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5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
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A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

450 686-0166 | Guy.Ouellete.CHOM@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC)  H7W 2H2

Guy Ouellette
MNA for Chomedey since March 26

Εύχομαι σε όλους τους  πατέρες 
Χρόνια Πολλά 

για την Γιορτή τους !

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Νέα πτώση – ρεκόρ  Νέα πτώση – ρεκόρ  
της ανεργίας της ανεργίας 

• 5,1% στον Καναδά • 5,1% στον Καναδά 
• 4,2% στο Κεμπέκ• 4,2% στο Κεμπέκ  

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Οι κινήσεις  Οι κινήσεις  
Μητσοτάκη  Μητσοτάκη  
«δείχνουν»  «δείχνουν»  
εκλογέςεκλογές  

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Εταιρίες τεχνολογίας  Εταιρίες τεχνολογίας  
ΕΝΑΝΤΙΟΝΕΝΑΝΤΙΟΝ    
François LegaultFrançois Legault  
Ζητούν να μην εφαρμοστεί  Ζητούν να μην εφαρμοστεί  
η γαλλική απαίτηση για  η γαλλική απαίτηση για  
τους μετανάστες τους μετανάστες 

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Ταξίδια για όλους!Ταξίδια για όλους!  
• Κατάργηση των διαβατηρίων εμβολιασμού • Κατάργηση των διαβατηρίων εμβολιασμού   

• Παραμένουν οι μάσκες• Παραμένουν οι μάσκες  

• Maxime Bernier στα ΝΕΑ: «Το δικαστήριο• Maxime Bernier στα ΝΕΑ: «Το δικαστήριο    
  στις 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει κανονικά!»  στις 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει κανονικά!»  

Στις 12 Ιουνίου ας δείξουμε στην ΠΡΑΞΗ
ότι επιθυμούμε πραγματική ΑΛΛΑΓΗ στην Κοινότητά μας 

Ψηφίστε τον Χρήστο Σύρρο και την Ομάδα ΠΡΑΞΙΣ
για μια καλύτερη Κοινότητα, καλύτερα Σχολεία και καλύτερες Εκκλησίες  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

TRANSPARENCY - ACCOUNTABILITY - TRUST

On June 12, 2022, let's show through ACTION
that we deserve real CHANGE for our Community

Vote for Christos Sirros & Team Praxis
for a BETTER Community, BETTER Schools & BETTER Churches
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Είμαστε μια ομάδα 
Ατόμων με κοινοτική συνείδηση που προχωρούν μαζί με 
ένα σαφές όραμα για την πρόοδο, την ανάπτυξη και τη 
συνέχεια της ΕΚΜΜ.

Βασιζόμενοι σε  προηγούμενες επιτυχίες, οικοδομούμε μια 
ισχυρότερη Κοινότητα για τις μελλοντικές γενιές.

Να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την ελληνική 
γλώσσα και τον πολιτισμό μας,

Να παροχή φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
προς όφελος του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής,

Να διατήρηση και διαιώνιση της Ελληνορθόδοξης πίστης 
και παράδοσης

Η αποστολή μας 

Η υπόσχεσή μας 
Να παρέχουμε στα μέλη της ελληνικής παροικίας υπηρεσίες, 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, βοήθεια και υποστήριξη για 
όλες τις φάσεις και τα στάδια της ζωής τους.

Δουλεύοντας μαζί, θα:
Διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του οργανισμού

Επεκτείνουμε τα προγράμματα στήριξης 
υπηρεσιών της Κοινότητάς μας (εκκλησίες, 
σχολεία, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες)

Συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την επόμενη γενιά 
Ελλήνων

Οικοδομήσουμε το μέλλον μας

1

2

3

4

20- John Tsinas  
4- Alex Vasilogianis   
5- Greg Vasilogianis

19- George Stroubakis 
5- Evangelia Theologitis
21- Evangelia Tsiolis

Catherine Stephanou 
Stavros Vassilopoulos 
George Xynogalas 
  
 

2- Maria Agrapidou  
1- Dennis Angelopoulos
22- Kosta Christoudoulakis 

10- Demetre Costopoulos   
4- Bill Dimopoulos
6- Chris Kazanas   

Vicky Bablekis 
Maria Lambrinakos 
Vikki Londos  

8- Angelo Eleftheriotis
11- John Kremastiotis
15- Pandelis Palioudakis  
  

9- Jerry Korogiannis  
16- George Paraskevopoulos
18- Panagiotis Rizis

Sevasti Mucaco 
Tony Neocleous  
Aphrodite Stathopoulos   

Για τα Περιφερειακά Συμβούλια

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ (εκλέγεται δια βοής)

ΛΑΒΑΛ
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Alexopoulos  
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Kalyvas  
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Maria
Magafourakis 

Aphrodite
Mourelatos

Apostolos
Bakalis 

Harry
Babaroutsis

Dimitris 
Berti 

John
Bombakos

Ulysses 
Pamel

James 
Papadimitriou 

Costa 
Papadopoulos  

George 
Roumeliotis 

Jason
Scoufaras 

John 
Tourlas 

Zacharias
Tourlas 

Tassia 
Tsaousis

Maria 
Zimalis-Probonas 

Andreas
Crilis

Barbara
Kotsoros 
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CENTRAL BOARD OF DIRECTORS

MONTREAL REGIONAL BOARD

LAVAL REGIONAL BOARD
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Andreas Karabatsos Dorothy Nicolaou
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Panagiota Tsioutra Dr Michael Tsoukas

Andonis Papagianakis
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Kia Nicolaou

Dr Orestes Tsoukas
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Nicolas Roussos

Kyriakos Polymenakos
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VOTEJUNE 12

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

Δρ Τσούκας: Η ΕΚΜΜ  Δρ Τσούκας: Η ΕΚΜΜ  
βρήκε τον... γιατρό της!βρήκε τον... γιατρό της!

••Πλειοψηφία η ομάδα του Ιατρού Γεώργιου Τσούκα Πλειοψηφία η ομάδα του Ιατρού Γεώργιου Τσούκα 
•Ισχυρή παρουσία στην αντιπολίτευση ο κ. Χ. Σύρρος •Ισχυρή παρουσία στην αντιπολίτευση ο κ. Χ. Σύρρος 
•Στην ΕΝΟΤΗΤΑ η άξια ομάδα της Νότιας Ακτής•Στην ΕΝΟΤΗΤΑ η άξια ομάδα της Νότιας Ακτής

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ 
ΝΕΑ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΩΣ  
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

     LAVAL Centris No. 10059329

 
Fourplex situated in a central 
location, near shopping, metro, 
schools, transport and highways. 
Many updates throughout the 
years. Large storage space. 
Lots of potential. 

Visits with accepted offer only!  

 
CALL ME FOR INFO.

Εταιρείες κόντρα στο γλωσσικό νόμο
Οι εταιρείες τεχνολογίας ζητούν από τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ  
να σταματήσει τη γαλλική απαίτηση για τους μετανάστες

Μια ομάδα καναδικών εταιρειών 
τεχνολογίας είπε, καλώντας τον 

πρωθυπουργό του Κεμπέκ, να σταμα-
τήσει ένα νομοσχέδιο που απαιτεί από 
τους μετανάστες να μάθουν γαλλικά 
εντός έξι μηνών από την άφιξή τους στην 
επαρχία.

Οι 37 εταιρείες υποστήριξαν σε επιστο-
λή την Τρίτη 14 Ιουνίου προς τον Francois 
Legault, ότι το χρονικό διάστημα που 
έχουν οι μετανάστες προτού να πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν τα γαλλικά για επί-
σημους σκοπούς βάσει του νομοσχεδίου 
96 είναι «μια εξωπραγματική προθε-
σμία» για τους ανθρώπους που προσαρ-
μόζονται σε ένα νέο σπίτι και μπορεί «να 
προκαλέσουν τεράστια ζημιά στην επαρ-
χιακή οικονομία».
Η επιστολή που οργανώθηκε από το 

Συμβούλιο Καναδών Καινοτόμων (CCI) 
και υπογράφηκε από στελέχη των Coveo, 
Sportlogiq, CloudOps και Petal περι-
γράφει την προθεσμία ως δύσκολο να 
τηρηθεί, επειδή η επαρχία δε θα έχει 
γλωσσική υποστήριξη για νέο-εισερχόμε-
νους, μέσω της κυβερνητικής οντότητας 
Francisation Quebec μέχρι το 2023 παρά 
το νομοσχέδιο που έλαβε βασιλική έγκρι-
ση τον Ιούνιο.
«Μέχρι τη στιγμή που η κυβέρνησή σας 

δημιουργήσει το Francisation Quebec, ο 
νόμος θα έχει ήδη αποθαρρύνει τους πα-
γκόσμιους εργαζόμενους να επιλέξουν το 
Κεμπέκ ως ένα νέο μέρος για να χτίσουν 
μια ζωή και να μεγαλώσουν μια οικογέ-
νεια», αναφέρει η επιστολή.

Αντί για άμεση υποστήριξη από το 
Francisation Quebec, πολλές εταιρείες 
είναι πρόθυμες να φέρουν δασκάλους 
στα γραφεία τους για να βοηθήσουν 
τους μετανάστες. Οι εργαζόμενοι μαθαί-
νουν γαλλικά, αλλά υπάρχει έλλειψη εκ-
παιδευτών, δήλωσε ο πρόεδρος του CCI 
Benjamin Bergen.
«Ακόμη και οι εταιρείες που είναι εξαι-

ρετικά προληπτικές και πραγματικά προ-
σπαθούν να εργαστούν για να ενοποιή-
σουν τις ομάδες τους, αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις», είπε.
Φοβούνται επίσης ότι η απαίτηση εκ-

μάθησης της Γαλλικής γλώσσας για τους 
μετανάστες, θα μπορούσε να εμποδί-
σει την ικανότητα της επαρχίας να είναι 
ανταγωνιστική ως προς την προσέλκυση 
ταλέντων τεχνολογίας και να επιδεινώσει 
τις υπάρχουσες ελλείψεις προγραμματι-
στών και μηχανικών.

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ υπολόγισε πέ-
ρυσι ότι έπρεπε να καλυφθούν 10.000 
θέσεις εργασίας στους τομείς της τεχνο-
λογίας των πληροφοριών και των επικοι-
νωνιών.

Εάν η επαρχία δε λάβει υπόψη της την 
επιστολή της CCI, ο διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας ανάπτυξης φαρμά-
κων για τον καρκίνο με έδρα το Κεμπέκ, 
Repare Therapeutics, δήλωσε ότι είναι 
αναπόφευκτο να μη δημιουργηθούν νέες 
επιχειρήσεις στο Κεμπέκ και οι υπάρχου-
σες εταιρείες να πρέπει να εγκαταλεί-
ψουν την επαρχία ή ακόμη και να φύγουν.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορού-

σαμε να καταλήξουμε σε μια κατάστα-
ση, όπου θέλουμε να στρατολογήσουμε 
κάποιον σπουδαίο, αλλά μας λένε, «θα 
έρθουμε μόνο στο γραφείο σας στη Βο-
στώνη» ή «Θεός φυλάξοι, είμαστε σε μια 
κατάσταση όπου πρέπει να ανοίξτε μια 

εγκατάσταση στην Οτάβα ή στο Τορόντο», 
είπε ο Lloyd Segal.
Αυτό το «ανατριχιαστικό αποτέλεσμα» 

έχει ήδη εμφανιστεί, είπε ο Μπέργκεν. 
Έχει ακούσει για υψηλά καταρτισμένους 
ειδικευμένους εργάτες που το ξανασκέ-
φτονται να μετακομίσουν στο Κεμπέκ και 
σε εταιρείες μέλη της CCI που εξετάζουν 
το άνοιγμα γραφείων στο Τορόντο, το Χά-
λιφαξ και το Βανκούβερ, ως έναν τρόπο 
δελεασμού ταλέντων.

Προτού αυτές οι επιπτώσεις γίνουν 
ακόμη πιο αχαλίνωτες, η CCI και οι υπο-
γράφοντες θέλουν η κυβέρνηση να συ-
νεργαστεί με τις επιχειρήσεις για να 
καταλήξει σε ένα καλύτερο σχέδιο που 
«δεν καταλήγει να προκαλεί περισσότερο 
κακό παρά καλό για την οικονομία και την 
επαρχία μας».
Το νομοσχέδιο, το οποίο ψήφισε η εθνι-

κή συνέλευση του Κεμπέκ το Μάιο, έχει 
επίσης αντιμετωπίσει εκκλήσεις για αλ-
λαγή από το Συμβούλιο Λιανικής του Κε-
μπέκ και τους Κατασκευαστές και Εξαγω-
γείς του Κεμπέκ.
Πέρα από τις απαιτήσεις για τους μετα-

νάστες, το νομοσχέδιο υποβάλλει εται-
ρείες που απασχολούν τουλάχιστον 25 
άτομα σε «γαλλοποίηση» – κυβερνητική 
πιστοποίηση ότι η χρήση των γαλλικών 
γενικεύεται στο χώρο εργασίας – από 50 
που είναι σήμερα. Σύμφωνα με το νομο-
σχέδιο, το γραφείο Γαλλικής γλώσσας θα 
μπορεί να παρακρατήσει επιχορηγήσεις 
ή επιδοτήσεις σε όσους δε συμμορφω-
θούν. 

Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων 
Επιχειρήσεων εκτιμά, ότι η εφαρμογή του 
νομοσχεδίου θα κοστίσει σε μια εταιρεία 
50 εργαζομένων μεταξύ 9,5 και 23,5 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Η καναδική κυβέρνηση καταργεί την 
απαίτηση να εμβολιάζονται πλή-

ρως οι εγχώριοι και εξερχόμενοι διεθνείς 
ταξιδιώτες κατά του COVID-19, με ισχύ 
από τις 20 Ιουνίου. Ωστόσο, όλες οι απαι-
τήσεις επανεισόδου θα παραμείνουν σε 
ισχύ και όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να 
συνεχίσουν να φορούν μάσκες.

Αυτή η αλλαγή θα επιτρέψει στους μη 
εμβολιασμένους Καναδούς να επιβιβά-
ζονται σε αεροπλάνα και τρένα που κα-
τευθύνονται είτε τοπικά είτε σε διεθνείς 
προορισμούς, αλλά θα εξακολουθούν να 
υποχρεούνται να πληρούν τις τρέχου-
σες απαιτήσεις δοκιμών και καραντίνας 
κατά την επανείσοδο από διεθνείς προο-
ρισμούς. Οι ξένοι υπήκοοι που έρχονται 
στον Καναδά θα πρέπει να εμβολιαστούν 
για να εισέλθουν, αν και θα μπορούν να 
φύγουν από τη χώρα εάν δεν εμβολια-
στούν.

Ο υπουργός Τουρισμού λέει, ότι οι ταξι-
διωτικές καθυστερήσεις θα μπορούσαν 
να επιλυθούν και είναι «θέμα εβδομά-
δων». Επιπλέον, «λόγω της μοναδικής 
φύσης των ταξιδιών με κρουαζιερόπλοια», 
οι απαιτήσεις εμβολιασμού για τους επι-
βάτες και το πλήρωμα των κρουαζιερό-
πλοιων θα παραμείνουν σε ισχύ.

Η απαίτηση χρήσης της εφαρμογής 
ArriveCAN θα συνεχιστεί και όλοι οι τα-
ξιδιώτες θα πρέπει να συνεχίσουν να 
τηρούν τις απαιτήσεις εισόδου άλλων 
χωρών, περιορίζοντας ενδεχομένως τους 
προορισμούς που θα μπορούν να επισκέ-
πτονται οι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες. 
Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
των ΗΠΑ, συνεχίζουν να απαιτούν απόδει-
ξη εμβολιασμού κατά την είσοδο.
Ο υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσε-

ων Dominic LeBlanc, ο υπουργός Μετα-
φορών Omar Alghabra, η πρόεδρος του 
Υπουργείου Οικονομικών Mona Fortier 
και ο υπουργός Υγείας Jean-Yves Duclos, 
έκαναν την ανακοίνωση την Τρίτη 14 Ιου-
νίου, η οποία περιλαμβάνει επίσης ση-
μαντικές ενημερώσεις στις εντολές εμβο-
λίων του Καναδά για τους εργαζόμενους 
στις μεταφορές και τους ομοσπονδιακούς 
υπαλλήλους.

Αποκαλύπτοντας τις ενημερωμένες πο-
λιτικές, η κυβέρνηση λέει ότι οι εντολές 
ήταν αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, αλλά ποτέ δεν προορίζο-
νταν να είναι μόνιμες. 

Αν ο αριθμός των κρουσμάτων αυξηθεί 
ξανά, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι λένε 
ότι δε θα διστάσουν να επαναφέρουν 
τυχόν ανεσταλμένους ταξιδιωτικούς πε-
ριορισμούς λόγω COVID-19. Η καναδική 
κυβέρνηση λέει ότι αυτή η κίνηση έρχεται 
τώρα «μετά από μια επιτυχημένη εκστρα-
τεία εμβολιασμού». 

Σχεδόν το 90 τοις εκατό των επιλέξιμων 
Καναδών έχουν εμβολιαστεί κατά του 
COVID-19 με τουλάχιστον δύο δόσεις εμ-
βολίου, αν και μία 3η αναμνηστική δόση 
έχει κάνει μόνο το 55%.
«Είναι ξεκάθαρο ότι η κατάσταση του 

COVID δεν είναι η ίδια τώρα όπως ήταν 
το περασμένο φθινόπωρο, όταν εφαρμό-
σαμε την εντολή για το εμβόλιο», είπε ο 
Alghabra.
Οι ομοσπονδιακές εντολές, που απαι-

τούν από όλους τους επιβάτες σε αερο-
πλάνα ή τρένα να είναι πλήρως εμβολι-
ασμένοι κατά του COVID-19 πριν την επι-
βίβαση, ήταν υπόσχεση για πρώτη φορά 
των Φιλελεύθερων κατά τις τελευταίες 
ομοσπονδιακές εκλογές και τέθηκαν σε 
ισχύ τον Οκτώβριο του 2021. 
Τους τελευταίους μήνες, αυξάνονται οι 

πιέσεις για την κυβέρνηση να άρει τις 
απαιτήσεις ταξιδιωτικού εμβολιασμού 

από πολιτικούς της αντιπολίτευσης και 
τον ταξιδιωτικό κλάδο, επικαλούμενοι τις 
σημαντικές πιέσεις και τις καθυστερήσεις 
στα αεροδρόμια του Καναδά, καθώς και 
τους χαλαρωτικούς επαρχιακούς κανόνες 
δημόσιας υγείας.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των εκκλή-
σεων, οι Φιλελεύθεροι υπερασπίστηκαν 
τις εντολές, αναφέροντας επανειλημμένα 
την ανάγκη να ακολουθούμε την επιστήμη 
και τις συμβουλές των αξιωματούχων της 
δημόσιας υγείας.
Την Τρίτη 14 Ιουνίου, οι υπουργοί δήλω-

σαν ότι η «ύψιστη προτεραιότητα» της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης παραμένει η 
διατήρηση της ασφάλειας των Καναδών 
και ότι αυτή η απόφαση δε σχετίζεται με 
την ελάφρυνση της πίεσης στα καναδι-
κά αεροδρόμια, την οποία αποδίδουν σε 
«ελλείψεις προσωπικού».

Αντίθετα, οι υπουργοί ανέφεραν την εξέ-
λιξη του ιού, τις τρέχουσες επιδημιολογι-
κές προβλέψεις και προβολές μοντελοποί-
ησης και το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού 
στον Καναδά, ως βασικούς παράγοντες 
για την άρση των περιοριστικών μέτρων 
προς το παρόν.
Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση 

διέκοψε τις υποχρεωτικές τυχαίες δοκιμές 

των εμβολιασμένων ταξιδιωτών στα αε-
ροδρόμια, αλλά διατήρησε την απαίτηση 
να υποβάλλονται σε τεστ για τυχόν μη εμ-
βολιασμένους ταξιδιώτες.
Για να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμέ-

νοι, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή πολι-
τική, οι ταξιδιώτες έπρεπε να επιδείξουν 
απόδειξη πλήρους σειράς εμβολιασμού, 
αλλά όχι αναμνηστική δόση, παρά τις εκ-
κλήσεις των αξιωματούχων της δημόσιας 
υγείας να κάνουν μια τρίτη δόση, μέρος 
της απαίτησης για την καλύτερη προστα-
σία από σοβαρές ασθένειες και την ενί-
σχυση της φθίνουσας ανοσίας.

Ο Duclos είπε ότι η παραλλαγή Omicron 
κατέστησε προφανές ότι δύο δόσεις «δεν 
είναι πλέον αρκετές», αν και η κυβέρνηση 
δεν προχωρά πέρα   από το να ενθαρρύνει 
όσους δεν έχουν λάβει ακόμη αναμνηστι-
κή δόση εμβολίου για τον COVID-19 να το 
κάνουν.
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Τα διαβατήρια covid φεύγουν,Τα διαβατήρια covid φεύγουν, οι μάσκες μένουνοι μάσκες μένουν
Ο Καναδάς εγκαταλείπει την εντολή εμβολιασμού για εγχώρια  

και εξερχόμενα διεθνή ταξίδια από τις 20 Ιουνίου

Maxime Bernier: "Το δικαστήριο  
στις 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει κανονικά!"

Με αφορμή τις τελευταίες αλλαγές της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, σχετικά με τις εντολές στα εξερχόμενα και 

εισερχόμενα ταξίδια, η Newsfirst Multimedia επικοινώνησε 
με τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος (PPC), Maxime Bernier, τον 
οποίο ρωτήσαμε αν ακοπεύει να παραιτηθεί από τη δικαστι-
κή διαμάχη της 19ης Σεπτεμβρίου. Ο κ. Μπερνιέ ήταν κάθετος 
στην απάντησή του, σημειώνοντας ότι το δικαστήριο θα γίνει 
κανονικά! 

Ειδικότερα, η δήλωσή του ήταν η εξής: «Είναι σημαντικό να 
προχωρήσουμε με νομικές προκλήσεις για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς επει-
δή τα μέτρα προσωρινά έχουν «ανασταλεί» και θα μπορούσαν να επανέλθουν 
ανά πάσα στιγμή, όταν ο Τρουντό θεωρεί ότι είναι πολιτικά επωφελές γι' αυτόν. 
Αποφάσισε να τους αναστείλει τώρα, επειδή η αντίθεση εναντίον τους συνεχίζει 
να αυξάνεται, μεταξύ άλλων από βουλευτές του κόμματός του. Αλλά αν τα κρού-
σματα του κορωνοϊού αρχίσουν να αυξάνονται ξανά το φθινόπωρο και χρειαστεί 
να χρησιμοποιήσει ξανά τις εντολές ως "σφήνα", τίποτα δεν τον εμποδίζει να τις 
επαναφέρει, ακόμα κι αν δεν υπάρχει επιστημονική αιτιολόγηση γι' αυτό, καθώς 
προφανώς δεν υπήρχαν και πριν από λίγες μέρες, όταν οι Φιλελεύθεροι ακόμα 
τους υπερασπίζονταν. Χρειαζόμαστε ένα νομικό προηγούμενο που να επιβεβαι-
ώνει ότι είναι αντισυνταγματικές και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να 
σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματά μας ανά πάσα στιγμή».

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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«Αλαζονείας οὑδείς 
ἐκφεύγει δίκη»

Η παραπάνω φράση ανήκει στο Μένανδρο, έναν κωμικό Αθη-
ναίο συγγραφέα. 

Ο «χρυσός αιώνας» είχε περάσει και η Αθήνα βρισκόταν κάτω από 
την ξένη κατοχή των Μακεδόνων. Η αίγλη της προηγούμενης περιό-
δου με την αξιοθαύμαστη εμπειρία της δημοκρατίας είχε παρέλθει και 
τη θέση των μεγάλων πολιτικών είχαν πάρει πια διάφοροι εγκάθετοι 
και γλείφτες των Μακεδόνων. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο Μέ-
νανδρος σπεύδει να υπενθυμίσει προς όλους τους τότε ειδήμονες, ότι 
«κανένας αλαζόνας δε γλιτώνει την τιμωρία».

Όμως, τι είναι ακριβώς η αλαζονεία; Σίγουρα θα έχετε γνωρίσει έναν 
αλαζόνα κάποια στιγμή. Κάποιον που μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό 
του και πίστευε ότι είναι καλύτερος από τους άλλους. Ένας αλαζόνας 
συμπεριφέρεται σα να είναι ανώτερος, πιο σημαντικός και συνηθίζει 
να υποτιμά όλους τους άλλους. Η αλαζονεία της εξουσίας δηλώνει μια 
επιθυμία κυριαρχίας και υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Τέτοιες απα-
ράδεκτες, αλαζονικές προκλητικές και επιβλαβείς συμπεριφορές, δεν 
είναι άγνωστες στην κλειστή κοινωνία μας και κατά κανόνα, δεν έχουν 
διάρκεια στο χρόνο.
Την Κυριακή 12/6 ζήσαμε τις εκλογές της Ελληνικής Κοινότητας 

Μείζονος Μόντρεαλ. 
Η συμμετοχή των ψηφοφόρων, αν και μεγαλύτερη από εκείνη του 

2019, μόλις ξεπέρασε το 2,5% του ομογενειακού πληθυσμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά, προκειμένου ο ορ-
γανισμός να καταστεί θελκτικός. 

Ενθαρρυντικό πάντως θεωρείται το ενδιαφέρον τόσων αξιόλογων, 
νέων κυρίως, να θέσουν εαυτούς στην υπηρεσία του κοινωνικού συ-
νόλου. Και δεν είναι τυχαίο. Οι ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και οι 
διαθέσιμες εγκαταστάσεις, αναμφισβήτητα είναι πόλος έλξης και 
έμπνευσης.
Τρεις συνολικά ομάδες διεκδίκησαν τη διοίκηση της ΕΚΜΜ. Η ομάδα 

«Πράξις», με αρχηγό τον πρώην επαρχιακό υπουργό και διπλωμάτη, 
Χρήστο Σύρρο, η ομάδα «Αναγέννηση», με αρχηγό τον ιατρό – καθη-
γητή Γιώργο Τσούκα και η ομάδα «Ενότητα», με αρχηγό τη δικηγόρο 
Βούλα Νεοφωτίστου. 

Η «Αναγέννηση» ήρθε πρώτη σε αριθμό εκλεγμένων, με δεύτερη την 
«Πράξις», η οποία τελικά υπερίσχυσε στην περιφέρεια Λαβάλ και ανα-
μένεται ν’ αποτελέσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Η «Ενότητα», θα 
εκπροσωπείται μόνο από τους περιφερειακούς  αντιπροσώπους της 
στη Νότια Ακτή. 
Τα αναλυτικά αποτελέσματα δημοσιεύονται στις τοπικές εφημερίδες. 
Στον απόηχο των εκλογών, η απόλυτη ήττα της απερχόμενης διοί-

κησης πιστεύω ότι οφείλεται εν γένει στην απαξίωση των μελών της. 
Άλλα αρνητικά χαρακτηριστικά της δεκαετούς διακυβέρνησης: Η πα-
ντελής έλλειψη διαφάνειας, οι μονομερείς ενέργειες χωρίς την έγκρι-
ση γενικών συνελεύσεων, οι μυστικές δανειοδοτήσεις, οι υπερχρεώ-
σεις εκατομμυρίων δολαρίων σε κατασκευαστικά έργα άνευ επαρκών 
αποδεικτικών, οι ασύστολες σπατάλες, η παράτυπη κατάληψη της 
Στέγης ηλικιωμένων και η προσχεδιασμένη βίαιη απομάκρυνση και 
επαίσχυντη συμπεριφορά προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης...
Την ίδια περίοδο, στο πεδίο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο αριθμός 

των μαθητών μειώθηκε δραματικά, οι κοινωνικές υπηρεσίες υπολει-
τούργησαν και οι εκκλησίες παρουσίασαν ασυγκράτητα ελλείμματα.  

Ο δρόμος για τη διάσωση, ανάκαμψη και πρόοδο της Κοινότητας εί-
ναι ανηφορικός. 

Η στενή συνεργασία των νέων συμβούλων θα πρέπει να εκλαμβά-
νεται ως ένας μονόδρομος. 

Ας το αντιληφθούν εγκαίρως οι νέοι ηγήτορες… 

Η πατρίδα είναι σημαντικότερη 
από το – υποτίθεται – Κέντρο

Οι αριθμοί είναι καταλυτικοί. Η έρευνα 
που πραγματοποίησε το ινστιτούτο 

του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για 
το Δημογραφικό μάς θέτει μπροστά σε ένα 
ενδιαφέρον δίλημμα: Τι προτιμάμε και πώς 
φανταζόμαστε την Ελλάδα το 2100; Χωρίς 
μετανάστες και με αμιγή πληθυσμό μόλις 
5.700.000 Ελλήνων ή με μετανάστες και με 
μεικτό πληθυσμό 8.900.000 πολιτών, Ελλή-
νων και ξένων; 

Μανώλης Κοττάκης 
© Newsbreak.gr

Η λογική απάντηση είναι το δεύτερο. Και για λό-
γους αριθμητικούς και για λόγους παραγωγικούς 
και για λόγους ανταπόκρισης στις διεθνείς μας 
υποχρεώσεις. Αριθμητικούς, για να διατηρηθεί 
τουλάχιστον ο παρών πληθυσμιακός συσχετισμός 
δυνάμεων με τις γειτονικές χώρες. 

Παραγωγικούς, διότι άλλα φορολογικά έσο-
δα παράγει ένας πληθυσμός σχεδόν 6.000.000 
ανθρώπων κι άλλα ένας πληθυσμός σχεδόν 
9.000.000 ανθρώπων. 

Έσοδα από τα οποία χρηματοδοτούνται οι δημό-
σιες κοινωνικές πολιτικές. 

Για λόγους ανταπόκρισης στις διεθνείς υποχρε-
ώσεις, διότι με βάση τον παραχθέντα πλούτο από 
τον πληθυσμό, θα μπορούμε ή δε θα μπορούμε 
στο μέλλον να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο χρέος 
μας. Από το οποίο, απ’ ό,τι φαίνεται, θα μας πάρει 
καιρό για να απαλλαγούμε.

Ωστόσο, από την ανάλυση αυτή, που προκρίνει 
ως βασική επιλογή την ένταξη τεσσάρων και πλέ-
ον εκατομμυρίων μεταναστών στον εθνικό κορμό, 
λείπει μια παράμετρος: η Ελλάδα! 

Η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρος. 
Η ένταξη των μεταναστών σε αυτούς τους αριθ-

μούς σημαίνει, ότι το 2100 οι μισοί πολίτες αυτής 
της χώρας θα είναι αλλοδαποί! Θα μιλάμε πλέον 
για τους κατοίκους που ζουν στη γεωγραφική πε-
ριοχή που ονομάζεται Ελλάδα, αλλά δε θα μιλάμε 
για Έλληνες. Και, βεβαίως, αυτό δε θα είναι Ελ-
λάδα.
Όσοι λοιπόν προκρίνουν ως πρώτη επιλογή για 

τη λύση του δημογραφικού προβλήματος, την 
ένταξη των μεταναστών, θεωρώ ότι απλώς προ-
κρίνουν την εύκολη αυτή τη στιγμή λύση, που θα 
φέρει αύριο δύσκολα και μεγάλα προβλήματα. 

Με ορατό τον κίνδυνο αυτοί που θα ακολουθή-
σουν εμάς, να μην αναγνωρίζουν τον τόπο μας. 
Υπάρχει κι άλλη οδός, επίπονη βεβαίως, που δεν 
είναι και πολύ της μόδας: η ενίσχυση του ελληνι-
κού πληθυσμού.
Αυτή να καταστεί η πρώτη προτεραιότητα της Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια και 
έπειτα η ένταξη όποιων μεταναστών ζουν εδώ και 
δεκαετίες στη χώρα μας. Είναι βεβαίως μια λύση, 
που χρειάζεται υπομονή και πειθώ. Αλλά και ανα-
προσανατολισμό δαπανών. 
Δηλαδή, τα κονδύλια που σήμερα απλόχερα δι-

αθέτει η Πολιτεία για την ένταξη των μεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία, παρόντων και επερχόμε-
νων, να αξιοποιηθούν στο σύνολό τους για την 
ανάσταση του θεσμού της ελληνικής οικογένειας. 
Για να γίνει ξανά μόδα αυτό που ήταν παράδοση 
για δεκαετίες στην πατρίδα μας, η μητρότητα. 

Αυτό σημαίνει, ότι δαπάνες για 4.500.000 μετα-
νάστες θα χρησιμοποιηθούν, για να δημιουργή-
σουμε μέχρι το 2100 4.500.000 Έλληνες.

Δεν είναι εύκολη οδός, βεβαίως, αυτή για να την 
επιλέξει κανείς. 

Χρειάζεται υπομονή και πειθώ, το άλλο μεγάλο 
μας πρόβλημα. Υπομονή, γιατί αυτές οι πολιτικές 
δεν αποδίδουν μέσα σε μία τετραετία, για να μπο-
ρεί μια κυβέρνηση να τις εκμεταλλευτεί ψηφοθη-
ρικά. 
Αποτελούν επένδυση μέσα στο χρόνο. Πειθώ, δι-

ότι αυτή τη στιγμή, η γέννηση ενός παιδιού θεω-
ρείται περιπέτεια. Το κράτος -με εξαίρεση ορισμέ-
νες αποσπασματικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν 
την οικογένεια και τη στηρίζουν για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα οικονομικά- δεν επενδύει στις 
γεννήσεις. Επενδύει στις εύκολες λύσεις.
Αυτό όμως σημαίνει – και αυτό απευθύνεται 

προσωπικά στον ίδιο τον πρωθυπουργό, κ. Μη-
τσοτάκη – ότι στο μέλλον η Πολιτεία θα προβάλ-
λει την τεκνοποιία και την οικογένεια ως στοιχείο 
ολοκλήρωσης της προσωπικότητας και ως βάση 
της ανθρώπινης ευτυχίας. 

Πέρα, δηλαδή, από το υλικό αντάλλαγμα («σου 
εξασφαλίζω επιδόματα, σου εξασφαλίζω φοροα-
παλλαγές, σου εξασφαλίζω ολοήμερα σχολεία για 
να παρκάρεις τα παιδιά, σου εξασφαλίζω επίδομα 
τοκετού»), απαιτείται μια γιγαντιαία εκστρατεία 
της ελληνικής Πολιτείας για την ανάσταση του 
θεσμού της ελληνικής οικογένειας. 
Στις μέρες μας, δυστυχώς -είναι πικρή η αλήθεια- 

η ομάδα που περιστοιχίζει τον κύριο πρωθυπουρ-
γό, λανσάρει ως προοδευτικό πρότυπο την οικογέ-
νεια που χτίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ.

Και αυτό κυριαρχεί και στην τηλεόραση και στο 
διαδίκτυο και στις λαϊφστάιλ εφημερίδες και στα 
τηλεπαιχνίδια, ακόμα και στις διαφημίσεις καλλυ-
ντικών. Μόνο που αυτό το μοντέλο οικογένειας, 
όσο και να θέλει κανείς να το συμπαθήσει -ελεύ-
θερη επιλογή καθενός είναι το πώς θα ζήσει- δεν 
μπορεί να λύσει το Δημογραφικό. 

Είναι η φύση, ανόητοι! 
Όσες υιοθεσίες κι αν νομοθετηθούν μεταξύ ομο-

φυλοφίλων, είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι 
θα μας δώσουν τoυς 4.000.000 Έλληνες που μας 
λείπουν μέχρι το 2100. 
Αντιθέτως, η κλασική οικογένεια, που βάλλεται 

σήμερα από παντού και περνά βαθιά κρίση, μπο-
ρεί υπό προϋποθέσεις να λύσει το πρόβλημα.
Αντί λοιπόν να υιοθετούμε τις εύκολες και μοδά-

τες λύσεις της ένταξης των μεταναστών ως πρώτη 
μας προτεραιότητα, με το επιχείρημα ότι μας λεί-
πουν εργατικά χέρια, καλό θα είναι να ανασκου-
μπωθούμε και να χαράξουμε μακροπρόθεσμη πο-
λιτική για το μέλλον. 
Προφανώς, όποιος ακολουθήσει το δρόμο αυτόν 

δε θα περιμένει τα ψηφαλάκια των ΛΟΑΤΚΙ, ωστό-
σο εδώ το μέγα διακύβευμα είναι η συνέχεια του 
έθνους και όχι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλο-
γών του 2022.
Διότι, αν κάποτε φτάσουμε στο σημείο να αποτε-

λούν οι Έλληνες πρόσφυγες και μειονότητα στον 
τόπο τους, τον οποίο δε θα αναγνωρίζουν, κανείς 
δε θα αναγνωρίσει ως μέγα ιστορικό επίτευγμα 
μια ψευτο-προοδευτική πολιτική που ακολουθή-
θηκε 80 χρόνια πριν από το 2100, για να ισχυρίζε-
ται κάποιος ότι είναι κεντρώος και προοδευτικός. 
Η πατρίδα είναι σημαντικότερη από το Κέντρο.
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Ευχόμαστε σε όλους τους πατέρεςΕυχόμαστε σε όλους τους πατέρες
Χρόνια Πολλά για την Εορτή του Πατέρα!Χρόνια Πολλά για την Εορτή του Πατέρα!

Η ακηδία* των Εκκλησιαστικών ταγών
Η σισύφεια λογική και η υπερεκ-

χειλίζουσα απογοήτευση εις 
την οποία έχει περιέλθει ακουσίως 
ο άνθρωπος, εξαιτίας και συνεπεία 
του αισθήματος της εγκατάλειψης 
από τους εκκλησιαστικούς ηγέτες 
και δη κατά τους χαλεπούς καιρούς 
τους οποίους βιώνουμε δικαιολογεί-
ται απολύτως, διότι νιώθει κατάμο-
νος και εγκαταλελειμμένος να δίδει 
εσχάτως έναν αγώνα, άνευ της ηθι-
κής συμπαραστάσεως της θεσμικής 
εξουσίας της επισήμου Ελλαδικής 
Εκκλησίας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η θεσμική πολιτική ελίτ, δυστυχώς 
φέρεται να τέμνεται, αποτελώντας 
συγκοινωνούν δοχείο με την Επίσημη 
Εκκλησία, όπου προτιμάει να θυσι-
άσει το ποίμνιο ευθυγραμμιζόμενη 
ευθέως με την κοσμική καθεστωτι-
κή εξουσία, αντί να αναλάβει και να 
εφαρμόσει με πιστότητα τη δύσβατο 
οδό της θυσιαστικής αυταπάρνησης 
του Θεανθρώπου.
Ο συμβολισμός της εξουσίας ως 

ιστορικός απόηχος της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας της καθ’ ημάς Ανατο-
λής, δια ορισμένους Εκκλησιαστικούς 
ταγούς, έχει καταστεί αυτοσκοπός 
και υπό το μανδύα της Χριστιανικής 
ρητορικής εξυπηρετούν αλλότρια ιδι-
οτελή συμφέροντα τα οποία προδί-
δουν την πίστη, το λαό, το αγωνιστικό 
φρόνημα και εν ταυτώ δε, καθίστα-

νται προδήλως ασυμβίβαστα με το 
φύσει ανατρεπτικό και αδιαλείπτως 
αγωνιστικό φρόνημα της ζώσης απα-
ρασάλευτης εις το διηνεκές Ορθοδό-
ξου Παραδόσεως, ως γνήσια και ιερά 
παρακαταθήκη την οποία κατέλει-
ψαν, με απόλυτο σεβασμό και αγάπη 
οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Ως εκ τούτου λοιπόν, ο πολίτης, δί-
δει μόνος του τον πνευματικό αγώνα, 
διότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας, αλ-
λοτριωμένη ούσα, ασχολείται με την 
επιβολή μίας ιδιότυπης δικτατορίας 
επιβάλλοντας ξύλοις και ροπάλοις 
εξοντωτικές πειθαρχικές ποινές προς 
τους Μητροπολίτες, οι οποίοι τολ-
μούν να υπηρετήσουν την αλήθεια 
μα προπάντων την ελευθερία, μη φο-
βούμενοι το κόστος της ρήξης με την 
Πολιτεία και την παρούσα κυβέρνηση, 
εκδηλώνοντας ευθαρσώς επιστημο-
νικό θεολογικό λόγο.
Η Εκκλησία πάσχει από επαναστάτες 

και όχι από ανθρώπους διανοητικά 
οκνηρούς διπρόσωπους οιονεί κρατι-
στές και εξουσιαστές, οι οποίοι έχουν 
μετασχηματίσει την εκκλησία, σε ένα 
παράρτημα του Κράτους.
Η ύποπτη αιδήμονα σιωπή σε αλ-

λεπάλληλης πράξεις οιονεί εσχάτης 
προδοσίας δια το έθνος και το λαό, 
συνιστούν μία χαίνουσα πληγή η 
οποία έχει λαβώσει την Ορθόδοξη 
παράδοση, η οποία έχει ευθαρσώς 
απεμπολήσει ανενδοίαστα μέρος της 
Ιστορικής παράδοσης και ταυτότητας.
Είναι πρόδηλο ότι η Εκκλησία ως 

κοσμικό καθίδρυμα, δέον όπως δι-
ακονεί και το λαό, το ποίμνιο όχι να 

το εμπαίζει και να το εξαπατά, διότι 
νομοτελειακά θα επέλθει πλήρες σχί-
σμα, όπως ήδη δηλαδή, εξαιτίας και 
συνεπεία της συναινετικής και σιω-
πηράς στάσης της Ελλαδικής Εκκλη-
σίας εις την αμαύρωση του ανθρωπί-
νου προσώπου, εν συνδυασμώ προς 
την κατάλυση του αυτεξουσίου του 
προσώπου, το οποίο αρνείται εν προ-
κειμένω να δεχθεί τον πλήρη εξαν-
δραποδισμό προς μία ιατρική πράξη 
παρά την οικεία βούλησή του.
Η έκφανση αυτή τού ολετήρα της 

ασύμμετρης απειλής της Νέας Τάξης 
πραγμάτων, ήτο του αφηγήματος της 
πανδημίας, αποτελεί απλώς τη στα-
γόνα την οποία ξεχείλισε το ποτήρι, 
με αποτέλεσμα να έχει ήδη επισω-
ρευθεί οργίλη αντίδραση προς τη Δι-
οίκηση της Εκκλησίας.
Η πηδαλιούχηση του ποιμνίου, η 

πνευματική ή εισέτι και η πολιτική 
(ουχί κομματική – πολιτειακή) καθο-
δήγηση, απαιτεί γενναίο αγωνιστικό 
φρόνημα και όχι ανθρώπους οι οποί-
οι εναγκαλίζονται ευθέως και ανερυ-
θρίαστα με την εξουσία, με αποκλει-
στικό στόχο να προσποριστούν ιδία 
οφέλη χάριν εξυπηρέτησης ιδιοτελών 
σκοπιμοτήτων.
Η αφοσίωση εις το Θεό συνιστά 

έναν ακανθόσπαρτο αγώνα, υπηρε-
σίας του λαού και του έθνους, διατη-
ρώντας εν ταυτώ, εις τις καρδιές των 
ανθρώπων την άσβεστη φλόγα της 
ελευθερίας, επιλέγοντας τη δυσχερή 
στενωπό, την οδό της θυσίας και όχι 
το δαψιλό βίο.
Ουδείς κρίνει ουδένα, απλώς η δια-

τύπωση της εγκατάλειψης καθίσταται 
χειροπιαστή, διότι όταν οι συνθήκες 
ωριμάζουν και τα δημιουργήματα του 
Θεού υποφέρουν, ζητούν ανακούφι-
ση από τις πράξεις των εκκλησια-
στικών ηγετών και όχι από ρητορική 
απλώς παραμυθίας και κίβδηλες υπο-
σχέσεις.
Ο αγών κείται εγγύς, για το έθνος, 

την πατρίδα και τις αξίες, άπαντες συ-
ντασσόμεθα προς τη μάχη προς την 
ελευθερία, τιμώντες τους προγόνους 
μας.

*αδιαφορία

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπούδα-
σε Νομικά στη Νομι-
κή Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία 
στο Εργαστήρι Επαγ-
γελματικής Δημοσι-
ογραφίας και έκανε 

το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο 
Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιο-
λογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως δι-
αμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής 
φύσεως διαφορών, αστικού και εμπο-
ρικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσο-
λαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρά-
γραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net 

Τα τέσσερα σενάρια της κάλπης!
Οι κινήσεις του Μητσοτάκη δείχνουν ότι η κυβέρνηση 
βρίσκεται στον αστερισμό των πρόωρων εκλογών

Εκρηκτικό μείγμα δημιουργούν οι εξε-
λίξεις στην οικονομία και στα εθνικά 

θέματα. Αφενός η επικίνδυνη κλιμάκω-
ση των προκλήσεων από την Τουρκία και 
αφετέρου τα μαύρα σύννεφα στον οικο-
νομικό ορίζοντα ενισχύουν την πολιτική 
αβεβαιότητα και δίνουν νέα δυναμική 
στα σενάρια των εκλογών, ανεξάρτη-
τα από τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του 
πρωθυπουργού ότι για λόγους «θεσμι-
κής τάξης» θα εξαντλήσει την τετραετία.

Ανδρέας Καψαμπέλης 
© Newsbreak.gr

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες 
της «κυριακάτικης δημοκρατίας», 
το υπουργείο Εσωτερικών έχει δρομολο-
γήσει τα χρονοδιαγράμματα και τις απα-
ραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
για να καταστεί εφικτή η εκτύπωση των 
ψηφοδελτίων, εφόσον χρειαστεί, εντός 
του Σεπτεμβρίου. 

Από τυπικής πλευράς, το υπουργείο 
οφείλει να είναι έτοιμο «διά παν ενδεχό-
μενο», αλλά η προετοιμασία αυτή συν-
δυάζεται εν προκειμένω και με επιμέ-
ρους, μικρότερα ή μεγαλύτερα, σημάδια.
Και δεν είναι μόνο η Βουλή που «βρά-

ζει» ή το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτά-
κης άρχισε από τώρα να ανακοινώνει 
προσωπικά υπουργούς που θα είναι 
-υπό πριμοδότηση- υποψήφιοι βουλευ-
τές. 

Ούτε μόνο ότι -όπως επιβεβαιώνεται- 
όλοι οι υπάλληλοι της Ν.Δ. έλαβαν εντο-
λή να έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές 
και να βρίσκονται στις θέσεις τους το 
αργότερο έως τις 15 Αυγούστου. Ανά-
λογη οδηγία, όπως μαθαίνουμε, έχουν 
λάβει και τα στελέχη και οι εργαζόμενοι 
στο Μέγαρο Μαξίμου.

Άμεσα συνδεδεμένη με την κινητικότη-
τα αυτή είναι η επικοινωνία που είχαν 
κορυφαία στελέχη του Μεγάρου Μαξί-
μου με τις διοικήσεις των συστημικών 
τραπεζών, διαβιβάζοντας την πρωθυ-
πουργική παράκληση να ανασταλεί 
το κλείσιμο διάφορων καταστημάτων 
ανά την Ελλάδα τουλάχιστον «μέχρι το 
τέλος του καλοκαιριού». Το θέμα έχει 
πάρει τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις 
σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι μέχρι και ο πρώην 
πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου κατέθε-
σε τις προάλλες ερώτηση (ως… απλός 
βουλευτής Αχαΐας) για το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Αρκεί να σημειωθεί, ότι μόνο για φέ-
τος οι τράπεζες έχουν σχεδιάσει να μειώ-
σουν τον αριθμό των καταστημάτων του 
δικτύου τους τουλάχιστον κατά 120. Συ-
γκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς προ-
γραμματίζει να κλείσει άλλα 52 καταστή-
ματα, η Eurobank 25, η Εθνική Τράπεζα 
20 με 25 καταστήματα και άλλα 15 η 
Alpha Bank. Σε κλείσιμο έξι υποκαταστη-
μάτων της που εξυπηρετούσαν επίσης 
τις ανάγκες του Δημοσίου, όπως και τον 
εφοδιασμό των τραπεζών σε διάφορες 
περιοχές, έχει προχωρήσει από την αρχή 
του έτους και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Εκτός από το πρόβλημα των συναλ-
λαγών, ειδικά σε απομακρυσμένα και 
δύσβατα μέρη, σοβαρό κοινωνικό ζήτη-
μα προκαλείται και με τους εργαζόμε-
νους, αφού από τους 62.600 υπαλλή-
λους του 2004, το 2020 είχαν μειωθεί 
στους 32.540 εργαζόμενους, ενώ το 
τελικό πλάνο των συστημικών τραπε-
ζών προβλέπει να μην ξεπερνούν τα 
250 κατά μέσο όρο καταστήματα και 
ο αριθμός των εργαζόμενων τους να 
είναι μικρότερος από τα 6.000 άτομα. 

Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο, 
ότι τα λουκέτα στις τράπεζες αποτελούν 
και ένα από τα καυτά θέματα που αντι-
μετωπίζουν με τους ψηφοφόρους τους 
οι περισσότεροι από τους κυβερνητικούς 
βουλευτές της περιφέρειας, οι οποίοι 
βομβαρδίζουν με τη σειρά τους την κυ-
βέρνηση με τα σχετικά αιτήματα, φο-
βούμενοι το κόστος εν όψει των εκλογών 
που πλησιάζουν.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον για το παζλ έχει 

ακόμη μία πληροφορία μας. Σε κλειστή 
σύσκεψη των οικονομικών στελεχών της 
κυβέρνησης απορρίφθηκε, τουλάχιστον 
επί του παρόντος, η εισήγηση – βόμβα 
που υπήρχε στο τραπέζι για αλλαγές 
στον τρόπο μισθοδοσίας των δημοσίων 
υπαλλήλων, προκειμένου να εξοικονο-
μηθούν, βραχυπρόθεσμα, πόροι για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης 
στις ευάλωτες και πιο αδύναμες οικονο-
μικά κοινωνικές ομάδες.
Ειδικότερα, στην προσπάθεια να βρε-

θούν τα αναγκαία κονδύλια, επανήλθε 
μια παλαιότερη πρόταση να σταματήσει 
σε όλο το Δημόσιο η «προπληρωμή» ανά 
δεκαπενθήμερο των μισθών και να γίνε-
ται, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, η κα-
ταβολή των δεδουλευμένων. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, θα έμενε στα κρατικά ταμεία 
το κονδύλι της μισθοδοσίας ενός 15νθη-

μέρου για όλο το δημόσιο τομέα, ώστε να 
βρεθεί ρευστό για τις παρούσες ανάγκες. 
Το πρόσχημα για κάτι τέτοιο θα ήταν η 
ένταξη του μέτρου στο προωθούμενο 
σχέδιο γενικότερης αλλαγής του τρόπου 
μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, 
το οποίο παρουσιάζεται από την κυβέρ-
νηση ως «μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της 
αποτελεσματικότητας». Όπως φαίνεται, 
μπήκε φρένο στην όλη συζήτηση, χωρίς 
μάλιστα να διαρρεύσει οτιδήποτε, υπό 
το φόβο ότι θα πυροδοτούσε -εκτός από 
τις εύλογες αντιδράσεις- μεγάλη ανησυ-
χία για την πραγματική κατάσταση της 
οικονομίας. Ενόψει δε της διαφαινόμε-
νης πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, 
αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί έτι πε-
ραιτέρω αυτοκαταστροφικό.
Αυτή πάντως είναι η κορυφή του πα-

γόβουνου. Η κυβέρνηση μπορεί δημο-
σίως να πανηγυρίζει για επικοινωνιακή 
ανάπτυξη κατά 7% το πρώτο τρίμηνο 
του έτους, αλλά η πραγματικότητα, όσον 
αφορά τους πιο σκληρούς οικονομικούς 
δείκτες, είναι αρκετά οδυνηρή. Με το 
σύνολο του χρέους της χώρας -και όχι 
μόνο του δημοσίου- να βρίσκεται σε 
πρωτοφανή επίπεδα και τον πληθω-
ρισμό να σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ 
μετά το άλλο, το φθινόπωρο προβλέπε-
ται μαύρο.
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery

From mouthwatering appetizers, 
refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340

NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine
 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Pick up / Delivery:
Pick up / Delivery:

450-688-6340450-688-6340

Online Orders:
Online Orders:

greektowngrill.ca
greektowngrill.ca

CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!

ΕΛΛΑΔΑ 
Στο 12,5%  
η ανεργία  
τον Απρίλιο 

Στο 12,5% ανήλθε το ποσοστό 
της ανεργίας στην Ελλάδα τον 

Απρίλιο φέτος, έναντι 17,2% τον 
Απρίλιο 2021 και του αναθεωρη-
μένου προς τα άνω 12,6% το Μάρ-
τιο 2022.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 587.595 

άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 
182.482 άτομα σε σχέση με τον 
Απρίλιο 2021 (23,7%) και κατά 
11.707 άτομα σε σχέση με το Μάρ-
τιο 2022 (2%). Στις γυναίκες το πο-
σοστό ανεργίας ανήλθε σε 16,2% 
(από 21,8% τον Απρίλιο 2021) και 
στους άνδρες σε 9,5% (από 13,4%).

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, 
στην ομάδα 15-24 ετών, το ποσο-
στό διαμορφώθηκε σε 30,6% (από 
47,8% τον Απρίλιο 2021) και στις 
ηλικίες 25-74 ετών σε 11,6% (από 
15,7%).

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα 
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, 
οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 
4.123.634 άτομα, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 403.552 άτομα σε 
σχέση με τον Απρίλιο 2021 (10,8%) 
και μείωση κατά 41.072 άτομα σε 
σχέση με το Μάρτιο 2022 (1%).

Εξάλλου, τα άτομα κάτω των 75 
ετών που δεν περιλαμβάνονται 
στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα 
εκτός του εργατικού δυναμικού» 
(τα άτομα που δεν εργάζονται 
ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν 
σε 3.125.509 άτομα, σημειώνοντας 
μείωση κατά 256.988 άτομα σε 
σχέση με τον Απρίλιο 2021 (7,6%) 
και αύξηση κατά 51.662 άτομα σε 
σχέση με το Μάρτιο 2022 (1,7%).

© zougla.gr

Σε κατακόρυφη πτώση βρίσκεται το πο-
σοστό ανεργίας στον Καναδά, εφόσον 

για 3ο συνεχόμενο μήνα κατέγραψε νέο ρε-
κόρ με 5,1% το Μάιο, έναντι 5,2% τον Απρί-
λιο και 5,3% το Μάρτιο. Μάλιστα, το 5,1% 
του Μαΐου είναι το χαμηλότερο ποσοστό 
στον Καναδά από το 1976 που υπάρχουν 
διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία! Να σημειω-
θεί ότι οι αναλυτές, ανέμεναν το ποσοστό 
του Μαΐου να παραμείνει αμετάβλητο με 
τον Απρίλιο, κάτι που τελικά δε συνέβη και 
είχαμε νέα πτώση.

Εξάλλου, εν μέσω ορισμένων πρόσφατων 
δεικτών αύξησης της ζήτησης εργασίας και 
περιορισμένης προσφοράς, η αύξηση της 
απασχόλησης επανήλθε το Μάιο μετά την 
παύση τον Απρίλιο. Η συνολική απασχόλη-
ση αυξήθηκε κατά 40.000 (+0,2%) το Μάιο, 
συμπεριλαμβανομένης της έντονης αύξη-
σης της εργασίας πλήρους απασχόλησης 
(+135.000, +0,9%). Η μερική απασχόληση 
μειώθηκε κατά 96.000 (-2,6 %).

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
– ΥΣΤΕΡΕΙ Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο αριθμός των εργαζομένων στο δημόσιο 
τομέα αυξήθηκε κατά 108.000 (+2,6%) το 
Μάιο, λόγω των περισσότερων δημοσίων 
υπαλλήλων στις εκπαιδευτικές υπηρεσί-
ες και την υγειονομική περίθαλψη και την 
κοινωνική πρόνοια. Ο αριθμός των εργαζο-
μένων στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά 
95.000 (-0,7%), κυρίως λόγω των λιγότερων 

ατόμων που εργάζονται στη μεταποίηση.
Μετά από αυτές τις μηνιαίες αλλαγές, τα 

κέρδη στην απασχόληση που παρατηρή-
θηκαν από τις αρχές του 2022 ήταν παρό-
μοια για τους εργαζόμενους του δημόσι-
ου (+113.000, +2,7%) και του ιδιωτικού 
(+314.000, +2,5%).
Αν και η αυτοαπασχόληση άλλαξε ελάχι-

στα σε μηνιαία βάση το Μάιο και παρέμεινε 
χαμηλότερη από ό,τι το Φεβρουάριο του 
2020 (-189.000, -6,6 %), η σωρευτική αύξη-
ση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων από τον Οκτώβριο του 2021 
ανήλθε συνολικά σε 84.000 (+3,2 %).

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΕΡΤΑ
Η απασχόληση αυξήθηκε στη Νέα Γη 

και το Λαμπραντόρ, το νησί του Πρί-
γκηπα Εδουάρδου και την Αλμπέρτα το 
Μάιο. Μειώθηκε στο New Brunswick και 
άλλαξε ελάχιστα σε όλες τις άλλες επαρ-
χίες. 
Ειδικότερα, στη Νέα Γη και το Λαμπρα-

ντόρ, η απασχόληση αυξήθηκε (+4.100, 
+1,8%) το Μάιο, η τρίτη αύξηση σε τέσσερις 
μήνες. Ενώ το επαρχιακό ποσοστό ανερ-
γίας (10%) παρέμεινε το υψηλότερο μετα-
ξύ όλων των επαρχιών, το ποσοστό για τη 
μητροπολιτική περιοχή του St. John’s ήταν 
6,8% (κινητός μέσος όρος τριών μηνών).
Το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου σημείω-

σε επίσης αύξηση της απασχόλησης το Μάιο 
(+1.100, +1,3%), ενώ το ποσοστό ανεργίας 
σημείωσε μικρή μεταβολή στο 7,8%.

Στην Αλμπέρτα, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 28.000 (+1,2%) το Μάιο, με βάση τα 
κέρδη τον Απρίλιο. Το ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 5,3%. 

Οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τε-
χνικές υπηρεσίες (+11.000, +5,5%) και οι με-
ταφορές και η αποθήκευση (+8.000, +6,6%) 
ήταν οι κύριοι συνεισφέροντες στην αύξηση 
της απασχόλησης στην Αλμπέρτα.
Το New Brunswick ήταν η μόνη επαρ-

χία με πτώση της απασχόλησης το Μάιο 
(-3.900, -1%), αντισταθμίζοντας εν μέρει τα 
κέρδη το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Το ποσο-
στό ανεργίας παρουσίασε μικρή μεταβολή 
στο 7,1%.

Στο Κεμπέκ, η απασχόληση άλλαξε ελάχι-
στα το Μάιο, μετά από πτώση τον Απρίλιο, 
καθώς η αύξηση της πλήρους απασχόλησης 
αντισταθμίστηκε από τις απώλειες μερικής 
απασχόλησης. 

Με περισσότερα άτομα να συμμετέχουν 
στην αγορά εργασίας και μικρή αλλαγή στην 
απασχόληση, το ποσοστό ανεργίας αυξήθη-
κε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,2%.

Στο Οντάριο, τόσο η απασχόληση όσο και 
το ποσοστό ανεργίας (5,5%) παρέμειναν 
σταθερά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το 
Μάιο.

© Canada stats

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Νέα πτώση της 
ανεργίας στο 5,1% 
Στο Κεμπέκ και πάλι το χαμηλότερο ποσοστό (4,2%), 
στο Newfoundland/Labrador το υψηλότερο (10%)

ΕΠΑΡΧΙΑ   ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ 
Newfoundland/Labrador  10,8%  10% 
Prince Edward Island  8,1%  7,8% 
Nova Scotia   6%  6,7% 
New Brunswick   7%  7,1% 
Quebec    3,9%  4,2% 
Ontario    5,4%  5,5% 
Manitoba   5%  4,7% 
Saskatchewan   5,5%  4,8% 
Alberta    5,9%  5,3% 
British Columbia   5,4%  4,5%
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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1510
Ένα ποικίλο 

και ευχάριστο 
πρόγραμμα στο 

1570AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αποκάλυψη: Στα 93 δισ. ευρώ τα έσοδα από  
τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις
Ανεξήγητο φαίνεται το γεγονός, πως η Ρωσία πλουτίζει από εκείνους,  
που πιέζουν τους άλλους, να τις επιβάλλουν κυρώσεις...

Η Ρωσία συσσώρευσε έσοδα 93 δισε-
κατομμυρίων ευρώ από τις εξαγω-

γές ορυκτών καυσίμων τις πρώτες 100 
ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία, με 
το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού 
να προέρχεται από την ΕΕ. 

Η Γαλλία, εν αντιθέσει με όσα υποστηρί-
ζει για τον πόλεμο, αύξησε, αντί να μειώ-
σει, τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει 
στη δημοσιότητα ανεξάρτητο Κέντρο Με-
λετών, με έδρα τη Φινλανδία.

Πρόκειται για το Centre for research 
on energy and clean air (CREA, «Κέντρο 
Έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό 
αέρα») και δίνεται στη δημοσιότητα, κα-
θώς το Κίεβο ασκεί πίεση στους Δυτικούς 
να διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή 
με τη Μόσχα, για να μην τροφοδοτούν την 
πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε πρό-
σφατα να επιβάλει προοδευτικό εμπάρ-
γκο –με εξαιρέσεις– στην εισαγωγή ρωσι-
κού πετρελαίου. 
Το ρωσικό φυσικό αέριο, από το οποίο 

εξαρτάται σε καίριο βαθμό, δεν αναμένε-
ται προς το παρόν να μετατραπεί σε αντι-
κείμενο παρόμοιου μέτρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CREA, η ΕΕ 
αντιπροσώπευε το 61% των εισαγωγών 
ορυκτών καυσίμων, με αξία περίπου 57 
δις ευρώ, τις πρώτες 100 ημέρες του πο-
λέμου (24η Φεβρουαρίου – 3η Ιουνίου). Οι 
κυριότεροι εισαγωγείς ρωσικού πετρελαί-
ου το διάστημα αυτό ήταν η Κίνα (12,6 δις 
ευρώ), η Γερμανία (12,1 δις) και η Ιταλία 
(7,8 δις).
Τα έσοδα της Ρωσίας προέρχονται κυ-

ρίως από την πώληση αργού πετρελαίου 
(46 δις), κατόπιν του αερίου που διαμετα-

κομίζεται μέσω αγωγών (24 δις), κατόπιν 
των πετρελαϊκών προϊόντων, του υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), καθώς 
και του άνθρακα.
Το μάννα αυτό δε στέρεψε, παρότι οι 

εξαγωγές της Ρωσίας μειώθηκαν το Μάιο 
και παρότι η Μόσχα υποχρεώθηκε να 
πουλήσει σε τιμές χαμηλότερες από αυτές 
της αγοράς. 

Παρά τις εκπτώσεις, η Ρωσία ωφελήθηκε 
από την παγκόσμια αύξηση των τιμών της 
ενέργειας.

Μολονότι ορισμένες χώρες έκαναν μεγά-
λες προσπάθειες να μειώσουν τις εισαγω-
γές τους (Πολωνία, Φινλανδία, τα κράτη 
της Βαλτικής), άλλες αντίθετα αύξησαν τις 
αγορές τους: η Κίνα, η Ινδία, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και… η Γαλλία, σύμφω-
να με το CREA.
«Ενώ η ΕΕ προβλέπει πιο αυστηρές κυ-

ρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, η Γαλλία 
αύξησε τις εισαγωγές της και έγινε ο με-
γαλύτερος αγοραστής ρωσικού ΥΦΑ στον 
κόσμο», τονίζει ο Λάουρι Μιλιβίρτα, ανα-
λυτής του CREA.
Επρόκειτο για αγορές σποτ (άμεσα πλη-

ρωτέες στην παράδοση με ρευστό) και όχι 
στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσε-
ων, κάτι που σημαίνει ότι η Γαλλία απο-
φάσισε εν γνώσει της να αγοράσει περισ-
σότερη ρωσική ενέργεια παρά την εισβο-
λή στην Ουκρανία, σημειώνει ο ειδικός.
Η Γαλλία «οφείλει να ευθυγραμμίσει τα 

λόγια με τις πράξεις της: εάν υποστηρίζει 
αληθινά την Ουκρανία, πρέπει να εφαρ-
μόσει άμεσα εμπάργκο στα ρωσικά ορυ-
κτά καύσιμα και να αναπτύξει το ταχύτερο 
καθαρές μορφές ενέργειας και λύσεις για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα», κρίνει.

© CNN.GR

Έκτακτη συνεδρίαση του Π.Ο.Υ.  
για την ευλογιά των πιθήκων

«Το ξέσπασμα της ασθένειας είναι ασυνήθιστο και ανησυχητικό»,  
δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. – Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) ανακοίνωσε αργά την Τρίτη 

(14/6) ότι συγκαλεί επιτροπή έκτακτης 
ανάγκης, για να αποφασίσει για το εάν η 
ευλογιά των πιθήκων θα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ως «επείγουσα ανάγκη δη-
μόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος» 
υψηλότερου επιπέδου.
«Το ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων 

είναι ασυνήθιστο και ανησυχητικό», δή-
λωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέ-
ντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σχετικά 
με την πάλαι ποτέ σπάνια ασθένεια, που 
εμφανίζεται τώρα σε πολλές χώρες όπου 
στο παρελθόν δεν είχε βρεθεί ποτέ.
«Γι’ αυτό το λόγο, αποφάσισα να συγκα-

λέσω την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης βά-
σει των Διεθνών Κανονισμών Υγείας την 
επόμενη εβδομάδα, για να αξιολογήσει 
εάν αυτή η επιδημία αντιπροσωπεύει μία 
έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία δι-
εθνούς ενδιαφέροντος», είπε σχετικά με 
τη συνάντηση στις 23 Ιουνίου.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι το υψη-
λότερο επίπεδο προειδοποίησης που 

εκδίδεται από την υπηρεσία του ΟΗΕ, 
που ισχύει επί του παρόντος μόνο για 
τον COVID-19 και την πολιομυελίτιδα.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε, καθώς 
ο ΠΟΥ είχε καταγράψει τουλάχιστον 1.600 
επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς και 
επιπλέον 1.500 ύποπτα μέχρι στιγμής φέ-
τος, με τα 72 από αυτά να έχουν αποβεί 
θανατηφόρα.

Έχουν βρεθεί κρούσματα σε 39 διαφορε-
τικές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των 
«32 χωρών που επλήγησαν πρόσφατα», 
είπε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, μεταξύ των 
οποίων και οι ΗΠΑ.

Η ασθένεια έχει εξαπλωθεί και αλλάξει 
τόσο πολύ, που ο ΠΟΥ εξετάζει το ενδε-
χόμενο να αλλάξει το όνομα του ιού και 
της ασθένειας που προκαλεί την ευλογιά 
των πιθήκων, δήλωσε ο επικεφαλής του 
οργανισμού.

Παρά τη σαφή ανησυχία, ο Τέντρος τό-
νισε ότι η υπηρεσία του επί του παρόντος 
«δε συνιστά το μαζικό εμβολιασμό κατά 
της ευλογιάς των πιθήκων».
«Ενώ τα εμβόλια κατά της ευλογιάς ανα-

μένεται να παρέχουν κάποια προστασία 
έναντι της ευλογιάς των πιθήκων, υπάρ-
χουν περιορισμένα κλινικά δεδομένα και 
περιορισμένη προσφορά», είπε στους δη-
μοσιογράφους.
Αντίθετα, είναι «ουσιώδες να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύ-
νους και τις ενέργειες για τη μείωση της 
περαιτέρω μετάδοσης, για τις ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, συμπε-
ριλαμβανομένων των ανδρών που κάνουν 
σεξ με άνδρες και των στενών επαφών 
τους», είπε ο Tέντρος.
Τη Δευτέρα 13/6, οι επιστήμονες δήλω-

σαν ότι είχαν εντοπίσει θραύσματα του 
ιού στο σπέρμα σε μια χούφτα ασθενών 
στην Ιταλία, εγείροντας ερωτήματα σχετι-
κά με το εάν η σεξουαλική μετάδοση της 
νόσου είναι πιθανή.

Πολλά κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν 
στο τρέχον ξέσπασμα είναι μεταξύ σεξου-
αλικών συντρόφων που είχαν στενή σε-
ξουαλική επαφή.
«Η ύπαρξη ενός μολυσματικού ιού στο 

σπέρμα είναι ένας παράγοντας, που ανα-

τρέπει την ισορροπία υπέρ της υπόθεσης 
ότι η σεξουαλική μετάδοση είναι ένας από 
τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδε-
ται αυτός ο ιός», δήλωσε στο Reuters ο 
Φραντσέσκο Βάια, γενικός διευθυντής του 
Ινστιτούτου Spallanzani.
Ο ιός προκαλεί συμπτώματα που μοιά-

ζουν με γρίπη και δερματικές βλάβες και 
εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής.

Η πλειονότητα των θανάτων σημειώθηκε 
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου 
είναι γνωστό ότι η ασθένεια έχει εξαπλω-
θεί εδώ και καιρό, αν και οι υγειονομικοί 
υπάλληλοι εξετάζουν και ένα θάνατο που 
συνδέεται με ένα πιθανό κρούσμα στη 
Βραζιλία, ανέφερε ο ΠΟΥ.
Παρά τις συμβουλές του ΠΟΥ κατά των 

μαζικών εμβολιασμών, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση δήλωσε την Τρίτη 14/6 ότι αγόρασε 
σχεδόν 110.000 δόσεις εμβολίων για να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση της επιδημί-
ας. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν προηγουμένως 
ότι είχαν αγοράσει τουλάχιστον 500.000 
εμβόλια.

© primenews.press



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Ιουνιου, 2022 / June 17, 2022  9

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

Φέτος στη Γιορτή του Πατέρα, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα σε ένα 

από τα φημισμένα εστιατόρια μας.
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως.
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Ο στασιμοπληθωρισμός είναι εδώ
Μια λέξη ξεχασμένη εδώ και χρόνια έρχεται να προσδιορίσει την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία

Η Παγκόσμια Τράπεζα δε μάσησε τα 
λόγια της στην τελευταία της έκθε-

ση, για τις προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομίας [https://www.worldbank.
org/en/publication/global-economic-
prospects]. Και το μήνυμα που στέλνει 
είναι σαφές: ο στασιμοπληθωρισμός εί-
ναι εδώ.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Δηλαδή, η παγκόσμια οικονομία έχει ει-
σέλθει σε μια φάση που χαρακτηρίζεται 
ταυτόχρονα από επιβραδυνόμενους και 
συνολικά υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης και ταυτόχρονα υψηλό πληθωρισμό, 
δηλαδή ένα συνδυασμό οικονομικών τά-
σεων που είχαμε να δούμε από τη δεκαε-
τία του 1970 όταν οι κυβερνήσεις είχαν να 
αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα την εκτίναξη 
του πληθωρισμού που πυροδοτούσαν 
τα πετρελαϊκά σοκ και την αδυναμία να 
υπάρξουν ισχυροί αναπτυξιακοί ρυθμοί. 

Μια συνθήκη που οδήγησε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 στην εγκατάλειψη 
των κεϋνσιανών πολιτικών και του στόχου 
της πλήρους απασχόλησης αλλά και σε 
μια μεγάλης κλίμακας υπερχρέωση – και 
τελικά κρίση χρέους – αρκετών αναπτυσ-
σόμενων οικονομιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ 
ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η 

παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να υπο-

χωρήσει σημαντικά και από 5,7% το 2021 
να κατρακυλήσει στο 2,9% το 2022, πολύ 
πιο κάτω από το 4,1% που ήταν η πρόβλε-
ψη τον Ιανουάριο. 

Μάλιστα, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά, 
ότι θα κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το 
2023-2024. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα 
της συνεχιζόμενης αναστάτωσης από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία και τον τρόπο που 
προκάλεσε αναστατώσεις στην οικονο-
μική δραστηριότητα, την επένδυση και 
το εμπόριο, αλλά και του τρόπου που θα 
υποχωρήσει η αυξημένη ζήτηση που είχε 
δημιουργηθεί από την ευνοϊκή δημοσιο-
νομική και νομισματική πολιτική που ακο-
λούθησαν οι κυβερνήσεις με αφορμή την 
πανδημία και που τώρα σταδιακά αναι-
ρείται και γίνεται αρκετά πιο περιοριστική.
Μάλιστα, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά, 

ότι εξαιτίας του πολέμου και των αρνη-
τικών επιπτώσεων από την πανδημία, το 
κατά κεφαλήν εισόδημα στις αναπτυσσό-
μενες χώρες θα είναι φέτος 5% πιο κάτω 
από τα επίπεδα που ήταν πριν από την 
πανδημία.
Στις αναπτυγμένες οικονομίες η ανά-

πτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα, από το 
5,1% το 2021 στο 2,6% το 2022, μια μεί-
ωση 1,2% σε σχέση με τις αρχικές προ-
βλέψεις και στη συνέχεια να υποχωρήσει 
ακόμη περισσότερο το 2023 σε 2,2%, κα-
θώς θα ολοκληρώνεται η αντιστροφή των 
μέτρων που ελήφθησαν στην περίοδο της 
πανδημίας. 
Για τις αναδυόμενες αγορές και τις ανα-

πτυσσόμενες χώρες, η ανάπτυξη θα υπο-
χωρήσει από 6,6% το 2021 σε 3,4% το 2022 
κάτι που σημαίνει ότι θα υποχωρήσει σε 
ποσοστά χαμηλότερα του 4,8% που ήταν 
ο μέσος όρος της περιόδου 2011-2019.

Ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες συ-
γκριτικά καλύτερα θα τα πάνε οι ΗΠΑ με 
ανάπτυξη 2,5% φέτος, 2,4% το 2023 και 
2,5% το 2024. Η Ευρωζώνη εκτιμάται ότι 
το 2024 θα κινείται μόλις στο 1,9% και η 
Ιαπωνία μόλις στο 0,6%.
Για να καταλάβουμε τη σημασία των 

εκτιμήσεων αυτών, οι οικονομολόγοι της 
Παγκόσμιας Τράπεζας προτείνουν, να 
αναλογιστούμε ότι η παγκόσμια οικονο-
μία στην περίοδο 2020-2024 θα βρίσκε-
ται σε ένα επίπεδο πάνω από 20% πιο 
κάτω από εκεί που φαινόταν να οδηγεί η 
τάση που είχε διαμορφωθεί στην περίοδο 
2011-2019. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτι-

μά, ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται τόσο 

στις αναπτυγμένες οικονομίες όσο και 
στις αναδυόμενες αγορές και τις ανα-
πτυσσόμενες οικονομίες. 
Ο παγκόσμιος διάμεσος Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή έφτασε τον Απρίλιο του 
2022 το 7,8% σε ετήσια βάση, το υψη-
λότερο επίπεδο από το 2008. Ο μέσος 
πληθωρισμός στις αναδυόμενες αγορές 
και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες ήταν 
9,4%, επίσης το υψηλότερο ποσοστό από 
το 2008. 

Στις αναπτυγμένες χώρες ο πληθωρισμός 
κινείται στο 6,9% που είναι το υψηλότερο 
ποσοστό από το 1982. To τμήμα του πλη-
θωρισμού που προκαλείται από τα καύ-
σιμα είναι στο υψηλότερο ποσοστό από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ σε 
αρκετές αναδυόμενες αγορές, αναπτυσ-
σόμενες οικονομίες και χώρες χαμηλού 
εισοδήματος, ο πληθωρισμός των τροφί-
μων αναμένεται να παραμείνει σε διψή-
φια ποσοστά φέτος. 

Επίσης, παγκοσμίως ανεβαίνει ο δομικός 
πληθωρισμός, ενώ σε όλες τις χώρες πα-
ραμένουν ισχυρές πληθωριστικές προσ-
δοκίες.

BACK TO THE 1970’S?
Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά, ότι υπάρ-

χουν ορισμένες παράμετροι που όντως 
θυμίζουν τη δεκαετία του 1970.
Α) Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει 

σοκ προσφοράς (όπως αυτά που αφορούν 
την ενέργεια) και ανεβασμένο παγκόσμιο 
πληθωρισμό στο βραχύ τουλάχιστον χρό-
νο, των οποίων προηγήθηκε μια παρατε-
ταμένη περίοδος ιδιαίτερα χαλαρής νομι-
σματικής πολιτικής στις μεγάλες οικονο-
μίες, μαζί με σημαντική δημοσιονομική 
επέκταση.

Β) Οι προοπτικές είναι για σημαντική 
επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης με-
σοπρόθεσμα.

Γ) Οι αναδυόμενες αγορές και οι ανα-
πτυσσόμενες οικονομίες είναι ευάλωτες 
στο «σφίξιμο» της νομισματικής πολιτικής 
από τις αναπτυγμένες οικονομίες, που θα 
προσπαθήσουν να τιθασεύσουν τον πλη-
θωρισμό. 
Από την άλλη, οι οικονομολόγοι της Πα-

γκόσμιας Τράπεζας εκτιμούν, ότι υπάρ-
χουν και διαφορές. Τα σημερινά σοκ προ-
σφοράς παραμένουν σε μικρότερη κλίμα-
κα από αυτή της δεκαετίας του 1970. Τα 
εργαλεία νομισματικής πολιτικής είναι κα-
λύτερα προσανατολισμένα στη συγκράτη-
ση των τιμών. Οι πληθωριστικές προσδο-
κίες ως αντίδραση σε έκτακτες συνθήκες 
δείχνουν να αντιδρούν καλύτερα. 

Οι οικονομίες είναι περισσότερο ευέλι-
κτες. Οι χώρες ήδη προσανατολίζονται σε 
πιο περιοριστικές πολιτικές, σε αντίθεση 
με τη δεκαετία του 1970 όταν συνεχίστη-
κε η πολιτική της δημοσιονομικής επέκτα-
σης. 

Ο ΦΟΒΟΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ
Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο φόβος μιας 

κρίσης χρέους. Και αυτό, γιατί η επιτά-
χυνση της προσπάθειας για πιο σφιχτή 
δημοσιονομική πολιτική και για αντιστρο-
φή των πιο χαλαρών νομισματικών πολι-
τικών, σημαίνει ότι αρκετές χώρες μπο-
ρεί να αντιμετωπίσουν μια κρίση χρέους, 
ξεκινώντας από την ίδια την αύξηση του 
κόστους δανεισμού που φέρνουν τα αυ-
ξημένα επιτόκια.
Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει, ότι 

το εξωτερικό χρέος στις χώρες χαμηλού 
εισοδήματος αυξήθηκε το 2020 κατά 15,5 
δισεκατομμύρια δολάρια και έφτασε τα 
166 δισεκατομμύρια δολάρια, στις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος αυξήθηκε κατά 423 
δισεκατομμύρια δολάρια και έφτασε τα 
8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό τις 
κάνει ιδιαίτερα ευάλωτες στις αυξήσεις 
των βασικών επιτοκίων και ήδη τη φετινή 
άνοιξη, κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως 
έχουν ανακοινώσει πάνω από 60 διαφο-
ρετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Όμως, πέραν του εξωτερικού χρέους, οι 

αλλαγές στη νομισματική πολιτική επηρε-
άζουν ιδιαίτερα και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζοντας έναν 
πληθωρισμό που σε χώρες όπως η Μεγά-
λη Βρετανία είναι διπλάσιος του ρυθμού, 
αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας και 
απειλώντας να οδηγήσει αρκετές μικρές 
επιχειρήσεις σε κρίση ρευστότητας.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ
Όλα αυτά επιτείνουν ένα αίσθημα ανη-

συχίας και συνάμα στρατηγικής αμηχανί-
ας. Παρά την καθησυχαστική υπενθύμιση 
των διαφορών με τη δεκαετία του 1970, 
το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού δια-
μορφώνει νέες αβεβαιότητες στην παγκό-
σμια οικονομία, διαμορφώνει το έδαφος 
για νέες μορφές κοινωνικής κρίσης και 
φέρνει αντιμέτωπες τις κυβερνήσεις με 
το δίλημμα, ανάμεσα σε μια συνέχιση των 
τωρινών πολιτικών, όπου ο πληθωρισμός 
θα επιτείνει την κοινωνική δυσαρέσκεια 
και την υιοθέτηση σκληρών αντιπληθω-
ριστικών πολιτικών, που επίσης θα έχουν 
κοινωνικό κόστος εξαιτίας της αύξησης 
της ανεργίας και της περιοριστικών δημο-
σιονομικών πολιτικών.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  17 Ιουνιου, 2022 / June 17, 2022  11

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

Στέφανος Σβουρένος

Οι καλοί μπαμπάδες 
δίνουν στα παιδιά  

τους ρίζες και φτερά. 
Ρίζες για να νιώθουν 

πού είναι  
το σπίτι τους  

και φτερά  
για να πετάξουν  
μακριά ελεύθερα

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ
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Υγεία και Διατροφή
7 «ΥΠΕΡ-ΤΡΟΦΕΣ»  7 «ΥΠΕΡ-ΤΡΟΦΕΣ»  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ  
ΕΠΑΞΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ!ΕΠΑΞΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ!

Από αυστηρά επιστημονική 
πλευρά, δεν υπάρχει κατη-

γορία «υπέρ-τροφές». Ο όρος δη-
μιουργήθηκε για προωθητικούς 
σκοπούς, ώστε να επηρεάσει τις 
εταιρίες τροφίμων και κυρίως τις 
πωλήσεις τους. Αν και πολλές είναι 
οι τροφές που περιγράφονται ως 
«υπέρ-τροφές», είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μία 
και μοναδική τροφή που κρατά το 
κλειδί της καλής υγείας ή της πρό-
ληψης όλων των παθήσεων και των 
νόσων.

Αλλά καθώς ο όρος «υπέρ-τροφή» δε 
φαίνεται να φεύγει από τη μόδα, είναι 
καλύτερα να ρίξουμε μια λεπτομερέστε-
ρη ματιά σε ποιες πραγματικά τροφές 
αξίζει αυτός ο τίτλος. Ποιες δηλαδή είναι 
εκείνες οι τροφές, που περιλαμβάνουν 
τα περισσότερα οφέλη για τον οργανι-
σμό μας. Δείτε λοιπόν ποιες είναι οι 7 

«υπέρ-τροφές» που έχουν κερδίσει επά-
ξια τον τίτλο τους:

1. ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Εξαιρετική πηγή θρεπτικών ιχνοστοι-

χείων όπως φολικό οξύ, ψευδάργυρο, 
ιώδιο, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, βιτα-
μίνη C και φυτικές ίνες, αλλά και αντιο-
ξειδωτικά. Το κυριότερο χαρακτηριστικό 
τους, η μείωση του κινδύνου εμφάνισης 
καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη 
τύπου 2. Τα κυριότερα περιλαμβάνουν: 
Κάλε, Σπανάκι, Μαρούλι, Σέσκουλα, 
Ρόκα.

2. ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΟΥΤΑ
Αποτελούν εργοστάσιο παραγωγής 

θρεπτικών στοιχείων, όπως βιταμίνες, 
μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδω-
τικά. Η ισχυρή αντιοξειδωτική τους ικα-
νότητα σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο 
καρδιακών παθήσεων, καρκίνου και άλ-
λων φλεγμονωδών παθήσεων. Αποτε-
λεσματικά στην αντιμετώπιση πεπτικών 
διαταραχών. Τα κυριότερα περιλαμβά-
νουν: Φράουλες, Κεράσια, Σμέουρα, 
Μύρτιλα, Βατόμουρα.

3. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ
Προερχόμενο από την Κίνα, το πράσι-

νο τσάι περιέχει καφεΐνη και μια μεγά-
λη ποικιλία φαρμακευτικών ιδιοτήτων. 
Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πολυ-
φαινόλες, με ισχυρές αντιφλεγμονώδεις 
επιδράσεις. Το κυριότερο αντιοξειδωτικό 
του είναι η κατεχίνη EGCG, η οποία φαί-
νεται να προστατεύει κατά των χρόνιων 
παθήσεων, όπως διαβήτη και καρδιοπά-
θεια.

4. ΑΥΓΑ
Έχουν υπάρξει μια αμφιλεγόμενη τρο-

φή, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 
σε χοληστερόλη, κι όμως παραμένει μία 
από τις υγιεινότερες. Πλούσια σε βιταμί-
νες Β, χολίνη, σελήνιο, βιταμίνη Α, σίδη-
ρο και φώσφορο. Εφοδιασμένα με πρω-
τεΐνη υψηλής ποιότητας. Η ζεαξανθίνη 
και η λουτεΐνη αποδεδειγμένα βοηθούν 
στην όραση και στην υγεία των ματιών. 
Παρά τους φόβους για υψηλή χοληστε-
ρόλη, οι έρευνες υποδεικνύουν ότι τα 
αυγά δεν προκαλούν κίνδυνο, αν είναι 
6-12 την εβδομάδα.

5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Πλούσιο στην Ελλάδα και σε μεγάλη 

ποικιλία σε όλη τη Μεσόγειο. Το κυριό-
τερο πλεονέκτημα για την υγεία προέρ-
χεται από τα υψηλά επίπεδα μονοακό-
ρεστων λιπαρών οξέων και από τις πολυ-
φαινόλες. Η προσθήκη έξτρα παρθένου 
ελαιόλαδου στη διατροφή σας μπορεί 
να μειώσει τις φλεγμονές και τον κίνδυ-
νο για ορισμένες παθήσεις, όπως καρδι-
οπάθειες και διαβήτη. Επίσης, περιέχει 
αντιοξειδωτικά, όπως βιταμίνες Ε και Κ, 
που προστατεύουν από κυτταρική βλά-
βη λόγω οξειδωτικού στρες.

6. ΤΖΙΝΤΖΕΡ
Το τζίντζερ προέρχεται από το ρύζι ενός 

φυτού της Κίνας. Έχει τόσο μαγειρική 
χρήση, όσο και φαρμακευτική. 
Το έλαιο από το τζίντζερ, η τζιντζερό-

λη, περιέχει αντιοξειδωτικά, που είναι 
υπεύθυνα για πολλά από τα οφέλη των 
«υπέρ-τροφών» γενικά. 
Το τζίντζερ αποδεικνύεται εξαιρετικά 

αποτελεσματικό στη διαχείριση της ναυ-
τίας και στη μείωση των χρόνιων φλεγ-
μονωδών παθήσεων.

7. ΣΚΟΡΔΟ
Το σκόρδο είναι στενός συγγενής των 

κρεμμυδιών και του πράσου. Είναι πολύ 
καλή πηγή μαγγανίου, βιταμίνης C, βιτα-
μίνης Β6, σεληνίου και φυτικών ινών. 
Το σκόρδο είναι ένα διαδεδομένο μα-

γειρικό συστατικό λόγω της ιδιαίτερης 
γεύσης του, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί 
και φαρμακευτικά για αιώνες. 
Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι το σκόρδο 

μειώνει αποτελεσματικά τη χοληστερό-
λη και την αρτηριακή πίεση, αλλά στηρί-
ζει και το ανοσοποιητικό σύστημα.

© Εναλλακτική Δράση

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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WWW.SUPERMARCHEPA.COM Épicerie en ligne 
Online Grocery Ordering

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 20 juin au dimanche 26 juin 2022 · from monday june 20th to sunday june 26th 2022

PISTACHESPISTACHES
PistachiosPistachios
454g ou 19.82/kg454g ou 19.82/kg

TOMATES DE TOMATES DE 
SERRESERRE

Hothouse Hothouse 
TomatoesTomatoes

3.06/kg3.06/kg

CRÈME GLACÉE CRÈME GLACÉE 
COATICOOKCOATICOOK

Ice CreamIce Cream
2L2L

PÂTES AUX OEUFS BONONIPÂTES AUX OEUFS BONONI
Egg Noodles Egg Noodles 

250g250g

SEL DE MER ILIOSSEL DE MER ILIOS
Sea SaltSea Salt

1kg1kg

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

DE RABAIS · OFF

Nettoyé · Cleaned
8.80/kg

6.59/kg

MERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting

BEURRE LÉGER LACTANTIABEURRE LÉGER LACTANTIA
Light ButterLight Butter

454g*454g*

PIZZA PÂTE PIZZA PÂTE 
MINCE MINCE 

STROMBOLISTROMBOLI
Thin Crust PizzaThin Crust Pizza

346 à 422g346 à 422g

FROMAGE MOZZARELLISSIMA FROMAGE MOZZARELLISSIMA 
SAPUTOSAPUTO
CheeseCheese
500g500g

*Limite 3 par client*Limite 3 par client
6220 unités disponibles6220 unités disponibles

CÔTELETTES DE LONGE DE CÔTELETTES DE LONGE DE 
PORC FRAIS DÉSOSSÉESPORC FRAIS DÉSOSSÉES

Fresh Boneless Pork ChopsFresh Boneless Pork Chops
6.59/kg6.59/kg

FILETS DE MORUE FRAÎCHEFILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod Fillets Fresh Cod Fillets 
19.82/kg19.82/kg

FROMAGE FETA AFFINÉE EN FROMAGE FETA AFFINÉE EN 
FÛT DE CHÈNEFÛT DE CHÈNE
Barrel-Aged Feta CheeseBarrel-Aged Feta Cheese
15.41/kg15.41/kg

GRÈCE

RAISINS ROUGES SANS PÉPINSRAISINS ROUGES SANS PÉPINS
Red Seedless GrapesRed Seedless Grapes

3.51/kg3.51/kg

ABRICOTSABRICOTS
ApricotsApricots
6.59/kg6.59/kg

MINI POIVRONS DOUXMINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet PeppersMini Sweet Peppers

454g454g

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts
pqt de 3pqt de 3
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Το ψηλότερο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο 
στον κόσμο βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα!
Όλα ξεκίνησαν το 1987, όταν επρό-

κειτο να κατασκευαστεί το ψηλό-
τερο ξενοδοχείο στον κόσμο στην Πι-
ονγκγιάνγκ στα 330 μέτρα, περνώντας 
τον Πύργο του Άιφελ κατά 6 μέτρα. Ο 
πυραμιδικός ουρανοξύστης θα έπρεπε 
να έχει ξεπεράσει τα 302 μέτρα, φιλοξε-
νώντας 3.000 δωμάτια και 5 «περιστρε-
φόμενα» εστιατόρια με πανοραμική 
θέα στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κο-
ρέας.
Το εξαιρετικά φιλόδοξο έργο επρόκειτο 

να ξεκινήσει το 1987 και να ολοκληρω-
θεί σε μόλις δύο χρόνια, μέχρι το 1989. 
Αλλά αυτό δε συνέβη ποτέ. Αντίθετα, η 
κατασκευή σταμάτησε το 1992 καθώς η 
Βόρεια Κορέα εισήλθε σε μια περίοδο 
οικονομικής κρίσης μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, τίποτα από 
αυτά δεν έχει πραγματικά σημασία, για-
τί το ξενοδοχείο στην Πιονγκγιάνγκ θα 
παρέμενε άδειο και χωρίς παράθυρα για 
πάνω από 16 χρόνια. Τέλος, το 2008, μια 
πρόσθετη παρέμβαση θα τροποποιούσε 
την εξωτερική του πρόσοψη. Το ξενοδο-
χείο Ryugyong παρέμεινε εκεί, ακατέρ-
γαστο και τερατώδες, με το εκτεθειμένο 
σκυρόδεμα του να απλώνεται πάνω από 
την πόλη. Και τότε ήταν που το ακίνητο 
πήρε το παρατσούκλι του: το «Hotel of 
Doom».
Το πρότζεκτ δε λειτούργησε ποτέ, ενώ 

μια λύση επρόκειτο να βρεθεί το 2018, 
καθιστώντας το γιγάντιο ξενοδοχείο «πιο 
ευχάριστο». Με φώτα LED, η δομή μετα-
μορφώθηκε σε ένα τεράστιο, έγχρωμο, 
νυχτερινό θέαμα. Κλειστό μέχρι σήμερα, 
το ξενοδοχείο Ryugyong είναι το ψηλό-
τερο εγκαταλελειμμένο κτίριο στον κό-
σμο, αναφέρει το elledecor.com. 
Σύμφωνα με τα σχέδια, το κτίριο θα 

έμοιαζε περισσότερο με βουνό παρά 
με πυραμίδα, ως εμβληματικό σύμβο-
λο της Βόρειας Κορέας – ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, 
ο αείμνηστος πατέρας του σημερινού 
ηγεμόνα, Κιμ Γιονγκ Ουν, λέγεται ότι 
γεννήθηκε σε μυστικό στρατόπεδο στο 
βουνό Paektu, το ψηλότερο στην κορεα-
τική χερσόνησο, το οποίο απεικονίζεται, 
επίσης, στο εθνικό έμβλημα της Βόρειας 
Κορέας.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Το ίδιο το κτίριο, αναφέρει το elledecor.

com, αποτέλεσε προϊόν του Ψυχρού 
Πολέμου μεταξύ του Νότου, που υπο-
στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

και του Βορρά, που στηρίζεται στους 
Σοβιετικούς. Το έτος πριν ξεκινήσουν οι 
εργασίες, μια νοτιοκορεατική εταιρεία 
είχε κατασκευάσει αυτό που ήταν -τότε- 
το ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο: 
το Westin Stamford στη Σιγκαπούρη. Η 
πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, η Σε-
ούλ, προετοιμαζόταν για τους Θερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, με τη 
χώρα να βρίσκεται σε μετάβαση προς 
μια καπιταλιστική δημοκρατία.
Ανταποκρινόμενη στην επιτυχία του 

Νότου, η Πιονγκγιάνγκ οργάνωσε το Πα-
γκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτη-
τών το 1989 – ένα είδος σοσιαλιστικής 
εκδοχής των Ολυμπιακών Αγώνων. Με 
αυτό, οι διοργανωτές αποφάσισαν να 
χτίσουν ένα τεράστιο ξενοδοχείο πριν 
από την εκδήλωση, κλέβοντας το ρε-
κόρ από το Νότο. Λόγω τεχνικών προ-
βλημάτων, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε 
εγκαίρως για το φεστιβάλ. Η κυβέρνηση 
ξόδεψε δισεκατομμύρια για την εκδή-
λωση, κατασκευάζοντας ένα νέο στάδιο, 
επεκτείνοντας το αεροδρόμιο της Πιον-
γκγιάνγκ και ανοίγοντας νέους δρόμους. 
Όλα αυτά πίεσαν την εθνική οικονομία 
και με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένω-
σης, η Βόρεια Κορέα έμεινε χωρίς βοή-
θεια ή επενδύσεις. Το ξενοδοχείο εγκα-
ταλείφθηκε και ενώ ολοκληρώθηκε το 
εξωτερικό, η κατασκευή σταμάτησε το 
1992, με ένα γερανό να μένει στην κορυ-
φή της κατασκευής.
Μετά από μια παύση 16 ετών, η κατα-

σκευή ξεκίνησε ξανά απροσδόκητα ως 
μέρος μιας συμφωνίας με την Orascom, 
έναν αιγυπτιακό όμιλο, στον οποίο ανα-
τέθηκε η κατασκευή του δικτύου 3G της 
Βόρειας Κορέας. Ο παλιός, σκουριασμέ-
νος γερανός αφαιρέθηκε τελικά,μετά 
από σχεδόν δύο δεκαετίες.
Με έναν προϋπολογισμό 180 εκατομ-

μυρίων δολαρίων, το εξωτερικό του ξε-
νοδοχείου καλύφθηκε, τελικά, με γυα-
λί και μεταλλικά πάνελ, ενώ στα τέλη 
του 2012, ο όμιλος Kempinski, ένας γερ-
μανικός όμιλος πολυτελών ξενοδοχείων, 
ανακοίνωσε ότι το Ryugyong θα άνοιγε 
εν μέρει υπό τη διαχείρισή του μέχρι τα 
μέσα του 2013, για να αποσυρθεί αρκε-
τούς μήνες αργότερα, επιβεβαιώνοντας 
ότι δεν ήταν δυνατή η είσοδος στην αγο-
ρά.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

Στην πραγματικότητα, οι φήμες λένε ότι 
το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε με υλικά 

χαμηλής ποιότητας και ένα παλιό σύστη-
μα κατασκευής, το οποίο θα απαιτούσε 
εντατική παρέμβαση για να επιτευχθούν 
τα ελάχιστα πρότυπα εξυπηρέτησης και 
αερισμού. Απλώς δεν άξιζε τον κόπο. 
Σήμερα, το ξενοδοχείο Ryugyong λάμπει 
πάνω από την πόλη, χάρη σε ένα νέο σύ-
στημα φώτων LED που τοποθετήθηκε το 
2018, συμβάλλοντας, τουλάχιστον, σε 
μια θετική εικόνα για την πόλη. 

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επίσης το 
κτίριο ως εργαλείο προπαγάνδας, προ-
βάλλοντας βίντεο για την ιστορία της χώ-
ρας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο φιλόδοξο 
πρότζεκτ δεν είναι πλέον το ψηλότερο 
κτίριο της Κορεατικής Χερσονήσου, κα-
θώς έχει ξεπεραστεί κατά 240 μέτρα από 
τον Παγκόσμιο Πύργο «Lotte» στη Σε-
ούλ, που ολοκληρώθηκε το 2017.
                                               © Newsbeast.gr
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Το «νταούλι» του Πούτιν και Ερντογάν κτυπά, 
ΝΑΤΟ και Στόλτενμπεργκ χορεύουν
Έ ρμαιο στις διαθέσεις και στις 

επιδιώξεις της Τουρκίας κιν-
δυνεύει να καταστεί ολόκληρο το 
ΝΑΤΟ, καθώς η Τουρκία όχι μόνο 
υπονομεύει την ενότητα της Συμμα-
χίας, δημιουργώντας πολεμικό μέ-
τωπο με την Ελλάδα, αλλά επιμένει 
στο βέτο της για την ένταξη της Σου-
ηδίας και της Φινλανδίας, 15 ημέ-
ρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής 
της Μαδρίτης.

Νίκος Μελέτης*
© Liberal.gr

Αργά το βράδυ της Τρίτης 14/6 
υπήρξε και νέα τηλεφωνική επικοι-
νωνία Τσαβούσογλου – Στόλτεν-
μπεργκ, καθώς η επιμονή της Τουρ-
κίας να προβάλει ταπεινωτικούς 
όρους στις δύο σκανδιναβικές χώ-
ρες, προκειμένου να δώσει το «πρά-
σινο» φως στην ένταξη τους στη 
Συμμαχία, απειλεί να εκτροχιάσει 
μια από τις πιο κρίσιμες Συνόδους 
Κορυφής του ΝΑΤΟ, εν μέσω του πο-
λέμου στην Ουκρανία. 
Η ένταξη των δύο σκανδιναβικών 

χωρών αποτελεί επιλογή ιστορι-
κής σημασίας για τη Συμμαχία, την 
οποία όμως η Τουρκία δε διστάζει 
να υπονομεύσει, απειλώντας ακόμη 
και με αναβολή της απόφασης για 
μερικούς μήνες.
Καλά ενημερωμένες πηγές πάντως 

αναφέρουν, ότι η Τουρκία πιθανόν 
να ακολουθεί τη γνωστή «συνταγή» 
θέλοντας να φθάσει το παζάρι στα 
άκρα πριν κάνει την «κωλοτούμπα», 
αποσπώντας ακόμη περισσότερα 
ανταλλάγματα από τους Αμερικα-
νούς και Ευρωπαίους.

Όμως η λογική κατευνασμού της 
επιθετικότητας του Τ. Ερντογάν δεν 
αφορά μόνο την υπόθεση της Σουη-
δίας και της Φινλανδίας.
Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ, 

στη συνέντευξη του στο ΑΠΕ (Τρίτη 
14/6) εμφανίστηκε κάτι παραπά-
νω από «ουδέτερος» στο θέμα των 
τουρκικών προκλήσεων εναντίον 
της Ελλάδας και της ευθείας απει-
λής που εξαπολύει καθημερινά ενα-
ντίον της εδαφικής ακεραιότητας 
ενός κράτους – μέλους, ένα άλλο 
κράτος – μέλος, η Τουρκία.

Εμείς θα προσυπογράφαμε πάντως 
την ανάρτηση στο Twitter πριν λίγες 
ημέρες, του στενότερου συνεργάτη 
του Τ. Ερντογάν, του κ. Ι.  Καλίν.
«…Το ΝΑΤΟ δεν είναι μια οικονο-

μική λέσχη ή μια τουριστική ένω-
ση, είναι μια συμμαχία ασφάλειας. 
Η εξάλειψη των ανησυχιών για την 
ασφάλεια των μελών χωρίς διακρί-
σεις, είναι ο κύριος σκοπός της συμ-
μαχίας»… 

Όμως ο ΓΓ δεν είναι σε αυτό το 
κλίμα.
Ο ίδιος ο Γ. Στόλτενμπεργκ, ο οποί-

ος είναι γνωστός για τα φιλοτουρκι-
κά του αισθήματα, ενώ συστηματι-
κά τις τελευταίες εβδομάδες κάνει 
«σέρβις» στην Τουρκία δηλώνοντας 
παντού ότι η Σουηδία και η Φινλαν-
δία πρέπει να ικανοποιήσουν τις 
«νόμιμες ανησυχίες» της Τουρκίας, 
δε βρήκε ούτε μια λέξη να πει για 
την ανάγκη αντιμετώπισης των νό-
μιμων και πραγματικών ανησυχιών 
και των απειλών που αντιμετωπί-
ζει η Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι 
η θέση του, δεν επιτρέπει να πάρει 
το μέρος της μιας χώρας μέλους 
εναντίον μιας άλλης χώρας μέλους, 

ο Γ. Στόλτενμπεργκ είναι προτιμό-
τερο να σιωπά. Διότι οι δηλώσεις 
οι οποίες συνιστούν πολιτική ίσων 
αποστάσεων, τελικά δεν είναι τίπο-
τε περισσότερο από σαφή τοποθέ-
τηση υπέρ του επιτιθέμενου.

Η δήλωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ ότι θα 
πρέπει οι δύο χώρες να «λύσουν 
τις διαφορές τους στο Αιγαίο με 
πνεύμα εμπιστοσύνης και συμμα-
χικής αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει 
αυτοσυγκράτηση, μετριοπάθεια και 
αποχή από κάθε ενέργεια ή ρητορι-
κή, που θα μπορούσε να κλιμακώ-
σει την κατάσταση…», λανθασμένα 
ερμηνεύεται ως πολιτική ίσων απο-
στάσεων, καθώς είναι τοποθέτηση 
που υιοθετεί ουσιαστικά την τουρ-
κική θέση. Ότι υπάρχουν «διαφορές 
στο Αιγαίο» και όχι τουρκικές μο-
νομερείς διεκδικήσεις και ότι λίγο 
πολύ πρέπει και η Ελλάδα να δείξει 
αυτοσυγκράτηση και μετριοπάθεια… 

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ επίσης δεί-
χνει να αποδέχεται, ότι ενώ μια 
υπέρ-πτήση ρωσικού μαχητικού σε 
θαλάσσιες ζώνες της Νορβηγίας ή 
της Βρετανίας είναι θέμα που κι-
νητοποιεί όλη τη Συμμαχία, οι κα-
θημερινές μαζικές παραβιάσεις του 
ελληνικού εναέριου χώρου και οι 
υπέρ-πτήσεις ελληνικών νησιών εί-
ναι κάτι που θα πρέπει να επιλυθεί 
με… αυτοσυγκράτηση και διάλογο.
Με τρόπο μάλιστα προσβλητικό 

για την Ελλάδα, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κά-
νει λόγο για «ατυχήματα» με ελλη-
νικές και τουρκικές δυνάμεις και ότι 
πρέπει να «κάνουμε ό,τι μπορούμε 
για να βοηθήσουμε στη μείωση του 
κινδύνου τέτοιων ατυχημάτων στο 
μέλλον. Είναι προς το συμφέρον 
όλων να αποφευχθεί η επανάληψη 
τέτοιων καταστάσεων».
Τα «ατυχήματα» που αναφέρει ο Γ. 

Στόλτενμπεργκ αφορούν όμως, είτε 
αναχαιτίσεις τουρκικών μαχητικών 
που παραβίαζαν τον ελληνικό εναέ-
ριο χώρο (και δεν έκαναν απλώς πα-
ραβιάσεις εντός του FIR Αθηνών) ή με 
σκάφη τα οποία επίσης παραβίαζαν 
τα ελληνικά χωρικά ύδατα των 6 ν.μ. 
Όσο για τον περίφημο μηχανισμό 
του 2020 με την απευθείας τηλε-
φωνική γραμμή μεταξύ των δύο 
χωρών για την αποφυγή κλιμάκω-
σης επεισοδίων, ο Γ. Στόλτενμπεργκ 
ξέχασε προφανώς ότι ο μηχανισμός 
συστήθηκε μετά την κατάφωρη πα-

ραβίαση ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων στο Καστελόριζο, δε 
λειτούργησε ποτέ αποτελεσματικά, 
καθώς ήταν απλώς ένα εργαλείο για 
να καταγραφεί μια «επιτυχία» της 
Συμμαχίας. 

Και επίσης δε γνωρίζει, ότι με 
εντολή Ερντογάν έχει διακοπεί κάθε 
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των 
δύο χωρών.

Η σχέση με το ΝΑΤΟ είναι δυστυ-
χώς προβληματική. Το ΝΑΤΟ, λόγω 
και της στάσης της Τουρκίας, έχει 
«γκριζάρει» το Αιγαίο, καθώς όλα 
τα νησιά αποκλείονται από ασκή-
σεις και το στρατιωτικό σχεδιασμό 
τής Συμμαχίας, λόγω του βέτο της 

Τουρκίας, ο εναέριος χώρος του Αι-
γαίου καθίσταται «προβληματικός»,  
καθώς η Τουρκία μπλοκάρει τις πτή-
σεις νατοϊκών αεροσκαφών που θα 
πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτή-
σης εντός του FIR Αθηνών αλλά και 
επιβάλει στο ΝΑΤΟ μια εξαιρετικά 
ιδιαίτερη κατάσταση για τον ελληνι-
κό εναέριο χώρο στην περιοχή μετα-
ξύ 6 και 10 ν.μ.
Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είναι προτιμότερο 

να σιωπά, παρά να ακολουθεί αυτή 
την πολιτική η οποία αποθρασύνει 
ακόμη περισσότερο την Τουρκία και 
καθιστά όλο και πιο τρωτό το ΝΑΤΟ, 
απέναντι στις ορέξεις και επιδιώ-
ξεις της εκάστοτε ηγεσίας τού κάθε 
μέλους. Πόσο μάλλον απέναντι στον 
αναθεωρητισμό δυνάμεων όπως η 
Ρωσία.
Η νέα Στρατηγική Αντίληψη της 

Συμμαχίας (που θα εγκριθεί πανη-
γυρικά στη Μαδρίτη), το νέο «όρα-
μα» που προσπαθούν να κτίσουν 
για τη συντήρηση και το μέλλον της 
Συμμαχίας, δεν μπορεί να βασιστεί 
σε αυτή τη λογική. Του να είναι η 
Συμμαχία των 30 χωρών έρμαιο των 
ηγεμονικών και αναθεωρητικών 
βλέψεων του Τ. Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ 
είναι πολύ μεγάλο και πολύ ισχυρό 
για να είναι διαρκώς εκβιαζόμενο 
από την Τουρκία. Διαφορετικά δεν 
έχει και λόγο να υπάρχει.

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κε-
φαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομι-
κής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται 
ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 1990 
καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχι-
κά στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην εφημε-
ρίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο liberal.gr. 
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Παρεμβολές Amazon στο συνδικαλισμό του Μόντρεαλ
Η Amazon κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αφίσες και sms για να παρέμβει στη συνδικαλιστική κίνηση του Μόντρεαλ 

Ένα μεγάλο εργατικό σωματείο στο 
Κεμπέκ αποκαλεί την πρόσφατη 

δράση της διοίκησης μιας αποθήκης της 
Amazon στο Μόντρεαλ «τακτικές εκφο-
βισμού και παρενόχλησης» που παρεμ-
βαίνουν σε μια εκστρατεία συνδικαλι-
σμού που ξεκίνησε πρόσφατα.

Η Confederations des syndicats 
nationalaux είπε ότι το νομικό της τμήμα 
έστειλε στην εταιρεία δύο επιστολές δι-
κηγόρων – στις 20 Μαΐου και στις 2 Ιουνί-
ου – για φερόμενες παραβιάσεις των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων. Ο αντιπρόεδρος 
της ομοσπονδίας David Bergeron-Cyr λέει 
ότι τα μηνύματα κατά των συνδικάτων 
της Amazon είναι «πανταχού παρόντα» 
στην αποθήκη.
«Είναι εκφοβισμός», είπε ο Bergeron-

Cyr σε πρόσφατη συνέντευξή του. «Αυτή 
η αμερικανική εταιρεία πρέπει να σέβε-
ται την εργατική νομοθεσία του Κεμπέκ».

Οι φωτογραφίες που προβλήθηκαν από 
το «The Canadian Press» από την αίθου-
σα διαλειμμάτων των εργαζομένων της 
αποθήκης του Μόντρεαλ δείχνουν αφί-
σες επιχρισμένες σε κάθε έναν από τους 
διαφανείς τοίχους που χωρίζουν τα τρα-
πέζια φαγητού.
«Σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε για τον 

εαυτό σας», οι αφίσες λένε. «Δεν πιστεύ-
ουμε ότι χρειαζόμαστε έναν τρίτο μεταξύ 
μας». Η εταιρεία έστειλε sms – τα οποία 
προβλήθηκαν επίσης από τον Καναδικό 
Τύπο – στα προσωπικά τηλέφωνα των 
εργαζομένων, λέγοντάς τους ότι έχουν 
το δικαίωμα να αποφασίσουν αν θα υπο-
γράψουν μια κάρτα συνδικάτου ή μια 
ηλεκτρονική αίτηση. 
«Είναι θεμελιώδες δικαίωμά σας να 

υπογράφετε ή να πείτε «όχι, ευχαριστώ» 
ή «δεν ενδιαφέρομαι», αναφέρουν τα 
γραπτά μηνύματα.
Σύμφωνα με τον Εργατικό Κώδικα του 

Κεμπέκ, ένας εργοδότης έχει δικαιώματα 
ελεύθερου λόγου, αλλά δεν επιτρέπεται 
να παρεμβαίνει σε μια εκστρατεία συνδι-
καλισμού, ούτε να εκδίδει απειλές ή υπο-
σχέσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 
την εξουσία του για να παρακινήσει τους 
υπαλλήλους να υιοθετήσουν τις απόψεις 
του. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν ή να μη 
λαμβάνουν τα μηνύματα του εργοδότη 
για τα συνδικάτα.
Ο Frederic Pare, καθηγητής εργατικών 

δικαιωμάτων στο Université du Québec 
a Montréal, λέει ότι η στρατηγική της 
Amazon να δημοσιεύει ειδοποιήσεις στο 
διάλειμμα και να στέλνει sms «μπορεί να 
είναι προβληματική» εάν καταστεί συνε-
χής. «Είναι θέμα ισορροπίας», είπε ο Pare 
σε πρόσφατη συνέντευξή του. Η προσέγ-
γιση της Amazon, πρόσθεσε, αντανακλά 
μια αμερικανική νοοτροπία που δε θα 
δουλέψει στο Κεμπέκ. «Η Amazon έρχε-
ται εδώ… αλλά έχει έναν παλιό αμερι-
κανικό τρόπο να κάνει δουλειές όπου ο 
εργοδότης έχει μεγαλύτερη μόχλευση», 
είπε ο Pare. «Εδώ… με τον συνδικαλισμό, 
οι εργοδότες δεν έχουν λόγο».

Ο Bergeron-Cyr είπε, ότι οι εργαζόμενοι 
επικοινώνησαν με την εργατική του ομο-
σπονδία νωρίτερα τον Απρίλιο και ξεκίνη-
σαν μια οργανωτική προσπάθεια, εν μέ-
ρει, για υψηλότερους μισθούς, οι οποίοι, 
όπως είπε, κυμαίνονται γύρω στα $17 ή 
$18 την ώρα. Οι συνδικαλισμένοι εργα-
ζόμενοι σε συγκρίσιμες εργοστασιακές 
θέσεις εργασίας στην επαρχία, βγάζουν 
από 26 έως 30 δολάρια την ώρα, είπε.
«Ο φόρτος εργασίας και ο ρυθμός όλων 

είναι τρελοί», είπε ο Bergeron-Cyr. «Οι 
άνθρωποι βρίσκονται υπό πίεση… Πολ-

λοί από αυτούς είναι μετανάστες που 
δε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και η 
Amazon το χρησιμοποιεί αυτό προς όφε-
λός της».
Εάν περισσότεροι από τους μισούς από 

τους 250 έως 300 υπαλλήλους της απο-
θήκης υπογράψουν κάρτα μέλους, η επι-
τροπή εργασιακών σχέσεων του Κεμπέκ 
μπορεί να πιστοποιήσει το σωματείο.
Αρκετοί εργαζόμενοι, τους οποίους 

το Canadian Press συμφώνησε να μην 
αναγνωρίσει, επειδή φοβούνται τις επι-
πτώσεις στην εργασία, περιέγραψαν, 
όπως είπαν, ξεκάθαρες προσπάθειες της 
Amazon να αποτρέψει τη συνδικαλιστική 
οργάνωση. Όλοι μίλησαν για προσπάθει-
ες των διευθυντών να χωρίσουν ομάδες 
εργαζομένων που μιλούσαν για το συνδι-
κάτο και για προφορικές απειλές για κλεί-
σιμο της αποθήκης εάν συνδικαλιστούν.

Ένας εργάτης είπε ότι η ζωή του έγι-
νε άθλια από τότε που πρόφερε τη λέξη 
«συνδικάτο» στη δουλειά. «Κάθε συνά-
δελφος που μου μιλάει, μετά από λίγα 
δευτερόλεπτα, ανακρίνεται από το διευ-
θυντή. Όταν το κάνουν αυτό, οι άνθρω-
ποι δε θέλουν να μιλήσουν πια μαζί σου. 
Απομονώνομαι», είπε.

Ένας άλλος εργαζόμενος είπε: «Οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους 
μιλάς πιστεύουν ότι αξίζουμε περισσότε-
ρα. Αλλά δε θέλουν να υπογράψουν την 
κάρτα του συνδικάτου, επειδή φοβού-
νται ότι η εταιρεία θα μάθει ότι το έκαναν 
και θα τους απολύσει».

Η εκπρόσωπος της Amazon Canada, 
Ryma Boussoufa, δήλωσε ότι η εταιρεία 
δεν πιστεύει ότι «τα συνδικάτα είναι η 
καλύτερη απάντηση για τους υπαλλή-
λους μας». Αλλά πρόσθεσε: «Κανένα 

άτομο στην οργάνωσή μας δε θα εξανα-
γκάσει, θα εκφοβίσει, θα απειλήσει, θα 
δώσει υποσχέσεις ή θα επηρεάσει αδι-
καιολόγητα την απόφαση των εργαζομέ-
νων μας, να ενταχθούν σε ένα σωματείο 
ή να μη γίνουν μέλη σε ένα σωματείο, και 
οποιοιδήποτε ισχυρισμοί αυτού του εί-
δους είναι απλώς αβάσιμοι».

Αρκετές ομάδες εργαζομένων από τις 
αποθήκες της Amazon σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένου του Μόντρεαλ, 
ανέφεραν δύσκολες συνθήκες εργασίας, 
που περιλαμβάνουν 10ωρες βάρδιες και 
την ανάγκη γρήγορης συσκευασίας των 
προϊόντων, κάτι που, όπως είπαν, οδηγεί 
σε τραυματισμούς. Ανέφεραν επίσης, ότι 
οι διευθυντές στρεσάρουν υπερβολικά 
τους υπαλλήλους για να λάβουν μπόνους 
και ότι οι αποθήκες είναι εξοπλισμένες 
με παρεμβατικά συστήματα επιτήρησης.
Όταν ρωτήθηκε για τις υποτιθέμενες 

κακές συνθήκες εργασίας, η Μπουσούφα 
είπε ότι η Amazon πασχίζει για μια κουλ-
τούρα ασφάλειας και απαρίθμησε τα 
οφέλη που προσφέρει η εταιρεία, όπως 
η οδοντιατρική περίθαλψη και οι επιδο-
τήσεις διδάκτρων.
Τον Απρίλιο, οι εργαζόμενοι σε μια απο-

θήκη της Amazon στη Νέα Υόρκη πραγμα-
τοποίησαν την πρώτη επιτυχημένη οργα-
νωτική προσπάθεια των ΗΠΑ στην ιστο-
ρία του γίγαντα λιανικής. Οι εργαζόμενοι 
σε μια δεύτερη εγκατάσταση στην πόλη, 
ωστόσο, ψήφισαν συντριπτικά κατά του 
συνδικαλισμού. Εν τω μεταξύ, άλλες προ-
σπάθειες συνδικαλισμού βρίσκονται σε 
εξέλιξη, σε τοποθεσίες της Amazon στην 
Αλμπέρτα και το Οντάριο.

© Canadian Press
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Call 514 274-1100 or 514 274-1459

Problems with pests, 
insects or rodents???
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• Written Guarantee
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• Industrial
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for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association
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dimitris@newsfirst.ca
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Aglaia Revelakis
Municipal councillor
District of Chomedey
514-272-9798
a.revelakis@laval.ca

Χρόνια Πολλά 
για την Εορτή του Πατέρα
Εύχομαι σε όλους τους πατέρες που 
τιμούμε και αγαπάμε
τόσο πολύ
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Στις 12 Ιουνίου 2022, η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ διεξήγαγε εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για 

μια θετική και δυναμική αλλαγή στην Κοινότητά μας.

Πλέον, άνεμος ελπίδας και ενθουσιασμός κυριαρχούν, καθώς είδαμε τους νέους να συμμετέχουν 
δυναμικά και να προδιαγράφουν το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Είδαμε μέλη που δεν είχαν ψηφίσει επί 40 και πλέον χρόνια και ανθρώπους που ήταν μέλη τα 
τελευταία 63 χρόνια, ηλικιωμένους σε αναπηρικά καροτσάκια και με μάσκες οξυγόνου να ήταν 

μεταξύ εκείνων που ήλθαν με θάρρος και αποφασιστικότητα να ψηφίσουν.

Αυτά δείχνουν ότι ανοίγεται μια νέα εποχή για την Κοινότητά μας!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποστηρικτές μας. Χωρίς αυτούς, δε θα μπορούσαμε 
να υπερβούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και μαζί ξεπεράσαμε. Εκτιμούμε επίσης τη 

σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ευχαριστώ την αντιπολίτευση και όλους τους υποψήφιους που συμμετείχαν και έδειξαν πάθος 
και δέσμευση για τη βελτίωση της Κοινότητάς μας.

Συγχαρητήρια στον κ. Χρήστο Σύρρο για την εκλογή του και την κα Βούλα Νεοφωτίστου, με την 
οποία ελπίζουμε να συνεργαστούμε για το κοινό μας σπίτι, την Κοινότητά μας. Είναι επιτακτική 

ανάγκη όλα τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. να  εργαζόμαστε ενωμένα, με φρόνηση, ήρεμα και 
αρμονικά, για να αποτελούμε πρότυπα προς τη νεολαία μας, που μας κοιτάζει και θέλει να μας 

βλέπει ως παράδειγμα ενότητας και συνεργασίας.

Εμείς οι Έλληνες τρέφουμε εξαιρετική υπερηφάνεια για την κληρονομιά μας. Ας διαφυλάξουμε 
αυτή την κληρονομιά, για να κάνουμε τους προπάτορές μας να αισθάνονται σίγουροι ότι το έργο 

τους βρήκε άξιους απογόνους. 

Είμαστε μια ομάδα που πιστεύει στη συμμετοχή και θα κάνει τα πάντα για να εμπνεύσει ελπίδα, 
διαφάνεια, πρόοδο και εξέλιξη, εντός της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

«Είμαστε αυτό που συνεχώς κάνουμε. Γιατί η αριστεία, δεν είναι πράξη, αλλά συνήθεια».   
           Αριστοτέλης

Δρ. Γεώργιος Τσούκας

On June 12, the Hellenic Community of Greater Montreal came together and powerfully showed 
the relevance and optimism of a positive change within our Community.

Hope and enthusiasm are prevalent, as we saw the presence of youths sparking general 
excitement over what is to come. Members who had not voted in over 40 years, and people who 

have been members for the last 63 years, as well as the elderly with wheelchairs and oxygen 
masks, were among the courageous who came to vote. A new era is at hand!

We would like to thank all of our supporters; without you we could not have surpassed the 
challenges that we faced and together overcame. We also appreciate the hard work and 

dedication of the Election Committee.

Thank you to the opposition and all of the candidates who participated and showed passion and 
commitment for the betterment of our community.

Congratulations to Mr. Christos Sirros for being elected and Ms. Voula Neofotistou with whom we 
hope to work together for our home, our Community. It is imperative that all the elected board 
members work in union with humility, peace and harmony for our youth who is looking up to us 

to set an example. We Hellenes have extraordinary pride in our heritage. Let’s broaden this legacy 
to make our forefathers certain that their work was not in vain.  

We are a Team that believes in inclusion and will do everything possible to inspire hope, 
transparency, progress and evolution within the Hellenic Community of Greater Montreal.

“We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit.” – Aristotle

Dr. George Tsoukas

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δρ Γεώργιος Τσούκας για τις Εκλογές του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΜΜ ανακοινώνει τη νίκη της ομάδας 

«Αναγέννηση» που κέρδισε με πλειοψηφία

PRESS RELEASE

Dr. George Tsoukas announces a majority victory for 
Team Anagenisis

HCGM Board of Directors Elections

CONCEPT DESIGN TA NEA
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of$60+at the supermarketYou pay only $35

Reserve yours TODAY

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com                            @panierdufermier

2 EASY STEPS:
Book your basket online or by phone 
from Monday to Thursday

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

Fresh products! Nice variety! Excellent value!Fresh products! Nice variety! Excellent value!
Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμαΜόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Στη φωτογραφία ένα μέλος της κοινότητας  που ήρθε να 
ψηφίσει περιμένει να ελέγξει το όνομα του η εκπρόσωπος 
εθελόντρια της εφορευτικής επιτροπής για να του δώσει το 
ψηφοδέλτιο. (Φωτ.: NEWSFIRST)

Στη φωτογραφία μέλη της κοινότητας περιμένουν τη σειρά 
τους να ψηφίσουν. Όπως διαπιστώθηκε φέτος πολλά από 
αυτά ήταν νεαρής ηλικίας και ψήφιζαν για πρώτη φορά 
στις κοινοτικές εκλογές. (Φωτ.: NEWSFIRST)

Στη φωτογραφία η πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής 
κα Μπάτση με τον αντιπρόεδρο κ. Ανδρεόπουλο πλαισιω-
μένη από εθελοντές και παρατηρητές των ομάδων, μεταξύ 
αυτών η φαρμακοποιός κα Καραίνδρου (Φωτ.: NEWSFIRST)

Τα μέλη επέλεξαν ΕΝΟΤΗΤΑ κάνοντας ΠΡΑΞΗ  
την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της Κοινότητας
Μήνυμα συνεργασίας του Δρ. Γιώργου Τσούκα στο Χρήστο Σύρρο

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2022. Μια ιστο-
ρική μέρα για το μέλλον της Ελληνι-

κής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. Το 
προαύλιο  του Κοινοτικού Κέντρου μου 
θύμιζε τις αναμνήσεις που έζησα εδώ 
και 30 χρόνια στις εκλογές της 14ης Ιου-
νίου 1992. Τότε, όπως και φέτος, τρεις 
ομάδες διεκδικούσαν τη διοίκηση της 
κοινότητας. 

Στη μία ομάδα αρχηγός ήταν ο γιατρός 
Γιώργος Τσούκας με την «Αναγέννηση», 
ο πρώην βουλευτής και διπλωμάτης Χρή-
στος Σύρρος ήταν ο αρχηγός της Ομάδας 
«Πράξις» και η Ομάδα «Ενότητα» είχε αρ-
χηγό την πρώην ταμία της ΕΚΜΜ, κυρία 
Βούλα Νεοφωτίστου. 
Όλα έδειχναν ότι οι φετινές εκλογές θα 

έγγραφαν ρεκόρ συμμετοχής μελών. Από 
το πρωί είχαν συγκεντρωθεί ουρές για να 
ψηφίσουν. Στις αρχές υπήρχε μια κάλπη 
για κάθε ελληνικό γράμμα της αλφαβή-
του. Αργότερα όμως η εφορευτική επιτρο-
πή – βλέποντας ότι υπήρχε καθυστέρηση 
της ψηφοφορίας – μείωσε τον αριθμό των 
καλπών. Αυτό βοήθησε στην επιτάχυνση 
της ψηφοφορίας.
Τα πηγαδάκια έπαιρναν και έδιναν έξω 

στο προαύλιο της κεντρικής εισόδου του 

κοινοτικού κέντρου. Στα δε πρώτα σκαλο-
πάτια, εθελοντές και υποψήφιοι της κάθε 
ομάδας μοίραζαν το ψηφοδέλτιο με τους 
αριθμούς και τα ονόματα των υποψηφίων 
τους. Η δε ομάδα «Αναγέννηση» κοντά 
στο πεζοδρόμιο, είχε στήσει τη δικιά της 
τέντα με καρέκλες, τραπέζι με φυλλάδια 
του προγράμματος. Μερικοί ξένοι που 
περνούσαν ρωτούσαν τι γίνεται και όταν 
τους έλεγαν ότι πρόκειται για εκλογές της 
κοινότητας τα είχαν χαμένα. Σημειωτέων, 
ότι τα φετινά αποτελέσματα βγήκαν στις 
6:40 το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουνίου.

ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Ο Θεοφιλέστατος Ιάκωβος, μεταξύ άλ-

λων, εξέφρασε το θαυμασμό του για την 
κινητικότητα που διαπίστωσε στις φετι-
νές εκλογές. «Είναι καλό», είπε, «διότι 
βλέπουμε τους Έλληνες οι οποίοι εκφρά-
ζουν την επιθυμία τους να εκφέρουν μια 
άποψη σχετικά με τα τεκταινόμενα της 
ελληνικής κοινότητας και αυτό είναι πολύ 
ενθαρρυντικό ιδιαίτερα που βλέπουμε νε-
ότερους ανθρώπους», δήλωσε. 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ως πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, 
η κα Ζωή Μπάτση μαζί με τον Αντιπρόε-
δρο κ. Γιώργο Ανδρεόπουλο εξέφρασαν 
επίσης τη χαρά τους για τη συμμετοχή των 

νέων στις φετινές εκλογές.
Η κα Μπάτση υποσχέθηκε ότι θα κάνουν 

συστάσεις για την καλυτέρευση της διεξα-
γωγής των εκλογών. «Θα ζητήσουμε συ-
στάσεις από τα μέλη της επιτροπής μας. 
Νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξουν τους 
εσωτερικούς κανονισμούς».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Νομίζω ότι η διαδικασία των εκλογών, 

καθώς και των γενικών συνελεύσεων, θα 
μπορούσε να βελτιωνόταν αν η νέα διοί-
κηση έκανε δύο πραγματάκια.

Πρώτον: Όταν κάποιος γράφετε μέλος 
να του δίδεται κάρτα – ταυτότητα μέλους 
(υπήρχε πολύ παλιά, τη δεκαετία του ’70), 

η οποία θα έχει φόντο ένα σκούρο χρώμα 
που θα μπορούν εύκολα να βλέπουν οι 
καταμετρητές στις γενικές συνελεύσεις. Η 
κάρτα αυτή θα μείωνε το χρόνο που χρει-
άζεται η εξακρίβωση του μέλους για να 
ψηφίσει. 

Δεύτερον: Να δίδονται σε όλα τα μέλη 
αντίγραφα των εσωτερικών κανονισμών 
στην Ελληνική ή την Αγγλική, για να γνω-
ρίζουν τις διαδικασίες. 

Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟ-
ΓΩΝ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥ-
ΝΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»

Η ώρα είναι 6 το πρωί της 
Δευτέρας 13 Ιουνίου. Στο 
τραπέζι μέλη της εφορευτι-
κής επιτροπής ελέγχουν και 
εξακριβώνουν τα αποτελέ-
σματα στους υπολογιστές.  
(Φωτ.: NEWSFIRST)

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Η ΟΜΑΔΑ για την Κοινότητά μας
«Για την επαναφορά της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής, για την πρόοδο της ΕΚΜΜ»

Στις 12 Ιουνίου 2022, εσείς αποφασίζετε το μέλλον της ΕΚΜΜ. Ψηφίστε τον Χρήστο Σύρρο και τα μέλη της Ομάδας Πράξις.
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Στυλιανός Χούλης
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Χρυσάνθη (Σάντυ) Νικολοπούλου

Λώρη Κέζα

Σοφία Κακουράτου

Βασίλειος Χριστοδουλόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – CENTRAL BOARD OF DIRECTORS
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Η ΟΜΑΔΑ για την Κοινότητά μας
Οι αξίες μας: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Στις 12 Ιουνίου 2022, εσείς αποφασίζετε το μέλλον της ΕΚΜΜ. Ψηφίστε τον Χρήστο Σύρρο και τα μέλη της Ομάδας Πράξις.

Χρήστος Πετσίνης

Αναστάσιος Τσολάκος

Διονύσης Καρασταμάτης

Κατερίνα Παπαχρήστου Γεράσιμος Τουλιάτος

Γιώργος Γκουλάκος

Άννα Γεωργαντά Κώστας ΜαργαρίτηςΣπήλιος Βασιλόπουλος

Μαρία Βαρβαρίγου

Δημήτρης Κατσαούνης

Κωνσταντίνος Δουράνος

Γιώργος Λαζαρίδης

Χρήστος Παπαχρήστου

Γιώργος Μανούσος

Φαίδρα Ντανιέλλ Εφραιμίδου

Κατερίνα Χούλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ – MONTREAL REGIONAL BOARD

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΒΑΛ – LAVAL REGIONAL BOARD

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ: 
• Μια ενωμένη και δυνατή Κοινότητα για όλους
• Επαγγελματικές και ποιοτικές υπηρεσίες για τις ανάγκες της παροικίας μας
• Οικονομική ανάπτυξη μέσω σωστής διακυβέρνησης
• Καλλιέργεια των μελλοντικών πρεσβευτών του Ελληνισμού 
• Αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών της Κοινότητάς μας:

• Αριστεία στην Εκπαίδευση
• Ενδυνάμωση των Εκκλησιών
• Δημιουργία δυναμικού Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος και Αθλητικού Κέντρου
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ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΒΑΛ

ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ

Για τα Περιφερειακά Συμβούλια

ΜΟΝΤΡΕΑΛ
4 1 2 5

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓΡΑΠΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

20 228 11 15
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΣΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ
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ΜΑΡΙΑ

ΛΟΝΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΟΥΚΑΚΟ 
ΣΕΒΑΣΤΗ 
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ

Συγχαρητήρια στα μέλη της ομάδας μας για 
την εκλογή τους δια βοής. Ανυπομονούμε να 
συνεργαστούμε με αυτή την υπέροχη ομάδα, για 
να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες
που προσφέρουμε στη Νότια Ακτή και να 
στηρίξουμε τα σχολεία και την εκκλησία μας.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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Είμαστε μια ομάδα 
Ατόμων με κοινοτική συνείδηση που προχωρούν μαζί με 
ένα σαφές όραμα για την πρόοδο, την ανάπτυξη και τη 
συνέχεια της ΕΚΜΜ.

Βασιζόμενοι σε  προηγούμενες επιτυχίες, οικοδομούμε μια 
ισχυρότερη Κοινότητα για τις μελλοντικές γενιές.

Να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την ελληνική 
γλώσσα και τον πολιτισμό μας,

Να παροχή φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
προς όφελος του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής,

Να διατήρηση και διαιώνιση της Ελληνορθόδοξης πίστης 
και παράδοσης

Η αποστολή μας 

Η υπόσχεσή μας 
Να παρέχουμε στα μέλη της ελληνικής παροικίας υπηρεσίες, 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, βοήθεια και υποστήριξη για 
όλες τις φάσεις και τα στάδια της ζωής τους.

Δουλεύοντας μαζί, θα:
Διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του οργανισμού

Επεκτείνουμε τα προγράμματα στήριξης 
υπηρεσιών της Κοινότητάς μας (εκκλησίες, 
σχολεία, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες)

Συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την επόμενη γενιά 
Ελλήνων

Οικοδομήσουμε το μέλλον μας

1

2

3

4

20- John Tsinas  
4- Alex Vasilogianis   
5- Greg Vasilogianis

19- George Stroubakis 
5- Evangelia Theologitis
21- Evangelia Tsiolis

Catherine Stephanou 
Stavros Vassilopoulos 
George Xynogalas 
  
 

2- Maria Agrapidou  
1- Dennis Angelopoulos
22- Kosta Christoudoulakis 

10- Demetre Costopoulos   
4- Bill Dimopoulos
6- Chris Kazanas   

Vicky Bablekis 
Maria Lambrinakos 
Vikki Londos  

8- Angelo Eleftheriotis
11- John Kremastiotis
15- Pandelis Palioudakis  
  

9- Jerry Korogiannis  
16- George Paraskevopoulos
18- Panagiotis Rizis

Sevasti Mucaco 
Tony Neocleous  
Aphrodite Stathopoulos   

Για τα Περιφερειακά Συμβούλια

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ (εκλέγεται δια βοής)

ΛΑΒΑΛ

Voula 
Neofotistos 

George 
Alexopoulos  

Anna
Dimitrokalis 

Nicholas
Zaharakis 

George
Theophanous  

Kosta
Kalyvas  

Constance
Karvelas

Maria
Magafourakis 

Aphrodite
Mourelatos

Apostolos
Bakalis 

Harry
Babaroutsis

Dimitris 
Berti 

John
Bombakos

Ulysses 
Pamel

James 
Papadimitriou 

Costa 
Papadopoulos  

George 
Roumeliotis 

Jason
Scoufaras 

John 
Tourlas 

Zacharias
Tourlas 

Tassia 
Tsaousis

Maria 
Zimalis-Probonas 

Andreas
Crilis

Barbara
Kotsoros 

Δρ Γιώργος ΤσούκαςΔρ Γιώργος Τσούκας

Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες στο νέο διοικητικό 
συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 
και στο περιφερειακό συμβούλιο του Λαβάλ. 
Είμαι στο πλευρό σας, για το καλό του Ελληνισμού!

450 686-0166 | Guy.Ouellete.CHOM@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC)  H7W 2H2

Guy Ouellette
MNA for Chomedey Since March 26, 2007
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Οινούσσες: Άρρηκτη σχέση με τη θάλασσα,  
το πέλαγος, το υγρό στοιχείο
Νησιωτικό σύμπλεγμα του Βορείου 

Αιγαίου, ανάμεσα στη Χίο και τη 
μικρασιατική χερσόνησο της Ερυθραίας, 
οι Οινούσσες είναι μια ακόμη υπέροχη 
γωνιά της χώρας μας, άγνωστη στους 
περισσότερους. Το μεγαλύτερο νησί του 
συμπλέγματος είναι η Oινούσσα ή Αι-
γνούσα, με έκταση 14 τ. χλμ. και ακτο-
γραμμή 48 χλμ.
Tα κυριότερα από τα υπόλοιπα νησάκια 

του συμπλέγματος είναι τα ακόλουθα: 
Πασάς ή Παναγιά (το δεύτερο σε μέγε-
θος νησί), Άγιος Παντελεήμων, Παπαπο-
ντικάδικο, Πατερόνησο, Νησί Πίττας, Γαϊ-
δουρόνησος, Ποντικονήσι, Αρχοντόνησο, 
Βάτος, Σάντα Παναγιά και Πρασονήσια.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Οι Οινούσσες μνημονεύονται ως γεω-

γραφική θέση από αρχαίους συγγραφείς, 
όπως ο Εκαταίος ο Μιλήσιος και ο Πλίνιος 
ο νεότερος. Ο Hρόδοτος δίνει την πληρο-
φορία ότι ήθελαν να τις αγοράσουν οι 
Φωκαείς, αλλά οι Xιώτες απάντησαν αρ-
νητικά (β’ μισό 6ου αιώνα π.Χ.). Ο Θου-
κυδίδης αναφέρεται στη χρήση των Οι-
νουσσών ως ορμητηρίου του αθηναϊκού 
στόλου στις επιχειρήσεις κατά της πόλης 
της Χίου.
Στους κατοπινούς αιώνες οι Οινούσσες 

ακολούθησαν, κατά πάσα πιθανότητα, 
την τύχη της Χίου. Το 14ο αιώνα κύριοι 
της Οινούσσας ήταν οι Γενοβέζοι, ενώ 
τους δύο επόμενους αιώνες τα νησιά 
ήταν ακατοίκητα και αποτελούσαν τόπο 
συνάντησης πειρατών. Το 1566 τα κατέ-
λαβαν οι Tούρκοι, ενώ το 1675 πέρασαν 
στους Ενετούς. Γνωστές έμειναν στην 
ιστορία ως «ναυμαχίες των Oινουσσών» 
δύο συγκρούσεις βενετσιάνικου και 
τουρκικού στόλου στα νερά τους.
Στο α’ μισό του 18ου αιώνα η Οινούσ-

σα αποικίστηκε από καρδαμυλίτες βο-
σκούς και γεωργούς, που δημιούργησαν 
τον πρώτο οικισμό, στη θέση «Κάστρο». 
Μετά την καταστροφή της Χίου, το 1822, 
πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν την Οι-
νούσσα, στην οποία επέστρεψαν το 
1829. Τα χρόνια του Κριμαϊκού Πολέμου 
(1853-1856) θεωρούνται αφετηρία της 
ναυτιλιακής ανάπτυξης των Οινουσσών. 
Στις 20 Νοεμβρίου 1912 τερματίστηκε η 
τουρκική κυριαρχία, ενώ το 1922, με τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, σημειώθηκε 

δημογραφική ενίσχυση των Οινουσσών, 
χάρη στην εγκατάσταση σημαντικού 
αριθμού προσφύγων. Το Μάιο του 1941 
τα νησιά κατέλαβαν οι Γερμανοί, ενώ 
μετά την απελευθέρωση παρατηρήθηκε 
ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα.

Η ΟΙΝΟΥΣΣΑ (ΑΙΓΝΟΥΣΑ)
Το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος 

είναι ένας τόπος με μακρά ναυτική πα-
ράδοση και δυναμική παρουσία στη σύγ-
χρονη παγκόσμια ναυτιλία. Είναι ευρέως 
γνωστό, ότι ανάμεσα στους απόδημους 
Οινουσσιώτες συγκαταλέγονται επιφα-
νείς εφοπλιστές, με πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινό-
τητα. 
Οι επισκέπτες της Οινούσσας συνα-

ντούν ένα γαλήνιο τοπίο, ένα ιδιαίτερα 
ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, όταν 
περπατούν στα όμορφα σοκάκια της 
αρχοντικής πολιτείας με τα πετρόχτιστα 
κεραμοσκεπή σπίτια και αρχοντικά καπε-
ταναίων και εφοπλιστών, τα ωραία δημό-
σια κτίρια, τα αγάλματα ευεργετών. 
Άνθρωποι με το βλέμμα στραμμένο 

πάντα στη θάλασσα, οι χαμογελαστοί 
Οινουσσιώτες, με το χαλαρό ρυθμό 
ζωής και τη λεπτή αίσθηση του χιούμορ, 
υποδέχονται τους ταξιδιώτες με μεγάλη 
εγκαρδιότητα και τους κάνουν να νιώ-
σουν άνετα από την πρώτη στιγμή. 

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΦΑΝΟΥΣ  
ΝΑΥΤΗ KAI Ο ΑΪ-ΝΙΚΟΛΑΣ
Επιφανών ναυτών πάσα θάλασσα τά-

φος: οι λέξεις αυτές, που είναι χαραγ-
μένες στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη, 
στην πλατεία Ναυτοσύνης της Οινούσσας 
(Αιγνούσας), φανερώνουν την άρρηκτη 
σχέση της γραφικής πολιτείας του Βορεί-
ου Αιγαίου με τη θάλασσα, το πέλαγος, 
το υγρό στοιχείο.
Έργο του γλύπτη Λ. Λαμέρα, το ανάγλυ-

φο, που ανεγέρθηκε το 1952 με δαπάνη 
του Σπύρου Αντωνίου Λαιμού και των 
παιδιών του στη μνήμη της συζύγου και 
μητέρας τους, Ειρήνης Σ. Λαιμού, τοπο-
θετήθηκε αρχικά (1953) στο δημοτικό 
κήπο και μεταφέρθηκε αργότερα (1984) 
στην πλατεία.
Ο Αϊ-Νικόλας, ο διαχρονικός προστάτης 

του Αιγνουσιώτη ναυτικού στα θαλασσι-
νά ταξίδια του, είναι ο πολιούχος της Οι-
νούσσας. Τάματα ναυτικών και λείψανα 
αγίων φυλάσσονται στο ναό του, που φέ-
ρει ωραίες τοιχογραφίες.

Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΓΟΡΓΟΝΑ ΚΑΙ 
Η ΟΙΝΟΥΣΣΙΑ ΜΗΤΕΡΑ
Η αύρα των καραβοκύρηδων ξεπηδά 

από κάθε μνημείο και κτίσμα της Οινούσ-
σας: τη Χάλκινη Γοργόνα, που υποδέχε-
ται τους επισκέπτες ακουμπώντας πάνω 

σε ένα βράχο, την Οινουσσία Μητέρα 
(1979), δωρεά του Στέφανου Διαμ. Πα-
τέρα, τα αγάλματα των μεγάλων ευεργε-
τών, το ναυτικό όμιλο και τα ναυτικά εκ-
παιδευτήρια, προπάντων δε το εξαίρετο 
Ναυτικό Μουσείο. 

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το εν λόγω Μουσείο, το οποίο ιδρύθη-

κε το 1991 από το Νικόλαο Σπ. Λαιμό, 
αντικατέστησε παλαιότερο ναυτικό μου-
σείο, που είχαν δημιουργήσει το 1965 
κάτοικοι του νησιού. Στα εκθέματά του 
περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής 
(πλοιογραφίες) του Χιώτη θαλασσογρά-
φου Αριστείδη Γλύκα, μοντέλα εμπορι-
κών πλοίων των Οινουσσών, μοντέλα 
πλοίων κατασκευασμένα από Γάλλους 
αιχμάλωτους των Ναπολεόντειων Πολέ-
μων, ναυτικά όργανα διαφόρων μεγεθών 
και εργαλεία καραβομαραγκών, παλαιές 
φωτογραφίες, συλλογή όπλων 18ου και 
19ου αιώνα.

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KAI ΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ  
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Με δαπάνες εφοπλιστικής οικογένειας 

του νησιού, αυτής των Πανάγου και Αι-
κατερίνης (Κατίγκως) Πατέρα, οικοδομή-
θηκε η γυναικεία μονή του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, στο βορειοδυτικό τμήμα 
του νησιού, στη θέση «Τσελεπή». Το κα-
θολικό της μονής, που εγκαινιάστηκε το 
1965, κοσμούν αγιογραφίες που φιλοτε-
χνήθηκαν με βάση σχέδια του Φώτη Κό-
ντογλου. Την ωραιότερη θέα στο νησί χα-
ρίζει το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, πάνω 
από τον οικισμό.

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΣΤΑ  
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΗΣΑΚΙΑ
Από τα υπόλοιπα νησάκια του συμπλέγ-

ματος των Οινουσσών ξεχωρίζουν το Πα-
τερόνησο, απέναντι από το λιμάνι της 
Οινούσσας, με την εκκλησία της Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρα και τη βίλα της οι-
κογένειας Πατέρα, ο Άγιος Παντελεήμων, 
στην είσοδο του λιμανιού, με την ομώνυ-
μη εκκλησία και την εκκλησία της Αγίας 
Αικατερίνης, και ο Πασάς (Παναγιά), με 
την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο 
δυτικό τμήμα του και γραφικό φάρο στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του.

Το γραφικό Πατερόνησο απέναντι  Το γραφικό Πατερόνησο απέναντι  
από το λιμάνι της Οινούσσας,  από το λιμάνι της Οινούσσας,  
καράβι έτοιμο να σαλπάρει  καράβι έτοιμο να σαλπάρει  
(πηγή: Γιάννης Τούντας)(πηγή: Γιάννης Τούντας)

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

System Includes:
• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way  
         key chain remote with icon display
•1  x battery backup, power supply,  
         telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
SATELLITE TV  FIBE TV

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Καλημέρα 
Πατρίδα

Απ' ευθείας μετάδοση και στο icitelevision.caΑπ' ευθείας μετάδοση και στο icitelevision.ca

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ | 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Κυριακή 19 Ιουνίου: 
7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
Δευτέρα 20 Ιουνίου 
9:30 το πρωί
Τρίτη 21 Ιουνίου: 
8:30 το πρωί
Τετάρτη 22 Ιουνίου: 
5:30 το πρωί
Πέμπτη 23 Ιουνίου: 
7:30 το πρωί
Παρασκευή 24 Ιουνίου: 
8:30 το πρωί
Σάββατο 25 Ιουνίου: 
9:30 το πρωί

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΑΚΩΒΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ κα ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΤΣΟΥΚΑ
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΥΡΡΟ
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ κα ΜΠΑΤΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΡΕΒΕΛΑΚΗ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ
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Τα πολλά (κρυφά και φανερά) προσόντα της Άνια Κροσίνσκα
Η Άνια Κροσίνσκα είναι μοντέλο και ηθο-

ποιός. Είναι γεννημένη στην Πολωνία 
αλλά μένει μόνιμα στο Οντάριο του Καναδά, 
όπου και μετακόμισε σε νεαρή ηλικία. Έχει 
σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο 
Εγκληματολογικές Επιστήμες. 
Ως μοντέλο έχει κάνει καριέρα με άλλο… 

όνομα, ως Σαρλί Ρίνα. Έχει μερικά βραβεία 
ομορφιάς, όπως δύο φορές Hawaiian Tropic, 
ενώ έχει στεφθεί και Miss Toronto. 
Σε ηλικία 27 ετών (2011) ήταν και στο εξώ-

φυλλο του αμερικανικού Playboy, ενώ έχει 
εμφανιστεί και στα εξώφυλλα του περιοδικού 
στις εκδόσεις Πολωνίας, Σλοβακίας και Ουγ-
γαρίας! Στη Σλοβακία μάλιστα, είχε ψηφιστεί 
το 2016 και Playmate της χρονιάς! 
Γενικά, έχει εμφανίσεις σε πολλά περιοδι-

κά, όπως GQ, Esquire & FHM (2015), Maxim, 
Sports Illustrated (2016) & Lifestyle for Men 
(2017). 
Ως ηθοποιός – η 38χρονη Ania με ύψος 

1.73 μ. – έχει πάρει μέρος στις ταινίες «The 
Handmaid’s Tale (2017) & «All-In» (2012). 
Το 2019 αποφάσισε και «τρέξει» στην πο-

λιτική και πήρε μέρος στις Ομοσπονδιακές 
εκλογές με το Λαϊκό κόμμα του Καναδά (5ο σε 
ψήφους) στην περιοχή Humber River-Black 
Creek του Οντάριο, όμως τα αδιαμφησβήτη-
τα… προσόντα της δεν έφεραν αποτέλεσμα 
για την ίδια και το κόμμα της, εφόσον πήρε 
μόνο 402 ψήφους, το 1,1% του συνόλου της 
περιοχής της… 
Πλέον, εργάζεται ως Μεσίτρια Ακινήτων. Σί-

γουρα, πολλοί (ιδίως… άρρενες) θα ήθελαν 

να τους δείξει το επόμενο σπίτι που θα αγο-
ράσουν!

Ο Ζεράρ Πικέ διέρρευσε ότι αυτός 
και η Σακίρα είχαν «ανοιχτή» σχέση

Στην αντεπίθεση περνά ο Ζεράρ 
Πικέ, βγάζοντας στη… σέντρα τη Σα-

κίρα για τις διαρροές περί… κέρατου, οι 
οποίες οδήγησαν στον πολύκροτο χωρι-
σμό τους, έπειτα από 12 χρόνια σχέσης 
και δύο παιδιά.
Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελό-

να, ακολουθώντας την τακτική των ποπ 
σταρ, άφησε να διαρρεύσει ότι αυτός 
και η Λατίνα τραγουδίστρια είχαν ανοι-
χτή σχέση.

Την είδηση έδωσε στην εκπομπή «Viva 
la Vida» του ισπανικού Telecincoο ο δη-
μοσιογράφος Χοσέ Αντόνιο Αβίλες, φω-
τογραφίζοντας ως πηγή του τον ίδιο τον 
Πικέ, αν και δεν μπορούσε να τον κα-
τονομάσει. «Κάποιος πολύ-πολύ κοντά 
στον Πικέ με διαβεβαίωσε, ότι δεν υπήρ-
ξε καμία απιστία εκ μέρους του» ανέφε-
ρε ο Αβίλες και πρόσθεσε ότι ο Πικέ ξαφ-
νιάστηκε από την απόφαση της Σακίρα 
να χωρίσουν.
Μάλιστα υποστήριξε, ότι ο ποδοσφαι-

ριστής δεν είχε καμία εμπλοκή στην κα-
τάρτιση της ανακοίνωσης για το χωρισμό 
τους, αφήνοντας ουσιαστικά να εννο-
ηθεί ότι η Σακίρα την έγραψε μόνη της 
και στη συνέχεια την εμφάνισε σαν κοινή 
δήλωση.
Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος πέρασε 

στο «ψητό» λέγοντας ότι, σύμφωνα με 
την πηγή του, ο Πικέ και η Σακίρα είχαν 
κάνει ξεκάθαρη συμφωνία για τη σεξου-
αλική ζωή τους, καθώς αποφάσισαν να 
έχουν ανοιχτή σχέση. «Η συμφωνία τους 
ήταν “εσύ κάνε ό,τι θέλεις και εγώ θα 
κάνω ό,τι θέλω”, αλλά να παρουσιάζο-
νται ως ζευγάρι στο κοινό» είπε ο Αβίλες.

© espressonews.gr

Νέες κατηγορίες από τον Μπραντ Πιτ στην 
Αντζελίνα Τζολί για το κτήμα Μιραβάλ

O Μπραντ Πιτ κατηγορεί την πρώην 
σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, ότι 

προσπάθησε να τον βλάψει, πουλώ-
ντας κρυφά το μερίδιό της από το γαλ-
λικό αμπελώνα που απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια του γάμου τους, στον ρωσικής 
καταγωγής δισεκατομμυριούχο, Γιούρι 
Σέφλερ.
Το κτήμα «Σατό Μιραβάλ» βρίσκεται 

στο χωριό Κορέν στη νότια Γαλλία. Δια-
θέτει μία έπαυλη 35 δωματίων περιστοι-
χισμένη από πυκνούς κήπους με σιντρι-
βάνια, λίμνη, εκκλησάκι και ελαιώνα. 
Έγινε γνωστό από τον αμπελώνα που 

διαθέτει και σύμφωνα με τον Πιτ επέν-
δυσε πολλά χρήματα σε αυτό. Το αγόρα-
σαν το 2008 από τον Αμερικανό Τόμας 
Μποβ έναντι 31 εκατομμυρίων λιρών. 
Εκεί η Αντζελίνα είπε το «ναι» στην πρό-
ταση γάμου του Μπραντ και στις 23 Αυ-
γούστου 2014 πραγματοποιήθηκε ο γά-
μος τους στο παρεκκλήσι του κτήματος, 
σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα 

δικαστικά έγγραφα, που κατατέθηκαν 
στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας 
του Λος Άντζελες και τα οποία περιήλθαν 
στην κατοχή του PEOPLE, το κτήμα έγινε 
το «πάθος» του Πιτ που εξελίχθηκε «σε 
μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων 
δολαρίων και σε έναν από τους πιο γνω-
στούς παραγωγούς ροζέ κρασιού στον 
κόσμο».
Ο ηθοποιός κατηγορεί την πρώην σύζυ-

γό του ότι δε συνέβαλε «στην προσπά-
θεια και στην επιτυχία του αμπελώνα», 
ενώ σκόπιμα «επεδίωξε να του προκα-
λέσει ζημιά» δίνοντας το μερίδιό της και 
παραβιάζοντας τη συμφωνία που είχαν 
κάνει, ότι δε θα προβούν σε πώληση χω-
ρίς τη συναίνεση της άλλης πλευράς.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια 
ο Λάμπης;
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; 
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια 
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. 
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην 
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να 
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται 
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, 
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα 
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. 
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους 
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια 
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες 
υποθέσεις τότε άστα να πάνε. 
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να 
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές 
εδώ.
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα 
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην 
Ελλάδα.
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα 
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε 
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. 
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην 
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να 
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.  
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω 
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο 
πρόβλημα για το ταξίδι.
Α-Ποιο;
Μ-Φοβάμαι.
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές 
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ 
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Α-Ανοησίες. 
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. 
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε 
αστυνομικός;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας 
εσύ στην Ελλάδα;
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν 
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν». 
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι 
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. 
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για 
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;
Α-Και το καλό που σου θέλω, μη μουρμουρίζεις 
τα ίδια στον Αγαμέμνονα και τον τρελάνεις τον 
άνθρωπο με τις σαχλαμάρες σου.
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα 
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες 
προφυλάξεις.
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Μ-Α, είπα κι εγώ…
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Για πες μου να τις μάθω.
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που 
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα 
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη 
φαίνεται ότι λείπεις.
Μ-Δίκιο έχεις!
Α-Ύστερα, για καλό και για κακό, σου συνιστώ να 
κλείσεις το γενικό διακόπτη του νερού.
Μ-Καλό κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό 
να κλείσω;
Α-Όχι. Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να 
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες 
από αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα 
με προγραμματισμό. Με αυτό τον τρόπο έστω 
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και 
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που 
καιροφυλακτούν.
Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε 
βοηθάει που έχω σπίτι;
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο 
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει 
τα πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι 
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε 
κλέψουν.
Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη 
φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες 
ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις 
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι 
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε 
θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους 
αλλάξεις σε τέσσερα.
Μ-Άλλο;
Α-Το πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να 
πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και 
σου χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι 
είμαστε.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε ασφάλεια με την 
πιστωτική μας κάρτα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου 
καλύτερα.
Μ-Οκ, αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Μην κρατάς τσάντα που θα μπορούν να την 
αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Μ-Καλά λες.
 Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου. 
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας 
πουθενά;
Α-Λέει ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Μ-Πολύ ωραία.
Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και 
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που 
ευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
Α-…άδα μας. Πέστο ψέματα! 
Μ-Καμία άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά 
χαρίσματα στον κόσμο.
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει 
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄ 
ρθείτε μαζί μας κι εσείς στην Ελλάδα;
Α-Δύσκολο, έχει πολλές δουλειές γι΄ αυτό και 
θέλει να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως 
φιλενάδα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και να με 
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο. 
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην 
Ελλάδα πας, σίγουρα θα περάσεις καλά!

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

Προσέχουμε τα πράγματά σας... 
σεβόμαστε το όνομά μας.

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα.

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

το λάδι σας από το χωριό σας 
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Fabreville Charming semi detached cottage 
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full 
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic 
flooring and patio doors leading to the 
wooden deck, separate living room, finished 
basement with 2nd fully renovated bathroom, 
good size fenced backyard, quiet residential 
area close to schools and parks

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo 
for rent in an excellent location, large living 
room, 2 good size bedrooms, new counter 
tops and backsplash in kitchen, freshly 
painted, very clean and well maintained 
building. Includes 1 indoor parking spot. 
Available immediately!!!

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly 
in the back. Great for investors or contractors, Residential zoning 
permitting building up to a three storey building. Property has been 
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing 
work to be done to make it suitable for residential living. Great 
potential!!

Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on 
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you 
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept 
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen 
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of 
the river.

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
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Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, καλημέρα κορί-
τσι μου. Πώς είσαι;

Α-Καλημέρα. Πάλι είσαι στα… «όπα» σου;
Μ-Γιατί να μην είμαι; Καλοκαίρι έρχεται…
Α-Διότι πίστευα ότι θα ήσουν στενοχωρη-

μένη που δε βγήκε η ομάδα της Βούλας.
Μ-Ναι, αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη και 

ακόμα ψάχνουν να βρουν τα αίτια της ήτ-
τας.

Α-Μα αυτή δεν ήταν απλώς ήττα. Περισ-
σότερο στραπάτσα θα την έλεγα.

Μ-Έστω.
Α-Μη μου πεις πως άλλαξες γνώμη και 

ψήφισες διαφορετικά και όχι μονοκούκι 
όπως μου διατυμπάνιζες;

Μ-Δε σου λέω. Αλλά καλά το μάντεψες.
Α-Δηλαδή;
Μ-Τι δηλαδή; Το συζήτησα και με τον Αγα-

μέμνονα και μου εξομολογήθηκε ότι θα 
ψήφιζε περισσότερο άτομα από την ομάδα 
του ιατρού παρά των άλλων. Μην ξεχνάς, 
ότι όταν είχε πάθει εκείνο το ιατρικό περι-
στατικό ο Δρ. Τσούκας επεμβαίνοντας τον 
έσωσε και το θεράπευσε.

Α-Ναι μου το έχεις πει. Τον πρόλαβε στο 
πάρα πέντε. Τώρα θα ήσουν χήρα…

Μ-Αλλά δεν είμαι. Φάε τη γλώσσα σου…
Α-Λοιπόν, για πες μου εντέλει, τι έκανες; 
Μ-Αν και η ψήφος είναι μυστική θα σου 

πω εν ολίγης.
Α-Ακούω.
Μ-Μπορώ να σου πω ότι ψήφισα και τους 

τρεις αρχηγούς.
Α-Αλλά η Βούλα σου δε βγήκε…
Μ-Ναι και θα έπρεπε.
Α-Σίγουρα πολλά άτομα που τις υποσχέ-

θηκαν την ψήφο τους την «πούλησαν» στην 
κάλπη. Συνέχισε…

Μ-Μετά ψήφισα νέους και από τις τρεις 
ομάδες. 

Α-Καλά έκανες, μια και είναι το μέλλον αυ-
τής της κοινότητας και της παροικίας μας.

Μ-Ακριβώς. Ψήφισα όλους τους ορκω-
τούς λογιστές, πολιτικούς μηχανικούς και 
καθηγητές. Ναι, κάπως έτσι ψήφισα. Εσύ;

Α-Κι εγώ και ο Μενέλαος μου ψηφίσαμε 
τους τρεις αρχηγούς και τα άτομα που γνω-
ρίζαμε. 

Μ-Μάλιστα.
Α- Μ-Πάντως, βγήκε συμβούλιο με τρα-

νταχτά άτομα, που πιστεύω θα πρέπει να 
φέρουν την «άνοιξη» όπως έλεγε ο ιατρός.

Μ-Αυτό θα το δούμε. Να σου θυμίσω τι 
λέει ο σοφός λαός.
Α-Τι λέει;
Μ-«Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μι-

κρό καλάθι» αυτό λέει.
Α-Πάντως εύχομαι να συνεργαστούν και 

να έχουμε ομόνοια στα συμβούλια.
Μ-Ας το ελπίσουμε. Λες να γίνει αντιπρό-

εδρος ο Σύρρος;
Α-Δεν το αποκλείω. Εγώ αν ήμουν στη 

θέση του ιατρού, θα τον πρότεινα ο ίδιος. 
Για ταμία τι θα πρότεινες;

Μ-Έναν και μοναδικό.
Α-Ποιον;
Μ-Θα σου πω ότι αυτό το άτομο είναι 

γνώστης και έχει πείρα στην οικονομική δι-
αχείριση.

Α-Θα μου πεις επιτέλους;
Μ-Τον Δημήτρη Μανίκη.
Α-Και γιατί αυτόν και όχι κάποιον άλλον 

ορκωτό λογιστή, όπως ο Γιώργος Καρύδης;
Μ-Και οι δυο τους είναι καλά παιδιά και 

έντιμοι.
Α-Τότε γιατί προτείνεις τον Μανίκη;
Μ-Διότι έχει πείρα, την οποία απόκτησε 

σε ανάλογες υπηρεσίες και τμήματα στην 
Καναδική Κυβέρνηση. Όπως και ο Καρύ-
δης, πολλές φορές δε συμφώνησε με τους 
απολογισμούς που ήρθαν σε συνελεύσεις. 
Αλλά όπως σου είπα, είναι ο μοναδικός που 

έχει αποκτήσει μια ειδική πείρα από τη 
θέση που κατείχε στην κυβέρνηση.

Α-Τότε συμφωνώ μαζί σου. Για γραμμα-
τέα;

Μ-Για γραμματέα δεν ξέρω αλλά ως πρό-
εδρο των διαδικασιών των συμβουλίων, θα 
διάλεγα ένα δικηγόρο όπως το Δημήτρη το 
Σμυρνιό. Άπταιστος στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά και ξέρει πολύ καλά τις διαδικασίες 
και τους εσωτερικούς κανονισμούς της κοι-
νότητας.

Α-Έχεις δίκιο, τον είδα την περασμένη 
εβδομάδα στο διαδίκτυο σε μια συνέντευ-
ξη Τύπου και διαπίστωσα ότι είναι ο κατάλ-
ληλος διότι έχει μια υπέρ-ηρεμία όταν μιλά. 
Πολύ καλή ιδέα. Και για…

Μ-Για στάσου φιλενάδα, εμείς θα διαλέ-
ξουμε τους αξιωματούχους του νέου συμ-
βουλίου; Δεν το νομίζω...
Α-Απλώς μιλάμε…
Μ-Και μιλήσαμε αρκετά γι’ αυτό. Περίμε-

νε ως την άλλη εβδομάδα και θα μάθουμε 
επίσημα τις αρχαιρεσίες στο νέο συμβού-
λιο.
Α-Δίκιο έχεις.
Μ-Ας αφήσουμε τα κοινοτικά. Αυτά ποτέ 

δεν τελειώνουν.
Α-Σίγουρα..
Μ-Λοιπόν, δε θα με ρωτήσεις γιατί ακου-

γόμουν τόσο χαρούμενη στο τηλέφωνο;
Α-Όχι. Κέρδισες πάλι κάνα λαχείο;
Μ-Ναι, το λαχείο της ωραίας ζωής.
Α-Τι λαχείο είναι αυτό;
Μ-Όπως λέει το τραγούδι: «Ετοιμάζω τα-

ξίδι, μοναχά για πάρτι σου…» 
Α-Καλά, από πότε; Δε μου είχες πει τίποτα 

την περασμένη εβδομάδα..
Μ-Πως να σου πω, αφού δεν επιτρεπόταν 

για μας τους ανεμβολίαστους.
Α-Α, ναι, είναι κι αυτό. Λοιπόν ετοιμάζε-

στε;
Μ-Ετοιμαζόμαστε. Φεύγουμε. Θέλετε να 

ρθείτε μαζί μας; Θα χαρούμε πολύ να είμα-
στε όλοι μαζί παρέα.

Α-Και για που με το καλό.
Μ-Κρήτη και πάλι Κρήτη!
Α-Καλά, δεν τη χόρτασες;
Μ-Δε χορταίνεται κανένα μέρος της Ελλά-

δας. Αλλά φέτος σκεφτήκαμε να αγοράσου-
με και κάτι. Που ξέρεις, μπορεί να θέλουμε 
να πηγαίνουμε μερικούς μήνες ή αργότερα 
και να εγκατασταθούμε για πάντα εκεί.

Α-Βλέπω, μεγάλα σχέδια έχεις φιλενάδα.
Μ-Να σου πω, τους τελευταίους μήνες 

ψάχναμε στο διαδίκτυο να βρούμε το κα-
τάλληλο. Και νομίζω που το βρήκαμε. Αλλά 
θα το δεις και μόνη σου όταν πάμε εκεί.

Α-Να σου πω δεν είναι και κακή ιδέα. Αντι-
θέτως τη βρίσκω πολύ καλή.

Μ-Και τα έξοδα δικά μου πάλι.
Α-Εδώ θα τα χαλάσουμε. Αν θα ρθούμε 

μαζί σας θα μας αφήσετε να πληρώσουμε 
το ταξίδι μας και τη διαμονή μας.

Μ-Εντάξει, δεν επιμένω.
Α- Πότε έχεις σκοπό να φύγετε;
Μ-Αρχές Ιουλίου με ανοικτά εισιτήρια.
Α- Μισό λεπτό και επανέρχομαι. 
Μ-Περιμένω.
Μετά από 3 λεπτά η Αλέκα επανέρχεται 

στο τηλέφωνο…
Α-Λοιπόν… 
Μ-Καλά, είπες μισό λεπτό κι εσύ…
Α-Μίλησα στο Μενέλαο και δέχεται μετά 

χαράς. Φύγαμε!
Μ-Λαμπρά. Φεύγω τώρα…
Α-Που πας;
Μ-Μα για ψώνια. Κανά καινούργιο μαγιό, 

κάνα καινούργιο καλοκαιρινό συνολάκι… 
Έτσι θα πάω η δόλια;
Α-Τότε, καλά ψώνια.
Μ-Σίγουρα!
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Ολυμπιακός έτοιμος  
για... σκούπα! 
Μια... ανάσα από τον τίτλο του πρωταθλητή της Α1 του 

μπάσκετ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, έξι χρόνια μετά τον 
τελευταίο που κατέκτησε το 2016. 
Μετά το 74-61 στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευ-

κοι» έκαναν το 2-0 στις νίκες και στο ΟΑΚΑ με 72-78 κόντρα 
στον Παναθηναϊκό,  παρά το γεγονός ότι στο ημίχρονο έχαναν 
με +14 (46-32). Με κορυφαίο τον Ντόρσεϊ στην 3η περίοδο και 
σερί 10-29 γύρισαν υπέρ τους το μομέντουμ του αγώνα και 
«βραχυκύκλωσαν» τους «πράσινους», φτάνοντας στη 2η νίκη 
τους στη σειρά των τελικών και πάνε για... σκούπα στο ΣΕΦ 
(Παρασκευή 17/6, 14:00 ώρα Καναδά). Οι Πειραιώτες μάλι-
στα, εφόσον κατακτήσουν το πρωτάθλημα, θα έχουν φτάσει 
στο νταμπλ, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια(!), διάστημα 
κατά το οποίο οι «πράσινοι» έχουν κερδίσει 11 νταμπλ! Την 
τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό για τον Ολυμπιακό ήταν 
το 1997 όταν είχε κατακτήσει μάλιστα το... τρεμπλ (Πρωτάθλη-
μα-Κύπελλο-Ευρωλίγκα). Επιστρέφοντας στο 2ο τελικό, να ση-
μειωθεί ότι εκτός από τον Ντόρσεϊ (17π. με 4/7 τρίποντα), ο 
Βεζένκοφ είχε 19π. με 5/7 τρίποντα και ο Σλούκας 20π. με 2/4 
τρίποντα και 4 ασίστ. Από τον Παναθηναϊκό, που αν και έκανε 
ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, στο 2ο μέρος... κατέρρευσε, 
ξεχώρισαν οι Παπαπέτρου (17π., 9ρ.) και Παπαγιάννης (12π., 
10ρ.). Ο Νέντοβιτς ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό έχο-
ντας 11 πόντους αλλά με 1/6 τρίποντα.

ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ 3Η ΘΕΣΗ Η ΛΑΡΙΣΑ
Στα... χνάρια του Ολυμπιακού βαδίζει η Λάρισα, που προη-

γείται και αυτή με 2-0 του Προμηθέα Πατρών και είναι φαβο-
ρί για την 3η θέση της τελικής κατάταξης. Μετά το «σπάσιμο» 
της έδρας των Πατρινών στο πρώτο παιχνίδι (78-89) νίκησε και 
στην έδρα της με 88-84 κάνοντας το 2-0 αλλά αυτή τη φορά 
χρειάστηκε ένα μικρό... θαύμα, που είχε πρωταγωνιστεί τον 
Μούντι! Ο «θαυματουργός» πλέϊ-μέικερ των Θεσσαλών ήταν 
για μία ακόμα φορά εκπληκτικός και με 20 πόντους (4/6 τρίπο-
ντα) αλλά και 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, οδήγησε την ομάδα του 
στη νίκη, η οποία για το περισσότερο χρονικό διάστημα του 
παιχνιδιού «χαμογελούσε» στους Πατρινούς! 
Το 3ο παιχνίδι της σειράς θα γίνει στην Πάτρα το Σάββατο 

18/6 (10 π.μ. ώρα Καναδά).

MLS: Δράση ξανά... MLS: Δράση ξανά... 
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος MLS 

από το Σάββατο 18/6 μετά τη διακοπή λόγω των αγώνων 
της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.
Είχαμε πάντως δύο παιχνίδια, με το Σιάτλ να κερδίζει άνετα με 

4-0 το Βανκούβερ (14/6) και το New England να μένει στο 1-1 με 
το Ορλάντο (15/6). 
Στη βαθμολογία προηγείται το LAFC στον όμιλο της Δύσης με 

29 βαθμούς (+4 από Dallas & Salt Lake), ενώ στην Ανατολική 
Περιφέρεια η NY City έχει 26 βαθμούς και ακολουθούν Φιλα-
δέλφεια 25, Μόντρεαλ 23, Red Bulls 23.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(14/6) Seattle Sounders-Vancouver Whitecaps 4-0 
(15/6) New England Revolution-Orlando City 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: LAFC 29, Dallas 25, Real Salt Lake 25, 
Austin 24, LA Galaxy 23, Nashville 23, Seattle  19, Houston 18, 
Minnesota 18, Colorado 18, Vancouver 17, Portland 15, San 
Jose 15, Kansas City 13 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: NY City 26, Philadelphia 25, 
Montreal 23, NY Red Bulls 23, Orlando 22, New England 20, 
Charlotte 19, Cincinnati 19, Miami 18, Columbus 16, Atlanta 16, 
Toronto 15, DC United 14, Chicago 11 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 
Seattle-LAFC, LA Galaxy-Portland, NY Red Bulls-Toronto,  
CF Montreal-Austin FC, Columbus-Charlotte, Orlando-Houston, 
Philadelphia-Cincinnati, Chicago-DC United, Dallas-Vancouver, 
Real Salt Lake-San Jose
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6
Atlanta-Inter Miami, NY City-Colorado, Nashville-Kansas City, 
New England-Minnesota

ΒΕΡΟΙΑ – ΛΑΜΙΑ 1-2 

Βήμα παραμονής
Η Λαμία επιβλήθηκε με 2-1 της Βέροιας 

(Σάββατο 11/6) και πήρε προβάδισμα για 
την παραμονή στη Superleague. Η ομάδα του 
Τζιανλούκα Φέστα άνοιξε το σκορ στο 7’ με 
τη Βέροια να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης 
στο 78ο λεπτό. Ο Μανούσος στο 82’ έδωσε τη 
νίκη στην ομάδα του. Σημειώνεται, ότι στους 
αγώνες μπαράζ ισχύει ο κανονισμός του εκτός 
έδρας γκολ. Ο επαναληπτικός των δύο ομά-
δων θα γίνει στη Λαμία το Σάββατο 18/6.

Η γηπεδούχος ομάδα έκανε την πρώτη τελική στο 
3ο λεπτό του αγώνα. Μετά από σέντρα του Μπου-
κουβάλα από δεξιά, ο Φοφάνα πήρε την κεφαλιά 
αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 7′. Ο Τιρόνε 

εκτέλεσε το φάουλ, ο Μπεχαράνο πήρε την κεφα-
λιά και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο 20ο 
λεπτό η Βέροια απώλεσε μεγάλη ευκαιρία όταν ο 
Μούργος βρέθηκε απέναντι από τον Σαράνοφ αλλά 
το πλασέ του δεν ήταν δυνατό. Τέσσερα λεπτά αρ-
γότερα η Λαμία είχε καλή στιγμή με τον Μπεχαράνο.
Η Βέροια κυκλοφορούσε τη μπάλα ψάχνοντας το 

γκολ της ισοφάρισης. Η ομάδα της Ημαθίας έχασε 
νέα ευκαιρία, με τον Πασά να αστοχεί προ του Σα-
ράνοφ στο 40ο λεπτό.
Στο 48ο λεπτό ο Φοφανά αστόχησε από πλεονεκτι-

κή θέση. Στο 52′ ο Πεταυράκης σούταρε από μακρι-
νή απόσταση αλλά ο Σαράνοφ έδιωξε σε κόρνερ. Η 
Βέροια έχασε κι άλλες ευκαιρίες με τον Πασά και τον 
Μούργο, ενώ στο 63’ ο Ρόμανιτς (Λαμία) έκανε την 
προβολή μετά από σέντρα αλλά η μπάλα κόντραρε.
Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 78ο λεπτό με τον 

Πασά. Ο παίκτης της ομάδας της Ημαθίας εκμεταλ-
λεύθηκε τα πολλά λάθη στην άμυνα της Λαμίας και 
πλάσαρε επιτυχημένα. Ωστόσο, δεν το χάρηκαν για 
πολύ! Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-2 στο 82’ με 
τον Μανούσο. Ο Καραμάνος έβγαλε ωραία κάθετη 
πάσα, ο Έλληνας επιθετικός της Λαμίας μπήκε στην 
περιοχή και τελείωσε όμορφα τη φάση.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Γιακουμάκης 
επιχείρησε το σουτ αλλά ο Σαράνοφ ήταν σε ετοι-
μότητα. Ο Μπουκουβάλας έκανε νέο μακρινό σουτ 
με τη μπάλα να φεύγει άουτ. Οι γηπεδούχοι έχασαν 
μεγάλη ευκαιρία με τον Πασά στο 7ο λεπτό των κα-
θυστερήσεων. 
Σε γενικές γραμμές, το τελικό σκορ αδικεί τη Βέροια 

που ήταν καλύτερη και έχασε περισσότερες ευκαιρί-
ες να σκοράρει. Όμως η εμπειρία της Λαμίας, που 
εκμεταλλεύτηκε τις λίγες καλές στιγμές που είχε, της 
έδωσε τη νίκη και το προβάδισμα για να είναι και 
του χρόνου στη μεγάλη κατηγορία.
ΒΕΡΟΙΑ (ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ): Παπαδόπουλος, 

Πεταυράκης, Μαραγκός, Δημόπουλος, Μπουκουβά-
λας, Γαβριηλίδης, Κάτσε (80′ Οικονόμου), Φοφανά 
(60′ Κουτένγκ), Μούργος (80′ Καπνίδης), Πασάς, Γι-
ακουμάκης
ΛΑΜΙΑ (ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ): Σαράνοφ, Σαρα-

μαντάς, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Σιμόν, Μαρτίνεθ, 
Τζανδάρης (57′ Νούνιες), Μπεχαράνο (70′ Γκέντσο-
γλου), Τιρόνε (46′ Ρόμανιτς), Μανούσος (88′ Προβυ-
δάκης), Καραμάνος
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ | ΚΛΗΡΩΣΗ
Ολυμπιακός: Με τη Μακάμπι Χάϊφα  
στο 2ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ
Conference League: Κόντρα στη Γκόμελ ο Άρης, με τη Λέφσκι κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ

Τη Μακάμπι Χάιφα από το Ισραήλ θα αντιμετω-
πίσει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο προκριματικό 

γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο πρώτος αγώνας στο Ισ-
ραήλ θα γίνει 19-20 Ιουλίου. Ο επαναληπτικός θα 
γίνει 26-27 του ίδιου μήνα. Οι μέρες και οι ώρες των 
αγώνων θα γίνουν γνωστές αργότερα. 
Αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στον 3ο προκριματι-

κό γύρο, τότε θα είναι στο group των ισχυρών στην 
κλήρωση της 18ης Ιουλίου. Σε περίπτωση αποκλει-
σμού του Ολυμπιακού στο δεύτερο προκριματικό 
γύρο, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του στον 
προκριματικό του Europa League, στο μονοπάτι των 
πρωταθλητών. Το Europa League πλέον αποτελείται 
από έναν προκριματικό γύρο κι ένα γύρο πλέι οφ 
πριν από τη φάση των ομίλων.

ΣΤΑ… ΜΑΛΑΚΑ Ο ΑΡΗΣ,  
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ Η ΛΕΦΣΚΙ
Με τη Γκόμελ από τη Λευκορωσία κληρώθη-

κε ο Άρης στο δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Conference League. 
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 21 Ιουλίου. Ο επα-

ναληπτικός θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 28 του 
ίδιου μήνα.
Σημειώνεται ότι η Λευκορωσία είναι τιμωρημένη 

λόγω του ρόλου της στον πόλεμο της Ρωσίας με την 
Ουκρανία και οι αγώνες των ομάδων της διεξάγο-
νται σε ουδέτερη έδρα.
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας. Ο 

πρώτος αγώνας θα γίνει στη Βουλγαρία στις 21 Ιου-
λίου και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα.
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NATIONS LEAGUE | ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΟΒΟ 2-0

Ελλαδάρα ξανά, πάτησε το Κόσοβο  
και κλείδωσε κορυφή και άνοδο!
Η Ελλάδα ήταν καθόλα ανώτερη από το Κόσοβο, βρήκε τη λύση  
με Γιακουμάκη και Μάνταλο και με το 2-0 που επικράτησε,  
κλείδωσε την πρωτιά και την άνοδο στη B’ κατηγορία  
του Nations League

Σκορπάει χαμόγελα ξανά η Εθνι-
κή! Η ομάδα του Γκουστάβο Πο-

γέτ μπορεί να μην έπιασε υψηλά 
στάνταρ απόδοσης (Κυριακή 12/6), 
ωστόσο ήταν καλύτερη στο γήπεδο 
και επικράτησε δικαίως 2-0 του Κο-
σόβου, για να κάνει το 4/4 και να 
κλειδώσει και μαθηματικά την πρω-
τιά στο 2ο όμιλο της League C του 
Nations League.
Κάπως έτσι η Ελλάδα, που δείχνει ότι 

βρίσκεται σε καλό δρόμο, εξασφάλισε 
την άνοδό της στη League B του Nations 
League, ενώ σε περίπτωση που αποτύχει 
μέσω των προκριματικών να προκριθεί 
στο Εuro του 2024, η πρωτιά που εξα-
σφάλισε θα της δώσει μια δεύτερη ευ-
καιρία για να πάρει το εισιτήριο για το 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Γκολάρα από 
τον Γιακουμάκη στο 71’ και άλλο ένα στο 
90’+9’ από τον Μάνταλο διαμόρφωσαν 
το τελικό σκορ.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΙΑ 
ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟ NATIONS LEAGUE 

ΕΝΟΨΕΙ EURO 2024!
Η Εθνική μας κατάφερε με τη νίκη επί 

του Κοσόβου να εξασφαλίσει και μαθη-
ματικά την πρωτιά στο δεύτερο όμιλο της 
τρίτης κατηγορίας του Nations League, 
ανεξάρτητα από το θα γίνει στα δύο ενα-
πομείναντα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, 
με Βόρεια Ιρλανδία (εντός) και Κύπρο 
(εκτός). 
Ελπιδοφόρο -και κάτι παραπάνω ίσως- 

το ξεκίνημα του Γκουστάβο Πογέτ στον 
πάγκο της «γαλανόλευκης», και περι-
μένουμε, φυσικά, ανάλογη συνέχεια. 
Τι σημαίνει, όμως, για την Ελλά-
δα η πρωτιά και η άνοδος στη δεύ-
τερη κατηγορία της διοργάνωσης; 
Καταρχήν το… προφανές! Ανεβαίνου-
με κατηγορία, άρα στο επόμενο Nations 
League θα έχουμε καλύτερους και σα-
φώς πιο δυνατούς -και εμπορικούς- αντι-
πάλους. Αν θέλετε, έγινε το πρώτο βήμα 
από τα πολλά που απαιτούνται, για να 
επιστρέψουμε στην ελίτ. Σε ένα δεύτε-
ρο επίπεδο, όμως, και πιο σημαντικό 
ενδεχομένως, η επιτυχία της Ελλάδας 
σημαίνει ότι θα έχει μια δεύτερη ευκαι-
ρία για πρόκριση στο EURO 2024 της 
Γερμανίας, αν, φυσικά, δεν καταφέρει 
να πάρει το «εισιτήριο» μέσω της διαδι-
κασίας των προκριματικών. Πώς θα γίνει 

αυτό; Ας βάλουμε κάτω τα δεδομένα. 
Μετά την ολοκλήρωση του Nations 
League, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ακολου-
θεί η κλήρωση των προκριματικών του 
EURO στις 9 Οκτωβρίου, στη Φρανκφούρ-
τη. Οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμμα-
τισμένοι για το Μάρτιο του 2023 και θα 
ολοκληρωθούν το Νοέμβριο του ίδιου 
έτους. Η Ελλάδα, λογικά, θα έχει δύσκολη 
κλήρωση (παρότι, πιθανότατα, θα μπει 
στην κληρωτίδα με καλύτερο συντελεστή 
σε σχέση με τα προκριματικά του EURO 
2020), αυτό δε σημαίνει, ωστόσο, ότι 
θα είναι και… απαγορευτική για όνειρα! 
Να σημειωθεί πως στα γήπεδα της Γερ-
μανίας θα πάνε οι 10 πρώτοι των 10 
προκριματικών ομίλων και οι δέκα χώρες 
που θα καταλάβουν τη 2η θέση. Η Γερμα-
νία ως διοργανώτρια είναι ήδη «εκεί» και 
μένουν τρεις κενές θέσεις για να συμπλη-
ρωθεί το παζλ. Αυτές οι τρεις θέσεις, λοι-
πόν, θα προκύψουν μέσα από τα τρία μο-
νοπάτια των μπαράζ στο Nations League! 
Στο ένα μονοπάτι είμαστε ήδη εμείς 
και περιμένουμε άλλες τρεις χώρες, είτε 
νικήτριες ομίλων είτε όχι. Και πάλι, όλα 
θα εξαρτηθούν από τα προκριματικά του 
EURO. Ποιες ομάδες θα χρειαστούν, δη-
λαδή, τη δεύτερη ευκαιρία. Μακάρι να 
μην τη χρειαστούμε εμείς και να εξασφα-
λίσουμε την πρόκρισή μας -στην πρώτη 
μεγάλη διοργάνωση από το 2014- μέσα 
από τα προκριματικά, αλλά υπάρχει και 
αυτή η… καβάτζα!
Από εκεί και πέρα, για τις τέσσερις ομά-

δες (συνολικά 12), σε κάθε μονοπάτι του 
Nations League, μετράει το ranking στη 
διοργάνωση. Η κορυφαία ομάδα θα αντι-
μετωπίσει εντός έδρας σε μονό παιχνίδι 
τη χειρότερη της τετράδας και η δεύτερη 
την τρίτη. Οι δύο νικητές θα τεθούν στη 
συνέχεια αντιμέτωποι σε μονό τελικό, σε 
έδρα, που θα προκύψει κατόπιν κλήρω-
σης, με όλους τους αγώνες να διεξάγονται 
το Μάρτιο του 2024, λίγους μήνες πριν 
τη σέντρα στα γήπεδα της Γερμανίας. 
Τέλος, καταλαβαίνει κανείς με βάση το 
παραπάνω… μπέρδεμα, ότι θα γίνουν 
ακόμη πιο περίπλοκα τα πράγματα, αν 
αρκετές ομάδες προκριθούν στη Γερ-
μανία μέσω των προκριματικών ομίλων 
του Euro 2024 και αφήσουν κενό στις 
τρεις τετράδες των μπαράζ του Nations 
League. Θα τα δούμε αυτά εν καιρώ…

© sport-fm.gr

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Βόρεια Ιρλανδία-Κύπρος 2-2 
Ελλάδα-Κόσοβο 2-0

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
5η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου 
Βόρεια Ιρλανδία-Κόσοβο 
Κύπρος-Ελλάδα  
6η αγωνιστική – 27 Σεπτεμβρίου 
Ελλάδα-Βόρεια Ιρλανδία  
Κόσοβο-Κύπρος 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Ελλάδα έπαιξε με το Κόσοβο στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με 16.000 οπα-
δούς να δίνουν βροντερό παρών. Ανάμεσά τους και ένας φίλος της «Γαλανόλευκης» που 
έκανε την εμφάνισή του ντυμένος... τσολιάς (πάνω), με πλήρη εξάρτυση και ένα κου-
μπούρι στο χέρι (!) αλλά και μία κυρία (κάτω) με φόρεμα εμπνευσμένο από τη σημαία της 
χώρας μας...

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

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
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#newsmatters FEATURE
REACHING 384,000 OF READERS ACROSS ALL ENGLISH QUEBEC COMMUNITY NEWSPAPERS

Local businesses 
get post-pandemic lift

from community papers

F or small businesses 
around the country, the 
 rst abrupt lockdown 

of the COVID-19 pandemic 
came as an existential shock. 
Restaurants had to shutter 
their dining rooms, and thou-
sands – nearly 3,700 across 
Quebec at last count – closed 
for good. The hasty closures 
had a crippling e� ect on ad-
vertising, forcing many publi-
cations to cut costs – and, in 
turn, content.  �                     

BY RUBY IRENE PRATKA

WHY THIS COMMUNITY
NEWSPAPER MATTERS:

This 
   Quebec Community Newspaper Association special feature is 

   made possible through the generous support of our sponsors.
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#newsmatters FEATURE
REACHING 384,000 OF READERS ACROSS ALL ENGLISH QUEBEC COMMUNITY NEWSPAPERS

�                      O� ering free advertising at such 
a di�  cult time may seem counter-
intuitive, especially for a new publi-
cation. However, that’s exactly what 
The 1019 Report, a biweekly news-
paper launched in May 2020 in Vau-
dreuil-Soulanges, decided to do. 

“When local restaurants had 
to do take-out, we o� ered them 
three months of free advertising 
to get their phone numbers out 
there,” said Brenda O’Farrell, edi-
tor-in-chief of The 1019 Report and 
a former Montreal Gazette news 
editor. “Normally, the local pizza 
place doesn’t need to make an ex-
tra e� ort to put their phone number 
out there, but at this time, they did.”  

O’Farrell says the promotion didn’t 
necessarily give rise to long-term paid 
advertising. That was not the point. It 
did, however, help establish the paper 
as a publication that had the commu-
nity’s interests at heart. “In a crisis, if 
your house is on � re, I want to be the 
neighbour who runs over and says, ‘I 
can aim my garden hose at your roof,” 
O’Farrell said.

The feature, dubbed Take Care, Take 
Action and Take Out, won a Quebec 
Community Newspaper Association 
Award for best community newspa-
per promotion. 

The Low Down to Hull and Back News, 
in Wake� eld, also turned its attention 
to supporting small businesses during 
the pandemic, even as it faced its own 
challenges due to lost advertising.

“We thought we were going to go un-
der,” recalled Low Down publisher 
Nikki Mantell. 

In spring 2020, Mantell and her col-
leagues launched the Low Down 
business directory, titled Shop Local, 
Folks! They o� ered free 100-word ad-
vertising slots to dozens of local busi-
nesses in the Low Down’s print edi-
tion and created a “distilled version” 
on the paper’s website.

For Mantell, like O’Farrell, the goal of 
the campaign was not to pick up new 
paid advertisers, although the paper 
did add a few.

“We’re a small semi-rural paper; the 
restaurants and boutiques are part 
of what makes our community great. 
People want to know about them and 
they need to get the word out,” said 
Mantell, who calls the relationship 
between community newspapers and 
advertisers “symbiotic.” She cites a 
recent reader survey indicating that 
84 per cent of Low Down readers had 
patronized a local business a� er see-
ing an ad in the paper. “When you ad-
vertise in a local paper, you invest in 
the community, and the eyes that see 
your ad are people who pay to read 
about their community,” Mantell said.

Steve Bonspiel is the editor and pub-
lisher of the Eastern Door, a commu-
nity newspaper serving the Mohawk 
community of Kahnawake, south 
of Montreal. Like Mantell, he empa-
thizes with local entrepreneurs who 
nearly lost their businesses early in 
the pandemic, because he also had to 
steer the paper through a rough patch. 
Throughout December 2020, he al-
lowed local businesses and entrepre-

neurs to place free full-colour ads in 
the print edition. “We’re a community 
of 8,000 people and everyone wants 
to start a business,” Bonspiel said. 
“It can start with someone selling 
baked goods out of their house … the 
businesses we supported were a little 
more established than that, but not 
much. They don’t have a marketing or 

VISIT QCNA.QC.CA FOR MORE 
INFORMATION AND RESOURCES.

     It can start with 
someone selling 
baked goods out 
of their house…
the businesses 
we supported 
were a little more 
established than 
that, but not 
much. They don’t 
have a marketing 
or promotional 
budget, and we 
wanted to give 
them a boost.
~ STEVE BONSPIEL,
 THE EASTERN DOOR

promotional budget, and we wanted 
to give them a boost.” One of his goals 
is to � nd sponsors that would enable 
the Eastern Door to run the special 
section year round. 

He hopes the next generation of Mo-
hawk entrepreneurs are inspired by 
seeing their neighbours’ beadwork or 
home cooking enterprises mentioned 
in the paper, even in a small ad. “It 
shows that if you’re starting out with 
an idea, on your kitchen table, you 
can be whatever you set your mind 
to. If you have a little bit of help from 
community media, who knows what 
else could happen.”

He believes that on Mohawk territory, 
community media plays a key role in 
fostering the local economy. “We can’t 
just rely on tobacco and big business. 
We have to kindle that entrepreneur-
ial spark at the beginning,” he said. 

The Eastern Door and the Low Down 
were also recognized by the Quebec 
Community Newspapers Association 
for their promotional campaigns. 

Mantell tips her hat to local business-
es that, early in the pandemic, proac-
tively bought hundreds of dollars of 
advertising, or donated T-shirts for the 
paper to sell as a spontaneous fund-
raiser. “The pandemic was terrifying 
for all of us at � rst … but we were re-
ally touched by the support,” she said. 
“The situation shook everyone up, but 
it made us think about the importance 
of local media. People understand it 
now and realize we’d be lesser with-
out it.” 

The situation shook 
everyone up, but it 
made us think about 
the importance of 
local media. People 
understand it now and 
realize we’d be lesser 
without it. 
~ NIKKI MANTELL, 
THE LOW DOWN
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΑΒΑΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ

Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται τα 
24 νέα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, καθώς και των Περιφερεια-
κών Συμβουλίων της ΕΚΜΜ.

Στη Νότια Ακτή τα μέλη του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου εκλέχτηκαν δια 
βοής. 

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης» της Ελληνικής Κοινότητας 

Μείζονος Μόντρεαλ, ζητά εκπαιδευτι-
κούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα Γαλ-
λικών, Ελληνικών και Αγγλικών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να διαθέτουν έγκυρο πιστο-
ποιητικό διδασκαλίας ή άδεια στο 
Κεμπέκ, να έχουν καλή γνώση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, κα-
θώς και άριστη γνώση της γαλλικής 
γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και 
γραπτά. Οποιαδήποτε σχετική εκπαι-
δευτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη.

Ζητούνται επίσης εκπαιδευτικοί για 
τον κατάλογο αναπληρωτών και επι-
τηρητές/τρίες για το μεσημεριανό. 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφι-
κό σας μέσω email στη διεύθυνση: 
socdem@hcgm.org

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους 
υποψήφιους που θα επιλεγούν για τη 
συνέντευξη.

Η ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής παρουσιάζει 
με υπερηφάνεια το ετήσιο Πανηγύ-

ρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Μια 
φανταστική τριήμερη εκδήλωση, από 
τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2022.

Διαθέτουμε παιδότοπο με φουσκωτά 
παιχνίδια, χορευτικά συγκροτήματα, 

υπέροχο ελληνικό φαγητό, νόστιμα 
γλυκά, λουκουμάδες, φραπέ και πα-
γωμένη μπύρα! Ελάτε να γιορτάσουμε 
την αρχή του καλοκαιριού του 2022 
μαζί! 

5220 Grande Allée, St Hubert, J3Y 
1A1. Τηλ: 450-656-4832

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462
�

 14  Ιουνίου 2022 
Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» 

καλεί τα μέλη του Μόντρεαλ
 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση,

 που θα πραγματοποιηθεί στο 821 Ogilvy, στο Μόντρεαλ
 την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, ώρα 1 μ.μ.

Καλούμε τα μέλη να παρευρεθούν και να ενημερωθούν για τα 
οικονομικά και για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 514-948-3021.

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

“ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύλλογος Ζακυνθίων Μόντρεαλ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο Σύλλογος Ζακυνθίων Μόντρεαλ σας προσκαλεί, τo Σάββατο 18 
Ιουνίου 2022 και ώρα 13 μ.μ, για Σουβλάκι και πολλές ευχές για ένα 
όμορφο καλοκαίρι είτε στο Μόντρεαλ είτε στην Ελλάδα.
Θέλοντας να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας για την παρουσία τους 
και την στήριξη του Συλλόγου μας κερνάμε , τα ταμειακώς εντάξη 
μέλη. Καλούμε τους Ζακυνθινούς να ανανεώσουν την συνδρομή τους 
και κερνάμε σουβλάκι. Τέλος, για τους φίλους του Συλλόγου και για 
πακέτο η τιμή είναι 5$ ανά σουβλάκι.
Παρακαλούμε δηλώστε την συμμετοχή σας το συντομότερο στα 
τηλέφωνα
Κωνσταντίνα Ξένου- Κοκολέτση   514-585- 9854
Νίκη Καμβάση    514-488-4108

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5 

chc@chcongress.ca – www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, 
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Για άμεση δημοσίευση 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ : 
ΠΑΝΚΑΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ EKK 

 
 
 
Μοντρεάλ, 14 Ιουνίου 2022--- Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ), πιστό στην δέσμευση 
του και ακλόνητο στις προσπάθειές του για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον καναδικό χώρο, διοργανώνει πανκαναδική 
διαβούλευση τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 στις 7:30μμ μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και συμπολίτες για τη συμμετοχή τους σε 
αυτή και τη διατύπωση των γνωμών και τοποθετήσεών τους. 
 
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
georgemanios@gmail.com, μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουνίου. 
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Από το ΔΣ του ΕΚΚ 
Για πληροφορίες : chc@chcongress.ca   

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ :

ΠΑΝΚΑΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ EKK
Μοντρεάλ, 14 Ιουνίου 2022--- Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ), 
πιστό στην δέσμευση του και ακλόνητο στις προσπάθειές του για 
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στον καναδικό χώρο, διοργανώνει πανκαναδική 
διαβούλευση τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 στις 7:30μμ μέσω 
πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και συμπολίτες για τη 
συμμετοχή τους σε αυτή και τη διατύπωση των γνωμών και τοποθετήσεών 
τους.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση : georgemanios@gmail.com, μέχρι την Παρασκευή, 
24 Ιουνίου.

Για πληροφορίες : chc@chcongress.ca  
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Το τέλος του (Δυτικού) Συστήματος του χρέους
Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής 

των ανθρώπων είναι στραμμένο στον 
πόλεμο της Ουκρανίας – ο οποίος δεν 
είναι μόνο στρατιωτικός, αλλά υβριδι-
κός οικονομικός και χρηματοπιστωτικός. 
Όσον αφορά τα αποτελέσματα του, είναι 
ήδη οδυνηρά για τη Δύση: πληθωρισμός, 
υψηλότερες τιμές των εμπορευμάτων, 
κατάρρευση των αλυσίδων εφοδιασμού, 
εκρηκτικό κόστος ζωής, φτωχοποίηση των 
μεσαίων τάξεων, λιμοκτονία των χαμη-
λών και, δυστυχώς, δυστυχία για μεγάλες 
εκτάσεις του παγκοσμίου Νότου – στις 
οποίες επικρατεί η απόλυτη φτώχεια και 
η πείνα. 

Γράφει ο Βασίλης Βιλιάρδος* 
© analyst.gr

Μία παγκόσμια επισιτιστική κρίση είναι 
προ των πυλών, η ΕΕ πυροβολεί τα πόδια 
της, ενώ ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος εί-
ναι πιθανότερος από ποτέ – ειδικά μετά 
την απόφαση της Φινλανδίας και της Σου-
ηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Μια τέτοια 
ενδεχόμενη εξέλιξη δε θα είχε νικητές και 
ηττημένους, αλλά μόνο χαμένους – ενώ 
μπορεί μεν η Ρωσία να απειλείται από 
τη Δύση με την κλοπή των 300 δις συναλ-
λαγματικών της αποθεμάτων, αλλά θα 
μπορούσε να αντιδράσει ανάλογα. Πολλά 
περιουσιακά στοιχεία της Δύσης, συνολι-
κού ύψους έως 500 δις $, ευρίσκονται στο 
εσωτερικό της – οπότε είναι σε θέση να τα 
εθνικοποιήσει. 

Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 
Εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων, 

συμβαίνουν γεγονότα στη Σρι Λάνκα, σε 
ένα μικρό ανεξάρτητο νησιωτικό έθνος 
που ευρίσκεται στο νότιο άκρο της Ινδίας, 
τα οποία θα έπρεπε να είχαν ήδη ανησυ-
χήσει τους πάντες. Το κράτος αυτό είναι 
μεν σχετικά ασήμαντο σε παγκόσμιο επί-

πεδο, αλλά δεν είναι απίθανο να αναδει-
χθεί ως το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο 

– σε αυτό δηλαδή που προμηνύει μία ευ-
ρύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση. 
Πρόκειται για μία μακροχρόνια διεφθαρ-

μένη και κακοδιοικούμενη χώρα που ανα-
κοίνωσε πρόσφατα, ότι δεν μπορεί να 
εξυπηρετήσει τα χρέη της – έχοντας ου-
σιαστικά χρεοκοπήσει. Με ΑΕΠ της τάξης 
των 85 δις $ και με 56 δις $ εξωτερικό χρέ-
ος ή στο 66% του ΑΕΠ της, αναγκάσθηκε 
να απευθυνθεί στο ΔΝΤ – για το δανεισμό 
της, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώσει τις 
εισαγωγές τροφίμων, ενέργειας και φαρ-
μάκων. 

Παρεμπιπτόντως, θεωρούμε εγκλημα-
τικό να αδιαφορεί η ελληνική κυβέρνη-
ση για το εξωτερικό μας χρέος – το οποίο 
έχει υπερβεί τα 560 δις €, σε ένα ΑΕΠ της 
τάξης των 183 δις €, οπότε ευρίσκεται 
στο 300% του ΑΕΠ! 

Συνεχίζοντας στη Σρι Λάνκα, έχουν ξε-
σπάσει κοινωνικές αναταραχές, επικρατεί 
χάος και ο πρωθυπουργός της παραιτή-
θηκε – ενώ οι διαδηλωτές απαιτούσαν να 
παραιτηθεί επίσης ο πρόεδρος και αδελ-
φός τού πρώην πρωθυπουργού της χώ-
ρας. Ο στρατός περιπολεί στους δρόμους 
της πρωτεύουσας, υπάρχουν νεκροί και 
τραυματίες, ενώ έχουν πυρποληθεί σπί-
τια υπουργών – μπορεί δε να μην είναι η 
πρώτη κρίση της χώρας, αλλά πρόκειται 
μακράν για τη χειρότερη, με ελλείψεις 
στα πάντα, με τον πληθωρισμό να καλπά-
ζει και με το σύστημα Υγείας να έχει κα-
ταρρεύσει. 
Φυσικά, το ΔΝΤ που κλήθηκε, έχει σχέ-

διο για όλα αυτά (διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις), έτσι ώστε οι τόκοι του χρέους 
να συνεχίσουν μεν να εξυπηρετούνται, 
αλλά το χρέος να αυξάνεται, παρά τη λε-
ηλασία των περιουσιακών στοιχείων που 
θα επιβάλει. 

Άλλωστε το γνωρίζουμε πολύ καλά 

εμείς οι Έλληνες – αφού μπήκαμε στα 
μνημόνια του με δημόσιο χρέος στα 300 
δις € και με αμελητέο κόκκινο ιδιωτικό 
χρέος, ενώ σήμερα το δημόσιο χρέος 
μας έχει πλησιάσει τα 400 δις € και το 
κόκκινο ιδιωτικό τα 300 δις €, παρά το 
ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας και 
τους πλειστηριασμούς της ιδιωτικής. 
Τέλος, το σχέδιο του ΔΝΤ στη Σρι Λάνκα 

θα περιλαμβάνει επί πλέον την περικοπή 
των δημοσίων δαπανών, των μισθών, των 
συντάξεων κοκ. – αφού ο κανόνας των 
επενδυτών που εκπροσωπεί είναι πως 
η πληρωμή του χρέους προηγείται των 
αναγκών του πληθυσμού. 

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΩΝ 
Περαιτέρω, εάν η οικονομική και κοινω-

νική κατάρρευση της Σρι Λάνκα ήταν απλά 
ένα μεμονωμένο πρόβλημα, τότε δε θα το 
αναφέραμε καθόλου – αφού θα επρόκει-
το για κάτι συνηθισμένο. Εν τούτοις, δεν 
πρόκειται για ένα μεμονωμένο συμβάν – 
αλλά για το πρώτο «κομμάτι» του ντόμινο 
που έπεσε, σε κάτι που μπορεί να εξελι-
χθεί σε μία ευρύτερη παγκόσμια κρίση. 
Η θέση μας αυτή βασίζεται στις προ-

ειδοποιήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας 
– σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πε-
ρισσότερες από 60 άλλες χώρες σε πα-
ρόμοια επικίνδυνη κατάσταση με τη Σρι 
Λάνκα. Παρεμπιπτόντως, μία από αυτές 
είναι η Ουκρανία, το ΑΕΠ της οποίας θα 
καταρρεύσει κατά τουλάχιστον 35% – ενώ 
τα φτωχά κράτη οφειλέτες είναι διασκορ-
πισμένα κυρίως, αλλά όχι μόνο, στην 
Αφρική και στη Λατινική Αμερική. 

Για παράδειγμα η Αργεντινή, όπως τα 
περισσότερα γειτονικά της κράτη, βιώνει 
τη δική της οικονομική κρίση – ενώ ο πρό-
εδρος της έχει καταγγείλει επανειλημμέ-
να το ΔΝΤ, στο οποίο όμως η χώρα του 
οφείλει αρκετά χρήματα. Το εξωτερικό 
χρέος της είναι της τάξης των 266 δις $, 
έναντι ΑΕΠ 383 δις $ το 2020 από 643 δις 
$ το 2017 – οπότε στο 70% περίπου, θυ-
μίζοντας πως η χώρα χρεοκόπησε το 2002 
και διέγραψε μεγάλο μέρος των χρεών 
της. Πρόσφατα πάντως προσέγγισε την 
Κίνα και εξασφάλισε 40 δις $ – ελπίζοντας 
έτσι να αποφύγει τη χρεοκοπία. 

Από την άλλη πλευρά, ένας μεγάλος 
κίνδυνος για τις αναπτυσσόμενες οικο-
νομίες είναι η άνοδος της ισοτιμίας του 
δολαρίου, όπου ακόμη και η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει προβλήματα – όσον αφορά 
το κόστος της ενέργειας και τον πληθωρι-
σμό. Τα προβλήματα όμως των φτωχών 
χωρών του παγκοσμίου Νότου, που έχουν 
συνήθως υψηλά χρέη σε δολάρια, ενώ τα 
νομίσματα τους υποτιμώνται, είναι πολύ 
μεγαλύτερα – ενώ πολλές από αυτές δε 
θα αποφύγουν τελικά τη χρεοκοπία. 

Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Συνεχίζοντας, ο εξαιρετικά δημοφιλής 

πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας κ. Lula, 
ο οποίος είχε ανατραπεί με ένα σιωπη-
λό πραξικόπημα, είναι ξανά υποψήφιος 
και αναμένεται να κερδίσει. Υποστηρίζει 
έντονα την ανάγκη «απόδρασης» από την 
ηγεμονία του δολαρίου και τη δημιουρ-
γία ενός νέου περιφερειακού νομίσματος 
της Λατινικής Αμερικής – μαζί με πολλές 
άλλες χώρες της ηπείρου, οι οποίες εί-
ναι επίσης σε επαφή με την Κίνα για την 
αναζήτηση αναπτυξιακών κεφαλαίων. Το 
πλαίσιο για το νέο νόμισμα υπάρχει, ονο-
μάζεται SUR και είναι εκτός της επιρροής 
του ΔΝΤ. 

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ανα-
ληφθεί στην Αφρική, όπου η Αφρικανική 
Τράπεζα Ανάπτυξης που έχει δημιουρ-
γηθεί με πρότυπο την Ασιατική Τράπεζα 
Ανάπτυξης, σχεδιάζει επίσης ένα πανα-
φρικανικό νόμισμα – με στόχο, όπως ανα-
φέρει η ίδια, να απελευθερώσει τα αφρι-
κανικά έθνη από την τυραννία του ΔΝΤ. 

Εάν εδώ προσθέσει κανείς τους πολέ-
μους εναντίον του δολαρίου και του δυ-
τικού συστήματος του χρέους εκ μέρους 
της Κίνας και της Ρωσίας, με την τελευ-
ταία να έχει εντείνει τις προσπάθειες της 
λόγω του πολέμου της Ουκρανίας και των 
κυρώσεων, τη μάχη της Σαουδικής Αραβί-
ας που δεν έχει ακόμη τελειώσει κοκ., θα 
κατανοήσει γιατί η Δύση και ειδικά οι 
ΗΠΑ είναι πολύ ανήσυχοι – πόσο μάλλον 
όταν τα χρέη πολλών δυτικών χωρών εί-
ναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. 

Ακόμη χειρότερα, όπως φαίνεται από 
τον πληθωρισμό, η Δύση αντιμετωπίζει 
μία συστημική κρίση, τόσο οικονομική, 
όσο και κοινωνική – ενώ φαίνεται πως δεν 
έχει λύσεις, εκτός από το όλο και περισ-
σότερο τύπωμα χρημάτων, καθώς επίσης 
τον πόλεμο. Εν τούτοις, τίποτα από όλα 
αυτά δε θα βοηθήσει – πόσο μάλλον όταν 
ολόκληρος ο υπόλοιπος κόσμος συσπει-
ρώνεται εναντίον της. 
Εύλογα δυστυχώς, αφού από το 1945, 

μετά την εφαρμογή του Bretton Woods, 
ο πλανήτης κρατείται όμηρος ενός χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος που σχεδιά-
σθηκε να βοηθήσει μία μικρή μειοψηφία 
– ενώ μπορεί μεν να βοήθησε στην αρχή, 
αλλά άλλαξε εντελώς μετά τη μονομερή 
κατάργηση του κανόνα του χρυσού το 
1971 από τις ΗΠΑ. 

Κυρίως όμως μετά την επικράτηση του 
ακραίου νεοφιλελευθερισμού, τη δεκαε-
τία του 1980 – ενώ το ΔΝΤ άλλαξε όλες τις 
μεθόδους και τις πρακτικές του. 
Στα πλαίσια αυτά, οι φτωχές χώρες έπρε-

πε να παραμείνουν φτωχές και οποιαδή-
ποτε οικονομική ανάπτυξη έπρεπε να 
αποθαρρυνθεί – με το ΔΝΤ να εκτελεί 
ληστρικές επιδρομές, όπως στη Λατινική 
Αμερική, στη Ρωσία, στη Νότια Αφρική 
και στην Ασία. Πρόσφατα δε ακόμη και 
στην Ευρώπη – με την Ελλάδα να είναι το 
μεγάλο θύμα του. Έτσι εξελίχθηκε σε ένα 
σύστημα που εμπορεύεται τον ανθρώπι-
νο πόνο και τη δυστυχία – ενώ δρομολο-
γήθηκε μία νέα αποικιοκρατία, αυτή τη 
φορά κυρίως με οικονομικά όπλα. Οι ΗΠΑ 
τροφοδότησαν το στρατό με μεγάλους 
πόρους και δημιούργησαν μία παγκόσμια 
αυτοκρατορία – με οφέλη όμως μόνο για 
τις ελίτ, κυρίως τις δικές τους, αλλά και 
των στενών συμμάχων τους. 

Εν τούτοις, ένα τέτοιο σύστημα δεν μπο-
ρεί να επιβιώνει στο διηνεκές – κάτι που 
φαίνεται πια σήμερα, όσο και αν δεν εί-
ναι καθόλου εύκολο να ηττηθεί. Με τη 
Δύση όμως εγκλωβισμένη σε ένα αδιέξο-
δο, αφού ο πληθωρισμός που εντάθηκε 
με τον πόλεμο καταπολεμάται μόνο με 
την άνοδο των επιτοκίων, που όμως θα 
στραγγάλιζε την ανάπτυξη, προκαλώντας 
μαζικές χρεοκοπίες κρατών, τραπεζών, 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, χρηματι-
στηριακά κραχ κοκ., τίποτα δεν είναι απί-
θανο – κάτι που θα φανεί πολύ σύντομα. 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ, αυτά που θεω-

ρούταν κάποτε προβλήματα του τρίτου 
κόσμου, όπως οι χρόνιες ελλείψεις τροφί-
μων και ενέργειας, μαζί με το μη διαχειρί-
σιμο πληθωρισμό, έρχονται πια στη Δύση 
– ενώ οι σκηνές που διαδραματίσθηκαν 
στη Σρι Λάνκα, μπορεί σύντομα να επανα-
ληφθούν στους δρόμους της Ευρώπης και 
των ΗΠΑ. 

Πόσο μάλλον, εάν πράγματι η Σρι Λάν-
κα ήταν το πρώτο «κομμάτι» του ντόμινο, 
όπως όλα δείχνουν και ακολουθήσουν οι 
υπόλοιπες 60 χώρες που αναφέρει η Πα-
γκόσμια Τράπεζα – ενώ τα προβλήματα 
αυτού του μεγέθους ασφαλώς δε λύνο-
νται με πολέμους, αλλά με πραγματικές 
αλλαγές του οικονομικού και χρηματοπι-
στωτικού συστήματος που ήδη ψυχορρα-
γεί.

* Ο Βασίλης Βιλιάρδος είναι οικονομολόγος 
και βουλευτής Επικρατείας με την  
«Ελληνική Λύση»

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
• Edges of garage   
 entrances and   
 foundations
• Replacement   
 of drains

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION
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Ο Βουλευτής του Chomedey MNA Guy Ouellette 
απονέμει 10 μετάλλια της Εθνοσυνέλευσης

Στη φωτογραφία  ο βουλευτής του Chomedey Guy Ouellette με τους απονεμηθέντες των μεταλλίων (Φωτ.: NEWSFIRST)

Μεταξύ των παραληπτών των μεταλλίων 
της εθνοσυνέλευσης που απένειμε ο  
Βουλευτής του Chomedey. Guy Ouellette, 
ήταν και ο έμπειρος δημοσιογράφος 
και φωτογράφος των εφημερίδων της 
NEWSFIRST MULTIMEDIA Martin C. Barry 
(Φωτ.: NEWSFIRST)

Στη φωτογραφία ο πρώην ταμίας της περιφέρειας Λαβάλ της ΕΚΜΜ 
Δημήτρης Κωστόπουλος, πλαισιωμένος από την οικογένειά του και το 
βουλευτή του Chomedey, Guy Ouellette (Φωτ.: NEWSFIRST)

Στη φωτογραφία ο πρώην πρόεδρος της περιφέρειας Λαβάλ της ΕΚΜΜ 
Ντένης Μαρίνος, πλαισιωμένος από την οικογένειά του και το βουλευτή 
του Chomedey, Guy Ouellette (Φωτ.: NEWSFIRST)

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής του Chomedey, Guy 
Ouellette, δεν είχε να κάνει πολιτικές ανακοινώσεις 

στις 2 Ιουνίου. Εκείνο το βράδυ στο Château Royal ανήκε 
σε 10 άτομα, που είτε ζουν είτε εργάζονται στο Chomedey 
και στα οποία απονεμήθηκε από τον Ouellette το μετάλ-
λιο της Εθνοσυνέλευσης.
Σημειώνοντας το μεγάλο αριθμό πολιτιστικών κοινοτή-

των που κατοικούν στο Chomedey – συμπεριλαμβανομέ-
νων των Αρμενίων, των Πορτογάλων και των Ελλήνων – ο 
Ouellette δήλωσε ότι η περιοχή που έχει υπηρετήσει τα 
τελευταία 15 χρόνια είναι πλούσια σε πολιτιστική πολυ-
μορφία, ενώ έχει επίσης μια πολύ ισχυρή αίσθηση κοινο-
τικού πνεύματος.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ  
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
-France Boisclair (για τις προσπάθειές της ως ακτιβίστρια 

της κοινότητας)
-Odette Sonia Baudelot (για τις προσπάθειές της ως εθε-

λόντρια της κοινότητας)
-Adel Iskander (για επιτεύγματα και συνεισφορές στην 

κοινωνική κοινότητα του Λαβάλ και του Κεμπέκ)
-L’Association des projets (Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ισλάμ 
(AICP) / συμμετοχή των μελών στη βελτίωση των κοινοτή-
των Laval και Κεμπέκ)
-Δημήτρης Κωστόπουλος (για τον εθελοντισμό και τα επι-

τεύγματα προώθησης του ελληνικού πολιτισμού στις κοι-
νωνικές κοινότητες του Λαβάλ και του Κεμπέκ)
-Denis Marinos (για τη φιλία και τη συμβολή στις κοινωνι-

κές κοινότητες του Λαβάλ και του Κεμπέκ)
-Emanuel De Medeiros (για τη συμβολή του στις πορτογα-

λικές κοινότητες του Λαβάλ)
-Hovig Tufenkjian (για τη φιλία, την κοινωνική δέσμευση 

και τη συμβολή στην προώθηση του αρμενικού πολιτι-
σμού στο Λαβάλ και το Κεμπέκ)
-Soeur Mariette Desrochers (μια εξαιρετική γυναίκα που 

έχει κάνει τη διαφορά για περισσότερα από 20 χρόνια για 
ανθρώπους στο Laval που έχουν ανάγκη)
-Martin C. Barry (για επιτεύγματα και συνεισφορές στην 

κοινωνική κοινότητα του Κεμπέκ τα τελευταία 15 χρόνια, 
ως δημοσιογράφος και φωτογράφος της εφημερίδας 
Laval News, για την κάλυψη πολιτικών και κοινοτικών ζη-
τημάτων με διαφάνεια και αυστηρότητα)

ΠΟΙΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Σύμφωνα με μια περιγραφή στην ιστοσελίδα της Εθνο-

συνέλευσης του Κεμπέκ, το μετάλλιο της Εθνοσυνέλευσης 
απονέμεται από τα μέλη της Συνέλευσης:
-Σε άτομα της επιλογής τους που αξίζουν αναγνώρισης, ή
-Ως επίσημο δώρο προς τα μέλη άλλων κοινοβουλίων, 

εκλεγμένους αξιωματούχους ή άλλα δημόσια πρόσωπα, 
κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικών αποστολών έξω από 
το Κεμπέκ ή δεξιώσεων πρωτοκόλλου στο κτίριο του Κοι-
νοβουλίου.

© Newsfirst Multimedia

Οι κοινοτικοί ηγέτες λαμβάνουν 
ιδιαίτερη τιμή αναγνωρίζοντας 

τις προσπάθειές τους
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελουμε ΤΡΙΕΤΕΣ μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, υιού, 

αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΖΩΤΖΗ 

(από Ιτέα Φλώρινας)
Η σύζυγος:  Τασούλα 

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Παρθενόπη
Η μητέρα: Παρθένα

Τα αδέλφια: Νίκος, Μπέτυ, Γιώργος
Τα πεθερικά: Παύλος και Θωμαή  

Παπαϊωάννου

Τα κουνιάδια: Γιαννούλα, Γιάννης Νίκου,
Μένη, Μιχάλης Τασούλης, 

Λίτσα, Αλέκος Πουλίου. 

Η θεία,  τα ξαδέρφια, τα ανίψια,  
οι λοιποί συγγενείς και  φίλοι.

Μετά το τέλος του μνημόσυνου 
θα προσφέρουν καφές και κόλλυβα

στην αίθουσα της εκκλησίας.
Προσκαλούμε τους συγγενείς και φίλους  

και όσους τιμούν τη μνήμη του  
να προσέλθουν στην επιμνημόσυνη δέηση.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΣΟΦΙΑΣ 
ΤΣΑΡΝΑ 

(από Κόρινθο)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ 
(από Χάρακα Μολάων Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΑΜΠΟΥΓΙΕΡΗ 

(από Βέργα Καλαμάτας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ 

(από Μηλίτσα Λογγά Μεσσηνίας)
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Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications. 
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη του Βατερλό
Αποφασιστικής σημασίας μάχη, που 

κατέληξε στην ήττα του Ναπολέοντα 
κι έβαλε τέλος σε μια σειρά πολέμων, 
που διήρκεσαν σχεδόν 23 χρόνια, μετα-
ξύ της Γαλλίας και άλλων δυνάμεων της 
Ευρώπης. Έλαβε χώρα στο Βατερλό, μία 
τοποθεσία 20 χιλιόμετρα έξω από τις 
Βρυξέλλες, στις 18 Ιουνίου 1815.
Μετά την εξορία του στη νήσο Έλβα, ο 

Ναπολέων επανήλθε στο θρόνο και κυ-
βέρνησε για 100 ημέρες τη Γαλλία από το 
Μάρτιο του 1815. Με το φάντασμά του 
να πλανάται πάνω από την Ευρώπη, η 
Αγγλία και η Πρωσία ήθελαν να τελειώ-
νουν μαζί του, προτού σταθεροποιήσει 
την εξουσία του. Ο Ναπολέων από την 
πλευρά του επεδίωξε να πλήξει τους δύο 
βασικούς του αντιπάλους προτού κατορ-
θώσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
Η στρατιά του Ναπολέοντα, με αρχη-

γούς τους Νέι και Γκρουσί, αριθμούσε 
72.000 άνδρες, ενώ οι συνασπισμένες 
δυνάμεις 68.000 βρετανο-ολλανδούς 
υπό τον Άρθουρ Γουέλσλι Α’ Δούκα του 
Ουέλιγκτον και 45.000 πρώσους υπό τον 
Γκέμπαρτ φον Μπλίχερ.
Τρεις μέρες πριν από την αποφασιστι-

κή μάχη, οι στρατηγοί του Ναπολέοντα 
νίκησαν τους πρώσους στο Λινί, ενώ κα-
θήλωσαν τον Δούκα του Ουέλιγκτον στο 
Κατρ-Μπα. Ο στρατάρχης Γκρουσί δεν 
κατόρθωσε να συντρίψει τους πρώσους 
και εγκλωβίστηκε στη Βαβρ από την οπι-
σθοφυλακή τους, δίνοντας την ευκαιρία 
στον Μπλίχερ να ενωθεί με τον Ουέλι-
γκτον.
Ο Δούκας του Ουέλιγκτον ήθελε να πα-

ρασύρει τον Ναπολέοντα στο Βατερλό, 
όπου μπορούσε να οχυρώσει καλύτερα 
το στρατό του. 
Ο  Ναπολέοντας  έκανε  ένα  σοβαρό 
σφάλμα το πρωί της 18ης Ιουνίου. 
Καθυστέρησε να επιτεθεί μέχρι το με-

σημέρι, προκειμένου να στεγνώσει το 
λασπωμένο έδαφος από την κατακλυ-
σμιαία βροχή που είχε προηγηθεί. Αυτό 
έδωσε την ευκαιρία στους πρώσους του 
Μπλίχερ να φθάσουν στο Βατερλό και να 
ενισχύσουν τον Ουέλιγκτον.
Η μάχη ξεκίνησε τελικά στις 11 το πρωί 

και μέχρι τις 6 το απόγευμα, οι Γάλλοι 
είχαν την πρωτοβουλία, αλλά οι κατά 
κύματα επιθέσεις τους απέτυχαν να δη-
μιουργήσουν ρήγματα στο κέντρο των 
συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας της έλ-
λειψης συντονισμού μεταξύ ιππικού και 
πεζικού. Η εμφάνιση των Πρώσων στο 
πεδίο της μάχης και η πίεση που ασκούν 
στην ανατολική πτέρυγα του Ναπολέο-
ντα, αναγκάζει το Ναπολέοντα να μετα-
φέρει δυνάμεις από το μέτωπο κατά του 
Ουέλιγκτον.
Στις 6 το απόγευμα ο στρατάρχης Νέι με 

μία συνδυασμένη επίθεση πυροβολικού, 
ιππικού και πεζικού, δημιουργεί σημαντι-
κά προβλήματα στο κέντρο των συμμαχι-
κών δυνάμεων, που υφίστανται σημαντι-
κές απώλειες. Ο Νέι ζητά από το Ναπο-
λέοντα ενισχύσεις για να αποτελειώσει 
τον Ουέλιγκτον. Ο Ναπολέων απορρίπτει 
το αίτημα, επειδή ήταν απασχολημένος 
με την απόκρουση των πρώσων και μόνο 
μετά τις 7 το βράδυ μπόρεσε να στείλει 
έναν περιορισμένο αριθμό στρατιωτών 
από την αυτοκρατορική φρουρά.
Στο μεταξύ, ο Δούκας του Ουέλιγκτον 

κατορθώνει να αναδιοργανώσει τις δυνά-
μεις του και με τη βοήθεια των πρώσων 
να περάσει στην αντεπίθεση. Στις 8 το 
βράδυ η συμμαχική προέλαση βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη και σε συνδυασμό με τις 
επιθέσεις των πρώσων από την ανατολι-
κή πλευρά, προκαλεί πανικό στο γαλλικό 
στρατό και την άτακτη υποχώρησή του.
Στις 9 το βράδυ ο Μπλίχερ και ο Δού-

κας του Ουέλιγκτον συναντήθηκαν στο 

πανδοχείο «Η Ωραία Συμμαχία» και κή-
ρυξαν το τέλος της μάχης. Οι απώλειες 
των συνασπισμένων δυνάμεων ανήλθαν 
σε 22.000 νεκρούς και τραυματίες, ενώ 
οι Γάλλοι μέτρησαν 25.000 νεκρούς και 
τραυματίες, καθώς και 8.000 αιχμαλώ-
τους. Τόσο λυσσώδης ήταν η μάχη, ώστε 
σε ένα χώρο μόλις 5 τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων εκείτοντο 47.000 νεκροί και τραυ-
ματίες!
Η Μάχη στο Βατερλό σήμανε το τέλος 

των πολιτικών φιλοδοξιών του Ναπολέο-
ντα και την κατάλυση της Αυτοκρατορίας 
του. Οι σύμμαχοι τον εξόρισαν στο νησί 
της Αγίας Ελένης, όπου άφησε την τελευ-
ταία του πνοή το 1821.
Τα αίτια της ήττας του Ναπολέοντα 

εντοπίζονται στην αριθμητική υπεροχή 
των αντιπάλων του, στην άριστη συνερ-
γασία Μπλίχερ και Ουέλιγκτον και στο 

καθοριστικό λάθος, όπως αποδείχθηκε, 
του στρατάρχη Γκρουσί, όταν δεν κατόρ-
θωσε να καταδιώξει τους Πρώσους, με 
αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στον 
Μπλίχερ να ενωθεί με τις δυνάμεις του 
Ουέλιγκτον.
Ήταν, όμως, προφανές, ότι ο Ναπολέ-

ων με καταβεβλημένες τις σωματικές 
και πνευματικές του δυνάμεις, δεν ήταν 
ο φόβος και ο τρόμος του παρελθόντος. 
Επιπλέον, ο γαλλικός λαός κατάκοπος 
από τους πολυετείς αγώνες, είχε ταχθεί 
αναφανδόν υπέρ της ειρήνης.
Μετά την ήττα του Ναπολέοντα οι 

σύμμαχοι απομονώνουν τη Γαλλία και 
χωρίζουν την Ευρώπη σε τρεις ζώνες 
επιρροής, την αυστριακή, την πρωσική 
και τη ρωσική, ενώ η Μεγάλη Βρετανία 
ισχυροποιεί την αποικιακή της αυτοκρα-
τορία.

© SanSimera.gr

Η Μάχη της Δοϊράνης
Ένοπλη  σύγκρουση  μεταξύ  ελλη-

νικού  και  βουλγαρικού  στρατού 
στις 23  Ιουνίου 1913, κατά τη διάρκεια 
του  Β’  Βαλκανικού  Πολέμου.  Αποτελεί 
συνέχεια  της  μάχης  του  Κιλκίς  –  Λαχα-
νά και έληξε με περιφανή ελληνική νίκη.
Μετά την καθοριστικής σημασίας ήττα 

στο Κιλκίς – Λαχανά (19 – 21 Ιουνίου), οι 
βουλγαρικές δυνάμεις συμπτύχθηκαν και 
οργάνωσαν την άμυνά τους στα υψώμα-
τα νότια της λίμνης Δοϊράνης πάνω στο 
χωριό Βλαντάγια (σήμερα Ακρίτας Κιλ-
κίς). Τις αποτελούσαν 19 τάγματα πεζι-
κού της 2ης, 3ης και 6ης Μεραρχίας, καθώς 
και το ανάλογο πυροβολικό. Το ελληνικό 
Στρατηγείο έθεσε ως άμεση προτεραιό-

τητα, την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκ-
καθάριση όλης της περιοχής δυτικά του 
Στρυμόνα και νότια του Μπέλες από τις 
εχθρικές δυνάμεις και την απώθησή τους 
προς τα βορειοανατολικά, ώστε να επι-
τευχθεί επαφή με τους Σέρβους.
Την επιχείρηση για την εκπόρθηση της 

Δοϊράνης ανέλαβαν η 3η Μεραρχία υπό 
τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Δαμιανό 
και η 10η Μεραρχία υπό το συνταγμα-
τάρχη Λεωνίδα Παρασκευόπουλο. Λίγο 
μετά το μεσημέρι της 22 Ιουνίου 1913, το 
4ο Σύνταγμα Ευζώνων της 10ης Μεραρχίας 
επιτέθηκε και με εφ’ όπλου λόγχη κατέ-
λαβε θέσεις των εχθρικών προφυλακών 
στο χωριό Βλαντάγια, ενώ το ελληνικό 

πυροβολικό απαντούσε στα βουλγαρικά 
πυρά. Η 3η Μεραρχία δεν ανέλαβε δράση 
εκείνη την ημέρα. Η κύρια επίθεση των 
δύο ελληνικών μεραρχιών άρχισε νωρίς 
το πρωί της 23ης Ιουνίου. Την κύρια επί-
θεση εναντίον των οχυρωμένων θέσεων 
των Βουλγάρων ανέλαβαν μονάδες της 
10ης Μεραρχίας. Όταν οι εύζωνοι του 5ου 
Συντάγματος κατέλαβαν με τη λόγχη το 
σιδηροδρομικό σταθμό της Δοϊράνης, οι 
Βούλγαροι αντιλήφθηκαν ότι υπερφα-
λαγγίζονται και εγκατέλειψαν τις θέσεις 
πάνω στα υψώματα, υποχωρώντας προς 
τα βόρεια. Νωρίτερα είχε σιγήσει το πυ-
ροβολικό τους, κατόπιν των πυκνών και 
εύστοχων βολών του πυροβολικού της 3ης 

Μεραρχίας, το οποίο διοικούσε ο ταγμα-
τάρχης Κωνσταντίνος Γουβέλης. Πολλοί 
από τους Βούλγαρους στρατιώτες έπεσαν 
στη λίμνη για να σωθούν και πνίγηκαν.
Οι απώλειες της 10ης Μεραρχίας ανήλ-

θαν σε 106 νεκρούς και 755 τραυματίες, 
ενώ της 3ης Μεραρχίας σε 146 νεκρούς 
και τραυματίες. Οι απώλειες του βουλ-
γαρικού στρατού υπήρξαν ανυπολόγι-
στες, ενώ στο πεδίο της μάχης εγκατέ-
λειψαν σημαντικό πολεμικό οπλισμό, 
ο οποίος περιήλθε στα χέρια των Ελλή-
νων. Επόμενη αναμέτρηση Ελλήνων και 
Βουλγάρων, στη Βέτρινα (σημερινό Νέο 
Πετρίτσι Σερρών) στις 26 Ιουνίου 1913. 
                                                © SanSimera.gr

Πίνακας του Γουίλιαμ Χολμς Σάλιβαν
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
848

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 847

Η νέα Σελήνη στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, γυ-
ρίζει σελίδα στο σπίτι σας και στις σχέσεις 
σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ήρθε 
η ώρα να υιοθετήσετε μια νέα προσέγγι-
ση στα οικογενειακά ζητήματα, όπως να 
αφιερώσετε περισσότερο ποιοτικό χρόνο 
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Ίσως να σημειώσετε πρόοδο 
σε ένα δημιουργικό έργο σας, καλλιτε-
χνικού, εκπαιδευτικού ή μεταφυσικού 
χαρακτήρα. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη 
θετική ενέργεια του φεγγαριού για να 
προβάλετε τον εαυτό σας στον ευρύ-
τερο κόσμο, να αλλάξετε την εμφάνισή 
σας ή να ανακαλύψετε ξανά τον εαυτό 
σας ως ένα δημιουργικό άτομο. 

Μην εκπλαγείτε αν είστε το τι-
μώμενο πρόσωπο σε κάθε συνάντηση 
που έχετε, προσφέροντας λύσεις σε προ-
βλήματα και ιδέες που συναρπάζουν. Πι-
στέψτε στον εαυτό σας και να είστε τολ-
μηροί με κάθε εγχείρημα. Όχι μόνο δε θα 
αποφύγετε τα φώτα της δημοσιότητας, 
αλλά έχετε την τάση να διεκδικείτε.

Η νέα Σελήνη στον τρίτο οίκο σας, 
της επικοινωνίας, σας βοηθά να αναθεω-
ρήσετε το πώς σκέφτεστε και μιλάτε. Κάθε 
έργο που ξεκινά τώρα, συμπεριλαμβανο-
μένης μιας συγγραφικής ή διδακτικής προ-
σπάθειας, έχει όλη την αρωγή του φεγγα-
ριού. Θέστε θετικούς νέους στόχους, ίσως 
δεσμευτείτε να ξεκινήσετε ένα blog ή να 
βρείτε νέους φίλους και συνεργάτες. 

Μια δυναμική γυναίκα ή ένας 
συγγενής, ίσως κάποιος με τον οποίον 
σάς χωρίζει μεγάλη χιλιομετρική από-
σταση, θα μπορούσε να παίξει σημαντικό 
ρόλο στη διεύρυνση των οριζόντων σας. 
Εάν είχατε συγκρούσεις με κάποιον από 
το περιβάλλον σας, το φεγγάρι σάς βοη-
θά να δώσετε κλαδί ελιάς και να επιβε-
βαιώσετε την αγάπη σας.

Επιτρέψτε στους άλλους να σας 
βοηθήσουν σε αυτή τη συναισθηματική 
μετάβαση. Χρειάζεστε την υποστήριξη. Το 
να γκρεμίσετε τους τοίχους του πόνου και 
της θλίψης σας, όσο δύσκολο κι αν είναι, 
δημιουργεί μια πολύ πιο πλούσια εμπει-
ρία, όπου νιώθετε πολύ πιο ευαίσθητοι 
προς τους άλλους, είστε ανθρώπινοι. 

Μην ξεχνάτε ότι το εισόδημά σας 
είναι κατά πολύ συνδεδεμένο με το πόσο 
εκτιμάτε τον εαυτό σας. Η αυτοεκτίμηση 
που έχετε εξαρτάται από το πόσο καλά 
μπορείτε να πληρωθείτε. Μπορεί βέβαια 
όλοι μας να διανύουμε μια δύσκολη οικο-
νομικά χρονική περίοδο, αλλά η αποστολή 
σας είναι να πιστέψετε στην αξία σας.

Τολμήστε και μοιραστείτε τις 
ιδέες σας μέσα από την καρδιά σας. Θα 
μπορούσατε να έχετε μια διαφωτιστική 
συζήτηση ή να ακούσετε κάποιες συναρ-
παστικές ειδήσεις. Εάν έχετε κάτι να που-
λήσετε, μια ιδέα, ένα έργο ή ακόμη και 
ένα βιβλίο, και ιδιαίτερα σε άλλη πόλη ή 
στο εξωτερικό, τώρα είναι ευκαιρία.

Μια προσφορά θα μπορούσε 
να έρθει μέσω ενός φίλου ή ενός ατόμου 
που γνωρίζετε στο διαδίκτυο. Θα μπο-
ρούσατε να σχεδιάσετε ένα μακρινό τα-
ξίδι με τους φίλους σας ή γνωρίζετε άτο-
μα που σας χωρίζει απόσταση ή έχουν 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από 
το δικό σας. Διασκεδάστε πηγαίνοντας 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η θετική και βοηθητική επιρροή 
του φεγγαριού θα μπορούσε να φέρει 
μια σημαντική ανακάλυψη σχετικά με τη 
φυσική κατάσταση. Εάν έχετε «δουλέψει 
με τον εαυτό σας» ή έχετε ήδη κάνει αλ-
λαγές στις διατροφικές σας συνήθειες 
και στη φυσική σας κατάσταση, θα μπο-
ρούσατε πραγματικά να δείτε τα αποτε-
λέσματα των προσπαθειών σας τώρα.

Το φεγγάρι μπορεί να φέρει ένα 
παλιρροϊκό κύμα υποστηρικτικής ενέργει-
ας και σας βγάζει από ένα οικονομικό τέλ-
μα. Ίσως εγκαταλείψετε μια κακοπληρω-
μένη δουλειά και βρείτε μια νέα. Το υπέ-
ροχο είναι ότι όχι μόνο είστε έτοιμοι να 
αφήσετε μια εργασία που σας υποτιμά, 
αλλά έχετε ισχυρή αίσθηση της αξίας σας.

Ίσως να εγκαταλείψετε την τρέ-
χουσα εργασία σας και νιώθετε ανανεωμέ-
νοι με μία νέα. Φήμη ή/και δημόσια ανα-
γνώριση θα μπορούσαν να προκύψουν, 
ειδικά για οποιεσδήποτε καλές πράξεις 
έχετε κάνει. Επισήμανση: Έχετε μια ασυνή-
θιστα υψηλή έπαρση, ίσως και αλαζονεία, 
με αποτέλεσμα να απομακρύνετε τους πιο 
πιστούς συμμάχους σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

1885: Το Άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμά-
νι της Νέας Υόρκης, ως δώρο των Γάλλων προς τους 
Αμερικανούς.

1917: Η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο.

1961: Εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο 
της Πάρνηθας «Μον Παρνές», από τον υπουργό 
Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του 
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

1964: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης 
ο αγώνας Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού για το Κύ-
πελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο 
ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι 
στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπε-
δο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του 
διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 (Δομάζος – 
Νεοφώτιστος). Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελλού-
χος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος.

2012: Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και 
του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην 
Ελλάδα. Τα αποτελέσματα: ΝΔ 29,66% (129 έδρες), 
ΣΥΡΙΖΑ 26,89% (71), ΠΑΣΟΚ 12,28% (33), Ανεξάρ-
τητοι Έλληνες 7,51% (20), Χρυσή Αυγή 6,92% (18), 
ΔΗΜΑΡ 6,26% (17), ΚΚΕ 4,50% (12).

17 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

     Η δημοσιογράφος και ο… παιδαράς βοσκός
Μία δημοσιογράφος αποφασί-

ζει να κάνει μία έρευνα για τα 
απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδας. 
Μία μέρα λοιπόν και ενώ βρίσκεται 
σε έναν ορεινό δρόμο μένει το αυτοκί-
νητο της. Κοιτάει γύρω της και βλέπει 
ένα βοσκό, του εξηγεί την κατάσταση 
και του ζητάει να τη σπρώξει, εκείνος 
τη σπρώχνει και το αυτοκίνητο παίρνει 
μπροστά, αυτή κατεβαίνει αμέσως και 
δεν ξέρει πως να τον ευχαριστήσει.
– Κάτι μπορείς να κάνεις, λέει ο βο-

σκός όλο νόημα και της κλείνει το μάτι. 
– Μα τι λες; λέει αυτή, δε γίνονται 
αυτά τα πράγματα.

Ο βοσκός επιμένει, αυτή συνεχίζει 
να αρνείται, ώσπου κάποια στιγμή το 
σκέφτεται πιο ψύχραιμα. «Μόνοι μας 
είμαστε», λέει από μέσα της, «ο βο-
σκός είναι παιδαράς, άσε που θα είναι 
και πιο εμπεριστατωμένη η έρευνά 
μου…». Οπότε πάνε πίσω από ένα θά-
μνο, κάνουν τι κάνουν και κάποια στιγ-
μή σηκώνονται.
– Πω, πω, λέει η κυρία όλο έκσταση. 

Πώς το κάνεις έτσι;!- Έλα τώρα, λέει 
ο βοσκός, τινάζοντας τα χώματα από 
πάνω του, δεν ήταν τίποτα!
– Μα τι λες, λέει η κυρία, δε μου 

το έχουν κάνει ποτέ έτσι, έλα να 

σε πάρω μαζί μου στην Αθήνα! 
– Δεν έρχομαι, λέει ο βοσκός, δε μου 
αρέσει η Αθήνα, εγώ την έχω καταβρεί 
εδώ στη φύση με τα προβατάκια μου.
– Μα τι λες, λέει η κυρία, 

τώρα που σε βρήκα δε σε αφήνω. 
– Κοίτα να δεις, λέει ο βοσκός, αν θέ-
λεις πάρε τον αδελφό μου. Αυτουνού 
του αρέσει η Αθήνα.
– Τον αδελφό σου! Και δε μου λες, 

ο αδελφός σου το κάνει όπως κι εσύ; 
– Δεν ξέρω αν το κάνει όπως κι εγώ, 
λέει ο βοσκός, πάντως πέρυσι... βόλε-
ψε μία… αρκούδα και ακόμη μας φέρ-
νει μέλι!!!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

DIRECT FROM OUR FACTORY

FREE ESTIMATION
FAST INSTALLATION

514-691-2922 | INFO@CONCEPTG7.COM
7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3

• Versatile cabinet making manufacturer
• Years of experience in residential projects

• Turnkey solutions, specialized in kitchen renovation and hardwood 
flooring

• Total quality control in every stage (design - production & installation)
• Deadlines respected within budget

Visit our showroom for a free consultation

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

SHAKER STYLE DOOR

starting at $10,000

FLAT PANEL, MODERN MODELstarting at $7,500
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363

CU
RÉ

-LA
BE

LL
E

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

per week (flexible days and hours)

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

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

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

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

two restaurants, family owned.

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

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

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

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

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΕ ΣΠΙΤΙ

Ζητείται κυρία να φροντίζει και 
να μαγειρεύει για ευχάριστη 
ηλικιωμένη κυρία.

Δίδεται πολύ καλή αμοιβή.

Πληροφορίες κυρία Διονυσία:

450 686-8351



Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

Για να αγαπήσουν και 

που τόσο αγαπήσαμε 


