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Associated Press Λευκωσία Θύελλα αντιδράσεων 
προκαλεί στην Κύπρο η πρόθεση του κατοχικού καθεστώ-
τος να παραχωρήσει τη λεγόμενη «ιθαγένεια» σε 15.000 
εποίκους. Σύσσωμα τα κυπριακά κόμματα καταγγέλλουν 
προκλητική ενέργεια, τονίζοντας ότι έρχεται να δυναμιτί-
σει το κλίμα των συνομιλιών και πρέπει να καταγγελθεί 
διεθνώς. 
Εν ώρα συνομιλιών η δημιουργία νέων τετελεσμένων 

αποτελεί πρόκληση, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου. Ο εποικισμός είναι έγκλημα 

πολέμου και το ΑΚΕΛ τον καταδικάζει, τόνιζε και συμπλή-
ρωσε ότι αυτή η ενέργεια πρέπει να καταγγελθεί διεθνώς.
Την ενέργεια του κατοχικού καθεστώτος καταδίκασε και 

το ΔΗΚΟ. Η ενέργεια αυτή, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου 
Φώτης Φωτίου, στοχεύει στην αλλοίωση του δημογρα-
φικού χαρακτήρα του νησιού και στη δημιουργία νέων 
τετελεσμένων στο σημαντικό κεφάλαιο των εποίκων που 
συζητείται στις απευθείας συνομιλίες.
Ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι η ενέργεια δυναμιτίζει το κλίμα των 

συνομιλιών. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Τορ-

Οργισμένη η Λευκωσία για παραχώρηση
«ιθαγένειας» σε 15.000 εποίκους στα κατεχόμενα

Κατατέθηκαν οι  απαντήσεις στις τελευταίες προτάσεις Νίμιτς
Αθήνα: Αμοιβαία αποδεκτή, σύνθετη 

ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό
 που θα χρησιμοποιείται έναντι όλων

ΑΠΕ Νέα Υόρκη Οι αναφορές στον ελληνικό Τύπο περί 
«όχι» της Αθήνας στην τελευταία πρόταση του Μάθιου 
Νίμιτς στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ δεν ανταποκρί-
νονται στην πραγματικότητα, αναφέρει με δήλωσή του ο 
πρέσβης Αδαμάντιος Βασιλάκης.
«Οι αναφορές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγμα-

τικότητα. Είμαστε στο μέσον μιας κρίσιμης διαπραγμα-
τευτικής διαδικασίας. Θα πρέπει όλοι, όταν αναφέρονται 
σ’ αυτή τη διαδικασία, να το κάνουν με υπευθυνότητα» 
δήλωσε ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας στις συνομιλίες 

Σκόπια: Αμοιβαία αποδεκτή λύση, 
που θα διαφυλάττει την ταυτότητα,

την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα μας

ΑΠΕ Σκόπια «Ο εκπρόσωπος των Σκοπίων στη 
διαπραγμάτευση για την εκκρεμότητα της ονομασίας 
της ΠΓΔΜ, πρέσβης Ζόραν Γιόλεφσκι, συναντήθηκε το 
βράδυ της Πέμπτης στη Υόρκη με τον Μάθιου Νίμιτς, 
επιδίδοντας την απάντηση των Σκοπίων επί της τελευ-
ταίας, τροποποιημένης δέσμης ιδεών του μεσολαβητή 
του ΟΗΕ.
«Στη σημερινή συνάντηση με τον ειδικό εκπρόσωπο 

του ΓΓ του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, μετέφερα τις θέσεις 
της 'Μακεδονίας' αναφορικά με την τροποποιημένη 
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affiliated real estate agent

(450)969.9999
affiliated real estate agent

Πολλές  πληροφορίες καί Φωτογραφίες στήν ιστοσελίδα μου. 
www.petertsakonas.com 
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Πήτερ Τσάκωνας Δημήτριος 
Παππής

514 996.7422

ÊÁÔÅÑÉÍÁ ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ
agent immobilier agréé 

A) Super pizzeriA: LegArdeur: Φημισμένη πλήρως ανακαινισμένη το 
2005 με κόστος $500.000 (evaluation $480.000) 75+25 καθίσματα, $295.000. 
B) reSTAurANT ST-HuBerT: Φημισμένο Εστιατόριο, 6,500τ.π. με 350 καθί-
σματα συν 80 στην ταράτσα, αξιόλογες εισπράξεις, μεγάλη προοπτική, με δικαί-
ωμα αγοράς του κτιρίου σε χαμηλή τιμή,  ζητούν $725,000
C) reSTAurANT: pLATeAu MONT-rOYAL BreAKFAST pLuS, οικογενεια-
κή επιχείρηση, λίγες ώρες, μεγάλη προοπτική, ίδιος ιδιοκτήτης για πολλά χρό-
νια, 74 καθίσματα, χαμηλό ενοίκιο, μεγάλη λίστα, ζητούν $300,000
d) reSTAurANT: Στό Valleyfield. Fast-food, Εντελώς ανακαινισμένο τό 2008. 
1750 τ.π σύν υπόγειο. 70 καθίσματα,  λίστα μέχρι το 2015, ευκολοδούλεφτο, 
επικερδές, πολύ καλό delivery, πολύ καλή ευκαιρία γιά τον κατάλληλο
e) RESTAURANT ME TO XTIΡIO! (βλέπε τον αριθμό 8). Στό Μόντρεαλ, 
Ιδιος ιδιοκτίτης γιά 35 χρόνια.(Fast Food etc), 85 καθίσματα σύν 50 στήν 
ταράτσα (Solarium τριών εποχών), μπάρ, σταθερή πελατεία, ευκολοδούλεφτο, 
οικογενειακή επικερδής επιχείρηση. Ζητούν $209,000 σύν το χτίριο

 

1) STE-DOROTHEE: Φανταστικό, υπέροχο, 
11 δωμάτια, 4 κρεβ/ρες, σαλοτραπεζαρία, 
solarium, μοντέρνα κουζίνα, καθιστικό, τζά-
κι, 3.5 μπάνια, καινούρια δρύινα πατώματα, 
θερμαινόμενη πισίνα, ηλεκτρική θέρμανση, 
heatpump, οικόπεδο 10,266τ.π.

2) CHOMedeY WeST: Moναδικό, Πελώ-
ριο, χωρίς άλλο παρόμοιο, super cottage, 
15 δωμάτια, 6 κρεβ/ρες,  4 μπάνια, 2 κα-
θιστικά, 2 κουζίνες,  2 τζάκια, solarium, 
πολύ μαγάλο mezzanine, θερμενόμενη 
πισίνα,13,000 τ.π. οικόπεδο, ιδεώδες γιά 
μεγάλη οικογένια ή γιά εκμετάλευση. Τιμή 
μειωμένη κατα 154,000$ 

3) STe. dOrOTHee: Καινούργιο 
Cottage, (παραδοτέο σε 90 ημέρες), 
καλοχτισμένο, ευρύχωρο, φωτεινό, όλο 
με τούβλο, ψηλοτάβανο, 4 κρεβ/ρες, 2,5 
μπάνια, πατώματα από σκληρό ξύλο,το 
MODEL δέν πωλείται, υπολοίπονται ΔΥΟ 
οκόπεδα τιμή $425.000 + 11% φόροι.

5) CHOMedeY: Μοναχικό πολύ μεγάλο 
διόροφο σπίτι για μεγάλη οικογένεια, 
πολύ μεγάλη κουζινοσαλοτραπεζαρία, 
θαυμάσιο καθιστικό με τζάκι, 6 κρεβ/
ρες, 2 μπάνια, κοντά σε όλες τις αγορές, 
φανταστικη ευκαιρία!!  Τιμή μειωμένη κατα 
50,000$ στις 299,000$ 
 

MODEL

7- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΤΙΡΙΟ,  Νοτιοανατολικά 
τού Μοντρεάλ, σε πολύ καλή τοποθεσία, 
ενοικιασμένο σε έναν πολύ καλό ενοικιαστή, 
με εμπορικό χώρο 3,000 τ.π.καί οικόπεδο  
10,300 τ.π. Μία πολύ καλή ευκαιρία γιά μία 
σωστή αγορά. 

8) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΤΙΡΙΟ ΜΕ ΤΟ RESTAU-
rANT, Στό Μόντρεαλ (πωλείται με το Res-
taurant # H), Αποτελείται από το Restaurant 
με τελειωμένο υπόγειο καί δύο διαμερίσματα 
(Ενα 5,5 τού ιδιοκτήτη με ενοικιαστική αξία $ 
$ 12,000 το χρόνο σύν ένα 3,5 ενοικιασμένο 
$6,000 τόν χρόνο).

9) reCepTiON HALL: Στο κέντρο του 
Λαβάλ, 11,000 τ.π., 3 μεγάλες αίθουσες 
(γίνονται δύο, ή μία) άνω από 300 θέσεις, 
υπέροχη ατμόσφαιρα, φανταστική διακόσμη-
ση, άρτια κουζίνα, 100 Parking. Πωλείται το 
κτήριο μαζί με την επιχείρηση. Πλη. Μόνο 
με ραντεβού.

6) CHOMedeY: ** Το  Bungalow** ! !. Καλοχτι-
σμένο το 1980, ολοκληρωτικά με τούβλο, ευρύ-
χωρο, φωτεινό, ηλιόλουστο, άριστη τοποθεσία 
σε μικρό ημικύκλιο, κοντά στο aut. 13 και το 
Mega Center, 9 δωμάτια, χωριστή τραπεζαρία, 
5 κρ/ρες, μεγάλο μπάνιο, καθιστικό με τζάκι καί 
μπάρ, διπλό γκαράζ, ευκαιρία!!!

4) LAVAL, CHAMPFLEURY: Tό σπίτι 
τών ονείρων σας τού 2009, καινούργια 

γειτονειά, φαταστική διαρρύθμιση,
πατώματα από βελανιδιά (οακ) καί υπέρο-
χα κεραμικά, ειδικό σύστημα θέρμανσις 

πολύ οικονομικό, νέο υδραυλικό σύστημα 
(ΜΑΝΑΒLOK),  χωριστές γραμμές σε 
όλες τις βρύσες καί μπάνια.  $ 389,000

SOLD - VENDU
CHOMedeY: Υπέροχο γω-
νιακό COTTAGE, 2 υπνο-
δωμάτια, ήσυχη γειτονιά, 
παρκέ πατώματα, επαγ-
γελματικά καλοπιασμένοι 
εξωτερικοί χώροι, περι-
φραγμένο, πισίνα επάνω 
από το έδαφος. Πρέπει να 
το δείτε!. 

reSTAurANT, Fast-Food: N/Α μισή 
ώρα από το Μοντρεάλ, άριστη τοπο-
θεσία, γωνιακό, περιφέρια μεγάλων 
εστιατορίων, λειτουργεί γιά 43 χρό-
νια, απόλοιτα εξοπλισμένο, περίπου 
4.500 τ.π., 150+30 καθίσματα, ανα-
καινισμένο (2002), ετήσιες εισπράξεις 
$700,000++,μαγάλη προοπτική, πολύ 
καλή λίστα, χαμιλή τιμή, πρέπει να 
πουληθεί ! !

OPEN HOUSE

Κυριακή 23 Αυγούστου 2 με 4 μ.μ.
4452 Cléroux & Légaré

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πολυκοσμία και φέτος στις θρησκευτικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι ιδανικές 
καιρικές συνθήκες συνετέλεσαν οπωσδήποτε 
στην εντυπωσιακή προσέλευση του κόσμου 
που πιστοποιεί ότι ο Ελληνισμός του Μο-
ντρεάλ παραμένει πιστός στις Ελληνοχρι-
στιανικές μας παραδόσεις.
 Σε ανάλογες περιπτώσεις πρέπει να δί-

νουμε συγχαρητήρια προς όλους όσους 
συνετέλεσαν στις επιτυχείς εκδηλώσεις 
αρχίζοντας από τον ακούραστο π. Νικόλαο 
Παπαγεωργίου, ιερατικό προϊστάμενο του 
ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και προχωρώντας όχι μόνο σε όλους τους επί 
ημέρες και ώρες εθελοντικά προσφέροντες 
τις υπηρεσίες τους, αλλά και σε εκείνους 
που πρόσφεραν τις λιγώτερες εθελοντικές 
ώρες υπηρεσίας, καθώς και σε όλους όσους 
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις συντελώντας 
έτσι στην επιτυχία τους.
 Ομως είναι η στιγμή να πούμε και μερικές 

αλήθειες, που πιθανώς να στενοχωρήσουν 
μερικούς, που ενδεχομένως και να κουρά-
στηκαν πολύ αυτές τις ημέρες. 
 Ας αρχίσουμε από τα μεγάφωνα: «Κατά 

συγκυρία» ούτε και φέτος ακούγονταν έξω 
από την Εκκλησία, ενώ κατά την περιφορά 
του Επιταφίου, ακόμα και λίγα μέτρα πίσω 
από τον Επιτάφιο δεν ακουγόταν τίποτα.
  Σχετικά με το σύντομο κήρυγμα του Μη-

τροπολίτη, από την είσοδο της εκκλησίας. 
«Δεν κατάλαβα» προς τι η αναφορά στο επί 
χρόνια υπαρκτό πρόβλημα της υπογεννη-
τικότητας στην Ελλάδα και στις πλέον δυ-

σοίωνες προβλέψεις των πιο απαισιόδοξων 
μελλοντολόγων για τον πληθυσμό των Ελ-
λήνων στην Ελλάδα μετά από 100 χρόνια!!
  Βέβαια κατά το κήρυγμά του εντός της 

εκκλησίας είχε αναφερθεί στα Ελληνικά 
με θερμά λόγια στα Σχολεία της Ελληνικής 
Κοινότητας, λέγοντας μεταξύ των άλλων 
λίγο πριν την περιφορά του δίσκου, ότι 
«όπως γνωρίζετε  εφέτος η ΕΚΜ εορτάζει 
100 χρόνια ελληνορθόδοξης παιδείας και 
εγώ όπου βρεθώ εξάρω την ΕΚΜ για το έργο 
της αυτό. Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να ενι-
σχύσουμε την ΕΚΜ με πρώτον τον Μητρο-
πολίτη», αλλά γιατί να μην αναφερθεί και 
σε αυτά όταν αναφέρθηκε στην υποχρέωση 
που έχουμε προς την Ιερά Μονή της Πα-
ρηγορήτισσας; Οπωσδήποτε  και πρέπει να 
ενισχύουμε την Ιερά Μονή στην οποία πραγ-
ματοποιείται ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο 
και στην οποία συρρέουν πολλοί πιστοί για 
να προσκυνήσουν την χάρη της Παναγίας 
και την παραμονή 22 Αυγούστου (σήμερα) 
αλλά  και στις 23 Αυγούστου (αύριο) που 
εορτάζουμε την πανήγυρη της Παναγίας 
μας της Παρηγορήτισσας.
Σε τί όμως θα έβλαπτε η αναφορά στις συ-

νεχείς υποχρεώσεις μας προς τις Κοινότητές 
μας, προς τα Σχολεία μας «Σωκράτης» και 
«Δημοσθένης» που λόγω κυβερνητικών πε-
ρικοπών αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, 
αλλά και προς τους Ιερούς Ναούς μας (βλέπε 
ιδιαιτέρως τις ανάγκες τόσο στον Ιερό Ναό 
του Ευαγγελισμού, όσο και Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου) που χρειάζονται ενί-
σχυση, αφού πρέπει να γίνουν πολλά έργα 
συντήρησης και εξωραϊσμού των κτιρίων;
 Επειτα εντός της εκκλησίας: Βεβαίως η 

συρροή των πιστών είναι μεγάλη, ο θόρυβος  
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St-Eustache
625, Dubois 
1-877-347-0185
St-Leonard
6170, Metropolitan East BLVD
1-877-353-4695

Côte-des-Neiges
4901, Jean-Talon West 
1-877-353-4692

Laval
2470, Cure-Labelle BLVD
1-877-347-0188
Carignan 
1840, Chambly 
1-877-353-4685

Trois-Rivières
7300, Notre-Dame West
1-877-353-4702

*$0 cash OAC. Payments for 2003 based on 36 monts. 2004/2005/2006 based on 60 monts. 2007 based on 72 months. 2008 based on 84 months. 2009 based on 96 months. Interest rate for 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10=10.98%, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22=7,65%, 23,24=5,74%.

www.hgreg.com • 1 st,  2nd and 3rd chance credit • open 7 days

Merc. CLK320 2005

$36 99290
81

71

58 320 km - Enjoy the summer
Nissan 350Z 2008

$36 99290
85

96

33 982 km - Summer Fun
Audi A4 2007

$37 99290
85

94

26 049 km - Spectacular
BMW 645CI 2005

$49 99290
81

73

66 973 km - A jewel !
Porsche 911 2006

$71 99290
74

54

15 788 km - Set yourself apart

2005

Dodge
Caravan

17. 2004

Kia
Sorento S

18. 19. 2006

Pontiac
Montana

Automatic • CD • A/C • F. equipped

$8 995
96 010 km

stock :100482

$48/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2005

Toyota
Corolla

20.

A/C • CD

$8 995
87 097 km

stock :102662

$48/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2005

Honda
Civic

Automatic • A/C • CD

21.

$9 495
93 990 km

stock :102387

$51/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2008

Hyundai
Accent

A/C • CD/MP3 • Fully equipped

22.

$9 992
43 122 km

stock : 907487

$40/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

2005

Saturn 
Ion

10.

CD • A/C

$5 995
73 495 km

stock :102417

$35/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2004

Mazda
3 GX

11. 2005

Pontiac
Pursuit

12. 2005

Nissan
Altima

13.

2004

Hyundai
Elantra GL

1. 2004

Kia 
Magentis

2. 2005

Kia
Spectra

4. 2004

Toyota
Echo

5.

CD/MP3

$5 992
104 747 km

stock :908077

$35/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2005

Chevrolet
Cobalt

6.

CD • Spoiler

$5 995
85 471 km

stock : 102390

$35/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

2005

Chevrolet
Uplander

14.

2006

Dodge
Gr Caravan

Stow’n Go • T. équipée

25.

$9 995
95 853 km

stock :102332

$53/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2006

Ford
Escape XLT

4X4 • Auto • CD • T. équipée

26.

$12 992
103 265 km

stock :100976

$56/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2009

Ford
Mustang

Auto • Cuir • F. equipped • Spoiler

27.

$24 992
28 750 km

stock :101503

$85/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
28.

2006

Volvo
S40 2.L

2006

BMW
Mini-cooper S

2006

Infiniti 
FX35

2005

BMW
M3

2006

Land Rover
Range Rover HSE

2007

Mercedes
ML320C CDI

2004

Hyundai
Santa Fe

*
2005

Hyundai
Tucson

29. 30.2005

Jeep
Liberty

Air climatisé • T. équipée

$10 995
103 645 km

stock :102340

$59/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

Great first car

$4 995
96 413 km

stock :101743

$32/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2006

Pontiac 
Wave

2.

2004

Nissan
Sentra

2.

A/C • Sunroof • Spoiler • F. equipped

$15 995
103 699 kmst

oc
k:

 10
11

31

leather • A/C • Sunroof • h. seats

$21 995
81 899 kmst

oc
k:

 10
11

58

Leather • Sunroof 

$29 995
101 241 kmst

oc
k:

 10
20

35

Leather • Sunroof • H. Seats

$36 592
62 114 kmst

oc
k:

 10
02

86

Prestigious

$44 992
40 776 kmst

oc
k:

 90
50

95

Diesel • Very rare

$44 995
74 691 kmst

oc
k:

 10
17

06

Automatic • CD • A/C • F. equipped

$5 492
86 907 km

stock :908365

$32/wks.
0$ cash
taxes incl.

*
2006

A gem

$5 492
95 258 km

stock :100671

$32/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

Automatic • CD

$5 992
94 660 km

stock :100576

$35/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

CD • A/C

$5 995
84 392 km

stock :101385

$35/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

CD • A/C • Spoiler

$6 995
123 434 km

stock :102975

$40/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

Automatic • CD

$6 995
68 958 km

stock :103020

$40/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

CD • A/C • F. equipped

$8 492
96 305 km

stock :908579

$46/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

Automatic • CD • A/C • F. equipped

$8 495
94 324 km

stock : 102576

$46/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

Automatic • CD • A/C • F. equipped

$8 992
82 048 km

stock :908703

$48/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

Automatic • 4X4 • A/C • F. equipped

$8 995
121 532 km

stock :102954

$48/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

V6 • Automatic • A/C • F. equipped

$9 995
91 385 km

stock :102933

$53/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

Automatic • CD • A/C • F. equipped

$10 995
92 503 km

stock :100131

$59/wks.
0$ cash
taxes incl.

*

HGreg_BHMA_262mmX350mm_15_aout_01   1 20/08/09   14:53:32
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«Ωρίμασε η ώρα για ανατροπές»
Σκληρή γλώσσα Παπανδρέου κατά της 

κυβέρνησης με αφορμή τη Siemens
Eurokinissi Αθήνα  Σφοδρή επίθεση στην 

κυβέρνηση, την οποία αποκάλεσε κυβέρνηση 
συγκάλυψης, εξαπέλυσε από την Πάρο, όπου 
βρέθηκε για τον εορτασμό της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος 
Παπανδρέου. 
Με αφορμή την υπόθεση της Siemens και τα 

άλλα σκάνδαλα που έχουν έρθει στο φως τον 
τελευταίο καιρό, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε πως 
ο πολίτης πληγώνεται από απαράδεκτες συμπε-
ριφορές στον πολιτικό βίο της χώρας τα τελευ-
ταία χρόνια. 
«Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ανατροπές 

σε ένα πολιτικό σύστημα που ανέχεται και επι-
βραβεύει πολλές φορές την αδιαφάνεια, τη δι-
αφθορά και την ατιμωρησία», είπε και τόνισε: 
«Να τολμήσουμε για μια Πολιτεία, η οποία τη-

ρεί κανόνες, αξίες, μια ευνομούμενη Πολιτεία 
που σέβεται τον πολίτη».
Πρόσθεσε πως τέτοια φαινόμενα πληγώνουν 

την αξιοπρέπεια και πλήττουν την εμπιστοσύνη 
του πολίτη στην Πολιτεία και έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στην αποφασιστικότητα του ΠΑΣΟΚ 
«να καθαρίσει τον δημόσιο βίο του τόπου, από 
όλες εκείνες τις υποθέσεις που συγκλόνισαν τον 
Ελληνικό λαό. Να λάμψει η αλήθεια, να νικήσει 
το φως και το αίσθημα Δικαιοσύνης».
«Θέλω να διαβεβαιώσω τον Ελληνικό λαό, 

έξω και πέρα από κάθε κομματική επιλογή, ότι 
εμείς, και τη βούληση έχουμε και τις αποφάσεις 
μας έχουμε πάρει. Μπορούμε μαζί να σχεδιά-
σουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Ένα μέλλον 
ασφάλειας, σιγουριάς, δημιουργικότητας για 
εμάς και τα παιδιά μας» είπε χαρακτηριστικά.

Στο τραπέζι οι εκκρεμότητες
Συνάντηση Ιερώνυμου-Σουφλιά για την 
ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας

Eurokinissi Αθήνα Το θέμα της ακίνητης 
περιουσίας της Εκκλησίας συζήτησε ο Αρχι-
επίσκοπος με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο 
Σουφλιά.
Όπως αναφέρεται στον Τύπο της Πέμπτης, ο κ. 

Ιερώνυμος ζήτησε τη συνδρομή του υπουργεί-
ου, ώστε να αλλάξει η χρήση γης σε ορισμένες 
χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις και να 
δημιουργηθούν κοινωφελή ιδρύματα.
Στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα της χρήσης 

ακινήτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Κο-
λωνάκι, στη Βουλιαγμένη (40 στρέμματα σε 
περιοχή που έχει χαρακτηριστεί δασική) και 
ενός οικοπέδου στον Βαρνάβα (70 στρέμματα).
Στην περίπτωση του Βαρνάβα, η Εκκλησία 

επιθυμεί την ανέγερση τριών ιδρυμάτων: για 
ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, για παιδιά 
με νοητική στέρηση και ενός γηροκομείου.
Στο Κολωνάκι φαίνεται ότι αλλάζουν τα πα-

λαιότερα σχέδια για ανέγερση ξενοδοχείου και 
τώρα η Εκκλησία επιθυμεί την κήρυξη ως δια-
τηρητέων δύο κτιρίων και την ανέγερση ενός 
κτιρίου τριών ορόφων.
Μετά τη συνάντηση ο κ. Σουφλιάς μίλησε με 

θερμά λόγια για τη διάθεση του Αρχιεπισκόπου 
να προσφέρει κοινωνικό έργο, «το οποίο απαι-
τεί πόρους και έργα για τα οποία ζήτησε την 
αρωγή μας και συζητήσαμε τρόπους να παρα-
σχεθεί». 



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
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ÓõìâïëáéïãñÜöïò
Íéêüëáïò Ðïëýæïò

Notary

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

TEL:271-1010   FAX:271-5984

CENTURY 21 Max - Immo
Courtier Immobilier Agréé

1565, boul. De L’ Avenir #120, Laval Qc 990-IMMO

ÐñïóöÝñïõìå AIR MILES ìå ôçí áãïñÜ 
êáé ðþëçóç êÜèå áêéíÞôïõ óáò

ÐáñáóêåõÞ (Âßêõ) ÃåùñãéÜäïõ
Agent Immobilier Agree  /  Assistante Directrice

Cell.: (514) 814-3064
www.century21maximmo.com

pgeorgiadou@century21maximmo.com

Μια μονοκατοικία που θα μπορούσε να είναι 
το σπίτι των ονείρων σας! Βρίσκεται σε ήσυχο 
δρόμο του Ste-Dorothee κοντά σε εμπορικά 
κέντρα και ευκολίες. Διαθέτει 3 κρεβατοκάμα-
ρες, σαλόνι και μεγάλη τραπεζαρία, πανέμορ-
φη κουζίνα με dinette, τελειωμένο υπόγειο, 
central air conditioning και πολλές ακόμα 
ανέσεις.
Μπορεί να γίνει δικό σας. Τιμή $359,000

Ο Καναδάς που ξέρουμε, και ξέρει ο κόσμος όλος, 
είναι μια χώρα ανεκτική, δίκαιη, δημοκρατική, με 
πολύ σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
ισοπολιτεία, ισονομία και αξιοπρέπεια των πολι-
τών του. Ένας Καναδάς με ανθρώπινο πρόσωπο, 
πράος και σωστός. Τελευταία όμως, αυτή η εικόνα, 
που με τόσο κόπο καλλιεργήθηκε, κινδυνεύει να 
αμαυρώσει από τον τρόπο με τον οποίον η κυβέρ-
νηση Χάρπερ συμπεριφέρεται σε ορισμένους εκ 
των πολιτών. 

Καλυπτόμενη είτε κάτω από μία  παρεξη-
γημένη αντίληψη περί εθνικής ασφαλείας είτε υπό 
το βάρος της ιδεολογικής της τοποθέτησης, η συ-
ντηρητική κυβέρνηση αποτυγχάνει να προασπίσει 
τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τη σωματική 
ακεραιότητα ενός μέχρι τώρα, πράγματι, μικρού 
αριθμού ατόμων, που όμως δεικνύει πολύ καθαρά 
την στροφή που η χώρα φαίνεται να παίρνει. 
 Πρόσφατα, η Καναδή πολίτης, Σoυάαντ  
Μουχαμούντ, κατά την επίσκεψη της στην Κένυα 
για να δει τη μητέρα της, βρέθηκε στη φυλακή, διότι 
Κενυάτης αξιωματούχος θεώρησε ότι το καναδικό 
διαβατήριο, με το οποίο επιχειρούσε να αποχω-
ρήσει, δεν ήταν δικό της. Υποστηρίζοντας πως η 
φωτογραφία του τεσσάρων ετών διαβατηρίου δεν 
απεικόνιζε την ίδια, τη συνέλαβε και την οδήγησε 
στη φυλακή με την κατηγορία της παρανόμου 
εισόδου και παραμονής στη χώρα. Η καναδική 
πρεσβεία, στην οποία αποτάθηκαν οι ντόπιες αρχές 
προς εξακρίβωση του διαβατηρίου, αποφάνθηκε 
συμπερασματικά, μετά από έρευνα, ότι όντως το 
διαβατήριο ήταν κάποιας άλλης, το ακύρωσε και το 
παρέδωσε στις ντόπιες αρχές να χρησιμοποιηθεί 
στη δικογραφία εναντίον της αθώας και ανύποπτης 
Καναδής. 
 Η άμοιρη πολίτης προσπαθώντας να απο-
δείξει την ταυτότητά της παρουσίασε στην καναδική 
προξενική αρχή την άδεια οδηγού της, την κάρτα 
υγείας, ταυτότητα υπηκοότητας, κάρτες τραπέζης,  
πιστωτική κάρτα, κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, μία 
κάρτα νοσοκομείου, γράμμα από τον εργοδότη της, 
κάρτα φαρμακείου και μια πρόσφατη απόδειξη από 
ένα καθαριστήριο στο Τορόντο, δηλαδή μία πλειάδα 
στοιχείων που κάλλιστα μπορούσαν να πιστοποιή-
σουν την ταυτότητά της αν οι καναδοί αξιωματούχοι 
ήταν διατεθειμένοι να δουν πιο ανεκτικά και πιο 
ψύχραιμα τη υπόθεση της. Αντίθετα, απέρριψαν 
τα πάντα και αποφασίζοντας ότι  επρόκειτο περί 
πλαστού διαβατηρίου, συνέδραμαν τα μέγιστα στην 
περιπέτειά της.

 Τελικά, μετά από πολλές διαμαρτυρίες και 
την επιμονή της, ένα τεστ DNA  απέδειξε τη γεν-
νητική της συγγένεια προς το γιό της στο Τορόντο, 
κάτι που στην ουσία αποδείκνυε αδιάσειστα την 
ταυτότητα της. 

Ο Καναδός υπουργός Δημοσίας Ασφαλείας, 
εν όψει του απίστευτου αυτού φιάσκου, απαιτεί 
εξηγήσεις από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
Συνόρων της χώρας και όλα θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ως υπέρτατος ζήλος των Καναδών 
στην Κένυα, αν επρόκειτο περί μια μεμονωμένης 
υπόθεσης. Έλα, όμως, που τελευταία η κατάσταση 
αυτή επαναλαμβάνεται πολύ συχνά και είναι πλέον 
αυταπόδεικτο ότι η καναδική υπηκοότητα για ορι-
σμένους δεν εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία, 
ιδιαίτερα όταν ο εν λόγω Καναδός τυγχάνει να είναι 
διαφορετικού χρώματος, καταγωγής και θρησκείας. 
Δηλαδή, με λίγα λόγια, τίθεται υπό αμφισβήτηση η 
ισοπολιτεία των πολιτών και εξαφανίζονται οι εγγυ-
ήσεις και η προστασία που παρέχει το Σύνταγμα 
και ο Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η περίπτωση της Σ. Μουχαμούντ, όπως 
ελέχθη, δεν είναι η μοναδική. Πριν από χρόνια ένας 
άλλος Καναδός, ο μηχανικός Μαχέρ Αράρ, συνελή-
φθη από αμερικανούς αστυνομικούς    στο αερο-
δρόμιο της Νέας Υόρκης, όπου ανέμενε την πτήση 
του για τον Καναδά, ανακρίθηκε και αργότερα απε-
λάθηκε στη χώρα καταγωγής του, τη Συρία, όπου 
βασανίστηκε και φυλακίστηκε με την κατηγορία του 
τρομοκράτη. Μετά από ένα χρόνο στη φυλακή απε-
λευθερώνεται απρόσμενα την παραμονή της δίκης 
του και παραδίδεται στο καναδικό προξενείο για να 
επαναπατριστεί  στο Καναδά και να επιστρέψει στη 
γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. 

Οι αμερικανοί αστυνομικοί ενεργούσαν  
βάση ανεξακρίβωτων πληροφοριών, που τους είχε 
παράσχει η καναδική Υπηρεσία Πληροφοριών, και 
παρόλο που οι αμερικανικές αρχές παραβίασαν τη 
διεθνή συμφωνία που τους υποχρέωνε να πληρο-
φορήσουν το καναδικό προξενείο περί της απέλα-
σης του Μ. Αράρ, η περιπέτεια του οφείλεται σε 
καθαρή υπαιτιότητα των καναδικών αρχών, όπως 
αποδείχθηκε από τη δικαστική ερευνητική επιτρο-
πή που συστήθηκε για τον σκοπό αυτόν αργότερα 
και που απέδειξε ότι ουδέν επιβαρυντικό στοιχείο 
υπήρχε εναντίον του κ. Αράρ. 

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο κ. 
Αράρ συνάντησε έναν άλλον Καναδό, τον Αμπντου-
λαχ Αλμαλκι, ο οποίος του εξιστόρησε τα δικά του 
βασανιστήρια και τη δική του φυλάκιση, η οποία 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ
Του Νίκου Τ. Παγώνη
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ση του 1889. Έξυπνη η 
Αγγλία, μόλις είδε πως 
είχε χάσει το παιγνίδι και δεν μπορούσε να πάρει τη 
Κρήτη, γύρισε γρήγορα το φύλλο της ενάντια στον 
Αβδούλ Χαμίτ και άρχισε να υποστηρίζει την Ένω-
ση της Κρήτης με την Ελλάδα και να επικροτεί τις 
διπλωματικές ενέργειες του Χαρίλαου Τρικούπη, 
που κυβερνούσε τότε την Ελλάδα, για την Ένωση.
Η Ελληνική κυβέρνηση με την υποστήριξη αυτή 

της Αγγλίας, πήρε κάποια ανάσα και στη Κρήτη οι 
κάτοικοι άρχισαν να κινούνται και να ζορίζουν την 
κατάσταση. Έτσι ξέσπασε ξαφνικά μια Επανάστα-
ση που παρ’ όλο που πήρε παγκρήτια μορφή δεν 
μπορούσε να επικρατήσει γιατί είχε ξεκινήσε στρα-
βά. Άκαιρα. Ανοργάνωτα. Χωρίς σύστημα και προ-
οπτική. Χωρίς την έγκριση του Βενιζέλου. Ήταν μια 
από τις άτυχες ενέργειες του Κρητικού λαού, που οι 
στερνές αναλαμπές της έδειχναν πως η Κρήτη θάμε-
νε στη Τουρκιά. Και η αντιδικία των Μεγάλων Δυ-
νάμεων ποιός θα πάρει το νησί, σταθεροποιούσε τη 
Τουρκική θέση. Κι’ όσο η επανάσταση βάδιζε προς 
το τέλος της, τόσο πιο σκληρά ήταν τα μέτρα που 
έπαιρνε η Τουρκική Διοίκηση, εναντίον των Χρι-
στιανών.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καίτοι δεν είχε δώσει την 

έγκρισή του γι’ αυτήν 
την ανοργάνωτη επα

DELI-RESTAURANT êáé TERRACE. Ðñï û ðï ëï ãé óìÝ íåò åé óðñÜ îåéò 
$1.500.000. $495.000 ìå $240.000 ðñï êá ôá âï ëÞ. ×ù ñßò Deliverry.

1) RESTAURANT – PIZZERIA, WEST-ISLAND, ðù ëÞ óåéò   
    920,000, ÷á ìç ëü å íïß êéï, æç ôïýí 330,000
2) RESTAURANT: 110 êá èß óìá ôá, ðù ëÞ óåéò 1,650.000. Æç-
ôïýí     475,000
3) FAST-FOOD: Ðù ëÞ óåéò 600,000 Net, ôé ìÞ $295,000
4) RESTAURANT Full Ðï ôÜ, êá ëÞ ëß óôá, ðù ëÞ óåéò 1.400,000. 
    Æç ôïýí $395,000
5) RESTAURANT – Ðù ëÞ óåéò 1,400.000 êáé á ðü 5 VLT, 
     60,000 net, ôé ìÞ $395,000. ðù ëåß ôáé êáé ôï á êß íç ôï, 
     ï ß äéïò é äéï êôÞ ôçò 40 ÷ñü íéá
6) FAST-FOOD: Á íïé êôü 11ðì – 9ìì, ðù ëÞ óåéò 550,000 
     ôï ÷ñü íï, ðù ëåß ôáé ìá æß ìå ôï êôß ñéï 550,000
7) LA BELLE PROVINCE 300,000 ðù ëÞ óåéò ôï ÷ñü íï, 
    ôé ìÞ 110,000

Specialty: Hardwood Floors, Laying, Refinishing, 
Sanging, Tinting, Refinishing of old floors

ÐÏËÕÅÔÇÓ 

ÐÅÉÑÁ

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

Ãåþñãéïò 
ÐáðáäÜêçò

(450) 678-8704

ÄÙÑÅÁÍ ÅÊÔÉÌÇÓÇ

BARRY GRANICH, 
B.A., B.C.L., L.L.B.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ÁVOCAT-LAWYER 

BARRISTER AND SOLICITOR
ÏéêïãåíåéáêÝò õðïèÝóåéò
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είναι αναπόφευκτος και τα κεριά και οι λαμπάδες 
που ανάβονται είναι πολλές και δεν υπάρχει χώρος 
να τοποθετούνται όλα εκεί και να περιμένουν οι 
επίτροποι να καούν ολόκληρα, όπως συνηθίζεται και 
όπως έχουμε μάθει. Αλλά και να σβήνονται τα κεριά, 
και οι λαμπάδες σχεδόν μόλις ανάβονται δεν είναι ό,τι 
το καλύτερο για εκείνους που τα άναψαν και κυρίως 
για εκείνους που άναψαν τις λαμπάδες που σίγουρα 
ανάβοντάς τες, κάποιο τάμα τους πραγματοποιούσαν.
 Επειτα παρατηρήθηκε και κάτι άλλο στο κατα-

νυκτικό παρεκκλήσι της Γεσθημανή. Σε εκείνο το  
παγκάρι, την ώρα που πέρασα εγώ τουλάχιστον και 
καθώς συγχρόνως περνούσαν από εκεί πάρα πολλοί 
πιστοί και έπαιρναν κεράκια για να τα ανάψουν, προς 
εξυπηρέτηση όλων αυτών ήταν μόνο ένα άτομο, που 
μιλούσε δυνατά σε άλλο που ήταν αρκετά πιο πέρα 
«για να φέρει και άλλα κεριά επειδή τελειώνουν!» 
Εκτός του άνευ λόγου θορύβου που δημιουργούσαν 
οι σχετικοί διάλογοι, δεν υπαινίσσομαι το παραμικρό 
εναντίον κανενός και αν κάποιος βλέπει «διαρροές», 
σωστό είναι να μιλάει επώνυμα και υπεύθυνα και όχι 
χωρίς στοιχεία, αλλά για τυπικούς λόγους, εκτός της 
αταξίας και του θορύβου που δημιουργούν όσοι πρέπει 
να επιβλέπουν την τάξη, εκτός της κούρασης που δη-
μιουργείται λόγω του ότι ο χώρος είναι κλειστός και η 
ζέστη πολύ, για να μην δίνεται λαβή για «ψίθυρους» 
κάθε μορφής, ποτέ δεν θα πρέπει να βρίσκεται ένα 
άτομο μπροστά σε χώρους που διακινούνται χρήματα. 
Λογικά θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί να μην μείνει 
ένα άτομο, ούτε και για ένα λεπτό. Αλλά και από μό-
νος του ο κάθε εθελοντής, δεν θα έπρεπε να δεχτεί να 
παραμένει μόνος του, αφού μπορεί να κατηγορηθεί 
χωρίς κανένα λόγο, αφού είτε το θέλουμε, είτε όχι, 
είτε πολλοί το λένε δυνατά είτε όχι, η εμπιστοσύνη 
έχει κλωνιστεί και είναι πολλοί εκείνοι που είναι 
έτοιμοι να «λιθοβολήσουν» δικαίους και αδίκους.
 Δυστυχώς ανάλογα φαινόμενα, φαινόμενα που 

μπορούν να γίνουν αιτία δυσμενούς κριτικής παρα-
τηρούνται και στο πανηγύρι, όπου συχνά τα συστή-
ματα ελέγχου φαίνεται να παρακάμπτονται προ της 
ανάγκης «της γρήγορης εξυπηρέτησης του κόσμου!!» 

  Θα πρέπει και οι αναμειγνυόμενοι σε αυτά αλλά 
και οι επιβλέποντες την καλή λειτουργία των εκ-
δηλώσεων, αλλά και την διακίνηση των χρημάτων 
να είναι προσεκτικοί, αφού σύμφωνα με το γνωστό 
αξίωμα «η γυναίκα του Καίσαρα, δεν πρέπει μόνο 
να είναι ηθική αλλά και να δείχνει ηθική!»
 Και κάτι άλλο. Ανάλογες θρησκευτικές εκδηλώσεις 

και πανηγύρια με μεγάλη συμμετοχή κόσμου έχουν 
γίνει πολλά. Αλλωστε κάθε χρόνο γιορτάζουμε με 

μεγάλη συμμετοχή κόσμου την Κοίμηση της 
Θεοτόκου και επί χρόνια γίνεται και το Πα-
νηγύρι.
 Το να ισχυρίζεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

κ. Μπαλαμπάνος «ότι τέτοια κοσμοσυρροή δεν 
έχει ξαναγίνει» σίγουρα δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. Επειτα ποίος μπορεί 
να μετρήσει τον κόσμο και ποίος μπορεί να 
πει με βεβαιότητα, πότε είχαμε μεγαλύτερη 
συμμετοχή κόσμου.
 Αυτά τα «για πρώτη φορά», τα «ποτέ άλλοτε» 

και «αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει» 
θυμίζει άλλες εποχές, εποχές που λέγονταν 
πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα.
 Ομως αν κάποιος θέλει να κάνει συγκρίσεις 

υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Ας κοιτάξει τις 
εισπράξεις τόσο της Εκκλησίας, όσο και του 
Πανηγυριού και ας κάνει συγκρίσεις. Μάλι-
στα επειδή η Κοινότητα ανήκει στα μέλη της, 
καλό είναι  οι εισπράξεις αυτών των ημερών 
να δημοσιεύονται για να βλέπουν τα στοιχεία 
και να χαίρονται τόσο τα μέλη της Κοινότητας, 
όσο και οι συμπάροικοι που τυπικά δεν είναι 
μέλη της Κοινότητας, αλλά πάντα καλούνται 
να ανισχύουν την Κοινότητα που ανήκει σε 
όλους τους Ελληνες, όπως συνηθίζουμε να 
λέμε, όταν οι περιστάσεις το καλούν! 

Νέες ενδο-Παλαιστινιακές συγκρούσεις 

Αρχικά γνωρίζαμε την Φατάχ που είχε 
ιδρύσει ο Αραφάτ και η οποία απέβλεπε στην 
διάλυση του Ισραήλ και την επαναφορά όλων 
των Παλαιστινίων στα εδάφη στα οποία από το 
1948 έχει σχηματιστεί το κράτος του Ισραήλ. 
Οταν κατάλαβαν ο Αραφάτ και οι περί αυτόν 
συνεργάτες της  Φατάχ, ότι αυτό δεν μπορεί 
να γίνει, προέβη σε αναγνώριση του κράτους 
του Ισραήλ, ζητώντας τουλάχιστον όσα Πα-
λαιστινιακά εδάφη είχε καταλάβει το Ισραήλ 
το 1967. Αυτή η αλλαγή πορείας της Φατάχ, 
προκάλεσε τον σχηματισμό της οργάνωσης 
Χαμάς, που υποστήριζε και υποστηρίζει ό,τι 
αρχικά υποστήριζε και η Φατάχ. Δηλαδή την 
πλήρη εκδίωξη των Εβραίων του Ισραήλ.
Οι άνθρωποι των δύο οργανώσεων συγκρού-

στηκαν και πολλά μέλη τους σκοτώθηκαν 
κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
που ξέσπασε μεταξύ τους.  Παρ’ όλα αυτά η 
Χαμάς παραμένει αμετακίνητη στις θέσεις 

της και παρά την σκλη-
ρή επίθεση που δέχτηκε 
ακόμα και τον περασμένο 
Ιανουάριο από το Ισραήλ, 
και την πλήρη απομόνωση 
που έχει υποστεί, έφτασε 
στο σημείο που χωρίσθη-
καν  τα Παλαιστινιακά 
εδάφη σε δύο ξεχωριστές 
περιοχές. Σε εκείνη των 
κατεχομένων της Δυτικής 
Οχθης του Ιορδάνου, στα 
οποία διοικεί η Φατάχ και 
σε εκείνη της Γάζας, όπου 
διοικεί η Χαμάς.
 Φαίνεται ότι θα είναι 

πολύ δύσκολη η επανένω-
ση των δύο αυτών περιο-
χών που ούτως ή άλλως 
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Σάμος: Εξάρθρωση κυκλώματος 
διακίνησης λαθρομεταναστών
Κύκλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών εξαρθρώθηκε από το αστυνομικό 

τμήμα Καρλοβασίου Σάμου. 
 Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οκτώ αλλοδαποί υπήκοοι Αφγανιστάν, εκ των 

οποίων οι δυο είχαν υποβάλει αίτημα για χορήγηση πολιτικού ασύλου. Στο 
σπίτι που διέμεναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστά δημόσια έγγραφα, με 
φερόμενη αρχή έκδοσης το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής - Λέσβου. 
Οι οκτώ αλλοδαποί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου.
Πρόκειται για το δεύτερο κύκλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών που εξαρ-

θρώνεται από την αστυνομία, καθώς πριν από τρεις ημέρες συνελήφθησαν 
στην πόλη της Σάμου τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι φιλοξενούσαν έντεκα λαθρο-
μετανάστες στην οικία που είχαν εκμισθώσει, ενώ κατείχαν πλαστά ταξιδιωτι-
κά έγγραφα τα οποία χορηγούσαν έναντι αμοιβής. 

Αστυνομική επιχείρηση
Συλλήψεις στην Αθήνα για 

ναρκωτικά, όπλα και πορνεία
ΑΠΕ Αθήνα Επιχείρηση με στόχο αδικήματα που αφορούν σε παραβάσεις 

της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και εκδιδόμενων με αμοιβή προσώ-
πων πραγματοποίησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στην ευρύτερη 
περιοχή των Αθηνών το μεσημέρι της Πέμπτης. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, κατά την επιχείρηση, στην οποία συμ-

μετείχαν 300 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, ελέχθησαν 460 άτομα, 48 
οχήματα, 28 δίκυκλα και 59 καταστήματα. 
Συνελήφθησαν 42 άτομα, εκ των οποίων 13 για παράβαση του νόμου περί 

ναρκωτικών, δύο για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και 27 άτομα για πα-
ράβαση του νόμου περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές και κατασχέθηκαν ηρωίνη και 

κάνναβη συνολικού βάρους 3,8 γραμ. και 5 γραμ. αντίστοιχα, ποσότητες που 
βρίσκονταν κατανεμημένες σε αυτοσχέδιες συσκευασίες έτοιμες για εμπορία.
Ακόμη, κατασχέθηκαν 115 ναρκωτικά χάπια και 2 μαχαίρια.
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Τα επόμενα μαθήματα 
κομμωτικής  αρχίζουν 

ΣΥΝΤΟΜΑ.
Προλάβετε!!

Οι θέσεις είναι περιορισμένες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 1
ναρίτης κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να ενη-

μερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους της εν όψει 
και της αξιολόγησης της ενταξιακής πορείας της 
Τουρκίας.
Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα μίλησε 

για προκλητική ενέργεια, η οποία αποκαλύπτει τις 
πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και του καθε-
στώτος και ναρκοθετεί τα θεμέλια των απευθείας 
συνομιλιών.
Προσέθεσε ότι η ΕΔΕΚ θα καταγγείλει αυτή την 

παράνομη ενέργεια και πρόκληση της Τουρκίας 
στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.
Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η παρα-

χώρηση «ιθαγένειας» σε 15.000 επιπλέον εποίκους 
μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί ως η κίνηση που θα 
καθορίσει το αποτέλεσμα των «προεδρικών εκλο-
γών» στα κατεχόμενα τον προσεχή Απρίλιο με τον 
«πρωθυπουργό» Ντερβίς Έρογλου, όπως γίνεται 
κατανοητό, να καρπώνεται αυτές τις ψήφους.

Ρωσία: «Αναλλοίωτη η θέση μας»

ΑΠΕ Μόσχα «Η θέση της Μόσχας σχετικά με τη 
διευθέτηση του Κυπριακού παραμένει αναλλοίωτη» 
υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το 
ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μετά την αναστά-
τωση που δημιούργησε η δήλωση του Βλαντιμίρ 
Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Αγκυρα περί 
«τουρκικού και ελληνικού τμήματος» της Κύπρου. 
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει πα-

ράλληλα την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης των απευθείας συνομιλιών στην 
Κύπρο.
«Η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με 

τη διευθέτηση του Κυπριακού παραμένει αναλ-
λοίωτη: τασσόμαστε υπέρ της εφαρμογής των 
σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, εναντίον των 
μονομερών ενεργει-
ών, των προσπαθειών 

επιβολής έξωθεν στις πλευρές οποιωνδήποτε 
'συνταγών' ή χρονοδιαγραμμάτων διευθέτησης» 
αναφέρει η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών.
«Στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ση-

μειώνουν με ικανοποίηση τα αποτελέσματα του 
πρώτου γύρου του διαλόγου για τα ζητήματα της 
κυπριακής διευθέτησης. Αν και οι πλευρές έχουν 
ακόμη να υπερβούν πολλές διαφωνίες ουσιαστι-
κού χαρακτήρα, είναι ήδη σημαντικό το γεγονός 
ότι πραγματοποιήθηκε η 'πρώτη ανάγνωση' όλων 
των έξι κεφαλαίων του διαπραγματευτικού πακέ-
του, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέστη δυνατή 
η αλληλοκατανόηση σε ολόκληρη σειρά δύσκολων 
θεμάτων» τονίζεται.
«Τόσο ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Ντμίτρι Μεντβέντεφ», συνεχίζει η ανακοίνωση, 
«όσο και ο πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν, 
ειδικότερα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του 
στην Αγκυρα, επανειλημμένως υπογράμμισαν 
ότι η επίλυση της σύγκρουσης είναι δυνατή μόνο 
μέσω της επίτευξης συμφωνιών μεταξύ των ίδιων 
των πλευρών με την υποστήριξη της διεθνούς 
κοινότητας, συνυπολογισμό των θέσεων καθεμιάς 
από αυτές, σεβασμό των συμφωνημένων δια-
πραγματευτικών και ειρηνευτικών μηχανισμών».
Και η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου 

καταλήγει: «Με αφετηρία τα προαναφερθέντα θα 
συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη κα-
θολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού 
προβλήματος».
Οι περίεργες δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν 

έγιναν την περασμένη Πέμπτη από την Αγκυρα 
αφότου έδωσε τα χέρια με τον Ταγίπ Ερντογάν 
για τον αγωγό South Stream. Κατά την κοινή 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, ο Ρώσος 
πρωθυπουργός μίλησε επίσης για ανάπτυξη οι-
κονομικών σχέσεων με τα κατεχόμενα.
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ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ημέρες στον Λευκό Οίκο συμπλή-
ρωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Μπαράκ 
Ομπάμα και το γεγονός δίνει αφορμή σε μια 
θεώρηση του έργου του αυτό το διάστημα και 
των προοπτικών του. Δεν έχει σημειωθεί ως 
τώρα στην αμερικανική πολιτική ιστορία παρό-
μοια περίπτωση. Σε αντίθεση με το πατροπα-
ράδοτο πρώτο 100ήμερο κάθε νέου προέδρου, 
η συμπλήρωση έξι μηνών στην προεδρία δεν 
απασχόλησε κανέναν. Αν σήμερα συμβαίνει να 
απασχολεί αμερικανούς και ξένους σχολιαστές 
και αναλυτές, αυτό οφείλεται στο ότι ο πρόε-
δρος- ένας μαύρος- είναι κάτι το μοναδικό στην 
αμερικανική ιστορία και η διεκδίκηση της προε-
δρίας δημιούργησε σωστό κίνημα στο εσωτερικό 
και ενθουσιασμό στο εξωτερικό. Οφείλεται στις 
προσδοκίες που δημιουργήθηκαν σε ευρύτατα 
στρώματα για μια πραγματική αλλαγή στην πολι-
τική. Οφείλεται επί πλέον στο γεγονός ότι το έργο 
του προκάλεσε και προκαλεί έντονες αντιδράσεις 
όχι τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς όσο από 
οργανωμένα συμφέροντα. Τέλος, οφείλεται στο 
γεγονός ότι ο Ομπάμα ανέλαβε πρόεδρος την 
ώρα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των 
75 τελευταίων ετών και την αντιμετωπίζει λίγο- 
πολύ θετικά. 
Υπάρχει μια αίσθηση στην Αμερική ότι δεν γίνε-

ται τίποτε και σ΄ αυτό υπάρχει κάποια αλήθεια. 
Στο εξωτερικό κρίνουμε την πολιτεία του Μπαράκ 
Ομπάμα κάνοντας σύγκριση με τις αθλιότητες του 
Τζορτζ Μπους και προσέχοντας τους χειρισμούς 
στην εξωτερική πολική του. Τους Αμερικανούς 
όμως δεν απασχολεί «το εξωτερικό»- ακόμη και 
ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ενδιαφέρει μόλις το 
17% όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Τους 
ενδιαφέρει τι γίνεται στο εσωτερικό και, δικαιο-
λογημένα, κρίνουν την κυβέρνηση Ομπάμα με 
βάση τις προεκλογικές υποσχέσεις του προέδρου 
και τις προσδοκίες που αυτές δημιούργησαν. 
Το γεγονός ότι πολύ λίγα από τα υπεσχημένα 
πραγματοποιήθηκαν δημιούργησε σε πολλούς 
ψυχολογικό σοκ και σε άλλους μια βαθιά απογο-
ήτευση... Τo momentum της περασμένης άνοιξης 
εξαφανίστηκε. 
Ηταν εξαιρετικά επιτυχές το πρώτο τρίμηνο της 

προεδρίας Ομπάμα: Πέρασε με ευκολία στο Κο-
γκρέσο μέτρα για την εξίσωση των απολαβών 
των δύο φύλων, για την ασφάλιση των παιδιών 
και, παρά τις αντιρρήσεις χρηματιστών, οικονομο-
λόγων και κάποιων συντηρητικών γερουσιαστών, 
εξασφάλισε την ψήφο του Κογκρέσου για την 
«ενίσχυση» της οικονομίας με 787 δισ. δολάρια 
που θεωρήθηκε άθλος. Τα πράγματα άρχισαν 
να αλλάζουν όταν η νέα κυβέρνηση προχώρησε 
στην υλοποίηση ορισμένων στόχων της πολιτικής 
της και, μοιραία, ήρθε σε σύγκρουση με οργανω-
μένα συμφέροντα. Την άνοιξη η προσωπικότητα 
του προέδρου και η απήχηση της προεκλογικής 
ρητορείας βεβαίωναν ότι και οι πιο παράτολμες 
προσδοκίες ήταν πραγματοποιήσιμες. Η πραγ-
ματικότητα ήταν διαφορετική όταν ήρθε η ώρα 
της υλοποίησης της πολιτικής. Αιφνιδίως εμφανί-
στηκαν εμπόδια. Πρώτα στο Κογκρέσο, όπου τα 
συντηρητικά Δημοκρατικά μέλη του απέφυγαν να 
υποστηρίξουν προτάσεις και μέτρα του προέδρου 
τους. Η δημοτικότητα του Ομπάμα άρχισε να 
μειώνεται και από το 72% να «γλιστρά» βαθμιαία 
στο 50% την περασμένη Κυριακή, χάνοντας επτά 
εκατοστιαίες μονάδες μέσα στον Ιούλιο. (Και ο 
Μπους είχε 50% δημοτικότητα στο τέλος των έξι 

πρώτων μηνών της προεδρίας του.) Τι συνέβη; 
Τίποτε το ιδιαίτερο- για την Αμερική. Ορισμένα 
μέτρα που προωθούσε ο Ομπάμα, κυρίως κοι-
νωνικού χαρακτήρα και αλλαγών στον έλεγχο 
της αγοράς, έθιγαν μεγάλα και πατροπαράδοτα 
συμφέροντα- χρηματιστές, βιομηχανίες, τράπε-
ζες, επιχειρήσεις κ.ά. Τον λόγο είχαν τα λόμπι. 
Δεν αποτελεί προπαγανδιστική δημοκοπία η 

διαπίστωση ότι το πολιτικό σύστημα της Αμερικής 
κυβερνάται από τα λόμπι. Αν κάποιος είχε αμφι-
βολίες για αυτό, για την ισχύ και την αποτελεσμα-
τικότητά τους, η κατάσταση που δημιουργήθηκε 
πρέπει να τον πείσει. Η πρόταση του Ομπάμα για 
ουσιαστικό κρατικό έλεγχο στην κίνηση του πι-
στωτικού χρήματος, η πρόταση για περιορισμούς 
στη θερμική ενέργεια και ανάπτυξη της λεγόμενης 
πράσινης και, κυρίως, τα μέτρα για σύστημα Υγεί-
ας και γενικής ασφάλισης προκάλεσαν αληθινή 
εκστρατεία των οργανωμένων συμφερόντων και 
των λόμπι τους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πάνω 
από 400 εκατ. δολάρια κινήθηκαν τους δύο τε-
λευταίους μήνες από τα λόμπι προς διάφορους. 
Επιστρατεύθηκαν ως και λιβελογράφοι εναντίον 
του Ομπάμα και εμφανίστηκαν πάλι τα προε-
κλογικά μυθεύματα για το άτομό του. Οτι δήθεν 
δεν γεννήθηκε σε αμερικανικό έδαφος αλλά στην 
Αφρική, ότι είχε ανώμαλες σχέσεις στο παρελθόν, 
ότι δεν είναι χριστιανός αλλά κρυπτομουσουλ-
μάνος και ότι, βεβαίως, είναι σοσιαλιστής. Τα 
λόμπι απευθύνονταν στη λαϊκή μάζα η οποία 
με τη σειρά της- και με τη βοήθεια των λόμπι- 
προσπάθησε να επηρεάσει τους βουλευτές και 
γερουσιαστές. Ως ένα σημείο είχε επιτυχίες. Οι 
Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο εμφανίστηκαν 
για πρώτη φορά συμπαγείς, ενώ στους Δη-
μοκρατικούς σημειώθηκαν «αποκλίσεις». Ο 
Λευκός Οίκος άργησε να αντιδράσει. Μόλις την 
περασμένη Πέμπτη άρχισαν «διαφωτιστικές 
συγκεντρώσεις» και με το Διαδίκτυο στέλνο-
νται «κατατοπιστικά μηνύματα». Ετσι, πέντε 
νομοσχέδια δεν μπορούν να προχωρήσουν 
στις επιτροπές παρ΄ όλο που αυτές ελέγχονται 
από Δημοκρατικούς. Το φαινόμενο αποτελεί 
ασφαλώς θρίαμβο του χωρισμού των εξουσιών 
και της περιορισμένης δύναμης του αμερικανού 
προέδρου, ο οποίος πρέπει είτε να υποχωρήσει 
και να «βελτιώσει» τις προτάσεις του ώστε να 
ικανοποιούνται οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί- 
όπως προσανατολίζεται να κάνει- είτε να έρθει 
σε σύγκρουση με το Κογκρέσο. Αλλά αυτό μόνο 
ο Λίντον Τζόνσον τόλμησε να το κάνει- όταν πέ-
ρασε με το «έτσι θέλω» τον νόμο για την «Ανοικτή 
Κοινωνία». Αμερικανοί αναλυτές δεν αποκλείουν 
να τον μιμηθεί κάποια στιγμή και ο Ομπάμα («Τhe 
Ιndependent», 8/8). 
Οι προσπάθειες των λόμπι δεν θα είχαν ασφα-

λώς τόση αποτελεσματικότητα αν δεν έμενε 
στάσιμη- ουσιαστικά αιχμάλωτή τους- η πολιτική 
του Ομπάμα. Ενα μεγάλο μέρος εκείνων που τον 
ψηφίσαν έχει απογοητευθεί καθώς δεν βλέπει 
νόμους για την ασφάλιση, για τον περιορισμό της 
δικαιοδοσίας των τραπεζών, για την προστασία 
του περιβάλλοντος κ.ά. Κυρίως, δεν βλέπει να πε-
ριορίζεται ο αριθμός των ανέργων. Το «business 
as usual» ( τα ίδια Παντελάκη μου... κατά ελεύ-
θερη απόδοση) έγινε πάλι το χαρακτηριστικό 
της αμερικανικής εσωτερικής πολιτικής, ενώ το 
κεντρικό προεκλογικό σύνθημα του Ομπάμα ήταν 
ότι θα αλλάξει το σύστημα. Ισως αυτό να μην 
ενοχλεί πολύ τους σταθερά Δημοκρατικούς, έχει 

Μειώνεται η δημοτικότητα του Ομπάμα
που συμπλήρωσε 200 ημέρες στον Λευκό Οίκο

απογοητεύσει όμως τους Ανεξάρτητους οι οποίοι 
του έδωσαν τη νίκη. 
Η κάμψη της δημοτικότητας του προέδρου 

Ομπάμα δυσχεραίνει ασφαλώς την άσκηση της 
πολιτικής του, εμποδίζει τις «βαθιές τομές στο 
σύστημα» που επαγγέλθηκε μιλώντας στο Κο-
γκρέσο, δεν σημαίνει όμως ότι θα μείνουν κενά 
λόγια οι υποσχέσεις του. Η αμηχανία που έδειξε ο 
Λευκός Οίκος το δεύτερο τρίμηνο της προεδρίας 
στην προώθηση του πολιτικού προγράμματος και 
οι αβαρίες που υποχρεώνεται να κάνει σε ορισμέ-
να μέτρα ώστε να εγκριθούν από το Κογκρέσο 
δεν σημαίνει ότι απέτυχε ως πρόεδρος και ότι 
εγκαταλείπεται η στρατηγική του. Οι Δημοκρατικοί 
στο Κογκρέσο κάποια στιγμή θα συνταχθούν με 
τον πρόεδρό τους γιατί, ασφαλώς, δεν θα ήθελαν 
να στιγματιστούν ότι τον εξόντωσαν πολιτικά. Και 
ο προπαγανδιστικός μηχανισμός δεν θα δυσκο-
λευτεί να διαλαλήσει ως μεγάλη νίκη την ψήφιση 
μέτρων τα οποία μπορεί να απείχαν από εκείνα 
που ήθελε αρχικώς ο πρόεδρος αλλά ήταν η 
υλοποίηση της πολιτικής του. Πέραν τούτου, συμ-
φωνούν πολλοί αμερικανοί σχολιαστές, υπάρχει 
ο παράγων άνθρωπος. Ο Ομπάμα έδειξε ότι 
έχει υπομονή και επιμονή, σημειώνει ένας. Και 
«αν πέρασαν οι 200 ημέρες, του μένουν ακόμη 
1.261»- για να προχωρήσει και να ολοκληρώσει 
το έργο του. 

7125 WAVERLY, Montreal  ·  FAX: 514.271-9977
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χωρίζονται γεωγραφικά, αφού ανάμεσά τους βρί-
σκονται τα εδάφη του Ισραήλ.
 Ομως όσο ακραίες και αν θεωρούνται οι θέσεις 

της Χαμάς, με την οποία σχεδόν καμία Δυτική 
χώρα δεν έχει σχέσεις, την περασμένη εβδομάδα 
υποχρεώθηκε να συγκρουστεί με μία άλλη πιο 
ακραία οργάνωση που κατηγορεί τη Χαμάς για 
ενδοτισμό προς το Ισραήλ.
 Πρόκειται για μια ακραία  ισλαμική οργάνωση 

σαλαφιστών που ονομάζεται «Τζουντ Ανσάρ Αλα», 
δηλαδή «Στρατιώτες των Οπαδών του Θεού». Ο αρ-
χηγός της Οργάνωσης αυτής (ονομάζεται, ή μάλλον 
ονομαζόταν Αμπντέλ Λατίφ Μούσα) προχώρησε 
στην κατάληψη ενός τζαμιού και την ανακήρυξη 
της πόλης Ράφας σε «ισλαμικό εμιράτο.»
 Μάλιστα μετά την διακήρυξη που έκανε ζήτησε 

από την Χαμάς να επιβάλει πλήρη και αυστηρό 
ισλαμικό νόμο στη Γάζα.
 Τα μέλη της οργάνωσης αυτής είχαν συγκρουστεί 

πολλές φορές με τους ανθρώπους της Χαμάς, αλλά 
αυτήν την φορά οι προκλήσεις των ανθρώπων της 
«Τζουντ Ανσάρ Αλα» ήταν πολύ πιο επικίνδυνες.

 Ετσι διατάχτηκε επίθεση στο Τζαμί. Αποτέ-
λεσμα της σύγκρουσης ήταν να σκοτωθούν 28 
άτομα και να τραυματιστούν 150. Μεταξύ τω 
νεκρών συγκαταλέγεται και ο αρχηγός, αλλά 
και ο υπαρχηγός της οργάνωσης. Καθώς και 
έξη άνδρες ασφαλείας.
 Τι κρίμα οι Παλαιστίνιοι που επί χρόνια 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, να 
συγκρούονται και να αλληλοσκοτώνονται. 
Σαν ακούει κανείς αυτού του είδους τις ει-
δήσεις καταλαβαίνει πόσο δύσκολη θα είναι 
η δημιουργία ενός ενωμένου ανεξαρτήτου 
Παλαιστινιακού κράτους, αφού και μεταξύ 
τους υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές.

Οχι και υποδοχή ήρωα στον Λίβυο 
που προξένησετον θάνατο σε 

270 αθώους  ανθρώπους!!
  

Αν και δύσκολο, μπορεί κανείς να κατα-
νοήσει τους «ανθρωπιστικούς λόγους» που 
επικαλέστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης της 

Σκωτίας, να αφήσει ελεύθερο τον  «εγκέφαλο,» ο 
οποίος το 1988, είχε τοποθετήσει βόμβα σε αερο-
πλάνο της Pan Am, και αφού ανατινάχτηκε στον 
αέρα, είχε σαν επακόλουθο τον θάνατο 259 επι-
βατών και 11 ατόμων που περπατούσαν ανέμελα 
στην πόλη Λόκερμπι της Σκωτίας.
 «Πάσχει από καρκίνο, βρίσκεται στο τελευταίο 

στάδιο και του απομένει ζωή τριών περίπου μη-
νών», είπαν οι αρμόδιοι για να δικαιολογήσουν 
την πράξη τους.
 Δύσκολο να χωνέψει κανείς αυτή την μεγαλο-

ψυχία των Σκοτσέζων, αλλά αν έχουν σίγουρες 
ιατρικές γνωματεύσεις, ας πάει στην χώρα του 
για να πεθάνει ήσυχα, σκέπτεται κανείς, για τον 
άνθρωπο που είχε καταδικαστεί ισόβια!
 Ελα όμως που οι Λίβυοι του Καντάφι υποδέχτη-

καν τον εγκληματία Αμπντέλ Μπασέτ αλ Μεγκρά-
χι σαν ήρωα και σαν να είχε κάνει κάποιο μεγάλο, 
πολύ μεγάλο ανδραγάθημα!!
Δικαίως διαμαρτύρονται πολλοί σε όλον τον κόσμο 

και κυρίως οι Αμερικανοί, αφού τα περισσότερα 
θύματα ήταν Αμερικανοί πολίτες. 
«Είναι ενοχλητικό να βλέπεις εικόνες που δεί-

χνουν ότι δόθηκε στον Μεγκράχι υποδοχή ήρωα 
αντί να τον μεταχειριστούν ως καταδικασθέντα 
δολοφόνο. Όπως έχουμε μεταφέρει στην κυβέρ-
νηση της Λιβύης, αυτή η υποδοχή στέλνει λάθος 
μήνυμα, και είναι βαθιά προσβλητική για τις οι-
κογένειες των εκατοντάδων ανθρώπων που έχασαν 
τη ζωή τους» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού 
Οίκου.
Την ίδια στιγμή ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών 

Ντέιβιντ Μίλιμπαντ δήλωνε στο BΒC ότι είναι 
βαθύτατα θλιβερή η υποδοχή ήρωα που επιφύλαξε 
η Λιβύη. Είναι προφανές πως το να βλέπουμε την 
Τρίπολη (πρωτεύουσα της Λιβύης) να υποδέχεται 
ως ήρωα κάποιον που έχει καταδικαστεί για μα-
ζικές δολοφονίες, είναι βαθύτατα ανησυχητικό, 
βαθύτατα θλιβερό, ιδιαίτερα για τις οικογένειες 
των 270 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση 
του 1988.» 
 Σίγουρα θα συζητηθεί πολύ και η «ασθένεια» 

του Μεγκράχι και η υποδοχή του και η στάση 
του Καντάφι, αλλά και τα επακόλουθα αυτής της 
απελευθέρωσης, ιδιαίτερα αν σφραγιστούν με 
συμβόλαια για αγορά πετρελαίου. 
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ΚΛΕΙΣΤΑ τα ΣΑΒΒΑΤΑ έως τις 
10 Οκτωβρίου 2009

IMPECCABLE

$329,000

1)FABREVILLE σε ήσυχη πε-
ριοχή, 3+1 υπνοδωμάτια, τζάκι, 
ωραία διαρρύθμιση. Πρέπει να 
το δείτε. 

$319,000

STUNNING

2) CHOMEDEY Υπέροχη διακόσμη-
ση στο 3 υπνοδωματίων COTTAGE.  
OPEN CONCEPT. Πατώματα από 
ξύλο. Υπέροχο εσωτερικό. Τελειωμέ-
νο υπόγειο. Πρέπει να το δείτε

$329,000

4 BEDROOMS

3) CHOMEDEY, Γωνιακό, σε 
ήσυχη περιοχή, 4 υπνοδωμάτια 
στον ίδιο όροφο, σαλόνι, τραπε-
ζαρία, ξύλινο τζάκι στο υπόγειο, 
περιφραγμένο οικόπεδο.

BRIGHT

$216,900

 4)  FABREVILLE Φωτεινό, υπέ-
ροχο bungalow με 3 κρεββατοκά-
μαρες. Σκεπή το 2009. Παράθυρα 
το 2007. Ανακαινισμένο μπάνιο. 
Γρήγορη εγκατοίκηση.

Αθήνα Το απόγευμα της Τετάρτης 
διόρθωσε τελικά το ισραηλινό υπουρ-
γείο Αμυνας την ανακοίνωση που είχε 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του για την 
κοινή άσκηση ΗΠΑ-Τουρκίας-Ισραήλ 
και εμφάνιζε την περιοχή νοτίως του 
Καστελόριζου και εντός του FIR Αθη-
νών ως «τουρκική περιοχή έρευνας 
και διάσωσης».
Η άσκηση έρευνας και διάσωσης 

που φέρει την κωδική ονομασία 
«Έμπιστη Γοργόνα» έχει αρχίσει 
από τις 17 Αυγούστου, αλλά η κύρια 
φάση της ήταν προγραμματισμένη 
να ξεκινήσει την Τετάρτη. Η άσκηση 
προβλέπεται να διαρκέσεις έως τις 21 
Αυγούστου. Πρόκειται για τη δέκατη 
κατά σειρά ανάλογη άσκηση που 
πραγματοποιούν οι τρεις χώρες στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, στην 

άσκηση λαμβάνουν μέρος συνολικά 
οκτώ πλοία (1 από τις ΗΠΑ, 2 από το 
Ισραήλ και 5 από την Τουρκία), τέσ-
σερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη 
από τις τρεις χώρες.
Της αλλαγής στην ανακοίνωση του 

ισραηλινού υπουργείου προηγήθηκε 
διάβημα της Ελλάδας. 
Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονι-

σμούς η Ελλάδα έχει την αρμοδιότητα 
διεξαγωγής και συντονισμού των επι-
χειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε 
όλο το χώρο εντός του FIR Αθηνών.

Ανακοίνωση της πρεσβείας

Για το ίδιο θέμα η πρεσβεία του Ισρα-
ήλ στην Αθήνα εξέδωσε ανακοίνωση, 

στην οποία -μεταξύ άλλων- αναφέρει:
«Απαντώντας σε δημοσιεύματα 

που έχουν εμφανιστεί στον ελληνικό 
Τύπο αναφορικά με την συμμετοχή 
του Ισραήλ σε άσκηση έρευνας και 
διάσωσης που πραγματοποιήθηκε 
με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και 
της Τουρκίας στο Αιγαίο, η πρεσβεία 
του Ισραήλ στην Αθήνα επιθυμεί να 
δηλώσει τα ακόλουθα:
» Το Ισραήλ δεν αποτελεί με οποιον-

δήποτε τρόπο μέρος των διαφορών 
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο 
Αιγαίο και θεωρεί και τις δύο χώρες 
σημαντικούς εταίρους και συμμάχους 
για την προώθηση της συνεργασίας 
και της σταθερότητας στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου.

» Όσον αφορά στην άσκηση έρευνας 
και διάσωσης και την αναφορά σε 
αυτή στην ιστοσελίδα του ισραηλινού 
υπουργείου Αμυνας, η ισραηλινή κυ-
βέρνηση διαβεβαίωσε τις ελληνικές 
αρχές ότι δεν είχε καμία κακή πρό-
θεση και αφαιρέθηκαν οι επίμαχες 
φράσεις.

» Οι ισχυρισμοί ότι το Ισραήλ βοηθά 
άλλη χώρα σε διεκδικήσεις εναντίον 
της Ελλάδας απέχουν πολύ από την 
πραγματικότητα. Οι προσπάθειες 
κάποιων ΜΜΕ να παρουσιάσουν 
το Ισραήλ ότι δήθεν ενεργεί κατά 
της Ελλάδας διαστρεβλώνουν την 
πραγματικότητα και αδικούν τόσο 
την στάση του Ισραήλ απέναντι στην 
Ελλάδα όσο και τις ελληνοϊσραηλινές 
σχέσεις.».

«Μαζεύει» το Ισραήλ τα περί 
τουρκικού χώρου 

έρευνας-διάσωσης νότια 
του Καστελόριζου

Δεν περνάει μέρα που οι αστυ-
νομικές αρχές της χώρας να μην 
εντοπίσουν παράνομες φυτείες με 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης. Κάθε 
τόσο, όλο και κάποια ανακαλύπτουν 
οι αστυνομικοί, είτε από πληροφορί-
ες, είτε κατά τη διάρκεια πεζών πε-
ριπολιών σε απόμερες περιοχές του 
τομέα ευθύνης τους, ή με τη βοήθεια 
των ελικοπτέρων της ΕΛ.ΑΣ. που 
εποπτεύουν ανά τακτά διαστήματα 
συγκεκριμένους τομείς της χώρας 
από αέρος.
     Έτσι, μέσα σε ένα 24ωρο, την 
παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, 
εντοπίστηκαν άλλες τρεις χασισο-
φυτείες σε διαφορετικά σημεία της 
Ελλάδας. Σε κάποιες από αυτές οι 
καλλιεργητές τους συνελήφθησαν επ’ 
αυτοφώρω τη στιγμή που πήγαιναν 
για να τις περιποιηθούν, ενώ σε άλ-
λες δεν βρέθηκαν. Αναλυτικά:
·         Στην αγροτική περιοχή Τενάγη, 
κοντά στους Φιλίππους του νομού 
Καβάλας, οι     
 άνδρες του τοπικού τμήματος 
Ασφαλείας εντόπισαν μια αυτοσχέ-

δια φυτεία που αποτελείτο από 114 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης. Οι 
αστυνομικοί έστησαν ενέδρα στην 
περιοχή, αλλά οι καλλιεργητές δεν 
εμφανίστηκαν κι έτσι ξερίζωσαν και 
κατέσχεσαν τα φυτά.
·         Στην Λέσβο, άνδρες της Δίωξης 
Ναρκωτικών Μυτιλήνης εντόπισαν 
μετά από πληροφορίες μια φυτεία 
με 52 δενδρύλλια κάνναβης και την 
έθεσαν υπό παρακολούθηση. Όταν 
είδαν έναν αγρότη της περιοχής να 
πλησιάζει και να αρχίσει να περιποι-
είται τα φυτά, τον συνέλαβαν και τον 
οδήγησαν στον εισαγγελέα.
·         Σε αγροτική περιοχή κοντά 
στα Σέρβια της Κοζάνης, άνδρες της 
τοπικής Ασφάλειας έκαναν αιφνιδια-
στική έρευνα σε αγρόκτημα όπου 
είχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν φυτά 
ινδικής κάνναβης. Πράγματι, βρήκαν 
μια μικρή φυτεία από 15 δενδρύλλια 
και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του 
αγροκτήματος, στην κατοχή του 
οποίου κατέσχεσαν και 895 γραμμά-
ρια ακατέργαστου χασίς.

Πρόοδος! Χασισοφυτείες 
σε όλη την Ελλάδα
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Οι συναλλασσόμενοι στις κοινωνικές και οι-
κονομικές σχέσεις εφευρίσκουν συνεχώς τρόπους 
για να προωθούν τα συμφέροντά τους, συχνά 
κινούμενοι στα όρια του νόμου. Πολλές φορές τα 
έγγραφα που υπογράφονται δεν ανταποκρίνονται 
στις αληθείς εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις των 
συμβαλλομένων, αλλά συντάσσονται με σκοπό 
είτε να παραπλανηθούν τρίτοι (άλλοι συναλλασ-
σόμενοι, το κράτος κλπ.), είτε να καταστρατηγηθεί 
ο νόμος. 

Η πρακτική ότι άλλα υπογράφουμε και άλλα 
έχουμε κρυφά συμφωνήσει είναι αρκετά διαδεδο-
μένη στα αξιόγραφα (π.χ. επιταγές). Πιο σπάνια, 
αλλά όχι πρωτάκουστη, είναι η περίπτωση της εικο-
νικής μεταβίβασης ακινήτου, δηλαδή της πώλησης 
ακινήτου όχι με την  πραγματική βούληση αυτό να 
περιέλθει αληθώς στην κυριότητα του αγοραστή, 
αλλά με άλλους, υποκρυπτόμενους σκοπούς, όπως 
η καταδολίευση δανειστών, η απόκρυψη περιουσι-

ακών στοιχείων κλπ. 
Η ε ικον ικότητα 

αποκαλύπτεται συνή-
θως από έναν από τους 
ίδιους τους συμμετέχο-
ντες στην εικονική συ-
ναλλαγή, όταν προκύ-
πτουν διαφωνίες μεταξύ 
τους. 

Στην  υπ’ αρ ιθ . 
6181/2005 απόφασή του 
το Πολυμελές Πρωτοδι-
κείο Αθηνών έκρινε υπό-
θεση στην οποία κάποιος 
είχε πωλήσει εικονικώς 
τρία ακίνητά του σε αγο-
ράστρια, η οποία στην 
πραγματικότητα δεν είχε 
καταβάλει τίμημα για να 

τ α 

αγοράσει, όπως θα γινόταν εάν η αγορά ήταν 
αληθινή και όχι εικονική. 

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης τριών αγροτεμα-
χίων, στα οποία υπάρχουν κτίσματα (επιχείρηση 
καταστήματος και κατοικία του ιδιοκτήτη), υπέγρα-
ψε συμβόλαιο πωλήσεως των ακινήτων προς την 
φίλη του, στην οποία είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, 
λόγω του δεσμού τους. Η φερόμενη ως αγοράστρια 
των ακινήτων δεν κατέβαλε στον πωλητή τίμημα, 
πράγμα που κατατείνει στην αποδοχή του ισχυρι-
σμού ότι η πώληση ήταν εικονική, δεδομένου ότι 
στις πραγματικές πωλήσεις ο αγοραστής καταβάλει 
τίμημα για την αγορά ακινήτου. 

Η εικονική πώληση των ακινήτων έγινε διότι 
ο ιδιοκτήτης τους όφειλε χρήματα από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητος και κινδύνευε με 
κατάσχεση των ακινήτων του από πιστωτές, τρά-
πεζες και το δημόσιο. Αργότερα, όμως, οι σχέσεις 
του αρχικού ιδιοκτήτη των ακινήτων με την φίλη του, 
προς την οποία αυτός είχε μεταβιβάσει εικονικώς 
τα ακίνητα, διαρρήχθηκαν, με αποτέλεσμα τώρα η 
φερόμενη ως αγοράστρια να μην παραδέχεται ότι η 
πώληση ήταν εικονική και να αξιώνει την απόδοση 
της νομής των ακινήτων σ’ αυτήν, καθώς μέχρι 
εκείνη την στιγμή, παρά την τυπική μεταβίβαση, 
τα ακίνητα εξακολουθούσε να τα χρησιμοποιεί ο 
αρχικός ιδιοκτήτης τους. 

Όταν λοιπόν διεκόπη ο δεσμός μεταξύ αλη-
θούς κυρίου των ακινήτων και εικονικής αγορά-
στριας, αμφότεροι προσέφυγαν στα δικαστήρια, 
η μεν φερόμενη ως αγοράστρια, για να της ανα-
γνωρισθεί η νομή των ακινήτων, ο δε πωλητής, 
για να αποδείξει την ακυρότητα του συμβολαίου 
πωλήσεως, λόγω εικονικότητας και έτσι να πάρει 
πίσω τα ακίνητα.

Σύμφωνα με το ιστορικό και τα αποδεικτικά 
στοιχεία που προσκομίσθηκαν, το δικαστήριο 
απεφάσισε ότι πράγματι είχε υπάρξει εικονική συ-
ναλλαγή και ότι η πώληση των ακινήτων έπρεπε να 
κηρυχθεί άκυρη, διότι οι δικαστές επείσθησαν ότι 
η αγοράστρια δεν κατέβαλε τίμημα για την αγορά 
σημαντικής αξίας ακινήτων και ότι η μεταβίβαση 
δεν έγινε σπουδαίως, δηλαδή αληθώς, αλλά μόνο 
εικονικώς, για να εξυπηρετηθεί ο αρχικός ιδιοκτή-
της των ακινήτων, που ήθελε να τα προστατεύσει 
από πιθανά δικαστικά μέτρα εναντίον του από τους 
δανειστές του. 

Εδώ, βεβαίως, προκύπτει το ηθικό ερώτημα 
κατά πόσον μπορεί ένα δικαστήριο, έστω πειθό-
μενο ότι η πώληση δεν ήταν πραγματική, αλλά ει-
κονική, να επιβραβεύει στην ουσία την συμπαιγνία 
δύο εικονικώς συμβληθέντων, ώστε να επιτευχθεί 
καταδολίευση των δανειστών του ενός εξ αυτών. 
Από την άλλη πλευρά, οι ηθικές ισορροπίες που 
πρέπει να κρατήσει το δικαστήριο είναι λεπτές, διότι 
εάν δεν δεχόταν την εικονικότητα, δηλαδή την  ακύ-
ρωση της πωλήσεως, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν 
η αγοράστρια να αποκτήσει την κυριότητα ακινήτων 
για τα οποία δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ, πράγμα 
που επίσης θα ήταν ηθικώς αποδοκιμαστέο.            

   

534, 95e Avenue., ãùíßá 9th street 
Chomedey, Laval, Quebec
 5540-B Cote-des-Neiges 
Montreal (514) 928-1445

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

ìüíï ìå ñáíôåâïý

DACA, KARIDIS
S.E.N.C.R.L. IL.L.P.

C o m p t a b l e s  a g r e e s  et  C o n s e i l l e r s  en g e s t i o n  
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  a n d  M a n a g e m e n t  C o n s u l t a n t s  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

γραφεία του κ. Γιώργου Καρύδη στο  Μόντρεαλ, West Island και στην 
ανακοινώνουν στη ευρύτατη Ελληνική Ομογένεια του Κεμπέκ οτι και για την 

 του 2009 είναι πανέτοιμα και πλήρως ενημερωμένα να σας 
σχετικά με ολες τις φορολογικές σας υποθέσεις  στον Καναδά  αλλά 

Ελλάδα. 

οποιαδήποτε λογιστική, φορολογική αλλά και κληρονομική σας 
Καναδά και στην Ελλάδα,  

Εμπιστευθείτε μας, 

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  

 σας τηλεφωνείστε μας στο τηλέφωνο (514) 341-9877.  

_________________________________________________________________________________________________ 
Montréal: 9001 Boul. L’Acadie, Suite 904, Montréal, Québec, H4N 3H5, Phone: (514) 341-9877, Fax: (514) 384-9004 

West Island: 1 Av. Holiday, Tour Est, Suite 501, Pointe Claire, Québec, H9R 5N3, Phone: (514) 694-0009, Fax (514) 630-6989 
Athens: Vaslisilis Sofias 123, Athens, 11521, Greece, Phone (210) 645-7410, Fax (210) 645-7417

Τα βασικά δικαιώματά του Έλληνα πολίτη 
προϋποθέτουν την εγγραφή του σε Δήμο ή Κοινότητα 
στην Ελλάδα. Η εγγραφή αυτή γίνεται στο Δημοτολό-
γιο τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, που 
έχουν φυσικά ίδια δικαιώματα. Οι άνδρες, ωστόσο, 
εγγράφονται και στο Μητρώο Αρρένων, το οποίο 
συνδέεται με την στρατολογία, ώστε όσοι άρρενες 
εγγράφονται ως Έλληνες πολίτες, είτε από την γέννη-
σή τους, είτε αργότερα, μέχρι το 45ο έτος της ηλικίας 
τους, να περιέρχονται σε γνώση του στρατού.

Για να εγγραφεί κάποιος σε Δημοτολόγιο 
Δήμου ή Κοινότητος πρέπει να έχει κατά κανόνα 
τουλάχιστον έναν εγγεγραμμένο Έλληνα πρόγονο 
(γονέα, παππού, γιαγιά), ή να αποκτήσει την ελληνική 

ιθαγένεια με πολιτογράφηση. 
Η εγγραφή του τέκνου στο 
Δημοτολόγιο γίνεται κατ’ 
αρχάς στην οικογενειακή με-
ρίδα των γονέων του. Αφού 
εγγραφεί στο Δημοτολόγιο, 
μπορεί να λαμβάνει Πιστο-
ποιητικό Γεννήσεως, που 
εκδίδεται μόνο σε Έλληνες 
πολίτες.

Το Πιστοποιητικό 
Γεννήσεως δεν πρέπει να 
συγχέεται με την Ληξιαρ-
χική Πράξη Γεννήσεως. Το 
πρώτο, εκδίδεται μόνο για 
Έλληνες πολίτες, ενώ το 
δεύτερο εκδίδεται και για 
αλλοδαπούς, που έχουν γεν-
νηθεί στην Ελλάδα, χωρίς 
όμως κατ’ ανάγκην να έχουν 
και την ελληνική ιθαγένεια.

Εάν δηλ. ένα ζευ-
γάρι Κινέζων γεννήσει το 

παιδί τους στην Ελλάδα, ο Δήμος στην περιοχή του 
οποίου γεννήθηκε το παιδί θα εκδώσει Ληξιαρχική 
Πράξη Γεννήσεως, αλλά το παιδί δεν θα εγγραφεί στο 
Δημοτολόγιο και δεν θα μπορεί να λαμβάνει Πιστοποι-
ητικό Γεννήσεως, διότι δεν θα έχει την ελληνική (αλλά 
μόνο την κινεζική) ιθαγένεια.

Όταν ένας Έλληνας πολίτης, εγγεγραμμένος 
στην μερίδα των γονέων του, συνάπτει γάμο, πρέπει 
να ανοίξει δική του οικογενειακή μερίδα, στην οποία 
εγγράφονται οι δύο σύζυγοι και τα παιδιά τους. Για 
να γίνει αυτό, ο γάμος πρέπει να δηλωθεί στο Ληξι-
αρχείο του Δήμου όπου τελέσθηκε. Εάν ο γάμος έγινε 
εκτός Ελλάδος, πρέπει να δηλωθεί εντός τριών μηνών 
στο Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα τελέσεως του 
γάμου, είτε αργότερα στο Ειδικό Ληξιαρχείο, στην 
Αθήνα. 

Οι ομογενείς που συνάπτουν γάμο και απο-
κτούν τέκνα στην αλλοδαπή αποφεύγουν συχνά να δη-
λώσουν τα γεγονότα αυτά στο Προξενείο της Ελλάδος, 
είτε από άγνοια ή αμέλεια, είτε επειδή δεν θέλουν να 
δηλώσουν τα άρρενα τέκνα τους στις ελληνικές αρχές, 
για να αποφύγουν τον στρατό όταν μεγαλώσουν.

Σήμερα όμως, οι περισσότεροι γόνοι Ελλή-
νων, που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδος, επιθυμούν να 
πάρουν ελληνική ιθαγένεια, ελληνικό διαβατήριο και 
κάποιες φορές να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Τότε 
διαπιστώνουν ότι πρέπει να τηρήσουν μία γραφειοκρα-
τική διαδικασία, που ξεκινά με την επίσημη μετάφραση 
του γάμου των γονέων τους, της δικής τους γεννήσεως 
στο εξωτερικό και την εγγραφή τους στο Ειδικό Λη-
ξιαρχείο και στον Δήμο επιλογής τους, αφού πρώτα 
καθορισθεί η ιθαγένειά τους από την Περιφέρεια.

Εάν μάλιστα υπάρχουν στο εξωτερικό και 
διαζύγια, τότε εκτός των ανωτέρω, μπορεί να χρειασθεί 
και δικαστική απόφαση στην Ελλάδα, διά της οποίας 
θα αναγνωρίζεται η ισχύς της αλλοδαπής δικαστικής 
αποφάσεως διαζυγίου. Αυτό ανακύπτει συχνά όταν 
το παιδί ενός Έλληνα ή μίας Ελληνίδος επιθυμεί να 
αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. 

Η διαδικασία αρχίζει με την εγγραφή στο 
Ειδικό Ληξιαρχείο του γάμου του γεννημένου στην 
Ελλάδα γονέα του παιδιού. Όταν όμως επιχειρείται 
να γίνει και η εγγραφή της γεννήσεως του παιδιού, 
ανακαλύπτεται ότι ο άλλος γονέας του παιδιού δεν 
είναι ο σύζυγος του γονέα του. Αυτό συμβαίνει διότι 
το παιδί έχει γεννηθεί από δεύτερο γάμο του γονέα του 
στο εξωτερικό, οπότε πρέπει πρώτα να μεταφρασθεί 
η απόφαση του διαζυγίου, να γίνει δικαστήριο στην 
Ελλάδα, για το οποίο απαιτείται ένα τουλάχιστον ση-
μαντικό έγγραφο από την γραμματεία του αλλοδαπού 
δικατηρίου, να αναγνωρισθεί η αλλοδαπή απόφαση 
διαζυγίου από το ελληνικό δικαστήριο και μετά να 
προχωρήσει η διαδικασία του διαβατηρίου και της 
ιθαγένειας του παιδιού στον Δήμο της Ελλάδος.

Αναφορικώς με την στράτευση των αρρένων 
τέκνων τους οι ομογενείς δεν πρέπει να ανησυχούν ότι 
θα κληθούν να υπηρετήσουν, διότι ως κάτοικοι εξωτε-
ρικού, με την λήψη του σχετικού πιστοποιητικού από 
το Προξενείο, τα παιδιά τους απαλλάσσονται της στρα-
τεύσεως με το Πιστοποιητικό Τύπου Β’ που εκδίδει η 
στρατολογία της Ελλάδος, εφόσον το παιδί δεν έχει 
μείνει μετά την ηλικία των 11 ετών στην Ελλάδα πάνω 
από έξι μήνες εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

Στην περίπτωση που το γεννηθέν εκτός 
Ελλάδος άρρεν τέκνο του Έλληνα ή της Ελληνίδος 
θελήσει να εγκατασταθεί μονίμως στην Ελλάδα πριν 
γίνει 45 ετών, η θητεία είναι μόνο τρεις μήνες, αν δεν 
έχει μειωθεί ή καταργηθεί μέχρι τότε.    

Εικονική πώληση ακινήτου
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
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1631 Salaberry, # 02, Montreal, Qc

 514-979-8652

Louis Bertachas
affiliated real estate agent

1) Laval, Μεγάλο COTTAGE με 4 κρεββα-
τοκάμαρες, 2 ½ μπάνια, τα΄βανια 9 ποδιών,με-
γάλο καθιστικό με τζάκι, κεντρικός κλιματι-
σμός και θέρμανση, Jacuzzi, πρέπει να το δείτε

2) Chomedey,  Υπέροχο σπίτι με 4+1 κρεβ-
βατοκάμαρες, 3 ½ μπάνια, ξεχωριστό σαλόνι 
και τραπεζαρία, μεγάλο καθιστικό με τζάκι, 
τελειωμένο υπόγειο, πισίνα, πολλά έξτρα

3)STE-DOROTHEΕ: Όμορφο Split-Level με 
3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, μεγάλο καθιστικό 
με τζάκι, πισίνα επάνω από το έδαφος, πρέπει να 
το δείτε.

4) Ste-Dorothee: Ωραιότατο γωνιακό Cottage στην 
καρδιά του Ste-Dorothee, 3 υπνοδωμάτια, μεγάλο 
καθιστικό με τζάκι, ξύλινα πατώματα, κεντρικός 
κλιματισμός, Jacuzzi, 
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Κατά τη συνεδρίαση του το ΕΣΡ στις 
28 Απριλίου αποφάσισε την επιβολή 
προστίμου 60.000 ευρώ στο τηλεοπτικό 
κανάλι Alter για την εκπομπή «Zougla» 
(17/1/2007), λόγω προβολής υλικού, 
που είχε παρθεί με αθέμιτα μέσα και 
παραβίασης του τεκμηρίου αθωότη-
τας. Μειοψήφησε η Εύη Δεμίρη, που 
πρότεινε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Η 
καταγγελία έγινε από το βουλευτή της 
ΝΔ, Ιωάννη Βαφιά, και αφορούσε την 
υπόθεση θανάτου δύο ατόμων ύστερα 
από σύγκρουση με το όχημά του, υπό-
θεση για την οποία, τελικά, ο βουλευτής 
απαλλάχθηκε στο Εφετείο.Μετά την 
αίτηση θεραπείας και τα στοιχεία, που 
κατέθεσε ο ραδιοφωνικός σταθμός 
«Alpha Omega fm stereo» του νομού 
Ιωαννίνων, στον οποίο είχε επιβληθεί 
οριστική διακοπή, λόγω μη υποβολής 
ζητηθέντων στοιχείων, η ποινή μετατρά-
πηκε σε πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Εγκρίθηκε η αίτηση μεταβίβασης του 

ραδιοφωνικού σταθμού «Best Radio» 
του νομού Λακωνίας.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος 

του ΕΣΡ, Ιωάννης Λασκαρίδης, το επό-
μενο διάστημα πρόκειται να κληθούν οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί «Alpha» και «Ant1» 
για παραβίαση της Αρχής της προβο-
λής των πολιτικών κομμάτων ανάλογα 

με την εκλογή τους δύναμη, κατά το 
τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2009. 
Για τον «Alpha» η παραβίαση αφορά 
την προβολή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ 
και για τον «Ant1» του ΚΚΕ.
Εξάλλου, δόθηκε στη δημοσιότητα και 

η αναφορά του ΕΣΡ σχετικά με την πολι-
τική πολυφωνία, όπως παρουσιάστηκε 
κατά το διάστημα 1/1/2009-31/3/2009, 
αναφορικά με τους σταθμούς «Alpha», 
«Alter», «Ant1», «Mega», NET και 
«Star» και επίπεδο ανάλυσης τα κεντρι-
κά δελτία ειδήσεων. 
Στην αναφορά των υπευθύνων του 

ΕΣΡ γίνεται ανάλυση και άλλων δεδομέ-
νων, όπως είναι ο τόνος παρουσίασης 
των πολιτικών κομμάτων, όπου γίνεται 
διάκριση σε θετικό, ουδέτερο και αρ-
νητικό, και επί μέρους καταγραφή των 
δεδομένων και για τα πέντε κοινοβου-
λευτικά κόμματα. 
Στο δείκτη παρουσίασης του πολιτικού 

προσωπικού και των πολιτικών στε-
λεχών των κομμάτων, τα μεγαλύτερα 
ποσοστά σε όλα τα κανάλια έχουν ο 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ευάγγελος 
Αντωναρος, και την τρίτη θέση καταλαμ-
βάνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΛΑΟΣ, Κυριάκος Βελλόπουλο

Πρόστιμο 60.000 ευρώ 
στην εκπομπή «Ζούγκλα»

Cell: 
514.945.4259

Associated Press Εδιμβούργο Ελεύθερος 
αφέθηκε από τις αρχές της Σκωτίας ο Αμπντέλ 
Μπάσετ αλ Μεγκράχι, ο καταδικασθείς σε ισόβια 
για την πολύνεκρη επίθεση του Λόκερμπι το 1988. 
Ο Αλ Μεγκράχι επέστρεψε στη χωρά του αερο-

πορικώς, συνοδευόμενος από τον γιο του Λίβυου 
ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, Σεΐφ αλ Ισλάμ, μετέδωσε 
το Reuters επικαλούμενο δήλωση εκπροσώπου 
της κυβέρνησης της Λιβύης
Ο βομβιστής του Λόκερμπι, που πάσχει από 

καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο, απελευ-
θερώθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους. Όπως 
διευκρίνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρ-
νησης της Σκωτίας, Κένι Μακ Ασκιλ, ο 57χρονος 
Λίβυος πρόκειται να πεθάνει σύντομα.
Ο πρώην πράκτορας της Λιβύης είχε καταδικα-

στεί σε ισόβια κάθειρξη για την ανατίναξη του αε-
ροσκάφους της Pan Am, πάνω από το Λόκερμπι 
της Σκωτίας, ενώ αυτό εκτελούσε πτήση από το 
Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στις 18 Δεκεμβρίου του 
1988. Από την ανατίναξη του αεροσκάφους σκο-
τώθηκαν και οι 259 επιβαίνοντες, οι περισσότεροι 
Αμερικανοί πολίτες, και 11 άτομα στο έδαφος.

Ενοχλημένες οι ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» του 
για την απελευθέρωση από τις Αρχές της Σκωτίας 
του Αμπντέλ Μπάσετ αλ Μεγκράχι.
Παράλληλα, η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτε-

ρικών Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν 
«ενοχληθεί βαθύτατα» από την απόφαση της 
Σκωτίας.

«Έχουμε ενημερώσει για την πάγια θέση μας 
τόσο την βρετανική κυβέρνηση, όσο και τις αρχές 
της Σκωτίας ότι ο Μεγκράχι θα έπρεπε να εκτίσει 
όλη την ποινή του στη Σκωτία» αναφέρει η Χίλαρι 
Κλίντον σε ανακοίνωσή της.
«Σήμερα ξαναθυμόμαστε αυτούς που έχασαν 

τη ζωή τους στις 21 Δεκεμβρίου του 1988 και 
εκφράζουμε τη μεγάλη 
μας συμπάθεια προς 
τις οικογένειες που ζουν 
καθημερινά με τον πόνο 
της απώλειας των αγα-
πημένων τους σε αυτό 
το φρικτό έγκλημα» κα-
ταλήγει η επικεφαλής του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Το Ανώτατο Δικαστήριο 

του Εδιμβούργου έκανε 
τις προηγούμενες ημέρες 
δεκτό το αίτημα του Αλ 
Μεγκράχι για απόσυρ-
ση της αίτησης έφεσης, 
ανάβοντας το πράσινο 
φως για την απελευθέ-
ρωσή του. Σύμφωνα με 
τη βρετανική νομοθεσία, 
η απελευθέρωση ενός 
κατάδικου και η μετα-
φορά του σε άλλη χώρα 
δεν είναι δυνατή εφόσον 
εκκρεμεί η εκδίκαση έφε-
σής του.

Αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς για την έκρηξη
στην πτήση της Pan Am στο Λόκερμπι
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Γεννήθηκα, μεγάλωσα και είδα,
Το χώμα, που μου έδωσε ζωή,
Την έζησα την όμορφη Πατρίδα,
Αυτή, όπου μου χάρισε πνοή.

Το στρώμα μου ζεστό, εις το κρεβά-
τι,
Ο λύχνος, με το φως του, στη γωνιά,
Να παίζει, κει ψηλά στο λυχνοστάτη,
Να δίδει μια χαρά στη γειτονιά.

Φαντάζομαι το σπίτι, το παλιό,
Να είναι σαν τετράδιο σχισμένο,
Στο όμορφο εκείνο το χωριό,
Χλωμό, βουβό, ξερό κι ερειπωμένο.

Στο βάθος της ψυχής και του μυα-
λού μου,
Τα πάντα είν’ ωραία, ζωηρά,
Η θύμηση ζαλίζει, του χωριού μου,
«ο νόστος», θα μου φέρει τη χαρά;

Ζεστό ‘ναι δω το σπίτι, εις τα ξένα,
Τα πάντα είν’ ωραία και καλά,
Το μόνο, που ραγίζει, εις εμένα,
Πως βρίσκομαι, ακόμα, μακριά.

Η θύμηση, του νόστου, με ζεσταίνει,
Την ώρα, περιμένω, την καλή,
Μια μόνο νοσταλγία με θερμαίνει,
Να βρίσκομαι, και πάλι, στην αυλή.

Αέρα του χωριού μου ν’ αναπνέω,
Ανθρώπους και γενάρχες μου να 
δω,
Τη φύση την ωραία ν’ αγναντεύω,
Τα δέντρα της αυλής μας να χαρώ.

Και τώρα, που μεγάλωσα και είδα,
Γεμίζει η ψυχή κι ο λογισμός,
Να γύριζα, ξανά, εις την Πατρίδα
Να φύγει του χωριού μου ο καη-
μός...

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Δάσκαλος

ΟΝΕΙΡΟΥ ΝΟΣΤΟΣ

Αγναντεύω,
Τα βουνά μούχλιασαν. Η θάλασσα 

έπηξε. Οι γλάροι δεν πετούν. Κι αυτοί 
λυπούνται με μένα. Σιμώνουν αργά. 
Μου πιάνουν το χέρι της σκέψης. Χαϊ-
δεύουν το πρόσωπο της απελπισιάς.

Από τον ορίζοντα ξεπροβάλλει ο 
ήλιος. Αγωνίζεται να διώξει τη μούχλα 
και να θερμάνει τη θάλασσα.

Να ένα κατάρτι. Θεέ μου! Ελπίδα!
Βραδιάζει και πέφτει ο ήλιος. Η 

νυκτερίδα ετοιμάζεται κι η σκλόπα 
αρχίζει να διαλαλεί. Ναρκώνει το νου 
μου. Γερό κρασί με κερνά. Ζαλίζομαι. 
Τότε ανοίγει η πόρτα του παλατιού.

Κοιτάζω με τα μάτια του ονείρου. Να 
το σπίτι μας! Γέρασε. Το παράθυρο 
γέρνει κι ο γέρο-δρυς αδυνάτισε. Να! 
κι η γαλακτοτροφούσα, η Μάνα! Μαυ-
ροφορεμένη με κοιτάζει. Φωνάζω. 
Φωνάζω. Ο λύχνος παραπονιέται. 
Ξεράθηκε. Το κρεβάτι μου άδειο.

Που πας, Μάνα; Λουλούδια ξερά 
κρατείς. Στάσου. Στάσου. Θα σου βρω 
αγριολούλουδα! Πρόσεχε. Ο δρόμος 
είναι δύσκολος. Πού κοιτάζεις;

Απέναντι ο πετρόκτιστος τάφος του 
Πατέρα μου. Ο σταυρός του λαμπιρί-
ζει. Οι αχτίνες με θαμπώνουν. Πατέρα 
μου!

Η λαλιά του κόκορα με ξυπνά. Αγου-
ροξυπνημένος τρίβω τα μάτια μου. 
Αχ! Κράζω με δυνατή φωνή. Ξύπνη-
σα με ελπίδα. Θα πάω, φώναξα. Θα 
πάω. Πότε;

Νοσταλγώ! Νοσταλγώ!
Ήταν όνειρο;

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Δάσκαλος

Γιαμπουδάκη 97
73134 Χανιά – Κρήτης
Τηλ. 2821045382
Κιν. 6908295859

Ο ΝΟΣΤΟΣ...

ÊáëÝò ôéìÝò óå Duplex – 
Triplex êôë

ÅðáããåëìáôéêÞ êáé ãñÞãïñç 
åîõðçñÝôçóç. 
ÅããõçìÝíç åñãáóßá

3582-8 Boul. Levesque W

¢äåéá: RBQ 8344-1105-41
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Η σημερινή κοινωνική ζωή και το σύστημα της 
παγκόσμιας γενικής κατάστασης και λογικής, δεν 
άλλαξε ούτε τα στηρίγματα τ’ αξιοκρατικά ούτε 
τις βάσεις της ζωής και τρόπους της ανθρωπό-
τητος. Είναι και θα είναι ένας φαύλος κύκλος και 
επικίνδυνος μάλιστα, που θα συνεχίζεται και θα 
επικρατεί ανά τις γενεές της ανθρωπότητας, δί-
χως να λογικεύει ο άνθρωπος και να γίνεται πιο 
σωστός και λογικός στις ενέργειές του.

Τα ιστορικά παραδείγματα του παρελθόντος 
δεν διδάσκουν εξουσίες και άτομα που απαρτί-
ζουν τις κοινωνίες, δεν φέρνουν σωστές λύσεις 
στα προβλήματα της ανθρωπότητας και στην 
κοινωνία που συνεχώς μαστίζεται από την αδι-
κία και την κακοδιαχείριση.

Μελετώντας το πως εξελίχτηκε η ζωή του αν-
θρώπου, στο να φτάσει εδώ που έφτασε, στο να 
έχει τις ευκολίες και ανέσεις, δεν βρίσκεις τίποτα 
άλλο από πολέμους και εγκλήματα, βρίσκεις την 
ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται με αλλαγή μο-
νάχα στα πρόσωπα και στη τοποθεσία.

Βρίσκεις τις μεγάλες κοινωνικές μάζες και έθνη, 
να κατασπαράζουν τα μικρά και τις μικρές κοι-
νωνικές ομάδες, δίχως να σέβονται και ν’ απο-
δέχονται νόμους που επικρατούν και υπάρχουν 
μονάχα στα χαρτιά και τα συρτάρια.

Συρτάρια που τ’ ανοίγουνε όποτε τους συμφέ-
ρει και όποτε θέλουν να παρανομήσουν και να 
σκεπάσουν ένα κοινωνικό πρόβλημα και ένα με-
γάλο οικονομικό σκάνδαλο.

Είναι πράγματι να ντρέπεσαι, είναι να λυπά-
σαι σαν άνθρωπος για το γενικό σύστημα που 
επικρατεί στη κοινωνία μας και στον κάθε εθνικό 
χώρο που υπάρχει και ζει ο καθένας μας.

Όλα συμφέρον και έγκλημα, όλα προχωράνε 
με αδικία και βάσανα, όλα γυρίζουν γύρω από 
εσένα με τόση ταχύτητα και σχεδιασμένη παρα-
πληροφόρηση που σε κάνουν να μη ξέρεις τι να 
πρωτοδείς και σε τι ν’ αντιδράσεις και να διαμαρ-
τυρηθείς. Η σημερινή μας κοινωνία δημιούργησε 
τον πανικό και τον φόβο τον παγκόσμιο με την 
αβεβαιότητα και το χάος σε όλο το κοινωνικό σύ-
στημα, σκεπάζοντας έτσι το νομισματοτραπεζιτι-
κό έγκλημα κατά των λαών και το τεράστιο σκάν-
δαλο κατά της κοινωνίας. Επικράτησε η κομπίνα 
με τον νόμο και η πονηράδα με την αδικία, έγινε 
με την ανοχή της εξουσίας και με των λαών την 
αδιαφορία για τα κοινά και τη δικαιοσύνη.

Μια δικαιοσύνη που είναι άδικη σε όλα τα κοι-
νωνικά πλάτη και σκάλες της ζωής, σε όλο το 
φάσμα της κοινωνίας κι ας λέει ότι προστατεύει 
τους ανήμπορους και αδύνατους και αδικημέ-
νους. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη ούτε στους λαούς 
ούτε πουθενά.

Όλα είναι ψεύτικα και στραβά, κι ας τα λένε και 
τα παρουσιάζουν όμορφα και σωστά οι εξουσίες 
με τους άρχοντές τους.

Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι να βολευτεί 
ο καθένας άμα μπορέσει, κι άμα βολευτεί να μη 
καταλαβαίνει κανέναν, ούτε να ενδιαφέρεται για 
κανέναν.

Ας κοιτάξουμε γύρω μας, πόλεμος και αδικίες 
από την Ανατολή έως τη Δύση, από το Βορρά 
έως το Νότο, παντού κρυφά ή φανερά εγκλήμα-
τα με τον κόσμο ν’ αδιαφορεί και να μην νοιάζεται 
αφού δεν τον ακουμπούν και είναι μακριά του.

Χάνεσαι στο πέλαγος της ζωής κι ας έχεις κου-
ράγιο και ελπίδα να την παλέψεις.

Μόντρεαλ, τη 18/9/2009
Ευτύχιος Π. Μακρυμανωλάκης
Από Πρινέ Σελίνου, Χανιά, Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νο. 3

Συνελήφθησαν οι αλλοδαποί που βίασαν 
διανοητικά ανάπηρη

Προσχεδιασμένος και προμελετημένος ήταν ο βιασμός της διανοητικά ανάπηρης κοπέλας και η δολοφο-
νία του 87χρονου θετού πατέρα της το βράδυ της 20ης Μαρτίου στο χωριό Γρίμποβο του δήμου Βλαχέρνας 
στην Άρτα … Οι τρεις από τους τέσσερις Ρουμάνους δράστες, ένας από τους οποίους εργαζόταν για λογα-
ριασμό του πατέρα, έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας πέντε μήνες μετά το τραγικό συμβάν που προκάλεσε 
σοκ στην κοινή γνώμη!

       Οι αδίστακτοι κακοποιοί, που είχαν συστήσει συμμορία και διέπραξαν σωρεία κλοπών στην περιοχή 
της Θεσπρωτίας, είχαν αποφασίσει να εισβάλλουν στο σπίτι της οικογένειας, όπου πίστευαν ότι θα έβρι-
σκαν αρκετά χρήματα. Ο ένας από αυτούς δούλευε για τον 87χρονο πατέρα ως βοσκός στο κοπάδι του και 
ήξερε ότι εκείνη την περίοδο δίνονταν οι επιδοτήσεις για το γάλα.

       Τη νύχτα της 20ης Μαρτίου, οι τέσσερις Ρουμάνοι μπήκαν από την ανασφάλιστη πόρτα στο σπίτι 
όπου διέμενε η άτυχη κοπέλα με τον θετό της πατέρα, φορώντας γάντια και κουκούλες. Αφού ακινητοποί-
ησαν τον ηλικιωμένο και τον ξυλοκόπησαν αλύπητα, τον έδεσαν και ερεύνησαν εξονυχιστικά το σπίτι του. 
Όμως, δεν βρήκαν τα χρήματα που περίμεναν και ξέσπασαν με πρωτοφανή αγριότητα στην ανήμπορη να 
αντιδράσει 35χρονη.

       Οι τέσσερις Ρουμάνοι βίασαν κατ’ εξακολούθηση παρά φύση και κατά φύση τη διανοητικά ανάπηρη 
γυναίκα και, αφού την έδεσαν, άρπαξαν 70 ευρώ, τρόφιμα, ποτά και το κυνηγετικό όπλο του 87χρονου και 
τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας στην τύχη τους τα αιμόφυρτα θύματά τους… Ένα μήνα αργότερα, ο 87χρο-
νος κτηνοτρόφος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

       Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ένας από τους τέσσερις Ρουμάνους συνελήφθη από το Τμή-
μα Μεταγωγών του Πειραιά γιατί δεν είχε άδεια παραμονής στη χώρα. Λίγο πριν απελαθεί, ομολόγησε την 
αποτρόπαια επίθεση που είχε διαπράξει μαζί με τους συμπατριώτες του… Έτσι, εστάλη κατεπείγον σήμα 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, άνδρες της οποίας συνέλαβαν δύο από τους συνεργούς του που είναι 
δίδυμα αδέλφια 25 χρόνων και στην κατοχή τους η κλεμμένη καραμπίνα, ενώ ο τέταρτος έχει ήδη διαφύγει 
στην πατρίδα του. Οι τρεις δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα που τους παρέπεμψε να απολογηθούν 
στον ανακριτή.
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  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ αμφισβητούμενη 
λωρίδα γης περίπου 500 χιλιομέ-
τρων στο Βόρειο Ιράκ, στην οποία 
άραβες και κούρδοι στρατιώτες 
έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι 
και η οποία απειλεί να καταστήσει 
την περιοχή πεδίο μάχης. Καθώς 
ο κόσμος έχει εστιάσει την προ-
σοχή του στην αποχώρηση των 
αμερικανικών δυνάμεων από το 
Ιράκ και στον εντεινόμενο πόλεμο 
στο Αφγανιστάν, οι Αραβες και οι 
Κούρδοι στο Ιράκ έρχονται όλο 
και πιο κοντά σε έναν ολοκλη-
ρωτικό πόλεμο για τον έλεγχο 
των πλούσιων σε πετρέλαιο 
περιοχών που εκτείνονται από 
τα σύνορα με τη Συρία ως το 
Ιράν. Ο κίνδυνος της ένοπλης 
σύγκρουσης είναι μεγάλος καθώς 
η αμφισβητούμενη ζώνη είναι ένα 
μωσαϊκό από καλά οπλισμένες 
κοινότητες οι οποίες υποστηρί-
ζονται από τακτικές δυνάμεις. 
Κούρδοι και άραβες στρατιώτες 
παρακολουθούν στενά ο ένας 
τις κινήσεις του άλλου από φόβο 
μήπως ο αντίπαλος επιχειρήσει 
να εδραιώσει την κυριαρχία του 
στην περιοχή. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το ξέσπασμα μιας 
ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ 
των δύο ισχυρών κοινοτήτων, ο 
ιρακινός πρωθυπουργός Νούρι 
αλ Μαλίκι ταξίδεψε προσφάτως 
στο Κουρδιστάν για να συνομι-
λήσει με κούρδους ηγέτες, τον 
(κούρδο) πρόεδρο του Ιράκ Τζα-
λάλ Ταλαμπανί και τον πρόεδρο 
της αυτόνομης Κουρδικής Περι-
φερειακής Κυβέρνησης (ΚRG) 
Μασούντ Μπαρζανί. Πριν από 
αυτό ο κ. Μαλίκι και ο κ. Μπαρ-
ζανί δεν είχαν συναντηθεί για 
έναν ολόκληρο χρόνο, κατά τη 
διάρκεια του οποίου είχαν ανταλ-
λάξει μόνο μερικούς λεκτικούς 
διαπληκτισμούς. 
Η 26η Ταξιαρχία της 7ης Μεραρ-

χίας του ιρακινού στρατού, που 
αποτελείται από Αραβες, προ-
σφάτως επιχείρησε να μετακι-
νηθεί από την επαρχία Ντιγιάλα, 
βορειοανατολικά της Βαγδάτης, 
προς τη σουνιτική πόλη της 
Μοσούλης μέσω της κουρδικής 
περιοχής Μαχμούρ. Φοβού-
μενοι ότι αυτό αποτελούσε μια 
προσπάθεια της Βαγδάτης να 
καταλάβει την περιοχή, κούρδοι 
πολίτες έκλεισαν τον δρόμο. «Οι 
δυνάμεις μας είχαν πάρει θέσεις 
μάχης και αν ο ιρακινός στρατός 
προχωρούσε, είχαν εντολές να 
ανοίξουν πυρ εναντίον του» είπε 
ο Κάσρο Γκόραν , στέλεχος του 
κυβερνώντος Κουρδικού Δημο-
κρατικού Κόμματος (ΚDΡ). Η 
κουρδική μονάδα που είχε λάβει 
διαταγές να ανοίξει πυρ ανήκε 
επίσης στον ιρακινό στρατό. Η 
αμερικανική παρέμβαση στη 
Βαγδάτη και οι αραβοκουρδι-
κές διαπραγματεύσεις τελικά 
αποσόβησαν τη σύγκρουση και 
η 26η Ταξιαρχία αποχώρησε. 
Αλλά σύμφωνα με τον Μοχάμεντ 
Ιχσάν, υπουργό Εξωκοινοτικών 
Υποθέσεων της Κουρδικής Περι-

φερειακής Κυβέρνησης, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τις αμφισβη-
τούμενες περιοχές, οποιαδήποτε 
συμπλοκή μπορεί να οδηγήσει 
σε γενικευμένο πόλεμο. «Αν κά-
ποια στιγμή σημειωθεί ένα θερμό 
επεισόδιο, τότε είμαι βέβαιος ότι 
θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την 
περιοχή από τη Σινζάρ (κοντά στη 
Συρία) ως την Κανακίν (κοντά στο 
Ιράν)» δήλωσε. 

Η αμερικάνικη «κόλλα»

Η κυβέρνηση Ομπάμα έχει 
θορυβηθεί από το ενδεχόμενο 
διάσπασης του Ιράκ μετά την 
απόσυρση των αμερικανικών 
δυνάμεων. Αλλά η Ουάσιγκτον 
μπορεί επίσης να διακρίνει τον 
κίνδυνο που απορρέει από την 
περαιτέρω εμπλοκή της στην 
αραβοκουρδική αντιπαράθεση, 
που κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του προηγούμενου αιώνα είχε 
βυθίσει το Βόρειο Ιράκ στο χάος. 
Η αποχώρηση των αμερικανικών 
δυνάμεων προκαλεί ανησυχία 
στους Κούρδους, οι οποίοι εξ 
αρχής είχαν υποστηρίξει την 
αμερικανική εισβολή στο Ιράκ. 
Μια έκθεση της Ομάδας Διεθνών 
Κρίσεων κατέληξε ότι «χωρίς την 
“κόλλα” που προσφέρουν οι αμε-
ρικανικές δυνάμεις, οι πολιτικοί 
δρώντες του Ιράκ είναι πιθανό να 
ξεκινήσουν μια ένοπλη σύγκρου-
ση σε ολόκληρη την αμφισβη-
τούμενη περιοχή αμέσως μετά 
την απόσυρση, πιστεύοντας ότι 
μπορούν να νικήσουν, αν χρεια-
στεί, χωρίς εξωτερική βοήθεια». 
Οι άραβες ηγέτες, τόσο οι Σου-

νίτες όσο και οι Σιίτες, υποστηρί-
ζουν ότι οι Κούρδοι από το 2003 
και μετά έχουν ξεπεράσει τα όρια. 
Οταν το καθεστώς του Σαντάμ 
Χουσεΐν κατέρρεε, οι κουρδικές 
δυνάμεις προωθήθηκαν στις 
πόλεις της Μοσούλης και του 
Κιρκούκ, καταλαμβάνοντας περι-
οχές όπου πριν από την εθνοτική 
εκκαθάριση του Σαντάμ ζούσαν 
Κούρδοι. Ο θόρυβος που προ-
καλεί η κουρδική κοινότητα γύρω 
από την πιθανότητα να ξεσπά-
σουν νέες συγκρούσεις με τους 
Αραβες πηγάζει εν μέρει από την 
προσπάθειά της να πανικοβάλει 
τις Ηνωμένες Πολιτείες προκει-
μένου να μην απεμπλακούν από 
την αντιπαράθεση. Ωστόσο το 
ενδεχόμενο του πολέμου είναι 
μεγάλο αφού ο φόβος των Κούρ-
δων μήπως εκδιωχθούν από 
τις αμφισβητούμενες περιοχές 
είναι πραγματικός. Οι Κούρδοι 
παρακολουθούν με τρόμο τον 
ιρακινό στρατό να καταλαμβάνει 
θέσεις που είχε άλλοτε καταλάβει 
ο στρατός του Σαντάμ. Πέρυσι ο 
ιρακινός στρατός έστειλε τη 12η 
Μεραρχία του, μια δύναμη 9.500 
ανδρών που αποτελείται κατά 
75% από Αραβες Σιίτες, στην 
πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία 
Κιρκούκ. «Ο στρατός προσπα-
θεί να περικυκλώσει το Κιρκούκ 
όπως έκανε και ο Σαντάμ Χου-

σεΐν» δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του ΚDΡ. 

Πολύτιμο υπέδαφος

Στην αμφισβητούμενη ζώνη δεν 
κυριαρχεί η μετριοπάθεια. Ενας 
ιρακινός διοικητής τάγματος απο-
πέμφθηκε καθώς θεωρήθηκε ότι 
επέδειξε δειλία κατά τη διάρκεια 
μιας διένεξης με κουρδικές δυνά-
μεις ασφαλείας τον Ιανουάριο σε 
μια κουρδική- τουρκομανική πόλη 
που βρίσκεται μεταξύ Αρμπίλ και 
Κιρκούκ. Οταν στην πόλη έκανε 
την εμφάνισή της μια περιπολία 
του ιρακινού στρατού οι Κούρδοι 
και η κουρδική αστυνομία ξεχύ-
θηκαν αμέσως στους δρόμους 
προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. 
Τα βίαια επεισόδια απετράπησαν 
μόνο επειδή ο διοικητής του τάγ-
ματος, που τελικά αποπέμφθηκε 
για τη μετριοπάθειά του, αγνόησε 
τις διαταγές να ανοίξει πυρ ενα-
ντίον των διαδηλωτών. 
Στις αμφισβητούμενες περιοχές 

οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι θα 
αγωνιστούν για ρημαγμένα χω-
ριά και άγονες εκτάσεις ερήμου, 
για τις οποίες εκ πρώτης όψεως 
κανείς δεν αξίζει να πεθάνει. Αλλά 
η γη στην περιοχή είναι πιο πολύ-
τιμη από όσο δείχνει. Ενας από 
τους λόγους της διαφωνίας για 
την ακριβή θέση των συνόρων 
που χωρίζουν τους Αραβες από 
τους Κούρδους είναι τα αποθέ-
ματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που εντοπίζονται γύρω 
από την περιοχή του Κιρκούκ. Οι 
επιδρομές του ιρακινού στρατού 
στις πόλεις της περιοχής ενο-
χλούν ιδιαιτέρως τους Κούρδους 
εξαιτίας της ύπαρξης σε αυτές 
πετρελαιοπηγών. Οι Κούρδοι 
και οι Αραβες στο Ιράκ διαθέ-
τουν αρκετή δύναμη ώστε να 
αλληλοεξοντωθούν. Η Κουρδική 
Περιφερειακή Κυβέρνηση έχει 
προχωρήσει σε συμφωνίες με 
ξένες εταιρείες για την εκμετάλ-
λευση του πετρελαϊκού πλούτου 
της περιοχής, αλλά η εξόρυξή του 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
αν γίνει χρήση των αγωγών της 
Βαγδάτης. «Αλλιώς θα πρέπει να 
το κουβαλάνε με κουβάδες» δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο ιρακινός 
υπουργός Πετρελαίου Χουσεΐν 
αλ Σαχριστανί. 
Ο πόλεμος μεταξύ των Αράβων 

και των Κούρδων θα καταδίκαζε 
το Ιράκ καθώς προσπαθεί να 
ανεξαρτητοποιηθεί. Μια τέτοια 
σύγκρουση θα ήταν μηδενικού 
αθροίσματος και η κάθε πλευρά 
θα αναζητούσε συμμάχους στο 
εξωτερικό. Παρά τη θηριωδία του, 
το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν 
δεν μπόρεσε να εκμηδενίσει τους 
Κούρδους. Οι διαφορές είναι 
μεγάλες και η επίλυση δεν είναι 
εύκολη, αλλά μετά τη συνάντησή 
του με τους κούρδους ηγέτες ο κ. 
Μαλίκι θα κληθεί να αποτρέψει 
περαιτέρω κλιμάκωση της αρα-
βο-κουρδικής σύγκρουσης. 

Αραβες και Κούρδοι με το χέρι στη σκανδάλη
για τον έλεγχο των κοιτασμάτων πετρελαίου στο Βόρειο Ιράκ
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 «Σπάει» το απόρρητο η UBS
Βάσει συμφωνίας που θα οριστικοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα, «σπάει» 
το τραπεζικό απόρρητο η ελβετική UBS, καθώς θα δώσει στις αμερικανικές 
αρχές τα ονόματα περίπου 5.000 πλούσιων Αμερικανών, για τους οποίους 
υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούν την ελβετική τράπεζα για να φοροδι-
αφεύγουν.

Η συμφωνία θα ανακοινωθεί από κοινού από τις κυβερνήσεις της Ελβετίας 
και των ΗΠΑ την Τετάρτη, δήλωσε αμερικανική νομική πηγή. 

Με αυτήν φτάνει στο τέλος της μακρά αντιδικία ανάμεσα σε Ελβετούς και 
αμερικανούς νομικούς όσον αφορά την πρόσβαση στα ονόματα αμερικανών 
πελατών της UBS, για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι διατηρούν μυστι-
κούς λογαριασμούς στην τράπεζα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχεί-
ων με στόχο τη φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ελβετίας 
λόγω των επιθετικών τακτικών που χρησιμοποίησαν οι αμερικανοί νομικοί 
για περισσότερο από έναν χρόνο ώστε να καταφέρουν να σπάσουν τον τοίχο 
της σιωπής ενός από τους κορυφαίους θύλακες του τραπεζικού απορρήτου 
στον κόσμο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η συμφωνία με την οποία ρυθμίζεται η αντιδικία 
αφορά την αποκάλυψη στις αμερικανικές αρχές περίπου 4.500 ως 5.000 
ονομάτων αμερικανών πελατών της UBS.

Αυτά είναι λιγότερα από τα 52.000 ονόματα που ήλπιζαν αρχικώς οι ΗΠΑ ότι 
θα ανάγκαζαν την τράπεζα να αποκαλύψει μέσω αγωγής.

Ωστόσο πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν επανειλημμένως δη-
λώσει ότι οι αμερικανοί εισαγγελείς μπορούν να επικαλεστούν μια μεγάλη 
νίκη στην υπόθεση αυτή, αν καταφέρουν να εξασφαλίσουν τα ονόματα των 
Αμερικανών που πιστεύεται ότι διατηρούν τους μεγαλύτερους offshore λογα-
ριασμούς, στους οποίους περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος των, όπως 
υπολογίζεται, 15 δισ. δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με 
αμερικανούς πελάτες της UBS.

Αμφίβολη η κατασκευή πυρη-
νικού σταθμού στην Τουρκία

Reuters Αγκυρα Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ εξέφρασε 
αμφιβολίες για το μέλλον του πρώτου σχεδίου για την κατασκευή πυρηνικού 
σταθμού στην Τουρκία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο διαγωνισμός μπορεί να 
ακυρωθεί.

«Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά, καθώς ο διαγωνισμός είχε μόνο μία προσφο-
ρά εξαιρετικά ακριβή» δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στην Αττά-
λεια, στη νότιο Τουρκία, όπου αναμένεται να κατασκευαστεί ο σταθμός.

Στην πραγματικότητα, μία μόνο κοινοπραξία, που τελεί υπό τη διεύθυνση 
της ρωσικής κρατικής εταιρείας Atomstroyexport, έκανε προσφορά στο δι-
αγωνισμό, ο οποίος άρχισε πέρυσι, για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού 
παραγωγής 4.800 MW στο Ακουγιού, στην επαρχία της Μερσίνης, στην ακτή 
της Μεσογείου.

Έκτοτε διεξάγονται διαπραγματεύσεις με αυτήν την κοινοπραξία για την τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος που θα παράγει ο σταθμός.

«Το δηλώνω σαφώς και ανοιχτά ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το γε-
γονός ότι η τιμή που διαπραγματευόμαστε είναι υψηλότερη από την τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται στην Τουρκία» σημείωσε ο υπουργός, 
σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

«Δεν μπορώ να πω 'ναι' ή 'όχι', απάντησε επίσης ο ίδιος σε δημοσιογράφο 
που τον ρώτησε για την πιθανότητα ακύρωσης του διαγωνισμού σε περί-
πτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, παρά τα προβλήματα αυτά, η τουρκική κυβέρνηση είναι αποφασι-
σμένη να προχωρήσει στα σχέδιά της για την πυρηνική ενέργεια, προσέθεσε. 

«Η Τουρκία πρέπει οπωσδήποτε να μείνει προσηλωμένη στην πυρηνική 
ενέργεια, αλλά με λογικό κόστος» σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση 
της κυβέρνησης όσον αφορά το σχέδιο αυτό θα ανακοινωθεί ως τα μέσα 
Σεπτεμβρίου.
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ΑΠΕ Κομοτηνή. Μήνυμα σε Αγκυ-
ρα και Σκόπια έστειλε από την Κο-
μοτηνή ο πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής. Για τη μεν Τουρκία είπε 
ότι η ευρωπαϊκή πορεία της περνά 
μέσα από τον σεβασμό των διεθνών 
συνθηκών, για τη δε ΠΓΔΜ είπε ότι 
η Ιστορία αιώνων ούτε διαγράφεται 
ούτε παραγράφεται. 
Μιλώντας το απόγευμα του Σαβ-

βάτου του στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Θρακών, ο πρωθυπουργός απέστει-
λε «ξεκάθαρο και ανυπόκριτο μήνυ-
μα στους γείτονές μας».
«Οι Έλληνες θέλουμε να είναι η ευ-

ρύτερη περιοχή μας μια γειτονιά ει-
ρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας 
για όλους. Στην πορεία αυτή, απαρά-
βατος γνώμονάς μας είναι το Διεθνές 
Δίκαιο, οι Διεθνείς Συνθήκες, ο αλλη-
λοσεβασμός» είπε χαρακτηριστικά ο 
πρωθυπουργός.
Απευθυνόμενος στη συνέχεια στα 

Σκόπια, κάλεσε την ηγεσία της να 
μην επενδύει σε «εθνικιστικές εξάρ-

σεις, προκλητικές συμπεριφορές και 
ανιστόρητες εμμονές».
«Επαναλαμβάνω για μια ακόμη 

φορά προς τα γειτονικά Σκόπια ότι 
η Ιστορία αιώνων ούτε διαγράφεται, 
ούτε παραγράφεται. Επαναλαμβάνω 
ότι στα εθνικά μας ζητήματα χαράξα-
με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Και 
από τις γραμμές αυτές δεν κάνουμε 
ούτε ένα βήμα πίσω» κατέληξε ο 
πρωθυπουργός.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο 

τούρκος πρόξενος Μουσταφά Σαρ-
νίτς και ο μουφτής Κομοτηνής Μέτσο 
Τζεμαλί.

Αναφορές στην «υπεράσπιση 
του κύρους της πολιτικής ζωής»
 
Με σταθερότητα και αποφασιστι-

κότητα η κυβέρνηση πορεύεται στο 
δρόμο του έργου και της ευθύνης, 
δήλωσε ο πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής, αμέσως μετά τη δοξο-
λογία για την εορτή της Κοιμήσεως 

«Ούτε βήμα πίσω»
Αυστηρό μήνυμα Καραμανλή σε 

Τουρκία και Σκόπια από την Κομοτηνή

της Θεοτόκου, στην ιστορική Μητρό-
πολη της Κομοτηνής.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέ-

πει να υπάρχει προσήλωση στην 
υπεράσπιση της ποιότητας της Δη-
μοκρατίας και του κύρους της πολιτι-
κής ζωής, αφοσίωση στα διδάγματα 
της ιστορίας και του ελληνικού πολι-
τισμού και ζήτησε από όλους υπευ-
θυνότητα, συστράτευση και εθνική 
ομοψυχία για να μπορέσει η Ελλάδα 
να αντιμετωπίσει τις «μεγάλες και κα-
θοριστικές» προκλήσεις.
«Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη 

χριστιανοσύνη και για όλους τους Ελ-
ληνες, όπου κι αν βρίσκονται στον κό-
σμο. Είναι μια μέρα η οποία εμπνέει 
πίστη, εμπνέει εθνική αυτοπεποίθη-
ση, υποδεικνύει προσήλωση σε αρ-
χές, σε αξίες, σε ιδανικά, υποδεικνύει 
προσήλωση στην υπεράσπιση της 
ποιότητας της δημοκρατίας μας και 
του κύρους της πολιτικής μας ζωής. 
»Είναι μια μέρα που εκπέμπει μη-

νύματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και 
ελπίδας. Μηνύματα με άλλα λόγια 
εξαιρετικά επίκαιρα, ειδικά στη ση-
μερινή, δύσκολη διεθνή συγκυρία. Οι 
προκλήσεις των καιρών είναι μεγά-
λες, καθοριστικές για το μέλλον της 
πατρίδας μας. Είναι ανάγκη, απαι-
τούν αυτές οι προκλήσεις, να έχουμε 
και υπευθυνότητα και αποφασιστικό-
τητα. 
»Είναι ανάγκη, απαιτείται, να υπάρ-

χει συστράτευση, εθνική ομοψυχία 
στο δρόμο του έργου της προόδου, 
στο δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης. Και ακόμα, απαιτούν οι προκλή-
σεις αυτές, να έχουμε αφοσίωση στα 
διδάγματα της ιστορίας και του πο-
λιτισμού μας. Σε αυτό το δρόμο, το 
δρόμο το δύσκολο, τον ανηφορικό, 
ταυτόχρονα όμως το δρόμο της ευ-
θύνης, πορευόμαστε σταθερά» είπε 
ο κ. Καραμανλής.

Επισκέψεις με προεκλογικό 
«άρωμα»

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επί-
σης έργα στην ευρύτερη περιοχή της 
Θράκης, συνοδευόμενος από τον 
γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη 
και τον υπουργό Μεταφορών Ευριπί-
δη Στυλιανίδη. 
Το πρώτο έργο ήταν ο κάθετος οδι-

κός άξονας που συνδέει την Κομοτη-
νή με τη Νυμφαία και τη Βουλγαρία, 
μήκους 23 χλμ. και ο οποίος αναμέ-
νεται να είναι έτοιμος το καλοκαίρι 
του 2010. 
Το δεύτερο έργο ήταν ο οικισμός 

των εργατικών κατοικιών Ξυλαγανής, 
για τον οποίο ο κ. Καραμανλής είπε 

ότι θα είναι έτοιμος σύντομα, θα φι-
λοξενήσει 36 οικογένειες. Τόνισε επί-
σης ότι ο οικισμός αυτός είναι προ-
άγγελος για την κατασκευή άλλων 
τεσσάρων ανάλογων οικισμών στην 
περιοχή.
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε 

και το αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας το 
οποίο χτίστηκε στα τέλη του 4ου αιώ-
να π.Χ. Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο 
της ανακατασκευής, οι εργασίες του 
γίνονται με γρήγορους ρυθμούς και 
πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί. 
Ο Κ.Καραμανλής σημείωσε, για την 

ανακατασκευή του αρχαίου θεάτρου, 
ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, 
γιατί προσφέρει μία ακόμη «αδιά-
ψευστη μαρτυρία για τη συνεχή, τη 
διαχρονική, τεράστια προσφορά της 
Θράκης στην ελληνική ιστορία και 
τον ελληνικό πολιτισμό».

Απάντηση από το ΠΑΣΟΚ για τα 
έργα

Στις δηλώσεις του κ. Καραμανλή 
για τα δημόσια έργα της περιοχής 
απάντησε ο αρμόδιος πολιτικός εκ-
πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Γιάννης 
Μαγκριώτης, κάνοντας λόγο για ση-
μαντικές καθυστερήσεις στις δημό-
σιες υποδομές, οι οποίες «είχαν ως 
αποτέλεσμα να αναστραφεί η πορεία 
ανάπτυξης της Θράκης της προη-
γούμενης δεκαετίας».
«Ο κάθετος άξονας της Εγνατίας 

Κομοτηνή - Νυμφαία είχε σχεδιαστεί 
και ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ. Παρότι εί-
ναι από τα τμήματα εκείνα που έχει 
διασφαλισμένη χρηματοδότηση για 
την ολοκλήρωσή του, προχωρά με 
αρκετές καθυστερήσεις και όλα δεί-
χνουν ότι δεν θα έχει τελειώσει πριν 
το 2011, δηλαδή με πάνω από δύο 
χρόνια καθυστέρηση από τον προ-
γραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσής 
του. Εξίσου και χειρότερη είναι η κα-
τάσταση στους δύο άλλους Νομούς 
της Θράκης, στο Νομό Έβρου και 
στο Νομό Ξάνθης» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.
«Η αποδιάρθρωση του παραγω-

γικού ιστού της Θράκης είναι επιτα-
χυνόμενη, η ανεργία εκρηκτική. Όλα 
αυτά ο κ. πρωθυπουργός ούτε τα 
είδε, ούτε και ασχολήθηκε με αυτά. Οι 
Θρακιώτες και οι Θρακιώτισσες όμως 
τα ζουν, είναι η καθημερινότητα τους. 
Γι’ αυτό και είναι αγανακτισμένοι από 
την κυβέρνηση και την κυβερνητική 
πολιτική. Γι’ αυτό και όπως κατέδει-
ξαν στις Ευρωεκλογές, επιδιώκουν 
μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική που 
προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου και 
το ΠΑΣΟΚ» καταλήγει.
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agent immobilier affilié
Pam NikoloPoulos

agent immobilier affilié
HERCulEs kYVElos

514.692.8564 514.235-0548

3)  NEW BORDEAUX: 
Êáéíïýñéï óôçí áãïñÜ, DU-
PLEX 2X5 ½. BACHELOR, 

ìå äéðëü Garage. Ãùíéáêü êáé 
ìïíá÷éêü. ÔéìÞ:$429.000

4) PARK EX QUERBES 
– 3X4 ½ με γκαράζ, 
κτισμένο το 1987

ENOIKIAZONTAI      5 ½ στο PARK EXT –3 ½ στο  
NEW BORDEAUX και πολυτελή  4 ½ στο STE-DOROTHEE. 

Les Immeubles ATHENS Inc. courtier immobilie agrée   
514.270.4103

2) CHOMEDEY: Νέο στην 
Αγορά, μοναχικό BUNGA-
LOW, 3+1 υπνοδωμάτια, 
τραπεζαρία, τελειωμένο 

υπόγειο, τιμή $309,000

6) STE-DOROTHEE – 
Μοναχικό COTTAGE, κτι-
σμένο το 2002, τελειωμένο 
υπόγειο, τιμή $339,000

1) PARK AVE – κοντά στην 
Bernard, 3Χ7 ½, ετήσιες 

εισπράξεις $30,540. 
τιμή συζητήσιμη.

SOLD
5) STE-DOROTHEE: ΜΕΓΑΛΟ 
COTTAGE με 3 υπνοδωμάτια, 
ξεχωριστή τραπεζαρία, μεγάλο 
υπόγειο, πολύ κοντά στο Mega 
Center του Ste-Dorothee, μία 
επίσκεψη και θα σας πείσει

agent immobilier affilié
Pam NikoloPoulos

agent immobilier affilié
HERCulEs kYVElos

514.692.8564 514.235-0548

5)  NEW BORDEAUX: 
Êáéíïýñéï óôçí áãïñÜ, DU-
PLEX 2X5 ½. BACHELOR, 

ìå äéðëü Garage. Ãùíéáêü êáé 
ìïíá÷éêü. ÔéìÞ:$429.000

4) PARK EX QUERBES 
– 3X4 ½ με γκαράζ, 
κτισμένο το 1987

Les Immeubles ATHENS Inc. courtier immobilie agrée   
514.270.4103

2) CHOMEDEY: Νέο στην 
Αγορά, μοναχικό BUNGA-
LOW, 3+1 υπνοδωμάτια, 
τραπεζαρία, τελειωμένο 

υπόγειο, τιμή $309,000

6) STE-DOROTHEE – Μο-
ναχικό COTTAGE, κτισμέ-
νο το 2002, τελειωμένο 
υπόγειο, τιμή $339,000

1) STE-DOROTHEE: Μοναχικό 
COTTAGE, κτισμένο το 2002, με-
γάλο σαλόνι με τζάκι, ξεχωριστή 
τραπεζαρία, τελειωμένο υπόγειο, 
πολλά έξτρα. Τιμή $379,000
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ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΕΣ

SOLD

SOLD in 15 days

3)

τιμή $599,000

για την ονομασία των Σκοπίων.
Διευκρίνισε πως «η Ελλάδα συμμετέχει εποι-

κοδομητικά στη διαπραγμάτευση με προτάσεις, 
παρατηρήσεις, αλλά και αντιρρήσεις. Αυτό που 
περιμένουμε είναι να κάνει και η άλλη πλευρά επι-
τέλους το ίδιο, ώστε να καταλήξουμε σε λύση κοινά 
αποδεκτή, χωρίς νικητές και ηττημένους». 
Υπενθύμισε για μία ακόμη φορά την πάγια ελλη-

νική θέση επί του θέματος την οποία μετέφερε το 

βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) στον κ. Νίμιτς: 
«Η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να 
βρούμε κοινά αποδεκτή, σύνθετη ονομασία, με 
γεωγραφικό προσδιορισμό που θα χρησιμοποιείται 
έναντι όλων». 
«Είμαστε στο μέσον της διαδικασίας και συνεχί-

ζουμε. Ελπίζω ότι η απάντηση που θα δοθεί αύριο 
από τον εκπρόσωπο της ΠΓΔΜ θα αποτελέσει βήμα 
προς τα εμπρός» κατέληξε.

δέσμη ιδεών που παρουσίασε ο κ. Νίμιτς στα Σκό-
πια στις 7 Ιουλίου. Στη συνάντηση αξιοποιήσαμε τη 
δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας με 
τρόπο που θα επιτρέψει τη συνέχεια του διαλόγου» 
δήλωσε ο Ζόραν Γιόλεφσκι. 
«Η ‘Μακεδονία’ παραμένει προσηλωμένη στην 

ενεργή συμμετοχή της στις συνομιλίες για το όνομα 
και αναμένουμε την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής 
λύσης, η οποία θα διαφυλάξει την ταυτότητα, την 
αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα των 'Μακεδόνων' 
πολιτών και θα βασίζεται στις ευρωατλαντικές αξίες 
και στις αρχές της δημοκρατίας» συνέχισε.
Ο εκπρόσωπος της ΠΓΔΜ συμπλήρωσε ότι η 

χώρα του εκπλήρωσε τα απαραίτητα κριτήρια για 
να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και οι πολίτες αναμένουν 
σύντομα να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. 
Η τελευταία δέσμη ιδεών του κ. Νίμιτς βασίζεται 

στην τελευταία πρότασή του, από τον περασμένο 
Οκτώβριο, στην οποία -μεταξύ άλλων- προτείνει την 
ονομασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» 
για διεθνή χρήση. 
«Όπως γνωρίζετε, ο ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ 

του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, κατά την επίσκεψή του στα 
Σκόπια και την Αθήνα, παρουσίασε τροποποιημένη 
δέσμη ιδεών. Συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές, τον 
Αύγουστο, να καταθέσουν τις θέσεις τους επί των 
συγκεκριμένων ιδεών» δήλωσε ο κ. Γιόλεφσκι. 
Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει πρωτοσέλιδο 

δημοσίευμα της εφημερίδας των Σκοπίων «Ου-
τρίνσκι Βέσνικ», στο οποίο αναφέρεται ότι η ΠΓΔΜ 
θα μπορούσε να αποδεχθεί ως βάση περαιτέρω 
διαπραγμάτευσης μία σύνθετη ονομασία, στην 
οποία ο γεωγραφικός προσδιορισμός «βόρεια» θα 
προηγείται του ονόματος «Δημοκρατία της Μακε-
δονίας» ή θα τίθεται σε παρένθεση. 
Υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή, την οποία επι-

καλείται η εφημερίδα, φέρεται να είπε ότι για την 
ΠΓΔΜ δεν είναι αποδεκτό το όνομα «Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας», διότι αυτό ουσιαστικά 
αλλάζει το όνομα της χώρας, ενώ ακολούθως θα 
υπάρξουν επιπτώσεις στην εθνική ταυτότητα, στη 
γλώσσα και στον πολιτισμό της ΠΓΔΜ. 
«Η θέση της χώρας» σύμφωνα με την ίδια δι-

πλωματική πηγή που επικαλείται η ίδια εφημερίδα 

«είναι η λύση να μην 
επιβάλει δεσμεύσεις 
έναντι άλλων χωρών, 
έναντι δηλαδή των 125 
χωρών που αναγνώ-
ρισαν τη χώρα με τη 
συνταγματική της ονο-
μασία-Δημοκρατία της 
Μακεδονίας. Δεύτερο 
και σημαντικότερο, να 
μην τίθενται περιορι-
σμοί στο δικαίωμα των 
πολιτών να αυτοπροσ-
διορίζονται» πρόσθεσε 
η ίδια πηγή.

ΣΥΝΕΧΙΑ ΑΠΟ ΣΕλ 1

ΣΥΝΕΧΙΑ ΑΠΟ ΣΕλ 1

Αθήνα: Αμοιβαία αποδεκτή, σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό
 που θα χρησιμοποιείται έναντι όλων

Σκόπια: Αμοιβαία αποδεκτή λύση, που θα διαφυλάττει την ταυτότητα,
την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα μας
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«Υπάρχει σε μερικά από τα άλογα 
ζώα μεγάλη γενετήσια ορμή και ασυ-
γκράτητη επιθυμία, που δεν διαφέρει 
καθόλου από τρέλλα. Αλ’ όμως, δε 
γνωρίζουν τον έρωτα του αρσενι-
κού προς το αρσενικό, ή το αντίθετο 
φύλο. Αλλά σταματούν στα όρια που 
έθεσε η φύσις. Και αν ακόμα χιλιάδες 
φορές βράζη μέσα τους το πάθος, 
όμως δεν ανατρέπουν τους νόμους 
της φύσεως.
Οι δήθεν λογικοί άνθρωποι που 

γνωρίζουν τον θείον νόμον, και τι 
πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει, 
αποτολμούν μίαν τέτοιαν ακολασίαν 
παραβαίνοντας τους νόμους της φύ-
σεως του ανθρώπου. Κανένας δεν 
φοβάται και δεν τρέμει. Κανένας δεν 
ντρέπεται, ούτε κοκκινίζει, αλλά και 
υπερηφανεύεται για τη γελοία αυτή 
πράξη. Και οι σώφρονες κρίνονται 
ως ανόητοι και αυτοί που συμβου-
λεύουν εκείνα που πρέπει θεωρού-
νται πλανεμένοι».
Αυτά λέει ο άγιος Χρυσόστομος εις 

τις ημέρες του. Τι, θα έλεγε άραγε 
εάν ζούσε σήμερα που φτάσαμε στο 
σημείο η παρανομία αυτή να νομιμο-
ποιείται από τους νόμους των κρα-
τών; Έφτασαν να έχουν δημιουργή-
σει κοινότητες και οργανώσεις δικές 
τους και να έχουν δικαιώματα από το 
κράτος όμοια με εκείνα που έχουν τα 
ανδρόγυνα. Ετσι τελούν γιορτές και 
πανηγύρια, και μάλιστα πανηγυρί-
ζουν γυμνοί έξω στους κεντρικούς 
δρόμους, ενώ πολλά από τα φεστι-
βάλ τους, επιχορηγούνται με μεγάλα  
χρηματικά ποσά από το κράτος!
Πραγματικά φρίττει κανείς, και απο-

ρεί για την μακροθυμία του Θεού 
που δεν μας τιμωρεί όπως τιμώρησε 
τα Σόδομα, που κατέκαψε με πύρινη 
βροχή. Λέει σχετικά ο Αγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος: «είναι άξιοι για πολύ 
σκληρότερη τιμωρία». Και συνεχίζει. 
«Αλλά μολονότι η χώρα εκείνη εδώ 
και δυο χιλιάδες χρόνια με την όψιν 
της φωνάζει πιο δυνατά σε όλη την 
οικουμένη, να μην αποτολμήση πα-
ρόμοιο αμάρτημα, όχι μόνο δεν μει-
ώθηκε η τάσις αυτών για την αμαρ-

τία αυτή, αλλά έγιναν περισσότερο 
αυθάδεις και σαν να φιλονικούν και 
να μάχονται με το Θεό, προσπαθούν 
να αποδείξουν έμπρακτα ότι τόσο 
περισσότερο θα είναι προσκολλημέ-
νοι στα κακά αυτά, όσο περισσότερο 
τους απειλεί. Πως λοιπόν δεν έριξε 
ακόμη φωτιά ο Θεός από τον ουρα-
νό όπως τα Σόδομα; Επειδή τους 
περιμένει άλλη φωτιά πιο καυστική 
και τιμωρία ατέλειωτη». Και συνεχί-
ζει. «Αυτούς εγώ τους λέγω ότι είναι 
χειρότεροι από τους δολοφόνους· 
διότι ο δολοφόνος απέσπασε την 
ψυχήν από το σώμα, ενώ αυτός κα-
τέστρεψε την ψυχή μαζί με το σώμα. 
Και όποιο αμάρτημα κι αν πης, δεν 
θα πης κανένα ίσο με την παρανομία 
αυτή. Τέτοια ήταν η σαρκική σχέσις 
των ανδρών της περιοχής των Σοδό-
μων, αποδεικνύοντας το παρόμοιο 
σώμα πιο άχρηστο και από αυτά τα 
ζώα. Από που ήλθε η επιθυμία αυτή 
που προξενεί στην ανθρώπινη φύσι 
τόσο μεγάλο κακό; Πρόσεχε όμως. 
Έπρεπε οι δύο να είναι ένα, εννοώ 
τη γυναικά και τον άνδρα. Διότι λέγει: 
«Έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» 
(Γεν. 2, 24) Το έκανε αυτό η επιθυ-
μία της συνουσίας και ένωνε τα δύο 
φύλα μεταξύ τους. Καταστρέφοντας 
όμως αυτή την επιθυμία ο διάβολος 
και μεταφέροντας την σε άλλο τρόπο, 
ξεχώρισε έτσι τα φύλα μεταξύ τους 
και έκανε το ένα να γίνει δύο μέρη, 
αντίθετα με το νόμο του Θεού. Εχώ-
ρισε τη μία σάρκα στα δύο. Από που 
λοιπόν γεννήθηκαν αυτά τα κακά; 
Από τις απολαύσεις, από το ότι δεν 
γνώρισαν τον Θεόν. Διότι όταν απο-
μακρυνθούμε από το φόβο του Θεού, 
φεύγουν στη συνέχεια όλα τα καλά, 
και ο άνθρωπος γίνεται υποχείριον 
του διαβόλου».
Η κοινωνία μας έχει ξεπεράσει κάθε 

όριο παρανομίας και ανηθικότητας 
στις ημέρες μας. Ευχόμεθα να μας 
λυπηθεί ο Θεός και να μην μας εξα-
φανίσει από το πρόσωπο της γης.

Σεβαστή Χασιώτη

Τα ζώα δεν ανατρέπουν 
τους νόμους της φύσεως.

Απόσπασμα από ομιλία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Φαντέλα Αμάρα: «Πατρίδα του 
προοδευτικού Ισλάμ» η Γαλλία

Παρίσι  Υπέρ της γενικής απαγόρευσης της μπούρκας στη Γαλλία τάσσεται η 
αλγερινής καταγωγής υφυπουργός για τα οικιστικά θέματα, Φαντέλα Αμάρα, σε 
συνέντευξή της.
«Η τεράστια πλειοψηφία των μουσουλμάνων τάσσεται κατά της μπούρκας» ανα-
φέρει η Φ.Αμάρα, συμπληρώνοντας ότι «αυτοί που πήραν μέρος στον αγώνα για 
τα δικαιώματα της γυναίκας στις χώρες τους, και ιδιαίτερα στην Αλγερία, γνωρί-
ζουν σε ποιο σχέδιο πολιτικού σκοταδισμού εντάσσεται».
Η Γαλλία, προσθέτει, είναι «πατρίδα ενός προοδευτικού Ισλάμ και οφείλει να 
πολεμήσει τον καρκίνο που εκφράζει το ριζοσπαστικό Ισλάμ, το οποίο παραποιεί 
απολύτως το μήνυμα του Ισλάμ».
Η διαμάχη γύρω από την μπούρκα και το νικάμπ -του πέπλου που αφήνει ακάλυ-
πτα μόνο τα μάτια- αναζωπυρώθηκε στη Γαλλία όταν στο τέλος Ιουνίου ο Γάλλος 
πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, τα χαρακτήρισε ανεπιθύμητα στη χώρα.
Στα τέλη του επόμενου Ιανουαρίου μία Κοινοβουλευτική Επιτροπή αναμένεται να 
υποβάλει την έκθεσή της για το θέμα, ενώ η Γαλλία έχει απαγορεύσει διά νόμου 
από το 2004 την ισλαμική μαντίλα στα σχολεία της χώρας.
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Ήλθε ο άνθρωπος στη γη,
Προσωρινά να ζήσει,
Να δει χαρές και βάσανα
Και πίσω να γυρίσει.

Πολλά σαν νέος να χαρεί,
Να παίξει, να γελάσει,
Να κάνει οικογένεια,
Κι ύστερα να γεράσει.

Όπως το τραίνο στο σταθμό,
Μια μέρα σταματάει,
Έχει μονάχα μια ψυχή
Και εκείνη τη χρωστάει.

Μόνο τα βράχια αθάνατα
Σ’ αυτόν τον κόσμο μένουν,
Γιατί δεν έχουνε ψυχή
Γι’ αυτό και δεν πεθαίνουν.

Δεν έχουνε αισθήματα
Δεν παίζουν, δεν γελάνε
Δεν νιώθουνε τον έρωτα
Δεν κλαίνε, δεν πονάνε.

Ο άνθρωπος γεννήθηκε,

Μια μέρα να πεθάνει,
Με τη ζωή συμβόλαιο
Κανείς δεν έχει κάνει.

Κι αν κάποιοι φεύγουνε νωρίς,
Πριν τη ζωή χορτάσουν,
Οι άλλοι πίσω μένουνε
Έως ότου να γεράσουν.

Κι αν έρθουν τα γεράματα,
Δεν είναι μοναχά τους,
Φέρνουν χαρές ατέλειωτες,
Μα και τα βάσανά τους!

Και γίνεται αβάσταχτος
Ο πόνος κι ο καημός του,
Όταν μια μέρα απ’ τη ζωή
Θα φύγει ο σύντροφός του.

Φορτίο είναι ασήκωτο
Τώρα η μοναξιά του,
Ώσπου μια μέρα τελικά
Να έρθει και η σειρά του.

Άνθρωπε είναι δύσκολο,
Μα βάλ’ το στο μυαλό σου

Ότι αργά ή γρήγορα
Θα πας στον προορισμό σου.

Ήλθες, είδες και θα φύγεις
Τη σειρά σου βγάζεις μόνο,
Δεν γεννήθηκε κανένας
Που να νίκησε το χρόνο.

Γιάννης Καραγιάννης
Από Ρειχιά, Λακωνίας

ΗΛΘΟΝ, ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΑΠΗΛΘΟΝ 

Γονείς που έχουνε παιδιά
Έχουν και ευτυχία
Το σπίτι έχει πρόοδο
Κι’ έχει χαρά μεγάλη.

Παρακαλούνε τον Θεό
Να έχουνε υγεία
Παράδειγμα να γίνονται
Μέσα στην κοινωνία.

Γονείς, παιδιά,
Παππούς, γιαγιά,
Όλοι μια οικογένεια
Πάντα με την αγάπη
Να είναι ενωμένη!

Τα παιδιά καλή πρόοδο
Με τις ευχές απ’ τους γονείς τους

Να έχουνε για φυλαχτό
Σε όλη την ζωή τους.  Αμήν!

Αυτός είναι ο προορισμός της οικο-
γενείας.

Μόντρεαλ, 7 Ιανουαρίου 2004

Ευχαριστώ για την φιλοξενίαν σας.
Μετά τιμής κι εκτίμηση,

Ευάγγελος 
Κων. Τουρνάς
Από Άγιον 
Κωνσταντίνο 
Γεωργιτσίου, 
ΣΠΑΡΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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Φρέσκα ψάρια από την Ελλάδα Κάθε Τρίτη πρωΐ
Μαριδάκια, Γαύρος, Αθερίνα, Γόπα 

Και πολλά άλλα

Σερβίρουμε Εστιατόρια, Χοτέλς, Ιδρύματα Τιμές χοντρικές και λιανικές 

Καθημερινές παραλαβές σε φρέσκα ψάρια 
Μεγάλη ποικιλία φρέσκων 
και κατεψυγμένων ψαριών

Πλούσια επιλογή σε θαλασσινά

ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ
$2.49

ΑΠΕ Ράφα  Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της 
Χαμάς, που ελέγχει τα Παλαιστινιακά Εδάφη στη 
Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποίησαν αιματηρή 
επιχείρηση οργάνωσης σαλαφιστών ισλαμιστών, 
η οποία νωρίτερα είχε ανακηρύξει την περιοχή 
«Ισλαμικό Εμιράτο». 
Οι άνδρες της Χαμάς έκαναν επιδρομή την Πα-

ρασκευή το βράδυ σε τζαμί της σαλαφιστικής ορ-
γάνωσης Τζουντ Ανσαρ Αλάχ στη Ράφα, η οποία 
θεωρείται ότι έχει δεσμούς με την Αλ-Κάιντα. 
Η επιχείρηση έληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 

και συνολικά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 24 
άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε από τις δυ-
νάμεις της Χαμάς. 
Παράλληλη επιχείρηση διενεργήθηκε και στο 

σπίτι του ηγέτη της οργάνωσης, του Αμπντελατίφ 
Μούσα, ο οποίος, σύμφωνα με τη Χαμάς, βρίσκεται 
ανάμεσα στους νεκρούς.
Οι τραυματίες φτάνουν τουλάχιστον τους 120 σε 

μία από τις πλέον βίαιες επιχειρήσεις των τελευ-
ταίων μηνών στην περιοχή. 
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν καταφύγει στο τζαμί 

Ιμπν-Ταϊμίγια, του οποίου τον έλεγχο αρνούνταν να 
παραδώσουν στη Χαμάς. Οι δυνάμεις ασφαλείας 
απέκλεισαν την περιοχή, περικύκλωσαν το τζαμί 
στο οποίο επιτέθηκαν με χειροβομβίδες.
Η Χαμάς κάλεσε μετά την επιχείρηση οποιονδή-

ποτε συμμετέχει στην οργάνωση να παραδοθεί τα 
όπλα. Η σαλαφιστική οργάνωση επέκρινε συχνά τη 
Χαμάς για «ελλιπή προσήλωση» στο Ισλάμ.

Στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας κατασχέθηκαν 
εκρηκτικά

ΑΠΕ Ένας τόνος ΤΝΤ ανακαλύφθηκε σε κρύπτη 
κοντά στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της 
Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, σύμφωνα με 
τις αιγυπτιακές Αρχές.
Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε 16 πλαστικούς 

σάκους σε μία κρύπτη στην περιοχή αλ-Αράχ, 
βορείως του μεθοριακού σταθμού Ράφα. Οι αστυ-
νομικοί οδηγήθηκαν στον εντοπισμό του ΤΝΤ με τη 
βοήθεια κατοίκων της περιοχής, που ενημέρωσαν 
τις αρχές για τη δράση λαθρεμπόρων στη μεθορι-
ακή περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία. 
«Το ΤΝΤ προοριζόταν για λαθρεμπόριο στη Γάζα» 

δήλωσε αξιωματούχος των αιγυπτιακών αρχών 
ασφαλείας, προσθέτοντας ότι οι αρχές εντόπισαν 
και κατέστρεψαν πέντε υπόγειες σήραγγες που 
συνέδεαν τη Γάζα με την Αίγυπτο και χρησιμοποι-
ούντο από λαθρεμπόρους. 
Η Χαμάς εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε ότι θα απελευ-

θερώσει 55 κρατούμενους της Φατάχ στη Γάζα την 
Τετάρτη, σε μία κίνηση «καλής θέλησης» εν όψει 
της γιορτής του Ραμαζανίου. Αλλοι 50 κρατούμενοι 
θα απελευθερωθούν αργότερα.
Η απόφαση για την απελευθέρωση των κρατουμέ-

νων ακολουθεί «συμφιλιωτικές» συζητήσεις με αι-
γυπτιακή αντιπροσωπεία στη Ραμάλα τη Δευτέρα.

Συγκρούσεις στη Γάζα
Αιματηρή επιχείρηση εξάρθρωσης οργάνωσης 

σαλαφιστών από τη Χαμάς

Δεν μετανιώνει ο πρώην πρόεδρος 
των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν 
Κάρατζιτς για το ρόλο του στον πόλε-
μο και δηλώνει πως η συνείδησή του 
είναι καθαρή.   
Ο Κάρατζιτς, ο οποίος κατηγορείται 
από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
για την πρώην Γιουγκοσλαβία, για 
εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία 
(σε σχέση με την υπόθεση της σφα-
γής στη Σρεμπρένιτσα) εξέφρασε, 
ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές κατά τη 
διάρκεια του πολέμου της περιόδου 
1992-1995.
«Δεν μετανιώνω για το δικό μου ρόλο. 
Δεν επεδίωξα να αναλάβω δημόσιο 
αξίωμα, αλλά όταν το έλαβα, έκανα 
το καθήκον μου προασπίζοντας τα 
συμφέροντα των ανθρώπων που έχω 
στην καρδιά μου», είπε χαρακτηριστι-
κά ο πρώην πρόεδρος των Σέρβων 
της Βοσνίας, σε συνέντευξή του στο 
πρακτορείο Ρόιτερς, αποσπάσματα 
της οποίας δημοσιεύει στην ιστοσελί-
δα του ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός 
Β92 του Βελιγραδίου.
Είπε ακόμη πως αισθάνεται περή-
φανος για τον τρόπο που άσκησε 
τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της 
Σερβικής Δημοκρατίας «χωρίς κανένα 
συμφέρον και προσωπικό όφελος» 
και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να 
αισθάνεται ελεύθερος, ανεξάρτητα 
από το πού θα περάσει την υπόλοιπη 
ζωή του.
Αυτό που, όπως είπε, τον θλίβει εί-
ναι το γεγονός ότι χάθηκαν πολλές 

ανθρώπινες ζωές κατά τη διάρκεια 
του πολέμου, διαλύθηκαν οικογένειες 
και καταστράφηκαν περιουσίες, κατά 
τη διάρκεια του πολέμου. Σημείωσε, 
ωστόσο, ότι η κατάσταση αυτή δεν 
υπήρξε επιλογή της σερβικής πλευ-
ράς.
Ο πρώην «ισχυρός άνδρας» των 
Σέρβων της Βοσνίας ανέφερε ακόμη 
πως, στα 12 χρόνια που πέρασε ως 
φυγάς, δεν είχε κανενός είδους προ-
στασία από κάποιον στη Σερβία και 
εκτίμησε πως ούτε ο Ράτκο Μλάντιτς 
(σ.σ.πρώην επικεφαλής των σερβο-
βοσνιακών δυνάμεων και νούμερο 
ένα καταζητούμενος από τη Χάγη) 
λαμβάνει βοήθεια από κάποιον στη 
Σερβία».
Αρνήθηκε, ωστόσο, να αποκαλύψει 
τι ακριβώς έκανε ως «γκουρού» όλα 
αυτά τα χρόνια και ποιον συνάντησε 
στο Βελιγράδι, επισημαίνοντας μόνο 
πως από το 1995 έχει πάψει να είναι 
πολιτικά ενεργός.
Ο Κάρατζιτς είπε, επίσης, πως δεν 
κάνει όνειρα για ανεξαρτησία της 
Σερβικής Δημοκρατίας (σ.σ. η Σερβική 
Δημοκρατία και η Κροατομουσουλ-
μανική Ομοσπονδία απαρτίζουν το 
ομόσπονδο κράτος της Βοσνίας- 
Ερζεγοβίνης) και εκτίμησε πως δεν 
υπάρχουν εμπόδια στη συνύπαρξη 
δύο διαφορετικών εθνικών οντοτήτων, 
φέρνοντας, μάλιστα, ως παράδειγμα 
το Βέλγιο και την Ελβετία.
Τέλος, υπογράμμισε ότι το μέλλον θα 
κρίνει τη δική του συνεισφορά στην 
ιστορία.

Κάρατζιτς: Δεν μετανιώνω

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
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«Επιτυχία» οι εκλογές

Αψήφησαν το φόβο 
των Ταλιμπάν οι Αφγανοί

Associated Press Καμπούλ Με 
επεισόδια βίας, αλλά χωρίς το αιμα-
τοκύλισμα που είχαν «υποσχεθεί» 
οι Ταλιμπάν κύλισε η ημέρα των 
κρίσιμων προεδρικών εκλογών στο 
Αφγανιστάν. Ικανοποίηση διεθνώς 
για τους Αφγανούς που πήγαν στις 
κάλπες παρά τις απειλές, καθώς και 
για το επίπεδο ασφαλείας. Για «επι-
τυχία» μιλά ο Χαμίντ Καρζάι και η 
καταμέτρηση των ψήφων αρχίζει.
Προκαταρκτικά αποτελέσματα ανα-

μένονται σε δύο εβδομάδες, όμως 
εκτιμάται ότι θα υπάρξουν ενδείξεις 
για τον νικητή νωρίτερα.
Μετά το πέρας της εκλογικής διαδι-

κασίας ο Αφγανός πρόεδρος Χαμίντ 
Καρζάι ανακοίνωσε ότι εκδηλώθη-
καν 73 επιθέσεις σε 15 επαρχίες της 
χώρας. Χαρακτήρισε επιτυχημένη 
την εκλογική διαδικασία και συνε-
χάρη τους Αφγανούς που προσήλθαν 
στις κάλπες αψηφώντας τις απειλές 
που εκτόξευαν επί μέρες οι Ταλι-
μπάν. 
Επιτυχημένες από άποψη ασφαλεί-

ας χαρακτήρισε τις εκλογές και ο γε-
νικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Αντερς 
Φογκ Ράσμουσεν, ενώ ο Λευκός Οί-
κος χαιρέτισε «τους Αφγανούς που 
αψήφησαν τις απειλές για βίαιες επι-
θέσεις και πρόκληση αναταραχής για 
να εκφράσουν τη γνώμη τους για την 
επόμενη κυβέρνηση του λαού».
O Γενικός Γραμματεάς του ΟΗΕ, 

Μπαν Γκι-μουν συνεχάρη επίσης 
τους Αφγανούς άνδρες και γυναίκες 
που παρά τις απειλές των Ταλιμπάν 
πήγαν στις κάλπες και ψήφισαν για 
τις προεδρικές και περιφερειακές 
εκλογές.
Παρά τις σποραδικές επιθέσεις των 

Ταλιμπάν, η μεγάλη πλειοψηφία των 
6.000 εκλογικών τμημάτων μπόρε-
σαν να λειτουργήσουν κανονικά, 
ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη 
αφότου έκλεισαν οι κάλπες, -με πα-
ράταση μίας ώρας στην εκλογική 
διαδικασία -τη δεύτερη που διενερ-
γείται στο Αφγανιστάν μετά την ανα-
τροπή των Ταλιμπάν το 2001.
Ο άγνωστος Χ των εκλογών, που 

ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές, αφο-
ρά τη συμμετοχή στην ψηφοφορία, 
η οποία ενδέχεται να είναι μικρότε-
ρη από το 75% που είχε καταγραφεί 
στις προηγούμενες προεδρικές εκλο-
γές το 2004. Υψηλόβαθμος Αφγανός 

αξιωματούχος εκτίμησε ότι η συμ-
μετοχή μπορεί να φθάσει το 40% με 
50% σε σύνολο 15 εκατ. εγγεγραμ-
μένων ψηφοφόρων.
Λιγότεροι άνθρωποι ψήφισαν στο 

βίαιο αφγανικό νότο, όπου η παρου-
σία των Ταλιμπάν είναι ισχυρότερη.
Μικρής κλίμακας επιθέσεις των 

Ταλιμπάν αναφέρθηκαν νότια, ανα-
τολικά και βόρεια της χώρας. Στα 
νότια εκτοξεύτηκαν ρουκέτες, ενώ οι 
δυνάμεις ασφαλείας συγκρούστηκαν 
με ισλαμιστές στο βορρά. Πέντε βόμ-
βες μικρής ισχύος εξερράγησαν στην 
Καμπούλ, ενώ στο δυτικό τμήμα του 
Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν έβαλαν φω-
τιά σε τρία εκλογικά τμήματα.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, 

οι νεκροί από τις επιθέσεις των Τα-
λιμπάν και τις συγκρούσεις με κυ-
βερνητικές δυνάμεις φθάνουν τους 
50, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, 
κυβερνητικών δυνάμεων και εξτρε-
μιστών. Σε θέσεις μάχης για τις προ-
εδρικές εκλογές είχαν τεθεί 300.000 
Αφγανοί και ξένοι στρατιώτες, πραγ-
ματοποιώντας διαρκείς περιπολίες.
Οι εκλογές της Πέμπτης -στις οποί-

ες οι Αφγανοί κλήθηκαν να εκλέξουν 
και μέλη περιφερειακών συμβουλί-
ων- είναι οι πρώτες που οργανώθη-
καν στο μεγαλύτερο μέρος τους από 
τους ίδιους τους Αφγανούς, και πα-
ράλληλα αποτελούν κρίσιμη δοκιμα-
σία για την αμερικανική και ΝΑΤΟϊ-
κή στρατηγική στο Αφγανιστάν.
Ο νυν πρόεδρος Χαμίντ Καρζάι εμ-

φανίζεται ως ο επικρατέστερος σε 
σύνολο 30 υποψηφίων για το προε-
δρικό αξίωμα, έχοντας λάβει μάλι-
στα τη δημόσια στήριξη του διαβό-
ητου πρώην πολέμαρχου Αμπντούλ 
Ρασίντ Ντοστούμ, ο οποίος επέστρε-
ψε στο Αφγανιστάν από εξορία στην 
Τουρκία εν όψει των εκλογών.
Ο βασικός αντίπαλος του Καρζάι 

ανάμεσα σε συνολικά 30 υποψηφί-
ους είναι ο πρώην υπουργός Εξωτε-
ρικών Αμπντάλα Αμπντάλα, ο οποίος 
εκτιμάται ότι μπορεί να λάβει στήρι-
ξη ικανή να τον οδηγήσει σε δεύτερο 
γύρο με αντίπαλο τον υποστηριζόμε-
νο από τη Δύση νυν πρόεδρο.
Τα πρώτα επίσημα αποτελέσμα-

τα αναμένονται σε δύο εβδομάδες, 
ωστόσο θα υπάρξουν ενδείξεις για 
το νικητή νωρίτερα.

Ελεύθερη μετά από 30 χρόνια η Λινέτ Φρομ,
επίδοξη δολοφόνος του Τζέραλντ Φορντ

Associated Press Φορτ Γουόρθ Η Λινέτ 
Φρομ, ένα από τα μέλη της «οικογένειας» 
του Τσαρλς Μάνσον, του οποίου τα 
εγκλήματα είχαν σοκάρει την αμερικανική 
κοινή γνώμη, απελευθερώθηκε έπειτα από 
30 χρόνια παραμονής σε φυλακή του Τέξας.
Η «στριγκλίζουσα» Φρομ είχε καταδικαστεί 

σε ισόβια μετά την απόπειρά της να 
δολοφονήσει το 1975 τον τότε πρόεδρο των 
ΗΠΑ, Τζέραλντ Φορντ.
Σε ηλικία 26 ετών, η Λινέτ Φρομ είχε 

πλησιάσει τον Τζ.Φορντ με ένα περίστροφο 
στους δρόμους της Καλιφόρνια και την 
εμπόδισαν σχεδόν την τελευταία στιγμή οι 
φύλακες του προέδρου. 
Η Φρομ ήταν η πρώτη που καταδικάστηκε 

με βάση τον ειδικό νόμο περί απόπειρας 
κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου, 
που είχε ψηφιστεί έπειτα από τη δολοφονία 
του Κένεντι.

Εκτός από την ποινή των ισοβίων, εξέτισε 
επιπλέον και ποινή 15 μηνών που της είχε 
επιβληθεί για την απόδρασή της από τις 
γυναικείες φυλακές του Όλντερσον το 1987. 
Η Φρομ είχε αποδράσει «για να βρίσκεται 

πιο κοντά στον Τσάρλς Μάνσον», εξήγησε 
όταν εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα.
Ο Τσαρλς Μάνσον είχε δημιουργήσει την 

«Οικογένειά» του το 1960, που αποτελείτο 
κυρίως από γυναίκες ακολούθους του, που 
θα τον συντρόφευαν στην εγκληματική του 
πορεία.
Ο ίδιος ο Μάνσον βρίσκεται έγκλειστος σε 

φυλακές της Καλιφόρνια για τις δολοφονίες 
εννέα ατόμων το 1969 (ανάμεσα και στα 
οποία ήταν η έγκυος Σάρον Τέιτ, σύζυγος 
του σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι). Η Λινέτ 
Φρομ δεν είχε πάρει μέρος σε αυτές τις 
δολοφονίες.



30 Σάββατο 22 Aυγούστου 2009Ελληνοκαναδικό  BHMA

 

C o m p t a b l e s  a g r e e s  et  C o n s e i l l e r s  en g e s t i o n  
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  a n d  M a n a g e m e n t  C o n s u l t a n t s  

  

 
 
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
                Μόντρεαλ–West Island – Αθήνα 

 Οι Υπηρεσίες μας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας 
 

 Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος λογιστικών βιβλίων 
 Τήρηση των λογιστικών βιβλίων 
 Φορολογική υποστήριξη και υπηρεσίες 
 Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός 
 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 Εκσυγχρονισμός & οργάνωση παραγωγικών λειτουργιών 
 Διαχείριση καταπιστευμάτων (Trusts) 
 Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις διεθνών δραστηριοτήτων 
 Αποτιμήσεις εταιρειών 
 Πελατοκεντρική στρατηγική 

Για οποιαδήποτε λογιστική, φορολογική αλλά και κληρονομική σας 
υποθέση στον Καναδά και στην Ελλάδα,  

Εμπιστευθείτε μας, 
 
                             

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  
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Montréal: 9001 Boul. L’Acadie, Suite 904, Montréal, Québec, H4N 3H5, Phone: (514) 341-9877, Fax: (514) 384-9004 

West Island: 1 Av. Holiday, Tour Est, Suite 501, Pointe Claire, Québec, H9R 5N3, Phone: (514) 694-0009, Fax (514) 630-6989 
Athens: Affiliated with Interactive Ltd.: Vaslisilis Sofias 123, Athens, 11521, Greece, Phone (210) 645-7410, Fax (210) 645-7417

 
DACA, KARIDIS 
S.E.N.C.R.L /L.L.P. 

Οι Απόστολοι 
του Χριστού

Ήτανε οι απόστολοι
Του κόσμου οι πιο γενναίοι
Μες στους αιώνες πάντοτε
Θά ‘ναι οι κορυφαίοι.

Όλα τα αξιώματα
Είναι μικρά μπροστά τους
Κανένα δεν συγκρίνεται
Με το αξίωμά τους.

Την πιο μεγάλη είχανε
Πνευματική αξία,
Και ο Θεός τους έθεσε
Πρώτους στην Εκκλησία.

Το Άγιον Πνεύμα με πολλές
Χάρες τους είχε στέψει
Κι’ ανίατες ασθένειες
Είχανε θεραπεύσει.

Τους νόμους υπερβαίνουνε
Πό ‘χει η μάνα φύση,
Όπου ακόμα και νεκρούς
Είχανε αναστήσει.

Αν πούμε για τους ισχυρούς
Σε τούτο τον κοσμάκη
Δεν ημπορούν να κάμουνε
Ούτ’ ένα θαυματάκι.

Μπορούν να κάνουν πόλεμους
Τα πάντα να ληστέψουν
Και τον κοσμάκη τον φτωχόν
Να τόνε καταστρέψουν.

Μονάχα οι Απόστολοι
Εργάστηκαν γενναία
Και για την ανθρωπότητα
Φερθήκανε σπουδαία.

Σαγήνευσεν ο λόγος τους
Όλη την οικουμένη,
Και η διδασκαλία τους
Την έχει φωτισμένη.

Τώρα το κράτος του Θεού
Πάνω η γη μας έχει
Που μέσω όλων των κρατών
Του κόσμου υπερέχει.

Έχουμεν μια Καθολική
Αλλά και Αποστολική
Αγία Εκκλησία που ζει
Κ’ έχει σήμερα τρίτη χιλιετία.

Θα εξακολουθεί να ζει
Στο μέλλον η Εκκλησία
Και ας την καταπολεμούν
Με πάθος και μανία.

(Συνεχίζεται)

Μετά τον Χριστόν, οι μεγαλύτεροι ευεργέτες 
της ανθρωπότητος είναι οι Απόστολοι «Και 
ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον 
Αποστόλους..» (Α’ Κορ. 12, 28) ενώ οι πιο 
αχάριστοι στο κόσμο είναι οι άπιστοι, οι άθεοι, 
οι Χριστομάχοι και οι εκκλησιομάχοι.

Στίχοι: Μαρία Βαλάκου

Ο πολιτισμός μας απέναντι σκύλων
Με τις εκτρώσεις ο σύγχρονος πολιτισμός σκοτώνει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. 

Σέβεται όμως και υπέρ εκτιμά ο πολιτισμός την ζωή κάποιων άλλων όντων, έστω και αν αυτά είναι 
ασυγκρίτως κατώτερα σε αξία από τους ανθρώπους. Μάλιστα! Οι σκύλοι, που τους προσφέρει, 
ιατρική περίθαλψη, βιολογικές τροφές, φιλέτα κρέατος, ιαματικά λουτρά, κομμωτήρια, παιδικούς 
σταθμούς, ειδικά αρώματα, καθημερινές τουαλέτες, οίκους ραπτικής, συνοικέσια σκύλων, γάμους, 
πάρτυ, ειδικά νεκροταφεία, υπηρεσίες ταφής και αποτεφρώσεως, λάρνακες προς φύλαξη της 
τέφρας, ψυχοθεραπεία σε περίπτωση μελαγχολίας και καταθλίψεως, ψυχανάλυση, ψυχολογική 
στήριξη των κατόχων, σε περίπτωση θανάτου των σκύλων και άλλα.

Ζήτω ο σκυλοπολιτισμός μας.

Απ’ το Χριστιανικό περιοδικό «Ο Σταυρός».

Επιμέλεια Μαρίας Βαλάκου

Να ζει κανείς ή να μη ζει; (Αμάν)

(Συνεχίζεται)
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O Ελληνικός Λαογραφικός όμιλος «Συρτάκι» προσκαλεί τους νέους και νέες της 
Παροικίας που έχουν ιδιαίτερη αγάπη, εκτίμηση και περιφάνεια για την πολιτιστική τους 

κληρονομιά να μην παραλείψουν κάθε Κυριακή: 

9 – 11 ετών  6:00 – 7:00 μ.μ. 
12 – 15 ετών  7:00 – 8:00 μ.μ. 
16 και άνω  8:00 – 9:30 μ.μ. 

Έναρξη μαθημάτων: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο καινούργιο μας σπιτικό 

821 Ogilvy, Park Extension 
 
 

Κυριακή 30 Αυγούστου,  6:00‐8:00 μ.μ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 6:00‐8:00 μ.μ 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνείστε μας στο 514.270.2109 

Επισκεφτείτε μας στο latroupesyrtaki.com  Website sponsored by pixstreammedia.com 



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
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απο την Φιλόπτωχο Αδελφότητα του Ι.  Ναού Αγίου Νικολάου ανακοινώ-
νεται ότι τo Σάββατο,  22 Αυγούστου στις 3:30 το απόγευμα  θα διατεθούν 
λεωφορεία  για το Μοναστήρι της Παναγίας της Παρηγορήτισσας, όπου θα 
τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός για τα Εννιάμερα της Θεομήτορος,  Για 
περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να τηλεφωνείτε 
καθημερινά στούς  αριθμούς  688 2391, 686 8877, ή, στο  γραφείο του Ι. 
Ναού 973 3480.

Επίσης θα διατεθούν λεωφορεία και ανήμερα της εορτής,
Κυριακή 23 Αυγούστου, με αναχώρηση 7:00 το πρωί.

Για την Φιλόπτωχο Αδελφότητα
 Ιερού Ναού  Αγίου Νικολάου Λαβάλ

- Βούλα Χαριτάκη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη, 27η Αυγούστου,  εορτή του Αγίου Φανουρίου του Θεοφα-
νούς, θα εορτάσουμε τον Άγιο με βραδυνή Θεία Λειτουργία (7 - 8 μ.μ). 
Μετά την Θεία Λειτουργία θα ευλογηθούν τα δώρα (Φανουρόπιττες) προ-
σφερόμενα προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου.

Με την ευκαιρία της  Επετείου  χειροτονίας εις πρεσβύτερον του Ιερατικώς 
μας Προϊσταμένου, πατρός Βασιλείου, μετά την Θ. Λειτουργία, η Φιλόπτω-
χος Αδελφότης θα προσφέρει γλυκίσματα και καφέ στην αίθουσα του Ναού 
μας.

Απο τον Ιερό Ναό
 Αγίου Νικολάου Λαβάλ

Reuters Κωνσταντινούπολη Μέχρι 
το τέλος του χρόνου θα αρχίσουν να 
εφαρμόζονται μεταρρυθμίσεις στην 
Τουρκία ώστε να επιλυθεί το κουρδικό 
ζήτημα, σύμφωνα με τον Τούρκο πρω-
θυπουργό Ταγίπ Ερντογάν.
Μιλώντας σε βουλευτές του κόμμα-

τός του, ο Ερντογάν έθεσε για πρώτη 
φορά χρονοδιάγραμμα για τα βήματα 
που πρόκειται να κάνει η τουρκική 
κυβέρνηση με στόχο να επιλυθεί το 
ζήτημα που την τελευταία 20ετία έχει 
κοστίσει τη ζωή σε περίπου 40.000 αν-
θρώπους.
Η τουρκική αντιπολίτευση εμφανίζε-

ται τουλάχιστον επιφυλακτική, κάνο-
ντας λόγο για «απειλή στην ενότητα 
του τουρκικού κράτους». 
Συνολικά στην Τουρκία υπολογίζο-

νται ότι ζουν περίπου 12 εκατομμύρια 
Κούρδοι.
Αλλά και ο φυλακισμένος ηγέτης 

του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος 
(PKK), Αμπτουλάχ Οτζαλάν, αναμέ-
νεται να παρουσιάσει, μέσω των δικη-
γόρων του, ένα δικό του «οδικό χάρ-
τη» για την επίλυση του Κουρδικού. 
Το περασμένο Σάββατο συμπληρώ-

θηκαν 25 χρόνια από την έναρξη της 
δράσης του PKK, το οποίο Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρα-
τική οργάνωση. Τα περισσότερα ένο-
πλα μέλη του έχουν πλέον καταφύγει 
στο βόρειο Ιράκ.
Ως τόσο αρνείται η τουρκική αντιπο-

λίτευση να προσέλθει σε συνομιλίες 
με την κυβέρνηση σχετικά με προω-
θούμενες μεταρρυθμίσεις προς διευ-
θέτηση του Κουρδικού, καταφέροντας 
πλήγμα στο «άνοιγμα» που επιχειρεί ο 
Ερντογάν θέλοντας να προκαταλάβει 
ανάλογη πρωτοβουλία του Αμπντου-
λάχ Οτζαλάν. 
Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει σπεύ-

σει να προαναγγείλει «δημοκρατική 
λύση» του Κουρδικού, θέλοντας να 
προκαταλάβει την πρωτοβουλία του 
Οτζαλάν, ωστόσο δεν έχει ανακοινώ-
σει μέχρι στιγμής την παραμικρή λε-
πτομέρεια σχετικά με το περιεχόμενο 
του σχεδίου πάνω στο οποίο εργάζεται 
μαζί με το στρατό και τις υπηρεσίες 
πληροφοριών.
Το Κουρδικό ζήτημα, ιδιαίτερα η 

αναγνώριση περισσότερων δικαιω-
μάτων στην εθνική μειονότητα, συν-
δέεται στενά με την προσπάθεια της 
Τουρκίας να ενταχθεί στην ΕΕ, και η 
ισλαμικών καταβολών κυβέρνηση έχει 
ζητήσει συναίνεση από τους ηγέτες 
όλου του πολιτικού φάσματος για την 
πρωτοβουλία που προωθεί.
Ωστόσο τα κυριότερα κόμματα της 

αντιπολίτευσης απέρριψαν την πρό-
κληση συνάντησης με τον Τούρκο 
υπουργό Εσωτερικών Μπεσίρ Αταλάι.
Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα 

(CHP) δηλώνει ότι δεν συζητά με την 
κυβέρνηση μέχρι να ανακοινωθούν 
λεπτομέρειες του σχεδίου, ενώ το 
ακροδεξιό Εθνικιστικό Κόμμα (MHP) 
αρνείται εξ ολοκλήρου το διάλογο, δι-
αμηνύοντας ότι είναι ένα «κόμμα που 
υπεραμύνεται της ενότητας του έθνους 
και κανείς δεν θα πρέπει να τολμήσει 
να χτυπήσει την πόρτα του με αυτές τις 
ανοησίες».
Ο Ταγίπ Ερντογάν επικρίθηκε σφό-

δρα από την αντιπολίτευση για τη 
συνάντηση που είχε την περασμένη 
εβδομάδα με τον ηγέτη του Κόμματος 
Δημοκρατικής Κοινωνίας (DΤΡ), που 
εκπροσωπεί κυρίως του Κούρδους της 
Τουρκίας, Αχμέτ Τουρκ. Ο Τούρκος 
υπουργός Εσωτερικών Μπεσίρ Αταλάι 
πρόκειται να έχει ξανά συνομιλίες με 
τον Τουρκ την Πέμπτη.

Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 
Κουρδικό, θα παρουσιάσει ο Ερντογάν

Διπλωματική ένταση ανάμεσα 
σε Ισραήλ και Σουηδία

Διπλωματική ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Σουηδία προκάλεσε άρθρο-έρευνα 
της σουηδικής  εφημερίδας Aftonbladet, που αποκάλυψε ότι Ισραηλινοί στρατι-
ώτες συλλαμβάνουν νεαρούς Παλαιστίνιους για να τους αφαιρεθούν ζωτικά όρ-
γανα. Πριν από την αντίδραση του Ισραήλ επίθεση κατά της  Aftonbladet έκανε η 
επίσης σουηδική εφημερίδα Sydsvenskan που την αποκάλεσε “Antisemitbladet” 
καταλογίζοντας στο άρθρο παραπληροφόρηση και συνωμοσιολογία.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «το άρθρο αποτελεί 

ντροπή για τον σουηδικό Τύπο» και ότι «σε μια δημοκρατική χώρα δεν πρέπει 
να υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους μαύρους ματωμένους λιβέλους του Με-
σαίωνα». Το Ισραήλ έκανε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση της 
Σουηδίας για το «άρθρο που ντροπιάζει τη σουηδική δημοκρατία και ολόκληρο 
τον Τύπο της χώρας».
Η  Aftonbladet που είναι πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στη Σουηδία είχε 

τίτλο «Μεταμοσχεύουν τα όργανα των παιδιών μας» και περιέγραφε μαρτυρίες 
οικογενειών από τη Δυτ. Όχθη και τη Γάζα, στις οποίες παραδόθηκαν πτώματα 
συγγενών μετά από αφαίρεση οργάνων.
Το άρθρο υπογράφει ο Σουηδός δημοσιογράφος Ντόναλντ Μπόστρομ και συ-

νοδεύεται από ανατριχιαστικές φωτογραφίες  πτωμάτων που έχουν υποστεί τις 
ύποπτες τομές για την αφαίρεση οργάνων.
Ανεξάρτητα από την ένταση που προκάλεσε το άρθρο-έρευνα της Aftonbladet 

να σημειωθεί ότι πρόσφατα οι αμερικανικές αρχές (FBI) εξουδετέρωσαν εγκλη-
ματικό συνδικάτο στο Νιου Τζέρσεϊ στο οποίο συμμετείχαν και αρκετοί κορυ-
φαίοι ραβίνοι.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο Λεβί Ιζάκ Ροζενμπάουμ που παραδέ-

χθηκε ότι είναι έμπορος ζωτικών ανθρωπίνων οργάνων και αντιμετωπίζει σχε-
τικές κατηγορίες.
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ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ
Του Νίκου Τ. Παγώνη

έληξε χωρίς την παραμικρή απαγγελία 
κατηγορίας μετά δύο χρόνια στις φυλακές.

Ένας άλλος Καναδός, ο Αμπουσφιαν 
Αμπντελραζικ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του 
στο Σουδάν να επισκεφτεί την  άρρωστη μητέρα 
του, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται και βασανίζεται, 
όπως υποστηρίζει, για 11 μήνες την πρώτη φορά 
και 9 μήνες τη δεύτερη, ξανά βάση πληροφορι-
ών, που παρείχαν οι καναδικές αρχές. Τελικά, 
αποφυλακίζεται χωρίς την οποιαδήποτε απαγ-
γελία κατηγορίας, αλλά αδυνατεί να επιστρέψει 
στον Καναδά, διότι το διαβατήριο του έχει λήξει 
και η καναδική πρεσβεία αρνείται να του παρα-
χωρήσει νέο. Άφραγκος και χωρίς την παραμικρή 
βοήθεια απευθύνεται σε φίλους στον Καναδά για 
ενίσχυση, οι οποίοι όμως κινδυνεύουν να κατη-
γορηθούν για το ποινικό αδίκημα λόγω βοήθειας 
σε τρομοκράτη. Μην έχοντας άλλη επιλογή και 
μετά την πάροδο σχεδόν έξη χρόνων, καταφεύ-
γει στην καναδική πρεσβεία, όπου και ζει για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ανήμπορος να επι-
στρέψει στην πατρίδα του.

Η περιπέτεια του τελικά λήγει την 4ης Ιου-
νίου με την απόφαση καναδικού δικαστηρίου, 
που διαπιστώνει την παραβίαση των συνταγμα-
τικών του δικαιωμάτων και  διατάσει τον επανα-
πατρισμό του εντός τριάντα ημερών, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει και τον τερματισμό των προ-
βλημάτων του. 

Μετά τον επαναπατρισμό του, οι αρχές 
αρνούνται να ενεργήσουν για να αποσυρθεί το 
όνομα του από τη μαύρη λίστα του ΟΗΕ, πα-
ρόλο που αμφότερες η καναδική χωροφυλακή 
(RCMP) και η Υπηρεσία Πληροφοριών παραδέ-
χονται ότι δεν κατέχουν εναντίον του την παρα-
μικρή απόδειξη περί τρομοκρατίας. Η παραμονή 
του στη μαύρη λίστα, όμως,  επιφέρει τρομερές 
επιπτώσεις που τον περιορίζουν να βρει δουλειά, 
να ταξιδεύσει, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, 
να λάβει οικονομική βοήθεια από τον οποιοδήπο-
τε, καθότι όλα αυτά θα μπορούσαν να επισύρουν 
την κατηγορία της βοήθειας προς τρομοκράτη. 

Και ο κατάλογος των πολιτών που δικαι-
ούνται την προστασία της καναδικής κυβέρνησης 
και δεν τη λαμβάνουν, συνεχίζεται. Στην αμερικα-
νική στρατιωτική φυλακή Γκουαντάναμο βρίσκε-
ται εδώ και χρόνια ο Ομάρ Κανταρ, ο οποίος συ-
νελήφθηκε στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της 
εισβολής των Αμερικανών, με τη κατηγορία της 
δολοφονίας ενός αμερικανού λοχία. Ο Κανταρ, 
που ήταν μόνο 15 χρονών την εποχή εκείνη, 
κρατείται όλο αυτόν τον καιρό σε μια φυλακή της 
οποίας η άσχημη φήμη δημιουργεί προβλήματα 
διεθνώς στην Αμερική (πρόεδρος Ομπάμα έχει 
δηλώσει ότι σύντομα θα κλείσει) και έχει υποστεί 
όλη την απάνθρωπη μεταχείριση που αποδε-
δειγμένα έλαβαν οι κρατούμενοι εκεί. Οι αμερι-
κανοί στρατιωτικοί δικηγόροι του επανειλημμένα 
προσπάθησαν να αποδείξουν την παράνομη 
κράτηση του, την αναρμοδιότητα των στρατοδι-
κείων τύπου καγκουρό του Τζωρτζ Μπους και 
την αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι τη στιγμή 
της σύλληψης του ήταν ανήλικος και σύμφωνα 
με τη διεθνή σύμβαση περί στρατιωτών-παιδιών 
η θέση του δεν είναι στη φυλακή.   

Απαράδεκτη, όμως, χαρακτηρίζεται και η 
στάση της καναδικής κυβέρνησης, που αρνείται 
να ζητήσει τον επαναπατρισμό του με σκοπό να 
δικαστεί εδώ, όπως είναι υποχρεωμένη να πρά-
ξει σε ανάλογες περιπτώσεις. Επιπλέον, πράκτο-
ρες της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τον 
ανέκριναν στη φυλακή, παραβιάζοντας τα συ-
νταγματικά του δικαιώματα, καθότι γνωρίζοντας 
την απάνθρωπη μεταχείρισή του όχι μόνο δεν 
αντέδρασαν, αλλά επέλεξαν να εκμεταλλευτούν 

την κατάσταση, όπως πρόσφατα αποφάνθηκε 
καναδικό δικαστήριο. 

Η θέση αυτή της καναδική κυβέρνησης 
είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με εκείνη όλων των 
υπολοίπων δυτικών κυβερνήσεων που ζήτησαν 
και παρέλαβαν τους υπηκόους τους από το Γκου-
αντάναμο για να δικαστούν στις χώρες τους. 

Είναι, δε, τόσο παράνομη η θέση αυτή 
που ακόμα και το εφετείο επικύρωσε την πρω-
τόδικο απόφαση περί παραβίασης των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων του Κανταρ και διαταγής του 
επαναπατρισμού του, κάτι που η κυβέρνηση πει-
σματωμένη μελετά αν θα εφεσιβάλλει στο ανώτα-
το δικαστήριο. 

Δεν είναι, όμως, μόνο οι υποτιθέμενοι 
ύποπτοι τρομοκρατίας που νοιώθουν οδυνηρά 
την απάνθρωπη στάση της κυβέρνησης τους. 
Είναι και οι διάφοροι καταδικασμένοι  σε θάνατο 
στο εξωτερικό, των οποίων την μετατροπή της 
ποινής τους είναι υποχρεωμένος ο Καναδάς να 
απαιτήσει, καθότι εδώ έχει καταργηθεί η θανατική 
ποινή από το 1976. 

Αντίθετα, όμως από ότι ίσχυε στο πα-
ρελθόν, η σημερινή κυβέρνηση αρνείται, από το 
2007, να μεταχειριστεί εξίσου όλους τους καταδι-
κασμένους σε θάνατο Καναδούς και αντιπαραβά-
λει τη θέση της ότι η παρέμβασή της θα εξαρτη-
θεί από τη φύση του εγκλήματος και  θα επέμβει 
μόνο όταν υπάρχουν αμφιβολίες για το δικαστικό 
σύστημα που καταδίκασε τους Καναδούς, καθώς 
και για τη δημοκρατική υπόσταση των κρατών 
όπου διεπράχθη το αδίκημα. Μια θέση που και 
γι’ αυτή αποφάνθηκε πρόσφατα η καναδική δι-
καιοσύνη ότι είναι παράνομη και αντικανονική. 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος του Καναδά 
κατά τη διάρκεια του ετησίου συνεδρίου του στο 
Δουβλίνο δήλωσε, την περασμένη Κυριακή, ότι 
η θέση αυτή της κυβέρνησης Χάρπερ στερείται 
αρχών, ότι αναπόφευκτα θα εφαρμόζεται ανακό-
λουθα και ότι καθιστά το δικαστικό σύστημα της 
χώρας ανυπόληπτο. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ο Καναδάς να παρου-
σιάζει ένα διαφορετικό από εκείνο που ξέραμε 
πρόσωπο και η αλλαγή στάσης από την κυβέρ-
νηση Χάρπερ δημιουργεί ερωτηματικά και πολ-
λές ανησυχίες. 

Η κάθε δημοκρατική χώρα που σέβεται 
τον εαυτόν της θεωρεί την προστασία των πολι-
τών της ως υπέρτατη υποχρέωση. Και η υποχρέ-
ωση αυτή  συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες, 
ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, καταγω-
γής, χρώματος, θρησκείας και κοινωνικής θέσης. 

Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι πολίτες δεν εί-
ναι αγγελούδια και ουδείς πιστεύει ότι ο πόλεμος 
εναντίον της τρομοκρατίας μπορεί να κερδηθεί 
με …λουκουμόσκονη. Το να κυριαρχεί όμως μια 
σχιζοφρενική κατάσταση όπου η παραμικρή πλη-
ροφορία, χωρίς εξακρίβωση, γίνεται όπλο εναντί-
ον αθώων πολιτών, πάει πολύ. 

Η ικανότητα των διωκτικών αρχών, κα-
θώς και της Υπηρεσίας Πληροφοριών να αποκα-
λύψει πραγματικούς κινδύνους για την ασφάλεια 
της χώρας τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν γεγο-
νότα όπως τα παραπάνω έρχονται στο φως της 
δημοσιότητας. Και έρχονται στο φως της δημοσι-
ότητας όχι γιατί οι υπεύθυνοι αναγνωρίζουν και 
παραδέχονται τα λάθη τους, αλλά γιατί ανθρω-
πιστικές οργανώσεις, καθώς και οι συγγενείς και 
φίλοι των θυμάτων ξεσηκώνονται. 

Είναι, δε, τόσο ανυπόληπτη η θέση της 
κυβέρνησης που αν δεν συρθεί στα δικαστήρια 
δύσκολα αλλάζει τακτική. Η διαδικασία αυτή, 
όμως, απαιτεί πολλά χρήματα, κόπο και χρόνο 
και εντωμεταξύ τα αθώα θύματα της κυβερνητι-
κής ολιγωρίας σαπίζουν στη φυλακή, βασανίζο-

νται και η ζωή τους καταστρέφεται. 
Σκεφτείτε τη ζημιά που προξενούν στον αυ-

τοσεβασμό και αυτοπεποίθηση των ατόμων αυτών 
οι εφιαλτικές καταστάσεις που άθελα τους βιώνουν, 
ιδιαίτερα όταν βλέπουν τη ζωή τους  και την αξιο-
πρέπεια τους να  καταρρακώνεται από την πανίσχυ-
ρη κρατική μηχανή. Και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και να αποζημιώ-
σει τα άτομα αυτά για τις ζημιές που έχουν υποστεί. 

Στην περίπτωση της Σoυάαντ  Μουχαμούντ 
δεν της επιτράπηκε να παραμείνει αρκετά στην Κέ-
νυα για να εισπράξει το ποσό της εγγύησης που είχε 
καταβάλει. Η εντολή ήταν να αναχωρήσει αμέσως, 
λες και ευθυνόταν η ίδια για την ανικανότητα των 
διπλωματικών υπαλλήλων να πιστοποιήσουν την 
ταυτότητά της.

Όσον αφορά, δε, την περίπτωση των Κανα-
δών θανατοποινιτών η επέμβαση τής κυβέρνησης 
δε νοείται να εξαρτάται από το κατά πόσον αυτή 
πιστεύει ότι το διαπραχθέν έγκλημα τυγχάνει ελα-
φρυντικών. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή και 
εφόσον η θανατική ποινή έχει καταργηθεί εδώ, ανε-
ξαρτήτως της βαρύτητας του εγκλήματος, η νομική  
υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να επιδιώξει την 
μετατροπή της ποινής, έτσι ώστε όλοι οι Καναδοί 
να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, όπου κι αν βρίσκο-
νται.

Κοντολογίς, υπεράνω όλων στέκεται το Σύ-
νταγμα, ο Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και ο Νόμος, τα οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα, 
ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν με βάση την πο-
λιτική ιδεολογία της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Οι 
θεμελιώδεις αρχές της κάθε δημοκρατικής κοινωνί-
ας δεν μεταβάλλονται ανάλογα με τις ορέξεις των 
κυβερνήσεων και αν πράγματι αυτές οι αρχές χρειά-
ζονται αλλαγές υπάρχει μόνο μία διαδικασία: της δη-
μοκρατικής οδού, και όχι της σιωπηρής αγνόησης 
των συνθηκών που ίσχυαν στη χώρα αυτή για πάρα 
πολλά χρόνια.

Αν δε η κυβέρνηση μπορεί να φέρεται έτσι 
για μερικούς από τους πολίτες, τι την εμποδίζει να 
φερθεί το ίδιο για όλους; 

Και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελα-
φρυντικό της κυβέρνησης το αξίωμα ύπαρξης πα-
ραπλεύρων απωλειών στον πόλεμο κατά της τρο-
μοκρατίας. Ο Καναδάς έχει μια μακρόχρονη ιστορία 
και μια πάγια πολιτική που κάθε άλλο από σκληρή, 
αυταρχική κι απάνθρωπη είναι.

Και η πολιτική αυτή δεν αποδέχεται την πα-
ραμικρή απόκλιση. Εκτός κι αν η κυβέρνηση Χάρ-
περ έχει βαλθεί να καταστρέψει τον κάθε σεβασμό 
που μέχρι τώρα χαίρει ο Καναδάς, εντός κι εκτός 
της χώρας.

            

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 6



$59.97 $30.97

$55.97 $39.97

34 Σάββατο 22 Αυγούστου 2009Ελληνοκαναδικό  BHMA

01130 27320 71660

01130 27320 61581

ÊÉÍÇÔÏ 6977439270    FAX: 71661

Eurokinissi Αθήνα «Τεράστια γκάφα» και 
«αυτογελιοποίηση» χαρακτήρισε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος 
την κίνηση του ΠΑΣΟΚ να αποστείλει επι-
στολή στους συνηγόρους του Μιχάλη Χρι-
στοφοράκου, προκειμένου να παρασχεθούν 
στοιχεία που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. 
«Είναι αδιανόητο να γίνεται ο αρχηγός 

του συγκεκριμένου κόμματος συνομιλητής 
οποιουδήποτε κατηγορούμενου» είπε και 
συνέχισε: «Είναι πρωτοφανές στα διεθνή 
δικαστικά χρονικά. Ας ψάξει το ΠΑΣΟΚ να 
δει πού αλλού έγινε κάτι τέτοιο. Τότε θα 
καταλάβει το μέγεθος της τεράστιας γκάφας 
που διέπραξε».
Συμπλήρωσε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ «αποφάσισε, για δικούς του λό-
γους, να γίνει συνομιλητής ενός υπόλογου 
κατηγορουμένου».
«Ρωτήστε τον ίδιο και το κόμμα του γιατί 

και τι προσδοκά από αυτό» είπε ο κ. Αντώ-
ναρος και χαρακτήρισε αστειότητες όσα 
λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κατ’ εντολή του 
κ. Παπανδρέου.
Είναι αυτογελοιοποίηση, είπε και αναρωτή-

θηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ απευθύνει ερωτήματα 
στον κατηγορούμενο και δεν δίνει βάση σε 
όσα είπε ο κ. Γείτονας. 
«Μήπως δεν ήξερε από πριν τι απάντηση 

θα έπαιρνε από τους συνηγόρους του κ. 
Χριστοφοράκου και γιατί δεν ρωτάει και για 
τον κ. Τσουκάτο, που είναι το μόνο πολιτικό 
πρόσωπο που έχει ομολογήσει ότι πήρε 
χρήματα από τα ‘μαύρα’ ταμεία της Siemens 
για το ταμείο του ΠΑΣΟΚ;» τόνισε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος.
Αναφορικά με τις αντιδράσεις κυβερνητι-

κών στελεχών εν όψει της έκδοσης του κ. 
Χριστοφοράκου, ο κ. Αντώναρος είπε πως 
δεν είδε καμία θριαμβολογική δήλωση με-
λών της κυβέρνησης. 
Συμπλήρωσε επίσης ότι η κυβέρνηση 

σέβεται τη Δικαιοσύνη, αντίθετα με άλλους 
που, είτε φανερά είτε υπογείως, εξαπολύουν 
επιθέσεις ανάλογα με τις αποφάσεις της. 

ΠΑΣΟΚ: «Τι φοβάται η ΝΔ;»

«Ό,τι και να πει η κυβέρνηση, αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, 
στην οποία είχε περιέλθει εδώ και καιρό γιατί 
άφησε τον κ. Χριστοφοράκο να φύγει. Bρί-
σκεται σε δύσκολη θέση γιατί υπήρξε αυτή η 
αναστολή της έκδοσης γύρω από την οποία 
είχε ετοιμαστεί επικοινωνιακή φιέστα για 
‘επιστροφή με χειροπέδες’ και βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει 
στα ίδια της τα στελέχη γιατί δεν ‘σήκωσε 
το γάντι’, όπως το ΠΑΣΟΚ και να ζητήσει 
στοιχεία» απαντά ο Γ.Παπακωνσταντίνου.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει 

ότι «η ΝΔ δεν έχει επιχειρήματα και προτι-
μά να σύρει όλο το πολιτικό σύστημα στον 
βούρκο, αρκεί να μην αποκαλυφθούν οι 
συγκεκριμένες ευθύνες δικών της στελεχών. 
Eμείς λέμε ότι το πολιτικό σύστημα δεν 
μπορεί να είναι όμηρος, γι’ αυτό και ζητάμε 
στοιχεία».
«Ας φύγουν με αξιοπρέπεια, χωρίς να διασύ-

ρουν όλο το πολιτικό σύστημα» υπογραμμίζει.
Κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος για «συνομιλία του 
ΠΑΣΟΚ με υπόδικους», αλλά και γιατί το 
ΠΑΣΟΚ δεν ζητά στοιχεία για τον Θ.Τσου-
κάτο, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «οι 
δικηγόροι του κ. Χριστοφοράκου έχουν ερω-
τηθεί για οποιαδήποτε εμβάσματα αφορούν 
το ΠΑΣΟΚ».
Χαρακτήρισε δε «αστείο εφεύρημα» τα περί 

συνομιλιών με υποδίκους και διερωτήθηκε: 
«Τι έχει να κρύψει η ΝΔ και τι φοβάται από 
την αποκάλυψη;».
Απαντώντας επίσης στον κυβερνητικό 

εκπρόσωπο ο γραμματέας του Εθνικού 
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ραγκούσης 
δήλωσε: «Ένας πρωθυπουργός και μια 
κυβέρνηση, που αποδείχθηκε ότι απέτυχαν 
σε όλους τους κρίσιμους τομείς, επόμενο 
είναι να καταφεύγουν στη λασπολογία, αλλά 
και στην όξυνση, την τεχνητή όξυνση, που 
κανένα νόημα δεν έχει για την καθημερινή 
ζωή των πολιτών. 

» Εμείς, όπως και στις Ευρωεκλογές, έτσι 
και τώρα, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε 
να μας παρασύρουν σε αυτό τον ολισθηρό 
δρόμο. 
» Κοιτάμε μπροστά και μας ενδιαφέρει 

μόνο το συμφέρον της χώρας, μόνο το 
συμφέρον των πολιτών».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ
Με έργα απαντάμε στην ανευθυνότητα, 

δηλώνει ο Κ.Καραμανλής

Eurokinissi Αθήνα Λέμε αλήθειες και 
παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις για την 
οικονομία, ώστε να αντιμετωπίσουμε τη βα-
ριά κληρονομιά του παρελθόντος, δήλωσε 
ο πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του 
στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).
Ο κ. Καραμανλής εξήρε το έργο που 

παράγεται στο ΤΕΜΠΜΕ και τόνισε ότι η 
έλλειψη ρευστότητας στην αγορά είναι από 
τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιούρ-
γησε η κρίση.
Αναφερόμενος στις δράσεις του Ταμείου, 

είπε ότι μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 47.000 
αιτήσεις για δάνεια ύψους 4,6 δισ. ευρώ με 
εγγυήσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ. 
«Δώσαμε ανάσα ρευστότητας σε 47.000 

μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και 
διασφαλίσαμε πάνω από 195.000 θέσεις 
εργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, 
όμως δεν εφησυχάζουμε» συνέχισε.
Παράλληλα, επισήμανε ότι βρισκόμαστε 

στη δεύτερη φάση του προγράμματος και το 
ΤΕΜΠΜΕ μπορεί να εγγυηθεί δάνεια ύψους 
9,5 δισ. ευρώ ενισχύοντας τη ρευστότητα 
80.000 επιχειρήσεων.
«Αν χρειαστεί θα λάβουμε και άλλα μέτρα 

στο πλαίσιο του ρεαλισμού και των δυνατο-
τήτων της οικονομίας» κατέληξε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο έργο 

της κυβέρνησης κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, στις συμφωνίες για τον ΟΤΕ, την 
Ολυμπιακή, τον ΟΛΠ και τα ενεργειακά και 
τόνισε ότι η κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη 
τη χώρα μας, όπου όμως οι επιπτώσεις 
ήταν ηπιότερες.
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός προει-

δοποίησε ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός: 
«Εμείς όμως έχουμε το σχέδιο και την 
αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε 
μπροστά».
* Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος επισήμανε 
πως «είναι πολύ χρήσιμες οι επισκέψεις 
του κ. πρωθυπουργού, του αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, των προέδρων 
των κομμάτων σε δομές και υπηρεσίες, που 
αφορούν άμεσα στη βιωσιμότητα και στη 
διαμόρφωση του κατάλληλου οικονομικού 
και ασφαλιστικού περιβάλλοντος για τις 
Μικρές επιχειρήσεις».
«Θα ήταν όμως και εξαιρετικά ωφέλιμο», 

υπογράμμισε, «να εξασφαλιζόταν και η 
παρουσία των εκπροσώπων των μικρών 
επιχειρήσεων, σε αυτές τις επισκέψεις, έτσι 
ώστε να υπηρετείται εκτός από την επικοι-
νωνία και η ουσία. Να αποφασίζονταν μετά 
από διαβούλευση και οι κατάλληλες αλλαγές 
για το καλύτερο». 
Σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουρ-

γού το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ότι: «Αυτό που χρειάζονται 
οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί έμποροι 
και επιχειρηματίες, είναι να απαλλαγούν από 
την φορομπηχτική πολιτική και τις υψηλές 
εισφορές που τους έχουν επιβάλλει οι κυ-
βερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.»
«Ο κ. Κ.Καραμανλής ή ζει σε άλλη χώρα 

ή μπερδεύει τις τράπεζες και τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, στις οποίες η κυβέρνηση του 
προσφέρει χαριστικά ένα πακτωλό δεκά-
δων δις, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
που έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, 
βρίσκονται υπό διωγμό και στα πρόθυρα να 
βάλουν λουκέτο. [...] υποστηρίζουμε την με-
τατροπή του ΤΕΜΠΜΕ σε δημόσια Τράπεζα 
Ειδικού Σκοπού με αποκλειστικό προσανα-
τολισμό την υποβοήθηση των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Λαφαζάνης.

Δηλώσεις σε σκληρό ύφος και εν όψει εκλογών
Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης 

και ΠΑΣΟΚ για τη Siemens
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ΑΠΕ Αθήνα Συνεχίζονται οι αντι-
δράσεις στην Αριστερά για τις δη-
λώσεις Κοροβέση περί χρηματισμού 
από τη Siemens. Σε παρέμβασή του 
ο Αλέκος Αλαβάνος τις χαρακτήρισε 
σοβαρό πολιτικό λάθος και πλήγμα 
για τον κόσμο της Αριστεράς.
Από τα Χανιά, ο επικεφαλής της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ξεκαθάρισε ότι τα περί διαγραφής 
του βουλευτή δεν έχουν καμία βάση, 
αναφερόμενος αναλυτικά στη μεγάλη 
προσφορά του Περικλή Κοροβέση 
στον τόπο και στη Δημοκρατία.
«Με μεγαλύτερη ευκολία θα μπο-

ρούσα να τεκμηριώσω ένα αίτημα δι-
κής μου διαγραφής παρά του Περικλή 
Κοροβέση» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο 

Περικλής Κοροβέσης θα αποκαταστή-
σει όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν 
θιγεί.

Νέα παρέμβαση Κοροβέση

Μία ακόμα παρέμβαση στο θέμα 
έκανε ο ίδιος ο βουλευτής, με άρθρο 
του στην Ελευθεροτυπία. Ο κ. Κορο-
βέσης επαναλαμβάνει ότι τα όσα είπε 
ήταν ανακύκλωση δημοσιευμένων 
πληροφοριών με στόχο να ασκηθεί 
πίεση για να υπάρξει απάντηση.
Κάνει λόγο για σταλινική τακτική: 

«Όταν δεν μπορούμε να απαντήσουμε 
στο ερώτημα, ενοχοποιούμε το ίδιο το 
ερώτημα, το δαιμονοποιούμε για να 
αποφύγουμε την ουσία του προβλή-
ματος» είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος κάνει επίσης λόγο για έμμι-

σθους γραφειοκράτες στο εσωτερικό 
του ΣΥΝ, που επιθυμούν την τιμωρία 
του χωρίς στον ίδιο να έχουν ανακοι-
νώσει τίποτα.
«Ο μόνος που μπορεί να με διαγρά-

ψει είναι ο εαυτός μου. Αλλά μέχρι 
στιγμής δεν μου έχει υποβληθεί καμία 
παρέμβαση».

Κουβέλης: Εχθρική πράξη

Εχθρική πράξη εις βάρος του ΣΥΝ 
-της βασικής συνιστώσας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ- χαρακτήρισε ο Φώτης Κουβέλης 
την κίνηση του Περικλή Κοροβέση, 
επαναλαμβάνοντας ότι επιβαρύνει τις 
σχέσεις των δύο πλευρών.
Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή της 

ΝΕΤ, ο Φώτης Κουβέλης -κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- 
είπε ότι το θέμα δεν είναι μόνο τα 
όσα «αβάσιμα είπε ο κ. Κοροβέσης 
για την υπόθεση Siemens, αλλά και η 
επίθεση που εξαπέλυσε κατά του προ-
έδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα».
Ο κ. Κουβέλης τόνισε ότι όποιος 

προβαίνει σε τέτοιες καταγγελίες 
οφείλει να τεκμηριώνει τα όσα λέει.
Παράλληλα, τον κάλεσε να «αυτο-

προσδιορίσει τη στάση του», εκφρά-
ζοντας την απορία αν μπορεί να συνυ-
πάρξει με ανθρώπους που κατηγορεί.
Στο θέμα των σχέσεων του ΣΥΝ με 

τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε σκεπτικισμό 

για την πορεία που ακολουθείται, 
επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να 
προσδιοριστούν εκ νέου κρίσιμα ζη-
τήματα και η σχέση των δύο πλευρών 
να αναβαπτιστεί στη βάση των αρχών 
της ανανεωτικής Αριστεράς.
«Αν δεν αντιμετωπιστεί η αντιπαλό-

τητα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν 
είμαι αισιόδοξος» τόνισε χαρακτηρι-
στικά.
Σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων 

εκλογών δήλωσε ότι πλέον είναι πολύ 
πιθανό να στηθούν κάλπες, επικα-
λούμενος και δηλώσεις βουλευτών 
της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την 
«τάση» που δημιουργείται για σύντο-
μη προεκλογική περίοδο.
Αναφερόμενος στην πρόταση του 

Λεωνίδα Κύρκου για συνεργασία με 
το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουβέλης είπε ότι 
σήμερα απουσιάζουν οι προϋποθέσεις 
για ειλικρινή διάλογο με το κόμμα της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σημει-
ώνοντας πάντως ότι αντιλαμβάνεται 
την αγωνία και τον προβληματισμό 
του κ. Κύρκου.

Βολές Κύρκου κατά Κοροβέση, 
αλλά και αιχμές για τη δυαρχία 
στον ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα Την ανάγκη συνάντησης των 
δύο μεγάλων δημοκρατικών ρευμά-
των της ελληνικής κοινωνίας, του 
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ, επαναλαμβά-
νει ο Λεωνίδας Κύρκος σε άρθρο του 
στα Νέα της Πέμπτης.
Το ιστορικό στέλεχος της Αριστε-

ράς σημειώνει ότι η συνάντηση των 
δύο χώρων πρέπει να είναι ανοιχτή 
σε όσους θα το επιθυμούσαν και στη 
βάση της ηθικής και πολιτικής ισοτι-
μίας.
«Αν δεν γίνει αυτό, βλέπω δύσκολο 

το μέλλον της δημοκρατικής μας προ-
οπτικής» τονίζει.
Σχολιάζοντας πρόσφατη συνέντευξη 

του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε κυρια-
κάτικη εφημερίδα, ο Λεωνίδας Κύρ-
κος προτείνει οι ιδέες του Γιώργου 
Παπανδρέου να αποτελέσουν αντικεί-
μενο επεξεργασίας και να διατυπω-
θούν και από τον ΣΥΝ συγκεκριμένες 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις αναφο-
ρικά με τα πιεστικά προβλήματα της 
καθημερινότητας.
Σχετικά με την ανάδειξη του Αλέξη 

Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΝ, ο κ. 
Κύρκος αναγνωρίζει τα θετικά στοι-
χεία, αλλά εκφράζει την άποψη ότι 
έπεσε στους ώμους του μεγαλύτερο 
βάρος από αυτό που μπορούσε να 
σηκώσει.
Για τη συνύπαρξη Τσίπρα-Αλαβάνου 

σημειώνει χαρακτηριστικά: Το δυα-
δικό σχήμα είχε όρια αντοχής. Στο 
βάθος καραδοκούσε ο ανταγωνισμός. 
Και εξερράγη με τρόπο που έθιξε τα 
βάθρα της δύναμης της Αριστεράς.
Παράλληλα εκφράζει την απογο-

ήτευσή του για το γεγονός ότι δεν 
υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για το 
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών: «σιω-

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση
Δεν τίθεται θέμα διαγραφής Π.Κοροβέση, 

σύμφωνα με τον Αλ.Αλαβάνο

πηρά αναβίωσε το βρικολακιασμένο 
απόφθεγμα μιας παλιάς ηγεσίας που 
οδήγησε στην καταβαράθρωση το 
πανίσχυρο κίνημα της Αριστεράς: 
‘Η γραμμή σωστή. Αποτύχαμε στην 
εφαρμογή της’.»
Κλείνοντας το άρθρο του ο Λεω-

νίδας Κύρκος αναφέρεται και στον 
Περικλή Κοροβέση, καλώντας τον 
να αντιληφθεί το μέγεθος της ύβρεως 
που εκστόμισε και να σταματήσει τον 
κατήφορο.

ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με ΣΥΝ

«Είμαστε ανοιχτοί σε μια συζήτη-
ση, που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε προγραμματικές συγκλίσεις και 
σε ενδεχόμενες συνεργασίες με τον 
ευρύτερο προοδευτικό χώρο» δήλωσε 
ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ 
Γ.Παπακωνσταντίνου, κληθείς να 
σχολιάσει τις απόψεις του Λεωνί-
δα Κύρκου για συνεργασία ΣΥΝ-
ΠΑΣΟΚ.
Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου 

χαρακτήρισε τον κ. Κύρκο ως «εμ-
βληματική μορφή της Αριστεράς, με 
ιστορική διαδρομή που σεβόμαστε 
όλοι και με νηφαλιότητα λόγου», 
προσθέτοντας ότι «χαιρόμαστε που 
υπάρχουν νηφάλιες φωνές στον ευρύ-
τερο προοδευτικό χώρο, που μιλούν 
στην ίδια κατεύθυνση».

«Δυστυχώς, ακόμη αυτές οι νηφά-
λιες φωνές δεν είναι πολλές και δεν 
κυριαρχούν στην ηγεσία κομμάτων» 
κατέληξε.

Παπαδημούλης-Λαφαζάνης για 
Κοροβέση

Σκληρή γλώσσα κατά του Π.Κο-
ροβέση χρησιμοποίησε και ο πρώην 
ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δημήτρης 
Παπαδημούλης.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real 

98,7 κάλεσε τον κ. Κοροβέση να 
τεκμηριώσει τις καταγγελίες, ώστε 
να απομακρυνθούν από το κόμμα οι 
επίορκοι ή να αναλάβει τις ευθύνες 
του και να παραιτηθεί.
«Αν δεν κάνει ούτε το ένα ούτε 

το άλλο, τότε νομίζω ότι η ΚΟ του 
ΣΥΡΙΖΑ προασπίζοντας τον πολιτικό 
χώρο, τους ανθρώπους και την τιμή 
τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσει με 
απόλυτη αυστηρότητα τη συγκεκρι-
μένη περίπτωση που σημαίνει να τον 
θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομά-
δας» κατέληξε.
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης 

Λαφαζάνης, μιλώντας στον Αθή-
να 9,84, κάλεσε τον κ. Κοροβέση 
να ανακαλέσει άμεσα τα όσα είπε, 
«αλλιώς θα παραμείνει βαρύτατα 
εκτεθειμένος στην κοινή γνώμη της 
Αριστεράς».
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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

Τώρα αναλαμβάνουμε την 
μεταφορά σας με ΤΑΞΙ σε 

όλη την Ελλάδα.
Και πάντα

οικονομικές τιμές

Τη θέση ότι, η εθνική ενότητα 
των Αλβανών θα πρέπει να απο-
τελέσει τη βασική ιδέα της πολι-
τικής τόσο στην Αλβανία όσο και 
στο Κόσοβο, διατύπωσε ο πρω-
θυπουργός της Αλβανίας, Σαλί 
Μπερίσα.
"Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τε-

λωνεία μεταξύ των δύο αυτών χω-
ρών. Σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει η Αλβανία και το Κόσοβο 
να θεωρούν η μία την άλλη ξένη 
χώρα κι αυτό δεν έχει να κάνει σε 
τίποτα με την κυριαρχία των δύο 
χωρών", δήλωσε ο Αλβανός πρω-
θυπουργός, σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη, σύμφωνα με όσα με-
τέδωσε το αλβανικό πρακτορείο 
ειδήσεων "ΑΤΑ".
"Η ιδέα της εθνικής ενότητας 

βασίζεται στα ευρωπαϊκά ιδανι-
κά, που απαιτούν πολλή δουλειά 
(για την υλοποίησή τους). Γι' 
αυτό και ο Θάτσι (σ.σ. ο πρωθυ-
πουργός του Κοσόβου) κι εγώ 
θα εργαστούμε προκειμένου να 
άρουμε τα εμπόδια που σταμα-
τούν τους Αλβανούς από το να αι-
σθάνονται ενωμένοι σ' ολόκληρη 
την επικράτεια, στην οποία ζουν", 
πρόσθεσε ο Σαλί Μπερίσα.
Μιλώντας για τις σχέσεις των 

Τιράνων με τους πολιτικούς στο 
Κόσοβο, ο κ. Μπερίσα είπε ότι εί-
ναι εξαιρετικές, ανεξάρτητα από 
το εάν πρόκειται για αξιωματού-
χους του κυβερνώντος κόμματος 
ή της αντιπολίτευσης.
Σημείωσε ότι το Δημοκρατι-

κό Κόμμα Αλβανίας, του οποίου 
ηγείται, έχει παραδοσιακά καλές 
σχέσεις με τη Δημοκρατική Συμ-
μαχία στο Κόσοβο, αλλά αυτό, 
όπως είπε, δεν επηρεάζει καθό-
λου τις εξαιρετικές σχέσεις του 
κόμματός του με άλλα κόμματα, 
στο Κόσοβο.
"Είμαστε ανοιχτοί κι εγώ προ-

σωπικά σέβομαι το ρόλο κάθε 
κόμματος. Συνέβαλαν αποφασι-

Την εθνική ενότητα των Αλβανών θα 
προωθήσει ο Σαλί Μπερίσα

στικά στην αντίσταση στο Κόσοβο και 
την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 
και γι' αυτό δεν μπορώ παρά να έχω αυτή 
τη στάση", τόνισε ο Αλβανός πρωθυπουρ-
γός.
Ευχαρίστησε, επίσης, όσους έρχονται 

από το Κόσοβο για διακοπές στην Αλβα-
νία, λέγοντας πως ο αριθμός τους αυξάνει 
συνεχώς.

Τάσεις απόσχισης από τους Αλβανούς 
του Μαυροβουνίου

Ως ανεξάρτητη κοινότητα θέλουν να ζή-
σουν οι Αλβανοί που διαμένουν στην πε-
ριοχή Τουζ, η οποία υπάγεται διοικητικά 
στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της αλβανικής 
εφημερίδας «Κορριέρι» 
Όπως αναφέρει η εφημερίδα "οι Αλβανοί 

που ζουν στην περιοχή Τουζ του Μαυρο-
βουνίου, ζητούν να λειτουργούν ως ανε-
ξάρτητη κοινότητα και όχι ως οντότητα 
ή ως μια γειτονιά της πρωτεύουσας του 
Μαυροβουνίου, Ποντγκόριτσα". Προκει-
μένου να πετύχουν το σκοπό τους, οι Αλ-
βανοί του Τουζ ζητούν και την υποστήρι-
ξη της αλβανικής κυβέρνησης, αναφέρει 
το δημοσίευμα. 
Επίσης η εφημερίδα επισημαίνει, επικα-

λούμενο δηλώσεις του προέδρου της κοι-
νότητας του Τουζ, Σμάιλ Μαλίκ Τσουν-
μούλαϊ, ότι "η αλβανική κυβέρνηση θα 
πρέπει να αφιερώσει μεγαλύτερη προσο-
χή στο αλβανικό ζήτημα και ότι οι εκεί 
Αλβανοί θα διοργανώσουν διαδηλώσεις 
διαμαρτυρίας για την προστασία των δι-
καιωμάτων τους". 
Αιτία για αυτές της αντιδράσεις, σύμφω-

να πάντα με το δημοσίευμα, είναι η πρό-
σφατη κατάρτιση νομοσχεδίου από την 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για τη νέα 
διοικητική διαίρεση της χώρας, το οποίο 
δεν προβλέπει να παραχωρηθεί στο Τουζ 
το καθεστώς "κοινότητας", αφήνοντας το 
Τουζ με το προηγούμενο καθεστώς, ως 
αστική οντότητα που υπάγεται διοικητικά 
στην Ποντγκόριτσα. 
Σύμφωνα με την "Κορριέρι", οι Αλβα-

νοί βλέπουν στο νομοσχέδιο, μια κρυφή 
απόπειρα των Σλά-
βων να αποδυναμώ-
σουν την επιρροή του 
αλβανικού στοιχείου 
στην περιοχή, διότι 
προβλέπει και αλλα-
γή των τοπωνυμίων 
μερικών χωριών στο 
Τουζ, αντικαθιστώ-
ντας τα ονόματά τους 
με σλαβικά ονόματα. 
"Τώρα που επιτεύ-

χθηκε η ανεξαρτησία 
του Κοσόβου, καιρός 
είναι η πολιτική της 
Αλβανίας ως χώρας 
μέλους του ΝΑΤΟ, να 
στρέψει την προσοχή 
της και προς τους της 
ΠΓΔΜ και του Μαυ-
ροβουνίου" δήλωσε 
στην αλβανική εφη-
μερίδα ο πρόεδρος 
της κοινότητας του 
Τουζ. 



Οι απορίες σας για τ’ αυγά

Αυγά και αυγά να δουν τα μάτια 
σας, αγαπητοί αναγνώστες, στα εστι-
ατόρια που προσφέρουν καθημερινά 
πρωϊνό, τα λεγόμενα «μπρεκφαστά-
δικα».

Όμως απορίες πάνω στ’ αυγό θα 
έχετε και μάλιστα πάρα πολλές. Για 
το λόγο αυτό σήμερα θα αναφερθώ 
στη δομή του αυγού και θα λυθούν οι 
απορίες σας.

Ξεκινώντας από έξω προς τα μέσα 
του αυγού.

Εξωτερικά έχομε το κέλυφος που 
είναι πορώδες και αποτελείται από 
ασβέστιο. Αυτοί οι μικροσκοπικοί πό-
ροι επιτρέπουν την έξοδο υγρασίας 
του αυγού από τα μέσα προς τα έξω, 
όπως επίσης επιτρέπουν και την εί-
σοδο διαφόρων οσμών και αόρατων 
μικροοργανισμών (βακτήρια κτλ). 
Εσωτερικότερα του κελύφους υπάρ-
χουν δυο στρώματα μεμβρανών.

Κατόπιν των δύο μεμβρανών 
υπάρχει το ασπράδι το οποίο ονομά-
ζεται και λεύκωμα. Είναι ένα υδαρές 
διάλυμα της αλβουμίνης (albumine) 
και της γκλοβουλίνης (globuline). 
Λευκώματα ίσον πρωτεΐνες και το 
ασπράδι περιέχει κάπου 12 στον 
αριθμό. Όταν σπάσετε ένα φρέσκο 
αυγό πάνω σ’ ένα πιάτο θα δείτε 
ένα μέρος από το ασπράδι του να 
είναι κολλημένο πάνω στον κροκό, 
το οποίο είναι και πιο παχύρρευστο 
από το υπόλοιπο ασπράδι το οποίο 
απλώνεται στο πιάτο όχι τόσο ελεύ-
θερα.

Στη συνέχεια παρατηρούμε δυο 
στριφογυριστές ασπρογκρίζες λευ-
κωμάτινες κλωστές οι οποίες είναι 
κολλημένες πάνω στη μεμβράνη του 
κροκού και καταλήγουν κατά μήκους 
του αυγού και κολλημένες πάνω στις 
μεμβράνες, που είναι προσαπτόμε-
νες στο κέλυφος. Αυτές οι κλωστές 
ονομάζονται χάλαζες (chalazes) και 
οι οποίες κρατούν τον κροκό αιω-
ρούμενο μέσα στο ασπράδι, χωρίς ν’ 
ακουμπά το κέλυφος.

Ο κροκός έχει μία μεμβράνη η 
οποία συγκρατεί την ημίρευστη μάζα 
του και πάνω σ’ αυτή την μεμβρά-
νη παρατηρούμε μια μεγάλη άσπρη 
κοκίδα, τον βλαστό. Ο κροκός πε-
ριέχει λίπη, πρωτεΐνες και νερό. Τα 
μισά λίπη του έχουν ιδιότητες γα-
λακτοματοποιητή. Αυτό σημαίνει ότι 
το μόριο αυτό από το ένα άκρο του 
είναι λιπόφυλλο (έλκει το λίπος) και 
από το άλλο άκρο υδρόφυλλο (έλκει 
το νερό) οπότε γίνεται ο ενδιάμεσος 
κρίκος που συνδέει τα μόρια νερού 
και λίπους, π.χ. το λαδόξυδο διαχω-
ρίζεται με το βοήθεια του κροκού γί-
νεται κρεμώδες και ομοιογενές. Άλλο 
παράδειγμα είναι η μαγιονέζα (δη-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΕΦ
και οι απορίες σας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΠΑΚΑΛΗ*

λαδή ενώνεται το λάδι με το ξύδι και 
τη μουστάρδα). Πάνω στη μαγιονέζα 
βασίζεται και η σάλτσα του καίσαρα 
(caesar dressing). Με τη μόνη διαφο-
ρά ότι σ’ αυτή τη μαγιονέζα προσθέ-
τομε και άλλα υλικά όπως σκόρδο, 
αντσούγιες, κάπαρη, κτλ.)

Εάν διαφέρει το χρώμα του κρο-
κού από το ένα αυγό στο άλλο, αυτό 
οφείλεται στις τροφές. Από διατροφι-
κής αξίας είναι η ίδια. Το χρώμα είναι 
πιο έντονο όταν η τροφή βασίζεται σε 
αραβόσιτο (κιτρινο-πορτοκαλώδες).

Γιατί ο αραβόσιτος είναι πλούσιος 
σε ξανθοφύλλες που είναι παράγωγα 
των καροτενοειδών που στην ομάδα 
αυτή ανήκει η κρυπτοξανθίνη, που 
είναι βασική χρωστική των σπυριών 
του. Καμμιά φορά βλέπετε αίμα μέσα 
στο αυγό στον κροκό. Αυτό οφείλεται 
σε ρήξη μικρών αιμοφόρων αγγείων 
μέσα στο ωοθυλάκιο όπου αναπτύσ-
σεται ο κροκός και που είναι ακόμα 
προσκολλημένος στην ωοθήκη της 
κότας. Αυτό στο μάτι φαίνεται άσχη-
μο και απαίσιο, όμως δεν παρουσιά-
ζει κανένα κίνδυνο για την υγεία εφό-
σον ψηθεί πάνω από 70ºC. Ο κρο-
κός περιέχει ένα είδος λίπους που 
ονομάζεται λεκιθίνη (lecithin) (είναι 
τα φωσφολιπίδια), η οποία ενώνει 
νερό και λίπη, όπως προαναφέραμε.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σ’ ένα κιλό 
αυγά φρέσκα το 60% είναι το ασπρά-
δι, δηλαδή 600 γρ., το 30% ο κροκός, 
δηλ. 300 γρ., το 10% το κέλυφος, 
δηλ. 100 γρ.

Οι κατηγορίες είναι έξη αναλόγως 
του βάρους των.

Α. Πολύ μικρά κάτω από 45 γρ.
Β. Μικρά, το λιγότερο 45 γρ.
Γ. Μέτρια, το λιγότερο 50 γρ. 
Δ. Μεγάλα, το λιγότερο 60 γρ.
Ε. Πολύ μεγάλα, το λιγότερο 70 γρ.
Ζ. Τζάμπο, πάνω από 75 γρ.

Τα γνωρίσματά τους

Όταν το αυγό είναι πολύ φρέσκο 
ο θάλαμος που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος του δεν πρέπει να ξεπερνά 
το μισό εκατοστό (5 χιλιοστά του μέ-
τρου). Όταν είναι πολυκαιρνό τότε 
αυτός ο θάλαμος μεγαλώνει επειδή 
το αυγό δια μέσου των πόρων του 
κελύφους έχει αφυδατωθεί. Αυτό 
μπορείτε να το διαπιστώσετε με δυο 
τρόπους.

Ο ένας είναι να βυθίσετε το αυγό 
σε διάλυμα νερού με αλάτι. Θα δεί-
τε όσο πιο μπαγιάτικο είναι τόσο πιο 
πολύ βγαίνει πάνω από την επιφά-
νεια του υγρού.

Ο δεύτερος, όταν το αναταράξουμε 
δεν πρέπει να ακούσουμε κανέναν 
χτύπο στα τοιχώματα του κελύφους.

Ο οπτικός έλεγχος γίνεται, άμα 
σπάσατε ένα αυγό πάνω σ’ ένα πιά-

το και διαπιστώσατε ότι το ασπράδι 
δεν απλώνεται εύκολα και είναι συσ-
σωρευμένο γύρω από τον κροκό. Ο 
δε κροκός πρέπει να είναι στρογγυ-
λός και φουσκωτός. Αυτά σημαίνουν 
ότι το αυγό είναι φρέσκο.

Σήμερα βρίσκομε αυγά παστεριω-
μένα που εκτίθενται σε θερμοκρασί-
ες όπου καταστρέφεται η σαλμονέλα. 
Όμως πρέπει να ξέρετε ότι το σημείο 
της θερμοκρασίας για την εξόντωση 
των μικροβίων με το σημείο πήξεως 
του είναι πολύ κοντά. Για το λόγο 
αυτό όταν προστεθεί ζάχαρη ή αλάτι 
τότε μετατίθεται το σημείο πήξεως σε 
μεγαλύτερη θερμοκρασία.

Το αυγό ως μέσο πήξεως με τη 
βοήθεια της θερμότητας οι πρωτε-
ϊνούχες του ουσίες αλβωμίνη και 
γκλοβουλίνη πήζουν και ταυτόχρο-
να συγκρατούν υγρά, π.χ. το κρέμ-
καραμελέ είναι μείγμα γάλακτος αυ-
γών και ζάχαρης. Όταν ψηθεί αυτό 
γίνεται συμπαγές.

Πρέπει να ξέρετε όταν ψηθεί σε 
μεγάλη θερμοκρασία ή για αρκετή 
ώρα τότε στο κρεμ καραμελέ θα δι-
απιστώσετε στη δομή του εσωτερικά 
φουσκάλες. Για το λόγο αυτό όλες 
αυτές οι κρέμες ψήνονται σε μπαιν-
μαρί και σε θερμοκρασία που να μην 
ξεπερνά τους 80ºC.

Ακόμα το ασπράδι λειτουργεί και 
σαν μέσο διαύγασης. Δηλαδή όταν 
θέλομε ένα ξάστερο και καθαρό κον-
σομέ από αιωρούμενα σωματίδια, 
τότε αναμειγνύατε ασπράδια αυγών 

με κιμά και ψιλοκομμένα μυρωδικά 
και τα ανακατεύομε όλα μαζί με κρύο 
ζωμό κότας ή βοδινό μέχρι να σιγο-
βράσει. Σ’ αυτό το διάστημα ανακα-
τεύομε συνεχώς για να μην κολλήσει. 
Κατόπιν αφού αρχίσει να σιγοβράζει 
χαμηλώνομε την φωτιά και δεν ανα-
κατεύομε πλέον. Απ’ αυτό το σημείο 
αρχίζει η δράση της διαύγασης, το 
ασπράδι πήζει και στο διάβα του 
παρασύρει μαζί όλα τα αιωρούμενα 
σωματίδια και ανεβαίνει προς την 
επιφάνεια, διάρκεια βρασμού πολύ 
σιγανά 40’ λεπτά της ώρας έως 1 
ώρα.

Συνέχεια για τ’ αυγά στο επόμενο 
τεύχος...

Στη μνήμη του αδερφού μου Ηλία.

Ο Σεφ,
Φώτιος Μπακάλης
*Ο ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ Είναι από-

φοιτος της σχολής μαγείρων I.T.H.Q. 
(Institut tourisme hotelliere du 
Quebec) με τετραετή φοίτηση και 3 
διπλώματα, α) Etudes Professionels 
de Cuisine Etablissement 2 ans, 
b) Patisserie pour les hotels and 
Restaurants 1 an, γ) Cuisine evolutive 
pour les hotels και Restaurants 1 an.

Εχει πιστοποιητικά σπουδών και 
σοκολατοποιΐας από την Calao-Barry 
όπως επίσης και πρακτική εξάσκηση 
στη Γαλλία (στην πόλη Anecy, κοντά 
στη Λυών).
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Σάββατο 9 Οκτωβρίου 1982: Την απογευματινή 
ησυχία των καθισμένων στα πεζοδρόμια ελάχιστων 
θαμώνων των καφενείων της κεντρικής λεωφόρου 
της Σπάρτης διακόπτει το πέρασμα ενός δρομέα. 
Είναι φανερά ταλαιπωρημένος και η αθλητική του 
περιβολή πνιγμένη στη σκόνη και στον ιδρώτα. Με 
διασκελισμό ασταθή αλλά χαμογελαστός διασχίζει 
τη Λεωφόρο Κ. Παλαιολόγου, και φθάνει στο άγαλ-
μα του βασιλιά Λεωνίδα. Σκύβει και το φιλάει.

 Ποιός είναι τούτος άραγε; Από πού έρχεται και 
γιατί τρέχει; Μετά από μισή ώρα περίπου ακολου-
θεί ένας άλλος και αργότερα ένας τρίτος δρομέας 
συμπληρώνει την αθλητική ομάδα. Στο άγαλμα τούς 
περιμένουν τρεις - τέσσερις ξένοι. Είναι ο Βρετα-
νός Γενικός Πρόξενος στην Ελλάδα που μαζί με 
κάποιους υπαλλήλους της Πρεσβείας είχαν έλθει 
να υποδεχθούν τους δρομείς. Σε λίγο το μυστήριο 
ξεδιαλύνεται. Έκπληκτη η Σπάρτη πληροφορείται 
πως τέσσερις Βρετανικοί αξιωματικοί της RAF, 
με επικεφαλής τον ελληνολάτρη Σμήναρχο John 
Foden, ήθελαν να αποδείξουν στην πράξη το κα-
τόρθωμα του αρχαίου ημεροδρόμου Φειδιππίδη. 
Ο τελευταίος, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το 490 
π.Χ. διάνυσε την απόσταση Αθήνας - Σπάρτης σε 
λιγότερο από δύο μέρες, όταν, όντας αγγελιοφόρος 
των Αθηναίων, έσπευσε να ζητήσει τη βοήθεια των 
Λακεδαιμονίων για τη μάχη του Μαραθώνα. Κατά 
τον Έλληνα ιστορικό, ο Φειδιππίδης έφθασε στη 
Σπάρτη... την δευτεραίαν (την δεύτερη δηλαδή 
ημέρα). Οι Βρεττανοί, μετά από εμπεριστατωμένη 
μελέτη και έρευνα, ακολουθούν την πλησιέστερη 
προς την περιγραφή του Ηροδότου διαδρομή. Ξεκι-
νώντας την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 1982 το πρωΐ 
από την Αθήνα, φθάνουν οι τρεις από τους τέσσερις 
κατάκοποι αλλά πανευτυχείς... την δευτεραίαν στη 
Σπάρτη. Τους πήρε λιγότερο από 40 ώρες για να 
διανύσουν την απόσταση των 250 χιλιομέτρων 
μέσα από δύσβατα μονοπάτια και κακοτράχαλα 
βουνά. Έτσι μια σελίδα της Ελληνικής Ιστορίας 
επιβεβαιώνεται, ο Ηρόδοτος επαληθεύεται και το 
Σπάρταθλον γεννιέται. Για την ιστορία αναφέρουμε 
ότι πρώτος τερμάτισε ο John Scholten, δεύτερος 
ο εμπνευστής του αγωνίσματος John Foden και 
τρίτος ο John MacCarthy.

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 1983: Ώρα 7 το 
πρωΐ δίδεται στην Αθήνα η εκκίνηση του πρώτου 
επισήμου Διεθνούς Σπάρταθλον. Τις πρώτες πρω-
ϊνές ώρες του Σαββάτου τερματίζει θριαμβευτικά 
πρώτος ο Έλληνας Γιάννης Κούρος σε 21 ώρες και 
53’ μπροστά στο άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα. Η 
Σπάρτη, αγουροξυπνημένη και έκπληκτη από τον 
καταπληκτικό και απρόσμενο χρόνο του νικητή, τον 
υποδέχεται με τιμές ήρωα. Τον Κούρο ακολουθεί 
ο Γιουγκοσλάβος Dustin Mravlje σε 24 ώρες και 
39’. Τρίτος τερματίζει ο Βρετανός Alan Fairbrother 
σε 27 ώρες και 39’. Λίγες ώρες αργότερα στην 
πλατεία της Σπάρτης ο κόσμος αποθεώνει όχι 
μόνο τους νικητές αλλά όλους όσους τερμάτισαν 
και το Σπάρταθλον αρχίζει τη λαμπρή πορεία του 
στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Τον επόμενο 
χρόνο, το 1984, ιδρύεται ο Διεθνής Σύνδεσμος 
Σπάρταθλον που έμελλε να παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην επιτυχή διεξαγωγή του αγωνίσματος και 
την αναγόρευσή του σε κορυφαία υπερμαραθώνια 
κούρσα σε όλο τον κόσμο. Από εκείνη την πρώτη 
επίσημη διοργάνωση μέχρι και σήμερα, το Σπάρ-
ταθλον «ενηλικιώθηκε», οργανώθηκε και αποτελεί 
πλέον τη μοναδική υπερμαραθώνια απόσταση σε 

όλο τον κόσμο, που έχοντας εξακριβωμένη την 
ιστορική της βάση, εξακολουθεί να παραμένει πιστή 
στο Ολυμπιακό ιδεώδες της κλασικής αρχαιότητας. 
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που λαμβάνουν μέρος 
κάθε τέλος Σεπτέμβρη στο Σπάρταθλον (αυτή τη 
χρονική περίοδο τοποθετεί ο Ηρόδοτος το εγχεί-
ρημα του Φειδιππίδη), τερματίζοντας μπροστά 
στο άγαλμα του Λεωνίδα, παίρνουν για μοναδικό 
τους έπαθλο ένα στεφάνι σπαρτιάτικης αγριελιάς, 
ένα απλό μετάλλιο και ξεδιψούν με το νερό του 
Ταϋγέτου που τους προσφέρουν τα κορίτσια του 
Λυκείου των Ελληνίδων της Σπάρτης. Επί χρόνια 
τώρα, τούτοι οι γίγαντες της φυσικής αντοχής και 
της ανθρώπινης θέλησης τρέχουν στα χνάρια του 
αρχαίου ημεροδρόμου χωρίς κανένα απολύτως 
οικονομικό κίνητρο ή χρηματικό αντάλλαγμα. Και 
είναι πράγματι συγκλονιστικό να τους βλέπεις, 
την ώρα του τερματισμού, να φιλούν τα πόδια του 
αγάλματος του Λεωνίδα, άλλοτε τοποθετώντας 
λίγα λουλούδια κι άλλοτε, εξουθενωμένοι από την 
προσπάθεια, ραίνοντάς το με δάκρυα χαράς για την 
επιτυχία της υπεράνθρωπης προσπάθειάς τους. 
Κι ακόμη είναι φανταστικό το πως εναλλάσσονται 
αδιάκοπα τα συναισθήματά τους, εκεί λίγο πριν το 
τερματισμό. Το γέλιο δίνει τη θέση του στο δάκρυ 
και η σωματική κόπωση στην ψυχική υπερένταση. 
Κι όλα τούτα τα συναισθήματα καταγράφονται με 
εκπληκτική ενάργεια στην έκφραση του προσώπου 
τους. Μερικές φορές με το άγγιγμα του αγάλματος 
επέρχεται η κατάρρευση, κι άλλες πάλι, το πείσμα 
για την επίτευξη του σκοπού αποτυπώνεται στη 
θριαμβικά υψωμένη προς το άγαλμα γροθιά του 
δρομέα. Πάντως το σίγουρο είναι πως σε κείνα 
τα τελευταία δραματικά μέτρα του τερματισμού 
δεν είναι σε θέση να διακρίνεις αν η έκφραση του 
προσώπου του αθλητή οφείλεται στην προσπάθεια 
καταβολής και της τελευταίας ικμάδας της δύναμής 
του για να φθάσει στο περιπόθητο τέρμα και το 
άγαλμα ή μήπως και είναι το ξέσπασμα όλων των 
συναισθημάτων που, τρέχοντας ακατάπαυστα για 
δύο μέρες, κουβαλούσε μέσα του. Έχει και μια ακό-
μη ιδιαιτερότητα τούτο το αγώνισμα που το κάνει 
να ξεχωρίζει από τ’ άλλα. Όποιος λάβει μέρος και 
τερματίσει αισθάνεται νικητής. Δεν έχει σημασία 
αν πριν από αυτόν τερμάτισαν άλλοι. Ούτε και τον 
ενδιαφέρει η σειρά που τερμάτισε. Αρκεί που έλαβε 
μέρος και μέσα στο χρονικό όριο των 36 ωρών άγ-
γιξε το άγαλμα του Λεωνίδα στο τέρμα της διαδρο-
μής. Αισθάνεται και είναι πραγματικά νικητής αφού 
τερματίζοντας στη Σπάρτη επιβεβαίωσε τα τεράστια 
αποθέματα φυσικής αντοχής και ψυχικής δύναμης 
που διαθέτει. Να λοιπόν γιατί το Σπάρταθλον είναι 
μοναδικό στον κόσμο. Γι’ αυτό άλλωστε και κατα-
τέθηκαν  από τον Διεθνήο Σύνδεσμοο Σπάρταθλον 
προτάσεις με τον σχετικό φάκελο, ώστε να συμπε-
ριληφθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. 

Οι «αρμόδιοι» απέρριψαν την πρόταση ισχυριζό-
μενοι πως είναι αγώνισμα στίβου και όχι ξεχωριστό 
άθλημα και σαν τέτοιο δεν είχε αναγνωρισθεί από 
την IAFF (Διεθνή Ομοσπονδία Αθλημάτων Στίβου). 
Παρά την πικρία δεν απογοητεύτηκαν όσοι ενδια-
φέρονται για την προώθηση του αθλήματος.

Όπως και νά ‘χει το πράγμα η Σπάρτη κάθε τέ-
λος Σεπτέμβρη, καλωσορίζει και τιμά με απέριττο 
τρόπο τους άξιους συνεχιστές της πορείας του 
Φειδιππίδη, άνδρες και γυναίκες, που έρχονται 
από δεκάδες χώρες της Υφηλίου, φιλοδοξώντας να 
τον μιμηθούν. Και αισθάνθηκε ιδιαίτερη χαρά και 

27 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ
1982 – 2009 το χρονικό μιας εικοσιεφταετίας

μεγάλη συγκίνηση όταν στο Σπάρταθλον του 2000 
υποδέχθηκε, καλωσόρισε και τίμησε το δικό της 
αθλητή. Τον πρώτο Λάκωνα, τον Κώστα τον Μιχα-
λόπουλο, που τερμάτισε ακμαίος και θριαμβευτικά, 
κάνοντας όλους τους Λάκωνες περήφανους για την 
αθλούμενη νεολαία τους.

Τελικά είτε το Σπάρταθλον είναι αγώνισμα και όχι 
άθλημα, είτε αναγνωρισθεί από την IAFF ή όχι, η 
Σπάρτη θα συνεχίσει να το στηρίζει γιατί το θεω-
ρεί και είναι δικό της. Κι ακόμη θα συνεχίσει κάθε 
χρόνο να υποδέχεται, να καλωσορίζει και να τιμά 
με το δικό της λιτό τρόπο όλους όσοι φιλοδοξούν 
να επαναλάβουν το κατόρθωμα του Αθηναίου ημε-
ροδρόμου, λαμβάνοντας σαν έπαθλο ένα στεφάνι 
αγριελιάς και πίνοντας λίγο νερό από τις πηγές 
του Ταϋγέτου. Είναι κάτι που το οφείλει στο ήθος, 
στην ιστορία της αλλά και σε όσους, σε πείσμα 
της γκρίζας και πεζής σημερινής αθλητικής μας 
πραγματικότητας, εξακολουθούν να πιστεύουν 
στο αρχαίο πνεύμα το αθάνατο, του ωραίου, του 
μεγάλου και του αληθινού.

Στη Σπάρτη το άγαλμα του Λεωνίδα που τερματίζουν 
οι δρομείς.

Κώστας Μιχαλόπουλος. Ο πρώτος Λάκωνας νικητής 
το 2000.

Ο Γιάννης Κούρος που κατέχει το ρεκόρ στο 
Σπάρταθλο

Σάββατο 22 Αυγούστου 2009
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Οσο εξιστορεί το δράμα του ο ογδο-
ντατριάχρονος Λουκάς Χρηστίδης, είναι 
ψύχραιμος.
Αφηγείται τα όσα φοβερά υπέστη στις 

φυλακές του καθεστώτος του Ενβέρ 
Χότζα επί είκοσι οχτώ ολόκληρα χρό-
νια λες και ήταν σχολική τιμωρία. Οταν 
όμως φτάνει στο σήμερα σπάει:
«Ο,τι έκανα το έκανα για την Ελλάδα, 

και τώρα δεν αναγνωρίζουν ότι είμαι 
Ελληνας κάνουν πως δεν με ξέρουν», 
λέει βουρκωμένος.
Το παράπονο του Λουκά Χρηστίδη, εί-

ναι το παράπονο ενός κατάσκοπου τον 
οποίο οι μυστικές υπηρεσίες της πατρί-
δας του έριξαν στο «στόμα του λύκου» 
απ’ όπου βγήκε ζωντανός ως εκ θαύ-
ματος και όταν επέστρεψε του γύρισαν 
την πλάτη! Τον στρατολόγησαν και τον 
έστειλαν στην Αλβανία, όπου συνελή-
φθη, φυλακίστηκε, βασανίστηκε φρικτά 
και τώρα, στο τέλος της ζωής του, ψυ-
χικό ερείπιο πλέον, εγκαταλελειμμένος 
και από την ίδια του την οικογένεια, 
περιμένει τη δικαίωση από την πολιτεία 
μέσω μιας ταυτότητας που να βεβαιώ-
νει ότι είναι Ελληνας. Η περιπέτεια του 
Χρηστίδη θα μπορούσε να είναι σενάριο 
κατασκοπικής ταινίας. Βορειοηπειρώτης 
από το ελληνόφωνο χωριό Δρυμάδες της 
Χειμάρρας, δραπέτευσε το 1944 για τη 
«μητέρα Ελλάδα» σε ηλικία είκοσι χρό-
νων και από την Κέρκυρα όπου έφτασε 
με βάρκα κατέληξε εθελοντής χωροφύ-
λακας στη Ναύπακτο και από εκεί με 
το τέλος του εμφυλίου εγκαταστάθηκε 
στην Ηγουμενίτσα όπου δημιούργησε 
οικογένεια. Εκεί το 1962 στρατολογή-
θηκε από τις ελληνικές μυστικές υπηρε-
σίες που τον προόριζαν για κατάσκοπό 
τους στην Αλβανία.
Δίκτυα Ελλήνων πρακτόρων δραστη-

ριοποιούνταν ανέκαθεν στον αλβανικό 
Νότο με σκοπό τη συλλογή πληροφο-
ριών για την κατάσταση της ελληνικής 
μειονότητας αλλά και τη στρατιωτική 
κινητικότητα δεδομένου ότι από το 1959 
στην Αυλώνα ελλιμενίζονταν σοβιετικά 
υποβρύχια. Ομως την περίοδο εκείνη 
υπήρχε ένας επιπλέον λόγος που οι Δυ-
τικοί «καίγονταν» για επιπλέον πληρο-
φόρηση: Ο Ενβέρ Χότζα τα είχε σπάσει 
ήδη με τον Χρουστσόφ, είχε στραφεί 
προς τον Μάο και τους Αμερικανούς εν-
διέφερε η τύχη της ναυτικής βάσης του 
Αυλώνα, καθώς φοβούνταν ότι οι Κινέ-
ζοι θα διαδέχονταν τους Ρώσους. Περισ-
σότερες πληροφορίες τις οποίες μόνο οι 
Ελληνες Βορειοηπειρώτες μπορούσαν 
να συγκεντρώσουν, μιας και η Αλβανία 
ήταν απροσπέλαστη στους Δυτικούς.

Η αποστολή

«Συνεργάστηκα με το Α2 του στρατού 
και την Ασφάλεια για να πάω κατάσκο-
πος στην Αλβανία μαζί με άλλους δύο 
πατριώτες, από τη Βόρειο Ηπειρο, τον 
Γεώργιο Βήτο και τον Γεώργιο Ντάτση. 
Προορισμός μας ήταν το χωριό Δίβρι 
κοντά στους Αγίους Σαράντα, όπου θα 
συναντούσαμε έναν Βορειοηπειρώτη ο 
οποίος θα μας έδινε πληροφορίες για το 
εάν υπήρχαν Ρώσοι ή Κινέζοι στην περι-
οχή. Γι’ αυτή την αποστολή θα παίρναμε 

πέντε χιλιάδες δραχμές ο καθένας…».
Στο τάγμα των Φιλιατών Θεσπρωτίας 

τους δόθηκαν από το τμήμα πληροφορι-
ών, το γνωστό Α2, συγκεκριμένες οδη-
γίες και οπλισμός -αυτόματα, πιστόλια, 
χειροβομβίδες, κ.ά.- και νύχτα πέρασαν 
στο αλβανικό έδαφος.
«Επειτα από πεζοπορία πέντε ημερών 

φτάσαμε στο χωριό Δίβρι και κρυφτήκα-
με στο δάσος. Ο αρχηγός μας συνάντησε 
κρυφά τον πληροφοριοδότη, έμαθε αυτά 
που θέλαμε και πήραμε τον δρόμο της 
επιστροφής. Στα μισά της διαδρομής 
και ενώ διασχίζαμε μεσάνυχτα μια χιο-
νισμένη χαράδρα γλίστρησα και έπεσα 
σε γκρεμό βάθους εφτά μέτρων περίπου. 
Φώναζα βοήθεια αλλά οι άλλοι δύο φο-
βήθηκαν μήπως μας ακούσουν οι αλβα-
νικοί περίπολοι και με εγκατέλειψαν. 
Εμεινα όλη τη νύχτα θαμμένος στο χιόνι 
και το πρωί με εντόπισε ο σκύλος μιας 
στρατιωτικής περιπόλου».
Ο Γολγοθάς του Ελληνα πράκτορα μό-

λις άρχιζε. Στις φυλακές των Τιράνων 
τον ανέκριναν επί δύο ολόκληρα χρόνια! 
«Ημουν δεμένος χειροπόδαρα και με 
βασάνιζαν όλο το εικοσιτετράωρο. Τα 
ποντίκια ήταν μεγαλύτερα από γάτες και 
δεν μ’ άφηναν να κοιμηθώ. Το μαρτύριο 
της αϋπνίας ήταν στην ημερήσια διάτα-
ξη, ακόμη και η εικονική εκτέλεση».
Με βαρύτατες κατηγορίες τον οδήγη-

σαν στο δικαστήριο και τον καταδίκα-
σαν σε καταναγκαστική εργασία είκοσι 
πέντε χρόνων.

Στο ορυχείο

«Με μετέφεραν σ’ ένα ορυχείο εξόρυ-
ξης χρωμίου και χαλκού στο Σπατς. Το 
στρατόπεδο αυτό ήταν το χειρότερο. Οι 
κρατούμενοι απελπισμένοι έπεφταν στα 
συρματοπλέγματα όπου τους εκτελού-
σαν οι στρατιώτες. Η θερμοκρασία στις 
στοές έφτανε στους 40 βαθμούς Κελ-
σίου. Βγαίνοντας από το ορυχείο με το 
βαγόνι η θερμοκρασία ήταν 20 υπό το 
μηδέν.
Επί δεκατέσσερα χρόνια ο Χρηστίδης 

έσκαβε στο ορυχείο ώσπου μια μέρα 
τον φώναξαν στο γραφείο του διοικη-
τή και του είπαν ότι απολύεται. «Πήγα 
στο διοικητήριο να πάρω το απολυτήριο 
όμως εκεί με περίμεναν αστυνομικοί 
που άρχισαν να με ξυλοκοπούν φωνά-
ζοντας: βρωμοέλληνα γιατί έβρισες τον 
σύντροφο Ενβέρ Χότζα; Στο δικαστήριο 
με ψευδομάρτυρες μου έβαλαν άλλα 
δέκα χρόνια φυλακή για εξύβριση του 
Χότζα».
Η «περιήγηση» στα κολαστήρια του 

Χότζα-Λεζα, Αυλώνα, Μπαλς κ.α. συ-
νεχίστηκε για τον Χρηστίδη μέχρι το 
1990, οπότε με την κατάρρευση του κα-
θεστώτος σε ηλικία εξήντα τεσσάρων 
χρόνων αποφυλακίστηκε. Ερείπιο, σω-
ματικά και ψυχικά, πήρε τον δρόμο της 
επιστροφής για την πατρίδα. «Είχα μπει 
νέος και έβγαινα γέρος. Ενας γέρος κα-
μπουριασμένος, σκελετωμένος από τις 
κακουχίες και το βάρος της σκλαβιάς».

Η απόρριψη

Το μεγαλύτερο χτύπημα το δέχτηκε 

Eίκοσι οκτώ χρόνια στις φυλακές 
του Ενβέρ Χότζα

Του Σαυρου Tζιμα

αφού πέρασε τα σύνορα. Η οικογένειά 
του που μέχρι τότε πίστευε ότι είχε σκο-
τωθεί, τον απέρριψε, εκείνοι που τον 
έσπρωξαν στην καταστροφή αδιαφόρη-
σαν. «Εφτασα στο σπίτι μου σαν ξένος. 
Ολοι οι άνθρωποι μέσα εκεί, η γυναίκα 
μου και τα τρία παιδιά μου μεγάλα πια, 
μου ήταν άγνωστοι. Το ίδιοι και εγώ για 
εκείνους. Μ’ έδιωξαν από το σπίτι και 
πήγα να ζήσω σ’ ένα καλύβι, αλλά και 
από εκεί μ’ έβγαλαν. Για όλους ήμουν 
ένας παρείσακτος».
Ο Χρηστίδης απευθύνθηκε στις αρχές 

ζητώντας βοήθεια για να επιβιώσει.
Βρήκε όμως κλειστή την πόρτα τους 

με εξαίρεση του γηροκομείου: «Ο διευ-
θυντής Γιάννης Θεοδωρίδης έμαθε την 
ιστορία μου, συγκινήθηκε και μου εξα-
σφάλισε στέγη στο ίδρυμα». Οι μυστι-
κές υπηρεσίες τον αγνόησαν, η πολιτεία 

αδιαφόρησε.
Δεν του εξασφάλισε ούτε μια μικρή 

σύνταξη, δεν του έδωσε έστω κάποια 
οικονομική ενίσχυση, ούτε τον δικαίω-
σε ηθικά. Μόλις προσφάτως, δεκαπέντε 
χρόνια μετά δηλαδή, του εστάλη μια τι-
μητική διάκριση από το υπουργείο Εξω-
τερικών.
Στο αίτημά του να του χορηγηθεί αστυ-

νομική ταυτότητα που να βεβαιώνει ότι 
είναι Ελληνας, η απάντηση ήταν η έκ-
δοση δελτίου ομογενούς, όπως αυτό με 
το οποίο είναι εφοδιασμένοι δεκάδες 
χιλιάδες Βορειοηπειρώτες. «Εγώ έγινα 
κατάσκοπος για να υπηρετήσω την Ελ-
λάδα. Πριν κλείσω τα μάτια μου ας μου 
δώσουν ένα χαρτί που να λέει αυτό που 
αισθάνομαι και είμαι, Ελληνας δηλα-
δή», λέει και δακρύζει.
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Δεκαπενταύγουστος. Σε κάθε γωνιά της Ελλά-
δας και μια εκκλησία αφιερωμένη στη χάρη της 
Δέσποινας. Στο Αρχιπέλαγος, κάθε νησί και μια 
Παναγιά, προστάτιδα των ναυτικών και ενσάρκω-
ση της Μητέρας των μητέρων. Στις «Παναγίες» 
του Αιγαίου αναβιώνει κάθε χρόνο το «Πάσχα του 
καλοκαιριού», ένα «χαρμόσυνο πένθος» και ένα 
προσκύνημα που μαγνητίζει τα πλήθη. Η Μεγαλό-
χαρη της Τήνου με τα χιλιάδες τάματα, πιο πέρα 
η μεγαλοπρεπής Εκατονταπυλιανή της Πάρου, το 
κάτασπρο ξωκλήσι της Παναγιάς της Επανωχω-
ριανής στην Αμοργό, η Παναγία η Σπηλιανή σε 
ένα μοναδικό σπήλαιο μέσα στο κάστρο των Ιπ-
ποτών της Νισύρου και τόσες άλλες, καθεμία με 
το δικό της χρώμα.
Παμπάλαιες, νεωτεριστικές, μεγαλοπρεπείς, λι-

τές, θαυματουργές, στη θάλασσα ή ψηλά στο 
βουνό, ερημικές ή πολυπάτητες, οι εκκλησίες της 
Παναγίας γιορτάζουν ανάλογα με τα τοπικά έθιμα 
και τα παραδοσιακά προϊόντα του κάθε νησιού. 
Και με μια αίσθηση από την ελληνική αρχαιότητα 
να πλανάται στην ατμόσφαιρα, από τα θρησκευ-
τικά πανηγύρια δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι 
μουσικές και οι γεύσεις, σαν μια γνώριμη από το 
παρελθόν θυσία στο Θείο.
Είναι η Παναγιά η Μεγαλόχαρη, η Βρεφοκρατού-

σα, η Ελεούσα η Θαλασσινή, η Εκατονταπυλιανή, 
η Γιάτρισσα, η Μυρτιδιώτισσα, του Σουμελά... μα 
πάνω απ’ όλα είναι η Παναγιά η Μάνα. Από τη 
μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη, σε βουνά, πό-
λεις, χωριά και νησιά, κάποια Παναγιά παρηγορεί, 
εμψυχώνει και γαληνεύει όποιον της γυρεύει βο-
ήθεια. 
Και τούτη τη Μάνα, τη μια και μοναδική, γιορτά-

ζει ο χριστιανικός κόσμος, με τη μεγαλύτερη κα-
τάνυξη και λαμπρότητα. Το Δεκαπενταύγουστο, 
χιλιάδες πιστών, με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και 
κατάνυξη, προστρέχουν στα αμέτρητα προσκυνή-
ματα, όπου λιτανεύονται οι θαυματουργές εικόνες 
της Μεγαλόχαρης για να αποθέσουν τη δική τους 
ικεσία στη χάρη Της. 
Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας η Παναγιά 

είναι η «πηγή» της ελπίδας μας και της εκπλήρω-
σης των προσδοκιών μας. 
H εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι ημέρα 

χαρμολύπης για τον χριστιανισμό. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι έχει περάσει στη λαογραφία 
μας ως θρησκευτικό πανηγύρι και όχι ως πένθος, 
γιατί αναφερόμαστε όχι απλά στον θάνατο, αλλά 
στην κοίμηση και στην μετάσταση της Παναγίας.

Τήνος: Ευαγγελίστρια

Ενα χρυσό καράβι με μια τρύπα στην πλώρη, 
που «σφραγίζεται» από ένα μεγάλο ψάρι, είναι ένα 
από τα χιλιάδες τάματα στην Παναγιά της Τήνου, 
ως ένα μεγάλο «ευχαριστώ» του καπετάνιου για 
το θαύμα της Μεγαλόχαρης. Πλήθος πιστών κατα-
κλύζουν κάθε χρόνο το νησί για το ευλαβικό προ-
σκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που ανηφορίζουν γονατιστοί προς την εκκλησία 
της Παναγίας προκειμένου να εκπληρώσουν το 
τάμα τους. Από το 1823 που βρέθηκε η θαυμα-
τουργή εικόνα, ύστερα από φανερώσεις στην Αγία 
Μοναχή Πελαγία, στην εκκλησία που χτίστηκε στο 
ίδιο σημείο εορτάζεται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λα-
μπρότητα η Κοίμηση της Θεοτόκου, με αποκορύ-
φωμα τη λιτάνευση της εικόνας στην πόλη.

Μυτιλήνη: Αγιάσου

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που κρα-
τάει τον Χριστό (Βρεφοκρατούσα) δημιουργήθηκε 
από τον Ευαγγελιστή Λουκά με μαστίχα και κερί, 
ενώ ο μοναχός Αγάθωνας από την Εφεσο τη με-

τέφερε από την Ιερουσαλήμ στη Μυτιλήνη το 803 
μ.Χ. και έγινε η αφορμή να χτιστεί το μοναστήρι 
που αποτέλεσε τη βάση του οικισμού της Αγιάσου. 
Στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας λειτουργούν 
το Λαογραφικό Μουσείο με πολύτιμα έργα λαϊ-
κής τέχνης και το Εκκλησιαστικό Μουσείο, όπου 
υπάρχουν ιερά λείψανα Αγίων και δημιουργήματα 
εκκλησιαστικής χειροτεχνίας.

Ανδρος: Θεοσκέπαστη

Η εκκλησιά της Παναγιάς υψώνεται κοντά στο 
λιμάνι της Ανδρου. Σύμφωνα με την παράδοση, 
ένα βράδυ με φουρτούνα η εικόνα της Παναγίας 
ερχόταν από το πέλαγος προς την ακρογιαλιά με 
ένα παράξενο φως. Νησιώτες το ακολούθησαν και 
τους οδήγησε σε μια σπηλιά, όπου πάνω σε φύ-
κια είδαν την εικόνα Της. Τη μετέφεραν στο παρεκ-
κλήσι του Αγίου Αθανασίου, αλλά την άλλη μέρα η 
εικόνα γύρισε στη σπηλιά! Εκεί χτίστηκε ο ναός, 
που πήρε το όνομά του από το επόμενο θαύμα 
της Παναγίας. Η ξυλεία ενός καραβιού που ξέβρα-
σε η θάλασσα κοντά στο ναό χρησιμοποιήθηκε για 
να φτιαχτεί η σκεπή. Οι ντόπιοι πίστεψαν ότι την 
έστειλε η Παναγία και την ονόμασαν Θεοσκέπα-
στη.

Κύθηρα: Μυρτιδιώτισσα

Σύμφωνα με την παράδοση, περίπου το 1400, 
ένας βοσκός βρήκε την εικόνα της Παναγίας ανά-
μεσα σε μυρτιές. Την πήρε σπίτι του αλλά εκείνη 
βρέθηκε και πάλι στο ίδιο σημείο με τις μυρτιές. 
Εκείνος κατάλαβε ότι ήταν θέλημα της Παναγίας 
να χτιστεί εκεί ναός. Χαρακτηριστικό της εικόνας 
είναι το μαύρο χρώμα των προσώπων της Πανα-
γίας και του Θείου Βρέφους. Βλέποντας από ψηλά 
την εκκλησία με φόντο τη θάλασσα, υπάρχουν 
δύο μακρόστενοι σχηματισμοί από βράχια και ξέ-
ρες. Σύμφωνα με την παράδοση είναι πλοία πει-
ρατών που θέλησαν να κλέψουν την εικόνα Της. 
Οταν πλησίασαν τη στεριά, εκείνη τους πέτρωσε.

Ιος: Παναγιά Γκρεμιώτισσα

Ιερό προσκύνημα στην Ιο είναι η Παναγιά η Γκρε-
μιώτισσα. Η γραφική νησιώτικη εκκλησία είναι χτι-
σμένη πάνω σε απρόσιτο γκρεμό. Σύμφωνα με 
την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Κοιμή-
σεως ταξίδεψε από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη 
και έφθασε στα φιλόξενα ακρογιάλια του νησιού 
σε μια μικρή σχεδία με ένα αναμμένο καντήλι. Στο 
πιο περίβλεπτο μέρος της Χώρας, δίπλα σε ένα 
γέρο φοίνικα που θυμίζει την παλαιά ονομασία του 
νησιού «Φοινίκη», η Γκρεμιώτισσα, όπως λένε οι 
νησιώτες, «εποπτεύει και φυλάει το νησί της από 
κάθε κακό».

Νίσυρος: Σπηλιανή

Στη Νίσυρο μέσα στο κάστρο των Ιπποτών ανε-
γέρθηκε η Παναγία η Σπηλιανή, που έλαβε το 
όνομά της εξαιτίας του φυσικού χώρου του σπη-
λαίου στο οποίο βρίσκεται από το 1600 μ.Χ. Εντυ-
πωσιακό είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο της με την 
Παρθένο και το Θείο Βρέφος, εικόνα της ρωσικής 
σχολής, η οποία είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κα-
λυμμένη από τάματα πιστών. Ναυτικοί, κάτοικοι 
του νησιού, προσκυνητές έχουν κάτι να διηγηθούν 
για τη βοήθεια που έλαβαν από τη Μεγαλόχαρη. 
Ενα παλιό έθιμο που διατηρείται ακόμα και σήμε-
ρα είναι το «τάξιμο» στην Παναγία. Γυναίκες, οι 
λεγόμενες «Νιαμερίτισσες», από τη Νίσυρο και 
αλλού, πηγαίνουν στο Μοναστήρι στις 6 Αυγού-
στου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος), ντύνονται στα 

μαύρα, τρώνε φαγητό χωρίς λάδι και ημερησίως 
κάνουν τριακόσιες μετάνοιες. Γυρνάνε ανήμερα 
της Παναγίας.

Σαντορίνη: Επισκοπής

Η εκκλησία του 11ου μ.Χ. αιώνα με τις μοναδικές 
τοιχογραφίες, που κτίστηκε από τον αυτοκράτορα 
Αλέξιο Α’ Κομνηνό, κατάφερε να επιβιώσει από 
πολλές λεηλασίες και φυσικές καταστροφές, κυ-
ρίως σεισμούς. Βρίσκεται στο χωριό Μέσα Γωνιά 
και είναι το πιο σημαντικό βυζαντινό μνημείο της 
Σαντορίνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
το τέμπλο της, το οποίο αποτελεί σπάνιο δείγμα 
σμίλευσης μαρμάρου, το επιβλητικό καμπαναριό 
και η εξωτερική σκάλα. Η πιο σημαντική εικόνα 
που βρίσκεται στο ναό είναι η Παναγιά Γλυκοφι-
λούσα, η οποία συμμετείχε στις λιτανείες στα τείχη 
της Κωνσταντινούπολης και δόθηκε στο Ναό της 
Επισκοπής τον 11ο αιώνα.

Πάρος: Εκατονταπυλιανή

O ναός της Παναγίας Εκατονταπυλιανής με τις 
100 πύλες είναι από τα σπουδαιότερα παλαιο-
χριστιανικά μνημεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις 
αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., όταν, σύμφωνα με 
την παράδοση, το καράβι που μετέφερε την Αγία 
Ελένη στους Αγίους Τόπους έπεσε σε θαλασσοτα-
ραχή και σταμάτησε στην Πάρο. Ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος ίδρυσε την Εκατονταπυλιανή μετά 
το θάνατο της μητέρας του, ως εκπλήρωση του 
ιερού της χρέους.
Οι κάτοικοι του νησιού συνδέουν τη μεγαλοπρέ-

πεια της Εκατονταπυλιανής με εκείνη της Αγίας 
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Την ονομάζουν 
δε και Καταπολιανή, καθώς είναι χτισμένη «κατά 
την πόλη».

Σαμοθράκη: Κρημνιώτισσα

Γαντζωμένο στα βράχια σαν αετοφωλιά, στην 
άκρη ενός απόκρημνου βράχου σε μεγάλο υψόμε-
τρο βρίσκεται το ξωκλήσι της Παναγιάς Κρημνιώ-
τισσας. Το όνομά της προήλθε από την τοποθεσία 
όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Οι ντόπιοι 
διηγούνται ότι, την εποχή της Εικονομαχίας, Σα-
μοθρακίτες βοσκοί βρήκαν την εικόνα κοντά στην 
παραλία και τη μετέφεραν σε μια σπηλιά. Εκείνη 
εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε ξανά στο βράχο, 
όπου τελικά χτίστηκε το ξωκλήσι με τα πενήντα, 
σκαμμένα πάνω στο βράχο, σκαλοπάτια.

Αστυπάλαια: Πορταΐτισσα

Το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αστυπάλαιας γίνεται 
το Δεκαπενταύγουστο στην Παναγιά την Πορταΐ-
τισσα, που χτίστηκε πριν από 240 χρόνια από τον 
Οσιο Ανθιμο, ο οποίος λέγεται ότι στο Αγιον Ορος 
έβαλε την εικόνα της Πορταΐτισσας των Ιβήρων 
επάνω σε ανολοκλήρωτη εικόνα και ύστερα από 
ολονύχτια προσευχή είδε το πρόσωπο της Πανα-
γίας να αποτυπώνεται στο ξύλο. Οταν επέστρεψε 
στην Αστυπάλαια, συκοφαντήθηκε από τους ντό-
πιους και του ζητήθηκε να αποχωρήσει μαζί με την 
εικόνα. Προσπάθησε να τη βγάλει απ’ τη θέση της 
τρεις φορές αλλά εκείνη αρνήθηκε να εγκαταλείψει 
το νησί. Ο εορτασμός της τον Δεκαπενταύγουστο 
συνοδεύεται από το ξακουστό κυνήγι του κόκορα 
πάνω στο γράσο.

Η Παναγία του Σουμελά

Στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Κα-
στανιά, βρίσκεται το πνευματικό κέντρο του Ποντι-

Δεκαπενταύγουστος: Οι Έλληνες τιμούν την Παναγία τους
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

(Κείμενο): Ουκ ειμί απόστολος, ουκ ειμί ελεύθε-
ρος; ουχί Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα; 
Ου το έργον μου υμείς εστε εν Κυρίω; 

Ει άλλοις ουκ ειμί απόστολος, αλλά γε υμίν ειμι· 
η γαρ σφραγίς της εμής αποστολής υμείς εστε εν 
Κυρίω. Η εμή απολογία τοις εμέ ανακρίνουσιν αύτη 
εστί.

Μη ουκ έχομεν εξουσίαν φαγείν και πιείν; Μη ουκ 
έχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκα περιάγειν, ως 
και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου 
και Κηφάς; Ή μόνος εγώ και Βαρνάβας ουκ έχομεν 
εξουσίαν του μη εργάζεσθαι;

Τις στρατεύεται ιδίοις οψωνίοις ποτέ; Τις φυτεύει 
αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού ουκ εσθίει; Ή τις 
ποιμαίνει ποίμνην και εκ του γάλακτος της ποίμνης 
ουκ εσθίει;

Μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλώ; Ή ουχί και ο νό-
μος ταύτα λέγει; εν γαρ τω Μωϋσέως νόμω γέγρα-
πται· ου φιμώσεις βουν αλοώντα, μη των βοών 
μέλει τω Θεώ; Ή δι’ ημάς πάντως λέγει; δι’ ημάς γαρ 
εγράφη, ότι επ’ ελπίδι οφείλει ο αροτριών αροτριάν, 
και ο αλοών της ελπίδος αυτού μετέχειν επ’ ελπίδι.

Ει ημείς υμίν τα πνευματικά εσπείραμεν, μέγα 
ει ημείς υμών τα σαρκικά θερίσομεν; Ει άλλοι της 
εξουσίας υμών μετέχουσιν, ου μάλλον ημείς; Αλλ’ 
ουκ εχρησάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα 
στέγομεν, ίνα μη εγκοπήν τινα δώμεν τω ευαγγελίω 
του Χριστού.

(Μετάφραση): Εάν, έστω, δι’ άλλους ανθρώπους 
δεν είμαι Απόστολος, αλλά δια σας οπωσδήποτε 
είμαι. Μαρτυρία και απόδειξις και επίσημος σφρα-
γίς του αποστολικού μου αξιώματος και έργου 
είσθε σεις με την χάριν του Κυρίου. Η απολογία 
μου εις εκείνους, οι οποίοι μου κάνουν ανάκρισιν 
και ερευνούν με καχυποψίαν να μάθουν, αν είμαι 
Απόστολος, είναι αυτή ακριβώς, το έργον που έχω 
κάμει εις σας. Και, λοιπόν, μήπως εγώ και οι συ-
νεργάται μου δεν έχομεν δικαίωμα να φάγωμεν και 
να πίωμεν αυτά που μας προσφέρουν οι μαθηταί 
μας δια την διατροφήν μας; Μήπως δεν έχομεν 
και ημείς δικαίωμα να έχωμεν μαζή μας ανά τας 
διαφόρους περιοδείας μας Χριστιανήν αδελφήν, δια 
να μας υπηρετή, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και 
οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς; Ή 
μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν δικαίωμα να 
μη εργαζώμεθα βιοποριστικόν έργον, (όπως και οι 
άλλοι Απόστολοι) και να ζώμεν από τα βοηθήματα, 
που με αγάπην θα μας προσφέρουν οι μαθηταί μας; 
Σας ερωτώ· ποιός ποτέ στρατιώτης παίρνει μέρος 
εις μίαν εκστρατείαν, εις ένα πόλεμον και πληρώνει 
ο ίδιος την τροφήν και τον οπλισμόν του; Ποιός φυ-
τεύει αμπέλι και από τον καρπόν αυτού δεν τρώγει; 
Ή ποιός βόσκει ποίμνιον και δεν τρώγει από το 
γάλα του ποιμνίου; (Ημείς οι Απόστολοι είμεθα και 
στρατιώται του Χριστού και εργάται του αμπελώ-
νος του και ποιμένες των λογικών του προβάτων. 
Σας ερωτώ λοιπόν· είναι λογικόν και νοητόν να μη 
τρεφώμεθα από το έργον μας;) Αλλά μήπως αυτά 
που σας λέγω είναι παρμένα από τας συνηθείας 
των ανθρώπων μόνον; Ή μήπως δεν λέγει τα ίδια 
και ο μωσαϊκός Νόμος; Διότι και εις τον Νόμον του 
Μωϋσέως έχει γραφή· «δεν θα βάλης φίμωτρον 
και δεν θα δέσης το στόμα του βωδιού που αλω-
νίζει»· θα του το αφήσης ελεύθερο να τρώγη και 
κάτι από τα στάχυα που αλωνίζει. Μήπως ο Θεός 
σαν Νομοθέτης ενδιαφέρεται δια τα βώδια; Ή δεν 
είναι λογικώτερον να πιστεύσωμεν, μήπως δι’ ημάς 
πάντως δίδη αυτήν την εντολήν; Ναι δι’ ημάς το 

λέγει. Διότι δι’ ημάς τους πνευματικούς εργάτες έχει 
γραφή εις τον Νόμον ότι ο γεωργός με την ελπίδα 
ότι θα απολαύση και ο ίδιος από την εσοδείαν, οφεί-
λει να οργώνη και να καλλιεργή. Και εκείνος που 
γεμάτος ελπίδα αλωνίζει οφείλει να μετέχη εις την 
ελπίδα, ότι θα απολαύση τους καρπούς των κόπων 
του. Λοιπόν και ημείς οι πνευματικοί εργάται, εάν 
εσπείραμεν εις σας τον σπόρον της θείας αληθείας  
και σας μετεδώσαμεν τας πνευματικάς δωρεάς του 
Θεού, είναι μεγάλο και παράδοξον πράγμα, εάν και 
ημείς θερίσωμεν και πάρωμεν προς συντήρησίν 
μας μερικά από τα υλικά αγαθά σας;

Εάν άλλοι έχουν απέναντί σας αυτό το δικαίωμα, 
να τρέφωνται δηλαδή από σας, δεν πρέπει πολύ 
περισσότερον να το έχωμεν ημείς; (Ποίος από 
σας και ποίος λογικός άνθρωπος θα πη όχι;) Και 
εν τούτοις ημείς δεν εκάμαμεν χρήσιν αυτών των 
δικαιωμάτων μας, αλλ’ υποφέρομεν αντιθέτως τα 
πάντα και πείναν και δίψαν και γυμνότητα, δια να 
μη δώσωμεν ουδέ την παραμικροτέραν δυσκολίαν, 
ούτε το παραμικρότερον εμπόδιον εις την απρόσκο-
πτον διάδοσιν του Ευαγγελίου του Χριστού.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

(Κείμενο): Δια τούτο ωμοιώθη η βασιλεία των 
ουρανών ανθρώπω βασιλεί, ος ηθέλησε συνάραι 
λόγον μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού 
συναίρειν προσηνέχθη αυτώ εις οφειλέτης μυρίων 
ταλάντων.

Μη έχοντος δε αυτού αποδούναι εκέλευσεν αυτόν 
κύριος αυτού πραθήναι και την γυναίκα αυτού και τα 
τέκνα αυτού και πάντα όσα είχε, και αποδοθήναι. Πε-
σών ουν ο δούλος προσεκύνει αυτώ λέγων˙ κύριε, 
μακροθύμησον επ’ εμοί και πάντα σοι αποδώσω.

Σπλαγχνισθείς δε ο κύριος του δούλου εκείνου 
απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτώ. Εξελ-
θών δε ο δούλος εκείνος εύρεν ένα των συνδούλων 
αυτού, ος ώφειλεν αυτώ εκατόν δηνάρια, και κρατή-
σας αυτόν έπνιγε λέγων˙ απόδος μοι ει τι οφείλεις.

Πεσών ουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας 
αυτού παρεκάλει αυτόν λέγων˙ μακροθύμησον 
επ’ εμοί και αποδώσω σοι˙ ο δε ουκ ήθελεν, αλλά 
απελθών έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως ου απο-
δώ το οφειλόμενον. Ιδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού 
τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες 
διεσάφησαν τω κυρίω εαυτών πάντα τα γενόμενα. 
τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο κύριος αυτού λέγει 
αυτώ˙ δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην 
αφήκά σοι, επεί παρεκάλεσάς με. Ουκ έδει και σε 
ελεήσαι τον σύνδουλόν σου, ως και εγώ σε ελέησα; 
και οργισθείς ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τοις 
βασανισταίς έως ου αποδώ παν το οφειλόμενον 
αυτώ. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει 
υμίν, εάν μη αφήτε έκαστος τω αδελφώ αυτού από 
των καρδιών υμών τα παραπτώματα αυτών.

(Μετάφραση): “Το καθήκον να συγχωρούμεν αυ-
τούς που μας έφταιξαν είναι απεριόριστον. Δι’ αυτό 
και η βασιλεία των ουρανών έχει παρομοιωθή με 
ένα βασιλέα, που ηθέλησε να λογαριασθή με τους 
δούλους του, εις τους οποίους είχεν εμπιστευθή την 
διαχείρισιν των οικονομικών του. Εκεί δε που ήρχισε 
να εξετάζη τους λογαριασμούς, του έφεραν βιαίως 
έναν, που του χρεωστούσε το τεράστιον ποσόν 
των δέκα χιλιάδων ταλάντων. Επειδή δε δεν είχε 
να επιστρέψη όσα χρεωστούσε, διέταξε ο κύριός 
του να πωληθή ως δούλος αυτός και η γυναίκα του 
και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, δια να εξοφληθή 
έτσι έστω και μέρος από το χρέος. Έπεσε τότε κατά 
γης ο δούλος εκείνος, τον επροσκυνούσε και έλεγε: 
“Κύριε, δείξε επιείκειαν και μακροθυμίαν εις εμέ 
και όλα όσα σου χρεωστώ, θα σου τα πληρώσω”. 
Εφάνη δε σπλαγχνικός ο Κύριος του δούλου εκεί-
νου, τον αφήκεν ελεύθερον και του εχάρισε όλον 
το χρέος. Αλλ’ εκείνος ο δούλος όταν εβγήκεν έξω, 
ευρήκε ένα από τους συνδούλους του, ο οποίος 

του χρεωστούσε το μηδαμινόν ποσόν των εκατό 
δηναρίων. Αμέσως τον έπιασε και τον επίεζε κατά 
τον πλέον σκληρόν τρόπον λέγων: πλήρωσέ μου 
ό,τι μου χρεωστάς. Έπεσε τότε ο σύνδουλος εκείνος 
εις τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε λέγων: 
δείξε σε μένα επιείκειαν και μακροθυμίαν και θα 
σου επιστρέψω τα οφειλόμενα. Αυτός δε δεν ήθελε 
να ακούση τίποτε, αλλά επήγε και τον κατήγγειλε 
εις τας αρχάς και τον έβαλε εις την φυλακήν, έως 
ότου πληρώση το χρέος του. Οι άλλοι σύνδουλοί 
του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα 
πολύ και ελθόντες εις τον κύριόν των του διηγήθη-
καν με ακρίβειαν όλα τα γεγονότα. Τότε εκάλεσε 
αυτόν ο κύριός του και του είπε: δούλε πονηρέ, όλο 
το τεράστιον εκείνο χρέος, σου το εχάρισα, διότι με 
παρεκάλεσες.

Δεν έπρεπε και συ να λυπηθής και να ελεήσης 
τον σύνδουλόν σου, όπως εγώ ο Κύριός σου σε 
ελυπήθηκα και σε ελέησα; Και οργισθείς ο κύριός 
του τον έβαλε εις την φυλακήν και τον παρέδωκε 
εις τους βασανιστάς, δια να τον βασανίζουν, μέ-
χρις ότου εξοφλήση όλον το χρέος του. Έτσι και ο 
Πατήρ μου ο επουράνιος θα κάμη εις σας εάν δεν 
συγχωρήται ο καθένας εις τον αδελφόν του, με 
όλη σας την καρδιά, τα πταίσματα, που έχει κάμει 
απέναντί σας”.

Μετάφραση: Ι. Θ. Κολιτσάρα
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ  ΕΟΡΤΩΝ

    Το αποστολικό ανάγνωσμα, που διαβάζεται στις 
θεομητορικές εορτές Κοιμήσεως Θεοτόκου, από-
δοση Κοιμήσεως και Γενέθλιο Θεοτόκου, είναι από 
την προς Φιλιππησίους επιστολή του αποστόλου 
Παύλου (2,5-11). Τον παρουσιάζομε στο πρωτό-
τυπο κείμενο:

Ôïýôï ãáñ öñïíåßóèù åí õìßí êáé åí ×ñéóôþ 
Éçóïý, ïò åí ìïñöÞ Èåïý õðÜñ÷ùí ïõ÷ 
áñðáãìüí çãÞóáôï ôï åßíáé ßóá Èåþ, áëë' 
åáõôüí åêÝíùóå ìïñöÞí äïýëïõ ëáâþí, åí 
ïìïéþìáôé áíèñþðùí ãåíüìåíïò, êáé ó÷Þìáôé 
åôáðåßíùóåí åáõôüí ãåíüìåíïò õðÞêïïò ìÝ÷ñé 
èáíÜôïõ, èáíÜôïõ äå óôáõñïý.

Äéü êáé ï Èåüò áõôüí õðåñýøùóå êáé 
å÷áñßóáôï áõôþ üíïìá ôï õðÝñ ðáí üíïìá.

ºíá åí ôù ïíüìáôé Éçóïý ðáí ãüíõ êÜìøç 
åðïõñáíßùí êáé åðéãåßùí êáé êáôá÷èïíßùí, 
êáé ðÜóá ãëþóóá åîïìïëïãÞóçôáé üôé Êýñéïò 
Éçóïýò ×ñéóôüò åéò äüîáí Èåïý ðáôñüò.

Öéëéð. â' 5-11
Είναι στο περιεχόμενο του, όπως λένε οι θεολόγοι 
στην ορολογία τους, ένας χριστολογικός απόστο-
λος, δηλαδή ένας απόστολος που αναφέρεται στο 
πρόσωπο του Χριστού και το έργο του. Διαβάζεται 
όμως στις θεομητορικές εορτές, διότι η Παναγία 
μας συνδέεται στενά με το Χριστό και όλη η ζωή 
της, όλη η σκέψη της, όλα τα συναισθήματα της, 
όλες οι επιθυμίες της είναι αφιερωμένες σ’ αυτόν. 
Το κύριο επίθετό της, το οποίο επικύρωσε η Γ΄ Οι-
κουμενική Σύνοδος και το οποίο μισούν θανάσιμα οι 
αιρετικοί, είναι Θεοτόκος· και ως Θεοτόκος υπάρχει 
παντού και πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Γι’ αυτό 
και ο απόστολος που διαβάζεται στις γιορτές της 
αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου.
    Για να καταλάβουμε τι λέγει ο απόστολος αυτός, 
πρέπει να πούμε δύο λόγια για την Εκκλησία των 
Φιλίππων και τα προβλήματα που αυτή αντιμετώπι-
ζε, τον καιρό που έγραψε ο Παύλος την προς Φιλιπ-
πησίους επιστολή. Η πόλη των Φιλίππων, μια πόλη 
που κτίσθηκε τον Δ΄ π.Χ. αιώνα από τον βασιλιά της 
Μακεδονίας Φίλιππο, πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου, 
και που βρισκόταν έξω από τη σημερινή Καβάλα, 
είχε δεχθεί πρώτη στην Ευρώπη τον Χριστιανισμό 
και είχε μια χαριτωμένη εκκλησιαστική κοινότητα. 
Μια κοινότητα που αγαπούσε πολύ ο Παύλος και 
την εμπιστευόταν. Ήταν η μόνη Εκκλησία από 
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Eurokinissi Αθήνα Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
και σε ατμόσφαιρα κατάνυξης γιορτάστηκε η 
Κοίμηση της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή της 
Παναγίας Σουμελά, της προστάτιδας του πο-
ντιακού ελληνισμού, στις πλαγιές του Βερμίου 
Ημαθίας.
Στην πανηγυρική δοξολογία χοροστάτησε ο 

αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τον οποίο το Ίδρυ-
μα Παναγία Σουμελά ανακήρυξε σε επίτιμο 
πρόεδρο, απονέμοντας του παράλληλα και το 
Μεγάλο σταυρό των Μεγάλων Κομνηνών. 
Ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στην κρίση των 

θεσμών που διέρχεται η κοινωνία μας και συνέ-
στησε στους πιστούς να μην μένουν στις δυσκο-
λίες, να βλέπουν μπροστά και να αισιοδοξούν.
«Έχουμε τη δύναμη και με τη δύναμη της εκ-

κλησίας μπορούμε να ξεπεράσουμε τις όποιες 
δυσκολίες και κρίσεις», τόνισε χαρακτηριστικά 
ο Αρχιεπίσκοπος.
Το Ίδρυμα απένειμε επίσης χρυσό μετάλλιο 

στον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Σούρλα. 
Η τιμητική διάκριση και υποτροφία που έχει 

θεσμοθετηθεί στη μνήμη των 21 μαθητών του 
Λυκείου Μακροχωρίου που έχασαν τη ζωή τους 
στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα των Τεμπών, 
δόθηκε στη μαθήτρια του Λυκείου Μακροχωρί-
ου, Ξανθίππη Παπαδοπούλου.
Μετά την πανηγυρική δοξολογία, ακολούθησε 

λιτάνευση της ιερής εικόνας της Παναγίας της 
Σουμελιώτισας και κατάθεση στεφάνων στην 
προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Πολιτικές δηλώσεις

Στις εκδηλώσεις, την κυβέρνηση και τον πρω-
θυπουργό εκπροσώπησε ο υπουργός Μακε-
δονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης ενώ τον 
πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο 
βουλευτής Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος 
Σιδηρόπουλος.
«Οφείλουμε όλοι ενωμένοι και με κοινή στόχευ-

ση να διατηρήσουμε το εθνικό, θρησκευτικό και 
ιστορικό μας κεφάλαιο, έχοντας στο επίκεντρο 
των προσπαθειών μας τον πολίτη, και προ-
τάσσοντας την οικοδόμηση μιας ανθρώπινης 
κοινωνίας», είπε ο Υπουργός Μακεδονίας 
-Θράκης.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της 

Βουλής, ευχήθηκε η Παναγία να ευλογήσει την 
πολιτική ηγεσία της χώρας ώστε να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων και τόνισε ότι η χώρα 
είναι πάνω από κόμματα.
Ο υφυπουργός εσωτερικών Κώστας Γκιου-

λέκας δήλωσε ότι «η κυβέρνηση αγωνίζεται 
καθημερινά για τα προβλήματα του ελληνικού 
λαού» και εξέφρασε την ευχή «μία τέτοια ημέρα 
η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιληφθεί ότι 
πρέπει πάνω από το κομματικό να βάλει το 
εθνικό συμφέρον γιατί ο τόπος μας έχει όλους 
ανάγκη».
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «δυ-

στυχώς, η χώρα μας περνά μία κρίση στους 
θεσμούς την οικονομία και την ανάπτυξη». «Οι 
πολίτες δεν αντέχουν τη γενικευμένη διαφθορά 
και οικονομική ασφυξία, το ΠΑΣΟΚ και ο πρόε-
δρος του μπορούν να εγγυηθούν μία νέα πορεία 
της χώρας», είπε ο κ. Σιδηρόπουλος.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, 

Αστέριος Ροντούλης, στη δήλωση του είπε 
ότι η «κυβέρνηση ανεπιτυχώς προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει τον τουρκικό επεκτατισμό, τον 
σκοπιανό ψευδοαλυτρωτισμό και το μεγάλο 
πρόβλημα της Κύπρου».

Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου
Τιμήθηκε η Κοίμηση της Θεοτόκου 
στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Τουρκικά εμπόδια στο προσκύνημα
 στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο

 
Η πομπή φέτος ήταν εντυπωσιακή, μεγαλύτερη 

από κάθε άλλη φορά. Περίπου τρεις χιλιάδες 
πιστοί, που έφτασαν στον Πόντο με κάθε μέσο- 
αεροπλάνα, καράβια, λεωφορεία- από χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ελλάδας, συνό-
δευσαν ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για 
δεύτερη συνεχή χρονιά, την εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά στο ομώνυμο μοναστήρι- θρύλο του πο-
ντιακού ελληνισμού, στην Τουρκία.
Το φετινό προσκύνημα, όπως κι άλλα δύο τα 

προηγούμενα χρόνια- πρόπερσι και πέρσι, όταν η 
εικόνα, πιστό αντίγραφο εκείνης που φυλάσσεται 
στην Παναγιά τη Σουμελά, στο Βέρμιο, επέστρεψε 
στο μοναστήρι του Πόντου για πρώτη φορά έπειτα 
από έναν αιώνα- διοργάνωσε και χρηματοδότησε 
ο συντονιστής της Ε’ Περιφέρειας του ΣΑΕ και 
βουλευτής της κρατικής Δούμα της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας, Ιβάν Σαββίδης.
Η φετινή, ωστόσο, διαδρομή, προς την άλλοτε 

αυτή ακμάζουσα εστία του ορθόδοξου ποντιακού 
στοιχείου της περιοχής ήταν κάποιες στιγμές 
δυσκολότερη απ’ ό,τι πέρσι, όχι μόνο λόγω του 
ανηφορικού μονοπατιού των τριών χιλιομέτρων 
που πρέπει να διανύσει κάποιος για να βρεθεί στο 
μοναστήρι, αλλά και εξαιτίας κάποιων εντάσεων.
Όπως αυτή που σημειώθηκε προς στιγμήν, όταν 

η διευθύντρια του μουσείου της Παναγίας Σουμελά 
(μ’ αυτόν το χαρακτήρα λειτουργεί σήμερα η Μονή), 
Νιλγκούν Γιλμαζέρ, παρενέβη για να αποτρέψει την 
τέλεση παράκλησης σε χώρο έξω από τη μονή.
Οι ορθόδοξοι ιερείς, φορώντας πολιτικά ενδύματα 

και όχι άμφια, αφού έτσι προβλέπει ο τουρκικός 
νόμος, όπως τούς επισήμαναν από το αεροδρόμιο 
κιόλας οι τοπικές αρχές, έφτασαν έξω από τη μονή 
κι εκεί, ο ιερέας του Πατριαρχείου π. Βησσαρίων 
Κομζιάς, φόρεσε ράσο και πετραχήλι προκειμένου 
να τελέσει την παράκληση.
Εκείνη τη στιγμή εμφανίσθηκε η κ. Γιλμαζέρ και 

ζήτησε να διακοπεί η τελετή, λέγοντας πως δεν επι-
τρέπεται κάτι τέτοιο και προσπαθώντας να σβήσει 
το κερί που έκαιγε μπροστά από την εικόνα, την 
οποία, την προηγούμενη ημέρα, ο Ιβάν Σαββίδης 
είχε παραλάβει από τα χέρια του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.
Ορισμένοι από το συγκεντρωμένο πλήθος των 

πιστών, στο οποίο ήταν- μεταξύ άλλων- ο νο-
μάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης 
και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μακεδονικού 
Μετώπου, Στέλιος Παπαθεμελής, άρχισαν να 
ψάλλουν τροπάρια και τον εθνικό ύμνο. Η ένταση 
αποκλιμακώθηκε τελικά με την παρέμβαση των 
ψυχραιμότερων και το επεισόδιο έληξε.
Η εικόνα «σκαρφάλωσε» στη μονή, μέσα από 

την κατάφυτη χαράδρα του όρους Μελά και τους 
θεόρατους βράχους που μοιάζουν να αγγίζουν τον 
ουρανό, υπό τη συνοδεία των βυζαντινών ψαλμών 
των ιερέων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Στην κεφαλή της πομπής, ο Ιβάν Σαββίδης, με το 
σύμβολο του δικέφαλου αετού στη γραβάτα και 
τη ρωσική σημαία στο πέτο του σακακιού του, 
ανέβαινε σιωπηλός στο μεγάλο βράχο.
Λίγο πιο πίσω, οι πιστοί, άλλοι ασθμαίνοντας 

κι άλλοι θαυμάζοντας το μεγαλείο του τοπίου και 
σιγοψάλλοντας ιερά τροπάρια ακολουθούσαν με 
προσήλωση την εικόνα της Παναγιάς, αυτή που, 
λίγο νωρίτερα είχαν την ευκαιρία να προσκυνή-
σουν, στους πρόποδες του μονοπατιού.
Εκεί, όπου για λίγο οι λύρες βγήκαν από τις 

αποσκευές και οι πιστοί από τη μία έσπευσαν 

να «κλείνουν γόνυ» στην εικόνα, που κρατούσε ως 
άλλο Άγιο Δισκοπότηρο στα χέρια του ο ιερέας Όλεγκ 
Νταβρίσκι Γρηγοριάδης και από την άλλη έπιαναν 
χορό και τραγουδούσαν με τη συνοδεία του κεμεντζέ: 
«Σουμέλα λέν την Παναγιά/ Σουμέλα λέν και σένα. 
[...] Εγώ ποντιοπούλ είμαι, ματώνω, κι ματούμαι,/ σην 
Σουμελά τό Μαναστήρ κλίσκουμαι και κοιμούμαι».
Οι εκδηλώσεις αυτές αγάπης για την Παναγία κο-

ρυφώθηκαν, όταν η εικόνα έφτασε και μπήκε τελικά 
στη μονή και οι πιστοί, σε πλήρη κατάνυξη προσευ-
χήθηκαν σιωπηλά, στραμμένοι προς τη Μεγαλόχαρη. 
Λίγο αργότερα, οι ίδιοι προσκυνητές πήραν το δρόμο 
της επιστροφής, με μια υπόσχεση, να επιστρέψουν 
για ένα ακόμη προσκύνημα και μια ευχή, για τη 
διατήρηση της ενότητας του ποντιακού ελληνισμού.
Όπως αυτή που είχε εκφράσει νωρίτερα ο νομάρχης 

Θεσσαλονίκης, με δηλώσεις του στο αεροδρόμιο: 
«Είναι ευκαιρία, αυτό το δυνατό κύτταρο του οι-
κουμενικού ελληνισμού, οι Πόντιοι να ενωθούν. Αν 
ενωθούν, τότε η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πάει 
ακόμη πιο μπροστά».
Αυτή την ίδια ενότητα του ποντιακού ελληνισμού 

προασπίζεται και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος δεν 
έκρυβε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι 
τοπικές αρχές, όχι μόνο δεν «αγκάλιασαν», όπως 
είπε, τους 3.000 προσκυνητές που έφτασαν στην 
περιοχή τους, αλλά δημιούργησαν προσκόμματα, 
απαγορεύοντας ακόμη και τις μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις που επρόκειτο να πλαισιώσουν τη με-
γάλη αυτή γιορτή.
Σε δηλώσεις του στα τουρκικά ΜΜΕ, ο κ. Σαββίδης, 

ενοχλημένος για τα όσα προηγήθηκαν και τη συμπε-
ριφορά των τοπικών αρχών δήλωσε αποφασισμένος 
να φέρει το θέμα στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, 
τη ρωσική Δούμα, αλλά και τη Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση, στέλνοντας σχετική επιστολή.
Επισήμανε ότι, οι πιστοί, από όποια θρησκεία κι 

αν προέρχονται, έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν 
ελεύθερα τα «πιστεύω» τους, ενώ υπενθύμισε και 
τις στενές οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσει η 
Ρωσία, της οποίας είναι βουλευτής, με την Τουρκία, 
λέγοντας πως αυτό θα πρέπει να έχει αντίκρισμα σε 
όλους τους τομείς των διμερών σχέσεων.
Παρά την πικρία του, ωστόσο, δεν παρέλειψε να 

αναφερθεί στον απλό λαό της περιοχής, που τον 
υποδέχτηκε και φέτος με θέρμη. «Η νίκη μου είναι ότι, 
γυναίκες της περιοχής ήρθαν και μ΄ αγκάλιασαν και 
μ’ ευχαρίστησαν που έφερα τόσο πολλούς προσκυ-
νητές στην περιοχή τους, τονώνοντας τον τουρισμό 
της», είπε χαρακτηριστικά.



1) RESTAURANT: 235 καθισμά-
των, μοναχικό κτίριο, μεγάλο 
πάρκινγκ, εισπράξεις $150,000 
το μήνα, συν $22,000 καθαρά τον 
μήνα από 10 poker machines, πω-
λείται με το κτίριο και το οικόπεδο, 
όλα $1,500,000. Μεγάλη ευκαιρία 
και χρυσή επένδυση
2) SOUTH OF MONTREAL RES-
TAURANT, 130 καθίσματα + ter-
asse, γωνιακό, μεγάλο πάρκινγκ, 
φτηνό ενοίκιο, εισπράξεις $55,000, 
τιμή $180,000 ή 150,000 τοις 
μετρητοίς
3) LAVAL BREAKFAST. Ανοιχτό  
6:00 – 3:00 σε Πλάζα, κεντρικό 
δρόμο 68 καθισμάτων + terasse. 
Πωλήσεις 21.000 τιμή 60,000 ή 
καλύτερη προσφορά
4 )  Μ Ο Ν Τ R E A L  E A S T 
RESTAURANT 110 καθισμάτων, 
γωνιακό, μοναχικό κτίριο, parking  
μηνιαίες εισπράξεις 75.000. Eυκαι-
ρία τιμή $325,000
5 )  LA BELLE PROVINCE 
Restaurant Μοναχικό κτίριο, με-
γάλο πάρκινγκ, εισπράξεις 75.000 
τον μήνα. Τιμή 400.000. Προ-
σφορές

6 )  M O N T R E A L  E A S T 
RESTAURANT 120 καθισμάτων + 
60 terasse, γωνιακό, πάρκιν για 25 
αυτοκίνητα, εισπράξεις $57,000/
μήνα, τιμή $250,000. Προκαταβο-
λή $150,000
7) VALLEYFIELD PIZZERIA, 50 
êá èé óìÜ ôùí, åé óðñÜ îåéò 60.000 
ôïí ìÞ íá. Á íïé ÷ôü 11 ìå 11 ìå ôï 
êôß ñéï, (3 äéá ìå ñß óìá ôá ìå ôï Res-
taurant), ôé ìÞ 475.000, åõ êáé ñß á 
ãéá êá ëÜ êÝñ äç
8) St. Teresse  Rest. 80 κα-
θισμάτων, σε κεντρικό δρόμο. 
Μηνιαίες εισπράξεις $58.000. Ο 
ίδιος ιδιοκτήτης επί 19 χρόνια. Τιμή 
$225.000. Προσφορές
9) MONTREAL Restaurant 120 
καθισμάτων, 60% delivery, εισπρά-
ξεις 160.000 τον μήνα + 5 poker 
machines, εισπράξεις 110.000 
καθαρά, κατάλληλο για 2 ή 3 συ-
νεταίρους. Προκαταβολή 300.000
10) PIZZERIA Βορείως του Μό-
ντρεαλ, εισπράξεις $60.000 το 
μήνα, πολύ καλή τιμή $135,000, 
φτηνό ενοίκιο, γωνιακό, πάρκινγκ, 
ευκαιρία για καλά κέρδη.
11) MONTREAL PIZZERIA FAST-
FOOD, εισπράξεις $35,000 το 
μήνα, γωνιακό, σε μικρή πλάζα, 
κοντά σε σχολεία, με μεγάλη κίνη-
ση, τιμή $115,000, ευκαιρία, καλή 
τοποθεσία
12) Σε χωριό βορείως του Μόντρε-
αλ, RESTAURANT – PIZZERIA 
60 καθισμάτων, φτηνό ενοίκιο, 
περιορισμένα έξοδα, εισπράξεις 
$47.000 το μήνα, καλά κέρδη. 
Τιμή $150,000 ή καλύτερη προ-
σφορά13) MONTREAL EAST 

Courtier Immobilier Agréé

Peter 
Pitsakis

1453 Beaubien Str. East, 
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ôç ëå öþ íç óÝ ìïõ. 
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Call Peter Pitsakis

(514)341-4688
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BREAKFAST 110 καθισμάτων + 
terasse, εισπράξεις $35,000 πολύ 
καλή γωνία, busy location, τιμή 
$135,000, προσφορές
14. Óå ÷ù ñéü North of Montreal. 
Fast Food Rest. Ìå ãÜ ëï Parking 
ãéá 100 áõ ôï êß íç ôá. Åé óðñÜ îåéò 
$47.000 ìå ôï êôß ñéï êáé ôï ïé êü
ðå äï. $395.000. Ðñï óöï ñÝò.
15) MONTREAL RESTAURANT 
65 καθισμάτων, γωνιακό + ter-
asse, εισπράξεις $45,000 το μήνα, 
πολύ καλή γωνία, καλή τιμή, τιμή 
$125,000, ή $100,000 τοις μετρη-
τοίς
16) NORTH OF MONTREAL PIZ-
ZERIA, 52 καθισμάτων, γωνιακό, 
φτηνό ενοίκιο, εισπράξεις $40,000 
το μήνα, τιμή $145,000, Κάντε 
Προσφορές
17) Óå ÷ù ñéü North of Montreal, 
47 ÷é ëéü ìå ôñá, Restaurant, 240 
êáèß óìá ôá, ìå ôï êôß ñéï êáé ïé
êü ðå äï 33,750ô.ð, åé óðñÜ îåéò 
$50,000 ôï ìÞ íá á ðü ôï Restau
rant, Ýî ôñá êôß ñéï óôï ðß óù ìÝ ñïò 
å íïé êéá óìÝ íï, ôéìÞ $400,000 ãéá 
ü ëá, cash $200,000, offers
18) Montreal East. BAR 140 êá
èé óìÜ ôùí ìå 10 poker machines. 
¼÷é êïõ æß íá. Êá ëÞ ãù íß á. ÃÜë
ëïò é äéï êôÞ ôçò. Êá èá ñÜ ôï ìÞ íá 
$13,000. Ôé ìÞ $300,000.  Ðñï êáô. 
$150,000.
19) FAST-FOOD RESTAURANT 
Βορείως του Μόντρεαλ, μοναχικό 
με το κτίριο, πάρκινγκ, σε κεντρικό 
δρόμο, 24 καθίσματα + 35 τεράς, 
εισπράξεις 40.000 το μήνα, ο ίδιος 
ιδιοκτήτης επί 20 χρόνια. Τιμή 
375,000 με το κτίριο
20. Montreal EAST PIZZERIA, 
40 êá èé óìÜ ôùí ìå Íôïý ðëåî êáé 
Ý íá  5½, åé óðñÜ îåéò á ðü ôçí Ðéæ
æå ñéá 31.000 ôïí ìÞ íá á ðü ôï 5 ½ 
$700 ôïí ìÞ íá. Ôé ìÞ 240.000. 
ìå ãÜ ëç åõ êáé ñß á
21) COFFEE SHOP σε κλειστό 
Shopping Center, 70 καθισμά-
των. Εισπράξεις 12.000 τον μήνα, 
συνολικά έξοδα $8,400. 20 χρό-
νια ο ίδιος ιδιοκτήτης. Μεγάλες 
προοπτικές
22) NORTH OF MONTREAL 
RESTAURANT, 200 καθισμά-
των, ανακαινισμένο, 125,000 τον 
μήνα. Τιμή 550.000. Προκαταβολή 
250,000
23) MONTREAL RESTAURANT σε 
κεντρικό δρόμο, No Delivery, 150 
καθισμάτων + terasse, εισπράξεις 
$125,000 το μήνα, τιμή $350,000. 
Προκαταβολή 180,000. Προσφο-
ρές
24) Óå ÷ù ñéü Restaurant, ãù íéá êü 
óå êåíôñé êü äñü ìï, 170 êá èé óìÜ ôùí 
+ 50 terasse, åé óðñÜîåéò 130.000 
ôïí ìÞ íá, êá ôÜë ëç ëï ãéá 2 óõ íå
ôáß ñïõò
25) MONTREAL – EAST FAST 
FOOD RESTAURANT γωνιακό, με-

γάλο πάρκινγκ, κεντρικός δρόμος, 
70 καθίσματα, εισπράξεις 50.00 το 
μήνα, τιμή $165,000. Προσφορές
26)ÌÏ ÍÔREAL-EAST: RES-
TAURANT 65 êá èé óìÜ ôùí óõí 60 
ôå ñÜò, ìå ãÜ ëï parking, ãù íéá êü, 
ôé ìÞ $350,000. Ðñï êá ôá âï ëÞ 
$125,000. Ðñï óöï ñÝò
27) Restaurant γωνιακό Σε χωριό 
East of Montreal, 30 λεπτά, μονα-
χικό κτίριο, μεγάλο πάρκινγκ, 120 
καθίσματα, εισπράξεις 48,000 τον 
μήνα, με το κτίριο, τιμή $450,000
28) SOUTH SHORE RESTAU-
RANT 170 êá èé óìÜ ôùí, ìï íá ÷é êü 
êôß ñéï, ìå ãÜ ëï ðÜñ êéí ãê, very nice, 
åé óðñÜ îåéò 133,000 ôï ìÞ íá, á íïé
÷ôü 6ðñù ß ìå 11âñÜ äý, ôé ìÞ 400,000 
. Ðñï êá ôá âï ëÞ 250,000
29) WEST ISLAND RESTAURANT 

200 καθισμάτων + 100 καθίσματα 
TERACE, μπροστά στο ποτάμι, 
ανοιχτό 5 μήνες το χρόνο, εισπρά-
ξεις $500,000 το χρόνο. Ευκαιρία 
για τον κατάλληλο
30) VERDUN RESTAURANT: 
125 êá èé óìÜ ôùí, ãù íéá êü + terasse, 
åé óðñÜ îåéò 60.000 ôïí ìÞ íá, êá ëÞ 
ëß óôá, $245,000 Offers
31) Êï íôÜ óôï Valleyfield. RES-
TAURANT 100 êá èé óìÜ ôùí + ìå
ãÜ ëï terrasse, ìå ãÜ ëï ðÜñ êéí ãê. 
Öèç íü å íïß êéï. Åé óðñ. $65,000 ôï 
ìÞ íá. Ôé ìÞ $290,0000. Ðñï êáô. 
$150,000.
32) SOUTH SHORE Restaurant 
Πρωινό, μοναχικό, σε shopping 

centre, μεγάλο πάρκιγνκ, 200 καθί-
σματα, εισπράξεις 85.000 το μήνα, 
ανοιχτό 6 το πρωί με 3 το απόγευμα, 
τιμή $400,000
33)RESTAURANT 140 êá èé óìÜ ôùí, 
á ðÝ íá íôé á ðü íï óï êï ìåß ï, åé óðñÜ
îåéò 60,000 ôï ìÞ íá, ôé ìÞ $165,000 
åõ êáé ñß á, ðñïóöï ñÝò
34) SOUTH SHORE Restaurant, 
80 καθισμάτων σε Plaza, καλό ενοί-
κιο, ανοικτό 9:00 π.μ. με 11:00 μ.μ. 
εισπράξεις $75,000. άριστη τοπο-
θεσία, τιμή $265,000. προκαταβολή 
$125,000. Προσφορές
35) Μικρό FAST-FOOD Restaurant 
γωνιακό σε κεντρικό δρόμο, εισπρά-
ξεις 29,000 το μήνα. Τιμή 110,000. 
ευκαιρία
36) ΜΟΝΤREAL - ΚΟΤΑΔΙΚΟ σε 

Κεντρικό δρόμο, 50 καθισμάτων 
+ 30 τεράς, εισπράξεις 30.000 το 
μήνα, τιμή $135,000, προκατα-
βολή 65.000. Προσφορές
37) Óôï êÝ íôñï ôïõ ÷ù ñéïý, 
Pizzeria ìå êáéíïý ñéï êôß ñéï, 
ðÜñ êéí ãê, åõ êáé ñß á, $180,000, ï 
é äéï êôÞ ôçò ìðáß íåé óå óý íôá îç, 
åéóðñÜ îåéò 30,000/ìÞ íá
38) ΜΟΝΤREAL – BAR σε πολύ 
καλή γωνία, εισπράξεις από 
ποτό $37,000 το μήνα, καθαρά 
το χρόνο από 10 poker machines 
$106,000, μεγάλη ευκαιρία, τιμή 
$290,000
3 9 )  M O N T R E A L  E A S T 
RESTAURANT 100 καθίσματα, 
εισπράξεις τον χρόνο $1.920.000 
+ 5 poker machines, καθαρά τον 
χρόνο $110.000. έχετε  340.000 
μετρητοίς και όρεξη για δουλειά. 
Πάρτε με τηλέφωνο
40) RESTAURANT: 267 καθί-
σματα, + 60 terasse, εισπράξεις 
$140,000 το μήνα + 10 Poker 
machines, καθαρά το χρόνο 
$270,000. μαζί με το κτίριο, ευ-
καιρία $1.400.000. Προσφορές
41) ILE PEROT: RESTAURANT 
40 χρόνων, κλειστό, No Equip-
ment, Πωλείται με το κτίριο. 
Μεγάλο πάρκινγκ, δίπλα από το 
Δημαρχείο. Τιμή $450,000
42) Ανατολικά του Μόντρεαλ, 
σε χωριό, μεγάλο κτίριο και 

πάρκινγκ, γωνιακό, 120 καθισμάτων, 
εισπράξεις 550,000 το χρόνο, πωλεί-
ται λόγω ασθένειας, τιμή $425,000
43) MONTREAL WEST FAST FOOD 
Restaurant 80 καθισμάτων, εισπρά-
ξεις 900,000 το χρόνο, πολύ καλή 
τοποθεσία. Άριστη κατάσταση, τιμή 
350,000. Ευκαιρία44) MONTREAL 
– EAST RESTAURANT & PIZZA, κε-
ντρικός δρόμος, εισπράξεις 600,000 
το χρόνο, μεγάλο πάρκιγνκ, τιμή 
$135,000
45) PIZZERIA – RESTAURANT: 
48 êá èé óìÜ ôùí, ãù íéá êü, ï ß äéïò 
é äéï êôÞ ôçò å ðß 32 ÷ñü íéá, åé óðñÜ
îåéò $30,000 ôï ìÞ íá, ôé ìÞ $65,000. 
Ðñï óöï ñÝò

46) MONTREAL επί της ST-
LAWRENCE BLVD, Restaurant, 
150 καθισμάτων, ανοιχτό 11 το 
πρωί με 12 το βράδυ, no delivery, 
εισπράξεις $125,000,  fully licensed, 
+ bar permit, τιμή $300,000 τοις 
μετρητοίς
47)ΕΥΚΑΙΡΙΑ LAVAL σε Shopping 
Centre, γωνιακό breakfast. Ανοι-
χτό 6:00 με 3:00, κεντρικό δρόμο. 
Εισπράξεις $21.000/μήνα, τιμή 
$55.000. συζητήσιμη
48) FAST-FOOD RESTAURANT 
Ανατολικά του Μόντρεαλ, κεντρικός 
δρόμος, εισπράξεις 490,000 το 
χρόνο, με το κτίριο και το πάρκιγκ, 
τιμή $325,000
49) ΜΟΝΤREAL Restaurant, 140 
καθισμάτων, μεγάλο πάρκινγκ, 
εισπράξεις 75.000 τον μήνα, ανοι-
κτό 7:00 πρωί με 11:00 το βράδυ, 
ο ίδιος ιδιοκτήτης επί 45 χρόνια, 
Τιμή 300,000.
50) RESTAURANT – PIZZERIA 50 
καθισμάτων, εισπράξεις $40,000 το 
μήνα, σε πολύ καλή γωνία, ενοίκιο 
$1,500 το μήνα, τιμή $135,000. 
προσφορές
51) ÌÏ ÍÔREAL RESTAURANT 
100 êá èé óìÜ ôùí + 25 terasse, 
ãù íéá êü, ìç íéáß åò åé óðñÜ îåéò 
60.000, ìå ðñü óöá ôá á íá êáé íé
óìÝ íï å îï ðëé óìü êïõ æß íáò, ôé ìÞ 
$225,000. Ðñï óöï ñÝò
5 2 )  N O R T H  o f  M o n t r e a l 
Restaurant 80 καθισμάτων. Ετή-
σιες εισπράξεις $700.000. Τιμή τοις 
μετρητοίς $195.000
53) MONTREAL RESTAURANT 
γωνιακό, 85 καθισμάτων, εισπρά-
ξεις 45,000 το μήνα, πολύ καλή 
τοποθεσία, τιμή $100,000
54) RESTAURANT 170 καθισμά-
των, μοναχικό, μεγάλο πάρκινγκ 
εισπράξεις $60,000 το μήνα, τιμή 
$150,000, ευκαιρία
55) RESTAURANT EASTERN 
TOWNSHIPS, 200 καθισμάτων, 
ετήσιες εισπράξεις 480,000, τιμή 
300,000 με το κτίριο. Ευκαιρία
56) RESTAURANT 300 καθισμά-
των, εισπράξεις $100,000 το μήνα, 
εποχιακό, καλά κέρδη, τιμή μόνο 
$125,000.
57) MONTREAL WEST: “Κοτά-
δικο” 80 καθισμάτων, με terrace, 
εισπράξεις 360,000 το χρόνο, τιμή 
$125,000
58) Κοντά στο Ste-Anne-de-Bel-
levue, Μοναχικό Εμπορικό κτίριο, 
μεγάλο πάρκινγκ, κατάλληλο για 
delicatessen, δίπλα από την Arena, 
τιμή $450,000
59) BREAKFAST RESTAURANT 
από 6πμ έως 3μμ, 240 καθισμάτων, 
εισπράξεις 1.000.000 το χρόνο, τιμή 
$425,000. Προσφορές
60)RESTAURANT – Ãù íéá êü, 
125 êá èé óìÜ ôùí ìå ôå ñÜò, åé
óðñÜ îåéò 900,000 ôï ÷ñüíï, á íïé
÷ôü 11 ðñù ß ìå 12 âñÜ äõ, ðÜñ êéí ãê, 
ôé ìÞ $300,000
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·Call Peter Pitsakis to make money

·×ñåéá æü ìá óôå ãéá ðþ ëç óç Restaurant ìÝ Þ ÷ù ñßò ôï êôß ñéï

·Å Üí åí äéá öÝ ñå óôå íá á ãï ñÜ óå ôå Restaurant ìÝ Þ ÷ù ñßò êôß ñéï èá âñïý ìå 
  ôï êá ôÜë ëç ëï êáé èá óáò âï ç èÞóïõ ìå íá ôï á ãï ñÜ óôå ìå ôï êá ëý ôå ñï ôñü ðï

Áí Ý÷åôå êôßñéï ìå Restaurant 
êáé áíôéìåôùðßæåôå äõóêïëßåò 
áíá÷ñçìáôïäüôçóçò, Þ áãïñÜò 
óáò âïçèïýìå óôçí áðüêôçóç 

1çò êáé 2çò õðïèÞêçò. 

Á ãï ñÜ æï íôáò ìÝ óù ôïõ
PETER PITSAKIS óáò 

ðñï óöÝ ñïõ ìå:

(á) Å ëåõ èå ñß á 30 ç ìå ñþí. 
Å ëÝã îå ôå ü óá á íá öÝ ñï íôáé 

óôïõò ü ñïõò ðþ ëç óçò ãéá íá 
äå ÷ôåß ôå Þ íá á êõ ñþ óå ôå ôçí 

ðñï óöï ñÜ.

(â) Óé ãïõ ñéÜ, ÷ù ñßò ðñï êá ôá-
âï ëÞ, ÷ù ñßò certified cheque, 

ðñéí âå âáéù èåß ôå êáé ðÜ ìå óôï 
óõì âï ëáéï ãñÜ öï.

(ã) Á óöÜ ëåéá. Óáò ðá ñÝ ÷ïõ ìå 
ðñï óù ðé êÞ êáé ðëÞ ñç å îõ ðç ñÝ-
ôç óç êáé äÜ íåéï ãéá íá áõ îÞ óôå 

ôçí ðñï êá ôá âï ëÞ óáò.

Ôç ëå öù íåß óôå ìïõ 
ãéá ëå ðôï ìÝ ñåéåò.
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TIME TO GET INTO OLYMPIC 
MOOD

Not unlike a southern belle antici-
pating the debutantes’ ball, there 
are plenty of reasons for Vancouver 
to have butterflies over hosting the 
2010 Olympics, this city’s interna-
tional coming-out party. Let’s con-
sider a few of the things that are 
giving us the flutters. The city has 
been hit by massive cost-overruns 
at the Olympic Village, likely $100 
million or more. It will be built in 
time for the athletes, staving off 
international embarrassment, but 
it’s going to be close. And after the 
Games, barring a miraculous turn-
around in the condo market, the city 
of Vancouver will face a crunching 
bill. Construction costs of Olympic 
sports venues were tens of millions 
of dollars higher than anticipated. 
And the worldwide economic down-
turn has sucked out millions of 
dollars in sponsorship money and 
advertising revenues. Now facing 
a $40-million shortfall, Vancouver’s 
Olympic Organizing Committee 
is squeezing every penny to bal-
ance its books at $1.76 billion. It’s 
also clear it can’t possibly solve 
the homelessness problem by the 
time the Olympic torch arrives. The 
world’s media - who will be working 
out of the new convention centre 
- need only walk a few blocks to wit-
ness Canada’s most troubling urban 
ghetto. But let’s take a breath, shall 
we?
Despite these obvious challenges 

and costly setbacks, which almost 
every host city endures, it’s prob-
ably safe to stop worrying about 
the Olympics being anything short 
of a hit. When it comes to Olympic 
Games, which have been known to 
leave a host city financially crippled, 
this has actually been a remarkably 
smooth buildup to the big event. 
Canadians might even want to start 
trying to feel good and embrace the 
party we’re about to hold. There are 
a lot of reasons to feel good about 
where we stand just six months 
before the Games begin. Here are 
a few:
- There have been no corruption 

scandals surrounding these Games. 
It’s been clean in financial terms.
- The violent protests by anti-Olym-

pics groups that occurred a few 
years ago have largely evaporated.
- More than 25,000 people have 

volunteered, free of charge, to help 
run the event.
- Olympic ticket sales have been 

over-subscribed, meaning people 
will come to the edifices taxpayers 
have built. In the middle of one of 
the worst recessions in history, our 
hotel rooms, restaurants and stores 
will be filled at what is normally a 
low season in the local economy.
- Another sign things are better 

than some of the headlines may 
suggest is that Vancouver even 
managed to beat the Olympic curse 
- they didn’t have to fire the execu-
tives on the Vancouver Olympic 
Organizing Committee. Finding a 
sacrificial lamb is pretty much an 
Olympic tradition when things go 
sideways in the complex business 
of hosting a Games.
One of the reasons for the relative-

ly easy run is that despite the cost 
over-runs, which have been limited 
in the case of the sports venues, 
the major elements of what make 
an Olympic Games successful are 
on track. In fact, they’re already 
built. All the sports venues were 
completed far ahead of schedule, 
which means there’s little chance of 
last-minute paint-jobs or embarrass-
ing rushes to the construction finish 
line, something that has plagued 
many Olympics in the past and gen-
erates massive cost overruns. That 
early completion of sports facilities 
is likely going to help our chance at 
gold medals, too. Vanoc chief John 
Furlong - who desperately hopes 
Canadians will take home gold on 
Canadian ice and snow - made an 
effort to have sports venues fin-
ished well before the Games for a 
very good strategic reason: it would 
give Canadian athletes plenty of 
practice time on the Olympic ven-
ues, allowing them to squeeze out 
every element of hometown advan-
tage by getting to know the quirks of 
the surfaces where they will com-
pete. So, on balance, things are on 
track. Given the state of the global 
economy things could have gone 
a lot worse. As a city, Vancouver is 
ready, at least in logistical terms. 
We’ve got six months left to get in 
the mood. (CP)

HOW FAST CAN LIGHTNING 
BOLT RUN?

From the moment that Usain Bolt 
danced across the line in the Olym-
pic 100m final exactly one year ago 
and still clocked a massive world 
record of 9.69 seconds people 
began asking just how fast he could 
go. Scientists used freeze-frame 
technology to try to extrapolate 

what his time would have been had 
he gone hard through the line - as 
he did in the 200 metres when he 
shocked everyone by breaking Mi-
chael Johnson’s world record over 
that distance too. Talk of a ‘low 9.6’ 
lifted eyebrows while 9.5-something 
was surely fantasy. Not any more. 
For decades 10 seconds was the 
benchmark for a world class sprint-
er and only the very best dipped 
under. Jim Hines clocked 9.95 at 
altitude in the Mexico Olympics 
and that mark lasted 15 years until 
Calvin Smith ran 9.93. Only in the 
late 1980s, initially through the now-
expunged times of Ben Johnson 
and then the likes of Carl Lewis, 
Leroy Burrell and Donovan Bailey, 
did it start to edge down regularly, 
still usually by a 100th at a time. 
Maurice Greene began the era of 
chunk-taking when he took five 
hundredths off Bailey’s mark. Asafa 
Powell continued the trend before 
Bolt took over.
Bolt took two hundredths off his 

compatriot’s mark in May 2008 with 
9.72 then three more in Beijing. 
Then last Sunday, an unbelievable 
11 hundredths. After taking 30 years 
to work its way through the ‘9.9s’ 
the record has raced through the 
‘9.6s’ in exactly 12 months. Bolt has 
ripped up the rule book and now 
no guess is too extreme. “I’ve said 
9.4. I think it will stop at 9.4 but you 
never know. We’ll just keep racing,” 
he said after Sunday’s win when 
asked the inevitable question. He 
has also changed the template of 
how a sprinter should look. Lewis 
was liquid motion but the best of the 
rest of the last 40 years have been 

muscular, powerful athletes, usu-
ally well under six feet, who spent 
as much time in the gym as on the 
track. Bolt, at 6ft 5ins (1.95m) is 
loose limbed and lean and defies 
gravity the way he gets into his 
huge stride so quickly. Advances in 
track and spike technology, nutrition 
and scientific training methods have 
no doubt helped the advance in 
times but the bottom line is that Bolt 
is just a once-in-a-century athlete 
who has earned the admiration and 
respect of fans and rivals alike. (AP)

SHUMI SCRAPS RETURN TO F1

Seven-time world champion Mi-
chael Schumacher has cancelled 
his plans to return to Formula One 
because of fitness concerns. “I re-
ally tried everything to make that 
temporary comeback possible, 
however, much to my regret it didn’t 
work out,” he said in a statement on 
his website (www.michael-schum-
acher.de). “Unfortunately we did not 
manage to get a grip on the pain in 
the neck which occurred after the 
private F1-day in Mugello, even 
if medically or therapeutically we 
tried everything possible.” The 40 
year old had been expected to drive 
for Ferrari at the European Grand 
Prix at Valencia on August 23 with 
Felipe Massa recovering from a 
fractured skull. Schumacher hurt his 
neck in a motorcycle accident on a 
racetrack earlier in the year and had 
admitted he was still struggling with 
the injury. His surprise return to For-
mula One after retiring at the end 
of 2006 was seen as a major boost 
to the sport, which in recent months 
had been plagued by negative 
news headlines. Italy’s ANSA news 
agency reported that official reserve 
Luca Badoer would now drive for 
Ferrari in Valencia. The 38-year-old 
Italian started 49 races for Scude-
ria Italia, Minardi and Forti without 
scoring a point between 1993 and 
1999. (Reuters)
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Cartier-
ville μεγάλο 5 ½, σε ευρύχωρο 

και ήσυχο Duplex, 2 μπαλκόνια, 
100 μέτρα από το τραίνο. $850/

μήνα, 1η Ιουλίου. Πληρ.: 514-889-
0394 ή 450.505-7317

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, JEEP: Στήν Ελλάδα, Καναδικό 
Grand Cherokee Laredo, 1997, μπλέ, 

Αυτόματο, ABS, Κρούζ, δέρμα, αυτόματο 
στάρτερ, αλάρμ, τουριστικές πινακίδες, 

δεμένο στήν Πάτρα. 6,000 εύρώ. φωτογρα-
φίες με Ε-mail, διαθέσιμες. Πληρ. από τον 

Πήτερ στο: 514-993-5665. 
1-7

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλήρως εξοπλισμένο 
Κουρείο επί της Jean Talon (κοντά στην L’ 
Acadie) . Πληρ. από τον κ. Στέφανο στο: 

514.939-0714  
Α-7-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ στο PARK 
EXTENSION. Δεύτερος όροφος σε 
Ντούμπλεξ. Ηλεκτρική θέρμανση, 

μπαλκόνια μπρος και πίσω. Ελεύθερο. 
Πληρ. στο: 514.273-4858  

Α-7-στ

Για Ηλεκτρικές εργασίες στο σπίτι σας.
Στασινός:

450.681-6380
514.716-2401

1-7-ε

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 ½ στο Park Exten-
sion. Επί της Champagneur μεταξύ 
Beaumont και Jean Talon. Τρίτος 

όροφος με μπαλκόνι. Διαθέτει ευρύχωρη 
κουζίνα και κλειστό δωμάτιο. Ελεύθερο. 

Πληρ από την Δήμητρα στο: 
514.279-8632

Β-7-στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 ½ στο Park Exten-
sion. Επί της Birnam (κοντά στην D’ 

Anvers). Δεύτερος  όροφος.  Μπαλκό-
νια μπρος και πισω. Πλήρως ανακαινι-
σμένο. Ελεύθερο. Πληρ στο: 514.272-

8683, ή 514-381-5355
Β-7-στ

Στο VILLE ST. LAURENT  σε 
Ντούμπλεξ ENOIKIAZETAI 4 ½ 
Hμιυπόγειο. Είναι πλήρως ανακαι-
νισμένο. Είναι επί της Saint-Germain 
κοντά στο Henri – Bourassa. Ηλεκτρι-
κή θέρμανση. Ελεύθερο. Πληρ. Στο: 

514.279-2694
3-7-στ

Μεταποιήσεις και 
επιδιορθώσεις

Επισήμων και απλών 
Γυναικείων, Ανδρικών και 

Παιδικών ρούχων.
Εγγυημένη εργασία, 

λογικές τιμές. Περισσότερες 
πληροφορίες  από τη Αννα 

στο: 450.973-2115
Β-7-δ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  RESTAURANT
90 καθισμάτων + 35 Terasse

Σε χωριό δίπλα 
από το Chomedey.

Σε πολύ καλή τοποθεσία, ανεξάρ-
τητο με μεγάλο Πάρκιν. 

Μεγάλες ευκολίες και ιδανική 
ευκαιρία για οικογένεια, ή για 

ανθρώπους που ξέρουν την δου-
λειά. Δυνατότητα αγοράς και του 

κτιρίου.
Πωλείται λόγω συνταξιοδοτήσε-
ως. Πληρ. από τις 2:00 ως τις 

6:00 το απόγευμα στο:
514-231-0675

4-7-

ENOIKIAZETAI 4 ½ στο Park Exten-
sion. Φωτεινό ημι-υπόγειο, ήσυχο, 

άνετο, κοντά σε όλες τις ευκολίες και τις 
εκκλησίες. Απόλυτη ησυχία. Ελεύθερο. 

Πληρ. στο: 514.570-5944, 
ή 514.516-2135 

4-7-

ENOIKIAZETAI 5½ στο Park Exten-
sion. Δεύτερος όροφος. Μπαλκόνια 
μπρος και πίσω. Κεραμικά στην κου-
ζίνα. Πεντακάθαρο.. Ελεύθερο. Πληρ. 

στο: 514.277-7616 
4-7-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γυναίκα για 
να εργαστεί στο εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικής στο Chomedey.  Πληρ. μεταξύ 
3:00 με 9:00 μ.μ. στο: 514−865−8098 

4-7-γ

ZHTEITAI εργάτης για να εργαστεί 
σε Fast Food Restaurant. Πλήρης 
απασχόληση. Πληρ. στο: 514.994-

2092, ή 514.583-1269
4-7-β

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Electronics Re-
pair Shop σε τιμή ευκαιρί-
ας, Πλήρως εξοπλισμένο 

με ηλεκτρονικά Instruments 
and Equipments.

Μέσα στην Ελληνική Πα-
ροικία στο Chomedey La-
val,. Πολύ καλή πελατεία 
και δυνατότητες για μεγα-

λύτερη ανάπτυξη. Ευκαιρία 
για τον κατάλληλο. Πληρ. 

από τον Νίκο στο:
450.688-9358, ή 450.688-

4206, ή 514.730-6892
4-7

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ τις Βιντεοκασέ-
τες σας από VHS σε DVD

(Από Ελληνικές σε Καναδικές και 
αντιθέτως).

 Αναλαμβάνουμε τα παλαιά VIDEO 
των γάμων και των βαπτίσεων και τα 

μετατρέπουμε σε DVD. AUDIO RE-
CORDING. DEMOS

 Πληρ. Γιώργος: 514.945-3852
2-8-I

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ 
BUNGALOW

Στο CHOMEDEY LAVAL
Διαθέτει 3+1 κρεβ/ρες, 3 μπάνια

Σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, 
μεγάλη κουζίνα, με Dinette, 

τελειωμένο υπόγειο, heat pump, 
πανέμορφο μπαλκόνι (12Χ24) 
διπλό γκαράζ και πάρα πολλές 

ανέσεις.
Τιμή ευκαιρίας: $299.000 
Πληρ. από τον Harry στο: 

514.573-5595
2-8-δ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Restaurant 90 
καθισμάτων στο Longueil 
(South Shore) σε πολύ 

καλή τοποθεσία με Park-
ing. Αναγνωρισμένο. 

Ιδανικό για οικογένεια. Δυ-
νατότητα αγοράς και του 
κτιρίου. Πωλείται λόγω 
συνταξιοδοτήσεως του 

ιδιοκτήτη. Πληρ. από τον 
Γιάννη στο: 450.671-5399

2-8-

Πωλείται Restaurant (Jardin Grec), 
24  καθισμάτων + 108 τεράς, τιμή 
$18,500. Περιοχή Saint-Donat de 
Montcalm (κοντά στο Mont-Trem-
blant). Πιθανότητα δανειοδότηση 

έως και 50%. 
        Πληρ.: 1-450-745-3235 

2-8-α

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 ½ BUTCHELOR στο 
Chomedey πλήρως ανακαινισμένο, 

κοντά σε όλες τις ευκολίες.. Ελεύθερο. 
Πληρ. 5:00 με 10:00 στο: 450.686-7442 

* 514.699-7020
2-8.στ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στο CHOMEDEY 
LAVAL Θερμαινόμενο. Δεύτερος όρο-
φος σε ήσυχο Ντούμπλεξ, μπαλκόνια 

μπρος και πίσω, φρεσκοβαμμένο, 
παρκέ πατώματα. Ελεύθερο. (Χωρίς 

ζώα). Πληρ.: 450.688-3944
2-8.στ

 Για ό,τι αφορά τα Κομπιούτερ σας 
(Computer)  και τα κινητά ή τα στα-
θερά σας τηλέφωνα, ή εξοπλισμό 

γραφείων καλέστε τον πιστοποιημένο 
τεχνίτη Αρη Μαύρο: 514.488-9702 ή 

514.9919702 
V.Μ

We are looking for Cooks 
day or night, for Service and 

Preparation. Permanent 
position good salary.  Inf.: 

514.690-3395
2-8.δ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Ενας μάγειρας για να 
εργαστεί Part Time Δευτέρα με Παρα-
σκευή (20 ώρες την εβδομάδα) και μία 

βραδινή BARWOMAN (Μπαριέρα). 
Πληρ. προσωπικά στο TROPHY’S 

επί της Cremazie, ή τηλεφωνείστε και 
ζητείστε τον Γιώργο: 514.730-2522 ή 

στο: 514.941-1321
2-8-β

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να προσέχει ηλικι-
ωμένο κύριο και να του μαγειρεύει. Ερ-
γασία δύο ημέρες την εβδομάδα. (Επι-
λογή από Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 
ή Παρασκευή.) Περιοχή Chomedey. 

Πληρ.: 450.681-0518
2-8-γ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός Μαγεί-
ρισσας για να εργαστεί 
σε Παιδικό Σταθμό στο 

Laval. Πληρ. στο: 
514. 918-5099 ή 
514.894-5787.

2-8-β

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Ενας Απογευματινός 
και ένας Βραδινός μάγειρας  για να 

εργαστούν στο Quebec Deli 590 Jarry 
East. Πλήρης απασχόληση, σταθερή 

εργασία, καλός μισθός για τους κατάλ-
ληλους. Πληρ. προσωπικά ή τηλεφω-

νείστε στο: 514.273-2833 
2-8-β

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½ στο CHOMEDEY. 
Θερμαινόμενο σε ήσυχη γειτονιά. 

Μεγάλα μπαλκόνια μπρος και πίσω. 
Ελεύθερο. Ενοίκιο $635. Πληρ.: 

450.973-8672.
3-8-στ

 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 ½ Bachelor στο 
LAVAL, υπέροχη θέα δίπλα από 

το ποτάμι. Ελεύθερο. $450.  Πληρ. 
514.916-8362

3-8-2

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 ½  στο Ville St. 
Laurent πρώτος όροφος, ανακαινισμένο. 

Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, 
υπόγειο, garage, ηλεκτρική  θέρμανση, 

(χωρίς ζώα), κοντά σε στάσεις 
λεωφορείου και τραίνου. Ελεύθερο από 

την 1 Σεπτεμβρίου. Τιμή $900. 
Πληρ. 514.332-4616       3-8-στ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος βραδινός 
μάγειρας. Πρέπει να γνωρίζει από 

PIZZA. Καλές ώρες εργασίας. Πέντε 
ημέρες. Πληρ προσωπικά στο: 2505 

Provost Lachine, ή τηλεφωνείστε στο: 
514.637-6729.

3-8-β
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένοι 
Χαντοκάδες για να εργα-
στούν σε εταιρία La Belle 

Province και Petit Quebec. 
Στους κατάλληλους παρέ-
χεται προοπτική συνεται-
ρισμού. Πληροφορίες στα 
γραφεία 3928 Mont-Royal, 
St-Hubert, Quebec, ή στο 
τηλέφωνο: 450.656-0005 
Ext: 222 και ζητάτε τον 

κ. Γιώργο Παπαγιάννη.
3-6-ν-8 

ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΣΠΙΤΙΑ
Κυρία αναλαμβάνει τον καθαρισμό 

των σπιτιών.
Καλή και υπεύθυνη εργασία. Πληρ. 

από την Ελένη στο:
514.276-3377

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

ENOIKIAZETAI 4 ½ στο Ville St. 
Laurent. Ανακαινισμένα παράθυρα, 

σε πολύ καλή κατάσταση. Μπαλκόνια 
μπρος και πίσω, παρκέ πατώματα, 
κοντά σε όλες τις ευκολίες. (Χωρίς 

ζώα). Ελεύθερο. 
Πληρ. 514.334-5339 

5-5-στ

MONEY AVAILABLE
Need cashflow ?

Commercial loans only
Confidential

RAPID FINANCE CO. 
LTEE.

(514) 342-4488

Χρειαζόσαστε χρήματα; 
Μόνο επαγγελματικά δάνεια

Πλήρης εχεμύθειαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ BUTCELOR 2 ½ 
στο Chomedey, πλήρως ανακαινι-
σμένο. Κοντά σε όλες τις ευκολίες. 

Χωρίς ζώα. Όχι σε καπνιστές. Ελεύ-
θερο. Πληρ. στο: 450.681-0583

1-6-στ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Fast Food μάγειρας για να 
εργαστεί σε La Belle Province. Πλήρης 

απασχόληση 40 ώρες (βραδινός). Περιο-
χή Laval. Πληρ. στο: 450.629-9907  

2-7-δ

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ελαιοχρωματισμοί, Ξύλινα πατώματα, 
Πλακάκια, Μπάνια, Υπόγεια, Ξύλινα 
και Τσιμεντένια Μπαλκόνια. Δωρεάν 
Εκτίμηση, Υπεύθυνη Εργασία. Πληρ 

από τον Νίκο στο: 514.572-9911
Α-7-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βραδινός μάγειρας για να ερ-
γαστεί σε Delicatessen στην περιοχή ΡAT 

. Πλήρης απασχόληση. Πληρ. από τον 
Γιάννη, ή τον Σαμ στο: 514.642-2879

   2-6-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝEW BORDEUX 
5  ½. Δεύτερος όροφος σε ΝΤΟΥ-

ΜΠΛΕΧ. Θερμαινόμενο. Μπαλκόνια 
μπρος και πίσω. Σε πολύ καλή κατάστα-

ση.  Ελεύθερο.. 
Πληρ. στο 514.337-1569

1-6-στ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κασιέρες για 
να εργαστούν στην Υπεραγορά 

Τροφίμων ΣΤΑΥΡΟΣ (St. Roch και 
Stuart γωνία). Πλήρης απασχόλη-

ση. Πληρ, στο: 514.904-2108

3-7-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίριο 4 διαμερισμάτων 
με κατάστημα στο East End. Όλα 
νοικιασμένα. Ηλεκτρική θέρμαν-
ση. Ετήσιες εισπράξεις $55.000. 

Πληρ. 4:00  με 10:00 το βράδυ στο: 
514.714-1127

4-7-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 ½ στο ΠΑΡΚ ΕΞ-
ΤΕΝΣΙΟΝ. (Επί της Bloomfield ανά-
μεσα Liege και Cremazie) Φωτεινό 

ημι-υπόγεια. Φρεσκοβαμμένο, παρκέ 
πατώματα. Πολύ ήσυχο σπίτι. Κοντά 

σε όλες τις ευκολίες  Ελεύθερο. Πληρ. 
από τον Μάϊκ: 514.273-1802

4-7-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Εξαι-
ρετικής ποιότητας ελαιόλαδο Μεσση-
νίας σέ δοχεία 17 κιλών. Είναι παρα-
γωγής μας. Αγοράζοντας 2 δοχεία η 

διανομή είναι δωρεάν. Πληρ.:  ITACA 
DIRECT: 514-806-9422

4-7-δ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Εσωτερικού & Εξωτερικού 

χώρου
ΠΛΑΣΤΕΡ

25 χρόνια πείρα, εδώ και 
στην Ελλάδα.

 Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ. από τον Τάκη στο:

514.892-0435, 
ή 450.686-8583

1-6-4ΜΛ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
CADILLAC 2003

Σε άριστη κατάσταση 
και πολύ καλή τιμή. 

58,000 χλμ, δερμάτι-
να καθίσματα. Ευκαι-
ρία. Πωλείται λόγω 

υγείας του ιδιοκτήτη.
Πληρ. στο: 

514.273-8618   2-8-

Στο κέντρο του St. Agathe, 
Ενοικιάζεται εμπορικός χώ-
ρος 2.000 τ.π. με 2.000 τ.π. 
υπόγειο συν 2 διαμερίσματα. 
Είναι εν λειτουργία Restau-

rant πλήρως επιπλωμένο. Τα 
Restaurant Equipment μπο-
ρούν να πουληθούν ξεχωρι-
στά. Δυνατότητα αγοράς και 
του κτιρίου. Μεγάλη ευκαιρία 
για τους κατάλληλους. Πληρ. 
από τον κ. Γιάννη, ιδιοκτήτη 

του κτιρίου στο: 
1819-326-8803

2-8-ε  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 ½ Bachelor στο 
Chomedey.

Ευρύχωρο και πλήρως επιπλωμένο, 
επί της Notre Dame. Κατάλληλο και 
για δύο άτομα. (Χωρίς ζώα, όχι  σε 
καπνιστές). Ελεύθερο. Πληρ. 5:00 
με 10:00 μ.μ. στο: 450.688-7532, ή 

450.682-1682 
2-8

Ζητείται πεπειραμένος Bar-
maid, Πλήρης απασχόληση 

(Full-Time) για να εργαστεί στο 
Bar Topaze Pointe Claire. 

Πληρ από τον Λούη στο: 
514-697-0510

2-8-δ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης Στόφα θέρμανσης 
με πετρέλαιο για τριώροφο σπίτι. (Με 
αντλία νερού) Είναι σε άριστη κατά-
σταση (μόλις 6 χρόνων) και πωλείται 

σε τιμή πολύ μεγάλης ευκαιρίας. Πληρ. 
από τις 5:00 ως τις 10:00 μ.μ. στο: 

514.271-1511 
2-8-δ

 ZHTEITAI ημερήσιος μάγειρας. Πλή-
ρης απασχόληση. Πληρ. προσωπικά 
στο  Miss Jean Talon, ή τηλεφωνείστε 

στο: 514.962-9843 
2-8-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος για Restaurant σε 
χωριό. Πρέπει να γνωρίζει από Brochet-
terrie και να διαθέτει και μικρό κεφάλαιο. 

Μεγάλη ευκαιρία για τον κατάλληλο. 
Πληρ.: στο: 1819-326-8803

2-8-ε 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ημερήσιος πεπειραμένος μά-
γειρας. Πρέπει να γνωρίζει από Steaks, 

Θαλασσινά και Ιταλικά. 6 ημέρες εργασία. 
Ικανοποιητικός μισθός για τον κατάλληλο. 
Πληρ. από τον Ντένη στο: 514.983-9960

2-8-β

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Πρωϊνοί μάγειροι για 
Breakfast και Χαντοκάδες. Πλήρης ή 

μερική απασχόληση, αλλά οπωσδήποτε 
και τα Σαββατοκύριακα. Καλός μισθός 

για τους κατάλληλους. Πληρ. προσωπικά 
στο: 15680 Pierrefonds   

2-8-δ

ENOIKIAZETAI μεγάλο και ευρύχωρο 
4 ½  στο Chomedey. Πρώτος 

όροφος με υπόγειο. Σε πολύ καλή 
κατάσταση. Κοντά στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου και όλες τις ευκολίες. 
Ήσυχη περιοχή. Ελεύθερο από 1ης 

Σεπτεμβρίου.  Πληρ.: 450.978-7041 ή 
514.991-6454

3-8-στ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ La Belle 
Province Restaurant 

56 καθισμάτων συν 20 
Terrace και Parking για 
25 αυτοκίνητα και λίστα 
για 15 χρόνια. Ανοικτό 
11:00 με 9:00. Πωλείται 
με ή χωρίς το κτίριο που 

διαθέτει ένα 4 ½. Περιοχή 
St. Jerome. Πολύ μεγάλες 

προοπτικές. 
Πληρ.: 1.450-304-4079

3-8-

ZHTEITAI μάγειρας για να εργαστεί 
σε Delivery counter , πρέπει να 

γνωρίζει από PIZZA, SUBMARINES 
και ΣΟΥΒΛΑΚΙ. Part time εργασία 5 

ημερών. Περιοχή Λαβάλ. Πληρ. από τον 
Πήτερ στο: 514.241-6999   

3-8-β

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελληνας, ή Ελληνίδα, 
ικανός, δραστήριος για συνεργασία 

για συνεργασία και προώθηση 
Ελληνικών Χειροποίητων Προϊόντων. 

Δεν χρειάζονται κεφάλαια, δεν υπάρχει 
ρίσκο. Ευκαρία. Πληρ. τις καθημερινές 

9:00 με 10:00 το πρωΐ στο: 
450.687-7176      3-8-α
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450.430.8984

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εσωτερικές και εξωτερικές:

Πατώματα, Counter κουζίνας, 
Υπόγειο, Επεκτάσεις, 

Ξυλουργικές εργασίες, ξύλινα 
μπαλκόνια, Τσιμεντοδουλειές, 

Γεμίσματα Τούβλων, Cabanon, 
Ελαιοχρωματισμοί, Επωφεληθείτε 

από τις τιμές μας. Δωρεάν 
Εκτίμηση. Πληρ από τον Γιάννη 

στο 514-802-7234

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
PLOMBERIE P.A.

Για κάθε υδραυλικό σας πρόβλημα
For all your plumbing needs

Πήτερ
514.332-9997 * 450.978-7025

1-6-β

Για κάθε Οικοδομική σας 
εργασία, σχετικά με τούβλα και 

τσιμεντοδουλειές. Πληρ. από τον 
Τζίμη στο: 514.774-5775

4-6-

Ελαιοχρωματιστής
Για εργασίες εσωτερικές και 

εξωτερικές
Τιμές λογικές, δωρεάν εκτίμηση

Πληρ. Γιώργης
Πληρ.: 514.804-3715

1-7-4

1) ΠΛΑΚΑΚΙΑ ή Χαλιά 
Σε κουζίνες, μπάνια και υπόγεια

Επιδιορθώσεις χαλιών
Πείρα 30 χρόνων. Λογικές τιμές

Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ. από τον Γιώργη στο: 

514.894-5620
4-6-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Δοχεία 17 ½ Λίτρων 

Πληρ. από τον κ. Νίκο στο:
450.625-8994      514.991-8997

8/31/9

ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

 ΝΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται 4 ½ CONDOMINI-

UM στο ILE PATON
Ιδανικό για 2, ή 3 συνταξιούχους, άνδρες ή 
γυναίκες που θέλουν να συγκατοικήσουν.  
Είναι πλήρως επιπλωμένο και παρέχουμε 

2 πλήρη γεύματα ημερησίως. Το κτίριο 
είναι σύγχρονο, διαθέτει εσωτερικό και 
εξωτερικό πάρκινγκ, Security, Πισίνα, 

Γυμναστήριο, Κομμωτήριο, depagneur, 
Ελληνική δορυφορική Τηλεόραση. 5 λεπτά 

απόσταση από  τον Τίμιο Σταυρό
Πληρ. από τον Jimmy 

Δευτέρα με Παρασκευή 
5:00 με 7:00 το απόγευμα στο: 

450.934-3673           2-6-

3) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
RESTAURANT EQUIPMENT

2 Φούρνοι Πίζζας, 2 Frying 
Pan, 2 Κινέζικα τηγάνια, 1 
πίνακα ζωγραφικής με την 
Ακρόπολη, 50 καρέκλες, 

τραπέζια και πολλά άλλα. 
Πληρ.: Pager: 514.423-1919, 

τηλ.: 1819.758-2331
4-6-

PEINTURE STRATOS INC

PEINTURE STRATOS INCPEINTURE STRATOS INC
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 ½ Bachelor στο 
Chomedey. Διαθέτει καινούργιο ψυγείο 
και στόφα.  Διαθέτει και Air Condition. 

Θερμαινόμενο, πλήρως ανακαινισμένο. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ηλε-
κτρισμός και το ζεστό νερό. Ελεύθερο. 

Πληρ. στο: 450.682-4918   2-8

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 ½ Bachelor στο 
Chomedey. Ανακαινισμένο, διαθέτει 

ψυγείο και στόφα και εγκατάσταση για 
πληντήριο και στεγνωτήριο. Κοντά σε 

όλες τις ευκολίες. Ελεύθερο. Πληρ. στο: 
450.505-3345 

2-8

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ στο Cartierville, 2ος
όροφος σε Duplex, σε καλή τιμή, μπαλκόνια 
μπρος και  πίσω, απέναντι από πάρκο, και-

νούριο μπάνιο και ξύλινα πατώματα, 
ηλεκτρική θέρμανση, άριστη κατάσταση. 

Κοντά σε όλες τις ευκολίες. 
Ελεύθερο από την 1η Σεπτεμβρίου.
Πληρ: 514-284-7233 ή 514-336-7369             

2-8-στ

Ζητείται

Μάγειρας / -σα 
για μερική απασχόληση

Για Πληροφορίες 514. 948 3021
 Από 11π.μ. – 4μ.μ.

2-8-β

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 ½ στο ΠΑΡΚ ΕΞ-
ΤΕΝΣΙΟΝ (επί της Del’ Epee) Πλήρως 

ανακαινισμένο, δεύτερος όροφος, μπαλ-
κόνια μπρος και πίσω. Ήσυχη περιοχή. 

Ελεύθερο.  Πληρ.: 450.689-7798 * 
514.802-0033

1-6-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Μάγειρας 
για να εργαστεί σε ιδιωτικό Σχολείο στο 

Λαβάλ. Εργασία 5 ημερών 7:00 π.μ. 
με 2:00 μ.μ. Καλές συνθήκες εργασίας. 
Μισθός $15 την ώρα. Πληρ. από τον κ. 

David στο: 514. 919-6689
2-8-γ

  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για να εργαστούν σε νέο 
Restaurant/Sport Bar: Πρώτος μάγει-
ρας, short Order Cooks, πρωϊνοί για 

Breakfast και Πιατάδες, Ημερήσιοι και 
βραδινοί. Πλήρης, ή μερική απασχόλη-
ση. Πολύ καλός μισθός . Πληρ. προ-

σωπικά στο: 862 St. Catherine East, ή 
514.903-8571 * 514. 514.827.7777

2-8-β

 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Ενας πρωινός και ένας 
απογευματινός μάγειρας. Πλήρης απα-

σχόληση. 15 λεπτά από το Laval. Πληρ.: 
450-430-7490

2-8-γ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Smoked Meat Cutter πεπει-
ραμένος (Σμοκμετάς), για να εργαστεί 
τις Κυριακές. Περιοχή LAVAL. Πολύ 

καλός μισθός για τον κατάλληλο. Πληρ. 
514.806-9242 

2-8-β

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Optometrist Assistance 
(Βοηθός Οπτομετρίστ) για να ερ-
γαστεί σε κλινική στο Chomedey. 
Πρέπει να μιλάει Γαλλικά, Αγγλικά 
και Ελληνικά. Η πείρα θα θεωρηθεί 
προσόν. Πληρ. στο 450.687-3766, ή 

στείλτε το CV σας στο 
optoplus@videotron.ca

2-8-β 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ PART TIME BREAKFAST 
MAN (Αυγουλάς) και ΠΙΖΑΔΟΡΟΣ Τετάρ-
τη με Κυριακή 5:00 με 9:00 Περιοχή St. 
Dorothee Laval. Πληρ. από τον Πήτερ 

στο: 514.262-7452
2-8-β

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Χαντοκάς που πρέπει να 
γνωρίζει και από Smoked Meat, και Μά-
γειρας για Breakfast, για να εργαστούν 
σε χωριό. Πληρ. στο: 450. 430-8984, ή 

στο: 514.608-1102 
ΛΟΥ
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 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Mάγειροι Πρωϊνοί, Βρα-
δινοί, για Service και Preparation Καλός 

μισθός, πλήρης απασχόληση. 
Πληρ. 514.690-3395     2-8.δ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ CHEVROLET MALIBU 2000, 
σε πολύ καλή κατάσταση. 97.000 χλμ.  

Πωλείται λόγω ασθενείας  του ιδιοκτήτη. 
Πληρ. από τον Παναγιώτη μεταξύ 3:00 με 

8:00 μ.μ. στο: 514.277-4222
3-8-

 ΠΩΛΕΙΤΑΙ RESTAURANT 220 
καθισμάτων πλήρως εξοπλισμένο. 

Βρίσκεται στο 4460 Jean Talon East. 
Μεγάλη ευκαιρία για τους κατάλληλους. 

Πληρ. στο: 514.331-7182 ή 514.927-7550
3-8-α

BHMA
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ΒΛΕΠΕ… ΑΚΟΥ... ΜΙΛΑ...
Υπό JIMMY του Κινησιοφωτογράφου 

514-270-4012

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

«Σήμερα μαύρος ουρανός, σή-
μερα μαύρη μέρα, Σήμερα όλοι 
θλίβονται και τα βουνά λυπούνται, 
Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι 
Εβραίοι, Για να σταυρώσουν τον 
Χριστό τον πάντων Βασιλέα».

«Χαλκιά-Χαλκιά φτιάξε καρφιά,
φτιάξε τρία περόνια,
κι’ εκείνος ο παράνομος
βαρεί και φτιάχνει πέντε».
Είναι η αρχή και μια στροφή από 

τα κάλαντα της Μ. Παρασκευής, που 
είναι ωραία και παραστατικά του πό-
νου της Παναγίας μας. Δυστυχώς 
δεν είναι όσο διαδεδομένα είναι τα 
κάλαντα των Χριστουγέννων.

Αλλά τι να πρωτοθαυμάσει κανείς, 
από όσα θα ακούσει, από τους πρω-
τοψάλτες και τους ιερείς αυτές τις 
άγιες ημέρες, τις ημέρες της Μεγά-
λης Εβδομάδας, που προηγούνται 
του Πάσχα;

Να θαυμάσει το υπέροχο τροπάριο 
που συνέθεσε η υμνογράφος Κασ-
σιανή, και περιγράφει την πορεία της 
μετανοούσης αμαρτωλής; Να θαυ-
μάσει το «σήμερον κρεμάται επί ξύ-
λου», ή το «ιδού ο Νυμφίος έρχεται 
εν τω μέσω της νυκτός», «τον Νυμ-
φώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκο-
σμημένο», το «Η Ζωή εν τάφω», το 
«Ω! γλυκύ μου έαρ» ή το κατά την 
άποψή μου μεγαλειοδέστερο όλων 
«Αι γενεαί πάσαι ύμνων τη ταφή σου, 
προσφέρουσι Χριστέ μου»!!!

Ανυπομονώ να ακούσω τον Πέτρο 
Γαϊτάνο, με την αγγελική φωνή και 
την γλυκιά φυσιογνωμία, ή την Γλυ-
κερία, την Έλη Λαμπέτη, την Καριο-
φιλιά Καραμπέτη να ψέλνουν, ή να 
απαγγέλλουν εδάφια από την Αγία 
Γραφή.

Στιγμές συγκλονιστικές, στιγμές 
που ανεβάζουν πνευματικά τον άν-
θρωπον, στιγμές που χαίρεται όλη η 
Φύση, στιγμές που όλη η πλάση πε-
ριμένει το μεγάλο νέο, ότι ο Χριστός 
σταυρώθηκε για μας, και με τον θά-
νατό του νίκησε τον θάνατο και έτσι 
έγινε «πρωτότοκος των νεκρών...» 
και ως εκ τούτου εμείς οι πιστοί, «οι 
την Ανάστασιν του Χριστού θεασά-
μενοι» μπροστά στον θάνατο των 
δικών μας «δεν πρέπει να λυπόμα-
στε, όπως οι λοιποί, ή μη έχοντες ελ-
πίδα...» όπως μας παραγγέλλει και 
ο Μεγάλος Απόστολος των Εθνών 
Παύλος. 

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-
ΜΕΓΑΛΑ...

1.- «Ω Γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν 
μου τέκνον, πού έδη σου το κάλλος;» 
Δηλαδή: «Ω γλυκιά μου άνοιξη, γλυ-
κύτατο παιδί μου, πού βασίλευσε το 
κάλλος σου;» Αυτά σύμφωνα με τον 
υμνωδό, λέει πικραμένη η γλυκιά 
Παναγιά καθώς αντικρίζει τον Χριστό 
μας, πάνω στον Σταυρό του μαρτυ-
ρίου!

Αυτό το μικρό κομμάτι, από το «Αι 
γενεαί πάσαι» κάθε φορά που το 
ακούω ή το διαβάζω, με συγκλονίζει. 
Δεν είναι και λίγο, η γλυκιά Παναγιά, 
η μητέρα όλων μας, να ρωτά τον μο-
νογενή της γιο, «τι έγινε το κάλλος 
του;».

2.- Ακόμα την Μεγάλη Πέμπτη το 
βράδυ, μετά το έκτο Ευαγγέλιο, στην 
περιφορά του Εσταυρωμένου υπό 
των ιερέων εντός του Ι. Ναού, ακού-

γεται η συγκλονιστική είδηση: «Σήμε-
ρον κρεμάται επί Ξύλου, ο εν ύδασι 
την Γην κρεμάσας». Ναι, χριστιανοί 
μου, οι άνθρωποι κρέμασαν στο 
ξύλο, (στον Σταυρό) αυτόν που στή-
ριξε την γην πάνω στο νερό»!!! Λόγια 
που δείχνουν το Μεγαλείο της πίστε-
ώς μας, και αφήστε τον κάθε αρνητή 
της πίστεώς μας, «να κρεμάει με την 
ασέβειά του και τις ύβρεις του τον 
Χριστό μας», και να επικαλείται την 
βοήθειά του μόνο όταν κινδυνεύει... 

3.- Μία εβδομάδα μένει, ως την 
βραδυά της μυρωδάτης μαγειρίτσας, 
όπου μετά το «Χριστός Ανέστη» με 
τόση βουλιμία τρώμε όλοι μας. Για 
πολλά χρόνια τώρα, μας σερβίρει το 
εστιατόριο «ΠΑΝΑΜΑ», του επιχει-
ρηματία και καλού μου φίλου από τα 
παλιά, κ. Δημητρίου Κουκούτση. Αυ-
τήν την χρονιά, με την προσθήκη και 
του καινούργιου Νο. 2 «ΡΑΝΑΜΑ», 
τα δύο εστιατόρια θα σερβίρουν την 
πατροπαράδοτη μαγειρίτσα το Μ. 
Σάββατο βράδυ, καθώς και τα ψητά 
αρνιά την επομένη ημέρα, Κυρια-
κή του Πάσχα. Το πρώτο «ΠΑΝΑ-
ΜΑ» είναι γνωστό ότι βρίσκεται επί 
της Jean Talon (γωνία Outremont). 
Το Νο. 2, βρίσκεται στο 11604 DE 
SALABERRY, στο D.D.O. Ο αριθμός  
τηλεφώνου του είναι: 514-676-1096.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ – ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ 
ΠΑΣΧΑΛΙΑ «ΡΑΝΑΜΑ».

4.- Πάλι κτύπησε ο Εγκέλαδος, με 
θύμα αυτή τη φορά, την γειτονική 
Ιταλία. Σεισμογενής χώρα η Ιταλία, 
όπως και η πατρίδα μας, πλήρωσε 
για μία ακόμη φορά βαρύ τίμημα. Ως 
τώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές, έχουν ανασυρθεί  από τα ερεί-
πια 260 νεκροί, και 1500 τραυματίες, 
ενώ υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. 
Οι άστεγοι είναι πολλές χιλιάδες. Η 
Ιταλική Κυβέρνηση, δεν ζήτησε ούτε 
δέχθηκε βοήθεια από άλλα κράτη. Η 
Ελλάδα ήταν και παραμένει έτοιμη 
για να τρέξει προς ανακούφιση των 
κατοίκων της πληγείσης περιοχής.

5.- Σύλλογος ΚΡΗΤΩΝ Μόντρεαλ: 
Από τους παλαιότερους και πιο εύ-
ρωστους οικονομικά συλλόγους της 
Παροικίας μας, ο Σύλλογος Κρητών, 
γιόρτασε την περασμένη εβδομάδα 
με ένα τριήμερο εκδηλώσεων, προς 
τιμή του μεγάλου τέκνου της, του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Ολες τους 
σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία.

Μετά την υποδοχή των προσκε-
κλημένων από την πατρίδα μας στο 
αεροδρόμιο (από τον πρόεδρο κ. Τ. 
Βαμιανάκη και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου), ακολούθησαν τα  «Κα-
λωσορίσματα» στην λέσχη του Συλ-
λόγου επί της PARK AVE. Την Παρα-
σκευή, στο φουαγιέ του Ελληνικού 
Κοινοτικού Κέντρου, έγιναν τα εγκαί-
νια έκθεσης βιβλίου και φωτογραφι-
ών με θέμα την Ζωή του Εθνάρχη 
(Σ.Γ.: η έκθεσις θα παραμείνει ανοι-
κτή επ’ αρκετόν, τηλ. Λέσχης Κρη-
τών 514-2702993) και την επομένη 
έγινε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου, 
στις πολυτελέστατες αίθουσες του 
«PALACE» Reception Hall που είχε 
αρκετή επιτυχία.

Την Κυριακή, στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου, μετά τον εκκλη-
σιασμό και την Δοξολογία, παρατέ-
θηκε μεγάλος και άριστα προσεγμέ-
νος μπουφές, όπου τίμησαν τα εδέ-

σματα, πάρα πολλοί συμπάροικοι, 
Κρήτες και μη. Ο γράφων, παλιός 
φίλος των Κρητών, θα ευχηθεί για 
μια φορά ακόμη, πάντα τέτοια, και 
μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. θα συγχα-
ρεί και τους αφανείς εθελοντές, που 
τόσα πολλά προσφέρουν χωρίς να 
φαίνονται. 

6.- Η Ελλάδα πενθεί το θάνατο ενός 
28χρονου φοιτητή της. Η ανθρώπινη 
μοίρα είναι από τον Θεό προδιαγε-
γραμμένη. Έφυγε από την Ελλάδα, 
την πατρίδα του, για να βρει τον θά-
νατο από σεισμό μακριά της. Άγνω-
στες οι βουλές του Κυρίου... Πού εί-
ναι τα όνειρα αυτού του νέου, του Β. 
Κουφωλιά; Ο Θεός ας αναπαύσει 
την ψυχή του, και ας απαλύνει τον 
πόνο των οικείων του νέου αυτού αν-
θρώπου. Εμείς όλοι, ας καταλάβουμε 
ότι είμαστε άνθρωποι και ο θάνατος 
ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα μας...

7.- Ο συναγωνισμός των Κυριών 
και Δεσποινίδων, για τον καλύτερον 
στολισμό των Επιταφίων, είναι κάτι 
που κάθε χρόνο παρακολουθούμε, 
με θαυμάσια αποτελέσματα. Η δι-
ανομή των λουλουδιών στο τέλος 
της περιφοράς του επιταφίου, και η 
επιθυμία των Χριστιανών να πάρουν 
λίγα απ’ αυτά για το σπίτι τους, δεί-
χνει την πίστη μας στον Κύριο ημών 
Ιησού Χριστόν. Μόνο που δεν είναι 
ανάγκη, για να μην πω ότι είναι και 
μεγάλη ασέβεια να γίνεται ανταγωνι-
σμός για το ποιός θα πάρει πρώτος 
από τα άνθη του Επιταφίου!!

9.- Μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων 
Αθλητών. Ο Β. Μάρας κατέκτησε το 
Χρυσό μετάλλιο ενόργανης γυμνα-
στικής στους «κρίκους», ένας ακό-
μη αθλητής μας πήρε το Χάλκινο, η 
ομάδα Γουότερ πόλο της Βουλιαγ-
μένης κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο, 
νικώντας την πανίσχυρη «Κατάνια» 
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και ο 
ηρωϊκός «Ηρακλής Θεσσαλονίκης» 
δεύτερος στην Ευρώπη στο βόλεη 
μπολ. «BRAVO» παιδιά!

10. Από τα τηλεφωνήματα που 
δέχομαι, και είναι πολλά αυτά, δια-
πιστώνω ότι οι περισσότεροι συμ-
φωνούν μαζί μου. Μάλιστα δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που μου λένε:

 «Λίγα γράφεις, για τους ακριβο-
πληρωμένους αστέρες της Ελληνι-
κής Τηλεοράσεως. Γράψε τους και 
άλλα, αφού οι μεγαλοδημοσιογράφοι 
αυτοί, εκτός του ότι είναι αμαθείς και 
άσχετοι, πάνε να κάνουν πρόγραμμα 
εντελώς απροετοίμαστοι.»

 Εγώ πάντα γράφω όσα μπορώ, 
γιατί αισθάνομαι προσβεβλημένος 
αφού οι ακριβοπληρωμένοι τηλεο-
πτικοί αστέρες, μάς περνάνε για κο-
ρόϊδα, αφού ξέρουν ότι δεν έχουμε 
μεγάλες επιλογές καναλιών και έτσι 
θέλοντας και μη θα βλέπουμε τους 
ίδιους και τους ίδιους.
 Πριν δύο εβδομάδες είχα παρου-
σιάσει την απίστευτη είδηση ότι το 
απαράδεκτο δίδυμο των δημοσίων 
υπαλλήλων Λυριτζή-Οικονόμου, αν 
και «χρυσοπληρώνονται με 600.000 
Ευρώ τον χρόνο στα ποσοστά τηλε-
θέασης  είναι μεταξύ των τελευταί-
ων!» 

Σήμερα αντιγράφω και πάλι από 
ιστοσελίδα την ακόλουθη αποκαλυ-
πτική είδηση που αφορά τους ιδιο-
κτήτες των καναλιών, που συνήθως 

είναι και ιδιοκτήτες εφημερίδων και 
έχουν στην δούλεψή τους τους «με
γαλοδημοσιογράφους». Εκείνους 
δηλαδή που χρυσοπληρώνουν τους 
«τηλεοπτικούς αστέρες» για να λένε, 
ό,τι τους λένε» 

 Μεταξύ τους υπάρχουν κοινά 
συμφέροντα, αλλά κάπου κάπου 
έρχονται στην επιφάνεια και  κολοσ
σιαίες συγκρούσεις συμφερόντων. 
Ετσι όταν ξεσπούν οι μεταξύ τους 
συγκρούσεις φέρνουν στο φως της 
δημοσιότητας πολλές από τις δια
στροφές των καναλαρχών και της 
αχαλίνωτης απληστίας τους.

 Οσοι παρακολουθούν από κοντά 
τις συγκρούσεις τους, καταλαβαί
νουν τις περίεργες «τούμπες των 
δημοσιογράφων και των χρυσοπλη
ρωμένων τηλεοπτικών αστέρων», 
καθώς και τα δημοσιεύματά τους στις 
εφημερίδες τους που ανήκουν σε τε
ραστίων συμφερόντων συγκροτήμα
τα διαπλοκής. 

Τελευταία, για άγνωστους για μας 
τους κοινούς θνητούς λόγους, συ
γκρούεται ο Αλαφούζος ιδιοκτήτης 
του τηλεοπτικού καναλιού ΣΚΑΪ και 
της άλλοτε ιστορικής «Καθημερινής» 
και ο Κουρής ιδιοκτήτης της περι
έργου ιστορίας και θέσεων «Αυρια
νής», και του τηλεοπτικού καναλιού 
«Alter» που λόγω Χατζηνικολάου, 
Τριανταφυλόπουλου, Χαρδαβέλα... 
είναι μεταξύ των πρώτων καναλιών 
στις ειδήσεις και σε τηλεθέαση. Από 
τη σύγκρουση ο Κουρής ξεσκεπάζει 
τον Αλαφούζο, και έτσι μαθαίνουμε 
ότι:

1. Ο Αλαφούζος διέπραξε τρομε-
ρές απάτες στη Ρουμανία, όπου τους 
«έφαγε» όλο τον εμπορικό στόλο. 
Δύο κόμματα στη Ρουμανία ζητούν 
να ανοίξει ο φάκελος “Αλαφούζου”. 
Θεωρούν ότι χρόνια τώρα ο εφοπλι-
στής εκμεταλλεύεται τον εμπορικό 
στόλο της χώρας και τα κέρδη τα δί-
νει στον ...εαυτό του, ενώ πρόσφατα 
“τσέπωσε” ένα τεράστιο τραπεζικό 
δάνειο. Σήμερα ο στόλος του, σαρα-
βαλιασμένος πλέον από την υπερ-
χρήση βρίσκεται εγκαταλελειμμένος 
στο Πέραμα.

2. Διακινείται πολύ «μαύρο χρήμα» 
στον ΣΚΑΪ με την έκδοση εκατοντά-
δων τιμολογίων ανύπαρκτων ή υπερ-
τιμολογημένων υπηρεσιών.

3. Λαδώνονται πλήθος πολιτικών, 
υπό διάφορες μορφές «ενισχύσε-
ων».

4. Στις 26-04-2008 φέρεται, το σκά-
φος Thalaris του Αλαφούζου (με έγ-
γραφο υπογεγραμμένο από «αδειού-
χα» υπάλληλο), να έχει αποπλεύσει 
από το λιμάνι της Πάτρας, όταν λι-
μενοφύλακες σε υπηρεσία εκείνη τη 
μέρα, αρνούνται κατηγορηματικά τη 
διέλευση του σκάφους από την Πά-
τρα. (Ο Κουρής αφήνει σαφείς υπαι-
νιγμούς για το φορτίο του κότερου  
και αναρωτιέται αν ήταν «κολοκυθά-
κια , όπλα, μετανάστες ή …. Ναρκω-
τικά», και γι’ αυτό έπρεπε να περάσει 
απαρατήρητο!!

5. Δύο πετρελαιοφόρα του Αλαφού-
ζου, το “Ασπρονήσι” και το “Νήσος 
Σαντορίνη” συνελήφθησαν έξω από 
τα Κύθηρα για λαθρεμπόριο πετρε-
λαίου.

 Και όλα αυτά τα μαθαίνουμε λόγω 
της σύγκρουσης των κατά τα άλλα 
συναδέλφων ιδιοκτητών καναλιών 
και εφημερίδων Αλαφούζου και Κου
ρή.

 Ποίος πλέον μπορεί να πιστέψει 
ότι αυτοί οι ιδιοκτήτες καναλιών και 
εφημερίδων ενδιαφέρονται για αντι
κειμενικές ειδήσεις και επιτρέπουν 
τους ακριβοπληρωμένους δημοσιο
γράφους τους, να εκφράζουν ελεύθε
ρα τις απόψεις τους; 

 Και ποίος μπορεί να με κατηγο
ρήσει ότι είμαι αυστηρός και άδικος 
στην κριτική μου;

 Προσεχώς θα γράψω τι λέγεται και 
για την Αυριανή και τον Κουρή...
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

Σε δέκα πέντε χιλιάδες, υπολόγισε η αστυνο-
μία του Μόντρεαλ, τους προσκυνητές, μόνο το 
Σάββατο στο «ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ» της Παναγίας 
μας.

Χάρηκα ειλικρινά, που το «ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑ-
ΚΙ» όπως είχα πει, έγινε το «ΜΕΓΑΛΟ», έγινε και 
πάλι, ο πόλος έλξης των πιστών, που έρχονται 
να προσκυνήσουν την Παναγιά μας, και παράλ-
ληλα να διασκεδάσουν. Αυτή τη χρονιά μαζί με 
τα χορευτικά της Κοινότητάς μας, συμμετείχε και 
το Χορευτικό του Δωδεκανησιακού Συλλόγου της 
πόλεώς μας.

Όπως είχα αναφέρει, ο κ. Ευτύχης Μακρυμανω-
λάκης ήταν στο πόστο του, εξυπηρετώντας τους 
συμπάροικους με τις πεντανόστιμες γουρνοπού-
λες, που είχε όπως κάθε χρόνο ψήσει το γνωστό 
“PICCADILLY”, του αείμνηστου Β. Τσαγκαρσού-
λη.

Αυτή τη χρονιά, όπως πληροφορήθηκα έγινε 
και κάτι διαφορετικό. Δεν εστάλησαν προσκλή-
σεις σε «επισήμους», και καλά έκανε η Επιτροπή. 
Αυτές τις προσκλήσεις, δεν τις κατάλαβα ποτέ, 
καλοί μου άνθρωποι. Είναι σαν να σε παίρνουν 
τηλέφωνο, και να σου λένε, «ξέρεις γιορτάζω, έλα 
να μου πεις χρόνια πολλά!!!». Βεβαίως αν μας 
τιμήσουν με την παρουσία τους προσωπικότητες, 
τότε μπορούμε να τους προσφέρουμε να καθί-
σουν, σε κάποιο τραπέζι... κερνώντας τους μια 
μπύρα και τιμώντας τους.

Πάντως, μεταξύ των άλλων ήταν εκεί όπως 
κάθε χρόνο, η κα Μαίρη Ντέρου, ο Δήμαρχος του 
Μοντρεάλ κ. Τρεμπλέη η πρώην υπουργός, κυ-
ρία Ελένη Μπακοπάνουο γερουσιαστής Μαρσέλ 
Προυντώμ....

Πρέπει να αναφέρω επίσης, ότι την Λιτάνευση 
της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας μας, παρακο-
λούθησαν χιλιάδες πιστών, με συγκινητικό και 
παρήγορο το γεγονός ότι μεταξύ των ήσαν πάρα 
πολλοί νέοι μας, η ελπίδα της ζωής, οι συνεχιστές 
του αύριο.

Ο καλοκαιρινός καιρός, βοήθησε τα μέγιστα, 
ώστε να συνεχιστεί και την Κυριακή, αλλά και την 
Δευτέρα το γλέντι.

Τώρα για το «ΑΛΛΟ», με την «Ελληνική Φλό-
γα», που γίνεται από τις 21 ως τις 23 Αυγούστου 
στο Parc Jean Drapeau στο νησάκι της Αγίας 
Ελένης, δεν ξέρω πολλά. Δεν μου μένει, παρά να 
ευχηθώ να είναι καλός ο καιρός και να πάει και 
εκεί κόσμος. Νομίζω όμως, ότι δεν έχει βρεθεί 
ακόμη ένα  κατάλληλο μέρος, στο οποίο να μπο-
ρούν οι συμπάροικοι να πηγαίνουν εύκολα, και 
ας έρχονται λιγότεροι ξένοι!

Θυμάμαι τον ερχομό πριν τρία χρόνια (2006), 
των δύο πολεμικών πλοίων του Πολεμικού μας 
Ναυτικού. Ήταν μια ευχάριστη και ξεχωριστή 
νότα, η επίσκεψη αυτή από την πατρίδα μας που 
τίμησε τον Ελληνισμό της παροικίας μας. Οι συ-
μπάροικοι επισκέφτηκαν κατά χιλιάδες τα καρά-
βια του ένδοξου πολεμικού μας Ναυτικού. Ασφα-
λώς δεν είναι εύκολο, να μας στέλνει κάθε χρόνο 
η πατρίδα κάτι από την όμορφη Ελλάδα μας. Θα 
μπορούσε όμως η Κοινότητά μας, να φέρει ένα 
καταξιωμένο καλλιτέχνη, με λογικό εισιτήριο, και 
οι συμπάροικοι να διασκεδάσουν και η Κοινότητά 
μας να είχε κάποιο κέρδος.

Ας το έχουν υπ’ όψιν τους για του χρόνου οι δι-
οικούντες την Κοινότητα. Ετσι για να μην σβήσει 
η «ΦΛΟΓΑ» η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Γιατί μετά την συρ-
ρίκνωση των ημερών της διάρκειάς της, να μην 

επέλθει κάτι το χειρότερο, το σβήσιμό της.
Πάντως, θα έλεγα, ότι η ΦΛΟΓΑ χρειάζεται μια 

κάποια αναδιοργάνωση, κάποιο φρεσκάρισμα, 
κάποιες προσθήκες, για να τραβούν τον κόσμο. 
Θα μου πείτε ότι ζητάω πολλά. Όχι και πολλά, 
καλοί μου συμπάροικοι, γιατί είμαστε και πολλοί, 
ζωή νά ‘χουμε. Ας ανοίξει η Κοινότητά μας ένα 
βιβλίο, να μπορούν οι συμπάροικοι να γράφουν 
τις ιδέες τους, και που ξέρεις, κάτι μπορεί να προ-
κύψει.

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΛΑ

1.- Δεν είναι μόνο οι Έλληνες καλοί μου άν-
θρωποι. Οι φίλοι μας Ιταλοί, μας ξεπέρασαν, και 
τρέχουν σαν τρελοί, να παίξουν το δικό τους 6/49 
που ξεπέρασε τα εκατόν εξήντα εκατομμύρια 
ΕΥΡΩ. Και πάλι θα κάνω την ίδια ερώτηση. Όταν 
ήταν 50, 60 ή 70 εκατομμύρια, γιατί δεν έπαιζαν; 
Δεν τα είχαν ανάγκη; Πλεονεξία καλοί μου συ-
μπολίτες, πλεονεξία, ένα από τα χειρότερα ελατ-
τώματα του ανθρώπου. «Απέχετε της πλεονεξίας 
ήτις εστί ειδωλολατρία» όπως χαρακτηριστικά 
γράφει ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος.

2.- Ακούστε. Ακούστε, πιο θηρίο σκότωσαν τα 
«Κόκκινα πουλιά», την Τρίτη στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, 
την πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης. «Κράτος; 
κάπου ανάμεσα στην Ουκρανία κι την Ρουμανία, 
αλλά θέλει να ενωθεί με την Ρωσία! Κάτοικοι; 
πολλοί λίγοι!! Έκταση όσo περίπου τo ¼ της 
Ελλάδος! Αυτό είναι «θρίαμβος» καλοί μου φίλα-
θλοι, που δεν νομίζω να ξαναγραφεί, ούτε για την 
ιστορία, φίλαθλοι, των Κόκκινων πουλιών.

3.- Μέσα στην μετριότητα, που κινήθηκαν οι 
αθλητές μας στο Βερολίνο, ξεχωρίζει η 5η θέση 
του Π. Ιακωβάκη στα 400 μέτρα με εμπόδια. Δεν 
είναι λίγο ή μικρό πράγμα να είσαι πέμπτος στον 
κόσμο. Είχα ξαναγράψει για τον μεγάλο αυτόν 
πρωταθλητή μας. Χωρίς να είναι έτοιμος κατέβη-
κε να αγωνισθεί, με όπλα του το φιλότιμό του και 
την αγάπη του για την πατρίδα του. Χίλια ευχαρι-
στώ σου πρέπουν Περικλή Ιακωβάκη.

4.- Έχασε με 3-2 η ομάδα μου, η ομάδα η μονα-
δική, που έχει πάει σε τελικό Ευρώπης, το 1971 
στο Γούεμπλεη, πράγμα που το βλέπω από χλω-
μό ως αδύνατον, για άλλη Ελληνική ομάδα, και 
έχασε γιατί πράγματι, στην άμυνα δεν τα πάει κα-
θόλου 
καλά, 

με την απουσία του Γκούμα και του Σαριέγκη, 
τον CISSE έξω από τον καλό εαυτόν του, και 
δυο άτυχες στιγμές στην άμυνα, έφεραν αυτό το 
αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί πε-
ρισσότερο, είναι το ότι δεν είναι κάτι το σπουδαίο 
αυτή η ομάδα. Μια ομάδα χωρίς κανένα χάρισμα 
ή ομορφάδα. Μια ομάδα που δεν πάει μακριά... 
θυμηθείτε το.

«ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ» = ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ: Ο 
«ΠΑΟ ΑΤΥΧΗΣΕ» ΑΤΥΧΗΣΕ.

5.- Αθλητικές Αναμνήσεις: 1960, η χρονιά που 
καθιερώνεται το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής κατηγο-
ρίας. Πρώτος πρωταθλητής ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, 
προπονητής, ο Αντώνης Μηγιάκης με συνεργάτες 
του, τους Ν. Σίμο και Οδ. Τσούτσο. Οι πρωταγω-
νιστές παίκτες Βουτσαράς, Δρακότας, Μανιάκης, 
Ανδρέου, Λυνοξυλάκης, Αγγελόπουλος, Νεμπί-
δης, Βουρλιωτάκης, Πετρόπουλος, Τζουνάκος, 
Γεωργιάδης, Παπαεμμανουήλ, Δομάζος, Σίαλος, 
Θεοφάνης, Πανάκης, Κρητικός, Μαρνάς, Μπε-
νάρδος, Ζιέμης, Ιακώβου, Αγγελίνας, Πυργολιός, 
Τσίλης, Μανταράκης, Ζαφειρόπουλος, Ματάκης, 
Μανταλόζης, Δρακόπουλος, Παπαστάθης, Βα-
σιλάκης, Σουρούνης, Ακριβειάδης, Κολαδίνος, 
Μπαλτατζής, Λεμονής, Τζαρέλας.

6.- «ΑΧΑΡΙΣΤΗ»
Δεν ρώτησες τόσο καιρό για μένα,
πως πέρασα τρελή στην ξενητειά,
σ’ αγάπησα, δυστύχησα για σένα
και σέρνομαι κακούργα μακριά.
Τα βάσανά μου μ’ έριξαν στα ξένα
Και μ’ έχουν στη ζωή κατάδικο,
Αχάριστη δεν πόνεσες για μένα,
Κι’ αυτό το βρίσκω νά ‘ναι άδικο.
Μου είπανε πως ζεις ευτυχισμένη
Θεότρελη στα πλούτη κολυμπάς,
Μα μια κατάρα πάντα θα σε δέρνει,
Του προδομένου ο πόνος της καρδιάς.

7.- «ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ‘ΓΙΝΕΣ ΔΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ»
Αγάπη πού ‘γινες δίκοπο μαχαίρι,
Κάποτε μού ‘δινες μόνο τη χαρά,
Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ,
Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατρειά.
Φωτιές ανάβουνε, μες τα δυο της μάτια,
Τ’ αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί,
Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι,
Σαν θα με πάρει τον πόνο μου, μη δει.
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Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή πολιτική Ηγεσία γιά να 
ανταπεξέλθει στους παρόντες σοβαρούς κινδύνους

φόβος αλλά ελπίδα, είναι μια νέα κατεύθυνση. Με 
ισχυρά Ηγεσία, η Ελλάς μπορεί να εξασφαλίσει, 
εντός της Ευρώπης, άμυνα κατά των σκοτεινών 
μυστικών σχεδίων των «συμμάχων» εχθρών της.  
Το 2005 άρχισε η διαδικασία εντάξεως της Τουρκί-

ας στην ΕΕ. Ήταν απόφαση από όλα τα κράτη-μέλη 
σε μία από τις συνήθεις 24ωρες ταχυ-συνεδριάσεις 
Κορυφής μέχρι τα μεσάνυχτα όπου ο καθένας 
αδημονεί  να γυρίσει στην βάση του. Απουσία 
πρωτοβουλίας από τον Πορτογάλο Barroso, αφε-
λή παρατηρητή, για προ-Συνέδριο Αρχηγών προς 
ενδελεχή εξέταση, όλων των παραμέτρων για τις 
κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της αποφάσεως. 
Ότι το συμφέρον δεν είναι η πώληση βιομηχανικών 
προϊόντων που μπορεί να εξασφαλισθεί με απλή 
ένωση κοινού οικονομικού χώρου.. Ούτε το αν αντα-
ποκρίνεται στην Ιστορική πραγματικότητα το αφελές 
επιχείρημα επιστολής του Φιλανδού Επιτρόπου Olli 
Rehn προς την  European League της Γενεύης ότι 
«αν η Τουρκία εφαρμόσει τα κριτήρια δεν θα είναι η 
χώρα που είναι σήμερα». Οι Αρχηγοί κρατών προ-
σέρχονται στις διεθνείς συνελεύσεις χωρίς να έχει 
προηγηθεί ενδελεχής μελέτη. Η Commission στις 
Βρυξέλλες απαρτίζεται από αριθμό Επιτρόπων που 
διορίζονται εκάστοτε από το κόμμα που έχει, κατα-
λάβει την εξουσία. Δεν υπόκεινται σε δημοκρατική 
διαδικασία αξιοκρατίας και εκλογών. Ο Πρόεδρος 
ορίζεται από τα  ισχυρότερα κράτη με αδιαφανή κρι-
τήρια χωρίς δυνατότητα κατευθύνσεως και μελέτης 
πολιτικών επιλογών. Υπάρχει και ο ΟΗΕ, με υπηρε-
σίες που απαρτίζονται από κομματικούς εγκαθέτους 
χωρίς ανεξάρτητα αξιοκρατικά κριτήρια. Ο Γενικός 
Γραμματεύς επιλέγεται όταν παρέχει όλα τα εχέγγυα 
υποτελείας στην ισχυρότερη δύναμη. Ο πρώην Γ.Γ. 
Javier Perez de Cuellar, είπε σε συνέντευξη προς 
ελβετική εφημερίδα. «Ο Γ.Γ. αντιμετωπίζει την Αμε-
ρικανική Υπερδύναμη η οποία θεωρεί ουσιώδη τον 
ρόλο της στον ΟΗΕ. Το ίδιο συμβαίνει με τα πέντε 
Μόνιμα μέλη. Αυτό που καθορίζει τις αποφάσεις 
είναι το Σ.Α., πραγματική εκτελεστική εξουσία με το 
οποίο ο ΓΓ οφείλει να διατηρεί σχέση εμπιστοσύνης 
και κάθε φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με τις μεγάλες 
Δυνάμεις δίνοντας υπεροχή στις ΗΠΑ. Ένα από 
τα προβλήματα του διαδόχου μου Boutros-Ghali 
ήταν η μονομαχία του με την κυβέρνηση Clinton, 
η οποία κατέληξε στην απόλυσή του. Δεν νομίζω 
ότι ο ΓΓ μπορεί να σηκώσει κεφάλι σε έναν από 
τους 5 Μεγάλους! Για να παραμείνει στη θέση του 
οφείλει να διατηρεί την εμπιστοσύνη τους. Πιστεύω 
ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ πρέπει να αλλάξει. Επειδή οι 
ΗΠΑ είναι τόσο βέβαιες για την δύναμή τους, έχουν 
προκαλέσει τόση ζημιά». Αυτά πρέπει να βλέπουν 
όσοι είχαν την αφέλεια να αναθέσουν την δίκαιη 
λύση του Κυπριακού στον ΟΗΕ περιμένοντας από 
τους εγκαθέτους Νίμιτς και Holbrook αμεροληψία, ή 
περιμένουν από την ΕΕ ή τον ΟΗΕ να παρασχεθεί 
σανίδα σωτηρίας. 
 Έτσι, οι αντιρρήσεις κρατών που διαθέτουν ιστο-

ρική πείρα (Αυστρία, Ελλάς) ή και άμεση εμπειρία 
κοινωνικών επιπτώσεων (Γαλλία, Γερμανία) δεν 
έγιναν αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης. Πορτογα-
λία και Φινλανδία δεν έχουν μετάσχει ιστορικά στη 
διαμόρφωση των αρχετύπων του συλλογικού υπο-
συνειδήτου των λαών του πυρήνος της Ευρώπης. 
Ο ίδιος ο Erdogan, σε παρατήρηση του Chirac, 
έχει δηλώσει με έμφαση «αν νοείτε αφομοίωση 
(assimilation) με την κοινωνία της Ευρώπης, αυτό 
δεν θα το έχετε από εμάς». Τελικώς, μόνον ο Γάλλος 
Πρόεδρος, o Nicolas Sarkozy, έχει την τόλμη να 
επιμένει για την δημιουργία «ευρέως οικονομικού 
χώρου κοινής ασφαλείας, πλέον των 800 εκατ. 

κατοίκων, με Τουρκία και Ρωσία». Η στροφή στην 
Ρωσία, πακτωλό ενεργείας, είναι η αναγκαία κατεύ-
θυνση της Ευρώπης. Αλλά και κυρίως της Ελλάδος, 
που έγινε ελεύθερη χάρη στην Ρωσική Συνθήκη της 
Αδριανουπόλεως όταν, το 1828, η Αγγλία ετοίμαζε 
Ελλάδα «φόρου υποτελή» στον Τούρκο με τα ίδια 
φιλελληνικά αισθήματα που επέδειξε και με την 
υπαγόρευση του Σχεδίου Ανάν, με διάδοχο και 
συμπαραστάτη την Αμερική. 
Οι Έλληνες των ΗΠΑ και Καναδά είναι αναστα-

τωμένοι με την διαχρονική αποτυχία της εξωτε-
ρικής πολιτικής και τις διπλωματικές μεθόδους 
του επίσημου κράτους. Όταν οι αντίπαλοί μας 
είναι από ετών συστηματικά οργανωμένοι και με 
άφθονα χρήματα ως μέσο διεισδύσεως στα επιρ-
ρεπή λόμπυ, οι ελληνικές κυβερνήσεις δείχνουν 
πλήρη ανικανότητα  να αντιληφθούν την δύναμη 
και τις ψυχολογικές μεθόδους της προπαγάνδας. 
Οι κυβερνήσεις κινητοποιούν τους πολιτικούς 
παράγοντες στην Αμερική αποσπασματικά, ενώ 
η δημιουργία αποτελεσματικού λόμπυ απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση. Μου υπενθυμίζουν ότι ο 
Βενιζέλος, την εποχή των θριάμβων, είχε ζητήσει 
από την Πρεσβεία μας στο Παρίσι να μη φείδεται 
εξόδων για συνεχείς επαφές με παράγοντες. Άλλοι 
ανησυχούν διότι γνωρίζουν ότι στο βαθύ κράτος των 
ΗΠΑ έχει εδραιωθεί πολιτική τιμωρίας, punishment, 
της Ελλάδος και επιτήδεια ενίσχυση το μυστικού 
σχεδίου διαμελισμού της Ελλάδος. Τονίζουν ότι ο 
κίνδυνος δεν αποτρέπεται με χαμόγελα. Εάν, μου 
γράφουν, οι παλαιοί σύμμαχοι έγιναν εχθροί, η 
Ελλάς, με το έρεισμα Ευρώπης, πρέπει να στραφεί 
προς παλιούς εχθρούς, την Ρωσία, που σήμερα 
μπορούν να γίνουν χρήσιμοί φίλοι. 
Η Γενεύη είναι κέντρο πληροφοριών από το διε-

θνές προσκήνιο και παρασκήνιο. Είναι και κέντρο 
διαμαρτυρίας της διασποράς που, πάντοτε προ-
σκολλημένη στο ενδιαφέρον της για την Ελλάδα, 
έχει το θλιβερό προνόμιο να παρακολουθεί, μέσω 
δορυφόρου, τις ειδήσεις και συνεδριάσεις της Βου-
λής. Μας έρχονται φωνές αγανακτήσεως διότι οι 
πολιτικοί ρήτορες ομφαλοσκοπούν κατά συρροήν 
με τα σκάνδαλα και τις ατάκες εναντίον αλλήλων, 
Αλλά χωρίς συνείδηση ότι η Ελλάς σήμερα κρύβει 
την διεθνή της απομόνωση με χαριτόβρυτα χαμό-
γελα μαθητευόμενων μάγων της διπλωματίας. Την 
στιγμή που είναι περικυκλωμένη από εχθρούς, 
μέσα και έξω, που θέλουν να της κόψουν κομμάτια 
από το κρέας της και την ψυχή της. Και την στιγμή 
που αντιμετωπίζει από το ένα μέρος την αδιαφορία, 
ίσως και καταφρόνια, των Βρυξελλών και από το 
άλλο τον νεοσύστατο Άξωνα ΗΠΑ-Τουρκίας που 
περιλαμβάνει μεταξύ των σκοπών και την αναθεώ-
ρηση της Συνθήκης της 
Λωζάννης, με εγκλημα-
τική μεθόδευση που θα 
συνεπάγεται αίμα και κα-
ταστροφές. Η διασπορά 
βλέπει τους πολιτικούς 
να χάνονται σε αντιπα-
ραθέσεις για την άλωση 
της εξουσίας, αντί να συ-
σπειρωθούν και αντιμε-
τωπίσουν ενωμένοι τον 
μεγάλο εθνικό κίνδυνο 
που έρχεται πολύ σύντο-
μα. Η συζήτηση για τα 
σκάνδαλα με επέμβαση 
μιας Βουλής που έχει, η 
ίδια, ψηφίσει τον νόμο 
περί ευθύνης Υπουρ-

γών, δείχνει ότι στην Ελλάδα η αρχή διακρίσεως 
των εξουσιών έχει εκφυλισθεί στο κακό χάλι που 
κατεδίκασε ο Μοντεσκιέ τον 18ο αιώνα. Τα σκάνδα-
λα είναι ασχολία μόνο της Δικαιοσύνης ανεξάρτητης, 
χωρίς παραγραφές, από οποιαδήποτε ανάμειξη της 
Βουλής ή της κυβερνήσεως, ελεύθερης να αθωώσει 
ή να στείλει τους υπεύθυνους στη φυλακή και όχι 
απλώς «στο σπίτι τους». 
 Τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδος κρύβονται 

με εκπληκτική υποκρισία κάτω από το χαλί. Ποια 
η θέση της Ελλάδος απέναντι στον νεοσύστατο 
Άξωνα ΗΠΑ-Τουρκίας; Πρόβλημα εθνικής υπο-
στάσεως που θυμίζει τον αλήστου μνήμης  Άξωνα 
Βερολίνου-Ρώμης, με το δόρυ εστραμμένο εναντίον 
της Ελλάδος και την φιλοδοξία του Μάρε Νόστρουμ 
που τότε ελέγετο Μεσόγειος, σήμερα Αιγαίο. Τότε 
υπήρχε ελπίδα ισχυρών συμμαχιών. Είναι όμως 
σήμερα σύμμαχος οι Βρυξέλλες του Barroso ή η 
Μόσχα του Πούτιν; Δυστυχώς η Ρωσία, φυσικός 
εθνικός φίλος που πρόσφερε στην Ελλάδα την 
πλήρη ανεξαρτησία της με την Συνθήκη της Αδρι-
ανουπόλεως όταν η Αγγλία, πρόδρομος των ΗΠΑ, 
μας προόριζε φόρου υποτελείς στον Τούρκο, δεν 
βρίσκεται ακόμη σε θέση να δράξει την ευκαιρία 
για πραγμάτωση του ονείρου της Αικατερίνης, διότι 
καμία κυβέρνηση δεν θα έχει το θάρρος να κάνει 
την κατάλληλη προσέγγιση. Είναι σύμμαχος η ΕΕ;  
Δυστυχώς οι Βρυξέλλες, με άφρονη επέκταση που 
ο Πορτογάλος Barroso και ο Φιλλανδός Olli Rehn 
θέλουν να φτάσει σύντομα μέχρι Ανατολίας για 
πλήρη ειρηνική άλωση από τα 100 εκατομμύρια 
Τούρκων, δεν έχει αποκτήσει ακόμη την σύμπνοια 
και συσπείρωση των λαών της. Πρόσφατη δημο-
σκόπηση δείχνει τα σημεία. Σε ερώτηση αν θεω-
ρούν την ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ «ευτυχή 
ευκαιρία», ναι απήντησε μόνο το 23% των Άγγλων 
και μόνο το 55% κατά μέσον όρον τα υπόλοιπα 
μέλη, ενώ το 53% δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για 
τις Ευρωεκλογές. Ποιος λοιπόν θα ενδιαφερθεί 
για τις συνέπειες του νεοσύστατου Άξωνος.; Στην 
Ελλάδα, οι προικοθήρες της εξουσίας ασχολούνται 
με λαϊκίστικες υποσχέσεις παροχών από το τίποτε, 
μπροστά σε θάλασσα από σειόμενες πλαστικές 
σημαιούλες. Από ποια μεριά θα αντλήσει το Έθνος 
ελπίδα; 
   

(To άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ηλι-
αία του Ιουνίου 2009 και στο Greek American News 
Agency, στις 27 May 2009)
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«Ακόμη κι αν περάσουν από πάνω μας τα τάνκς 
εμείς θα μείνουμε για να χτυπήσουμε το πεζικό 
που τα ακολουθεί. Δεν θα υποχωρήσουμε, είμα-
στε Έλληνες και πολεμάμε για την Ελλάδα». Μ’ 
αυτά τα λόγια εμψύχωνε, μέχρι την τελευταία του 
πνοή τους στρατιώτες του ο Λοχαγός (ΜΗΧ.) Σω-
τήρης Σταυριανάκος από το Σκουτάρι της Κάτω 
Μάνης. Ο Σωτήρης Σταυριανάκος ήταν Έλληνας 
στρατιωτικός γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1941 
στη Μάνη. Υπηρετούσε στην Κύπρο με το βαθμό 
του λοχαγού του Μηχανικού σώματος και λίγο πριν 
την τουρκική εισβολή είχε μετατεθεί, όμως αρνή-
θηκε τη μετάθεση. Στις 16 Αυγούστου 1974 σκοτώ-
θηκε από βολή πυροβόλου άρματος κατά την υπε-
ράσπιση του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ. Το όνομά 
του δόθηκε στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ.
Γεννήθηκε στις 11/1/1941 και το τούρκικο βόλι τον 
βρήκε το πρωινό της 16/8/1974. Νυμφευμένος, με 
δυο παιδιά, ο Σωτήρης Σταυριανάκος λίγο πριν την 
τουρκική εισβολή είχε μετατεθεί - αρνήθηκε όμως 
να φύγει από την Κύπρο λέγοντας στη σύζυγό του 
πως δεν μπορούσε ν’ αφήσει «τα μεγάλα του παι-
διά», εννοώντας τους Στρατιώτες του! Δίκαια λοι-
πόν εκείνοι, όσοι επέζησαν, όπου βρεθούν κι όπου 
σταθούν - πολλοί τραυματίες μάλιστα από τις συ-
γκρούσεις εκείνες - μιλούν με συγκίνηση και περη-
φάνια για το Λοχαγό τους...
Σαν ελάχιστη τιμή στην μνήμη του, καθώς και στην 
μνήμη όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο 
κατά την τουρκική βάρβαρη εισβολή, δημοσιεύ-
ουμε ποίημα του Κύπριου Κώστα Σωκράτους. 
Το ποίημα πρωτοδημοσιεύτηκε στις 15/4/1976 με 
τίτλο «Η Μάχη της ΕΛ.ΔΥ.Κ.» (αφιερωμένο στον 
φίλο Ήρωα λοχαγόν Σωτήριο Σταυριανάκο). Δημο-
σιεύουμε επί πλέον και την ομιλία του Στρατηγού 
Ζαφείρη Δεμέστιχα που εκφωνήθηκε τον Αύγου-
στο του 2002, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια της 
προτομής του στο χωριό καταγωγής του το Σκουτά-
ρι της Μάνης Λακωνίας.

Η Μάχη της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

«Μπόρα βαρεία και όλεθρος και σίφουνας και σκό-
νη
και αντηχάει και βροντά το τούρκικο κανόνι
και εσύ αητός ακοίμητος εις τα στενά κει κάτου
ακούεις τα πατήματα του φοβερού θανάτου,
κι όμως πατάεις δεν δειλιάς, κι έχεις στον κόρφο 
Ελλάδα
κι έχεις της Μάνης τη φωνή ορθόστητη λαμπάδα.

«Δεν θα περάσουν!» αντηχεί φωνή αντρειωμένη
και βάζεις βουνό τα στήθια σου και σ’ ανεμίζει η 
χλαίνη.
Κοχλάζει αφρός το αίμα σου και η ψυχή σου φλόγα
βγαίνει ψηλά στον ουρανό της Λευτεριάς μας ρόγα
να πιουν εδώ θείο κρασί όσοι διψάν Πατρίδα
όσοι διψάν στην σκοτεινιά τη λαμπερή λιαχτίδα.

Πόσο το σίδερο βαστά εις το γυμνό το χέρι
πόσο η σάρκα σου κρατά κι αντέχει το μαχαίρι
κι εσύ ο λιονταρόψυχος δεν τον δειλιάς τον δράκο
δεν τον δειλιάς του χάροντα τον ανοιγμένο λάκκο,
κι ας καίουν γύρω οι φωτιές και τα αστραποβρό-
ντια,
θάλασσα οι Τούρκοι χύνονται κι αστράφτουν γύρω 
οι λόφοι
βαριαστενάζουν τα βουνά του χάροντα συντρόφοι
και συ Ακρίτας στέκεσαι και λες «δεν θα περάσουν»
και η Κύπρος η αιματόβρεκτος στέκει κι αυτή κο-
ντά σου.

Σωτήρης Σταυριανάκος, 
ο ήρωας της Κύπρου

Δεν θα περάσουν, χάνονται, μάρχονται κι άλλοι
έρχονται πλήθος άμετρο βροντή κι ανεμοζάλη.
Δεν θα περάσουν, να, βαστά το χέρι του τη δάδα
και την καρφώνεις στα βουνά να μας φωτά Ελλάδα.
Σωτήρη, ακρίτα λευτεριάς, θάρθει εκείνη ώρα
το φως σου το ανέσπερο να μας φωτά τη χώρα.

Θάρθει η ώρα η τρανή όλοι εκεί στο μνήμα
να βγήτε στρατός ανίκητος μ’ ανδρειωμένο βήμα
να πάρετε πάλι τα βουνά βήμα το βήμα ως πέρα
φωνή τρανή της Λευτεριάς να σμίξη στον αγέρα.

Εμπρός, εμπρός στα χέρια σας πάρτε ξανά τη νιότη
να δη το φως τ’ ανέσπερο η ψεύτρα Ανθρωπότη.
Εμπρός, εμπρός τα στήθια σας σηκώστε ως τα άστρα
να γίνουν φωτιά και σίδερο και ατσαλένια κάστρα.
Εμπρός, εμπρός το δρόμο σας ας πάρει η πατρίδα
τώρα που εσάς τ’ αδέλφια μου νεκρούς εδώ σας 
είδα!»

Προτομή στο Σκουτάρι της Κάτω Μάνης
Και ομιλία Στρατηγού Δεμέστιχα 

στα αποκαλυπτήριά της

«Σωτήρη καλώς όρισες ξανά στο χωριό σου» είπε 
στην ομιλία του o στρατηγός Ζαφείρης Δεμέστιχας, 
κατά τη διάρκεια λαμπρής εκδήλωσης που έγινε στο 
Σκουτάρι της Κάτω Μάνης τον Αύγουστο του 2002. 
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Η Βορδώνα» μα-
ζεύτηκαν τα απαιτούμενα χρήματα και κατασκευ-
άστηκε προτομή (από το Μανιάτη γλύπτη Πέτρο 
Γεωργαρίου) του ήρωα της Κύπρου Σωτήρη Σταυ-
ριανάκου.
Παρόντες στην εκδήλωση πλήθος κόσμου, βουλευ-
τές, οι αρχές του Ν. Λακωνίας, των  Δήμων Γυθεί-
ου και Σπάρτης, η σύζυγός του και οι δυο θυγατέ-
ρες του, καθώς  και ο συναγωνιστής του Αντώνιος 
Δούλας. Υπόψη ότι το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στη 
Κύπρο φέρει το όνομα του Μανιάτη ήρωα Λοχαγού 
Σωτήρη Σταυριανάκου.
 Ολόκληρη η ομιλία του στρατηγού Δεμέστιχα, που 
εκφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2002, έχει ως εξής:
ΣΩΤΗΡΗ συγνώμη.
Δια στόματος μου, οι συγχωριανοί σου ζητάμε συ-
γνώμη, διότι έπρεπε να περάσουν 26 χρόνια για να 
τιμήσουμε εσένα και την ηρωική σου πράξη. Όμως, 
να είσαι βέβαιος, ότι κανένας Σκουταριώτης δεν σε 
λησμόνησε. Σε έχουμε στην καρδιά μας σε ξεχωρι-
στή θέση. Ρίγη συγκινήσεως αναμεμειγμένα με συ-
ναισθήματα αγάπης, σεβασμού, ευγνωμοσύνης και 
υπερηφάνειας, συνθέτουν ένα ψυχικό κράμα που 
δεν είναι εύκολο να μπει διαχωριστική γραμμή με-
ταξύ τους.
Συγκίνηση, διότι δεν είναι πλέον μαζί μας ένα 
Σκουταριωτόπουλο, ένα παλικάρι του χωριού μας. 
Ευγνωμοσύνη και Υπερηφάνεια διότι η θυσία του 
Σωτήρη είναι ταυτόσημη της θυσίας εκείνων των 
επιφανών Ελλήνων του παρελθόντος, οι οποίοι εφώ-
τισαν την μεγάλη χρονική λεωφόρο της ιστορίας του 
Έθνους. Όχι μόνον ως πρόεδρος του Συλλόγου μας, 
ο οποίος υλοποιεί σήμερα μια υπόσχεση, να αποδο-
θούν οι τιμές που αρμόζουν στον Σωτήρη, αλλά και 
σαν συνάδελφος του και συγχωριανός του, έχω χρέ-
ος να εκφράσω σκέψεις και συναισθήματα, τα οποία 
θα εγγίσουν την προσωπικότητα του.
Θα επιχειρήσω να εξηγήσω ποιος ήταν ο Σωτήρης 
και τι έκανε. Οχι με κρίσεις δικές μου, που θα εί-
ναι ένας απλός, θεωρητικά, ύμνος για τον συνάδελ-
φο και συγχωριανό μου. θα αφήσω να ομιλήσουν 
εκείνοι που τον έζησαν, εκείνοι που του έδωσαν τις 
εντολές, εκείνοι που τον περισυνέλεξαν στο πεδίον 

της μάχης.
Στα αρχεία του ΓΕΣ υπάρχει το βιογραφικό του Σω-
τήρη που λέει:
Εγεννήθη την 11/1/41 στο Σκουτάρι Λακωνίας. Έγ-
γαμος, πατήρ 2 τέκνων. Κατετάγη στην Σ.Σ.Ε. την 
30/9/61. Απεφοίτησε από την Σ.Σ.Ε. την 27/7/65 και 
κατετάγη στο Μηχ/κο με τον βαθμό του Ανθγού. 
Προήχθη στον βαθμό του Υπλ/ου την 17/8/68 του 
Λ/γου την 30/8/72 και Τ/χου την 16/8/74. Μεταθα-
νάτιος δε στον βαθμό του Αν/χου. Απεφοίτησε ευδο-
κίμως από όλα τα προβλεπόμενα σχολεία και υπηρέ-
τησε σε πολλές μονά δες με τελευταία την ΕΛΔΥΚ.
ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
Του απενεμήθη μεταθανατίως το Αργυρούν Αρι-
στείον Ανδρείας.
Επιτρέψατε μου να σταματήσω εδώ, στο Αριστείο 
Ανδρείας, διότι αυτό το παίρνουν οι Ανδρείοι. Η Αν-
δρεία κατά τους αρχαίους σοφούς Έλληνες ήτανε 
μια των υψηλότερων Αξιών.
Κατά τον Αριστοτέλη, Ανδρεία είναι η προς τον θά-
νατον διακινδύνευσις. Ενώ ο άνδρας γνωρίζει, ότι 
η πορεία του τον οδηγεί στον θάνατο, το διακινδυ-
νεύει, αδιαφορεί προς τον θάνατον. Και ο Σωτήρης 
ήτανε Ανδρείος. Σε αίτηση της συζύγου του Μαρί-
ας, να πληροφορηθεί για την τύχη του συζύγου της, 
εδόθη η εξής απάντησις από το ΓΕΣ. «Ο σύζυγος 
σας Τχης (ΜΧ) Σταυριανάκος Σωτήριος, έπεσε στο 
πεδίο της Μάχης την 16ην Αυγούστου 1974, μαχό-
μενος μετά ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ηρωισμού, θάρρους 
και αυταπαρνήσεως, εναντίον υπερτερών τουρκικών 
δυνάμεων και αφού απέκρουσε λυσσαλέας τουρκι-
κάς επιθέσεις από 14 έως 16 Αυγούστου 1974.» Ο 
θάνατος στο πεδίον της μάχης, συνοδεύεται πάντο-
τε και από το πιστοποιητικό θανάτου του ΓΕΣ, το 
οποίο γράφει: «Ο Σταυριανάκος Σωτήριος του Μιχ. 
εκ Σκουταρίου Λακωνίας, υπηρετών ως Λ/γος (ΜΧ) 
στην ΕΛ ΔΥΚ/Λ.Δ, εφονεύθει την 16ην Αυγούστου 
74 και ώρα 11.00. αποκοπείσης της κεφαλής του, 
ότε εβλήθη δια πυροβόλου όπλου τουρκικού άρμα-
τος μάχης.»
Πως και γιατί όμως αυτή η μορφή θανάτου; Μας το 
εξηγούν εκείνοι που βρέθηκαν κοντά του στο πεδίο 
της μάχης, στο χαράκωμα , αλλά επέζησαν της συμ-
φοράς. Λέει ένας στρ/της του: Ο Λ/γος Σταυριανά-
κος, το πρωί της 16ης Αυγούστου βρισκόταν στο υψ. 
Β. μπροστά από το στρατόπεδο. Αν και η έκβαση 
της μάχης ήτανε βέβαιη, αρνήθηκε να το εγκατα-
λείψει λέγοντας στους άνδρες του. «Ακόμη και αν 
περάσουν από πάνω μας τα τανκς, εμείς θα μείνουμε 
για να κτυπήσουμε το ΠΖ. Δεν θα υποχωρήσουμε. 
Είμαστε Έλληνες και πολεμά με για την Ελλάδα». Ο 
ήλιος εχάθη υπό την σκιάν των βελών.
Ο Λεωνίδας με τους 300 του, έμεινε εκεί, να αγω-
νισθεί εναντίον υπερπολλαπλασίων Περσών, αγωνι-



Σωτήρης Σταυριανάκος,  ο ήρωας της Κύπρου
ζόμενος για την πατρίδα. 2500 χρόνια μετά, ο Σω-
τήρης με τους 30 στρατιώτες του, όρθωσε το ανά-
στημα του και έμεινε εκεί, για να επαναλάβει το 
θρυλικό ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ. Μια διμοιρία 30 ανδρών, 
αντιμετωπίζει και ανθίσταται επιτυχώς, εναντίον 
εκατοντάδων τούρκων. Ο στρ. Λιώσης απορεί: Μα 
είναι πράγματα αυτά κύριε λοχαγέ; Όλοι αυτοί έρχο-
νται εναντίον μας; Και βούτηξε το πολυβόλο. Τότε 
επεμβαίνει ο λοχαγός και προστάζει: Άμα διατάξω 
εγώ θα κτυπήσεις. Ας τους να έλθουν κοντά. Σφαίρα 
να μην πάει χαμένη. Και σε λίγα λεπτά ακούγεται 
μια δυνατή κραυγή. ΤΩΡΑ! Ρίξτε τώρα. Φωτιά και 
ατσάλι σμίγουν, γίνονται ένα, γίνονται θάνατος. Σε 
μια στιγμή ο λοχαγός σηκώνεται πάνω. Κρατά το 
πολυβόλο, πολυβολεί, κτυπά στο ψαχνό. ΟΜΩΣ! 
Μια σφαίρα καρφώνεται στον λαιμό του. Ο λοχα-
γός γονατίζει, γέρνει, πέφτει, κυλάει κάτω. Είναι 
νεκρός. Οι πλησίον τρέχουν στο λοχαγό τους. Τον 
αγκαλιάζουν.
Ήτανε η 16 Αυγούστου 1974, σαν σήμερα 26 χρόνια 
πριν. Αυτήν την ώρα ο Σωτήρης πορευόταν προς την 
αθανασία, υπό την σκέπη της προστάτιδας των Ελλ. 
αγώνων υπεραγίας Θεοτόκου. Η σκηνή μετά από 
2500 χρόνια επαναλαμβάνεται. Οι στρατιώτες πο-
λεμιστές μαζεύονται πάνω από το άψυχο σώμα του 
Λεωνίδα και εκεί γράφεται το αθάνατο: Ω ΞΕΙΝ, 
ΑΓΓΕΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗΔΕ 
ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟ-
ΜΕΝΟ1. Ο Σωτήρης με τους 30 στρατιώτες του 
έστειλαν το δικό τους μήνυμα. «Ω ξένε, ανήγγειλε 
στους Έλληνες, ότι εδώ είμαστε. Πιστοί στα κελεύ-
σματα της πολιτείας. Να πολεμήσουμε μέχρι την τε-
λευταία ρανίδα του αίματος μας.» Αυτό έπραξε ο 
Σωτήρης. Ουδέν ολιγότερο ή περισσότερο του Λε-
ωνίδα. Εκεί άφησε την τελευταίαν του πνοή. Εκεί 
απεχωρίσθη σύζυγο και παιδιά. Δεν είχε την φρο-
ντίδα της οικογένειας του τις τελευταίες στιγμές της 
ζωής του.
Όμως, δεν έμεινε στην τύχη του. Πάνω από τα κε-
φάλια των παλικαριών φτερούγιζε, καραδοκούσε 
εν είδη Αγγέλου, η στοργική μάνα. Πεπλοφορούσα, 
αστραποβολούσα, σπινθηροβόλα και, αποφασιστι-
κή. Η μάνα Ελλάδα, άπλωσε το στιβαρό της χέρι, 
άδραξε τον Σωτήρη και τον πήρε μαζί της στους αι-
θέρες. Του έδωσε να βυζάξει το γάλα την αθανασίας. 
Ο Σωτήρης έγινε, είναι αθάνατος. Ένας άλλος μαχη-
τής του Σωτήρη ομολογεί. 
«Μου έκανε εντύπωση αυτό το παλικάρι ο λοχαγός 
μας. Άυπνος, άφοβος, παράτολμος, ενθουσιώδης, 
χαμογελαστός, γύριζε συνεχώς από χαράκωμα, σε 
χαράκωμα, από άνδρα σε άνδρα, για να μας δει, να 
μας εμψυχώσει, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που 
διέτρεχε. Ήτανε άτρωτος. Άμα έχεις τέτοιους αν-
θρώπους πως να μην πας μπροστά;»
 Κυρίες και κύριοι,
Η ταύτιση του Σωτήρη με μυθικές μορφές της Ελ. 
Ιστορίας, δεν είναι συναισθηματικές φαντασιώσεις. 
Είναι λόγος και πράξις. Είναι ουσία και πραγματικό-
της. Είναι οι μορφές της αυτοθυσίας για την πατρί-
δα. Ο Σωτήρης μπορούσε να συμπτυχθεί, να υποχω-
ρήσει, να αποχωρήσει, μπορούσε να είχε φύγει από 
την Κύπρο προ των γεγονότων. Όμως, έμεινε εκεί 
ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΣ.
Ο Σωτήρης δεν ήτανε ο μαχητής, ο οποίος εβλήθη 
τυχαία από μια σφαίρα του εχθρού στο πεδίο της 
Μάχης. Όρθωσε το ανάστημα του, με την συμπε-
ριφορά του έσυρε και τους στρ/τες του στον χορό 
του Ζαλόγγου, όπου ο θάνατος ήτανε βέβαιος, αλλά 
τους οδήγησε στην αθανασία.
Ένας άλλος μαχητής του διηγείται: 
Λίγο προ των γεγονότων, είχε έλθει η μετάθεσις του 
λοχαγού Σταυριανάκου. Αρνήθηκε να φύγει από την 
Κύπρο, λέγοντας στην σύζυγο του. «Δεν μπορώ να 
φύγω και να αφήσω τα παιδιά μου» Αυτά τα παιδιά, 
ήσαν οι στρ/τες του. Ήσαν οι υπερασπιστές της πα-
τρίδος. Και τα άλλα παιδιά; Αυτά που περίμεναν με 

αγωνία να επιστρέψει ο πατέρας στο σπίτι; Να τρέ-
ξουν με λαχτάρα στην αγκαλιά του για να νοιώσουν 
την πατρική στοργή; Αυτή, είναι η κορύφωση του 
Έλληνα. «Πατρός τε και μητρός τε και απάντων 
αγιότερον εστί η Πατρίς» Ο Σωτήρης θυσίασε 
μαζί με την ζωή του και την οικογένεια του. Οποίο 
μεγαλείο, οποίο θάρρος, τόλμη και αποφασιστικό-
της, οποία υπερηφάνεια, πίστις και αυτοθυσία, ενός 
πραγματικού στρατιωτικού ηγέτη, ενός Έλλη να Αξ/
κού.
Πόση αγάπη για την πατρίδα; Τόση όση απαιτούσε ο 
όρκος του, να της προσφέρει και την τελευταία ρανί-
δα του αίματος του. 
« Μπόρα βαριά και όλεθρος και σίφουνας και σκόνη
Και αντιχάει και βροντά το τουρκικό κανόνι,
 κι’ εσύ αητός, ακοίμητος εις τα στενά κει κάτου 
ακούεις τα πατήματα του φοβερού θανάτου. 
Κι’ όμως πατάεις, δεν δειλιάς, κι’ έχεις στον κόρφο 
Ελλάδα 
κι’ έχεις της Μάνης τη φωνή ορθόστητη λαμπάδα.» 
Αυτά είναι τα λόγια του σύγχρονου ποιητή που θέ-
λησε να τιμήσει και εξυμνήσει, δια λόγων τουλάχι-
στον, την προσφορά του Σωτήρη. Και η πολιτεία; 
Τι έπραξε η πολιτεία για την αναγνώριση της προ-
σφοράς του Σωτήρη; Δυστυχώς ουδέν. Η Κυπριακή 
πολιτεία τον τίμησε δεόντως. Αλλά τον Σωτήρη δεν 
τον έστειλε στο βωμό της θυσίας η Κύπρος, αλλά η 
Ελλάς.
Χρειάζεται θάρρος, τόλμη και βαθιά πίστη σ’ αυτούς 
που αγωνίζονται και θυσιάζονται στο 
όνομα της Δημοκρατίας ή των ιδεών 
τους. Και η πολιτεία, οφείλει να τους 
τιμά. Όμως η Δημοκρατία είναι ένα 
συστατικό της πατρίδας. Πατρίς χωρίς 
δημοκρατία μπορεί να υπάρξει. Δη-
μοκρατία χωρίς πατρίδα δεν υπάρχει. 
Άλλωστε εμείς οι Έλληνες καυχόμεθα 
ότι η Δημοκρατία έχει μια πατρίδα, την 
Ελλάδα. Μεγαλουπόλεις και μικροπό-
λεις τιμούν με προτομές και ονομασίες 
δρόμων, τους αγωνιστές της δημοκρα-
τίας. Και έτσι πρέπει να είναι.
Τους αγωνιστές όμως της πατρίδας, 
ποιος θα τους τιμήσει; Ποιος και πως 
θα εξηγήσει στις νεότερες γενιές τι εί-
ναι και τι σημαίνουν αυτές οι αναμμέ-
νες δάδες της μεγάλης χρονικής λεω-
φόρου. Αυτοί οι αστέρες που φωτίζουν 
ψυχές και γράφουν την ιστο-
ρία του έθνους; Ποιανού την 
καρδιά άγγιξε η θυσία του 
Σωτήρη και προς τι η άρνη-
σίς του των δικαιωμάτων, της 
ζωής, που έχουν τα παιδιά 
του; η οικογένεια του;
Κύριε Δήμαρχε του Γυθείου. 
Ο Σωτήρης είναι δημότης 
σας. Δεν είναι πλέον μόνον 
Σκουταριώτης.
Κύριοι δήμαρχοι της Μάνης 
τιμήσατε το Μανιατόπουλο.
Κύριε δήμαρχε της Σπάρτης. 
Ο Σωτήρης είναι ο Μανιάτης, 
είναι ο Λακεδαίμων, είναι ο 
Σπαρτιάτης. Έχετε χρέος να 
αποδώσετε τις τιμές που αξί-
ζουν στο παλικάρι, που υπε-
ρέβη τον ανθρώπινο νου και 
στάθηκε επάξια κοντά στους 
θρύλους ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΤΟΥ 
ΔΑΒΑΚΗ.
Θα θέλαμε να μας είχε τιμή-
σει σήμερα και ο κ. Νομάρ-
χης για να του πούμε, να μην 
επιτρέψει να σβήσουν αυτοί 

οι φωτεινοί αστέρες. Ο Σωτήρης δεν ήτανε ο διά-
των αστήρ, στον οποίο εκφράσαμε τον θαυμασμό 
μας και την υπερηφάνεια μας περιστασιακά . Από 
τη θέση του να μεριμνήσει να υπάρχει, τουλάχιστον 
στην Λακωνία, η δάδα του Σωτήρη άσβεστη. Κύ-
ριοι βουλευτές της Λακωνίας. Μανιάτες -Λάκωνες, 
βουλευτές της επικράτειας. Γιατί εκοφεύσατε στην 
κραυγή του Σωτήρη; Γιατί κλείσατε τα μάτια στην 
λάμψη του Σωτήρη; Ποιος ο αρμοδιότερος τηρήσε-
ως της μνήμης των ηρώων; Έχετε χρέος να μεταφέ-
ρετε και στον φίλο της Λακωνίας Δήμαρχο Αθηναί-
ων και στον πατριώτη Δήμαρχο Πειραιώς, την επι-
θυμία των Σκουταριωτών, να μην πέσει ο Σωτήρης 
στην άβυσσο της λησμονιάς. Αλλά και την αγωνία 
του ιδίου, από εκεί που είναι, ότι η πράξη του ανε-
γνωρίσθη επισήμως από την πολιτεία ή τουλάχιστον 
από τους συμπατριώτες του Λάκωνες.
Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Παλλακωνικής 
Ένωσης και της Ενώσεως των απανταχού Λακώνων 
Μεγάλη η ημέρα σήμερα για το χωριό μας. Μεγάλη 
διότι αποδίδουμε τις τιμές που άξιζε και ανέμενε ο 
Σωτήρης. Πιο μεγάλη όμως, διότι μαζί μας, τίμησε 
τον Σωτήρη με τη παρουσία της, όλη η ηγεσία του 
νομού μας και όχι μόνον.
Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι καλεσμένοι μας 
και μη, εμείς οι Σκουταριώτες σας ευχαριστούμε εκ 
βάθους καρδίας για την τιμή που μας κάνατε να εί-
σθε σήμερα κοντά μας. Όλοι μας θα έχουμε αιωνίαν 
την μνήμην του Σωτήρη.
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Åõáããåëßá Óð. ÄÝóêá
Êùíóôáíôßíá Óùô. ÖïõíôÝá

ÅÑÌÏÕ 18, 2ïò üñïöïò, ÁèÞíá
ÓÕÍÔÁÃÌÁ

ÄÉÊÇÃÏÑÏÉ
ÅîõðçñÝôçóç óå ôÝóóåñéò ãëþóóåò, 

ÅëëçíéêÜ, ÁããëéêÜ, ÃáëëéêÜ, ÃåñìáíéêÜ
Åéäßêåõóç êáé ìáêñï÷ñüíéá åìðåéñßá óôïõò åîÞò ôïìåßò:

Åñãáôéêü, Åõñùðáúêü, ÅìðñÜãìáôï,
 Êëçñïíïìéêü, Ïéêïãåíåéáêü Äßêáéï

 ÅðáããåëìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 
& Áíáãíþñéóç Ðôõ÷ßùí ÁëëïäáðÞò

ÓÞìáôá & Åõñåóéôå÷íßåò   ·   Real Estate Transactions

Äçëþóåéò Åèíéêïý Êôçìáôïëïãßïõ

Åðéêïéíùíßá óôá ôçëÝöùíá:
210-99 43 500, 6944540292, 
e-mail: evadeskas@yahoo.gr  
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ÅÅÅÅÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÁ 100ÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÁ 100ÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÁ 100ÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÁ 100ÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÁ 100
×ÑÏÍÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ×ÑÏÍÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ×ÑÏÍÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ×ÑÏÍÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ×ÑÏÍÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ

ÐñüóêëçóçÐñüóêëçóçÐñüóêëçóçÐñüóêëçóçÐñüóêëçóç
   Áðü ôçí ôáðåéíÞ áñ÷Þ åíüò áðëïý ó÷ïëåßïõ ðïõ ëåéôïõñãïýóå óôï õðüãåéï ìéáò
åêêëçóßáò, 100 ÷ñüíéá áñãüôåñá, ç ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá ÌïíôñåÜë óáò ðñïóêáëåß íá
ëÜâåôå ìÝñïò óôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ãéá ôá ôñßá óôïëåßá ìáò:  Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï
ÓùêñÜôçò, Ó÷ïëåßï ÐëÜôùí-¼ìçñïò êáé ÃõìíÜóéï/Ëýêåéï ÁñéóôïôÝëçò.
   Óôéò äñáóôçñéüôçôåò áõôÝò èá âñåèïýí ðáéäéÜ, áðüöïéôïé êáé ößëïé áðü ôïí ÊáíáäÜ,
ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, ôçí ÅëëÜäá êáé áðü ïðïõäÞðïôå áëëïý êáôïéêïýí ôþñá
õðïóôçñéêôÝò ôïõ ó÷ïëéêïý óõóôÞìáôïò ôçò ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò ÌïíôñåÜë.Óáò
ðñïóêáëïýìå íá ëÜâåôå êé åóåßò ìÝñïò. Ìç ÷Üóåôå êáìéÜ áðü áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò!

ÃÅÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ÓÔÏ ÌÏÍÔÑÅÁË
ÅËËÇÍÉÊÇ  ÊÏÉÍÏÔÇÓ ÌÏÍÔÑÅÁË

ÐñüóêëçóçÐñüóêëçóçÐñüóêëçóçÐñüóêëçóçÐñüóêëçóç
ÅëÜôå í’áðïëáýóåôå!

“Ç ôÝ÷íç ôáîéäåýåé óôï“Ç ôÝ÷íç ôáîéäåýåé óôï“Ç ôÝ÷íç ôáîéäåýåé óôï“Ç ôÝ÷íç ôáîéäåýåé óôï“Ç ôÝ÷íç ôáîéäåýåé óôï     Áéãáßï”Áéãáßï”Áéãáßï”Áéãáßï”Áéãáßï”
¸êèåóç ÅëëÞíùí ÆùãñÜöùí ôçò  ÅëëÜäáò

ìå óõììåôï÷Þ æùãñÜöùí ôïõ  ÌïíôñåÜë

ÖÅÓÔÉÂÁË “ÅËËÇÍÉÊÇÖÅÓÔÉÂÁË “ÅËËÇÍÉÊÇÖÅÓÔÉÂÁË “ÅËËÇÍÉÊÇÖÅÓÔÉÂÁË “ÅËËÇÍÉÊÇÖÅÓÔÉÂÁË “ÅËËÇÍÉÊÇ     ÖËÏÃÁ”ÖËÏÃÁ”ÖËÏÃÁ”ÖËÏÃÁ”ÖËÏÃÁ”
LA “FLAMME HELLENIQUE”LA “FLAMME HELLENIQUE”LA “FLAMME HELLENIQUE”LA “FLAMME HELLENIQUE”LA “FLAMME HELLENIQUE”

Áõôü ðïõ ðåñéìÝíáìå üëïé ìáò!
   Ôï êáèéåñùìÝíï êáé êáôáîéùìÝíï ôñéÞìåñï êáëïêáéñéíü ÖåóôéâÜë “Ç ÅëëçíéêÞ Öëüãá”- “La
Flamme Hellenique”, ðïõ äéïñãáíþíåé ç ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá ÌïíôñåÜë, èá ðñáãìáôïðïéçèåß
öÝôïò óôï ðåñßöçìï ÐÜñêï Jean Drapeau óôï Íçóß Sainte-Helene, áðü ôéò 21 Ýùò ôéò 23
Áõãïýóôïõ 2009.
   ÓõíäõÜæïíôáò ôç äéáóêÝäáóç ìå ôçí ðñïâïëÞ ôçò Åëëçíïêåìðåêéþôéêçò êïõëôïýñáò êáé
ðáñÜäïóçò, ìÝóá ó’Ýíá ðáíÝìïñöï öõóéêü ðåñéâÜëëïí óôçí êáñäéÜ ôçò ðüëçò ìáò, áðïôåëåß ìéá
ìïíáäéêÞ åìðåéñßá ãéá üëç ôçí ïéêïãÝíåéá, ðïõ äåí ðñÝðåé íá ÷Üóåé êáíåßò.  Åßíáé ìéá ìåãáëï-
ðñåðÞò åêäÞëùóç ðïõ ðñïâÜëëåé ôïí Åëëçíéóìü ôçò Ðáñïéêßáò ìáò êáé áíáìÝíåôáé íá ðñïóåë-
êýóåé ðëÞèïò êüóìïõ, ôüóï ¸ëëçíåò üóï êáé íôüðéïõò óõìðïëßôåò ìáò êáé ôïõñßóôåò.
   Ãéá ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ, óå ìéá ðñïóðÜèåéá ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ íá ðñïâÜëåé êáé íá êÜíåé
ãíùóôÞ ìÝóá áðü ôï ÖåóôéâÜë êÜèå ÷ñüíï êáé ìéá äéáöïñåôéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò ðáôñßäáò ìáò, Ý÷åé
êëçñùèåß ç Ðåñéï÷Þ ôçò Ñïýìåëçò  êáé èá áðïôåëÝóåé ôï êõñßùò èÝìá ôùí åêäçëþóåùí.
   ÅëëçíéêÜ ðñïúüíôá, ôáîßäéá-ôïõñéóìüò, æùíôáíÞ ìïõóéêÞ êáé øõ÷áãùãßá èá åßíáé ôá êýñéá
÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ÖåóôéâÜë. Ï Óýëëïãïò Ñïõìåëéùôþí ÌïíôñåÜë èá óõìðñÜîåé ìå ôçí
ÊïéíüôçôÜ ìáò êáé ôï ÷ïñåõôéêü ôïõ óõãêñüôçìá èá ðáñïõóéÜóåé äçìïôéêïýò ÷ïñïýò ìáæß ìå ôá
÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá “ÏñöÝáò” êáé “Ôåñøé÷üñç” ôçò ÊïéíüôçôÜò ìáò.
  Ï óõìðÜñïéêüò ìáò êáëëéôÝ÷íçò Âáóßëçò ÃáëÜôçò èá ðáñïõóéÜóåé Ýíá åîáßñåôï ìïõóéêü
ðñüãñáììá ìå åëáöñÜ, ëáúêÜ êáé ñåìðÝôéêá ôñáãïýäéá. Èá õðÜñ÷åé ðßóôá ãéá íá ÷ïñÝøåôå êÜèå
âñÜäõ.  Ôï ðñüãñáììá ôïõ öåóôéâÜë ðåñéëáìâÜíåé êáé ÂñáäéÜ Ìðïõæïõêéïý (Bouzouki Night) ôçí
ÐáñáóêåõÞ, 21 Áõãïýóôïõ ìå ôï Absolut  Disco.
  Ìéá ãùíßá ôïõ ðÜñêïõ èá åßíáé áöéåñùìÝíç óôç öåôéíÞ åðÝôåéï ôùí 100 ×ñüíùí ÅëëçíéêÞò
Ðáéäåßáò óôï ÌïíôñåÜë, ìå ðáé÷íßäéá  ìðáëüíéá, öïõóêùôÜ íá ðçäïýí ôá ðáéäéÜ êëð.  Ôçí
ÊõñéáêÞ, 23 Áõãïýóôïõ èá åßíáé ç ÇìÝñá ôùí Ðáéäéþí êáé üëçò ôçò ÏéêïãÝíåéáò. Èá õðÜñ÷ïõí
ìáóêüôò, ãåëùôïðïéüò (clown) êáé ðïëëÜ Üëëá ðïõ èá åíèïõóéÜóïõí ôá ðáéäéÜ.  Óå ìéá Üëëç
ãùíßá èá õðÜñ÷åé åðßóçò ÷þñïò ãéá ôñÜðåæá ðåñéóõëëïãÞò ôñïößìùí ðïõ äåí ÷áëÜíå (bank for
non perishable foods) ãéá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç.
   Óáò ðñïóêáëïýìå, ëïéðüí, íá óçìåéþóåôå áðü ôþñá ôéò çìåñïìçíßåò áõôÝò ðñïóáñìüæïíôÜò
ôåò óôï ðñüãñáììÜ óáò êáé óáò õðïó÷üìáóôå, ìå ôéò åêèÝóåéò, ôá ðåñßðôåñÜ ìáò, ôïõò íïóôéìüôáôïõò
ìåæÝäåò, ôï ðëïýóéï êáëëéôå÷íéêü ðñüãñáììá ìå æùíôáíÞ ìïõóéêÞ, ôñáãïýäéá êáé ÷ïñïýò, íá
ðåñÜóåôå Ýíá áîÝ÷áóôï ôñéÞìåñï!!!
   Ôï ÖåóôéâÜë èá åßíáé  áíïé÷ôü áðü ôç 1:00 ôï ìåóçìÝñé  ìÝ÷ñé ôéò 11:00 ôï âñÜäõ.  Ç ðñüóâáóç
óôï ÐÜñêï Jean Drapeau åßíáé ðïëý åýêïëç. Áðü ôï óôáèìü ôïõ ìåôñü  BERRI-UQAM  ðáßñíåôå
ôçí êßôñéíç ãñáììÞ ãéá ôï LONGEUIL êáôåâáßíåôå óôçí ðñþôç óôÜóç SAINTE-HELLENE, üðïõ
âñßóêåôáé ôï ÐÜñêï  Jean Drapeau.  Ôï ÓÜââáôï êáé ôçí ÊõñéáêÞ Èá õðÜñ÷ïõí  äýï ëåùöïñåßá
ãéá ôï ðÜñêï ìå áíá÷þñçóç óôéò 6:00 ì.ì. áðü ôïí Åõáããåëéóìü êáé óôéò 10:30 ì.ì. áðü ôï ðÜñêï
Jean Drapeau.  Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ôçëåöùíåßôå óôï (514) 738-2421, åóùô. 101.

ÃÕÌÍÁÓÉÏ/ËÕÊÅÉÏÃÕÌÍÁÓÉÏ/ËÕÊÅÉÏÃÕÌÍÁÓÉÏ/ËÕÊÅÉÏÃÕÌÍÁÓÉÏ/ËÕÊÅÉÏÃÕÌÍÁÓÉÏ/ËÕÊÅÉÏ      “ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ” “ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ” “ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ” “ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ” “ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ”
Ëåéôïõñãåß ÓÜââáôï ðñùß,  8:30 - 3:00 ì.ì. ÄÝ÷åôáé áðïêëåéóôéêÜ ôïõò áðïöïßôïõò ôùí

ó÷ïëåßùí “ Ó Ù Ê Ñ Á Ô Ç Ó ”  ê á é  “ Ä Ç Ì Ï Ó È Å Í Ç Ó ”

Åöáñìüæåé Ýíá åíôáôéêü ðñüãñáììá ìå ôá åîÞò ìáèÞìáôá:*Ãëþóóá-*Ëïãïôå÷íßá-
*Éóôïñßá-*ÈñçóêåõôéêÜ*Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ -  *Öéëïóïößá-*Ãåùãñáößá ôçò ÅëëÜäáò

êáèþò êáé Ýíá Ðïëéôéóôéêü Ðñüãñáììá ìå ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò, ÈÝáôñï êáé
Üëëåò ðïëéôéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò.

   Ïé ìáèçôÝò ôùí ôÜîåùí Ãõìíáóßïõ êáé Ëõêåßïõ ðáßñíïõí 4 âáèìïëïãéêÝò ìïíÜäåò (credits) ôï
÷ñüíï áðü ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ôïõ ÊåìðÝê, ðïõ ëáìâÜíïíôáé õðüøç ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõò
óôï ÊïëëÝãéï.  Åðßóçò,  ç áðüëõôç åðéôõ÷ßá óôá ÐéóôïðïéçôéêÜ “ÅëëçíïìÜèåéáò” åðéâåâáéþíåé ôçí
åðéôõ÷ßá ôïõ äéäáêôéêïý ìáò ðñïãñÜììáôïò.
   Áðáéôåßôáé óõìðëÞñùóç Äåëôßïõ ÅããñáöÞò (Registration Form) êáé ðëçñùìÞ ôïõ ðïóïý ôùí
äéäÜêôñùí ìå äýï  åðéôáãÝò, ç ðñþôç ìå çìåñïìçíßá 5 Óåðôåìâñßïõ 2009 êáé ç äåýôåñç ìå
çìåñïìçíßá 19 Íïåìâñßïõ 2009.
   ÅããñáöÝò èá ãßíïíôáé êáèçìåñéíÜ (9:00 -5:00) óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò Êïéíüôçôáò (5777
Wilderton Ave.).êáèþò êáéÉ óôï ó÷ïëåßï óôéò 5 Óåðôåìâñßïõ, 9:00-12:00 ôï ìåóçìÝñé.  Ôá ìáèÞìáôá
è’áñ÷ßóïõí óôéò 12 Óåðôåìâñßïõ  (8:30-3:00 ì.ì.) Ëåùöïñåßï èá ðáßñíåé ôá ðáéäéÜ áðü ôéò
ðåñéï÷Ýò Laval êáé West Island. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 514-738-2421, åóùôåñéêü 190.

ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÅÃÃÑÁÖÅÓ  ÓÔÏ
Ó×ÏËÅÉÏ “ÐËÁÔÙÍ-ÏÌÇÑÏÓ”Ó×ÏËÅÉÏ “ÐËÁÔÙÍ-ÏÌÇÑÏÓ”Ó×ÏËÅÉÏ “ÐËÁÔÙÍ-ÏÌÇÑÏÓ”Ó×ÏËÅÉÏ “ÐËÁÔÙÍ-ÏÌÇÑÏÓ”Ó×ÏËÅÉÏ “ÐËÁÔÙÍ-ÏÌÇÑÏÓ”
Ëåéôïõñãåß ÓÜââáôï ðñùß, 9:00 - 2:00 ì.ì.   ÄÝ÷åôáé ðáéäéÜ áðü 4 1/2 åôþí . ÔÜîåéò

Ðñïíçðéáãùãåßïõ - Íçðéáãùãåßïõ - Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ Ð ñ ï ó ö Ý ñ å é
ì á è Þ ì á ô á  å ë ë ç í é ê Þ ò  ã ë þ ó ó á ò  ( I m m e r s i o n  C l a s s e s ) , Ë ï ã ï ô å ÷ í ß á ò ,  É ó ô ï ñ ß á ò ,
È ñ ç ó ê å õ ô é ê þ í ê á è þ ò  ê á é  Ý í á  ï ë ï ê ë ç ñ ù ì Ý í ï  ð ï ë é ô é ó ô é ê ü ð ñ üã ñ á ì ì á ( C u l t u r a l
P r o g r a m )  ì å  ð á ñ á ä ï ó é á ê ï ý ò ä ç ì ï ô é ê ï ý ò  ÷ ï ñ ï ý ò  ê á é  Ü ë ë å ò  ä ñ á ó ô ç ñ é ü ô ç ô å ò .

  ÐñïåôïéìÜæåé åðßóçò ôïõò ìáèçôÝò ãéá ôï Ðéóôïðïéçôéêü ÅëëçíïìÜèåéáò ðïõ  ÷ïñçãåßôáé áðü ôï ÊÝíôñï
ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò ôçò Èåóóáëïíßêçò, ôï ïðïßï õðÜãåôáé óôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ôçò ÅëëÜäáò.   Óôïõò
ìáèçôÝò ôùí ôÜîåùí Ãõìíáóßïõ êáé Ëõêåßïõ áðïíÝìïíôáé 4 âáèìïëïãéêÝò ìïíáäåò (credits) ôï ÷ñüíï áðü
ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò ôïõ ÊåìðÝê, ðïõ ëáìâÜíïíôáé õðüøç ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôï ÊïëëÝãéï.
   ÐáñáñôÞìáôá ôïõ ó÷ïëåßïõ áõôïý ëåéôïõñãïýí óôéò åîÞò ðåñéï÷Ýò:
1) Montreal (êôßñéï Ó÷ïëåßïõ ÓùêñÜôçò ÉÉ, óôï Êïéíïôéêü ÊÝíôñï)
2) Roxboro (êôßñéï Ó÷ïëåßïõ ÓùêñÜôçò ÉÉÉ, 11 11th Street, Roxboro) êáé
3) South Shore (êôßñéï Ó÷ïëåßïõ ÓùêñÜôçò IV, 5220 Grande Allee)
   Ïé åããñáöÝò ãéá ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2009-2010 èá ãßíïíôáé óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò Êïéíüôçôáò (5777
Wilderton), áðü ôéò 9:00 ôï  ðñùß Ýùò ôéò 5:00 ì.ì. êáèþò êáé óôéò 5 Óåðôåìâñßïõ, 9:00 Ýùò 12:00 óå üëá
ôá ðáñáñôÞìáôá ôïõ  ó÷ïëåßïõ
   Áðáéôåßôáé óõìðëÞñùóç Äåëôßïõ ÅããñáöÞò (Registration Form) êáé ðëçñùìÞ ôïõ ìéóïý ðïóïý ôùí
äéäÜêôñùí ôçí 5ç Óåðôåìâñßïõ 2007 êáé ôïõ Üëëïõ ìéóïý óôéò 19 Íïåìâñßïõ. Ðëçñïöïñßåò óôï
ôçëÝöùíï 514-738-2421, åóùôåñéêü 101.

ÊõñéáêÞ, 13 Óåðôåìâñßïõ, 3 - 6 ì.ì.:
ÐïäïóöáéñéêÞ ÏìÜäá Montreal Impact
óôï  ÓôÜä éï  Sapu to
   ÃéïñôÜóôå ôá 100 ÷ñüíéá ôùí ó÷ïëåßùí ôçò
ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò ÌïíôñåÜë ìå ôçí ïìÜäá
Montreal Impact. ¸íá áðüãåõìá ðïäïóöáßñïõ
ãéá íÝïõò êáé ðáëéïýò öéëÜèëïõò.
ÓÜââáôï, 19 Óåðôåìâñßïõ, 11 ð.ì.- 9 ì.ì.
“Å ë ë ç í é ê Þ  Ç ì Ý ñ á ”
ó ô ï  La  Ronde  S ix  F lags
   Åßóïäïò, ðáé÷íßäéá, äåßðíï, 2 þñåò ÁÐÏ-
ÊËÅÉÓÔÉÊÇ ÐÑÏÓÂÁÓÇ óå üëá ôá êáëýôåñá
ðáé÷íßäéá, áöïý êëåßóåé ôï ðÜñêï ãéá üëïõò
ôïõò Üëëïõò åðéóêÝðôåò, êáé Ýíá éäéùôéêü
ÈÅÁÌÁ ÐÕÑÏÔÅ×ÍÇÌÁÔÙÍ êáìùìÝíï åéäéêÜ
ãéá ôçí åêáôïíôáåôçñßäá ôùí ó÷ïëåßùí ôçò
ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò ÌïíôñåÜë.
ÊõñéáêÞ, 14 Íïåìâñßïõ, 8 ì.ì.
Ôéìçôéêü Äåßðíï ôùí 100 ÷ñüíùí
óôçí Áßèïõóá Äåîéþóåùí ôçò ÅÊÌ.

   Ìéá áíáìíçóôéêÞ âñáäéÜ ðïõ üìïéá äåí Ý÷åôå
îáíáäåß ðñéí óôçí ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá
ÌïíôñåÜë.  ÅëÜôå ìáæß ìáò ãéá ôç ìïíáäéêÞ áõôÞ
åõêáéñßá óôç æùÞ óáò íá îáíáóìßîåôå ìå ìáèçôÝò
ôåóóÜñùí ãåíåþí ôïõ “ÓùêñÜôç”, ôïõ “ÐëÜôùí-
¼ìçñïò” êáé ôïõ “ÁñéóôïôÝëç”.
ÐáñáóêåõÞ, 20 Íïåìâñßïõ, 8 ì.ì.
Óõíáõëßá õðÝñ ôïõ Äçìïôéêïý
Ó ÷ ï ë å ß ï õ “ Ó ù ê ñ Ü ô ç ò ”
   ÂáóéóìÝíïé óôçí ðïßçóç ôïõ Íéêçöüñïõ
ÂñåôôÜêïõ, ìïõóéêïß êáé ÷ïñùäïß (ìáæß ìå ôçí
ÐáéäéêÞ ×ïñùäßá ôïõ “ÓùêñÜôç”), èá åíùèïýí
óå ìéá ôïëìçñÞ ðñïóðÜèåéá ðïõ ç åëëçíéêÞ
ðáñïéêßá äåí Ý÷åé ãíùñßóåé ùò ôþñá. Ìéá
óõíåñãáóßá ìå ôï Åëëçíéêü ÊïãêñÝóï ÊåìðÝê
êáé ôï Ëáêùíéêü Forum.
  Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò åê-
äçëþóåéò êáé ãéá åéóéôÞñéá, ìðáßíåôå óôçí
éóôïóåëßäá www.hcm100.com . Þ ôçëå-
öùíåßôå óôï 514-738-2421, åó. 128.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
   ÌåãÜëç åðéôõ÷ßá óçìåßùóå ôï öåôéíü Ðáíçãýñé ôïõ Äåêáðåíôáýãïõóôïõ
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôéò 14 Ýùò ôéò 17 Áõãïýóôïõ.
   Áîßæïõí óõã÷áñçôÞñéá óôçí ÅíïñéáêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Åõáããåëéóìïý
ìå ôïõò áêïýñáóôïõò åèåëïíôÝò, óôç Öéëüðôù÷ï Áäåëöüôçôá, óôï
ÔìÞìá Íåïëáßáò êáé óå üëá ôá ìÝëç ôçò ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò, áðü ôá ïðïßá
ðïëëÜ åßíáé êáé ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ
ÌïíôñåÜë, ðïõ åñãÜóôçêáí êáé ùò åèåëïíôÝò óôï ÷þñï ôïõ Ðáíçãõñéïý üëåò ôéò
çìÝñåò, óôïõò õðáëëÞëïõò ôçò Êïéíüôçôáò êáé óå üëïõò ôïõò  Üëëïõò  åèåëïíôÝò
ðïõ  ðëáéóßùóáí ôçí ÅðéôñïðÞ êáé áíéäéïôåëþò áöéÝñùóáí ðÜñá ðïëëÝò  þñåò  ãéá
ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ Ðáíçãõñéïý.
   ×Üñç óôçí åèåëïíôéêÞ ðñïóöïñÜ üëùí êáé ìå ôç âïÞèåéá ôùí ìåëþí ôçò
Ðáñïéêßáò ðïõ ðáñåõñÝèçêáí óôï Ðáíçãýñé, ïëïêëçñþèçêå ôï Ýñãï åðéóêåõÞò
ôçò ïñïöÞò êáé ôþñá ðñüêåéôáé íá ôåëåéþóåé ï ôñïýëïò ôçò åêêëçóßáò êáèþò êáé
ç êïõæßíá êÜôù óôçí áßèïõóá.
   Óå üëïõò ôïõò åèåëïíôÝò êáèþò êáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åíßó÷õóáí ïéêï-
íïìéêÜ ôï Ðáíçãýñé ìáò,  åêöñÜæïõìå ôéò èåñìÝò ìáò åõ÷áñéóôßåò.
   Åõ÷áñéóôïýìå åðßóçò êáé ôéò ÷éëéÜäåò ôùí åðéóêåðôþí ðïõ ôßìçóáí ìå ôçí
ðáñïõóßá ôïõò ôï Ðáíçãýñé ìáò, äéáóêÝäáóáí åëëçíéêÜ êáé óõíÝâáëáí óôçí
ðñáãìáôïðïßçóç ôùí óôü÷ùí ôïõ.

Âáóßëåéïò ÌðáëáìðÜíïò
Ðñüåäñïò ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò ÌïíôñåÜë

ÐáñáóêåõÞ,   28 Áõãïýóôïõ:     18:30 -  21:00
ÓÜââáôï,      29 Áõãïýóôïõ:      13:00 -  18:00
ÊõñéáêÞ,        30 Áõãïýóôïõ:        13:00 -  18:00

óôï Åëëçí éêü  Êïéíïô éêü  ÊÝíôñï
ÖïõáãéÝ (Foyer)  5757 Wi lder ton Avenue



Θ Ρ H Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η   Σ Ε Λ Ι Δ Α
την οποία δεχότανε οικονομική 
ενίσχυση (4,10-20). Από τις άλλες 
δεν δεχότανε, διότι οι άνθρωποι, όταν 
δεν είναι καλλιεργημένοι και απλοί, 
την ενίσχυση τους θέλουν να την 
προβάλλουν, να την διογκώνουν, να 
έχουν υποχειρίους τους αποστόλους, 
να διοικούν αυτοί την Εκκλησία κατά 
το δοκούν. 
    Όμως αυτή η χαριτωμένη Εκκλησία 
δεν έπαυε να είναι ανθρώπινη και 
να έχει τα προβλήματά της. Άρχισαν 
κάποιες φιλονικίες, κάποιες διαστά-
σεις, κάποιες έριδες. Και οι άγιοι 
δυστυχώς κάποτε συγκρούονται. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής 
αναφέρεται ο Παύλος σε δύο γυναίκες 
την Ευοδία και την Συντύχη, οι οποίες 
ήταν τόσο χαριτωμένες, που συνάθλη-
σαν στο έργο της διαδόσεως του ευαγ-
γελίου με τον Παύλο και τους άνδρες 
συνεργούς του και που τα ονόματά 
τους είχαν γραφτεί ήδη στο βιβλίο της 
ζωής. Κι όμως αυτές οι άγιες γυναίκες 
είχαν έρθει σε διάσταση. 
    Λοιπόν ο Παύλος αναγκάζεται να 
επέμβει και, όπως γράφει στην αρχή 
του 2ου κεφαλαίου, τους παρακαλεί «αν 
λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, αν δεχθή-
κανε την παρηγοριά και την ανακούφι-
ση της θείας χάριτος από το κήρυγμά 
του, τότε ας του δώσουνε τη χαρά να 
έχουν το ίδιο φρόνημα, την ίδια ψυχή, 
την ίδια αγάπη. Να μη κάνουνε τίποτα 
από διάθεση φιλονικίας ή ματαιοδοξίας 

αλλά με ταπεινοφροσύνη ο ένας να 
θεωρεί τον άλλο ως ανώτερό του. Να 
μη σκέφτονται το δικό τους συμφέρον, 
αλλά ν’ αναλογίζονται πρώτα τι συμφέ-
ρει τους άλλους».
    Και, αφού αναφέρει όλες αυτές 
τις θεϊκές και αγιοπνευματικές πα-
ραινέσεις, αναφέρει αυτά που έχει 
ο απόστολος των θεομητορικών 
εορτών που προαναφέραμε. «Ας 
επικρατεί μεταξύ σας το ίδιο φρόνη-
μα, το οποίο υπήρχε και στον Ιησού 
Χριστό, ο οποίος αν και είναι Θεός 
ίσος προς τον Θεό πατέρα και δεν 
έχει αυτή την ισότητα από αρπαγή, 
χωρίς να του ανήκει δικαιωματικά, εν 
τούτοις κένωσε (άδειασε) τον εαυτό 
του (φαινομενικά βέβαια) από την 
θεότητα του και προσέλαβε μορφήν 
δούλου, έγινε όμοιος με μας τους 
ανθρώπους και ταπείνωσε τον εαυτό 
του κατά την ενσάρκωσή του και έγινε 
τόσο υπάκουος στο Θεό πατέρα του, 
ώστε να φθάσει μέχρι το θάνατο και 
μάλιστα τον σταυρικό. Γι’ αυτό και ο 
Θεός τον υπερύψωσε (ως άνθρωπο) 
και του χάρισε όνομα ανώτερο από 
κάθε όνομα. Στο όνομα αυτό θα κάμ-
ψει γόνυ κάθε ον από τα επουράνια, 
τα επίγεια και τα καταχθόνια. Κάθε δε 
γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς 
Χριστός (ο τόσο ταπεινωθείς) είναι 
Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός».
    Το πόσο ταπείνωσε ο Χριστός τον 
εαυτό του και πόσο τον κένωσε από 

τη δόξα της θεότητάς του θεληματικά 
και αδιαμαρτύρητα το καταλαβαίνου-
με αν αναλογιστούμε πως και που 
γεννήθηκε, πως μεγάλωσε, πως 
συμπεριφέρθηκε στους μαθητές του 
και στους σταυρωτές του. Στο Χρι-
στό βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτό 
που λέγει ο Παύλος «Οφείλομεν δε 
ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των 
άλλων βαστάζειν, και μη εαυτοίς 
αρέσκειν» (Ρωμ. 15,1). Ο Χριστός 
είναι «ο αμνός του Θεού ο αίρων την 
αμαρτίαν του κόσμου (Ιω. 1,29).  Είναι 
αυτός που δεν ήρθε να κατακρίνει, 
να κοροϊδεύσει, να χλευάσει αυτούς 
που αμαρτάνουν, όπως συνηθίζουμε 
εμείς δυστυχώς, αλλά αυτός που θα 
σηκώσει την αμαρτία τους, θ’ αναλάβει 
την ευθύνη για την διάπραξή της και 
θα την εξιλεώσει.
 
    Το ίδιο με το Χριστό έκανε και η 
Παναγία μας. Η Παναγία ταύτισε όχι 
μόνο τη ζωή της αλλά και το θέλημά 
της και το φρόνημά της με το θέλημα 
και το φρόνημα του Χριστού. Ήθελε 
ό,τι ήθελε ο Χριστός· όπως και ο Χρι-
στός ως άνθρωπος ήθελε ό,τι ήθελε 
ο ουράνιος πατέρας του. 
    Δεν φαίνεται πουθενά η Παναγία 
να εμποδίζει τον Χριστό να σταυρω-
θεί, όπως ο Πέτρος. Πράγμα που θα 
ήταν πολύ φυσικό για μια μητέρα. 
Δεν φαίνεται πουθενά να φρονεί τα 
των ανθρώπων και όχι τα του Θεού 

(Ματθ. 16,24). Δεν φαίνεται πουθενά 
να εγκαταλείπει τον υιό της. Αντιθέτως  
συμπορεύεται μαζί του. Απαρνείται 
τον εαυτό της, αίρει τον σταυρό της και 
τον ακολουθεί. Ακόμη και στον σταυ-
ρό, που κι αυτοί οι μαθητές του, εκτός 
του Ιωάννου, τον είχαν εγκαταλείψει. 
    Δεν φαίνεται πουθενά να βρίζει και 
να καταριέται τους σταυρωτές του 
υιού της. Αντιθέτως η παράδοση της 
Εκκλησίας μας την παρουσιάζει να 
πρεσβεύει συνεχώς για τη σωτηρία 
ολοκλήρου του κόσμου ανεξαιρέτως, 
όπως έκανε και ο υιός της πάνω στο 
σταυρό.
    Στις ελάχιστες περιπτώσεις που φαί-
νεται η Παναγία να θέλει να κατευθύνει 
τον υιό της σύμφωνα με το προσωπικό 
της θέλημα, όπως στο γάμο της Κανά 
(Ιω. 2,1-12) και όταν θέλησε ο Χριστός 
να σταματήσει το κήρυγμα και να την 
υποδεχθεί, αυτήν και τους αδελφούς 
του από τον προηγούμενο γάμο του 
Ιωσήφ (Λουκ. 8,19-21), αμέσως υπο-
χωρεί στις υποδείξεις του υιού της και 
δέχεται αδιαμαρτύρητα τον έλεγχό του. 
Γι’ αυτό και στις γιορτές της διαβάζεται 
ο χριστολογικός αυτός απόστολος, 
διότι παρουσιάζει παραστατικά και την 
δική της προσωπικότητα και οντότητα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
www.pmeletios.com

for new clients only
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Εξυ�ηρέτηση σύµφωνα µε τις ελληνοχριστιανικές �αραδόσεις,
εξυ�ηρέτηση σε 14 γλώσσες, υ�έροχη το�οθεσία στο βουνό,
�ολλές διευκολύνσεις (5 αίθουσες, 170 χώρους εσωτερικής

στάθµευσης, το�οθεσία υ�οδοχής...)

Centre funéraire Côte-des-Neiges
Ένα µέρος ανθρώ�ινης ζεστασιάς �ου σας ακούµε,

4525, Côte-des-Neiges Road, Montreal

514 342-8000
www. d i g n i t e q u e b e c . c om

Αντιµετω�ίζοντας την θλίψη µε γαλήνη
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Ñßôá ÐáãêÜíï

1305 Alexis Nihon • St Laurent • 514.303.0888
Rockland Center • TMR • 514.315.8081

luluthia.ca

Λουλούδια για Μνημόσυνα και Κηδείες

Μπορεί να είναι για μια ειδική περίπτωση, έναν 
γάμο, ένα πάρτι αρραβώνων, ένα baby shower, 

μία επέτειο, ή μόνο επειδή....

Ιδιοκτήτης Μανώλης Σγουράκης Jr

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την  Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου τελούμε Τεσσαρακονθήμερο 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της αειμνήστου μητέρας και 

γιαγιάς    

Παναγιώτας Τρακάκη
(Ετών 92, το γένος Αγγελάκου, 

από Καμίνια Λακωνίας)

Τα παιδιά: Μάριος - Κατίνα Αγγελάκου
Δημήτριος- Αθηνά Τρακάκη

Νίκος Μπίτζας
Τσαρλς - Στρατήγω Μπισάντι

 Τα εγγόνια:Μαρία,
 Παντελής-Λίλιαν
Κατερίνα – Τόνη

Φώτης-Μαριάνθη
Γιώτα -Γιώργος

Κατερίνα, Παύλος, Χριστίνα 
Τα δισέγγονα: 

Τα αδέλφια: Λεωνίδας - Γιαννούλα 
Αγγελάκου

Γιώργος – Αρτεμις Θεοδωρπούλου
Ελένη Αγγελάκου

Τα αδέλφια στην Ελλάδα
Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς 

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα 
προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην 

αίθουσα της εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι 
όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 
μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας 
πένθος για τον θάνατο της αειμνήστου 

μητέρας και γιαγιάς Παναγιώτας 
Αγγελάκου Τρακάκη.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την  Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 στον Ιερό Ναό του 
Τιμίου Σταυρού, (4865 Souvenir, Chomedey – Laval)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ ανα-

παύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πα-
τέρα, παππού  και αδελφού    

Γεωργίου Χελιώτη
(Από Κυπαρίσσι Λακωνίας 1945- 2009)

Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά: Παναγιώτης-Καρίν Χελιώτης

Γιάννης – Ελένη Χελιώτης
Τα εγγόνια, τα αδέλφια, οι λοιποί συγγενείς 

Μετά το Μνημόσυνο θα προσφερθεί καφές και κόλλυβα στην αίθουσα 
της εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας 
πένθος για τον θάνατο του αειμνήστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Γεωργίου Χελιώτη
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EΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου, τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αει-

μνήστου συζύγου και αδελφού 

Δημητρίου Λαμπρινάκου
(Aπό Αγριάνους, Σπάρτης Λακωνίας, 

ετών 69)

Η σύζυγος: Σπυριδούλα

Τα αδέλφια: Χρυσάνθη Λαμπρινάκου
Κούλα και Θανάσης Τσίρμπας
Ευαγγελία και Τάσος Πλαγάκης

Οι αδελφές στην Ελλάδα 
Οι κουνιάδοι στην Αμερική και την Ελλάδα

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

      
Μετά το πέρας του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα 

και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την  Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 στον 
Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευ-

τού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού     

Κωνσταντίνου Κοκοσούλη 
(ετών 68 από Σελασία Λακωνίας)

Η σύζυγος: Διαμάντω Κοκοσούλη 
(το γένος Παπαδόπουλος)

Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, οι λοιποί 
συγγενείς

 
Μετά το Μνημόσυνο θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην 

αίθουσα της εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αειμνήστου συζύγου, πατέ-

ρα, παππού και αδελφού Κωνσταντίνου Κοκοσούλη.

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Kυριακή 23 Αυγούστου 

2009,  στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή (5220 Grande Alle) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής τoυ 
αειμνήστου, συζύγου, πατέρα, και  

παππού

Κωνσταντίνου 
Δραμηλαράκη 

Η σύζυγος: Αργυρώ
Τα παιδιά, τα εγγόνια,
 Οι λοιποί συγγενείς 

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και 
κόλλυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Kυριακή 30 Αυγούστου 2009,  

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων  
(11801 Ellie Blanchard) τελούμε 

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής της λατρευτής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς 
και αδελφής 

 Δήμητρας Λαμπρινού 
(Από Πύλα Μεσσηνίας, 

το γένος Διαμαντοπούλου) 

Ο σύζυγος: Δημήτριος Λαμπρινός
Τα παιδιά: Χριστίνα-Κωνσταντίνος Τσαμπάσης

Διονυσία Λαμπρινού
Παναγιώτα-Σπύρος Καραγιώργος

Τα εγγόνια: Αγγελική, Δήμητρα, Στεφανία, Μπρίτανη
Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα-Νίκος Κατσούλης

Χρήστος-Βιβή Διαμαντοπούλου
Παναγιώτης-Σταυρούλα Διαμαντοπούλου

Αικατερίνη-Δημήτριος Σιαντρής (από στην Ελλάδα)
Ιωάννης Δρακόπουλος(από στην Ελλάδα)

Ελένη-Κωνσταντίνος Ντουμάκης
Νικόλαος-Ειρήνη Λαμπρινού 

Τα ανήψια, οι θείοι τα εξαδέλφια
Οι λοιποί 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.
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την  Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  

(3780 Souvenir, Chomedey – 
Laval)  τελούμε Τεσσαρακονθήμερο 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της αειμνήστου μητέρας και 

γιαγιάς 
   

Μαρίας Μαχμουρίδη
(το γένος Παχούλη, από Χαλκίδα 

Ευβοίας)

Τα παιδιά: Στράτος, Γεώργιος Αναστάσιος και Betty Μαχμουρίδη το 
γένος Σπανού.

Τα εγγόνια: Χριστίνα Μαχμουρίδη (Γεώργιος Τελίδης) και Γεράσιμος 
Μαχμουρίδης.

Το δισέγγονο: Μιχάλης Τελίδης
Η αδελφή: Χρυσούλα Κορώνη (από Ελλάδα)

Οι λοιποί συγγενείς 

Μετά το Μνημόσυνο θα προσφερθεί καφές και κόλλυβα στην 
αίθουσα της εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ 
μας πένθος για τον θάνατο της αειμνήστου μητέρας και γιαγιάς 

Μαρίας Μαχμουρίδη.

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ

Μαρία Μαχμουρίδη
1923 – 2009

Για την αγαπημένη μας θεία, 
κουμπάρα και καλή μας σύμβουλο.

Η μνήμη της θα μένει χαραγμένη 
στην καρδιά μας και οι συμβουλές 

της στο μυαλό μας. Το χαμόγελο της 
και τα καλά της λόγια είναι κάτι που 

ποτέ δεν θα ξεχαστούν και που θα μας λείψει τόσο πολύ.
Η ανηψιά της Νίτσα Χιονίδη-Τσοπτσή (Στάθης Τσιπτσής)

Και ο βαπτισιμιός της Κωνσταντίνος Τσιπτσής

ΤΡΙΕΤΕΣ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 στον 

Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 
Souvenir Chomedey Laval) τελούμε 

Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής τoυ λατρευτού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου  

 Κωνσταντίνου Μπάκου
Από Περιβολάκια, Πυλίας, Μεσσηνίας

Η σύζυγος: Χρυσούλα
Τα παιδιά: Σταύρος - Νάταλη Μπάκος

Βασιλική και Φαίδων Καπετανάκη
Τα εγγόνια: Ανδρέας, Γεώργιος, Κωνσταντίνος 

Τα αδέλφια, τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς
Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και κόλ-

λυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 στον 

Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού 
(4350 Montee St. Hubert South Shore) τε-

λούμε εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής της αειμνήστου μητέρας και 

γιαγιάς

Χαραλαμπίας Δημήτρουλα
(ετών 101, το γένος Γαλάνη 

από Αραπόλακα Πυλίας Μεσσηνίας)

Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, ο κου-
νιάδος, 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.

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΗΝΟ
Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Sou-
venir Chomedey Laval) τελούμε Τριετές  

μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
τoυ αειμνήστου συζύγου, πατέρα, παπ-

πού και αδελφού 
 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ
Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, 

τα αδέλφια 
τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και κόλ-
λυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

Στην μνήμη σου

Τρία χρόνια πέρασαν
Που έφυγες μακριά μας
Δεν έφυγες ούτε λεπτό

Όμως απ’ την καρδιά μας

Αιώνια θα είναι η μνήμη σου

Σ’ αυτούς που σε αγαπάμε

Αιωνία σου η μνήμη 

Η σύζυγος, τα παιδιά
Και τα εγγόνια σου



ΤΡΙΕΤΕΣ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 στον 
Ιερό Ναό Των Αρχαγγέλων (11801 Εlie 
Blanchard) τελούμε Τριετές μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τoυ 
αειμνήστου και λατρευτού μας συζύγου, 

πατέρα, αδελφού και θείου  

 Λουκά Μπάμπου
(Από Μαγούλα Μοναστηρακίου 

Δωρίδος)

Η σύζυγος: Γιώτα
 Τα παιδιά: Ιωάννης, Αριστείδης, Παναγιώτης

Τα αδέλφια, τα κουνιάδια, τα ανίψια, οι λοιποί 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
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Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
Την Κυριακή 30 Αυγούστου  στον Ιερό Ναό των Αγίων 

Μαρκέλας της Χιοπολίτιδος και Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου 
(5390 St. Urbain) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου συζύγου, πατέρα, 
παππού, και αδελφού 

     
Αποστόλη Μπιρμπίλα  

(Από Αγρίδι Τριπόλεως Αρκαδίας ετών 91) 

Η σύζυγος: Αναστασία
Τα παιδιά: Ανδρέας – Ελένη

Αλέκα-Αλέκος Λέκας
Τα εγγόνια: Αποστόλης-Λώρη

Αγαθή Ζήσης
Τα αδέλφια:Αντώνης Σιγαλός

Βούλα Σιγαλός
Αγγελος – Ρήτα Σιγαλός

Σούλα-Κώστας Γρηγορόπουλος
Αναστάσης- Γκόλφω Ραδιώτης

Βούλα Σιγαλός
Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς εδώ και στη Ελλάδα

 
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 το θάνατο του αειμνήστου συζύγου 
, πατέρα, παππού και αδελφού Αποστόλη Μπιρμπίλα, που 

απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Ελλάδα

TΡIETEΣ ΜΝΗΜΟΣΗΝΟ

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Γεωργίου τελούμε Τριετές μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τoυ 
λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού, αδελφού και θείου  

Γεράσιμου Κουνάδη
(Από Δειλινάτα Κεφαλληνίας)

Η σύζυγος Βασιλική Κουνάδη, 
(το γένος Πολυδεράκη).

Τα παιδιά του:  
Ντένης – Μαρία Κουνάδη

Ευαγγελία – Θεόδωρος Ζαμπέλης
Και Χρήστος

Τα εγγόνια: Γεράσιμος και Μιχάλης Κουνάδης
Χαρίλαος και Γεράσιμος Ζαμπέλης

Τα αδέλφια: Τζιμάρας, Γεώργιος, Αλέκος
Οι αδελφές του: Νίκη, Πολυάνθη, Διονυσία και Ολγα

Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς και οι φίλοι του

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου, θα προσφερθούν κόλλυβα και 
καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν

Εξάμηνο Μνημόσυνο
Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 στον 
Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής τoυ αειμνήστου 

αδελφού και θείου 

Εμιλίου Αμπελιώτη
(Από Χώρα Χίου, ετών 77) 

Τα αδέλφια: Γεώργιος-Τούλα 
Αμπελιώτης

Στυλιανός - Θούλα Αμπελιώτης
Tάκης – Ναυσικά Αμπελιώτης 

Τα ανήψια: Φένια - Antony,
Φένια και Χριστίνα  

Ματέο
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.

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2009, στον Ιερό 
Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Εlie Blanchard) 

τελούμε τεσσαρακονθήμερο  Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής  
     

Μαρίας Πέτσικα  
(Το γένος Χατζή, από Ναύπακτο) 

Τα παιδιά: Δημήτρης-Χριστίνα Πέτσικας
Γιώργος-Μίρνα Πέτσικας 

Τα εγγόνια: Νικόλας, Στέφανος, Ματθαίος, και Μιχάλης
Τα αδέλφια Λεωνίδας-Μαίρη Χατζής

Βασιλική Θεοφάνη
τα ανήψια οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Μετά 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, με διαφόρους τρόπους μας 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο της 
αειμνήστου μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Μαρίας Πέτσικα.



EΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Kυριακή 23 Αυγούστου 2009,  στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Νικολάου (3480 Souvenir - Laval) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της  αειμνήστου, μητέρας και γιαγιάς

Δέσποινας Γεωργίου Μακρίδη
(Από Θολοποτάμι – Χίου)

Τα παιδιά: Μαρία και Σταύρος Σουρίας
Δημήτρης και Ελένη Μακρίδη
Θοδωρής και Κρίστη Μακρίδη

Γιάννης και Κρίση Μακρίδη
Τα εγγόνια: Θεοδόσης, Ειρήνη, Χρήστος, Γεώργιος, Κώστας, Ηλίας, 

Δέσποινα, Παναγιώτης, Κρίστοφερ, Άντζελα, Brandon, Jennifer, Nicole, 
Δέσποινα

Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια:

Αντώνης και Μυρσίνα Βατάκη
Άννα και Πέτρος Σουρίας

Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς
Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα 

στην αίθουσα της Εκκλησίας
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 στον Ιερό 
Ναό του Τιμίου Σταυρού, (4865 Souvenir, Cho-
medey – Laval)  τελούμε Τεσσαρακονθήμερο 

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, και αδελφού     

Ιωάννη Γουδή
(ετών 81 από Καστοριά)

Η σύζυγος: Μαρία Πασβαντή - Γουδή
Τα παιδιά: Ευαγγελία και Αθανάσιος Γουδής
Τα αδέλφια: οικογένεια Παναγιώτη  Γουδή

και οικογένεια Ευδοκίας Γουδή – Αλβάνη

 Μετά το Μνημόσυνο θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα 
στην αίθουσα της εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας 

πένθος για τον θάνατο του αειμνήστου συζύγου, πατέρα και αδελφού
Ιωάννη Γουδή.

Εξάμηνο Μνημόσυνο

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009, στον Ιερό 
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελούμε 

Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της αειμνήστου συζύγου, μητέρας και 

γιαγιάς  

Παναγιώτας Λάμπρου 
(Από Γιάννενα ετών 80)

 
 Ο σύζυγος: Θεόδωρος

Τα παιδιά: Χριστίνα Λάμπρου
Κώστας – Δήμητρα Λάμπρου

Tα εγγόνια: Γεώργιος, Θεόδωρος, Στεφανία, Θεόδωρος και Ανδρέας
Τα αδέλφια: Γιώργος-Κική Τζάλας

Αγγελική Βαβάτη
Γιάννης-Σοφία Λάμπρου

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.
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ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Kυριακή 23 Αυγούστου 
2009,  στον Ιερό Ναό των Αρ-

χαγγέλων (11801 Εlie Blanchard) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής τoυ αει-
μνήστου, πατέρα, παππού, αδελ-

φού και θείου  

Ευριπίδη Μπούρκα 
(Από Μαυροχώριον 

Καστοριάς,1926-2008) 

Τα παιδιά: Ιατρός Αγγελος-Ευαγγελία Μπούρκα
Περικλής-Joanna Μπούρκα
Αθηνά-Αθανάσιος Λαυράνος

Τα εγγόνια: Σοφία, Βίκυ, Michael, Melissa, Σοφία, Matthew.
Τα αδέλφια, τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς 

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και 
κόλλυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

AIΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Ενας χρόνος  πέρασε Μπαμπά, που έφυγες από κοντά μας
Ο πόνος και η λύπη άφησαν μεγάλη πληγή μεσ’ την καρδιά μας 

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα τόσα τα καλά σου
Τις θυσίες, τις προσπάθειες, την καλοσύνη σου, και την χρυσή 

καρδιά σου

Ησουνα πατέρας στοργικός, με χαμόγελο στα χείλη
Όλους μας αγάπαγες και βοηθούσες, συγγενείς, 

γείτονες και φίλοι

Πάντα μας συμβούλευες, πάντα για το καλό μας
Και γι’αυτό εμείς σε λατρεύαμε με τον τρόπο τον δικό μας

Είχες χαρίσματα πολλά, ποτέ δεν τα ξεχνάμε
Μες στην καρδιά μας σε έχουμε και ποτέ δεν σε λησμονάμε

Εφυγες μακριά μας, μα δεν ήξερες πόσο θα μας κοστίσει
Και η μεγάλη πληγή που άνοιξε, σαν δύσκολα να κλείσει

Σε έχουμε στην σκέψη μας, καθημερινώς 
είσαι μεσ’ στην ψυχή μας

Και νοερά σε νοιώθουμε να βρίσκεσαι μαζί μας

Στα όνειρά μας να έρχεσαι, κουράγιο να μας δίνεις
Να μας λες πως τα περνάς να μας ανακουφίζεις

Κοιτάμε την φωτογραφία σου, και ο πόνος μας γλυκαίνει
Νομίζουμε πως θα ρθεις να μας ιδείς μα η καρδιά μας κλαίει

Ευχόμεθα αγαπημένε μας παππού 
στα άγια να είναι η ψυχή σου

Και η Παναγιά και ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σου

Τα παιδιά και τα εγγόνια σου
 



Είναι τραγικά δύσκολο, τούτες τις 
ώρες του αβάσταχτου πόνου και της 
οδύνης, τούτες τις ώρες που οι καρ-
διές όλων μας σπαρταρούν μετέω-
ρες με ακανόνιστους παλμούς μέσα 
στα στήθια μας, να ‘βρει κανείς την 
ψυχική δύναμη να ρίξει πάνω σ’ ένα 
φύλο χαρτί μνήμες και γεγονότα, που 
σημάδεψαν με βαθιές πληγές την 
ψυχή ενός ανθρώπου, στην ολιγό-
χρονη, σχετικά, παρουσία του πάνω 
στη Γη.

Ενός ανθρώπου τόσο πολύ δικού 
μας, τόσο πολύ αγαπημένου, παπ-
πού, πατέρα, συζύγου, συγγενή, 
παιδικού μας φίλου, συγχωριανού, 
του Γιώργου του Χελιώτη, που βια-
στικός κι’ αυτός, φεύγει σήμερα για 
πάντα από κοντά μας.

Συγχώρεσέ με αγαπημένε φίλε, 
κουμπάρε, αδελφέ μας, που τολμώ 
να γυρίσω πίσω τον τροχό του χρό-
νου σε κείνη τη σκοτεινή εποχή, από 
‘που ξεκινά και η δική σου ματωμένη 
γραμμή της πορεία σου.

Είναι πράγματι οδυνηρές οι μνήμες, 
αλλά ζωτική ανάγκη για εμάς που ξε-
μείναμε προσωρινά πίσω, να θυμό-
μαστε, και για τους νέους, τα παιδιά 
μας, να γνωρίζουν και να τιμούν τη 
μνήμη σου.

Το σκοτάδι του αδελφοκτόνου μί-
σους σκέπαζε τότε τον γαλανό ουρα-
νό της Πατρίδας. Η Ελλάδα έτρωγε 
τις σάρκες των παιδιών της. Από-
βραδο! Στο μικρό καφενείο του χω-
ριού μια παρέα χωριανών ανακατεύ-
ει τα τραπουλόχαρτα για να ξεχάσει 
το μυαλό τις καθημερινές έγνοιες και 
να ξεκουραστούν λίγο τα κορμιά από 
της μέρας τον κάματο. Στο διπλανό 
τραπέζι ένας άγνωστος με χαραγ-
μένο στο πρόσωπό του το λαγουδί-
σιο φόβο, κάθεται ανήσυχος. Είναι 
Έλληνας αλλά... «αντάρτης»! Χαρα-
κτηρισμένος «εχθρός» της πατρίδας 
και του έθνους. Δικαιολογημένος 
ο φόβος και η αγωνία του. Αθέατα 
έχουν στήσει την ενέδρα τους και τον 
σημαδεύουν τα «εθνικόφρονα» αυ-
τόματα από τον απέναντι λιακωτό. 
Θα μπορούσαν να τον συλλάβουν; 
Και βέβαια θα μπορούσαν. Προτίμη-
σαν όμως μία λύση πιο εύκολη και 
ακίνδυνη. Να, έτσι μια σπασμωδική 
κίνηση του δείχτη της παλάμης τους 
πάνω στην σκανδάλη...

Το ανατριχιαστικό κροτάλισμα των 
όπλων έσκισε την ησυχία της νύ-
χτας. Ο επικίνδυνος «εχθρός» του 
έθνους με έντονο το ένστικτο του 
κυνηγημένου ζώου πήδησε από το 
πίσω παράθυρο του καφενείου κάτω 
στον ξεροχείμαρρο και εξαφανίστη-
κε. Με τα τραπουλόχαρτα στα νεκρά 
τους δάχτυλα και με την απορία απο-
τυπωμένη στα πρόσωπά τους έστε-
καν, καθιστοί ακόμα, δυο χωριανοί. 
Στο στήθος του αθώου Παναγιώτη 
Χελιώτη το αίμα όπως ξεχυνόταν 
από την καρδιά του, έγραψε ένα με-
γάλο αιμάτινο ερωτηματικό... Γιατί;; 
Εκείνο το αιμάτινο ερωτηματικό που 
το βλέπαμε όλοι μας απ’ όταν ήταν 
δυο χρονών παιδί, έως προχθές που 
βασίλεψαν για πάντα, μέσα στα με-

γάλα θλιμμένα μάτια του αγαπημέ-
νου σε όλους μας, του Γιώργου του 
Χελιώτη, του παιδιού του αδικοσκο-
τωμένου Παναγιώτη...

Ναι! Δυο χρονών ήταν ο Γιώργος 
όταν τόσο άδοξα και άδικα έχασε τον 
πατέρα του. Οι Μοίρες ξεκινούσαν 
τον τραγικό χορό τους γύρω από 
το δίχρονο παιδί, το οποίο δεν ήταν 
δυνατόν να συνειδητοποιήσει την 
πατρική απουσία και να κατανοήσει, 
σαράντα μέρες αργότερα, το μέγεθος 
της συμφοράς και της ορφάνιας του.

Για το νεραύλακο της πηγής ξεκί-
νησε η χήρα μάνα, μ’ ένα παιδί στη 
μήτρα της και τον Γιώργο στην αγκα-
λιά της, να φέρει νερό να βράσει λίγο 
σιτάρι για το μνημόσυνο του αδικο-
χαμένου άντρα της.

Στο γυρισμό στάθηκε στη γειτόνισ-
σα να δανεισθεί τον χερόμυλο να 
κόψει λίγο καφέ όπως καλεί η πε-
ρίσταση. Ένας άγριος βοριάς που 
λυσσομανούσε στο χωριό, ξεκόρμι-
σε το χοντρό κλαδί μιας ελιάς, που 
έπεσε πάνω στην τραγική μάνα και 
την τραυμάτισε θανάσιμα, μαζί με το 
αγέννητο σπλάχνο της! 

Ένα δεύτερο ερωτηματικό, ένα ανε-
ξήγητο Γιατί; χαράχτηκε ανεξίτηλα 
πάνω στο παιδικό πρόσωπο που το 
διακρίναμε όλοι μας, έως και σήμε-
ρα ακόμα που μας αποχαιρετά, σαν 
αποτυπωμένο χαμόγελο πάνω στα 
χείλη του που σφράγισαν για πάντα.

Πως επιβίωσε και πως μεγάλωσε 
αλήθεια το ορφανό παιδί;

Ναι, έτσι, όπως τα αγριολούλου-
δα...

Λίγο νεράκι χρειάζονταν οι βιολέ-
τες, οι πικροδάφνες και η μαντζουρά-
να στην αυλή της Θεια-Γιώργαινας, 
λίγο ψωμάκι χρειαζόταν το παιδί, 
που φρόντιζαν η πονεμένη γιαγιά και 
ο κωφάλαλος παππούς να μη λείπει 
από το τραπέζι τους.

Άγνωστο το μητρικό χάδι και του 
πατέρα η συμβουλή! Κλεισμένος 
στις δικές του έγνοιες ο κάθε χωρια-
νός και ο συγγενής, άλλος φτωχός κι’ 
άλλος αδιάφορος και απόμακρος.

Τα παιδικά του βήματα τα πρωτό-
γραψε μέσα στην Εκκλησιά. Στο σπί-
τι του παπά-Γιώργη πάντα υπήρχε 
μία μπουκιά αντίδωρο!

Ο παπά-Γιώργης, δεν τον λυπόταν! 
Τον αγαπούσε πολύ και τον εμπι-
στευόταν! Παρά την ηλικία του διέ-
κρινε τον ήρεμο χαρακτήρα του και 
την πρόωρη ωριμότητά του. Ο «Γι-
ωργόπουλος», όπως τον φώναζε, 
ήταν ο «κουμανταδόρος» μέσα στο 
«Ιερό» της Εκκλησιάς.

Ανεξήγητη τότε για μένα ήταν η 
προσήλωσή του σε ένα μικρό εικό-
νισμα της Παναγιάς! Στεκόταν ξεχα-
σμένος και κοιτούσε την άγια μορφή 
με τα μεγάλα θλιμμένα παιδικά του 
μάτια, με αντιφέγγισμα μέσα τους τα 
χαρακτηριστικά εκείνα ερωτηματικά, 
τα γνώριμα έως προχθές σημάδια 
της μορφής του.

Κοπιαστικός και δύσβατος άρχιζε ο 
ανήφορος! Κατάφερε όμως κι έγινε 
άντρας από τα πρώτα εφηβικά του 
χρόνια!

Σ’ αυτή την ηλικία σου εμπιστεύτη-
κε το τιμόνι του καϊκιού ο καπετάν-
Γιώργης! Προσπαθούσες, αγαπη-
μένε μας φίλε, μέσα από τα δάκρυά 
σου να ξεχωρίσεις τα σημάδια του 
Ουρανού και τα θαλασσινά περά-
σματα στα τραβέρσο του πελάγου 
μας, στον πηγεμό ή τον γυρισμό από 
το λιμάνι της μεγάλης πολιτείας της 
πρωτεύουσας. Άμισθος! Αρκεί να 
ψηνόταν το αδύνατο παιδικό κορμί 
στο αλάτι της θάλασσας, δοκιμασία 
αντοχής στο δύσκολο και επικίνδυνο 
επάγγελμα του ναυτικού που ακο-
λούθησαν τα βήματα της νιότης σου.

Ήρθαν όμως μετά εκείνα τα χρόνια, 
που η ανάγκη της επιβίωσης μάς ξε-
σπίτωσε και μας έδιωξε μακριά από 
την Πατρίδα...

Ευλογημένο δώρο, όπως πιστεύ-
αμε, το ναυτικό φυλλάδιο και το δι-
αβατήριο για τους νέους και τις κο-
πελιές... Η φυγή στην ξενιτιά η μόνη 
ζωντανή ελπίδα... Εκείνη την ελπίδα 
ακολούθησε και ο Γιώργος ο Χε-
λιώτης... Ποιός μπορούσε τότε να 
φανταστεί πως τα ναυτικά μας φυλ-
λάδια και τα διαβατήρια θα γίνονταν 
ταφόπλακες στην ξένη Γη... Κι’ έτσι, 
οι περισσότεροι από την μεταπολεμι-
κή γενιά του χωριού μας βρεθήκαμε 
στα σταυροδρόμια της Γης που μας 
καθόρισε η Μοίρα μας. Όλοι σ’ έναν 
αγώνα έντιμο, ηθικό, με την αγάπη 
να γεμίζει τις καρδιές μας, με την νο-
σταλγία του όμορφου χωριού μας, 
δεμένοι με φιλίες, συγγενέματα και 
κουμπαριές, όλοι μαζί στις χαρές και 
στις λύπες, συμπαραστάτες και συμ-
μέτοχοι σήμερα στον βαθύ πόνο και 
την ανείπωτη πίκρα που δοκιμάζει 
η οικογένεια του αγαπημένου φίλου 
μας, που τον κατευοδώνουμε στο τε-
λευταίο του ταξίδι...

Αναμενόμενος ο θάνατός σου φίλε 
μας αλλά όχι και τόσο ανεξήγητα 
ξαφνικός... Το γνωρίζαμε, όπως κι’ 
εσύ ο ίδιος, πως η Μοίρα δοκίμαζε 
άλλη μια φορά, στα 64 χρόνια σου, 
την αντοχή σου. Για μια στιγμή πι-
στέψαμε όλοι πως την ξεγελάσαμε... 
Προχθές ακόμα, σαν πίναμε το κα-
φεδάκι μας στο μικρό μπαλκόνι του 
σπιτιού σου, μου έδωσες τη χαρά να 
πιστέψω ότι θα άντεχες και τη νέα 
δοκιμασία. Μάλιστα σε παρότρυνα, 
αν σου το επέτρεπε ο γιατρός, να 
έρθεις μαζί μας στο χωριό μας όπου 
θα προσπαθήσουμε, μετά από μισό 
αιώνα απουσίας μας, όσοι ακόμα 
είμαστε ζωντανοί, να ανακαλύψου-
με μέσα στο χρόνο τα παιδικά μας 
βήματα. Χαμογέλασες και μέσα από 
εκείνο το γνώριμο πικραμένο χαμό-
γελο βγήκε ψίθυρος το παράπονο.

-Δεν μπορώ κουμπάρε να είμαι κι’ 
εγώ εκεί... εγώ θα μείνω εδώ... να κά-
νετε όμως ένα καλό γλέντι για μένα...

Δεν έδωσα σημασία εκείνη τη 
στιγμή σε κείνα τα σημαδιακά σου 
λόγια... Τα θυμήθηκα όμως μερικά 
εικοσιτετράωρα μετά, όταν έπεσε κε-
ραυνός η είδηση του θανάτου σου. 
Μια είδηση που γέμισε τις καρδιές 
όλων μας με άμετρη πίκρα. Στο θο-
λωμένο μου μυαλό ζωντάνεψε, σαν 

οπτασία, η θλιμμένη παιδική σου 
μορφή μπροστά στο μικρό εικόνισμα 
της Παναγιάς μέσα στο Ιερό της εκ-
κλησιάς μας. Ασυναίσθητα τα βήμα-
τά μου μ’ έφεραν μπροστά στο δικό 
μου εικονοστάσι, και από τα μάτια 
μου έτρεξαν δακρυσμένα τα δικά μου 
ερωτηματικά προς την Παναγιά.

-Γιατί, πονεμένη Μάνα επέτρεψες 
τόση ορφάνια, τόση πείνα, τόση παι-
δική πίκρα και δάκρυα;

-Γιατί τόσος σκληρός αγώνας της 
νιότης και πόνος στην ξενιτιά;

-Γιατί δεν επέτρεψες να χαρεί ο παι-
δικός μας φίλος τον ήλιο που άρχισε 
να λάμπει ολόχαρος πάνω από την 
οικογενειακή του ευτυχία και που 
τόσο πολύ είχε στερηθεί τη ζεστασιά 
του στα βρεφικά του και τα παιδικά 
του χρόνια;

-Γιατί επέτρεψες θλιμμένη Μάνα να 
σημαδευτούν τα σπλάχνα του με της 
αγιάτρευτης αρρώστιας το πυρωμέ-
νο σίδερο;

-Γιατί Παναγιά μας επέτρεψες να 
φύγει σήμερα από κοντά μας;

Στο γαλήνιο πρόσωπο της Άγιας 
Μάνας φάνηκε να γράφεται μία ήρε-
μη χαρά, ενώ τα χείλη της ψιθύρισαν.

 –Γιατί τον αγαπούσα πολύ... Τον 
πήρα κοντά μου έτσι, σαν κοιμόταν 
με το αγκάθινο στεφάνι που είχε πε-
ράσει στο κεφάλι του η σκληρή του 
Μοίρα από δύο χρονών παιδί.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε παιδικέ 
μας φίλε. Εκεί ψηλά στην Ουράνια 
εκκλησιά, ο παπά-Γιώργης θα σε πε-
ριμένει να του ανάψεις το θυμιατό... 
έμπα θαρρετά στο Ιερό όπως τότε... 
σαν ένας μικρός Άγιος... Χωρίς πα-
πούτσια στα ποδάρια σου και με το 
μπαλωμένο κοντό σου παντελόνι να 
κρέμεται στο αδύνατο κορμί σου από 
τις δύο ράντες κουμπωμένες σε ένα 
κουμπί... Α, ναι, πάρε και τούτα τα 
λίγο γαρίφαλα μαζί σου, κράτησε ένα 
για σένα και τ’ άλλα να του τα δώσεις, 
χαιρετίσματα από τον ξενιτεμένο του 
γιο...

Και να μας περιμένεις... δεν θα αρ-
γήσουμε...!. Το καμπανάκι της μηχα-
νής και της κουβέρτας στο φορτηγό 
που όλοι έχουμε ναυτολογηθεί, αργά 
γρήγορα θα χτυπήσει και για ‘μας 
«σκάντζα βάρδια»...

Καλό σου ταξίδι.

Ο παιδικός σου φίλος και κουμπά-
ρος: Κώστας Τσαντρίζος

Ένα στερνό αντίο
 στον αγαπημένο φίλο που έφυγε για πάντα.
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Åðß ÷ñüíéá, ôo Íåêñïðïìðåßï  Blythe Bernier Fu-
neral Home ðáñÝ÷åé åîõðçñåôÞóåéò óôéò ÅëëçíéêÝò 
ïéêïãÝíåéåò. Ïé åîõðçñåôÞóåéò áõôÝò ðñïóöÝñïíôáé  
ðÜíôá ìå áîéïðñÝðåéá, ìå áöïóßùóç êáé ìå óåâáóìü óôéò 
ÅëëçíéêÝò ðáñáäüóåéò. 
Ïé  Åëëçíåò  ðïõ ìåôáíÜóôåõóáí óôïí ÊáíáäÜ 
äéáôÞñçóáí áñêåôÝò áðü ôéò ðñïãïíéêÝò ôïõò 
ðáñáäüóåéò. Ìå ôï ðÝñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ üìùò, Üñ÷éóáí 
íá åíóùìáôþíïíôáé óôçí ìåãÜëç êïéíùíßá êáé íá 
õéïèåôïýí áñêåôÜ áðü ôá ðïëéôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôçò íÝáò 
÷þñáò ðïõ åãêáôáóôÜèçêáí. Ïé ó÷åôéêÝò ìå ôçí êçäåßá 
ðáñáäüóåéò ôïõò, Ý÷ïõí ôéò ñßæåò ôïõò óôçí ÅëëÜäá, êáé 
åîáêïëïõèïýí íá ôåëïýíôáé üðùò ôåëïýíôáí åêåß, áëëÜ 
Ý÷ïõí åðçñåáóôåß êáé áðü óõíÞèåéåò ðïõ õéïèÝôçóáí 
áðü ôçí æùÞ ôïõò óôïí ÊáíáäÜ. 
Ãéá ðáñÜäåéãìá, óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïõ áéþíá, óå ðïëëÝò 
ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäïò, ïé ãõíáßêåò Ýðëåíáí, Ýíôõíáí 
êáé åôïßìáæáí ôï ëåßøáíï ðñïò åíôáöéáóìü. Åðß 
ðëÝïí ôïðïèåôïýóáí  ëåßøáíï óôï óðßôé ôïõ íåêñïý, 
üðïõ ãßíïíôáí êáé ïé åðéóêÝøåéò ôùí óõããåíþí, åíþ 
ãõíáßêåò óõããåíþí êáé ößëùí ôï ìïéñïëïãïýóáí. Ôþñá 
ïé ðñïåôïéìáóßåò ãßíïíôáé áðü ôï Íåêñïðïìðåßï, ïé 
åðéóêÝøåéò ãßíïíôáé óôçí áßèïõóá ôïõ Íåêñïðïìðåßïõ, 
åíþ óðáíßùò áêïýãïíôáé ìïéñïëüãéá. ÌåôÜ ôïí èÜíáôï 
åíüò óôåíïý óõããåíÞ, ïé ãõíáßêåò ðñïêåéìÝíïõ íá 
äåßîïõí óåâáóìü óôçí ìíÞìç ôïõ, óõíçèßæïõí íá 
öïñïýí ìáýñá, ôïõëÜ÷éóôïí åðß Ýíáí ÷ñüíï.  ÁõôÞ ç 
åôÞóéá ðåñßïäïò ðÝíèïõò åßíáé êáôÜ ðïëý ìéêñþôåñç 
áðü áõôÞí ðïõ åêäçëþíïõí ïé ãõíáßêåò óôçí 
åðáñ÷éáêÞ ÅëëÜäá, üðïõ óõíçèßæïõí íá öïñïýí ìáýñá 
ôïõëÜ÷éóôïí åðß ôñßá ÷ñüíéá.
 Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ïé Üíäñåò, óõíçèßæïõí íá 
öïñÜíå ìáýñï ðåñéâñá÷éüíéï êáé åðß óáñÜíôá çìÝñåò 
íá ìçí îõñßæïíôáé. Áõôü ôï Ýèéìï ôçñåßôáé ôüóï åäþ, üóï 
êáé óôçí ÅëëÜäá. 
 Ôá üóá ìåôÜ ôïí èÜíáôï áêïëïõèïýí ãßíïíôáé ìå 
êáèéåñùìÝíï ôñüðï. ÓõãêåêñéìÝíá èá åêôåèåß ç óïñüò 
ôïõ íåêñïý óôï Íåêñïðïìðåßï, èá øáëåß ç íåêñþóéìç 
áêïëïõèßá óôçí Åêêëçóßá, èá åðáêïëïõèÞóåé ï 
åíôáöéáóìüò, êáé ï êáöÝò áìÝóùò ìåôÜ ôïí åíôáöéáóìü 
óôçí áßèïõóá ôçò Åêêëçóßáò. Êáôüðéí óõíçèßæåôáé íá 
ôåëïýíôáé Ìíçìüóõíá êõñßùò ôï 40êïíèÞìåñï, üðùò 
êáé ôï åôÞóéï êáé ôï ôñéåôÝò. 
  Óå áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò åíôüò ôùí èñçóêåõôéêþí 
ðëáéóßùí ãßíåôáé åíôïíþôåñç ç áíÜìíçóç ôïõ íåêñïý, 
åíþ ôá ìåôÜ áðü áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò  ãåýìáôá 
äçìéïõñãïýí ôéò êáôÜëëçëåò êïéíùíéêÝò óõíèÞêåò óôéò 
ïðïßåò ìåôáîý ôùí óõããåíþí áíáöÝñïíôáé óêçíÝò áðü 
ôçí æùÞ ôùí áðïöáíüíôùí. Åðß ðëÝïí åßíáé ðáñÜäïóç 
íá óõëëõðïýíôáé ôïõò óõããåíåßò ôùí ðåèáìÝíùí, ìå 
ôçí åõ÷Þ: «óõëëõðçôÞñéá,» «ï Èåüò íá ôïí áíáðáýóåé» 
êáé «áéùíßá ôïõ ç ìíÞìç». 
 Ïé ÅëëçíéêÝò ïéêïãÝíåéåò ãéá íá äéáôçñÞóïõí 
áêüìá êáé ìåôÜ ôïí èÜíáôï ôéò êïéíïôéêÝò áëëÜ êáé ôéò 
ïéêïãåíåéáêÝò ó÷Ýóåéò ôïõò, åðéäéþêïõí ôçí áãïñÜ 
ïéêïãåíåéáêþí ôÜöùí óå ÅëëçíéêÜ ôìÞìáôá åíôüò 
ìåãÜëùí íåêñïôáöåßùí.
Ôï Íåêñïôáöåßï Blythe Bernier áðü ôï 1927, õðçñåôåß 
ìå óåâáóìü ôçí Ðáñïéêßá ìáò êáé ðÜíôïôå ðáñÝ÷åé 
âïÞèåéá ìå êáôáíüçóç. 

ÉùÜííá ÐëáÀôç
Funeral Counsellor

Óõíåñãáæüìáóôå ìå ôï 
Íåêñïôáöåßï Mount Royal 

Åðß 150 ÷ñüíéá, åìðéóôïóýíç, 
êáôáíüçóç êáé óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç 

êáé óôéò åðéèõìßåò óáò

ÍÅÊÑÏÐÏÌÐÅÉÏ

Íåêñïðïìðåßï 
ÂLÕÔÇÅ BERNIER

Funeral Home

940 Ogilvy  Ave. (Park Ex.) 
Montreal, Quebec, H3N  1P4
www.mountroyalcem.com  

Tel.: (514) 495-8082

ÉÙÁÍÍÁ ÐËÁÉÔÇ

BLYTHE BERNIER
áðü ôï 1926

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 30 Αυ-
γούστου 2009 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου 
Μάρκου του Ευγε-
νικού (γωνία Ogilvy 
και Outremont)  θα 
τελέσουμε Εξάμηνο 
Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής της λατρευτής μας 
μητέρας και γιαγιάς 

Ευαγγελίας Ρεβελάκη
 (Ετών 82, το γένος Φραγκιουδάκη, 

από τα Χανιά Κρήτης)  

Τα παιδιά: Μαρία - Γεράσιμος Μουρελάτος
Εμμανουήλ - Μαρία Ρεβελάκης

Τα εγγόνια: Νίκος- Σοφία
 Γεώργιος – Βικτωρία
 Ευαγγελία - Danny, 

Άννα – Ιωάννης 
Θεοδώρα και Γεώργιος

Τα δισσέγγονα: Μαρία-Αικατερίνη, Μαρία
Τα αδέλφια εδώ και στην Ελλάδα, τα ανή-

ψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προ-
σφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 

της Εκκλησίας
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι 

όπως παρευρεθούν και συμπροσευχηθούν 
μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της 

λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς 
Ευαγγελίας Ρεβελάκη

Στην μνήμη σου
 Εξη μήνες πέρασαν

που έφυγες μακριά μας 
μα ο πόνος άφησε

πληγή μεσ’ στην καρδιά μας

Για τα ουράνια πέταξες
με αγγέλους συνοδεία

και σε παρέλαβε ο Θεός
για ν’ άβρεις ησυχία

Για μας που σε αγαπήσαμε
Θα είσαι πάντα κοντά μας
Δεν έφυγες, δεν έσβησες
Ποτέ από την καρδιά μας

Τα έργα σου και οι συμβουλές
Γράφτηκαν στην καρδιά μας

Και μεσ’ στον δρόμο της ζωής
Θα είσαι πάντα κοντά μας

Θα κάνουμε Μνημόσυνο
Στα Αγια ν’ είναι η ψυχή σου

Κεράκια θα ανάψουμε 
για την ανάπαυσή σου. 

Με πολύ σεβασμό και αγάπη τα παιδιά 
και τα εγγόνια σου

Τεσσαρακονθήμερο 
Μνημόσυνο

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009, στον 
Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου τελούμε τεσσαρακονθήμερο  Μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του αειμνήστου συζύγου, πατέρα και 

παππού  
     

Γιάννη Λιόπουλου 
(Από Λευχίμη Κερκύρας, ετών 78) 

Η σύζυγος:  Μαρία
Τα παιδιά: Μπάμπης- Xiao 
Ελένη-Κώστας Κουρτίδης

Τα εγγόνια: Ολύμπια, Γιάννης, Jona-
than, Μαρία, Ηλίας και Μαρία

Τα αδέλφια: Μαριγούλα Χρυσικόπουλος
Βαγγέλης Μπότσης
Στέφανος Μπότσης

Ελευθερία Παπαδόπουλος
Eλβίρα Gilbert
Πόπη Μπότσης

Πίτσα Ζόμπολας (από Ελλάδα)
Χαράλαμπος Μπότσης (από Ελλάδα)
τα ανήψια οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Μετά 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, με 
διαφόρους τρόπους μας συμπαραστά-

θηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον 
θάνατο του αειμνήστου συζύγου, πατέ-

ρα και παππού  Γιάννη Λιόπουλου

It broke our hearts to lose you,
But you did not go alone

For part of us went with you
The day God called you home

As long as we live,
You too shall live

For you are part of us
And we will remember you

God saw that you were getting tired
He put his arm around you

And lifted you to Rest
His garden must be beautiful

He only takes the best

Forever in our hearts and thoughts
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΠΥΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Οι φίλες των Μοναστηριών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Óôçí õðçñåóßá ôùí ïìïãåíþí
ÊÔÇÌÁÔÏÌÅÓÉÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÕÄÑÏÃÅÉÏÓ

ÏéêïãåíåéáêÞ åðé÷åßñçóç 26 åôþí óôçí ÁèÞíá

ÃÉÁ ÁÃÏÑÅÓ ÊÁÉ ÐÙËÇÓÅÉÓ ÓÐÉÔÉÙÍ, ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÙÍ,
ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ

ÓÅ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÔÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
ÊÁÉ ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Zçôïýíôáé áêßíçôá ðñïò ðþëçóç óôïí Íïìü ÁôôéêÞò

Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 8, Áãßá ÐáñáóêåõÞ, 15342, ÁèÞíá
ÍÉÊÏÓ ÑÏÕÓÁÊÇÓ

Ôçë.: 011- 30-210.6002809, Fax: 011- 30-210-6017850
Email: info@globe-real-estate.com

ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ

Με τον Σπύρο Αθανασίου
514.807-8372

3 Νοεμβρίου με 12 Νοεμβρίου 2009

Αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, ή τους γονείς σας, 
πραγματοποιείστε το ΤΩΡΑ κι’ ελάτε μαζί μας στην δεκαήμερη 
εκδρομή στους ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Θα επισκεφτούμε τα Ιεροσόλυμα, την Βηθλεέμ, το Ορος Θαβώρ, 
την Κανά της Γαλιλαίας, την Τιβεριάδα, την Καπερναούμ, τον 
Ιορδάνη ποταμό, την Νεκρά Θάλασσα, το Μοναστήρι της Αγίας 
Αικατερίνης στο Ορος Σινά... και πολλά άλλα μέρη στα οποία είχε 
περπατήσει ο Χριστός μας. 
Κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό της, ή τους δικούς σας και δεν θα 
το μετανιώσετε

Για πληροφορίες

Σπύρος Αθανασίου
514.807-8372  

Φέρεται εις γνώσιν των αδελφών Χριστιανών ότι την Κυριακή 
23 Αυγούστου 2009 εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας. Οι κυρίες του συλλόγου «Οι φίλες των 
μοναστηριών» θα έχουν σχολικό λεωφορείο για την μεταφορά 
προσκυνητών εις την Ιερά Μονή για την πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία.
Αναχώρηση στις 7 το πρωί από την γωνία των οδών Ball και 
Outremont.
Για δήλωση συμμετοχής και πληροφορίες επικοινωνείστε με τα 
τηλέφωνα:
514-335-0056 ή 514-336-5513

Για τον Σύλλογο
Η γραμματεύς

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό ότι εγγραφές των μαθητών θα πραγματοποιηθούν

*Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 9πμ με 1:00μμ (μόνο εγγραφές)
*και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 9πμ με 1:00μμ (τα μαθήματα αρχίζουν 
κανονικά)
παρακαλούνται οι γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους εγκαίρως στις 
τάξεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του Ελληνικού 
μας Σχολείου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που προσφέρει άρτια Ελληνική 
εκπαίδευση.
Με την εγγραφή απαραίτητη είναι η εγγραφή του ενός ή και των δυο 
γονέων ως μέλη της Κοινότητος και η πληρωμή των διδάκτρων της 
χρονιάς που είναι $395,00 για ένα παιδί, $680.00 για δύο παιδιά $885.00 
για τρία ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας.
Το σχολείο αρχίζει κανονικά το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 9:15πμ – 
1:14μμ

Ευχόμαστε καλό φθινόπωρο,
Υγεία και πρόοδο στους μαθητές!

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1565 St. Martin West H7S 1N1
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EΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου, τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αει-

μνήστου συζύγου και αδελφού 

Δημητρίου Λαμπρινάκου
(Aπό Αγριάνους, Σπάρτης Λακωνίας, 

ετών 69)

Η σύζυγος: Σπυριδούλα

Τα αδέλφια: Χρυσάνθη Λαμπρινάκου
Κούλα και Θανάσης Τσίρμπας
Ευαγγελία και Τάσος Πλαγάκης

Οι αδελφές στην Ελλάδα 
Οι κουνιάδοι στην Αμερική και την Ελλάδα

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

      
Μετά το πέρας του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα 

και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την  Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 στον 
Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευ-

τού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού     

Κωνσταντίνου Κοκοσούλη 
(ετών 68 από Σελασία Λακωνίας)

Η σύζυγος: Διαμάντω Κοκοσούλη 
(το γένος Παπαδόπουλος)

Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, οι λοιποί 
συγγενείς

 
Μετά το Μνημόσυνο θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην 

αίθουσα της εκκλησίας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αειμνήστου συζύγου, πατέ-

ρα, παππού και αδελφού Κωνσταντίνου Κοκοσούλη.

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Kυριακή 23 Αυγούστου 

2009,  στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή (5220 Grande Alle) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής τoυ 
αειμνήστου, συζύγου, πατέρα, και  

παππού

Κωνσταντίνου 
Δραμηλαράκη 

Η σύζυγος: Αργυρώ
Τα παιδιά, τα εγγόνια,
 Οι λοιποί συγγενείς 

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και 
κόλλυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Kυριακή 30 Αυγούστου 2009,  

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων  
(11801 Ellie Blanchard) τελούμε 

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής της λατρευτής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς 
και αδελφής 

 Δήμητρας Λαμπρινού 
(Από Πύλα Μεσσηνίας, 

το γένος Διαμαντοπούλου) 

Ο σύζυγος: Δημήτριος Λαμπρινός
Τα παιδιά: Χριστίνα-Κωνσταντίνος Τσαμπάσης

Διονυσία Λαμπρινού
Παναγιώτα-Σπύρος Καραγιώργος

Τα εγγόνια: Αγγελική, Δήμητρα, Στεφανία, Μπρίτανη
Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα-Νίκος Κατσούλης

Χρήστος-Βιβή Διαμαντοπούλου
Παναγιώτης-Σταυρούλα Διαμαντοπούλου

Αικατερίνη-Δημήτριος Σιαντρής (από στην Ελλάδα)
Ιωάννης Δρακόπουλος(από στην Ελλάδα)

Ελένη-Κωνσταντίνος Ντουμάκης
Νικόλαος-Ειρήνη Λαμπρινού 

Τα ανήψια, οι θείοι τα εξαδέλφια
Οι λοιποί 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.
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ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΟΙ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 Αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο το 
Πρωτάθλημα της Πρώτης Εθνικής 
κατηγορίας, στο οποίο όλες οι ομάδες 
που συμμετέχουν ελπίζουν ότι θα δια-
κριθούν.
 Οι αγώνες αρχίζουν σήμερα με τις 

συναντήσεις:
Ξάνθη ΠΑΣ Γιάννινα  
Αρης Ατρόμητος 
Εργοτέλης Παναθηναϊκός
 Και συνεχίζεται αύριο Κυριακή με τους 

αγώνες: 
Λεβαδειακός Καβάλα  
Αστέρας Τρίπολης Λάρισα  
Πανθρακικός Ηρακλής -  
Πανιώνιος ΠΑΟΚ  
ΑΕΚ Ολυμπιακός

 Ολοι οι αγώνες παρουσιάζουν μεγάλο 
ενδιαφέρον αφού όλες οι ομάδες θέλουν 
να κάνουν «καλή αρχή» αλλά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρώτο 
ντέρμπι του πρωταθλήματος που είναι 
ο αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού.
 Ανεξαρτήτως της πορείας των ομάδων, 

αφού σε κάθε αγώνα θα υπάρχουν 
νικητές και ηττημένοι, ας ευχηθούμε 
νά έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, ένα 
Πρωτάθλημα από το οποίο θα λείπουν 
οι βιαιότητες, οι ύβρεις και κυρίως οι 
«ψίθυροι» για εξαγορά αγώνων και 
παικτών. Και κάτι άλλο. Ας κάνουμε 
μία πρόβλεψη για το πόσοι προπονη-
τές θα αντικατασταθούν, αφού αυτοί 
πληρώνουν συνήθως την νύφη, και 
ποίος «πρώτος θα ανοίξει το χορό των 
εκδιώξεων!!»
Καλό Πρωτάθλημα και χωρίς φανατι-

σμούς και πάθη λοιπόν.  

Καλή η αρχή
Ολυμπιακός- Σερίφ  2-0

Τίρασπολ Ενενήντα λεπτά μακριά από 
τους ομίλους του Champions League 
βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός. Οι πρω-
ταθλητές Ελλάδας έκαναν το καθήκον 
τους απέναντι στην Σέριφ και επικρά-
τησαν στο Τίρασπολ με 2-0. Με σουτ 
- κεραυνό από τα 30 μέτρα ο Ντουντού 
στο 47' άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης, 
την οποία «κλείδωσε» ο Μήτρογλου στο 
81', που αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή 
καθώς είχε περάσει στον αγωνιστικό 
χώρο μόλις στην προηγούμενη φάση. 
Ένα δοκάρι του Αβραάμ Παπαδόπου-

λου ήταν η καλύτερη στιγμή σε ένα 
κακό πρώτο ημίχρονο για τους «ερυ-
θρόλευκους», οι οποίοι όμως έδειξαν 
διαφορετικό πρόσωπο στην επανάλη-
ψη. Σαφώς βελτιωμένοι, απέδειξαν την 
ανωτερότητά τους.
Με τον αέρα της γηπεδούχου, η Σέριφ 

ξεκίνησε δυναμικά δείχνοντας να πατάει 
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Οι Πει-
ραιώτες αδυνατούσαν να κρατήσουν την 
μπάλα στα πόδια τους και υπέπιπταν 
εύκολα σε λάθος μεταβιβάσεις. Εκμε-
ταλλευόμενοι τα λάθη αυτά, οι μολδαβοί 
βρήκαν χώρο και επιχείρησαν κάποια 

ελεύθερα σουτ έξω από την περιοχή, τα 
οποία όμως δεν είχαν καμία τύχη.
Μετά το 20λεπτο οι παίκτες του Κε-

τσπάγια, που τους ζητούσε συνεχώς να 
ανέβουν προς την αντίπαλη περιοχή, 
βελτίωσαν κάπως την κυκλοφορία, ισορ-
ρόπησαν και δημιούργησαν τις προϋπο-
θέσεις για να απειλήσουν. Τόσο όμως ο 
Μαρέσκα στο 24', όσο και ο Ντιόγκο στο 
26' δεν βρήκαν στόχο.
Παρά την - έστω και λίγο - βελτιωμένη 

τους εικόνα, οι φιλοξενούμενοι εξακο-
λούθησαν να κάνουν λάθη. Λίγο έλειψε 
να το πληρώσουν ένα από αυτά, καθώς 
στην πιο επικίνδυνη ευκαιρία της Σέριφ, 
ο Ντεντιού που ήταν και ο πλέον δρα-
στήριος παίκτη της, απέτυχε στο 37' να 
σκοράρει σε κενή εστία. 
Η απάντηση ήταν άμεση και ο Ολυ-

μπιακός έκλεισε τους γηπεδούχους για 
ένα τρίλεπτο στην περιοχή τους, με τον 
Αβραάμ να προσπαθεί να μιμηθεί αυτό 
που έκανε στην Μπρατισλάβα. Αρχικά 
απείλησε με δυνατό σουτ από το ύψος 
της περιοχής, ενώ στο 44' καταγράφη-
κε η καλύτερη στιγμή του 45λεπτου με 
τον διεθνή αμυντικού να σημαδεύει το 
δοκάρι.
Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο Αβραάμ 

όμως, το έκανε ο Ντουντού, ο οποίος 
με την έναρξη της επανάληψης έβαλε 
φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, ανοί-
γοντας το σκορ με σουτ-κεραυνό από τα 
30 μέτρα. Έχοντας πλέον την ψυχολο-
γία με το μέρος τους, οι πρωταθλητές 
Ελλάδας έφτασαν μία ανάσα από το 
δεύτερο γκολ αλλά ο Ναμάσκο στο 52' 
είπε «όχι» σε αριστοτεχνική εκτέλεση 
φάουλ του Γκαλέτι.
Έχοντας το σκορ πρόκρισης, οι «ερυ-

θρόλευκοι» οπισθοχώρησαν και έδωσαν 
χώρο στους Μολδαβούς, οι οποίοι όμως 
στην προσπάθειά τους να ισοφαρίσουν 
άφηναν κενούς χώρους που προσπα-
θούσε να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός 
με γρήγορες αντεπιθέσεις. 
Μπαίνοντας στο τελευταίο 20λεπτο και 

με τους γηπεδούχους να δείχνουν σημά-
δια κούρασης, οι παίκτες του Κετσπάγια 
άγγιξαν δύο φορές το γκολ. Αρχικά με 
τον Ντουντού (75') που νικήθηκε σε τετ 
α τετ και εν συνεχεία με τον Λεονάρντο 
(78'), που είχε περάσει νωρίτερα στην 
θέση του Γκαλέτι.
Ο Κετσπάγια πέρασε και τον Μήτρο-

γλου στο τερέν και ο νεαρός φορ δεν 
άργησε να τον δικαιώσει, καθώς λίγο 
μετά την είσοδό του ελίχθηκε μέσα στην 
περιοχή και με άψογο πλασέ έγραψε 
το 2-0, κλειδώνοντας την πρόκριση. Οι 
Μολδαβοί στο 89' άγγιξαν το γκολ με τον 
Ερόκιν αλλά τελικά δεν άλλαξε τίποτα 
με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει από 
τώρα την πρόκρισή του στους ομίλους 
του Champions League.

Προσπάθησε αλλά ηττήθηκε με 3-2 
ο Παναθηναϊκός
από την Ατλέτικο Μαδρίτης

Αθήνα Οι ελπίδες πρόκρισης του Πανα-
θηναϊκού στους ομίλους του Champions 
League μειώθηκαν μετά την ήττα του με 
3-2 από την Ατλέτικο στο ΟΑΚΑ. Έτσι, οι 

«πράσινοι» θα παλέψουν για το... 
θαύμα την Τρίτη 25 Αυγούστου στη 
ρεβάνς του «Βιθέντε Καλντερόν».
Για τους νικητές σκόραραν οι Μάξι 

Ροντρίγκες (36'), Ντιέγκο Φορλάν 
(63') και Κουν Αγουέρο (70'), ενώ 
για τον Παναθηναϊκό ο Σαλπιγγίδης 
ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 στο 
47' και ο Σεμπάστιαν Λέτο διαμόρ-
φωσε το τελικό σκορ στο 74'.
Τόσο ο Τεν Κάτε, όσο και ο Αμπελ 

Ρεσίνο παρέταξαν τις αναμενόμε-
νες 11άδες, ο Παναθηναϊκός με το 
4-3-2-1 και η Ατλέτικο με κλασικό 
4-4-2. Η ώθηση της εξέδρας αλλά 
και ο ορεξάτος Καραγκούνης από 
αριστερά έκαναν τους πράσινους 
να ξεκινήσουν καλά, μέχρι να ισορ-
ροπήσουν το ματς οι ισπανοί γύρω 
στο 15'. 
Eυτυχώς, στο 17' ο Σιμάο έκανε... 

τσαφ, αλλά τα πρώτα «αχ» στο 
ΟΑΚΑ ακούστκαν στο 23', όταν 
ο Σισέ πλάσαρε ιδανικά, αλλά η 
κόντρα του Χουανίτο βοήθησε τον 
Ασένχο να αποκρούσει. Ο Πα-
ναθηναϊκός είχε βγει για τα καλά 
μπροστά, απειλούσε, και στο 30' 
σκόραρε με τον Σαλπιγγίδη, αλλά 
το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως 
οφσάιντ. 
Η Ατλέτικο μέχρι εκείνη τη στιγμή 

όσους κινδύνους δημιουργούσε 
ήταν από τα πλάγια με τους Μάξι 
Ροντρίγκεζ και Σιμάο, καθώς το κέ-
ντρο της άμυνας με τους Ζιλμπέρτο 
και Σιμάο τα πήγαινε καλά με τους 
Φορλάν και Αγουέρο. Μια «μαύρη 
τρύπα», όμως, στο 36' έφτασε για 
να γίνει το κακό...
Τη στιγμή που οι γηπεδούχοι ήταν 

μπροστά, ο Μάτος «πούλησε» 
την μπάλα, ο Φορλάν έδωσε στον 
επερχόμενο Μάξι Ροντρίγκεζ και 
αυτός πλάσαρε ιδανικά και ανενό-
χλητος από το κέντρο της άμυνας 
για το 1-0. Το γκολ ήρθε στο χειρό-
τερο χρονικό σημείο, καθώς έγινε 
αυτό που φοβόταν ο Τεν Κάτε. Η 
ομάδα βγήκε απρόσεχτα μπροστά 
και η Ατλέτικο δεν το συγχώρησε.
Τα «σημάδια» φάνηκαν από την 

αλλαγή του Μάτος με τον Λέτο, 
αλλά η επιβεβαίωση οτι ο Πανα-
θηναϊκός θα τα έπαιζε όλα για όλα 
ήρθε στο 47' με το φοβερό πλασέ 
του «Σάλπι» από την έξοχη μπαλιά 
του Καραγκούνη. Οι γηπεδούχοι εί-
χαν πάρει... φωτιά, εντός και εκτός, 
ο Λέτο στο 54' έκανε το κάτι παρα-
πάνω, όμως η ομάδα του Τεν Κάτε 
είχε φέρει το ματς στα μέτρα της.
Οι Ισπανοί από το 60' και μετά 

προσπάθησαν να «παγώσουν» 
το ματς, αν και ενδιάμεσα είχαν 
την καλή φάση του Αγουέρο. Πάλι 
όμως η αμυντική απροσεξία και η 
αδράνεια στόιχισαν στον Παναθη-
ναϊκό και η Ατλέτικο με τους παίκτες 
κλάσης που έχει δεν συγχώρησε. 
Ο Μουν στο 62' άφησε τον Σιμάο 
να... αλωνίσει, ο Μάξι Ροντρίγκεζ 
σούταρε στο δοκάρι, οι αμυντικοί 
δεν απομάκρυναν και ο Φορλάν 
έκανε το 2-1. 
Σίγουρα, το γκολ των Ισπανών 

έκοψε τα πόδια, παικτών και κερ-
κίδας, αλλά ο «Κάρα» πήγε να 
ξαναβάλει τον Παναθηναϊκό στο 
ματς, αλλά ο Ασένχο απέκρουσε 

εντυπωσιακά το σουτ του. Το κακό 
ήταν πως ο Παναθηναϊκός έκανε 
συνέχεια το ίδιο λάθος. Αφηνε 
χώρους... Οι χώροι δεν έμειναν 
ανεκμετάλλευτοι από τον Αγουέρο 
που στο 70' χτύπησε στην κόντρα, 
κάνοντας το 3-1.
Η μείωση του σκορ από τον Λέτο 

στο 74' αναπτέρωσε το ηθικό, αλλά 
σίγουρα η Ατλέτικο είχε πετύχει 
αυτό που είχε σχεδιάσει. Οι «πρά-
σινοι» δεν το έβαζαν κάτω όμως, 
παίζοντας όσο μπορούσαν και αν 
το σουτ του Χριστοδουλόπουλου 
στο 82' έβρισκε στόχο, όλα ήταν 
πιθανά... Παρά την πίεση των 
γηπεδούχων, το σκορ δεν άλλαξε, 
μένοντας το 2-3 ως το τέλος. 

Για το Europa League
Παρά το 2-1 η ΑΕΚ διατηρεί 

ελπίδες πρόκρισης

Ιάσιο Λαβωμένη από τις πολλές 
απουσίες και με λάθη να σημα-
δεύουν το παιχνίδι της, η ΑΕΚ δεν 
μπόρεσε να αποφύγει την ήττα από 
την Βασλούι στην Ρουμανία με 2-1 
για το πρώτο παιχνίδι των πλέι - οφ 
του Europa League. Η «Ένωση» 
είχε τις ευκαιρίες να πάρει ακόμα 
και την νίκη, όμως προδόθηκε κυ-
ρίως από την άμυνά της. Το γκολ 
του Μπλάνκο στο 68ο λεπτό την 
κρατάει μέσα στο παιχνίδι της πρό-
κρισης, ωστόσο έδειξε πως χρειά-
ζεται άμεση μεταγραφική ενίσχυση. 
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς παρέταξε 

την ΑΕΚ σε διάταξη 4-2-3-1, με 
τον Ζεράλντο Αλβες να παίρνει τη 
θέση του Κυργιάκου στο κέντρο της 
άμυνας, τον Γεωργέα να αντικαθι-
στά τον Χουανφράν αριστερά και 
τον Λεονάρντο να παίρνει τη θέση 
του Νάτσο Σκόκο. Στον άξονα, ο 
Γκουστάβο Μαντούκα επωμίστηκε 
τη θέση του οργανωτή (ελλείψει και 
του Καφέ), εκεί όπου η «Ένωση» 
έτσι κι αλλιώς αναζητά επιτελικό 
μέσο, ενώ στην κορυφή της επί-
θεσης αγωνίστηκε ο Μπλάνκο, 
έχοντας δεξιά του τον Τζιμπούρ. 
Οι υπόλοιπες θέσεις καλύφτηκαν 
από τους αναμενόμενους Σάχα, 
Μαϊστόροβιτς, Κουτρομάνο, Μάκο 
και Ενσαλίβα.
Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν με 

όρεξη στο ματς αναζητώντας το 
γρήγορο γκολ, αλλά η Βασλούι 
έφτασε πρώτη κοντά στο γκολ 
με τον Ζερλέμ να μην μπορεί να 
νικήσει τον Σάχα στο τετ - α - τετ 
του 11ου λεπτού. Στο 20ό και στο 
24ο λεπτό, η ΑΕΚ απάντησε στις 
ευκαιρίες, με τον Τζιμπούρ και τον 
Μπλάνκο να μην εκμεταλλεύονται 
τις ευκαιρίες που τους παρουσι-
άστηκαν, σε ένα σημείο που η 
ελληνική ομάδα είχε αναλάβει την 
πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Ό,τι δεν έκανε η «Ένωση» το έκα-

νε η Βασλούι στο 29', με τον Γουέ-
σλεϊ να εκμεταλλεύεται στο έπακρο 
το πρόβλημα της ΑΕΚ στο ψηλό 
παιχνίδι και να ανοίγει το σκορ 
με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση 
κόρνερ. Κάπου εκεί άλλαξε και ο 
ρυθμός του αγώνα, με τον 'Δικέφα-
λο' να επηρεάζεται από το γκολ που 
δέχτηκε και τους γηπεδούχους να 
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να φτάνουν με αξιώσεις στα καρέ του Σάχα, χωρίς 
πάντως να μπορούν να δημιουργήσουν κάποια 
ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.
Το 1-0 του Γουέσλεϊ έμελλε να είναι και το σκορ 

του ημιχρόνου, καθώς στην εκπνοή οι κακές επι-
λογές των Ρουμάνων στην τελική προσπάθεια, δεν 
άλλαξαν κάτι στο σκορ. 
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Μπάγεβιτς 

να μην αλλάζει κάτι στη σύνθεση της ΑΕΚ, η οποία 
άγγιξε την ισοφάριση στο 50ο λεπτό. Ηταν το 
φάουλ του Μαντούκα από αριστερά, με τη μπάλα 
να μην απομακρύνεται από τα καρέ του Χαϊσάν, 
αλλά τον Μάκο να μην μπορεί να την στείλει στα 
δίχτυα των ρουμάνων με κεφαλιά και σχεδόν προ 
κενής εστίας. 
Τέσσερα λεπτά αργότερα, η «Ένωση» έχασε την 

καλύτερη της ευκαιρία στο ματς, με τον Μπλάνκο 
να σημαδεύει το δεξί «παραθυράκι» του Χαϊσάν 
και τον Ρουμάνο να απομακρύνει εντυπωσιακά 
σε κόρνερ.
Το πολυπόθητο εκτός έδρας ήρθε τελικά στο 

68ο λεπτό με τον Μπλάνκο να ευστοχεί από τα 
11 βήματα, στο πέναλτι που κέρδισε ο Τζιμπούρ, 
έπειτα από πολύ ωραία κάθετη πάσα του Μάκου 
και συνδυασμό του Μπλάνκο με τον Λεονάρντο. Το 
γκολ αυτό αναπτέρωσε το ηθικό των φιλοξενουμέ-
νων, οι οποίοι ανέκτησαν και πάλι τον έλεγχο της 
μπάλας, επιδιώκοντας να φτάσουν σε ένα δεύτερο 
γκολ που θα έκανε ακόμα πιο εύκολη τη ρεβάνς 
του Ολυμπιακού σταδίου, μία εβδομάδα αργότερα. 
Το δεύτερο γκολ ήρθε στο ματς, αλλά όχι για την 

ΑΕΚ, καθώς η Βασλούι πέτυχε το 2-1 και πάλι με 
τον Γουέσλεϊ, αυτήν τη φορά από το σημείο του 
πέναλτι. Στην παράβαση υπέπεσε ο Μαϊστόροβιτς 
ο οποίος στην προσπάθεια του να απομακρύνει 
με τάκλιν τη μπάλα, ανέτρεψε τον Λουμπίνκοβιτς, 
σε μια εντελώς ανύποπτη φάση και ενώ ο μέσος 
των ρουμάνων είχε χάσει -ουσιαστικά- τον έλεγχο 
της μπάλας. 
Το γκολ αυτό έκρινε και την αναμέτρηση, καθώς 

στα λεπτά που ακολούθησαν καμία από τις δύο 
ομάδες δεν κατάφεραν να φτάσουν σε άλλο τέρμα, 
με αποτέλεσμα να ανανεώνουν το ραντεβού τους 
για το ΟΑΚΑ σε μία εβδομάδα, με την Βασλούι να 
έχει το ισχνό προβάδισμα του 2-1 και την ΑΕΚ τον 
αέρα της έδρας της.

Για το Europa League
ΠΑΟΚ -  Χίρεφεϊν 1-1

Θεσσαλονίκη Ο Βλάνταν Ιβιτς κράτησε τον 
ΠΑΟΚ ζωντανό στο παιχνίδι της πρόκρισης στο 
Europa League, καθώς με το γκολ που πέτυχε 
στο 55ο λεπτό εξασφάλισε για τον «Δικέφαλο» 
την ισοπαλία 1-1 με την ολλανδική Χίρενφεϊν στην 
Τούμπα.
Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ήταν καλύτερος και η ολλαν-

δική ομάδα να μην έδειξε τίποτα το εντυπωσιακό 
αλλά ο Ενρίκε στις καθυστερήσεις του α' μέρους 
μετέτρεψε σε γκολ την μία από τις ελάχιστες 
επικίνδυνες καταστάσεις που δημιούργησε η Χί-
ρενφεϊν. Αυτό το τέρμα δίνει ελαφρύ προβάδισμα 
στα «νούφαρα» ενόψει του επαναληπτικού στην 
Ολλανδία σε μία εβδομάδα. 
Πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ, πέραν του Ιβιτς, 

ήταν ο Βιεϊρίνια, από τα πόδια του οποίου ξεκίνη-
σαν οι περισσότερες επικίνδυνες καταστάσεις για 
την ομάδα του Σάντος.
Με επιθετικές διαθέσεις ξεκίνησε την αναμέτρη-

ση ο ΠΑΟΚ, ψάχνοντας από τα πρώτα λεπτά το 
γκολ που θα τον έβαζε στην θέση του οδηγού. Η 
επιθετικότητα αυτή μεταφράστηκε με δύο άστοχες 
τελικές προσπάθειες του Βιεϊρίνια (στο 7' και στο 
10'), ενώ κι η κατοχή της μπάλας ήταν ξεκάθαρα 

με μέρος του Δικεφάλου.
Οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος διατήρησαν την 

πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη τη διάρκεια του 
ημιχρόνου, παρουσιάζοντας ωστόσο αυξομειώσεις 
στο ρυθμό τους και με τον Βιεϊρίνια να αποτελεί μό-
νιμη πηγή κινδύνων. Απειλητικοί έγιναν πάλι στο 29', 
με τον Κένινγκ να να διώχνει την τελευταία στιγμή, 
ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία καταγράφηκε στο 40' 
όταν μετά από εξαιρετική κάθετη του Μουσλίμοβιτς, 
ο Λεϊσάλ σταμάτησε τον Βιεϊρίνια από θέση τετ α τετ. 
Παρά την υπεροχή του ΠΑΟΚ, οι ολλανδοί που έκα-

ναν αισθητή την παρουσία τους μόνο στο τελευταίο 
5λεπτο, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, κόντρα στη 
εξέλιξη του αγώνα. Στο 42' ο Παπαδόπουλος έριξε 
την προειδοποιητική βολή και στις καθυστερήσεις 
του ημιχρόνου ο Ενρίκε, με προβολή έδωσε το 
προβάδισμα στους Ολλανδούς.
Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε για τον 

ΠΑΟΚ το δεύτερο 45λεπτο. Οι «ασπρόμαυροι» 
μπήκαν αποφασισμένοι να ανατρέψουν τα δεδομέ-
να και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν. 
Ο Βιεϊρίνια με ωραία ενέργεια από αριστερά βρήκε 
τον Ιβιτς που με κεφαλιά από την καρδιά της άμυνας 
νίκησε στο 55' τον Λεϊσάλ και ισοφάρισε.
Η συνέχεια δεν ήταν ίδια, με τους θεσσαλονικείς να 

μην μπορούν - και πάλι - να διατηρήσουν σταθερό 
ρυθμό, ώστε να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην 
ολλανδική άμυνα. Θέλοντας να φρεσκάρει στην 
ομάδα του, ο Σάντος αντικατέστησε Μουσλίμοβιτς 
και Κονσεϊσάο, με Κουτσιανικούλη και Φιλομένο, 
ενώ παράλληλα ο κόσμος προσπαθούσε να δώσει 
ώθηση.
Μπαίνοντας στο τελευταίο 20λεπτο, οι του ΠΑΟΚ 

έδειξαν σημάδια κούρασης, με αποτέλεσμα η Χέρεν-
φεν να κερδίσει μέτρα προς την περιοχή του Χαλκιά. 
Ωστόσο, ο Ιβιτς έγινε εκ νέου απειλητικός στο 72'. 
Όπως και ο Φιλομένο στο 85' που ενώ είχε επιλο-

γές προτίμησε να τελειώσει την φάση μόνος του. 
Ωστόσο, ο Δικέφαλος του Βορρά δεν βρήκε τον 
δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ οι ολλανδοί παραλίγο 
να κλέψουν τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Τελικά δεν 
άλλαξε τίποτα, το 1-1 παρέμεινε και οι δύο ομάδες 
θα λύσουν τις διαφορές της στην ρεβάνς της Ολ-
λανδίας.

Ξανά εκτός εθνικής Μπασινάς-Δέλλας για τα 
ματς με Ελβετία και Μολδαβία

Action Images Αθήνα Ο ομοσπονδιακός τεχνικός 
δεν είχε πάρει μαζί του τους δύο αυτούς ποδοσφαι-
ριστές ούτε στο φιλικό με την Πολωνία νωρίτερα 
μέσα στον Αύγουστο, δείχνοντας ότι δεν τους υπο-
λογίζει, τουλάχιστον όχι σε αυτή την φάση.
Κατά τα λοιπά, δεν υπήρξε καμία έκπληξη στις 

κλήσεις του Ρεχάγκελ όσον αφορά παίκτες που 
αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού. Ανάμεσά 
τους βρίσκεται πλέον και το όνομα του Σωτήρη 
Κυργιάκου, ο οποίος πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ 
στην Λίβερπουλ.
Οι εννιά «λεγεωνάριοι» που κλήθηκαν είναι οι: 

Βαγγέλης Μόρας, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, 
Φάνης Γκέκας, Νίκος Λυμπερόπουλος, Αγγελος 
Χαριστέας, Γιώργος Σαμαράς, Χρήστος Πατσατζό-
γλου, Σωτήρης Κυργιάκος και Γιάννης Αμανατίδης. 

Φώτο φίνις στα 110μ εμπόδια
Με μια... ανάσα έτρεξε ο Μπολτ και στα 200μ.

Reuters Βερολίνο Νέο εκπληκτικό παγκόσμιο 
ρεκόρ στα 200μ σημείωσε ο Γιουσέιν Μπολτ με 
19.19, καταρρίπτοντας το προηγούμενο δικό του, 
που είχε πετύχει με 19.30 από τους Ολυμπιακούς 
του Πεκίνου το 2008. 
Ο Μπολτ κατέκτησε έτσι το 2ο χρυσό μετάλλιο στη 

διοργάνωση μετά τα 100μ, όπου επίσης σημείωσε 

νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 9.58, και πλέον στοχεύει 
σε ένα τρίτο, αφού θα μετάσχει και στη σκυταλο-
δρομία 4χ100μ, όπως έκανε και στο Πεκίνο.
Δεύτερος ήταν ο Αλόνσο Εντουαρντ από τον 

Παναμά με 19.81 και τρίτος ο Αμερικανός Ουάλας 
Σπίρμον με 19.85, ενώ συνολικά 5 αθλητές κατέβη-
καν τα 20 δευτερόλεπτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 
αγωνίστηκε, λόγω προβλήματος τραυματισμού, ο 
κάτοχος του τίτλου, Τάισον Γκέι (ΗΠΑ).
Η κατάταξη στον τελικό
1. Γιουσέιν Μπολτ (Τζαμάικα) 19.19 (Π.Ρ.)
2. Αλόνσο Εντουαρντ (Παναμάς) 19.81
3. Ουάλας Σπίρμον (ΗΠΑ) 19.85
4. Σον Κροφορντ (ΗΠΑ) 19.89
5. Στιβ Μέλινγκς (Τζαμάικα) 19.98
6. Τσαρλς Κλαρκ (ΗΠΑ) 20.39
7. Ραμίλ Γκουλίγιεφ (Αζερμπαϊτζάν) 20.61
8. Νταβίντ Αλερτέ (Γαλλία) 20.68

400μ εμπόδια γυναικών: Πρώτη η Γουόκερ

Η Τζαμαϊκανή Μέλανι Γουόκερ κατέκτησε το χρυ-
σό μετάλλιο στα 400μ εμπόδια του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος του Βερολίνου, αφού στον τελικό 
τερμάτισε σε 52.42, επιδοση που είναι και η 2η 
καλύτερη όλων των εποχών. 
Η 26χρονη Γουόκερ είναι και η «χρυσή» Ολυμπιο-

νίκης του Πεκίνου, ενώ στο θρόνο του παγκόσμιου 
τίτλου διαδέχεται την Αυστραλή νικήτρια του 2007 
στην Οζάκα, Τζάνα Πίτμαν, που δεν μετέχει στο 
Βερολίνο, λόγω διαφόρων προβλημάτων. 
Το ασημένιο μετάλιο κατέκτησε η Αμερικανίδα 

Λασίντα Ντέμους και το χάλκινο η Τζοσάνε Λούκας 
από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.
Η κατάταξη του τελικού
1. Μέλανι Γουόκερ (Τζαμάικα) 52.42 
2. Λασίντα Ντέμους (ΗΠΑ) 52.96 
3. Τζοσάνε Λούκας (Τρίνιταντ) 53.20 
4. Καλιέσε Σπένσερ (Τζαμάικα) 53.56 
5. Τίφανι Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 53.83 
6. Νατάλια Αντιουκ (Ρωσία) 54.11 
7. Αναστασία Ραμπτσένιουκ (Ουκρανία) 54.78 
8. Αντζελα Μοροσάνου (Ρουμανία) 55.04

110μ εμπόδια: Το χρυσό ο Μπραθγουέιτ 

Ο Ράιαν Μπραθγουέιτ από τα Μπαρμπέιντος ανα-
δείχθηκε νικητής στον τελικό των 110μ εμπόδια του 
παγκοσμίου πρωταθλήματος του Βερολίνου, αφού 
τερμάτισε σε 13.14 που είναι και νέο εθνικό ρεκόρ. 
Μαζί με τον 21χρονο αθλητή στον τερματισμό έπε-
σε και ο Αμερικανός Τέρενς Τράμελ και χρειάστηκε 
το φώτο φίνις για να βγει ο νικητής. 
Ο Τράμελ τελικά «δόθηκε» με ένα εκατοστό του 

δευτερολέπτου περισσότερο (13.15), όσο και ο τρί-
τος του τελικού, ο επίσης Αμερικανός Ντέιβιντ Πέιν.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Αρκάδες 
και Συμπατριώτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πα-
ναρκαδικής Αδελφότητος, ευρί-
σκεται εις την ευχάριστη θέση 
να σας πληροφορήσει, ότι όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, προ-
σφέρει με αγάπη και συνέπεια 
μαθήματα παραδοσιακών χορών, 
σε όλα τα Αρκαδόπουλα και σε 
όλα τα παιδιά της Ελληνικής Πα-

ροικία από 5 χρονών και άνω.
Εμπιστευθείτε και αυτή τη χρονιά 
τα παιδιά σας, στους έμπειρους 
χοροδιδασκάλους που και αυτοί 
προήλθαν από τα χορευτικά τα 
δικά μας και άλλων Συλλόγων. 
Δεν πρέπει να υπάρχει Ελληνό-
πουλο που να μην χορεύει τους 

αθάνατους Ελληνικούς 
μας χορούς.

Με το συμβολικό ποσό των 20 
δολλαρίων το χρόνο, δώστε στα 
παιδιά σας αυτήν την ευκαιρία. 

Μην αμελήσετε.

Οι εγγραφές θα αρχίσουν το Σάβ-
βατο 12 Σεπτεμβρίου 2009, από 
τις 2:00 με 6:00 το απόγευμα στη 

λέσχη του Συλλόγου,
 754A St-Roch.

Οι εγγραφές θα συνεχιστούν, τις 
ίδιες ώρες (2:00 με 6:00 το από-
γευμα) τα Σάββατα 19 και 26 Σε-

πτεμβρίου.
Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανο-
νικά το Σάββατο,  3 Οκτωβρίου 

στις 2:00 μ.μ.
Μπορείτε να τα εγγράψετε και 

όταν αρχίσουν τα μαθήματα.

Από το Δ. Συμβουλίου της Πα-
ναρκαδικής Αδελφότητος Καναδά

Greek Orthodox Community of Laval ▪ La Troupe Folklorique Grecque "Syrtaki"   

821 Ogilvy Avenue, Montréal, Québec, H3N 1N9 · 514‐270‐2109 ·  www.latroupesyrtaki.com 

                                                                                                                                              

Το  Πολιτιστικό  Τμήμα  της  Ελληνικής  Ορθόδοξης  Κοινότητας  Λαβάλ  με  μεγάλη  χαρά  σας 
ανακοινώνει ότι συνεχίζει και φέτος την προσφορά μαθημάτων Ελληνικού παραδοσιακού χορού 
για νέους και νέες ηλικίας 5 ετών και άνω, όπως επίσης και για πιο μεγάλους που ενδιαφέρονται 
να μάθουν τους βασικούς ελληνικούς χορούς.   

 
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 στην αίθουσα του Ιερού Ναού 
Τιμίου Σταυρού, 4865 Souvenir, Chomedey, Laval  από τις 5 μ.μ εώς τις 9 μ.μ 
 

Για  όσους  ενδιαφέρονται,  οι  εγγραφές  θα  λάβουν  χώρα  στην  αίθουσα  του  Ιερού Ναού  Τιμίου 
Σταυρού:  

 την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009 από τις 6 μ.μ εώς τις 7 μ.μ. 

 την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009 από τις 6 μ.μ εώς τις 7 μ.μ. 

 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 από τις 5 μ.μ εώς τις 8 μ.μ. 

 

Τη  λειτουργία  του  προγράμματος  και  τη  διδασκαλία  των  χορών  αναλαμβάνει  και  φέτος  ο 
Ελληνικός Λαογραφικός Όμιλος «Syrtaki » μ’ένα ποίκιλο παραδοσιακό πρόγραμμα.     Κοινός μας 
σκοπός  είναι  να δώσουμε στα παιδιά  την  ευκαιρία  να μάθουν  χορούς απ’  όλη  την  Ελλάδα,  να 
γνωρίσουν και ν’ αγαπήσουν την χώρα καταγωγής τους και να δημιουργήσουν αξέχαστες φιλίες 
συμμετάσχοντας σε παραστάσεις και φεστιβάλ.   

 

Για  εγγραφές  και  περισσότερες  πληροφορίες  τηλεφωνείστε  στα  γραφεία  του  Ελληνικού 
Λαογραφικού Ομίλου «Syrtaki » στο 514‐270‐2109. 

Από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Λαβάλ και                                                           
τον Ελληνικό Λαογραφικό Όμιλο La Troupe Folklorique Grecque «Syrtaki » 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2009

Σύμφωνα με την παράδοση της Μονής, την Κυριακή 23 Αυγούστου εορτάζουμε την πανήγυρη της 
Παναγίας μας της Παρηγορήτισσας.
Για 17η Χρονιά με πολλή αγάπη καλούμε όλους τους Έλληνες αδελφούς μας να συνεορτάσουμε και να 
συνευφρανθούμε για την αγάπη της Παναγίας μας που τόσα έχει προσφέρει στην Εκκλησία μας και την 
Ελλάδα.
-Το Σάββατο 22 Αυγούστου 5:30 – 7:30 μ.μ. θα τελεσθεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Σωτηρίου.
-Την Κυριακή 23 Αυγούστου 8:00 – 11πμ θα τελεσθεί όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Οι Φιλόπτωχες Αδελφότητες όλων των Ναών καθώς και ο Σύλλογος «Οι Φίλες των Μοναστηριών» θα 
έχουν λεοφωρεία προς διευκόλυνση των ευλαβών προσκυνητών.

Σας περιμένουμε με πολλή αγάπη
Γερόντισσα Θέκλα και οι αδελφές

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΝΑΔΑ
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ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟ
 Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΤΑΞΕΙΔΙ/ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ 

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2009, 
έξω από το προαύλιο του Ιερού 
Ναού του Αγίου Νικολάου, φίλοι του 
Γιάννη Ξανθάκου διοργάνωσαν 
εκδήλωση Σουβλάκι προκειμένου  να 
συμπαρασταθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο και να συμμετάσχουν στις 
ερανικές προσπάθειες που γίνονται 
για να πάει και πάλι ο φίλος τους για 
θεραπεία στην Μόσχα της Ρωσίας. 
 Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν 
μεγάλη και η προσπάθεια απέφερε 
$5.400. 

 Ευχαριστώντας από τα βάθη της 
καρδιάς μας όσους συναισθάνονται 
τον πόνο μας υπενθυμίζουμε για μια 
ακόμα φορά την περίπτωση του Γιάννη 
Ξανθάκου αφού  χάρη στα δικά σας 
φιλάνθρωπα αισθήματα, χάρη στα 
φιλάνθρωπα αισθήματα  εκατοντάδων 
συμπατριωτών μας, έχει πάει έξη φορές 
σε ειδική κλινική της Μόσχας, και είναι 
ανάγκη οι επισκέψεις αυτές για την 
θεραπεία του να συνεχιστούν.

Ομως, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές και όπως εύκολα 
καταλαβαίνετε τα ταξίδια αλλά και οι γιατροί στη Ρωσία στοιχίζουν 
αρκετά. 
 Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση του Γιάννη δείχνει 
σημεία βελτίωσης και οι Ρώσοι γιατροί αναθερμαίνουν τις 
ελπίδες μας και μας διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση του Γιάννη 
θα βελτιωθεί. 

  Με υπομονή συνεχίζουμε να σηκώνουμε τον Σταυρό του πόνου 
και να ελπίζουμε, ότι και στην περίπτωσή μας θα γίνει ένα ακόμα 
θαύμα. 
Φυσικά εξακολουθούμε πάντα να συνεργαζόμαστε με τον π. 
Βασίλειο Τσαπραΐλη και την Φιλόπτωχο Αδελφότητα του Ιερού 
Ναού του Αγίου Νικολάου, που από την πρώτη στιγμή έθεσαν  
υπό την σκέπη τους την προσπάθειά μας. 

Μέσω των Παροικιακών Μέσων Ενημέρωσης που εξακολουθούν 
να μας συμπαραστέκονται, για μια ακόμα φορά  επαναλαμβάνουμε 
την έκκλησή μας να συναισθανθείτε την κατάστασή μας και να 
καταθέσετε την βοήθειά σας στο ειδικό λογαριασμό που έχουμε 
ανοίξει στην Τράπεζα της NOVA SCOTIA. 
Ο αριθμός είναι: 527610093513
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας 
τηλεφωνείτε στον αριθμό: 450.688-9821.

 Για την εκδήλωση της 19ης Ιουνίου αισθανόμαστε την υποχρέωση 
να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους ιερείς μας π. Βασίλειο και π. 
Νεκτάριο, τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα του Αγίου Νικολάου, τον 
Σύλλογο Ηλικιωμένων  (1130 LaBelle) την Ορθόδοξη Αδελφότητα 
(3805 Souvenir) και τους δωρητές: Κρεοπωλείο Σκουλάκης, την 
εταιρία Mark & Angelo, τις Υπεραγορές τροφίμων Μουρελάτος, 
Ζαχαροπλαστείο Αμβοσία, την Υπεραγορά Τροφίμων Hawaii, 
όσους εθελοντικά εργάστηκαν για να προετοιμάσουν και να 
ψήσουν τα Σουβλάκια, καθώς και όσους ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα των φίλων του Γιάννη και πέρασαν για να απολαύσουν 
τα καλοπεριποιημένα Σουβλάκια, δείχνοντας συγχρόνως ότι δεν 
ξεχνούν τον Γιάννη Ξανθάκο.

Βέβαιοι για την συμπαράστασή σας, σας ευχαριστούμε 
για ότι έχετε κάνει μέχρι τώρα  για τον Γιάννη μας, και Σας 
ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι και ότι το καλύτερο για εσάς και 
την οικογένειά σας.

Οικογένεια Παναγιώτη και Αικατερίνης Ξανθάκου

Ο Σύλλογος Κορινθίων «ο Απόστολος Παύλος» Ανακοινώνει πως 
τα μαθήματα του χορευτικού για την καινούρια σαιζόν θ’ αρχίσουν 
κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή 
τηλεφωνώντας στους κάτωθι αριθμούς:
450-973-1574 και 514-812-1574 Φ ΔΑΜΟΥΛΗΣ
450-622-8117 και 514-979-8161 Γ. ΤΡΩΓΑΔΗΣ
Η περίοδος αυτή είναι σημαντική για το Σύλλογό μας αφού στις 
13 Φεβρουαρίου 2010 γιορτάζει την ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΠΕΙΤΕΙΟ 
από της ιδρύσεώς του.
Για τα «GOLDEN ANNIVERSARY» έχουν προσκληθεί από την 
Ελλάδα και θα συμμετάσχουν ο Παναγιώτης Λάλεζας με το 
συγκρότημα του και στο κλαρίνο ο Φιλιππίδης και κατα πάσαν 
πιθανότητα ο Νομάρχης Κορινθίας  κος Ταγάρας.
Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να παρουσιάσουμε την Νεολαία μας 
στους παραδοσιακούς μας χορούς.
Ο σύλλογός μας περιμένει να μας τηλεφωνήσετε και να δηλώσετε 
συμμετοχή

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2009 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την αποχαιρετιστήρια γιορτή για τα παιδιά της β’ 
κατασκηνωτικής περιόδου ολοκληρώθηκε και για φέτος το 
πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ομογενών Ελλήνων από τη 
Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. Παρών στη γιορτή 
στην κατασκήνωση της Επανομής ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
κ. Θεόδωρος Κασσίμης αποχαιρέτησε τα παιδιά των ομογενών 
μας, σημειώνοντας την επιτυχία του προγράμματος, που 
στόχο έχει να δημιουργήσει γέφυρες που να ενώνουν παιδιά 
Ελληνικής καταγωγής, δεύτερης, τρίτης, ακόμα και τέταρτης 
γενιάς, απανταχού της γης, με τη μητέρα πατρίδα. Η φιλοξενία 
έχει ένα και μόνο σκοπό, τόνισε, «να περάσουν τα παιδιά 
ωραία και ελληνικά». 

«Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά, που το πρόγραμμα αυτό της 
πατρίδας, το υπηρετούμε όλοι με πάθος», τόνισε ο κ. Κασσίμης, 
ευχαριστώντας και τα στελέχη της ΓΓΑΕ, που δίνουν την ψυχή 
τους, όπως είπε, ώστε τα παιδιά να φεύγουν με την καρδιά 
τους γεμάτη Ελλάδα, ειρήνη, αγάπη και ευτυχία.

Στα πλαίσια του προγράμματος 800 παιδιά Ελληνικής 
καταγωγής, ηλικίας 8-12 ετών από 52 χώρες του κόσμου 
φιλοξενήθηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στις 
κατασκηνώσεις της ΓΓΑΕ στη Μαλεσίνα και την Επανομή.

Παράλληλα, έπειτα από πρωτοβουλία της Υπουργού 
Εξωτερικών κας Ντόρας Μπακογιάννη και του Υφυπουργού 
κ. Κασσίμη, στις κατασκηνώσεις φιλοξενήθηκαν φέτος 
για πρώτη χρονιά 100 παιδιά από την Παλαιστίνη και 40 
μη Ελληνικής καταγωγής παιδιά μαθητές των δημοτικών 
σχολείων "Republica Grecia" της Χιλής και "La Grecia" της 
Ουρουγουάης.

Ξεκίνησε επίσης φέτος το πρόγραμμα επίσκεψης στην 
Ελλάδα και την Κύπρο 12 Ελληνικής καταγωγής φοιτητών 
αμερικανικών πανεπιστημίων, που όπως τόνισε ο κ. Κασσίμης 
θα επεκταθεί το 2010.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων φιλοξενίας 
για παιδιά, νέους και άτομα τρίτης ηλικίας της ελληνικής 
διασποράς, που εκπονούνται σε συνεργασία με δήμους όλης 
της χώρας από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Εξωτερικών - Γενική 
Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, φιλοξενήθηκαν φέτος, 
συνολικά, περίπου 3.500 άτομα.
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4957, ST-JEAN,

PIERREFONDS

620-4200

4919, NOTRE-DAME,

CHOMEDEY

681-4300

1855, O’BRIEN,

ST-LAURENT

956-0100

Spéciaux en
vigueur du 24 août
au 30 août 2009 

Specials effective
from August 24th to 
August 30th, 2009

CRÈME SÛRE & 
FROMAGE COTTAGE
Beatrice
500 ml
SOUR CREAM &
COTTAGE CHEESE

YOP
Yoplait - 200 ml
assortis/assorted
YOP

33//119977

FRITES CONGELÉES
McCain, 750 g
assorties/assorted
FROZEN FRENCH FRIES

9977¢¢
ch.
ea.

MOUCHOIRS
White Swan
bte. de 125 box
FACIAL TISSUE

5577¢¢
ch.
ea.

CAFÉ FRAPPÉ
de Nescafé
200 g
FRAPPE COFFEE

8899 77
ch.
ea.

MARGARINE
Lactantia
907 g
MARGARINE

119977
ch.
ea.119977

ch.
ea.

PILONS DE POULET FRAIS
FRESH CHICKEN 
DRUMSTICKS 

113377
/lb
3.02/kg

BIFTECK DE FAUX FILET
COMMERCIAL
COMMERCIAL 
SPENCER 
STEAK

119977
/lb
4.34/kg 229977

/lb
6.55/kg

CHARBON 
DE BOIS

Sonador
4 kg

HARDWOOD 
CHARCOAL

BOEUF HACHÉ FRAIS
mi-maigre/medium
Cat. A
FRESH 
GROUND
BEEF 

779977
ch.
ea.

MINI ROLLS
Alfa  1000 g
Patates,Fromage et Épinards
Potatoes,Cheese & spinach 
MINI  
ROLLS

HUMMUS
Fontaine Santé
260 g

HUMMUS

FROMAGE
La vache qui rit
24 unités
CHEESE

227777
ch.
ea. 559977

ch.
ea.

RÔTI DE BOEUF
Morty’s

ROAST BEEF

339977
/lb
87¢/100g

PÊCHES
Pr. des É.-U.
grosseur/size extra large
PEACHES

MELON D’EAU
SANS PÉPINS

Pr. des É.-U. 
SEED LESS 

WATERMELON

LAITUE ROMAINE
Pr. du Québec
grosseur/size 24
ROMAINE
LETTUCE 9977¢¢

/lb
2.14/kg

CHAMPIGNONS  
ENTIERS 

Pr. des É.-U. 
emb. 8 oz/pkg

WHOLE 
MUSHROOMS

ANANAS
Pr. des É.-U.
grosseur/size 7
PINEAPPLE

VLITA
(KALALOU)

Pr. du Québec
VLITA (KALALOU)

112277
ch.
ea.2277¢¢

/lb
60¢/kg119977

ch.
ea.

ch.
ea.4477¢¢

ch.
ea.9977¢¢

4444 77



MARCHÉAdonisAdonis

2001 SAUVÉ O.
(Angle l’acadie)
514-382-8606

4601, boul. Des Sources
Dollard-des-Ormeaux
514-685-5050

705, boul. Curé-Labelle
(entre Samson et Notre-Dame)

CHOMEDEY, Laval
450-978-2333

3100 boul. Thimens
Place Vertu 
Saint-Laurent
514-904-6789

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités *ou jusqu’a épuisement de la marchandise. Le texte prévaut sur la photo

www.adonisproducts.com 2524 2726 28 3029 2009*AOÛT
AUGUST

La variété dans
le choix c’est

l’appétit dans le plat !

HEURES D’OUVERTURES
Lundi - mardi - mercredi 9 h 00 à 20 h 00
Jeudi - vendredi 9 h 00 à 21 h 00
Samedi 8 h 30 à 18 h 30
Dimanche 8 h 30 à 18 h 00

SUPER SPÉCIAUX
SUPER SPECIALS

PÊCHES
PEACHES
ONTARIO

MELON D’EAU 
SANGRIA
WATERMELON

É-U/USA

ANANAS
PINEAPPLES
GR. 5 SIZE

COSTA RICA

ÉPINARD CELLO
FRISCO
SPINACH

10 OZ
CANADA

LAITUE ICEBERG
LETTUCE

GR. 24 SIZE
QUÉBEC

PAMPLEMOUSSE
GRAPEFRUIT
GR 55 SIZE

AFRIQUE/AFRICA

FAUX FILET DE BOEUF
SPENCER STEAK

KAFTA BOEUF HACHÉ 
À LA LIBANAISE
LIBANESE KAFTA BEEF

PHYLLO PÂTÉ
FEUILLETÉ

FLAKE DOUGH
CEDAR

454 G

AMANDES
NATURELLES
NATURAL ALMOND
CEDAR
454 G

BIÈRES
BEERS
HEINEKEN
12 X 330 ML

CÉRÉALES MUSLIX
MUSLIX CEREALS
CHOIX VARIÉS/ASSORTED
KELLOGG’S
450 G

549
lb.
12.10 kg

476
lb.
10.49 kg 269

lb.
5.93 kg

GÂTEAU
CAKE
CHOIX VARIÉS/ASSORTED
ALPELLA
260 G

HANIMELLER
BISCUITS ASSORTIS
ASSORTED COOKIES
ULKER
220 G

MINCE ALORS BISCUIT
THINSATIONS COOKIE
CHRISTIE
6 X 21 G - 24 G

BARRE GRANOLA SUCRÉE SALÉE
OU RANDONNEUR
GRANOLA BAR SWEET AND SALTED 
OR TRAIL-MIX
VAL NATURE
210 G - 230 G

DATTES ALGÉRIENNES
ALGERIAN DATES
DUNA
250 G

FRUITS EN COUPE
FRUITS CUP
DEL MONTE
4 X 142 ML

JUS DE TOMATE
TOMATO JUICE
HEINZ
540 ML

EAU DE SOURCE NATURELLE
NATURAL SPRING WATER
NAYA
12 X 1.5 L

COUSCOUS FIN OU MOYEN
FINE OR MEDIUM COUSCOUS
ZINDA
907 G

LENTILLES ROUGES CASSÉES
BROKEN RED LENTILS
CEDAR
1.81 KG

JARDINIÈRE DE LÉGUMES OU
PIMENTS FORTS MARINÉS
MARINATED VEGETABLES OR HOT PEPPERS
CEDAR
1 L

VRAIE MAYONNAISE SEULEMENT
REAL MAYONNAISE ONLY
KRAFT
950 ML

EAU DE JAVEL ORIGINAL
ORIGINAL BLEACH
LA PARISIENNE
3 L

SACS À SANDWICH 
OU À CONGÉLATEUR 
SANDWICH OR FREEZER BAGS
VOIR VARIÉTÉ EN MAGASIN
SEE VARIETY IN STORE
CLUB SUPREME
60 UN - 100 UN

DÉTERGENT À LESSIVE
LAUNDRY DETERGENT
VOIR VARIÉTÉ EN MAGASIN
SEE VARIETY IN STORE
PERSIL
2 KG

59¢
lb.
1,30 kg 99¢

ch.
ea.

MERLAN FRAIS
FRESH WHITING FILET DE 

TURBO DÉCONGELÉ
THAWED  TURBO FILLET

SAUCISSE 
MERGUEZ

MERGUEZ SAUSAGE

CHAMPIGNON CELLO
MUSHROOM

8 OZ
CANADA

CUISSE
DE POULET 
AVEC DOS
CHICKEN BACK THIGH

ULTRA MOELLEUX 
PAIN BLANC OU BLÉ ENTIER
WHITE BREAD OR WHOLE WHEAT
POM
675 G

289
ch.
ea.

449
ch.
ea.

MINIGO YOGOURT
MINIGO YOGURT

CHOIX VARIÉS/ASSORTED
YOPLAIT

6 X 60 G

GAUFFRES 
OU CRÊPES EGGO
WAFERS OR PANCAKES EGGO
CHOIX VARIÉS/ASSORTED
KELLOGG’S
8 UN
280 G - 312 G

125
ch.
ea.

3004825

BOISSON GAZEUSE AUX FRUITS
FRUIT SOFT DRINK
VIMTO
6 X 355 ML

2/400

1399
ch.
ea.

FROMAGE 
MOZZARINA A PATE MOLLE
MOZZARINA SOFT CHEESE
SAPUTO
250 G

389
ch.
ea.

RIZ CALROSE
CALROSE RICE
CEDAR
8 KG

SANDWICH CHAUD 
PITA SHISH TAOUK 
OU SHAWARMA

199
ch.
ea.

340
lb.
7.49 kg

199
lb.
4.39 kg

wowwow

PIMENT VERT 
XL

GREEN PEPPER
QUÉBEC

49¢
ch.
ea. 99¢

ch.
ea. 99¢

lb.
2,18 kg 25¢

lb.
55¢ kg 299

ch.
ea. 249

ch.
ea. 39¢

ch.
ea.

SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET

ZERO OU BIOBEST YOGOURT
ZERO OR BIOBEST YOGURT

CHOIX VARIÉS/ASSORTED
ASTRO

16 X 100 G

FROMAGE FICELLO 
CHEDDAR OU MOZZARELLA
FICELLO CHEESE CHEDDAR OR MOZZARELLA
BLACK DIAMOND
16 UN - 336 G

499
ch.
ea.

YOGOURT SILHOUETTE 
OU CRÉMEUX

SILHOUETTE OR CREAMY YOGURT
CHOIX VARIÉS/ASSORTED

DANONE
750 G

FROMAGE À LA 
CRÈME PHILADELPHIA
PHILADELPHIA CREAM CHEESE
KRAFT
400 G

449
ch.
ea.

FROMAGE BOCCONCINI
BOCCONCINI CHEESE
SAPUTO

FROMAGE FETA 
GREC IMPORTÉ

IMPORTED GREEK 
FETA CHEESE

678
lb.
14.95 kg

359
lb.
6.59 kg

589
lb.
12.99 kg

BOEUF FUMÉ
RÉGULIER OU  
À L’ANCIENNE
SMOKED MEAT OLD 

FASHIONNED OR REGULAR

POITRINE DE
POULET ASSORTIE
ASSORTED CHICKEN BREAST
MAPLELODGE

359
lb.
7.92 kg

40¢
Rabais

Rebate

MUFFINS ANGLAIS
RÉGULIER OU BLÉ ENTIER

ENGLISH MUFFINS 
REGULAR OR WHOLE WHEAT

WESTON
6 UN - 390 G - 540 G

2/300

199
ch.
ea.

329
ch.
ea.

399
ch.
ea.

799
ch.
ea.

FROMAGE EMMENTHAL SUISSE
SWISS EMMENTHAL CHEESE

771
lb.
16.99 kg

249
ch.
ea.

99¢
ch.
ea. 89¢

ch.
ea.

2/500

2/300

99¢
ch.
ea.

2/300 2/100

1199
ch.
ea.

289
ch.
ea. 119

ch.
ea.

2/100

99¢
lb.
2.18 kg

199
ch.
ea.

399
ch.
ea.

199
ch.
ea.

2/300

SAUMON FUMÉ
SMOKED SALMON
FÉE DES GRÈVES
2OO G

599
ch.
ea.

YOGOURT GLACÉ
FROZEN YOGURT
CHAPMAN’S

2 L

299
ch.
ea.

ÉPLUCHÉ
PEELED

NON-ÉPLUCHÉ
UNPEELED


