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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

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21 ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΑΝΑΔΑΣ 155 ΧΡΟΝΙΑΚΑΝΑΔΑΣ 155 ΧΡΟΝΙΑ  
Από τις φυλές των Ινδιάνων  Από τις φυλές των Ινδιάνων  
στο… μωσαϊκό τού σήμεραστο… μωσαϊκό τού σήμερα  

• Ιστορική αναδρομή• Ιστορική αναδρομή

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

«Γολγοθάς» για  «Γολγοθάς» για  
ένα… διαβατήριο!ένα… διαβατήριο!  
Ατελείωτες… ουρές για έκδοση ή ανανέωσηΑτελείωτες… ουρές για έκδοση ή ανανέωση    
διαβατηρίου στις Υπηρεσίες του Καναδάδιαβατηρίου στις Υπηρεσίες του Καναδά

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Ποια είναι τα «όπλα»  Ποια είναι τα «όπλα»  
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εκλογώνΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εκλογών  

• Απίστευτο! Περίπου 9.000 Έλληνες χρωστάνε  • Απίστευτο! Περίπου 9.000 Έλληνες χρωστάνε  
το μισό… ΑΕΠ της χώρας (σχεδόν 90 δις €)!!!το μισό… ΑΕΠ της χώρας (σχεδόν 90 δις €)!!!

ΠΑΝΔΗΜΙΑΠΑΝΔΗΜΙΑ  

Μάσκες και (υποχρεωτικά) εμβόλια  Μάσκες και (υποχρεωτικά) εμβόλια  
δε σταμάτησαν τον Κορωνοϊό! δε σταμάτησαν τον Κορωνοϊό! 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CORNELLΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CORNELL

ΝΑΤΟ | ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣΝΑΤΟ | ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ  

Τι πήρε η Τουρκία για να  Τι πήρε η Τουρκία για να  
πει το ΝΑΙ ο Ερντογάνπει το ΝΑΙ ο Ερντογάν  
Άνοιξε η πόρτα του ΝΑΤΟ για Σουηδία – ΦινλανδίαΆνοιξε η πόρτα του ΝΑΤΟ για Σουηδία – Φινλανδία

Αγαπητοί Έλληνες και Ελληνίδες,
Η 1η Ιουλίου είναι η μέρα που όλοι μας, ως Καναδοί πολίτες, γιορτάζουμε 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ!
Φέτος ο Καναδάς εορτάζει τα 155 χρόνια της ίδρυσης του.

Εύχομαι σε όλη την Ελληνική Ομογένεια ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Ζήτω ο Καναδάς! 

Μήνυμα του εντιμότατου Λεωνίδα Χουσάκου
Γερουσιαστή του Καναδά
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SAVE 
up to

50%

199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 450.625.4744

At your service since 1987!

WE BUY GOLD, DIAMONDS, SILVER, 
COINS, CURRENCY AND WATCHES.

BEST PRICE GUARANTEE!

Final Sale 
on Wenger watches 

all at 50%

✥ Jewellers and watchmakers on site
✥ Exclusive creations
✥ Free estimate on all repairs.
✥ Evaluation Certificate

✥ Necklace restringing
✥ Watch water-resistance testing
✥ Repair of watches and old clocks
✥ And Much more!
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Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

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

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

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

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!
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today!Μετά τη χορήγηση σχεδόν 20 εκα-

τομμυρίων δόσεων, μόνο ένα 
άτομο έχει αποζημιωθεί από το Κεμπέκ 
λόγω σημαντικών παρενεργειών που 
υπέστησαν μετά τον εμβολιασμό του 
κατά του COVID- 19.

Μέχρι στιγμής, έχουν σταλεί 160 αιτή-
ματα στο πρόγραμμα αποζημίωσης του 
Κεμπέκ για τα θύματα εμβολιασμού. Από 
αυτόν τον αριθμό, 86 εξακολουθούν να 
περιμένουν απόφαση, σύμφωνα με τα 
ΜΜΕ. Άλλες αιτήσεις μπορούν ακόμη να 
προωθηθούν, καθώς τα θύματα έχουν 
έως και τρία χρόνια για να υποβάλουν 
αξίωση για αποζημίωση.
«Αν και υπήρχαν παρενέργειες όπως 

κάθε εμβόλιο, οι σοβαρές παρενέργειες 
ήταν εξαιρετικά σπάνιες δεδομένης της 
ποσότητας των δόσεων του εμβολίου 
που διανεμήθηκε», παρατηρεί ο ιολόγος 
Benoît Barbeau.

ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ο χρόνος επεξεργασίας είναι επίσης 

πολύ μεγάλος σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Η αίτηση για τον Ντόναλντ Πουαριέ, ο 

οποίος υπέστη εγκεφαλίτιδα λίγες μέρες 
μετά τη λήψη του εμβολίου AstraZeneca, 
εκκρεμεί ακόμη 15 μήνες μετά. Εάν η 
σχέση μεταξύ του εμβολίου και αυτής της 
φλεγμονής του εγκεφάλου είναι αδύνατο 
να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, 
οι δοκιμές που έγιναν για να καταλήξουν 
σε άλλη αιτία δεν ήταν καθοριστικές για 
την περίπτωσή του.
«Αν μας πουν ποτέ ότι δεν έχουμε απο-

ζημίωση, θα πηδήξω 10 πόδια ψηλά! Ελ-
πίζω να είναι λίγο κατανοητοί, γιατί άλλα-
ξε τη ζωή μας για αρκετούς μήνες», λέει η 
σύζυγός του, Sylvie Bergeron.

Οι συγγενείς της Francine Boyer, η 
οποία πέθανε τον Απρίλιο του 2021 από 
εγκεφαλική θρόμβωση μετά τη λήψη 
μιας δόσης του εμβολίου AstraZeneca, 
περιμένουν επίσης την απόφαση. Προτί-
μησαν να μη σχολιάσουν την κατάσταση 
για να μη διακινδυνέψουν τις προσπά-
θειές τους.
Σύμφωνα με στοιχεία από το National 

Institut de santé publique du Québec, 
έχουν αναφερθεί 1.049 σοβαρές ασυνή-
θιστες κλινικές εκδηλώσεις σε σχέση με 
τα εμβόλια για τον COVID. Αυτά οδήγη-
σαν σε νοσηλεία, κίνδυνο για τη ζωή, συ-
νέπειες ή θάνατο. Πάνω από το 85% των 
κατοίκων του Κεμπέκ έχουν λάβει του-
λάχιστον μία δόση του εμβολίου για τον 

COVID. Συνολικά, σχεδόν 20 εκατομμύρια 
δόσεις χορηγήθηκαν με τα προσφερόμε-
να ενισχυτικά. Η ταυτότητα και το ποσό 
της αποζημίωσης που προσφέρθηκε στο 
μοναδικό άτομο που αποζημιώθηκε δεν 
αποκαλύφθηκαν από την MSSS.
Τα ποσά υπολογίζονται από την Société 

d’assurance automobile du Québec σύμ-
φωνα με τα ίδια κριτήρια με εκείνα που 
προσφέρονται για τροχαία ατυχήματα. 
Το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Παρενερ-

γειών Εμβολιασμού ξεκίνησε από το Κε-
μπέκ το 1985 ως απάντηση σε απόφαση 
του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το 
θάνατο ενός νεαρού κοριτσιού μετά τον 
εμβολιασμό κατά της ιλαράς.

Έκτοτε, έχουν γίνει δεκτά 53 αιτήματα, 
συνολικού ποσού 6,8 εκατομμυρίων δο-
λαρίων. Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Θυ-
μάτων Εμβολιασμού που δημιουργήθηκε 
το 2021 από την Οτάβα, το οποίο εξυπη-
ρετεί τον υπόλοιπο Καναδά, αποζημίω-
σε οκτώ άτομα σε σχέση με το εμβόλιο 
COVID-19. Προστέθηκαν λοιμώξεις από 
κορωνοϊό στο πρόγραμμα αποζημίωσης 
για λήπτες εμβολίων.
«Αν μετά από μια δόση αναπτύξεις αυτό 

που λέγεται σωματική βλάβη, δεν μπο-
ρείς να επιστρέψεις στη δουλειά, έχεις 
περιορισμούς, πάθεις συνέπειες, χρειά-
ζεσαι αποκατάσταση κ.λπ., όλα αυτά τα 

φροντίζει το υπουργείο», εξήγησε ο Lu 
Chan Khuong, δικηγόρος στο διοικητικό 
δίκαιο, σε μια συνέντευξη στο LCN. Τα 
άτομα που υποφέρουν από τραυματισμό 
από ένα εμβόλιο έχουν τρία χρόνια για 
να υποβάλουν αξίωση και απλώς πρέπει 
να αποδείξουν μια πιθανή σχέση μεταξύ 
του εμβολίου που έλαβαν και του τραυ-
ματισμού που υπέστησαν.
«Είναι ένα είδος εμβολιασμού «χωρίς 

φταίξιμο», που σημαίνει ότι δε χρειάζεται 
να αποδείξετε την ευθύνη ή το σφάλμα, 
είτε του κατασκευαστή είτε του ατόμου 
που σας έκανε την ένεση με αυτή τη δόση 

– εκεί, απλά πρέπει να αποδείξετε ότι η 
σωματική βλάβη που υποστείτε πιθανό-
τατα σχετίζεται με το εμβόλιο που λάβα-
τε», είπε ο δικηγόρος.

Από το 1988, έχουν υποβληθεί 287 αι-
τήσεις στο Πρόγραμμα Αποζημίωσης Εμ-
βολιασμών και 53 από αυτές έχουν γίνει 
δεκτές. Από τις 31 Μαρτίου 2021, έχουν 
καταβληθεί 6.792 εκατομμύρια δολάρια 
ως αποζημίωση. 

Λόγω της συνεχιζόμενης εκστρατείας 
εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας COVID-19, ο Lu Chan Khuong ανα-
μένει ότι οι αξιώσεις αποζημίωσης θα 
αυξηθούν τα επόμενα τρία χρόνια.

© LCN, Journal de Montreal

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Εμβολιασμοί στο ΚεμπέκΕμβολιασμοί στο Κεμπέκ  

20 εκατομμύρια δόσεις αργότερα,  20 εκατομμύρια δόσεις αργότερα,  
μόνο ένα άτομο έχει αποζημιωθείμόνο ένα άτομο έχει αποζημιωθεί
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Διαβατήριο; Ποιο… διαβατήριο;
Απογοητευμένοι και ανήσυχοι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν  
ατελείωτες σειρές στα γραφεία διαβατηρίων 

Αξιωματικοί από το Αστυνομικό Τμή-
μα του Λαβάλ κλήθηκαν να διατη-

ρήσουν την τάξη έξω από το κατάστημα 
Service Canada στο Mega Centre Notre 

– Dame στο Autoroute 13 την περασμέ-
νη εβδομάδα, καθώς οι εργαζόμενοι της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης προσπάθη-
σαν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια κα-
θυστέρηση αιτήσεων διαβατηρίων, που 
προέκυψε από την αύξηση του ενδιαφέ-
ροντος για παγκόσμια ταξίδια, μετά τη 
διετή πανδημία Covid.

Μια μακρά σειρά αιτούντων διαβατήριο 
«φούσκωσε» μέχρι την άκρη του κτιρίου 
Service Canada. Η ουρά περιλάμβανε μη-
τέρες, πατέρες, παιδιά και μερικές φορές 
ακόμη και… παππούδες. 

Όλοι προσπαθούσαν να συμπληρώσουν 
και να καταθέσουν τα κατάλληλα έγγρα-
φα για τα διαβατήρια. Επίσης, υπήρχε ένα 
πολύ νεότερο πλήθος, συμπεριλαμβανο-
μένων φοιτητών, που ήλπιζαν να ταξιδέ-
ψουν σε ξένους προορισμούς αυτό το κα-
λοκαίρι, πριν επιστρέψουν στα μαθήματα 
το φθινόπωρο. Οι περισσότεροι είχαν 
φέρει φορητές καρέκλες κάμπινγκ για να 
είναι άνετες κατά τη διάρκεια της μακράς 
αναμονής…

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
Η Ρίτα, κάτοικος του Λαβάλ, που δεν 

ήθελε να αναγνωριστεί με το επώνυμό 
της, είπε ότι ο σύζυγός της είχε αρχίσει να 
στέκεται στην ουρά στις 5 το πρωί της Τε-
τάρτης 22/6. Τον αντικατέστησε γύρω στις 
10 η ώρα.

Λίγο πριν από το μεσημέρι, έφτασε στα 
μισά του δρόμου προς την εξώπορτα του 
Service Canada. Όπως και ορισμένοι άλλοι 
άνθρωποι στην ουρά, περίμενε εκ μέρους 
ενός μέλους της οικογένειας – στην περί-
πτωσή της, ενός έφηβου γιου, ο οποίος 
είχε προγραμματιστεί να πετάξει στην Ευ-
ρώπη, αν και η αναχώρηση είχε προγραμ-
ματιστεί για λίγες ημέρες. Ωστόσο, για 
άλλους η αναχώρηση ήταν προγραμματι-
σμένη σε λιγότερο από 24 ώρες. «Πρέπει 
να το κάνουμε αυτό είτε σήμερα είτε αύ-
ριο, γιατί φεύγει το Σάββατο με τη γιαγιά 
του», είπε η Ρίτα. Ερωτηθείσα τι θα έκα-
ναν αν δεν μπορούσαν να φτάσουν στην 

εξώπορτα μέχρι να κλείσει το γραφείο για 
την ημέρα, απάντησε: «Μένουμε εδώ μέ-
χρι αύριο!».

«ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ  
ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ»
Αν και δεν ήταν θυμωμένη με την ομο-

σπονδιακή κυβέρνηση για τις μεγάλες 
διαμάχες, παραδέχτηκε ότι ήταν «σοκα-
ρισμένη και απογοητευμένη, αλλά εδώ 
βρισκόμαστε. Υπάρχει έλλειψη πληροφο-
ριών, απλά καθόμαστε εδώ, απλά περιμέ-
νουμε και δε γνωρίζουμε».

Είπε ότι η αίτηση διαβατηρίου του γιου 
της είχε σταλεί στην Υπηρεσία του Κανα-
δά ήδη πριν από τρεις μήνες, ωστόσο δεν 
είχε υπάρξει απάντηση. «Έτσι, δεν ξέρου-
με αν το κάνουμε αυτό για το τίποτα. Δεν 
έχουμε ιδέα. Γιατί καλέσαμε τον αριθμό 
που έπρεπε να καλέσουμε και δε μας επέ-
στρεψαν ποτέ την… απάντηση».

Σε ένα άλλο σημείο της ουράς, ο Gabriel 
Gauthier, ένας 20άρης κάτοικος του 
Mascouche, περίμενε υπομονετικά να 

καταθέσει έγγραφα εκ μέρους του μικρό-
τερου αδελφού του, που ήλπιζε να ταξιδέ-
ψει στη Νότια Αμερική για να επισκεφθεί 
μέλη της οικογένειάς τους που ζουν εκεί.

ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗ...
«Έχουν περάσει τρία χρόνια που δεν 

μπορούσαμε να πάμε λόγω της πανδημί-
ας», δήλωσε ο Γκάμπριελ. Δίπλα τους στη 
σειρά, η Léonie Clark, μια γυναίκα επίσης 
στα 20 της από το Μόντρεαλ, αποφάσισε 
να έρθει στο γραφείο της Laval Service 
Canada αφού είδε ότι οι συνθέσεις στο 
γραφείο του Μόντρεαλ ήταν πολύ χειρό-
τερες.

Καθώς η αναχώρηση του αεροπλάνου 
της ήταν προγραμματισμένη για την επό-
μενη μέρα στις 5 μ.μ., ήταν αβέβαιη αν 
θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει εγκαίρως τα 
θέματα διαβατηρίων της. «Με τον αριθμό 
των αιτήσεων που έπρεπε να αντιμετωπί-
σουν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εφάρ-
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KDM
assurances
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For all your needs in Greece

Του Martin C. Barry
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Το πλήθος αγανακτισμένων πολιτών γύρω από το κτίριο που βρίσκεται η υπηρεσία 
Service Canada που εκδίδει τα διαβατήρια, αυξανόταν κάθε λεπτό που περνούσε  
(Φωτ.: Martin C. Barry Newsfirst Multimedia)
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Ευρώ VS Εθνική Κυριαρχία
Η Ευρωζώνη είναι ένα αντιδημοκρατικό και 

καταπιεστικό κατασκεύασμα. Οι λαοί της 
Ευρωζώνης διαβιούν υπό καθεστώς «γκεμπε-
λικής προπαγάνδας», ότι δήθεν αν καταστρα-
φεί το ευρώ θα έρθει ο κόσμος ανάποδα, λες 
και αυτό δεν έχει συμβεί. Αυτός ο φόβος, αργά 
ή γρήγορα, θα καταστρέψει την Ευρώπη. Ποιά 
όμως είναι τα κατασκευαστικά λάθη της Ευρω-
ζώνης;

Του Σπύρου Στάλια*

Με την αποδοχή του κοινού νομίσματος, ενός 
ξένου νομίσματος, οι χώρες της Ευρωζώνης απώ-
λεσαν οικειοθελώς το δικαίωμα να ασκούν ανε-
ξάρτητη νομισματική πολιτική, δημοσιονομική 
πολιτική, εμπορική πολιτική, εισοδηματική πολι-
τική (μισθοί) και συναλλαγματική πολιτική, όπως 
τις ασκούν οι κυβερνήσεις  σε κάθε άλλη χώρα 
στον κόσμο. Τι σημαίνουν τα παραπάνω;

1] Η άσκηση ανεξάρτητης νομισματικής πολιτι-
κής σημαίνει, ότι η κάθε κυβέρνηση μπορεί να 
θέτει τα επιτόκια στο ύψος που αυτή επιθυμεί, 
χωρίς να γίνεται έρμαιο των αγορών. Αν η χώρα 
είναι σε ύφεση έχει ανάγκη από χαμηλά επιτό-
κια και αν είναι σε φάση μεγάλης ανάπτυξης (σε 
μπουμ) τότε έχει ανάγκη από υψηλά επιτόκια. 
Η κυβέρνηση ανάλογα του οικονομικού κύκλου, 
θέτει τα επιτόκια εκεί που αυτή νομίζει. Στην Ευ-
ρωζώνη αυτό αποκλείεται. Το κράτος δεν μπορεί 
να ορίσει τα επιτόκια στα δάνεια του, που λόγω 
ευρώ είναι σε ξένο νόμισμα, και ούτε γνωρίζει αν 
θα έχει την προσφορά χρήματος που έχει ανάγκη 
από την ΕΚΤ.

2] Η άσκηση ανεξάρτητης δημοσιονομικής πο-
λιτικής σημαίνει, ότι η κυβέρνηση ανεξαρτήτως 
των αγορών ορίζει αυτή, στο επίπεδο που επιθυ-
μεί, τις δαπάνες της και πόσο χρήμα θα αφαιρέ-
σει από την οικονομία με τη φορολογία που θα 
επιβάλλει. Όταν η οικονομία είναι σε ύφεση και 
υπάρχει ανεργία, κάθε χώρα, εκτός από τα χαμη-
λά επιτόκια, έχει ανάγκη από μεγάλες δημόσιες 
δαπάνες. Εφόσον η κυβέρνηση ασκεί ανεξάρτη-
τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, με 
άλλα λόγια εκδίδει το νόμισμα της, μπορεί να 
δαπανήσει όσο απαιτείται για να οδηγήσει τη 
χώρα στην ανάπτυξη. Όταν φτάσει σε φάση πλή-
ρους απασχόλησης μπορεί να φορολογήσει και 
να αφαιρέσει χρήμα, για να καταπολεμήσει τον 
τυχόν πληθωρισμό και να προστατεύσει την αξία 
του νομίσματος. Αυτό στην Ευρωζώνη απαγορεύ-
εται ή επιτρέπεται, με τη σύμφωνη γνώμη των 
αγορών, που σημαίνει ότι κάθε χώρα θα είναι 
εσαεί χρεωμένη και σε διαρκή λιτότητα.

3] Η παράδοση της συναλλαγματικής πολιτι-
κής σημαίνει, ότι οι χώρες της Ευρωζώνης εκ-
χώρησαν το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτει κάθε 
κυβέρνηση στον κόσμο, δηλαδή, να μπορεί να 
μεταβάλλει την ονομαστική συναλλαγματική ισο-
τιμία του νομίσματός της, με στόχο την καταπο-
λέμηση των ελλειμμάτων του εξωτερικού τομέα. 
Λόγω ευρώ, αυτό δεν μπορεί να το κάνει και έτσι 
η λύση είναι η προσφυγή στη λιτότητα (εσωτερι-
κή υποτίμηση).

4] Η δασμολογική πολιτική ασκείται από κάθε 
κυβέρνηση στον κόσμο, για να προστατεύσει την 
εγχώρια παραγωγή. Αυτό το όπλο δεν είναι δια-
θέσιμο πια στην Ευρωζώνη, αλλά και συνολικά 
στην ΕΕ, αφού υπάρχει κοινή δασμολογική πολι-

τική, η οποία δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες κάθε 
ευρωπαϊκής οικονομίας ξεχωριστά.

5] Η εισοδηματική πολιτική ασκείται αναλόγως 
της ανταγωνιστικότητας τής κάθε μιας οικονομί-
ας. Οίκοθεν νοείται ότι όταν έχεις να αντιμετωπί-
σεις τη Γερμανία, διότι περί αυτού πρόκειται, θα 
πρέπει οι μισθοί να ισοδυναμούν με «μία κούπα 
ρύζι» για να μπορούμε να βρίσκουμε ευρώ από 
τις εξαγωγές.

6] Τέλος, η ΕΚΤ που ανέλαβε την έκδοση του 
ευρώ και την προστασία της αξίας του από τον 
πληθωρισμό (σήμερα τι κάνει;) απεδείχθη όχι 
μόνο ανεπαρκής, αλλά μετέτρεψε το τραπεζικό 
σύστημα σε καζίνο. Η χωρίς κριτήρια παροχή πι-
στώσεων το έκανε κέντρο κερδοσκοπίας και δια-
φθοράς, που οδήγησε κράτη και πολίτες σε χρέη 
δυσβάσταχτα και όταν κατέρρευσε απαίτησε οι 
λαοί της Ευρώπης να το σώσουν.

Ο Κέϋνς τόνιζε: «Οι κερδοσκόποι δε δύνανται να 
βλάψουν ως φυσαλίδες επί σταθερού ρεύματος 
επιχειρηματικότητας. Η κατάσταση καθίσταται 
όμως σοβαρά, όταν η επιχειρηματικότητα καθί-
σταται μια φυσαλίδα εις τον κυκεώνα της κερδο-
σκοπίας. Όταν η κεφαλαιουχική ανάπτυξη μιας 
χώρας καθίσταται υποπροϊόν της δραστηριότη-
τας μιας χαρτοπαικτικής λέσχης (εννοεί το τρα-
πεζικό σύστημα), τότε η δουλειά δε γίνεται καλά. 
Με αλλά λόγια, αν οι κερδοσκόποι απωλέσουν 
την εμπιστοσύνη τους για ένα κερδοφόρο μέλλον 
ή η πίστη των τραπεζών που δανείζουν εξασθενή-
σει, τότε η καταστροφή της οριακής αποδοτικό-
τητας του κεφαλαίου είναι αναπόδραστη και ενώ 
η εξασθένηση τής μιας είναι αρκετή για να προ-
καλέσει κατάρρευση, η ανάρρωση απαιτεί την 
αναγέννηση αμφοτέρων. Πράγματι, η εξασθένη-
ση της πίστεως αρκεί να προκαλέσει κατάρρευση, 
αλλά η ενίσχυση της, αν και αποτελεί αναγκαίον 
όρον αναρρώσεως, δεν αρκεί».

Τι αρκεί; Μετά από είκοσι χρόνια ευρώ και δώ-
δεκα χρόνια μνημονίων, με όλους τους οικονομι-
κούς και κοινωνικούς δείκτες χειρότερους παρά 
ποτέ, σε περίοδο ειρήνης από ιδρύσεως του νέου 
Ελληνικού Κράτους, η  επάνοδος στο εθνικό νόμι-
σμα αποτελεί αδήριτο γεγονός. Χωρίς αυτό, κα-
νένας στόχος του Έθνους δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί. Όλα τ’ άλλα έπονται με δημοκρατικές 
αποφάσεις του λαού. Οι εθνικές και πατριωτικές 
δυνάμεις που προβάλλουν άλλα αιτήματα  ως 
προτεραιότητες, ας καταλάβουν μια και καλή, ότι 
χωρίς εθνικό νόμισμα δεν μπορούν να υλοποιή-
σουν κανέναν από τους στόχους που έχουν κατά 
νου, και όταν λέω κανέναν, το εννοώ.

Η επανασύνδεση των  κρατικών δαπανών  και 
των τραπεζικών πιστώσεων με την πραγματική 
οικονομία, οι επενδύσεις, η κατανάλωση, η ρευ-
στότητα και η Κεντρική Τράπεζα υπό κοινωνικό 
έλεγχο, αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για την 
απελευθέρωση της χώρας από την οικονομική 
εξάρτηση. Δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση. Από 
την οικονομική ιστορία αυτό μάθαμε. Οι τραπεζί-
τες και οι κεφαλαιούχοι σιχαίνονται την ανεξάρ-
τητη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική 
που επιδιώκει επενδυτικές δαπάνες και χαμηλά 
επιτόκια. Αμφότερες τους αποστερούν την ανε-
ξέλεγκτη εξουσία τους. Αλλά αυτό είναι το δικό 
τους συμφέρον και όχι δικό μας, των λαών της 
Ευρώπης. Κάτι επειγόντως πρέπει να κάνουμε! 
  *Ο Σπύρος Στάλιας είναι Οικονομολόγος Ph.DΟ Μιχάλης Τελλίδης είναι σε άδεια. Η στήλη "Εσείς τι Ο Μιχάλης Τελλίδης είναι σε άδεια. Η στήλη "Εσείς τι 

λέτε;" θα είναι μαζί μας στο επόμενο φύλλο των ΝΕΩΝλέτε;" θα είναι μαζί μας στο επόμενο φύλλο των ΝΕΩΝ

Δεύτερες σκέψεις στην ΕΕ 
για τη στάση έναντι της Ρωσίας

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Στο δυτικό 
στρατόπεδο εμφανίζονται σημάδια διχασμού αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των κυρώσεων σε βάρος της 
Ρωσίας. 

Ζαχαρίας Μίχας* 
© slpress.gr

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα, με πλήγματα στο Κίεβο και στο νότιο παρα-
λιακό μέτωπο, δηλαδή και σε περιοχές όπου τυπικά η σύγκρουση δεν 
έχει ακόμα διαχυθεί, επιχειρεί να ενισχύσει το κίνητρο της Δύσης να 
απεμπλακεί.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
τάχθηκε προ ημερών, υπέρ μιας πρώτης επαφής με το Ρώσο πρόεδρο, 
με την ευκαιρία της επόμενης Συνόδου του G20 το Νοέμβριο στην Ιν-
δονησία. Η δήλωση αυτή δίνει το στίγμα των ευρωπαϊκών προθέσεων. 
Όμως, η Σύνοδος αυτή είναι χρονικά πολύ απομακρυσμένη και επιπλέον 
δεν είναι διόλου βέβαιο ότι θα συμφωνήσει η Ουάσιγκτον. Εκτός αυτών, 
μέχρι τότε πιθανότατα πολλά θα έχουν αλλάξει στο πεδίο. Το βέβαιο 
είναι ότι οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, ιδίως όταν αφενός 
σημειώνουν αργά αλλά σταθερά επιτυχίες στα πεδία των μαχών και 
αφετέρου, διαπιστώνουν ρήγματα στο δυτικό στρατόπεδο, ή τουλάχι-
στον αμηχανία και ασυμφωνία επί των χειρισμών.

Η εξάρτηση της Γηραιάς Ηπείρου από το ρωσικό φυσικό αέριο και η 
αδυναμία κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της από άλλες πηγές, όσο 
πλησιάζει ο χειμώνας, θα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα συνο-
χής στη Δύση. Η ασυμφωνία και στις κυρώσεις που αφορούν το ρωσικό 
χρυσό εντείνουν την ανησυχία στην ΕΕ, για το αν οι επιλογές της Δύσης 
στο ουκρανικό μέτωπο μπορούν να πλήξουν ειδικά τα ευρωπαϊκά συμ-
φέροντα. Η γενικευμένη άσκηση πίεσης στο καθεστώς Πούτιν ήταν μια 
λογική επιλογή, μέχρι το σημείο που το κόστος για τη Δύση θα ήταν ποι-
οτικά μικρότερο, από όσο είναι για τη Ρωσία. Το ενεργειακό πρόβλημα 
που έχει προκύψει και για τις ΗΠΑ, αλλά περισσότερο για την Ευρώπη, 
εξ αντιδιαστολής ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας. Άρα 
δεν είναι διόλου βέβαιο, ότι η ρωσική διπλωματία θα στέρξει όποτε η 
Δύση αποφασίσει να ανοίξει δίαυλο διαπραγμάτευσης. Άρα, η μη δυτι-
κή ανταπόκριση όταν η Ρωσία έδειχνε σημάδια ότι είναι διατεθειμένη 
να συζητήσει, ίσως αποδειχθεί ένα σενάριο που θα το ζήσουμε από την 
ανάποδη…

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ
Συμπερασματικά, στην παρούσα συγκυρία, η χρονική μετάθεση των 

όποιων επαφών με τη Μόσχα, με τα σημερινά δεδομένα εξυπηρετεί 
τη ρωσική στρατηγική, αφού ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να βιάζε-
ται. Εάν μάλιστα στο κάδρο της σύγκρουσης εισέλθουν πιο ενεργά οι 
περιοχές από την έξοδο του ποταμού Δνείπερου μέχρι την Οδησσό, η 
απόσταση από τις ρωσικές δυνάμεις στην Υπερδνειστερία θα έχει ελαχι-
στοποιηθεί. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια κίνηση, πέραν της αποκο-
πής της παράκτιας νοτιοδυτικής Ουκρανίας, θα υπάρξει και νέο σημείο 
επαφής Ρωσίας – ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, εκτός από τα σημεία επαφής στις 
Βαλτικές Δημοκρατίες.

Η ευκαιρία στο τακτικό επίπεδο μπορεί να συνιστά θανάσιμη παγίδα 
στο στρατηγικό. Φαίνεται πως πολλοί λησμόνησαν τα διδάγματα της 
Ιστορίας, όπου πλήθος πολεμικών συγκρούσεων αποδείχθηκαν αποτέ-
λεσμα κακών και κοντόφθαλμων τακτικών χειρισμών, που τελικά οδή-
γησαν σε κλιμάκωση και συγκρούσεις που απέκτησαν στρατηγική διά-
σταση. Η ΕΕ δείχνει να προβληματίζεται με την εξέλιξη της κατάστασης. 
Ίσως δε, μετά από μια περίοδο ιδεολογικοποιημένης αντίδρασης στη 
ρωσική εισβολή, οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν ότι η δυτική Ευρώπη έπαιζε 
το ρόλο του χώρου που κρατούσε σε απόσταση από το μητροπολιτικό 
έδαφος των ΗΠΑ παλαιότερα τους Σοβιετικούς και τώρα ολόκληρη σχε-
δόν η Ευρώπη να παίζει τον ίδιο ρόλο έναντι των Ρώσων.

Η μνημειώδης πολιτική και στρατιωτική αδυναμία της ΕΕ την κατα-
στεί έναν αυτόνομο πόλος ισχύος και επαληθεύει τη ρήση του μεγάλου 
Θουκυδίδη: «Ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του και 
ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του». Παρά τα 
μεγάλα λόγια, η Ενωμένη Ευρώπη έχει πολλάκις αποδείξει σε ποια από 
τις δυο κατηγορίες ανήκει, εάν αξιολογηθεί με όρους πλανητικής ισχύος.

*Ο Ζαχαρίας Μίχας ειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, πληροφοριών  
και ασχολείται με ζητήματα διεθνούς ασφάλειας
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Happy Canada Day! 
Joyeuse fête du Canada!
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Νεοφιλελεύθερη Τυραννία
Η δυσώδης οσμή σήψεως αναδύεται 

από την κατάφωρα και αυτόχρημα 
στρεβλή κοινωνική πραγματικότητα την 
οποία βιώνουμε όπου, δια του προσχή-
ματος της ασύμμετρης απειλής, επιβάλ-
λονται έτι περαιτέρω περιστολές στα 
ατομικά μας δικαιώματα, υποκείμενοι 
ακουσίως προς μία μορφή κοινωνικού 
διαχωρισμού και απροκάλυπτου κοινω-
νικού ρατσισμού.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Εξ αφορμής της υφιστάμενης πανδη-
μίας κατακρεουργήθηκαν τα ατομικά 
δικαιώματα, όπως επίσης καταλύθηκε 
και το Σύνταγμα, ανεξαρτήτως του γε-
γονότος ότι ο ολετήρας του Σιδηρούν 
παραπετάσματος εις το οποίο βιώνουμε, 
αποκλείει την επικύρωση μίας τέτοιας 
αποφάσεως από την εν μέρει κηδεμο-
νευόμενη δικαστική εξουσία, καθότι μία 
τέτοια ανατρεπτική εξέλιξη, θα κλυδω-
νίσει ευδήλως το κίβδηλο αφήγημα της 
παντοκρατορίας της κυβερνήσεως και 
θα προκληθεί τεκτονικό ρήγμα εις την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς 
αυτήν (νοείται της κυβερνήσεως).
Το πλέον απογοητευτικό καθίσταται, η 

ακραία υποτίμηση την οποία επιδεικνύ-
ουν (οι κυβερνώντες) προς τους πολίτες, 
η οποία απορρέει αντιστρόφως ανάλο-
γα από την ιδική τους υπερφίαλη αλαζο-
νεία, φρονώντας ότι ο λαός καθίσταται 
μία συσσωματωμένη, άμορφη υδαρή 
μάζα, η οποία δρα αγεληδόν με πλήρως 
εξαρθρωμένη κριτική σκέψη, καθότι κα-

θεύδει τον νήδυμον ύπνο, αποτελώντας 
εσχάτως μία ευνουχισμένη μάζα, μη 
ούσα ικανή να αντιληφθεί τα ασύστολα 
ψεύδη που πλημμυρίζουν καταιγιστικά 
την κοινωνία.

Ωσαύτως, γνωστό είναι, ότι έχουν δη-
μιουργήσει μία μορφή θεσμικής ελίτ, 
δηλαδή μία κάστα, η οποία λογοδοτεί ιε-
ραρχικά εις μία ορισμένη δομή ελέγχου, 
η οποία με τη σειρά της ελέγχει ασφυ-
κτικά και εντέλει τους υφιστάμενους της 
επί ποινή αποκλεισμού διασυρμού, ποι-
νής ή τιμωρίας.

Άρα λοιπόν, εάν διασκεδάζει κανείς την 
κίβδηλη εικόνα των μέσων περί των πολι-
τικών, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται δια 
«στρατιώτες» του συστήματος, οι οποίοι 
υπηρετούν επί ποινή εξοβελισμού τους 
μία ορισμένη πολιτική, ανεξαρτήτως εάν 
καθίσταται ηθική ή αντικειμενικά υπέρ 
του δημοσίου συμφέροντος, αρκεί να 
εξυπηρετεί κατά ορισμένο τρόπο τα συ-
γκεκριμένα συμφέροντα.
Ασφαλώς δια να ενταχθεί κανείς εις 

αυτή την εθνική δομή με υπερεθνικές 
προεκτάσεις, ως ισότιμο μέλος της κά-
στας, προαλειφόμενος να αναλάβεις 
καίριες θέσεις εις τον κρατικό μηχανι-
σμό, αναγορευόμενος οργανικό εξάρτη-
μα της περιλάλητης αυτής θεσμικής ελίτ, 
ασφαλώς δέον όπως έχει προηγουμένως 
απεμπολήσεις την ελευθερία του και τη 
διεκδίκηση της αληθείας, διότι η συνθη-
κολόγηση προς το δρόμο των κρατικών 
αξιωμάτων και η συνθηκολόγηση προς 
τους μηχανισμούς αυτούς, απαιτούν 
αφοσίωση και προσήλωση προς τον ένα 
Θεό, αυτό τον οποίο αρχικά δεν ξέρεις, 
όμως σε δελεάζουν με πολύφερνες θε-

σμικές θέσεις μέχρις ότου, εν ευθέτω 
χρόνο, τον μάθεις.
Ως εκ τούτου λοιπόν, δια μέσου ενός 

ακανθώδους και σύνθετου οργανογράμ-
ματος, η θεσμική ελίτ έχει «δικούς της», 
όπως και προεξέθεσα, ακροβολισμένους 
πιστούς ανθρώπους σε καίριες θέσεις, 
ακριβώς δια να υποστηρίζεται η πολιτι-
κή της με συνέπεια, λυσιτέλεια και εγκυ-
ρότητα. 
Τούτο συμβαίνει σήμερα, με τους πολι-

τικούς, τους καθηγητές πανεπιστημίων 
– παρεκτός ελαχίστων εξαιρέσεων –, δη-
λαδή συστρατεύονται από ορισμένους 
μηχανισμούς να υποστηρίξουν, δήθεν 
τη συνταγματικότητα της πανδημίας, με 
αποτέλεσμα τοιουτοτρόπως να θεμελι-
ώνεται αυτόματα μία οιονεί αυθεντική 
γνωμάτευση περί της νομιμότητας πολ-
λών πραγμάτων, άρα κατά αυτό τον τρό-
πο, αφού το σύστημα διασφαλίσει δια 
των εκπροσώπων του επί της θεσμικής 
ελίτ, την εγκυρότητα περί ενός ζητήμα-
τος, οποιαδήποτε άλλη άποψη καθίστα-
ται αιρετική και μη σύννομη, αφενός 
διότι ο φορέας, ο οποίος ενδεχομένως 
την υποστήριξε, δεν εμπίπτει ως μέλος 
της περίκλειστης προρρηθείσης κάστας, 
συνεπώς καθίσταται μη αναγνωρίσιμος 
και εξ ετέρου, δεν καταλαμβάνει κρατικό 
αξίωμα.

Ως εκ τούτου λοιπόν, οι μηχανισμοί του 
συστήματος λειτουργούν ισοπεδωτικά, 
δημιουργώντας την επίφαση της δη-
μοκρατίας ή τη φενάκη της ελευθερίας 
προς τους αδαείς πολίτες, προκειμένου 
να τους χειραγωγούν πατερναλιστικά 
περί του τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Η θέσπιση ακαταδίωκτου προς ορισμέ-

νους ιατρούς, δηλαδή του αλάθητου, συ-
νιστά σύμπτωμα βαθείας αποσύνθεσης 
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Ως έπος ειπείν, ας γρηγορούμε και ας 
οδυνώμεθα, φρυκτωρούντες περί της 
ακεραιότητας της αληθείας, αίροντας 
την ασυλία της ευήθειας.

*Ο Χαράλαμπος 
Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγό-
ρος Παρ΄Αρείω 
Πάγω. Σπούδα-
σε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δη-
μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α 
στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφί-

ας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, 
Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) 
και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη 
Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της 
Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δι-
καίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). 
Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην 
επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, 
αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το 
Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινο-
τικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμέ-
νος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 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 

Εκλογικά σχέδια καταστρώνουν η 
Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που 

σταδιακά ανεβάζουν ρυθμούς και ετοι-
μάζονται για τις επόμενες κάλπες. Τα 
σενάρια για μια φθινοπωρινή εκλογική 
αναμέτρηση έχουν πάρει φωτιά, με τις 
οριστικές αποφάσεις να λαμβάνονται 
στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αύγουστο.

Μέχρι τότε πάντως είναι δεδομένο, πως 
τα κομματικά επιτελεία θα έχουν οριστι-
κοποιήσει τα συνθήματα και τα… διλήμ-
ματα, με τα οποία θα πορευθούν προς 
την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Μια 
αναμέτρηση που θα γίνει με την απλή 
αναλογική, η οποία ευνοεί τη λεγόμενη 
χαλαρή ψήφο. Στο πλαίσιο αυτό, πρώτη 
προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας και 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συσπείρωση των ψη-
φοφόρων τους, ενώ ταυτόχρονα θα επι-
χειρηθούν και πολιτικά ανοίγματα.
Δεδομένο πάντως είναι, πως στο δρόμο 

προς τις κάλπες θα κυριαρχήσει το θέμα 
των ανατιμήσεων, καθώς οι αυξήσεις 
στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά ρο-
κανίζουν τους οικογενειακούς προϋπο-
λογισμούς. Σε αυτό το πεδίο θα δοθεί η 
πολιτική μάχη και με ατζέντα οικονομίας 
πρόκειται να φτάσουν τα κόμματα στις 
εκλογές, όποτε και αν αυτές προκηρυ-
χθούν.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ  
ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ 
Το κυβερνών κόμμα θα πορευθεί προς τις 

επόμενες κάλπες με μια ρητορική αυτοδυ-
ναμίας, με το επιχείρημα πως σε μια πε-
ρίοδο πολλαπλών προκλήσεων (ακρίβεια, 
τουρκική προκλητικότητα κ.ά.) απαιτείται 
σταθερότητα. Το μήνυμα που εκπέμπε-
ται είναι πως, αν η Νέα Δημοκρατία είναι 
πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, τότε θα υπάρ-
ξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Το μεγάλο ζητούμενο για την Πειραιώς 

είναι να κερδίσει το κεντρώο ακροατήριο, 
το οποίο πολιορκούν και άλλοι πολιτικοί 
μονομάχοι.  Στο πλαίσιο αυτό, θα μπουν 
στο δρόμο προς τις κάλπες διλήμματα, 
όπως «πρόοδος ή οπισθοδρόμηση» και 
θα επιχειρηθεί να δοθεί βαρύτητα στη λε-
γόμενη μεταρρυθμιστική ατζέντα.
Παράλληλα, στο κυβερνών κόμμα ανα-

μένεται να χρησιμοποιήσουν προεκλογι-
κά το σύνθημα «το είπαμε – το κάναμε», 
εστιάζοντας σε μια σειρά μέτρων που 
ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της 
Νέας Δημοκρατίας και υλοποιήθηκαν. Στο 
πλαίσιο αυτό σε εξέλιξη είναι περιοδείες 
μεικτών κλιμακίων (που αποτελούνται 
από υπουργούς, βουλευτές αλλά και κομ-
ματικά στελέχη) σε διάφορες περιοχές της 
χώρας.

Στο καυτό θέμα των ανατιμήσεων, το 
κυβερνών κόμμα θα πορευθεί προς την 
επόμενη εκλογική αναμέτρηση, επιση-
μαίνοντας πως πρόκειται για μια εξωγενή 
κρίση και εστιάζοντας σε μια θετική ατζέ-
ντα για την επόμενη ημέρα. Από εκεί και 
πέρα αναζητείται μια δύσκολη ισορροπία 
ανάμεσα σε νέα μέτρα στήριξης και στη 
διατήρηση «εφεδρειών» για τον επόμενο 
χειμώνα, που αναμένεται δύσκολος από 
οικονομική σκοπιά.

ΣΥΡΙΖΑ: ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Για την ανάγκη «προοδευτικής διακυ-

βέρνησης» μιλούν στο ΣΥΡΙΖΑ και δίνουν 
βαρύτητα στο άνοιγμα σε ένα κεντροαρι-
στερό ακροατήριο. 

O αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατη συνέ-
ντευξη του στην «Εφημερίδα των Συντα-
κτών» σημείωσε ότι «καλό είναι κάποια 
στιγμή να πάψουμε να μιλάμε με ταμπέ-
λες και να μιλήσουμε επί της ουσίας για 
πρόγραμμα και συγκεκριμένες πολιτικές». 
Για να προσθέσει πως «στην πολιτική κα-

νένας δεν μπορεί να κρύβεται για πάντα. 
Και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έρχεται η ώρα να 
αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους 
θα αφήσει». 

Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί 
την κυβέρνηση πως έχει αποτύχει στη δι-
αχείριση όλων των θεμάτων αιχμής (από 
την οικονομία μέχρι την πανδημία) και 
προειδοποιεί πως αν δε ληφθούν μέτρα 
για την ακρίβεια, θα υπάρξει κοινωνική 
έκρηξη. 

Στην Κουμουνδούρου επισημαίνουν, 
πως τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοι-
νωθεί  δεν «προστατεύουν» τους οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς. 

Και προτείνουν: αύξηση του κατώτατου 
μισθού στα 800 ευρώ, μείωση του ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, 
«ψαλίδισμα» του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά 
και λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αι-
σχροκέρδεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει το βάρος στη μεσαία 
τάξη, σημειώνοντας πως «εξαπατήθηκε 
και προδόθηκε από τον Μητσοτάκη» και 
προσθέτοντας πως πρέπει να υπάρξει 
αποκατάσταση. 
Το μήνυμα που εκπέμπεται από την αξι-

ωματική αντιπολίτευση είναι πως ανα-
γνωρίζονται αστοχίες που είχαν γίνει στο 
παρελθόν και οι οποίες – όπως επισημαί-
νεται – «δε θα επαναληφθούν».

© primenews.press

στο δρόμο  στο δρόμο  
προς τις κάλπεςπρος τις κάλπες

Ελλάδα: Αυξήθηκαν οι μικρό-οφειλέτες!
• Όλο και περισσότεροι πολίτες συσσωρεύουν χρέη από 50 έως 500 ευρώ στην Εφορία 
• Μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 265.153 και έφθασαν στα 1.532.349 άτομα
• 8.827 μεγάλο – οφειλέτες οφείλουν στην Εφορία 89,8 δισ. ευρώ!

Ολοένα περισσότεροι πολίτες συσσωρεύουν χρέη 
από 50 έως 500 ευρώ στην Εφορία, καθώς φαίνε-

ται ότι η επέλαση της ακρίβειας δημιουργεί τεράστιες 
δυσκολίες στα ελληνικά νοικοκυριά για να ανταπεξέλ-
θουν σε βασικές τους υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 

στη Βουλή, μέσα σε ένα χρόνο οι φορολογούμενοι που 
χρωστούν μικρά ποσά αυξήθηκαν κατά 265.153. Συγκε-
κριμένα, στα τέλη Απριλίου ο αριθμός τους έφθασε στα 
1.532.349 άτομα, από 1.267.196 πριν από ένα χρόνο.

Συνολικά, οι οφειλέτες με «άνοιγμα» έως 500 ευρώ 
χρωστούν συνολικά 309.000.000 ευρώ, ενώ την ίδια 
ώρα 8.827 μεγάλο-οφειλέτες οφείλουν στην Εφο-
ρία σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή 89,8 δισ. 

ευρώ! Μάλιστα, τα χρέη της συγκεκριμένης ομάδας 
φούσκωσαν κατά 2,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τον περυ-
σινό Απρίλιο, κυρίως από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Αύξηση των οφειλετών διαπιστώνεται και στις υπόλοι-
πες κατηγορίες, με εξαίρεση αυτή που περιλαμβάνει 
χρέη μέχρι 50 ευρώ, στην οποία ο αριθμός των οφειλε-
τών περιορίστηκε κατά 296.923 πρόσωπα. Στη μείωση 
αυτή συνέβαλε κυρίως η περιοδική διαγραφή βεβαι-
ωμένων ανείσπρακτων οφειλών νομικών προσώπων ή 
τρίτων με εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή μι-
κρότερο του 1 ευρώ.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 3.500.000 πολίτες 

χρωστούν έως 10.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό δεν 
υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως το σύνο-

λο των «ανοιχτών λογαριασμών» τους αφορά χρέη τα 
οποία συσσωρεύτηκαν είτε κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας είτε λόγω της ακρίβειας, αφού οι «φουσκωμένοι» 
λογαριασμοί ρεύματος και οι ανατιμήσεις σε καύσιμα 
και τρόφιμα «ροκανίζουν» το διαθέσιμο εισόδημα.

Άλλωστε, η πλειονότητα των νοικοκυριών και των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τους προηγούμενους 
μήνες έβαζε σε πρώτη προτεραιότητα την πληρωμή των 
λογαριασμών ρεύματος και άφηνε σε δεύτερη μοίρα 
υποχρεώσεις, όπως οι δόσεις σε ΕΝΦΙΑ, ο φόρος εισο-
δήματος ή οι ρυθμίσεις οφειλών προς την Εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

© Newsbreak.gr

Τα «όπλα»  Τα «όπλα»  
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑΝ.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
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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!

Με την υπογραφή Μνημονίου συ-
ναντίληψης και συνεργασίας 

στον τομέα της Διασποράς ολοκληρώ-
θηκαν το πρωί της Παρασκευής 24 Ιου-
νίου 2022, οι εργασίες της τριμερούς 
συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Αρμενί-
ας, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. 
Η πρωτοβουλία της τριμερούς ανήκει 
στον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο 
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Αν-
δρέα Κατσανιώτη, ενώ η Κύπρος εκπρο-
σωπήθηκε από τον Επίτροπο Προεδρίας 
για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα 
Αποδήμων, Φώτη Φωτίου, και η Αρμενι-
κή από τον Ύπατο Αρμοστή για Θέματα 
Αποδήμων, Zareh Sinanyan.
Το προοίμιο του μνημονίου που υπέγρα-

ψαν οι τρεις Υφυπουργοί  υπογραμμίζει 
τις ιστορικές σχέσεις φιλίας Ελλάδας, Κύ-
πρου και Αρμενίας, καθώς και τους ισχυ-
ρούς πολιτιστικούς και θρησκευτικούς 
τους δεσμούς. Παράλληλα, επισημαίνει 
την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργασιών 
στον τομέα της Διασποράς, καθώς τόσο 
η Ελλάδα και η Κύπρος, όσο και Αρμενία, 
διαθέτουν δυναμικές κοινότητες ομο-
γενών παντού στον κόσμο. Το μνημόνιο 
εξειδικεύεται σε εννιά επιμέρους άρθρα 
τα οποία περιγράφουν τις από κοινού 
δράσεις που θα αναλάβουν οι τρεις χώ-
ρες για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
τεχνογνωσίας στον τομέα της Διασποράς 
αλλά και για την προώθηση των εθνικών 
τους θέσεων. Επίσης, Ελλάδα, Κύπρος και 
Αρμενία, αναλαμβάνουν τη δέσμευση 
για την από κοινού προσπάθεια διεθνούς 
αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντί-
ων, της Γενοκτονίας των Αρμενίων και 
για τη διεθνή καταδίκη της τουρκικής κα-
τοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ 

«Κυρίες και Κύριοι,
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τον Προ-

εδρικό Επίτροπο Κύπρου Φώτη Φωτίου 
και τον Ύπατο Αρμοστή της Αρμενίας,  

Zareh Sinanyan, τους οποίους καλωσό-
ρισα στον τόπο καταγωγής μου. Ακριβώς 
απέναντί μας, βρίσκεται το μεγάλο λιμά-
νι της Πάτρας. Το δεύτερο μεγαλύτερο 
λιμάνι της Ελλάδας και το σημείο από το 
οποίο ξεκίνησε η μετανάστευση κυρίως 
των Ελλήνων αλλά και αρκετών Ελληνο-
κυπρίων και Αρμενίων, αρχικά προς την 
Αμερική και στη συνέχεια προς την Αυ-
στραλία. 

Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή και χαρά να εί-
μαι μεταξύ καλών συναδέλφων και φίλων 
σε ένα σημείο που έχει ισχυρό ιστορικό 
φορτίο στον τομέα της Διασποράς.

Αγαπητοί φίλοι, 
Οι χώρες μας έχουν πλούσια ιστορία και 

ισχυρούς πνευματικούς και πολιτιστικούς 
δεσμούς, οι οποίοι ισχυροποιούνται πε-
ραιτέρω από την ορθόδοξη πίστη μας. 
Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς να αρνη-
θεί ότι και οι τρεις χώρες διαθέτουν μια 
εξαιρετικά ενεργή Διασπορά, η οποία 
ασκεί μια διακριτή μορφή πολιτικής, ήπι-
ας ισχύος, που μπορεί να κινητοποιηθεί 
προς αμοιβαίο όφελος. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της 
συνεργασίας, αλλά και τον αξιοσημείω-
το ρόλο της Διασποράς, κάνουμε σήμε-
ρα ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την 
ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας σε 
ζητήματα Διασποράς, με την υπογραφή 
Μνημονίου Κατανόησης. Οι ιστορικές 
σχέσεις φιλίας βελτιώνονται και διευρύ-
νονται. 

Εργαζόμαστε από κοινού για τη διεθνή 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρ-
μενίων και της Γενοκτονίας των Ποντί-
ων, καθώς και για τη διεθνή καταδίκη 
της κατοχής του βόρειου τμήματος της 
Κύπρου. Αναφορικά με το Κυπριακό 
ζήτημα, δράττομαι της ευκαιρίας για 
να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για ένα 
πρωτίστως διεθνές ζήτημα παράνομης 
εισβολής και κατοχής. Για το λόγο αυτό, 
επιθυμούμε την έκφραση ισχυρότερης 
διεθνούς αλληλεγγύης προς την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. 
Υπό αυτό το πρίσμα, θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω για τη συνεπή υποστήριξή 
σας και για την πλήρη ευθυγράμμισή σας 
με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

ζήτημα αυτό. Ενδεικτική του επιπέδου 
και των προοπτικών της συνεργασίας μας 
είναι η απόφασή μας για αμοιβαία υπο-
στήριξη των υποψηφιοτήτων μας για τη 
θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Αρ-
μενία, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν συ-
χνές και παραγωγικές επαφές. Στη βάση 
αυτή θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμα-
στε στενά και εποικοδομητικά, τόσο σε 
τριμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια των σημερινών μας 
συζητήσεων για τη διοργάνωση κοινών 
εκδηλώσεων, επεξεργαστήκαμε μεταξύ 
άλλων και τις ακόλουθες πιθανότητες:

-Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης της κοινής γνώμης άλλων χω-
ρών για τη Γενοκτονία των Ποντίων, τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων, καθώς και την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
-Κοινή πολιτιστική εκδήλωση από την ελ-

ληνική, κυπριακή και αρμενική κοινότητα 
Διασποράς στη Γαλλία και
-Διοργάνωση Παγκόσμιου Φόρουμ για 

τη Διασπορά στο Ερεβάν 
-Η επόμενη τριμερής θα λάβει χώρα στην 

Αρμενία.

Τέλος, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω 
ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα 
Διασποράς που υπεγράφη σήμερα δεν 
αποτελεί ένα απλό έγγραφο. Πρόκειται 
για πράξη μεταξύ αληθινών φίλων, που 
επαναβεβαιώνει την αμοιβαία κατανόη-
ση μεταξύ της κυπριακής, της ελληνικής 
και της αρμενικής Διασποράς ανά την 
υφήλιο. 

Και κάτι τελευταίο αλλά εξίσου σημαντι-
κό. Ελλάδα – Κύπρος – Αρμενία έχουμε 
κοινές αξίες, κοινή πορεία. Αλλά έχουμε 
και κοινές εμπειρίες, κοινά τραύματα. 
Έχουμε ένα γείτονα που ασκεί πολιτική 
μέσω της βίας. Ένα γείτονα που φαντα-
σιώνεται ξεπεσμένες αυτοκρατορίες του 
παρελθόντος. Ένα γείτονα που δε συνο-
μιλεί – απειλεί. Που δε συνυπάρχει – θέ-
λει μόνο αυτός να υπάρχει».

Ελλάδα – Κύπρος – Αρμενία υπέγραψαν Μνημόνιο  
συναντίληψης και συνεργασίας για θέματα Αποδήμων

Α. Κατσανιώτης: «Εργαζόμαστε από κοινού για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, 
της Γενοκτονίας των Αρμενίων και για τη διεθνή καταδίκη της τουρκικής κατοχής της Κύπρου»

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ.:  Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ.:  
Φ. Φωτίου, Α. Κατσανιώτης & Ζ. ΣιναγιάνΦ. Φωτίου, Α. Κατσανιώτης & Ζ. Σιναγιάν
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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1570
Ένα ποικίλο 

και ευχάριστο 
πρόγραμμα στο 

1570AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Ουκρανία: Ο πόλεμος που χάνεται
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-

κρανία έγινε η απαρχή ενός 
πολέμου, ο οποίος φαινόταν από 
την αρχή ότι θα είναι μακρύς. Η 
συστράτευση της Δύσης στο πλευ-
ρό της Ουκρανίας είχε ένα βασικό 
στόχο. Την προστασία της εδαφι-
κής ακεραιότητας της Ουκρανίας 
και κυρίως του δικαιώματος μιας 
ανεξάρτητης χώρας στην καρδιά 
της Ευρώπης, να αποφασίζει ελευ-
θέρα για τις τύχες της.

Νίκος Μελέτης*
© Liberal.gr

Ο πόλεμος αυτός εξελίχθηκε σε 
έναν αγώνα της Δύσης για να απο-
κρουστεί ένας επικίνδυνος ιστορι-
κός αναθεωρητισμός, σε έναν αγώ-
να της δημοκρατίας εναντίον του 
αυταρχισμού, της φιλελεύθερης 
κοινωνίας απέναντι στο σκοταδι-
στικό οπισθοδρομισμό.

Στο πλευρό της Ουκρανίας βρέθη-
καν όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά 
και οι λαοί της Ευρώπης, που έχουν 
πληρώσει ακριβά το τίμημα ιστορι-
κών τυχοδιωκτισμών στη διάρκεια 
του 20ου αιώνα.

Όμως, η μάχη της Ουκρανίας, εξε-
λίσσεται εντελώς διαφορετικά. Οι 
ΗΠΑ και οι στενοί σύμμαχοι τους 
στην Ευρώπη, Βρετανία, Βαλτικές 
χώρες, Πολωνία, θεωρούν ότι μπο-
ρεί στις στέπες της Ουκρανίας να 
παρθεί η ρεβάνς, για το γεγονός 
ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος άφη-
σε τη Σοβιετική Ένωση δυνατή και 
κυρίαρχη στη μισή σχεδόν Ευρώ-
πη, επιβάλλοντας σε μεγάλο μέρος 
της Ηπείρου μας ένα καθεστώς που 
κράτησε δεκαετίες πίσω τις χώρες 
και τους λαούς του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας.
Γεννήθηκε ο πειρασμός να χρησι-

μοποιηθεί η ρωσική επιθετικότητα 
εναντίον της Ουκρανίας προκειμέ-
νου να γυρίσει δια της βίας η Ρωσία 
πίσω στα σύνορα της, να εγκατα-
λείψει κάθε προσπάθεια επιρροής 
πέραν των συνόρων της και κυρίως, 
να βγει έξω από το παγκόσμιο παι-
γνίδι, όπου η μεγάλη αναδυόμενη 
απειλή είναι η Κίνα.

Και σε αυτό το παιγνίδι, βασικός 
συντελεστής είναι η αποδυνάμωση 
και αποκαθήλωση του Βλαντιμίρ 
Πούτιν.
Δυσάρεστη διαπίστωση των μηνών 

του Πολέμου είναι, ότι τελικά η 
Δύση δεν είναι όλος ο κόσμος, ούτε 
ο κόσμος όλος είναι η Δύση. 

Και αυτό φάνηκε από τις λίγες 
άλλες χώρες που ακολούθησαν το 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ...
Η Δύση είναι προφανές, ότι δεν 

προτίθεται να προσφέρει τους εξο-
πλισμούς, που θα μπορούσαν ίσως 
να ενισχύσουν την Ουκρανία, ώστε 
να αντιπαρατεθεί σε μια ευθεία 
πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία, 
γνωρίζοντας ότι τότε θα μπορούσε 
να εγκλωβισθεί σε μια απευθείας 
αναμέτρηση ΝΑΤΟ – Ρωσίας με κα-
ταστροφικές συνέπειες για όλους.

Και έτσι επιλέγει να συντηρεί την 
Ουκρανία, ώστε να αμύνεται όσο 
μπορεί και χωρίς να έχει πια δυνα-
τότητα να επιδιώξει δια των όπλων 
την απελευθέρωση των εδαφών 
που έχει καταλάβει η Ρωσία στην 
Ανατολική και Νότια Ουκρανία, δι-
αμορφώνοντας τετελεσμένα επί 
του εδάφους.

Και έτσι διαμορφώνεται ένα σκη-
νικό διαρκούς σύγκρουσης, που δε 
θα έχει τελικό καθαρό νικητή. 
Ούτε η Ρωσία θα μπορέσει να κα-

ταλάβει σημαντικά περισσότερα 
εδάφη της Ουκρανίας, όπως ίσως 
επιθυμούσε, αλλά ούτε η Ουκρα-
νία μπορεί να κερδίσει το χαμένο 
έδαφος.

Όμως, η σύγκρουση αυτή πλέον 
παίρνει άλλες διαστάσεις, καθώς η 
προσπάθεια της Δύσης με την κα-
θοδήγηση των ΗΠΑ και την απου-
σία ισχυρής ευρωπαϊκής ηγεσίας, 
να τιθασεύσει και καθυποτάξει τη 
Ρωσία μέσω των κυρώσεων, απει-
λεί όχι μόνο την απονομιμοποίηση 
εντός των ευρωπαϊκών κοινωνι-
ών της στήριξης που προσφέρεται 
στην Ουκρανία, αλλά και με μια βα-
θιά διαλυτική κρίση στο εσωτερικό 
της Ευρώπης, που θα αποσυνθέσει 
ακόμη περισσότερο το ιδιαίτερα 
ευαίσθητο και ευάλωτο σε πιέσεις 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Η αγριότητα της ρωσικής επίθεσης 
και, η με απροκάλυπτο τρόπο, επί-

δειξη του επεκτατικού αναθεωρη-
τισμού της Ρωσίας, οδήγησε ακόμη 
και τις πιο ανοικτές, στις σχέσεις με 
τη Ρωσία, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, 
να συνταχθούν με τη σκληρή γραμ-
μή.
Και τώρα πλέον η Ε.Ε. βρίσκεται 

αντιμετώπιση με την πιο βαθιά 
ίσως κρίση των τελευταίων δεκα-
ετιών, καθώς ο πληθωρισμός, η 
επερχόμενη ύφεση, τα θηριώδη ελ-
λείμματα και κυρίως ο τρόμος του 
ενεργειακού μπλακ άουτ, έρχονται 
να προστεθούν στα τεράστια βάρη 
που προκάλεσε η πανδημία.
Οι κοινωνικές εκρήξεις δε βρί-

σκονται μακριά, για κοινωνίες που 
βλέπουν τα τελευταία χρόνια να 
συρρικνώνεται η ευημερία που χα-
ρακτήριζε την Ευρώπη, με μια Γη-
ραιά Ήπειρο που χάνει το τρένο της 
παγκοσμιοποίησης, που μένει πίσω 
στην τεχνολογική επανάσταση, 
στην έρευνα, στην καινοτομία, και 
πλέον δεν μπορεί όχι απλώς να δι-
ατηρήσει το κοινωνικό κράτος αλλά 
θα δυσκολευθεί να ανταποκριθεί 
σε βασικές ανάγκες των πολιτών 
της.
Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο βαρύ, 

καθώς η πανδημία είναι κάτι που 
ήρθε από το άγνωστο, αλλά η επερ-
χόμενη κρίση είναι αποτέλεσμα 
λανθασμένων εκτιμήσεων των ευ-
ρωπαϊκών ηγεσιών, για την αποτε-
λεσματικότητα και τις παράπλευρες 
συνέπειες της τυφλής σύγκρουσης, 
μέσω των κυρώσεων με τη Μόσχα.
Η προοπτική συμβιβασμού με την 

επίτευξη εκεχειρίας και την έναρ-
ξη διαπραγματεύσεων για την τύχη 
των περιοχών που έχουν καταλη-
φθεί από τη Ρωσία, φαίνεται μα-
κριά. Και απομακρύνεται όλο και 
περισσότερο, καθώς η Ουκρανική 
ηγεσία θεωρεί ότι δεν πρέπει να 
χάσει την ευκαιρία, για μια μέχρι 
τέλους αντιπαράθεση με τη Ρωσία, 
και φυσικά δεν μπορεί να υποχωρή-

σει όταν η Δύση στέκεται στο πλευ-
ρό της, στηρίζοντας τους όρους που 
θέτει.

Και από την άλλη πλευρά, και η 
Μόσχα όσο συνεχίζει να αιμοδο-
τείται και από την ίδια την Ευρώ-
πη αλλά και από τις νέες αγορές 
των υδρογονανθράκων της, μπαίνει 
στον πειρασμό για μια σε βάθος 
χρόνου αντιπαράθεση με την Ευ-
ρώπη, έναν αγώνα για το ποιος θα 
γονατίσει πρώτος. Και αυτή είναι η 
πιο επικίνδυνη φάση, στην οποία 
έχουμε ήδη εισέλθει.

Πιστεύει κανείς όμως, ότι ακόμη κι 
αν ο Πούτιν ανατραπεί, η Ρωσία θα 
εξαφανισθεί από το προσκήνιο; Ότι 
ξαφνικά θα εξευρωπαϊστεί και θα 
μετατραπεί σε μια χώρα «συστημι-
κή»; Ότι θα τιθασευτεί ο ρωσικός 
εθνικισμός; Ή πιστεύει κανείς, ότι 
μπορεί να υπάρξει ασφάλεια και 
ευημερία στην Ευρώπη, χωρίς να 
υπάρξει μια καθαρή σχέση με τη 
Ρωσία;
Οι φωνές της λογικής έχουν υπο-

χωρήσει (εάν υπήρχαν βεβαίως τέ-
τοιες φωνές στη Μόσχα), η αντιπα-
ράθεση θα συνεχιστεί με ολέθριες 
συνέπειες, τις οποίες πληρώνουν 
οι Ουκρανοί πολίτες, οι Ευρωπαίοι 
αλλά και οι Ρώσοι πολίτες αλλά και 
εκατομμύρια άνθρωποι σε φτωχές 
κυρίως χώρες, που κινδυνεύουν 
από την πείνα.
Το δίλημμα πλέον, μεταξύ του κιν-

δύνου της αποδοχής τελικά του 
ρωσικού επεκτατισμού και της Ει-
ρήνης, με επίτευξης νέας ισορρο-
πίας με τη Ρωσία, γίνεται οδυνηρό. 
Με την Ευρώπη να χάνει σταδιακά 
και τα ελάχιστα πατήματα που είχε, 
ώστε πραγματικά να αποτελεί μια 
παγκόσμια δύναμη και οικονομι-
κή και πολιτική και την παγκόσμια 
αποσταθεροποίηση να αποτελεί τη 
νέα κανονικότητα.

Και ο πόλεμος της Ουκρανίας δεί-
χνει να μετατρέπεται πια σε έναν 
πόλεμο που χάνει το νόημα του και 
όλο περισσότερο μοιάζει με έναν 
πόλεμο που τελικά δε θα κερδηθεί.

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κε-
φαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νο-
μικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργά-
ζεται ως δημοσιογράφος το 1987. Από 
το 1990 καλύπτει το διπλωματικό ρε-
πορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν και 
στην εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί 
στο liberal.gr. 
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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

FOR RENT
CHOMEDEY

     LAVAL

Fourplex situated in a central location, near shopping, met-
ro, schools, transport and highways. Many updates through-
out the years. Large storage space.  Lots of potential. Visits 
with accepted offer only!  - Centris No. 10059329

CHOMEDEY spacious appt for rent, close to all amenities, 
schools, transportation. 3 huge bedrooms, 1 full bath, kitch-
en/ dinette, huge living room combo. 1 office/storage area, 
1 parking included. Call me for more info. 

Chomedey cottage  in prime location. 3+1 large bedrooms, 
living room, dining room,1+1 bathrooms, finished basement, 
good size yard. Quiet neighborhood. Close to all shopping, 
schools and highway 13,15, & 440. Call me for a visit! 

ACCEPTED OFFER
ACCEPTED OFFER

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CORNELL 

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και οι μάσκες απέτυχαν  
ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι διευθυντές σχολείων και πανεπιστημίων εφάρμοσαν δογματικά και βίαια  
τις άνωθεν εντολές που είχαν για τις μάσκες και τα εμβόλια, ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό, 

σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες

Επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά, 
οι φόβοι και οι προειδοποιήσεις κο-

ρυφαίων καθηγητών και ιατρών, πως 
οι μάσκες και τα εμβόλια δεν μπορούν 
να αποτρέψουν την εξάπλωση του SARS-
CoV2. Όπως δείχνουν τα παραδείγματα, 
σημειώθηκε ραγδαία αύξηση των περι-
στατικών μυοκαρδίτιδας, ειδικά σε άν-
δρες ηλικίας 16 – 29 ετών, μετά τους μα-
ζικούς εμβολιασμούς που επιβλήθηκαν.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού, 

οι διευθυντές σχολείων και πανεπιστημί-
ων εφάρμοσαν δογματικά και σε πολλές 
περιπτώσεις με βίαιο τρόπο, τις εντολές 
που είχαν για τις μάσκες και τα εμβόλια, 
ωστόσο, αυτές οι πολιτικές δεν είχαν με-
γάλη επίδραση, σύμφωνα με πρόσφατες 
μελέτες.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CORNELL

Μια ερευνητική εργασία που δημοσιεύ-
θηκε στις 18 Μαΐου υπογραμμίζει πως η 
συγκεκριμένη πολιτική για τις μάσκες και 
τα εμβόλια που ακολούθησε το Πανεπι-
στήμιο Cornell απέτυχαν. Παρά το γεγο-
νός ότι το πανεπιστήμιο απαιτούσε μά-
σκες στην πανεπιστημιούπολη, απομόνω-
ση και εντοπισμό επαφών μέσα σε λίγες 
ώρες από οποιοδήποτε θετικό κρούσμα, 
η εργασία αναγνωρίζει ότι: «Η εμπειρία 
του Cornell δείχνει, ότι οι παραδοσιακές 
παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία δεν ται-
ριάζουν με την παραλλαγή Omicron. Ενώ 
ο εμβολιασμός προστάτευε από σοβα-
ρές ασθένειες, δεν ήταν αρκετός για να 

αποτρέψει την ταχεία εξάπλωση, ακόμη 
και όταν συνδυαζόταν με άλλα μέτρα δη-
μόσιας υγείας».

«ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΛΑΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε, ότι οι δευ-
τερογενείς μεταδόσεις ήταν «σημαντικά 
χαμηλότερες στο σχολείο σε σύγκριση με 
ότι συνέβαινε στα σπίτια των φοιτητών, 
υποδηλώνοντας ότι η μετάδοση στο σπί-
τι είναι πιο σημαντική από τη μετάδοση 
στο σχολείο σε αυτήν την πανδημία».

Προς το τέλος του εξαμήνου του 2021, το 
σχεδόν πλήρως εμβολιασμένο Πανεπι-
στήμιο Cornell έκλεισε την πανεπιστημι-
ούπολη του λόγω της αύξησης των κρου-
σμάτων COVID. «Οι μάσκες απέτυχαν να 
ελέγξουν την εξάπλωση της μόλυνσης 
στα σχολεία. Επίσης, προηγούμενες με-
λέτες έχουν δείξει, ότι τα εμβόλια κατά 
του COVID δεν εμποδίζουν την εξάπλω-
ση της μετάδοσης», δήλωσε ο Δρ Sanjay 
Verma στους The Epoch Times, αναφερό-
μενος στη μελέτη της 18ης Μαΐου.

ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο Δρ Verma, ένας καρδιολόγος που ασκεί 

το επάγγελμα του στην Καλιφόρνια, ο 
οποίος έχει παρατηρήσει μια έξαρση στα 
καρδιακά προβλήματα μετά την εφαρμο-
γή του μαζικού εμβολίου, πιστεύει ότι η 
μάσκα και τα εμβόλια δεν ήταν ο καλύ-
τερος τρόπος για να χειριστεί κανείς τον 
COVID.

ΚΟΛΛΑΦΟΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ PFIZER, MICHAEL YEADON

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer, 
Michael Yeadon, τοξικολόγος και ειδικός 
σε θέματα έρευνας αλλεργιών/αναπνευ-
στικών ερευνών, υποστηρίζει ότι εφόσον 
ο δείκτης θνησιμότητας λοιμώξεων (IFR) 
της COVID-19 δεν ήταν υψηλός, τα εμβό-
λια δε θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί και 
ότι οι μάσκες ήταν γνωστό ότι ήταν άχρη-
στες στην αναχαίτιση των αναπνευστι-
κών ιών από προηγούμενη επιστημονική 
βιβλιογραφία. «Ήταν γνωστό πολύ πριν 
από την COVID-19 ότι οι μάσκες προ-
σώπου δεν κάνουν τίποτα», δήλωσε ο 
Yeadon σε δήλωση που απέστειλε στους 
Epoch Times. «Πολλοί δε γνωρίζουν ότι 
οι μπλε ιατρικές μάσκες δεν είναι φίλτρα. 
Ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος αέρας 
σας κινείται μέσα και έξω μεταξύ της μά-
σκας & του προσώπου σας. Πρόκειται 
για προστατευτικά πιτσιλίσματος, αυτό 
είναι όλο».
«Αυτή είναι μια καλή ανάλυση των ευ-

ρημάτων με τις μάσκες στους ιούς του 
αναπνευστικού από έναν αναγνωρισμέ-
νο εμπειρογνώμονα στον τομέα. Καμία 
επίδραση», πρόσθεσε ο Yeadon. «Ούτε οι 
μάσκες ούτε τα lockdown απέτρεψαν την 
εξάπλωση του ιού. [Εδώ είναι] μια ανα-
σκόπηση και περίληψη 400 εργασιών».
«Γνωρίζουμε από πρόσφατες έρευ-

νες ότι τα εμβόλια COVID αυξάνουν τον 
κίνδυνο μυοκαρδίτιδας, ιδίως σε άνδρες 
ηλικίας 16-29 ετών», σημείωσε περαιτέ-
ρω ο Dr. Verma.

«Τα υποτιθέμενα και αναπόδεικτα 
οφέλη αυτών των σχολικών και πανεπι-
στημιακών πολιτικών πρέπει να εξισορ-
ροπηθούν με τους πολύ πραγματικούς 
κινδύνους (όσο σπάνιοι και αν φαίνο-
νται). Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι τα στοιχεία του CDC αποκαλύπτουν 
μηδενικούς υπερβολικούς θανάτους σε 
άτομα 0-24 [ετών] το 2020 και το 2021 
σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Το 
συνολικό ποσοστό νοσηλείας και το IFR 
για αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι πολύ 
χαμηλά και δε φαίνεται να δικαιολογούν 
τέτοιες εντολές, οι οποίες φαίνεται να 
είναι ούτως ή άλλως αναποτελεσματι-
κές στην αναχαίτιση της εξάπλωσης. Οι 
αξιωματούχοι δημόσιας υγείας θα μπο-
ρούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα 
το κοινό, δίνοντας έμφαση στις μάσκες 
N95 για όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου, 
στη βελτίωση του αερισμού – διήθησης, 
στην άσκηση και την απώλεια βάρους 
και στην απομόνωση όταν υπάρχουν συ-
μπτώματα».
Μια άλλη μελέτη από τις 25 Μαΐου δια-

πίστωσε «καμία σημαντική σχέση μεταξύ 
των εντολών για μάσκες και των ποσο-
στών κρουσμάτων», αφού αναπαρήγαγε 
μια «πολύ αναφερόμενη μελέτη του CDC 
που έδειξε αρνητική σχέση μεταξύ των 
εντολών για μάσκες στα σχολεία και των 
παιδιατρικών κρουσμάτων SARS-CoV-2», 
με μεγαλύτερο δείγμα περιφερειών και 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 © Primenews.press
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ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
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937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907
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Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

Yiannis Hatzichristidis

Πώς άνοιξε η πόρτα του ΝΑΤΟ  
για Σουηδία-Φινλανδία 
Τι πήρε ο Ερντογάν

Συμφωνία μέσω μνημονίου και μετά 
από πολλαπλές επεμβάσεις, επήλθε 

μεταξύ Τουρκίας, Φινλανδίας και Σουηδί-
ας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 
του ΝΑΤΟ. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο 
για την ένταξη των δύο Σκανδιναβικών 
χωρών στη Συμμαχία, καθώς η Τουρκία 
άρει το βέτο που είχε αρχικά επικαλε-
σθεί, ενώ με το μνημόνιο οι τρεις χώρες 
δεσμεύονται να υποστηρίζουν η μία την 
άλλη απέναντι σε απειλές.
Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Σάουλι Νιι-

νίστο, δήλωσε ότι η Τουρκία συμφώνησε 
τελικώς να υποστηρίξει την ένταξη της Φιν-
λανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Νιι-
νίστο είπε ότι αυτό επετεύχθη, αφού προ-
ηγουμένως οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα 
κοινό μνημόνιο με το οποίο «επεκτείνουν 
την πλήρη υποστήριξή τους η μία για την 
ασφάλεια της άλλης ενάντια σε απειλές». 
Η Τουρκία θα υποστηρίξει στη Σύνοδο Κο-
ρυφής της Μαδρίτης αυτή την εβδομάδα 
την πρόσκληση της Φινλανδίας και της Σου-
ηδίας να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ επεσήμανε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδί-
ας. Ο ίδιος μίλησε για συνεργασία με την 
Τουρκία «για την καταπολέμηση της τρομο-
κρατίας και τις εξαγωγές όπλων».

Όπως μεταδίδει το τουρκικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων Anadolu, οι τρεις πλευρές υπέ-
γραψαν μνημόνιο που προβλέπει τις διαδι-
κασίες ένταξης των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Ο 
πρόεδρος της Τουρκίας είχε νωρίτερα (σ.σ.: 
Τρίτη 28/6) συνάντηση στην πρωτεύουσα 
της Ισπανίας με τον πρόεδρο της Φινλαν-
δίας Σάουλι Νιινίστο, την πρωθυπουργό 

της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον και 
τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σε 
μια προσπάθεια να αρθούν τα εμπόδια 
που έχει θέσει – επικαλούμενη ανησυχίες 
αναφορικά με την τουρκική ασφάλεια – η 
Άγκυρα στην προοπτική ένταξης της Σουη-
δίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

ΤΟ ΝΑΤΟ
Όπως ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ: «Η Τουρκία, η 

Φινλανδία και η Σουηδία υπέγραψαν συμ-
φωνία που ανοίγει το δρόμο για την ένταξη 
της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. 
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Sauli 
Niinistö και η Πρωθυπουργός της Σουηδί-
ας Magdalena Andersson συναντήθηκαν 
στη Μαδρίτη, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα 
του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg. Στη συνάντηση 
αυτή, οι ηγέτες συμφώνησαν σε τριμερές 
μνημόνιο για την αντιμετώπιση των θεμι-
τών ανησυχιών της Τουρκίας για την ασφά-
λεια, ανοίγοντας το δρόμο για την ένταξη 
της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. 
Το μνημόνιο υπογράφηκε από τους υπουρ-
γούς Εξωτερικών των τριών χωρών, τον 
Mevlüt Çavuşoğlu της Τουρκίας, τον Pekka 
Haavisto της Φινλανδίας και την Ann Linde 
της Σουηδίας, παρουσία και των τριών εθνι-
κών ηγετών και του Γενικού Γραμματέα».
Ο Γενικός Γραμματέας Stoltenberg δήλω-

σε: «Χαιρετίζω θερμά την υπογραφή αυτού 
του τριμερούς μνημονίου και χαιρετίζω 
έντονα την εποικοδομητική προσέγγιση 
που επέδειξαν και οι τρεις χώρες κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η συμ-
μετοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας 
στο ΝΑΤΟ είναι καλή για τη Φινλανδία και 
τη Σουηδία, είναι καλή για το ΝΑΤΟ και εί-
ναι καλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

ΠΟΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΑΓΚΥΡΑ
Πηγές της τουρκικής προεδρίας ανέφεραν, 

ότι η Άγκυρα εξασφάλισε από την Στοκχόλ-
μη και το Ελσίνκι δεσμεύσεις για τα ακό-
λουθα:
•Πλήρη συνεργασία με την Τουρκία στον 

αγώνα κατά του PKK και όσων σχετίζονται 
με αυτό.
•Επίδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία 

στον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία.
•Μη υποστήριξη των PYD/YPG (σ.σ. Κούρ-

δων της Συρίας) και των γκιουλενιστών.
•Αποφυγή περιορισμών τύπου εμπάργκο 

στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
•Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας 

και των πρακτικών υπέρ της καταπολέμη-
σης της τρομοκρατίας.
•Δημιουργία ενός δομημένου μηχανισμού 

συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφο-
ριών για την καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας και του οργανωμένου εγκλήματος.
•Συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύ-

θυνση της έκδοσης τρομοκρατών εγκλημα-
τιών.
•Απαγόρευση των δραστηριοτήτων συ-

γκέντρωσης χρημάτων και στρατολόγησης 
υπέρ του PKK και των παρακλαδιών του.
•Αποτροπή κάθε τρομοκρατικής προπα-

γάνδας κατά της Τουρκίας.

•Δημιουργία ενός μόνιμου κοινού μηχα-
νισμού με τη συμμετοχή φορέων από τους 
τομείς της Δικαιοσύνης, των Πληροφοριών 
και της Ασφάλειας για την επίβλεψη της 
υλοποίησης όλων αυτών των βημάτων.

Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινί-

στο, δήλωσε: «Σήμερα στη Μαδρίτη, πριν 
από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του 
ΝΑΤΟ, είχαμε μια διεξοδική συνάντηση με 
τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν και την Πρωθυπουργό της Σου-
ηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον, με τη βοή-
θεια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
συνάντησης, οι υπουργοί Εξωτερικών μας 
υπέγραψαν τριμερές μνημόνιο που επι-
βεβαιώνει ότι η Τουρκική Δημοκρατία θα 
υποστηρίξει στη Σύνοδο Κορυφής της Μα-
δρίτης αυτή την εβδομάδα την πρόσκληση 
της Φινλανδίας και της Σουηδίας να γίνουν 
μέλη του ΝΑΤΟ.
»Τα συγκεκριμένα βήματα της ένταξής 

μας στο ΝΑΤΟ θα συμφωνηθούν από τους 
συμμάχους του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δύο ημερών, αλλά η απόφαση 
αυτή είναι πλέον επικείμενη. Το κοινό μας 
μνημόνιο υπογραμμίζει τη δέσμευση της 
Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Τουρκί-
ας να επεκτείνουν την πλήρη υποστήριξή 
τους έναντι των απειλών που απειλούν 
την ασφάλεια η μία της άλλης. Το γεγονός 
ότι γινόμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ θα ενι-
σχύσει περαιτέρω αυτή τη δέσμευση. Τις 
τελευταίες εβδομάδες, η Τουρκική Δημο-
κρατία έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για 
την απειλή της τρομοκρατίας. Η Φινλανδία 
λαμβάνει συνεχώς σοβαρά υπόψη της 
αυτές τις ανησυχίες. Η Φινλανδία καταδι-
κάζει την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές 
και εκδηλώσεις της. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η 
Φινλανδία θα δεσμευτεί πλήρως στα αντι-
τρομοκρατικά έγγραφα και τις πολιτικές 
του ΝΑΤΟ.
»Καθώς ενισχύουμε τη συνεργασία μας 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατί-
ας, τις εξαγωγές όπλων και τις εκδόσεις, η 
Φινλανδία συνεχίζει φυσικά να λειτουργεί 
σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία. Εί-
μαι στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσω 
αυτό το στάδιο της πορείας της Φινλανδί-
ας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Προσβλέπω 
τώρα σε γόνιμες συζητήσεις για το ρόλο 
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ με τους μελλο-
ντικούς συμμάχους μας εδώ στη Μαδρίτη».

© slpress.gr
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«Θερμό» επεισόδιο στο Αιγαίο: Πόσο χρόνο 
χρειάζονται οι Τούρκοι για επίθεση σε Χίο, Κω, Ρόδο
Χάρτης – «καμπανάκι» από το υπουργείο Εξωτερικών για τα σχέδια νέου «Αττίλα»  
της Τουρκίας στο Αιγαίο | Πανέτοιμη να αντιδράσει η Ελλάδα σε κάθε επιθετική ενέργεια

Ανησυχία που οδηγεί σε αυξημένη 
επαγρύπνηση επικρατεί στην ελλη-

νική διπλωματία και στις Ένοπλες Δυνά-
μεις, μετά τις ευθείες απειλές της Τουρ-
κίας ακόμα και για εισβολή σε ελληνικά 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η Αθήνα δεν αφήνει καμία πρόκληση 
αναπάντητη, τόσο διπλωματικά όσο και 
επί του πεδίου, διαμηνύοντας στο τουρ-
κικό καθεστώς πως θα απαντήσει με κάθε 
τρόπο σε ενδεχόμενη απόπειρα περαιτέ-
ρω κλιμάκωσης της έντασης.
Παράλληλα, οι διπλωματικές Αρχές της 

χώρας μας, πέρα από το γεγονός ότι γνω-
στοποιούν σε όλα τα διεθνή φόρα τις προ-
κλητικές ενέργειες της Άγκυρας, που επι-
χειρεί να συνδέσει την αποστρατιωτικο-
ποίηση νησιών με το δικαίωμα της κυρι-
αρχίας τους από την Ελλάδα, φροντίζουν 
να ενημερώνουν τις πρεσβείες της χώρας 
μας σε όλο τον κόσμο με ισχυρά επιχει-
ρήματα για την ανάγκη ύπαρξης στρατού 
στο Ανατολικό Αιγαίο, υπό το φόβο της 
τουρκικής απειλής.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτε-
ρικών με αδιαβάθμητο έγγραφο της 10ης 
Μαΐου 2022, γνωστοποιεί στους Έλληνες 
πρεσβευτές όλα τα νομικά επιχειρήματα 
απέναντι στις αιτιάσεις της Άγκυρας, ενώ 
τα συνοδεύει και με ένα χάρτη, στον όποιο 
περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για 
το χρόνο που απαιτείται στις τουρκικές 
δυνάμεις της Γ’ Στρατιάς του Αιγαίου που 
βρίσκεται στη Μικρά Ασία, για να συγκε-
ντρωθούν, να επιτεθούν και να εισβάλουν 
στη Ρόδο, την Κω και τη Χίο, τη Σάμο, την 
Ικαρία και άλλα νησιά. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο η ελληνική εξωτερική πολιτική παρου-
σιάζει σε όλους τους συνομιλητές της, με 
τον πλέον παραστατικό τρόπο, τον αναθε-
ωρητισμό της Τουρκίας στην πράξη.

O συγκεκριμένος χάρτης, όπως αναφέ-
ρει στην εφημερίδα «Εστία της Κυρια-
κής» ο δημοσιογράφος Μανώλης Κοτ-
τάκης, περιέχει αριθμό στρατευμάτων 
(22.000 στρατιώτες), χρόνο αντίδρασης σε 
εντολή για εισβολή, βάσεις ελικοπτέρων 
και τη διάταξη των τουρκικών δυνάμεων, 
ναυτικών και άλλων, στη Μικρά Ασία.

H εικόνα με τα τόξα που ζωγράφισαν 
στο χάρτη τα στελέχη του ΥΠΕΞ «μιλά» 
από μόνη της:
-12 ώρες απαιτούνται για να συγκε-

ντρωθούν οι δυνάμεις που θα επιτεθούν 
στη Λέσβο,
-12 ώρες για να κινητοποιηθούν οι δυ-

νάμεις που θα επιτεθούν στη Χίο
-12 ώρες για να κινητοποιηθούν οι δυ-

νάμεις που θα επιτεθούν στη Ρόδο.
Οι κινήσεις της Ελλάδας καταδεικνύουν 

τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κανείς 
πλέον δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθα-
νότητα «θερμού» επεισοδίου στο Αιγαίο 
με απρόβλεπτες διαστάσεις και συνέπει-
ες, ενώ αναλυτές επισημαίνουν την παρά-
ξενη ομοιότητα της σημερινής πρακτικής 
της Τουρκίας, με εκείνη που ακολουθούσε 
λίγο πριν την εισβολή στην Κύπρο το 1974. 
Και τότε διεξήγαγε παρατεταμένη διεθνή 
νομική εκστρατεία, προκειμένου να πεί-
σει ότι καταστρατηγούνται από την Ελλά-
δα και την Κύπρο η Συμφωνία της Ζυρίχης 
και η συνδεόμενη με αυτήν Συμφωνία 
Εγγυήσεων. Το ίδιο ακριβώς πράττει και 
τώρα, με έναρξη της διεθνούς νομικής εκ-
στρατείας της εναντίον της Ελλάδος από 
το φθινόπωρο του 2020.

Αξιοποιώντας τη διαμάχη Σουηδίας 
– Φινλανδίας για την αποστρατιωτικο-
ποίηση των νησιών Ολάντ, οι Τούρκοι 
επικαλούνται το περιεχόμενο διεθνούς 
σύμβασης του 1856 στην οποία, αν και η 
Σουηδία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος, 
τελικώς εισακούστηκε ως προς το αίτημα 
για την αποστρατιωτικοποίηση των νή-
σων Ολάντ. Κατά τους Τούρκους, αυτό συ-
νιστά «αντικειμενικό γεγονός», το όποιο 
μπορεί να τύχει ανάλογης εφαρμογής στα 
Δωδεκάνησα. Το δε επιχείρημά τους για 
τη Συνθήκη της Λοζάνης είναι πως, επειδή 
τάχα την παραβιάζει η Ελλάς και οχυρώνει 
νησιά της, αφαιρείται η νομική δυνατότη-
τα να επικαλείται δικαιώματα που απορ-
ρέουν από την κρατική κυριαρχία. Μεταξύ 
των οποίων και η οριοθέτηση των θαλασ-
σίων ζωνών.

Με τον ίδιο νομικό συλλογισμό, η Τουρ-
κία αμφισβητεί την κρατική κυριαρχία της 
Ελλάδος στα νησιά, αμφισβητεί τα σύνο-
ρα και το εδαφικό καθεστώς των συνό-
ρων. Καλούν δε -το πλέον εξοργιστικό - τα 
συμβαλλόμενα μέρη που έχουν υπογρά-
ψει τις διεθνείς συνθήκες και τις διεθνείς 
συμφωνίες να εγκαλέσουν την Ελλάδα και 
προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε 
έμπρακτη καταγγελία εναντίον αυτής για 
παραβίαση των Συνθηκών.
Οι Τούρκοι απάντησαν ανεπιτυχώς και 

στα ελληνικά επιχειρήματα ότι η Ελλάδα 
δεν παραβίασε τις συνθήκες, καθώς ο 
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Ρουστού 
Αράς, παραδέχθηκε ενώπιον της Τουρκι-
κής Εθνοσυνέλευσης το 1936 ότι η Ελλά-
δα δεν έχει υποχρέωση να αποστρατιω-
τικοποιήσει τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, 
παραδοχή που συνοδεύτηκε από επιστο-

λή τού τότε Τούρκου 
πρέσβη στην Αθή-
να προς τον Έλλη-
να πρωθυπουργό 
εκείνης της εποχής. 
Τούτων δοθέντων, η 
Ελλάδα διεύρυνε τη 
νομική της επιχει-
ρηματολογία, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε 
σε έγγραφο της Μο-
νίμου Αντιπροσώπου 
μας στον ΟΗΕ τον 
Ιούλιο του 2021.
Οι Τούρκοι ποτέ δε 

χώνεψαν την ήττα 
στους Βαλκανικούς 
Πολέμους και ότι 
επεστράφησαν στην 
Ελλάδα το 1914 τα 
ελληνικά νησιά, ιδί-
ως αυτά πού βρίσκο-
νται κοντά στην είσο-
δο των Δαρδανελίων 
και αποτελούν καρφί 
στα μάτια τους. Θα 
κάνουν τα πάντα λοι-
πόν μέσα στα «ιστο-
ρικά» έτη 2022 και 
2023 (Μικρασιατι-
κή Καταστροφή και 
υπογραφή Συνθήκης 
της Λοζάνης), για να ανακτήσουν νησιά 
που παραχώρησε ο Κεμάλ. Το γεγονός ότι 
η γείτων περνά βαθιά οικονομική κρίση 
και ότι διανύει προεκλογική περίοδο μέσα 

σε κλίμα βαθιάς πόλωσης, δεν είναι καλός 
οιωνός.

© Newsbomb.gr
(με πληροφορίες από  

την «Εστία της Κυριακής»)
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insects or rodents???
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• Replacement   
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Υγεία και Διατροφή

Μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 
δύσκολη η διαδικασία μείωσης 

του βάρους. Ορισμένες φορές, νιώθου-
με ότι όλα πάνε καλά, και πάλι όμως δε 
βλέπουμε αποτελέσματα. 
Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί 

εμείς οι ίδιοι να παρεμποδίζουμε την 
πρόοδό μας, ακολουθώντας λανθασμέ-
νες ή απαρχαιωμένες συμβουλές. 
Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 10 συ-

νηθισμένα λάθη που κάνουμε, όταν προ-
σπαθούμε να χάσουμε βάρος:
1. ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ: 

Ο αριθμός στη ζυγαριά είναι μόνο μία 
ένδειξη αλλαγής του βάρους. Το βάρος 
επηρεάζεται όμως από πολλά πράγματα, 
όπως από διακυμάνσεις στα υγρά του 
σώματος και το πόσο φαγητό έχει παρα-
μείνει στο σύστημά μας. 
Για την ακρίβεια, το βάρος μπορεί να 

αλλάζει ακόμα και κατά 1.8 kg κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Επίσης, τα αυξημέ-
να επίπεδα οιστρογόνων και οι ορμονι-
κές αλλαγές στις γυναίκες αυξάνουν την 
κατακράτηση νερού κάποιες μέρες.
2. ΤΡΩΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ή ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡ-

ΜΙΔΕΣ: Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται να 
καίμε περισσότερες θερμίδες απ’ όσες 
καταναλώνουμε. 

Για πολλά χρόνια, θεωρούσαμε ότι η 
μείωση κατά 3.500 θερμίδες την εβδο-
μάδα μπορεί να μειώσει το βάρος μας 
κατά μισό κιλό. 
Όμως, πρόσφατες έρευνες δείχνουν, 

ότι αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άν-
θρωπο. 
Επίσης, μειώνοντας πολύ τις θερμίδες 

σας μπορεί να χάσετε και μυϊκή μάζα, 
κάτι που δε βοηθά το σώμα σας.
3. ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ: Κατά τη δίαιτα, αναπόφευκτα 
χάνουμε κάποια μυϊκή μάζα, όπως επί-
σης και λίπος, αν και η ποσότητα εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες. 
Αν δεν ασκήστε καθόλου, ενώ περιο-

ρίζετε και τις θερμίδες, είναι πιθανό να 
χάσετε περισσότερη μυϊκή μάζα και να 
αποσυντονιστεί και ο μεταβολισμός. 
Από την άλλη, η υπερβολική άσκηση 
εξουθενώνει τον οργανισμό μας, ειδικά 
αν ακολουθούμε δίαιτα.
4. ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: Η 

άσκηση αντιστάσεων είναι εξαιρετικά 
σημαντική για την απώλεια βάρους. 
Αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματι-

κές στρατηγικές για την απόκτηση μυών 
και την αύξηση του μεταβολικού ρυθ-
μού.

5. ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ «ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ» ΤΡΟ-
ΦΕΣ: Επιλέγουμε πολλές τροφές χαμη-
λές σε λιπαρά, θεωρώντας ότι βοηθάμε 
στην απώλεια βάρους, όμως χρειάζεται 
να προσέξουμε. Πολλά από αυτά τα προ-
ϊόντα είναι γεμάτα ζάχαρη, για να βελτι-
ωθεί η γεύση τους.
6. ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΗ 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Η πρωτεΐνη είναι εξαιρετι-
κά σημαντική για την απώλεια βάρους. 
Φαίνεται να βοηθά στη μείωση της όρε-
ξης, αυξάνει την αίσθηση κορεσμού, μει-
ώνει τη συνολική πρόσληψη θερμίδων 
και αυξάνει το μεταβολικό ρυθμό, προ-
στατεύοντας τη μυϊκή μάζα.
7. ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ 

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: Οι φυτικές ίνες μειώνουν 
την όρεξη, καθώς καθυστερεί η χώνεψή 
τους στο πεπτικό σύστημα. Επίσης, οι 
περισσότερες τροφές που τις περιέχουν 
είναι εξαιρετικά υγιεινές.
8. ΤΡΩΜΕ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΕΙΝΑΜΕ: Για πολλά χρόνια, 
μια κοινή συμβουλή ήταν να τρώμε κάθε 
3 ώρες από κάτι μικρό, ώστε να κατα-
πολεμάμε την πείνα. Δυστυχώς, αυτό 
συνολικά μπορεί να οδηγήσει στην κατα-
νάλωση πολλών θερμίδων στο τέλος της 
ημέρας.

9. ΕΧΟΥΜΕ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟ-
ΚΙΕΣ: Φυσικά, οι μη ρεαλιστικές προσδο-
κίες μπορεί να οδηγήσουν σε γρήγορη 
απογοήτευση και παραίτηση. Προσαρ-
μόστε τις προσδοκίες σας σε έναν πιο 
απλό και ρεαλιστικό στόχο και όταν τον 
πετύχετε, μπορείτε να προχωρήσετε 
στον επόμενο.
10. ΔΕ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΥΜΜΕ-

ΝΗ ΖΑΧΑΡΗ: Νομίζουμε ότι κόβοντας 
τα γλυκά, αποφεύγουμε και τη ζάχαρη, 
αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η κρυμ-
μένη ζάχαρη υπάρχει στους χυμούς των 
φρούτων, πολλές φορές στο αλκοόλ, 
ακόμα και στο φαγητό που καταναλώ-
νουμε έξω στα εστιατόρια. Δεν μπορού-
με εύκολα να την αποφύγουμε πλήρως, 
αλλά χρειάζεται να λαμβάνουμε κι αυτές 
τις πηγές υπόψη μας.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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βάροςβάρος

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 4 juillet au dimanche 10 juillet 2022 · from monday july 4th to sunday july 10th 2022

MIEL DE FLEURS SAUVAGES AURORAMIEL DE FLEURS SAUVAGES AURORA
Wildflower HoneyWildflower Honey
750g750g

MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLEMORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut PiecesWalnut Pieces
454g ou 11.00/kg454g ou 11.00/kg

PÂTES PÂTES 
ALIMENTAIRESALIMENTAIRES

PRIMOPRIMO
PastaPasta

700 à 900g700 à 900g

THON PÂLE ENTIER THON PÂLE ENTIER 
PRIMOPRIMO

TunaTuna
99g99g

OLIVES KALAMATAOLIVES KALAMATA
6.59/kg6.59/kg

GRÈCE

FROMAGE FETAFROMAGE FETA
CheeseCheese
11.00/kg 11.00/kg CANADA

CROUSTILLESCROUSTILLES
MISS VICKIE’SMISS VICKIE’S

Potato ChipsPotato Chips
200g200g

YOGOURTSYOGOURTS
GRECS LIBERTÉGRECS LIBERTÉ

Greek YogurtsGreek Yogurts
650 à 750g*650 à 750g*

TOMATES EN TOMATES EN 
CONSERVE CONSERVE 

PRIMOPRIMO
 Canned  Canned 

TomatoesTomatoes
796ml796ml

FROMAGE GOUDAFROMAGE GOUDA
CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg PAYS-BAS

FILETS DE TILAPIA FRAISFILETS DE TILAPIA FRAIS
Fresh Tilapia Fillets Fresh Tilapia Fillets 
13.21/kg13.21/kg

FILET MIGNON DE BOEUF FRAISFILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef TenderloinFresh Beef Tenderloin

28.64/kg28.64/kg

CÔTELETTES DE PORC FRAIS AVEC OSCÔTELETTES DE PORC FRAIS AVEC OS
Fresh Bone-In Pork ChopsFresh Bone-In Pork Chops

4.39/kg4.39/kg

COURGETTES VERTESCOURGETTES VERTES
Green ZucchiniGreen Zucchini
2.18/kg2.18/kg

PANIER DE FRAISES DU QUÉBECPANIER DE FRAISES DU QUÉBEC
Strawberry BasketStrawberry Basket
1L1L

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes
2.18/kg2.18/kg

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts
pqt de 3pqt de 3 CANADA
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΗΠΑ: Αμερικανοί γιατροί μεταμόσχευσαν σε ασθενή  
ένα αυτί δημιουργημένο από τα κύτταρά του
Με τη βοήθεια ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή

Ομάδα γιατρών από τις ΗΠΑ, 
ανακοίνωσε ότι για πρώτη 

φορά μεταμόσχευσε ένα ανθρώπι-
νο αυτί, το οποίο δημιουργήθηκε 
από κύτταρα του ίδιου του ασθε-

νή με τη βοήθεια ενός τρισδιάστα-
του εκτυπωτή, μια τεχνική που θα 
μπορούσε στο μέλλον να βοηθήσει 
ανθρώπους που γεννήθηκαν με δυ-
σμορφίες.

Η επέμβαση έγινε στο πλαίσιο μιας κλι-
νικής δοκιμής, στόχος της οποίας είναι 
να εξακριβωθεί η ασφάλεια και η αποτε-
λεσματικότητα αυτού του εμφυτεύματος 
για τους ανθρώπους που πάσχουν από 
μικρωτία. Πρόκειται για μια κατάσταση 
κατά την οποία το εξωτερικό τμήμα του 
αυτιού δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως.

«ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ  
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
Το εμφύτευμα AuriNovo αναπτύχθηκε 

από την εταιρεία 3DBio Therapeutics. 
Την επέμβαση ανέλαβε ο Αρτούρο Μπο-
νίλα, ο ιδρυτής ενός ινστιτούτου που 
ειδικεύεται στη θεραπεία αυτής της δυ-
σμορφίας, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. 
«Ως γιατρός που έχει βοηθήσει χιλιάδες 

παιδιά με μικρωτία σε όλη τη χώρα και 
όλον τον κόσμο, ενθουσιάστηκα από αυ-
τήν την τεχνολογία και το τι θα μπορούσε 
να σημαίνει για τους ασθενείς και τις οι-

κογένειές τους», ανέφερε ο χειρουργός 
σε μια ανακοίνωση της εταιρείας.
Οι ειδικοί δημιουργούν πρώτα ένα «εκ-

μαγείο» του άλλου αυτιού του ασθενούς 
και στη συνέχεια συλλέγουν κύτταρα 
από το χόνδρο. 
Τα κύτταρα αυτά καλλιεργούνται στο 

εργαστήριο μέχρι να παραχθεί επαρκής 
ποσότητα και αναμιγνύονται με υδρογέ-
λη κολλαγόνου. Αυτό το μίγμα χρησιμο-
ποιείται για την εκτύπωση του τρισδιά-
στατου εμφυτεύματος.
Στην κλινική δοκιμή θα συμμετάσχουν 

συνολικά 11 ασθενείς, στην Καλιφόρνια 
και το Τέξας.
Περίπου 1.500 βρέφη γεννιούνται κάθε 

χρόνο στις ΗΠΑ πάσχοντας από μικρω-
τία. Συνήθως δεν έχουν άλλα προβλήμα-
τα υγείας και μπορούν να ζήσουν απολύ-
τως φυσιολογικά.

© PRIME NEWS

Αεροσκάφος θα ταξιδεύει από 
Ευρώπη σε Αμερική σε μισή ώρα

H εταιρεία Venus Aerospace που 
εδρεύει στο Τέξας, παρουσί-

ασε τα σχέδια ενός υπερηχητικού 
σκάφους που θα κινείται με ταχύ-
τητες Mach 9, θα σπάει δηλαδή το 
φράγμα της ταχύτητας του ήχου 
εννέα φορές.
Το Stargazer όπως ονομάζεται αυτό το 

σκάφος, θα πετά σε ύψος περίπου 50 
χλμ. και μπορεί να κινείται με ταχύτη-
τες άνω των 11 χιλιάδων χλμ./ώρα, με-
ταφέροντας τους δώδεκα επιβάτες του 
από τη μια ήπειρο της Γης σε μια άλλη 
μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Η πτήση από το Λος Άντζελες στο Τό-
κιο διαρκεί περίπου 12 ώρες και το 
Stargazer θα μπορεί να κάνει αυτό το 
ταξίδι σε περίπου μία ώρα, ενώ στο 

μισό χρόνο θα μπορεί να διασχίσει 
τον Ατλαντικό. Η Venus έχει ήδη λάβει 
χρηματοδότηση από επενδυτές που 
θέλουν να κατασκευαστεί αυτό το σκά-
φος, που ανήκει στην κατηγορία των 
αποκαλούμενων διαστημοπλάνων, αν 
και όπως φαίνεται θα πετά μεν πολύ 
ψηλά αλλά δε θα προσεγγίζει και πολύ 
περισσότερο δε θα ξεπερνά τα σύνορα 
της Γης. Ανάμεσα στους επενδυτές είναι 
και η αμερικανική κυβέρνηση, που έχει 
δώσει στην εταιρεία ένα εκατ. δολάρια 
για την υλοποίηση του πρότζεκτ. Μέσα 
σε μόλις δύο χρόνια από την ίδρυση 
της, η Venus έχει καταφέρει να συγκε-
ντρώσει 32 εκατ. δολάρια από χρημα-
τοδότες για να κατασκευάσει αυτό το 
σκάφος.                              © PRIME NEWS

Μία 100χρονη Ιταλίδα ανανέωσε 
την άδεια οδήγησης για δύο χρόνια
Η Ιταλίδα Καντίντα Ουντέρτσο 

(Candida Uderzo) από τη Βι-
τσέντζα, ανανέωσε την άδεια οδή-
γησης και έγινε η τρίτη αιωνόβια 
γυναίκα στην χώρα που κρίθηκε 
κατάλληλη να οδηγήσει.

«Αυτή η ανανέωση με κάνει ευτυχισμέ-
νη και πιο αυτόνομη», δήλωσε ίδια στην 
Corriere della Sera λέγοντας ότι τώρα 
δε θα πιέζει το γιο της να τη μεταφέρει. 
«Είμαι τυχερή που έφτασα στα 100. Κα 
για μένα είναι έκπληξη που είμαι τόσο 
υγιής. Δεν παίρνω φάρμακα, μόνο το 
“περίεργο” υπνωτικό χάπι που και που».

Παραδέχθηκε ότι η όρασή της είναι 

τόσο καλή, που μπορεί να διαβάζει την 
εφημερίδα χωρίς τη βοήθεια γυαλιών. 
Όπως αναφέρει ο Guardian, η Ιταλία 
έχει από τους υψηλότερους αιωνόβιους 
πληθυσμούς της Ευρώπης – με αυξητι-
κή τάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, το Μάιο 
ζούσαν στην Ιταλία 20.456 αιωνόβιοι, 
από 14.456 που ήταν το 2019. 

Οι άδειες οδήγησης για τους άνω των 
80 ετών ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια, 
ενώ οι οδηγοί πρέπει να προσκομίζουν 
ιατρικά πιστοποιητικά για να διασφαλί-
σουν ότι είναι σωματικά και πνευματικά 
υγιείς.                                          © ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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Conummications - Promotions - Marketing 

T. 450.978.9999

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

ΚΑΝΑΔΑΣ: 
Σε υψηλό 

39,5 ετών ο 
πληθωρισμός

Στο 7,7% το Μάιο

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1980 βρέθη-

κε ο πληθωρισμός στον Καναδά για το 
Μάιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 
αναλυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρε-
σία της χώρας, ο ετήσιος πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο 7,7% για το Μάιο 
από 6,8% τον Απρίλιο και ενώ οι αναλυ-
τές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση 
του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 
7,3%.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο 
από τον Ιανουάριο του 1983, μετέδω-
σε το MarketWatch.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο 1,4% από 0,6% τον 
Απρίλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν 
να φτάσει στο 1%. Ο δομικός πληθω-
ρισμός, εκτός των τιμών ενέργειας και 
τροφίμων, σε ετήσιο επίπεδο έφτασε το 
6,1% από 5,7%, ενώ σε μηνιαίο επίπεδο 
ανήλθε στο 0,8% από 0,7% τον Απρίλιο.

Ανά κλάδους της οικονομίας, οι τιμές 
της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 48% σε 
σχέση με το Μάιο του 2021.

© businessnews.gr

ΚΕΜΠΕΚ

François Legault: Ο πολυπολιτισμός 
απειλή για τη γαλλική γλώσσα! 
«Προτιμούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που ονομάζουμε διαπολιτισμικότητα, 
όπου έχουμε έναν πολιτισμό, τον πολιτισμό του Κεμπέκ, και προσπαθούμε να 
ενσωματώσουμε τους νεοεισερχόμενους», υποστηρίζει ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ

Πριν από τους εορτασμούς του Fête 
Nationale, ο πρωθυπουργός François 

Legault δήλωσε ότι είναι κατά της ιδέας 
της πολυπολιτισμικότητας, λέγοντας ότι 
αποτελεί απειλή για τη γαλλική γλώσ-
σα και τον πολιτισμό του Κεμπέκ. «Είναι 
σημαντικό να μη βάζουμε όλους τους πο-
λιτισμούς στο ίδιο επίπεδο. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο αντιτιθέμεθα στην 
πολυπολιτισμικότητα», δήλωσε ο Legault 
σε δημοσιογράφους την Πέμπτη 23/6. 

Ο Legault ήταν στο Μόντρεαλ για να 
ανακοινώσει τη μετατροπή της ιστορικής 
Bibliothèque St-Sulpice, ενός έργου 50 
εκατομμυρίων δολαρίων που θα δημι-
ουργήσει το Maison de la chanson et de 
la musique du Québec, ένα χώρο για να 
γιορτάζεται η μουσική του Κεμπέκ.
«Προτιμούμε να επικεντρωθούμε σε 

αυτό που ονομάζουμε διαπολιτισμικότη-
τα, όπου έχουμε έναν πολιτισμό, τον πο-
λιτισμό του Κεμπέκ, και προσπαθούμε να 

ενσωματώσουμε τους νεοεισερχόμενους. 
Νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι που έρχονται 
στο Κεμπέκ προσθέτουν στον πολιτισμό 
μας, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πο-
λιτισμό όπου ενσωματώνουμε, ειδικά στη 
γλώσσα μας».
Ο Legault, ο οποίος ζητά από την Οτά-

βα νέες εξουσίες σχετικά με την επιλογή 
ορισμένων μεταναστών, δήλωσε ότι το 
όραμά του για την ένταξη είναι διαφο-
ρετικό από αυτό του πρωθυπουργού του 
Καναδά, Τζάστιν Τρουντό. 
Στο όραμά του, ο πολιτισμός του Κεμπέκ 

είναι ανυψωμένος πάνω από τους πολιτι-
σμούς των μεταναστών και άλλων μειονο-
τήτων.
«Βλέπουμε ότι ο κ. Τρουντό πιέζει για 

πολυπολιτισμικότητα, οπότε δε θέλει να 
έχουμε μια κουλτούρα και μια γλώσσα 
όπου θα ενσωματώνουμε τους νεοεισερ-
χόμενους», δήλωσε ο Legault. «Είναι ση-
μαντικό το έθνος και ο πολιτισμός μας να 
γίνονται σεβαστά και να προσπαθούμε 
να ενσωματώσουμε νέους μετανάστες σε 
αυτόν τον πολιτισμό».
Τα σχόλια του Legault ήρθαν μετά από 

μια ομιλία που έδωσε στη Γαλλία ο Simon 
Jolin-Barrette, ο γαλλόφωνος υπουργός 
του Κεμπέκ, ο οποίος είπε ότι το σχέ-
διο της οικοδόμησης του έθνους και της 
προστασίας της γαλλικής γλώσσας απει-
λείται από την πολυπολιτισμικότητα. 
                                       
                                        © montrealgazette.com
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SINGING AND PIANO LESSONS, PRO RECORDINGS,SINGING AND PIANO LESSONS, PRO RECORDINGS,
VIDEOCLIPS FOR SOCIAL MEDIA, ONLINE CONCERTS AND PRESENTATIONSVIDEOCLIPS FOR SOCIAL MEDIA, ONLINE CONCERTS AND PRESENTATIONS

Info: 514-616-6919  •  dimil@videotron.ca  •  chromapanarmonia.com/private-lessons
Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS
Recipients of the Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec

Mία μετα-κοβιντ αποφοίτηση
Το Σχολείο Σωκράτης – Δημοσθένης αποχαιρετάει τα παιδιά της 6ης Δημοτικού

Σε μία συγκινητική τελετή την Πέμπτη 
16 Ιουνίου 2022 στις 5 το απόγευ-

μα, έγινε η πρώτη αποφοίτηση μετά την 
επιδημία του σχολείου Σωκράτης – Δη-
μοσθένης. Σε μία κατάμεστη αίθουσα 
στο Palace Reception Hall, γονείς, μαθη-
τές και δάσκαλοι, συγκεντρώθηκαν για 
να γιορτάσουν το πέρασμα μιας γενιάς 
παιδιών από την έκτη δημοτικού στο γυ-
μνάσιο.  

Πάνω στη σκηνή οι δάσκαλοι τους, οι δι-
ευθυντές τους και ο γενικός διευθυντής 
του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης, 
Χρήστος Αδαμόπουλος, επιβράβευσαν 
τις προσπάθειες πολλών παιδιών και από 
τα πέντε παραρτήματά του σχολείου.

Εκτός από τα κλασικά τελετουργικά που 
χαρακτηρίζουν αυτή τη γιορτή του σχο-
λείου Σωκράτης – Δημοσθένης, οι πα-
ρευρισκόμενοι απόλαυσαν βραβεύσεις 
καλύτερων μαθητών σε διάφορα θέματα 
της διδακτέας ύλης του σχολείου. 
Τα παιδιά επίσης τραγούδησαν σε τρεις 

γλώσσες, το  «Όχι δε χωριζόμαστε» 
(Chant des Adieux) σε μία συγκινητική 
ομοφωνία από όλους τους απόφοιτους.

Η μαθήτρια Ευαγγελία Πολυχρονόπου-
λου από το Παράρτημα 2 του σχολείου 
Σωκράτης – Δημοσθένης, σε μία συγκινη-
τική ομιλία της στα γαλλικά, είπε: «Ονο-
μάζομαι Ευαγγελία Πολυχρονοπούλου 
και για μένα η σχολή Σωκράτης – Δημο-

σθένης είναι σαν δεύτερη οικογένεια. 
Πηγαίνω σε αυτό το σχολείο από το νηπι-
αγωγείο, αλλά είμαι στο ίδιο κτίριο από 
τον παιδικό σταθμό, οπότε έχω περάσει 
μεγάλο μέρος από τη ζωή μου εδώ. Αυτό 
το σχολείο με έμαθε πώς να διαβάζω και 
να γράφω, να μετράω, να τραγουδάω, να 
απαγγέλω ποιήματα και να παίζω θεα-
τρικά έργα, σε 3 διαφορετικές γλώσσες! 
Αλλά ακόμα πιο σημαντικό από όλα αυτά, 
το Ελληνικό σχολείο Σωκράτης – Δημο-
σθένης μου δίδαξε τον πολιτισμό και τις 
αξίες των προγόνων μου και να είμαι πε-
ρήφανη που είμαι Καναδή Ελληνικής κα-
ταγωγής. 
»Πάντα ένιωθα ότι με αγαπούν και με 

φροντίζουν εδώ, είναι επίσης εδώ που 
γνώρισα τους καλύτερους φίλους μου. 
Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από εξό-
δους, δείπνα στην καφετέρια, αγώνες 
Αλεξάνδρειας… Δε θα ξεχάσω ποτέ το πε-
ρίφημο Winterlude όπου είχαμε την ευ-
καιρία να γιορτάσουμε μαζί με τις οικογέ-
νειές μας, τους συμμαθητές μας και τους 
δασκάλους μας. Δε θα ξεχάσω ούτε τα 
τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας, όπου 
γίναμε όλοι ειδικοί σε μέτρα πληροφορι-
κής και υγείας. Το σχολείο μας είχε γίνει 
σωστό καρναβάλι με τις μάσκες, χωρίς 
να χάνουμε το χαμόγελό μας, το χιούμορ 
μας και το πάθος μας για μάθηση. Όσο κι 
αν ανυπομονώ να ξεκινήσω τη νέα μου 
περιπέτεια στο Γυμνάσιο, στεναχωριέμαι 
που φεύγω μετά από 7 χρόνια. Θα μου 
λείψουν πολύ οι καθηγητές μου και οι φί-
λοι μου».
Στα ΝΕΑ επίσης μίλησε και η μητέρα 

της Κατερίνας και Διονυσίας Σταυράκη, 
Βούλα Βασιλείου, για την σημασία αυτής 
της τελετής μετά από δύο χρόνια παύσης, 
λέγοντας ότι είναι περήφανος γονέας 
του Socrates 3. Και οι δύο κόρες της ξε-
κίνησαν στο νηπιαγωγείο και τώρα έχουν 
αποφοιτήσει. «Από την πρώτη μέρα ερω-
τευτήκαμε το σχολείο και το προσωπικό. 
Με τα χρόνια έχουμε γίνει όλοι μια με-
γάλη οικογένεια. Το να παρακολουθώ 
τα παιδιά μας να μαθαίνουν για όλες τις 
ελληνικές μας παραδόσεις είναι ίσως κάτι 
που θα μείνει περισσότερο μαζί μου. 
»Οι δάσκαλοι και το προσωπικό ήταν 

πάντα εξαιρετικοί. Ο διευθυντής μας εί-
ναι καταπληκτικός και νοιαζόταν τόσο 
πολύ για όλα τα παιδιά μας. Αυτό το κά-
νει τόσο δύσκολο να πούμε αντίο. Οι φι-
λίες που έχουν κάνει στα 7 τους χρόνια 
θα τους κρατήσουν μια ζωή, είμαι σίγου-
ρη γι› αυτό! 
Αυτές οι τελευταίες εβδομάδες, γνωρί-

ζοντας ότι ο χρόνος μας εκεί πλησιάζει 
στο τέλος του, ήταν πολύ δύσκολες. Τα 
κορίτσια είναι πολύ ενθουσιασμένα για 
το νέο τους ξεκίνημα, αλλά επίσης δε θέ-
λουν να αφήσουν το Σωκράτη και όλους 
τους φίλους τους. Αν είμαι απόλυτα ειλι-
κρινής, μάλλον ήμουν το ίδιο συγκινημέ-
νη με εκείνα. Πάντα θα υποστηρίζω και 
θα επευφημώ τα σχολεία μας! 
Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην 

τάξη του 2022».

Εκτός από τα αντίο στα παιδιά, το σχο-
λείο είπε και το αντίο του σε εκπαιδευ-
τικούς που παίρνουν σύνταξη, ενώ τιμη-

τικό δίπλωμα αποφοίτησης δόθηκε στον 
απερχόμενο γενικό πρόξενο της Ελλάδας 
στο Μόντρεαλ, Μιχάλη Γαβριηλίδη.

Η βραδιά έκλεισε βέβαια με άφθονο 
γλέντι. Πάρα πολλοί γονείς και παιδιά 
μείνανε στην αίθουσα μετά την τελετή 
αποφοίτησης η οποία κράτησε αρκετές 
ώρες. Χόρεψαν και διασκέδασαν με την 
ψυχή τους λέγοντας στους Συμμαθητές 
τους: «Όχι, δε χωριζόμαστε για πάντοτε 
παιδιά, μα θα ξαναβλεπόμαστε αδέλ-
φια μου συχνά».

Τα 4 αγόρια που αποφοίτησαν 
από το Σωκράτη 4 της Νότιας 

Ακτής, μάς κάνουν περήφανους 
με τους Ελληνικούς χορούς τους

Πάνω στη σκηνή οι δάσκαλοι τους, οι διευθυντές τους και ο γενικός διευθυντής Πάνω στη σκηνή οι δάσκαλοι τους, οι διευθυντές τους και ο γενικός διευθυντής 
του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης, Χρήστος Αδαμόπουλος, επιβράβευσαν του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης, Χρήστος Αδαμόπουλος, επιβράβευσαν 
τις προσπάθειες πολλών παιδιών και από τα πέντε παραρτήματα του σχολείουτις προσπάθειες πολλών παιδιών και από τα πέντε παραρτήματα του σχολείου

Τιμητικό δίπλωμα αποφοίτησης δόθηκε 
στον απερχόμενο γενικό πρόξενο  

της Ελλάδας στο Μόντρεαλ,  
Μιχάλη Γαβριηλίδη

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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4599 boul. Samson, Bureau 201
Laval (Québec) H7W 2H2

Tél. : 450 686-0166
Guy.Ouellete.CHOM@assnat.qc.ca

GUY OUELLETTE
Βουλευτής του Chomedey από της 26 Μαρτίου 2007
M.N.A. for Chomedey since March 26, 2007

Εύχομαι σε όλη την 
Ελληνική Παροικία, 

και ιδιαίτερα 
στη παροικία του Λαβάλ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
για την Εορτή του Καναδά.
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Conseiller 
municipal 
Saint-Bruno

Conseillère
municipale  
Chomedey

David
De Cotis Aglaia

Revelakis
Conseiller  
municipal  
Saint-Vincent-
de-Paul

Conseillère
municipale  
Saint-François

Conseiller 
municipal 
Val-des-Arbres

Achille  
Cifelli

Paolo 
Galati

Isabelle
Piché

Φέτος γιορτάζουμε τα 
155 χρόνια του Καναδά. 

Χρόνια πολλά Καναδά

Στην υπηρεσία των πολιτών μας  

ΚΑΝΑΔΑΣ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου 

έχει δημιουργήσει μια έκρηξη εσό-
δων για τη Ρωσία, καθώς συνεχίζει την 
επίθεσή της στη γειτονική χώρα, υπονο-
μεύοντας τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν 
από τις δυτικές χώρες – συμπεριλαμβα-
νομένων εκείνων που εκπροσωπούνται 
από τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής 
της G7 στο Schloss Elmau, ένα θέρετρο 
στη νότια Γερμανία.

Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν σε μια δήλωση 
να στηρίξουν την Ουκρανία «όσο χρεια-
στεί». Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό 
ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε 74 ακόμη 
άτομα και επιχειρήσεις στη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, ενώ 
περισσότερες αναμένεται να επιβληθούν.
Καναδοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

στη σύνοδο κορυφής, οι οποίοι παρεί-
χαν ενημέρωση στα μέσα ενημέρωσης 
υπό τον όρο ότι δεν κατονομάζονται, εί-
παν ότι ένα ανώτατο όριο στην τιμή του 
ρωσικού πετρελαίου θα μπορούσε να 
λειτουργήσει, για να περιορίσει τα κέρδη 
της χώρας από μια σημαντική πηγή εσό-
δων. Αναγνώρισαν επίσης ότι οι λεπτομέ-
ρειες είναι ακόμη στα σκαριά.
Ορισμένοι αναλυτές της αγοράς αμφι-

βάλλουν, για το πόσο αποτελεσματικό 
θα ήταν ένα ανώτατο όριο τιμής για το 
ρωσικό πετρέλαιο, καθώς η επιβολή από 
την G7 πιθανότατα θα εξαρτηθεί από τη 
συνεργασία Ινδίας και Κίνας.
«Είναι αμφίβολο εάν χώρες όπως η Ινδία 

και η Κίνα θα συμφωνήσουν να σταματή-
σουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ει-
δικά καθώς διαπραγματεύεται με σημα-
ντική έκπτωση στην τιμή της παγκόσμιας 
αγοράς», δήλωσε στο Associated Press ο 
Carsten Fritsch, αναλυτής εμπορευμά-
των στην Commerzbank.
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα 

Μόντι, προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυ-
φής της G7 από τον οικοδεσπότη, Γερμα-
νό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς. 

Από τις αρχές Ιουνίου, η χώρα των 1,4 
δισεκατομμυρίων κατοίκων είχε αγορά-
σει σχεδόν 60 εκατομμύρια βαρέλια ρω-
σικού πετρελαίου φέτος, σε σύγκριση με 
12 εκατομμύρια βαρέλια το σύνολο του 
2021, σύμφωνα με την Kpler, μια εταιρεία 
δεδομένων εμπορευμάτων.

Σε μια φωτογράφηση με τους G7 και άλ-
λους ηγέτες, ο Μόντι έσφιξε το χέρι του 
Τρουντό με ενθουσιασμό, καθώς πλησία-
ζε. Αλλά αργότερα, σε μια κατ› ιδίαν συ-
νάντηση, ο τόνος ήταν πολύ πιο ζοφερός. 

Οι δυο τους θα συζητούσαν «τον αντί-
κτυπο του πολέμου της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα», είπε ο Τρουντό, καθώς 
προσήλθε να συνομιλήσει με τον Μόντι.

«Ο Καναδάς είναι ακλόνητος στην πε-
ποίθηση ότι οι Ουκρανοί αξίζουν να ζουν 
ειρηνικά», ανέφερε ο Τρουντό σε γραπτή 
δήλωση που ανακοίνωσε τις νέες κυρώ-
σεις. 
«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και το καθεστώς 

του έχουν προκαλέσει ανείπωτο πόνο και 
βάσανα στην Ουκρανία και σε όλο τον 
κόσμο. Μαζί, με τους ομολόγους μας της 
G7, ο Καναδάς εντείνει τη συνεχή και συ-
ντονισμένη πίεσή μας για να φέρει το τέ-
λος του πολέμου επιλογής του Βλαντιμίρ 
Πούτιν», υπογράμμισε ο Τρουντό.
Οι νέες κυρώσεις περιλαμβάνουν έξι 

άτομα και 46 οντότητες που συνδέονται 
με το ρωσικό αμυντικό τομέα, 15 Ουκρα-
νούς που υποστηρίζουν τη ρωσική κατο-
χή της χώρας και 13 άτομα που συνδέο-
νται με την κυβέρνηση και την άμυνα και 
δύο οντότητες στη Λευκορωσία.

«Η καναδική κυβέρνηση σχεδιάζει επί-
σης να επιβάλει κυρώσεις κατά κρατικών 
παραγόντων παραπληροφόρησης και 
προπαγάνδας, που ελέγχονται από ανώ-
τερους κυβερνητικούς αξιωματούχους», 
είπε ο Τρουντό, σε μια προσπάθεια να 
αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση 
του Κρεμλίνου.

Ο Καναδάς θα απαγορεύσει επίσης την 
εξαγωγή προηγμένων τεχνολογιών που 
θα βελτιώσουν τις εγχώριες αμυντικές 
ικανότητες της Ρωσίας. 

Ο Τρουντό ανακοίνωσε επίσης ότι ο Κα-
ναδάς, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, 
θα απαγορεύσει την εισαγωγή ορισμέ-
νων προϊόντων χρυσού από τη Ρωσία, 
αποκλείοντας το εμπόρευμα από τις επί-
σημες διεθνείς αγορές.

Η Ρωσία ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει το 
εξωτερικό της χρέος την Κυριακή 26/6 για 
πρώτη φορά μετά την επανάσταση των 
Μπολσεβίκων του 1917, αποξενώνοντας 
περαιτέρω τη χώρα από το παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
Όμως η Ρωσία αποκαλεί οποιαδήποτε 

χρεοκοπία τεχνητή, επειδή έχει τα χρή-
ματα για να πληρώσει τα χρέη της, αλλά 
λέει ότι οι κυρώσεις έχουν παγώσει τα 
συναλλαγματικά της αποθέματα που δι-
ατηρούνται στο εξωτερικό.

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη δική της σειρά 
νέων κυρώσεων κατά του Καναδά, με 
στόχο 43 Καναδούς, συμπεριλαμβανο-
μένου του πρώην συμβούλου του πρω-
θυπουργού, Τζέρι Μπατς, του πρώην δι-
οικητή της Τράπεζας του Καναδά, Μαρκ 
Κάρνεϊ και της συντηρητικής στρατηγικής, 
Τζένι Μπερν.

«Είμαστε προσεκτικοί στο ότι θα βοη-
θήσουμε την Ουκρανία όσο το δυνατόν 
περισσότερο, αλλά επίσης αποφεύγου-
με να υπάρξει μεγάλη σύγκρουση με-
ταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ», είπε ο Σολτς 
στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρ-
κεια φωτογράφησης με τον Τρουντό. 
                                      © Associated Press, CTV

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

MARY DEROS 
Conseillère de la Ville du district de Parc-Extension
Présidente du C.C.U. & Vice-présidente de la commission 
de la diversité sociale et la diversité montréalaise 
514 872-3103 | mary.deros@montreal.ca

J’aimerais souhaiter à tous les Canadiens

Joyeuse Fête du Canada !

I would like to wish all Canadians

Happy Canada Day!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ!ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ!



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  1 Ιουλιου, 2022 / July 1, 2022  19

DE LA PART DE VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX

 FROM YOUR FEDERAL LIBERAL MPS

Bonne
Fête du Canada

Happy
Canada Day

YVES ROBILLARD
MP / Député 

Marc-Aurèle-Fortin  
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

ANJU DHILLON
MP / Députée

 Dorval – Lachine – LaSalle 
Anju.Dhillon@parl.gc.ca

(514) 639-4497

HON. MARC GARNEAU
MP / Député

Notre-Dame-de-Grâce – 
Westmount 

Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

PATRICIA LATTANZIO
MP / Députée

Saint-Léonard – Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

(514) 256-4548

HON. MÉLANIE JOLY
MP / Députée

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

EMMANUELLA LAMBROPOULOS
MP / Députée 
Saint-Laurent 

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

HON. PABLO RODRIGUEZ
MP / Député 

Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

(514) 353-5044

FRANCIS SCARPALEGGIA
MP / Député 

Lac-Saint-Louis 
Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca

(514) 695-6661

FAYÇAL EL-KHOURY
MP / Député

 Laval – Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

SAMEER ZUBERI
MP / Député

 Pierrefonds – Dollard 
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca

(514) 624-5725  

HON. STEVEN GUILBEAULT
MP / Député

Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

(514) 522-1339

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU
MP / Député 

Papineau 
Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 

(514) 277-6020

HON. DAVID LAMETTI
MP / Député

 LaSalle– Émard– Verdun 
David.Lametti@parl.gc.ca 

(514) 363-0954

ANNIE KOUTRAKIS
MP / Députée

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660
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Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS

Ιστορική αναδρομή: Από τους αυτόχθονες  
έως τα κατοπινά χρόνια
Η 2η μεγαλύτερη (σε έκταση) χώρα 

του πλανήτη, μετά τη Ρωσία – Σιβη-
ρία, συμπληρώνει φέτος την 1η Ιουλίου, 
155 χρόνια «ζωής». 

Είναι η λεγόμενη «Ημέρα του Καναδά» η 
εθνική εορτή αν θέλετε της χώρας, η οποία 
εορτάζεται κάθε χρόνο με… δόξα και τιμή 
απ’ άκρου σε άκρο, από τον Ατλαντικό έως 
τον Ειρηνικό. Με την ευκαιρία της φετινής 
επετείου, ανατρέξαμε στη Wikipedia για 
πληροφορίες και μεταφέρουμε κυρίως τα 
ιστορικά στοιχεία που μας αφορούν, για 
να δούμε πως ακριβώς ξεκίνησε και που 
κατέληξε η Ιστορία του Καναδά.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Η ονομασία της χώρας προέρχεται, κατά 

πάσα πιθανότητα, από τη λέξη των αυ-
τοχθόνων Ινδιάνων Χιούρον – Ιροκουά 
«kanata», που σημαίνει «χωριό» ή «κα-
ταυλισμός». 
Το 1535, ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρ-

τιέ εξέλαβε λανθασμένα τη λέξη «kanata» 
ως τοπωνύμιο της περιοχής γύρω από 
τη σημερινή Πόλη του Κεμπέκ και στους 
πρώτους χάρτες του σημείωσε με την ονο-
μασία «Rivière du Canada» τον ποταμό 
Άγιο Λαυρέντιο. 
Κατά μία άλλη εκδοχή, λιγότερο πιθα-

νή, η ονομασία Καναδάς προέρχεται από 
τα ισπανικά, μιας και οι Ισπανοί χαρτογρά-
φοι σημείωναν την περιοχή που δεν είχαν 
εξερευνήσει βορείως του Κόλπου του Με-
ξικού με τις λέξεις «acà nada» («εδώ τίπο-
τα»).

ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ 
Πριν από την έλευση των ευρωπαί-

ων αποίκων, ο Καναδάς κατοικούνταν από 
αυτόχθονες φυλές (Ινδιάνους και Ινου-
ίτ) και, προφανώς, την εποχή εκείνη δεν 
υπήρχαν σύνορα στη Βόρεια Αμερική. 

Αρχαιολογικές έρευνες στον Καναδά 
έχουν φέρει στο φως ανθρώπινα δημι-
ουργήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 
10.000 χρόνων. 

Σήμερα πιστεύεται ότι οι πρώτοι κά-
τοικοι της Αμερικής – συνεπώς και του 
Καναδά – προέρχονται από την Ασία και 
ότι πέρασαν στην Αμερική από το Βερίγ-
γειο πορθμό που χωρίζει την Αλάσκα από 
τη Σιβηρία. 

Εξαιτίας της έλλειψης γραφής, η ιστορία 
των πρώτων κατοίκων του Καναδά πριν 
από την έλευση των Ευρωπαίων ανήκει 
μάλλον στην προϊστορία και τους προφο-
ρικούς θρύλους.
Οι φυλές που συνάντησαν οι Ευρωπαί-

οι όταν άρχισαν τη συστηματική εποίκηση 
του Καναδά κατά το 16ο αιώνα, χωρίζονται 
χονδρικά σε έξι κύριες ομάδες:

• οι Ινδιάνοι των Ατλαντικών παραλίων 
(Μίκμακ, κ.ά.)·
• οι Ινδιάνοι του κεντρικού Καναδά (Ιρο-

κουά, Χιούρον, κ.ά), που κατοικούσαν 
γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες και κατά 
μήκος του ποταμού του Αγίου Λαυρεντί-
ου·
• οι Ινδιάνοι των δασών (Κρι, Οτζί-

μπουα, κ.ά), που κατοικούσαν γύρω από 
τον κόλπο Χάντσον στα βόρεια του σημε-
ρινού Κεμπέκ, του Οντάριο και της Μανι-
τόμπας·
• οι Ινδιάνοι των πεδιάδων (Σιου, κ.ά), 

που κατοικούσαν στις κεντρικές και βο-
ρειοδυτικές πεδιάδες του Καναδά·
• οι Ινδιάνοι που κατοικούσαν στα δυτι-

κά παράλια της χώρας (Χάιντα), κ.ά)· και 
τέλος
• οι Ινουίτ (ή Εσκιμώοι), που κατοικού-

σαν στον Αρκτικό κύκλο από τη Γροιλαν-
δία έως τη Σιβηρία.

Σήμερα, ο Καναδάς αναγνωρίζει ως αυ-
τόχθονες περίπου 600 «Πρώτα Έθνη» 
ή Ινδιάνους, τους Ινουίτ (άλλοτε αποκα-
λούνταν «Εσκιμώοι») και τους Μετί (φυλή 
μιγάδων που προέκυψε από την επιμει-
ξία Ινδιάνων και λευκών — κυρίως Γάλ-
λων — αποίκων). 
Ο σημερινός πληθυσμός των αυτοχθό-

νων του Καναδά φτάνει το ένα εκατομμύ-
ριο περίπου. Επίσης, στις 26 Ιουλίου 2021 
διορίστηκε η πρώτη αυτόχθων γενική κυ-
βερνήτρια, η Μαίρη Σάιμον.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΠΟΙΚΟΙ 
Οι πρώτοι Ευρωπαίοι που πάτησαν το 

πόδι τους σε καναδικό έδαφος ήταν θα-
λασσοπόροι Βίκινγκ, οι οποίοι έφτιαξαν 
καταυλισμούς περί το 1000 μ.Χ. στον 
Όρμο των Λιβαδιών (L’Anse aux Meadows) 
της Νέας Γης. 

Οι πρώτες βρετανικές αξιώσεις σε κανα-
δικά εδάφη χρονολογούνται από το 1497, 
όταν ο Ιταλός θαλασσοπόρος, Τζιοβάνι 
Καμπότο, γνωστός και με το όνομα Τζων 
Κάμποτ, εξερεύνησε για λογαριασμό 
του βρετανικού στέμματος τις ακτές της 
«Νέας Γης», αν και δεν είναι εξακριβωμέ-
νο αν πρόκειται για τη σημερινή Νέα Γη, 
τη Νέα Σκωτία ή τις ακτές της Πολιτείας 
του Μέιν.

Αρχίζοντας από το καλοκαίρι του 1534, 
ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ πραγ-
ματοποίησε τρεις αποστολές για να εξε-
ρευνήσει τις εκβολές του Αγίου Λαυρεντί-
ου. Το 1583, ο Χάμφρεϋ Γκίλμπερτ κήρυξε 
τη Νέα Γη «υπερπόντια αποικία» του βρε-
τανικού στέμματος.

Η πρώτη απόπειρα εποικισμού του Κα-
ναδά έγινε το 1604 με πρωτοβουλία 

του Γάλλου θαλασσοπόρου Σαμουέλ ντε 
Σαμπλαίν (Samuel de Champlain) στη 
Νήσο του Τιμίου Σταυρού (Isle de Ste-
Croix, σήμερα νήσος Ντοσέ), ένα μικρό 
νησί στην προέκταση των συνόρων μετα-
ξύ Νιου Μπράνσγουικ και Πολιτείας του 
Μέιν. 
Όμως ο χειμώνας ήταν αναπάντεχα βα-

ρύς, και σχεδόν οι μισοί από τους άπει-
ρους νέους εποίκους πέθαναν από τις 
κακουχίες. Τον επόμενο χρόνο, οι εναπο-
μείναντες πρώτοι έποικοι, καθώς και νέοι 
έποικοι που έφτασαν από τη Γαλλία, πή-
γαν να εγκατασταθούν στη σημερινή Νέα 
Σκωτία, όπου ίδρυσαν το λιμάνι Πορτ Ρου-
αγιάλ (Port-Royal). 
Το 1608 οι Γάλλοι ίδρυσαν την Πόλη του 

Κεμπέκ και έτσι άρχισε να σχηματίζεται 
η αποικία της Νέας Γαλλίας, που απο-
τελούνταν από τον «Καναδά», δηλ. τις 
παρόχθιες περιοχές του ποταμού Αγίου 
Λαυρεντίου και την Ακαδία, δηλ. τη σημε-
ρινή Νέα Σκωτία (αργότερα στη Νέα Γαλ-
λία προστέθηκαν οι παρόχθιες περιοχές 
του Μισισιπή και η Λουϊζιάνα). Οι σημε-
ρινοί Ακαδιανοί ή Ακάδες είναι απόγονοι 
των πρώτων Γάλλων εποίκων.
Τον ίδιο καιρό που οι Γάλλοι άρχιζαν 

την εποίκιση στη Νέα Γαλλία, οι Βρετα-
νοί άρχισαν να ιδρύουν αποικίες στα πα-
ράλια του Ατλαντικού νοτίως της Νέας 
Σκωτίας και τριγύρω από τον κόλπο του 
Χάντσον. Το 1668, ιδρύθηκε η βρετα-
νική «Εταιρεία του Κόλπου Χάντσον» 
(Hudson’s Bay Company), στην οποία πα-

ραχωρήθηκε το μονοπώλιο της εμπορίας 
γουναρικών από τις περιοχές γύρω από 
τον ομώνυμο κόλπο.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΩΝ
Η επέκταση των εποικισμών, αλλά και 

ο ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών μη-
τροπολιτικών κρατών, οδήγησε τελικά σε 
συγκρούσεις μεταξύ των βρετανών και 
των Γάλλων εποίκων. 

Οι συγκρούσεις άρχισαν το 1689 και 
το 1713, με τη συνθήκη της Ουτρέχτης, 
η Γαλλία παραχώρησε τη Νέα Γη, τον 
Κόλπο του Χάντσον και τη μισή Ακαδία. 
Το 1755, οι Βρετανοί εκδίωξαν διά της βίας 
τους γαλλόφωνους (ακαδιανούς) εποί-
κους, επειδή οι τελευταίοι έποικοι αρνή-
θηκαν να ορκιστούν υποταγή στο βρετα-
νικό στέμμα.
Το καλοκαίρι του 1759, οι Βρετανοί άρχι-

σαν την πολιορκία της Πόλης του Κεμπέκ, 
ενώ η μητροπολιτική Γαλλία παρακολου-
θούσε μάλλον αδιάφορα τις εξελίξεις. 
Στις 13 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, ο 

γαλλικός στρατός ηττήθηκε από τους Βρε-
τανούς στα Πεδία του Αβραάμ, ένα υψί-
πεδο λίγο έξω από την Πόλη του Κεμπέκ, 
και έτσι όλος ο γαλλικός Καναδάς έπεσε 
στα χέρια των Βρετανών.

Η υποταγή της Νέας Γαλλίας στη Βρετα-
νία επισημοποιήθηκε το 1763 με τη συν-
θήκη των Παρισίων. Εντούτοις, το 1774, το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο, με ειδική νομοθε-

155 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ155 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  21



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  1 Ιουλιου, 2022 / July 1, 2022  21

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 3 Ιουλίου: 
7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 4 Ιουλίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 5 Ιουλίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 6 Ιουλίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 7 Ιουλίου: 7:30 το πρωί
Παρασκευή 8 Ιουλίου: 3: 30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 9 Ιουλίου: 4:30  το απόγευμα
Κυριακή 10 Ιουλίου: 3:30  το πρωί

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

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
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SATELLITE TV  FIBE TV

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 3 IOYΛIOY

Καλημέρα 
Πατρίδα

Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 
ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟ

 Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΝΩΛΑΚΟ

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

τική πράξη (The Quebec Act), αναγνώρισε 
ορισμένα θρησκευτικά και άλλα δικαιώ-
ματα στους καθολικούς Γάλλους εποίκους 
(ενώ ταυτοχρόνως απαγόρευσε την εκλο-
γή τοπικών κυβερνήσεων στις αποικίες 
της Βρετανίας στη Βόρεια Αμερική, πρά-
ξη που είχε ως αποτέλεσμα την κήρυξη 
της Αμερικανικής Επανάστασης λίγο καιρό 
αργότερα).

ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΗΠΑ ΚΑΙ  
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΓΑΝΔΗΣ
Στα χρόνια της Αμερικανικής Επανάστα-

σης, αλλά και μέχρι μερικά χρόνια αργό-
τερα, περίπου 50.000 φιλοβασιλικοί βρε-
τανοί έποικοι πέρασαν από τις δεκατρείς 
επαναστατημένες αποικίες στα εδάφη 
του Καναδά. 

Για να τακτοποιήσει τους νέους εποί-
κους, η Βρετανία ίδρυσε το 1784 την αποι-
κία (μετέπειτα επαρχία) του Νιου Μπράν-
σγουικ, αποσπώντας εδάφη από τη Νέα 
Σκωτία, ενώ το 1791 διαίρεσε το Κε-
μπέκ σε Ανώτερο (σημερινό Οντάριο) και 
Κατώτερο Καναδά (σημερινό Κεμπέκ).
Το 1812, οι ΗΠΑ προσπάθησαν με πό-

λεμο να προσαρτήσουν στα εδάφη τους 
τις βρετανικές αποικίες του Καναδά. Ο 
πόλεμος έληξε χωρίς νικητές και ηττημέ-
νους με τη Συνθήκη της Γάνδης το Δεκέμ-
βριο του 1814. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του πολέ-

μου, οι Αμερικανοί πυρπόλησαν το Γιορκ 
(σημερινό Τορόντο, Απρίλιος 1813) και 
οι Βρετανοί/Καναδοί πυρπόλησαν την Ου-
άσιγκτον (Αύγουστος 1814).

ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΝΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η διαφθορά στους κόλπους της αποικια-

κής κυβέρνησης του Καναδά, είχε ως απο-
τέλεσμα να ξεσπάσουν δύο επαναστάσεις 
το 1837: μία στο Τορόντο με αρχηγό τον 
Γουίλιαμ Λάιον Μακένζι (William Lyon 
Mackenzie), και μία στο γαλλόφωνο Κα-
τώτερο Καναδά με αρχηγό τον Λουί Ζοζέφ 
Παπινώ (Louis – Joseph Papineau), ηγέτη 
του Πατριωτικού Κόμματος (κατά μίμηση 
των Αμερικανών «Πατριωτών» που οδή-
γησαν τις ΗΠΑ στην ανεξαρτησία). 
Το 1840, προκειμένου να αφομοιωθούν 

οι Γαλλοκαναδοί από τον αγγλόφωνο Κα-
ναδά, η Βρετανία συνένωσε τον Ανώτε-
ρο και Κατώτερο Καναδά σε μία επαρχία 
με την ονομασία Ηνωμένη Επαρχία του 
Καναδά. Το 1848, η Βρετανία ίδρυσε την 
αποικία της Βρετανικής Κολομβίας και τον 
επόμενο χρόνο ίδρυσε την αποικία της 
Νήσου Βανκούβερ.

Η ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Βρετανία θέ-

λησε να απαλλαγεί από το κόστος της φύ-
λαξης των αποικιών της στη Βόρεια Αμερι-
κή, χωρίς ωστόσο να χάσει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα. Ο μόνος τρόπος για να γίνει 
κάτι τέτοιο ήταν να δημιουργηθεί μία αυ-
τόνομη συνομοσπονδία των βρετανικών 
αποικιών, υπό την κηδεμονία του βρετα-
νικού στέμματος. 

Έτσι, την 1η Ιουλίου του 1867, η Ηνωμέ-
νη Επαρχία του Καναδά (Οντάριο και Κε-
μπέκ), η Νέα Σκωτία και το Νιου Μπράν-
σγουικ συνενώθηκαν σε μία συνομοσπον-
δία υπό την ονομασία «Κτήση του Κανα-
δά» (Dominion of Canada) και πρώτο πρω-
θυπουργό τον Τζον Μακντόναλντ (John 
Macdonald, 1822 – 1892).
Στη συνομοσπονδία προστέθηκαν αργό-

τερα οι υπόλοιπες επαρχίες και ομοσπον-
διακά εδάφη που συνθέτουν το σημερινό 
Καναδά. Το 1870, από εδάφη που κατείχε 
η Εταιρεία του Κόλπου Χάντσον, δημιουρ-
γήθηκε η επαρχία της Μανιτόμπας, μετά 
την εξέγερση των μιγάδων Μετί εναντίον 
των λευκών εποίκων και της κεντρικής κα-
ναδικής κυβέρνησης. Το 1871, η Βρετανι-
κή Κολομβία προσχώρησε στην καναδική 
συνομοσπονδία, αφού προηγουμένως 

η καναδική κυβέρνηση ανέλαβε να πλη-
ρώσει τα χρέη της δυτικής αποικίας. Πα-
ρομοίως, με οικονομικά ανταλλάγματα, 
δύο χρόνια αργότερα, προσχώρησε στον 
Καναδά και η Νήσος του Πρίγκηπα Εδου-
άρδου. Οι επαρχίες Αλμπέρτα και Σασκά-
τσουαν δημιουργήθηκαν το 1905 από 
περιοχές που έως τότε ανήκαν στα Βορει-
οδυτικά Εδάφη του Καναδά. Η τελευταία 
επαρχία που προσαρτήθηκε στον Καναδά 
ήταν η Νέα Γη, η οποία παρέμεινε βρετα-
νική αποικία έως το 1949.

© wikipedia.org
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Η ΠΙΟ «ΚΑΥΤΗ» DJ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΠΟΖΕΣ

Η Nata Lee είναι 
σκέτη πρόκληση 
Της έχουν δώσει τον άτυπο τίτλο της πιο 

«καυτής» dj στον κόσμο και αν κάνεις μια 
βόλτα στο λογαριασμό της στο Instagram, μάλ-
λον θα συμφωνήσεις κι εσύ. Ο λόγος για τη Nata 
Lee, την πληθωρική Ρωσίδα, η οποία «βάζει» φωτιά 
στα social media με τις αναρτήσεις της.

Η dj και μοντέλο διαθέτει πληθωρικό μπούστο και 
σμιλεμένα οπίσθια, χαρίσματα τα οποία φροντίζει 
να αναδεικνύει στις περισσότερες φωτογραφίες 
της, πότε με μαγιό και πότε με σέξι εσώρουχα.

Μάλιστα, είναι και… τυχερή, μιας και ο σύ-
ντροφός της είναι ο φωτογράφος Mavrin, 
ο ιδρυτής των Mavrin Studios και Mavrin 
Models, οπότε ξέρει καλά πώς να την προ-
σέξει στις φωτογραφίσεις.

Η γυναικάρα με τα Η γυναικάρα με τα 
κόκκινα: «Φωτιά»  κόκκινα: «Φωτιά»  

και στα 57  και στα 57  
η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊη Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ

Στα καλύτερά της βρίσκεται η Αγγλίδα ηθοποιός, 
Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η οποία δε δίνει καμία… ση-

μασία στα 57 της χρόνια και δείχνει ωραιότερη από 
ποτέ! Σαν το παλιό καλό… κρασί, η Αγγλίδα ηθοποιός 
και επιχειρηματίας (και πρώην μοντέλο) εμφανίστηκε 
με κόκκινο φόρεμα σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο 
Βερολίνο και τράβηξε μοιραία τα βλέμματα πάνω της, 
δείχνοντας ότι στα 57 της περνάει και… παραπερνάει 
η «μπογιά της».

Μάρω Κοντού: Γιατί είπε «όχι» στη διεθνή καριέρα

Φέτος μας συστήνεται ως η 
«Μαρία» από τη «Γη της 

Ελιάς» του Mega και όπως αποκα-
λύπτει στη συνέντευξή της στο περι-
οδικό ΟΚ! θα συνεχίσει και του χρό-
νου. Η Μάρω Κοντού όμως, μετρά 
εξήντα ολόκληρα χρόνια καριέρας. 
Εύλογα κανείς θα αναρωτιόταν αν 
είχε σκεφτεί ποτέ να φύγει στο εξω-
τερικό για διεθνή καριέρα.

«Μας είχαν κάνει πρόταση στα 
νιάτα μας, τη δεκαετία ’60-’70, σε 
μένα και στον Κούρκουλο. Αλλά δεν 
τη θέλω την Αμερική. Έχω πάει σε 
όλη την Ευρώπη, η Αμερική όμως με 
αγριεύει», εξομολογείται στο ΟΚ! η 
Μάρω Κοντού.

ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ  
ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΤΕ;
«Τότε είχα πει «όχι» γιατί ήταν μια 

χαρά η καριέρα μου εδώ. Πού να 
πάω στο άγνωστο με βάρκα την ελπί-
δα; Αν ήταν, ας πούμε, στην Ιταλία ή 
τη Γαλλία, μπορεί και να το σκεφτό-
μουν. Στην Αμερική με τίποτα! Μια 
φορά θυμάμαι είχε έρθει επίσκεψη 
στην Ελλάδα ο Γκάρι Κούπερ. Ήταν 
μαζί με την Κατίνα Παξινού, με την 
οποία είχαν γυρίσει μια ταινία στο 
εξωτερικό. Ήρθε λοιπόν και μας είδε 
σε μια πρόβα. Εμείς τότε ήμασταν 
κοπέλες του χορού. «Να, αυτήν εδώ 
την παίρνω μαζί μου στην Αμερική 
να κάνει καριέρα αν θέλεις» λέει 
στην Παξινού. «Αυτή δε θέλει, ξέρω 
τι σου λέω» του απάντησε εκείνη».

ΑΡΑ ΔΕΝ ΗΣΑΣΤΑΝ ΠΟΤΕ  
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΔΟΞΗ, ΕΤΣΙ; 
«Όχι! Η φιλοδοξία μου ήταν ο χο-

ρός. Σκεφτόμουν τον εαυτό μου 
στο εξωτερικό να χορεύει… Αν μπο-
ρούσα να ξαναγίνω 20 χρόνων και 
ήμουν πλούσια, το χορό θα ακολου-
θούσα». 

ΩΣΤΟΣΟ, ΓΙΝΑΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ  
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ.  
ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΒΛΕΠΕΤΕ  
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ;
«Καμιά φορά στέκομαι κάνα δεκά-

λεπτο – τέταρτο και τις κοιτάω. Μου 
αρέσουν…».

© okmag.gr

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.
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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.
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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 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΩ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το 94% των φαρμάκων δεν 
υποστηρίζεται από υψηλής 

ποιότητας δεδομένα!

Λιγότερο από το 6% των ιατρικών 
φαρμάκων διαθέτουν υψηλής ποι-

ότητας δεδομένα, που υποστηρίζουν τα 
οφέλη τους, σύμφωνα με πρόσφατη με-
λέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 
Η μελέτη διαπίστωσε ότι, από τα 1.567 
επιλέξιμα φάρμακα που εγκρίθηκαν στο 
πλαίσιο των αξιολογήσεων Cochrane 
από το 2008 έως το 2021, πάνω από το 
94% δεν υποστηρίζονταν από υψηλής 
ποιότητας δεδομένα.

Δημήτρης Σωτηρίου
© primenews.press

Το Cochrane Reviews είναι ένα κορυ-
φαίο διεθνές περιοδικό και μια βάση 
δεδομένων, που συνδυάζει όλα τα δι-
αθέσιμα και σχετικά στοιχεία για θερα-
πείες και πολιτικές υγείας. Συχνά γίνεται 
αναφορά σε εθνικές και διεθνείς κατευ-
θυντήριες γραμμές για την υγειονομική 
περίθαλψη και είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κό στην Ευρώπη.

Ελέγχοντας το 35 τοις εκατό των ερευ-
νητικών εργασιών του Cochrane Reviews, 
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι λιγότερα 
από τα μισά φάρμακα που εγκρίθηκαν 
από το 2008 έως το 2021 είχαν μέτρια 
έως υψηλής ποιότητας στοιχεία. Περαι-
τέρω, οι βλάβες ήταν υποεκτιμημένες, 
με περίπου το 37% των παρεμβάσεων να 
διαπιστώνεται βλάβη και το 8,1% να έχει 
σημαντικές ενδείξεις βλάβης.
«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγο-

νός, ότι οι βλάβες των παρεμβάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης σπάνια πο-
σοτικοποιούνται», έγραψε ο Δρ Τζέρεμι 
Χάουικ, ένας από τους συν-συγγραφείς 
της μελέτης, στο «The Conversation».
«Για να αποφασίσει ένας γιατρός ή 

ένας ασθενής αν θα χρησιμοποιήσει 
μια θεραπεία, πρέπει να γνωρίζει αν τα 
οφέλη αντισταθμίζουν τις βλάβες. Εάν 
οι βλάβες δεν έχουν μετρηθεί επαρκώς, 
δεν είναι δυνατή μια “τεκμηριωμένη 
επιλογή”».

Σύμφωνα με τον Χάουικ, το «κατα-
ληκτικό» έτος ήταν το 2008, καθώς 
τότε οι αξιολογήσεις Cochrane ενσω-
μάτωσαν ένα σύστημα που ονομάζε-
ται GRADE (grading quality of evidence 
and strength of recommendations) για 
την αξιολόγηση της ποιότητας των απο-
δεικτικών στοιχείων.
Το σύστημα GRADE που χρησιμοποι-

είται από την Cochrane, είναι ένα ξεκά-
θαρο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την 
παρουσίαση περιλήψεων των αποδει-
κτικών στοιχείων και παρέχει μια συστη-
ματική προσέγγιση, για τη διατύπωση 
συστάσεων κλινικής πρακτικής.

Είναι ένα ευρέως αποδεκτό εργαλείο 
για τη βαθμολόγηση της ποιότητας των 
αποδεικτικών στοιχείων και για τη δια-
τύπωση συστάσεων, με περισσότερους 
από 100 οργανισμούς παγκοσμίως να 
υποστηρίζουν το GRADE.

Αν και οι συγγραφείς της μελέτης της 
Οξφόρδης υπέθεσαν ότι τα φτωχά ευ-
ρήματα για τα φάρμακα που υποστηρί-
ζονται από υψηλής ποιότητας στοιχεία, 
μπορεί να οφείλονται στο ότι οι μελέτες 
του δείγματος ήταν «μη αντιπροσωπευ-
τικές» του πληθυσμού, ο Χάουικ υπο-
στήριξε ότι αυτό είναι απίθανο, δεδομέ-
νης της αυστηρότητας των αξιολογήσε-
ων του Cochrane.

Μια αμερικανική μελέτη του 2020 που 
δημοσιεύθηκε στο JAMA έδειξε επί-
σης το πρόβλημα των φαρμάκων που 
εγκρίνονται χωρίς αυστηρές δοκιμές και 
προκαλούν βλάβες. Η μελέτη εξέτασε 
φάρμακα που εγκρίθηκαν από τον Ορ-
γανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων από 
το 1983 έως το 2018 και διαπίστωσε, 
ότι ενώ ο αριθμός των νέων βιολογικών 
φαρμάκων που εγκρίθηκαν αυξήθηκε, η 
περίοδος εξέτασης από τον οργανισμό 
μειώθηκε.
Οι συγγραφείς έγραψαν στη μελέτη ότι, 

ο FDA «αποδεχόταν όλο και λιγότερο δε-
δομένα και περισσότερα αναπληρωμα-
τικά μέτρα», κλινικά μέτρα που δείχνουν 
μια συσχέτιση αλλά δεν μπορούν απα-
ραίτητα να εγγυηθούν μια σχέση.
Ο Δρ Ντέιβιντ Λάιτ από το Πανεπι-

στήμιο του Χάρβαρντ υποστήριξε, ότι 
σήμερα το 80% των φαρμάκων που συ-
νταγογραφούνται και είναι γνωστό ότι 
λειτουργούν, είναι ακόμη γενόσημα 
φάρμακα, με τους έμπειρους γιατρούς 
να συνιστούν να μη λαμβάνονται νέα 
φάρμακα για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Ο Λάιτ έγραψε σε άρθρο του το 2014 ότι 
η πλειονότητα των νέων εγκεκριμένων 
φαρμάκων επιφέρει ελάχιστες έως κα-
θόλου βελτιώσεις, ενώ 1 στις 5 νέες 
συνταγές προκαλεί σοβαρές ανεπιθύμη-
τες παρενέργειες. Ταυτόχρονα, οι φαρ-
μακευτικές τιμές των νέων φαρμάκων 
έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, με τις μέσες 
τιμές κυκλοφορίας των φαρμάκων να 
αυξάνονται 85 φορές από το 2008 έως 
το 2022.
«Οι δυνητικές βλάβες θα πρέπει να με-

τρούνται με την ίδια αυστηρότητα όπως 
και τα δυνητικά οφέλη», κατέληξε ο Χά-
ουικ. 
«Η κοινότητα της τεκμηριωμένης ιατρι-

κής έχει δίκιο να συνεχίζει να ζητά έρευ-
να υψηλότερης ποιότητας, αλλά και να 
δικαιολογεί τον σκεπτικισμό της, ότι τα 
υψηλής ποιότητας αποδεικτικά στοιχεία 
για τις ιατρικές θεραπείες είναι κοινά ή 
ακόμη και βελτιώνονται».
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Η γεωγραφία του Μουντιάλ 2022
• Αντεπίθεση της Ασίας, που αύξησε κατά 50% τους εκπροσώπους της στο Κατάρ 
• Η Ιταλία θα είναι η μόνη κάτοχος Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα απουσιάσει από τη φετινή διοργάνωση

Προς την… Ασία, όπου και θα φιλο-
ξενηθεί η διοργάνωση, φαίνεται να 

γέρνει λίγο η ισορροπία των συμμετεχό-
ντων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 
(21/11 – 18/12), καθώς στο Κατάρ θα 
βρεθούν για πρώτη φορά, ούτε λίγο – 
ούτε πολύ, 50% περισσότερες εκπρόσω-
ποι της ασιατικής συνομοσπονδίας από 
ό,τι της Νότιας Αμερικής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η γεωγραφία του Μουντιάλ που θα αρ-
χίσει σε λιγότερο από πέντε μήνες στο 
αραβικό εμιράτο του Κόλπου, με βάση 
και τα αποτελέσματα των διηπειρωτικών 
μπαράζ αυτό το μήνα, δείχνουν μια ασυ-
νήθιστη ανισορροπία, καθώς η Ασία, που 
δεν έχει ποτέ εκπροσωπηθεί σε τελικό 
Μουντιάλ, θα έχει έξι ομάδες στα τελικά, 
την ώρα που η Νότια Αμερική (με 14 συμ-
μετοχές ομάδων της σε τελικό και εννέα 
κατακτήσεις) θα έχει μόνο τέσσερις ομά-
δες. Στους έξι της ασιατικής συνομοσπον-
δίας περιλαμβάνεται και η Αυστραλία, 
καθώς εκεί ανήκει ποδοσφαιρικά και όχι 
στην Ωκεανία – η οποία τυπικά είναι χω-
ρίς εκπρόσωπο φέτος.
Από τις υπόλοιπες ηπειρωτικές συνομο-

σπονδίες, στο Κατάρ το Νοέμβριο – Δε-
κέμβριο θα συμμετάσχουν 13 χώρες της 
Ευρώπης, πέντε της Αφρικής και τέσσερις 
της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.
Μπορεί αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο 

να γίνεται στον Περσικό κόλπο, όμως οι 
μισές συμμετέχουσες χώρες (16 από τις 
32) βρέχονται από τον Ατλαντικό ωκεανό. 
Οι εκπρόσωποι της Ανατολικής Ευρώπης 
είναι μόλις 3 έναντι 10 από τη Δυτική 
Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο 
Μουντιάλ έλαβε χώρα στην Ανατολική 
Ευρώπη (Ρωσία).

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η απουσία 
χωρών που στο παρελθόν έχουν φιλοξε-
νήσει συνολικά έξι Παγκόσμια Κύπελλα, 
δηλαδή της Ιταλίας (δύο διοργανώσεις), 
της Σουηδίας, της Ρωσίας, της Χιλής και 
της Νότιας Αφρικής. 
Η Ιταλία θα είναι και η μόνη νικήτρια 

Μουντιάλ που θα απουσιάσει. Από το 
επόμενο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε 
ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά το 2026, οι συμ-
μετέχουσες χώρες αυξάνονται σε 48, και 

για πρώτη φορά η Ωκεανία θα έχει μία 
εγγυημένη θέση στα τελικά.
Η Ευρώπη, που έχει ολοένα και μικρό-

τερο ποσοστό συμμετοχής ομάδων στα 
τελικά (είχε 14 στις 32 το 2018, ή 44%), 
θα πέσει από το 40% φέτος (13 από 32) 
στο 33% (16 από 48) το 2026, ενώ η Αφρι-
κή θα ανέβει από τις πέντε ομάδες φέτος 
(15%) στις εννέα, συν μία θέση στα μπα-
ράζ, άρα 9,33 στις 48, ή 19%.
Οι εγγυημένες θέσεις στο Μουντιάλ του 

2026 θα είναι ως εξής: Ευρώπη 16, Αφρι-
κή 9, Ασία 8, Βόρεια και Κεντρική Αμερι-
κή (διοργανωτές) 6, Νότια Αμερική 6 και 
Ωκεανία 1.
Θέσεις στα διηπειρωτικά μπαράζ θα 

έχουν, από μία ομάδα οι Νότια Αμερική, 
Ασία, Αφρική και Ωκεανία, συν δύο η Βό-
ρεια και η Κεντρική Αμερική, για τη διεκ-
δίκηση των δύο τελευταίων εισιτηρίων 
για τη διοργάνωση. Η Ευρώπη, δηλαδή, 
παραμένει εκτός της διαδικασίας αυτής.

Τα δισεκατομμύρια που περιμένει το Κατάρ

Ακριβώς 143 ημέρες πριν από την 
έναρξη του πρώτου Μουντιάλ σε 

μία αραβική χώρα, το Κατάρ αναμένει 
να έχει έσοδα 17 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, 15% λιγότερα από τις αρχικές εκτι-
μήσεις, όταν η προσδοκία ήταν 20 δισε-
κατομμύρια δολάρια.

A. BΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η χώρα των μόλις 2,8 εκατομμυρίων 
κατοίκων αναμένεται να δεχθεί 1,2 εκα-
τομμύρια τουρίστες κατά τη διάρκεια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα 
διεξαχθεί από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δε-
κεμβρίου, με συνέπεια, για ένα μήνα, 
ο πληθυσμός της να αυξηθεί κατά 43%, 
φτάνοντας έως και τέσσερα εκατομμύ-
ρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA, για 
τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου επενδύθηκαν 1,696 δισεκατομμύρια 
δολάρια, όπως αναφέρει σε σχετική πα-
ρουσίασή της η εξειδικευμένη ιστοσελί-
δα της Αργεντινής marketingregistrado.
Η συντριπτική πλειονότητα των γηπέ-

δων θα είναι ουσιαστικά ολοκαίνουργια 
και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις 
υποδομές της πόλης, με ένα νέο σύστημα 
μετρό και την επέκταση του διεθνούς αε-
ροδρομίου Χαμάντ.
Ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουν 

διατεθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2022 ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια, 
μετά τη δεύτερη φάση των πωλήσεων 
που έκλεισε τον Απρίλιο, με τις σχετικές 
αιτήσεις να φτάνουν τα 40 εκατομμύρια, 
κυρίως από Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία, 
Γαλλία, Μεξικό, Κατάρ, Σαουδική Αραβία 
και Ηνωμένες Πολιτείες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο 

Μουντιάλ, το οποίο φιλοξένησε το 2018 
η Ρωσία και το τρόπαιο κατέκτησε η Γαλ-
λία, σύμφωνα με σχετική έκθεση που 
έδωσε στη δημοσιότητα η οργανωτική 
επιτροπή του τουρνουά, η κορυφαία δι-
οργάνωση απέφερε στη ρωσική οικονο-
μία έσοδα ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Όλα αυτά σε βάθος πενταετίας, 
δεδομένου ότι οι σχετικοί υπολογισμοί 
αφορούν στο χρονικό διάστημα από το 

2013 μέχρι το 2018, περίοδος κατά την 
οποία – πάντα με αφορμή το Παγκόσμιο 
Κύπελλο – δημιουργήθηκαν 315.000 νέες 
θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση.
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MLS: MONTREAL-CHARLOTTE 2-1
Σε απόσταση μιας νίκης από την κορυφή το Μόντρεαλ
Το Λος Άντζελες επιβλήθηκε με 2-0 

των Red Bulls της Νέας Υόρκης και 
ξέφυγε από τους διώκτες του στον όμι-
λο της Δύσης, εφόσον και οι τρεις ομά-
δες που ακολουθούν (Salt Lake, Austin, 
Dallas) έμειναν στην ισοπαλία.

Στον όμιλο της Ανατολής η Φιλαδέλφεια 
νίκησε στο ντέρμπι των πρωτοπόρων τη 
NY City με 2-1 και την προσπέρασε στη 
βαθμολογία, πιάνοντας... κορυφή, ενώ το 
Μόντρεαλ ακολουθεί στην 3η θέση, εφό-
σον επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 
στην έδρα του με 2-1 της Charlotte.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς στο 

σκορ  με  τέρμα του Κιότο στο 6ο λεπτό, 
όμως μόλις τρία λεπτά αργότερα (9’) ο 
Κορούγιο ισοφάρισε για τους φιλοξενού-
μενους.
Το πολύ όμορφο γκολ που σημείωσε ο 

Σονιέρ στο ξεκίνημα της επανάληψης 

(47’) έδωσε τελικά τους τρεις βαθμούς 
της νίκης στο Μόντρεαλ, που μετά το 
παιχνίδι της Τετάρτης (29/6) με το Σιάτλ 
εκτός έδρας, θα επισκεφθεί το Λος Άντζε-
λες (4/7) για ακόμα ένα δύσκολο εκτός 
έδρας παιχνίδι. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6: Cincinnati-Orlando 
1-0
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6: Seattle-Kansas City 3-0,  
DC United-Nashville 1-3, Montreal-
Charlotte 2-1, Toronto-Atlanta 2-1, 
Houston-Chicago 2-0, Inter Miami-
Minnesota 2-1, Austin-FC Dallas 2-2,  
Salt Lake-Columbus 0-0, Portland-
Colorado 3-0 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/6: LAFC-NY Red Bulls 2-0, 
Philadelphia-NY City 2-1, Vancouver-New 
England 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
LAFC 33, REAL SALT LAKE 29, AUSTIN 
FC 28, FC DALLAS 26, NASHVILLE 
SC 26, LA GALAXY 24, SEATTLE 
SOUNDERS 23, HOUSTON DYNAMO 
21, VANCOUVER WHITECAPS 21, 
COLORADO RAPIDS 19, PORTLAND 
TIMBERS 19, MINNESOTA UNITED 18, 
SPORTING KANSAS CITY 16,  
SAN JOSE 15  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
PHILADELPHIA UNION 29, NEW 
YORK CITY 27, CF MONTREAL 26, NY 
RED BULLS 26, ORLANDO CITY 25, 
NEW ENGLAND REVOLUTION 24, 
FC CINCINNATI 23, INTER MIAMI 21, 
CHARLOTTE 20, ATLANTA UNITED 19, 
TORONTO FC 18, COLUMBUS CREW 18, 
DC UNITED 14, CHICAGO FIRE 14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6: Cincinnati-NY City, 
Toronto-Columbus, Chicago-Philadelphia, 
Seattle-Montreal, LAFC-Dallas, LA 
Galaxy-Minnesota, Portland-Houston

ΠΕΜΠΤΗ 30/6: Charlotte-Austin FC,  
NY Red Bulls-Atlanta

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7: Toronto-Seattle, 
Vancouver-LAFC

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/7: NY City-Atlanta, 
Columbus-Philadelphia, New England-
Cincinnati, Minnesota-Salt Lake, Kansas 
City-Red Bulls, Houston-Charlotte, 
Nashville-Portland, San Jose-Chicago

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7: Orlando-DC United, 
Colorado-Austin FC, Dallas-Miami,  
LA Galaxy-Montreal

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE
Τρίτος με ολική ανατροπή  
ο Προμηθέας Πατρών

Ο Προμηθέας ολοκλήρωσε στην Πάτρα την 
απόλυτη ανατροπή τού εις βάρους του 

2-0 στη σειρά των «μικρών τελικών» της Α1 
Ανδρών / Basket League και, γράφοντας το 3-2, 
κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. 
Οι Αχαιοί επικράτησαν άνετα στο Game 5 με 

96-56 της Λάρισας, με «όπλα» την άμυνα, την 
ευστοχία από τα 6,75 και πρωταγωνιστές τους 
Νίκο Γκίκα (19π., 10ασ.), Τρέβις Σίμπσον (15π.).
Η ομάδα του Μάκη Γιατρά φρόντισε να δείξει 

τις προθέσεις της με το... καλημέρα και, βασι-
ζόμενη σε άμυνα και παραγωγικότητα, ξέφυγε 
γρήγορα με 9-2 και έκλεισε την περίοδο χω-
ρίς άγχος με 23-11. Με τη Λάρισα να δείχνει 
ότι την έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις της, ο 
Προμηθέας δεν άφησε το... πόδι από το γκάζι, 
γράφοντας το 33-14 στο 15΄ και το 46-27 στο 
ημίχρονο.
Με τον Μούντι «απενεργοποιημένο», η Λάρι-

σα... πέταξε λευκή πετσέτα στην τρίτη περίοδο 
με την εις βάρος της διαφορά να «εκτοξεύεται» 
σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (74-41 στο 30΄) 
και το τελευταίο δεκάλεπτο να εξελίσσεται σε 
τυπική διαδικασία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-11, 46-27, 74-41, 96-56
Οι συνθέσεις: 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Γκραντ 13, Δ. 
Αγραβάνης 10 (2), Γκίκας 19 (5), Σίμπσον 15 
(3), Φόστερ 13 (1), Πλώτας 2, Γ. Αγραβάνης, 
Λάγιος 5 (1), Άντριτς 6 (1), Μπαζίνας 3, Τανού-
λης 10 (1)
ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 7 (1), 
Κρουμπάλι 8, Καράμπελας 5 (1), Μάριτς 7, 
Μούντι, Τσαϊρέλης 1, Βησσαρίου 3 (1), Σπυρό-
πουλος 5 (1), Αστεριάδης, Ζάρας 10 (3), Παπα-
ντωνίου 5 (1), Μπέρζινς 5 (1)
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κύπελλο Ελλάδος: Πρόταση για διεξαγωγή 
του τελικού στη Νέα Υόρκη!
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Παναγιώτης 

Μπαλτάκος, πρότεινε να εξετα-
σθεί η πιθανότητα διεξαγωγής του 
τελικού Κυπέλλου ποδοσφαίρου στη 
Νέα Υόρκη. Όπως αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση από τον Ομοσπονδία, οι 
ιθύνοντες εξετάζουν τη δυνατότητα 
να γίνει ο τελικός και σε πόλεις της 
περιφέρειας αλλά και του εξωτερι-
κού όπου «ζει μεγάλος αριθμός Ελλή-
νων».
Η επιτροπή επαγγελματικού ποδο-

σφαίρου ενέκρινε το σύστημα διεξα-
γωγής του Κυπέλλου, που θα είναι ίδιο 
με αυτό που ίσχυε την περασμένη σε-
ζόν. Ακόμη, αποφασίστηκε το πρωτά-
θλημα της Super League 2 να ξεκινήσει 
στις 11 Σεπτεμβρίου. 
Η ανακοίνωση: 
Συνεδρίασε σήμερα (σ.σ.: 29/6) στα 

γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας, η Επιτροπή Επαγ-
γελματικού Ποδοσφαίρου. Για πρώτη 
φορά προέδρευσε ο νέος πρόεδρος 
της Ε.Π.Ο. Παναγιώτης Μπαλτάκος, 
ενώ στην Επιτροπή μετείχαν επίσης 
για πρώτη φορά, ο πρόεδρος της Super 
League 1 και Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ο. 
Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τάκης Πα-
παχρήστος, ο Ταμίας Άγγελος Δανιήλ 
και ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευ-
θυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας 
Καραπαπάς. Ο κ. Μαρινάκης στην 
ομιλία του στη διάρκεια της συνεδρί-
ασης της Επιτροπής ήταν ενωτικός και 
ζήτησε να δουλέψουν όλοι μαζί για την 

πρόοδο του αθλήματος.
Η Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της, 

έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:
– Ενέκρινε το σύστημα διεξαγωγής 

του Κυπέλλου Ελλάδας της περιόδου 
2022-2023, το οποίο θα είναι το ίδιο 
με αυτό που ίσχυσε την περασμένη 
σεζόν. Οι ομάδες της Super League 1 
θα ξεκινήσουν να αγωνίζονται από την 
4η φάση (οι 10 ομάδες που δεν αγωνί-
ζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις) 
και από την 5η φάση (φάση των «16», 
οι ομάδες που αγωνίζονται στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις). 
Οι ομάδες της Super League 2 θα ξεκι-

νήσουν στην τρίτη φάση, ενώ στις δύο 
πρώτες φάσεις μετέχουν οι Κυπελλού-
χοι των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων.

– Να εξεταστεί η δυνατότητα διεξα-
γωγής του Τελικού του Κυπέλλου και 
σε πόλεις της περιφέρειας, εκτός της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά 
και σε πόλεις του εξωτερικού, στις 
οποίες ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων. 
Ο πρόεδρος της Ε.Π.Ο. Παναγιώτης 
Μπαλτάκος, μάλιστα, πρότεινε να εξε-
ταστεί η πιθανότητα διεξαγωγής του 
Τελικού του Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη.
– Να ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 

2022 το πρωτάθλημα της Super League 
2.
– Να παρατείνει κατά μία εβδομάδα 

σε σχέση με εφέτος τη θερινή μετα-
γραφική περίοδο της επόμενης σεζόν 
(2023-2024), ήτοι μέχρι τις 22/ 9/2023.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι βετεράνοι 
Σταύρος Σαρά-

φης (ΠΑΟΚ) αρι-
στερά και Μίμης 
Δομάζος (ΠΑΟ) 
δεξιά, μεταφέ-

ρουν το Κύπελλο 
Ελλάδος πριν τον 
πρόσφατο τελικό 
των δύο ομάδων

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
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Σκύρος: Η ζώσα ιστορία
Η Σκύρος, το νησί του βασιλιά Λυκομήδη, δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια στεγνή τουριστική αντίληψη που 
θέλει να πουλάει τα μικρά και εφήμερα, προβάλλοντας μάλιστα μια ελληνικότητα προς άμεση κατανάλωση 
για εύκολο πλουτισμό. Αλλά είναι και όλα εκείνα που συνομιλούν με την αιωνιότητα…

«Γνώρισα τη Σκύρο πριν γεννηθώ. 
Ήταν τότε που ήρθε ο πατέρας 

μου, με τη μητέρα μου Ευτέρπη έγκυο 
σε μένα και πήγαν στα Μαγαζιά, την πε-
ρίφημη παραλία του νησιού, κάνοντας 
βόλτες στο ακροθαλάσσι. Εκείνος της δι-
ηγούνταν ιστορίες απ’ τη Σκύρο, συμβά-
ντα και περιστατικά, πρόσωπα και σόγια, 
που με τα χρόνια γνώρισα κι εγώ, και πέ-
ρασαν στη συνείδησή μου. Είναι σε κείνη 
την ίδια παραλία που έγκυος στο γιο μου 
έλεγα τις ίδιες ιστορίες στον άντρα μου, 
όταν ήρθαμε στο πρώτο μας ταξίδι στο 
νησί και περπατούσαμε στην άμμο, μι-
λώντας με φόντο τη Χώρα που σκούραι-
νε κάτω απ’ το φθινοπωριάτικο ουρανό.  
Η πρώτη μου οπτική επαφή με τη Σκύ-

ρο έγινε, όταν οκτώ χρονών επισκέφθη-
κα το νησί, με αφορμή το οικογενειακό 
πανηγύρι του Αϊ-Λια του Ψηλέ, στο βου-
ναλάκι απέναντι απ’ το ιστορικό Αχίλλι, 
απ’ όπου ο Αχιλλέας απέπλευσε μετά τη 
διαμονή του στο παλάτι του Λυκομήδη, 
με τη συνοδεία του Οδυσσέα, προκειμέ-
νου να ενσωματωθεί στο εκστρατευτικό 
σώμα για την Τροία. Εκεί, απέναντι απ’ 
το Αχίλλι, ψηλά στον Αϊ-Λια, πρωτάκου-
σα τα υπέροχα σκυριανά τραγούδια, 
έζησα το ολονύχτιο γλέντι των ντόπιων, 
φίλων και συγγενών, καθώς κάθονταν 
αποβραδίς έξω από το περίκλειστο με 
μάντρα εκκλησάκι. Όταν γέρναμε να κοι-
μηθούμε τις πρωινές ώρες, θυμάμαι τον 
ουρανό κατάσπαρτο με ολόφωτα άστρα, 
τόσο κοντά, που θα νόμιζε κανείς ότι 
μπορεί να τα αγγίξει. 
Έκτοτε, του Προφήτη Ηλία κάθε χρόνο 

ανεβαίναμε στο οικογενειακό εκκλησάκι 
και το πρωί, μόλις οι πρώτες αχτίδες μάς 
πύρωναν, σηκωνόμασταν να δούμε τον 
ήλιο που ‘βγαινε μέσα από τη θάλασσα. 
Γινόταν η λειτουργία και ύστερα άρχιζαν 
τα κεράσματα με λουκούμια, τηγανίτες, 
άρτους, σκυριανό τυρί και δροσερό καρ-
πούζι. 
Κάπως έτσι μπορώ να συνδέσω την 

πρώτη μου επαφή με τη Σκύρο, που 
έμελλε να γίνει για μένα τόπος διαρκούς 
επιστροφής.  
Τοποθεσίες του νησιού συνδέθηκαν 

σιγά-σιγά στη μνήμη μου με ιστορικές 
στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του. Για-
τί η Σκύρος δεν είναι μόνο, όπως κάποιοι 
μονότονα προβάλλουν, οι όμορφες πα-
ραλίες, το μέλι της, το νόστιμο κατσικίσιο 
κρέας, το ξυνοτύρι, τα σπάνια κεραμικά 
της και ξυλόγλυπτα. Είναι και αυτά. Αλλά 
πρωτίστως είναι η ζώσα ιστορία της, που 
πάλλεται ως συνέχεια της ωραίας μυθο-
λογίας. 
Η Σκύρος, το νησί του βασιλιά Λυκο-

μήδη, δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια 
στεγνή τουριστική αντίληψη που θέλει 
να πουλάει τα μικρά και εφήμερα, προ-
βάλλοντας μάλιστα μια ελληνικότητα 
προς άμεση κατανάλωση για εύκολο 
πλουτισμό. Αλλά είναι και όλα εκείνα 
που συνομιλούν με την αιωνιότητα. 
Είναι το θρυλικό κάστρο του Λυκομήδη. 

Τα ερείπια του βυζαντινού ναού της Επι-
σκοπής στο κάστρο, έργο του 9ου αιώνα, 
και ο ναός του Αγίου Γεωργίου, έργο των 
ετών 1599-1602. 
Είναι ο σημαντικότατος προϊστορικός 

οικισμός στο Παλαμάρι, που ανέδειξε η 
αρχαιολογική μέριμνα και το μεράκι της 
Μαρίας Θεοχάρη, της Λιάνας Παρλαμά 
και της Ελισάβετ Χατζηπούλιου. 
Είναι ο μονήρης τάφος του ρομαντικού 

ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ, που συνάντη-
σε το θάνατο το 1915, στις 23 Απριλίου, 
εκεί στις Τρεις Μπούκες, όπου ναυλο-
χούσε το αγγλικό πολεμικό στο οποίο 
υπηρετούσε ως ανθυποπλοίαρχος. 
Είναι το οργιαστικό, μοναδικό καρνα-

βάλι του νησιού με τους γέρους, τους 
φράγκους και τις κορέλες, που συνδέει 
το διονυσιακό παρελθόν με το παρόν.
Είναι το αρχαίο λατομείο στα Πουριά, 

που προμήθευε πωρόλιθο τους ντόπιους 
προγόνους. 
Είναι η Ατσίτσα στα ΒΔ του νησιού, με 

τα απομεινάρια των μεταλλείων σιδή-
ρου, που έκαναν πριν από τον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο αυτή την απόμακρη 
ειδυλλιακή περιοχή να σφύζει από ζωή, 
μιας και κατοικούσαν εκεί γύρω στις 300 
οικογένειες. 

Είναι η Πλατεία της Αιωνίας Ποιήσεως 
προς τιμήν του Ρούπερτ Μπρουκ, απ’ 
όπου ο επισκέπτης αγναντεύει τα περί-
φημα Μαγαζιά με τον Κάμπο, τα Γυρί-
σματα και τον Άγιο Ερμόλαο. 
Είναι το πολύτιμο Αρχαιολογικό Μου-

σείο κάτω από τον Μπρουκ και δίπλα 
το σημαντικό Λαογραφικό Μουσείο των 
Μάνου και Αναστασίας Φαλτάιτς.
Αυτά είναι όλα όσα συνθέτουν το ελκυ-

στικό πρόσωπο και την ακατάβλητη συ-
νείδηση του νησιού».

*Το ανωτέρω κείμενο περιλαμβάνεται 
στο συγγραφικό έργο της Κερασίας Κάρα-
λη, «Σκύρος Ανεμόεσσα» (εκδόσεις Γαβριη-
λίδης, 2006). Η Κερασία Κάραλη γεννήθηκε 
στην Αθήνα, όπου και ζει. Αποφοίτησε από 
το Ιστορικό – Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και εργάζεται ως φιλόλογος στη δημόσια 
Μέση Εκπαίδευση. Έχει λάβει μέρος στις 
ανασκαφές του προϊστορικού οικισμού στη 
θέση Παλαμάρι της Σκύρου. Έχει μεταφρά-
σει Ιταλούς και Άγγλους ποιητές.

Το ελκυστικό πρόσωπο της Σκύρου 
(πηγή: Δήμος Σκύρου)

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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Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ τίμησε  
τον Άρχοντα Νοτάριο Δημήτριο Μανωλάκο

Μια Ελληνική παροιμία λέει: «κάλιο 
αργά, πάρα ποτέ». Επιτέλους ήταν 

καιρός η παροικία μας να τιμήσει τον συ-
μπάροικο Δημήτριο Μανωλάκο, ο οποίος 
έζησε και συνείσφερε πάντα στα δρώ-
μενα της Ελληνικής μας παροικίας μέσα 
από τα αξιώματα που κατείχε. Σήμερα 
του απονέμουν δύο σημαντικά αξιώματα: 
Άρχοντας Νοτάριος του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και Επίτιμος Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

Ο οργανισμός που έπρεπε να του οργάνω-
ση τιμητική βραδιά, θα έπρεπε κανονικά να 
ήταν η ΕΚΜΜ αλλά… ποτέ δεν είναι αργά. 
Αλλά πλέον (αν το πράξει) θα έρθει δεύτε-
ρη στη σειρά.

Ο οργανισμός που… πρόλαβε και τίμησε 
την προσωπικότητα που λέγεται Δημήτριος 
Μανωλάκος ήταν το Ελληνικό Κογκρέσο 
του Κεμπέκ. Η ιδέα, πρωτοβουλία, καθώς 
και όλη η διοργάνωση, ήταν της Ιουστίνης 
Φραγκούλη, που ως μέλος του διοικητικού 
Συμβουλίου έχει αναλάβει εδώ και μήνες 
την προώθηση του οργανισμού. Έτσι, την 
Κυριακή 5 Ιουνίου, στο κοινοτικό κέντρο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μό-
ντρεαλ, παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου 
για να τιμήσουν τον κ. Μανωλάκο. Την όλη 
εκδήλωση παρουσίασαν η Ιουστίνη Φρα-
γκούλη – Αργύρη με την επίσης γνωστή δη-
μοσιογράφο Αφροδίτη Σάλα.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Εκτός από φίλους και γνωστούς του τιμώ-

μενου προσώπου, παρευρέθηκαν οι εξής: 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλε-
ως κ.κ. Ιάκωβος, ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Μόντρεαλ, Μιχάλης Γαβριη-
λίδης, ο Γερουσιαστής του Καναδά, Tony 
Loffreda, ο δικαστής του Καναδά, Peter 
Pamel, η επίτιμος πρόξενος της Κύπρου, 
Βίβιαν Κυριακοπούλου, οι βουλευτές του 
Καναδά, Άννυ Κουτράκη (περιοχή Vimy) 
και Εμμανουέλα Λαμπροπούλου (περιοχή 
Saint-Laurent), ο βουλευτής του Κεμπέκ 
στην περιοχή Chomedey, Guy Ouellette, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι του Μόντρεαλ 
(περιοχή Parc-Extension) Μαίρη Ντέρου 
και (περιοχή Loyola) Δέσποινα Σούρα, η 
δημοτική σύμβουλος του Λαβάλ (περιοχή 
Chomedey) Αγλαΐα Ρεβελάκη, ο πρόεδρος 
του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, 
Γιάννης Θεοδοσόπουλος, ο καθηγητής 
Jacques Bouchard, ο (τότε) πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 
Ανδρέας Κριλής και ο πρώην πρόεδρος του 
οργανισμού Νίκος Παγώνης, καθώς και η 
αντιπρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων δι-
κηγόρων και Συμβολαιογράφων, Μαρία 
Καρτέρη.

ΟΜΙΛΙΕΣ 
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Ελληνι-

κού Κογκρέσου του Κεμπέκ, Γιάννης Θε-
οδοσόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο 
Άρχων Δημήτριος Μανωλάκος δεν είναι 
μόνο ένα πρόσωπο της δεύτερης γενιάς 
του Ελληνισμού που φοίτησε στο ελληνι-
κό σχολείο και έμαθε άψογα την ελληνική 
γλώσσα. Είναι ένας παθιασμένος Έλληνας 
που από νωρίς αντιλήφθηκε την ανάγκη 
ένταξης της ελληνικής παροικίας στη γαλ-

λόφωνη κουλτούρα του Κεμπέκ, με αποτέ-
λεσμα να μετατρέψει τα ελληνικά σχολεία 
από αγγλόφωνα σε γαλλόφωνα και να εξα-
σφαλίσει μια γενναία επιχορήγηση από την 
κυβέρνηση του Κεμπέκ. Ο Δημήτριος Μα-
νωλάκος υπήρξε η γέφυρα ανάμεσα στην 
παλιά προπολεμική γενιά των μεταναστών 
στο Μόντρεαλ και εκείνη των νέο-μετανα-
στών». 

Ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο 
καθηγητής Νεοελληνικών του Πανεπιστη-
μίου του Μόντρεαλ, Jacques Bouchard, ο 
οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο Δη-
μήτριος Μανωλάκος κατανόησε εγκαίρως 
τη σημασία της ένταξης των μεταναστών 
στον πολιτισμό και τη γλωσσική εκπαίδευ-
ση του Κεμπέκ. Ακούραστος στις προσπά-
θειές του, παρείχε συμβουλές σε πολλές 
νεοσύστατες εθνικότητες».

Ο παλιός του φίλος επί μισό αιώνα, Χρή-
στος Γουλάκος, άνοιξε την καρδιά του για 
τη φιλία που έχει για τον προσωπικό του 
φίλο, Τζίμη Μανωλάκο. Εκ μέρους του 
Συλλόγου Ελλήνων Νομικών του Κεμπέκ 
απηύθυνε χαιρετισμό η κα Μαρία Καρτέρη, 
ενώ ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΜΜ Αρχων 
Νικόλας Παγώνης, μίλησε θερμά για τον 
προκάτοχό του.
 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Ο βουλευτής του Κεμπέκ στη περιοχή 
Chomedey, Guy Ouellette, απένειμε το με-
τάλλιο της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ 
στον τιμώμενο Δημήτριο Μανωλάκο (άνω 
φωτο.).

 Η δε ομοσπονδιακή βουλευτής Άννυ Κου-
τράκη του παρέδωσε επίσημη συγχαρητή-
ρια επιστολή από τον πρωθυπουργό του 
Καναδά, Justin Trudeau.

Επίσης, ο Γερουσιαστής του Καναδά Tony 
Loffreda τίμησε τον κ. Μανωλάκο με την 
καρφίτσα της πλατινένιου ιωβηλαίου της 
Βασίλισσας Ελισάβετ για την πολυετή προ-
σφορά του σε χώρα της Κοινοπολιτείας. 
Την ίδια βραδιά, οι δημοσιογράφοι Ιου-

στίνη Φραγκούλη-Αργύρη και Αφροδίτη 

Σάλας έλαβαν από τις ομοσπονδιακές βου-
λευτές Άννυ Κουτράκη και Εμμανουέλα 
Λαμπροπούλου, την «καρφίτσα» για την 
πολυετή συνεισφορά τους στα κοινά.

ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  
ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΖΩΗΣ

Η συντονίστρια της εκδήλωσης Ιουστί-
νη Φραγκούλη – Αργύρη, επιμελήθηκε 
ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τα έργα 
του Δημητρίου Μανωλάκου την οποία 
παραγωγή έκανε ο Δημήτρης Ηλίας της 
Chroma Musica. Το ντοκιμαντέρ περίπου 
έξι λεπτών προβλήθηκε σε δυο γιγαντιαίες 
οθόνες για να το δουν όλοι οι παρευρισκό-
μενοι. 
Συνάμα, όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν 

μια υπέροχη αναμνηστική έκδοση για τη 
ζωή και το έργο του Δημητρίου Μανωλά-
κου που και πάλι επιμελήθηκε η κα Φρα-
γκούλη. Η πολύχρωμη έκδοση περιείχε 
συγχαρητήριες επιστολές του Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Κανα-
δά Σωτηρίου, του γενικού προξένου της 
Ελλάδας στο Μόντρεαλ Μιχάλη Γαβριηλί-
δη, του προέδρου του Ελληνικού Κογκρέ-
σου του Κεμπέκ Γιάννη Θεοδοσόπουλου, 
του προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή, 
της επιτίμου προξένου της Κύπρου Βίβιαν 
Κυριακίδη και του διευθυντού των Ελλη-
νικών σχολείων Χρήστου Αδαμόπουλου. 
 Απερίγραπτα συγκινημένος -και με το δίκιο 
του- ο τιμώμενος Δημήτριος Μανωλάκος, 
ευχαρίστησε τους πάντες για την επιτυχία 
της βραδιάς και φυσικά όλους αυτούς που 
ήρθαν να τον τιμήσουν.

*Στιγμιότυπα από την τιμητική βραδιά μπο-
ρείτε να δείτε από αυτή την Κυριακή 3 Ιουλί-
ου ως το Σάββατο 9 Ιουλίου στο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ. Λεπτομέ-
ρειες σελίδα 21.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  
HARRYB PHOTO

Από αριστερά. Ο Επίσκοπος Ιάκωβος, ο τιμώμενος Δημήτριος Μανωλάκος, ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Μιχάλης Γαβριηλίδης, στο κέντρο όρθιος 
ο πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, Γιάννης Θεοδοσόπουλος. 

Η Ομοσπονδιακή βουλευτής Άννυ 
Κουτράκη καθώς βάζει την καρφίτσα 
του ιωβηλαίου της βασίλισσας στο 
πέτο της δημοσιογράφου Ιουστίνης 
Φραγκούλη-Αργύρη που τιμήθηκε για 
την προσφορά της ως δημοσιογράφου 
στα κοινά.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

Dr. Savas Fortis, DDS

Our priority is your
 healthy smile...
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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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ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Σας περιμένουμε στο Λαβάλ

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

Τα πανηγύρια του καλοκαιριούΤα πανηγύρια του καλοκαιριού
Πρώτος σταθμός: Νότια ΑκτήΠρώτος σταθμός: Νότια Ακτή

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πανηγύρι 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στην περιοχή της 

Νότιας Ακτής, τη σκυτάλη παίρνει το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Λαβάλ της ΕΚΜΜ, το οποίο διοργανώνει το ετή-
σιο καλοκαιρινό πανηγύρι, από την Παρασκευή, 8 έως 
και την Κυριακή, 10 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του Ι. 
Ναού Τιμίου Σταυρού. 

Την Παρασκευή και το Σάββατο, το πανηγύρι θα λει-
τουργεί από τις 4 έως τις 11 μ.μ., ενώ την Κυριακή, από 
τις 12 έως τις 9 μ.μ.. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους.

Το μενού περιλαμβάνει σουβλάκι, μπύρα, κρασί, ανα-
ψυκτικά και γλυκά. Επίσης, θα υπάρχει παιδότοπος με 
φουσκωτά για τους μικρούς μας φίλους, χορευτικά συ-
γκροτήματα και ασφαλώς, DJ για τη διασκέδασή σας.

Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ,  
Γυμνάσιο/Λύκειο «Αριστοτέλης» και Δημοτικά «Πλά-

των-Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», ζητούν διδακτικό προ-
σωπικό για το σχολικό έτος 2022-23. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και άδεια εργασίας για τον 
Καναδά ή Πτυχίο από Καναδά με επίσημο πιστοποιητικό 
Ελληνομάθειας.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας και να συμμετά-
σχετε στην προσπάθεια για παροχή ποιοτικής εκπαίδευ-
σης, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, μέχρι 22 Ιουλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kkiryakidis@hcgm.org ή στα κεντρικά γραφεία της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, 5777 Wilderton 
Avenue, Montreal H3W 2V7 υπόψη Κας Καίτης Κυριακίδου.

Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Όπως κάθε χρόνο, το ετήσιο κα-
λοκαιρινό πανηγύρι του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, στη Νότια Ακτή, 
αποτελεί το σημείο εκκίνησης των κα-
λοκαιρινών εκδηλώσεων της Κοινότη-
τάς μας. Φέτος διοργανώθηκε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ 
Νότιας Ακτής, με τη συνεργασία των 
κυριών του Γυναικείου Τμήματος, της 
τοπικής Επιτροπής Γονέων του σχο-
λείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», της 
νεολαίας Met Youth, της Εκκλησιαστι-
κής Επιτροπής,  δεκάδων εθελοντών, 
καθώς και την ιδιαίτερη βοήθεια του π. 
Ιωάννη Φορτωμά. 

Η μαζική συμμετοχή των συμπαροί-
κων, από όλες της περιοχές του Μο-

ντρεάλ, υπογράμμισε την ανάγκη 
όλων για επιστροφή στην κανονικότη-
τα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών 
και απαγορεύσεων λόγω της πανδημί-
ας. Σύμμαχος των διοργανωτών ήταν 
ο υπέροχος καιρός και τις τρεις μέρες 
της εκδήλωσης, με ευχάριστες θερμο-
κρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζη-
νουπόλεως Ιάκωβος, ενώ έκαναν την 
πρώτη τους δημόσια εμφάνιση πολλά 
από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Κοινότητας. 

Τους καλεσμένους υποδέχτηκε η Πρό-
εδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Νότιας Ακτής Αφροδίτη Σταθοπούλου, 
ενώ χαιρετισμό, εκπροσωπώντας τον 
Πρόεδρο της ΕΚΜΜ Δρ. Γιώργο Τσού-
κα, απηύθυνε ο Ταμίας της Κοινότητας 
Γιάννης Ρουμελιώτης. 

Για τη μουσική φρόντισε ο DJ Stelios 
της Absolut Disco, ενώ για τα χορευ-
τικά, οι ταλαντούχες ομάδες νέων και 
παιδιών του Λαογραφικού Εργαστηρί-
ου (ΛΕΜ) της ΕΚΜΜ.  

Επόμενος σταθμός, το καλοκαιρινό 
πανηγύρι του Λαβάλ, στις 8 Ιουλίου.

Καλό καλοκαίρι. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
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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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ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *
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                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             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
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www.socratesef.org              socratesef@gmail.com 
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LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE SOCRATE 

THE SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ I∆ΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ 
 
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης, συγχαίρει τους απόφοιτους του σχολείου 
"Σωκράτης-Δημοσθένη" και ημερησίου γυμνασίου "Αριστοτέλη" και διακρίνει τους 
ακόλουθους, που βραβεύτηκαν από αυτό, για την απόδοσή τους στα μαθηματικά: 
 
ΣΩΚ ΙΙ...................................Δανάη Laberge 
ΣΩΚ ΙΙΙ..................................Peter-Jacob Τροχάτος και Άννα Τσαντάκου 
ΣΩΚ ΙV...................................Λουκάς Δημητρακόπουλος 
ΣΩΚ V....................................Βασίλειος Στεφανίδης και Εμμανουήλ Μπρίνταλος 
Δημοσθένης...........................William Καρράς και Βενετία Σπυρόγιαννης 
Γυμνάσειο "Αριστοτέλης".........Θεανώ Σπυράτος 
 
Με το βραβείο που χορηγεί η Αξιότιμη κ. Ελένη Μπακοπάνου ετησίως, σε μαθήτριες του 
παραρτήματος ΣΩΚ ΙΙΙ, τιμήθηκαν οι 
 

Εύα Σκουφάρας και Δήμητρα Fitzsimons 
 
Επιλέχτηκαν για την σχολική τους αριστεία, την σεβάσμια συμπεριφορά τους, προς 
συμμαθητές και δάσκαλους και για την συμβολή και πρωτοβουλία τους ως επίσης και την 
ευαισθητοποίηση των άλλων στα θέματα του περιβάλλοντος. 
 
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης εύχεται στους τιμούμενους και σε όλους τους μαθητές 
του Κοινοτικού μας σχολείου: 
 

Καλή Πρόοδο και Εις Ανώτερα. 
 
Εκ του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης 
Όλγα Παπαδάτου 
Πρόεδρος 
 

 

 

 

 
 
 
Οι μαθήτριες, Δήμητρα Fitzsimons και Εύα Σκουφάρας, 
με τους γονείς τους, την κα. Ε Μπακοπάνου, τον 
διευθυντή (ΣΩΚ ΙΙΙ) κο. Χρίστο Φιλανδριανό και την κα. 
Πέγγη Σιφάκη (ΕΙΣ) 

Χρίστος Κριτσιδήμας (ΕΙΣ) με τους βραβευθέντες απόφοιτους 
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THE SOCRATES EDUCATIONAL FOUNDATION 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ I∆ΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ 
 
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης, συγχαίρει τους απόφοιτους του σχολείου 
"Σωκράτης-Δημοσθένη" και ημερησίου γυμνασίου "Αριστοτέλη" και διακρίνει τους 
ακόλουθους, που βραβεύτηκαν από αυτό, για την απόδοσή τους στα μαθηματικά: 
 
ΣΩΚ ΙΙ...................................Δανάη Laberge 
ΣΩΚ ΙΙΙ..................................Peter-Jacob Τροχάτος και Άννα Τσαντάκου 
ΣΩΚ ΙV...................................Λουκάς Δημητρακόπουλος 
ΣΩΚ V....................................Βασίλειος Στεφανίδης και Εμμανουήλ Μπρίνταλος 
Δημοσθένης...........................William Καρράς και Βενετία Σπυρόγιαννης 
Γυμνάσειο "Αριστοτέλης".........Θεανώ Σπυράτος 
 
Με το βραβείο που χορηγεί η Αξιότιμη κ. Ελένη Μπακοπάνου ετησίως, σε μαθήτριες του 
παραρτήματος ΣΩΚ ΙΙΙ, τιμήθηκαν οι 
 

Εύα Σκουφάρας και Δήμητρα Fitzsimons 
 
Επιλέχτηκαν για την σχολική τους αριστεία, την σεβάσμια συμπεριφορά τους, προς 
συμμαθητές και δάσκαλους και για την συμβολή και πρωτοβουλία τους ως επίσης και την 
ευαισθητοποίηση των άλλων στα θέματα του περιβάλλοντος. 
 
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης εύχεται στους τιμούμενους και σε όλους τους μαθητές 
του Κοινοτικού μας σχολείου: 
 

Καλή Πρόοδο και Εις Ανώτερα. 
 
Εκ του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης 
Όλγα Παπαδάτου 
Πρόεδρος 
 

 

 

 

 
 
 
Οι μαθήτριες, Δήμητρα Fitzsimons και Εύα Σκουφάρας, 
με τους γονείς τους, την κα. Ε Μπακοπάνου, τον 
διευθυντή (ΣΩΚ ΙΙΙ) κο. Χρίστο Φιλανδριανό και την κα. 
Πέγγη Σιφάκη (ΕΙΣ) 

Χρίστος Κριτσιδήμας (ΕΙΣ) με τους βραβευθέντες απόφοιτους 
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ 
 
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης, συγχαίρει τους απόφοιτους του σχολείου 
"Σωκράτης-Δημοσθένη" και ημερησίου γυμνασίου "Αριστοτέλη" και διακρίνει τους 
ακόλουθους, που βραβεύτηκαν από αυτό, για την απόδοσή τους στα μαθηματικά: 
 
ΣΩΚ ΙΙ...................................Δανάη Laberge 
ΣΩΚ ΙΙΙ..................................Peter-Jacob Τροχάτος και Άννα Τσαντάκου 
ΣΩΚ ΙV...................................Λουκάς Δημητρακόπουλος 
ΣΩΚ V....................................Βασίλειος Στεφανίδης και Εμμανουήλ Μπρίνταλος 
Δημοσθένης...........................William Καρράς και Βενετία Σπυρόγιαννης 
Γυμνάσειο "Αριστοτέλης".........Θεανώ Σπυράτος 
 
Με το βραβείο που χορηγεί η Αξιότιμη κ. Ελένη Μπακοπάνου ετησίως, σε μαθήτριες του 
παραρτήματος ΣΩΚ ΙΙΙ, τιμήθηκαν οι 
 

Εύα Σκουφάρας και Δήμητρα Fitzsimons 
 
Επιλέχτηκαν για την σχολική τους αριστεία, την σεβάσμια συμπεριφορά τους, προς 
συμμαθητές και δάσκαλους και για την συμβολή και πρωτοβουλία τους ως επίσης και την 
ευαισθητοποίηση των άλλων στα θέματα του περιβάλλοντος. 
 
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης εύχεται στους τιμούμενους και σε όλους τους μαθητές 
του Κοινοτικού μας σχολείου: 
 

Καλή Πρόοδο και Εις Ανώτερα. 
 
Εκ του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης 
Όλγα Παπαδάτου 
Πρόεδρος 
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Επίδοση τιμών σε 
Έλληνα Διπλωμάτη.
Το Εθνικό Συμβούλιο Συντακτών του Ξενόγλωσσου Τύπου του 

Καναδά σε συνεργασία και από κοινού με την Ελληνική Κοινότητα 

Τορόντο, τιμούν τον απερχόμενο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο 

Τορόντο, εντιμ. Βίκτωρα Μαλιγούλη, για τις πολλαπλές υπηρεσίες 

του προς τις ομογενειακές κοινότητες της δικαιοδοσίας του και 

κυρίως την υποστήριξή του προς τα Έλληνό Καναδικά μέσα  μαζικής 

ενημέρωσης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από κοινού με τη συνδρομή 

της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή 8 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της 

Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

Η είσοδος στην εκδήλωση γίνεται μόνον κατόπιν προσκλήσεως. 

Προσκλήσεις μπορείτε να λάβετε από την Πρόεδρος της Κοινότητας 

Κυρία Σκουτάκη, και τους εκδότες των Ελληνο Καναδικών εφημερί-

δων Hellas News, Greek Press and Patrides Review.

Επίσης εκ μέρους του Συμβουλίου Συντακτών, την Μαρία Βουτσινά 

στο τηλέφωνο ¨(416) 921 8926 

Την εκδήλωση θα ακολουθήσει ρεσέπτιον με κρασί και μεζέδες. 

       Μαρία Βουτσινά

Στην εγγονή μου 
Αλεξάνδρα Σοφία Μαρκάκη 
εύχομαι Χρόνια πολλά 
για τα 13 της γενέθλια.

Με όλη μου την αγάπη 
η γιαγιά σου

Στείλτε τις φωτογραφίες σας σήμερα 
celebrations@newsfirst.ca ή περάστε απο τα 

γραφεία μας στο 3860 Notre-Dame #304

Εορτασμοί
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Πώς να γίνεις δισεκατομμυριούχος στα 87!
Το 1995 ο Giuseppe Crippa (φωτ.) 

έβαλε τέλος στην 35 ετών καριέρα 
του, βγαίνοντας σε πρόωρη συνταξιο-
δότηση από την εταιρεία ημιαγωγών 
STMicroelectronics. Παίρνοντας την 
αποζημίωση που του αναλογούσε, ο 
Crippa αντί να απολαύσει τη συνταξιο-
δότηση, αποφάσισε πως είναι η ιδανι-
κή ευκαιρία για να ξεκινήσει τη δική του 
εταιρεία.

Έτσι, «γεννήθηκε» η Technoprobe, η 
οποία ανέπτυσσε μία ιδέα που τριγυρ-
νούσε στο μυαλό του Crippa επί τουλά-
χιστον πέντε χρόνια. Σε μία μικρή πόλη 
κοντά στο Μιλάνο, η Tehnoprobe ξεκίνη-
σε να  κατασκευάζει κάρτες ανίχνευσης 
(probe cards), συσκευές που εφαρμό-
ζουν σε μικροτσίπ, ώστε να ελέγχεται 
πως λειτουργούν σωστά. Για τα πρώτα 
δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της εται-
ρείας, ο Crippa πουλούσε τα προϊόντα 
κατά κύριο λόγο στον πρώην εργοδότη 
του.

Σήμερα, 27 χρόνια μετά την ίδρυσή της, 
η Technoprobe είναι μία από τους δύο 
μεγαλύτερους κατασκευαστές καρτών 
ανίχνευσης στον κόσμο και παρέχει το 
προϊόν της σε τεχνολογικούς κολοσσούς, 
όπως η Apple, η Qualcomm, η Samsung 
και η Nvidia, αλλά και σε κατασκευαστές 
μικροτσίπ, όπως η AMD, η Intel και η 
TSMC.

Πέρυσι, η Technoprobe ξεπέρασε το με-
γαλύτερο ανταγωνιστή της, την αμερικα-
νική FormFactor, φτάνοντας τα καθαρά 
έσοδα 136 εκατ. δολαρίων. Αυτή τη στιγ-
μή, την εταιρεία διαχειρίζεται ο ανιψιός 
και ο γιος του Crippa, οι οποίοι εισήγα-
γαν την εταιρεία στο χρηματιστήριο του 

Μιλάνου το Φεβρουάριο. Με την IPO, ο 
πλέον 87χρονος Crippa, ο οποίος έφυγε 
από τη διοίκηση της εταιρείας το 2017, 
αποκόμισε σχεδόν 4 δισ. δολάρια, χάρη 
στο μερίδιό του κατά 75% στην εταιρεία. 
Πρόκειται για έναν από τους 8 νέους 
δισεκατομμυριούχους του 2022, που 
ξεπερνούν τα 80 χρόνια!

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η εταιρεία βεβαίως, ξεκίνησε από πολύ 

χαμηλά. Ο Crippa χρησιμοποίησε τα χρή-
ματα που πήρε από την αποζημίωση της 
προηγούμενης δουλειάς του και άφησε 

πίσω του το home office. Το 1996 απα-
σχολούσε 10 εργαζομένους, ενώ στη 
συνέχεια στην εταιρεία μπήκαν και μέλη 
της οικογένειάς του. Ο ένας ήταν ο ανι-
ψιός του, ο οποίος μόλις είχε αποφοιτή-
σει από το πανεπιστήμιο ως ηλεκτρολό-
γος μηχανικός και μηχανικός τηλεπικοι-
νωνιών και ο άλλος, ο μικρότερος γιος 
του, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός.

Η εταιρεία διογκώθηκε ταχύτατα και 
επεκτάθηκε στη Γαλλία το 2001 και τη 
Σιγκαπούρη το 2004, καθώς και στις 
ΗΠΑ το 2007. Επί πολλά χρόνια, ο μονα-
δικός της πελάτης ήταν η STM, ωστόσο 

στη συνέχεια επεκτάθηκε ραγδαία και 
το 2019 υλοποίησε ένα επενδυτικό σχέ-
διο 100 εκατομμυρίων για να αυξήσει 
το μερίδιό της στην αγορά. Εξαγόρασε 
έναντι 40 εκατομμυρίων την αμερικα-
νική Microfabrica, η οποία κατασκευ-
άζει υλικά μέσω 3D printer για κάρτες 
ανίχνευσης. Με την εξαγορά αυτή, η 
Technoprobe μπόρεσε να φτιάξει μικρό-
τερες και πιο αποδοτικές κάρτες ανί-
χνευσης, όσο τα μικροτσίπ γίνονται μι-
κρότερα και πιο σύνθετα.

© moneyreview.gr (με πληροφορίες από Forbes)
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μοσαν μια υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο, 7 
ημέρες την εβδομάδα για να το ξεκαθα-
ρίσουν», είπε. Πολύ πιο πίσω στη γραμ-
μή, η οικογένεια Jannille από την περιοχή 
Hochelega του Μόντρεαλ ήλπιζε να πάρει 

άδεια για να ταξιδέψει στη Γαλλία όπου 
κατοικούν οι γονείς τους. Η μαμά, ο μπα-
μπάς και το μικρό τους παιδί περίμεναν 
από τις 8 το πρωί περίπου στην ουρά.

«ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ;»
Ενώ ο Quentin Jannille, ο πατέρας της οι-

κογένειας, έλαβε υπόψη ότι η μετα-παν-
δημική βιασύνη για ταξίδια ήταν εν μέρει 
υπεύθυνη για την κατάσταση, ένιωσε ότι 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν ήταν 
έτοιμη. «Ήταν σαφές ότι αυτό επρόκει-
το να συμβεί και η κυβέρνηση απέτυχε 
να προετοιμαστεί και το βάρος τώρα το 
έχουν οι υπάλληλοι της κυβέρνησης».
Την περασμένη εβδομάδα, η ομοσπονδι-

ακή υπουργός Οικογενειών Karina Gould, 
η οποία είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσί-
ες διαβατηρίων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση 
προσθέτει περισσότερο προσωπικό για 
να βοηθήσει τα 35 γραφεία διαβατηρίων 
σε όλη τη χώρα, καθώς δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι περιμένουν το διαβατήριο τους.

POILIEVRE: «ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΓΙΝΕΤΑΙ;» 
Η αλλαγή στη στρατηγική ήρθε, καθώς οι 

επικριτές της αντιπολίτευσης του Συντη-
ρητικού Κόμματος του Καναδά στοχοποι-
ήθηκαν, λέγοντας ότι η κατάσταση δε θα 
έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί να φτάσει 
σε αυτό το σημείο, όταν ήταν προφανές 
σε πολλούς ότι θα υπήρχε έντονο ενδι-

αφέρον για τα ταξίδια, καθώς τελείωνε 
η πανδημία. Ο υποψήφιος για την ηγε-
σία του Συντηρητικού Κόμματος, Pierre 
Poilievre, δήλωσε την περασμένη εβδο-
μάδα, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε 
στα κανάλια του στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, ότι το καναδικό κοινό άξιζε κάτι 

καλύτερο από αυτό που συνέβη στα γρα-
φεία διαβατηρίων. «Τι στο καλό γίνεται 
παιδιά;» είπε ο Poilièvre στην ανάρτηση 
βίντεο, στην οποία φαίνεται να συναντά 
τους αιτούντες διαβατήρια να περιμένουν 
στην ουρά.
«Λοιπόν, έχουμε γίνει μια χώρα «του πε-

ρίμενε». Μας ζητούν να περιμένουμε τα 
πάντα, καθώς οι νυσταγμένοι γραφειο-
κράτες και οι κυβερνητικοί φύλακες στέ-
κονται εμπόδιο στο να αποκτήσετε τις 
βασικές υπηρεσίες που δικαιούστε — μία 
από αυτές είναι ένα διαβατήριο. Βλέπετε 
τι συμβαίνει εδώ; Η κυβέρνηση κάνει πολ-
λά πράγματα άσχημα και όχι μερικά πράγ-
ματα καλά».

ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Μετά τις αρχικές αναφορές για χάος στα 

γραφεία διαβατηρίων στην περιοχή του 
Μόντρεαλ την περασμένη εβδομάδα, η 
υπουργός Gould είπε ότι η Service Canada 
ζήτησε από τους διευθυντές να μιλήσουν 
με επίδοξους ταξιδιώτες σχετικά με τις 
αιτήσεις τους πριν φτάσουν σε έναν πρά-
κτορα εξυπηρέτησης πελατών. Ας ελπί-
σουμε ότι το σύστημα θα εντοπίσει άτομα 
που χρειάζονται πιο γρήγορα το διαβατή-
ριο. Όσοι χρειάζονταν διαβατήριο για να 
ταξιδέψουν τις επόμενες 12, 24 ή 36 ώρες 
θα είχαν προτεραιότητα, ενώ σε άλλους 
θα τους έλεγαν να επιστρέψουν κάποια 

άλλη στιγμή, δήλωσε η υπουργός Γκουλντ. 
Καθώς αυτό συνεχίστηκε, ένας κυβερνη-

τικός ιστότοπος που παρακολουθεί τους 
χρόνους αναμονής, προειδοποιούσε τους 
ανθρώπους να αναμένουν καθυστερήσεις 
τουλάχιστον έξι ωρών σε μερικούς από 
τους πιο πολυσύχναστους ιστότοπους, 
όπως το γραφείο Service Canada στην 
Place Guy-Favreau στο Μόντρεαλ.
Την Τρίτη 21 Ιουνίου, η κατάσταση στο 

γραφείο διαβατηρίων του συγκροτήμα-
τος Guy-Favreau έγινε τόσο χαοτική, που η 
αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει πολλές 
φορές για να ελέγξει το πλήθος, καθώς και 
πάνω από 750 άτομα που έκαναν ουρά 
για να τους δει ένας υπάλληλος.

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο Andrew Griffith, πρώην γενικός διευ-

θυντής της Citizenship and Immigration 
Canada και πρώην ανώτατος αξιωματού-
χος της Service Canada, δήλωσε σε συνέ-
ντευξή του στο CBC News την περασμένη 
εβδομάδα, ότι η κυβέρνηση δε θα έπρεπε 
ποτέ να είχε επιτρέψει την επιδείνωση της 
κατάστασης σε αυτό το σημείο.

Είπε ότι στο σχέδιο του τμήματος Μετα-
νάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας 
του Καναδά για το 2022-23, οι διευθυντές 
ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι σχεδόν 
σίγουρα θα υπάρξει αύξηση των αιτήσεων 
διαβατηρίων, καθώς οι ταξιδιωτικοί περι-
ορισμοί που σχετίζονται με τον COVID-19 
χαλάρωσαν και ότι η ζήτηση για διαβατή-
ρια θα συνεχίσει να αυξάνεται για τρία 
ακόμη χρόνια.

TRUDEAU: «ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ  
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ»
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau υπό-

σχεται να κάνει περισσότερα για να διορ-
θώσει αυτό που αποκαλεί «απαράδεκτη» 
κατάσταση στα γραφεία διαβατηρίων της 
χώρας, που έχουν κατακλυστεί τις τελευ-
ταίες ημέρες, καθώς χιλιάδες Καναδοί 
προσπαθούν να πάρουν τα απαραίτητα 
έγγραφα πριν ταξιδέψουν στο εξωτερικό. 
«Η κυβέρνηση προσέλαβε περισσότερους 
από 600 εργαζόμενους διαβατηρίων τον 
Ιανουάριο και είμαστε έτοιμοι να προσλά-
βουμε ακόμη περισσότερους για να βοη-
θήσουμε την κατάσταση», δήλωσε.

Από τα αριστερά, σαφώς απογοητευμένος ο Nicholas Gauthier, ο αδελφός του Gabriel 
και η Léonie Clark, φαίνονται εδώ να περιμένουν τη σειρά τους στο Service Canada 
Laval στις 22 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Mega Centre Notre-Dame
(Φωτ.: Martin C. Barry Newsfirst Multimedia)

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  3 Διαβατήριο;  
Ποιο… διαβατήριο;
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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...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 
 

ΑΝΝΑΣ - ΜΑΡΟΥΔΑ 
ΠΛΑΪΤΗ 
(από Χώρα Ζακύνθου)

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

 στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)

τελείτε Εννιάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 ΚΑΡΓΑ 

(από Χίο)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως τής 

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Ανάληψη Μεσσήνης, Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΑΝΝΑΣ 
ΚΟΝΙΔΗ 

(από Κίμωλο Κυκλάδων)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

(από Καπλάνι Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 
 

ΕΥΑΝΘΙΑΣ 
ΣΚΑΡΑΚΗ-ΚΡΥΠΑΡΟΥ 

(από Αφράτα Κισσάμου, Χανίων Κρήτης)
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Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος σύζυγος, 
πατέρας και παππούς

ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ετών 89, από Κροκεές, Λακωνίας)

Η σορός του θα εκτεθεί 
στο Νεκροπομπείο Urgel Bourgie 

(1255 Beaumont) 
την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 
από 6:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.
Η Νεκρώσιμος Ακολουθία 

θα γίνει στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου 

(2455 Côte-Ste-Catherine, Μόντρεαλ) 
την Πέμπτη, 7 Ιουλίου στη 1:00μμ

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παραβρεθούν

Η σύζυγος: 
Άννα Μαρκοπούλου (το γένος Λαγκαδιώτης)

Τα παιδιά: 
Γεώργιος – Αννίκ

Αντωνία
Χρήστος – Manon-Alexandrine

Τα εγγόνια: 
Γιάννης (Suzanne), Αλέξανδρος, Νικόλας, Σοφία, Ζωή, Ιωάννης

Τα αδέλφια: 
Κατερίνα Παπαδάκου 

Ευγενία Σκαρπέλος (Γεώργιος Σκαρπέλος)  (από Η.Π.Α.)
Χρήστος Μαρκόπουλος (Γεωργία Μαρκοπούλου) (από Ελλάδα)

Οι Κουνιάδες: Μαρία Μπάζου, Καλλιόπη Μαρκοπούλου

Οι Μπατζανάκιδες: Παναγιώτης Λιάπης, Κώστας Καρέλλης

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  4 / 7 / 2 0 2 2  –  1 0 / 7 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
850

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 849

Παραβλέψετε την αψυχολόγη-
τη συμπεριφορά του συντρόφου σας 
αλλά δείτε και τις αφορμές που δώσα-
τε κι εσείς. Υπερασπιστείτε την εργα-
σία σας κόντρα στις αντιξοότητες και 
μη βιάζεστε να απογοητευτείτε για μια 
οικονομική αστοχία. Όσοι είστε σε δια-
κοπές, φροντίστε να μην ασχολείστε με 
ζητήματα που σας δίνουν εντάσεις.

Η περίοδος αναστατώνει το 
πρόγραμμά σας και σάς υποχρεώνει να 
ελιχθείτε. Μετακινήσεις, ταξίδια και 
γνωριμίες, αποκτούν καινούργιο ενδι-
αφέρον, ιδιαίτερα αν ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες σας, σε κάθε τομέα 
που σας αφορά. Στα αισθηματικά σας 
παρουσιάζεστε πιο τυχεροί αλλά και 
εσείς καλείστε να είστε διαλλακτικοί.

Διανύεται περίοδο αποκατά-
στασης και μπορείτε να κάνετε βήμα-
τα προόδου, ανάλογα με τις ανάγκες, 
τις ιδιότητες, αλλά και το χαρακτήρα 
σας. Αισθηματικά κάποιοι θα προχω-
ρήσετε σε γάμο, ή θα τον αποφασίσε-
τε με κάποια αφορμή. Οι ελεύθεροι 
περνάτε μια περίοδο με πολλούς πει-
ρασμούς.

Αξιοποιήστε τα εκφραστικά 
σας μέσα, ανασυγκροτήστε τα προ-
γράμματα σας και κυρίως καλλιεργήστε 
εναλλακτικές στην εκδοχή που ένα από 
αυτά αλλάξει ή ανατραπεί. Αξιοποιή-
στε την καλή σας τύχη, τόσο αισθημα-
τικά όσο και κοινωνικά. Καινούρια εν-
διαφέροντα είναι μέσα στο πρόγραμμα 
για τους περισσότερους.

Το διάστημα αυτό βοηθά να 
αποκαταστήσετε ζημιές που προηγή-
θηκαν. Η οικονομική σας κατάσταση 
ωστόσο θα σας απασχολήσει, καθώς 
τα χρήματα δε θα είναι επαρκή για να 
καλύψουν όλες σας τις ανάγκες. Οι πε-
ρισσότεροι είστε ευεργετημένοι από 
το σύστημα και δεν μπορείτε τώρα να 
επαναστατήσετε.

Αισθηματικά, μη διστάζετε 
να κινηθείτε αποφασιστικά και μην 
περιμένετε να καταλάβουν οι άλλοι το 
ενδιαφέρον σας αν δεν το εκφράσετε 
αποτελεσματικά. Οικονομικά, είστε 
σε καλύτερη μοίρα από άλλους, αλλά 
αυτό δεν πρέπει να σας γίνεται εμμο-
νή και να λειτουργεί σε βάρος της ψυ-
χαγωγίας αυτού του καλοκαιριού.

Η περίοδος ευαισθητοποιεί 
τη συναισθηματική και οικονομική σας 
κατάσταση. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας 
λειτουργεί αποκαταστατικά στα ερω-
τικά σας, ωστόσο οι διακυμάνσεις θε-
ωρούνται αναπόφευκτες και ευτυχώς 
που είστε ευμετάβλητοι και διαλλακτι-
κοί. Οικονομικά προσέξτε την κάθε κί-
νηση που θα κάνετε.

Είναι η περίοδος που ηρε-
μούν τα πνεύματα κι εσείς πρέπει λίγο 
να ξεκουραστείτε από τις ευθύνες. 
Το ζήτημα είναι να τολμήσετε να ορ-
θώσετε το ανάστημά σας και να μην 
υποκύπτετε τόσο εύκολα στις ψυχο-
λογικές και συναισθηματικές πιέσεις 
των άλλων. Οι συνθήκες ευνοούν μια 
ανάπαυλα με όλα όσα έχετε στερηθεί. 

Ταξίδια και μετακινήσεις 
έχουν θετικό πρόσημο, γι’ αυτό μη 
διστάζετε να ενδίδετε σε προσκλή-
σεις ή σε σχέδια που περιλαμβάνουν 
περισσότερη χαρά. Αισθηματικά μην 
ψάχνετε να βρείτε προβλήματα εκεί 
που δεν υπάρχουν, υποστηρίζοντας 
μια απίθανη να συμβεί, εκδοχή!  Χα-
λαρώστε και περάστε καλά!

Καινούργια ενδιαφέροντα 
φαίνεται να ανακαλύπτετε αρκετοί 
από εσάς, ενώ παράλληλα ένα ρεύμα 
έντασης θα παρατηρηθεί στο στενό 
περιβάλλον σας. Υπερασπιστείτε σχέ-
σεις που σας αφορούν και αποφύγετε 
αντιθέσεις που χαλούν ισορροπίες. Οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες αποφύγετε 
οποιοδήποτε ριψοκίνδυνο εγχείρημα.

Λύσεις μπορεί να διαφανούν 
σε θέματα προσωπικά, ενώ αρκετοί 
εξυπηρετείστε να βάλετε καινούργιους 
στόχους οι οποίοι θα καλύψουν μελ-
λοντικές σας ανάγκες. Τυχόν διαφωνί-
ες με ανθρώπους που θα προκύψουν 
τώρα μπορούν να επηρεάσουν την 
πορεία μιας προσπάθειας, εξαιρετικά 
σημαντικής για εσάς.

Αισθηματικά, μην αμφιβάλ-
λετε ότι ερμηνεύετε σωστά τη συμπε-
ριφορά του ερωτικού σας συντρόφου. 
Οι ελεύθεροι διασκεδάζετε περισσό-
τερο με αυτά που συμβαίνουν γύρω 
σας, παρά ενδίδετε στις προκλήσεις 
που σας απευθύνονται. Οικονομικά  
προβλέπεται βελτίωση το τελευταίο 
δεκαήμερο.

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

1828: Αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευέλπιδων, με την επωνυμία «Λόχος Ευέλπιδων», Διοι-
κητή τον Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη το 
Βαυαρό Συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής 
της θα υπογραφεί αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου 1828. 
«Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» το μότο της σχολής.

1944: Αρχίζει η Σύνοδος του Μπρέτον Γουντς, υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για τη χάραξη της μεταπο-
λεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί 
η σύσταση δύο νέων οργανισμών: του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δο-
λάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών 
συναλλαγών.

2015: Σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν 
αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισ. ευρώ που 
όφειλε. Με ανακοίνωση του EFSF λήγει και το ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρη-
ματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
αποσυρθεί το δημοψήφισμα.

2015: Να ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα της 5ης 
Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη δι-
απραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης, με στόχο 
μία καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου 
της χώρας από το ευρώ», τονίζει.

1 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΛΙΟΎ

– Δεν μπορώ να κάνω κάτι πονηρό 
μαζί σου, σε βλέπω σαν αδερφή… 
– Κι εγώ έτσι σε βλέπω που δεν 
μπορείς να κάνεις κάτι πονηρό 
μαζί μου! 

☺
Μπαίνει ένας Κύπριος σε ένα σα-
ντουϊτσάδικο. Λέει στον πωλητή:
- Θα ήθελα έναν σάντουιτς με 
τυρίν, πατάταν, ντομάταν, κρεμμύ-
διν... Ο πωλητής του λέει:
- Ρε φίλε δε σταματάς να βάζεις 
το ν σε κάθε λέξη; - Εντάξει, λέει 
ο Κύπριος και συνεχίζει, μπέϊκο, 
ζαμπό...

☺
Είναι μία ξανθιά στο λεωφορείο 
και θέλει να κατέβει. Φωνάζει λοι-
πόν στον οδηγό: - Στάση! Στάση!
Ο οδηγός συνεχίζει την πορεία 
του.
Η ξανθιά συνεχίζει να φωνάζει:
- Στάση! Στάση!
Ένας κύριος δίπλα στην ξανθιά της 
λέει:
- Για στάση πρέπει να πατήσετε το 
κουμπί!
Πατάει λοιπόν η ξανθιά και κουμπί 
και λέει: - Ναι, τώρα μ’ ακούτε;

☺
– Χαστουκίζεις μία γυναίκα:  
είσαι βίαιος 
– Σε Χαστουκίζει: είναι γενναία 
– Κοιτάς το στήθος της:  
είσαι ανώμαλος 
– Σε κοιτάει... χαμηλά: σε φλερτά-
ρει 
– Της μιλάς πρόστυχα: κάνεις  
σεξουαλική παρενόχληση 
– Σου μιλάει πρόστυχα: είναι  
αναμμένη 
Ισότητα σου λέει μετά...!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

  DIRECT FROM OUR FACTORY
FREE ESTIMATION  |  FAST INSTALLATION
FASTER DELIVERY THAN ANYONE

• 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

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

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

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 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

J O B  O P P O R T U N I T Y



Toronto • Montreal • Vancouver

Φέτα Ελληνική 
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca


