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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE 

evaluation with no obligation.

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

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

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΣΕΛΙΔΑ 19

ΣΕΛΙΔΕΣ 3,11

ΛΑΒΑΛΛΑΒΑΛ 

Δικαίωμα στη ζωή!Δικαίωμα στη ζωή!  
• Η δωρεά που θα σώσει  
   την 22χρονη Μαρία Μουσκάρη 
• Στο Τέξας η θεραπεία των 250.000$ 
• Δώστε ό,τι μπορείτε στο  
   https://gofund.me/50e6f845https://gofund.me/50e6f845  

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Πρωταθλητής  Πρωταθλητής  
στις… καθυστερήσεις  στις… καθυστερήσεις  
των αεροδρομίων! των αεροδρομίων! 

• Μετά το… φιάσκο των διαβατηρίων,      • Μετά το… φιάσκο των διαβατηρίων,      
   νέο παγκόσμιο ρεζίλεμα για τις     νέο παγκόσμιο ρεζίλεμα για τις  
   καναδικές εταιρίες – αεροδρόμια    καναδικές εταιρίες – αεροδρόμια 

• Ειδικός M. Ebrahimi: Για το «χάος»  • Ειδικός M. Ebrahimi: Για το «χάος»  
  ευθύνεται η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση   ευθύνεται η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  
Όλα «δείχνουν»  Όλα «δείχνουν»  
εκλογές το Σεπτέμβριοεκλογές το Σεπτέμβριο  
Μητσοτάκης: «Στο τέλος Μητσοτάκης: «Στο τέλος   
της τετραετίας…» της τετραετίας…» 

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ 

Το Μόντρεαλ ζητάει  Το Μόντρεαλ ζητάει  
φορολόγηση  φορολόγηση  

εκκλησιών!εκκλησιών!

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ο πόλεμος της Ενέργειας  Ο πόλεμος της Ενέργειας  
και ο νέος Ψυχρός Πόλεμοςκαι ο νέος Ψυχρός Πόλεμος  

ΣΕΛΙΔΑ 27

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΚΜΜΕΚΜΜ 

Συνεδρίαση με εντάσεις  Συνεδρίαση με εντάσεις  
και παρολίγον... ξενύχτι!και παρολίγον... ξενύχτι!
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Epic Galaxy. Epic Network.

Get Samsung Galaxy S22 Ultra
on Canada’s largest & Most Reliable 5G network1 for

on approved credit with fi nancing and a 
Rogers Infi niteTM plan.2

MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

7600 Boul Viau, Unit 331 
(514) 376-6667

NORTH SHORE

Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081

Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403

SOUTH SHORE

Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Centre Valleyfi eld
50, Du� erin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra.   1 Rogers was ranked fi rst in the umlaut Mobile Data Performance audit in Q2, 2021. Rogers achieved Best In Test in the umlaut Mobile Network Benchmark Canada for 2021. 
Visit https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. 2 0% APR on approved credit with a fi nancing agreement (FA) and a Rogers Infi nite plan. A down payment may be required based 
on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated your outstanding fi nancing balance becomes due. If your wireless plan is cancelled, the outstanding 
fi nancing balance becomes due. The promo credit (if applicable) will end in both cases. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a�  liate used under license. © 2022 Rogers Communications.
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Τα αεροδρόμια του Καναδά κατέκτη-
σαν κορυφαίες θέσεις σε καθυστε-

ρήσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια του 
πρώτου Σαββατοκύριακου του Ιουλίου, 
σημειώνοντας περισσότερες από σχεδόν 
οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Η Air Canada κατέλαβε την πρώτη θέση 
σε καθυστερήσεις το Σάββατο (2/7) και 
την Κυριακή (3/7), καθώς τα δύο τρίτα 
των πτήσεων της – 717 ταξίδια συνολικά 
– προσγειώθηκαν καθυστερημένα, σύμ-
φωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης 
FlightAware. Στο 67 τοις εκατό την Κυ-
ριακή 3 Ιουλίου, ήταν πάνω από 14 πο-
σοστιαίες μονάδες πάνω από τους τρεις 
αερομεταφορείς που ισοβαθμούν στη 
δεύτερη θέση, δύο εκ των οποίων είναι 
συνδεδεμένοι με την Air Canada.

Η Jazz Aviation – μια εταιρεία με έδρα 
το Χάλιφαξ που παρέχει περιφερειακές 
υπηρεσίες για την Air Canada – και η φθη-
νότερη Air Canada Rouge σημείωσαν κα-
θυστέρηση στο 53 τοις εκατό των πτήσε-
ων, τοποθετώντας τις στη Νο 2 θέση μαζί 
με την ελληνική περιφερειακή εταιρεία 
Olympic Air την Κυριακή 3/7.
Το αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο 

κέρδισε τη Νο 2 θέση την Κυριακή 3/7, 
αφού το 53 τοις εκατό των αναχωρήσε-
ων αναβλήθηκαν, μια μόνο θέση κάτω 
από το κύριο αεροδρόμιο του Guangzhou 
στην Κίνα. Το Pearson βγήκε πάνω από το 
αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρί-
σι και το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης 
στη Γερμανία. Το αεροδρόμιο του Μό-
ντρεαλ κατέλαβε την έκτη θέση με 43 τοις 
εκατό των καθυστερήσεων των απογει-
ώσεων, στο ίδιο επίπεδο με το Χίθροου 
του Λονδίνου, σύμφωνα με στοιχεία της 
FlightAware.
Η Air Canada δήλωσε την περασμένη 

εβδομάδα ότι θα μειώσει περισσότερο 
από το 15% του καλοκαιρινού της δρο-
μολογίου, ή σχεδόν 10.000 πτήσεις τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο, επηρεάζοντας 
εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, καθώς το 
αεροπορικό δίκτυο της χώρας υποχωρεί 
λόγω της συντριπτικής αναζωπύρωσης 
των ταξιδιών.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο (2&3 

Ιουλίου), το οποίο πλαισιώθηκε από τις 
νόμιμες αργίες στον Καναδά και τις ΗΠΑ, 
είδε σκηνές παρατεταμένων ουρών και 
λαβύρινθων αποσκευών να πλημμυρί-
ζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κα-
θώς τα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο 
αντιμετώπισαν την έναρξη της περιόδου 
αιχμής των ταξιδιών μετά από δύο χρόνια 
περιορισμένης ζήτησης.
Η ροή επιβατών στα αεροδρόμια του 

Καναδά βρίσκεται ήδη στα επίπεδα του 
2019 κατά τις περιόδους αιχμής, αν και 
πλησιάζει το 80% των όγκων προ της παν-
δημίας συνολικά, λένε οι ειδικοί. «Αυτό 
θα μας ακολουθήσει όλο το καλοκαίρι», 
δήλωσε η Helane Becker, αναλύτρια αε-
ροπορικών εταιρειών για την επενδυτική 
εταιρεία Cowen.
«Σχεδόν κάθε αεροπορική εταιρεία εν-

θάρρυνε τους ανθρώπους να συνταξιο-
δοτηθούν πρόωρα ή να πάρουν άδειες. 

Και εκείνοι που συνταξιοδοτήθηκαν πρό-
ωρα ίσως δε θέλουν να επιστρέψουν στη 
δουλειά», είπε για τους υπαλλήλους των 
αεροπορικών εταιρειών.

ΚΑΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
Σε ορισμένους πιλότους δεν έχει ανα-

νεωθεί ακόμη η άδειά τους, ενώ θέσεις 
με πληρώματα εδάφους και χειρισμό 
αποσκευών παραμένουν ακάλυπτες – ή 
εκκενώνονται γρήγορα – λόγω χαμηλών 
μισθών και αγχωτικών συνθηκών εργασί-
ας, λένε τα συνδικάτα.

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες βρίσκονται 
σε ένα ξεφάντωμα προσλήψεων για την 
ασφάλεια των αεροδρομίων και τα τε-
λωνεία, με περισσότερα από 900 νέα 
συστήματα ελέγχου ασφαλείας σε ισχύ 
από τον Απρίλιο – αν και δεν έχουν όλοι 
άδεια για να λειτουργήσουν τους σαρω-
τές – σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Τμή-
μα Μεταφορών.
Η Air Canada έχει προσλάβει περισσό-

τερους από 2.000 εργαζόμενους σε αε-
ροδρόμια και περισσότερους από 750 
σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατών φέτος 
για μισθοδοσία που ξεπερνά τις 32.000 $, 
ήτοι το 93 τοις εκατό των επιπέδων του 
2019.

ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
«Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποί-

ησαν επίσης την πανδημία για να εξαλεί-
ψουν τύπους αεροσκαφών από το στόλο 
τους και να παροπλίσουν τα παλαιότερα 
αεροσκάφη τους. Είναι δύσκολο να φέ-
ρεις αυτά τα αεροσκάφη πίσω μόλις τα 
παρκάρεις χωρίς να κάνεις πολλή συντή-
ρηση», πρόσθεσε η Μπέκερ, προσθέτο-
ντας ότι: «Καθώς η ζήτηση συνεχίζει να 
αυξάνεται, ουσιαστικά εξετάζουμε την 
αδυναμία των αεροπορικών εταιρειών 
να την αντιμετωπίσουν εύκολα. Και νομί-
ζω ότι αυτό ισχύει παγκοσμίως».
Σε ένα σημείωμα που έλαβε η Canadian 

Press, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air 
Canada, Michael Rousseau, προειδοποίη-
σε το προσωπικό το βράδυ της Τετάρτης 
29 Ιουνίου ότι «αυτό το Σαββατοκύριακο 
της Γιορτής του Καναδά θα είναι δύσκο-
λο».
Ο εξορθολογισμός του χρονοδιαγράμ-

ματος πιθανότατα δε θα έχει την αερο-
πορική εταιρεία «να δει το πλήρες όφε-
λος μέχρι το δεύτερο μέρος του Ιουλίου», 
είπε.

Σε ένα email προς τους επιβάτες το ίδιο 
βράδυ, ο Rousseau ζήτησε συγγνώμη για 
τις ακυρώσεις και τις «ελλείψεις εξυπη-
ρέτησης πελατών», αλλά είπε επίσης 
ότι η μείωση των πτήσεων προήλθε από 
καταπονήσεις στο «παγκόσμιο σύστημα 

αεροπορίας», χαρακτηρίζοντάς τις «πρω-
τοφανείς και απρόβλεπτες». Τα στατιστι-
κά στοιχεία καθυστέρησης του Καναδά, 
που είναι κορυφαία στο γράφημα, περι-
ορίζουν μια τάση που ισχύει καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.

Από τον Ιανουάριο, οι δύο μεγαλύτερες 
αεροπορικές εταιρείες του Καναδά ή οι 
θυγατρικές τους αποτελούν πέντε από 
τις επτά κορυφαίες αεροπορικές εταιρεί-
ες για το ποσοστό των πτήσεων που κα-
θυστερούν, σύμφωνα με το FlightAware.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το διογκωμένο πλήθος στις περιοχές δι-

εθνών αφίξεων, ώθησε τον επικεφαλής 
της πυροσβεστικής αρχής του Greater 

Toronto Airports Authority να εκδώσει 
μια οδηγία, που προειδοποιούσε για 
έναν πιθανό «κίνδυνο» που προκαλείται 
από συνωστισμένες εξόδους και «ανη-
συχίες για την ασφάλεια των ζωών των 
επιβατών».

Η συμφόρηση επιβατών στο επίπεδο 
αφίξεων του τερματικού σταθμού 1 και 
του τερματικού σταθμού 3 συνεχίζει να 
υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα σε ορι-
σμένες χρονικές στιγμές, γεγονός που 
οφείλεται εν μέρει στο ότι ορισμένοι αε-
ρομεταφορείς δεν ακολουθούν τη Διαδι-
κασία Αναμονής που ισχύει για λόγους 
διατήρησης της ασφάλειας, σύμφωνα με 
την Canadian Press.

© The Canadian Press 

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Στην υπηρεσία  
των κατοίκων του  

Chomedey
Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
Από τις 26 Μαρτίου 2007

MNA for Chomedey
Since March 26, 2007

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

- Real Estate Management
- Taxation Representation
- Wills & Estate Planning
- Pension Services
- International Consultant
- Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΚΑΝΑΔΑΣ

Άσχημες πρωτιές για την Άσχημες πρωτιές για την 
Καναδική πολιτική αεροπορίαΚαναδική πολιτική αεροπορία

Καναδικές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια  Καναδικές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια  
στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας καθυστερήσεων  στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας καθυστερήσεων  

το Σαββατοκύριακο 2&3 Ιουλίουτο Σαββατοκύριακο 2&3 Ιουλίου
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ΗΠΑ: Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ  
ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ

Για κάποιο περίεργο λόγο, τα πλέον έντονα γεγονότα συμβαί-
νουν κατά την περίοδο των διακοπών μου. Στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες, όπου βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δι-
καστήριο έκρινε αντισυνταγματικό ένα νόμο της πολυπληθέστερης 
Πολιτείας της Νέας Υόρκης, που περιόριζε το δικαίωμα των πολι-
τών να φέρουν κρυμμένα όπλα σε δημόσιους χώρους. Συνεπώς, 
παρέχει το δικαίωμα στους Νεοϋορκέζους να βγαίνουν οπλισμένοι 
από το σπίτι τους. 

Η απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα, για όσους υποστήριζαν ότι 
θα έπρεπε να θεσπισθεί ένα λιγότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή. 
Εν τω μεταξύ, το πανίσχυρο λόμπι NRA που προωθεί την οπλοκα-
τοχή έκανε λόγο για «νίκη». 

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή, όπου οι μαζικές δολοφο-
νίες σε σχολεία, εμπορικά κέντρα, παρελάσεις, χώρους διασκέδα-
σης, γήπεδα κ.α. είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση.
Την ίδια περίοδο, το Ανώτατο Δικαστήριο κατήργησε το συνταγ-

ματικό δικαίωμα στην άμβλωση μετά από σχεδόν 50 χρόνια, με-
ταμορφώνοντας την αμερικανική ζωή και αναδιαμορφώνοντας 
την πολιτική του κράτους, πράγμα που θα οδηγήσει σε ίσως και 
ολοκληρωτικές απαγορεύσεις της διαδικασίας στις μισές περίπου 
πολιτείες.
Εκείνο που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι, οι διχασμέ-

νες γνώμες των πολιτών σε παρόμοια ζητήματα υψίστης σημασίας. 
Στη γειτονική Αμερική, λόγω της πληθυσμιακής σύνθεσης, επι-

κρατούν διαφορετικές ιδεολογίες, νοοτροπίες και συμπεριφορές. 
Οι Πολιτείες της Νέας Αγγλίας π.χ., όπου πέρασα το μεγαλύτερο 
μέρος των διακοπών μου, θεωρούνται ως επί τω πλείστων Δη-
μοκρατικές. Οι Δημοκρατικοί, θεωρητικά τουλάχιστον, τάσσονται 
υπέρ των ατομικών ελευθεριών, με αποτέλεσμα να παρατηρού-
νται οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες γυναικών, όσον αφορά την από-
φαση για τις αμβλώσεις. Στις νοτιότερες Πολιτείες, όπου ζουν κυ-
ρίως μαύροι, κινέζοι και Λατίνοι, πολύτεκνοι στη συντριπτική πλει-
οψηφία τους, η απόφαση φαίνεται να τους αφήνει αδιάφορους. 
Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με το θέμα της οπλοκατοχής. 
Οι νότιοι, Ρεπουμπλικάνοι στις πολιτικές πεποιθήσεις τους, νιώ-

θουν ασφαλέστεροι να κυκλοφορούν με όπλα, μια και εκεί σημει-
ώνονται τα περισσότερα εγκλήματα και βιαιοπραγίες. 

Κατά μία άλλη εξέλιξη, αντιδράσεις προκάλεσε από δύο Ελληνο-
αμερικανούς βουλευτές, η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τζο 
Μπάιντεν πως θα υποστηρίξει πιθανή πώληση αμερικανικών μα-
χητικών αεροσκαφών F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία.
Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, η Νικόλ Μαλλιωτάκη στη Νέα 

Υόρκη και ο Γκας Μπιλιράκης στη Φλόριδα, τονίζουν πως θα πα-
ραμείνουν αντίθετοι σε οποιαδήποτε πώληση επιχειρηθεί να γίνει, 
επισημαίνοντας τον ισχυρό δεσμό της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. 

Εξάλλου, σαράντα ένα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου έστει-
λαν επιστολή στον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίν-
κεν, γιατί διαφωνούν με την πώληση F-16 στην Τουρκία. Στο ίδιο 
πλαίσιο κινήθηκε και το ισχυρό Ελληνοαμερικανικό Κογκρέσο. 
Στον Καναδά πάντως, τα πάμε πολύ καλύτερα. Ο πρωθυπουργός 

Τζάστιν Τρουντό χαρακτήρισε «φρικιαστική» την απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου και εξέφρασε τη συμπόνια του στις γυναί-
κες, που χάνουν το νόμιμο δικαίωμά τους στην άμβλωση.

Στο θέμα της οπλοκατοχής εξάλλου, ανακοίνωσε σχέδιο για να 
ανασταλεί σε εθνικό επίπεδο η κατοχή πυροβόλων όπλων χειρός.

Μια συνεδρίαση με διαφορετική «γεύση»
Μια από τις πιο γνωστές παροιμίες είναι «η καλή 

μέρα από το πρωί φαίνεται». Αυτή λοιπόν η 
παροιμία δίνει την πλήρη εικόνα που αποκόμισα από 
τη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου, του διοικητικού συμ-
βουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρε-
αλ, που άρχισε στις 7 το βράδυ και τελείωσε στις 11 
και 30. Αυτό μάλιστα αγανάκτησε πολλούς συμβού-
λους, ζητώντας να μειωθεί το χρονικό πλαίσιο των 
προσεχών συνεδριάσεων.

Εδώ γελάμε. Αλλά δεν τους παρεξηγώ, διότι οι περισ-
σότεροι δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν συ-
νεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων. Δε θα εκπλαγώ, 
αν ορισμένοι θα αποχωρήσουν από το συμβούλιο όταν 
διαπιστώσουν ότι άλλο η θεωρία να είσαι σύμβουλος 
και άλλο στην πράξη, όπου χρειάζεται – όπως έγραψα 
πρόσφατα – προσωπική και επαγγελματική θυσία για 
να είσαι σύμβουλος.

Για να ελαττωθούν οι ώρες που θα επενδύσουν εθε-
λοντικά τα μέλη του συμβουλίου, θα πρέπει να δοθεί 
περισσότερη αρμοδιότητα και ελευθερία στον εκτε-
λεστικό διευθυντή κ. Διονύση Κότσορο, που διόρισε η 
προηγούμενη κοινοτική διοίκηση Κριλή. 

Οι εσωτερικοί κανονισμοί δίνουν πλήρης λεπτομέρειες 
για τις δικαιοδοσίες του Εκτελεστικού διευθυντή. Πα-
ραθέτω ορισμένες σε περίληψη, ορισμένα άρθρα των 
εσωτερικών κανονισμών:
10.2 – Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Κοινότητας εί-

ναι Διευθύνων Προϊστάμενος των εργασιών της Κοινό-
τητας και διαχειρίζεται και διευθύνει τις καθημερινές 
δραστηριότητες της Κοινότητας, σύμφωνα και με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές που έχουν καταρτισθεί από την 
Κοινοτική Εκτελεστική Επιτροπή και από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, και ασκεί όποιες άλλες εξουσίες και αρμοδι-
ότητες, καθορίζονται από καιρού εις καιρόν από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο. Είναι υπόλογος και δίνει αναφορά 
τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην Κοινοτική Εκτελε-
στική Επιτροπή.
10.3 – Ο Εκτελεστικός Διευθυντής υπαγόμενος πάντα 

στις κατευθύνσεις και στους περιορισμούς, όπως μπο-
ρεί να επιβάλλονται από καιρού εις καιρόν από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, 
έχει πληρεξουσιότητα και αρμοδιότητα, που περιλαμ-
βάνει την αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση να συνάπτει 
συμβάσεις, συμφωνίες και δεσμεύσεις κάθε φύσεως 
και είδους εν ονόματι και εκ μέρους της Κοινότητας, 
να προσλαμβάνει, να απασχολεί και να αποπέμπει 
κάθε εταιρία, υπάλληλο ή αντιπρόσωπο της Κοινότη-
τας, εκτός από εταιρίες, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή 
άλλα πρόσωπα που έχουν απευθείας διορισθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, και να προβαίνει 
σε όλες τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες που προ-
βλέπονται από τους λειτουργικούς προϋπολογισμούς 
και σύμφωνα με τους εσωτερικούς ελέγχους που εγκρί-
νει το Διοικητικό Συμβούλιο.
10.5 – Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και εισή-

γηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στρατηγικών και/ή επι-
χειρηματικών προγραμμάτων για την Κοινότητα, σύμ-
φωνα με τη διαδικασία σχεδιασμού που έχει εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τον ετήσιο προϋπολο-
γισμό της Κοινότητας.
10.6 – Εξασφαλίζει ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

έχει στη διάθεσή του ουσιαστικές, κατάλληλες και 
έγκαιρες πληροφορίες, που να του δώσουν τη δυνατό-
τητα να εκτελέσει όπως πρέπει τα καθήκοντά του.

Μόνο αν δοθούν οι αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Δι-
ευθυντή χωρίς να χρειάζεται να ζητά άδεια για να κάνει 
κάτι, τότε μόνο όπως προανέφερα, μπορεί να ελαττω-
θούν οι εθελοντικές ώρες των μελών του συμβουλίου.

Στο σημείο πρέπει να προσθέσω, ότι ο κ. Κότσο-

ρος αναφέρθηκε σ’ ένα νέο πρόγραμμα ENTREPRISE 
RESOURCE PLANNING που είναι ενσωματωμένο στο λο-
γιστικό πρόγραμμα SAGE που διαθέτει η κοινότητα. Το 
κόστος θα είναι περίπου $100.000 που συμπεριλαμβά-
νει και την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε αυτό.

Αυτό όπως είπε θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ορ-
γανισμού και των προγραμμάτων του, εντοπίζοντας λε-
πτομερώς την οικονομική διαχείριση κάθε τομέα. 

Σύμφωνα με την αναφορά του πρόεδρος Δρ. Τσούκα 
αν δεν ήταν ο κ. Κότσορος, δε θα ήξερε το νέο συμβού-
λιο τα της κοινότητας, διότι δεν έγινε η σωστή μεταφο-
ρά αρμοδιοτήτων από το πρώην συμβούλιο στο νέο…

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ
Διαπίστωσα, ότι όσο και να μη θέλουν να το παραδε-

χτούν ορισμένοι σύμβουλοι, τα επόμενα τρία χρόνια 
-εκτός απροόπτου- το διοικητικό συμβούλιο δε θα είναι 
ενιαίο αλλά «χωρισμένο» σε δύο κοινοτικές ομάδες, 
ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗΣ και ΠΡΑΞΙΣ. 

Διαπίστωσα, ότι φαίνεται να υπάρχει μια άλλη ομά-
δα εντός της ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Το λέω αυτό, διό-
τι ενώ ο πρόεδρος Δρ. Τσούκας πρότεινε ένα μέλος να 
αναλάβει μια γραμματεία, η αντιπρόταση δεν ήρθε από 
την πλευρά της ομάδας ΠΡΑΞΙΣ αλλά από… μέλος της 
ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ!

Είναι σαν ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης να προτείνει 
στο υπουργικό συμβούλιο κάποιο διορισμό υφυπουρ-
γού ή γενικό γραμματέα υπουργείου και ένας άλλος 
υπουργός να προτείνει άλλο πρόσωπο, με αποτέλεσμα 
να γίνει ψηφοφορία. Εντέλει πέρασε ο διορισμός που 
πρότεινε ο πρόεδρος Δρ. Τσούκας…

ΘΕΜΑ ΣΜΥΡΝΙΟΥ
Το κύριο θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν, 

αν ο πρόεδρος του συμβουλίου, δικηγόρος Δημήτρης 
Σμυρνιός, είχε δικαίωμα να είναι υποψήφιος στις εκλο-
γές και αν είναι νόμιμο αυτό, μια και έχει θέση ως σύμ-
βουλος στο Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής Καναδά και 
είναι επίσης και ο νομικός της σύμβουλος. 

Μετά από πολλές διαμάχες που κράτησαν σχεδόν 2 
ώρες, συμφωνήθηκε -και μάλλον θα έρθει προς ψήφιση 
στην επόμενη συνεδρίαση- όπως ο κ. Σμυρνιός απέχει 
από το συμβούλιο σε συζητήσεις που αφορούν σχέσεις 
κοινότητας και Αρχιεπισκοπής.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Άφησα τέλος την έλξη που έχουν ορισμένοι σύμβουλοι 

να «αγγλοποιήσουν» τις συνεδριάσεις της κοινότητας. 
Φαίνεται ότι ο αντιπρόεδρος Δρ. Μιχάλης Τσούκας γνώ-
ριζε το άρθρο 1 των Εσωτερικών Κανονισμών και τόνισε 
ότι οι συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται στα ελληνικά 
ως επί το πλείστων. 

Αποφασίστηκε όπως οι σύμβουλοι μπορούν να εκφρά-
ζονται στην αγγλική αν δεν μπορούν να εκφραστούν 
στην Ελληνική γλώσσα. 

Ιδού τι λέει ο Κανονισμός: 
1.1 Οι σκοποί και το αντικείμενο της Κοινότητας  
είναι να διασφαλίζει την πρόοδο της κουλτούρας του 
ελληνικής καταγωγής πληθυσμού της περιφέρειας του 
Μόντρεαλ, και ειδικότερα,
(i)	 να	διατηρεί	και	να	προβάλλει	 
	 την	ελληνική	γλώσσα…,

Αν λοιπόν οι σύμβουλοι της κοινότητας δεν πιστεύουν 
στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας θα τους έλεγα 
ότι δε θα παρεξηγηθούν αν δώσουν την παραίτηση τους 
το συντομότερο! Αρκετές «γλάστρες» είδαμε στα προ-
ηγούμενα κοινοτικά συμβούλια. Δε χρειάζονται άλλες…
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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! 

IN 4 DAYS
IN 4 DAYSSOLDSOLDRENTEDRENTED

Οι δοτοί Αναθεωρητές της Ιστορίας
Η θεσμική ελίτ της Εκκλησίας, συ-

ντάσσεται με τις εκάστοτε κρατι-
κές επιταγές αναφανδόν, απεμπολώ-
ντας παν ηθικό ψήγμα προασπίσεως 
του καθημαγμένου ποιμνίου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ο ενεστώς παθητικός ρόλος της Εκ-
κλησίας, ήτοι η περιθωριοποίηση της, 
εκ της ζώσας κοινωνικής και πολιτικής 
πραγματικότητας, έχει δημιουργήσει 
ένα χαίνον κενό, μεταξύ της επισήμου 
Θεσμικά Εκκλησίας και τους πολίτες, 
καθότι η Εκκλησία χρησιμοποιείται με 
τη συγκατάθεση της, υπό της Πολιτείας, 
ως εργαλείο κατευνασμού των μαζών 
και ενίοτε κυματοθραύστης, των αντι-
Ορθόδοξων επιλογών της. 
Είναι πρόδηλο ότι Η Εκκλησία, υπο-

βαθμίζεται εκουσίως ως ένα θεσμό ο 
οποίος πρεσβεύει δήθεν αμιγώς το αό-
ριστο επέκεινα και διευθετεί οτιδήπο-
τε σχετίζεται με συναφείς προς τούτο 
διαδικαστικές ενέργειες, στυγνά επαγ-
γελματικά, αφιστάμενη πλήρως από 
την ιστορική της διαδρομή, η οποία 
καθίσταται αναπόσπαστα και αρρή-
κτως συνδεδεμένη με τη Συνταγματική 
έννομη τάξη του έθνους και της Πατρί-
δας μας, εξού και η Ελληνική Σημαία με 
το μαρτυρικό Σταυρό του Κυρίου Ημών 
Ιησού Χριστού.
Η εκκωφαντική απουσία της Εκκλησί-

ας από την καθημερινότητα, η πνευμα-
τική αφυδάτωση, ο πλήρης Χριστιανι-
κός αποχρωματισμός και η μη προβολή 
του βίου των Αγίων, ως ενάρετα πρό-
τυπα για τη νέα γενιά, δημιουργεί μία 
κόλουρη εθνικά και ακρωτηριασμένη 

συνειδησιακά κοινωνία, η οποία εκλαμ-
βάνει την Εκκλησία αποκλειστικά και 
μόνο ως έναν απονεκρωμένο φολκλο-
ρικό και άνευρο θεσμό, ο οποίος δεν 
ομιλεί εις την Καρδιά των ανθρώπων, 
δεν τους ψηλαφεί τις πληγές, δεν τους 
καθοδηγεί, δε φέρει εξ ορισμού επανα-
στατικό ρόλο, τόσο ηθικά εντός της κοι-
νωνίας, αλλά και εν γένει οντολογικά, 
διότι ο άνθρωπος ως κατ’ εικόνα του 
Τριαδικού Θεού, γεννιέται δια να ζώσει 
το θνησιγενή βίο της χοϊκής του φύσε-
ως και ύστερα δυνητικά να καταστεί 
καθ’ ομοίωση, απολαμβάνοντας εις το 
διηνεκές την αιώνια Ζωή, συνεπεία της 
συντριβής του Θανάτου και ένεκεν ταύ-
της, δια της καταλυτικής Αναστάσεως 
του Κυρίου Ιησού Χριστού, την Τρίτη 
Ημέρα κατά τας Γραφάς, μετά τη Σταύ-
ρωση – Αποκαθήλωση και Ταφή.
Η παγκοσμιοποίηση, οργανικό εξάρ-

τημα της οποίας, καθίσταται και η πα-
ρούσα κυβέρνηση, ως αποδεικνύεται 
πανηγυρικά δια των πράξεων και παρα-
λείψεων της, επιβάλλει την απάλειψη 
της ζώσης Ορθόδοξης παράδοσης με 
όλα τα συνακόλουθα ελληνοχριστια-
νικά νάματα, αρχής γενομένης εκ της 
επαναστάσεως του 1821 και εντεύθεν, 
λόγω του γεγονότος ότι η Εκκλησία 
αφυπνίζει και φωτίζει, δια μιας, τους 
Έλληνες Πολίτες, από τον καλλιεργού-
μενο «νήδυμο ύπνο» της ιστορικής λή-
θης και της θρησκευτικής απαξίας.
Ο συνεχής και αδικαιολόγητος ενδοτι-

σμός της Εκκλησίας, δια τα ακανθώδη 
και καίρια πολιτικά – κοινωνικά και ουχί 
κομματικά ζητήματα της τρέχουσας πο-
λιτικής επικαιρότητας, απονεκρώνει το 
ζωτικό ρόλο της προς την κοινή γνώμη, 
με αποτέλεσμα να πλήττεται το κύρος 
και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του 

κόσμου και ιδίως της νεολαίας.
Τα σκοτεινά σχέδια των κοσμο-εξουσι-

αστών, έχουν ήδη εγκαθιδρύσει άτυπα 
εν Ελλάδι, ήδη ένα ουδετερόθρησκο 
και ένα ουδετερο – εθνές κράτος, πράγ-
μα το οποίο οσονούπω θα το πραγμα-
τώσουν και επί τη πράξει, αμβλύνοντας 
ή εκμηδενίζοντας ως ένα βαθμό, εις το 
μέτρο το οποίο επιθυμούν κατά το δο-
κούν, το Σύνταγμα το οποίο το «γε νυν 
έχον»*, συνιστά μία μορφή αναχώμα-
τος προς την ολετήρα της παντελούς 
ισοπέδωσης πάσας θεσμικής αξίας και 
Αρχής.

Ήδη δρομολογείται και υποστηρίζεται 
κιόλας από εξωνημένους έμμισθους 
κήνσορες του διεφθαρμένου συστήμα-
τος, ο διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολι-
τείας, πράγμα το οποίο αντίκεται κατά 
εμέ εις την ιστορική παράδοση του τό-
που όπου διατρέχει το Σύνολο της Συ-
νταγματικής εννόμου τάξεως, αρχής γε-
νομένης εκ της προμετωπίδας η οποία 
αναφέρει: «εις το Όνομα της Αγίας 
Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος», 
έως και το άρθρο 3 περί της εννοίας της 
Κρατούσας Θρησκείας.
Συνεκδοχικώς, ο δρομολογούμενος 

διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας, 
δια μέσου της επικείμενης Αναθεωρή-
σεως του Συντάγματος, θα επιφέρει μία 
σωρεία τεκτονικών αλλαγών εις τα δο-
μικά θεμέλια του έθνους, αποσχίζοντας 
το Σταυρό ως Σύμβολο από την Ελληνι-
κή σημαία, διότι μετά ταύτα και κατά 
ταύτα, δε θα μπορεί να υπάρχει βάσει 
των ανωτέρω επαγωγικώς και επαλλή-
λως,  ένα θρησκευτικό σύμβολο εις ένα 
Κρατικό. Το «γε νυν έχον»* τελούμε εν 
εγρηγόρσει ενόψει των εξελίξεων.

*όπως έχουν τώρα τα πράγματα

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσι-
βαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. 

Σ π ο ύ δ α σ ε 
Νομικά στη 
Ν ο μ ι κ ή 
Α θ η ν ώ ν 
Ε . Κ . Π . Α 
και Δη-
μοσιογρα-

φία στο 
Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι 

Επαγγελματικής Δημοσιο-
γραφίας και έκανε το πρώ-
το μεταπτυχιακό του στην 
Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης στο με-
ταπτυχιακό 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 Πληροφορι-
κής, Κοινωνιολογία του Δι-
καίου και Εκκλησιαστικό Δί-
καιο (Ε.Κ.Π.Α). 
Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-

βητής στην επίλυση ιδιωτι-
κής φύσεως διαφορών, αστι-
κού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπι-
στευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή 
του άρθρου 7 παράγραφος 
1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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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 

Μπροστά σε ένα συνεχιζόμενο 
μπαράζ ανατιμήσεων βρίσκονται 

καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά. 
Ακόμα και βασικά είδη διατροφής έχουν 
αυξηθεί, μέσα σε μόλις ένα έτος σχεδόν 
κατά 50%-60%, όπως για παράδειγμα 
το αλεύρι, την ώρα που το οικογενειακό 
εισόδημα παραμένει καθηλωμένο σε ιδι-
αίτερα χαμηλά επίπεδα.

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία 
που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο 
Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.), το οποίο συνέκρι-
νε τις τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα τον 
Ιούνιο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2021. 
Όλα αυτά, την ώρα που η κυβέρνηση 

αρνείται να μειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφι-
μα, επικαλούμενη το μεγάλο δημοσιο-
νομικό κόστος αλλά και το γεγονός ότι η 
μείωση του φόρου θα «χαθεί» στους εν-
διάμεσους κρίκους της αλυσίδας και δε 
θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή.

Ωστόσο, την ίδια ώρα επικαλείται στή-
ριξη στους ευάλωτους, οι οποίοι πληρώ-
νουν πανάκριβα τα τρόφιμα, καταβάλ-
λοντας αντίστοιχα τεράστια ποσά στο 
κράτος μέσω του ΦΠΑ. Μέρος αυτών των 
εσόδων το οικονομικό επιτελείο διανέμει 
στη συνέχεια ως παροχές στους… ευάλω-
τους, δηλαδή και σε όσους καλούνται να 
καταβάλλουν καθημερινά υπέρογκους 
έμμεσους φόρους!

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δραμα-
τική, όταν πραγματοποιηθεί μια σύγκριση 
τιμών σε προϊόντα που συνθέτουν μέρος 
του καλαθιού της νοικοκυράς. 

Για μια λίστα με 16 προϊόντα, γάλα, λάδι, 
ψωμί του τοστ, μακαρόνια, κοτόπουλο, 
σαρδέλες, μαρούλια, ντομάτες, κρεμ-
μύδια, τυρί φέτα, τυρί του τοστ, αλεύρι, 
ζάχαρη, πορτοκάλια, κεράσια και χαρτο-
πετσέτες, προκύπτει ότι για τον Ιούνιο 
του 2021 μια οικογένεια θα πλήρωνε από 
41,03 ευρώ έως 43,33 ευρώ. Φέτος, για τα 

ίδια ακριβώς προϊόντα, καλείται να κατα-
βάλει από 54,57 ευρώ έως 57,4 ευρώ. 
Δηλαδή, οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 

33% ή σε απόλυτους αριθμούς τα 13,5-
14 ευρώ. 

Για παράδειγμα, το φρέσκο γάλα έχει 
ανατιμηθεί κατά σχεδόν 20%, καθώς από 
τα 1,18 ευρώ πέρυσι, οι καταναλωτές το 
βρίσκουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ 
προς 1,41 ευρώ. Αντίστοιχα, το ψωμί του 
τοστ έχει αυξηθεί κατά 30% και από 1,44 
ευρώ πέρυσι, φέτος πωλείται προς 1,88 
ευρώ, ενώ τα μακαρόνια από 1,04 ευρώ 
τον Ιούνιο του 2021 έχουν εκτοξευτεί στα 
1,53 ευρώ, αύξηση της τάξης του 47%.

Οι ανατιμήσεις σπάνε κάθε αρνητικό 
«ρεκόρ» σε μια σειρά από προϊόντα, όπως 
στο αλεύρι, η τιμή του οποίου έχει αυξη-
θεί κατά 55%, κάτι που αποδίδεται στον 
πόλεμο της Ουκρανίας. Η συγκεκριμένη 
χώρα θεωρείται ο «σιτοβολώνας» της Ευ-
ρώπης και το «πάγωμα» των εξαγωγών 

οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των τιμών.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν αντίστοιχες… δι-

καιολογίες για άλλα προϊόντα, όπως εί-
ναι τα κεράσια και η σαρδέλα, στα οποία 
υπάρχει αυξημένη ελληνική παραγω-
γή. Για παράδειγμα, η τιμή της σαρδέλας 
πέρυσι άγγιζε τα 3 ευρώ το κιλό και φέτος 
πωλείται προς 5 ευρώ, αύξηση που προ-
σεγγίζει το 66%! Τα κεράσια (έφτασαν 
να πωλούνται στα σούπερ μάρκετ ακόμα 
και προς 24 ευρώ το κιλό!) από τα 2,5-4,5 
ευρώ της αγοράς τους τον Ιούνιο του 2021, 
φέτος πωλούνται κατά 33-60% ακριβότε-
ρα, από 3,99 έως 5,99 ευρώ το κιλό.
Όπως σημειώνει το ΙΝ.ΚΑ., στη σύγκριση 

των τιμών που πραγματοποίησε σε συ-
νολικά 59 προϊόντα οι τιμές είναι ενδει-
κτικές, καθώς σε ορισμένα βασικά είδη 
υπήρχαν την ημέρα της τιμοληψίας εκ-
πτώσεις της τάξης του 20%-40%.

© dimokratia.gr
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στο τέλος της τετραετίας!στο τέλος της τετραετίας!

Παρά το έντονο κλίμα προεκλογικής 
περιόδου που καλλιεργείται στη 

χώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης με παρέμβασή του, επανέλαβε 
ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 
τετραετίας, για λόγους θεσμικής τάξης 
και πολιτικής σταθερότητας, όπως υπο-
στήριξε.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως 
είναι οριστική και αμετάκλητη η απόφα-
σή του να γίνουν οι εκλογές στο τέλος 
της τετραετίας: «Το έχω πει τόσες φορές 
ότι αυτό θα γίνει. Από κει και πέρα κα-
ταλαβαίνω γιατί κάθε φορά μπορεί να 
ανακινούνται σενάρια, αλλά δεν ψάχνω 
κάποιο δημοκοπικό ξέφωτο για να κάνω 
εκλογές» είπε, ενώ τόνισε ότι «η δημο-
σκοπική εικόνα της κυβέρνησης είναι 
εξαιρετική».
Απαντώντας ο κ. Μητσοτάκης στο ερώ-

τημα, γιατί έγινε αυτή η απολογιστική 
συζήτηση στη Βουλή, αφού οι εκλογές θα 
γίνουν σε ένα χρόνο, απάντησε ότι «είναι 
χρήσιμο να μπορούμε να στεκόμαστε με 
αυτοκριτική διάθεση σε αυτά που έχου-
με πετύχει, να μαθαίνουμε από τα λάθη 
και να κρατάμε ζωντανή τη μεταρρυθμι-
στική ορμή. Κάθε επέτειος είναι αφορμή 
και για έναν απολογισμό. Όχι απλά δεν 
έχουμε κατεβάσει ταχύτατα, αλλά έχου-
με επιταχύνει το έργο μας», είπε ο πρω-
θυπουργός.
«Ακριβώς τρία χρόνια μετά τις εκλογές 

μπαίνουμε πια -έτσι κι αλλιώς- σε προ-
εκλογική χρονιά. Πλούσιο νομοθετικό 
προγραμματισμό έχουμε από το Σεπτέμ-
βριο και μετά, και θέλουμε να καλύψου-
με ένα μέρος του χαμένου χρόνου που 
δαπανήθηκε στην αντιμετώπιση κρίσε-
ων», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. 
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι 

όποιο κόμμα αναδειχθεί πρώτο θα πρέπει 
να έχει και τον πρωθυπουργό. «Αν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι πρώτο κόμμα, τότε ο κ. Τσίπρας 
πρέπει να είναι πρωθυπουργός», είπε. 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης την ανα-

γκαιότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης για 
λόγους πολιτικής σταθερότητας, διευκρι-
νίζοντας όμως πως η αυτοδυναμία δεν 
αποκλείει τη συμμετοχή άλλων κομμάτων 
στην κυβέρνηση. «Μια αυτοδύναμη ΝΔ 
δε σημαίνει μονοκομματική κυβέρνηση», 
είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρου-
λάκη, ο κ. Μητσοτάκης του καταλόγισε 
αλαζονεία.

Ξεκαθάρισε ότι η απλή αναλογική απο-
τελεί «βόμβα» και εξήγησε ότι για κάποιο 
διάστημα η χώρα θα βρεθεί με υπηρεσια-

κή κυβέρνηση, καθώς δε θα μπορέσει να 
σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις πρώτες 
εκλογές.
«Η χώρα υπηρετείται καλύτερα από 

μονοκομματικές κυβερνήσεις. Θέλω να 
εξασφαλίσω την κυβερνητική σταθε-
ρότητα της χώρας. Παίρνω το ρίσκο της 
σταθερότητας, κι αν έχει κάποιο πολιτικό 
κόστος, ας το έχει. Αν αυτό με οδηγήσει 
σε ένα πολιτικό κόστος, γιατί θα έχω να 
διαχειριστώ ένα δύσκολο χειμώνα, ας γί-
νει έτσι» είπε ο πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε πως η πιο 

δύσκολη κρίση που αντιμετώπισε η κυ-
βέρνησή του ήταν οι πυρκαγιές πέρυσι, γι 
αυτό και έχουν αλλάξει δραστικά, όπως 
είπε, οι δράσεις στον τομέα της πρόλη-
ψης. Όσον αφορά την πανεπιστημιακή 
αστυνομία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα 
εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο.

© tvxs.gr
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Κλείνουν σιγά – σιγά οι τελευταί-
ες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό 

εκλογών το φθινόπωρο και οριοθετού-
νται στο μυαλό του Πρωθυπουργού οι 
ημερομηνίες για την εκλογική αναμέ-
τρηση. 

Μιλώντας με κορυφαίο στέλεχος 
στο Μέγαρο Μαξίμου που δε θέλει να 
κατονομαστεί για ευνόητους λόγους, μάς 
εξήγησε τον τρόπο και το χρόνο που σκέ-
φτεται ο Πρωθυπουργός την επόμενη 
εκλογική αναμέτρηση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΡΑΙΟ  

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Για να προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυ-

πουργός ξεκάθαρα χρειάζονται να μη γί-
νουν 2 συγκεκριμένα γεγονότα:
-Πρώτον,	να	έχουμε	ένα	θερμό	επεισό-
διο	με	την	Τουρκία,	που	παρά	το	τεταμέ-
νο	κλίμα	που	συμφέρει	και	τους	δύο,	δε	
φαίνεται	κάτι	τέτοιο	στον	ορίζοντα.
-Δεύτερον,	 να	 μην	 έχουμε	 μία	 κατα-
στροφική	 πυρκαγιά	 ή	 κάποιο	 ακραίο	
φυσικό	φαινόμενο	που	θα	επιφέρει	και	
απώλειες	ζωών.

Στην αντίθετη περίπτωση, είναι δύσκολη 
η προσφυγή, καθώς θα υπάρξει ιδιαίτερα 
αρνητικό γεγονός. Βάσει των παραπάνω 
αποκλείονται ο Ιούλιος και το μέσο Αυ-
γούστου. Ακόμα και προς το τέλος Αυγού-
στου έχουμε περιπτώσεις πυρκαγιών. Θα 
είναι μεγάλο στοίχημα αυτό.

ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ  

ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ο Πρωθυπουργός στα τέλη Ιουλίου θα 

εξετάσει μόνο τα ψηφοδέλτια και θα κά-
νει το πρώτο φιλτράρισμα των υποψηφί-
ων σε όλα τα ψηφοδέλτια. 
Τη λίστα την έχει επιμεληθεί ο Θανά-

σης Νέζης, στενός συνεργάτης του. Μι-
λάμε και για τους πολιτευτές, όχι μόνο 
τους ήδη βουλευτές. Η επιδίωξη είναι 
να υπάρχουν αρκετές γυναίκες και νέοι 
άνθρωποι. Μέχρι τώρα, τα ψηφοδέλτια 
είναι καταρτισμένα κατά 80%. 
Αρχές Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός 

ίσως από τα Χανιά ή την Τήνο που θα 
σπεύσει για ολιγοήμερες διακοπές, θα 
αποφασίσει τις τελικές λίστες, θα πάρει 
τα τηλέφωνα του για να κλείσει κάποια 
πρόσωπα και θα οριστικοποιήσει και την 
τελική λίστα του ψηφοδελτίου Επικρατεί-
ας.

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ  

ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΒΟΥΛΗ

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει μπροστά του 
δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές μάχες. 

Η μία έγινε την Τετάρτη 6 Ιουλίου (σ.σ.: 
η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση 
στη Βουλή), ενώ η δεύτερη μάχη είναι την 
επόμενη εβδομάδα, όπου θα συζητηθεί 
στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Παιδεία, 
όπου επίσης η κυβέρνηση προετοιμάζε-
ται για μάχη με την αντιπολίτευση. 

Η Βουλή θα κλείσει 28 Ιουλίου και θα 
ανοίξει 22 Αυγούστου.

ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ: 18/9 ή 25/9  
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Οι δύο ημερομηνίες που έχει οριστικο-

ποιήσει σχεδόν το Μαξίμου είναι οι 18/9 
και η 25/9. 
Οι λόγοι, όπως μάς εξηγήθηκαν, είναι οι 

εξής: 

Η 11η Σεπτεμβρίου δεν είναι δόκιμη 
ημερομηνία, καθώς 10 – 18/9 είναι η Διε-
θνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι κομ-
βική έκθεση για τους Θεσσαλονικείς. 
Αν γίνουν εκλογές, ουσιαστικά πάει χα-

μένη η έκθεση και θα υπάρξει δυσαρέ-
σκεια. 

Επειδή υπάρχουν εστίες δυσαρέσκειας 
στη Β. Ελλάδα για την κυβέρνηση, κανείς 
δε θα αποτολμήσει να χαλάσει μία έκθε-
ση που φέρνει χρήμα και επενδύσεις στη 
Βόρεια Ελλάδα. 

Η 2η Οκτώβρη, επίσης, είναι μία μακρι-
νή ημερομηνία, καθώς οι δεύτερες εκλο-
γές ουσιαστικά φτάνουν μέχρις τέλος 
Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Αν τις κάνει 25 Σεπτεμβρίου 2022, ο 
Πρωθυπουργός μπορεί να τις προκηρύξει 
αρχές Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τις 25 
Αυγούστου εάν τις κάνει 18 Σεπτεμβρίου 
2022. 

Οι περισσότερες πιθανότητες συγκε-
ντρώνονται στις 18 Σεπτεμβρίου.

ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ  
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ  

ΠΑΠΠΑ – ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
Σημαντική υποσημείωση. Σύμφωνα με 

δικαστικές πληροφορίες, αρχές Σεπτέμ-
βρη θα εκκινήσει η διαδικασία του Ειδι-
κού Δικαστηρίου για Παππά, Παπαγγελό-
πουλο. Το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα τοξι-
κό και βεβαίως όσα θα ακουστούν στην 
αίθουσα θα βαρύνουν πολύ το κλίμα και 
στο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη ΔΕΘ 
με ένα σημαντικό καλάθι νέων αυξήσε-
ων για την επόμενη τετραετία. Εκτός από 
το επιτελικό κράτος 2.0 και το Ολοήμερο 
Σχολείο 2.0, θα ανακοινώσει νέα αύξηση 
στον κατώτατο μισθό, αύξηση 6% στις 
κύριες συντάξεις, μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών, κατάργηση εισφοράς αλλη-
λεγγύης και κούρεμα του τέλους επιτη-
δεύματος.

© primenews.press

Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery

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

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340

NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine
 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Pick up / Delivery:
Pick up / Delivery:

450-688-6340450-688-6340

Online Orders:
Online Orders:

greektowngrill.ca
greektowngrill.ca

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

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οριστικοποιήθηκαν οι πρόωρες εκλογές  
στην Ελλάδα για 18/9 ή 25/9
Τέλη Ιουλίου ο Πρωθυπουργός καταρτίζει τα ψηφοδέλτια  
και αρχές Αυγούστου το Επικρατείας
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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Ένα ποικίλο 

και ευχάριστο 
πρόγραμμα στο 

1570AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Η φθηνή τουρκική λίρα φέρνει  
τους Ελληνοκύπριους στα Κατεχόμενα
«Πληθωρισμός και πτώση της τουρ-

κικής λίρας οδηγούν στα Κα-
τεχόμενα τους Ελληνοκύπριους» τιτλο-
φορείται το κεντρικό και αποκαλυπτικό 
θέμα του δικτύου ενημέρωσης σε θέμα-
τα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, Euractiv. 
Πρόκειται για ρεπορτάζ που δημιουργεί 
προβληματισμό, τόσο στα εδάφη της 
ελεύθερης Κύπρου όσο και εκτός συνό-
ρων, σχετικά με το τι μπορεί να σημάνει 
για την οικονομία και τη διπλωματία 
αυτή η μεταστροφή του καταναλωτικού 
κοινού. 
Το κείμενο – άρθρο αρχίζει: «Σύμφω-

να με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής 
εφημερίδας Χαλκίν Σεσί την περασμένη 
εβδομάδα, πάνω από 2 εκατ. ξένοι υπή-
κοοι και περισσότεροι από 1 εκατ. ήταν οι 
Ελληνοκύπριοι που πέρασαν στα Κατεχό-
μενα κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2022. 
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το 65% 
όσων εισήλθαν στα Κατεχόμενα από τα 
οδοφράγματα είναι Ελληνοκύπριοι. Κατά 
τη διάρκεια του πενταμήνου Ιανουαρίου 
– Μαΐου 2022 εισήλθαν στα Κατεχόμενα 
1.033.953 Ελληνοκύπριοι, ενώ παράλληλα 
εισήλθαν και 567.166 άτομα από 40 δια-
φορετικές χώρες. Ο αριθμός των Ελληνο-
κυπρίων που εισήλθαν στα Κατεχόμενα 
αυξήθηκε κατά 16,208%, ενώ των υπηκό-
ων τρίτων χωρών κατά 5,771% σε σχέση 
με το 2021. Φαντάζει τρομακτικό το νού-
μερο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πληθυ-
σμός των Ελληνοκυπρίων είναι κοντά στις 
900 χιλιάδες, κάτι που σημαίνει δυνητικά 
ότι όλοι οι Ελληνοκύπριοι πέρασαν τουλά-
χιστον μία φορά στα κατεχόμενα από την 
Τουρκία εδάφη της Κύπρου».
Το κείμενο συνεχίζεται ως εξής: «Αν και 

οι λόγοι που κάνουν τους Ελληνοκύπρι-
ους να εισέρχονται στα Κατεχόμενα είναι 
πολλοί, σημαντικότεροι τους τελευταίους 
μήνες είναι η αύξηση του πληθωρισμού 
και η άνοδος των τιμών. Ο πληθωρισμός 
(Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατανα-
λωτή) παρουσίασε αύξηση 8,8% το Μάιο 
του 2022, σε σχέση με αύξηση 8,6% τον 
Απρίλιο του 2022 και 7,13% το Μάρτιο, 
ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐ-
ου 2022 είναι στο 6,9%. Η κατηγορία που 
ξεχωρίζει στις μεγάλες αυξήσεις είναι 
αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας, με άνοδο 
44,55% σε ετήσια βάση, του πετρελαίου 
41,24%, της βενζίνης 26,18% και του υγρα-
ερίου 34,55%».

Στα Κατεχόμενα, πάλι, η τουρκική λίρα 
ως επίσημο νόμισμα κατρακυλάει, με την 
ισοτιμία να έχει φτάσει στις 17,5 λίρες για 
ένα ευρώ, κάνοντας το σύνολο των προϊό-
ντων στα Κατεχόμενα να είναι ασύγκριτα 

φθηνότερα και «μαγνήτης» για τους τα-
λαιπωρημένους οικονομικά Ελληνοκύπρι-
ους, που βλέπουν την αγοραστική τους 
δύναμη να εξασθενεί. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε 

τις οικονομικές συνθήκες για τους Ελλη-
νοκύπριους πολίτες, που ήταν ήδη επι-
βαρυμένες από τη διετή πανδημία του 
κορωνοϊού και το κλείσιμο των συνόρων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, που είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από 
τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αναζητώντας τις πιο πρόσφορες λύσεις 

για την αύξηση της αγοραστικής τους 
δύναμης, οι Ελληνοκύπριοι βρήκαν στα 
Κατεχόμενα τη λύση για φθηνά καύσιμα 
και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Αυτό 
όμως είχε και έχει αντίκτυπο στις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες των εμπόρων 
της ελεύθερης Κύπρου, αλλά και στα φο-
ρολογικά έσοδα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Σ’ αυτό συμβάλλει και το καθεστώς 
της Πράσινης Γραμμής που χωρίζει την 
ελεύθερη Κύπρο από τα Κατεχόμενα, με 
την ελευθερία στις μετακινήσεις ανθρώ-
πων αλλά και προϊόντων. Κάτι που επι-
σημαίνει και ο γενικός γραμματέας του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Μάριος Τσακής, ο 
οποίος μίλησε στο Euractiv.
«Δεν είναι κάτι νέο η μετακίνηση από τις 

ελεύθερες προς τις κατεχόμενες περιοχές. 
Σ’ αυτό έχει συμβάλει και το καθεστώς 
της Πράσινης Γραμμής, που επιτρέπει την 
αγορά προϊόντων μέχρι 260 ευρώ το άτο-
μο, ανά είσοδο – έξοδο στα Κατεχόμενα» 
σημειώνει ο κ. Τσακής.
Το καθεστώς της Πράσινης Γραμμής, ή 

επίσημα «Παρεμβαλλόμενη γραμμή του 
Ο.Η.Ε. στην Κύπρο», είναι το όριο μετα-
ξύ ελεύθερων και κατεχόμενων από την 
Τουρκία περιοχών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Όπως και όλα τα εδάφη του νη-

σιού ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις 30 
Δεκεμβρίου 1963 μετά από συμφωνία Ελ-
ληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και Άγγλων, 
όταν ξέσπασαν οι πρώτες σοβαρές δια-
κοινοτικές ταραχές στη νεαρή ακόμη τότε 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
Σκοπός της ήταν να αποτρέψει κλιμάκω-

ση της έντασης μεταξύ Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων. Ονομάστηκε «Πράσι-
νη Γραμμή» επειδή ο τότε διοικητής των 
βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο, στρα-
τηγός Γιανγκ, τη χάραξε με πράσινο μολύ-
βι πάνω στο χάρτη. Τότε δεν εκτεινόταν σε 
όλο το νησί, υπήρχε μόνο στη Λευκωσία 
και αργότερα εκεί όπου υπήρχαν Τουρ-
κοκυπριακοί θύλακες. Από το Μάρτιο του 
1964, οπότε κατέφθασαν στο νησί στρατι-
ώτες του ΟΗΕ, η φύλαξή της έχει ανατεθεί 
σε αυτούς. Επεκτάθηκε κατά πολύ μετά 
την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 
1974. Η γραμμή αυτή εκτείνεται πλέον σε 
μήκος 300 χλμ. και χωρίζει το νότιο από 
το βόρειο μέρος του νησιού, στο οποίο 
έχει δημιουργηθεί ένα μη αναγνωρισμένο 
κράτος.

Η Πράσινη Γραμμή ελέγχεται από τους 
άνδρες των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), οι 
οποίοι φροντίζουν για τη διατήρηση της 
ομαλότητας στην περιοχή. Ονομάζεται 
επίσης Νεκρή ζώνη και Γραμμή κατάπαυ-
σης του πυρός.

Η Πράσινη Γραμμή χωρίζει από το 1964 
τη Λευκωσία σε δύο μέρη, καθιστώντας 
την τη μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα 
στον κόσμο σήμερα. 

Πρόσωπα και προϊόντα διακινούνται 
από εννέα σημεία διέλευσης, που είναι 
τα εξής: Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς), 
Άγιος Δομέτιος, Πέργαμος, Στροβίλια, 
οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς), Αστρο-
μερίτης – Ζώδια, Κάτω Πύργος – Καρα-
βοστάσι, Λεύκα – Απλίκι και Δερύνεια. 
Υπάρχουν άλλα δύο σημεία διέλευσης, τα 

οποία όμως έχουν μείνει μόνο στα χαρτιά, 
καθώς δεν έχουν ανοίξει ποτέ και είναι τα 
Κόκκινα – Παχύαμμος και Κάτω Πύργος – 
Κόκκινα.
«Η επιλογή των Κύπριων συμπολιτών μας 

να περνούν στα Κατεχόμενα οφείλεται 
στην ακρίβεια, καθώς οι τιμές των προϊό-
ντων έχουν αυξηθεί και η αγοραστική δύ-
ναμη των πολιτών στις ελεύθερες περιο-
χές έχει μειωθεί» λέει στο Euractiv ο Μά-
ριος Τσακής, προσθέτοντας ότι «κανείς 
δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι’ αυτό, 
καθώς προέχει η επιβίωσή τους».
Το αίσθημα της επιβίωσης είναι ισχυρό-

τερο από την ενίσχυση του ψευδοκρά-
τους και τα πατριωτικά αισθήματα των 
Κυπρίων απέναντι στους κατακτητές.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται 

στα καύσιμα, όπως επισημαίνει ο Μάριος 
Τσακής, με πολλούς να καταφεύγουν στα 
Κατεχόμενα για να γεμίσουν τα ρεζερβου-
άρ των αυτοκινήτων τους, δημιουργώντας 
πρόβλημα στους βενζινοπώλες της περιο-
χής της Λευκωσίας, που πλέον αντιμετω-
πίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.
Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες από κυβερνητικές πηγές, προγραμ-
ματίζεται να χρωματίζονται τα καύσιμα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να γίνε-
ται έλεγχος ποιοι γεμίζουν τα ρεζερβουάρ 
τους στις κατεχόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με το γ.γ. του ΚΕΒΕ, το πρό-
βλημα αυτό εντοπίζεται στην περιοχή της 
Λευκωσίας, καθώς είναι μακρινές οι απο-
στάσεις για τους υπόλοιπους Κύπριους 
πολίτες να περάσουν στην τουρκοκυπρι-
ακή πλευρά.

Όμως, δεν είναι τα καύσιμα ο μόνος το-
μέας που χάνει έσοδα από τις μετακινή-
σεις στα Κατεχόμενα, με αρκετές επιχει-
ρήσεις στην ένδυση, στην υπόδηση αλλά 
και στα προϊόντα καθημερινής χρήσης να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά 
προβλήματα, χωρίς όμως να είναι γνωστό 
το μέγεθος του προβλήματος, σύμφωνα 
με τον Μάριο Τσακή.
Όπως τονίζει ο κ. Τσακής, «οι ισορρο-

πίες είναι λεπτές για τις αποφάσεις που 
μπορεί να πάρει η κυβέρνηση, ώστε να 
προστατεύσει τους εμπόρους στην ελεύ-
θερη Κύπρο. Κάθε απόφαση θα πρέπει να 
παρθεί προσεκτικά, ώστε να μην εγείρει 
ζητήματα στην τουρκοκυπριακή πλευρά 
ότι γίνεται προσπάθεια να στραγγαλιστεί 
η οικονομία στα Κατεχόμενα. Κάτι που 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την 
ηγεσία των Τουρκοκυπρίων αρνητικά για 
την επίλυση του κυπριακού ζητήματος».

© zougla.gr
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η πραγματικότητα της τουρκικής απειλής και η 
βολική εξήγηση περί «εσωτερικής κατανάλωσης»
Από το 2014 έως το 2018 στην Τουρ-

κία έγιναν 3 προεδρικές εκλογές, 4 
βουλευτικές εκλογές και 1 δημοψήφι-
σμα, στα οποία νικητής αναδείχθηκε ο 
πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος ήδη κυ-
βερνούσε τη χώρα από το 2002. Στη δι-
άρκεια της περιόδου από το 2018 μέχρι 
και σήμερα, ήταν ίσως η πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια, που η Τουρκία 
δεν είχε κάποια εκλογική διαδικασία.

Νίκος Μελέτης* 
© Liberal.gr

Κι όμως, στο διάστημα αυτό, η Τουρκία 
προχώρησε στη σύλληψη και υλοποίηση 
του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, θεμελί-
ωσε το Δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
προχώρησε μονομερώς και αυθαίρετα 
στη χάραξη των εξωτερικών ορίων αυτού 
που θεωρεί δική της Υφαλοκρηπίδα στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τέλος, διαμόρ-
φωσε την τελευταία ακραία διεκδίκηση 
της εναντίον της Ελλάδας, συνδέοντας τη 
συνέχιση της ελληνικής κυριαρχίας στα 
νησιά του Αιγαίου με την απαίτηση αφο-
πλισμού τους.

Όλα αυτά προφανώς δεν έγιναν για 
προεκλογικούς σκοπούς ή για να καλυ-
φθούν επικοινωνιακές ανάγκες του Τα-
γίπ Ερντογάν και για εσωτερική κατανά-
λωση. 
Ο τουρκικός επεκτατισμός και αναθεω-

ρητισμός εξυπηρετούν την καλλιέργεια 
του εθνικιστικού φρονήματος, το οποίο 
έχει ανάγκη ο κάθε Τούρκος ηγέτης, όμως 
δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά είναι η αι-
τία, της ισλαμο-εθνικιστικής στροφής της 
Τουρκίας και της προσπάθειας για ανάδει-
ξη της σε μια «ανεξάρτητη» περιφερειακή 
δύναμη.

Δυστυχώς, διαχρονικά όλες οι πολιτικές 
ηγεσίες της Ελλάδας υποκύπτουν στον 
πειρασμό, να αποδίδουν τόσο την επι-
θετική ρητορική όσο και τις επιθετικές 
ενέργειες της Τουρκίας, στην ανάγκη να 
κερδηθεί το «εσωτερικό ακροατήριο», 
να ερεθιστεί το εθνικιστικό ένστικτο των 
ψηφοφόρων και να υπάρξει συσπείρωση 
τους ενόψει των εκάστοτε εκλογών.

Αυτή είναι πάντοτε μια βολική και εύκο-
λη θεώρηση της Τουρκίας, που δεν επι-
βάλει άμεσες αντιδράσεις και σχεδιασμό 
μακροχρόνιας στρατηγικής και δικαιολο-
γεί ενίοτε τη στωικότητα απέναντι στην 
τουρκική επιθετικότητα.

Επίσης, όπως συνέβη και στη Σύνοδο Κο-
ρυφής του ΝΑΤΟ, το παζάρι του Ερντογάν, 
που προφανώς δεν απέδωσε όσα επεδί-
ωκε, αλλά του έδωσε πάντως όσα μπο-
ρούσε να πάρει, στην Ελλάδα έδωσε την 
ευκαιρία για μια αντιπαράθεση εντελώς 
παραπλανητική. 
Η αντιπολίτευση ασκώντας κριτική για τα 

«κέρδη» του Ερντογάν έριξε την κυβέρνη-
ση στην παγίδα, ώστε να απολογείται για 
τις παραχωρήσεις που έκαναν οι Σουηδοί 
και Φινλανδοί και το ραντεβού και τις 
υποσχέσεις που προσέφερε ο πρόεδρος 
Μπάιντεν. 
Λες και η όποια ελληνική κυβέρνηση θα 

μπορούσε να μπει μπροστά και να βάλει 
βέτο σε όλα, ζητώντας να πάρουν πίσω τις 
δεσμεύσεις τους η Σουηδία και η Φινλαν-
δία και ο πρόεδρος Μπάιντεν να δηλώσει 
ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις εντο-
λές της Αθήνας, ώστε ο Τ. Ερντογάν να φύ-
γει με άδεια χέρια. 
Με αυτή την παγίδα όμως, οι κυβερνη-

τικοί παράγοντες βρέθηκαν στον άχα-
ρο ρόλο, αντί να κάνουν μια ρεαλιστική 
αποτύπωση της παρουσίας του Τούρκου 
προέδρου στο ΝΑΤΟ, να προσπαθούν να 

υποβαθμίσουν όχι μόνο την παρουσία 
του Ερντογάν στη Μαδρίτη, αλλά και την 
ουσία και το βάθος της απειλής εναντίον 
της Ελλάδας.

Μεγαλύτερο λάθος φυσικά από την 
υποτίμηση του αντιπάλου δεν υπάρχει…
Ακόμη κι αν ο Ταγίπ Ερντογάν απευθύ-

νεται και στην εσωτερική κοινή γνώμη, με 
τις δηλώσεις του που εδώ και μήνες ακού-
γονται σχεδόν κάθε ημέρα σαν «Πολεμικά 
Ανακοινωθέντα» εναντίον της Ελλάδας, δε 
σημαίνει ότι μόλις δει τις δημοσκοπήσεις 
να ανεβάζουν τα ποσοστά του ή ακόμη κι 
αν κερδίσει τις επόμενες κρίσιμες εκλογές, 
όλα αυτά θα εξαφανισθούν δια μιας.

Η απλή αναζήτηση τού πως κτίσθηκε η 
θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και της «Γα-
λάζιας Πατρίδας» από το 1974 και μετά 
θα μπορούσε να πείσει και τους πλέον 
δύσπιστους, ότι κάθε θεωρία, κάθε αμφι-
σβήτηση που διατυπώνεται εναντίον της 
χώρας σε προεκλογική ή μη περίοδο, μέ-
νει, και πάνω σε αυτή κτίζει ο επόμενος 
πρόεδρος, ο επόμενος Τούρκος πρωθυ-
πουργός.
Για το λόγο αυτό δε θα πρέπει με τόση 

ελαφρότητα να υποτιμάται η επιθετική 
τουρκική πολιτική και πολύ περισσότερο 
να επιστρατεύεται αυτή η επιχειρηματο-
λογία, που τελικά οδηγεί σε εφησυχασμό 
και επανάπαυση...

Είναι επίσης σοβαρό λάθος, να αποδίδε-
ται η επιθετική ρητορική του Ταγίπ Ερντο-
γάν σε λόγους επικοινωνιακούς, καθώς 
έτσι αποδυναμώνεται και η προσπάθεια 
της Ελλάδας να πείσει τη διεθνή κοινό-
τητα, ότι απέναντι της έχει έναν επικίν-
δυνο αναθεωρητισμό και όχι απλώς έναν 
πολιτικό, που για να μαγέψει τους ψη-
φοφόρους του λέει και καμιά κουβέντα 
παραπάνω για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση, 
η οποία δείχνει με το πρόγραμμα εξοπλι-
σμών που έχει δρομολογήσει ότι αντιλαμ-
βάνεται την τουρκική απειλή, δεν πρέπει 
να στέλνει αντιφατικά μηνύματα.

Όσο κι αν θέλουμε να αποφεύγουμε τη 
σκληρή πραγματικότητα των ελληνοτουρ-
κικών, τόσο αυτή θα επανέρχεται ως κα-
κός εφιάλτης. Η Τουρκία αποτελεί συστη-
μική απειλή για τη χώρα μας και οι κινή-
σεις, οι δηλώσεις, οι αναφορές, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται υπό αυτό το πρίσμα.

Διαφορετικά, δε θα είχαμε παρά να κά-

νουμε υπομονή, να ακυρώσουμε τα εξο-
πλιστικά και να περιμένουμε ο τουρκικός 
λαός να μας απαλλάξει από τον Ερντογάν.
*Ο	Νίκος	Μελέτης	γεννήθηκε	στην	Κεφαλλο-
νιά	 το	 1962.	 Είναι	 απόφοιτος	 του	 Τμήματος	

Πολιτικών	 Επιστημών	 της	 Νομικής	 Σχολής	
Αθηνών.	 Άρχισε	 να	 εργάζεται	 ως	 δημοσιο-
γράφος	 το	 1987.	 Από	 το	 1990	 καλύπτει	 το	
διπλωματικό	ρεπορτάζ,	αρχικά	στην	ΕΡΤ	και	
κατόπιν	και	στην	εφημερίδα	«Έθνος».	Αρθρο-
γραφεί	στο	liberal.gr.	
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Οι εμβολιασμένοι γενούν μωρά  
με κατεστραμμένο ανοσοποιητικό
Μετά τον εμβολιασμό... έρχεται η κατασκευή  
του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών

Η Αυστραλία εμβολίασε μαζικά 
τον πληθυσμό της πέρυσι, κατα-

στρέφοντας το ανοσοποιητικό σύστη-
μα αμέτρητων εκατομμυρίων ανθρώ-
πων. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι γε-
νούν μωρά με κατεστραμμένο ανοσο-
ποιητικό, όλα λόγω των εμβολιασμών.
Η Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, 

έχει δει σχεδόν 10πλάσια αύξηση τις 
τελευταίες εβδομάδες των αποκαλού-
μενων «μωρών πανδημίας», που πρέ-
πει να μεταφερθούν εσπευσμένα σε 
μονάδα εντατικής για νοσηλεία. 
Οι αναφορές δείχνουν, ότι αυτά τα 

μωρά αναπτύσσουν μια μυστηριώδη 
αναπνευστική ασθένεια, που απαιτεί 
κρίσιμη ιατρική παρέμβαση. 
Τα μέσα ενημέρωσης αποκαλούν την 

ασθένεια αναπνευστικό συγκυτιακό 
ιό [1] ή RSV.

Κάθε χρόνο, περίπου 120.000 μικρά 
παιδιά λέγεται ότι πεθαίνουν από RSV. 
Και στη Νέα Νότια Ουαλία, τα ποσο-
στά του εκτινάχθηκαν από 355 περι-
πτώσεις την εβδομάδα, μόλις πριν από 
τρεις εβδομάδες, σε 3.775 περιπτώ-
σεις την εβδομάδα αυτή τη στιγμή!
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Daily 

Mail με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ανέφερε ότι αυτά τα μωρά αρρωσταί-
νουν και πεθαίνουν επειδή «δεν έχουν 
ανοσία». Αυτό δείχνει ότι οι γονείς των 
παιδιών, και κυρίως οι «πλήρως εμβο-
λιασμένες» μητέρες τους, δεν τους πα-
ρέχουν την κατάλληλη ανοσία.
Αναγνωρίζοντας ότι τα «εμβόλια» του 

κορωνοϊού της Γουχάν (Covid-19) κατα-
στρέφουν την αναπαραγωγική διαδι-
κασία, είναι λογικό ότι εκείνα τα μωρά 
που με κάποιο τρόπο καταφέρνουν 
να επιβιώσουν, θα είναι περισσότερο 
από πιθανό ανυπεράσπιστα από άπο-
ψη ανοσοποιητικού, όπως βλέπουμε 
τώρα.

ΤΑ ΜΩΡΑ ΜΕ RSV ΒΓΑΙΝΟΥΝ 
«ΘΕΤΙΚΑ» ΚΑΙ ΣΕ COVID
Γιατροί που είναι εξοικειωμένοι με 

την ασθένεια, λένε ότι τα παιδιά που 
γεννιούνται με αυτήν, αναπτύσσουν 
σοβαρές ασθένειες «από την επαφή με 
ιούς που δεν έχουν συναντήσει πριν», 
όπως η γρίπη και ο covid, που φαίνε-
ται να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με 
τον RSV. Ο Δρ. Φίλιπ Μπρίτον από το 
Νοσοκομείο Παίδων στο Westmead 

λέει, ότι μια ανάλυση των εισαγω-
γών στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
(ΜΕΘ) σε όλη την Αυστραλία, δείχνει 
ότι τα μωρά με RSV είναι θετικά τόσο 
για γρίπη όσο και για covid, όλα τους 
ταυτόχρονα. 
«Τον τελευταίο μήνα περίπου, έχου-

με δει τέσσερις φορές τις εισαγωγές 
σε νοσοκομείο από γρίπη σε παιδιά 
από ό,τι για τον covid», είπε στη Daily 
Telegraph.

Αυτή τη στιγμή, περίπου το 5% όλων 
των παιδιών που παρουσιάζουν αυτές 
τις συν-λοιμώξεις πρέπει να εισαχθούν 
στη ΜΕΘ. Ο Britton λέει, ότι αυτό εί-
ναι «πολύ ανησυχητικό» και ασυνήθι-
στο. 
«Περίπου τα μισά από τα παιδιά δεν 

είχαν προ υπάρχουσες συνθήκες υγεί-
ας, με τον αυξημένο αριθμό εισαγω-
γών να ασκεί πίεση στο νοσοκομειακό 
σύστημα», προσθέτει η Daily Mail. 
«Μερικά από τα «μωρά πανδημίας» 

παρουσιάζουν φλεγμονή στο στήθος, 
τον εγκέφαλο και την καρδιά που προ-
καλούνται από τη γρίπη, τον Covid και 
τον RSV».
Το RSV, το οποίο τεχνικά υπάρχει εδώ 

και λίγο καιρό, δεν έχει δει τέτοια άνο-
δο από τότε, το μαντέψατε: ακριβώς 
την εποχή που ξεκίνησε το Operation 
Warp Speed [2].
«Μεταξύ αυτής της ομάδας που 

ήταν προηγουμένως καλά… Δεν εί-
ναι απλώς μια λοίμωξη στο στήθος, 
μερικά από αυτά τα παιδιά μπορεί 
να επηρεαστούν από τη γρίπη που 
επηρεάζει την καρδιά και τον εγκέ-

φαλο», προειδοποίησε περαιτέρω o 
Μπρίτον για τη σοβαρότητα της νόσου 
όπως εμφανίζεται τώρα στο νεογνά.

Οι αναφορές δείχνουν ότι περίπου το 
20% των μωρών που αναπτύσσουν RSV 
στην Αυστραλία, αναπτύσσουν επίσης 
δυνητικά θανατηφόρα βρογχιολίτιδα. 
Περίπου το 40% αυτών καταλήγουν να 
πρέπει να εισαχθούν στο νοσοκομείο.
Ο ερευνητής μολυσματικών ασθενει-

ών Δρ Τζον – Σεμπάστιαν Ίντεν λέει, 
ότι η τριπλή σύγκρουση του RSV, της 
γρίπης και του κορωνοϊού εξαντλεί το 
τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
Νοσοκομείου Παίδων Westmead του 
Σίδνεϋ.
«Υπάρχει ένα εκτεταμένο ξέσπασμα 

τριών ιών», είπε ο Ίντεν στη Daily Mail 
Australia [3] – και να έχετε κατά νου το 
γεγονός, ότι η Αυστραλία βρίσκεται επί 
του παρόντος στο χειμώνα, καθώς βρί-
σκεται στο νότιο ημισφαίριο.
«Με τον Covid να έχει στρωθεί 

στην κορυφή, αυτοί είναι τρεις κύ-
ριοι ιοί που θα οδηγήσουν σε νοση-
λεία», πρόσθεσε.

© primenews.press

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] https://wikihealth.gr/health/
loimoxi-apo-ton-anapneystiko-
sygkytiako-io-rsv/
[2] Operation Warp Speed
[3] https://www.dailymail.co.uk/
news/article-10958689/Covid-19-
Australia-Pandemic-babies-no-
immunity-viruses-ending-ICU.html

Τι είναι ο 
Αναπνευστικός  

Συγκυτιακός Ιός 
(RSV)

Ο ορολογικός έλεγχος για τον αναπνευστικό 
συγκυτιακό ιό χρησιμοποιείται, προκειμέ-

νου να διαπιστωθεί αν μια λοίμωξη οφείλεται 
στο συγκεκριμένο ιό. Ο αναπνευστικός συγκυτια-
κός ιός (Respiratory Syncytial Virus, RSV) προκαλεί 
λοιμώξεις των αναπνευστικών οδών σε ασθενείς 
όλων των ηλικιών. Ο αναπνευστικός συγκυτιακός 
ιός, αποτελεί την κύρια αιτία των λοιμώξεων του 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος κατά τη 
διάρκεια της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. 
Ο ιός έχει παγκόσμια εξάπλωση και προκαλεί 

κυρίως επιδημική λοίμωξη του αναπνευστικού 
συστήματος σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ο ιός εί-
ναι εξαιρετικά μεταδοτικός και περισσότερο από 
το 50% όλων των παιδιών έως την ηλικία του ενός 
έτους έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό και σχεδόν όλα 
τα παιδιά έχουν μολυνθεί από τον ιό μέχρι την 
ηλικία των 2-3 ετών. Ο RSV προσβάλλει τα επι-
θηλιακά κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος και οδηγεί στη δημιουργία χαρακτη-
ριστικών μεγάλων συγκυτίων (συνένωση δηλαδή 
πολλών κυττάρων). Η εξάπλωση του ιού στους 
ιστούς πιθανόν να γίνεται με την κύτταρο-προς-
κύτταρο σύντηξη. Η νέκρωση των εν λόγω συ-
γκυτίων, δημιουργεί φλεγμονώδη εκκρίματα και 
απόφραξη της αναπνευστικής οδού, οδηγώντας 
στην πρόκληση διάφορων προβλημάτων. 

Στη συνέχεια, η κάθοδος των ιών στο κατώτε-
ρο αναπνευστικό σύστημα, μπορεί να οδηγήσει 
σε οίδημα και σύμπτυξη των κυψελίδων. Στους 
περισσότερους ασθενείς, η λοίμωξη με τον ανα-
πνευστικό συγκυτιακό ιό προκαλεί μόνο ήπια 
συμπτώματα, συχνά δύσκολα διακριτά από αυτά 
του κοινού κρυολογήματος και άλλων ήπιων λοι-
μώξεων του αναπνευστικού. Το 75% του συνόλου 
αυτών των λοιμώξεων σε βρέφη, διαδράμουν 
ακίνδυνα ως ρινίτιδα ή ρινοφαρυγγίτιδα, ενώ 
σπανιότερα μπορεί να παρατηρηθούν επιπλοκές, 
όπως η ωτίτιδα. 

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός μπορεί να 
προκαλέσει βρογχιολίτιδα και πνευμονία, που 
οδηγεί σε σοβαρή αναπνευστική νόσο που απαι-
τεί νοσηλεία. Η εμφάνιση των σοβαρότερων μορ-
φών της νόσου είναι πιο πιθανό να συμβούν σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς ή πρόωρα βρέ-
φη. Στα εύκρατα κλίματα υπάρχει ένα ετήσιο μο-
τίβο εμφάνισης επιδημιών από τον RSV κατά τη 
διάρκεια των χειμερινών μηνών. 

Στα τροπικά κλίματα, η λοίμωξη είναι πιο συχνή 
κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών. Η φυ-
σική μόλυνση με τον αναπνευστικό συγκυτιακό 
ιό δεν επάγει προστατευτική ανοσία και έτσι οι 
άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν και να νοσήσουν 
πολλές φορές.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
© athenslab.gr/diagnostikes-exetaseis/
anapneustikos-sugkutiakos-ios-rsv-antisomata-
igm-662
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Για το χάος στα αεροδρόμια φταίει  
ο μη προγραμματισμός της κυβέρνησης 
Σύμφωνα με τον ειδικό της αεροπορίας, Mehran Ebrahimi 

Για τον ειδικό της αεροπορίας κα-
θηγητή Mehran Ebrahimi (φωτ.), το 

χάος που επικρατεί στα Καναδικά αερο-
δρόμια δεν προκαλεί έκπληξη, λόγω της 
κακής διαχείρισης του τομέα της αεροπο-
ρίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
«Κανείς δεν τα έχει πάει χειρότερα από 

εμάς, μεταξύ των βιομηχανικών χωρών, 
όσον αφορά το σχεδιασμό μετά την παν-
δημία», δήλωσε ο καθηγητής στο τμή-
μα διοίκησης στο Université du Québec 
à Montréal (UQAM), σε συνέντευξή του 
σε γαλλική ημερήσια εφημερίδα. Όπως 
είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια των μη-
νών αδράνειας, οι αεροπορικές εταιρείες 
πραγματοποίησαν μαζικές απολύσεις και 
ορισμένοι από τους εργαζόμενους δεν 
επέστρεψαν.
«Θα έπρεπε να είχαμε βοηθήσει τις αε-

ροπορικές εταιρείες να διατηρήσουν το 
προσωπικό και την τεχνογνωσία τους. Αντ’ 
αυτού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χρει-
άστηκε περισσότερους από 14 μήνες για 
να παρέμβει και πάλι πολύ αδέξια. Κατά 
την ίδια περίοδο, η AIR FRANCE έλαβε 9 
δισεκατομμύρια ευρώ και η LUFTHANSA 
έλαβε 14 δισεκατομμύρια», αναλύει ο κ. 
Ebrahimi.
Ενώ η ανάκαμψη του τομέα των αεροπο-

ρικών εταιρειών είναι ταχύτερη από ό,τι 
αναμενόταν, η έλλειψη προσωπικού επη-
ρεάζει όλους τους τομείς, από τους φορείς 
διαχείρισης αποσκευών, τους πράκτορες 
εξυπηρέτησης πελατών έως το προσωπι-
κό τελωνείων και υποστήριξης, όπως εκεί-
νοι που καθαρίζουν τα αεροσκάφη. Αλλά 
για την UNIFOR, η οποία εκπροσωπεί τους 
πράκτορες αεροπορικών υπηρεσιών στην 
AIR CANADA, ο μεγαλύτερος αερομετα-
φορέας της χώρας θα μπορούσε να κάνει 
περισσότερα για να προσελκύσει εργαζό-
μενους.
«Υπήρχε πρόβλημα έλλειψης πριν από 

την πανδημία αλλά τώρα τα πράγμα-
τα επιδεινώθηκαν. Η Air Canada είναι 
πραγματικά στη ρυμούλκηση», δήλωσε ο 
Olivier Carrière, Βοηθός Διευθυντής στο 
Unifor Québec.

ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
Αυτοί οι υπάλληλοι, οι οποίοι συχνά 

πρέπει να αντιμετωπίσουν το θυμό των 
επιβατών, προσλαμβάνονται με 16,50 δο-
λάρια την ώρα, πολύ λίγα για να αντιμε-

τωπίσουν το άγχος που ζουν καθημερινά. 
«Οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο προ-
σφέρει περισσότερα από αυτό το μισθό. 
Πώς θέλετε να προσελκύσουμε κόσμο;» 
ρωτάει.

ΟΙ 5 ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ 

Για αρκετές εβδομάδες, τα ταξίδια έχουν 
γίνει πηγή άγχους για τους επιβάτες λόγω 
του χάους στα αεροδρόμια. Ο Καναδάς 
δεν είναι μόνος σε αυτήν την κατάσταση, 
αλλά πώς συγκρίνεται με άλλες χώρες; Τι 
εξηγεί τα τρέχοντα προβλήματα; 

1) ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Οι καναδοί αερομεταφορείς έχουν επί-
σης την ευθύνη τους στην τρέχουσα κατά-
σταση με κακό σχεδιασμό και στελέχωση 
πτήσεων. «Είναι ένοχοι για τη δημοσίευ-
ση ενός προγράμματος που δεν μπορούν 
να εκπληρώσουν σήμερα. Είναι θύματα 
του δικού τους λάθους. Υποτίμησαν το 
σημερινό κύμα. Όταν αναμένουμε τη δη-
μιουργία τόσων πολλών δυνατοτήτων, θα 
πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είμαστε σε 
θέση να παραδώσουμε», λέει ο Jacques 
Roy, καθηγητής διαχείρισης μεταφορών 
στο HEC Montréal. Η Air Canada έχει έκτο-
τε εγκαταλείψει 150 πτήσεις την ημέρα 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

2) ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Την περασμένη άνοιξη, η Διεθνής Ένωση 

Αερομεταφορών (IATA) προέβλεψε επι-
στροφή στο προ πανδημίας πλαίσιο... το 
2024. Αλλά άλλοι ειδικοί πίστευαν, ότι η 
ανάκαμψη θα ερχόταν πολύ νωρίτερα 
από αυτό. «Είδα μια ανάρρωση πιο γρή-
γορα, απλά μιλώντας με τους ανθρώπους 
γύρω μου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
όλοι ήθελαν να πάνε στο Νότο. Έτσι, δεν 
πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε το κύμα 
των ανθρώπων που θέλουν να φύγουν», 
δήλωσε ο Jacques Roy, καθηγητής στο HEC 
Montréal.

3) ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ

Λονδίνο, Λισαβόνα, Παρίσι, Νέα Υόρκη, 
Σικάγο... Το Μόντρεαλ δεν είναι το μόνο 
που βιώνει την κατάσταση, που βιώνουμε 

στο αεροδρόμιο. Κάθε μικρό σφάλμα προ-
καλεί μια σειρά από διαδοχικά προβλήμα-
τα. Στο Παρίσι και αλλού στη Γαλλία, οι ερ-
γαζόμενοι στα αεροδρόμια απεργούν και 
απαιτούν μισθούς που συμβαδίζουν με 
τον πληθωρισμό. Επίσης στο Παρίσι, ένα 
τεχνικό πρόβλημα οδήγησε, το Σάββατο 
2 Ιουλίου, στην αναχώρηση 15 πτήσεων... 
χωρίς αποσκευές. Στο Heathrow του Λον-
δίνου, ένα πρόβλημα με το σύστημα καυ-
σίμων του αεροδρομίου προκάλεσε χάος 
και πάλι το περασμένο Σαββατοκύριακο.

4) ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Συνοριακών 
Υπηρεσιών του Καναδά έχει τους μισούς 
αξιωματικούς στα αεροδρόμια από ό,τι 
πριν από την πανδημία (600 έως 300 στο 
Τορόντο και 260 έως 200 στο Μόντρεαλ). 
Η Air Canada λειτουργεί με το 80% του ερ-
γατικού δυναμικού εξυπηρέτησης πελα-
τών της. Για τους πιλότους, η κατάσταση 
είναι ακόμη πιο δραματική. 

Σύμφωνα με τον ειδικό τής αεροπορίας 
Jean Lapointe, θα υπήρχε έλλειψη 1200 
στον Καναδά, επιβεβαίωσε στο ραδιο-
φωνικό σταθμό 98,5 FM. Εν τω μεταξύ, 
ορισμένοι υπάλληλοι, όπως οι χειριστές 
αποσκευών, εργάζονται σκληρά για να δι-
ασφαλίσουν την υπηρεσία. «Οι άνθρωποι 
δουλεύουν σκληρά. Όλοι εργάζονται υπε-
ρωρίες. Και ακόμα κι αν ο κόσμος δεν το 

συνειδητοποιεί, τα πράγματα βελτιώνο-
νται», δήλωσε. 

5) ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΟΤΗΤΑ  
(ΚΑΙ ΠΑΛΙ) ΣΤΗΝ ΟΤΑΒΑ

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία 
κατηγορείται για το χάος σχετικά με τα 
διαβατήρια και την ασφάλιση απασχό-
λησης, κατηγορείται επίσης για το χάος 
στα αεροδρόμια, τα οποία υπάγονται στη 
δικαιοδοσία της. «Η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση θα μπορούσε να είχε αναπτύξει 
προγράμματα για να κρατήσει τους πιλό-
τους και τους ελεγκτές στη δουλειά, να 
έχει καλύτερο σχεδιασμό με τα τελωνεία. 
Θα έπρεπε να είχαμε κάνει ό,τι έκαναν οι 
Γερμανοί, να προσφέραμε προγράμματα 
στήριξης στους εργαζόμενους και να τους 
είχαμε εκπαιδεύσει και να είχαμε επενδύ-
σει στις υποδομές μας. Ήταν τόσο χαλα-
ροί, είναι πραγματικά παράλογο», λέει ο 
ειδικός Mehran Ebrahimi.

© ΤΑ ΝΕΑ

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER
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Υγεία και Διατροφή
Οι 4 βασικοί παράγοντες που ευθύνονται  Οι 4 βασικοί παράγοντες που ευθύνονται  
για τη γήρανση της επιδερμίδας και  για τη γήρανση της επιδερμίδας και  
πώς να τους αντιστρέψουμεπώς να τους αντιστρέψουμε

Kάνουμε πράγματι το καλύτερο που μπορούμε για την προστασία του δέρματός 
μας ή υπάρχουν παράγοντες γήρανσης που διαφεύγουν της προσοχής μας; Σε 

μια εποχή που η διατήρηση της νεότητας προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη, εμείς 
δεν παραλείπουμε να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, εφαρμόζοντας, μάλιστα, κάθε 
πρωί και την απαραίτητη αντηλιακή προστασία στο δέρμα μας.

Αναμφισβήτητα, οι καλές μας συνήθειες είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες, ωστόσο δε στέ-
κονται από μόνες τους ικανές να αντιστρέψουν αποτελεσματικά τη διαδικασία της 
γήρανσης. Οι πιεστικοί ρυθμοί ζωής και οι περιβαλλοντικές συνθήκες αποδεικνύονται 
κρυφοί εχθροί μας στη μάχη με το χρόνο. Ποιοι είναι, όμως, οι τέσσερις κυριότεροι 
παράγοντες που σχετίζονται με την πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας μας και πώς 
μπορούμε να περιορίσουμε την επιβλαβή δράση τους πάνω μας;

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Έχετε ακούσει τον όρο οξειδωτικό στρες; Με την πάροδο του χρόνου τα επίπεδα των 

αντιοξειδωτικών μας φθίνουν και οι ελεύθερες ρίζες (οι δικές μας αλλά και όσες απορρο-
φάμε από το περιβάλλον) υπερβαίνουν τα επίπεδα αντιοξειδωτικών του σώματός μας. Η 
διαδικασία αυτή οδηγεί στη διάσπαση του κολλαγόνου και του DNA του δέρματος, προκα-
λώντας ρυτίδες και πανάδες. Για να προστατέψετε την υγεία της επιδερμίδας σας, αντιμετω-
πίστε τα αίτια της γήρανσης στο κυτταρικό τους επίπεδο. 

Η βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος αποτελούν σημαντικά όπλα σας στη μάχη με τη φθορά του χρό-
νου, καθώς συμβάλλουν στην πρόληψη του οξειδωτικού στρες, λειτουργώντας ως αντιοξειδωτικά.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Εάν είστε λάτρης των τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά ή ζάχαρη, τότε τα νέα 

είναι άσχημα για την επιδερμίδα σας. Οι συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές ενδέχεται να προκαλέ-
σουν φλεγμονές και, συνεπώς, επιτάχυνση του ρυθμού σχηματισμού των ρυτίδων και της χαλάρωσης του 
δέρματος. Η φλεγμονή συνδέεται, επίσης, και με τους διευρυμένους πόρους αλλά και με την ακμή. Για να 
αντιστρέψετε τη γήρανση της επιδερμίδας, προτιμήστε μια ισορροπημένη διατροφή, αποφεύγοντας τροφές 
πλούσιες σε σάκχαρα και υδατάνθρακες και προτιμώντας τρόφιμα που διαθέτουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. 
Ακόμη, τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και άλφα-λινολενικά οξέα (ALA), όπως η μαύρη σοκολάτα, 
ο σολομός και το αβοκάντο, αποτελούν εξαιρετικές διατροφικές επιλογές, καθώς προστατεύουν τα κύτταρα 
του δέρματος από βλάβες του DNA.

ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Το οικοσύστημα μικρο-οργανισμών που φιλοξενεί το δέρμα μας στην επιφάνειά του ονομάζεται μικροβί-

ωμα. Το μικροβίωμα του δέρματος επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως είναι η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, η διατροφή, τα καλλυντικά, ο τόπος διαμονής μας, η χρήση αντιβιοτικών ακόμη και από το 
επάγγελμά μας. Όταν διαταράσσεται η ισορροπία της χλωρίδας του δέρματος, τότε διαπιστώνετε πως η 
επιδερμίδα σας γίνεται πιο ευαίσθητη και ξηρή, παρουσιάζοντας, παράλληλα, αυξημένο κίνδυνο πρόω-
ρης γήρανσης, Η διατήρηση της ισορροπίας των βακτηριδίων επιτυγχάνεται με την επιλογή σύγχρονων 
προϊόντων περιποίησης, που με τους ζωντανούς τους μικρο-οργανισμούς τρέφουν και ενισχύουν τα 
καλά βακτήρια του δέρματος.

ΥΠΝΟΣ
Εάν δεν κοιμάστε σωστά, τότε θα παρατηρήσετε προβλήματα όχι μόνο στην ενέργεια 

αλλά και στην επιδερμίδα σας. Πράγματι, ο ανεπαρκής ύπνος δεν επιτρέπει στο δέρμα 
σας να αναζωογονηθεί και, συνεπώς, ενοχοποιείται για την κουρασμένη σας όψη, 
τις σακούλες κάτω από τα μάτια και τις λεπτές γραμμές. Η περίσσεια κορτιζό-
λης που παράγει ο οργανισμός σας όταν δεν έχει ξεκουραστεί επαρκώς, 
οδηγεί στη διάσπαση του κολλαγόνου και, συνεπώς, στην πρό-
ωρη γήρανση της επιδερμίδας. Βάλτε, λοιπόν, στο 
πρόγραμμα σας τις εφτά με οχτώ ώρες 
ύπνου κάθε βράδυ και βοηθήστε την 
επιδερμίδα σας να διατηρήσει τη 
λάμψη της.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022 · from monday july 11th to sunday july 17th 2022

OLIVES ILIOSOLIVES ILIOS
240ml240ml

POIRES CACTUSPOIRES CACTUS
Cactus PearsCactus Pears
908g908g

POIVRONS ROUGES, ORANGE OU POIVRONS ROUGES, ORANGE OU 
JAUNESJAUNES
Red, Orange or Yellow PeppersRed, Orange or Yellow Peppers
5.49/kg5.49/kg

JAMBON CUITJAMBON CUIT
Cooked HamCooked Ham

TRANCHE D’ÉPAULE TRANCHE D’ÉPAULE 
D’AGNEAU FRAISD’AGNEAU FRAIS
Fresh Lamb Shoulder SlicesFresh Lamb Shoulder Slices
19.82/kg19.82/kg

CREVETTES CUITES SEAHORSECREVETTES CUITES SEAHORSE
Cooked ShrimpCooked Shrimp
41/50 - 400g41/50 - 400g

FROLLINI FROLLINI 
LAURIERILAURIERI

300g300g

DESSERTS GLACÉSDESSERTS GLACÉS
HALO TOPHALO TOP

Frozen DessertsFrozen Desserts
473ml473ml

HUILE HUILE 
D’OLIVE D’OLIVE 
EXTRA EXTRA 
VIERGE VIERGE 
GALLOGALLO
Extra Virgin Extra Virgin 
Olive OilOlive Oil
3L3L

FROMAGE FROMAGE 
KEFALOGRAVIERAKEFALOGRAVIERA

AU LAIT DE BREBIS AU LAIT DE BREBIS 
ET CHÈVREET CHÈVRE

CheeseCheese
17.61/kg17.61/kg

GRÈCE

FILETS DE VIVANEAU COLOMBIE-FILETS DE VIVANEAU COLOMBIE-
BRITANNIQUE FRAISBRITANNIQUE FRAIS

Fresh BC Snapper FilletsFresh BC Snapper Fillets
17.61/kg17.61/kg

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
2.84/kg2.84/kg

BIFTECK DE CONTRE-FILET BIFTECK DE CONTRE-FILET 
DE BOEUF FRAISDE BOEUF FRAIS

Fresh Striploin SteakFresh Striploin Steak
22.02/kg22.02/kg

CANADA AA

CONCOMBRE LIBANAISCONCOMBRE LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

2.18/kg2.18/kg

CERISES ROUGESCERISES ROUGES
Red CherriesRed Cherries
11.00/kg11.00/kg

TOMATS SUR VIGNETOMATS SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

MANGUES ATAULFOMANGUES ATAULFO
MangoesMangoes
boîte de 10boîte de 10
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Η General Motors ετοιμάζεται  
να βγάλει στο δρόμο ρομποτικά ταξί
Μια «ανάσα» από το να μετατρα-

πεί στην πρώτη εταιρεία που 
θα εξασφαλίσει άδεια για επί πληρω-
μή διαδρομές με αυτόνομα οχήμα-
τα στο Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται η 
Cruise της General Motors.
Τα αυτό-οδηγούμενα αυτοκίνητα, στα 

οποία επιβαίνουν οδηγοί μόνο για λό-
γους ασφαλείας, έχουν γίνει ένα μόνιμο 
θέαμα στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ αυτά 
που δε φέρουν καθόλου οδηγό γίνονται 
επίσης ολοένα και πιο συνηθισμένα. 
Η μετατροπή των αυτοκινήτων σε μια 

νέα επιχείρηση, σε μια μεγάλη πόλη των 
ΗΠΑ, θα αποτελέσει ορόσημο στο μακρύ 
ταξίδι προς την υπηρεσία ταξί χωρίς οδη-
γό. Η αδειοδότηση είναι το τελευταίο 
εμπόδιο της Cruise.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ομάδες ατόμων με αναπηρία και επι-

χειρήσεις έχουν εκφράσει την υποστήρι-
ξή τους. Τα μέλη που απαρτίζουν την αρ-
μόδια κρατική επιτροπή γνωμοδότησαν 
υπέρ της Cruise, λέγοντας ότι η πρότασή 
της προστατεύει εύλογα την ασφάλεια 
των επιβατών.
Ωστόσο, επικαλούμενοι ανησυχίες για 

την ασφάλεια, αξιωματούχοι της πυρο-
σβεστικής, της αστυνομίας και των μετα-
φορών του Σαν Φρανσίσκο, ζητούν από 
τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές να επιβά-

λουν περιορισμούς, προτού επιτρέψουν 
στα αυτόνομα οχήματα της Cruise να ει-
σέλθουν στη μεταφορά επιβατών.
«Η ανάπτυξη οχημάτων χωρίς οδηγό 

σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα θα αύ-
ξανε την πιθανότητα μια ασυνήθιστη 
συμπεριφορά να οδηγήσει σε σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο», σημείωναν 
αξιωματούχοι στην Επιτροπή Δημοσίων 
Υπηρεσιών της Καλιφόρνια.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τον Απρίλιο, 

ένα «μπερδεμένο» αυτόνομο όχημα της 
Cruise μπλόκαρε για λίγο πυροσβεστικό 
όχημα που ήταν καθ’ οδόν προς πυρκα-
γιά. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, ένα αυτοκίνητο 
Cruise χωρίς οδηγό σταμάτησε για αστυ-
νομικό έλεγχο, ωστόσο απομακρύνθηκε 
πριν την ολοκλήρωσή του. Η Cruise υπο-
στήριξε ότι τα αυτοκίνητά της έλαβαν 
ασφαλείς αποφάσεις.

WAYMO ΚΑΙ CRUISE
Ενώ η Waymo της ανταγωνιστικής 

Alphabet χρεώνει διαδρομές στα προά-
στια του Φοίνιξ από το 2018, η προτει-
νόμενη εγκατάσταση της Cruise στη γε-
νέτειρά της, το Σαν Φρανσίσκο, μια πιο 
πυκνοκατοικημένη, λοφώδη και απρό-
βλεπτη περιοχή, θεωρείται από τους 

ειδικούς της τεχνολογίας η μεγαλύτερη 
πρόκληση.
Η Waymo προσφέρει στους υπαλλή-

λους της βόλτες χωρίς οδηγό στο Σαν 
Φρανσίσκο από το Μάρτιο του 2022, 
ενώ η Cruise προσφέρει δωρεάν δοκι-
μαστικές διαδρομές αργά τη νύχτα στο 
κοινό από το Φεβρουάριο. 
Η Cruise θέλει να ξεκινήσει να χρεώνει 

τη μεταφορά επιβατών την ίδια περίοδο, 
σε μια γεωγραφική περιοχή που απο-
φεύγει το κέντρο της πόλης.
Πάντως ένα ζήτημα παραμένει άλυ-

το: Τα αυτόνομα αυτοκίνητα δεν μπο-
ρούν πάντα να προβλέψουν σωστά 
πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι στα 
μεταβαλλόμενα γεγονότα, δεν μπορούν 
δηλαδή να συνυπολογίσουν όλους τους 
αστάθμητους παράγοντες που μπορεί 
να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας δι-
αδρομής.
«Αισθάνομαι ότι η Cruise “έμαθε” από 

το ότι με χτύπησε και ότι αυτή είναι μια 
θυσία που έπρεπε να κάνω για να επι-
τρέψω στην εταιρεία να γίνει “καλύ-
τερη” στην πρόβλεψη καταστάσεων», 
σχολίασε μέσω email στο Reuters ανα-
βάτης ποδηλάτου, που τραυματίστηκε 
σε τροχαίο ατύχημα με όχημα της Cruise 
το 2018 στο Σαν Φρανσίσκο.

© Prime News

Ξενοδοχείο πολυτελείας, η πιο παλιά φυλακή στην Ιαπωνία
Οι Φυλακές Νάρα χτίστηκαν το 1908, 

σε σχέδια του αρχιτέκτονα Keijiro 
Yamashita, του «παππού» τής αρχιτεκτο-
νικής φυλακών και του αρχιτέκτονα, ο 
οποίος ήταν πίσω από αυτό που έχει μεί-
νει στην ιστορία ως «Οι Πέντε Μεγάλες 
Φυλακές της περιόδου Μεϊτζί» (Τσίμπα, 
Καναζάουα, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα και 
Νάρα). Οι Φυλακές Νάρα είναι οι μόνες 
που επιβίωσαν από αυτήν την πεντάδα.
Το 1946 άλλαξε η επωνυμία τους σε 

«Φυλακές Ανηλίκων Νάρα», για ανήλι-
κους παραβάτες αλλά με μεγάλη έμφα-
ση στην επανένταξη στην κοινωνία. 
Ανησυχίες για ελλειμματική αντισει-

σμική θωράκιση οδήγησαν στο κλείσιμο 
των φυλακών το 2017, αλλά ανακηρύ-
χθηκαν κτήριο σημαντικής πολιτισμικής 
σημασίας και εξελίχθηκαν σε δημοφιλή 
τουριστικό προορισμό.
Η ιστορική, από κόκκινο τούβλο, αρ-

χιτεκτονική δομή, χαρακτηρίζεται από 

δυτικότροπες αψιδωτές πύλες και κρομ-
μυόσχημους θόλους, που της δίνουν πιο 
πολύ μια εμφάνιση κάστρου. 
Πίσω από την πρόσοψη, οι φυλακές εί-

ναι πέντε μακρόστενα κτήρια τα οποία 
διακτινίζονται από το κέντρο, από το 
οποίο οι φύλακες μπορούσαν να πα-
ρακολουθούν όλες τις αίθουσες. Από 
ψηλά, μοιάζει με ανοιχτή παλάμη με τε-
ντωμένα δάχτυλα. 
Σε αντίθεση με την κομψή πρόσοψη, το 

εσωτερικό είναι ψυχρό και λειτουργικό. 
Μικρά δωμάτια πίσω από επτασφάλι-
στες πόρτες και ανοίγματα στις αίθουσες 
για να διευκολύνονται οι φύλακες στα 
καθήκοντά τους.
Σε συνεργασία με τον ξενοδοχειακό 

όμιλο Hoshino Resorts, οι ιστορικές Φυ-
λακές Νάρα σχεδιάζουν να ανοίξουν εκ 
νέου, σε δύο χρόνια, ως υψηλής ποιό-
τητας ξενοδοχείο. Η νέα μονάδα θα δια-
θέτει πολλά δωμάτια σε τέσσερα από τα 

πέντε κτήρια, ενώ οι κοιτώνες των φυλά-
κων θα μετατραπούν σε κοινόχρηστους 
χώρους. Μετά το πέρας της ολοκληρωτι-

κής ανακαίνισης, θα είναι πλέον η πρώτη 
φυλακή στην Ιαπωνία που μετετράπη σε 
ξενοδοχείο. 

www.lanvac.com
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δεν αρκούν οι υγειονομικοί παγκοσμίως
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 130 χώρες έχουν ελλείψεις γιατρών  
και πάνω από 150 ελλείψεις νοσηλευτών και μαιών 

Περισσότεροι από 43 εκατομμύρια 
επιπρόσθετοι γιατροί, νοσηλευτές, 

φαρμακοποιοί, οδοντογιατροί και άλλοι 
υγειονομικοί απαιτούνται, για να ικανο-
ποιηθεί ο στόχος της καθολικής κάλυψης 
των αναγκών υγείας σε όλο τον κόσμο, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μιας νέας 
επιστημονικής μελέτης, της πιο ολοκλη-
ρωμένης του είδους της μέχρι σήμερα.
Οι ερευνητές από το διεθνούς φήμης 

αμερικανικό Ινστιτούτο Μετρήσεων και 
Αξιολόγησης της Υγείας (ΙΗΜΕ) της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουάσι-
γκτον στο Σιάτλ, με επικεφαλής την επί-
κουρη καθηγήτρια Άνι Χάακενσταντ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ια-
τρικό περιοδικό «The Lancet», εκτιμούν 
ότι τα μεγαλύτερα κενά σε υγειονομικό 
προσωπικό υπάρχουν κατά σειρά στην 
υποσαχάρια Αφρική, στη νότια Ασία, στη 
βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 130 χώρες 

έχουν ελλείψεις γιατρών και πάνω από 
150 ελλείψεις νοσηλευτών και μαιών. Το 
2019 (τελευταία διαθέσιμα παγκόσμια 
στοιχεία) υπήρχαν στον κόσμο περίπου 
104 εκατ. υγειονομικοί, εκ των οποίων 
12,8 εκατ. γιατροί, 29,8 εκατ. νοσηλευτές 
και μαίες, 4,6 εκατ. οδοντογιατροί και 5,2 
εκατ. φαρμακοποιοί. Η μέση παγκόσμια 
πυκνότητα γιατρών υπολογίστηκε σε 16,7 

ανά 10.000 άτομα του πληθυσμού και των 
νοσηλευτών – μαιών σε 38,6 ανά 10.000 
κατοίκους.

Για να καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσο-
στό 80% ο στόχος κάλυψης των ιατρικών – 
νοσοκομειακών αναγκών του παγκόσμιου 
πληθυσμού (με βάση το διεθνή Δείκτη Κα-
θολικής Υγειονομικής Κάλυψης), εκτιμά-
ται ότι θα χρειαστούν ακόμη, ανά 10.000 
κατοίκους, τουλάχιστον 20,7 γιατροί, 70,6 
νοσηλευτές – μαίες, 8,2 οδοντογιατροί και 
9,4 φαρμακοποιοί. 
Συνολικά υπάρχει κενό τουλάχιστον 6,4 

εκατ. γιατρών, 30,6 εκατ. νοσηλευτών – 
μαιών, 3,3 εκατ. οδοντιάτρων και 2,9 εκατ. 
φαρμακοποιών.

Η μέση πυκνότητα γιατρών κυμαίνεται 
από μόνο 2,9 ανά 10.000 κατοίκους στην 
υποσαχάρια Αφρική, έως 38,3 ανά 10.000 
στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 
Στους νοσηλευτές και στις μαίες η πυκνό-
τητα κυμαίνεται, από 152,3 ανά 10.000 
κατοίκους στην Αυστραλασία, έως 37,4 
στη Νότια Αμερική, όπου σε επίπεδο χω-
ρών ξεχωρίζει η Κούβα με 84,4 ανά 10.000, 
έναντι μόνο 2,1 στη γειτονική Αϊτή.

Η μελέτη επισημαίνει ότι στους παράγο-
ντες που συμβάλλουν στις ελλείψεις, εί-
ναι η μετανάστευση των υγειονομικών σε 
άλλες χώρες με περισσότερες ευκαιρίες 
εργασίας, οι πόλεμοι και οι πολιτικές ανα-
ταραχές, η βία κατά των υγειονομικών, τα 
ανεπαρκή κίνητρα για εκπαίδευση και πα-

ραμονή κ.α. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι 
«τα ευρήματα δείχνουν πόσο ανεπαρκώς 
προετοιμασμένος ήταν ο κόσμος, όταν η 
πανδημία Covid-19 σάρωσε την ανθρω-
πότητα, επιβαρύνοντας τα συστήματα 
υγείας που ήδη είχαν ελλείψεις εργαζο-
μένων πρώτης γραμμής».

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για την Ελλάδα, η μελέτη εκτιμά ότι το 

2019 υπήρχε πυκνότητα 47,6 γιατρών ανά 

10.000 κατοίκους και καμία έλλειψη, πυ-
κνότητα 49,1 νοσηλευτών – μαιών ανά 
10.000 κατοίκους και έλλειψη 19,7 ανά 
10.000 κατοίκους (ή 20.339 σε απόλυτο 
αριθμό), πυκνότητα 9,6 οδοντιάτρων ανά 
10.000 κατοίκους και καμία έλλειψη, ενώ 
για το φαρμακευτικό προσωπικό πυκνό-
τητα 8,6 ανά 10.000 κατοίκους και έλλει-
ψη 5,6 ανά 10.000 (ή 5.761 σε απόλυτο 
αριθμό).

© ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19
Αρνητική η αποτελεσματικότητα  
των πειραματικών εμβολίων
Νέα μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο

Μια νέα μελέτη των αγγλικών δεδο-
μένων σχετικά με τις νοσηλείες και 

τους θανάτους κατά τη διάρκεια της χειμε-
ρινής περιόδου της μετάλλαξης Omicron, 
δείχνει ότι ο «αναμνηστικός» εμβολια-
σμός δεν είχε καμία επίδραση στο τελικό 
αποτέλεσμα, όσον αφορά τις νοσηλείες ή 
τη θνησιμότητα. Η κατάσταση ήταν χειρό-
τερη στην πιο ευάλωτη ομάδα άνω των 75 
ετών. Υπήρξε αρνητική επίδραση του εμ-
βολιασμού.

«Αύξηση των κρουσμάτων SARS-CoV2, 
των νοσηλειών και των θανάτων στον 
εμβολιασμένο ηλικιωμένο πληθυσμό 
κατά την εξέλιξη της μετάλλαξης Omicron 
(B.1.1.529) στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η μελέτη επισημαίνει ότι: Η αποτελε-
σματικότητα του εμβολίου (VE) για την 
τρίτη δόση ήταν αρνητική από τις 20 Δε-
κεμβρίου 2021, με σημαντικά αυξημένο 
ποσοστό κρουσμάτων, νοσηλειών και 
θανάτων SARS-CoV2 μεταξύ των εμβολι-
ασμένων και χαμηλότερο ποσοστό κρου-
σμάτων, νοσηλειών και θανάτων μεταξύ 
των μη εμβολιασμένων. Προ υπάρχουσες 
παθήσεις υπήρχαν στο 95,6% όλων των 
θανάτων του COVID-19, με αρκετές δι-

αφορές σε εθνικότητα, ποσοστό ανέχει-
ας και ποσοστό εμβολιασμού, που μπορεί 
να επηρεάσουν αρνητικά τις νοσηλείες 
και τους θανάτους στις συγκρινόμενες 
ομάδες.

Η μελέτη συμπεραίνει τα εξής: Δεν 
υπάρχει διακριτή αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου στον πληθυσμό ηλικίας ≥18 
ετών που εμβολιάστηκε με την τρίτη δόση 
από την έναρξη του κύματος της μετάλλα-
ξης Omicron. Τα δεδομένα σχετικά με τις 
προ υπάρχουσες παθήσεις, την εθνικότη-
τα, το βαθμό ανέχειας και τις διαφορές 
στα ποσοστά εμβολιασμού, πρέπει να 
προσαρμοστούν για να εκτιμηθεί η VE για 
τις νοσηλείες και τους θανάτους. Η αύξη-
ση των κρουσμάτων με σημαντικά περισ-
σότερες νοσηλείες και θανάτους στον ηλι-
κιωμένο πληθυσμό κατά τη διάρκεια της 
μετάλλαξης Omicron υπογραμμίζει την 
ανάγκη πρόληψης των λοιμώξεων στους 
ηλικιωμένους, ανεξάρτητα από την κα-
τάσταση εμβολιασμού μέσω συνεκτικών 
πρωτοκόλλων ελέγχου και μέτρων προ-
στασίας».
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΔΩ: www.eyewideopen.
org/downloads/2022.06.28.22276926v1.full.pdf
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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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Ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο της ενέργειας;
• Περισσότερο παρά ποτέ η ενέργεια γίνεται το πεδίο ιδιαίτερα έντονων αντιπαραθέσεων 
• Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο νικητής;

Ο πλανήτης παραμένει διψασμένος 
για πετρέλαιο. Αυτή τουλάχιστον 

είναι η εκτίμηση του Διεθνούς Οργανι-
σμού Ενέργειας στην τελευταία μηνιαία 
έκθεσή του για την κατάσταση στην αγο-
ρά πετρελαίου.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο ανα-
μένεται το 2023 να φτάσει και να ξεπερά-
σει τα επίπεδα προ της πανδημίας, φτά-
νοντας τα 101,6 εκατομμύρια βαρέλια 
την ημέρα και αυτό παρά την αύξηση των 
τιμών που θα έπρεπε να συγκρατεί τη ζή-
τηση. Βασική πηγή της αυξημένης ζήτη-
σης θα είναι η Κίνα και συνολικά οι χώρες 
εκτός ΟΟΣΑ, στις οποίες θα οφείλεται το 
80% της αύξησης της ζήτησης.
Η παραγωγή των διυλιστηρίων αναμένε-

ται να αυξηθεί σημαντικά, κατά 2,3 εκα-
τομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2022 και 
κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα 
το 2023, όμως τα περιθώρια για τις αγο-
ρές θα παραμείνουν στενά, ενώ υπάρ-
χουν ανησυχίες για την προσφορά πετρε-
λαίου ντίζελ και κηροζίνης. Τα αποθέματα 
αυξάνονται, όμως βρίσκονται κάτω από το 
μέσο όρο της περιόδου 2017-2021.
Συνολικά, η παγκόσμια προσφορά πετρε-

λαίου θα προσπαθεί διαρκώς να καλύψει 
την αυξημένη ζήτηση, ιδίως εάν οι κυρώ-
σεις οδηγήσουν τη Ρωσία να μειώσει την 
παραγωγή της. Όμως, αυτό θα σημαίνει 
ότι τόσο οι χώρες – μέλη του OPEC+ όσο 
και όσες δεν είναι μέλη θα κληθούν να 
αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή τους 
για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. 

Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΞΙΣΩΣΗ  
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Οι αγορές του φυσικού αερίου δέχτη-
καν τη μεγαλύτερη αναστάτωση από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Ούτως ή άλλως, 
η συνθήκη ήταν πιεστική ήδη πριν τις 24 
Φεβρουαρίου, καθώς τα αποθέματα στην 
Ευρώπη ήταν πιο χαμηλά, ενώ μειώθηκε 
και η συνολική ρωσική παροχή στην περί-
οδο 2021-2022. Η αύξηση της ζήτησης για 
LNG πυροδότησε τιμές ρεκόρ στις τιμές 
σποτ στην Ασία, ενώ η στροφή και της Ευ-
ρώπης σε αυτή την αγορά, διαμόρφωσε 
επίσης μια συνθήκη, μιας αγοράς, χωρίς 
περιθώρια ευελιξίας. 
Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μια εκτί-

μηση, ότι η συνολική ζήτηση για φυσικό 
αέριο το 2022 μπορεί να έχει μικρή μεί-
ωση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τι-
μών και της συνολικής αναστάτωσης. Και 
αυτό, παρότι το 2021 υπήρξε μια αύξηση 
της ζήτησης για φυσικό αέριο, ως αποτέ-

λεσμα και της ανάκαμψης της παγκόσμι-
ας οικονομίας. Ωστόσο, αυτή η τάση δεν 
ήταν ισόμορφα κατανεμημένη σε όλες 
τις αγορές. Για παράδειγμα, οι αμερικα-
νικές εξαγωγές LNG αυξήθηκαν, άλλωστε 
υπήρξε και σημαντική αύξηση της αμερι-
κανικής παραγωγής αερίου, όμως η εσω-
τερική αγορά των ΗΠΑ ήταν στάσιμη και η 
χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε. Αντίθε-
τα, η ζήτηση στην περιοχή του Ινδό – Ει-
ρηνικού αυξήθηκε το 2021 με ρυθμό δι-
πλάσιο από την περίοδο 2015-2020. Η πα-
ραγωγή φυσικού αερίου στην περιοχή της 
Ευρασίας αυξήθηκε κατά 10% (ή 90 δισε-
κατομμύρια κυβικά μέτρα) το 2021 με τον 
κύριο όγκο τής αύξησης να έρχεται από τη 
Ρωσία. Αντίστοιχα, το 2021 αυξήθηκε ση-
μαντικά και η κατανάλωση το 2021 κατά 
6% στην Ευρώπη.
Οι εκτιμήσεις για μειωμένη ζήτηση στην 

Ευρώπη το 2022 στηρίζονται κυρίως στην 
πίεση από τις αυξημένες τιμές, που από 
ένα σημείο και μετά καθιστούν τις μονά-
δες που καίνε γαιάνθρακα πιο συμφέρου-
σες, την ώρα που ειδικά για την παραγω-
γή ενέργειας αυξάνεται η καταφυγή στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ενώ και η 
βιομηχανία είναι πιθανό αντιμέτωπη με 
αυξημένες τιμές να προσπαθήσει στην 
Ευρώπη να μειώσει την κατανάλωση φυ-
σικού αερίου. Αντίστοιχα, οι αυξημένες 
τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να 
οδηγήσουν σε σχετική συγκράτηση και 
της αύξησης της ζήτησης για φυσικό αέ-
ριο το 2022. Αντίθετα, η παραγωγή φυ-
σικού αερίου στις ΗΠΑ αυξήθηκε, φτάνο-
ντας το Δεκέμβριο του 2021 στο επίπεδο 
ρεκόρ της ημερήσιας παραγωγής, άνω 
των 97 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, 

για να υποχωρήσει σε ένα μέσο όρο 95 
εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2022. 
Αυτό οφειλόταν σε αυξημένη παραγωγή 
σε όλα τα πεδία σχιστολιθικού αερίου και 
στις πλατφόρμες στον Κόλπο του Μεξικού, 
ενώ οι εξαγωγές διευκολύνθηκαν και από 
νέες υποδομές υγροποίησης, που επέτρε-
ψαν στις ΗΠΑ να γίνουν για πρώτη φορά 
το Δεκέμβριο του 2021 η πρώτη εξαγωγός 
χώρα LNG. Αυτό οδηγεί σε μια πρόβλεψη 
για άνοδο της αμερικανικής παραγωγής 
φυσικού αερίου κατά 2,5% το 2022.

Όλα αυτά κατατείνουν σε μια εικόνα, 
όπου η Ευρώπη αναμένεται να γίνει, στο 
πλαίσιο και της απεξάρτησης από τις 
ρωσικές ροές, η μεγαλύτερη αγορά LNG. 
Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2022 οι κα-
θαρές εισαγωγές LNG της Ευρώπης αυ-
ξήθηκαν κατά 70% ή 18 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα. Αυτό θα ενισχύσει την αμε-
ρικανική παραγωγή, καθώς η Βόρεια Αμε-
ρική θα συνεισφέρει κατά 65% στην καθα-
ρή αύξηση της παραγωγής LNG το 2022.
Ωστόσο, παρά τη συγκράτηση της κατα-

νάλωσης, οι αλλαγές στη ζήτηση και απε-
ξάρτηση από το φυσικό αέριο σημαίνουν 
μια σημαντική αύξηση των τιμών του φυ-
σικού αερίου, που αποτυπώνεται στην 
ανοδική εξέλιξη και των τριών τιμών ανα-
φοράς φυσικού αερίου (TTF, Asian Spot 
LNG και Henry Hub). 

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ
Στους κερδισμένους από τους πολέμους 

της ενέργειας συγκαταλέγονται οι ΗΠΑ. 
Μπορεί οι αυξημένες τιμές να έχουν μια 
αρνητική επίπτωση στους Αμερικανούς 
καταναλωτές, που για πρώτη φορά μετά 
από καιρό δυσκολεύονται να γεμίσουν τα 
ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους, όμως, 

την ίδια στιγμή, η χώρα ευνοείται από τη 
δυνατότητα που έχει να παράγει σχιστο-
λιθικό αέριο και το γεγονός ότι είναι σή-
μερα ένας καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, 
σε μια περίοδο που η συνολική ενεργει-
ακή ζήτηση αυξάνεται. Επιπλέον, οι ΗΠΑ 
έχουν μια δυνατότητα να κάνουν πολιτι-
κή και με το πώς χειρίζονται τις εξαγωγές 
ενέργειας.

Η Ρωσία μέχρι τώρα δε συγκαταλέγεται 
στους χαμένους. Οι ρωσικές εξαγωγές 
πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 12% τους 
πρώτους μήνες του 2022 με αγοραστές 
από την Ασία να εκμεταλλεύονται τις εκ-
πτώσεις που προσφέρει η ρωσική πλευ-
ρά, σε σχέση με άλλες τιμές αναφοράς 
(για παράδειγμα η τιμή Urals είναι πάνω 
από 30 δολάρια το βαρέλι μικρότερη από 
την τιμή του Brent).  Η ρωσική κυβέρνηση 
εκτιμά, ότι στο τέλος της χρονιάς τα συνο-
λικά κέρδη από τις εξαγωγές ενέργειας θα 
είναι αυξημένα. Ωστόσο, πολλά θα εξαρ-
τηθούν από το τι θα γίνει, σε σχέση με 
την προσπάθεια μείωσης της ευρωπαϊκής 
ζήτησης για ρωσικό φυσικό αέριο (αν και 
μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
κυρίως διαμαρτύρονται για το ενδεχό-
μενο να κλείσουν οι στρόφιγγες). Μεσο-
πρόθεσμα, το ερώτημα είναι βέβαια τι θα 
σημαίνει για τη Ρωσία η συνολική παγκό-
σμια απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, 
όταν αρχίσει να γίνεται αισθητή.

Στους χαμένους σίγουρα συμπεριλαμ-
βάνεται η Ευρώπη, που σήμερα καλείται 
να αντιμετωπίσει τόσο τις συνολικές αυ-
ξήσεις των ενεργειακών τιμών, όσο και 
το γεγονός ότι η στροφή από το ρωσικό 
φυσικό αέριο σε άλλες αγορές φυσικού 
αερίου, κυρίως μέσα από εισαγωγές LNG, 
ακόμη και εάν ευοδωθούν σχέδια όπως 
η συνεργασία με Αίγυπτο και Ισραήλ ή η 
ανάπτυξη ενός νέου εξορυκτικού πεδίου 
στη Σενεγάλη, προς το οποίο εξέφρασε 
πρόσφατα τη στήριξή του ο Όλαφ Σολτς, 
θα σημαίνει σαφώς υψηλότερες τιμές. 
Επιπλέον, το ίδιο το γεγονός ότι συζητιέ-
ται η εκ νέου χρήση γαιάνθρακα, απλώς 
υπογραμμίζει τη δύσκολη συγκυρία.

Και βέβαια, ο μεγάλος χαμένος είναι ο 
ίδιος ο πλανήτης. Σε πείσμα των διακηρύ-
ξεων για την απεξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι 
ένας αγώνας δρόμου για την εξασφάλιση 
ακόμη περισσότερων ορυκτών καυσίμων, 
χωρίς κάποια προοπτική σε παγκόσμια 
κλίμακα, να υπάρξει στο βραχύ χρόνο μια 
πραγματική στροφή, ακόμη και σε μια συ-
γκυρία όπου φαίνονται τα πολλαπλά προ-
βλήματα των παραλλαγών ενεργειακών 
εξάρτησης και όπου θα περίμενε κανείς, 
μια αποφασιστική στροφή σε άλλες πηγές 
ενέργειας.
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

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

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

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

Το ΝΑΤΟ κηρύσσει επισήμως το νέο Ψυχρό Πόλεμο
Η νέα «στρατηγική έννοια» του ΝΑΤΟ επικυρώνει την είσοδο σε μια νέα συγκρουσιακή φάση

Το ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση 
Ψυχρού Πολέμου, δηλαδή σε μια νέα 

φάση αντιπαράθεσης ανάμεσα σε μεγά-
λα πολιτικό-στρατιωτικά μπλοκ με συμ-
βατικές και πυρηνικές δυνάμεις στη διά-
θεσή τους, είναι κάτι που έχει υποστηρι-
χτεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. 
Όμως, με τον πόλεμο στην Ουκρανία τα 
πράγματα πήραν μία άλλη τροχιά.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Όχι μόνο η Δύση, δηλαδή οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη 
του ΝΑΤΟ, αντιμετώπισε ως εχθρική κίνη-
ση την «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση» 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιλέγοντας 
μάλιστα να στηρίξει με κάθε δυνατό τρό-
πο την ουκρανική πλευρά (πλην της άμε-
σης αποστολής στρατευμάτων), αλλά και 
προχώρησε σε ένα φάσμα κυρώσεων, που 
σηματοδοτούν ξανά μια εντυπωσιακή δι-
αίρεση του κόσμου.

Αρκεί να σκεφτούμε ότι, αυτή τη στιγ-
μή, οι χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν διαρκώς 
στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, 
την ώρα που βασικός στόχος των ρωσικών 
πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία εί-
ναι ακριβώς να καταστραφεί αυτός ειδικά 
ο στρατιωτικός εξοπλισμός που φτάνει.
Την ίδια ώρα κινήσεις, όπως τα αιτήματα 

εισόδου στο ΝΑΤΟ από τη Φινλανδία και 
τη Σουηδία, παραπέμπουν σε μια εγκατά-
λειψη της όποιας ουδετερότητας μπορεί 
να υπήρχε και μιας σαφούς λήψης με τη 
μία πλευρά.
Μπορεί να μη χρησιμοποιείται πλέον 

η έκφραση «Σιδηρούν Παραπέτασμα», 
αλλά στην πραγματικότητα η Ευρώπη εί-
ναι περισσότερο διαιρεμένη παρά ποτέ. 

Και μπορεί ο χάρτης να μην είναι ίδιος 
με αυτόν της μεταπολεμικής περιόδου, 
καθώς οι περισσότερες χώρες – μέλη του 
πάλαι ποτέ «Συμφώνου της Βαρσοβίας» 
είναι πλέον μέλη του ΝΑΤΟ, στοιχείο που 
εκτός των άλλων εξηγεί και γιατί η Ου-
κρανία ήταν εξαρχής το πεδίο της μεγά-
λης αντιπαράθεσης, όμως η διαχωριστική 
γραμμή είναι εξίσου βαθιά.
Γιατί μπορεί αυτή τη φορά να μην έχου-

με μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο οι-
κονομικά συστήματα – γιατί όπως και να 
χαρακτηρίσει κανείς το «σοβιετικό» κοι-
νωνικό-οικονομικό σύστημα, το σίγουρο 
είναι ότι ήταν διαφορετικό από το «δυ-
τικό» καπιταλιστικό σύστημα – μια που 
και λίγο πολύ, όλες οι πλευρές την ίδια 
παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικο-
νομία ασπάζονται, όμως η στρατηγική 
αντιπαράθεση είναι εξίσου έντονη. 

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, ότι και ο Πρώ-
τος Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε ανάμεσα 
σε χώρες που είχαν παρόμοια οικονομι-
κά και πολιτικά συστήματα, οπότε είναι 

μύθος, ότι όταν οι χώρες ασπάζονται την 
αγορά, μετά σταματούν οι πόλεμοι μετα-
ξύ τους. Αυτό που έμενε ήταν αυτή η ρήξη 
να αποτυπωθεί και στο επίσημο δόγμα 
του ΝΑΤΟ. 

ΤΟ ΝΕΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μία 

αντιστοίχιση ανάμεσα στη ρητορική και 
την πραγματικότητα. Και αυτό γιατί, ποτέ 
το ΝΑΤΟ δεν εγκατέλειψε μια εκδοχή αντι-
παράθεσης που έβλεπε και τη Ρωσία ως 
δυνητική απειλή και προοπτικά την Κίνα. 

Σε τελική ανάλυση, όλη η ιστορία της 
διεύρυνσής του σε αυτή την κατεύθυνση 
κατατείνει, εάν δούμε ότι πρακτικά έμοια-
ζε ως να διαμορφωνόταν μια «υγειονομι-
κή ζώνη» γύρω από τη Ρωσία.
Την ίδια ώρα, παρότι το ΝΑΤΟ λόγω της 

συγκεκριμένης «εδαφικότητάς» του, που 
το κάνει πάντα να επικεντρώνει στην Ευ-
ρώπη, ολοένα και περισσότερο καλείτο 
να αναμετρηθεί και με την Κίνα και τον 
τρόπο που αναδεικνυόταν σε μια δύναμη 
που προοπτικά φαντάζει ως αμφισβήτηση 
της «Δύσης».

Όλα αυτά έπρεπε να αποτυπωθούν και 
σε μια νέα ρητορική αλλά και σε νέες προ-
βλέψεις για τον ίδιο τον σχεδιασμό του 
ΝΑΤΟ.
Η νέα ρητορική αφορούσε προφανώς τη 

ρητή αντιμετώπιση της Ρωσίας ως απει-
λής, στοιχείο που σηματοδοτεί την πλήρη 
εγκατάλειψη κάθε έννοιας συνεργατικής 
αντίληψης για τη συλλογική ασφάλεια. 

Η αντιμετώπιση της Ρωσίας ως απει-
λής, όπως προβλέπει η νέα στρατηγική 
έννοια, σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ πλέον ρητά 
στρατεύεται στο ενδεχόμενο «θερμής» 

αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και προε-
τοιμάζεται και για ένοπλη σύγκρουση με 
τις ρωσικές δυνάμεις. Αντίστοιχα και το 
γεγονός ότι με την ευρύτερη έννοια στις 
απειλές εντάσσεται και η Κίνα, παρά την 
αναφορά σε δυνατότητες που υπάρχουν 
για πιο συνεργατική προσέγγιση.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Αυτή η αλλαγή στρατηγικού δόγματος 
του ΝΑΤΟ σημαίνει, ότι ουσιαστικά συ-
μπαρασύρεται και όλο το πλέγμα των 
συμφωνιών και πρακτικών που είχαν αρ-
χίσει να διαμορφώνονται ουσιαστικά από 
τη δεκαετία του 1970 και αφορούσαν τον 
αφοπλισμό αρχικά και αργότερα μια προ-
σπάθεια συνολικότερης συνεργασίας στο 
ευρωπαϊκό πεδίο. Ουσιαστικά καταρρέει 
η αρχιτεκτονική που ξεκινάει με το Ελσίνκι, 
συνεχίζεται με τη διαμόρφωση του ΟΑΣΕ 
και κατέληγε στην ιδέα του Partnership for 
Peace.
Το ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτό συνολι-

κά, είναι κάτι που μένει να το δούμε. 
Ήδη, άλλωστε, το Συμβούλιο Ασφαλείας 

του ΟΗΕ έχει γίνει πολύ περισσότερο πε-
δίο καταγραφής διαφωνιών, παρά σημείο 
διαμόρφωσης συγκλίσεων και μένει να 
δούμε, ποιες επιπτώσεις θα έχει η ρήξη 
αυτή σε μια σειρά από συγκρούσεις και 
διαπραγματεύσεις, στις οποίες συμμετέ-
χουν όλες οι πλευρές. 

Ο ΝΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Όμως, ο μεγάλος πονοκέφαλος για το 

ΝΑΤΟ είναι πώς θα κάνει πράξη ένα νέο 
αμυντικό σχεδιασμό, που αφετηρία έχει 
ότι μπορούν χώρες στα ανατολικά όριά 

του να δεχτούν πραγματικές απειλές από 
τη Ρωσία και τεθεί θέμα υπεράσπισης της 
εδαφικής ακεραιότητάς τους.
Το ΝΑΤΟ είχε έναν τέτοιο σχεδιασμό στην 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με τη δι-
ατήρηση μεγάλων χερσαίων δυνάμεων 
στην Ευρώπη, κυρίως στη διαιρεμένη 
Γερμανία, που αναμενόταν να ήταν βασι-
κό θέατρο επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, ένα 
μεγάλο δίκτυο αμερικανικών βάσεων δια-
τηρούσε μια διαρκή παρουσία και αμερι-
κανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Όμως, στη μεταψυχροπολεμική περίοδο, 
θεωρήθηκε ότι δε χρειαζόταν πια τέτοιος 
σχεδιασμός και ακόμη και η έννοια της 
«δύναμης ταχείας επέμβασης» αναπρο-
σαρμόστηκε περισσότερο, πιο κοντά στη 
διαχείριση κρίσεων εκτός Ευρώπης. 
Τώρα, ο σχεδιασμός παραπέμπει πολύ 

πιο ανοιχτά στο ενδεχόμενο ένοπλης αντι-
παράθεσης με τη Ρωσία. Μόνο που αυτό 
σημαίνει πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση 
νατοϊκών δυνάμεων και άρα τη διαμόρ-
φωση εγκαταστάσεων και κυρίως, το πό-
σες δυνάμεις μπορούν να διαθέσουν τα 
κράτη – μέλη, κάτι που δεν είναι απαραί-
τητα εύκολο. Πάντως στους κερδισμένους 
είναι η Πολωνία, που καιρό επεδίωκε να 
υπάρξει ένα μεγάλο νατοϊκό στρατηγείο 
στο έδαφός της.

ΔΕΝ «ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ»  
ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Ωστόσο, παρά την εικόνα μιας πολύ δι-
αιρεμένης και συγκρουσιακής Ευρώπης, 
ο υπόλοιπος πλανήτης δε δείχνει να ακο-
λουθεί αυτή ακριβώς την επιταγή να «πά-
ρει θέση». Σίγουρα στις χώρες του ΝΑΤΟ 
μπορεί να προσθέσει κανείς χώρες που 
είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, 
όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζη-
λανδία, ως ένα βαθμό και τη Νότια Κορέα. 
Όμως, μια σειρά από άλλες χώρες προ-

τιμούν  να χαράσσουν μια πολιτική που 
δεν κινείται μονόπλευρα προς τη μία ή 
την άλλη πλευρά. Το παράδειγμα της Ιν-
δίας είναι χαρακτηριστικό: οι ΗΠΑ έχουν 
επενδύσει παραδοσιακά στη συνεργασία 
μαζί της, αξιοποιώντας την πάγια ινδική 
ανησυχία για την Κίνα, όμως οι σχέσεις 
ανάμεσα στο Νέο Δελχί και τη Μόσχα 
δεν έχουν επιδεινωθεί. Αντίστοιχα, στην 
Αφρική, τη Μέση Ανατολή, και την Κεντρι-
κή Ασία, η Ρωσία, όπως και η Κίνα, δια-
τηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας 
και συνεργασίας. Το ίδιο και στη Λατινική 
Αμερική.

Η διαιρεμένη Ευρώπη δε μεταφράζεται 
σε έναν αντίστοιχα διαιρεμένο κόσμο και 
αυτό αποτυπώνεται και σε ζητήματα όπως 
ο περιορισμένος αντίκτυπος των κυρώσε-
ων των G7 και της ΕΕ στη Ρωσία, την ώρα 
που επιταχύνει δυναμικές μετάβασης σε 
μια «αποδολαριοποιημένη» παγκόσμια 
οικονομία.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Λέρος: Μια άγνωστη «κυρία»
Ιταλικά αρχιτεκτονήματα, κρυστάλλινα νερά  
κι ένας πλούσιος βυθός σάς περιμένουν

Κάντε μια βόλτα στο Λακκί, το λιμάνι 
της Λέρου, και θαυμάστε τα κτίρια 

του παραλιακού μετώπου, δείγματα 
του ιταλικού ρασιοναλισμού της δεκα-
ετίας του 1930. Το αρχιτεκτονικό στιλ 
χαρακτηρίζεται από μεγάλες ανοιχτό-
χρωμες επιφάνειες, οριζόντια ανοίγ-
ματα, κυβιστική διάθεση, καμπύλες και 
καμάρες. 
Παρατηρήστε το τελωνείο, το κινηματο-

θέατρο, που διατηρεί την ίδια χρήση, το 
ξενοδοχείο και την υπαίθρια αγορά, που 
δε λειτουργούν πια. Φτάστε στην Αγία 
Κιουρά (ή Αγία Ματρώνα) για κολύμπι 
στα τιρκουάζ νερά, αλλά και για να δείτε 
το ομώνυμο εκκλησάκι του 18ου αιώνα, 
χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο. 
Θαυμάστε τις ιδιαίτερες αγιογραφίες 
του, που φιλοτεχνήθηκαν από τους πολι-
τικούς κρατουμένους της Λέρου μεταξύ 
1969 και 1970 – το νησί υπήρξε τόπος 

εξορίας την περίοδο της στρατιωτικής 
δικτατορίας της Ελλάδας (1967-1974). 

ΔΑΝΤΕΛΩΤΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΙΑ
Με ακτογραμμή που αγγίζει τα 78 χλμ., 

η Λέρος προσφέρει πολλές επιλογές για 
κολύμπι. Κοντά στον οικισμό Άλιντα, στο 
μεγάλο κόλπο στα ανατολικά, θα βρείτε 
τις οργανωμένες παραλίες. Καφέ και τα-
βέρνες διαθέτει και η αμμουδιά στο Πα-
ντέλι (φωτ. πάνω). 
Κοντά είναι και ο Βρωμόλιθος, με άμμο, 

βότσαλα και αλμυρίκια. Μεγάλη και ορ-
γανωμένη παραλία με άμμο θα βρείτε 
στη Γούρνα, στη δυτική ακτή του νησιού. 
Ωραία φυσική σκιά από αλμυρίκια θα 
απολαύσετε και στην παραλία του Ξη-
ρόκαμπου, στα νότια. Εκεί βρίσκεται το 
μικροσκοπικό εκκλησάκι της Παναγιάς 
Καβουράδαινας. Δεν είναι μόνο η τοπο-
θεσία του ιδιαίτερη, αλλά και η εικόνα 

της Παναγίας, η οποία απεικονίζεται να 
περικλείεται από τις δαγκάνες ενός κα-
βουριού.

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
Πάνω από δέκα ναυάγια πλοίων βρί-

σκονται σε κοντινή απόσταση από την 
ακτή. Εντυπωσιακότερο είναι το ελλη-
νικό αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», 
βυθισμένο στο λιμάνι στο Λακκί από το 
1943, οπότε και βομβαρδίστηκε κατά τη 
διάρκεια γερμανικής αεροπορικής επι-
δρομής. Στο καταδυτικό κέντρο Υδρόβιος 
θα βρείτε έμπειρους εκπαιδευτές – δύτες 
και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (Αγία 
Μαρίνα φωτ. δεξιά, τηλ. 22470-24590). 

ΕΥΚΟΛΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Στο νησί υπάρχουν πολλές πεζοπορικές 

διαδρομές – οι περισσότερες βατές. Αν 
επιλέξετε τη σχετικά εύκολη διαδρομή 

από τον Ξηρόκαμπο προς το ακρωτήρι 
Διαπόρι, θα δείτε ένα εγκαταλελειμμένο 
ιταλικό στρατιωτικό κτίριο με τοιχογρα-
φίες, που έφτιαξαν οι στρατιώτες την 
περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η 
απόσταση είναι περίπου 4,5 χλμ. και θα 
χρειαστείτε περίπου 1-1½ ώρα.

                                      © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 10 Ιουλίου: 
7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 11 Ιουλίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 12 Ιουλίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 13 Ιουλίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 14 Ιουλίου: 7:30 το πρωί
Παρασκευή 15 Ιουλίου: 3: 30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 16 Ιουλίου: 4:30  το απόγευμα
Κυριακή 17 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

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 10 IOYΛIOY

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ BRO RIDERS MONTREAL

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΑΙ "ΠΟΡΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ"

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

ΚΕΜΠΕΚ  

Φορολόγηση εκκλησιών  
ζητάει το Μόντρεαλ!
• Το Μόντρεαλ σχεδιάζει να διεκδικήσει δημοτικούς 
φόρους για χώρους λατρείας από το Κεμπέκ 

• Το άρθρο 204 του επαρχιακού νόμου για τη δημοτική 
φορολογία απαλλάσσει τους χώρους λατρείας και 
κάθε άλλη θρησκευτική υποδομή από την καταβολή 
φόρων ιδιοκτησίας

Αναζητώντας νέα έσοδα για την επί-
τευξη ισοσκελισμένου προϋπολογι-

σμού το 2023, η Επιτροπή Οικονομικών 
και Διοίκησης του Μόντρεαλ υπενθύ-
μισε την Τρίτη 5 Ιουνίου, τη δημοσιονο-
μική ανισότητα που αντιπροσωπεύει η 
επαρχιακή «απαλλαγή» από το δημοτι-
κό φόρο λατρείας στην επικράτεια του 
Μόντρεαλ. 

Το Μόντρεαλ φιλοξενεί περισσότερους 
από 900 χώρους λατρείας και θρησκευτι-
κά κτίρια, γεγονός που αντιπροσωπεύει 
σημαντικό «έλλειμμα», όσον αφορά τα 
έσοδα για τον οικισμό, ειδικά σε ένα πλαί-
σιο οικονομικής αβεβαιότητας και πλη-
θωρισμού. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας 
παραμένουν η κύρια πηγή εσόδων του 
Δήμου. 

Όμως, το άρθρο 204 του επαρχια-
κού νόμου για τη δημοτική φορολογία, 
απαλλάσσει τους χώρους λατρείας και 
κάθε άλλη θρησκευτική υποδομή από 
την καταβολή φόρων ιδιοκτησίας. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή 
Οικονομικών του Δήμου πιστεύει ότι αυτό 
το μέρος των «ανείσπρακτων φόρων» 
ακινήτων πρέπει να επιστραφεί από την 
επαρχία.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 

προέρχεται από την κυβέρνηση του Κε-
μπέκ και ότι ανέρχεται συνολικά σε πε-
ρισσότερα από 180 εκατομμύρια δολάρια 
για τους δήμους, θεωρώ εξαιρετικά ση-
μαντικό να διεκδικήσω αποζημίωση για 
την απόφαση του Κεμπέκ» είπε ο Pierre 
Lessard-Blais.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Δήμαρχος 

του Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, 
κ. Lessard-Blais, ζητά από το Κεμπέκ να 
αναπληρώσει αυτά τα χαμένα έσοδα, τα 
οποία υπολογίζονται σε περισσότερα από 
30 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, αυτή η κυβερνητική 
εξαίρεση είναι αντίθετη με τις αρχές της 
ανεξιθρησκίας του κράτους και με όλες τις 
αποφάσεις που έλαβε πρόσφατα η κυβέρ-
νηση του François Legault για το θέμα.

Η απαλλαγή γης που χορηγείται σε θρη-
σκευτικά ιδρύματα χρονολογείται από 
το 18ο αιώνα, όταν πρόσφεραν πολλές 
κοινωνικές υπηρεσίες στον πληθυσμό. Η 
αποστολή των χώρων λατρείας έχει αλλά-
ξει, αλλά η εξαίρεση παραμένει. Και παρά 
την ψήφιση του Νόμου 21 για την ανεξι-
θρησκία του Κράτους, που κατατέθηκε το 
2019 από τον Simon Jolin-Barrette, δεν 
έχει αναφερθεί αμφισβήτηση του άρθρου 
204 του νόμου για τη δημοτική φορολο-

γία. Ωστόσο, το Κεμπέκ αποζημιώνει τους 
δήμους για φόρους που δεν εισπράττο-
νται από σχολεία, πανεπιστήμια ή νοσο-
κομεία.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ  
ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η διοίκηση της πόλης δήλωσε ότι χαιρε-
τίζει τις συστάσεις της Οικονομικής Επι-
τροπής με μεγάλη διαφάνεια. Αυτά θα 
αναλυθούν ως μέρος του σχεδίου προϋ-
πολογισμού του 2023 και της ομάδας ερ-
γασίας για τη φορολογία του Μόντρεαλ. 
«Έχουμε επιδείξει τη μεγάλη μας φιλο-

δοξία να οικοδομήσουμε το μέλλον του 
Μόντρεαλ, το οποίο θέλουμε πιο πράσινο, 
δικαιότερο, πιο προσιτό, προωθώντας πα-
ράλληλα την κληρονομιά του. Γνωρίζουμε 
ότι αυτό το μέλλον φέρνει πολλές δημοσι-
ονομικές προκλήσεις για τις πόλεις».

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Το Υπουργείο Δημοτικών Υποθέσεων και 

Στέγασης αντέδρασε στο αίτημα της Επι-
τροπής το απόγευμα της Τρίτης 5 Ιουλί-
ου. Θεωρεί ότι οι συζητήσεις γύρω από 
τη φορολογία θα γίνουν στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων για το επόμενο δημοσιο-
νομικό σύμφωνο. 
«Καλούμε το Δήμο του Μόντρεαλ να 

μας ενημερώσει για τα αιτήματά του και, 
ως συνήθως, θα αναλύσουμε τα πάντα», 
έγραψε το γραφείο του υπουργού Andrée 
Laforest.
Ωστόσο, η σύσταση της Επιτροπής επι-

κρίθηκε ιδιαίτερα από το δήμαρχο του 
Saint-Laurent και μέλος του κόμματος 
Ensemble Montréal, Alan de Sousa, ο 
οποίος θεωρεί ότι ένα απλό αίτημα απο-
ζημίωσης, βάσει της εξαίρεσης, για ανα-
ζήτηση εισοδήματος είναι πολύ εύκολο. 
«Δεν αδικεί την αξία των θεσμών στην κοι-
νωνία μας. Είναι καθαρά λογιστική άσκη-
ση…» είπε ο Alan de Sousa, εκπρόσωπος 
της αντιπολίτευσης για τα οικονομικά 
στην πόλη του Μόντρεαλ.

Αυτή είναι μόνο μια σύσταση, υπενθύ-
μισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Pierre 
Lessard-Blais, ο οποίος δεν αμφισβητεί τη 
φορολογική απαλλαγή για χώρους λατρεί-
ας, αλλά ζητά από την επαρχιακή κυβέρ-
νηση την επιστροφή των ποσών αυτών, 
με τον ίδιο τρόπο όπως τα σχολεία και τα 
ιδρύματα υγείας.

Η Επιτροπή προώθησε επίσης το στρατη-
γικό της σχέδιο Μόντρεαλ 2030 και τόνισε 
τη σημασία της εξεύρεσης μιας δίκαιης 
και χωρίς αποκλεισμούς ισορροπίας με-
ταξύ της διατήρησης των υποδομών, των 
υπηρεσιών προς τον πληθυσμό και των 
επιταγών που σχετίζονται με την επιτά-
χυνση της οικολογικής αλλαγής.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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GOSS!P

NATALIA GARIBOTTO  
Η πληθωρική Βραζιλιάνα  

που «καίει» καρδιές!
Η Natalia Garibotto, είναι μοντέλο και κα-

τάγεται από τη Βραζιλία. 
Η «φλογερή» ξανθιά, ξέρει πραγματικά 

πως να τρελαίνει τον ανδρικό πληθυσμό, κα-
θώς διαθέτει πλούσιες καμπύλες, τις οποί-
ες επιδεικνύει φορώντας μπικίνι που μόλις 
τις… συγκρατούν. 
Μάλιστα, ο λογαριασμός της στο Instagram 

έχει 3,3 εκατ. ακόλουθους. 
Η 27χρονη καλλονή κερδίζει πάνω από 

μισό εκατομμύριο δολάρια ετησίως, χάρη 
στις αποκαλυπτικές φωτογραφίες που μοι-
ράζεται με τους οπαδούς της, ωστόσο έχει 
αναφέρει ότι η φήμη στα social media έχει 
μερικά μειονεκτήματα, καθώς έχει λάβει 
πολλές ανήθικες προτάσεις.

Όταν τον κοιτάς, δυσκολεύε-
σαι να πιστέψεις πως ο Tom 

Cruise, στις 3 Ιουλίου, πάτησε κι 
επίσημα την έκτη δεκαετία της ζωής 
του. Και δεν είναι μόνο το καθαρά 
εμφανισιακό θέμα της υπόθεσης 
αλλά και ο αέρας που περιβάλλει 
το διάσημο ηθοποιό.
Ο Cruise παραμένει ένας από τους 

πιο περιζήτητους ηθοποιούς του 
Hollywood, ειδικά στην κατηγορία 
της περιπέτειας και το sequel της 
ταινίας «Top Gun» είναι μια από τις 
μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες 
του 2022. 
Ένα γεγονός, λοιπόν, σαν αυτό, 

αποτελεί την κατάλληλη αφορμή 
για να κάνουμε μία αναδρομή σε εν-
διαφέροντα facts που αφορούν στη 
ζωή του και πολλοί δε γνωρίζουν.
1] Ο Tom Cruise έζησε πολλά χρό-

νια με την οικογένειά του στον Κα-
ναδά και μετακόμισε στην Αμερική 
όταν οι γονείς του χώρισαν.

2] Ο πρώτος του ρόλος σε ταινία 
ήταν στο Endless Love το 1981, ενώ 
το πρώτο του μεγάλο blockbuster 
ήταν το Top Gun του 1986.
3] Ο Tom Cruise έχει παντρευτεί 

τρεις φορές. Η πρώτη ήταν με τη 
Mimi Rogers το 1987, η δεύτερη 
ήταν με τη Nicole Kidman το 1990 
και η τρίτη ήταν με την Katie Holmes 
το 2006.
4] Πέρα από τους γάμους του, 

ωστόσο, υπάρχουν κι άλλες διάση-
μες κυρίες που πέρασαν από τη ζωή 
του, όπως η Penelope Cruz και η 
Rebecca De Mornay.
5] Ο Tom Cruise έχει τρία παιδιά, 

τη βιολογική του κόρη, Suri, με την 
Katie Holmes και δύο υιοθετημένα, 
τον Conor και την Isabella, με την 
Nicole Kidman.
6] Ο ηθοποιός έχει προταθεί για 

Όσκαρ τρεις φορές για τις ταινί-
ες Born on the Fourth of July, Jerry 
Maguire και Magnolia.

7] Ο Aladdin της Disney έχει φτια-
χτεί με πρότυπο τον Cruise, εξ ου και 
η ομοιότητά του.
8] Στα γυρίσματα του Mission 

Impossible: Rogue Nation, ο ηθο-
ποιός κατάφερε να κρατήσει την 
αναπνοή του για περισσότερο από 
6 λεπτά.
9] Ο Cruise άρχισε να ασχολείται 

με την υποκριτική λόγω ενός ατυ-
χήματος. Όταν ήταν στο Λύκειο, του 
άρεσε η πάλη, αλλά τραυματίστηκε 
και αναγκάστηκε να βρει άλλον τρό-
πο να περνάει την ώρα του. Έτσι, 
πέρασε από οντισιόν για τη σχολική 
παραγωγή του Guys and Dolls.
10] Λέγεται ότι ο ηθοποιός έχει 

καταφέρει να διατηρήσει το σώμα 
του χάρη στη διατροφή του David 
Beckham (1.200 θερμίδες τη μέρα, 
στο μεγαλύτερο μέρος από λαχανι-
κά και καθαρή πρωτεΐνη).

 © Queen.gr

Η παραγωγός του Τζέιμς Μποντ 
λέει ότι η επόμενη ταινία θα 

«επανεφεύρει» τον 007

Η παραγωγός της κι-
ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή ς 

σειράς Τζέιμς Μποντ, 
Μπάρμπαρα Μπρόκο-
λι, υποσχέθηκε ότι η 26η 
ταινία του franchise θα 
«επανεφεύρει» τον 007.
Σε ομιλία της σε πρό-

σφατη εκδήλωση, στη δι-
άρκεια της οποίας η ίδια μαζί με τον ετεροθαλή αδερ-
φό της Μάικλ Γουίλσον ανακηρύχθηκαν μέλη της Βρε-
τανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BFI), η Μπρόκολι 
είπε ότι δεν έχουν επιλέξει ακόμη αντικαταστάτη για 
τον Ντάνιελ Κρεγκ. «Κανείς δεν είναι υποψήφιος» είπε 
η Μπάρμπαρα Μπρόκολι.
«Δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος. Δουλεύουμε πού να 

πάμε μετά με το χαρακτήρα, το συζητάμε. Δεν υπάρχει 
σενάριο και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν, 
μέχρι να αποφασίσουμε πώς θα προσεγγίσουμε την 
επόμενη ταινία γιατί, στην πραγματικότητα, είναι μια 
επανεφεύρεση του Μποντ. Επανεφευρίσκουμε ποιος 
είναι και αυτό απαιτεί χρόνο» διευκρίνισε η Μπρόκο-
λι τονίζοντας ότι τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας 
Μποντ δε θα αρχίσουν μέχρι το 2025.
Νωρίτερα φέτος, η Μπάρμπαρα Μπρόκολι αναφέρ-

θηκε στις φήμες ότι ο Ίντρις Έλμπα εξετάζεται για το 
ρόλο. «Λοιπόν, γνωρίζουμε τον Ίντρις, είμαστε φίλοι 
μαζί του και είναι ένας υπέροχος ηθοποιός. Και, ξέρετε, 
ήταν μέρος της συζήτησης, αλλά είναι πάντα δύσκολο 
να κάνεις συζήτηση, όταν έχεις κάποιον όπως ο Κρεγκ 
στο ρόλο» είπε εκείνη την εποχή.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΙ ΟΜΩΣ…  

O Tom Cruise 
έγινε 60! 
10 facts που δε γνώριζες  
για τη ζωή του

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

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

*
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

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

ΚΕΜΠΕΚ

Δύο εκατομμύρια λίτρα 
γάλακτος στα σκουπίδια
Μετά από εργατική διαμάχη στο εργοστάσιο 
γαλακτοκομικών στο Κεμπέκ

Μια εργατική διαμάχη σε εργοστά-
σιο γαλακτοκομικών στο Κεμπέκ 

οδήγησε στη σπατάλη 2 εκατομμυρίων 
λίτρων γάλακτος από την Τετάρτη 29 Ιου-
νίου. Οι 250 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο 
Agropur, στο Granby του Quebec, ξεκίνη-
σε μια επ’ αόριστον απεργία στις 29 Ιου-
νίου. Με το εργοστάσιο πλέον κλειστό, 
πολλοί γαλακτοπαραγωγοί του Κεμπέκ 
προσπαθούν να επεξεργαστούν το γάλα 
τους πριν χαλάσει. 

«Η διάρκεια ζωής είναι πολύ μικρή για 
το γάλα. Και όταν υπάρχει διαταραχή 
στην επεξεργασία, πρέπει να είμαστε σε 
θέση να αντιδράσουμε γρήγορα», δήλω-
σε ο γαλακτοπαραγωγός Jason Erskine. Οι 
Καναδοί γαλακτοπαραγωγοί επιδιώκουν 
δεύτερη αύξηση της τιμής του γάλακτος 
φέτος, επικαλούμενοι το αυξανόμενο κό-
στος. Το τυρί δε βρίσκεται στο τραπέζι στις 
εμπορικές συνομιλίες Καναδά – ΗΒ, κα-
θώς η Βρετανία αναζητά πρόσβαση στην 
αγορά. Για τον Erskine, αυτό σημαίνει ότι 
στέλνει το γάλα εκτός επαρχίας, καθώς 
η φάρμα του στο Hinchinbrook Qc είναι 
κοντά στα σύνορα του Οντάριο. Αλλά για 
πολλούς άλλους αγρότες, αυτό σημαίνει 
να πετάξουν το γάλα.
Το εργοστάσιο επεξεργάζεται 800.000 

λίτρα γάλακτος την ημέρα, το οποίο αντι-
προσωπεύει περίπου το 10 τοις εκατό της 
παραγωγής γάλακτος στο Κεμπέκ. «Δεν 
είναι μικρό κατόρθωμα, το να προσπαθείς 
να βάλεις τόσο γάλα», είπε ο Erskine. Σύμ-
φωνα με το συνδικάτο που εκπροσωπεί 
τους εργαζόμενους (CSD), η απεργία πυ-
ροδοτήθηκε από το σχέδιο της Agropur να 
παρατείνει την εργάσιμη ημέρα από οκτώ 
σε 12 ώρες. «Η αλλαγή του προγράμμα-
τος θα προσθέσει 48 ώρες εργασίας σε 
μια περίοδο πέντε εβδομάδων και θα 
καταργήσει επίσης 30 θέσεις εργασίας», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου 
Bernard Cournoyer. Είπε ότι ενώ είναι 
ατυχές η διαμάχη οδηγεί σε σπατάλη γα-
λακτοκομικών προϊόντων, το σωματείο δε 
σχεδιάζει να αποδεχτεί αυτό που προσπα-
θεί να κάνει η εταιρεία.

Η Agropur δεν απάντησε σε αίτημα για 
σχόλιο από το CTV News, αλλά είπε στον 
Canadian Press ότι καταβάλλει κάθε δυνα-
τή προσπάθεια για να αποφύγει τη σπα-
τάλη γάλακτος και να καταλήξει σε συμ-
φωνία με το συνδικάτο.

Ο Sylvain Charlebois, αναλυτής της βι-
ομηχανίας τροφίμων στο Πανεπιστήμιο 
Dalhousie, λέει ότι η ιστορία της Agropur 
αντικατοπτρίζει ένα ζήτημα σε όλο τον 
Καναδά, καθώς από 100 έως 300 εκατομ-
μύρια λίτρα γάλακτος πετιούνται κάθε 
χρόνο.
«Δεν πρέπει να σπαταλάμε καθόλου 

γάλα», είπε. «Είμαστε η μόνη χώρα στον 

κόσμο με διαχείριση εφοδιασμού, η 
οποία μας επιτρέπει να παράγουμε ό,τι 
χρειαζόμαστε».
Η διαχείριση της προσφοράς εδραιώ-

θηκε τη δεκαετία του 1970 και είναι ένα 
σύστημα που ελέγχει την παραγωγή γα-
λακτοκομικών στον Καναδά. Η ιδέα είναι 
να ρυθμιστεί η ποσότητα του γάλακτος 
που παράγεται ανάλογα με τη ζήτηση, με-
τριάζοντας τις δραματικές διακυμάνσεις 
στην τιμή και την προσφορά ως αποτέ-
λεσμα. Όμως ο Charlebois είπε ότι υπάρ-
χουν ωστόσο καταστάσεις που οδηγούν 
σε ντάμπινγκ γάλακτος – όπως οι απερ-
γίες. Πιστεύει ότι πρέπει να δοθούν κίνη-
τρα στους αγρότες να βρουν εναλλακτικές 
προσεγγίσεις, είπε.
«Το θέμα είναι ότι η σπατάλη τροφίμων 

ή η απόρριψη γάλακτος συμβαίνει κάθε 
χρόνο ανεξάρτητα από το τι, επομένως 
πρέπει να δούμε ένα γαλακτοκομικό το-
μέα να επικεντρώνεται στην εξεύρεση 
λύσεων αντί απλώς να πετιέται το γάλα», 
είπε.

Εάν το ντάμπινγκ (πέταμα) γάλακτος 
γινόταν παράνομο, είπε ο Charlebois, η 
γαλακτοβιομηχανία θα είχε κίνητρο να 
απαλλαγεί από το υπερβολικό προϊόν με 
πιο βιώσιμους τρόπους, όπως η κατά-
ψυξη και η σκόνη του γάλακτος. Αλλά ο 
Erskine είπε ότι πιστεύει ότι αυτές οι προ-
σεγγίσεις απλώς δεν είναι «εφικτές» στο 
εγγύς μέλλον.  Ο Charlebois πρότεινε εν-
ναλακτικά η γαλακτοβιομηχανία να ανα-
κατανείμει κεφάλαια για να κάνει αυτές 
τις διαδικασίες πιο προσιτές. 
«Ξοδεύουν 150 εκατομμύρια δολάρια 

για μάρκετινγκ στους Καναδούς για να 
πίνουν περισσότερο γάλα», είπε. «Θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 
χρήματα για να στηρίξουν ένα στρατηγικό 
αποθεματικό ή να χτίσουν ένα εργοστά-
σιο για την αποθήκευση γάλακτος».

Ο Συνεταιρισμός Γαλακτοκομικών 
Agropur, που συνήθως συντομεύεται σε 
Agropur, έχει την έδρα του στο Longueuil 
του Κεμπέκ του Καναδά. Είναι ένας βο-
ρειοαμερικανικός συνεταιρισμός γαλα-
κτοκομικών προϊόντων που ιδρύθηκε το 
1938. Είναι προμηθευτής προϊόντων για 
τους τομείς της βιομηχανίας, του λιανικού 
εμπορίου και των υπηρεσιών τροφίμων, 
ενώ είναι επίσης υπεύθυνος για μια σειρά 
από δικά του εμπορικά σήματα και προϊό-
ντα καταναλωτών.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
LAFC 36

AUSTIN FC 34
REAL SALT LAKE 29

LA GALAXY 27
FC DALLAS 27

NASHVILLE SC 27
SEATLLE SOUNDERS 26
MINNESOTA UNITED 24

VANCOUVER WHITECAPS 24
PORTLAND TIMBERS 23
HOUSTON DYNAMO 21
COLORADO RAPIDS 19

SAN JOSE 18
SPORTING KANSAS CITY 16

ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
NY RED BULLS 32

PHILADELPHIA UNION 30
CF MONTREAL 29

NEW YORK CITY 29
FC CINCINNATI 25
ORLANDO CITY 25

NEW ENGLAND REVOLUTION 25
CHARLOTTE 23

INTER MIAMI 22
COLUMBUS CREW 22
ATLANTA UNITED 20

TORONTO FC 18
DC UNITED 17

CHICAGO FIRE 17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8/7
Philadelphia-DC United

LAFC-LA Galaxy
Vancouver-Minnesota

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7
NY City-New England

Seattle-Portland
Atlanta-Austin

Charlotte-Nashville
Montreal-Kansas City

Cincinnati-NY Red Bulls
Toronto-San Jose

Chicago-Columbus
Orlando-Miami
Houston-Dallas

Salt Lake-Colorado 

ΤΡΙΤΉ 12/7
Austin-Houston 

ΤΕΤΑΡΤΉ 13/7
Atlanta-Salt Lake
Chicago-Toronto

DC United-Columbus
Cincinnati-Vancouver
Miami-Philadelphia

Minnesota-Kansas City
Nashville-Seattle

Colorado-Orlando
Dallas-NY City

LA Galaxy-San Jose 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΉ 29/6
Cincinnati-NY City 4-4
Toronto-Columbus 1-2

Chicago-Philadelphia 1-0
Seattle-Montreal 1-2

LAFC-Dallas 3-1
LA Galaxy-Minnesota 2-3

Portland-Houston 2-1

ΠΕΜΠΤΉ 30/6
Charlotte-Austin FC 0-1  
NY Red Bulls-Atlanta 2-1

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7
Toronto-Seattle 0-2
Vancouver-LAFC 1-0

ΚΥΡΙΑΚΉ 3/7
NY City-Atlanta 2-2

Columbus-Philadelphia 0-0
New England-Cincinnati 2-2

Minnesota-Salt Lake 3-2
Kansas City-Red Bulls 0-1

Houston-Charlotte 1-2
Nashville-Portland 2-2
San Jose-Chicago 2-1

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7
Orlando-DC United 3-5
Colorado-Austin FC 2-3

Dallas-Miami 1-1
LA Galaxy-Montreal 4-0

MLS: Χαρμολύπη για το Μόντρεαλ
Από το ζεστό 

στο... κρύο, βρέ-
θηκε το Μόντρεαλ 
σε διάστημα 5 ημε-
ρών, λόγω των δύο 
εντελώς αντίστρο-
φων αποτελεσμάτων 
στους αντίστοιχους 
εκτός έδρας αγώνες 
του για το πρωτάθλη-
μα MLS.
Αρχικά, την Τετάρ-

τη 29/6, οι Μοντρε-
αλίτες σημείωσαν 
πολύ σημαντική νίκη 
στην έδρα του Σιάτλ 
(1-2), όμως στη συ-
νέχεια, τη Δευτέρα 

4/7, γνώρισαν τη συντριβή στην έδρα των LA Galaxy με το βαρύ 4-0. 
  Στον πρώτο αγώνα χρονικά στο Σιάτλ, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ 
μόλις στο 3ο λεπτό (Morris), όμως στη συνέχεια το Μόντρεαλ με τον 
Καμαρά να δίνει δύο ασίστ και τον Toye να σκοράρει δις (18’, 62’) 
έφτασαν στη νίκη (στη φωτ. οι δύο πρωταγωνιστές του Μόντρεαλ).
Αντιθέτως, στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 4/7, οι γηπεδούχοι που προ-

έρχονταν από εντός έδρας ήττα (2-3 από τη Μινεσότα), μην έχοντας 
περιθώρια για νέα εντός έδρας ήττα, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, 
προηγήθηκαν στο 8ο λεπτό (Τσιτσαρίτο) και πέτυχαν και 2ο τέρμα σε 
καθοριστικό σημείο (45+4’ με πέναλτι του Γιόβελιτς). 
Ο θρίαμβος των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε με τα δύο τέρματα του 

Ράβελσον (60’,79’).

Πόσο αξίζει το νέο Champions League;
Ή ανάμνηση του τελευταίου θριάμ-

βου της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ακό-
μα νωπή. Στις 28 Μαΐου 2022 η «βα-
σίλισσα» πρόσθεσε άλλη μια θρυλική 
σελίδα στο βιβλίο των ρεκόρ της, νικώ-
ντας τη Λίβερπουλ με 1-0 στον τελικό 
του Champions League στο Παρίσι και 
κατακτώντας το 14ο τίτλο στην κορυ-
φαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. 
Μια επιτυχία που ήρθε στο τέλος μιας 

σταθερά ανοδικής πορείας, με πέντε νί-
κες στη φάση των ομίλων και τους απο-
κλεισμούς των Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι 
και Μάντσεστερ Σίτι στους νοκ άουτ αγώ-
νες. 
Οι παίκτες του Κάρλο Αντσελότι θα ξεκι-

νήσουν την υπεράσπιση του τίτλου τους 
από τον επόμενο Σεπτέμβριο, παρότι για 
τη σεζόν 2022-2023 η Ρεάλ Μαδρίτης δε 
θα ξεκινήσει με τις εύνοιες των προβλέ-
ψεων του Champions League.
Στόχος του προέδρου Φλορεντίνο Πέ-

ρεθ, ωστόσο, είναι να ξαναγράψει την 
ιστορία και να δοκιμάσει την επίθεση 
στο δέκατο πέμπτο τρόπαιο, γεμίζοντας 
τα ταμεία του συλλόγου με αυτόν τον 
τρόπο: στην τελευταία διοργάνωση, για 
παράδειγμα, η Ρεάλ εισέπραξε περίπου 
141,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 
τα 21,4 εκατομμύρια χάρη στη νίκη στον 
τελικό.
Δεν είναι τυχαίο, ότι αυτό το Κύπελλο 

είναι το πιο περιζήτητο κι επιθυμητό τρό-
παιο απ’ όλα. Το να παίζεις στα πιο όμορ-
φα γήπεδα της Ευρώπης, απέναντι σε 
ομάδες υψηλού κύρους, είναι η επιθυμία 
κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. 
Ακόμη και τα στελέχη των ομάδων, 

ωστόσο, έχουν σημαντικούς λόγους να 
φιλοδοξούν να μπουν στη διοργάνωση: 
το Champions League εγγυάται σημαντι-
κά έσοδα, από τη φάση των ομίλων κιό-
λας, με έπαθλα που θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται την επόμενη χρονιά. 
Για να έχει κάποιος μια πιο ολοκληρω-

μένη εικόνα της κατάστασης, μπορεί να 
ανατρέξει στα ποσά της προηγούμενης 
διοργάνωσης. 

Το έτος που μόλις τελείωσε, η UEFA δι-
έθεσε 2,02 δισεκατομμύρια ως συνολικό 
χρηματικό έπαθλο. 
Η είσοδος στην κύρια κλήρωση (όμιλοι), 

για παράδειγμα, απέφερε κέρδη 15,64 
εκατομμυρίων για κάθε σύλλογο. 
Στη φάση των ομίλων, λοιπόν, οι συμμε-

τέχοντες έπαιρναν 2,8 εκατομμύρια ανά 
νίκη και 930.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

CHAMPIONS LEAGUE: ΠΟΣΟ ΑΞΙΖΕΙ 
Ή ΚΑΤΑΚΤΉΣΉ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Όσο πιο μακριά προχωρά κάποια ομά-

δα προς το μεγάλο τελικό, αναπόφευκτα 
τόσο μεγαλύτερα θα γίνονται τα κέρδη 
της, με τα χρηματικά βραβεία να έχουν 
ήδη καθοριστεί για κάθε βήμα του γύρου. 

Αναλυτικά:

• Φάση των «16»: 9,6 εκατομμύρια
• Προημιτελικοί: 10,6 εκατ.
• Ήμιτελικοί: 12,5 εκατ.
• Τελικός: 15,5 εκατ.
Η κατάκτηση του τίτλου, λοιπόν, μπορεί 

να οδηγήσει σε κέρδη που, όπως είδαμε 
προηγουμένως, ξεπερνούν συνολικά τα 
140 εκατ. ευρώ (στα οποία θα προστε-
θούν τα περίπου 3,5 εκατ. ευρώ που προ-
έρχονται από τη συμμετοχή στο Ευρωπα-
ϊκό Σούπερ Καπ). 
Πολύ σημαντικά στοιχεία, που προκύ-

πτουν από την προσθήκη διαφόρων ει-
δών. Το τίμημα συμμετοχής, ο αριθμός 
των νικών και ισοπαλιών στη φάση των 
ομίλων, το σταθερό εισόδημα για την 
υπέρβαση των διαφόρων γύρων (48,2 
εκατομμύρια συνολικά), το έξτρα μπό-
νους για τη νίκη στον τελικό (4,5 εκατομ-

μύρια), το βάρος της ιστορικής κατάταξης 
(από 1 σε 36 εκατομμύρια περίπου), το 
market pool (από 6 σε 10 εκατομμύρια 
περίπου), ενώ σε αυτά πρέπει να προστε-
θούν οι εισπράξεις και τα μπόνους από 
τους χορηγούς ομάδων.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι, ακόμη περισ-

σότερο από την κατάκτηση των πρωτα-
θλημάτων τους, οι κορυφαίες ομάδες της 
«Γηραιάς Ηπείρου» στοχεύουν πρώτα 
απ’ όλα να εξασφαλίσουν την πρόσβαση 
στο Champions League.
Μια διοργάνωση, που επιτρέπει στους 

συλλόγους να κάνουν ένα σημαντικό 
ποιοτικό άλμα, επιτρέποντάς τους να ενι-
σχύσουν τα μπάτζετ τους, ενώ ταυτόχρο-
να αποκτούν μια αυξανόμενη απήχηση, 
όσον αφορά το αθλητικό κύρος.

© Ή ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ
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Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΟΥΕΡ ΜΑΜΠΙΛ

Από τη δομή προσφύγων, στο Μουντιάλ του Κατάρ!
Έστησε τη μπάλα για το έκτο πέναλ-

τι και ευστόχησε. Στην εκτέλεση 
των Περουβιανών, που ακολούθησε, ο 
Άντριου Ρεντμέιν έκανε την απόκρουση 
που έστειλε την Αυστραλία στα τελικά 
του Μουντιάλ του 2022. Όλα τα φώτα 
έπεσαν πάνω στον 33χρονο τερματοφύ-
λακα.
Ο Άουερ Μαμπίλ και οι συμπαίκτες του 

ετοιμάζουν βαλίτσες για το Κατάρ. Το 
ταξίδι μέχρι εκεί φάνταζε τόσο δύσκολο 
για τον ίδιο. Τόσο επώδυνο. «Ήξερα ότι 
θα σκοράρω. Ήταν ο μόνος τρόπος για να 
πω ευχαριστώ στην Άυστραλία από την 
πλευρά της οικογένειάς μου», τόνισε ο 
ποδοσφαιριστής μετά το τέλος της διαδι-
κασίας των πέναλτι.
Ο Μαμπίλ αντίκρισε για πρώτη φορά 

τον κόσμο το 1995 στην πόλη Κακούμα 
της Κένυας. Με καταγωγή από το Νότιο 
Σουδάν, ο ποδοσφαιριστής γεννήθηκε 
μέσα σε δομή προσφύγων. «Γεννήθηκα 
σε μία καλύβα, μία μικρή καλύβα. Το δω-
μάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένω εί-
ναι πιο μεγάλο από το μέρος που μέναμε 
στον προσφυγικό καταυλισμό», είπε σε 
ανύποπτο χρόνο ο ποδοσφαιριστής.
Έπαιζε ποδόσφαιρο με πόδια γυμνά, η 

μπάλα τους ήταν ένα κουβάρι από κάλ-
τσες. «Δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε», 
είχε αφηγηθεί ο Μαμπίλ στην ιστοσελίδα 
της FIFA. «Μου άρεσε να βλέπω ποδό-
σφαιρο, αλλά έπρεπε να περπατήσω μία 
με δύο ώρες μέχρι το μέρος όπου υπήρ-
χε τηλεόραση. Έπρεπε να πληρώνω ένα 

μικρό ποσό προκειμένου να δω κάποιον 
αγώνα. Όταν τελείωνε, έκανα άλλη μία 
ώρα να γυρίσω πίσω».
Ο Μαμπίλ με την οικογένειά του έφυγαν 

για την Άυστραλία το 2006 χάρη στη βοή-
θεια ενός θείου του. Δεκάδες χιλιάδες χι-
λιόμετρα μακριά από την Κένυα, βρήκαν 
μία νέα πατρίδα.
Στην πόλη της Άδελαΐδας, ο Μαμπίλ ξε-

κίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπι-
κή ομάδα. Είχε ταλέντο κι έκανε το ντε-
μπούτο του στην ομάδα των ανδρών σε 
ηλικία 17 ετών.

«Το να πάμε και να εγκατασταθούμε 
εκεί, ήταν μία ευκαιρία για εμένα, τα 
αδέρφια και όλη την οικογένειά μου. Γι’ 
αυτό θα ευχαριστώ την Άυστραλία για 
αυτή την ευκαιρία ζωής που έδωσε σε 
εμένα και την οικογένειά μου», υπογράμ-
μισε ο Μαμπίλ.
Πολύ σύντομα ήρθαν και οι κλήσεις στις 

Εθνικές ομάδες της Άυστραλίας. Η πρώτη 
του συμμετοχή στην Εθνική ανδρών ήρθε 
το 2018, μετά τους αγώνες της ομάδας 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας.
Λίγους μήνες μετά κι ο ενώ ο Μαμπίλ 

ετοιμαζόταν να αγωνιστεί κόντρα στα 
Ηνωμένα Άραβικά Εμιράτα, η αδερφή 
του σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. 
«Άπό την ημέρα που πέθανε η κόρη μου, 
κλαίω κάθε μισή ώρα», είπε η μητέρα 
του ποδοσφαιριστή στο δικαστήριο για 
το θάνατο της Μπορ, αφού ο σύντροφός 
της οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το 2014, ο Μαμπίλ επέστρεψε στη δομή 

προσφύγων. «Παρόλο που ζω στην Άδε-
λαΐδα, δεν έχω ξεχάσει τον καταυλισμό. 
Έχω φίλους και γνωστούς εδώ και ήθελα 
να γυρίσω πίσω για να τους δείξω ότι δεν 
τους έχω ξεχάσει», είπε ο ποδοσφαιρι-
στής στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας 
ομοσπονδίας. Εκείνη τη στιγμή ο Μαμπίλ 
αντιλήφθηκε ότι κάτι έπρεπε να κάνει. 
Μαζί με τον αδερφό του και ένα φίλο 
του συγκέντρωσαν ποδοσφαιρικό υλικό 
και το έστειλαν στον καταυλισμό. Κάπως 
έτσι γεννήθηκε η οργάνωση «Barefoot to 
boots» με στόχο να στηρίξει τις ανάγκες 
των προσφύγων που έμεναν εκεί αλλά 
και σε γειτονικούς καταυλισμούς.
Ο Μαμπίλ πήγε στον καταυλισμό που 

μεγάλωσε χωρίς τηλεοπτικά συνεργεία 
και δημοσιογράφους. Επισκέφθηκε τα 
καταλύματα και έδωσε ο ίδιος φανέλες 
και παπούτσια στα μικρά παιδιά, δείχνο-
ντας ότι τα ποδοσφαιρικά όνειρα μπο-
ρούν να γίνουν πραγματικότητα. Το δικό 
του ταξίδι είναι η απτή απόδειξη.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο κυματισμός μιας σημαίας με τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου, 

κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου στο Κατάρ, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης από επτά 
έως 11 χρόνια, όπως εγκρίθηκε από 
την Ανώτατη Επιτροπή του αραβικού 
κράτους.
Ο εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου του Κατάρ, Νάσερ Αλ Χατέρ, δήλω-
σε: «Όποιος φορέσει τη σημαία του ου-
ράνιου τόξου στο προσεχές Παγκόσμιο 
Κύπελλο θα συλλαμβάνεται για 7 ή 11 

χρόνια». Επιπλέον, υπενθύμισε ότι το 
Κατάρ είναι μια ισλαμική χώρα και, ως 
εκ τούτου, «η θρησκεία, οι πεποιθήσεις 
και ο πολιτισμός του πρέπει να γίνονται 
σεβαστά». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαν-
σούρ Αλ Ανσάρι, γενικός γραμματέας της 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Κατάρ, 
είπε: «Άν θέλετε να δείξετε την άποψή 
σας για την κοινότητα των ΛΟΆΤΚΙ, κάντε 
το σε μια κοινωνία όπου είναι αποδεκτό». 
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Άνώτα-
τη Επιτροπή του Κατάρ ανακοίνωσε ότι 
το σεξ εκτός γάμου απαγορεύεται κατά 

τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
του 2022. Σε δήλωση της Άνώτατης Επι-
τροπής του Κατάρ, που ανέφερε η Daily 
Star, αναφέρεται ότι «το Κατάρ είναι 
μια συντηρητική χώρα και οι δημόσιες 
εκδηλώσεις στοργής αποδοκιμάζονται, 
ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσα-
νατολισμό». Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ποι-
νή για την περιπέτεια μιας νύχτας μπορεί 
να κοστίσει έως και επτά χρόνια φυλά-
κιση! Η βρετανική εφημερίδα επικαλεί-
ται αστυνομική πηγή, που εξέφρασε την 
ανησυχία της: «Η κουλτούρα του ποτού 

και της γιορτής μετά το παιχνίδι, που εί-
ναι φυσιολογική στα περισσότερα μέρη, 
απαγορεύεται αυστηρά, με πολύ σοβα-
ρές και τρομακτικές συνέπειες. Υπάρχει 
η αίσθηση ότι αυτό θα μπορούσε να 
είναι ένα κακό τουρνουά για τους φιλά-
θλους». Ο Άλ Χατέρ συμπλήρωσε ότι, «η 
ασφάλεια κάθε οπαδού είναι υψίστης 
σημασίας για εμάς. Αλλά οι δημόσιες 
εκδηλώσεις στοργής αποδοκιμάζονται, 
δεν είναι μέρος της κουλτούρας μας κι 
αυτό ισχύει για όλους».

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Μουντιάλ 2022: Έως 11 
χρόνια φυλάκιση για όσους 

εμφανίσουν σημαία των 
ΛΟΑΤΚΙ στο Κατάρ
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Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, ο Αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κων-

σταντίνος Φλώρος συναντήθηκε 
στο γραφείο του με τη σύζυγο 
του εκλιπόντος Ιερολοχίτη και 
Καταδρομέα Στρατηγού Κωνστα-
ντίνου Κόρκα κ. Ακριβή Κόρκα, η 
οποία συνοδευόταν από τη θυ-
γατέρα της κ. Ελένη Κόρκα και 
τον εγγονό της κ. Κωνσταντίνο – 
Αλέξανδρο Μαρκάτο.

Κατά τη συνάντηση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ιδι-
αίτερης συγκίνησης, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στην ένδοξη 
προσωπικότητα του αείμνηστου 
Ιερολοχίτη και Καταδρομέα Στρα-
τηγού, στην ανιδιοτελή προσφο-
ρά του σε όλα τα καλέσματα της 
Πατρίδας και στο μαχητικό του 
χαρακτήρα, που αποτέλεσε φάρο 
αρχών και αξιών για τα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων που εί-
χαν την τιμή να τον γνωρίσουν, 
συνιστώντας παράδειγμα προς 
μίμηση για τις νεότερες γενιές 
Αξιωματικών.
Τιμώντας τη μνήμη του εκλιπό-

ντος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επέδωσε 
στην οικογένεια αντίγραφο του 
ογκώδους Ατομικού Φακέλου 
του Στρατηγού, στον οποίο περι-
γράφονται όλες οι λεπτομέρειες 
της πλούσιας σταδιοδρομίας του, 
από την πρώτη ημέρα της ονομα-
σίας του ως Ανθυπολοχαγού μέ-
χρι την αποστρατεία του, συμπε-
ριλαμβανομένης της πολεμικής 
του δράσης και του συνόλου των 
Ηθικών Αμοιβών, Μεταλλίων, Πα-
ρασήμων και Διαμνημονεύσεων 
που του έχουν απονεμηθεί.

                         © defence-point.gr 

Α/ΓΕΕΘΑ με την οικογένεια 
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Η νέα ΥΠΟΙΚ της Αργεντινής είναι Ελληνίδα!
«Λα γριέγα» δηλαδή… η Ελληνίδα, αποκαλούν την 53χρονη, ελληνικής 
καταγωγής, Σιλβίνα Μπατάκις, νέα υπουργό Οικονομικών της 
Αργεντινής, η οποία είναι οπαδός της Μπόκα Τζούνιορς

Η Σιλβίνα Αίντα Μπατάκις (φωτ.), εί-
ναι επιφανής οικονομολόγος που 

κατείχε την ίδια θέση στην επαρχία του 
Μπουένος Άιρες, από το 2011 έως το 
2015. Ανέλαβε το υπουργείο Οικονομι-
κών, μετά την αιφνιδιαστική παραίτη-
ση του αρχιτέκτονα της συμφωνίας της 
λατινοαμερικάνικης χώρας με το ΔΝΤ, 
Μαρτίν Γκουσμάν.
Προηγουμένως, η «Ελληνίδα», όπως 

την αποκαλούν οι οικείοι της, κατείχε 
διάφορες θέσεις στη δημόσια διοίκηση 
του Μπουένος Άιρες. Γεννήθηκε στο Ρίο 
Γκράντε στην επαρχία της Γης του Πυρός, 
στις 7 Δεκεμβρίου του 1968.

Όμως η ζωή της μοιράστηκε μεταξύ των 
πόλεων Río Gallegos, Rafaela, Taco Pozo 
(Chaco) και La Plata, πόλη την οποία 
υιοθέτησε ως δική της. Η Σιλβίνα είναι 
φανατική οπαδός της Μπόκα Τζούνιορς 
και συνηθίζει μάλιστα να πηγαίνει στο 
γήπεδο για να παρακολουθεί την αγα-
πημένη της ομάδα, ενώ «λατρεύει» και 

θαυμάζει την πρόεδρο της χώρας, Κρι-
στίνα Κίχνερ.

Η διάδοχος του Γκουσμάν αποφοίτησε 
από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Λα Πλά-
τα με πτυχίο στα Οικονομικά (1993) και 
μεταπτυχιακό στα Δημόσια Οικονομικά. 
Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχι-
ακό στην περιβαλλοντική Οικονομία στο 
Πανεπιστήμιο York.

Mπήκε στην πολιτική το 1992 και έκτο-
τε η Μπατάκις κατείχε μια σειρά από 
δημόσια αξιώματα στην τοπική κυβέρ-
νηση του Μπουένος Άιρες. Το 2009, διο-
ρίστηκε ως επικεφαλής του υπουργικού 
συμβουλίου και γραμματέας Οικονομι-
κών στο υπουργείο Οικονομίας υπό τον 
Αλεχάντρο Αρλιά και το 2011 ανέλαβε το 
υπουργείο.
Το 2019 διορίστηκε Γραμματέας Επαρ-

χιών στο Υπουργείο Εσωτερικών από 
τον Πρόεδρο Αλμπέρτο   Φερνάντεζ και 
τον υπουργό Εσωτερικών Εντουάρντο 
ντε Πέδρο. Ως γραμματέας, η Μπατάκις 

ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για 
μια νέα δημοσιονομική συναίνεση, προ-
κειμένου να παραχωρηθεί στις 23 επαρ-
χίες της Αργεντινής περαιτέρω οικονομι-
κή αυτονομία.
«Για μένα η γυάλινη οροφή δεν έχει 

σπάσει ακόμη. Έχουμε πολύ δρόμο ακό-
μα ως κοινωνία για να τη σπάσουμε. 
Ούτε το κολλώδες πάτωμα που μας κρα-
τάει κάτω», είχε δηλώσει στην Pagina 
12 πριν από δύο χρόνια η διορισμένη 
υπουργός Οικονομίας.

Είναι λάτρης της λογοτεχνίας και έχει 
πάντα δύο βιβλία δίπλα της στο κρεβάτι: 
«Ο λόγος της ζωής μου», της Εύα Ντου-
άρτε και «το Αναφορά στον Γκρέκο» του 
Νίκου Καζαντζάκη. 
«Ο αδαής είναι βέβαιος· ο σοφός 

αμφιβάλλει και στοχάζεται», του Αρι-
στοτέλη, είναι η αγαπημένη της φράση, 
σύμφωνα με τα Αργεντίνικα Μέσα Ενη-
μέρωσης.

© Newsbomb.gr

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19

Η «επιστήμη»  
της FDA! 
Δε χρειάζονται δεδομένα 
κλινικών δοκιμών για τα νέα 
εμβόλια κατά της Covid.  
Αρκούν τα… προηγούμενα 
δεδομένα!!!

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA) των ΗΠΑ δε θα απαι-

τήσει από τις εταιρείες να υποβάλουν 
δεδομένα κλινικών δοκιμών για εμβό-
λια COVID-19 που έχουν τροποποιηθεί 
για να προστατεύουν από τις υπο-
παραλλαγές BA.4 και BA.5 της Όμι-

κρον προ-
κειμένου 
να εγκρί-
νουν αυ-
τές τις ενι-
σ χ υ τ ι κ έ ς 
δ ό σ ε ι ς , 
δ ή λ ω σ ε 
κο ρ υ φ α ί -
ος αξιω-
ματούχος 
της FDA.

Ο Δρ Πίτερ Μαρκς, επικεφαλής 
του Κέντρου Βιολογικής Αξιολόγη-
σης και Έρευνας της υπηρεσίας, είπε 
στο Reuters*, ότι η FDA θα βασιστεί 
σε δεδομένα από κλινικές δοκιμές που 
έχουν κάνει οι κατασκευαστές εμβολί-
ων σε δόσεις που έχουν σχεδιαστεί για 
την καταπολέμηση του στελέχους BA.1, 
καθώς και σε δεδομένα παραγωγής, 
για αιτήσεις αδειοδότησης έκτακτης 
ανάγκης πριν από το φθινόπωρο.
«Θα μπορούσαν επίσης να είναι δια-

θέσιμα προκλινικά δεδομένα από με-
λέτες σε ζώα και δεδομένα ασφάλει-
ας», είπε ακόμα.
«RIP ιατρική βασισμένη σε στοιχεία», 

σχολίασε χαρακτηριστικά για την από-
φαση αυτή ο διάσημος καθηγητής Dr. 
Eli David κορυφαίος στην τεχνητή νοη-
μοσύνη που ειδικεύεται στη βαθιά μά-
θηση και στον εξελικτικό υπολογισμό.

*https://www.reuters.com/legal/
government/fda-will-not-require-clinical-
trial-data-authorize-redesigned-covid-
boosters-2022-06-30/
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Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοΑπό το Διοικητικό Συμβούλιο

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 H3S 2V7 υπόψη Κας Καίτης Κυριακίδου.

Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Την Τρίτη, 5 Ιουλίου, πραγματοποι-
ήθηκε η τακτική συνεδρίαση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΜΜ, στην αίθουσα «Μικρή Βουλή» 
των κεντρικών γραφείων της Κοινότη-
τας, παρουσία εκπροσώπων των μέσων 
ενημέρωσης και μελών του Οργανισμού. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία και έγινε 
η προσευχή, ο Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου Δημήτριος Σμυρνιός, 
πέρασε στα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης. Δίπλα του ήταν η Γενική Γραμμα-
τέας Παναγιώτα Τσιούτρα.

Ένα από τα βασικά θέματα της ημερή-
σιας διάταξης ήταν η εκλογή των Γραμ-
ματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τα ονόματα των οποίων δημοσιεύουμε 
δίπλα. Επίσης, το σώμα ενέκρινε τους 
υπεύθυνους με δικαίωμα υπογραφής 
και καθόρισε οι τακτικές συνεδριάσεις να 
λαμβάνουν χώρα την πρώτη Τρίτη κάθε 
μήνα. 

Στην ενημέρωση του, ο Πρόεδρος της 
ΕΚΜΜ, Δρ. Γεώργιος Τσούκας ανέφε-
ρε πως με την καθημερινή συνεργασία 
με τον Εκτελεστικό Διευθυντή Διονύ-
σιο Κότσορο και τους Διευθυντές των 
τμημάτων, η νέα Διοίκηση βρίσκει τον 
βηματισμό της στα δρώμενα και τις 
υποχρεώσεις της Κοινότητας. Σε αυτή 

τη φάση, ποσοτικοποιούμε και προσδι-
ορίζουμε τη σχέση μας, καθώς βρισκό-
μαστε στη διαδικασία απόκτησης της 
σχετικής τεχνογνωσίας. 

«Είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από 
το πρόγραμμα σχεδιασμού επιχειρημα-
τικών πόρων ERP (Enterprise Resource 
Planning), το οποίο θα κάνει τις διαδικα-
σίες (λειτουργίας του Οργανισμού) πολύ 
πιο εύκολες και θα μειώσει το κόστος», 
είπε ο Πρόεδρος και πρόσθεσε: «Εντυ-
πωσιακή είναι, επίσης, η θεαματική αύ-
ξηση εγγραφής μελών, περίπου κατά 
25%, φτάνοντας τα 4.000 μέλη. Σας 
καλώ όλους, στη διάρκεια του καλοκαι-
ριού, να γράψουμε ακόμη περισσότερα 
μέλη. Σύντομα θα δημιουργήσουμε μια 
κάρτα μέλους, που θα προσφέρει διά-
φορα προνόμια σε όλα τα μέλη μας». 

Ο Ταμίας της Κοινότητας Γιάννης Ρου-
μελιώτης, αφού ενημέρωσε πως οι μι-
σθολογικές κρατήσεις πληρώνονται 
κανονικά, πρόσθεσε ότι σύντομα θα 
παρουσιάσει τον αναθεωρημένο προϋ-
πολογισμό της Κοινότητας. 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Νότιας Ακτής, Αφροδίτη Σταθο-
πούλου ευχαρίστησε θερμά όσους βοή-
θησαν στη διοργάνωση του πανηγυριού 
της περιοχής. Η ανταπόκριση του κό-

σμου ήταν εντυπωσιακή. «Ξεπεράσαμε 
σε επιτυχία τα πανηγύρια των τελευταίων 
ετών», πρόσθεσε η Κα Σταθοπούλου. 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Λαβάλ, Άννα Γεωργαντά, στη 
δική της ενημέρωση, υπενθύμισε πως 
το τοπικό πανηγύρι θα γίνει από τις 8 
έως τις 10 Ιουλίου και κάλεσε τα μέλη 
του ΔΣ να βοηθήσουν ως εθελοντές. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Μοντρεάλ, Δημήτρης Κατσα-
ούνης ενημέρωσε πως το πανηγύρι 
του Ευαγγελισμού θα πραγματοποιηθεί 
μετά τον Δεκαπενταύγουστο, από τις 19 
έως τις 21 Αυγούστου, καθώς, φέτος 15 
Αυγούστου είναι Δευτέρα, γεγονός που 
θα αποθαρρύνει όσους νηστεύουν να 
παρευρεθούν. Επιπλέον, ο Δήμος του 
Μοντρεάλ δεν έχει εκδώσει ακόμη τη 
σχετική άδεια λόγω των τεχνικών έργων 
που γίνονται στην περιοχή. Σε περίπτω-
ση που αυτό δεν γίνει εντός του χρονι-
κού πλαισίου που έχουμε, το πανηγύρι 
θα γίνει σε άλλη τοποθεσία. Τέλος, ο κ. 
Κατσαούνης πρόσθεσε πως και για το 
πανηγύρι του Ευαγγελισμού θα χρεια-
στούν εθελοντές. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ερωτή-
σεις μελών του ΔΣ και των μέσων ενη-
μέρωσης. 

Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2025
1. Εκτελεστική Επιτροπή ΔΣ

1.1. Εκτελεστικοί Αξιωματούχοι και Μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής
Δρ. Γεώργιος Τσούκας 

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Δρ. Μιχάλης Τσούκας 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κοινότητας

Γιάννης Ρουμελιώτης 
Ταμίας, Σύμβουλος Οικονομικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα Τσιούτρα 
Γενική Γραμματέας, Γραμματέας Δημοσίων 

Σχέσεων, Γραμματέας Μάρκετινγκ
Ελένη Καρτερή 

Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Εκπαίδευσης 
(Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης”), 

Γραμματέας Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης 
και Παιδικών Σταθμών
Δημήτριος Σμυρνιός 

Αντιπρόεδρος, 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Μαίρη Βλαχάκη 
Αντιπρόεδρος Ειδικών Προγραμμάτων, 

Βοηθός Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών  
Αφροδίτη Σταθοπούλου 

Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου Νότιας Ακτής, 

Γραμματέας Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
Δημήτρης Κατσαούνης 

Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου Μοντρεάλ

Άννα Γεωργαντά 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Περιφερειακού 

Συμβουλίου Λαβάλ
1.2. Γραμματείς Διοικητικού Συμβουλίου και 

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Α. Κυρές 

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Βίκυ Μπάφη 

Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών
Νικόλαος Φούντας 

Γραμματέας Εφαρμογής Σχεδιασμού 
Επιχειρηματικών Πόρων (ERP)

Δημήτριος Λέκας, Γραμματέας Ακίνητης 
Περιουσίας και Προμηθειών

Κωστία Πανταζή 
Γραμματέας Διαπαροικιακών Σχέσεων

Μιχάλης Πατσατζής 
Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων

Κυριάκος Πολυμενάκος 
Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δρ. Γεώργιος-Ορέστης Τσούκας, Γραμμα-
τέας Νεολαίας, Γραμματέας Αθλητισμού

Γιάννης Βάθης, Γραμματέας Συντήρησης 
Ακίνητης Περιουσίας

2. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ανδρέας Αθηαινίτης, Ηλίας Χονδρονικό-
λας, Βίκυ Καλιοτζάκη, Γιώργος Κανελλά-
κης, Γιώργος Καρύδης, Γεράσιμος Κολαΐ-
της, Δημήτρης Μανίκης, Χρήστος Σύρρος.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ:  

Προς το συμφέρον μιας οικογένειας 
του Laval που βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή σε απόλυτη ανάγκη, ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ του ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA αποφάσισαν 
να μοιραστούν την ιστορία με το 
αναγνωστικό μας κοινό. Προσεγγίζοντας 
εσάς τους αναγνώστες, ελπίζουμε 
ότι όλοι θα ωφεληθούν, δείχνοντας 
παράλληλα κάποια γενναιοδωρία. Η 
μητέρα της εικοσιδιάχρονης Μαρίας 
Μουσκάρη, Έλσα Μωραΐτη, μοιράζεται 
αυτή την αφήγηση από πρώτο χέρι.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στο Νοέμβριο του 
2017. Η Μαρία ξύνονταν και έπαιρνε 
μπορντούρες στα πόδια και τα χέρια της 
από όλο το ξύσιμο. Δυσκολευόταν να 
κοιμηθεί και πραγματικά δεν ένιωθε σαν 
τον εαυτό της.
Μέχρι το Μάιο, το ξύσιμο της ήταν 
τόσο κακό, που δεν κοιμόταν και ήταν 
τόσο εκνευρισμένη που ξάπλωσε 
στον καναπέ κλαίγοντας. Τα πόδια, τα 
χέρια και το σώμα της ήταν γεμάτα 
από μπορντούρες από δέρμα – ψώρα. 
Τελικά είπα στη Μαρία ότι θα πάμε σε 
ένα δερματολόγο. Έτσι, κλείσαμε ένα 
ραντεβού δερματολόγου και πήγαμε. 
Ο ειδικός δερματολόγος αξιολόγησε 
τη Μαρία και είπε ότι είχε έκζεμα, της 
συνταγογράφησαν κρέμες και πήγαμε 
σπίτι. Αλλά οι εβδομάδες περνούσαν και 
δε γινόταν καλύτερα. Έτσι, πήγαμε ξανά, 
αυτή τη φορά στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών. Φύγαμε με την ίδια 
διάγνωση (έκζεμα). Αυτό συνέβη περίπου 
έξι φορές (ERs και κλινικές walk-in, 
περισσότερα ERs, περισσότερες κλινικές) 
και όλοι είχαν την ίδια διάγνωση (έκζεμα). 
Τίποτα δε δούλευε ή τη βοηθούσε.
Γρήγορα προς τα εμπρός, στο 
Σεπτέμβριο του 2018. Η Μαρία με 
ρώτησε αν θα μπορούσε να έρθει να 
κοιμηθεί στο κρεβάτι μου (δόξα τω 
Θεώ συμφώνησα), γιατί δε θα ξεχάσω 
ποτέ εκείνο το βράδυ. Ξάπλωσα ξύπνια 
ακούγοντας την αναπνοή της: Ήταν τόσο 
άσχημα και κυριολεκτικά λαχάνιαζε 
για να αναπνεύσει. Πήγα να την αγγίξω 
και το μπλουζάκι της ήταν βουτηγμένο 
στον ιδρώτα. Το επόμενο πρωί, όταν 
ξύπνησε, τη ρώτησα: «Μαρία πόσο καιρό 
αναπνέεις έτσι και ιδρώνεις έτσι;». Εκείνη 
απάντησε: «Περίπου τρεις μήνες». Τότε 
άρχισα να ανησυχώ, νομίζοντας ότι 
κάτι δεν πάει καλά! Σε αυτό το σημείο 
δεν πίστευα ποτέ ότι ήταν η λέξη που 
αρχίζει από C. Πραγματικά πίστευα 
ότι μπορεί να έχει πνευμονία. Έτσι, 
επικοινώνησα με την ξαδέρφη μου που 
εργάζεται στο νοσοκομείο και τη ρώτησα 
αν θα μπορούσε να πάρει στη Μαρία 
μια ακτινογραφία του στήθους της το 
συντομότερο δυνατόν.
Το επόμενο πρωί πήγα στη δουλειά και η 
Μαρία πήγε μόνη της στο νοσοκομείο για 
την ακτινογραφία της. Η 18η Σεπτεμβρίου 
2018 ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής 
μας... Αυτή ήταν η μέρα που η Μαρία 
έλαβε τα καταστροφικά νέα ότι είχε 

καρκίνο... Φανταστείτε να σας λένε 
ότι έχετε καρκίνο στα 18 και η μαμά 
σας δεν είναι καν μαζί σας... Πήρα τα 
καταστροφικά νέα στο τηλέφωνο από 
τον ξάδερφό μου. Έπεσα στο πάτωμα 
κλαίγοντας. Φτάσαμε στο νοσοκομείο για 
να συναντήσουμε τη Μαρία και όλα μετά 
από αυτό ήταν απλά μια θολούρα...
Οι επόμενες ημέρες γέμισαν με 
αξονικές τομογραφίες, ειδικές εξετάσεις 
αίματος, σαρώσεις κατοικίδιων ζώων, 
βιοψίες κατά τη διάρκεια βιοψιών... 
Μπορούσα να δω το φόβο στα μάτια 
της όμορφης κόρης μου, αλλά έπρεπε 
να είμαι δυνατή, δεν έπρεπε να δείξω 
φόβο. Θα κρυβόμουν στο μπάνιο και 
θα έκλαιγα για να μη με δει η Μαρία. 
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, πήραμε πιο 
καταστροφικά νέα: Η Μαρία διαγνώστηκε 
με επιθετικό λέμφωμα Hodgkin σταδίου 
4 που είχε εξαπλωθεί στους πνεύμονές 
της.
Ο κόσμος μας κατέρρευσε... Ο υπέροχος 
Dr April Shamy στο JGH και η ομάδα 
του μας διαβεβαίωσαν, ότι η πρόγνωση 
της Μαρίας φαινόταν καλή, αλλά λίγο 
γνωρίζαμε ότι αυτός ο καρκίνος είχε 
άλλα σχέδια... Θα θυμάμαι πάντα την 
πρώτη χημειοθεραπεία… Όλοι κλάψαμε, 
αλλά ο φόβος στα μάτια της Μαρίας ήταν 
απλά καταστροφικός... Εβδομάδα με την 
εβδομάδα της χημειοθεραπείας... δε θα 
ξεχάσω ποτέ την ημέρα που πήγα στο 
μπάνιο και βρήκα τη Μαρία στο πάτωμα 
του ντους να κλαίει, καθώς τα όμορφα 
μαλλιά της έπεφταν όλα έξω και είχε 
κολλήσει κάθε συστάδα μαλλιών στον 
τοίχο του ντους. Ο πόνος στα μάτια της 
ήταν σπαρακτικός αλλά και πάλι, έπρεπε 
να είμαι η δυνατή...
Γρήγορα προς τα εμπρός στο 
σήμερα... Η όμορφη 22χρονη Μαρία 
μου έχει περάσει από την κόλαση και 
πίσω, δεν ήταν ποτέ σε ύφεση, είχε 
6 έως 7 γραμμές θεραπείας, πολλές 
βιοψίες, δεν μπορώ καν να μετρήσω 
πόσες εξετάσεις αίματος, μεταγγίσεις 
αίματος, σαρώσεις κατοικίδιων ζώων, 
χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, τη 
δική της μεταμόσχευση βλαστικών 
κυττάρων, έχοντας τα ωάριά της 
κατεψυγμένα (επειδή οι πιθανότητες να 
αποκτήσει ποτέ παιδιά είναι ελάχιστες 
έως καθόλου), την απώλεια μαλλιών 
πολλές φορές. Σε τέσσερα χρόνια 
δεν έχει λειτουργήσει τίποτα, τίποτα 
δε χρειάστηκε να σταματήσει τις 
χημειοθεραπείες, επειδή δεν κάνουν 
τίποτα, καμία θεραπεία δε λειτουργεί, η 
υγεία της επιδεινώνεται και ως μητέρα, 
με τρομάζει μέχρι θανάτου. Το να 
βλέπεις το φόβο στα μάτια του παιδιού 
σου και να μη μπορείς να κάνεις τίποτα 
γι› αυτό δεν είναι μόνο αποστραγγιστικό 
αλλά σπαρακτικό.
Στις 15 Ιουνίου 2022, πήραμε τελικά 
κάποια ελπιδοφόρα νέα, ότι η Μαρία 
πληροί τις προϋποθέσεις για μια 
ερευνητική δοκιμή που ονομάζεται 
innate cell engager (πάγος) afm13, σε 
συνδυασμό με προενεργοποιημένο και 
εκτεταμένο ομφαλοπλακουντιακό αίμα 
(CB) στο MD Anderson Cancer Center 

στο Χιούστον του Τέξας. Μετά από 
πολλές συζητήσεις με τον Δρ Yago Nieto 
(MD Anderson και ο ογκολόγος μας Dr. 
Shamy) και οι δύο συμφωνούν ότι αυτή η 
ερευνητική δοκιμή είναι το μόνο πράγμα 
που θα σώσει τη ζωή της Μαρίας... Αλλά 
όλα έρχονται με ένα κόστος, ειδικά 
επειδή πρέπει να πάμε στο Χιούστον του 
Τέξας για να πάρουμε αυτή τη θεραπεία 
(κόστος 250.000 δολάρια ΗΠΑ).
Έτσι, φανταστείτε για να σώσω τη ζωή 
του παιδιού μου, πρέπει να κάνω ό, τι 
χρειάζεται για να σώσω τη ζωή του. Η 
Μαρία αξίζει μια ευκαιρία να ζήσει, η 
Μαρία αξίζει να τελειώσει τα 3 της 
rd έτος νοσηλευτικής, η Μαρία αξίζει να 
βγει έξω και να κάνει πάρτι όπως κάθε 
22χρονος, αξίζω να δω την όμορφη κόρη 
μου να παντρεύεται... Η ζωή δεν είναι 
πραγματικά δίκαιη μερικές φορές... Το να 
βλέπεις το παιδί σου να υποφέρει και να 
βλέπεις την υγεία του να επιδεινώνεται 
έτσι, δεν είναι δίκαιο και δεν μπορώ να 
πιστέψω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
για να σώσουμε τη ζωή της κόρης μου. 
Επομένως, παρακαλώ βοηθήστε την 
οικογένειά μας δωρίζοντας οποιοδήποτε 
μικρό ποσό μπορείτε. Εάν 18.000 
άνθρωποι μπορούν να δωρίσουν 20 
δολάρια, μπορούμε να επιτύχουμε 
το στόχο μας και να σώσουμε τη ζωή 

της Μαρίας. Και αν δεν μπορείτε να 
δωρίσετε, παρακαλώ μοιραστείτε, 
μοιραστείτε, μοιραστείτε το go fund me 
link...
Ευχαριστούμε κάθε άτομο που αφιέρωσε 
χρόνο για να διαβάσει την ιστορία μας 
και να μοιραστεί τον πόνο μας.

Με εκτίμηση
Έλσα Μωραΐτη & Μαρία Μουσκάρη

ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ
Ιστός: https://gofund.me/50e6f845

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ θα 
πραγματοποιήσει την καλοκαιρινή του εκδρομή στο 

Μοναστήρι St-Benoit-du-Lac και στο Magog. 

Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8 το πρωί από το parking του 
Αγίου Νικολάου, και από Μόντρεαλ 8.30 π.μ. από το 821 Ogilvy.

Επιστροφή το βράδυ γύρω στις 7.30 μ.μ.
Το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022, ελάτε στην εκδρομή μας και 

περάστε μια ευχάριστη μέρα μετά από τόσο καιρό.
Θα πάμε για φαγητό το μεσημέρι σε καλό και φθηνό καφέ, 

ώστε δε χρειάζεται να φέρετε φαγητό μαζί σας.
Μη χάσετε αυτή την ωραία εκδρομή, γι’ αυτό δηλώστε 

εγκαίρως στο τηλέφωνο 514-948-3021514-948-3021.

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

“ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οικογένεια του Λαβάλ ζητά βοήθεια για την 
καρκινοπαθή κόρη τους

•Η εικοσιδιάχρονη Μαρία Μουσκάρη έχει λέμφωμα Χότζκιν σταδίου 4 
•Υπάρχει θεραπεία στο Τέξας (ΗΠΑ) αξίας 250.000$

Η Μαρία πρόσφατα, λίγο μετά που 
υποβλήθηκε σε ένα γύρο χημειοθεραπείας.
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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...

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) 
ΤΣΑΚΩΝΑ 

(Το γένος ΠΑΠΠΗ, ετών 85,  
από το Κιάτο Κορινθίας)

H σορός της θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο
Yves Legare Funeral Complex

         (1350 Autoroute 13, Laval. QC, H7X 3V5)

Ώρες επισκέψεων την Παρασκευή 8 Ιουλίου  
από 4:00 μ.μ. έως 8:00 μ.μ.

 Η Νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου

(3780 Boul. Souvenir Laval Qc.) 
το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι 

και στη συνέχεια θα γίνει η ενταφή  
στο νεκροταφείο στο 

655 rue Principal, Sainte Dorothee, Laval

Μετά την ενταφή θα προσφερθεί 
καφές κτλ. στην αίθουσα της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι 

όπως παρευρεθούν.  

Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 απεβίωσε στο Λαβάλ 
η αείμνηστη Σύζυγος, Μητέρα και Γιαγιά

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΝΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΟΥ 

(από Παλιό Νερό, Πύλου Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  
(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ

(από Άγιο Δημήτριο, Ζάρακος Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΗΛΙΑ 
ΠΑΥΛΟΥΝΗ
(από Καλύβια Σοχά, Λακωνίας)

ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 

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

τελείτε Τρίμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(από Κύπρο)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τα «Ιουλιανά» του 1965 και η «Αποστασία»

Στις 15 Ιουλίου 1965 ο λαοπρόβλητος 
πρωθυπουργός  Γεώργιος  Παπαν-

δρέου  εξαναγκάστηκε  σε  παραίτηση 
από  το  νεαρό  βασιλιά  Κωνσταντίνο, 
επειδή  θέλησε  να  αναλάβει  ο  ίδιος  το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντί του Πέ-
τρου  Γαρουφαλιά,  εκλεκτού  του Παλα-
τιού. 
Την ίδια ημέρα ορκίστηκε κυβέρνηση 

από αποσχισθέντα στελέχη του κόμμα-
τός του, της Ένωσης Κέντρου, που έμει-
ναν στην ιστορία ως «Αποστάτες». Ακο-
λούθησε μία περίοδος έντονης πολιτικής 
ανωμαλίας («Αποστασία»), που οδήγησε 
τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλί-
ου 1967...

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
Στις 16 Φεβρουαρίου 1964 ο Γεώργιος 

Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου κα-
τήγαγαν εκλογικό θρίαμβο, λαμβάνο-
ντας το 52,8% των ψήφων και μία άνετη 
πλειοψηφία 171 εδρών στη νέα Βουλή. Η 
νέα κυβέρνηση που προέκυψε έφερε τη 
σφραγίδα του πρωθυπουργού, ο οποίος 
προσπάθησε να τηρήσει, όχι τόσο επιτυ-
χημένα, τις εσωκομματικές ισορροπίες. 
Ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, 
διότι η Ένωση Κέντρου ήταν ένας κομ-
ματικός σχηματισμός χωρίς ιδιαίτερη 
ιδεολογική συνοχή. Περιλάμβανε στις τά-
ξεις του από φιλοβασιλικούς δεξιούς και 
σκληρούς αντικομουνιστές έως δημοκρα-
τικούς σοσιαλιστές.
Στο Υπουργείο Προεδρίας τοποθετήθη-

κε ο Ανδρέας Παπανδρέου, κόκκινο πανί 
για το Παλάτι και τη Δεξιά, στο Υπουργείο 
Οικονομικών ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης, πολιτικός με ηγετικές φιλοδοξίες 
και ιδιαίτερες ικανότητες στο παρασκή-

νιο και στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης 
ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, φίλος μεν του 
πρωθυπουργού, αλλά κυρίως πολιτικός 
με στενές σχέσεις με το Παλάτι. Εκτός 
κυβερνητικού σχήματος έμειναν στελέχη 
της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, 
όπως ο Ηλίας Τσιριμώκος και ο Σάββας 
Παπαπολίτης.
Η έλλειψη συνοχής στο κυβερνητικό 

στρατόπεδο φάνηκε πολύ γρήγορα. Στην 
ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου 
της Βουλής, ο κυβερνητικός υποψήφι-
ος Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας κα-
ταψηφίστηκε και χρειάστηκε δεύτερη 
ψηφοφορία για να εκλεγεί (19 Φεβρου-
αρίου 1965). Τότε ήταν που ο Γεώργιος 
Παπανδρέου εκστόμισε την περίφημη 
φράση του «Οι θριαμβευταί της 16ης Φε-
βρουαρίου εγίναμεν η χλεύη των ηττημέ-
νων». Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως 
«οργανωτές της συνωμοσίας» τον Ηλία 
Τσιριμώκο και τον Σάββα Παπαπολίτη και 
ανακοίνωσε τη διαγραφή τους. Σύντομα, 
όμως, αναγκάστηκε να ανακαλέσει την 
απόφασή του. Τελικά, η κυβέρνηση Πα-
πανδρέου θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης 
στις 5 Απριλίου 1964.
Από τις πρώτες μέρες της ανόδου της 

στην εξουσία, η κυβέρνηση Παπανδρέου 
θέλησε να καταθέσει το στίγμα της, πα-
ρουσιάζοντας ένα φιλολαϊκό πρόσωπο 
και επιδιώκοντας να ξηλώσει το μετεμ-
φυλιακό κράτος της Δεξιάς, με σειρά μέ-
τρων που οδηγούσαν στην αποδυνάμω-
ση των μηχανισμών του. Σε ό,τι αφορά 
τον τερματισμό του εμφυλιοπολεμικού 
κλίματος, η κυβέρνηση προχώρησε στην 
απελευθέρωση κομμουνιστών κρατου-
μένων, στην κατάργηση θεσμών αστυνό-
μευσης των πολιτικών απόψεων και στην 

ελεύθερη και ανεμπόδιστη δράση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όμως, με 
τις περιορισμένες αλλαγές που πραγμα-
τοποίησε στην ηγεσία του στρατεύματος 
τον Απρίλιο του 1964, φάνηκε να ανα-
γνωρίζει το προβάδισμα των Ανακτόρων 
στο νευραλγικό αυτό τομέα του κρατικού 
μηχανισμού.
Οι δημοτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου θα 

επιβεβαιώσουν την εκλογική καθίζηση 
της ΕΡΕ και την άνοδο των δυνάμεων της 
ΕΚ και της ΕΔΑ. Όλο αυτό το διάστημα, ο 
Γεώργιος Παπανδρέου είχε να αντιμετω-
πίσει και πιέσεις από το εξωτερικό για τη 
λύση του Κυπριακού, ιδιαίτερα από την 
Ουάσιγκτον.
Στο εσωτερικό της Ένωσης Κέντρου, η 

κόντρα Μητσοτάκη – Α. Παπανδρέου βά-
θυνε ακόμη περισσότερο, όταν στις αρχές 
Νοεμβρίου η εφημερίδα «Ελευθερία», 
που στην περίοδο του «Ανένδοτου» ήταν 
η πιο πιστή στο Γεώργιο Παπανδρέου και 
στην πολιτική του γραμμή, εξαπολύει μία 
άνευ προηγουμένου επίθεση στον πρω-
θυπουργό. Τον κατηγορεί ότι «διοικεί δι-
κτατορικώς την Ένωσιν Κέντρου» και ότι 
«κατήργησε την κοινοβουλευτικήν ομάδα 
και το υπουργικόν συμβούλιον». Ο εκδό-
της της εφημερίδας, Πάνος Κόκκας, έχει 
στενούς δεσμούς με τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη, ο οποίος δεν κρύβει τις φι-
λοδοξίες του να διαδεχτεί τον Παπανδρέ-
ου στην ηγεσία του κόμματος, ενώ του 
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η ραγδαία 
άνοδος και ακτινοβολία του Ανδρέα Πα-
πανδρέου.

Το ανερχόμενο πολιτικό άστρο του Αν-
δρέα Παπανδρέου ανησυχεί, όχι μόνο 
τον Μητσοτάκη και τη Δεξιά, αλλά και 
τους Αμερικανούς, που βλέπουν ότι αμ-
φισβητεί την πρωτοκαθεδρία τους στην 
Ελλάδα. Στις 15 Νοεμβρίου ο Ανδρέας 
Παπανδρέου υποβάλλει την παραίτησή 
του από την κυβέρνηση, λόγω διαφωνι-
ών με τον πατέρα του, αλλά και των κα-
τηγοριών μερίδας του Τύπου για χαριστι-

κές αναθέσεις μελετών δημοσίων έργων. 
Στις εναντίον του επιθέσεις πρωτοστατεί 
η εφημερίδα «Ημέρα» του Τζώρτζη Αθα-
νασιάδη και η «Ελευθερία» του Πάνου 
Κόκκα, που διατηρεί φιλικούς δεσμούς 
με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Οι βαθιές αντιθέσεις στους κόλπους της 

Ένωσης Κέντρου εκδηλώνονται για μία 
ακόμη φορά τον Ιανουάριο του 1966, 
όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου έχει να 
αντιμετωπίσει νέα ανταρσία από βου-
λευτές του κόμματος του, που θα λήξει 
σύντομα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου περνά 
στην αντεπίθεση και στις 23 Φεβρουαρί-
ου 1965 αποκαλύπτει στη Βουλή το σχέ-
διο εκτροπής από την ομαλότητα με την 
επωνυμία «Περικλής».
Η Δεξιά δεν αφήνει την πρόκληση να 

πάει χαμένη και στα μέσα Μαΐου, μέσω 
φιλικών της εφημερίδων, ξεσκεπάζει μία 
οργάνωση στους κόλπους του στρατεύ-
ματος με την επωνυμία ΑΣΠΙΔΑ και αρ-
χηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Την ίδια 
περίοδο, ένας αντισυνταγματάρχης σε 
μονάδα πυροβολικού στον Έβρο, ονόμα-
τι Γεώργιος Παπαδόπουλος (ο μετέπειτα 
δικτάτορας), καταγγέλλει κομμουνιστική 
συνωμοσία στη μονάδα του. Η εφημερί-
δα «Ελευθερία» εξακολουθεί να πρωτο-
στατεί στις επιθέσεις κατά του Γεωργίου 
Παπανδρέου και ο αντιπολιτευόμενος 
Τύπος κάνει λόγο για ακυβερνησία.
Εν τω μεταξύ, από τον Απρίλιο του 

1965 ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει επα-
νέλθει στην κυβέρνηση του πατέρα του 
μετά βαΐων και κλάδων, ως αναπληρω-

τής Υπουργός Συντονισμού. Όλο αυτό το 
διάστημα που ήταν εκτός της κυβέρνη-
σης φρόντισε να οικοδομήσει το ηγετι-
κό του προφίλ, με περιοδείες σε όλη τη 
χώρα και να αναδειχθεί ως ο αδιαμφι-
σβήτητος ηγέτης της αριστερής πτέρυ-
γας της Ενώσεως Κέντρου.  
   ©  SanSimera.gr 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Ανδρέας Παπανδρέου – Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
851

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 850

Αν καταβάλατε ιδιαίτερα δυνα-
μικές προσπάθειες τους τελευταίους έξι 
μήνες για να λάβετε αυτή την ηγετική 
στην καριέρα σας, η πανσέληνος (13/7) 
στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, σάς φορά 
το στεφάνι του νικητή. Εντυπωσιάζετε 
όλους γύρω σας με την οξύνοιά σας και 
τα ταλέντα σας και καρπώνεστε τα οφέλη 
για το έργο σας.

Η πανσέληνος (13/7) φωτίζει τον 
έκτο οίκο σας, της εργασίας και της υπη-
ρεσίας, επομένως αυτή είναι μια εξαιρε-
τική στιγμή για να αποκαταστήσετε την 
αρμονία με τους συναδέλφους σας και να 
ευχαριστήσετε τους παρόχους υπηρεσι-
ών, τους υπαλλήλους σας, τους βοηθούς 
κ.λπ. που συμβάλουν θετικά στην παρα-
γωγικότητα της επιχείρησής σας.

Ακριβώς όπως αναζητάτε τρό-
πους για να συγκεντρώσετε οικονομι-
κούς πόρους ή να επεκταθείτε, η παν-
σέληνος (13/7) στο δεύτερο οίκο σας, 
των χρημάτων, σας ζητά να είστε πιο 
προσγειωμένοι με τις οικονομικές απαι-
τήσεις σας και πιο αυτάρκεις. Θα μπο-
ρούσατε να δείτε τα απτά αποτελέσμα-
τα ενός σχεδίου αποταμίευσης. 

Η φλογερή αισιοδοξία σας, σάς 
οδηγεί σε νέα ύψη, οπότε να είστε ανοι-
χτοί στο οτιδήποτε και στον οποιοδήποτε. 
Η πανσέληνος (13/7) φωτίζει τον επε-
κτατικό ένατο οίκο σας, χαρίζοντάς σας 
ελπίδα για το αύριο και την επιθυμία να 
εξερευνήσετε τον κόσμο γύρω σας. Ωστό-
σο, θα μπορούσατε να αισθανθείτε λίγο 
πιεσμένοι από τις υποχρεώσεις σας.

Η πανσέληνος (13/7) φωτίζει τον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας και σας ζητά να 
διεκδικήσετε το αντικείμενο του πόθου 
σας ή να αποσυρθείτε, προκειμένου να 
προβληματιστείτε σχετικά με την πορεία 
αυτής της σχέσης. Ίσως κατανοήσετε ότι 
πρέπει να εγκαταλείψετε μια επαναλαμ-
βανόμενη αρνητική συμπεριφορά, γιατί 
είναι τροχοπέδη για τη σχέση σας.

Ένα βασικό συστατικό στοιχείο 
για την ευτυχία σας, είστε ΕΣΕΙΣ. Η παν-
σέληνος (13/7) στέλνει το δυνατό και 
εκτυφλωτικό φως της στον πρώτο σας 
οίκο, του εαυτού σας, της αυτονομίας 
και της προσωπικής ταυτότητάς σας, 
υπενθυμίζοντάς σας το πού έχετε φτά-
σει και πού πηγαίνετε. Βάλτε τις δικές 
σας ανάγκες και επιθυμίες μπροστά.

Όπως κάνετε συγκεκριμένα βή-
ματα για να αυξήσετε τον τραπεζικό σας 
λογαριασμό, η πανσέληνος (13/7) στον 
όγδοο οίκο σας, των κοινών οικονομικών 
πόρων, του πλούτου και των κοινών πε-
ριουσιακών στοιχείων, εστιάζει στη συνέ-
νωση - δημοσιονομική, συναισθηματική ή 
πνευματική. Μια σημαντική σχέση σας ή 
συνεργασία φτάνει σε ένα σημείο καμπής.

Μην ξεχνάτε την οικογένειά 
σας και τις ρίζες σας, είναι το αίτημα της 
πανσελήνου (13/7) στον τέταρτο οίκο σας, 
του σπιτιού και της οικογένειας. Είναι πι-
θανό μια συναρπαστική επαγγελματική 
προσφορά να σας απομακρύνει από κά-
ποιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σας. 
Ίσως μελλοντικά ανακαλύψετε τη δουλειά 
της ζωής σας… χιλιάδες μίλια μακριά. 

Η πανσέληνος (13/7) ρίχνει 
το φως της στον πνευματικό δωδέκατο 
οίκο σας και σας ζητά να κλείσετε ένα 
επίπονο και αγχώδες κεφάλαιο ζωής, 
παραδίδοντας την ψυχή σας στη βού-
ληση του σύμπαντος. Μόνο τότε θα κα-
ταφέρετε να ανοίξετε μια νέα σελίδα σε 
αυτό το ολοκαίνουργιο βιβλίο που σας 
χαρίζει το σύμπαν. 

Δεδομένου ότι η πανσέληνος 
(13/7) φέρνει εκδηλώσεις γεγονότων, 
μια εκκολαπτόμενη ερωτική σχέση ή συ-
νεργασία θα μπορούσε να γίνει επίσημη. 
Μήπως ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε 
μια συνεργασία, να αρραβωνιαστείτε ή 
να πιστοποιήσετε με κάποιο τρόπο, ότι 
είστε μαζί επίσημα με αυτό το πρόσωπο; 

Αν υπάρχει ένας μήνας που 
θα θέλατε να ταξιδέψετε γύρω από την 
πόλη σας, αυτός είναι ο Ιούλιος, καθώς η 
πανσέληνος (13/7) φωτίζει τον τρίτο σας 
οίκο, της επικοινωνίας και της τοπικής 
δράσης. Θα μπορούσατε να ακούσετε 
συναρπαστικά νέα ή να λάβετε μια πο-
λυαναμενόμενη απάντηση από κάτι που 
περιμένετε καιρό.

Το πρωτότυπο μυαλό σας κά-
νει θαύματα στην εργασία σας, καθώς 
η πανσέληνος (13/7) φωτίζει τον ενδέ-
κατο οίκο σας, του αλτρουισμού και της 
τεχνολογίας. Έχετε εμπιστοσύνη στις 
επιχειρηματικές σας ικανότητες και στην 
επιτυχία μέσω της σκληρής δουλειάς 
σας. Μπορεί να ξεκινήσετε ένα blog, μια 
ιστοσελίδα ή μια on-line επιχείρηση.

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

1921: Ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει μεγάλη 
νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελαύ-
νει προς την Άγκυρα.

1963: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα 
του Φιντέλ Kάστρο.

1965: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλλει επι-
στολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο 
Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι «ενι-
σχύει και υποθάλπει […] συνωμοσία, μοναδικόν 
σκοπόν έχουσα την ανατροπήν του Συντάγματος 
και την επιβολήν δικτατορίας ελεεινής μορφής...». 
Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα 
Ανάκτορα («Ιουλιανά» και «Αποστασία»).

1997: Ο έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημί-
της και ο τούρκος πρόεδρος, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, 
υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της συ-
νόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία έξι σημείων, με σκοπό 
τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομά-
κρυνση του κινδύνου σύρραξης ανάμεσα στις δύο 
χώρες. Η «Συμφωνία της Μαδρίτης» προκαλεί 
αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, 
ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, 
που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί 
έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.

8 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΛΙΟΎ

☺          Δύο φίλες συζητούν

Δύο φίλες συζητούν για την ερω-
τική τους ζωή: «Άστα φιλενάδα, 

έχω σοβαρό θέμα με τον άνδρα μου! 
Νομίζω ότι δεν τον… ανάβω πια αρκε-
τά και το κάνουμε πλέον σπάνια. Εσείς 
πως τα πάτε;». 
«Κι εμείς το ίδιο θέμα είχαμε αλλά 

τώρα είναι όλα μια χαρά! Το κάνουμε 
συχνά και το ευχαριστιόμαστε κιό-
λας!». 
«Αλήθεια; Πως το καταφέρατε 

αυτό;». 
«Πήγα σε ένα γιατρό ειδικό και με βο-

ήθησε αρκετά. Πάρε την κάρτα του να 
κλείσεις ένα ραντεβού και θα δεις ότι 

όλα θα βελτιωθούν». 
Κλείνει λοιπόν το ραντεβού, φτάνει 

στο ιατρείο του, μπαίνει μέσα, αλλά 
δε βλέπει κανέναν. Την ώρα που είναι 
έτοιμη να φύγει, μπαίνει μέσα ένας 
κύριος με άσπρη ρόμπα και ξεκινάει 
να του λέει το πρόβλημά της: «Είμα-
στε πολλά χρόνια με τον άντρα μου 
και μάλλον με έχει βαρεθεί αλλά δεν 
ξέρω τι να κάνω για να με ποθήσει 
ξανά και να το κάνουμε συχνότερα…». 
«Μάλιστα, μην ανησυχείτε, εγώ θα 

σας βοηθήσω! Βγάλτε τα ρούχα σας 
και ξαπλώστε…». Η γυναίκα κάνει 
αυτό που της είπε κι εκείνος ξαπλώνει 

μαζί της. Έκαναν ό,τι έκαναν και τη ρω-
τάει εκείνος: «Εντάξει τώρα, σας βο-
ήθησα κάπως;». «Η αλήθεια είναι ότι 
δεν κατάλαβα, πως θα βελτιώσει αυτό 
τη σχέση μου…» του απαντάει η γυναί-
κα. Το ξανακάνουν και τη ρωτάει πάλι: 
«Εντάξει τώρα;». 
«Τι να σας πω, πάλι δε βλέπω πως θα 

με βοηθήσει αυτό που έγινε!». 
«Ε, τότε να περιμένετε να έρθει ο 

γιατρός, γιατί εγώ είμαι απλά ένας 
μπογιατζής που βάφω το διαμέρισμα 
δίπλα!».

☺

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

FLAT PANEL, MODERN MODELstarting at $7,500

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!  
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σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζευγάρι ψάχνει για μια έμπειρη και αξιόπιστη 
καθαρίστρια για ένα σπίτι στο Kirkland (περιοχή DDO), 
2 λεπτά με τα πόδια από το λεωφορείο 207, 218 ή 485. 
Μια φορά την εβδομάδα ή μια φορα κάθε δυο 
εβδομάδες, 12 μήνες το χρόνο.  
Παρέχονται όλα τα προϊόντα καθαρισμού.  Εξαιρετικά 
καλά διατηρημένο σπίτι που απαιτεί γενικό καθαρισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του υγρού ξεσκονίσματος, win-
dexing, καθαρισμός λουτρών, σκούπισμα με ηλεκτρική 
σκούπα και πλύσιμο δαπέδων.
Παρακαλώ στείλτε email στο dianne@kopanas.com ή 
καλέστε στο 514-894-8388/514-895-8255.
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NOW IS A GOOD TIME

HANDS UP FOR ZERO DOWN

on approved credit with 0% interest,  
on select phones and plans

1

$

0DOWN

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


