
τους ή μάλλον επιτάχυναν το θάνατό τους. Κάποιοι 
απλώς τα εγκατέλειπαν δεμένα και χωρίς νερό σε 
ένα χωράφι, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, περνούσαν 
δύο σύρματα ανάμεσα στα σαγόνια του ζώου και 
τα έδεναν σφικτά στο κεφάλι του, με τρόπο ώστε 
το στόμα να μένει μισάνοικτο, ο γάιδαρος να μη 
μπορεί να φάει και να καταπιεί κι έτσι να πεθάνει 
από δίψα και ασιτία. Ένας φίλος, που μεγάλωσε 
σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, θυμάται τις μύγες 
που βούιζαν πάνω από τις αιμάσσουσες πληγές 
που χάραζε το σύρμα στα μάγουλα του δόλιου του 
ζωντανού. Ήταν μια σκληρή λύση ανάγκης, καθώς 
το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορούσε να αντέξει 
τη συντήρηση του γάιδαρου και του τρακτέρ, ενώ 
τότε μάλλον θα ήταν αδιανόητο να ασκηθεί δίωξη 
σε αγρότη για παραμέληση όνου».  
Σκληρή λύση ανάγκης... που δεν παύει, όμως, να 
δείχνει με μελανά χρώματα τα σκοτεινά αποθέμα-
τα απανθρωπιάς που ορισμένοι κρύβουν μέσα 
τους.
Πάντα κάποια δικαιολογία υπάρχει για τις οποιεσ-
δήποτε ακρότητες που διαπράττονται. Πάντα 
αναζητούνται αιτίες που να δικαιολογούν βαρβα-
ρότητες και φρικαλεότητες. Δικαιολογίες και αιτίες, 
όμως, που δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αν 
μη τι άλλο σέβονται, την ανθρώπινη υπόσταση 
τους.
«Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη οργάνωση που ενερ-
γεί με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας», μου 
έλεγε ο συνδαιτυμόνας μου. Με γνώμονα το συμ-
φέρον της Ελλάδας υποθέτω ενεργούσαν πρό-
σφατα οι Χρυσαυγήτες στην Αθήνα όταν κυνηγού-
σαν με κατσαβίδια και στειλιάρια τους αλλοδαπούς 
για να τους ξυλοφορτώσουν. 
Το «συμφέρον της πατρίδας», μάλλον θα είχαν 
κατά νου κι εκείνοι που έσφαξαν τον νεαρό μαύρο, 
πάλι στην Αθήνα. Την «Ελλάδα στους ‘Έλληνες» 
υποθέτω ότι προωθούσαν οι νεοναζί που τσάκι-
ζαν το κεφάλι των μελαψών με το κοντάρι της γα-

λανόλευκης. 
Το συμφέρον 
του φαίνεται 
πως κοίταζε 
και ο ιδιοκτή-
της της φορά-
δας (αν και η 
δικαιοσύνη έχει 
αντίθετη γνώμη 
και γι΄ αυτό τον 
πα ρ α π έ μ π ε ι 
σε δίκη με την 
κατηγορία της 
κακοποίησης 
και θανάτωσης 
ζώου).
Πόσο μεγάλο, 
όμως, μπορεί 
να είναι αυτό 
το συμφέρον 
που μας κάνει 
να φερόμαστε 
εμείς σαν ζώα;
Η αλήθεια είναι 
ότι κάποιες φο-
ρές ο νους του 

ανθρώπου θολώνει. Βλέπει μπροστά του το πρό-
βλημα και αναζητά την πλέον εύκολη και αποτελε-
σματική λύση. Χωρίς πολύ σκέψη, σχεδόν τυφλά, 
αφήνει τα ζωώδη του ένστικτα να κυριαρχούν και 
ενεργεί απερίσκεπτα, χωρίς ενδοιασμούς και συ-
ναισθηματισμούς.
Κάπως έτσι, φαίνεται, ότι νοιώθουν πολλοί κάτοι-
κοι του κέντρου της Αθήνας, αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση εγκληματικότητας, που επιβάλει τον 
φόβο, ο οποίος συνδράμει στο να φέρνει στην επι-
φάνεια συναισθήματα αντίθετα με το ήθος και τη 
θρησκευτική πίστη των περισσοτέρων. 
Είναι, όμως, συναισθήματα που υπαγορεύονται 
από την ανάγκη αυτοπροστασίας και αυτοσυντή-
ρησης και όχι από βαθιά ριζωμένες ιδεολογίες και 
νοοτροπίες, που ξεφεύγουν κατά πολύ από την 
ανθρωπιά. 
Και εννοώ εκείνους που διέπονται από ρατσιστι-
κές, μισαλλόδοξες ιδέες, νταήδες τύπου Καζάκου, 
που δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, να δείρουν, 
να πληγώσουν, ακόμα και να φονεύσουν, υπο-
στηρίζοντας, δήθεν, «το συμφέρον της χώρας».
Πολύ λίγο διαφέρουν από εκείνους τους παλικα-
ράδες που απάνθρωπα βασανίζουν τα απροστά-
τευτα ζώα (για να τους δω να κάνουν κάτι το παρό-
μοιο σε κανένα λιοντάρι), και που, επιπλέον, στην 
περίπτωση της φοράδας και των γαϊδουριών, τα 
άμοιρα ζώα, τους είχαν πιστά υπηρετήσει.
Τίποτα φίλοι μου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρωπιά μας. Τη δύναμη εκείνη που μας κάνει 
να ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού 
βασιλείου, το χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, δεν 
το κληρονομούμε έμφυτα, αλλά χρειάζεται πολλή 
και επίμονη καλλιέργεια για να το αποκτήσουμε.
Παραδόξως, εκείνοι που επιδιώκουν να επαναφέ-
ρουν τους «Εθνικούς Έλληνες», δηλαδή εκείνους 
που πιστεύουν και ενεργούν με οδηγό τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό (δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα 
συναφή), εντρυφούν έναν έντονο εθνικισμό, με 
ρατσιστικές, νεοναζί, ιδεολογίες. Είναι εκείνοι που 
παρουσιάζουν έντονη ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, 
απανθρωπιά και που είναι διατεθειμένοι, με την 
πρώτη ευκαιρία, να λιντσάρουν, να κτυπήσουν και 
να κακοποιήσουν οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στο 
εθνικιστικό τους προφίλ.
Και λέω παραδόξως, διότι ο συνδαιτυμόνας μου 
από όλη την πνευματική παρακαταθήκη των αρ-
χαίων ημών προγόνων θυμήθηκε μόνο εκείνο το 
«πας μη Έλληνας βάρβαρος», αν και ανέφερε σε 
κάποια στιγμή ότι «Έλληνας είναι ο μετέχων της 
ημετέρας παιδείας» (λέτε γι’ αυτό να ζητούσαν 
από τους αλλοδαπούς να πουν την αλφαβήτα 
πριν να τους κατραπακιάσουν οι αγαπώντες τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;).
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο χορτάτος έχει 
περισσεύματα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ο κα-
κομοιριασμένος, ο αγωνιών για το αύριο, πού να 
βρει το σθένος να σκεφτεί τίποτα άλλο από την 
επιβίωση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
καθημερινά αντιμετωπίζει. Η ανέχεια και η δυστυ-
χία απαξιώνει τον άνθρωπο, λένε, και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις έτσι είναι. Όχι γιατί έτσι 
γεννηθήκαμε, αλλά επειδή έτσι μάθαμε. Δηλαδή, 
επειδή λείπει η παιδεία και η καλλιέργεια. 
Παιδεία και καλλιέργεια, όμως, υποτίθεται ότι κατέ-
χουν οι λάτρες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Ή μήπως κι αυτός έχει πέσει θύμα και χρησιμεύει 
σαν δικαιολογία για τις ανομίες και την απανθρω-
πιά όλων εκείνων που ο νους τους θολώνει από το 
μίσος και την έχθρα;
Δεν ξέρω. Πάντως εκείνο που ξέρω και καταλα-
βαίνω πολύ καλά είναι ότι δύσκολα θα έλθει ο και-
ρός που δεν θα φρίττω με τις ιστορίες που συχνά 
διαβάζω. 
Να, λοιπόν, πώς ένας εκ φύσεως αισιόδοξος με-
τατρέπεται σε απαισιόδοξο. 
Αν και, πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που δεν το 
θέλω καθόλου.    
.
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κόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον 

λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’ 

κάλλιον του πισκόπου.»
Δηλαδή:
Δεν φεύγω Κιόρογλου, γιατί αν 

φύγω, η φυγή μου
Θα γίνει αιτία θανατικού σε όλους 

τους Ρωμιούς του τόπου
Με την φυγή μου, να βάλω θηλιά 

στο λαιμό του κόσμου; 
Αντί του αίματος των πολλών καλύ-

τερα το αίμα του Επισκόπου.

«Αυτός είναι άλλος τόπος, με 
ανθρώπους άλλης φυλής»

 Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. 

Οι ήρωες εκείνοι ξεχάστηκαν. Ακόμα 
και όταν τυπικά τους τιμούμε, άλλα 
επιδιώκουμε, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις πρόσφατες εορταστικές εκ-
δηλώσεις κατά την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου.
 Εμείς οι σημερινοί Ελληνες ζούμε 

ελεύθεροι και φτάσαμε σε αξιοζήλευ-
τα σημεία προόδου.
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω χρεών 

και μνημονίου, χάθηκαν πολλά από 
τα «κεκτημένα» που έκαναν την ζωή 
των νεο-Ελλήνων δυσκολότερη.
 Γι’ αυτό βλέπουμε καθημερινά 

απεργίες, συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις. Ναι είναι δύσκολα τα πράγμα-
τα αλλά με τις απεργίες, τις καταλή-
ψεις και τους «αγανακτισμένους» δεν 
είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η κρίση. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς οι σημε-
ρινοί Ελληνες αλλάξαμε στόχους. 
Ξεχάσαμε το συμφέρον της Πατρί-
δας, ξεχάσαμε το «εμείς» και  μας 
καίει μόνο το ατομικό συμφέρον και 
το «εγώ.»
 Αυτά φαίνεται είδε και ο αείμνηστος 

καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, που πέθανε πριν από 
λίγο καιρό, στις 5 Σεπτεμβρίου.
 Γνωστός ο καθηγητής με τον οποίο 

πολλοί πιθανώς να διαφώνησαν σε 
πολλά από όσα έλεγε και έκανε όσο 
ζούσε. Ομως λίγο πριν αποχαιρετίσει 
τα εγκόσμια, μόλις δύο ημέρες πριν 
κλείσει τα μάτια του είχε γράψει 
ένα  αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε 
αυτό γράφει: 
"Η ζωή πάνω στο νήμα. Σαλπάρω 

ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτή που 
αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι 

πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος 
τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. 
Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά 
τους; Νάστε όλοι καλά".
 Δυστυχώς με τις διαπιστώσεις του 

καθηγητή Γεωργίου-Αλέξανδρου 
Μαγκάκη σήμερα συμφωνούν πολ-
λοί που έκπληκτοι διαπιστώνουν 
ότι πλέον έχει «γίνει άλλος τόπος» 
και σε αυτήν κατοικούν «άνθρωποι 
άλλης φυλής. Γιατί δεν είναι πολλοί 
εκείνοι που θα δουν κοινά μεταξύ 
των Ελλήνων του 1821, τον αγώνα 
των Ελλήνων Κυπρίων ειδικά και 
των σημερινών Ελλήνων.
 Ας ευχηθούμε ότι η «Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» και ότι παρά τα όσα γί-
νονται γύρω μας, θα ξαναβρούμε σαν 
Εθνος τον βηματισμό των προγόνων 
μας και θα μείνουμε πιστοί, «τοις 
κεινων ρήμασι πειθόμενοι». 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ  93

Για τις μεταγραφές:

«Η οργάνωση της προετοιμασίας 
θα κριθεί από το αν θα βγούμε στο 
Champions League ή στο Europa 
League. Δεν μπορούμε να πούμε 
ακόμα για την προετοιμασία. Είναι 
πράγματα που τα δουλεύουμε. Όσον 
αφορά στους ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει των πλέι-οφ και επειδή η ομάδα 
πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή 
και αφοσιωμένη, δεν υπάρχει καμία 
συζήτηση.
» Υπάρχει δέσμευση ότι ο κορμός 
κατά 90% δεν θα χαλάσει και θα πα-
ραμείνει όπως έχει. Ο Ολυμπιακός 
Βόλου θα κάνει από 5 μέχρι 7 μετα-
γραφές. Θα προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο, για παίκτες που έχουμε δει. 
Δεν είναι της συζήτησης. Η ομάδα θα 
πουλήσει ανάλογα με την αξία του, 1,5 
παίκτη. Δηλαδή έναν, άντε δύο. Και 
θα τον αναπληρώσουμε με καλύτερο. 
Του χρόνου θα υπάρχουν υψηλότεροι 
στόχοι».

Για τα προβλήματα που είχε ο φά-
κελος του Ολυμπιακού Βόλου:

«Είναι ένα πρόστιμο που μπήκε για 
παράλειψη κάποιων στοιχείων, που 
τα πήγαμε πιο μετά και αφορούσαν 
τις ακαδημίες. Η Super League έχει 
συγκεκριμένα status και είναι δύσκο-
λο από ξυπόλητοι, να φορέσουμε 
σμόκιν. Θέλει χρόνο να προσαρμο-
στούμε. Με άριστα το 10 θα έδινα 9 
στους ανθρώπους που δουλεύουν 
στις υποδομές. Ευχή μου είναι να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται 
χρόνος και θα βελτιωθούμε σε αυτό 
το κομμάτι.
» Είναι ανεπίτρεπτο σε μα επαρχιακή 
πόλη να μην υπάρχουν υποδομές 
και να μην υπάρχει δυνατότητα τα 
παιδιά να κάνουν αθλητισμό μέσα 
σε ανθρώπινες καταστάσεις. Έχουμε 
διάθεση και οράματα, αλλά θέλουμε 
και τη συμπαράσταση της τοπικής 
κοινωνίας. Από υποδομές και έργα, 
δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είναι 
ντροπή για τους πολιτικούς. Θέλουμε 
όλο τον κόσμο δίπλα. Ας ελπίσουμε 
ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθή-
σουν και θα κάνουν 5 πράγματα για 
αυτήν την πόλη».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η 
ομάδα στο ΕΑΚ:

«Ό,τι αξίζεις εισπράττεις και παίρνεις. 
Πριν 1,5 χρόνο δώσανε 280.000 για 
να φτιάξουν το ΕΑΚ. Τώρα είναι σε-
ληνιακό τοπίο. Έπρεπε να τους κρε-
μάσουν και να τους φτύνει ο κόσμος. 
Στη Β’ Εθνική είπα ότι δεν μπαίνω 
εδώ. Ούτε τουαλέτα δεν υπήρχε. Σιγά 
σιγά πάμε στο καλύτερο. Ελπίζω μαζί 
να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποια 
είναι η φυσική έδρα; Το ΕΑΚ; Πάρτε 
το εσείς. Το άξιζε πριν η ομάδα. Τώρα 

δεν το αξίζει. Αυτός είναι τώρα ο Ολυ-
μπιακός Βόλου; Κοιτάμε μπροστά».

Για την προσέλευση του κόσμου 
στα πλέι-οφ:

«Δεν θα αναφερθώ στα παιχνίδια. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο φίλαθλος, 
ως ένα ευχαριστώ σε όλους, είναι να 
αγοράσουν ένα εισιτήριο και να τιμή-
σουν αυτήν την ομάδα. Με τον ΠΑΟΚ 
θα τυπωθούν ακριβώς 1500 και θα 
διατεθούν από 500 εισιτήρια σε κάθε 
έναν από τους τρεις συνδέσμους. 
Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατέ-
ψουμε την ομάδα. Δίνετε η ευκαιρία σε 
λογικές τιμές, να πάρουν εισιτήρια και 
να δουν αυτήν την ομαδάρα. Στα άλλα 
ματς έχουμε τη διάθεση να δώσουμε 
εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και 
με τη σειρά τους να μας δώσουν και 
αυτοί».
Newsroom ΔΟΛ

Με βάση τις καταγγελίες του Μπέου
H Ένωση Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου κάλεσε σε απολογία τον 
Κούγια

Αθήνα Σε απολογία κλήθηκε ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Αλέξης 
Κούγιας, από την Πρωτοβάθμια 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ & Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, με βάση τα όσα 
έχει καταγγείλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 
Η κλήση, η οποία αξίζει να σημειωθεί 
ότι κοινοποιήθηκε τόσο στον Αχιλλέα 
Μπέο, όσο και στον πρώην πρόεδρο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Νικόλα Πα-
τέρα, αναφέρει τα εξής:
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επι-
τροπή της FOOTBALL LEAGUE - 
FOOTBALL LEAGUE 2, κάλεσε σε 
απολογία την Πέμπτη 5-5-2011 και 
ώρα 10:00 τον πρόεδρο της ΠΑΕ 
Παναχαϊκή 2005 κ. Α. Κούγια προς 
απολογία για τις πειθαρχικές παρα-
βάσεις που καταγγέλλονται στην με 
ημερομηνία 29-3-2011 καταγγελία 
του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
Βόλου κ. Αχ. Μπέου, η οποία ήδη 
του έχει κοινοποιηθεί και η οποία του 
κοινοποιείται και πάλι μόνο όμως κατά 
το σκέλος της που με αυτήν καταγγέλ-
λονται πειθαρχικές παραβάσεις που 
φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος του 
καταγγέλλοντος, αθλητικών παρα-
γόντων, Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων και Επαγγελματικών Πο-
δοσφαιρικών Ενώσεων».
Newsroom ΔΟΛ

Ο Βαρδινογιάννης παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια του

Αθήνα O Γιάννης Βαρδινογιάννης 
εμμένει στην αρχική του θέση να μην 

είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων, 
ωστόσο ο πολυμετοχικός Παναθηνα-
ϊκός περνά στην διακυβέρνηση του, 
ενεργοποιώντας στο διοικητικό συμ-
βούλιο τους δύο εξαδέλφους του Νίκο 
Θ. και Νίκο Γ. Βαρδινογιάννη.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι πιο σημαντικές ενδείξεις για την 
εμφάνιση της φιλοσοφίας του Τζίγκερ 
θα παρουσιαστούν στο τέλος του κα-
λοκαιριού, λίγο πριν από την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Ποιες είναι αυτές 
οι ενδείξεις; Ο,τι πιο ριζοσπαστικό είναι 
η είσοδος ενός Βαρδινογιάννη στο δι-
οικητικό σχήμα. Συζητείται η ανάληψη 
της αντιπροεδρίας από έναν εκ των 
δύο Νίκων Βαρδινογιάννηδων, ξά-
δερφων του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ.
Αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου έως 
την παραίτηση του Νίκου Θόδωρου 
Βαρδινογιάννη. Ο έτερος, ο γιος του 
«Καπετάνιου», παραμένει ενεργό 
μέλος του Δ.Σ. Ασφαλώς έχει μεγάλη 
συμβολική σημασία η τοποθέτηση 
ενός μέλους της οικογένειας σε διοι-
κητικό πόστο.
Επιπλέον, ο Τζίγκερ στρέφεται σε 
περιπτώσεις γνωστών, δοκιμασμένων 
και έμπιστων προσώπων για θέσεις 
- κλειδιά εντός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος (Ζάετς, Βέλιτς, Λιβαθηνός). 
Ασφαλώς και «μετράει» την κοινή πα-
ναθηναϊκή γνώμη και τις όποιες αντι-
δράσεις μπορούν να προκύψουν, γι’ 
αυτό και κρατάει το χαρτί του άφθαρ-
του προσώπου. Φαίνεται πάντως ότι 
θα κάνει όσα περνούν από το χέρι του 
για να προκριθεί λύση δοκιμασμένου 
τεχνικού διευθυντή, αλλά και γενικού 
αρχηγού.

Συν τοις άλλοις, ο Βαρδινογιάννης 
στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον 
Γόντικα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
καταλάβει και επίσημα τον τίτλο του 
προέδρου. Αν κι αυτό μικρή σημασία 
έχει από τη στιγμή που παραμένει ο 
άνθρωπος ο οποίος «τρέχει» τη διοι-
κητική καθημερινότητα. Αδιευκρίνιστο 
παραμένει αν θα παραμείνει ενεργή η 
διοικούσα επιτροπή, αφού ήδη Νίκας 
και Πολέμης έχουν περάσει -για δια-
φορετικούς λόγους- σε δεύτερο πλάνο.
Ενα από όσα δεν έχουν αποσαφηνι-
στεί ακόμα, καθώς εκκρεμούν τα πλέι 
οφ, είναι το θέμα του προπονητή. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζε-
σουάλδο Φερέιρα δεν έχει πείσει τον 
Βαρδινογιάννη και επομένως υπάρχει 
στην ατζέντα σοβαρή πιθανότητα αντι-
κατάστασής του. Οπως έχει τονιστεί 
στο παρελθόν, τα πλέι οφ θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του 
Πορτογάλου.
Υπάρχουν κι άλλες σκέψεις του με-
γαλομετόχου. Επιθυμία του Τζίγκερ 
όμως είναι να περάσει το καλοκαίρι 
των μεγάλων εμποδίων (με τις πωλή-
σεις πρωτοκλασάτων παικτών και τις 
περικοπές συμβολαίων) και μετά να 
προχωρήσει στην περαιτέρω εφαρ-
μογή τους. Και αυτό για να αποφύγει 
τη μεγάλη φθορά.
Αποφασισμένος να επιστρέψει στον 
Παναθηναϊκό είναι ο Ματίας Μπιάρ-
σμιρ. Ο διεθνής Σουηδός, ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη 
Ρόζενμποργκ τόνισε ότι τον Ιούλιο θα 
ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.
Newsroom ΔΟΛ
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Υπήρξε καθηγητής του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ, φιλόσο-
φος, ιστορικός και γνώστης της 
θεολογικής γραμματολογίας, γνω-
στός στο χώρο της διανόησης, από 
τα συγγράμματα, τις διαλέξεις και 
τις διδαχές του, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, την Ελλάδα και ανά τον κό-
σμο. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο 
Καβαρνό, ο οποίος όπως αναφέρει 
ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης, απεβίωσε πρόσφατα σε ηλικία 
93 ετών ως απλός καλόγερος στο 
Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
στην Αριζόνα.
Γεννήθηκε στη Βοστόνη, στις 19 

Οκτωβρίου του 1918, από γονείς 
μετανάστες, τον Παναγιώτη και 
την Ειρήνη, με καταγωγή από τη 
Λέσβο, οι οποίοι πήραν τα τρία 
τους παιδιά, την Φραγκούλα, τον 
Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο και 
επέστρεψαν στο χωριό τους, τον 
Τρίγωνα - Πλωμαρίου. Ο Κωνστα-
ντίνος τελείωσε εκεί το Δημοτικό 
Σχολείο και στη συνέχεια η οικο-
γένεια επέστρεψε στη Βοστόνη.
Ο φιλομαθής Κωνσταντίνος Κα-

βαρνός, αποφοίτησε με άριστα 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ. Ξεκίνησε με σπουδές 
στη Βιολογία, Βοτανολογία, Φυσι-
κή Ανθρωπολογία και Βιοχημεία, 
καθώς ήθελε να γίνει γιατρός, άλ-
λαξε όμως γνώμη και σπούδασε 
φιλοσοφία.
Γνώριζε απταίστως την Ελληνική, 

Αγγλική, Γαλλική, Αρχαία Ελληνι-
κή και την Λατινική Γλώσσα. Εξέ-
δωσε πάνω από εκατό βιβλία, ενώ 
πολλά άλλα παρέμειναν αδημοσί-
ευτα. Με την εργασία του, «Ο Βίος 
του Ατόμου κατά τον Πλάτωνα εν 
σχέσει προς τον Χριστιανισμό και 
την νεωτέρα Φιλοσοφία», κέρδισε 
το 1941 στο Χάρβαρντ το βραβείο 
«Francis Bowen Prize».
Μετά τη θητεία του στον αμε-

ρικανικό στρατό, το 1945 κέρδι-
σε και πάλι το βραβείο «Francis 
Bowen Prize» για τη μελέτη του 
«Το Πρόβλημα του Προορισμού 
του Ανθρώπου εντός της Φιλοσο-
φίας του Πλάτωνος».
Το Χάρβαρντ τον κατάταξε ανά-

μεσα στους διαπρεπείς φοιτητές 
του, τον εξέλεξε ως «Sheldon 
Fellow» και του έδωσε τη δυνα-
τότητα, καλύπτοντας όλα τα έξο-
δα του, να ταξιδέψει σε χώρες του 
εξωτερικού, ώστε να μελετήσει τα 
διάφορα φιλοσοφικά τους συστή-
ματα και να γνωριστεί με προσω-
πικότητες επιστημόνων. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και 
αλλού.
Στην Ελλάδα γνώρισε και συζή-

τησε τις σύγχρονες φιλοσοφικές 
θεωρίες με τον τότε πρόεδρο της 
Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννη Κα-
λιτσουνάκη, με τους καθηγητές 
της φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, Θεόδωρο Βορέα 

και Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και 
με τους καθηγητές φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη και Ιω-
άννη Ιμβριώτη.
Επιστρέφοντας στη Βοστώνη 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας του 
Χάρβαρντ με την διατριβή, «Η 
Κλασσική Θεωρία της Σχέσεως», 
μία ιστορική και κριτική μελέτη 
για την μεταφυσική του Πλάτω-
νος, του Αριστοτέλη και του Θωμά 
του Ακινάτη.
Ο καθηγητής Καβαρνός συνδέ-

θηκε με στενή γνωριμία και φιλία 
με τον πρωτοπρεσβύτερο Αστέριο 
Γεροστέργιο, προϊστάμενο της 
κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ 
της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν 
συμφοιτητής στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία του σημε-
ρινού Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου. Ο ίδιος έχει συγ-
γράψει τον βίο του καθηγητή και 
μοναχού Κωνσταντίνου Καβαρ-
νού.
«Αγαπούσε κάθε τι το κλασσι-

κό και Ελληνικό. Εύρισκε ψυχική 
γαλήνη και μεγάλη χαρά διαβάζο-
ντας κλασσικούς συγγραφείς της 
αρχαιότητας, αλλά και των μεταγε-
νέστερων χρόνων, όπως τον Μέγα 
Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νύσσης, 
τον Μέγα Φώτιο, τον Ιωάννη Δα-
μασκηνό και άλλους. Πριν από 
δεκαετίες μελέτησε και μετέφρασε 
στην Αγγλική γλώσσα και εξέδωσε 
σε δύο τόμους ανθολογία της Φι-
λοκαλίας των Ιερών Νηπτικών Πα-
τέρων», επισημαίνει στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο π. Αστέριος.
Ο αείμνηστος, σύμφωνα με τον 

π. Αστέριο, είχε προσωπική φιλία 
και μεγάλη εκτίμηση για τον μεγά-
λο λογοτέχνη και αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου, όπως μαρτυρούν οι 92 
ανέκδοτες επιστολές τους προς αυ-
τόν.
Πολλά από τα έργα του μετα-

φράστηκαν σε διάφορες γλώσσες 
(Αλβανικά, Αραβικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Σερ-
βικά).
«Δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή 

για τις μεταφράσεις, αλλά η χαρά 
του ήταν να βλέπει τα έργα του 
να κυκλοφορούν σε παγκόσμια 
κλίμακα», επισημαίνει ο π. Αστέ-
ριος. Και συνεχίζει: «Τον πλήγωνε, 
όμως, βαθιά η καταστροφή της ελ-
ληνικής γλώσσας, κι έλεγε ότι μελ-
λοντικά οι Έλληνες θα ανανήψουν, 
θα εκτιμήσουν και αγαπήσουν το 
λαμπρό παρελθόν τους και θα ερ-
γασθούν για την πνευματική τους 
ανόρθωση».
Ο αείμνηστος Μοναχός Κων-

σταντίνος Καβαρνός διέθετε πολύ 
καλή μνήμη γι’ αυτό θυμόταν λε-
πτομέρειες ακόμα και από τα μα-
θήματα που είχε ακούσει πριν πολ-
λές δεκαετίες από τους καθηγητές 
του. Ο «νέος άγιος των Ελληνικών, 

αλλά και των Αγγλικών Γραμμά-
των», όπως τον χαρακτηρίζει ο 
βιογράφος του, ήταν γνώστης της 
Βυζαντινής μουσικής και έγραψε 
τρεις εργασίες πάνω στο θέμα, ενώ 
επί δεκαετίες έψαλε «με μελωδικό-
τατα και κατανυκτικότατα, κατά το 
Αγιορείτικο ύφος».
«Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καβαρνός ζούσε τη μοναχική ζωή 
μέσα στον κόσμο και πριν ακόμα 
γίνει μοναχός στο Μοναστήρι του 
Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα γι’ 
αυτό και πολλοί τον αποκαλούσαν 
κοσμοκαλόγερο», ανέφερε ο π. 
Αστέριος και πρόσθεσε πως «όταν 
επρόκειτο να γράψει κάτι σπου-
δαίο ή να δώσει κάποια διάλεξη 
τηρούσε αυστηρή νηστεία για να 
έχει διαυγή νου».

ww.kathimerini.grμε πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καβαρνός
Από κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ, 

μοναχός στην Αριζόνα

Το κατάστημά μας θα παραμενει κλειστά 
τα Σάββατα μέχρι 6 Οκτωβρίου

Τελ Αβίβ, Ισραήλ Αυξάνονται οι απόπειρες και 
τα περιστατικά αυτοπυρπόλησης στο Ισραήλ 
μετά τον θάνατο του ακτιβιστή Μόσε Σιλμάν, ο 
οποίος έβαλε φωτιά στον εαυτό του στη διάρ-
κεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ. 
Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 
τρεις απόπειρες αυτοπυρπόλησης στη χώρα, 
οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται σε 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
Ισραηλινοί πολίτες.
Τη Δευτέρα ένας 47χρονος Ισραηλινός προ-
σπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από το δη-
μαρχείο της πόλης Νετιβότ. Άνδρες της ασφά-
λειας του δημαρχείου κατάφεραν να τον απο-
τρέψουν. 
Το βράδυ της Κυριακής ένας 65χρονος περι-
λούστηκε με εύφλεκτο υγρό έξω από αστυνομι-
κό τμήμα στην πόλη Οφακίμ στο νότιο Ισραήλ, 
ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Αστυνομικοί τον έπιασαν και τον εμπόδισαν να 
προχωρήσει στην πράξη αυτή. Ο άνδρας δεν 
είχε εμφανή τραυματισμό αλλά εστάλη στο νο-
σοκομείο για εξετάσεις.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, 
Μίκι Ρόζενφελντ, κίνητρο του άνδρα ήταν τα οι-
κονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Νωρίτερα την Κυριακή, ένας ανάπηρος Ισραη-
λινός βετεράνος του στρατού αυτοπυρπολήθη-
κε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Γιεχούντ, 
κοντά στο Τελ Αβίβ.
Ο καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα Ακίβα 
Μαφάι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με 
εγκαύματα στο 80% του σώματός του. 
Είχε καταφέρει να περιλούσει τον εαυτό του με 
βενζίνη και να βάλει φωτιά, έπειτα από διένε-
ξη με τις Αρχές για τα επιδόματα ανεργίας και 
στέγασης.
Η νέα αυτή απόπειρα σημειώθηκε δέκα ημέρες 
μετά την αυτοπυρπόληση του Μοσέ Σιλμάν στο 
Τελ Αβίβ. Ο Σιλμάν αυτοπυρπολήθηκε στη δι-

άρκεια διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ εναντίον του 
υπερβολικού κόστους στέγασης και ζωής στο 
Ισραήλ.
Σε επιστολή του προς τον Iσραηλινό πρωθυ-
πουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Σιλμάν τον 
κατηγόρησε ότι παίρνει «από τους φτωχούς για 
να δώσει στους πλούσιους».
Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, ο Σιλμάν είχε 
υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο και 
δεν ήταν σε θέση να εργαστεί. Παρά το ότι είχε 
αναγνωριστεί ότι είχε 100% αναπηρία από το 
εθνικό ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης, λάμβα-
νε επίδομα μόλις 2.300 σέκελ (περίπου 469 
ευρώ) τον μήνα και πρόσφατα είχε ενημερωθεί 
ότι δεν ήταν δικαιούχος κοινωνικής στέγασης.
Ο Σιλμάν υπέκυψε στα τραύματά του την Πα-
ρασκευή και κηδεύτηκε την Κυριακή.
Εκατοντάδες άνθρωποι παρέστησαν στην 
κηδεία του, ενώ χιλιάδες άτομα είχαν κατέβει 
στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου σε πο-
ρείες στη μνήμη του Σιλμάν. Η κίνηση του Σιλ-
μάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά και 
διαφωνίες.
Ορισμένοι ακτιβιστές τον χαρακτήρισαν σύμ-
βολο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων, ενώ 
άλλοι επέκριναν την πράξη του λέγοντας ότι 
δημιουργεί ένα βίαιο και επικίνδυνο προηγού-
μενο.
Εκτός από τις αυτοπυρπολήσεις του τελευταί-
ου 24ώρου και άλλοι Ισραηλινοί έχουν απειλή-
σει να μιμηθούν το παράδειγμα του Σιλμάν.
Τα γεγονότα αυτά εκτιμάται πως εντείνουν τις 
πιέσεις στην δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου να 
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που είχε προτεί-
νει μια επιτροπή την οποία συνέστησε πέρυσι, 
έπειτα από ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων. 
Μεταξύ άλλων, οι διαδηλωτές αξίωναν από τις 
αρχές να φροντίσουν να υπάρχει πιο προσιτή 
στέγαση.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό/Γερμανικό

Μετά τον θάνατο ακτιβιστή
Αυξάνονται οι απόπειρες και τα περιστατικά 

αυτοπυρπολήσεων στο Ισραήλ



Ελληνοκαναδικό  BHMA84           Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ 77

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αγώνες Football League  10η αγωνιστική
Καθώς όλοι περιμένουν την οριστική 
απόφαση των δικαστηρίων για τον 
αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, 
που σίγουρα δεν θα είναι ευχάριστη 
για τον Παναθηναϊκό, ο πρωτοπόρος 
Ολυμπιακός προχώρησε αήττητος 
αφού νίκησε και τον Αστέρα Τρίπολης 
με 3-1. Ετσι η υπόθεση-τίτλος θα 
πρέπει να θεωρηθεί τελειωμένη
 Ο Παναθηναϊκός έχασε νέο έδαφος, 
αφού έχασε από τον Ηρακλή με 
1-0. Ετσι βρέθηκε στην τρίτη, όπου 
συγκατοικεί με τον Πανιώνιο ο οποίος 
νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0.
 Στην δεύτερη θέση πέρασε η ΑΕΚ που 
νίκησε τον Παναιτωλικό με 2-0.
Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η νίκη 
του ουραγού Πανθρακικού επί του 

Ατρομήτου με 2-1. Ο αγώνας έγινε 
στην έδρα του Ατρομήτου, που 
φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κρίση. 
 Η νίκη του Πανθρακικού σε 
συνδυασμό με την  ήττα της Καλλονής 
από τον ΠΑΟΚ, (3-1)  έφερε τις 
δύο ομάδες να ισοβαθμούν στην 
τελευταία θέση.
 Ο Πλατανιάς που εντυπωσίασε στους 
τελευταίος αγώνες, παρεχώρησε 
λευκή ισοπαλία στην Βέροια, ενώ 
στην Λεβαδειά η τοπική ομάδα νίκησε 
την Ξάνθη με 1-0. 
Τα πλήρη αποτελέσματα της 12ης 
αγωνιστικής, η βαθμολογία και το 
πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής 
έχουν ως εξής:  

Η πρωτοπόρος Λάρισα σκόνταψε 
στην Πάτρα φέρνοντας ισοπαλία 
(1-1) με την Παναχαϊκή. Ως τόσο 
και παρ’ ότι τα Τρίκαλα που 
ακολουθούν νίκησαν τα Χανιά 
(2-1) παρέμεινε στην κορυφή 
έχοντας διαφορά ασφαλείας 
τεσσάρων βαθμών, 24 έναντι 
20 βαθμών. Στην τρίτη και την 
τέταρτη θέση ακολουθούν 
Απόλλων Σμύρνης που νίκησε 
τον Κισσαμικό (1-0) και η 
Κέρκυρα που νίκησε την Λαμία 
με 3-2. Η Λαμία όμως έχει πολλά 
παράπονα με την διαιτησία 
κάτι που μπορεί να επηρεάσει 
ακόμα και την παραμονή της στο 

Πρωτάθλημα. 
Στους άλλους αγώνες 
ο Ολυμπιακός Βόλου 
νίκησε εύκολα τον ουραγό 
Πανελευσινιακό με 5-1, ο 
Πανσερραϊκος την Ζάκυνθο 
με 1-0, ενώ η  Αναγέννηση 
Καρδίτσας τον Αχαρναϊκο με 
1-0, ενώ ο Αγροτικός Αστέρας 
πέτυχε την έκπληξη νικώντας 
τον Εργοτέλη και μάλιστα 
στην έδρα του με 2-1. Τα 
πλήρη αποτελέσματα της 10ης 
αγωνιστικής, το πρόγραμμα 
της επομένης αγωνιστικής 
και η βαθμολογία έχουν ως 
ακολούθως: 
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The best piece of Greece

For more information
exports@alfapastry.com | alfapastry.com

alfa ATHANASIOS D. KOUKOUTARIS S.A.
1st Km Kozani-Argilos Road • 50100 Kozani, Greece Tel.: +30 24610 42103, Fax.: +30 24610 33305

50 YEARS OF UNIQUE CULINARY
CREATIONS BY ALFA!
alfa, the producer of exceptional pastry creations, 
celebrates this year its 50th anniversary. Enjoy traditional 
pies with the delicious scent of Greece which invite you to 
follow them on a unique culinary journey, full of flavors and 
aromas! alfa is actively engaged in the food service and 
retail markets, bringing to the world its authentic and 
celebrated pies from Greece!

Treat yourself to the best piece of Greece.

NUTRITION BANNER

Food service 
and retail products 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ:
GROUPE PHOENICIA GROUP INC.

Mοntreal Τηλ.: 514-389-6363
Toronto Τηλ.: 905-829-2488
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ΔΕΥΤΕΡH ΣΥΝΕΧΗ ΝΙΚΗ

IMPACT – F. C. DALLAS 2-1

Μεγάλη νίκη πέτυχε η ομάδα του Μόντρεαλ, 
νικώντας την καλύτερη ως τώρα ομάδα του πρω-
ταθλήματος, του Ντάλλας. Μην παραλείψουμε το 
γεγονός ότι το Ντάλλας έχει στην ενδεκάδα του 
δύο μεγάλα αστέρια τα οποία ομολογουμένως 
μας εντυπωσίασαν. Πρόκειται για τον 22χρονο 
Κολομβιανό διεθνή FABIAN CASTILLIO, ο οποί-
ος δεν σταματιόταν από κανέναν, αφού διαθέτει 
υψηλή τεχνική, κλειστή ντρίπλα και ταχύτητα με 
την μπάλα και τον 24χρονο Αργεντινό, το 10αρι 
του Ντάλλας MAURO DIAZ που με τις υπέροχες 
μπαλιές του δημιουργούσε πανικό στην IMPACT. 
Όμως, όλα αυτά καθώς και η συντριπτική υπε-
ροχή του DALLAS, ιδιαίτερα από το 65ο λεπτό 
ως το τέλος του αγώνα, δεν ήταν ικανά να αφαι-
ρέσουν την νίκη από την τοπική ομάδα. Πρέπει 
να παραδεχτούμε ότι τα 20 τελευταία λεπτά του 
αγώνα ήταν για γερές καρδιές καθώς το F.C. DAL-
LAS είχε κυριολεκτικά την υπεροχή και προσπα-
θούσε έστω και για τον βαθμό της ισοπαλίας. Η 
απόδοση του τερματοφύλακα της IMPACT, EVAN 
BUSH, καθώς και του Βέλγου κεντρικού αμυντι-
κού CIMAN ήταν εκπληκτικές! Το πρώτο γκολ με 
το Μόντρεαλ ήλθε στο 24ο λεπτό καθώς ο ROME-
RO ανετράπη εντός περιοχής και το πέναλτι ήταν 
γεγονός. Το κτύπησε με επιτυχία ο PIATTI και 1-0. 
Στο 51ο λεπτό μία ωραία έργεια του Πιάττι έφε-
ρε τετ-α-τετ τον McINERNEY ο οποίος με ωραίο 
συρτό σουτ έκανε το 2-0. Οι αντίπαλοι (οι οποίοι 
είχαν 11 κόρνερς υπέρ τους και μόνο 2 εναντίον 
τους), μείωσαν μετά από φάση διαρκείας στο 77ο 
λεπτό με δυνατό σουτ μέσα από την μικρή υπερο-
χή με τον HEDGES. Ο διαιτητής έδειξε 5 κίτρινες 
κάρτες σε παίκτες της IMPACT και 2 σε παίκτες 
του F.C. DALLAS.

 Η νίκη της ομάδος του Μόντρεαλ, έχει ιδι-
αίτερη σημασία καθ’ ότι αγωνιζόταν, λόγω τραυ-
ματισμών, χωρίς πέντε βασικούς, και διότι ήταν η 
πρώτη νίκη της ομάδος ενάντια στο F.C. DALLAS 
από το 2013. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι 
ότι με την επαναφορά στη μάχη των τραυματιών, 
η ομάδα θα έχει πλέον βλέψεις για την είσοδό 
της στα PLAY-OFFS όπου παίρνουν μέρος οι έξι 
πρώτοι κάθε ομίλου, δηλαδή 12 συνολικά ομάδες 
από τις 20 που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. 
Για πρώτη φορά στον προχθεσινό αγώνα πήρε 
μέρος με την IMPACT ο διεθνής οπισθοφύλακας 
από το CAMEROUN, ΟΥΟΝΚΟ.

Καλύτεροι παίκτες αναδείχθηκαν οι Πιάττι, 
Μπους και Σημάν από πλευράς Μόντρεαλ, χωρίς 
όμως να υστερήσουν και οι υπόλοιποι, ενώ από 
το F.C. DALLAS που πιστεύουμε πως δίκαια βρί-
σκεται στη πρώτη θέση, τα βλέμματα όλων των 
φιλάθλων έπεφταν στους CASTILLO και DIAZ οι 
οποίοι διαφήμισαν το ποδόσφαιρο!

Λόγω του κρύου καιρού, τον αγώνα παρακο-
λούθησαν 13.250 φίλαθλοι. Είναι κάτι που συμ-
βαίνει κάθε περίοδο κατά την διάρκεια του Μαΐου.

Το γήπεδο SAPUTO θα αρχίσει να γεμίζει 
από Ιούνιο και μετά.

Σήμερα, Σάββατο, η IMPACT αγωνίζεται στο 

Σικάγο, αντιμετωπίζοντας την τοπική ομάδα FIRE, 
την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει το VANCOUVER, 
στο Μόντρεαλ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ανατ. Όμιλος
1.- D.C. UNITED  22, αγώνες 12
2.- NEW ENGLAND  20, αγώνες 13
3.- N.Y. RED BULLS  17, αγώνες 11
4.- COLUMBUS S.C.  15, αγώνες 11
5.- TORONTO F.C.  13, αγώνες 10
6.- ORLANDO CITY  13, αγώνες 12
7.- PHILADELPHIA  12, αγώνες 13
8.- CHICAGO  11, αγώνες 10
9.- IMPACT MTL.  8, αγώνες 7
10.- N.Y. CITY  7, αγώνες 12

Δυτικός Όμιλος
1.- F.C. DALLAS  21, αγώνες 12
2.- SEATTLE  20, αγώνες 11
3.- VANCOUVER  20, αγώνες 13
4.- SAN JOSE  18, αγώνες 12
5.- KANSAS CITY  18, αγώνες 12
6.- L.A. GALAXY  17, αγώνες 13
7.- SALT LAKE CITY  17, αγώνες 12
8.- HOUSTON  16, αγώνες 13
9.- PORTLAND  13, αγώνες 12
10.- COLORADO  13, αγώνες 11

Στους άλλους αγώνες του MLS:
TORONTO – PORTLAND 1-0
NEW ENGLAND – D.C. UNITED 1-1
COLORADO – VANCOUVER 1-0
SEATTLE – KANSAS CITY 0-0
SALT LAKE CITY – N.Y. CITY 2-0
N.Y. RED BULLS – PHILADELPHIA 0-2
SAN JOSE – ORLANDO 1-1

Τον αγώνα SEATTLE – KANSAS CITY (0-0) πα-
ρακολούθησαν 40.653 θεατές.

Ο XAVI ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΑ

Ο Διεθνής Ισπανός μέσος XAVI HERNANDEZ, 
μετά από 17 χρόνια συμμετοχής στην ένδοξη ομά-
δα της Μπαρτσελώνα, τελικά την εγκαταλείπει.

Ο XAVI κατά την διάρκεια της καριέρας του 
ηγείτο της Μπάρτσα σαν αρχηγός της ομάδος, 
κερδίζοντας τίτλους ενώ ήταν και υποψήφιος του 
2010 ως καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη 
που τελικά κέρδισε ο συμπαίκτης του MESSI.

Σήμερα ο XAVI είναι 35 ετών, έχει παίξει 764 
παιγνίδια με την Μπαρτσελώνα και διακόπτει 
το συμβόλαιό του έναν χρόνο πριν λήξει, για να 
μεταγραφεί στην ομάδα του ΚΑΤΑΡ, QATARI AL 
SAAD με δύο ετών συμβόλαιο.

«Είναι η ώρα της αλλαγής», είπε ο ίδιος.
Ο Ισπανός διεθνής θα σηκώσει σήμερα το 23ο 

τίτλο που έχει συνολικά κερδίσει ως ποδοσφαιρι-
στής στην Ισπανία ενώ θα έχει την ευκαιρία να 
σηκώσει άλλα δύο κύπελλα. Αυτό του CHAMPI-
ONS LEAGUE – με αντίπαλο την Γιουβέντους -, 
ως επίσης και το κύπελλο της χώρας του.

Η NORWICH ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Η δημοφιλής ομάδα NORWICH επιστρέφει 
στην PREMIER LEAGUE νικώντας με 2-0 την 
MIDDLESBROUGH. Το παράδοξο είναι ότι η 
MIDDLESBROUGH είχε κερδίσει και τα δύο με-
ταξύ τους παιγνίδια στην διάρκεια του κανονικού 
πρωταθλήματος, αλλά, δυστυχώς, δεν κέρδισε 
αυτό που θα έπρεπε να κερδίσει ώστε να την επα-
ναφέρει και αυτή στην PREMIER LEAGUE!

Η NORWICH λοιπόν επιστρέφει μετά από 6 
χρόνια απουσίας.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το πρώτο γκολ 
των νικητών επετεύχθη από τον JEROME και το 
δεύτερο από τον REDMOND.

Η REAL ΑΠΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΖΕΛΟΤΤΙ

Η ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ απέλυσε τον προπονητή 
της ομάδος, ΚΑΡΛΟ ΑΝΤΖΕΛΟΤΤΙ, την περασμέ-
νη Δευτέρα καθώς η ομάδα δεν κέρδισε τίποτα 
αυτή τη σεζόν.

Η διοίκηση της Ρεάλ επέτρεψε στον Αντζελόττι 
να συνεχίσει μέχρι τέλος της σεζόν παρά τις αντι-
δράσεις ποδοσφαιριστών και φιλάθλων.

Η ομάδα τελείωσε δεύτερη στο πρωτάθλημα, 
δύο βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, απε-
κλείσθη από το CHAMPIONS LEAGUE στους 
ημιτελικούς και την Γιουβέντους, ενώ έχασε και το 
κύπελλο της χώρας ύστερα από την ήττα της από 
την συμπολίτισά της Αθλέτικο.

Ο αντικαταστάτης του Αντζελόττι αναμένεται να 
ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι ο Αντζελότ-
τι είναι από τους πιο πετυχημένους προπονητές, 
κερδίζοντας τίτλους, πριν αναλάβει την ΡΕΑΛ, με 
τις MILAN, CHELSEA, και PARIS SAINT-GER-
MAIN. Από την άλλη πλευρά η ΡΕΑΛ έχει απολύ-
σει από το 2003, 11 προπονητές!

ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΛΑΤΙΝΙ ΣΕ ΜΠΛΑΤΕΡ

Δριμεία επίθεση κατά του Ζεπ Μπλάτερ εξαπέ-
λυσε ο Μισέλ Πλατινί σε συνέντευξη τύπου που 
παρεχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου 
στην Ζυρίχη.

Ο ισχυρός άνδρας της UEFA ξεκαθάρισε ότι 
δεν πάει άλλο η κατάσταση με τα προβλήματα της 
FIFA και ότι ζήτησε από τον Μπλάτερ να παραι-
τηθεί.

Ο Μισέλ Πλατινί πήρε ξεκάθαρη θέση στην συ-
νεδρίαση των κρατών-μελών της UEFA, με τις πε-
ρισσότερες χώρες να τάσσονται στο πλευρό του, 
όταν ο Γάλλος ζήτησε να στηρίξουν στις εκλογές 
τον Πρίγκιπα Αλή Μπιν Αλ Χουσεΐν. Όπως προ-
κύπτει από το ρεπορτάζ μόνο Ρωσία και Ισπανία 
παραμένουν στο πλευρό του Μπλάτερ.

 Ο Πλατινί ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ενδιαφέ-
ρεται για την προεδρία της FIFA ενώ αποκάλυψε 
την συνομιλία που είχε με τον ισχυρό άνδρα του 
ποδοσφαίρου. «Του ζήτησα να φύγει. Του είπα ότι 
ήδη είναι τραγική η εικόνα της ΦΙΦΑ προς τα έξω. 
Το λέω με λύπη αλλά δυστυχώς πλέον γι’ αυτό 
είναι τόσα πολλά τα σκάνδαλα.  

F.C. DALLAS – PORTLAND  2-2

Η ομάδα του PORTLAND μετά από αυτή 
την ισοπαλία, ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια 
του δυτικού ομίλου του MLS και θα αντιμετωπί-
σει την πρωταθλήτρια του ανατολικού ομίλου, 
COLUMBUS, στο μεγάλο τελικό για την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος AUDI 2015.

Το PORTLAND, πιο δυνατό σε όλες του τις 
γραμμές, πήρε δικαία την ισοπαλία ενώ έχασε 
τρεις τετ-α-τέτ ευκαιρίες να βγει και νικητής. Το 
2-2 όμως ήταν αρκετό καθότι στον πρώτο με-
ταξύ τους αγώνα είχε κερδίσει 3-1. Μετά το 2-1, 
το F.C. DALLAS προσπάθησε να πετύχει τρίτο 
γκολ που θα έστελνε τις δυο ομάδες στην δια-
δικασία της ημίωρου παράτασης αλλά στο 95ο 
λεπτό (τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων) σε 
μία αντεπίθεση ο LUCAS MELANO σημείωσε το 
τελικό 2-2, σβήνοντας έτσι τις ελπίδες των γηπε-
δούχων.

Το πρώτο γκολ σημείωσε ο μόνιμος σκόρερ 
του PORTLAND, FANENDO ADI, στο 54ο λεπτό. 
Ο HOLLINGSHEAD ισοφάρισε στο 68ο για να 
προηγηθούν τώρα οι γηπεδούχοι στο 73ο λεπτό 
με κεφαλιά-βολίδα του PEREZ μετά από φάουλ 
που εκτέλεσε ο καλύτερος παίκτης του Ντάλλας, 
ο DIAZ, ο οποίος ήταν και ασίστ στο πρώτο γκολ 
της ομάδας του. Αλλά όπως προαναφέραμε, 
ενώ στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι πίεζαν 
να πετύχουν τρίτο γκολ, δέχθηκαν στις καθυ-
στερήσεις την ισοφάριση από τον MELANO, τε-
λειώνοντας έτσι την φετινή ποδοσφαιρική τους 
σεζόν. Ο διαιτητής του αγώνα ήταν άψογος, δεν 
σφύριζε συχνά, άφηνε το ματς να εξελίσσεται 
ικανοποιώντας έτσι τους οπαδούς και των δύο 
ομάδων. Φθάνει να αναφέρουμε ότι «κιτρίνι-
σε» μόνο δυο παίκτες, έναν από κάθε ομάδα. Ο 
αγώνας διεξήχθη στο στάδιο ΤΟΥΟΤΑ παρουσία 
21.000 θεατών.

N.Y. RED BULLS – COLUMBUS  1-0

Παρουσία 25.319 θεατών, στο γήπεδο RED 
BULL ARENA, οι γηπεδούχοι είχαν την ίδια τύχη 
με το Ντάλλας, αποχαιρετώντας και αυτοί άδοξα 
τη φετινή σεζόν. Παρά τη νίκη τους αποκλείσθη-
καν από τον τελικό του MLS από την τελική ομά-
δα του COLUMBUS, ενώ το γκολ που πέτυχαν, 
το πέτυχαν με την εκπνοή του αγώνα, στο 93ο 
λεπτό.

Από την άλλη πλευρά οι ηττημένοι έχοντας 
το προβάδισμα του πρώτου αγώνα, που είχαν 
νικήσει 2-0, έπαιξαν με ψυχραιμία, χωρίς άγχος 
και κατάφεραν αφ’ ενός να αναδειχθούν κυπελ-
λούχοι του ανατολικού Ομίλου και αφ’ ετέρου να 
πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό, που θα διε-
ξαχθεί αύριο Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου, στην έδρα 
τους και συγκεκριμένα στο στάδιο MAPERE. 
Όπως συνηθίζεται, η ομάδα, μεταξύ των δύο, 
που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς 
στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, εί-
ναι αυτή που θα έχει το αβαντάζ έδρας. Όπως 
είναι γνωστόν το COLUMBUS τελείωσε δεύτερο 
στον όμιλό του ενώ το PORTLAND τρίτο στον 
δυτικό όμιλος. Στους τελευταίους πέντε αγώνες 
που οι δύο αντίπαλοι έχουν δώσει μεταξύ τους, 
το COLUMBUS δεν έχει ηττηθεί. Έχει επιτύχει 
τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Ο τελικός όμως εί-
ναι «άλλο πράγμα». Η ομάδα του COLUMBUS, 

εξάλλου αγωνίζεται για δεύτερη φορά στο τε-
λικό. Την πρώτη φορά είχε κατακτήσει τον τίτ-
λο του πρωταθλητή νικώντας με 3-0 τους N.Y. 
RED BULLS. Ήταν το 2008 και ο τελικός είχε 
διεξαχθεί στο CARSON της Καλιφόρνιας. Για το 
PORTLAND, στην πενταετή παρουσία του στο 
MLS, θα είναι η πρώτη φορά που θα λάβει μέ-
ρος στον τελικό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντα-
νά από αρκετά κανάλια των Η.Π.Α. και Καναδά.

FIFA: ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Η ΦΙΦΑ ανακοίνωσε τους τρεις υποψήφιους 
ποδοσφαιριστές που διεκδικούν τον τίτλο του 
καλύτερου στον κόσμο για το 2015. Ποιός από 
τους τρεις θα ανακηρυχθεί ο κάτοχος της «ΧΡΥ-
ΣΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ»;

Και οι τρεις υποψήφιοι, δεν αποτελεί έκπληξη, 
αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλημα και είναι: 
CRISTIANO RONALDO (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ), 
LIONEL MESSI (ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ), και ΝΕΥ-
ΜΑΡ επίσης της ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ.

Εκτός του τίτλου αυτού, θα δοθεί και το τρό-
παιο “PUSKAS” σ’ αυτόν που πέτυχε το καλύ-
τερο γκολ της χρονιάς. Και εδώ είναι τρεις οι 
διεκδικητές του τροπαίου. Ο ALESSANDRO 
FIORENZI στις 16-09-2015, στον αγώνα του 
CHAMPIONS LEAGUE, ROMA-BARCELONA.

O WENDELL LIRA στις 11-3-2015 στον αγώ-
να με το πρωτάθλημα Βραζιλίας ATLETICO-
GO – GOIANESIA, και ο LIONEL MESSI στις 
30-05-2015 στον αγώνα κυπέλλου Ισπανίας, 
BARCELONA – ATHLETIC BILBAO. Η απονο-
μή θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου, στη Ζυρίχη.

DROGBA: TO MLS ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΑΠΟ ΤΟ PREMIER LEAGUE!

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Τορό-
ντο “GLOBE AND MAIL” ο σταρ της IMPACT, 
DROGBA, έκανε δήλωση «βόμβα». Χωρίς επι-
φυλάξεις, δήλωσε ότι το πρωτάθλημα του MLS 
είναι πιο σκληρό και πιο ανταγωνιστικό από 
αυτό το PREMIER LEAGUE της Αγγλίας. Αντι-
λαμβανόμαστε το σκεπτικό του και θα συμφω-
νούσαμε ότι στο MLS δεν υπάρχουν φαβορί. Η 
πρώτη ομάδα μπορεί να χάσει στην έδρα της 
από την τελευταία η οποία ενδέχεται να μην έχει 
ούτε καν αγωνιστικό ή βαθμολογικό κίνητρο! Και 
αυτό συμβαίνει συχνά στο MLS σε αντίθεση με 
το PREMIER LEAGUE που μπορεί να συμβαίνει 
όχι όμως συχνά... Μάλλον σπανίως. Αν όντως 
είναι αυτή η άποψη του DROGBA, συμφωνού-
με.

ΟΧΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Απαγορεύτηκε στο εξής Ρωσικές ομάδες να 
χρησιμοποιούν Τούρκους ποδοσφαιριστές στο 
πρωτάθλημα. Αυτό βέβαια, είναι μια από τις 
ποινές που πρόσφατα επέβαλαν οι Ρώσοι στην 
Τουρκία με αιτία το γεγονός της κατάρριψης του 
Ρωσικού πολεμικού αεροπλάνου.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας διευκρί-
νισε, εν τούτοις, ότι όσοι Τούρκοι ήδη αγωνίζονται 
σε Ρωσικές ομάδες δεν θα τους επηρεάσει αυτή 
η απόφαση. Θα μπορούν να συνεχίσουν, διότι 
όλοι αυτοί ήδη έχουν συμβόλαια τα οποία δεν 

πρέπει να διακοπούν. Η ποινή ισχύει για Τούρ-
κους που θα επιθυμούσαν να αγωνιστούν στο 
Ρωσικό πρωτάθλημα στο μέλλον. Ο κ. VITALY 
MUTKO συνέχισε: «Τα ρωσικά σωματεία έχουν 
ήδη ειδοποιηθεί γι’ αυτή την απόφαση ως επίσης 
και για την απαγόρευση των εν λόγω σωματείων 
να προετοιμαστούν τον χειμώνα στην Τουρκία».

TO SACRAMENTO ΣΤΟ MLS;

Συνεχίζονται οι προσπάθειες από πλευράς 
της πόλης του SACRAMENTO ώστε η ομάδα 
τους REPUBLIC F.C. να αποκτήσει το δικαίωμα 
να αγωνιστεί στο MLS. Με την προσθήκη και άλ-
λων ομάδων στο MLS, δεν είναι λίγες οι πόλεις 
που διεκδικούν, με φανατισμό θα λέγαμε, «μια 
θέση στον ήλιο». Ήδη η ομάδα έχει στα σχέδιά 
της ανοικοδόμηση νέου γηπέδου 25.000 θεατών 
το οποίο με βάση τον ισχύοντα προϋπολογισμό 
θα στοιχίσει 226 εκατομμύρια δολλάρια και θα 
είναι έτοιμο στον Μάρτιο του 2018. Ως γνωστόν, 
σήμερα το MLS έχει 20 ομάδες και πρόθεσή του 
είναι να γίνουν 24, μέχρι το τέλος αυτής της δε-
καετίας. Οι τρεις από τις τέσσερες θέσεις έχουν 
ήδη καλυφθεί από την ATLANTA UNITED F.C., 
LOS ANGELES F.C. και MINESOTA UNITED. 
Όσο για την τέταρτη θέση.... γίνεται χαμός!

ΑΡΣΕΝΑΛ: ΡΕΚΟΡ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ...

Άλλος ένας Δεκέμβριος για τους «κανονιέρη-
δες»! Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι οι 
Λονδρέζοι έχουν πιο πολλούς τραυματισμούς 
από βαθμούς!... Είναι πραγματικά ένας ακόμα 
«Εφιάλτης» για τον Γάλλο προπονητή της ομά-
δος ARSENE WENGER; Ναι ή όχι; Οι περισσό-
τεροι από τους οπαδούς της λένε «ναι». Όμως, 
στο παρελθόν ο προπονητής έχει αποδείξει ότι 
έχει τον τρόπο του να αποτρέψει αγωνιστικά 
αυτές τις ατυχίες. Το ίδιο υπόσχεται και τώρα 
στους ανησυχώντας οπαδούς της ARSENAL. 
Ίδωμεν...

O CARLOS VELA στο ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ!

Ο ίδιος ο μάνατζέρ του παραδέχεται ότι ο 
26χρονος Μεξικανός διεθνής θα αγωνίζεται 
στη νέα σεζόν στο MLS και συγκεκριμένα στο 
COLORADO RAPIDS. Ο VELA αγωνίζεται στην 
ισπανική REAL SOCIEDAD και ο ίδιος έχει δη-
λώσει ότι επιθυμεί να αγωνιστεί στις Η.Π.Α. 
παρά το γεγονός ότι μεταξύ του παίκτη και του 
COLORADO υπάρχουν, τουλάχιστον προσωρι-
νά, μερικά εμπόδια που αφορούν το μισθό του 
παίκτη.

JAIR MARRUFO: Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ MLS

Ο Μαρρούφο θα είναι ο διαιτητής του αυρια-
νού τελικού για το Κύπελλο του MLS μεταξύ της 
ομάδος του COLUMBUS και του PORTLAND.

Ο εν λόγω διαιτητής θεωρείται ο καλύτερος 
στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός από αγώνες των 
PLAY-OFFS, διαιτήτευσε σε 19 ματς της κανονι-
κής διάρκειας του πρωταθλήματος, σφύριξε 421 
φάουλ, έδειξε 53 κίτρινες κάρτες και μόνο τρεις 
κόκκινες.
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IOC unveils five candidates 
for 2024 Summer Games

Los Angeles is in the running to 
host a third Olympics while Ham-
burg, Paris, Rome and Budapest 
will battle to bring the multi-sport ex-
travaganza back to Europe after the 
five cities were officially unveiled as 
candidates to host the 2024 Summer 
Games on Wednesday. The Inter-
national Olympic Committee (IOC), 
which will select the winning bid in 
2017, announced the final list after 
the deadline for submissions ended 
at midnight on Tuesday. “The IOC 
welcomes five outstanding cities to 
this strong competition,” IOC Presi-
dent Thomas Bach said in a confer-
ence call. Bach added that Azerbai-
jan’s Baku, which hosted the inau-
gural European Games in June, had 
also considered running and held 
talks with the IOC before deciding to 
wait for a possible 2028 bid. After a 
disappointing campaign for the 2022 
Winter Games, where just two can-
didates -- Kazakhstan’s Almaty and 
eventual winner Beijing -- stayed in 
the race after four others pulled out 
due to financial concerns or a lack of 
public support, the IOC is keen to re-
store the image of the Olympics as a 
lucrative prospect. It adopted a series 
of reforms under the banner ‘Agenda 
2020’ which were aimed at making it 
easier to bid for, and cheaper to host, 
the Olympics. 
In a bidding race predicted to be 

the most hotly contested for at least 
a decade, Los Angeles, the United 
States’ second choice after Boston 
pulled out amid fears over cost over-
runs, is hoping to stage the Games 
for a third time after 1932 and 1984. 
Paris, which had a failed bid for the 
2012 Olympics, is eager to host a 
centennial Summer Games after the 
city staged the event for a second 
and last time in 1924. It is being seen 
as an early frontrunner along with 
Los Angeles. Rome, the 1960 hosts, 
had briefly campaigned for the 2020 
Olympics before the government 
pulled the plug over budget con-
cerns, while Budapest is seeking to 
join Russia as the only Eastern Eu-
ropean countries to land the Summer 
Games. Hamburg, which will hold a 
referendum in November on whether 
the city actually wants the Games, 
is proposing an inner-city Olympics 
with venues within walking distance 
for athletes after it beat out Berlin in 
Germany’s bid race. The German 
port has never hosted the Games 
before.
“What is important for the IOC is 

that we want to send athletes to cit-
ies where they are welcome, where 
the population is clearly supporting 
the Olympic Games and is welcom-
ing the athletes,” Bach said when 
asked if all cities should hold a ref-
erendum. “How the candidate cities 
are showing this culture of welcome 
... is up to them.” Bach also ruled out 
suggestions that an informal rotation 

of continents may influence the vote 
in two years’ time, with the United 
States not having staged a Summer 
Games since 1996 while Europe 
held the 2012 Olympics in London. 
“I do not think this plays a major 
role,” Bach said. “We have now three 
Olympic Games in a row in Asia (Py-
eongchang 2018, Tokyo 2020, Bei-
jing 2022). So this shows that this in-
formal rotation which we always saw 
in the past is losing importance.”
Canadian Olympic Committee 

Toronto 2024 Statement 
The Canadian Olympic Committee 

released the following statement af-
ter it was announced that the City of 
Toronto would not move forward with 
a bid for the 2024 Olympic Games.
“We respect the Mayor’s decision 

today and appreciate the thorough 
consideration given to a potential 
candidature. Thank you to everyone 
who supported this undertaking. We 
remain optimistic Toronto could and 
should host the Olympic Games in 
the future. We thank President Bach 
and the International Olympic Com-
mittee (IOC) for their unique coop-
eration throughout this process. We 
look forward to a continued produc-
tive relationship with all three levels 
of government to support high per-
formance athletes. The Canadian 
Olympic Committee is determined to 
have the Olympics back in the coun-
try at the earliest opportunity, espe-
cially in the context of the new Olym-
pic Agenda 2020.”
– Marcel Aubut, President, Cana-

dian Olympic Committee

HAMILTON TAKES MONZA   
    

Takes Commanding F1 Lead

Lewis Hamilton won the Italian 
Grand Prix to take a 53-point lead in 
the Formula One championship last 
Sunday after Mercedes team mate 
and closest rival Nico Rosberg retired 
with his car in flames. The Briton had 
to wait several more hours, however, 
for the result to be confirmed after a 
stewards’ enquiry into low tire pres-

sures on his car. With some rivals 
calling for the reigning champion to 
be disqualified, the stewards ruled 
Mercedes had followed the specified 
procedures and decided to take no 
further action. Apart from that scare, 
Hamilton’s was an afternoon remark-
ably free of pressure in all other as-
pects. He enjoyed a commanding 
cruise to the top step of a podium, 
standing high above a throng of Fer-
rari fans who had hoped to acclaim 
one of their own as winner but had 
to make do with Sebastian Vettel fin-
ishing runner-up. It was Hamilton’s 
40th career victory, one less than 
his boyhood hero Ayrton Senna, and 
seventh of the season. “This week-
end’s been just fantastic, a perfect 
weekend for me,” said the Briton, 
who dominated practice, started 
from pole position, led from the first 
corner and set the fastest lap. “I don’t 
know if I have ever had a weekend 
like this. This circuit is such a special 
one for me...when you stand on top 
of that podium you feel an incredible 
pride, incredibly proud to be amongst 
the greats who have stood there. The 
sea of fans is just unlike anything 
I’ve seen.” He had led from start to 
finish, with his points advantage in 
the championship gaining a sudden 
boost when team mate and closest 
rival Rosberg retired 
two laps from the end 
with flames flickering 
from the engine. Vettel 
finished a massive 25 
seconds behind while 
Brazilian Felipe Massa 
took third for Williams 
a mere 0.3 ahead of his 
Finnish team mate Valt-
teri Bottas.
A Hamilton disqualifi-

cation would have put 
both Williams drivers 
on the podium and that 
team’s head of engi-
neering Pat Symonds 
felt that should have 
been the case. “There’s 
a list of penalties for 
sporting infringements, 
technical infringe-
ments are disqualifica-
tion,” he said.  The win 
was Hamilton’s third in 
Monza and also 
made him the 
first driver since 
compatriot Da-
mon Hill in 1994 
to take back-to-
back wins at the 

historic Italian circuit, whose future 
on the calendar remains in doubt. He 
had been unaware of the tire pres-
sure issue until after the finish, when 
stewards said the left rear tire -- mea-
sured before the start -- had been 0.3 
PSI below the minimum specified by 
Pirelli. Rosberg’s tire had even less 
pressure but the German was past 
caring, his hopes literally going up in 
flames when the German pulled over 
with smoke and flames billowing out 
from the rear of his car while in third 
place. A pre-qualifying problem had 
forced Rosberg to start the race with 
an engine that had previously done 
five races, while Hamilton had a 
fresh one with upgrades for the fast-
est circuit on the calendar. The Ger-
man had started fourth but lost plac-
es taking evasive action when Ferra-
ri’s Kimi Raikkonen, on the front row 
with Hamilton, struggled to get away 
with cars swerving around on either 
side. The Finn was last into the first 
corner but fought back to take fifth 
place. Force India’s Sergio Perez 
and Nico Hulkenberg were sixth and 
seventh with Australian Daniel Ric-
ciardo eighth for Red Bull. Sweden’s 
Marcus Ericsson was ninth for Sau-
ber and Russian Daniil Kvyat 10th for 
Red Bull. 
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Η Αθήνα των αντιθέσεων
Του Νίκου Τ. Παγώνη

σχηματίστηκε μια ατελείωτη ουρά κόσμου που 
περίμενε να πάρει δωρεάν καρότα, κρεμμύδια 
και πατάτες που παραγωγοί αποφάσισαν να δι-
αθέσουν όταν δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν 
λόγω κάποιας φήμης (αναπόδεικτης) που τα χα-
ρακτήριζε μολυσμένα. Και όλα αυτά εντός μιας 
μικρής ακτίνας που συμπεριλαμβάνει τουλάχι-
στον πέντε πολυκαταστήματα με διακεκριμένους 
σχεδιαστές μόδας, με τσουχτερές τιμές, όταν στο 
Μόντρεαλ, με περίπου τον ίδιο πληθυσμό όπως 
η Αθήνα, με το ζόρι μπορούν να διατηρηθούν ένα 
και μισό (Ogilvy, Holts Renfrew).
Ένα άλλο φαινόμενο που έρχεται σε αντίθεση με 
την οικονομική κρίση είναι ο απίθανος αριθμός 
καταστημάτων σίτισης. Ο αριθμός των φούρνων, 
ζαχαροπλαστείων, σουβλατζίδικων, μικρογευμά-
των, καφετέριες και παντός άλλου είδους πώλη-

σης προϊόντων προς βρώσιν είναι εντυπωσι-
ακός. Θα περίμενε κανείς πολλά από αυτά να 
είχαν εξαφανιστεί. Αντίθετα ανακάλυψα πολλά 
νεώτερα- μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα- από 
την  περσινή μου επίσκεψη.
Η ροπή του Έλληνα προς το φαγητό και τη δια-
σκέδαση επεκτείνεται και στα κάθε είδους κου-
τούκια και κέντρα με μουσική. Τα Σαββατοκύρια-
κα είναι γεμάτα, αν και τις καθημερινές υποφέ-
ρουν, κάτι όμως που ισχύει και στο Μόντρεαλ, 
με την οικονομική σταθερότητα.
Ασύμβατο με την κρίση είναι και συρροή πελα-
τών σε κάποια ταβέρνα σε ένα χωριουδάκι της 
ορεινής Βοιωτίας. Στο μικρό αυτό χωριό με τα 
λίγα σπίτια, που απαριθμεί τέσσερες ταβέρνες, 
η συγκεκριμένη ταβέρνα, Κυριακή μεσημέρι,  
ήταν γεμάτη με πελάτες κυρίως από την  Αθήνα, 
οι οποίοι απολάμβαναν φαγητά πολύ καλής ποι-
ότητας μεν, χωρίς, όμως, κάποια ιδιαιτερότητα 

που ίσως θα δικαιολογούσε τη μακρινή διαδρομή 
από την Αθήνα.
Η κρίση, όμως, φαίνεται να 
διόρθωσε και μερικά ενοχλη-
τικά πράγματα του παρελ-
θόντος. Οι ταξιτζήδες, φερ’ 
ειπείν, είναι ευγενέστατοι, 
πρόθυμοι και διστακτικοί της 
πολλαπλής μίσθωσης και τα-
λαιπωρίας των πελατών τους.
Έφερε, όμως, στο προσκήνιο 
και μερικές άλλες αντιθέσεις. 
Ανώτερο στέλεχος τραπέ-
ζης, με πανεπιστημιακό πτυ-
χίο και πολύχρονη πείρα, εν 
αποστρατεία σήμερα, αποδί-
δει την κρίση σε συνωμοσία 
και σκευωρία που σχεδιά-
στηκε πολλά χρόνια πριν, με 
απώτερο σκοπό να βάλει τον 
κόσμο στο λούκι της υπερ-
χρέωσης με  επακόλουθο 
την απώλεια των περιουσια-
κών του στοιχείων (αλήθεια, 
τι θα κάνουν οι τράπεζες το 
πλήθος των κατασχεμένων 
μεταχειρισμένων αγαθών, με 
μειωμένη αξία και πώς θα 
αποκαταστήσουν τα κεφά-
λαια που δάνεισαν από την 
πώληση αυτών;) και ότι, επι-
πλέον, η κρίση εφευρέθηκε 
για να πλουτίσουν ορισμένοι, 
οι οποίοι παραμένουν ακόμα 
ανώνυμοι και άγνωστοι.
Στον αντίποδα, ταξιτζής, που 
συνήθως δεν κατέχει τη μόρ-
φωση και τις εμπειρίες ανω-
τέρου τραπεζικού στελέχους, 
τοποθετεί την κρίση στη σω-

στή βάση, μέμφεται των μέτρων πίεσης των συ-
ναδέλφων του και εξανίσταται με την παραβατικό-
τητα και την πρακτική ορισμένων συντεχνιών να 
θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους εκβιάζο-
ντας την κοινή  γνώμη και τους πολιτικούς, με το 
να κλείνουν τους δρόμους και τις πλατείες.
Η αντίθεση επεκτείνεται και στο τραπεζικό σύ-
στημα, το οποίον βάλλεται συνεχώς από την έλ-
λειψη τζίρου, ρευστότητας και ύφεσης. Παρ’ όλα 
αυτά, κατόρθωσε να παρουσιάσει κερδοφορία 
του ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, εν 
μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των 
τελευταίων τριάντα ετών. Την ίδια στιγμή που 
υπάλληλοι των τραπεζών συστήνουν σε πελάτες 
ως θωράκιση των καταθέσεών τους να τις μετα-
τρέψουν από ευρώ σε αμερικάνικα δολάρια!
Αντίθεση είναι και το κλείσιμο του Μαντείου και 
Μουσείου των Δελφών στις τρείς το απόγευμα 
της Κυριακής, όταν το κράτος πασχίζει να αυξή-
σει πόρους από την τουριστική κίνηση. Μια πα-
ρατυπία που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2003, έχει τον πολιτισμό να συνεισφέ-
ρει μόλις το 1% στο ΑΕΠ, αντίθετα με την Ιταλία 
και Ισπανία με 2,3% και τη Γαλλία με 3.4%.
Πάντως η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αυτή 
μιας μεγαλούπολης που σφύζει από ζωή. Τα κα-
ταστήματα είναι πλήρως εφοδιασμένα με εμπο-
ρεύματα, οι λαϊκές αγορές προσφέρουν αφθονία 
προϊόντων, όμορφα παρατεταγμένα στους πά-
γκους με τον κόσμο να ψωνίζει, η γενική ευθυμία 
να μην παρουσιάζεται μειωμένη, με το μποτιλιά-
ρισμα να δείχνει ότι υπάρχει ακόμα πολλή ζωή 
και γενικά η Αθήνα, αυτή των αντιθέσεων, να μη 
διαφέρει σε τίποτα από την οποιαδήποτε μεγάλη 
πόλη του σύγχρονου κόσμου.
Αναμφίβολα, όλα αυτά είναι μόνο μία επιφάνεια, 
κάτω από την οποίαν κρύβονται πολλά στραβά κι 
ανάποδα. Όπως, π.χ., η διάχυτη παρανομία και 
παραβατικότητα. Πέρσι, ο νόμος περί απαγόρευ-
σης του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, ήταν 
κάπως σεβαστός, με τους παραβάτες να κρατούν 
τα προσχήματα και να καπνίζουν στη ζούλα. Σή-
μερα, ο νόμος έχει καταργηθεί ντε φάκτο με όλους 
να καπνίζουν επιδεικτικά και τα σταχτοδοχεία να 
μην είναι κρυμμένα, όπως πέρσι, αλλά να δεσπό-
ζουν επιδεικτικά στα τραπέζια.
Και όσα φαίνονται, οπωσδήποτε κρύβουν από 
πίσω τους όσα δεν φαίνονται, που είναι και τα πε-
ρισσότερα. Η πληθώρα του κόσμου στα μαγαζιά 
σε μια μεγαλούπολη πολλών εκατομμυρίων κα-
τοίκων δεν είναι αντιπροσωπευτική των πολλών 
που κάθονται σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν και 
δεν έχουν να εξοδεύσουν. Τα πλούσια μαγαζιά με 
τους επώνυμους σχεδιαστές δεν είναι η βιτρίνα 
που δείχνει το τι κρύβεται εκεί που η ανέχεια, η 
ανεργία και η φτώχεια κυριαρχεί. Είναι η αντίθε-
ση, μια από τις πολλές, που χαρακτηρίζει αυτή 
τη μεγάλη κι όμορφη πόλη. Μια πόλη που δεν το 
βάζει κάτω, ό,τι κι αν συμβεί.
Οι περιορισμένες συζητήσεις που είχα, δείχνουν 
φανερά μια έκδηλη αγωνία για το μέλλον, μια 
αβεβαιότητα του τι επακολουθεί. Μια ανησυχία 
και φόβο αν τελικά θα μπορέσει να ξεπεραστεί η 
κρίση και να επανέλθουν κανονικές μέρες. Γιατί 
το τι βιώνει σήμερα η Αθήνα και η χώρα ολόκληρη 
δεν είναι κανονικό. Δεν είναι αυτό που είχε μάθει 
και συνηθίσει. Και αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα 
μπορέσει να προβεί σε όλες τις αιτούμενες αλλα-
γές και διορθώσεις∙ πώς να ξεμάθει δηλαδή. Και 
αυτό είναι τρομερά οδυνηρό και επίπονο. 
Βλέπετε, δεν βοηθά και το θαυμάσιο κλίμα και η 
παροιμιακή διάθεση του Έλληνα να μετατοπίζει 
όλα στο απώτερο. 
Το «ωχ αδελφέ», δεν είναι κάτι που απορρίπτεται 
εύκολα. Ακόμα και στην Αθήνα των αντιθέσεων.
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Ρώμη, Ιταλία Την παραίτησή του ανακοίνωσε 
ο περιφερειάρχης της Σικελίας Ραφαέλε Λομπάρ-
ντο κατόπιν συνάντησής του με τον Μάριο Μόντι 
στο προεδρικό μέγαρο, βεβαιώνοντας ότι στο δι-
άστημα μέχρι τις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου 
«δεν θα γίνουν επιπλέον έξοδα και σπατάλες». Ο 
Λομπάρντο έγινε «κόκκινο πανί» αφότου ήλθε 
στο φως ότι το έλλειμμα της Σικελίας φθάνει τα 5 
δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός 
στη Ρώμη και να διατεθούν 400 εκατ. ευρώ από 
τα ταμεία της κεντρικής κυβέρνησης προς αποφυ-
γή πιθανής χρεοκοπίας.
Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν, εν τω μεταξύ, έξω 

από τη Γερουσία στην ιταλική πρωτεύουσα δια-
τρανώνοντας την αντίθεσή του στις περικοπές 
που επιβάλλει η κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τον 
Μάριο Μόντι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο Ραφαέλε Λομπάρντο πέρασε τις πύλες του 

Μεγάρου Κίτζι σχεδόν μία εβδομάδα μετά την 
ενίσχυση των 400 εκατ. ευρώ, που ήλθε μετά 
τη δήλωση-βόμβα του αντιπροέδρου της Ένω-
ση Βιομηχάνων Ιταλίας Ίβαν Λο Μπέλο ότι «η 
Σικελία είναι η Ελλάδα της Ιταλίας, με έλλειμ-
μα που μπορεί να ξεπερνά και τα πέντε δισ. 
ευρώ, για τα οποία κάνουν λόγο οι επίσημες 
εκτιμήσεις».
Εξερχόμενος, ο Ραφαέλε ανακοίνωσε την πα-

ραίτησή του -την οποία είχε ήδη ζητήσει με 
επιστολή του ο Μόντι, σε μία ασυνήθιστη κίνη-
ση εξαιτίας του βαθμού αυτονομίας της Σικελί-
ας από την κεντρική κυβέρνηση της Ρώμης, η 
οποία φανέρωσε τη μεγάλη ανησυχία και τον 
εκνευρισμό του Μάριο Μόντι για την οικονο-
μική κατάσταση της περιφέρειας.
«Πρόκειται να παραιτηθώ από τα καθήκοντά 

μου στις 31 Ιουλίου. Οι τοπικές εκλογές θα λά-
βουν χώρα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, αν όλα 
πάνε καλά. Στο διάστημα αυτό, δεν θα γίνουν 
επιπλέον έξοδα, δεν θα γίνουν σπατάλες» δή-
λωσε ο Λομπάρντο μετά την συνάντηση.
Ο ίδιος ανέφερε πως η υπόθεση της χρεοκοπί-

ας ήταν ένα «παραμύθι», όπως γράφει η ιταλι-
κή Stampa και υποστήριξε πως «το πρόβλημα 
του νησιού αφορά την ρευστότητα και την κα-
θυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων από 
την κυβέρνησης της Ρώμης».

Αναλυτές κατηγορούν τον Λομπάρντο για συνε-
χείς προσλήψεις, συχνά υψηλόβαθμων υπαλλή-
λων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως και δε-
κάδων οδηγών και εργαζομένων που μεταφέρουν 
επιστολές στο εσωτερικό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στην εποχή του Διαδικτύου και του e-mail.

Οι δήμαρχοι διαδηλώνουν

Ιταλοί δήμαρχοι διαδήλωσαν το πρωί της Τρίτης 
έξω από τη Γερουσία στη Ρώμη, διατρανώνοντας 
την πλήρη αντίθεσή τους στις μειώσεις που βα-
ραίνουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για οριζόντιες πε-

ρικοπές που πλήττουν τις κοινωνικές παροχές 
και δεν απαλείφουν τις σπατάλες. Πολλοί δήμοι 
κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν αν δεν αυξήσουν 
θεαματικά τους φόρους» δήλωσε ο δήμαρχος της 
Ρώμης, Τζάνι Αλεμάνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, στις δέκα 

πόλεις που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν συγκα-
ταλέγονται η Νάπολη, το Παλέρμο της Σικελίας 
και οι πόλεις του βορρά Νοβάρα και Αλεσάντρια.
Η κυβέρνηση επέβαλε ωστόσο σε όλους τους δή-

μους -πέρα από τις αλλαγές της τελευταίας στιγ-
μής- να μειώσουν κατά 25% τις προβλέψεις τους 
για τις εισπράξεις προστίμων και τοπικών φόρων.
Η μείωση (που οφείλεται στο ότι πολλά πρό-

στιμα, στην πραγματικότητα, δεν εισπράττονται 
ποτέ) μπορεί να επισημοποιήσει τεράστια ελλείμ-
ματα, που έως τώρα θεωρούνταν έστω με «τεχνη-
τό τρόπο», αντιμετωπίσιμα.
Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Φραντσέσκο Προ-

φούμο, μετά την δήλωση του προέδρου της Ένω-
σης Περιφερειών Τζουζέπε Καστιλιόνε ότι «ίσως 
δεν μπορέσει να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, 
εξαιτίας των περικοπών», επισήμανε αντιθέτως 
ότι «οι μαθητές τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψουν 
κανονικά στα θρανία τους».
«Μένει να φανεί από πού θα προέλθουν τα ανα-

γκαία κονδύλια», σχολιάζουν πάντως παρατηρη-
τές.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και οι δήμαρχοι διαδηλώνουν
Παραιτείται ο περιφερειάρχης της Σικελίας μετά το σοκ περί πιθανής χρεοκοπίας
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Ενώπιον της Χάγης
«Δεν ξέρω, δεν είδα» λέει ο Κάρατζιτς 

για τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα
Ο πρώην πολιτικός ηγέτης των Σέρ-

βων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς 
αγνοούσε τα πάντα για τη σφαγή της 
Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995, 
υποστήριξε την Πέμπτη ο νομικός 
του σύμβουλος στη δίκη του για γενο-
κτονία ενώπιον το Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκο-
σλαβία (ICTY).
«Δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη 

που να δείχνει ότι ο δρ Κάρατζιτς σχε-
δίασε ή διέταξε την εκτέλεση κρατου-
μένων ή ότι τελούσε εν γνώσει» δια-
βεβαίωσε ο Πίτερ Ρόμπινσον, νομικός 
σύμβουλος του Ράντοβαν Κάρατζιτς, 
κατά την αγόρευσή του ενώπιον του 
δικαστηρίου.
«Στην πραγματικότητα, τού έκρυψαν 

τα γεγονότα αυτά» προσέθεσε ο Ρό-
μπινσον πριν καταλήξει πως «συνεπώς 
δεν είναι ένοχος γενοκτονίας».
Ο 69χρονος Ράντοβαν Κάρατζιτς κα-

τηγορείται κυρίως για τη σφαγή σχε-
δόν 8.000 Μουσουλμάνων, ανδρών 
και αγοριών, από τις δυνάμεις των 
Σέρβων της Βοσνίας τον Ιούλιο του 
1995 στη Σρεμπρένιτσα. Πρόκειται 
για τη χειρότερη σφαγή που έχει δια-
πραχθεί στην Ευρώπη μετά το τέλος 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Σύμφωνα με την εισαγγελία, η σφαγή 

εντάσσεται στην εθνοκάθαρση εκτετα-
μένων εδαφών της Βοσνίας που σχεδι-
άστηκε, σύμφωνα πάντα με την εισαγ-
γελία, από τον Ράντοβαν Κάρατζιτς 

μαζί με τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς 
και τον τότε πρόεδρο της Γιουγκοσλα-
βίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς μετά τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991.
Στόχος τους ήταν να εκδιώξουν τους 

Μουσουλμάνους, τους Κροάτες και 
άλλους μη Σέρβους από τις ζώνες αυ-
τές για να δημιουργήσουν ένα εθνοτι-
κά καθαρό σερβικό κράτος, σύμφωνα 
με την εισαγγελία.
Ο Κάρατζιτς λογοδοτεί για 11 κατη-

γορίες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας και εγκλημάτων 
πολέμου που φέρεται ότι διαπράχθη-
καν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας, 
ο οποίος από το 1992 ως το 1995 
στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 
ανθρώπους και δημιούργησε 2,2 εκατ. 
εκτοπισμένους.
Η ετυμηγορία δεν αναμένεται πριν 

από τον Οκτώβριο του 2015. Η ει-
σαγγελία έχει ζητήσει την ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης ενώ ο Κάρατζιτς, 
ο οποίος υπερασπίζεται ο ίδιος τον 
εαυτό του με τη βοήθεια ενός νομικού 
συμβούλου, δηλώνει αθώος.
Την Τετάρτη Ράντοβαν Κάρατζιτς 

διαβεβαίωσε πως ήταν «ένας αληθινός 
φίλος των Μουσουλμάνων». Κατά την 
έναρξη της δίκης του το Μάρτιο του 
2010 είχε επίσης... διαβεβαιώσει πως 
η σφαγή της Σρεμπρένιτσα είναι ένας 
«μύθος».
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Ενώπιον της Χάγης
«Δεν ξέρω, δεν είδα» λέει ο Κάρατζιτς 

για τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα
Ο πρώην πολιτικός ηγέτης των Σέρ-

βων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς 
αγνοούσε τα πάντα για τη σφαγή της 
Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995, 
υποστήριξε την Πέμπτη ο νομικός 
του σύμβουλος στη δίκη του για γενο-
κτονία ενώπιον το Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκο-
σλαβία (ICTY).
«Δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη 

που να δείχνει ότι ο δρ Κάρατζιτς σχε-
δίασε ή διέταξε την εκτέλεση κρατου-
μένων ή ότι τελούσε εν γνώσει» δια-
βεβαίωσε ο Πίτερ Ρόμπινσον, νομικός 
σύμβουλος του Ράντοβαν Κάρατζιτς, 
κατά την αγόρευσή του ενώπιον του 
δικαστηρίου.
«Στην πραγματικότητα, τού έκρυψαν 

τα γεγονότα αυτά» προσέθεσε ο Ρό-
μπινσον πριν καταλήξει πως «συνεπώς 
δεν είναι ένοχος γενοκτονίας».
Ο 69χρονος Ράντοβαν Κάρατζιτς κα-

τηγορείται κυρίως για τη σφαγή σχε-
δόν 8.000 Μουσουλμάνων, ανδρών 
και αγοριών, από τις δυνάμεις των 
Σέρβων της Βοσνίας τον Ιούλιο του 
1995 στη Σρεμπρένιτσα. Πρόκειται 
για τη χειρότερη σφαγή που έχει δια-
πραχθεί στην Ευρώπη μετά το τέλος 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Σύμφωνα με την εισαγγελία, η σφαγή 

εντάσσεται στην εθνοκάθαρση εκτετα-
μένων εδαφών της Βοσνίας που σχεδι-
άστηκε, σύμφωνα πάντα με την εισαγ-
γελία, από τον Ράντοβαν Κάρατζιτς 

μαζί με τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς 
και τον τότε πρόεδρο της Γιουγκοσλα-
βίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς μετά τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991.
Στόχος τους ήταν να εκδιώξουν τους 

Μουσουλμάνους, τους Κροάτες και 
άλλους μη Σέρβους από τις ζώνες αυ-
τές για να δημιουργήσουν ένα εθνοτι-
κά καθαρό σερβικό κράτος, σύμφωνα 
με την εισαγγελία.
Ο Κάρατζιτς λογοδοτεί για 11 κατη-

γορίες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας και εγκλημάτων 
πολέμου που φέρεται ότι διαπράχθη-
καν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας, 
ο οποίος από το 1992 ως το 1995 
στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 
ανθρώπους και δημιούργησε 2,2 εκατ. 
εκτοπισμένους.
Η ετυμηγορία δεν αναμένεται πριν 

από τον Οκτώβριο του 2015. Η ει-
σαγγελία έχει ζητήσει την ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης ενώ ο Κάρατζιτς, 
ο οποίος υπερασπίζεται ο ίδιος τον 
εαυτό του με τη βοήθεια ενός νομικού 
συμβούλου, δηλώνει αθώος.
Την Τετάρτη Ράντοβαν Κάρατζιτς 

διαβεβαίωσε πως ήταν «ένας αληθινός 
φίλος των Μουσουλμάνων». Κατά την 
έναρξη της δίκης του το Μάρτιο του 
2010 είχε επίσης... διαβεβαιώσει πως 
η σφαγή της Σρεμπρένιτσα είναι ένας 
«μύθος».
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Αγκυρα, Τουρκία «Δεν πρόκειται να επιτρέψου-
με την εγκατάσταση του ΡΚΚ στη βόρεια Συρία 
και τη δημιουργία απειλής εναντίον της χώρας 
μας» διαμηνύει ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ 
Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα πρόκειται να 
αναλάβει δράση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο. Ο Ερντογάν δηλώνει ακόμη ότι ο Σύρος πρόε-
δρος Μπασάρ αλ-Άσαντ και ο στενός κύκλος του 
βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο, και βρίσκο-
νται σε εξέλιξη προετοιμασίες για «μία νέα εποχή» 
στη Συρία.
Η ανησυχία και η ένταση που επικρατεί στην 

Τουρκία σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε την Πέμπτη ο Ταγίπ Ερντογάν πριν 
αναχωρήσει για τη Βρετανία.
Ως προς την προοπτική διαμόρφωσης κουρδικής 

περιοχής στη βόρεια Συρία, ο πρωθυπουργός της 
Τουρκίας τόνισε ότι θα ζητηθεί η συνδρομή του 
Βορείου Ιράκ.
Ο Ερντογάν είπε πως σε σχέση με τις εξελίξεις 

στο βόρειο τμήμα της Συρίας «λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα», ενώ τόνισε πως μέχρι την 
προσεχή Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ 
Νταβούτογλου θα 
επισκεφθεί το 
Βόρειο Ιράκ έτσι 
ώστε να ενημερω-
θεί η διοίκησή του 
για τις ευαισθησί-
ες της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν είπε 

ότι υπάρχει ήδη το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο «και 
είναι λάθος να δημιουργηθεί ένα Κουρδικό Εθνικό 
Συμβούλιο». Σύμφωνα με τον Τούρκο πρωθυπουρ-
γό, «η Τουρκία δεν επιθυμεί τον διαμελισμό της 
Συρίας, όπως και την έναρξη συγκρούσεων μεταξύ 
αιρέσεων ή εθνοτήτων». 
«Στη βόρεια Συρία δεν υπάρχουν μόνο Κούρδοι, 

αλλά και Τούρκοι και Άραβες» προσέθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση για το περιεχόμενο του 

μηνύματος που θα δοθεί στη διοίκηση του Βορείου 
Ιράκ, ο Ερντογάν ανέφερε: «Θα πούμε ότι το ζη-
τούμενο είναι να μην διαταραχθεί η εμπιστοσύνη 
μας προς εσάς. Μη δώσετε λαβή για λανθασμένα 
βήματα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα φέρουμε 
εμείς την ευθύνη».
Ερωτηθείς για το αν τίθεται θέμα δημιουργίας πα-

ρεμβαλλόμενης γραμμής με τη Συρία, ο Ερντογάν 
είπε πως «η παρεμβαλλόμενη γραμμή, η γραμμή 
ασφάλειας και τα στρατόπεδα είναι μεταξύ των 
εναλλακτικών λύσεων. Οι προτεραιότητες όμως 
εξαρτώνται από τη διαδικασία».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες 
από ΑΠΕ-ΜΠΕa

Εάν χρειαστεί θα το κάνουμε»
Με ανάληψη δράσης κατά του PKK στη 

Συρία προειδοποιεί ο Ερντογάν
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Οι Χριστιανοί ανά τον πλα-
νήτη γιόρτασαν με κάθε 
λαμπρότητα τη θρησκευτική 
γιορτή της Αναστάσεως του 
Χριστού και εφέτος.

Γιόρτασε μια θρησκευτι-
κή γιορτή με λόγια και ανα-
φορές πάνω στο έργο του 
και το πέρασμά του από την 
ανθρώπινη ζωή και ιστορία.

Οι αναφορές και τα 
λόγια της θρησκευτικής 
εξουσίας και των ιερέων η 
ερμηνεία προς τον κάθε λαό 
και έθνος, έχει ένα τεράστιο 
χάσμα που χωρίζει τον λόγο 
με το έργο και την έννοια της 
παρουσίας του Χριστού, που 
χωρίζει τα αισθήματα με την 
λατρεία από τη θεωρία, και 
το συμφέρον από την έννοια 
της θεότητας.

Ο Χριστιανισμός που 
έχει ως βάση και όραμά του 
τον Χριστό, το Χριστό που 
συγκρούστηκε με ιερατεία 
και θρησκευτικά συμφέρο-
ντα που υπήρχαν πριν από 
αυτόν, που εκατηγόρισε 
ιεράρχες και αρχιερείς ότι 
είχαν απομακρυνθεί από 
την έννοια και τον ρόλο τους 
προς το ιερό και λειτουργικό 
έργο που αντιπροσώπευαν.

Είναι πράγματι γεγονός 
αναμφισβήτητο ότι είχαν 
απομακρυνθεί από την αγά-
πη και την θρησκευτική θέση 
που ενώνει την κοινωνία με 
την θεότητα, που ενώνει λα-
ούς και έθνη αδιαφορώντας 
το χρώμα του δέρματος, ή 
την κοινωνική τάξη και θέση 
του ανθρώπου.

Η αγάπη, η δικαιοσύνη, 
η λογική και η ελευθερία 
εγέννησαν τα αισθήματα του 
ανθρώπου προς τον Θεό, 
αλλά και προς την κοινωνία 
που απέχτησε ανά το πέρα-
σμα των αιώνων, των αιώ-
νων που εδημιούργησε τα 
όρια της ΠΑΤΡΙΔΑΣ, τα έθνη 
και τους λαούς με φυλές.

Η σύγκρουση του Χρι-
στού με τα κατεστημένα 
και τις εξουσίες της εποχής 
εκείνης, ήταν μια σύγκρουση 
με πολιτικές και θρησκευτι-
κές αρχές, με δίχως φόβο 
και με δίχως πάθος προς την 
άρχουσα τάξη.

Ήταν μια μετωπική επί-
θεση με πυγμή και θάρρος 
και ας τον οδήγησαν προς 
τον ανήφορο του μαρτυρί-
ου του και στην ανθρώπινη 
εκδικητικότητα και αχαριστία, 
κατηγορώντας την αδικία της 
εξουσίας προς την κοινωνία, 
επροκάλεσε το ανθρώπινο 
μίσος και κακία προς το πρό-
σωπό του κι ας ήταν δύναμη 
Θεού.

Έτσι πέρα του θρησκευ-
τικού λόγου που απέ-
χτησαν οι θρησκευτικοί 
άρχοντες με το έργο και 
την έλευση του Χριστού 
από τη γη, απέχτησαν 
δικαιώματα στο να 
συνεργάζονται με τις 
πολιτικές εξουσίες, να 
έχουν υπεράνω των 

αισθημάτων το συμφέρον και 
την αδικία κατά των αδυνά-
των και φτωχών μάζων.

Ενώ θα έπρεπε να διδά-
σκουν και το θάρρος με την 
πυγμή του Χριστού, ώστε να 
έχουμε την δυνατότητα να 
πιστεύουμε και ν’ αντιστεκό-
ματε στην κάθε εξουσία που 
έχει στόχο το συμφέρον και 
την αδικία, μας διδάσκουν 
την ταπείνωση και το φόβο 
της αμαρτίας.

Μιας αμαρτίας που έχει 
σκοπό και νόημα να φοβίζει 
αδύνατες ανθρώπινες ψυ-
χές, να φοβίζει την αλήθεια 
με δικαιοσύνη του Θεού, με 
του διαβόλου την πονηράδα 
και προπαγάντα.

Ο Χριστός ενδιαφέρθη-
κε για την ανθρώπινη ζωή 
και την δικαιοσύνη, για την 
αγάπη της και την λογική 
της, για τα ανθρώπινα αι-
σθήματα, τα αισθήματα που 
είχαν χαθεί και καταπατηθεί 
από μια πολιτικο-θρησκευτι-
κή εξουσία, μια εξουσία που 
δεν είχε ούτε ιερό, ούτε έλεος 
προς τον αδύνατο και φτω-
χό άνθρωπο της κοινωνίας 
εκείνης.

Συγκρίνοντας την σημε-
ρινή εποχή μας με την εποχή 
που έζησε ο Χριστός, θα 
δούμε ότι η σημερινή κοινω-
νία και ζωή μας, έχει ανάγκη 
από τα ίδια πράγματα, θα 
δούμε ότι η δικαιοσύνη και η 
λογική, η συνανθρωπική αλ-
ληλεγγύη και η θρησκευτική 
αγάπη έχει χαθεί και από τον 
τρόπο μας, αλλά και από τη 
σκέψη μας και καρδιά μας.

Επικρατεί και σήμερα η 
κακία με την αδικία, ανθεί η 
καταπάτηση και η εκμετάλ-
λευση με το συμφέρον, σε 
όλα τα στρώματα και τάξεις 
της κοινωνίας μας.

Θα δούμε ότι οι ηγέτες 
και της πολιτικής αλλά και 
της θρησκευτικής ηγεσίας, 
το μόνο που δεν σκέπτονται 
είναι το έργο και τα λογια του 
Χριστού.

Έχουν επιλέξει με χει-
ρουργικό τρόπο από τα λό-
για του και το έργο του, αυτά 
που τους βολεύει και τους 
εξυπηρετεί, αυτά που φοβί-
ζουν την κοινωνία κάνοντάς 
τη δειλή και με δίχως πυγμή, 
ν’ αντισταθεί σε κάθε πολιτι-
κή εξουσία που ληστεύει και 
εκμεταλλεύεται με το σύστη-
μά της την κοινωνία. Έχει 
γιορτάσει ο Χριστιανισμός 
την Ανάσταση του Χριστού 
2015 φορές από τότε, έχουν 
δώσει οι κοινωνίες του Ελλη-
νισμού τόσο αίμα και κορμιά 
για χάρη του Χριστού στα 
στάδια των Χριστιανών του 
λεγόμενου δυτικού κόσμου, 

και ακόμα βρισκόμαστε στο 
σημείο 0.

Ακόμα οι Χριστιανικές 
κοινωνίες δεν μπορούν να 
ενώσουν την θεότητα με 
την πραγματικότητα της 
ζωής, ακόμα οι πολιτικές με 
τις θρησκευτικές εξουσίες 
βασανίζουν τις κοινωνίες για 
το συμφέρον τους και την 
καλοζωΐα τους στον επίγειο 
παράδεισο που ζούνε.

Εάν σήμερα ξαναγεν-
νιόταν ο Χριστός στον κό-
σμο μας τα ίδια πράγματα 
θα εφώναζε, τους ίδιους 
θρησκευτικούς ηγέτες θα 
κατηγορούσε, και πριν τον 
κρεμάσουν, θα τους κρέμαγε 
αυτούς με τους λαούς.

Εύχομαι η φετεινή 
γιορτή της Αναστάσεως να 
μας γεμίσει τις καρδιές μ’ 
αγάπη, να μας φωτίσει προς 
την λογική και την ανθρώ-
πινη ειρήνη και δικαιοσύνη, 
προς το καλό της Ελληνικής 
κοινωνίας αλλά και όλου του 
κόσμου γενικά.

Εύχομαι το θάρρος του 
Χριστού και η πυγμή, να μας 
γίνουν παραδείγματα και ν’ 
απαιτήσουμε με οντότητα 
και δυναμική, περισσότερη 
δικαιοσύνη και ελευθερία, 
από την εξουσία που θέλει το 
Θεό μακριά και τον άνθρωπο 
υποζύγιό της, μια που ο Χρι-
στός εκάθισε απάνω του να 
πάει να τους κυνηγήσει από 
τον οίκο του Πατέρα Του.

Μόντρεαλ, τη 13/4/2015
Ευτύχιος 
Π. Μακρυμανωλάκης
Καταγόμενος
 από Πρινέ Σελίνου,
Χανιά, Κρήτης

Με μεγάλη λύπη είδα και 
εγώ τη ολική καταστροφή της 
Παναγίτσας, της Εκκλησίας 
που ήταν κόσμημα για τον 
Ελληνισμό της Παροικίας 
μας.

Εκφράζω τη συμπα-
ράστασή μου προς τον π. 
Νικόλαο και εύχομαι να εντο-
πιστούν τα πραγματικά αίτια 
που προκάλεσαν την μεγάλη 
καταστροφή.

Ε.Π.Μ.

ΠΑΤΡΙΔΑ. ΓΥΡΟΣ Γ’
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Μετάφραση

Οι Τρεις άγιοι Παίδες, που ανατράφηκαν με την 
ευσέβεια στο Θεό, περιφρόνησαν την ασεβή 
βασιλική διαταγή και δεν τρόμαξαν από την απει-
λή της φωτιάς, αλλά, ενώ στέκονταν μέσα στις 
φλόγες, έψελναν, Συ, ο Θεός των Πατέρων μας, 
είσαι άξιος να υμνείσαι.

Ωδή η’
Θαύματος υπερφυούς η δροσοβόλος, εξει-
κόνισε κάμινος τύπον• ου γαρ ους εδέξατο 
φλέγει νέους, ως ουδέ πυρ της Θεότητος, 
Παρθένου ην υπέδυ νηδύν• διο ανυμνούντες 
αναμέλψωμεν• Ευλογείτω, η κτίσις πάσα τον 
Κύριον, και υπερυψούτω, εις πάντας τους 

αιώνας.

Μετάφραση

Το υπερφυσικό θαύμα της ενανθρωπήσεως του 
Θεού, προεικόνιζε εκείνη η κάμινος στη Βαβυλώ-
να που ανέδιδε δροσιά, γιατί δεν κατέκαυσε τους 
νέους που ρίχτηκαν μέσα σ’ αυτή, όπως και το 
πυρ της Θεότητος δεν κατέκαυσε την κοιλία της 
Παρθένου μέσα στην οποία ήρεμα εισχώρησε, γι’ 
αυτό και εμείς ας ψάλλουμε αναφωνώντας, όλα 
τα δημιουργήματα υμνείτε τον Κύριο και υψώνετε 
Αυτόν υπεράνω κάθε ανθρωπίνου μεγαλείου σ’ 
όλους τους αιώνες.

Ωδή θ’
Μεγάλυνον ψυχή μου, την Τιμιωτέραν, και εν-

δοξοτέραν, των άνω στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον, ορώ και παράδοξον• ου-
ρανόν το σπήλαιον• θρόνον, χερουβικόν την 
Παρθένον• την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη 
ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός• ον ανυμνού-
ντες μεγαλύνομεν.

Μετάφραση
Μεγάλυνον ψυχή μου, την Τιμιωτέραν, και εν-
δοξοτέραν, των άνω στρατευμάτων.
Παράδοξο και ακατανόητο θαύμα ατενίζω. Το 
σπήλαιο λαμπρό ουρανό, την Παρθένο θρόνο 
Χερουβικό, τη φάτνη τόπο όπου αναπαύτηκε ο 
Χριστός, που ως Θεός δεν περιορίζεται σε υλικό 
χώρο. Αυτόν λοιπόν ανυμνώντας εμείς οι πιστοί 
δοξάζουμε με μεγάλη δόξα.

Οι Καταβασίες των Χριστουγέννων  κείμενο και  μετάφραση 
(Ψέλνονται από τις 26 ως τις 31 Δεκεμβρίου)

Ωδή α’
*Έσωσε λαόν, θαυ-
ματουργών Δεσπό-
της,
Υγρόν θαλάσσης 
κύμα, χερσώσας πά-
λαι.
Εκών δε τεχθείς, εκ 
Κόρης τρίβον βατήν,
Πόλου τίθησιν ημίν• 
ον κατ’ ουσίαν,
Ίσόν τε Πατρί, και 
βροτοίς δοξάζομεν.

Μετάφραση
*Έσωσε ο Κύριός μας 
τον παλαιό καιρό τον 
Ισραηλίτικο λαό θαυ-
ματουργικά με το που 
μετέβαλε το υγρό κύμα 
της θάλασσας σε στε-
ριά. Και τώρα πάλι με 
την εκούσια γέννησή 
Του από την Παρθένο, 
έκαμε ευκολοδιάβατο 
σε μας το δρόμο για 
τον Ουρανό. Αυτόν λοι-

πόν, που είναι στην ου-
σία ίσος και με τον Θεό 
Πατέρα ως Θεός και με 
μας τους ανθρώπους, 
δοξολογούμε.

Ωδή γ’
*Νεύσον προς 
ύμνους, οικετών ευ-
εργέτα,
Εχθρού ταπεινών, 
την επηρμένην 
οφρύν,
Φέρων τε παντεπό-
πτα, της αμαρτίας
Ύπερθεν ακλόνη-
τον, εστηριγμένους,
Μάκαρ μελωδούς, 
τη βάσει της πίστε-
ως.

Μετάφραση
*Θεέ, ο ευεργέτης 
μας, προσδεξε με συ-
μπάθεια τους ύμνους 
των δούλων Σου, 
ταπεινώνοντας της 
αλαζονική έπαρση του 
εχθρού-διαβόλου και 
απαλλάσσοντας τους 
υμνητές Σου, μακάριε 
παντεπόπτη, από την 
αμαρτία, ακλόνητα 
στηριγμένους στο θε-
μέλιο της πίστεως. 

Ωδή δ’
*Γένους βροτείου, 
την ανάπλασιν πά-
λαι,

Άδων προφήτης, Αβ-
βακούμ προμηνύει,
Ιδείν αφράστως, αξι-
ωθείς τον τύπον•
Νέον βρέφος γαρ, εξ 
όρους της Παρθένου,
Εξήλθε λαών, εις 
ανάπλασιν Λόγος.

Μετάφραση
*Την αναγέννηση του 
ανθρωπίνου γένους 
προφητεύει ψάλλοντας 
τον παλαιό καιρό ο 
προφήτης Αββακούμ, 
όταν αξιώθηκε να δει, 
με τρόπο ακατανόη-
το, αυτήν νοερά. Γιατί 
πράγματι παράδοξο 
βρέφος, ο Λόγος του 
Θεού, βγήκε από το 
κατάσκιο βουνό, την 
Παρθένο, για να ανα-
γεννήσει την ανθρωπό-
τητα.

Ωδή ε’
*Εκ νυκτός έργων, 
εσκοτισμένης πλά-
νης,
Ιλασμόν ημίν, Χριστέ 
τοις εγρηγόρως,
Νυν Σοι τελούσιν, 
ύμνον ως ευεργέτη,
Έλθοις πορίζων, ευ-
χερή τε την τρίβον,
Καθ’ ην ανατρέχο-
ντες, εύροιμεν κλέος.

Μετάφραση
*Σε εμάς, τους σκοτι-
σμένους απ’ τα ζοφερά 
έργα της πλανεύτρας 
αμαρτίας, τώρα που 
αναμέλπουμε με πλή-
ρη συναίσθηση ύμνο 
σε Σένα ως ευεργέτη 
Χριστέ, έλα προσφέρο-
ντας την εξιλέωση και 
καθιστώντας εύκολο 
το δρόμο της αρετής, 
πάνω στον οποίο 
τρέχοντας, άμποτε να 
βρούμε τη δόξα του 
Ουρανού.

Ωδή ς’
*Ναίων Ιωνάς, εν μυ-

χοίς θαλαττίοις,
Ελθείν εδείτο, και ζά-
λην απαρκέσαι.
Νυγείς εγώ δε, τω τυ-
ραννούντος βέλει,
Χριστέ προσαυδώ, 
τον κακών αναιρέτην,
Θάττον μολείν Σε, της 
εμής ραθυμίας.

Μετάφραση
*Ο προφήτης Ιωνάς 
μέσα στο βυθό της θά-
λασσας παρακαλούσε 
να έρθει σε Εσένα Κύ-
ριε και να του απομα-
κρύνεις τη ζάλη και τον 
κίνδυνο του θανάτου. 
Εγώ όμως, πληγωμέ-
νος από το βέλος του 
τυράννου-διαβόλου 
απευθύνομαι σ’ Εσένα 
τον καταλύτη των κα-
κών, Χριστέ, όσο πιο 
γρήγορα να έρθεις σε 
μένα, προτού με κυρι-
εύσει η ραθυμία μου.

Ωδή ζ’
Τω παντάνακτος, εξε-
φαύλισαν πόθω,
Άπλητα θυμαίνοντος, 
ηγκιστρωμένοι,
Παίδες τυράννου, δύ-
σθεον γλωσσαλγίαν•
Οις είκαθε πυρ, άσπε-
τον τω Δεσπότη,
Λέγουσιν• Εις αιώνας 
ευλογητός ει.

Μετάφραση
*Από τον πόθο και την 
αγάπη του παμβασιλέ-
ως Θεού κυριευμένοι 
οι Τρεις Παίδες, περι-
φρόνησαν την ασεβή 
βλασφημία του τυ-
ράννου, ασυγκράτητα 
οργισμένου εναντίον 
τους. Γι’ αυτό υποχώ-
ρησε η σφοδρή φωτιά 
μπροστά σ’ αυτούς, 
που στον Δεσπότη Θεό 
έψελναν, ευλογημένος 
είσαι στους αιώνες.

Ωδή η’
*Μήτραν αφλέκτως, 

εικονίζουσι Κόρης,
Οι της παλαιάς, πυρ-
πολούμενοι νέοι,
Υπερφυώς κύουσαν, 
εσφραγισμένην.
Άμφω δε δρώσα, 
θαυματουργία μια,
Λαούς προς ύμνον, 
εξανίστησι Χάρις.

Μετάφραση
Οι Τρεις Νέοι της Πα-
λαιάς Διαθήκης, που 
μέσα στο καμίνι της 
φωτιάς πυρπολούνταν 
χωρίς να καίγονται, 
προεικονίζουν τη μή-
τρα της Κόρης, που 
με υπερφυσικό τρόπο 
κυοφόρησε τον Χριστό 
παραμένοντας σφρα-
γισμένη (Παρθένος). 
Αυτή η χάρη του Θεού, 
που ενήργησε με μια 
θαυματουργική δύναμη 
τα δύο αυτά θαύματα, 
διεγείρει τους πιστούς 
σε δοξολογία.

Ωδή θ’
*Στέργειν μεν ημάς, 
ως ακίνδυνον φόβω,
Ράον σιωπήν• τω 
πόθω δε Παρθένε,
Ύμνους υφαίνειν, συ-
ντόνως τεθηγμένους,
Εργώδές εστιν• αλλά 
και Μήτηρ σθένος,
Όση πέφυκεν, η προ-
αίρεσις δίδου.

Μετάφραση
*Το ν’ αρκεστούμε από 
φόβο στη σιωπή, που 
είναι κάτι ακίνδυνο, εί-
ναι πιο εύκολο για μας, 
ενώ το να συνθέτουμε 
για Σένα, Παρθένε, 
ύμνους τεχνουργημέ-
νους αρμονικά, πα-
ρασυρμένοι από τον 
πόθο για Σένα, είναι 
επίπονο και επικίνδυ-
νο. Αλλά Εσύ, Μητέρα, 
δίνε μας τόση δύναμη 
όση είναι η προαίρεσή 
μας (για να σε υμνή-
σουμε)
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Suivez-nous sur 
Facebook

Venez visiter notre site internet 
mourelatos.com

Spéciaux valides du jeudi 10 décembre au mercredi 16 décembre 2015
Specials valid from Thursday December 10th to Wednesday December 16th 2015

Cycle: 01

MOURELATOS
L E S  S U P E R M A R C H É S

Depuis 1956 Since 1956

299$
lb

399$
lb

Huile d’olive 
extra vierge
Extra Virgin 
Olive Oil
Antica Bontà
1 L

599$
ch

Papier hygiénique
Bathroom Tissue
Sans nom/No Name
24 rouleaux/Rolls

Yogourt à boire
Drinkable Yogurt
Kik d’Astro
200 ml
Assortis/Assorted

2/1$

Lait au chocolat
Chocolate Milk
Beatrice
2 L

Margarine
Margarine
Lactantia
850 g - 1,28 kg
Assorties/Assorted

999$
lb

Halva
Halva

Papagiannis
Assortis/Assorted

0,66 $/100 g

Céréales
Cereal

Cheerios,  
Avoine Croquante,  
Croque Pain Doré,  
Croque Cannelle,  
Golden Grahams,

Lucky Charms  
de General Mills

330 - 475 g

Fromage feta grec
Greek Feta Cheese
Nikzas
2,20 $/100 g

Jambon au miel
Honey Ham

Cedarvalle
0,88 $/100 g

Tomates 
italiennes
Italian 
Tomatoes
Antica Bontà
796 ml

Pâtes  
alimentaires

Pasta
Maltagliati

500 g
Assorties/Assorted

299$
ch

Chapons frais
Fresh Capons
2,5 - 3 kg
4,39 $/kg

Bifteck ou rôti de côte de boeuf
Beef Rib Steak or Roast
Frais/Fresh 
Cat. AA - AAA
22,02 $/kg

999$
lb

199$
lb

Tomates sur vignes
Vine Tomatoes
Pr. du Canada
2,84 $/kg

Chicorée ou escarole
Chicoree or Escarole
Pr. des É.-U.

Concombres libanais
Lebanese Cucumbers
Pr. du Mexique

Ananas
Pineapple
Grosseur/Size 8

Pr. d’Amérique du Sud

129$
lb

ch
99¢

6/199$ 199$
ch

ch
99¢

Passata
Passata
La San Marzano
680 g

ch
79¢

299$
ch 899$

ch

Riz basmati
Basmati Rice
Ajanta
10 lb

ÉCONOMISEZ AU QUOTIDIEN!
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1
99ch.
ea.

P
ain tranché épais ou/or 

G
ranizzi, B

rizzolio
Tick sliced bread
D

’italiano
600-675 g

P
ain aux raisins

R
aisin bread
A

donis
500 g

2
49ch.
ea.

B
oisson aux fruits 

Jam
m

ers
Fruit drink

K
ool-A

id
10 x 180 m

l
C

hoix varié / A
ssorted

3
99ch.
ea.

Essuie-tout jum
bo

P
aper tow

el

W
hite S

w
an

8 un

9
99ch.
ea.

R
iz sela basm

ati 777
R

ice

P
hoenicia

10 lbs - 4.54 kg

3
99ch.
ea.

C
éréales M

uesli ou/
or C

roque M
atin

M
orning C

risp cerealss

Jordans
450 g
C

hoix varié / A
ssorted

3
99ch.
ea.

D
attes D

eglet N
our

D
ates

D
aia

1 kg

2
99ch.
ea.

Eau de source
naturelle
N

atural spring w
ater

N
aya

24 x 600 m
l

6
29ch.
ea.

Tahineh
A

l-R
abih

907 g

1
99ch.
ea.

Fruits en coupe
Fruit salad in w

ater

D
el M

onte
4 x 113 m

l

10
99ch.
ea.

H
uile de grignon

P
om

ace oil

M
am

a R
osa

3 L

Fèves de soya
entières ou pelées
Edam

am
e

S
oy bean in pod

or shelled
C

edar
500 g

P
alette de veau 

de lait
M

ilk fed veal palett

P
ilons de

poulet m
arinés

M
arinated chicken

drum
sticks

B
œ

uf haché
m

aigre
Lean ground beef

Jam
bon blanc cuit

C
ooked w

hite ham

A
lpina

M
ortadelle

M
ortadella

S
an D

aniele
C

hoix varié / A
ssorted

From
age

Edam
 boule

Edam
 ball cheese

P
rosciutto italien

Italian prosciutto

O
livia

From
age gouda 

fum
é, cum

in
ou m

oyen
M

edium
, sm

oked or
cum

in gouda cheese

Tartinade
crém

euse
C

ream
y spread

P
uck

500 g
8

99ch.
ea.

Yogourt grec
G

reek yogurt

Liberté
750 g

C
hoix varié /

A
ssorted

From
age à la crèm

e
C

ream
 cheese

La Vache qui rit
24 un - 400 g

5
99ch.
ea.

B
oule de from

age 
m

ozzarella
C

heese ball

S
ilani

260 g
1

99ch.
ea.

From
age
reg.

C
heese

O
ka

Im
itation

chair de crabe
C

rab m
eat im

itation

B
lue Tide

454 g

C
revettes tigrées crue

B
lack tiger raw

 shrim
p

peeled tail on
B

lue Tide
21/25 - 907 g

M
ini rouleaux 

épinard et feta
M

ini roll spinach &
 

feta cheese
A

lfa
500 g

19
99

ch.
ea.

1
49ch.
ea.

3
99ch.
ea.

D
orade royale

400/60
R

oyale porgies

Filet 
d’hoplostete
O

range roughy fillet

Filet
de m

orue
C

od fillet

>
6

1
2

0
1

0
7

6
49lb

14.30 kg
8

99lb
19.81 kg

5
49lb

12.10 kg

1
99lb

4.39 kg

6
99lb

15.41 kg

11
99lb

26.43 kg

4
79lb

10.55 kg

4
49lb

9.89 kg

5
89lb

12.99 kg

C
rèm

e glacée 2 L ou/or 
S

unday 
Ice cream

 1 L

C
hapm

an’s
C

hoix varié / A
ssorted

Yogourt grec S
ource 

ou/or Yopa 4x100 g ou/or 
M

inigo G
rec 4x75 g

G
reek yogurt

Yoplait
C

hoix varié / A
ssorted

5
0

0ch.
ea.

From
age cam

em
ber

ou/or brie Le B
onaparte

Cheese
P

ortneuf
300 g

Choix varié /
Assorted

5
99ch.
ea.

Lait au chocolat
C

hocolate m
ilk

B
eatrice

2 L
2

99ch.
ea.

B
oisson de soya

S
oy beverage

S
ensationnel

1.89 L
Choix varié /

Assorted

Yogourt O
riginal

Yogurt

A
stro

12x100 g
Choix varié /
Assorted

2
99ch.
ea.

8
99lb

19.81 kg
1

0
0

Rabais

Rebate

2
49lb

5.49 kg

R
ôti de longe de porc 

ou cotelettes de porc 
désossées
B

oneless pork loin
or chops

8
99lb

19.81 kg

P
âtes alim

entaires
P

astas

M
isko

500 g

99
¢ch.
ea.

B
iscuits à la crèm

e 
cacao B

iskrem
C

ocoa cream
 biscuits

U
lker

205 g

99
¢ch.
ea.

1
0

0ch.
ea.

B
oisson aux fruits

Fruit beverage

Fruité
2 L
C

hoix varié / A
ssorted

2
49ch.
ea.

C
roustilles de m

aïs 
salées ou bâtonnets de 
sésam

e à l’ail
S

alted corn chips or
garlic sesam

e sticks

C
edar

454 g

2
49ch.
ea.

P
oivrons

rouges rôtis
P

indjur
R

oasted red pepper

C
edar

500 m
l

1
99ch.
ea.

M
ini biscottes

au sésam
e

kaak boule
M

ini sesam
e

rusk kaak ball

C
edar

454 g

B
iscuits à 
l’avoine

M
axi Fruits

O
atm

eal cookies

D
are
315 g

C
hoix varié /

A
ssorted

7
99ch.
ea.

O
lives vertes

m
arinées

G
reen olive pickle 

A
l’A

rd
4.5 lbs

6
99ch.
ea.

M
élange de

café en grain
 blend roasted w

hole bean

G
im

oka
1 kg

5
99ch.
ea.

B
ereket

ghee végétale
Vegetable ghee

U
lker

2 kg

D
étergent à lessive

Laundry detergent

O
ld dutch

4 L

A
ssouplisseur

de tissus
Fabric softener

La P
arisienne

1.65 L
3

49ch.
ea.

3
99ch.

ea.

2
99ch.
ea.

2/5
0

0

H
alva au chocolat

C
hocolate halva

A
l-R

abih

2
99lb

6.59 kg

2
99ch.
ea.

C
roustilles

 chips 220 g
R

uffles ou/or
Tortilla chips 230 g
D

oritos
C

hoix varié / A
ssorted

2
99ch.
ea.

R
aisins secs 

S
ultana

dry raisins

C
edar

700 g

2
49ch.
ea.

L
e

s Su
r

g
e

l
é

s
F

r
o

z
e

n
 f

o
o

d
s

P
o

isso
n

n
e

r
ie

F
ish

 sh
o

p

V
ia

n
d

e
s f

r
a

îc
h

e
s

f
r

e
sh

 m
e

a
t

D
e

 n
o

s r
é

f
r

ig
É

r
a

t
e

u
r

s
F

R
O

M
 O

u
r

 f
r

id
g

e
s

F
r

a
is d

u
 jo

u
r

F
r

e
sh

 d
a

ily

C
h

a
r

c
u

t
e

r
ie

 d
e

 q
u

a
l

it
é

Q
u

a
l

it
y

 d
e

l
ic

a
t

e
sse

n

É
p

ic
e

r
ie

 U
n

iv
e

r
se

l
l

e
  

U
n

iv
e

r
sa

l
 G

r
o

c
e

r
y

N
ous nous réservons le droit de lim

iter les quantités *ou jusqu’à 
épuisem

ent de la m
archandise. Le texte prévaut sur la photo.

W
e reserve the right to lim

it quantities. W
hile quantities last. Im

ages 
are for illustration purposes only. The text prevails over im

ages.

w
w

w
.g

ro
u

p
ead

o
n

is.ca

2015
D

écem
bre / D

ecem
ber

 3 
4 

5 
6 

7 
8 

9

M
ûres

B
lackberries

B
oîte / B

ox
M

exique / M
exico

Fram
boises

R
aspberry

B
oîte / B

ox
M

exique / M
exico

C
lém

entines
C

lem
entines

G
r. 1-2 size

Espagne / S
pain

K
aki espagnole

S
panish kaki
G

r. 12 size
Espagne / S

pain

C
ham

pignons 
blancs

M
ushroom

s
227 g
C

anada

P
oireaux

Leek
P

aquet de 3 bunch
C

anada

P
im

ent rouge jum
bo

Large red pepper
Espagne / S

pain

C
oriandre
C

oriander
É.U

./U
S

A

79
¢ch.
ea.

99
¢ch.
ea.

69
¢ch.
ea.

3/5
0

0
4/5

0
0

1
99ch.
ea.

1
29lb

2.84 kg
1

99lb
4.38 kg

S
A

N
D

W
IC

H
 C

H
A

U
D

S
H

IS
H

 TA
O

U
K

 O
U

 
S

H
AW

A
R

M
A

 
H

O
T S

A
N

D
W

IC
H

S
H
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