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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.

Professional Auto Body Repair & Painting

1385 Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, Laval

FREE ESTIMATES!

Insurance Work Accepted         All Work Guaranteed
Expert Color Matching              Factory Genuine Parts
Import Car Specialists              American Muscle Cars
Towing                                         Major & Minor Repairs

t. 514-476-4565
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!
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Σαν… γρίπη  Σαν… γρίπη  
ο κορωνοϊόςο κορωνοϊός  
Το αποδέχεται και ο FDA!Το αποδέχεται και ο FDA!

ΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΗ  

Το έκτακτο σχέδιο για  Το έκτακτο σχέδιο για  
ενεργειακό μπλακ άουτενεργειακό μπλακ άουτ

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Εκτός ελέγχου η ακρίβεια Εκτός ελέγχου η ακρίβεια 
Ρεκόρ 27 ετών  Ρεκόρ 27 ετών  

ο πληθωρισμός (10,2%) ο πληθωρισμός (10,2%) 

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Το σχέδιο γιαΤο σχέδιο για    
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Συνέχεια σε ιστορικό  Συνέχεια σε ιστορικό  
χαμηλό η ανεργία χαμηλό η ανεργία 
5,2% ο Καναδάς, 3,9% το Κεμπέκ5,2% ο Καναδάς, 3,9% το Κεμπέκ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
Αφιέρωμα  Αφιέρωμα  

Στη Μνήμη Στη Μνήμη 

Του Στυλιανού  Του Στυλιανού  

Δημ. ΓκιούσμαΔημ. Γκιούσμα
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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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ΚΕΜΠΕΚ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένα σχέδιο για την εξάλειψη  
των «σχολείων τριών ταχυτήτων»
«Μακάρι να υλοποιηθεί» λέει ο Χρίστος Αδαμόπουλος

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης του 
Κεμπέκ αποκαλεί το σχολικό δίκτυο του 

Κεμπέκ το πιο άνισο στη χώρα, καθώς επι-
δοτούμενα ιδιωτικά σχολεία και δημόσια 
σχολεία με συγκεκριμένα έργα, προσελκύ-
ουν τους μαθητές με τις καλύτερες επιδό-
σεις. 

Πέντε μήνες πριν από τις εκλογές στο Κε-
μπέκ, ένα κίνημα πολιτών προτείνει ένα 
σχέδιο για την εξάλειψη του συστήματος 
«σχολείου τριών ταχυτήτων» που ευνοεί 
τους μαθητές με τους καλύτερους βαθμούς. 
Τα ιδιωτικά σχολεία που το επιθυμούν θα 
χρηματοδοτούνται 100% από το κράτος, οι 
μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο της γει-
τονιάς τους και όλα τα ιδρύματα θα πρέπει 
να προσφέρουν συγκεκριμένα έργα. Μόνο 
τα ιδιωτικά σχολεία «χωρίς συμβάσεις», 
που δε θα είχαν κρατική επιχορήγηση, θα 
μπορούν να επιλέγουν τους μαθητές τους.
Το κίνημα École ensemble προτείνει αυτό 

το φιλόδοξο σχέδιο, με την ελπίδα να κατα-
στήσει την εκπαίδευση ένα από τα θέματα 
της εκλογικής μάχης που ξεκινά. Επίτιμοι 
εμπειρογνώμονες στην εκπαίδευση, συ-
μπεριλαμβανομένου του κοινωνιολόγου 
Guy Rocher, ο οποίος ήταν μέλος της Επι-
τροπής Γονέων, υποστηρίζουν αυτήν την 
προτεινόμενη αλλαγή κατεύθυνσης. 
Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να διορ-

θώσει τις ελλείψεις στο σχολικό δίκτυο του 
Κεμπέκ, που θεωρείται το πιο άνισο στη 
χώρα, σύμφωνα με το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εκπαίδευσης του Κεμπέκ. Τα επιδοτούμενα 
ιδιωτικά σχολεία και τα δημόσια σχολεία 
με ειδικά έργα, στραγγίζουν τους μαθητές 
με τις καλύτερες επιδόσεις. Οι μαθητές που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες υπέρ-εκπροσω-
πούνται στις λεγόμενες συνηθισμένες τά-
ξεις, γεγονός που ενισχύει τις ανισότητες 
μεταξύ ευνοημένων και μειονεκτούντων 
παιδιών.
Ο Claude Lessard, ομότιμος καθηγητής 

εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Μό-
ντρεαλ, ηγήθηκε της έκθεσης του Ανώτα-
του Συμβουλίου Παιδείας για το 2016, το 
οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι το 
σχολικό σύστημα του Κεμπέκ είναι το πιο 
άνισο στον Καναδά. Το μερίδιο αγοράς του 
ιδιωτικού δικτύου σε δευτερογενές επίπε-
δο αυξήθηκε από 5% το 1970 σε περίπου 
21% την τελευταία δεκαετία. Στο Μόντρεαλ 
και την πόλη του Κεμπέκ, τέσσερις στους 
δέκα μαθητές φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό θα 
πρέπει να προστεθεί, ότι τουλάχιστον το 
20% των μαθητών είναι εγγεγραμμένοι σε 
επιλεκτικά προγράμματα στη δημόσια δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, «η έρευνα μάς λέει εδώ και πολύ 
καιρό: όσο περισσότερο διαφοροποιούνται 

οι τάξεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, με-
ταξύ προνομιούχων και μειονεκτούντων 
μαθητών, μεταξύ ισχυρών και αδύναμων 
μαθητών, μεταξύ μαθητών διαφόρων 
εθνοτικών καταγωγών, τόσο υψηλότερο εί-
ναι το ποσοστό επιτυχίας όλων των νέων», 
επιμένει ο Claude Lessard.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Σύμφωνα με το σχέδιο που αποκαλύφθη-

κε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαΐου, όλα τα 
σχολεία που χρηματοδοτούνται από το 
κράτος θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα 
σε μαθητές από τη γειτονιά τους. Τα σχο-
λεία δεν μπορούσαν πλέον να επιλέξουν 
μαθητές με βάση τα ακαδημαϊκά τους απο-
τελέσματα. Όλα τα σχολεία θα πρέπει να 
προσφέρουν ειδικά δωρεάν προγράμματα 
για τους γονείς. Για να γίνει αυτό, μια πέ-
μπτη περίοδος θα προστεθεί στο πρόγραμ-
μα μειώνοντας τη διάρκεια των τεσσάρων 
υφιστάμενων περιόδων κατά 15 λεπτά.

Ο υπουργός Παιδείας, Jean-François 
Roberge, ανέλαβε την περασμένη εβδομά-
δα να υπολογίσει τα δίδακτρα που χρεώ-
νονται στους γονείς για πρόσβαση σε συ-
γκεκριμένα προγράμματα (για παράδειγμα 
στον αθλητισμό, τις τέχνες ή την επιστήμη 
των υπολογιστών). Χωρίς να φτάσει στο 
σημείο να υποσχεθεί δωρεάν πρόσβαση, 
ανέφερε ότι θα ανακοινώσει σύντομα ένα 
μέτρο για τη «διευκόλυνση της πρόσβα-
σης» σε αυτά τα προγράμματα με υψηλά 
κίνητρα για νέους, ανεξάρτητα από το εισό-
δημα των γονέων.

Ο Stéphane Vigneault, συντονιστής του 
κινήματος École ensemble, χαιρέτισε την 
πρόθεση του Κεμπέκ ως ένα βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πιστεύει ότι 
η κυβέρνηση πρέπει να δώσει πραγματική 
ώθηση και να καταργήσει τις επιδοτήσεις 
στα ιδιωτικά σχολεία. «Παρά τις αξιέπαινες 
πρωτοβουλίες στο δημόσιο δίκτυο, εξακο-
λουθούμε να αντιμετωπίζουμε τον αντα-
γωνισμό από τα ιδιωτικά σχολεία», λέει.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ

Σε συνέντευξή του με ΤΑ ΝΕΑ ο διευθυ-
ντής του σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης, 
Χρίστος Αδαμόπουλος, δήλωσε ενθουσια-

σμένος. «Αυτή τη στιγμή πληρούμε όλες τις 
προϋποθέσεις που θέτει το École ensemble 
για να λάβουμε επιχορήγηση 100% από την 
κυβέρνηση. Το σχολείο μας δέχεται όλους 
τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και προσφέ-
ρουμε δελεαστικά προγράμματα εμπλου-
τισμένων Αγγλικών. Όσο για τα Ελληνικά, 
είναι πολλοί οι μη – ελληνικής καταγωγής 
μαθητές που θέλουν να τα μάθουν, καθώς 
είναι η γλώσσα της Ιατρικής και όχι μόνο». 

ΜΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Τα ιδιωτικά σχολεία που επιλέγουν να 

ενταχθούν στο «κοινό δίκτυο» θα χρημα-
τοδοτούνται 100% από το κράτος, όπως 
στη Φινλανδία (όπου τα πρώην ιδιωτικά 
σχολεία ήταν δημόσια από το 1972). Αυτά 
τα ιδρύματα θα μπορούσαν να διατηρή-
σουν την τρέχουσα δομή τους, με διοικητι-
κό συμβούλιο ανεξάρτητο από τα σχολικά 
κέντρα εξυπηρέτησης, αλλά θα έπρεπε να 
δέχονται μαθητές από τη γειτονιά τους δω-
ρεάν. Τα «μη συμβατικά» ιδιωτικά σχολεία 
θα μπορούσαν να επιλέξουν τους πελάτες 

τους, αλλά δε θα λαμβάνουν πλέον κανένα 
δημόσιο κονδύλι. Οι γονείς θα πλήρωναν 
ολόκληρο το λογαριασμό, ο οποίος θα αυ-
ξανόταν σημαντικά. Αυτό θα μείωνε κατά 
συνέπεια τη συμμετοχή σε αυτές τις εγκα-
ταστάσεις, όπως στο Οντάριο και αλλού 
στη χώρα.

ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα της ομάδας στο Facebook 
ωστόσο, δεν είναι όλα τα σχόλια θετικά, κα-
θώς μερικοί γονείς αντιδρούν σε πολλά ση-
μεία της πρότασης του κινήματος. Μερικοί 
βρίσκουν ότι το γεγονός, ότι τα περισσότε-
ρα στατιστικά στοιχεία του συγκεντρώνο-
νται από το νησί του Μόντρεαλ, δεν αντι-
προσωπεύει την πραγματικότητα σε όλο το 
Κεμπέκ. «Τι θα γίνει αν η κόρη μου θέλει 
να παίξει ποδόσφαιρο και το σχολείο της 
γειτονιάς δεν προσφέρει τέτοιο πρόγραμ-
μα;» λέει ένας σχολιαστής, αποκαλώντας 
το πρόγραμμα απλοϊκό στα όρια του δημα-
γωγικού.

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
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Εθνική αναξιοπρέπεια...
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ζει ένα πρωτοφανές ολοκαύ-

τωμα των πάντων. Μια ιστορική ανθρωπιστική καταστροφή 
που δεν έχει κανένα προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία της. 
Χιλιάδες πολίτες αυτοκτόνησαν και οικογένειες διαλύθηκαν 
ένεκα οικονομικών προβλημάτων. Καθημερινό πλέον φαινόμε-
νο αποτελούν οι γυναικοκτονίες, οι ξυλοδαρμοί, οι βιασμοί, οι 
παρενοχλήσεις… 
Αμέτρητες επιχειρήσεις έκλεισαν ή πτώχευσαν, νέοι επιστή-

μονες αυτοεξορίστηκαν για να βρουν αλλού καλύτερη τύχη, η 
κοινωνία διχάστηκε σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, νοσο-
κομεία, πανεπιστήμια και ιδρύματα υπολειτουργούν, σπίτια δη-
μοπρατήθηκαν, τα εθνικά θέματα εγκαταλείφθηκαν στην τύχη 
τους και η χώρα έγινε το κλοτσοσκούφι των γειτόνων της, που 
απρόκλητα πλέον διεκδικούν εδάφη, νησιά και τους φυσικούς 
της πόρους... 

Παράλληλα, συνεχίστηκε και κορυφώθηκε η ανεξέλεγκτη ροή 
των λαθρομεταναστών, για να φορτωθούν στο ήδη λεηλατημέ-
νο δημόσιο σε βάρος όσων προσπαθούσαν ακόμα να ορθοπο-
δήσουν.

Είναι αδύνατον να περιγράψει κάνεις σε όλο της το μεγαλείο 
τη θεομηνία που επέβαλε στην Ελλάδα το προδοτικό πολιτικό 
σύστημα, παραχώνοντας απλόχερα ιστορία, πολιτισμό, ελλη-
νικές ονομασίες αιώνων, που κερδοσκόπησε ασυνείδητα ενα-
ντίον της εθνικής υπόστασης, μαζί με τους επιχειρηματίες που 
ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς, που υπέκυψε στους ευρωπαϊκούς 
εταίρους, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να δανείζουν για να 
επωφελούνται κερδοσκοπικά με την ουσιαστική υποδούλωση 
της πατρίδας μας.

Για όλα αυτά, το ερώτημα που μπαίνει αμείλικτο είναι το πώς 
θα κλείσουν όλες αυτές οι πληγές που αιμορραγούν ασταμάτη-
τα, πως θα ορθοποδήσει ένας κόσμος απελπισμένος που φα-
ντάζει χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική, χωρίς μέλλον. 

Πως θα σωθεί μια χώρα που χτυπήθηκε τόσο έντονα από τους 
συμμάχους της...

Οι υπεύθυνοι της μεγαλύτερης αυτής εθνικής συμφοράς κάπο-
τε θα πρέπει να πληρώσουν. Είναι απαίτηση του ελληνικού λαού 
να επιστρέψουν εδώ και τώρα τα κλεμμένα, να κατάσχουν ότι 
έχουν και δεν έχουν, να μπει χέρι σε όλες τις λίστες (Λαγκάρντ 
κ.ά.) και για τους υψηλά ιστάμενους το τίμημα να είναι πιο βαρύ 
και πιο παραδειγματικό. Η δικαιοσύνη ας είναι επί τέλους αμεί-
λικτη σε όσους χρεοκόπησαν τη χώρα και λεηλάτησαν το λαό. 
Μόνο έτσι η ταλαίπωρη πατρίδα θα μπορέσει κάπως να ξανα-
βρεί το ρυθμό της και να σταθεί ξανά στα πόδια της.
Εν τω μεταξύ, εν μέσω όλων αυτών των κρίσεων, σοβαρές δι-

αφαίνονται οι άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα 
η Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος (υψηλότερο της ευρωπαϊκής ένω-
σης) βρίσκεται γύρω στο 206% του ΑΕΠ, το σκληρό μνημόνιο με 
την Τρόικα, τα ευαίσθητα εθνικά θέματα (χάραξη ΑΟΖ, Θράκη, 
Αιγαίο, «Βόρεια» Μακεδονία, Κυπριακό και ορυκτός πλούτος) 
για τα οποία τα κόμματα ούτε καν ασχολούνται και ακόμα το 
πεσμένο ηθικό του απεγνωσμένου Έλληνα που στη φάση αυτή 
δεν αρκεί η οποιαδήποτε υποσχόμενη ελπίδα για να του το ανα-
πτερώσει... 
Το πιο επιεικώς ειρωνικό πάντως της όλης υπόθεσης, είναι ν› 

ακούς τους τριακόσιους της βουλής (οι πλείστοι των οποίων εί-
ναι άμεσα υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάντια) να μιλούν για 
εθνική αξιοπρέπεια και για την Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει... 

Oσμή Ερπυστριών ολοκληρωτισμού
Είναι πρόδηλο ότι, η κοινοβουλευτική δημο-

κρατία διολισθαίνει προς μία νεοπαγή μορφή 
ολοκληρωτισμού, όταν φαλκιδεύει το αναφαίρετο 
δικαίωμα των πολιτών να διατυπώνουν τη γνώμη 
τους ελεύθερα και να διαδίδουν τις ιδέες τους άνευ 
ιταμής λογοκρισίας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Σήμερον ερχόμαστε αντιμέτωποι με το καινοφα-
νές μεσαιωνικό φαινόμενο ο αντιφρονών να εξου-
δετερώνεται, να αστυνομεύεται ο ιδιωτικός του 
βίος υπό τις αστυνομικές δυνάμεις και να φέρει 
εσχάτως το απαξιωτικό κοινωνικό στίγμα του «τρο-
μοκράτη» και οσονούπω του εγκληματία του κοι-
νού ποινικού δικαίου, εξ αφορμής της κυφορηθεί-
σας τροποποίησης του άρθρου 191 του Π.Κ. όπου 
επιβάλλεται να διωχθεί ποινικά και να τιμωρηθεί ο 
εκάστοτε πολίτης, ο οποίος «τολμά» να εκφέρει μία 
διαφορετική επιστημονική άποψη εκ της Κρατικής, 
πλην όμως ικανή και πρόσφορη να διασαλεύσει την 
καθεστηκυία τάξη.

Η καταδήλως αντιδημοκρατική αυτή πρακτική, 
συνιστά ανυπερθέτως μία μορφή θεσμικής βίας, 
η οποία δικαιολογεί συγγνωστά την ενεργοποίη-
ση της επιτομής του Συνταγματικού πατριωτισμού, 
ήτοι του ακτροτελευτίου άρθρου 120 του Συντάγ-
ματος, μία θεμελιώδης διάταξη, η οποία μας παρέ-
χει την εξουσία να αντιδράσουμε σύννομα, αφενός 
περί της αποψίλωσης του θεμελιώδους δικαιώμα-
τος της ελευθερίας του λόγου κατά το άρθρο 14 
του Συντάγματος και εξ ετέρου περί της επιβολής 
μίας σύγχρονης μορφής «πιστοποίησης κοινωνικών 
φρονημάτων».

Η ελευθερία  λόγου του πολίτη θα τίθεται εις την 
κλίνη του προκρούστη, δηλαδή θα ελέγχεται αυ-
θαίρετα από τα Κρατικά όργανα, αν τα λεγόμενα ή 
γεγραμμένα του καθίστανται ικανά και πρόσφορα 
να προκαλέσουν φόβο, ή να κλονίσουν την εμπι-
στοσύνη προς την αυθεντία και την παντοδυναμία 
του Κράτους.

Η επιβολή της μονοτροπίας της κρατικής πολιτικής 
ορθότητας και η εξουδετέρωση της διαφορετικής 
άποψης, συνιστά μία ανελεύθερη πρακτική αστυ-
νόμευση της σκέψεως και απερίφραστης ποινικο-
ποίησης του φρονήματος των πολιτών.
Ο έχων διαφορετική άποψη από την κρατική θα 

περιθωριοποιείται και θα αντιμετωπίζεται ως 
εγκληματίας σκέψεως, επικίνδυνος διά τη «δημό-
σια» τάξη και ασφάλεια, ή διά τη «δημόσια υγεία».

Εκ των εξελίξεων αυτών συνάγεται με σαφήνεια 
ότι η κυβέρνηση, ελλείψει πειστικής επιχειρημα-
τολογίας, με θεραπαινίδα το αστυνομικό Κράτος 
και τις Εισαγγελικές αρχές, αλλά και τα εξωνημένα 
Μ.Μ.Ε., επιδιώκει «ξύλοις και ροπάλοις» να εξαν-
δραποδίσει τις ελεύθερες φωνές και να εκτοπί-
σει διά της Ιεράς εξέτασης τους αντιφρονούντες, 
ούτως ώστε διά της ωμής βίας να επικρατεί μόνο 
η δική της, δοτή εν πολλοίς εκ των υπερεθνικών 
διευθυντηρίων των κοσμο-εξουσιαστών, άποψη, 
ενίοτε και μη έγκαιρη, απλώς επιβάλλεται πάσει 
δυνάμει προς την πνευματικά ευνουχισμένη μάζα.
Το Κράτος διά μέσου των απολυταρχικών αυτών 

πρακτικών επιδιώκει να ελέγχει τους πάντες, ούτως 
ώστε να δύναται απρόσκοπτα να ασκεί φαιά προ-
παγάνδα και να ψευδολογεί ανεπαίσχυντα παρα-
χαράσσοντας την αλήθεια, εις βάρος του Ελληνικού 
λαού, άνευ αντιλόγου, διότι θα τον έχει φιμώσει, 
εξαρθρώνοντας εκ προοιμίου δια του Ποινικού Κώ-
δικα, οιαδήποτε ελεύθερη φωνή αντίδρασης.
Ο παραλογισμός αυτός εκ μέρους της κυβερνήσε-

ως αποδεικνύει ότι ευρίσκεται σε πανικό και επι-
διώκει αμιγώς εξωτερικά να δείξει ισχυρή δια της 
βίας και την επίταση του αυταρχισμού, εντούτοις 
δείχνει ότι έχει ενστερνιστεί πλήρως τις θεμελιώ-
δεις αρχής παραπληροφόρησης και συντεταγμένης 
χειραγώγησης των μαζών.
Τούτο δε πιστοποιείται από τις ρήσεις πρωτουρ-

γών ολοκληρωτικών καθεστώτων, διαρκούντος του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφενός του Ι.Β. Στάλιν: 
«οι προπαγανδισταί είναι οι μηχανικοί των αν-
θρώπινων ψυχών».

Καθώς και του Α. Χίτλερ: «Θεμελιώδες όρος επι-
τυχίας μιας Προπαγάνδας είναι μία συστηματικώς 
μονόπλευρη στάσις απέναντι σε κάθε πρόβλημα».
Περαιτέρω, ο αόρατος σύγχρονος εχθρός και η 

άλογη και ακατάληπτη αυτή πραγματικότητα μας 
παραπέμπει αφεύκτως εις το μυθιστόρημα του 
1984 του Τζώρτζ Όργουελ, όπου περιγράφει ένα 
ολοκληρωτικό καθεστώς όπου η απόλυτη εξου-
σία ευρίσκεται εις τα χέρια του παντοδύναμου 
κυβερνώντος κόμματος, με επικεφαλής το Μεγά-
λο αδελφό και με βασικά συνθήματα «ο πόλεμος 
είναι ειρήνη», «η ελευθερία είναι σκλαβιά», «η 
άγνοια είναι δύναμη». Το καθεστώς στηρίζεται 
στην πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, την 
οποία οφείλουν να εμπεδώνουν καθημερινώς οι 
υπήκοοί του. Η αστυνομία της σκέψεως είναι μία 
από τις τέσσερις βασικές υπηρεσίες του Κράτους 
(οι άλλες τρεις είναι το υπουργείο ειρήνης, το 
υπουργείο αληθείας και το υπουργείο αγάπης). Ο 
ρόλος της αστυνομίας της σκέψεως παρακολου-
θεί επισταμένως το πώς σκέπτονται πολίτες, ώστε 
να μην έχουν άλλη άποψη από την άποψη του 
Κράτους.
Εν κατακλείδι εις τον αντίποδα του σχεδιασμού 

εξόντωσης της ελευθερίας του λόγου, παραθέτω το 
εξής: 
«η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει όχι μό-

νον πληροφορίες και ιδέες που γίνονται ευμενώς 
δεκτές και θεωρούνται ουδέτερες ή αδιάφορες 
αλλά και εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή 
αναστατώνουν…
Το επιβάλλει ο πλουραλισμός, η ανεκτικότητα και 

το ευρύ πνεύμα, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να 
υπάρξει δημοκρατική κοινωνία»

ΕΔΔΑ, handyside v. The United Kingdom, 7.12.1976, 
(1979-80), 1.E.H.R.R, 737, &49.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρ-
δάς είναι δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και 
Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιογραφί-
ας και έκανε το πρώτο μεταπτυ-
χιακό του στην Πάντειο Σχολή, 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός 
Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και 
η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη 
Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορι-
κής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής 
στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού 
και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Δι-
απιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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Γράφει ο 
Σάββας Καλεντερίδης*

Στο προηγούμενο άρθρο μας με τίτ-
λο «Ο Γόρδιος Δεσμός της εξωτερικής 

μας πολιτικής», προσπαθήσαμε στο πλαί-
σιο του χώρου που διατίθεται, να εξηγή-
σουμε γιατί η ταυτόχρονη συμμετοχή της 
Ελλάδας και της Τουρκίας στο NATO, εξελί-
χθηκε σε μια πληγή για την Ελλάδα.
Και επειδή ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν 

ένας, που ένωσε τον ελληνισμό και πραγ-
ματοποίησε ένα θαύμα, το οποίο καθορί-
ζει σε ένα βαθμό μέχρι και σήμερα πολιτι-
σμικά, ένα μεγάλο μέρος των εδαφών που 
κατέκτησε, δε λέμε ότι ο Γόρδιος Δεσμός 
πρέπει να κοπεί, αλλά να λυθεί. Η Ελλάδα 
σωστά επέλεξε να γίνει μέλος του NATO, 
άλλωστε είναι αμφίβολο αν είχε άλλη επι-
λογή η πολιτική ηγεσία το 1952, και σω-
στά παραμένουμε μέλος της Συμμαχίας. 
Άλλωστε, την τελευταία φορά που αμφι-
σβητήσαμε εμπράκτως τη συμμετοχή μας, 
με την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος, 
το 1974, δημιουργήσαμε μια τέτοια κατά-
σταση στο Αιγαίο, που την πληρώνουμε 
μέχρι και σήμερα. Μέχρι το 1974 ο επι-
χειρησιακός έλεγχος του εναέριου και θα-
λάσσιου χώρου του Αιγαίου ήταν υπό την 
ευθύνη των Ελλήνων αρχηγών Αεροπορί-
ας και Ναυτικού, μετά την έξοδό μας αυτό 
το προνόμιο χάθηκε, με πολύ αρνητικές 
συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Επίσης, αν η Ελλάδα επιχειρήσει να βγει 
από το NATO, σε περίπτωση συμπλοκής 
με την Τουρκία, που είναι προφανές ότι 
θα περιλαμβάνει και αεροπορικές επιθέ-
σεις στο τουρκικό έδαφος, τότε θα κληθεί 
να αντιμετωπίσει το σύνολο των χωρών – 
κρατών του NATO, αφού θα ενεργοποιη-
θεί το περίφημο Άρθρο 5, που αναφέραμε 
στο προηγούμενο άρθρο μας.

Άρα, πώς όμως μπορεί να λυθεί ο Γόρ-
διος Δεσμός. Το έχουμε αναφέρει ξανά, 
αλλά η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης 
μαθήσεως.
Η Ελλάδα πρέπει να συγκεντρώσει όλα 

τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που απο-
δεικνύουν το μακρόπνοο επεκτατικό σχε-
διασμό των τουρκικών κυβερνήσεων, που 
μεταφράζεται σε αντίστοιχα επιχειρησια-
κά σχέδια εναντίον τμημάτων της ελληνι-
κής επικράτειας.

Επίσης, να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία 
που πιστοποιούν την τουρκική επιθετικό-
τητα, όπως παραβιάσεις εναέριου χώρου, 
υπέρ-πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, 
έκδοση παράνομων NAVTEX, εργαλειο-
ποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας 
της Θράκης, επιθετική εργαλειοποίηση 
αλλοδαπών για εισβολή στην Ελλάδα και 
πόσα άλλα.
Αφού προηγηθεί μια πολύ λεπτομερής 

και μεθοδική πολιτική και διπλωματική 
προετοιμασία, όλα αυτά να τεθούν με τον 
πιο επίσημο τρόπο, σε συνάντηση Κορυ-

φής του NATO, από τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό και να ζητήσουμε την αλλαγή του 
Καταστατικού του NATO, ούτως ώστε να 
προβλέπεται το πάγωμα της συμμετοχής 
στη Συμμαχία όποιου κράτους – μέλους 
απειλεί ένα άλλο κράτος – μέλος του 
NATO.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο 

να λυθεί μόνο του το πρόβλημα, το οποίο 
όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ μεγάλο. 

Ούτε είναι δυνατόν να ανεχθούμε, μπρο-
στά στα μάτια των χωρών του NATO, να δι-
εξάγεται άσκηση με την ονομασία «Γαλά-
ζια Πατρίδα», όταν γνωρίζουμε ότι αυτή 
αποτελεί υλοποίηση πολιτικής οδηγίας 
και επιχειρησιακών σχεδίων των τουρκι-
κών ενόπλων δυνάμεων, που έχουν ως 
στόχο, σε πρώτη φάση, να εγκλωβίσουν 
τα ελληνικά νησιά μέσα στην αυθαίρετα 
ορισθείσα τουρκική υφαλοκρηπίδα και 
σε δεύτερη φάση να χωρίσουν το Αιγαίο 
στη μέση, προσαρτώντας τα νησιά που 
βρίσκονται ανατολικά του 25ου μεσημ-
βρινού. 

Η ελληνική κυβέρνηση, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, το πολιτικό σύστημα εν 
συνόλω, η λεγόμενη πνευματική και οικο-
νομική ελίτ και οι Έλληνες πολίτες, πρέπει 
να αντιληφθούμε ότι ο χρόνος λειτουργεί 
εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων 
και δυστυχώς υπέρ των επεκτατικών σχε-
δίων της Τουρκίας.

Μπορούμε να λύσουμε το Γόρδιο Δε-
σμό. Αρκεί να εξετάσουμε σωστά τη φύση 
του και μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα.

Όσο για το σύνθημα που ταιριάζει στην 
περίπτωση, είναι το σύνθημα που υπάρ-
χει στο έμβλημα των Πεζοναυτών μας:  
«Θαρσείν χρή ταχ’ αύριον έσετ΄ άμεινον», 
που σημαίνει: «Πρέπει να έχετε θάρρος 
ίσως αύριο να είναι καλύτερα» (Θεόκρι-
τος, Αρχαίος Έλληνας ποιητής, 3ος αιώνας 
π.Χ.).

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής

Ο Γόρδιος Δεσμός 
και η… λύση του

An initiative created by Agape
3860 blvd Notre-Dame, 

(elevator to the 3rd floor)  Suite # 305 
Laval, QC H7V 1S1

*large parking lot on side of building

450 934-1122 

Come and enjoy the activities!
Open Monday to Friday 

from 9:45am to 4pm 

WELCOME TO ALL !
Laval English-Speaking

Senior's Wellness Center

Health presentations, resources, organized trips, iPad 
courses, activities, referrals, and more! ALL IN ENGLISH!

WELCOME TO ALL !
Laval’s English-Speaking Senior’s Wellness Center

Health presentations, resources, organized trips, iPad courses, 
activities, refferals, and more ! ALL IN ENGLISH !
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3860 blvd Notre-Dame 
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*large parking lot on side of building

450 934-1122

Come and enjoy the activities !
Open Monday to Friday 

from 9:45am to 4pm
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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
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Σε πανικό βρίσκεται το κυβερνητι-
κό επιτελείο μετά την ανακοίνωση 

της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τον πληθωρισμό, ο 
οποίος τον Απρίλιο άγγιξε το 10,2%, το 
υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί 
στη χώρα από το 1995.

Αυξήσεις «φωτιά» εντοπίζονται στο φυ-
σικό αέριο με 122,6%, στο ηλεκτρικό ρεύ-
μα με 88,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα πέρυσι, το πετρέλαιο θέρμανσης με 
65,1%, στα καύσιμα με 29%, στα λαχανι-
κά με 13,8% και έλαια – λίπη με 22%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή για τον Απρίλιο διαμορφώ-
θηκε στο 10,2%, που είναι 1,3 ποσοστιαί-

ες μονάδες πάνω από το Μάρτιο, που είχε 
διαμορφωθεί στο 8,9%. Ανησυχητικό είναι 
το γεγονός ότι τον Απρίλιο -σε σχέση με 
το Μάρτιο- οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%, 
που είναι μία από τις μεγαλύτερες μηνι-
αίες μεταβολές των τελευταίων 10ετιών.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαΐου 
2021 – Απριλίου 2022, σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου 
Μαΐου 2020 – Απριλίου 2021, παρουσία-
σε αύξηση 4,4%, έναντι μείωσης 1,6% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκρι-
ση του δωδεκαμήνου Μαΐου 2020 – Απρι-
λίου 2021 με το δωδεκάμηνο Μαΐου 2019 
– Απριλίου 2020.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Σε οικονομική ασφυξία βρίσκονται οι κα-

ταναλωτές, καθώς η ακρίβεια στην καθη-
μερινότητα είναι πρωτοφανής και ανεξέ-
λεγκτη. Μεγαλύτερες μεταβολές υπήρχαν 
στις εξής ομάδες:
-10,9% στην ομάδα Διατροφή και μη αλ-

κοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέα-
τα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομι-
κά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρού-
τα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη – σοκολάτες, 
γλυκά – παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ 
– κακάο – τσάι, μεταλλικό νερό – αναψυ-
κτικά – χυμούς φρούτων.

-1,6% στην ομάδα Ένδυση και υπόδη-
ση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη έν-
δυσης και υπόδησης.
-35,2% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξη-

σης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικι-
ών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο 
θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
-4,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη 

νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και δι-
ακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα 
οικιακής χρήσης, υαλικά – επιτραπέζια 
σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη 
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικια-
κές υπηρεσίες.|                  © Newsbreak.gr

ΕΛΛΑΔΑ:ΕΛΛΑΔΑ: Ανεξέλεγκτη η ακρίβεια Ανεξέλεγκτη η ακρίβεια
Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995 ο πληθωρισμός – 10,2% τον Απρίλιο!Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995 ο πληθωρισμός – 10,2% τον Απρίλιο!

ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Επέστρεψε το ΠΑΣΟΚ και ο πράσινος ήλιος
«ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής» το νέο όνομα με την εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας  
των 170.000 ψηφοφόρων που μετείχαν στην εκλογική διαδικασία

«ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής». Αυτό 
θα είναι εφεξής το νέο όνομα 

του ΚΙΝ.ΑΛ, όπως επικύρωσαν στις 8 Μα-
ΐου με την ψήφο τους, περίπου 170.000 
μέλη και φίλοι του κόμματος, με τη συμ-
μετοχή τους στην εκλογική διαδικασία 
που ξεκίνησε το πρωί και έλαβε δύο πα-
ρατάσεις για την ολοκλήρωσή της.

Γεράσιμος Λιβιτσάνος
© News247.gr

Αν και δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί 
αναλυτικά αποτελέσματα, φέρεται πως 
το νέο όνομα του κόμματος επιλέχθηκε 
από τους ψηφοφόρους με σχεδόν καθο-
λικό ποσοστό, έναντι της δεύτερης πρότα-
σης, της διατήρησης του ονόματος «Κίνη-
μα Αλλαγής».
Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο 

βήμα για τη διαδικασία επαναπροσδιορι-
σμού του έως σήμερα Κινήματος Αλλαγής. 
Ολοκληρώνεται με το Συνέδριο του κόμ-
ματος που θα πραγματοποιηθεί από τις 
20 έως και τις 22 Μαΐου στο γήπεδο του 
TAE-KWON-DO και θα ασχοληθεί αποκλει-
στικά με τα ζητήματα της πολιτικής τα-
κτικής και της φυσιογνωμίας του φορέα. 
Άλλωστε στη σημερινή διαδικασία (σ.σ.: 
8/5) αναδείχθηκαν τόσο οι 4.602 αντιπρό-
σωποι που θα μετάσχουν στο συνέδριο 

όσο και οι Νομαρχιακές και Τοπικές Οργα-
νώσεις.

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν 
την ικανοποίησή τους για την αθρόα προ-
σέλευση των ψηφοφόρων. Οι περίπου 
170.000 πολίτες που εκτιμάται πως προ-
σήλθαν, δε φθάνουν το νούμερο όσων 
μετείχαν στις εκλογές του περασμένου 
Δεκεμβρίου, όπου εκλέχθηκε πρόεδρος 
στο δεύτερο γύρο ο Νίκος Ανδρουλάκης 
(φωτ.), αφού εκεί είχαν συμμετάσχει 
270.000 ψηφοφόροι. 

Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι η προσέ-
λευση δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλ-
λαγής διατηρεί την πολιτική δυναμική του, 
η οποία αποτυπώνεται σε τέτοιου είδους 
μαζικές διαδικασίες.
Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στη δή-

λωση του προέδρου του κόμματος, Νίκου 
Ανδρουλάκη, που σημείωσε απευθυνό-
μενος σε όσους συμμετείχαν πως «η συ-
γκλονιστική σας συμμετοχή δυνάμωσε 
την ελπίδα που γεννήθηκε το Δεκέμβριο. 
Ευχαριστώ τα πάνω από 170 χιλιάδες 

μέλη, που έδωσαν δυναμικό παρών, παίρ-
νοντας το μέλλον της παράταξης στα χέ-
ρια τους».
Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της ψη-

φοφορίας τόνισε, πως «οι πολίτες αποφά-
σισαν: Το σύμβολο μας, ο ήλιος, επέστρε-
ψε. Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής πα-
ράταξης, που ταυτίστηκε με τους αγώνες 
του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. 

Επέστρεψαν οι προσδοκίες να γίνει ξανά 
η Δημοκρατική Παράταξη, μαζί με τις δυ-
νάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, 
της ανανεωτικής αριστεράς και των κινη-
μάτων της οικολογίας, η φωνή της δημι-
ουργικής Ελλάδας.
Tης Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγ-

γύης και της ανάπτυξης. Η φωνή των Ελ-
λήνων, που αγωνιούν για ένα καλύτερο 
μέλλον, επιζητώντας τη διαφάνεια και την 
αξιοκρατία. Η φωνή των νεότερων γενεών 
που αγωνίζονται για περισσότερες ευκαι-
ρίες στη ζωή τους. 
Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια και-

νούργια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελλη-
νικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προ-
κλήσεων της εποχής μας. Μπροστά μας 
έχουμε κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές 
μάχες. Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα 
Αλλαγής. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. 
Όλοι μαζί θα νικήσουμε».
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That’s why new watering hours are  
now in effect between May 1 and 
September 30. This weekly total of  
3 hours of watering will meet the  
needs of your lawn! 

For full details on the uses of drinking water authorized  
in Laval, scan the QR code.

Laval’s Water 
Deserves 
Tender  
Loving Care.

Watering 
day

Authorized hours 

Non-automatic 
watering system

Automatic 
watering system 

Monday
8 p.m. – 9:30 p.m.

4:30 a.m. – 6 a.m.
9:30 p.m. – 11 p.m. 

Thursday 
8 p.m. – 9:30 p.m.

4:30 a.m. – 6 a.m.
9:30 p.m. – 11 p.m. 

Postal codes beginning with  
H7B, H7G, H7L, H7N, H7S, H7V and H7X

Postal codes beginning with  
H7C, H7E, H7J, H7K, H7P, H7T and H7Y

Watering 
day

Authorized hours 

Non-automatic 
watering system

Automatic 
watering system 

Tuesday
8 p.m. – 9:30 p.m.

4:30 a.m. – 6 a.m.
9:30 p.m. – 11 p.m. 

Friday
8 p.m. – 9:30 p.m.

4:30 a.m. – 6 a.m.
9:30 p.m. – 11 p.m. 

Postal codes beginning with 
H7A, H7H, H7M, H7R and H7W

Watering 
day

Authorized hours 

Non-automatic 
watering system

Automatic 
watering system 

Wednesday
8 p.m. – 9:30 p.m.

4:30 a.m. – 6 a.m.
9:30 p.m. – 11 p.m. 

Saturday
8 p.m. – 9:30 p.m.

4:30 a.m. – 6 a.m.
9:30 p.m. – 11 p.m. 

*  Please note that it is prohibited to combine automatic  
and non-automatic watering methods.

Hand watering with a hand-held hose 
that has an automatic shut-off device
Allowed every day, 6 a.m. - 9 a.m. and  
5 p.m. - 8 p.m. (even- and odd-
numbered addresses)

Hand watering with hand-held 
watering cans
Allowed at any time

Flowers, vegetable gardens and flower beds

  Even-numbered addresses    
  Odd-numbered addresses
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Από τις 21 Μαίου, επιστρέφουμε στο 1570ΑΜ 3-5
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Ο Σαμαράς ως πιθανός λόγος επίσπευσης των εκλογών!

Το παρασκήνιο της εκλογής του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στην αρχηγία της 

Νέας Δημοκρατίας, τον Ιανουάριο του 
2016, δεν έχει γραφτεί ακόμη. Και θα 
αργήσει ενδεχομένως, καθώς οι βασι-
κοί πρωταγωνιστές και πρωτοστάτες της 
υποστήριξής του μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας, κατά πάσα πιθανότη-
τα δε θα μιλήσουν.

Μανώλης Κοττάκης 
© Newsbreak.gr

-Δε θα μιλήσει σίγουρα ο τραπεζίτης 
που διέθεσε το call center της τράπεζάς 
του για να στηθεί εκεί το στρατηγείο του 
πρωθυπουργού, από το οποίο γίνονταν 
δεκάδες τηλέφωνα προς τα μέλη του 
κόμματος. 
-Δε θα μιλήσει ο υψηλόβαθμος Αμερι-

κανός διπλωμάτης που παρότρυνε υπερ-
φιλόδοξο πολιτικό να κατέλθει υποψή-
φιος αρχηγός, προκειμένου να σπάσει 
το καραμανλικό μπλοκ σε συγκεκριμένη 
περιοχή, πράγμα το οποίο επετεύχθη. 
-Δε θα μιλήσουν οι δύο επιχειρηματίες 

καναλάρχες, οι οποίοι αμέσως μετά τον 
πρώτο γύρο, όταν είδαν ότι η επιλογή 
τους απέτυχε, ρώτησαν τότε τον πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα ποιον να στη-
ρίξουν οι θύρες τους, και εκείνος μέσω 
αντιπροσώπου υπέδειξε τον κύριο Μη-
τσοτάκη.
-Δε θα μιλήσουν τα κορυφαία στελέ-
χη του ΠΑΣΟΚ που ενέγραψαν μαζικά 
10.000 μέλη του κόμματός τους στη Νέα 
Δημοκρατία υπέρ του κυρίου Μητσοτά-
κη – μόνο ο κύριος Βενιζέλος, άφησε 
πρόσφατα μια αιχμή… 
-Δε θα μιλήσουν οι εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας, που ανέλαβαν την έκδοση 
των αποτελεσμάτων – ούτε η πρώτη, του 
Νοεμβρίου, που τίναξε στον αέρα τις 
εκλογές όταν ο Μεϊμαράκης προηγείτο 
με 50%, ούτε η δεύτερη, του Ιανουαρίου, 
η οποία στο παρελθόν είχε συλληφθεί να 
παρακολουθεί τον πρώην πρωθυπουργό 
και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώ-
στα Καραμανλή. 
-Δε θα μιλήσει, βεβαίως, γιατί από εκεί 
που βρίσκεται δεν μπορεί, ο Κωνστα-
ντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε τα 

«μαγικά» του στην τελική ευθεία και 
αδρανοποίησε κορυφαία στελέχη της 
Νέας Δημοκρατίας, πολιτικά του παιδιά, 
που επιθυμούσαν συγκεκριμένη εξέλιξη. 
Κάποτε θα μάθουμε γιατί έγινε λευκή 
απεργία και από ποιους την τελευταία 
εβδομάδα.
Υπάρχει όμως κάποιος που μπορεί να 

μιλήσει – αν δεν άρχισε ήδη να μιλά. Ο 
πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του 
κόμματος, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος 
τότε, προς έκπληξη όλων των πολιτικών 
του φίλων, κινητοποίησε τις δυνάμεις 
του σε όλη την επικράτεια υπέρ της 
εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και 
εδώ δεν έχουν γραφτεί τα βαθύτερα κί-
νητρα αυτής της πρωτοβουλίας του, για 
την οποία δείχνει να μετανιώνει σήμε-
ρα. Ουδείς γνωρίζει αν ο πρώην πρω-
θυπουργός, πριν δώσει τα χέρια με τον 
κύριο Μητσοτάκη, αποτάθηκε σε άλλον 
υποψήφιο, αν του ζήτησε ανταλλάγματα 
και ποια είναι αυτά. Είναι προφανές από 
την εξέλιξη των πραγμάτων και από όσα 
γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ότι η στήριξη 
του κυρίου Σαμαρά προς τον κύριο Μη-
τσοτάκη δε βασίστηκε σε αμιγώς πολιτι-
κά κριτήρια – υπήρχε μετά βεβαιότητας 
και προσωπικό σκέλος.

Η στήριξη που παρείχε το κόμμα στον 
κύριο Σαμαρά, όταν του επιτέθηκε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ για το σκάνδαλο Novartis, υπήρξε 
καταλυτική για την πολιτική του επιβίω-
ση. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον 
είχε στηρίξει και τον είχε αφήσει ακάλυ-
πτο, όποια και αν ήταν η αλήθεια, σήμε-
ρα δε θα μιλούσαμε. Κατά τούτο, ο πρω-
θυπουργός πιστεύει ότι έχει εξοφλήσει 
τα γραμμάτιά του στα βασικά! Προφα-
νώς, όμως, όπως διεφάνη από την ομι-
λία τού πρώην πρωθυπουργού στο συνέ-
δριο, η άρνηση των δικαστικών Αρχών να 
αποκαλύψουν τα πρόσωπα των προστα-
τευόμενων μαρτύρων που έκαναν λόγο 
για τις τροχήλατες βαλίτσες, θεωρείται 
αθέτηση συμφωνίας από τον κύριο Σα-
μαρά. Όπως επίσης αθέτηση θεωρείται 
και η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά για 
τη θέση του επιτρόπου και αντιπροέδρου 
της Κομισιόν από τον κύριο Μητσοτάκη, 
αξίωμα το οποίο λέγεται ότι είχε υποσχε-
θεί στον κύριο Σαμαρά ο πρωθυπουργός.
Ακόμη κι αν δεν έβαζε βέτο στο διορι-

σμό του κυρίου Σαμαρά σε θέση επιτρό-
που η καγκελάριος Μέρκελ – βολική δι-
καιολογία για τον κύριο Μητσοτάκη –, το 
βέβαιο είναι ότι ο πρωθυπουργός δε θα 
ήθελε τον προκάτοχό του στα πόδια του, 
και μάλιστα σε μια θέση κομβική, στην 
καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η 
έκρηξη του κυρίου Σαμαρά στο συνέδριο 
της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν, λοιπόν, 
κεραυνός εν αιθρία – αναμενόταν. Τα 
παράπονά του ήταν γνωστά από καιρό 

και τα διαβίβαζε στο Μέγαρο Μαξίμου 
μέσω του διευθυντή και γενικού γραμ-
ματέα της κυβέρνησης, Γρηγόρη Δημη-
τριάδη, ο οποίος επισκέπτεται τακτικά, 
για λόγους σεβασμού και αβρότητας, το 
πολιτικό του γραφείο στην οδό Δημοκρί-
του, ως απεσταλμένος του κυρίου Μη-
τσοτάκη. Ο κύριος Σαμαράς, άλλωστε, 
ήταν φίλος με τον εκλιπόντα πατέρα τού 
κυρίου Δημητριάδη. 

Ωστόσο, μετά την εκφώνηση της ομιλί-
ας του κυρίου Σαμαρά στο συνέδριο, σή-
μανε συναγερμός στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Γιατί αυτή τη φορά, πέρα από τις γνω-
στές διαμαρτυρίες που έχουν ειπωθεί 
και στο παρελθόν, ότι ο κύριος Μητσο-
τάκης μετατρέπει τη Νέα Δημοκρατία σε 
Ποτάμι (μα, αυτό το κόμμα δεν ιδρύθη-
κε για να κόψει ψήφους από τον κύριο 
Τσίπρα στις ευρωεκλογές του 2014, προς 
όφελος της Νέας Δημοκρατίας;) και ότι 
με τον πειρατή Τούρκο δεν κάνεις διά-
λογο, ο κύριος Σαμαράς απηύθυνε αυτή 
τη φορά μια πολύ συγκεκριμένη απειλή 
προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό: ότι δε 
θα επιτρέψει να υπογραφεί συνθηκολό-
γηση με την Τουρκία στο Αιγαίο.
Ότι θα αποτρέψει «Πρέσπες του Αιγαί-

ου». Ότι θα πολεμήσει το λόμπι του κα-
τευνασμού που έχει διεισδύσει και στις 
τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν 
πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να υποτιμά 
τους Έλληνες! Αυτό είναι κάτι πολύ και-
νούργιο και ξεπερνά κατά πολύ τα παρά-
πονα του κυρίου Σαμαρά για τη θέση του 
επιτρόπου, για τους προστατευόμενους 
μάρτυρες, για το Ποτάμι, για τις διερευ-
νητικές επαφές. Σύμφωνα με κορυφαία 
πηγή της Νέας Δημοκρατίας, με την 
οποία ο ίδιος συνομίλησα, ο κύριος Μη-
τσοτάκης αναστατώθηκε από την απο-
στροφή αυτή του κυρίου Σαμαρά, γιατί 
γνωρίζει πως, ακόμη κι αν υλοποιηθούν 
όλες του οι απαιτήσεις για την υπόθεση 
Novartis, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
αποστεί από την απειλή που διατύπω-
σε για το συμβιβασμό στο Αιγαίο. Που 
αποτελεί, όπως οι πιστοί αναγνώστες 
αυτής της στήλης γνωρίζετε, το μείζον 
πολιτικό διακύβευμα που θα κληθεί να 
διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση μετά 
τις εκλογές. Που θα αποτελέσει ίσως και 
ένα από τα θέματα συζήτησης του πρω-
θυπουργού με τον πρόεδρο Μπάιντεν, 
στη συνάντηση που πρόκειται να έχουν 
στον Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα.

Η πρώτη αντίδραση του κυρίου Μη-
τσοτάκη, όπως αυτή εκφράστηκε σε ιδι-
ωτικές συνομιλίες του μετά την ομιλία 
του κυρίου Σαμαρά, δείχνει ότι ο πρω-
θυπουργός δε θα ήθελε, δεδομένης της 
οριστικής διάρρηξης των σχέσεων του 
με το Μεσσήνιο, να δοθεί χρόνος στον 
πρώην πρωθυπουργό να στήσει -αφα-

νώς από το παρασκήνιο- ισχυρό πολιτικό 
κόμμα στα δεξιά της Ν.Δ. Γνωρίζει, βλέ-
πετε, άριστα τι μπορεί να κάνει ο Καλα-
ματιανός αν θεωρήσει ότι κάποιος τον 
κορόιδεψε και τον ενέπαιξε, όπως όντως 
συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρωθυ-
πουργός έδειξε να ταλαντεύεται τις 
πρώτες ώρες που ακολούθησαν μετά την 
ομιλία του κυρίου Σαμαρά, για το αν θα 
έπρεπε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές 
στην Ελλάδα τον Ιούνιο, αμέσως μετά το 
ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
την οριστικοποίηση στο παρασκήνιο της 
έλλειψης ομοφωνίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για επιβολή πλαφόν στις τιμές 
του φυσικού αερίου.

Ωραίο το σχέδιο για την εξάντληση 
της τετραετίας και για την προκήρυξη 
εκλογών μετά 12 μήνες, λοιπόν, αλλά οι 
εξελίξεις περιέχουν μια δυναμική. Δεν 
πέρασε, άλλωστε, απαρατήρητο από 
το Μέγαρο Μαξίμου το γεγονός, ότι ο 
παλιός συμμαθητής του κυρίου Σαμα-
ρά, Γιώργος Κύρτσος, προσχώρησε στην 
ευρωομάδα του προέδρου Μακρόν και 
κανείς δε θέλει να σκέφτεται τι θα συνέ-
βαινε εάν ο κύριος Κύρτσος κατερχόταν 
στις εκλογές ως αρχηγός κόμματος με 
την παρασκηνιακή υποστήριξη του συμ-
μαθητή του, κυρίου Σαμαρά. Έως τώρα, 
ο ευρωβουλευτής έχει δείξει με τα σχό-
λιά του στο Twitter ότι είναι ο μόνος που 
μπορεί να πονά τον κύριο Μητσοτάκη 
με σχόλια, τα οποία τον πλήττουν στο 
φιλελεύθερο μαλακό πολιτικό του υπο-
γάστριο.
Λέτε, λοιπόν, να αποδειχτεί ο Ιούνιος 

μήνας πρόωρων εκλογών και ο κύρι-
ος Σαμαράς ο καταλύτης τους; Η πείρα 
λέει ότι οι πρωθυπουργοί, αφού διατυ-
πώσουν ενθέρμως κάποιες σκέψεις, συ-
νήθως το ξανασκέφτονται. Πιο πιθανός 
μήνας είναι ο Σεπτέμβριος, ανεξαρτήτως 
των προθέσεων του κυρίου Σαμαρά, κα-
θώς οι επιδοτήσεις Μητσοτάκη στους 
λογαριασμούς ρεύματος είναι σωστές 
μεν, αλλά δεν αρκούν. Και, όταν κατα-
στεί συνείδηση ότι ο πόλεμος θα διαρ-
κέσει και ότι τα σπασμένα του θα τα 
πληρώσει ο Ευρωπαίος Έλλην πολίτης, 
τότε οι ορθόδοξοι νεοδημοκράτες θα 
καταστούν καθολικώς διαμαρτυρόμενοι. 
Αλλά, επειδή ζούμε σε μια εποχή που 
δεν είναι πλέον τίποτα δεδομένο, όλα 
επείγουν, οι εξελίξεις τρέχουν και ο κό-
σμος αποκτά νέα δυναμική, θεωρώ ότι 
καλό είναι να έχουμε καταγράψει την 
έκρηξη του κυρίου πρωθυπουργού ενα-
ντίον του ανθρώπου ο οποίος βοήθησε 
καταλυτικά στην ανάδειξή του στην αρ-
χηγία του κόμματος. Μπορεί να σημαίνει 
πολλά αυτή η έκρηξη, μπορεί και τίποτα! 
Ποιος ξέρει η ζωή τι θα μας φέρει…
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

  CHOMEDEY
Centris No. 15978241

955 - 957, 100E AVENUE, CHOMEDEY 
Location. Location. Location. Beautiful 
large duplex with bachelor In the heart of 
Chomedey, great opportunity for investors 
& owner occupy, well maintained. Many 
upgrades throughout the years. Close to 
schools, churches, shopping and highways 
13, 15, 440. The main floor offers an incred-
ibly spacious apartment on two floors, with 
3 bedrooms, one of which with an ensuite 
powder room, a full bathroom, huge living 
room, huge basement and a double garage. 
Immediate double occupancy for the main 
floor and bachelor! 

Visits start on Saturday, May 7,2020.  
 
CALL ME FOR AN 
APPOINTMENT.

Το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά 
μειώθηκε στο 5,2% τον Απρίλιο του 

2022 από 5,3% το Μάρτιο, σύμφωνα με 
τις προσδοκίες της αγοράς. Ήταν το χα-
μηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί 
από τότε που έγιναν διαθέσιμα συγκρί-
σιμα δεδομένα το 1976, επεκτείνοντας 
την ισχυρή ανάκαμψη για την αγορά ερ-
γασίας από την πανδημία Covid-19. 
Τα επίπεδα απασχόλησης ήταν σχετικά 

σταθερά, τόσο στους κλάδους παρα-
γωγής αγαθών όσο και στους κλάδους 
παραγωγής υπηρεσιών, με κέρδη συ-
γκεντρωμένα στο New Brunswick, στη 
Nova Scotia, στο Newfoundland και στο 
Labrador και στην Alberta. Ο πληθυσμός 
των ανέργων συρρικνώθηκε κατά 14.400 
χιλιάδες άτομα (-1,3% σε 1.085.000), ενώ 
η μακροχρόνια ανεργία παρέμεινε σχετι-
κά αμετάβλητη στα 224.000 άτομα. Από 
την άλλη πλευρά, το ποσοστό ανεργίας 
των νέων αυξήθηκε στο 10,1% από 9,8% 
τον προηγούμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, το 
ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυ-
ναμικό μειώθηκε στο 65,3% από 65,4%. 

ΚΕΜΠΕΚ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
Μετά την αύξηση το Φεβρουάριο και το 

Μάρτιο, η απασχόληση μειώθηκε κατά 
27.000 (-0,6%) στο Κεμπέκ τον Απρίλιο, 
εξ ολοκλήρου στην εργασία πλήρους 
απασχόλησης και λόγω της πτώσης των 
κατασκευών και των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών. Το ποσοστό ανεργίας είχε 
οριακή μείωση (3,9%) και παρέμεινε σε 
ιστορικό χαμηλό. Παρά τη μείωση κατά 
0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 89,5% τον 
Απρίλιο, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 
25 έως 54 ετών που συμμετέχουν στην 
αγορά εργασίας στην επαρχία, παρέ-
μεινε πάνω από το εθνικό ποσοστό για 
τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας 
(88,4%).

ΚΕΡΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται 

στο Νιού Μπράνζγουικ αυξήθηκε κατά 
6.700 (+1,8%) τον Απρίλιο, ξεπερνώντας 
για πρώτη φορά το προ-COVID επίπεδό 
του το Φεβρουάριο του 2020. Το ποσο-
στό ανεργίας στην επαρχία μειώθηκε 

κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 7%.
Η Νέα Σκωτία (+5.900, +1,2%) και η Νέα 

Γη και το Λαμπραντόρ (+2.500, +1,1%) 
κατέγραψαν επίσης κέρδη απασχόλησης 
τον Απρίλιο. Και οι δύο επαρχίες κατέ-
γραψαν επίσης μείωση του ποσοστού 
ανεργίας (2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 
10,8% στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ / 
-0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε 6% στη Νέα 
Σκωτία).
Στην Αλμπέρτα, η απασχόληση αυξή-

θηκε κατά 16.000 (+0,7%) τον Απρίλιο, η 
πρώτη αξιοσημείωτη αύξηση από το Δε-
κέμβριο του 2021. Τα κέρδη της απασχό-
λησης ήταν σε μεγάλο βαθμό στο χον-
δρικό και λιανικό εμπόριο. Το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 5,9%. Παρά την πτώση του 
επαρχιακού ποσοστού τον Απρίλιο, το 
Κάλγκαρι (7,2%) και το Έντμοντον (6,9%) 
ήταν μεταξύ των μητροπολιτικών περιο-
χών της απογραφής (CMAs) με τα υψη-
λότερα ποσοστά ανεργίας (κινητοί μέσοι 
όροι τριών μηνών).

Στο Οντάριο τέλος, τόσο η απασχόληση 
όσο και το ποσοστό ανεργίας (5,4%) άλ-
λαξαν ελάχιστα.
Αναλυτικά τα ποσοστά ανεργίας στις 

10 Επαρχίες για τον Απρίλιο (σε παρέν-
θεση ο Μάρτιος): NFL 10,8% (12,9%) 
/ PEI 8,1% (8,1%) / NS 6% (6,5%) / NB 
7% (7,7%) / QC 3,9% (4,1%) / ONT 5,4% 
(5,3%) / MAN 5% (5,3%) / SASK 5% (5,3%) 
/ ALB 5,4% (5,1%) / BC 5,4% (5,1%)

© Statistics Canada

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ποσοστό ανεργίας 
παραμένει σε  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
Στο 5,2% ο Καναδάς,  
στο 3,9% το Κεμπέκ!
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

Yiannis Hatzichristidis

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Έκτακτο σχέδιο  
για ενεργειακό μπλακ 
άουτ με τηλεργασία 
και Κυριακές χωρίς 
αυτοκίνητα
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις πρω-

τοβουλίες στις οποίες πρέπει να προ-
χωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο 
διάστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας, 
ως αντιμετώπιση μιας πιθανής απότομης 
διακοπής των ρωσικών προμηθειών φυσι-
κού αερίου, εξετάζει η Κομισιόν.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να είναι 
σε πλήρη εξέλιξη και να μη διαφαίνονται 
σημεία σύγκλισης για τον τερματισμό του 
από τις δύο πλευρές, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή επεξεργάζεται σειρά προτάσεων 
για να αποφευχθεί ένα ενεργειακό μπλακ 
άουτ. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να 
το παρουσιάσει στις 18 Μαΐου, σύμφωνα 
με την ισπανική εφημερίδα «EL PAIS».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
-Τηλεργασία έως τρεις φορές την εβδο-
μάδα. Αυτό, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς της Κομισιόν, μπορεί να οδηγήσει 
σε εξοικονόμηση 500.000 βαρελιών πε-
τρελαίου, καθώς μια ημέρα τηλεργασίας 
ισοδυναμεί με 170.000 λιγότερα βαρέλια 
πετρελαίου ημερησίως.
-Κοινή χρήση αυτοκινήτου με άλλους αν-

θρώπους και ήπια οικονομική ενίσχυση 
σημαίνει 470.000 λιγότερα βαρέλια.
-Μείωση ορίων ταχύτητας στους αυτο-

κινητόδρομους τουλάχιστον κατά 10 χι-
λιόμετρα ανά ώρα, κάτι που ισούται με 
430.000 βαρέλια λιγότερα.
-Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πό-

λεις, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα 
αποφέρει 380.000 βαρέλια πετρελαίου 
λιγότερα, ενώ η χρήση μονών – ζυγών στις 
πόλεις εξοικονομεί 210.000 βαρέλια.
-Παράλληλα, προτείνεται ο περιορι-

σμός του αριθμού των αεροπορικών ταξι-
διών για επαγγελματικούς λόγους, καθώς 
και η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και τρέ-
νων αντί για αεροπλάνα.

Στόχος, όπως επισημαίνουν, είναι να δι-
ασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια πρω-
τίστως για τα νοικοκυριά και τις βασικές 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως επίσης και για 
τους κλάδους της παραγωγής που έχουν 
ζωτική σημασία (όπως συνέβη και με τα 

πρώτα lockdown του 2020, αφότου ξέ-
σπασε η πανδημία της Covid-19).

Ενδεικτικό του πόσο η υπόθεση κάθε 
άλλο παρά απλή είναι, αποτελεί το γεγο-
νός πως από τα περίπου 155 δισ. κυβικά 
μέτρα που αγόρασαν πέρυσι τα κράτη 

– μέλη της ΕΕ από τη Ρωσία, εκτιμάται 
ότι μόνο τα δύο τρίτα μπορούν να καλυ-
φθούν εντός του έτους από άλλες πηγές. 

Κάτι που σημαίνει, πρακτικά, ότι μένει 
ένα κενό της τάξης των 50 και πλέον δισ. 
κυβικών, ποσότητα η οποία ισοδυναμεί 
με το σύνολο της κατανάλωσης Ρουμανί-
ας, Ουγγαρίας, Αυστρίας, Τσεχίας, Σλοβα-
κίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας 
– ή με πάνω από το μισό του αερίου που 
έχει ανάγκη η Γερμανία.
Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες καλούνται 

να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα της ΕΕ δε 
θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα έναντι κάποιας άλλης, επειδή θα έχει 
πρόσβαση σε μεγαλύτερες ποσότητες πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου. Κάτι τέτοιο 
σημαίνει ότι θα υπάρξει ένας μηχανισμός 
αναδιανομής ανάμεσα στα κράτη – μέλη, 
με ευθύνη της Κομισιόν, ο οποίος αρχικά 
προβλέπεται να λειτουργεί σε εθελοντική 
βάση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να εί-
ναι υποχρεωτικός και να συνοδεύεται από 
τις ανάλογες ρήτρες.
«Οι εταίροι μας ζητούν να υπάρξει ένα 

συντονισμένο σχέδιο, με σκοπό να απο-
φασίζεται από κοινού ποιες βιομηχανίες 
θα επηρεαστούν σε μια τέτοια περίπτωση, 
ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση προβλη-
μάτων ανταγωνισμού μεταξύ τους» ση-
μειώνει πηγή της Κομισιόν στην «el Pais». 
Μόνο που, όπως δείχνει η μέχρι σήμερα 
εμπειρία, στις μεγάλες κρίσεις συχνά 
υπερτερεί ανάμεσα στους εταίρους το 
«εθνικό» έναντι του «ευρωπαϊκού», με 
αποτέλεσμα πολύ συχνά να προκαλού-
νται αδιέξοδα.

Παράλληλα με τα όσα εξετάζονται σε 
θεσμικό επίπεδο, η ΕΕ έχει ξεκινήσει και 
μια εκστρατεία προκειμένου να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας – τόσο σε επίπεδο 
κρατών αλλά και πολιτών.
«Κάθε κιλοβατώρα μετράει», είπε ο 

Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός 
Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος 
δημοσιοποίησε πρόσφατα μια σειρά κα-
τευθυντήριες γραμμές για τη μείωση της 
κατανάλωσης. Άλλωστε η κυβέρνηση του 
Βερολίνου αποφάσισε να μειώσει στα 
9 ευρώ για το επόμενο τρίμηνο την τιμή 
της μηνιαίας κάρτας για τα δημόσια μέσα 
μεταφοράς, ώστε οι πολίτες να ενθαρρυν-
θούν να χρησιμοποιούν αυτά αντί των αυ-
τοκινήτων τους.

Στην Ιταλία έχει τεθεί σε εφαρμογή από 
την κυβέρνηση η «Επιχείρηση Θερμο-
στάτης», με την οποία ελπίζει να εξοικο-
νομήσει 2.000 – 4.000 δισ. κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου ετησίως. Σύμφωνα με τα 
μέτρα που έχουν εγκριθεί για τα δημόσια 
κτίρια, δίνοντας ανάλογες συστάσεις και 
για τα ιδιωτικά, το χειμώνα η θερμοκρα-
σία δεν μπορεί να ρυθμίζεται πάνω από 
τους 19 βαθμούς Κελσίου, με μέγιστη 
απόκλιση δύο βαθμών και το καλοκαίρι 
δε θα μπορεί να πέφτει κάτω από τους 27 
βαθμούς, με ανάλογη απόκλιση.
Αυτή την περίοδο και άλλες χώρες της ΕΕ 

εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα, όπως η Γαλ-
λία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Πορτο-
γαλία. Στην πρώτη, μάλιστα, το Μάρτιο η 
κυβέρνηση είχε ζητήσει από τους πολίτες 
να συμμετέχουν στην προσπάθεια κατε-
βάζοντας τους θερμοστάτες στα σπίτια 
κατά ένα βαθμό – «αυτό ισοδυναμεί με 
12-15 λιγότερα τάνκερ μεθανίου στα γαλ-
λικά λιμάνια» είχε δηλώσει τότε η CEO του 
ενεργειακού ομίλου της Engie.

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να εκ-
δώσει νέο χρέος της ΕΕ για να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανά-
γκες της Ουκρανίας τους επόμενους τρεις 
μήνες, που υπολογίζεται σε 15 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του POLITICO.
Το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι κάτι 

τέτοιο θα γίνει και αυτό γνωστό στις 18 
Μαΐου, σύμφωνα με το δημοσίευμα που 
επικαλείται τρεις διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνη-
ση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η 
Ουκρανία χρειάζεται 5 δισεκατομμύρια 
ευρώ το μήνα για να διατηρήσει την οι-
κονομία της ζωντανή — από την πληρωμή 
μισθών και συντάξεων, μέχρι τη φροντίδα 
των εκτοπισμένων πληθυσμών, καθώς και 
άλλα έξοδα που σχετίζονται με τον πόλε-
μο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί 

να παράσχουν το ένα τρίτο αυτού του πο-
σού, το οποίο θα αφήσει, ωστόσο, ακάλυ-
πτα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Κομισιόν ενημέρωσε τους πρεσβευτές 

της ΕΕ την Παρασκευή 6/5 για ένα σχέδιο 
γεφύρωσης αυτού του κενού, το οποίο θα 
συνεπαγόταν την έκδοση χρέους από την 
Κομισιόν με βάση τις εγγυήσεις που παρέ-
χονται από τις χώρες της ΕΕ. 
Αυτό είναι παρόμοιο με το λεγόμε-

νο πρόγραμμα SURE που χρησιμοποιήθη-
κε κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τη 
συγκέντρωση κεφαλαίων για τους βραχυ-
χρόνια ανέργους, όπως αναφέρουν οι δι-
πλωμάτες. Τότε, η Επιτροπή ζήτησε 25 δισ. 
ευρώ σε εγγυήσεις για να συγκεντρώσει 
100 δισ. ευρώ.

Αν και το οικονομικό «κενό» της Ουκρα-
νίας είναι πολύ μικρότερο, η Επιτροπή δεν 
έχει παράσχει λεπτομέρειες για το πόσα 
θα χρειαζόταν και πώς θα κατανεμηθεί 
μεταξύ των χωρών, είπαν οι διπλωμάτες.
Μερικές χώρες, συμπεριλαμβανομέ-

νης της Γερμανίας, της Αυστρίας και της 
Ελλάδας, ζήτησαν από την Επιτροπή να 
παράσχει εναλλακτικές επιλογές χρημα-
τοδότησης πριν από την παρουσίαση του 
σχεδίου της στις 18 Μαΐου.

Εάν άλλες χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ιαπω-
νία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και 
άλλες συμμετάσχουν, θα μείωναν το ποσό 
που καλείται να καλύψει η ΕΕ. Και αυτό 
θα μπορούσε να συμβεί με διμερείς δω-
ρεές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. 
Η γαλλική Προεδρία θέλει να θέσει το 

θέμα στους αρχηγούς κρατών και κυβερ-
νήσεων προς συζήτηση στα τέλη Μαΐου.

© News247.gr
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Έπρεπε να περάσουν 26 μήνες από 
τότε που ο πλανήτης συνειδητοποί-

ησε ότι μια «πανδημία» που κυριαρχεί 
στον πλανήτη θα έπρεπε να αντιμετωπί-
ζεται σαν τη… γρίπη. Εάν είχε κυριαρχή-
σει η λογική, όχι η υστερία, όχι ο πανικός, 
όχι ο φόβος, όχι η τρομοκράτηση, θα 
υπήρχε παγκόσμια – κοινή αντιμετώπι-
ση και δε θα χρειαζόταν να διχαστούν οι 
πολίτες.
Αρκετοί κορυφαίοι αξιωματούχοι 

της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων 
των ΗΠΑ (FDA), συμπεριλαμβανομένου 
του Επιτρόπου Ρόμπερτ Κάλιφ, παρα-
δέχτηκαν ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει 
τώρα να αποδεχτούν το COVID-19 ως 
άλλο αναπνευστικό ιό, συγκρίνοντάς τον 
με τη γρίπη.
Ο Κάλιφ, η κύρια αναπληρώτρια επί-

τροπος Τζάνετ Γούντκοκ και ο κορυφαί-
ος αξιωματούχος εμβολίων Δρ. Πίτερ 
Μαρκς, σε άρθρο τους στο Journal of 
the American Medical Association ανέ-
φεραν ότι ο COVID-19 θα είναι υπαρκτός 
και στο άμεσο μέλλον, ενώ εισηγούνται 
ετήσια εμβόλια που θα στοχεύουν στις 
πιο απειλητικές παραλλαγές του ιού.
«Η ευρέως διαδεδομένη ανοσία που 

προκαλείται από εμβόλια και λοιμώξεις, 
σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα απο-
τελεσματικών θεραπευτικών ουσιών, θα 
μπορούσε να αμβλύνει τα αποτελέσμα-
τα μελλοντικών κρουσμάτων», δήλωσαν 
οι αξιωματούχοι. «Ωστόσο, είναι καιρός 

να αποδεχτούμε ότι η παρουσία του 
SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί το 
COVID-19, είναι το νέο φυσιολογικό».
Ο ιός πιθανότατα θα κυκλοφορεί πα-

γκοσμίως για το άμεσο μέλλον, παίρνο-
ντας τη θέση του δίπλα σε άλλους κοι-
νούς αναπνευστικούς ιούς όπως η γρίπη. 
Και πιθανότατα θα απαιτήσει παρόμοια 
αντιμετώπιση, όπως με τα ετήσια εμ-
βόλια. Η νέα αυτή προσέγγιση του FDA 
αποκλίνει σημαντικά από τη ρητορική 
που εκφράστηκε από αξιωματούχους 
δημόσιας υγείας το 2020 και το 2021. 
Στα τέλη Οκτωβρίου 2020, για παράδειγ-
μα, ο σημερινός σύμβουλος του Λευκού 
Οίκου για τον COVID-19, Άντονι Φάουτσι, 
ανέφερε ότι οι συγκρίσεις του Προέδρου 
Tραμπ με τη γρίπη ήταν ψευδείς, λέγο-
ντας στο NBC «δεν είναι σωστό να πούμε 
ότι είναι το ίδιο με τη γρίπη». Τελικά, ο 
Tραμπ δικαιώθηκε…

Περίπου ένα χρόνο αργότερα, στα τέλη 
του 2021, ο Φάουτσι είπε στο CBS News 
ότι οι Αμερικανοί «πιθανότατα» θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσουν το COVID-19 με 
παρόμοιο τρόπο όπως η γρίπη. «Αυτό 
είναι απολύτως κατανοητό και πιθανό, 
στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται να 
βρεθούμε σε μια κατάσταση αυτού του 
βαθμού έντασης επ’ αόριστον» επισή-
μανε όταν ρωτήθηκε για την παραλλαγή 
Όμικρον. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν 
από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) δείχνουν, 

ότι ενώ τα κρούσματα παρουσίασαν 
ελαφρά ανοδική τάση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τα νέα κρούσματα που ανα-
φέρθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου, όταν ο 
μέσος όρος επτά ημερών ήταν περίπου 
800.000 την ημέρα. Από τις 6 Μαΐου, ο 
μέσος όρος των επτά ημερών ήταν περί-
που 68.000 την ημέρα.
Στο άρθρο τους στο Journal of the 

American Medical Association, οι τρεις 
αξιωματούχοι της FDA διακήρυξαν ότι 
μέχρι το καλοκαίρι του 2022, θα πρέπει 
να εκδοθούν αποφάσεις «για το ποιος 

θα πρέπει να είναι κατάλληλος για εμβο-
λιασμό με ενισχυτικές δόσεις και σχετικά 
με τη σύνθεση του εμβολίου».
«Η χορήγηση πρόσθετων δόσεων εμ-

βολίου για τον COVID-19 σε κατάλληλα 
άτομα από το φθινόπωρο του 2022 κατά 
τη διάρκεια της συνήθους εκστρατείας 
αντιγριπικού εμβολίου έχει τη δυνατότη-
τα να προστατεύσει τα ευάλωτα άτομα 
από τη νοσηλεία και το θάνατο, και ως εκ 
τούτου θα αποτελέσει θέμα για εξέταση 
από την FDA».

© primenews.press
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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  
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• Industrial
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www.sdextermination.com
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DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
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• Replacement   
 of drains

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

FDA: Μετά από 26 μήνες παραδέχτηκε  FDA: Μετά από 26 μήνες παραδέχτηκε  
ότι ο κορωνοϊός θα πρέπει  ότι ο κορωνοϊός θα πρέπει  

να αντιμετωπίζεται  να αντιμετωπίζεται  
όπως η γρίπη!όπως η γρίπη!
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Υγεία και Διατροφή
8 επιστημονικά αποδεδειγμένοι λόγοι  

να καταναλώνουμε περισσότερη πρωτεΐνη
Η αρνητική επίδραση των λιπαρών 

στην υγεία μας είναι ολοφάνερη. 
Γι’ αυτό και όλοι οι ειδικοί συμφωνούν, 
ότι η πρωτεΐνη είναι πολύ σημαντική για 
τον οργανισμό μας. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι καταναλώνουν τόση πρωτεΐνη 
ώστε να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες 
του οργανισμού τους, ωστόσο υπάρχουν 
κι άλλοι που λαμβάνουν περισσότερες 
ποσότητες προς συνολικό όφελος του 
σώματός τους. Πολλές έρευνες υπο-
δεικνύουν ότι μια διατροφή με υψηλή 
πρωτεΐνη έχει πολλά οφέλη στον οργα-
νισμό μας, ιδίως για απώλεια κιλών και 
την τόνωση του μεταβολισμού μας. Ας 
δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι 8 πειστικοί 
λόγοι για να ενισχύσουμε την κατανάλω-
ση πρωτεΐνης στην καθημερινότητά μας:
1] Μειώνει την όρεξη και την πείνα: 

Σύμφωνα με έρευνες, η πρωτεΐνη προκα-
λεί αίσθημα κορεσμού στον οργανισμό 
μας με μικρότερη ποσότητα φαγητού 
και αυτό συμβαίνει καθώς μειώνει την 
ορμόνη της «πείνας». Επίσης ενισχύει τα 
επίπεδα των πεπτιδίων ΥΥ, μιας ορμόνης 
που μας κάνει να αισθανόμαστε πληρό-
τητα. Γι’ αυτό και ενδείκνυται για όσους 
επιθυμούν να χάσουν το περιττό βάρος.
2] Αυξάνει το μυϊκό ιστό και τη δύνα-

μη: Η πρωτεΐνη χτίζει τους συνδετικούς 
ιστούς των μυών μας. Επιπλέον, η λήψη 
αρκετής πρωτεΐνης μας βοηθά να διατη-
ρήσουμε τους μύες μας και να αυξήσου-
με τη δύναμή μας. Αν βρίσκεστε σε δι-
αδικασία άθλησης με βάρη, η πρωτεΐνη 
θα σας βοηθήσει να πετύχετε πιο άμεσα 
το στόχο σας.
3] Κάνει καλό στα οστά: Η πρωτεΐνη 

που προέρχεται από τα ζώα, έχει σημα-
ντικά οφέλη για την υγεία των οστών 
μας. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν 
περισσότερη πρωτεΐνη έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν οστεοπό-
ρωση και μάλιστα συνίσταται για τις γυ-
ναίκες κατά την εμμηνόπαυση.
4] Μειώνει τις λιγούρες: Οι λιγούρες εί-

ναι διαφορετικές από την πείνα, καθώς η 
πείνα προέρχεται από το στομάχι, ενώ οι 
λιγούρες συνήθως από μια επιθυμία του 
εγκεφάλου. Με τις λιγούρες είναι πολύ 
εύκολο να χάσουμε τον έλεγχο με τη δια-
τροφή μας και ο καλύτερος τρόπος είναι 
να τις αποφύγουμε αυξάνοντας τη λήψη 

πρωτεΐνης κατά 25%, καθώς αυτό μειώ-
νει την εμφάνιση τους κατά 60%.
5] Ενισχύει το μεταβολισμό μας: Αυτό 

συμβαίνει καθώς το σώμα μας χρησιμο-
ποιεί θερμίδες για να χωνέψει, ενώ όσο 
υψηλότερες ποσότητες πρωτεΐνης λά-
βουμε, τόσο περισσότερες θερμίδες καί-
με και τη χώνεψή τους αυξάνοντας την 
καύση θερμίδων κατά 100 την ημέρα.
6] Μειώνει την πίεση του αίματος: Η 

υψηλή πίεση του αίματος μπορεί να 
οδηγήσει σε καρδιακά επεισόδια, εγκε-

φαλικά και βλάβες στα νεφρά. Η πρω-
τεΐνη μειώνει την πίεση του αίματος, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται και ο κίνδυνος 
εμφάνισής τους.
7] Βοηθά το σώμα μας να επουλωθεί 

μετά από τραυματισμό: Η πρωτεΐνη 
βοηθά στην επούλωση των τραυμάτων, 
καθώς ενισχύει το συνδετικό ιστό των 
οργάνων μας. Σύμφωνα με έρευνες, η 
λήψη πρωτεΐνης μετά από τραυματισμό, 
βοηθά τους ασθενείς να έχουν γρηγορό-
τερη αποκατάσταση.

8] Βοηθά να παραμένουμε σε φόρ-
μα όσο μεγαλώνουμε: Μια από τις 
συνέπειες του χρόνου είναι ότι οι μύες 
μας σταδιακά ατροφούν και αυτό εί-
ναι ένας από τους βασικούς λόγους για 
τους οποίους μειώνεται η ποιότητα της 
ζωής του ατόμου, καθώς έτσι τραυματί-
ζεται πιο εύκολα. Η πρωτεΐνη είναι μια 
εξαιρετική πηγή δύναμης και πρόληψης 
κατά του γήρατος των μυών ή αλλιώς της 
σαρκοπενίας.

© Εναλλακτική Δράση

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 16 mai au dimanche 22 mai 2022 · from monday may 16th to sunday may 22nd 2022

FONDS FONDS 
D’ARTICHAUTS ILIOSD’ARTICHAUTS ILIOS

Artichoke BottomsArtichoke Bottoms
750g750g

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE GALLOHUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE GALLO
Extra Virgin Olive OilExtra Virgin Olive Oil
750ml750ml

BAGUETTE BAGUETTE 
PREMIÈRE MOISSONPREMIÈRE MOISSON

TOMATES DE TOMATES DE 
SERRESERRE

Hothouse Hothouse 
TomatoesTomatoes

3.06/kg3.06/kg

BOISSONS GAZIFIÉES OU BOISSONS GAZIFIÉES OU 
NON GAZIFIÉES EPSANON GAZIFIÉES EPSA
Sparkling or Non Sparkling Sparkling or Non Sparkling 
DrinksDrinks
6x232ml6x232ml

GRÈCE

CAMOMILLE OTHRYS FARMSCAMOMILLE OTHRYS FARMS
ChamomileChamomile

40g40g

CUBES DE PORC FRAISCUBES DE PORC FRAIS
Fresh Pork CubesFresh Pork Cubes
8.80/kg8.80/kg

PIEUVREPIEUVRE
OctopusOctopus

22.02/kg22.02/kg

TARTE AUX TARTE AUX 
ÉPINARDS ET ÉPINARDS ET 

FROMAGE FETA OU FROMAGE FETA OU 
AU FROMAGE FETA AU FROMAGE FETA 

ILIOSILIOS
Spinach and Feta or Spinach and Feta or 

Feta Cheese PiesFeta Cheese Pies
450g450g

YOGOURTS YOGOURTS 
NATURELS NATURELS 

BALKAN 6%  OU BALKAN 6%  OU 
0 à 3%0 à 3%
ASTROASTRO
YogurtsYogurts

750g750g

CÔTELETTES DE PORCCÔTELETTES DE PORC
FRAIS DÉSOSSÉESFRAIS DÉSOSSÉES

Fresh BonelessFresh Boneless
Pork ChopsPork Chops

6.59/kg6.59/kg

FILETS DE TILAPIA FRAISFILETS DE TILAPIA FRAIS
Fresh Tilapia FilletsFresh Tilapia Fillets

13.21/kg13.21/kg

FROMAGE KEFALOGRAVIERA AU FROMAGE KEFALOGRAVIERA AU 
LAIT DE BREBIS LAIT DE BREBIS 

ET CHÈVREET CHÈVRE
CheeseCheese

17.61/kg17.61/kg

GRÈCE

MANGUES ATAULFOMANGUES ATAULFO
MangoesMangoes
boîte de 9 à 10boîte de 9 à 10

AUBERGINESAUBERGINES
EggplantsEggplants

2.18/kg2.18/kg

ÉPINARD CELLOÉPINARD CELLO
SpinachSpinach

10oz10oz

FRAMBOISESFRAMBOISES
RaspberriesRaspberries
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ΑΝΑΡΠΑΣΤΟ ΣΤΟ AIRBNB
Ηράκλειο Κρήτης: Το δωμάτιο χωρίς… ταβάνι που νοικιάζεται για €50!
«Ονειρεύομαι κάτω από 1000 αστέρια στο καλο-

καιρινό κρεβάτι. Κοιμάται στο ύπαιθρο, αλλά 
σε ένα όμορφο και άνετο κρεβάτι ! 100 μέτρα από τη 
θάλασσα. 13 χιλιόμετρα από την πόλη της Κρήτης, 
το Ηράκλειο. Τουαλέτα, ντους και η χρήση της κοινής 
κουζίνας. Το Παλαιόκαστρο – Ρογδιά είναι ένας μικρός 
όμορφος κόλπος. Πάνω στο βουνό απλώνεται το χω-
ριό Ρογδιά με καταπληκτική θέα σε όλο τον κόλπο του 
Ηρακλείου», αυτή είναι η περιγραφή του σπιτιού χω-
ρίς… ταβάνι, το οποίο ενοικιάζεται για 50 ευρώ το βρά-
δυ στο χωριό Ρογδιά (ή Ροδιά) της Κρήτης! 
Είναι εύκολο να το εντοπίσει κανείς κάνοντας μια… 

βόλτα στο Airbnb. Η βαθμολογία του στο Airbnb αυτή 
τη στιγμή είναι αρκετά καλή (4.26 αστέρια), ενώ οι κρι-
τικές του είναι επίσης θετικές. Πόσο κοστίζει τώρα η 
βραδιά κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό; Απ’ 
ότι βλέπουμε είναι στα 49 ευρώ, μια τιμή που απ’ ότι 
καταλαβαίνουμε μόνο αποτρεπτική δεν είναι για τους 
τουρίστες, οι οποίοι περιμένουν στην ουρά για να το 
κλείσουν!

© gazzetta.gr

Το σώμα μας αποτελείται κυρίως από νερό, με 
το Medical News Today να αναφέρει συγκεκριμένα 

ότι περιέχει περίπου 45 έως 75% νερό, ανάλογα με την 
ηλικία, το φύλο, τη σύσταση του σώματος και το μέγε-
θός μας. 
Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί αποτελούμαστε κυρίως από 

νερό; Ένας από τους λόγους, λοιπόν, που χρειαζόμαστε 
νερό, είναι για να μπορεί το σώμα μας να παράγει αίμα, 
το οποίο αποτελείται κατά 50% από νερό και το πλάσμα 
του αίματος κατά 92% από νερό.

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  
ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
Το αίμα στο ανθρώπινο σώμα εκτελεί αρκετές σημα-

ντικές εργασίες – ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώ-
ματος, σχηματισμός θρόμβων, μεταφορά οξυγόνου στα 
κύτταρα – που είναι κρίσιμες για την επιβίωσή σας. 
Εάν χάσετε πολύ αίμα κατά τη διάρκεια της εγκυμο-

σύνης, τραυματισμού, σοβαρών εγκαυμάτων, εμετών 
ή ακόμα και διάρροιας, το σώμα σας μπορεί να υπο-
στεί υπο-ογκαιμικό σοκ, μια απειλητική για τη ζωή 
έκτακτη ανάγκη, ενώ εάν χάσετε πάνω από το 30% 
του όγκου του αίματός σας, πιθανότατα θα χρειαστεί-

τε μετάγγιση αίματος. Πόσο αίμα, λοιπόν, χρειάζεται το 
σώμα σας για την καθημερινή του λειτουργία και την 
επιβίωσή σας;

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ
Ακριβώς όπως συμβαίνει και με την περιεκτικότητα σε 

νερό, η ποσότητα του αίματος στον άνθρωπο ποικίλλει 
από άτομο σε άτομο. 
Για παράδειγμα, μια γυναίκα 75 κιλών μέσου ύψους 

έχει περίπου 4,3 λίτρα αίματος που κυκλοφορεί σε όλο 
της το σώμα, αλλά ο όγκος αίματος μιας εγκύου μπορεί 
να αυξηθεί κατά 50% αυτής της ποσότητας. 
Ένας άνδρας 90 κιλών με μέσο ύψος έχει όγκο αίματος 

5,7 λίτρα, ενώ ένα παιδί 27 κιλών έχει όγκο αίματος πε-
ρίπου 2 λίτρα, αναφέρει το Medical News Today.
Ορισμένες καταστάσεις υγείας μπορεί να επηρεά-

σουν, επίσης, την ποσότητα αίματος στο σώμα σας. Οι 
ιατρικοί όροι για μειωμένο όγκο αίματος και αυξημένο 
όγκο αίματος είναι «υπο-ογκαιμία» και «υπερ-ογκαι-
μία», αντίστοιχα. 
Αν και η αιμορραγία είναι η πιο κοινή αιτία υπο-ογκαι-

μίας, μπορεί να προκληθεί από απώλεια υπερβολικού 

νερού λόγω υπερβολικής ούρησης, εφίδρωσης, εμετού 
ή αφυδάτωσης, εξηγεί με τη σειρά του το Verywell 
Health. 
Σύμφωνα με το βιβλίο, «Φυσιολογία, όγκος αίματος», 

η ανεπάρκεια των νεφρών, της καρδιάς και του ήπατος 
μπορεί να αυξήσει υπερβολικά τον όγκο του αίματος 
στο σώμα. Ενώ πολλά συστήματα στο σώμα συνεργά-
ζονται για να ρυθμίσουν την ποσότητα του αίματος στο 
σώμα μας, η ποσότητα του νερού είναι ο κύριος ρυθμι-
στής του όγκου του αίματος.

© Newsbeast.gr

ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΣΏΜΑ:  ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΣΏΜΑ:  
Ποια η χωρητικότητά του σε αίμαΠοια η χωρητικότητά του σε αίμα

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον όγκο τουΟι παράγοντες που επηρεάζουν τον όγκο του
www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, 
προϊόντα και συνταγές επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca

Απόλυτος Απόλυτος 
Γευστικός Γευστικός 
Συνδιασμός!Συνδιασμός!
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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

Το Ανώτατο Δικαστή-
ριο των ΗΠΑ στερεί από 

τις Αμερικανίδες το δικαίωμα 
στην άμβλωση, ωστόσο Κα-
ναδάς και Μεξικό δηλώνουν 
ετοιμότητα να υποδεχθούν 
όλες όσες επιθυμούν να δι-
ακόψουν την κύησή τους. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
Politico, η αμερικανική δικαστική 
Αρχή έχει ήδη ψηφίσει να ακυρωθεί 
η ιστορική απόφαση του 1973 που 
νομιμοποιούσε την άμβλωση σε εθνι-
κό επίπεδο. Σε περίπτωση που επιβε-
βαιωθεί και περάσει η ακύρωση, τότε 
ανοίγει ο δρόμος για δεκάδες πολιτεί-
ες να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις. 
Υπολογίζεται πως συνολικά 26 πο-

λιτείες θα προχωρήσουν σε σχετικές 
αποφάσεις, σύμφωνα με την έρευνα 
που έχει διενεργήσει το Guttmacher 
Institute, ένας αμερικανικός ερευνη-
τικός οργανισμός για τα δικαιώματα 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία.
Μεταξύ αυτών και το Μίσιγκαν, το 
οποίο είναι δίπλα στο Οντάριο του 
Καναδά, όπου οι αμβλώσεις δεν απο-
τελούν ποινικό αδίκημα από το 1988.
Η Καναδή Carolyn Egan, πρόεδρος 
του Steelworker Toronto Area 
Council και μέλος του «Respect 
Toronto», είχε βιώσει τις εποχές που 

οι συμπατριώτισσές της αναγκάζο-
νταν να κάνουν ταξίδι στις ΗΠΑ για 
να κάνουν έκτρωση και πλέον εκτιμά 
πως αυτή τη φορά θα αντιστραφούν 
οι ροές.
Η υπουργός Οικογένειας του Κα-
ναδά, Karina Gould, διαβεβαίωσε 
πως οι Αμερικανίδες θα μπορούν να 
εισέρχονται στη χώρα για να λαμβά-
νουν τις επιθυμητές υπηρεσίες. «Εάν 
έρθουν και χρειάζονται πρόσβαση, 
σίγουρα, είναι μία υπηρεσία πως θα 
τους παρέχεται» σημείωσε. 
Αλλά τα ταξίδια αυτά δεν είναι φθη-
νά και πληθαίνουν οι προειδοποι-
ήσεις που θα έχει η ακύρωση του 
ιστορικού νομοσχεδίου στην υγεία 
όσων δεν έχουν τα μέσα να λάβουν 
την κατάλληλη φροντίδα. Η άμβλωση 
κοστίζει περί τα 500 καναδικά δολά-
ρια – 388 αμερικανικά – σε κλινική 
του Καναδά.
Την ίδια ώρα, στο Μεξικό προετοι-
μάζονται για την αύξηση των Αμερι-
κανών επισκεπτών. Νοσοκομεία σε 
Τιχουάνα και Κοαχουίλα ετοιμάζονται 
για την αύξηση των ασθενών. 
Το 2021 το Ανώτατο Δικαστήριο της 
χώρας είχε κηρύξει αντισυνταγμα-
τική την απαγόρευση αμβλώσεων, 
αλλά ορισμένες πολιτείες διατηρούν 
ακόμα τους περιορισμούς.

© LIFO.GR

Τα καναδικά αεροδρόμια «πιέζουν» για χαλάρωση των περιορισμών 
Ταλαιπωρία των επιβατών από τις μεγάλες γραμμές αναμονής | Εμμονή της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης  
στους περιορισμούς, την ώρα που οι Επαρχιακές Κυβερνήσεις έχουν άρει όλα τα μέτρα… 

Τη χαλάρωση των 
μέτρων απαιτή-

σεων δημόσιας υγεί-
ας, που ξεκίνησαν 
από το πρώτο στά-
διο της πανδημίας, 
προτρέπει με δηλώ-
σεις της η Monette 
Pasher (φωτ.), πρό-
εδρος του Canadian 

Airports Council, δεδομένου και του υψη-
λού ποσοστού εμβολιασμού της Κοινότη-
τας. Επισημαίνει ότι σε ορισμένα από τα 
μεγάλα αεροδρόμια του Καναδά, οι γραμ-
μές αναμονής των επιβατών γίνονται ολο-
ένα και μεγαλύτερες, γι αυτό και το Κανα-
δικό Συμβούλιο Αεροδρομίων καλεί την 
Κυβέρνηση να χαλαρώσει τους κανόνες, 
πριν από την πολυάσχολη ταξιδιωτική σε-
ζόν. «Πρέπει πραγματικά να εξαλείψουμε 
ορισμένες από τις απαιτήσεις δημόσιας 
υγείας που υπάρχουν εδώ από την έναρξη 
του COVID. Για να έρθουμε στον Καναδά, 
καθώς έχουμε ανοίξει, νομίζω ότι πρέπει 
να το δούμε, γιατί όταν είχαμε λίγη έως 
καθόλου κίνηση, μπορούσαμε να δια-
χειριστούμε αυτά τα πρωτόκολλα υγεί-
ας. Αλλά καθώς επιστρέφουμε στην κα-
νονική κυκλοφορία στα αεροδρόμιά μας, 
δεν είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τα 
πρωτόκολλα υγείας στο σύστημά μας», 
είπε η Pasher στο CityNews.

Λέει ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στα 
αεροδρόμια του Καναδά που προκαλούν 
back up και μακροχρόνιες αναμονές, συ-
μπεριλαμβανομένων των ελλείψεων προ-
σωπικού και των αυξημένων ταξιδιών, τα 
οποία, όπως λέει, εγείρουν επίσης ανησυ-
χίες για την ασφάλεια.
«Βλέπουμε μερικά διαφορετικά ζητήμα-

τα στα αεροδρόμιά μας, όσον αφορά τις 
ελλείψεις προσωπικού για έλεγχο ασφα-
λείας, καθώς η ράμπα ταξιδιού επανέρ-
χεται. Οπότε πραγματικά η αεροπορική 
βιομηχανία συνολικά έχει εργασιακές 
προκλήσεις και σίγουρα το βλέπουμε 
αυτό στη γραμμή ασφαλείας για τα ταξί-
δια εσωτερικού».

Σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις 
οδηγίες για τον COVID στα αεροδρόμια, η 
Pasher λέει ότι οι τυχαίες δοκιμές (τεστ) 
προκαλούν το μεγαλύτερο ποσοστό καθυ-
στερήσεων.
«Όταν έρχονται οι άνθρωποι, έχουμε την 

εφαρμογή ArriveCAN που είναι μια εξαι-
ρετική εφαρμογή, αλλά πρέπει να βελτι-
στοποιήσουμε ορισμένες από τις ερωτή-
σεις και να μη διαρκεί τόσο πολύ. 

Για παράδειγμα, όταν περνάτε από το 
CBSA, τώρα ως ταξιδιώτης, αν είναι κανο-
νικές ώρες, θα σας πάρει 30 δευτερόλε-
πτα, τώρα θα σας πάρει ένα λεπτό με δύο 
λεπτά για να το περάσετε και να εξετάσει 
όλες αυτές τις ερωτήσεις υγείας ότι πρέ-

πει να απαντήσετε ως μέρος αυτής της 
διαδικασίας για να μπείτε στη χώρα. Όταν 
βρισκόμαστε στα μεγαλύτερα αεροδρό-
μιά μας, απλά παίρνει πολύ περισσότερο 
χρόνο».
Η Pasher λέει ότι με την έκρηξη των ταξι-

διών, τα αεροδρόμια, ειδικά το αεροδρό-
μιο Pearson του Τορόντο, κατακλύζονται 
από τον αριθμό των ανθρώπων που επε-
ξεργάζονται κάθε μέρα. 

Το συμβούλιο δε ζητά την κατάργηση της 
απαίτησης εμβολίου για τα αεροπορικά 
ταξίδια, αν και η Pasher λέει ότι ίσως αξί-
ζει να γίνει μια συζήτηση για το θέμα αυτό.
Επισημαίνει ότι οι περιορισμοί έχουν αρ-
θεί ή χαλαρώσει στους περισσότερους 
άλλους τομείς, αμφισβητώντας γιατί να 
μην είναι δυνατόν να γίνει το ίδιο και για 
τα αεροδρόμια.

© ottawa.citynews.ca

Καναδάς και Μεξικό ετοιμάζονται  
να υποδεχθούν Αμερικανίδες που 
θέλουν να κάνουν άμβλωση
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C.P. 94, Mount-Royal, Québec H3P 3B8  •  514 344-1666
hellenicladies@hlbs.ca  •  hlbs.ca  • hlbsmontreal

Hats off to the HLBS 
Past Presidents

Αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση την 
σκληρή δουλειά και αφοσίωση όλων των Προέδρων,

Αντιπροέδρων, Ταμιών, Γραμματέων, και Μελών της 
κάθε Επιτροπής του Φιλανθρωπικου Οργανισμου

Ελληνιδων Κυριων τα τελευταία 100 χρόνια.

Demetra Apostolakos 
Atha Argyrakis
Helen Barakett
Harlene Barakett
Joanne Bisbikos
Matina Bisbikos-Priftakis
Angie Bliziotis
Mimi (Demetra) Charissakis
Hariklia Cooper
Gloria Countourelis
Sophia Demetelin
Bonnie Destounis

Viki Doyle
Helen Dragonas Barakett
Sophia Economides
Catherine Economides
Betty Giannias
Sophia Glezos
Marie Grivakis
Belle Grivakis
Pareskevi Hadjis
Ethel Karalis
Eva Mourelatos
Lynn Nikides

Koula Pantis 
Litsa Pelonis 
Vasiliki Pergantis 
Koula Platis
Evelyn Pothitos
Spyroula Pyriohos-Margaritis
Evangeline Rodinos
Pota Salamis 
Aristia Scodras 
Sanja Sinoyiannis 
Angeline Siocos 
Angela Sperdakos

Loula Sperdakos
Denise Starfas
Martha Tsadilas
Anne Tsimberis 
Joanne Tsoublekas
Bernice Tzicas
Maronika Valakanas
Lillian Varvarikos
Marina Vasil
Viola Vathilakis
Mary Vosniades
Loula Zerbisias

PUT ON A FANCY HAT AND JOIN US AT THE

Χαρούμενη 100η Επέτειος
του Φιλανθρωπικου 

Οργανισμου Ελληνιδων Κυριων

Φορέστε τα μαργαριτάρια σας και τα φανταχτερά σας 
καπέλα και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί!

Ακολουθήστε μας 
στο Instagram και 

στο Facebook!

Γίνεται Μέλος!

29 Μαΐου, 2022
Ώρα: 2 μμ.

Palace Convention Center
1717 Blvd. Le Corbusier, Laval, Qc. H7S 2K7

Τιμη Εισιτηριων: 
Είστε ήδη μέλος? $50         Δεν είστε μέλος? $60

Τρόπος πληρωμής:
Ηλεκρονική Πληρωμή (στο membership_payment@hlbs.ca)

Χρεωστική κάρτα (Visa/Mastercard/American Express – παρακαλούμε επι-
κοινωνήστε με την Σάντρα Κούρη) 

Επιταγή (Παρακαλούμε κάντε την επιταγή πληρωτέα στο: HLBS, και στείλτε 
την στο: CP 94, TMR, H3P 3B8)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με 
την Σάντρα Κούρη στο

514-344-1666  ή με email membership@hlbs.ca

Centennial Garden Te
a 

Pa
rt

y
Καπέλα και Πέρλες ενθαρρύνονται!

Καναδάς: Βοήθεια στην 
Ουκρανία για τα σιτηρά
Ο Καναδάς θα βοηθήσει την Ουκρανία να βρει 
επιλογές εξαγωγής σιτηρών για να διευκολύνει  
τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό 

Το θέμα της επισιτιστικής κρίσης έχει 
αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστά-

σεις. Ο συνδυασμός των αυξήσεων των 
τιμών ενέργειας, της πανδημίας και του 
πολέμου στην Ουκρανία, αποτελούν 
πλέον παγκόσμια «μαύρα σύννεφα», 
καθώς ακόμα και οι αναπτυγμένες χώρες 
φοβούνται ότι θα πούνε το «ψωμί – ψω-
μάκι».  

Γι’ αυτούς τους λόγους, «ο  Καναδάς θα 
βοηθήσει την Ουκρανία να επεξεργαστεί 
επιλογές σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής 
αποθηκευμένων σιτηρών για την αντι-
μετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής 
ασφάλειας που έχει κλονιστεί από την 
εισβολή της Ρωσίας στη χώρα», δήλωσε 
αργά το βράδυ της Κυριακής 8 Μαΐου, ο 
Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρου-
ντό.

Σχεδόν 25 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών 
έχουν μπλοκάρει στην Ουκρανία, δεν 
μπορούν να φύγουν από τη χώρα λόγω 
προκλήσεων στις υποδομές και έχουν 
αποκλειστεί τα λιμάνια της Μαύρης Θά-
λασσας, συμπεριλαμβανομένης της Μα-
ριούπολης, δήλωσε αξιωματούχος της 
υπηρεσίας τροφίμων του ΟΗΕ την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Η Μαριούπολη έχει 
υπομείνει τις πιο καταστροφικές μάχες 
του πολέμου των 10 εβδομάδων. 

Οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύτηκαν σε 
υψηλά ρεκόρ το Μάρτιο μετά την εισβο-
λή της Ρωσίας στο Νο 4 εξαγωγέα αρα-
βοσίτου (καλαμποκιού) στον κόσμο τη 
σεζόν 2020/21 και στον έκτο μεγαλύτερο 
εξαγωγέα σιταριού. Οι τιμές μειώθηκαν 
ελαφρά τον Απρίλιο. «Γνωρίζουμε ότι 
οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα λιμο-
κτονήσουν εξαιτίας των ενεργειών της 
Ρωσίας», είπε ο Τρουντό σε συνέντευξή 
του. «Υπάρχουν σιτηρά που περιμένουν 
να αποσταλούν στην Ουκρανία. Πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δε θα 
εμποδίζει τα σιτηρά που χρειάζεται να 
διαμοιραστούν στον κόσμο», είπε. 

Από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε αυτό 
που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επι-
χείρηση» στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ου-
κρανία αναγκάστηκε να εξάγει σιτηρά με 

τρένα στα δυτικά σύνορά της. Το Κίεβο 
προσπάθησε επίσης να χρησιμοποιήσει 
λιμάνια στον ποταμό Δούναβη, στο νότο 
της χώρας, για να βοηθήσει με τις εξα-
γωγές. Οι αποστολές μέσω των λιμανιών 
του ποταμού Δούναβη θα μπορούσαν 
να είναι μέρος της λύσης, είπε ο πρωθυ-
πουργός του Καναδά, χωρίς να αποκαλύ-
ψει λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι εξετά-
ζονται διάφορες επιλογές. «Απλώς προ-
σπαθούμε να λύσουμε ένα πολύ άμεσο 
πρόβλημα», είπε.
Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, 

Melanie Joly, μιλώντας τη Δευτέρα 9 
Μαΐου σε τηλεφωνική συνέντευξη από 
το Βερολίνο, είπε ότι η ιδέα είναι να βρε-
θούν πολλοί τρόποι για να βγουν τα σι-
τηρά από την Ουκρανία και ότι η συνερ-
γασία της Τουρκίας θα είναι σημαντική. 
«Θα εργαστούμε για να βεβαιωθούμε 

ότι υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν», 
είπε η Ζολί. «Θα εργαστούμε με διά-
φορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
της Τουρκίας, καθώς γνωρίζουμε ότι 
ο Βόσπορος είναι θεμελιώδης για την 
πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα», πρό-
σθεσε. Οι αναλυτές έχουν προειδοποι-
ήσει, ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει 
σημαντική έλλειψη αποθηκευτικών χώ-
ρων τη σεζόν 2022/23 λόγω της απότο-
μης πτώσης των εξαγωγών. Ο Τρουντό, 
σε μια απροειδοποίητη επίσκεψη στην 
Ουκρανία, δήλωσε μετά τη συνάντησή 
του με τον Πρόεδρο Volodymyr Zelenskiy 
την Κυριακή 8 Μαΐου, ότι ο Καναδάς 
παρέχει 25 εκατομμύρια δολάρια στο 
Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του 
ΟΗΕ ως μέρος των προσπαθειών για την 
υποστήριξη της επισιτιστικής ασφάλει-
ας. Ο Καναδάς θα καταργήσει επίσης 
τους εμπορικούς δασμούς σε όλες τις 
ουκρανικές εισαγωγές στον Καναδά για 
το επόμενο έτος. «Δεν εξυπηρετεί κανέ-
ναν εάν ο πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν 
δε σκοτώνει απλώς Ουκρανούς, αλλά 
λιμοκτονεί ανθρώπους σε όλο τον κό-
σμο», είπε ο Τρουντό στα Μέσα Μαζικής 
ενημέρωσης, αναφερόμενος στον πρό-
εδρο της Ρωσίας. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, 
πλωτές νάρκες βρέθηκαν και απενεργο-
ποιήθηκαν στη δυτική Μαύρη Θάλασσα 
από αρχές χωρών που συνορεύουν με 
την πλωτή οδό. Το ΝΑΤΟ είπε επίσης, ότι 
«η απειλή παράπλευρων ζημιών ή άμε-
σων χτυπημάτων στα πολιτικά πλοία» 
σε τμήματα της Μαύρης Θάλασσας πα-
ραμένει υψηλή. «Το φαγητό πρέπει να 
φτάσει στους παγιδευμένους και υποφέ-
ροντες ανθρώπους στην Ουκρανία, αλλά 
πρέπει επίσης να βγει από την περιοχή 
και στον κόσμο για να ανακουφίσει μια 
παγκόσμια επισιτιστική κρίση», δήλωσε 
ο Μάρτιν Φρικ, διευθυντής του Παγκό-
σμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του 
ΟΗΕ στη Γερμανία.

Βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την 
ανάπτυξη μιας «γέφυρας σιτηρών» για 
αποκλεισμένες προμήθειες σιτηρών που 
θα εξάγονται από τη χώρα μέσω τρένων 
αντί της θάλασσας, η οποία θα περιλαμ-
βάνει τη συνεργασία των Ουκρανικών 
Σιδηροδρόμων και των γειτονικών της 
χωρών, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλο-
βακία και της Ρουμανίας.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Καναδός μισθοφόρος επέστρεψε από  
την Ουκρανία και μιλά για «σφαγή»…
• Έφυγε άρον – άρον από το μέτωπο όπου δρούσε ως ελεύθερος σκοπευτής 
• «Οι μισθοφόροι έφταναν με υπερηφάνεια και έφευγαν με την ουρά στα σκέλια»…

Ο Wali (φωτ.), πρώην στρατιώτης του 
Βασιλικού Συντάγματος του Καναδά, 

επέστρεψε στο Κεμπέκ, αφού πέρασε δύο 
μήνες στην Ουκρανία. Η συνέντευξη του 
στην ιστοσελίδα La Presse και η έρευνα 
που τη συνοδεύει είναι εξαιρετικά απο-
καλυπτική για την πραγματική κατάσταση 
στην Ουκρανία.

Δύο μήνες αφότου ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα του προέδρου Volodymyr 
Zelensky, ο ελεύθερος σκοπευτής Wali 
επέστρεψε στο Κεμπέκ – αλώβητος, αν 
και παραλίγο να πεθάνει εκεί «αρκετές 
φορές». 

Αλλά οι περισσότεροι ξένοι μαχητές που 
έχουν επισκεφτεί την Ουκρανία σαν κι 
αυτόν, έχουν φύγει πικρά απογοητευμέ-
νοι, βυθισμένοι στην ομίχλη του πολέμου, 
χωρίς να έχουν πάει ούτε μια φορά στην 
πρώτη γραμμή…

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ  
ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ TRISTAN PELOQUIN  

ΑΠΟ ΤΗ LA PRESSE
«Είμαι τυχερός που είμαι ακόμα ζωντα-

νός, έφτασα πολύ κοντά στο θάνατο», 
είπε ο πρώην στρατιώτης του Βασιλικού 
Συντάγματος, σε συνέντευξή του στη La 
Presse, που δόθηκε στο σπίτι του στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ.
Η τελευταία του αποστολή που έγινε 

στην περιοχή του Ντονμπάς, σε μια ου-
κρανική μονάδα προς υποστήριξη Ουκρα-
νών στρατιωτών, επιτάχυνε την απόφαση 
για την επιστροφή του.
Τα ξημερώματα, όταν μόλις είχε πάρει 

θέση κοντά σε μια τάφρο εκτεθειμένη 
στα πυρά των ρωσικών τανκς, δύο από 
τους στρατεύσιμους Ουκρανούς άφησαν 
τις κουβέρτες τους για να καπνίσουν ένα 
τσιγάρο. «Τους είπα να μην εκτίθενται 
έτσι, αλλά δε με άκουσαν», διηγείται  ο 
Wali. Στη συνέχεια, δίπλα τους έσκασε μια 
«οβίδα ακριβείας» από ρωσικό τανκ.

Η σκηνή που περιέγραψε ο Καναδός μι-
σθοφόρος, σου κόβει το αίμα. «Έσκασε δί-
πλα μας. Είδα τα σκάγια να διαπερνούν τα 
σώματα σαν λέιζερ. Το σώμα μου πάγωσε. 
Δεν άκουγα τίποτα, αμέσως με έπιασε πο-
νοκέφαλος. Ήταν πραγματικά βίαιο…».

Κατάλαβε αμέσως ότι δεν υπήρχε τίπο-
τα που μπορούσε να κάνει για τους δύο 
Ουκρανούς «αδερφούς» του που είχαν 
χτυπηθεί. «Μύριζε θάνατο, είναι δύσκο-
λο να το περιγράψω. Είναι μια μακάβρια 
μυρωδιά απανθρακωμένης σάρκας, θείου 
και χημικών. Είναι τόσο απάνθρωπη αυτή 
η μυρωδιά…».

Ο WALI ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η σύζυγός του, που θέλει να διατηρήσει 
την ανωνυμία της, λέει ότι της τηλεφώ-
νησε στη μέση της νύχτας περίπου μία 
ώρα αργότερα από το συμβάν. «Προσπα-
θούσε να μου εξηγήσει ότι υπήρξαν δύο 
θάνατοι», και μου τόνισε ότι: «Νομίζω ότι 
έχω κάνει αρκετά, ε; Έχω κάνει αρκετά…». 
Φαίνεται ότι ήθελε να του πω να επιστρέ-
ψει, λέει. «Ήταν απόκοσμα ήρεμος».

Στο τέλος, ήταν η οικογενειακή του ζωή 
που κέρδισε την επιθυμία του να βοηθή-
σει τους Ουκρανούς, λέει ο Wali. «Η καρ-
διά μου ήθελε να επιστρέφω στο μέτω-
πο. Έχω ακόμα μέσα μου τη φλόγα. Μου 
αρέσει το θέατρο των επιχειρήσεων. Αλλά 
πίεσα την τύχη μου. Δεν έχω τραυματι-
σμούς. Λέω μέσα μου: μέχρι πού μπορώ 
να ρισκάρω; Δε θέλω να χάσω ό,τι έχω 
εδώ», λέει ο νεαρός πατέρας, ο οποίος 
έχασε τα πρώτα γενέθλια του γιου του 
ενώ ήταν στο μέτωπο.
Αφού πέρασε δύο μήνες στην Ουκρανία, 

ο Wali κάνει μια «μάλλον απογοητευτι-
κή» αξιολόγηση για την ανάπτυξη δυτι-
κών εθελοντών – μισθοφόρων, η οποία 
ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, μετά από 
κλήση του προέδρου Volodymyr Zelensky. 
Ο αριθμός των εθελοντών που εμφανί-
στηκαν – περισσότεροι από 20.000, σύμ-
φωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις – ήταν 
τόσο μεγάλος, που η ουκρανική κυβέρνη-
ση χρειάστηκε να ιδρύσει επειγόντως τη 
Διεθνή Λεγεώνα για την Εδαφική Άμυνα 
της Ουκρανίας στις 6 Μαρτίου. Αλλά για 
τους περισσότερους από τους εθελοντές 
που εμφανίστηκαν στα σύνορα, η ένταξη 
σε μια στρατιωτική μονάδα ήταν μια απί-
στευτη ταλαιπωρία.

Ο Ζελένσκι έκανε έκκληση σε όλους, 
αλλά στο πεδίο οι αξιωματικοί ήταν εντε-
λώς αβοήθητοι. Δεν ήξεραν τι να κάνουν 
μαζί μας.
Αυτός και αρκετοί άλλοι πρώην Καναδοί 

στρατιώτες προτίμησαν αρχικά να εντα-
χθούν στην Ταξιαρχία Νόρμαν, μια ιδιω-
τική εθελοντική μονάδα που εδρεύει για 
αρκετούς μήνες στην Ουκρανία, με επικε-
φαλής έναν πρώην στρατιώτη του Κεμπέκ, 
του οποίου το όνομα είναι Hrulf.

Γρήγορα ξέσπασε διχόνοια μεταξύ των 
στρατευμάτων και μεγάλος αριθμός μα-
χητών εγκατέλειψε τη συγκεκριμένη Τα-
ξιαρχία.
Τρία άτομα που ζήτησαν να τηρηθεί η 

ανωνυμία τους, περιέγραψαν στη La 
Presse υποσχέσεις για όπλα και προστα-

τευτικό εξοπλισμό που δόθηκαν από τον 
αρχηγό της Ταξιαρχίας Norman, οι οποί-
ες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Μερικοί από 
τους εθελοντές βρέθηκαν περίπου 40 χι-
λιόμετρα από το ρωσικό μέτωπο, χωρίς 
κανένα προστατευτικό εξοπλισμό. «Αν 
υπήρχε μια ρωσική επίθεση, όλοι θα ήταν 
σε κίνδυνο. Ήταν μια ανεύθυνη στάση από 
την πλευρά της Ταξιαρχίας», λέει ένας 
από τους πρώην στρατιώτες της, ο οποίος 
ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του 
για λόγους ασφαλείας.

ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ
Ο διοικητής της Ταξιαρχίας Norman, ο 

οποίος μας ζήτησε επίσης να μην αποκα-
λύψουμε το πραγματικό του όνομα για 
λόγους ασφαλείας, επιβεβαιώνει ότι πε-
ρίπου εξήντα μαχητές εγκατέλειψαν την 
ταξιαρχία από την αρχή της σύγκρουσης. 
Αρκετοί από αυτούς ήθελαν να υπογρά-
ψουν ένα συμβόλαιο, που θα τους έδινε 
καθεστώς στρατιώτη σύμφωνα με τις Συμ-
βάσεις της Γενεύης, καθώς και εγγυήσεις 
ότι θα τους περιθάλψει το ουκρανικό κρά-
τος σε περίπτωση τραυματισμού. Ο Hrulf 
υποστηρίζει ότι ορισμένοι επιχείρησαν 
ακόμη και να του αφαιρέσουν ένα φορτίο 
όπλων 500.000 δολαρίων που προμήθευ-
σαν οι Αμερικανοί, προκειμένου να δημι-
ουργήσουν τη δική τους μονάδα μάχης.
«Υπάρχουν τύποι που βιάζονταν να 

πάνε στο μέτωπο, χωρίς καν να έχουν κά-
νει τον παραμικρό έλεγχο ασφαλείας. Οι 
Ουκρανοί μάς δοκίμασαν και μόλις τώρα 
αρχίζουμε να παίρνουμε περισσότερες 
αποστολές. Υπάρχει ένα στοιχείο εμπι-
στοσύνης που πρέπει να οικοδομηθεί, και 
αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό», λέει 
ο Hrulf.

ΜΙΑ «ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ»
«Πολλοί εθελοντές μαχητές περιμένουν 

ότι θα τα βρουν όλα έτοιμα και θα πέσουν 
άμεσα στη μάχη, αλλά ο πόλεμος είναι το 
αντίθετο, είναι μια τρομερή απογοήτευ-
ση», συνοψίζει ο Wali από την πλευρά 
του. 

Μαζί με έναν άλλο πεζικάριο του Κεμπέκ, 
με το παρατσούκλι Shadow, ο ελεύθερος 
σκοπευτής του Κεμπέκ εντάχθηκε τελικά 
σε μια ουκρανική μονάδα που πολεμούσε 
στην περιοχή του Κιέβου. Σύμφωνα με τον 
Wali, η ένταξη σε μια ουκρανική στρατι-
ωτική μονάδα ήταν μια απίστευτη ταλαι-
πωρία για την πλειοψηφία των δυτικών 
εθελοντών. Αλλά και πάλι, το να βρεις ένα 
όπλο για να πολεμήσεις, ήταν μια καφκική 

άσκηση. «Έπρεπε να ξέρεις κάποιον που 
ήξερε κάποιον που σου είπε ότι σε αυτό 
το παλιό κουρείο θα σου έδιναν ένα AK-
47. Έπρεπε να φτιάξεις μόνος σου ένα κιτ 
στρατιωτικού εξοπλισμού όπως το δικό 
του, μαζεύοντας εξαρτήματα και πυρομα-
χικά δεξιά και αριστερά, σε πολλές περι-
πτώσεις με όπλα σε κακή κατάσταση».
Ακόμη και για τα γεύματα, τα παρέχουν 

συχνά οι πολίτες. Το ίδιο και τη βενζίνη 
σε ένα όχημα. Πρέπει συνεχώς να οργα-
νώνεσαι, να γνωρίζεις κάποιον που ξέρει 
κάποιον.

Μετά από μερικές εβδομάδες στο ου-
κρανικό έδαφος, μερικοί από τους πιο 
έμπειρους δυτικούς στρατιώτες κατέλη-
ξαν να στρατολογούνται από τη Διεύθυν-
ση Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ου-
κρανίας και θα συμμετείχαν τώρα σε ει-
δικές επιχειρήσεις πίσω από τις εχθρικές 
γραμμές, σύμφωνα με έναν από αυτούς.

Άλλοι, λιγότερο έμπειροι, «πηδούν από 
το ένα Airbnb στο άλλο» ενώ περιμένουν 
να στρατολογηθούν από μια μονάδα που 
θα τους οδηγήσει στο μέτωπο, λέει ο Wali.

Η πλειοψηφία, ωστόσο, έχει αποφασί-
σει να πάει σπίτι, λένε αρκετοί άνθρωποι 
που πήραν συνέντευξη γι’ αυτό το άρ-
θρο. «Πολλοί φτάνουν στην Ουκρανία με 
το στήθος τους φουσκωμένο, αλλά φεύ-
γουν με την ουρά ανάμεσα στα σκέλια», 
λέει ο Wali.
Στο τέλος, ο ίδιος είπε ότι έριξε μόνο δύο 

σφαίρες σε παράθυρα «για να τρομάξει 
τον εχθρό» και δεν μπήκε ποτέ στην εμ-
βέλεια των Ρώσων. «Είναι ένας πόλεμος 
μηχανών», όπου οι «εξαιρετικά γενναίοι» 
Ουκρανοί στρατιώτες υφίστανται πολύ 
βαριές απώλειες από τους βομβαρδι-
σμούς, αλλά «χάνουν πολλές ευκαιρίες» 
να αποδυναμώσουν τον εχθρό επειδή δε 
διαθέτουν τεχνικές στρατιωτικές γνώσεις. 
«Αν οι Ουκρανοί είχαν τις διαδικασίες που 
είχαμε στο Αφγανιστάν για να επικοινω-
νήσουν με το πυροβολικό, θα μπορούσα-
με να είχαμε προκαλέσει σφαγή».

© Newsbreak.gr
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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

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

Oύτε «παράφρων» ούτε θριαμβευτής
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην επέτειο της Ημέρας της Νίκης εξέφρασε το πώς βλέπει τα πράγματα  
η ρωσική ηγεσία, τις δυσκολίες που συναντά και την επιμονή στην εδαφική νίκη

Ένα από τα χειρότερα πράγματα στην 
πολιτική γενικά και στη διεθνή πολι-

τική ειδικότερα, είναι κανείς να πιστέψει 
ένα ιδεολόγημα που κάποια στιγμή του 
φάνηκε χρήσιμο στο πλαίσιο κάποιας 
ρητορικής στρατηγικής. Και ακόμη χει-
ρότερο λάθος είναι, να προσπαθήσει να 
το διορθώσει με ένα ακόμη μυθολογικό 
αφήγημα.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Η Δύση κάποια στιγμή χρειάστηκε να 
φτιάξει έναν ιδιότυπο ρωσικό «μπαμπού-
λα» και για να νομιμοποιήσει το γεγονός 
ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση του κλί-
ματος του «Νέου Ψυχρού Πολέμου» και 
για να αποφύγει να πάρει θέση στο ερώ-
τημα που έθεταν τα διάφορα διαβήματα 
της Ρωσίας σε σχέση με τη δυνατότητα να 
υπάρξει μια «συμπεφωνημένη» νέα αρ-
χιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη που 
να απαντά στις ρωσικές ανησυχίες. 
Τμήμα αυτής της μυθολογίας ήταν μια 

Ρωσία που ούτως ή άλλως θα έκανε πό-
λεμο και μάλιστα πολύ γρήγορα θα κα-
ταλάμβανε την Ουκρανία, οπότε το θέμα 
δεν ήταν να αποτραπεί ο πόλεμος, αλλά 
να τιμωρηθεί η Ρωσία με όσο το δυνατόν 
περισσότερες κυρώσεις.
Όταν ο πόλεμος όντως ξεκίνησε και φά-

νηκε ότι δε θα ήταν ακριβώς ένας «πόλε-
μος αστραπή», αλλά μια μάλλον παρα-
τεταμένη σύγκρουση, η αντίδραση της 
Δύσης ήταν ότι όλα αυτά απλώς δείχνουν 
τον παραλογισμό και την «παραφροσύνη» 
του Πούτιν που ξεκίνησε έναν πόλεμο που 
δε θα μπορούσε με τίποτα να κερδίσει.

Δηλαδή, ουσιαστικά από τη μια πρόβα-
λαν την εικόνα μιας Ρωσίας που ούτως 
ή άλλως θα κέρδιζε τον πόλεμο και από 
την άλλη την εικόνα μιας Ρωσίας που σε 
καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να τον 
κερδίσει. Και τότε ήταν που πέραν των κυ-
ρώσεων ως πρώτη προτεραιότητα, τέθη-
κε το να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο 
οι ουκρανικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη 
ήττα της Ρωσίας. Πλευρά της αντίληψης 
περί του παραλογισμού και της παραφρο-
σύνης της ρωσικής ηγεσίας και ο τρόπος 
που διάφορα δυτικά ΜΜΕ ανέμεναν ότι ο 
Πούτιν, με την ευκαιρία της «Ημέρας της 
Νίκης», περίπου θα κήρυττε την έναρξη 
του πυρηνικού πολέμου. Πράγμα το οποίο 
γνωρίζουμε ότι δεν έγινε. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ 
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ «ΜΥΘΟΛΟΓΙΩΝ»

Στην πραγματικότητα, η ομιλία του Πού-
τιν στην Κόκκινη Πλατεία παρουσίασε τον 

τρόπο που σκέφτεται αυτή τη στιγμή τον 
πόλεμο στην Ουκρανία η ρωσική ηγεσία. 
Έναν τρόπο στον οποίο μπορεί κανείς 
να εντοπίσει αντιφάσεις, ή λανθασμένες 
εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα όχι παραλογι-
σμό ή «παραφροσύνη».

Ουσιαστικά, επανέλαβε πράγματα που 
έχουν ειπωθεί ξανά. Η Ρωσία εκτίμησε ότι 
η ουκρανική πλευρά ετοιμαζόταν να κάνει 
μια μεγάλη επίθεση στο Ντονμπάς και την 
Κριμαία, ότι ετοιμαζόταν να αποκτήσει 
πυρηνικά όπλα και ότι οι δυτικές χώρες 
την προμήθευαν διαρκώς με τελευταίας 
τεχνολογίας όπλα. Απέναντι σε αυτό η Ρω-
σία έκανε, σύμφωνα με το Ρώσο πρόεδρο, 
μια προληπτική επίθεση. 
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι προηγου-

μένως η Ρωσία είχε προτείνει στη Δύση 
ένα διάλογο για μια νέα αμοιβαία αποδε-
κτή αρχιτεκτονική συλλογικής ασφάλειας 
στην Ευρώπη.

Ουσιαστικά, αυτό αναλογεί στις άλλες 
δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει 
η ρωσική πλευρά: επίδικο του πολέμου 
είναι το Ντονμπάς στο βαθμό που δεν 
υπήρχε κάποια άλλη πρόταση για συνολι-
κότερη διευθέτηση. Μπορεί να επιτέθηκε 
η Ρωσία αλλά ουσιαστικά αμύνθηκε σε 
επίθεση που θα ερχόταν. Η Δύση αρνήθη-
κε να υπάρξει πολιτική λύση και ενίσχυσε 
την ουκρανική πλευρά.

Δεν υπήρξαν, προφανώς, αναφορές ούτε 
σε πυρηνικά όπλα, ούτε σε συντέλεια του 
κόσμου. Από την άλλη, προφανώς και η 
ρωσική τοποθέτηση έχει στοιχεία «αφη-
γήματος» και ενίοτε ιδεολογικής πρόσλη-
ψης των πραγμάτων.

Παρότι όντως υπήρξε δυτική ενίσχυση 
της Ουκρανίας, πριν το ξέσπασμα του πο-
λέμου και όντως η ουκρανική πλευρά είχε 
αρχίσει να κάνει διάφορες παραβιάσεις 
της ανακωχής σε όλη τη «γραμμή επα-
φής», εντούτοις δεν είναι δεδομένο ότι 
ετοιμαζόταν μια μεγάλη επίθεση. 
Ούτε είναι δεδομένο ότι ακόμη και σε 

μια περίπτωση ουκρανικής κλιμάκωσης 
θα εμπλέκονταν και δυτικές δυνάμεις. 
Αντίστοιχα θα μπορούσε να πει κανείς, ότι 
η ρωσική πλευρά υποεκτίμησε την ικανό-
τητα αντίστασης της ουκρανικής πλευράς 
και επίσης επένδυσε σε μια γρήγορη κα-
τάρρευση της ουκρανικής κυβέρνησης 
(κάτι που εμφανώς προς στιγμή εκτίμη-
σαν και δυτικές κυβερνήσεις). 

Όπως επίσης δεν είναι δεδομένο, ότι στις 
εκτάσεις που διεκδικεί να «απελευθερώ-
σει» η Ρωσία όντως οι τοπικοί πληθυσμοί 
θα έχουν μια αντίδραση ανάλογη με αυτή 
του πληθυσμού στην Κριμαία, που σε γε-
νικές γραμμές νομιμοποίησε την εκ νέου 
ενσωμάτωση στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Όμως, την ίδια στιγμή, όντως στην Ου-
κρανία υπάρχει μια ανοιχτή πολιτική σύ-
γκρουση από το 2014, όντως δεν υπήρξε 
η αναγκαία ενθάρρυνση και από τη Δύση 
ώστε να εφαρμοστούν οι συμφωνίες 
Μινσκ ΙΙ και όντως η Δύση αρνήθηκε να 
δώσει κάποιες πιο συγκεκριμένες εγγυή-
σεις ασφάλειας, όταν τέθηκε το ερώτημα 
από τη μεριά της Ρωσίας.

Όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε παρα-
λογισμό ή «παραφροσύνη», αλλά σε ζη-
τήματα που αφορούν την εκτίμηση της 
συγκυρίας και το πόσο ορθή είναι αυτή 
και σε τακτικές επιλογές που μπορεί να 
στηρίχτηκαν σε εκτιμήσεις που μπορεί να 
μην αντιστοιχούσαν σε αυτή την εκτίμηση.
Είναι επίσης προφανές, ότι η Ρωσία εκτι-

μούσε από καιρό ότι δεν μπορεί να υπάρ-
ξει συνεννόηση με τη Δύση, ότι ο κόσμος 
πήγαινε σε νέες διαιρέσεις και ότι έπρεπε 
να κατοχυρώσει ένοπλα ότι δε θα αποδε-
χτεί τετελεσμένα. 
Εκτίμησε ταυτόχρονα, ότι σε έναν πιο 

κατακερματισμένο κόσμο θα μπορούσε 
να αντέξει ακόμη και το βάρος των κυρώ-
σεων. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πίσω από τις διαρκείς επικλήσεις των 
αναλογιών με το Μεγάλο Πατριωτικό Πό-
λεμο, έναν πόλεμο με μεγάλο ηρωισμό 
αλλά και τεράστιο κόστος σε ζωές για τη 
Σοβιετική Ένωση, μπορούσε κανείς να δι-
ακρίνει και την επίγνωση των δυσκολιών 
στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η «διόρθωση» της στρατηγικής, με την 
εγκατάλειψη της πίεσης στο Κίεβο, την 

επικέντρωση στο Ντονμπάς, με όρους 
πρώτα πολέμους φθοράς και μετά κινήσε-
ων, τα πιο προσεκτικά βήματα, η επίγνω-
ση ότι υπάρχουν αντιστάσεις, όλα αυτά 
παραπέμπουν σε έναν πόλεμο που θα 
κρατήσει αρκετά.

Στο βαθμό που συνεχίζουν να έρχονται 
ενισχύσεις από τη Δύση σε εξοπλισμό, η 
ουκρανική πλευρά δε δείχνει διατεθει-
μένη να συνθηκολογήσει, αν και όλα δεί-
χνουν ότι η Ρωσία, έστω και αργά, μάλλον 
προχωράει ως προς τους στόχους της, έχει 
περιορίσει τις απώλειες και σιγά – σιγά 
έχει κάποια εδαφικά κέρδη. 
Το εάν θα μπορέσει να ολοκληρώσει 

αυτή την κίνηση είναι κάτι που θα φανεί 
το επόμενο διάστημα. Όταν θα φανεί και 
εάν όλο αυτό αντιστοιχούσε στο βαρύ τί-
μημα και σε έμψυχο υλικό και σε εξοπλι-
σμό που έχει καταβάλει η Ρωσία μέχρι 
τώρα.

Σε τελικά ανάλυση, αυτό ακριβώς το 
στοιχείο, το εάν και σε ποιο βαθμό μπο-
ρεί να υπάρξει ένας τέτοιου τύπου νικη-
φόρος εδαφικός πόλεμος, και μάλιστα με 
όρους μεσοπρόθεσμης κατίσχυσης (γιατί 
στο βραχύ χρόνο οι ΗΠΑ για παράδειγμα 
κατίσχυσαν στο Αφγανιστάν για να απο-
χωρήσουν είκοσι χρόνια μετά, με τους Τα-
λιμπάν πάλι στην εξουσία), είναι που θα 
κρίνει το εάν και σε ποιο βαθμό η ρωσική 
τακτική ήταν ένας «παραλογισμός».

Βεβαίως υπάρχει πάντα και η φράση που 
αποδίδεται, μάλλον εσφαλμένα στον Ταϊ-
λεράνδο: «είναι χειρότερο από ένα έγκλη-
μα, είναι ένα λάθος», που στην περίπτωση 
που συζητάμε θα γινόταν «ήταν χειρότερο 
από έναν παραλογισμό, ήταν ένα λάθος».
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Χάλκη: Χαμηλές ταχύτητες
Το νησάκι – δορυφόρος της Ρόδου προσφέρεται 
για ήσυχες διακοπές χωρίς πολλές μετακινήσεις

Γοητεύεσαι πριν κατέβεις από το πλοίο 
από τα χρωματιστά αρχοντικά του 

19ου αιώνα, με τις κεραμοσκεπές και τα 
ξύλινα παράθυρα. Κάποια «μπαίνουν» 
μέσα στη θάλασσα. Έχουν σκαλίτσες και 
οι ένοικοι βουτάνε κατευθείαν από την 
αυλή τους στα πεντακάθαρα νερά του 
λιμανιού (φωτ. πάνω). 

Όποια ώρα κι αν φτάσετε στη Χάλκη, οι 
δείκτες στον πύργο του ρολογιού θα δεί-
χνουν 4.20. Δε λειτουργεί, γιατί ο ήχος 
του ταράζει την ηρεμία του νησιού.

ΗΜΠΟΡΕΙΟΣ  
ΣΑΝ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ 
ΧΩΡΙΣ… ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ελάχιστα οχήματα κυκλοφορούν στον 

Ημπορειό (φωτ. δεξιά), ενώ από τις 
18.00 απαγορεύεται εντελώς η κυκλο-
φορία τους στο λιμάνι. 
Με αφετηρία τον Ημπορειό και κατεύ-

θυνση προς τα δυτικά, θα φτάσετε πεζή 
σε 8 λεπτά στην αμμουδιά του Πόντα-
μου ή σε 50 λεπτά στην Αρέτα, με τα με-
γάλα λευκά βότσαλα. 
Αν πάτε προς νότο, σε ένα δεκάλεπτο 

θα είστε στη Φτενάγια. Αν κατευθυν-
θείτε βόρεια, σε 40 λεπτά στα Κάνια. 
Πάρτε καραβάκι για την Τραχειά: θα 
απολαύσετε όχι μία, αλλά δύο ήσυχες 
αντικριστές παραλίες, στο στενό αυχέ-
να μιας χερσονήσου (φωτ. κάτω δεξιά). 

ΜΥΘΙΚΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
Ο Δίας με την Εκάτη έβλεπαν τον ήλιο 

να δύει πίσω από το Χωριό, καθισμένοι 
στους αρχαίους θρόνους που είναι λα-
ξευμένοι στο βράχο του μεσαιωνικού 
Κάστρου. 
Μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο, 

ακολουθώντας το λιθόστρωτο μονοπάτι 
(1 ώρα) από το Χωριό, που οδηγεί εκεί.

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ
Εξερευνήστε το νησάκι Αλιμιά των 

7,4 τ. χλμ. Θα ανακαλύψετε από βά-
σεις νεωρίων ελληνιστικής εποχής και 

ρωμαϊκούς τάφους, μέχρι τα ερείπια 
ιταλικών στρατώνων, καθώς και τον 
παραδοσιακό οικισμό που εγκαταλεί-
φθηκε το 1940. Ανεβείτε στο ψηλότε-
ρο σημείο (269 μ.) στο Κάστρο, που 
έχει θέα στη Χάλκη και στη νότια Ρόδο. 

ΜΑΚΑΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ

Στον Ημπορειό, από τις 6 π.μ. είναι 
ανοιχτό το καφέ Θεοδοσία (τηλ. 22460-
45278). Δοκιμάστε μπακλαβά και πουγκί 
με κρέμα, μήλο και κανέλα. Το Παραδο-

σιακό Πιάτο της Λευκωσίας (τηλ. 6988-
322997) φημίζεται για τα ντολμαδάκια 
και τις μακαρούνες. Στο ταβερνάκι στα 
Κάνια (τηλ. 6955-584593) ή στης παρα-
λίας Φτενάγια (τηλ. 22460-45384) θα κα-
θίσετε με το μαγιό, όπως είστε βγαίνο-
ντας από τη θάλασσα. Στου Nick’s στον 
Πόνταμο (τηλ. 22460-45295) θα σας δώ-

σουν μπίρες για την παραλία σε κουβά 
με πάγο. Όλα τα ταβερνάκια της Χάλκης 
έχουν φρέσκο ψάρι.
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ / © 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

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:30 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 15 ΜΑΪΟΥ

Καλημέρα 
Πατρίδα

Ασφαλιστικά θέματα με τον 
  ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΟΥΤΗΚΩΣΤΑ ΜΕΝΟΥΤΗ

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

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ψηφίστηκε 
νέος νόμος για τον περιορισμό 
της ελευθερίας στο διαδίκτυο!

Γεμάτος «αγνές» προθέσεις δεί-
χνει ότι είναι ο νέος νόμος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε τη 
Μεγάλη Εβδομάδα και έχει ως στόχο 
τον έλεγχο του διαδικτύου. Ο συγκε-
κριμένος νόμος περιπλέκει με ύποπτο 
τρόπο τις πράγματι χρήσιμες ρυθ-
μίσεις (π.χ. καταπολέμηση παιδικής 
πορνογραφίας ή κακοποίησης στο 
διαδίκτυο) με μέτρα που έρχονται να 
απειλήσουν την ελευθερία του λόγου.
Ο λόγος για τον DSA νόμο για τις ψη-

φιακές υπηρεσίες (Digital Services 
Act) η έγκριση του οποίου ανακοινώ-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα 
ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου 
μετά από μία συνεδρίαση – θρίλερ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε 

νέους ψηφιακούς κανονισμούς, οι 
οποίοι υποστηρίζει ότι θα αναγκά-
σουν τους τεχνολογικούς γίγαντες 
όπως η Google και η Meta να ελέγ-
χουν πιο επιθετικά το «παράνομο 
περιεχόμενο» στις πλατφόρμες τους, 
διαφορετικά θα κινδυνεύουν με ενδε-
χόμενα πρόστιμα πολλών δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 

κράτη – μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε 
συμφωνία για το Νόμο για τις Ψηφια-
κές Υπηρεσίες (DSA), ένα νομοσχέδιο 
ορόσημο που στοχεύει να αντιμετω-
πίσει το παράνομο και επιβλαβές 
περιεχόμενο, αναγκάζοντας τις πλατ-
φόρμες να το καταργήσουν γρήγορα.

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, επικεφα-
λής του ανταγωνισμού της ΕΕ και 
βασικός αρχιτέκτονας των ψηφιακών 
μεταρρυθμίσεων του μπλοκ, είπε ότι 
η συμφωνία είναι «καλύτερη από την 
πρόταση που καταθέσαμε» το 2020.
«Δεν είναι πλέον μόνο σλόγκαν το 

ότι, οτιδήποτε είναι παράνομο εκτός 
σύνδεσης πρέπει επίσης να φαίνεται 
και να αντιμετωπίζεται διαδικτυακά», 
είπε η Βεστάγκερ σε ένα βίντεο που 
αναρτήθηκε στο Twitter. «Τώρα είναι 
πραγματικότητα. Η δημοκρατία επέ-
στρεψε […]».
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρα-
κτήρισε τη συμφωνία «ιστορική».
«Το DSA θα αναβαθμίσει τους βασι-

κούς κανόνες για όλες τις διαδικτυ-

ακές υπηρεσίες στην ΕΕ», είπε. «Θα 
διασφαλίσει ότι το διαδικτυακό περι-
βάλλον θα παραμείνει ένας ασφαλής 
χώρος, προστατεύοντας την ελευθε-
ρία έκφρασης […] και τις ευκαιρίες 
για τις ψηφιακές επιχειρήσεις».
Ένα βασικό μέρος της νομοθεσίας 

θα περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
οι ψηφιακοί γίγαντες στοχεύουν 
χρήστες με διαφημίσεις στο διαδί-
κτυο. Το DSA θεωρητικά θα εμποδί-
ζει αποτελεσματικά τις πλατφόρμες 
να στοχεύουν χρήστες με αλγόριθ-
μους που χρησιμοποιούν δεδομένα 
με βάση το φύλο, τη φυλή ή τη θρη-
σκεία τους. Θα απαγορευτεί επίσης η 
στόχευση παιδιών με διαφημίσεις.
Τα λεγόμενα σκοτεινά μοτίβα – πα-

ραπλανητικές τακτικές που έχουν 
σχεδιαστεί για να ωθήσουν τους αν-
θρώπους προς ορισμένα προϊόντα 
και υπηρεσίες – θα απαγορευθούν 
επίσης.
Ο νόμος περιλαμβάνει μέτρα που 

υποχρεώνουν τους τεχνολογικούς γί-
γαντες να είναι πιο διαφανείς σχετικά 
με τους αλγόριθμους που χρησιμο-
ποιούν για να προτείνουν περιεχόμε-
νο στους χρήστες. Μια άλλη διάταξη 
θα απαιτούσε από πολύ μεγάλες δι-
αδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές 
αναζήτησης να λαμβάνουν ορισμένα 
μέτρα σε περίπτωση κρίσης, όπως η 
επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η μη συμμόρφωση με τους κανό-

νες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα 
έως και 6% των παγκόσμιων ετήσιων 
εσόδων των εταιρειών. Για μια εται-
ρεία όπως η Meta, η μητρική εταιρεία 
του Facebook, αυτό θα μπορούσε να 
σημαίνει ποινή έως και 7 δισεκατομ-
μύρια δολάρια με βάση τα στοιχεία 
πωλήσεων του 2021.
Ο νόμος υπόκειται πλέον σε επίση-

μη έγκριση από τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 
το 2024.
Δεν είναι λίγοι ωστόσο, αυτοί που 

υποστηρίζουν, ότι αυτή η νομοθεσία 
θα μπορούσε να περιορίσει σε μεγά-
λο βαθμό την ελευθερία της έκφρα-
σης στο διαδίκτυο.

© primenews.press
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Βίτα Σιντόρκινα και όποιος… αντέξει
Οι Ρωσίδες καλλονές δεν 

αστειεύονται και η Vita 
Sidorkina είναι μια ακόμη από-
δειξη. Το πληθωρικό μοντέλο από 
το μακρινό Khabarovsk (στα σύ-
νορα της Ρωσίας με την Κίνα) δε 
δυσκολεύτηκε να κατακτήσει τις 

πασαρέλες και να κερδίσει με το 
σπαθί της εξώφυλλα σε κορυφαία 
περιοδικά. Και πώς να μην τα κα-
ταφέρει άλλωστε, όταν βλέπει 
τον κόσμο από τα 1,75 μ. και οι 
αναλογίες της συγκλίνουν προς το 
τέλειο. Παρά τη μικρή της ηλικία 

– 23 ετών – παντρεύτηκε το καλο-
καίρι που μας πέρασε τον εκλεκτό 
της καρδιάς της, που τυγχάνει να 
είναι ο Ιταλός δισεκατομμυριού-
χος Valerio Morabito. Και μπορεί 
να το… χάσαμε το κορμί, αλλά πά-
ντοτε θα έχουμε το Instagram της.

Meghan-Harry: Η κόρη τους Lilibet θα 
επισκεφθεί για πρώτη φορά το Ηνωμένο Βασίλειο
H μικρή Lilibet Diana θα βρεθεί στους εορτασμούς του Πλατινένιου 
Ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan 
Markle θα πάρουν μαζί τα παι-

διά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
να γιορτάσουν το Πλατινένιο Ιωβη-
λαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ο 
εκπρόσωπος του Δούκα και της Δού-
κισσας του Sussex, αποκάλυψε στο 
αγγλικό HELLO!: «Ο πρίγκιπας Harry 
και η Μeghan, είναι πολύ ενθουσια-
σμένοι και έχουν την τιμή να παρευ-
ρεθούν στους εορτασμούς του Πλα-
τινένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας 
αυτόν τον Ιούνιο με τα παιδιά τους».
Αυτό το ταξίδι θα είναι το πρώτο 

για τη μικρούλα Lilibet Diana στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου γεννήθη-
κε ο πατέρας της και ο μεγάλος της 
αδερφός, Archie Harrison. Ο πρίγκι-
πας Harry και η Meghan Markle με-
τακόμισαν στην Καλιφόρνια το 2020. 

To ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη του, 
η οποία πήρε το όνομα της Βασίλισ-
σας τον περασμένο Ιούνιο στο Santa 
Barbara Cottage Hospital.
Όπως όλα δείχνουν, η Lilibet Diana, 

θα γιορτάσει τα γενέθλιά της στις 4 
Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, κα-
θώς οι εορτασμοί για το Πλατινένιο 
Ιωβηλαίο θα γίνουν από τις 2 μέχρι 
τις 5 Ιουνίου.
Ενώ η Meghan και ο Harry εμφανί-

στηκαν στο μπαλκόνι του παλατιού 
για το Trooping the Color στο πα-
ρελθόν, δε θα κάνουν την εμφάνισή 
τους φέτος. Ένας εκπρόσωπος του 
Παλατιού του Buckingham, δήλωσε 
στο HELLO!: «Μετά από προσεκτική 
εξέταση, η Βασίλισσα αποφάσισε η 
φετινή παραδοσιακή εμφάνιση στο 
μπαλκόνι Trooping the Color την Πέ-

μπτη 2 Ιουνίου θα περιοριστεί στην 
Αυτού Μεγαλειότητα και σε εκείνα 
τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας 
που αναλαμβάνουν αυτή τη στιγμή 
επίσημα δημόσια καθήκοντα για λο-
γαριασμό της Βασίλισσας».

© Hello Greece 

Γιατί η Katy Perry διατηρεί 
τα ρούχα της σε ειδική 
θερμοκρασία;

Η Katy Perry προσέχει 
πολύ τα ρούχα της 

και υπάρχει ένας σημαντι-
κός λόγος πίσω από αυτό. 
Η Αμερικανίδα τραγουδί-
στρια βρίσκεται σε σχέση 
με το διάσημο ηθοποιό 
Orlando Bloom από το 
2016. Το ζευγάρι έχει πε-
ράσει διάφορες δυσκολίες 

κατά καιρούς, είχαν χωρίσει κιόλας για ένα μικρό χρονικό διά-
στημα. Ωστόσο, όχι μόνο τα ξαναβρήκαν αλλά στις 26 Αυγού-
στου του 2020 γεννήθηκε η κόρη τους Daisy Dove.

Η Katy Perry, εκτός από ταλέντο στη μουσική, έχει και ιδιαί-
τερο στυλ. Μπορεί οι εμφανίσεις της να μην είναι για όλα τα 
γούστα, καταφέρνει όμως πάντα να τραβάει την προσοχή. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που θέλει να διατηρήσει τη ντουλάπα της 
άθικτη για τη μικρή Daisy. Το μικρό κορίτσι, εκτός από τα όμορ-
φα γονίδια και των δύο γονιών της, θα κληρονομήσει δεκάδες 
ρούχα και αξεσουάρ γνωστών σχεδιαστών. Σε μια πρόσφατη 
συνέντευξη που έδωσε στο «People», η 37χρονη μίλησε για 
αυτό το θέμα: «Τα πάντα βρίσκονται σε μια αποθήκη – είναι 
σαν τη σκηνή με τη ντουλάπα στο Clueless. Είναι όλα αποθη-
κευμένα με εικόνα και αριθμό. Η Daisy θα κληρονομήσει πολ-
λά», ξεκίνησε λέγοντας η Katy Perry. «Είναι πολύ χαριτωμένο, 
γιατί έχεις περιορισμένο χρόνο πριν αρχίσει να μη θέλει να 
φορέσει αυτό που διαλέγεις, οπότε το κάνεις όσο μπορείς», 
πρόσθεσε χιουμοριστικά. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε με 
σιγουριά, είναι ότι όταν μεγαλώσει η Daisy, θα ζήσει το όνειρο 
κάθε κοπέλας! |   © instyle.gr

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ
«Ανοησίες» οι φήμες ότι 
ο Χιου Τζάκμαν είναι… γκέι

Τις φήμες που θέλουν 
τον Χιου Τζάκμαν γκέι 

σχολίασε για πρώτη φορά 
η σύζυγός του Ντέμπο-
ρα Λι Φέρνις. Η 66χρονη 
ηθοποιός, η οποία είναι 
παντρεμένη με τον 53χρο-
νο σταρ από το 1996, πε-
ριέγραψε τις αβάσιμες 
φήμες ως «ανόητες», 

ωστόσο παραδέχτηκε ότι η φημολογία αυτή κυκλοφορεί 
εδώ και πολλά χρόνια. «Αν ήταν γκέι, θα μπορούσε να ζει 
σαν γκέι. Δε θα χρειαζόταν να κρύβεται πια και θα έβγαινε 
με τον Μπραντ Πιτ ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν εννοώ φυσι-
κά ότι ο Μπραντ είναι γκέι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω» 
ανέφερε η Φέρνις στο podcast «Not an overnight success» 
και συνέχισε: «Είναι τόσο ανόητο. Όμως οι άνθρωποι ανα-
κυκλώνουν τις ανοησίες και είναι τόσο βαρετό».

Ερωτηθείσα σε άλλο σημείο πώς νιώθει όταν βλέπει τις 
ερωτικές σκηνές του συζύγου της, απάντησε ότι όταν τον 
βλέπει να παίζει στο θέατρο και είναι μαζί και τα παιδιά 
τους αισθάνεται λίγο αμήχανα. «Υπάρχουν και φορές που 
τυχαίνει να είμαι φίλη με την ηθοποιό που φιλάει και είναι 
παράξενο» πρόσθεσε.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στη διάρκεια γυρισμάτων το 1995 
στην Αυστραλία και παντρεύτηκε ύστερα από 11 μήνες, 
τον Απρίλιο του 1996. Όταν μετακόμισαν στην Αμερική υι-
οθέτησαν τα δύο παιδιά τους, τον 20χρονο Όσκαρ και τη 
15χρονη Άβα. |   © espressonews.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
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	 	 	 	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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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

*

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, τι αποφάσι-
σες;

Α-Καλημέρα. Για ποιο πράγμα να απο-
φασίσω;

Μ-Για τις εκλογές, τι άλλο νόμιζες;
Α-Δεν έχω καταλήξει ακόμα…
Μ-Και γιατί δεν έρχεσαι με τους δικούς 

μου;
Α-Ποιους δικούς σου; Έβαλες εσύ ή ο 

αντρούλης σου υποψηφιότητα; Αν εί-
ναι έτσι φυσικά θα έχεις την ψήφο μου, 
αλλά όχι της ομάδας, αν εννοείς αυτό.

Μ-Όχι δεν είμαστε υποψήφιοι. Απλώς 
σου λέω να διαλέξεις την ομάδα της 
Βούλας, που είναι και γυναίκα. Δεν είπα-
με WOMAN POWER; 
Α-Ναι, το είπαμε…
Μ-Εφόσον το είπαμε, τότε γιατί δεν το 

κάνουμε; Γιατί δε δίνουμε τα κλειδιά της 
κοινότητας στη Βούλα που υπήρξε και 
ταμίας και ξέρει τον οργανισμό απ’ όλες 
τις πλευρές;

Α-Αυτή είναι δικιά σου γνώμη. Εγώ και 
ο Μενέλαος έχουμε εντελώς αντίθετη 
άποψη από τις δικές σας.

Μ-Και ποια είναι αυτή η άποψη που 
διαφέρει;

Α-Ότι καιρός είναι να αναλάβουν νέα 
πρόσωπα με νέα ηγεσία τη κοινότητα. 
Για αλλαγή και μόνο.
Μ-Είδαμε και στην Ελλάδα την «αλλα-

γή» που έγινε με τον ερχομό της κυβέρ-
νησης Τσίπρα… 

Α-Καλά, από σένα τι άλλο να περίμενα 
να ακούσω;

Μ-Τι θέλεις να πεις;
Α-Αφού το ξέρουμε ότι γέρνεις προς τα 

«δεξιά» για να μην πω «άκρως δεξιά»…
Μ-Κι εσύ αριστεροκεντρικά…
Α-Περισσότερο κέντρο παρά αριστερά. 

Πάντως ένα είναι σίγουρο.
Μ-Ποιο πράγμα;
Α-Παρόλα τις διαφορετικές αντιλήψεις 

που έχουμε, προπαντός στα πολιτικά, η 
φιλία μας και η αλληλεγγύη παραμένει 
ΒΡΑΧΟΣ.
Μ-Συμφωνώ. Γι’ αυτό σου λέω να προ-

σπαθούμε να αποφεύγουμε τον πολιτικό 
αντίλογο όσο μπορούμε.

Α-Θέλουμε δε θέλουμε όμως, δεν μπο-
ρούμε να μην σχολιάσουμε τα πολιτι-
κά. Δε μου λες εσύ που είσαι πιο κοντά 
στους διοικούντες της κοινότητας, τι μέ-
τρα θα πάρουν με τον 96;

Μ-Ποιόν 96; Δε σε καταλαβαίνω.
Α-Καλά, δεν άκουσες ότι το Κεμπέκ 

πρόκειται να ψηφίσει το νομοσχέδιο 96 
πριν τις διακοπές της βουλής;
Μ-Όχι. Πρώτη φορά ακούω γι αυτό. Τι 

είδους νομοσχέδιο είναι;
Α-Γλωσσικό.
Μ-Αφού ήδη απ’ ότι ξέρω έχουμε το 

101.
Α-Ναι αλλά το 96 θα ενισχύσει κατά 

πολύ το 101 για να προστατευτεί η γαλ-
λική γλώσσα.
Μ-Με τι τρόπο;
Α-Ο νόμος αυτός αφορά περισσότερο 

τις εταιρίες αλλά θα έχει παντού συνέ-
πειες. Μόλις τεθεί σε ισχύ κάθε εταιρεία 
με 25 ή περισσότερους υπαλλήλους στο 
Κεμπέκ πρέπει να εγγραφεί στο OQLF 
και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της γαλλικής γλώσσας στον 
οργανισμό. Το προηγούμενο όριο ήταν 
50 εργαζόμενοι. 
Μ-Δηλαδή άλλη κεραμίδα στο κεφάλι 

των επιχειρήσεων… 
Α-Ακριβώς. 

Μ-Με την πανδημία, εδώ και καιρό, 
πολλές εταιρείες του Κεμπέκ, για να μην 
πω οι περισσότερες, αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα εφοδιασμού προϊόντων αλλά 
προπαντός προσωπικού.
Α-Ναι λες και άνοιξε μια μεγάλη λακ-

κούβα σαν «μαύρη τρύπα» και έπεσαν 
μέσα όλοι οι υπάλληλοι που υπήρχαν.
Μ-Καλά, όσο για προϊόντα το έχω αντι-

μετωπίσει. Παράδειγμα το σαλόνι που 
είχα αγοράσει για το υπόγειο, ήρθε μετά 
από δέκα μήνες, ενώ παλιά το έφερναν 
το πολύ σε μια εβδομάδα.

Α-Εσύ λες για το σαλόνι. Τι να πω εγώ 
που περιμένω μήνες τώρα να βρω έναν… 
ηλεκτρολόγο να μου αλλάξει τον ηλε-
κτρικό πίνακα;

Μ-Γιατί, χάλασε;
Α-Όχι, δεν χάλασε. Απλούστατα είναι 

καλύτερα να αλλάξεις τον πίνακα και τις 
ασφάλειες, αν έχει τοποθετηθεί πριν το 
1990.

Μ-Τότε, αν βρεις ηλεκτρολόγο, στείλε 
τον και σε μένα να αλλάξω κι εγώ τον 
πίνακα, διότι είναι αυτός που βρήκαμε 
όταν αγοράσαμε το σπίτι. Αλλά ξεφύγα-
με από το θέμα μας…
Α-Ποιο θέμα;
Μ-Αυτό με το νόμο 96. Που είπες πως 

θα τον αντιμετωπίσουν οι διοικούντες.
Α-Α, ναι. Απ’ ότι ξέρω, η κοινότητα έχει 

πάνω από 25 υπαλλήλους, που σημαίνει 
ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί με το νέο 
νόμο.

Μ-Εφόσον παλιά ο νόμος προέβλεπε 
για πάνω από 50 υπαλλήλους. Επομέ-
νως, δε νομίζω να υπάρχουν συνέπειες 
στον κοινοτικό οργανισμό. Μπορεί μά-
λιστα επειδή είναι οργανισμός που εξυ-
πηρετεί μια μη γαλλική ή αγγλική παροι-
κία, να μη χρειάζεται να ακολουθήσει το 
γλωσσικό νόμο.
Α-Ας το ελπίσουμε. Διότι πρέπει να σου 

πω, ότι όλες οι γραπτές και οι προφορι-
κές συναλλαγές με το 96 επιβάλλονται 
να γίνονται μόνο στη γαλλική γλώσσα.

Μ-Κοίτα. Η κοινότητα δεν είναι επιχεί-
ρηση. Είναι οργανισμός. Δε νομίζω ο νό-
μος αυτός όταν περάσει, να επηρεάσει 
την καθημερινότητα της. Αυτό όμως που 
δεν καταλαβαίνω, είναι ότι πάνε τώρα 
και σκαρφίζονται ένα νόμο που θα έχει 
σοβαρότατες επιπτώσεις σε όλες τις επι-
χειρήσεις άνω των 25 ατόμων.
Α-Σου είπα, θέλουν να προστατεύσουν 

τη γαλλική γλώσσα…
Μ-Πρώτα θα πρέπει να την προστατεύ-

σουν από τη νεολαία τους κι ύστερα από 
τις επιχειρήσεις που είναι το στερέωμα 
της οικονομίας.

Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Θέλω να πω, ότι αν ακούσεις τη νεο-

λαία -τη βέρα γαλλόφωνοι- μιλά τα γαλ-
λικά πιο χάλια απ’ ότι τα μιλώ εγώ που 
δεν πήγα σχολείο.

Α-Δίκιο έχεις. Μιλούν τη δικιά τους δι-
άλεκτο κάτι μεταξύ γαλλικά και αγγλικά, 
με λέξεις που δεν υπάρχουν καν στο λε-
ξικό. Καμιά φορά εγώ που ξέρω πολύ 
καλά γαλλικά, δυσκολεύουμε να τους 
καταλάβω και αυτοί εμένα.

Μ-Πρέπει να σε αφήσω τώρα διότι αν 
δεν έχω έτοιμο το τραπέζι θα δυσκολευ-
τεί ο Αγάς μου να καταλάβει γιατί δεν 
ήταν…
Α-Κατάλαβα, έχεις κι εσύ τα δικά σου 

«νομοσχέδια».
Μ-Ναι, αλλά είναι αυτά που με χαρά τα 

ασπάζομαι. Τα λέμε…
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EUROPA LEAGUEEUROPA LEAGUE

Ραντεβού στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθ-
χουάν» στη Σεβίλλη έχουν δώσει την 

Τετάρτη 18 Μαΐου, η γερμανική Άϊντραχτ 
Φρανκφούρτης και η σκωτσέζικη Ρέιντζερς, 
για να διεκδικήσουν το Europa League! 
 Οι «αετοί» θέλουν να γίνουν η πρώτη γερ-
μανική ομάδα που θα κατακτήσει το τρό-
παιο μετά από 25 χρόνια, ενώ οι «Τζερς» 
θα είναι η πρώτη σκωτσέζικη αν τα κατα-
φέρει!

Να σημειωθεί, ότι με τον   αποκλεισμό της 
Γουέστ Χαμ, έσπασε μία παράδοση έντεκα 
ετών, που ήθελε ομάδες από την Ισπανία ή 
την Αγγλία να σηκώνουν την κούπα!

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχία της Πόρ-
το το 2011, επτά Europa κατακτήθηκαν από 
ισπανικούς και τρία από αγγλικούς συλλό-

γους, με τους Ίβηρες να υπερτερούν κατά 
πολύ με επτά επιτυχίες. Τέσσερις φορές τα 
κατάφερε η Σεβίλλη (2014, 2015, 2016 και 
2020), δύο η Ατλέτικο Μαδρίτης (2012 και 
2018) και μία η Βιγιαρεάλ (2021), ενώ από 
πλευράς Άγγλων, το σήκωσε δις η Τσέλσι 
(2013 και 2019) και σε μία περίπτωση η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2017).

Γερμανική ομάδα είχε να φτάσει στον 
τελικό του Europa από το 2009, όταν στην 
τελευταία έκδοση του θεσμού ως Κύπελλο 
UEFA, η Βέρντερ Βρέμης είχε ηττηθεί από 
τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ένα χρόνο νωρίτερα, η Ρέιντζερς είχε χά-
σει από τη Ζενίτ, στην τελευταία -μέχρι τη 
φετινή- παρουσία ομάδας από τη Σκωτία 
σε ευρωπαϊκό τελικό.

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΟΚ 69-60 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 78-69 
ΑΡΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ 82-70 
ΑΕΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78-72 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 78-68
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 78-86
ΡΕΠΟ: ΛΑΥΡΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2022 
[ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ]

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 84-77

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 68-94

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 23 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 45 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  44 

03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  38
04] ΑΕΚ    36
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  36|24αγ.
06] ΑΡΗΣ   34
07] ΛΑΡΙΣΑ  34
08] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   32
09] ΠΑΟΚ  32
10] ΛΑΥΡΙΟ  31
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 30
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 29
13] ΗΡΑΚΛΗΣ  26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΥΡΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Έγινε αφεντικό για την άνοδο ο Λεβα-
δειακός. Με το «διπλό» (0-1) έφυγαν 

από τη Βέροια οι Βοιωτοί με αποτέλεσμα 
να αποκτήσουν το πάνω χέρι για επιστρο-
φή στα… σαλόνια. 
Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης 

σημείωσε στο 58ο λεπτό ο Πολέτο (στη 
φωτ. οι πανηγυρισμοί μετά το 0-1).
Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την επόμενη 

Κυριακή στη Λιβαδειά, ενώ υπενθυμί-
ζεται ότι δεν ισχύει ο κανονισμός του 
εκτός έδρας γκολ. Η ομάδα η οποία θα 
επικρατήσει από το συγκεκριμένο ζευ-
γάρι θα σφραγίσει εισιτήριο για τη Super 

League 1, ενώ η ηττημένη θα έχει δεύ-
τερη ευκαιρία σε μπαράζ με τη Λαμία. 
MVP: Σε αυτές τις περιπτώσεις τα φώτα 
πέφτουν πάνω στο σκόρερ. Ωστόσο, τα 
εύσημα ανήκουν στον Μυτίδη για την 
εξαιρετική κάθετη, αλλά και για το γε-
γονός ότι έκανε συνολικά πολύ καλή 
εμφάνιση και μάλιστα ήταν πρωταγωνι-
στής στις περισσότερες φάσεις τις οποίες 
έβγαλαν οι φιλοξενούμενοι.
Σφυρίχτρα: Καλή διαιτησία από το 

Βούλγαρο. Στο πρώτο μέρος διαμαρτυ-
ρήθηκαν χλιαρά από πλευράς φιλοξε-
νούμενων για χέρι του Πεταυράκη μέσα 

στην περιοχή, έχει βρει στον αγκώνα του 
και είναι κολλητά στο σώμα. Είχε από ένα 
σημείο και μετά αρκετό ποδοσφαιρικό 
«ξύλο» η αναμέτρηση, αλλά δεν ξέφυγε 
από τον έλεγχο του Βούλγαρου. Έχει χα-
ρίσει μια κίτρινη στον Γαβριηλίδη προς το 
τέλος, αν την είχε δώσει θα ήταν η δεύ-
τερη.

ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ: «ΙΣΑΞΙΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ»
Ικανοποιημένος, αλλά και προσγειωμέ-

νος εμφανίστηκε ο Γιάννης Ταουσιάνης 
μετά το διπλό του Λεβαδειακού επί της 
Βέροιας με το οποίο η ομάδα του έκα-
νε το πρώτο βήμα για άνοδο στη Super 
League 1: «Υπάρχει άλλο ένα ημίχρονο 
ενενήντα λεπτών. Κατά διαστήματα παί-
ξανε πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι δύο 
ομάδες, που μπορώ να πω πως είναι ισά-
ξιες. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα συγκέ-
ντρωσης και προετοιμασίας. Αυτό που 

θέλω να προσθέσω είναι πως ό,τι έγινε 
σήμερα εδώ στο γήπεδο και απ’ ό,τι εί-
δαμε, καταλαβαίνουμε πως τα πλαίσια 
της Super League 2 είναι στενά γι’ αυτούς 
τους δύο οργανισμούς. Τόσο της Βέροιας 
όσο και του Λεβαδειακού. Μακάρι στο 
τέλος να είναι και οι δύο στη μεγάλη κα-
τηγορία».
«Ο Λεβαδειακός κέρδισε στα σημεία, 

αποκτά το προβάδισμα αλλά υπάρχει ένα 
ακόμα παιχνίδι και έχουμε δείξει ότι στα 
εκτός έδρας ματς είμαστε καλύτεροι, θα 
πάμε να διεκδικήσουμε τη νίκη και την 
άνοδο», ανέφερε από την πλευρά του ο 
κόουτς της Βέροιας, Παύλος Δερμιτζάκης, 
παραμένοντας αισιόδοξος: «Έχουμε κά-
νει τρεις ήττες, η τέταρτη μπορεί να σου 
κρίνει την άνοδο. Θα συγκεντρωθούμε, 
θα ετοιμαστούμε με καθαρό μυαλό να 
πάρουμε τη νίκη στη Λιβαδειά».

© sport-fm.gr

ΒΕΡΟΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-1ΒΕΡΟΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-1

«Καρφί» για άνοδο  «Καρφί» για άνοδο  
ο Λεβαδειακός!ο Λεβαδειακός!

ΒΕΡΟΙΑ (ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ): Βελλίδης – Μπουκουβάλας, Σκόνδρας,  
Μαραγκός, Πεταυράκης (86’ Παπαχρήστος) – Οικονόμου, Γαβριηλίδης  
(66’ Μπλέτσας), Κάτσε (77’ Πόζογλου) – Μούργος (66’ Ορφανίδης),  
Γιακουμάκης, Πασάς (86’ Καπνίδης)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ): Μάρκοβιτς – Κωνσταντινίδης,  
Τζημόπουλος, Μπαχανάκ, Βήχος – Μεχία, Χάμοντ (54’ Συμελίδης) – Πολέτο,  
Μουτίνιο (71’ Βρακάς), Νίλι (82’ Λιάγκας) – Μυτίδης (71’ Δούμτσιος) 
Διαιτητής: Βαλεντίν Ζελέζοβ (Βουλγαρία) 
Βοηθοί: Μάρτιν Βένεφ και Γκεόργκι Ντούνοφ. 
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης

MLS: MONTREAL-ORLANDO CITY 4-1MLS: MONTREAL-ORLANDO CITY 4-1
Μόντρεαλ για μεγάλα πράγματα  
διέλυσε και το Ορλάντο!
Το Μόντρεαλ δε σταματάει πουθενά 

και με κανένα αντίπαλο! Οι παίκτες 
του Γουίλφριντ Νάνσι, μετά την εκτός 
έδρας νίκη τους στην Ατλάντα, πέρασαν 
κυριολεκτικά... πάνω από το Ορλάντο, το 
οποίο φιλοδώρησαν με μία... ξεγυρισμέ-
νη τεσσάρα (4-1) πιάνοντας τους αντιπά-
λους τους στην 3η θέση και βρίσκονται 
μόλις δύο βαθμούς πίσω από την κορυ-
φή της Ανατολικής Περιφέρειας.
Στο 21ο λεπτό ο Γουότερμαν άνοιξε το 

σκορ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι 
διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μι-
χαήλοβιτς στι ξεκίνημα της επανάληψης 
(52’). Η μείωση του σκορ για τους φιλο-
ξενούμενους στο 72’ από τον Μουτίνιο, 
δεν πτόησε τους γηπεδούχους, οι οποίοι 
σε διάστημα τριών λεπτών σημείωσαν 
ακόμα δύο τέρματα (81’ Τόρες, 84’ Γκι-
γιάρ) δίνοντας στη νίκη τους διαστάσεις 
θριάμβου.  
Οι γηπεδούχοι έχουν πλέον 5 νίκες και 

2 ισοπαλίες στα 7 τελευταία τους παι-
χνίδια, διατηρώντας το αήττητο, όμως 
είναι σημαντικές οι δύο επόμενες (εκτός 
έδρας) αναμετρήσεις με Σάρλοτ και Νά-
σβιλ, οι οποίες θα δείξουν αν οι παίκτες 
του κόουτς Νάνσι έχουν τον... τρόπο να 
κρατηθούν στις πρώτες θέσεις, διεκδικώ-
ντας μία καλή θέση στα πλέι-οφ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5: Cincinnati-Toronto 2-0
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5: Charlotte-Inter Miami 
1-0, Montreal-Orlando City 4-1, Atlanta-
Chicago 4-1, NY City-Kansas City 0-0, 
NY Red Bulls-Portland 1-1, DC United-

Houston 2-0, New England-Columbus 
2-2, Minnesota-Cincinnati 0-1, Dallas-
Seattle 2-0, San Jose-Colorado 1-0, LAFC-
Philadelphia 2-2
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5: Vancouver-Toronto 1-0, 
Nashville-Salt Lake 2-0, Austin-LA Galaxy 
0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: LAFC 23, Austin 
20, LA Galaxy 19, Dallas 19, Salt Lake 
16, Nashville 15, Minnesota 14, Houston 
12, Colorado 12, Portland 12, San Jose 9, 
Kansas City 9, Seattle 7, Vancouver 7 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 
Philadelphia 19, NY Red Bulls 18, 
Montreal 17, Orlando 17, Cincinnati 
16, NY City 14, Atlanta 14, Charlotte 
13, Columbus 13, DC United 12, New 
England 11, Toronto 11, Inter Miami 10, 
Chicago 10
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5: Toronto-Orlando, 
Colorado-LAFC, Charlotte-Montreal, 
NY City-Columbus, Vancouver-San Jose, 
Philadelphia-NY Red Bulls, Chicago-
Cincinnati, Inter Miami-DC United, 
Houston-Nashville, Salt Lake-Austin, 
Portland-Kansas City, LA Galaxy-Dallas 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5: Atlanta-New England, 
Seattle-Minnesota
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5: DC United-NY City, NY 
Red Bulls-Chicago, Philadelphia-Inter 
Miami, Minnesota-LA Galaxy, Houston-
Seattle, Nashville-Montreal, Kansas City-
Colorado, Vancouver-Dallas, LAFC-Austin, 
San Jose-Portland

• Οι Βοιωτοί επικράτησαν μέσα στη Βέροια  
τής τοπικής ομάδας και πήραν… κεφάλι  
για την επιστροφή στη Σούπερ Λιγκ 1 
• Η ρεβάνς την Κυριακή 15/5 στη Λιβαδειά 
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Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

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

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο 7 Μαΐου 2022Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Play outs - 6η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 0-1 
(68’ Άοσμαν) 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0-0 

Κυριακή 8 Μαΐου 2022Κυριακή 8 Μαΐου 2022 
Play offs - 7η αγωνιστική

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ 1-0 
(77’ Σνάιντερ) 
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1 
(55’ Τικίνιο)

Play outs - 6η αγωνιστική
ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0 
(72’ Φελίπε)

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022Τετάρτη 11 Μαΐου 2022
Play offs - 8η αγωνιστική

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 0-1  
(63’ Καμαρά) 
ΑΕΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-0  
(39’ Χατζισαφί, 45+5’ Αμραμπατ,  
59’ Κριχόβιακ) 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2  
(70’ Τικίνιο - 10’ Παλάσιος,  
54’ Σένκεφελντ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Play offs

(σε 34 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  79 (58-23)
02. ΠΑΟΚ  60 (55-32)
03. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 58 (48-24)
04. ΑΡΗΣ  56 (33-26)
05. ΑΕΚ   56 (52-36)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 46 (34-35)

Play outs
(σε 32 αγώνες)

07. ΟΦΗ   44 (40-40)
08. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 42 (41-41)
09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 40 (31-35)
10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 37 (31-45)
11. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  37 (42-48)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 (33-52)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  25 (24-44)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 21 (14-55) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 14 Μαΐου 2022Σάββατο 14 Μαΐου 2022
Play offs - 9η αγωνιστική

13:00 ΑΡΗΣ-ΑΕΚ  
13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 
13:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

Play outs - 7η αγωνιστική
10:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ

Κυριακή 15 Μαΐου 2022Κυριακή 15 Μαΐου 2022 
Play outs- 7η αγωνιστική

12:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 
12:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Τρίτη 17 Μαΐου 2022Τρίτη 17 Μαΐου 2022
Play offs - 10η αγωνιστική

13:00 ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
13:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
13:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1

Γίνεται ξανά Panathinaikos
Οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν από τις νίκες του ΑΡΗ και της ΑΕΚ, νίκησαν τον 
Ολυμπιακό με 1-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον με νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα 
επιστρέφουν θριαμβευτικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 

Με το σπαθί του κράτησε ο Παναθη-
ναϊκός διάπλατα ανοικτό το δρόμο 

προς την Ευρώπη, παίρνοντας μεγάλη 
νίκη με 2-1 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. 
Καραϊσκάκης», σε ένα ντέρμπι που ξεκί-
νησε βρίσκοντάς τον με την πλάτη στον 
τοίχο μετά τις επιτυχίες του Άρη και της 
ΑΕΚ που είχαν προηγηθεί! 
Οι «πράσινοι» θέλουν πλέον μία νίκη 

επί του ΠΑΣ το Σάββατο για να «κλειδώ-
σουν» την ευρωπαϊκή θέση τους, ενώ 
το άλλο εισιτήριο θα παιχθεί σε μεγάλο 
βαθμό στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι στη 
Θεσσαλονίκη. 
Η επιλογή του Γιοβάνοβιτς να φρεσκά-

ρει την ομάδα του με τέσσερις αλλαγές 
και τρίτο στόπερ τον Κουρμπέλη δικαιώ-
θηκε απόλυτα, καθώς ο Ολυμπιακός είχε 
μια φλύαρη υπεροχή, χωρίς κλασικές ευ-
καιρίες. 
Το υπέροχο γκολ του Παλάσιος στο 10΄ 

(στη φωτ. πανηγυρίζει με τους συμπαί-
κτες του) έβαλε από νωρίς το νερό στ’ 
αυλάκι κι όταν ήλθε το 0-2 από την κεφα-
λιά του Σένκεφελντ στο 54΄, όλα έγιναν… 
βουνό για τους (πληρέστατους) «ερυ-
θρόλευκους» που μείωσαν απλώς με το… 
στήθος του Τικίνιο στο 70΄, μετά από μια 
τετράλεπτη διακοπή λόγω καπνογόνων. 
Ήταν η πιο σημαντική νίκη του Πανα-

θηναϊκού τα τελευταία χρόνια και μια 
μεγάλη δικαίωση της δουλειάς του Γιο-
βάνοβιτς!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Βατσλίκ, Λαλά, Παπα-

σταθόπουλος, Παπαδόπουλος (46΄ Σισέ), 
Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (79΄ Κανέ), Μαντί 
Καμαρά, Λόπες (79΄ Μασούρας), Αγκι-

μπού Καμαρά (46΄ Τικίνιο), Ροντρίγκες 
(64΄ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μπρινιόλι, Κώτσιρας, 

Σένκεφελντ, Σάρλια, Σάντσες, Κουρμπέ-
λης (78΄ Χουάνκαρ), Αλεξανδρόπουλος 
(46΄ Ρούμπεν Πέρεθ), Βιγιαφάνιες, Πα-
λάσιος (63΄ Βιτάλ), Ιωαννίδης (23΄ Καρλί-
τος), Αϊτόρ (63΄ Χατζηγιοβάνης).

Ανάλογο άθλο πέτυχε και ο Άρης, νι-
κώντας 2η φορά φέτος 1-0 τον ΠΑΟΚ 

στην Τούμπα και συνολικά τρεις φορές 
στην ίδια περίοδο, για πρώτη φορά στην 
Ιστορία! 
Ο ΠΑΟΚ διακινδυνεύει πλέον τη 2η 

θέση, όχι όμως και το ευρωπαϊκό εισιτή-
ριο, ακόμα κι αν ηττηθεί στα υπόλοιπα 
δύο (τρία με το Κύπελλο) παιχνίδια της 
περιόδου. Το 10ο συνεχόμενο παιχνίδι 
του χωρίς τρίποντο (έχει να νικήσει από 
τις 20 Μαρτίου) προκάλεσε τις έντονες 
αντιδράσεις των οπαδών του που αποδο-
κίμασαν έντονα τους παίκτες, ακόμα και 
τον Κούρτιτς όταν σήκωσε τα χέρια για να 
τους κατευνάσει. 
Είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια 

που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει έστω μία φορά 
τον Άρη, με την εικόνα αποσύνθεσης που 
παρουσίασε ξανά να μην μπορεί να δι-
καιολογηθεί από τις απουσίες, την έλλει-
ψη κινήτρου και τη στόχευση του Κυπέλ-
λου. Η 3η συνεχόμενη ήττα του ήλθε με 
γκολ του Καμαρά στο 63΄, σε ένα φτωχό 
από φάσεις παιχνίδι. Ο Αρης ήταν πιο συ-
μπαγής και απειλήθηκε ουσιαστικά μόνο 
στο 51΄, όταν ο Μουργκ… κατάφερε να 
αστοχήσει μπροστά σε άδεια εστία.

ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Σάστρε, Ινγκασον, 
Μιχάι (79΄ Τσόλακ), Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας 
(66΄ Σβαμπ), Κούρτιτς, Τέιλορ (66΄ Μι-
τρίτσα), Μουργκ (66΄ Σοάρες), Ζίβκοβιτς, 
Ακπομ.
ΑΡΗΣ: Κουέστα, Εμπακατά (68΄ Σάκιτς), 

Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Σούντγκρεν, 
Ντουκουρέ, Ματίγια, Μπερτόγλιο (79΄ 
Πάλμα), Ιτούρμπε (85΄ Δεληζήσης), Μα-
ντσίνι (79΄ Γκαρσία), Καμαρά.

Η ΑΕΚ δε χρειάστηκε να κάνει υπέρ-
βαση για να μείνει «ζωντανή» στο 

παιχνίδι της Ευρώπης, αλλά το 3-0 επί 
του (αποδεκατισμένου) ΠΑΣ Γιάννινα στο 
ΟΑΚΑ δεν άλλαξε τη βαθμολογική της 
θέση, λόγω των μεγάλων νικών του Πα-
ναθηναϊκού και του Άρη. 
Σκόρερ της 4ης φετινής νίκης της επί του 

ΠΑΣ ήταν ο Χατζισαφί στο 39΄, ο Αμπρα-
μπατ με (από το VAR) πέναλτι στο 45΄+1΄ 
και ο Κριχόβιακ στο 59΄.
ΑΕΚ: Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Τζα-

βέλλας, Χατζισαφί (67΄ Μοχαμάντι), Σι-
μάνσκι, Κριχόβιακ (78΄ Σάκχοφ), Μάντα-
λος, Γκαρσία (73΄ Μισελέν), Αμραμπατ 
(67΄ Τάνκοβιτς), Τσούμπερ (78΄ Ανσαρι-
φάρντ).
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Λοντίγκιν, Σάλιακας, 

Εραμούσπε, Κάργας, Ρίζος (64΄ Μίνα), 
Καραχάλιος, Στάνκο (72΄ Σιόντης), Λιάσος 
(46΄ Παντελάκης), Κύρκος (46΄ Οικονομό-
πουλος), Σνάιντερ, Περέα (64΄ Μπρένερ).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μετά από 70 χρόνια ο Άρης νίκησε τρεις φορές τον ΠΑΟΚ!
Η νίκη στην Τούμπα κράτησε τον Άρη 

στη μάχη του ευρωπαϊκού εισιτη-
ρίου, αλλά έγινε και έναυσμα για ενδι-
αφέροντα στατιστικά στοιχεία. Όπως 
το ότι ήταν η τρίτη στην ίδια σεζόν σε 
βάρος του ΠΑΟΚ μετά από 70 χρόνια! 
 
Ο Αρης λοιπόν νίκησε τον ΠΑΟΚ... 
…για πρώτη φορά σε τρία παιχνίδια 

μέσα στην ίδια σεζόν μετά από 70 χρό-
νια! Τότε 9.12.1951 Άρης – ΠΑΟΚ 5-1, 
27.1.1952 Άρης – ΠΑΟΚ 1-0 για το Κύ-
πελλο, και 30.3.1952 ΠΑΟΚ – Άρης 0-2. 
... δύο φορές σε διάστημα μι-
κρότερο του ενός μήνα για πρώ-
τη φορά μετά από 37 χρόνια. 

Τότε 16.1.1985 Άρης – ΠΑΟΚ 3-0 
για το Κύπελλο και 03.2.1985 Άρης 
– ΠΑΟΚ 3-1 για το πρωτάθλημα. 
... σε διαδοχικά παιχνίδια για πρώ-
τη φορά μετά από 12 χρόνια. 
Τότε 19.5.2010 Άρης – ΠΑΟΚ 3-2 
και 3.10.2010 ΠΑΟΚ – Άρης 0-1. 
 
-Ο Αρης δε δέχτηκε γκολ από τον ΠΑΟΚ 
στα τέσσερα παιχνίδια της σεζόν. Σε 
τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια μεταξύ 
τους είχε να συμβεί κάτι τέτοιο εδώ 
και 38 χρόνια. Τότε τη σεζόν 1982-83 
ΠΑΟΚ – Άρης 0-2 και Άρης – ΠΑΟΚ 0-0, 
ενώ τη σεζόν 1983-84 Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 
και ΠΑΟΚ – Άρης 0-1. Τότε ήταν και η 

προηγούμενη φορά, που ο Άρης είχε 
κερδίσει σε δύο διαδοχικές επισκέ-
ψεις στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. 
 
-Ακόμα ο Άρης συνεχίζει να μην έχει χά-
σει βαθμό σε παιχνίδι που προηγήθηκε. 
Αυτό έχει συμβεί ήδη 16 φορές στη σε-
ζόν! Επτά ακόμα παιχνίδια έχουν λήξει 
0-0. Από τα υπόλοιπα 11, που βρέθηκε 
πίσω στο σκορ έχασε 10 και ένα κατά-
φερε να ισοφαρίσει. Όσο για τον ΠΑΟΚ, 
έμεινε για 10ο επίσημο παιχνίδι χωρίς 
νίκη, με τα έξι από αυτά να είναι για το 
πρωτάθλημα.

© slgr.gr



26  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  13 Μαΐου, 2022 / May 13, 2022

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Καταστροφικές για το περιβάλλον οι μάσκες
• Οι μάσκες μίας χρήσης είναι κατασκευασμένες από πλαστικό 
• Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η προσφορά τους είναι ασήμαντη

Καθώς αρκετοί ακόμα συνεχίζουν για κάποιο απροσδι-
όριστο λόγο – που μάλλον οι ψυχολόγοι και κοινωνιο-

λόγοι γνωρίζουν – ναw φοράνε ακόμα μάσκες, μετά ειδικά 
τις εκατοντάδες μελέτες που αποδεικνύουν, ότι οι μάσκες 
αυτές όχι μόνο δε σταματούν τους ιούς αλλά είναι και επι-
κίνδυνες για τους ίδιους, οι «συνειδητοποιημένοι» και 
«politically correct» αυτοί πολίτες μας θα πρέπει επίσης 
να καταλάβουν, ότι αυτές οι μάσκες καταστρέφουν και το 
περιβάλλον μας. Περιβαλλοντολόγοι μάλιστα μιλούν ήδη 
για ανεπανόρθωτη ζημιά, αρκετοί δε μιλούν για μη ανα-
στρέψιμη πλέον κατάσταση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «eyewideopen.org» την 
οποία διαχειρίζονται οι «Επιστήμονες για την Υγεία και 
την Ελευθερία», εκτιμάται ότι 1,6 δισεκατομμύρια μάσκες 
μιας χρήσης κατέληξαν στους ωκεανούς το 2020 – δηλαδή 
πάνω από 4 εκατομμύρια την ημέρα. Μέχρι το τέλος του 
2021, ο κόσμος είχε δημιουργήσει περίπου 8 εκατομμύ-
ρια τόνους πλαστικών αποβλήτων που σχετίζονται με την 
COVID, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν χειρουργικές μά-
σκες και μάσκες N95, με περίπου 26.000 τόνους να κατα-
λήγουν στη θάλασσα.
Αυτό που μας κάνει βέβαια εντύπωση είναι, γιατί δε μι-

λάει καμία περιβαλλοντολογική οργάνωση για το τεράστιο 

αυτό πρόβλημα; Που είναι όλες αυτές οι «πράσινες οργα-
νώσεις»; Οι περισσότερες δεν καταπιάνονται με την πραγ-
ματικότητα ότι ναι, οι περισσότερες μάσκες είναι πλαστι-
κές, ή διστάζουν να μιλήσουν για το πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της επιδημίας, οι ει-
δικοί σε θέματα υγείας και οι πράσινες ομάδες μάς είπαν 
να επιμείνουμε σε επαναχρησιμοποιούμενα υφασμάτι-
να καλύμματα (ή να φτιάξουμε τα δικά μας από ένα πα-
λιό μπλουζάκι). Καθώς η πιο μεταδοτική μετάλλαξη της 
omicron εξαπλώθηκε, λίγοι μίλησαν για τις περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις της «αναβάθμισης» σε μάσκες N95. Ίσως 
είναι εύλογο, ότι ο πλανήτης έχει περάσει σε δεύτερη μοί-
ρα, μπροστά στο φόβο για την ανθρώπινη υγεία και ασφά-
λεια. Και δεν έχει βοηθήσει το γεγονός ότι οι συζητήσεις 
για τις μάσκες έχουν γίνει τόσο εριστικές και πλέον χωρίς 
νόημα. 

Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: Οι μάσκες δε συνεισφέρουν 
απολύτως σε τίποτα.

Αλλά τώρα που οι πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις 
εγκαταλείπουν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, πρέπει 
επιτέλους να αναλογιστούμε τι θα κάνουμε με τους τόνους 
σκουπιδιών που έχουμε δημιουργήσει εδώ και 2,5 χρόνια. 
Η ρύπανση από τις μάσκες, η καταστροφή που προκλήθηκε 

από την ανυπολόγιστη παραγωγή πλαστικού για να «προ-
στατευτούμε», θα είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που 
θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι επόμενες γενεές.

Ένα δυσάρεστο αλλά αναπόφευκτο γεγονός είναι, ότι οι 
χειρουργικές μάσκες και οι μάσκες N95 (καθώς και ο εξο-
πλισμός ατομικής προστασίας και τα test kits) είναι πλα-
στικά μιας χρήσης ή, στην καλύτερη περίπτωση, πλαστικά 
διπλής ή τριπλής χρήσης. Οι χειρουργικές μάσκες και οι πε-
ρισσότερες μάσκες κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο, 
μια συνθετική πλαστική ίνα η οποία, όπως όλα τα πλαστι-
κά, παράγεται από πετρέλαιο. Παρόλο που μπορούν και 
συχνά χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορές, 
οι ειδικοί δε συνιστούν να τις φορούν για περισσότερες 
από δύο ή τρεις ημέρες. Έτσι, οι εκατομμύρια μάσκες N95 
που οι κυβερνήσεις πρόσφατα διέθεσαν στους πολίτες, και 
τα εκατομμύρια «υψηλής ποιότητας» μάσκες που διανέ-
μει στα παιδιά, θα χρησιμοποιηθούν το πολύ λίγες ημέρες 
πριν καταλήξουν στα σκουπίδια. Από εκεί και πέρα, πολλές 
θα καταλήξουν σε χωματερές, όπου θα διαρρεύσουν τοξι-
κά χημικά στα υπόγεια ύδατα, ή θα αποτεφρωθούν, απε-
λευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα και τοξικά αέρια. 
Πολλά άλλα θα καταλήξουν τελικά σε ποτάμια και ωκεα-
νούς, και θα μπουν στο στόμα θαλασσοπουλιών, όπως το 
άλμπατρος, που εκ παραδρομής τρέφονται με πλαστικό 
και το δίνουν στους νεοσσούς τους. Αυτό επιτείνει ένα ήδη 
ανησυχητικό πρόβλημα, καθώς πιστεύεται ότι περίπου 
το 90% των θαλασσοπουλιών έχουν ήδη καταπιεί πλαστι-
κό σε κάποια μορφή. Το επίβουλο υλικό θα καταναλωθεί 
επίσης από τις φάλαινες, ορισμένες από τις οποίες έχουν 
κοιλιές γεμάτες με πλαστικά απορρίμματα. 

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το πλαστικό στους πα-
γκόσμιους ωκεανούς θα μπορούσε να ξεπεράσει τα ψάρια 
μέχρι το 2050, ένα πρόβλημα που οι μάσκες απλά επιδει-
νώνουν.

Οι μάσκες στη θάλασσα μπορεί να χρειαστούν έως και 450 
χρόνια για να διασπαστούν, δημιουργώντας όλο και μικρό-
τερα κομμάτια πλαστικού κατά τη διαδικασία, σύμφωνα 
με την οργάνωση προστασίας της θάλασσας OceansAsia. 
Αυτά τα μικροπλαστικά επηρεάζουν όλο και περισσότε-
ρο τους ωκεάνιους μικροοργανισμούς και συσσωρεύο-
νται στην τροφική αλυσίδα – μια μελέτη του 2018 διαπί-
στωσε ότι το 100% των θαλάσσιων χελωνών που εξετάστη-
καν είχαν μικροπλαστικά στο πεπτικό τους σύστημα.

Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας: 
Όπως όλα τα πλαστικά μιας χρήσης, οι μάσκες ενισχύουν 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε κάθε σημείο του 
κύκλου ζωής τους.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες έχουν αναγνωρίσει εδώ και 
καιρό, ότι ο περιορισμός των πλαστικών που πετιούνται 
είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση των 
επιπτώσεών τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορι-
σμένες χώρες και πόλεις έχουν απαγορεύσει τις πλαστικές 
σακούλες και τα καλαμάκια.

Όσοι από εμάς νοιαζόμαστε και αγαπάμε ακόμα τη φύση 
και τον πλανήτη, πρέπει να αγωνιστούμε για τη διαμόρφω-
ση μιας πιο βιώσιμης μακροπρόθεσμης προσέγγισης. Οι 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι ειδικοί σε θέματα δη-
μόσιας υγείας θα συνεχίσουν να συζητούν τις συστάσεις, 
αλλά οι περιβαλλοντολόγοι και οι απλοί άνθρωποι που σέ-
βονται τη φύση, μπορούν και πρέπει να υπερασπιστούν τη 
γη μας.
Τώρα που ο ιός φαίνεται να κάνει… καλοκαιρινές διακο-

πές και τα περισσότερα μέτρα αποσύρονται προσωρινά, 
υπό ποιες συνθήκες δικαιολογείται να φοράμε ή να απαι-
τούμε από τους άλλους να φορούν μάσκες, που είναι επι-
βλαβείς για τον πλανήτη και την υγεία τους; 
Πόση ζημιά θα προκληθεί στους ωκεανούς, τη θαλάσ-

σια ζωή και το κλίμα, αν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια 
άνθρωποι συνεχίσουν να τις φορούν σε τακτική βάση; 
Πόση ζημιά έχουμε ήδη προκαλέσει; Τι θα χρειαστεί για 
να ελαχιστοποιήσουμε τη ζημιά στο μέλλον; Αναπάντητα 
ερωτήματα, που φαίνεται όλοι αυτοί οι «ειδικοί» να μην 
μπορούν να απαντήσουν.

© Ο σύνδεσμος για το άρθρο στα ελληνικά 
ΕΔΩ: https://www.eyewideopen.org/?p=3865

Θρησκευτική Πανήγυρις
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, 7 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός  Εσπερινός , με συμμετοχή των ευλαβεστάτων 

Ιερέων του Μοντρεάλ και περιχώρων.

Σάββατο  21 Μαΐου, ημέρα των εορταζομένων Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης, 

9  π.μ. θα ψαλεί Ορθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία

Οι Κυρίες της Φιλοπτώχου Αδελφότητος θα προσφέρουν κεράσματα και 
γλυκίσματα την Παρασκευή το βράδυ μετά τον Εσπερινό 

και το Σάββατο μετά την Θεία Λειτουργία.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2022, στις 7  μ.μ.
Εορτασμού της πανηγύρεως των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

στην αίθουσα της εκκλησίας
20  Boul. Brunswick, Dollard-des-Ormeaux

Ζωντανή Μουσική
εκλεκτά φαγητά, χορός ,

Παρουσίαση χορών από τη νεολαία

Προσφορά 
και ετοιμασία 

φαγητών

Τηλέφωνα
514-684-6462

514-796-4264 (Eva)

Τιμή εισητηρίου $75
Γιά παιδιά κάτω 
των 12 ετών $30

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
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Με τις πυρκαγιές στο Κεμπέκ να 
ξεπερνούν ήδη τους μέσους όρους 

10ετίας σε μέγεθος και ποσότητα, μια 
νέα μελέτη από το Μόντρεαλ δείχνει, ότι 
η υγεία όσων ζουν κοντά διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
καρκίνο του πνεύμονα και όγκους στον 
εγκέφαλο. 

Η υπηρεσία πυροπροστασίας του Κεμπέκ 
(SOPFEU) αναφέρει επτά ενεργές δασικές 
πυρκαγιές στην επαρχία. Οι 146 φέτος 
είναι 41 περισσότερες από το μέσο όρο 
της δεκαετίας, την ίδια στιγμή που τα 
110,3 στρέμματα τα οποία κάηκαν, είναι 
26,2 περισσότερα από το μέσο όρο.

Η Βρετανική Κολομβία, συγκριτικά, 
παρακολουθεί οκτώ ενεργές πυρκαγιές 
και είχε μέχρι στιγμής 100 το 2022. Η 
εκπρόσωπος του SOPFEU Melanie Morin 
είπε ότι ο συνδυασμός ξηρού καιρού, 
ζέστης και ασυνήθιστα χαμηλής υγρασίας, 
μαζί με λιγότερη βλάστηση, δημιουργούν 
ιδανικές συνθήκες για την έναρξη των 
πυρκαγιών.

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ 

ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ  
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το Κεμπέκ απαγορεύει τις ανοιχτές 
πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της 
Επαρχίας, καθώς μαίνονται δύο δασικές 
πυρκαγιές. «Οι περισσότεροι χλοοτάπητες 
είναι ακόμα κίτρινοι, τα δέντρα έχουν 
σχεδόν καθόλου φύλλα, οπότε ο ήλιος 
μπορεί να περάσει το δάσος», είπε η 
Μορίν. «Όλα αυτά καθιστούν εύφλεκτη 
τη βλάστηση που είναι πολύ εύκολα 
αναφλέξιμη μέχρι να μπει όλο αυτό το 
πράσινο».
Ο Μορίν είπε ότι αν και τα πληρώματα 

κατάφεραν να κρατήσουν τις πυρκαγιές 
υπό έλεγχο, η SOPEFEU σημειώνει πολλές 
νέες πυρκαγιές την ημέρα. «Προφανώς, οι 
άνθρωποι δε σέβονται την απαγόρευση 
των ανοιχτών φωτιών», είπε η Μορίν. 
«Και αυτό μας δίνει πολλή περισσότερη 
δουλειά. Προκαλεί αρκετή δουλειά στους 
δημοτικούς πυροσβέστες και θέτει τους 
ανθρώπους σε κίνδυνο».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Μια μελέτη του Πανεπιστημίου McGill 

που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The 
Lancet Planetary Health υποδηλώνει ότι η 
αυξημένη δραστηριότητα πυρκαγιάς είναι 
κάτι που πρέπει να ανησυχεί. Η μελέτη 
παρακολούθησε 2 εκατομμύρια Καναδούς 
για δύο δεκαετίες για να καθορίσει 
πώς η εγγύτητα στις δασικές πυρκαγιές 
επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου.
«Οι πυρκαγιές τείνουν να συμβαίνουν 

στις ίδιες τοποθεσίες κάθε χρόνο, 
αλλά γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών 
των γεγονότων στην υγεία», δήλωσε 
ο αναπληρωτής καθηγητής McGill 
και επικεφαλής της μελέτης Scott 
Weichenthal, που ασχολείται με το τμήμα 
επιδημιολογίας, βιοστατιστικής και 
επαγγελματικής υγείας. 

Η μελέτη έχει αποκαλύψει ότι όσοι ζουν 
σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από τις 
πυρκαγιές τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν 
10 τοις εκατό υψηλότερη συχνότητα 
εμφάνισης όγκων στον εγκέφαλο και 4,9 
τοις εκατό μεγαλύτερη πιθανότητα να 
νοσήσουν από καρκίνο του πνεύμονα, σε 
σύγκριση με εκείνους που ζουν πιο μακριά 
από δασικές πυρκαγιές. 

«Πολλοί από τους ρύπους που 
εκπέμπονται από τις πυρκαγιές είναι 
γνωστές καρκινογόνες ουσίες για τον 
άνθρωπο, υποδηλώνοντας ότι η έκθεση 
θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο 
καρκίνου στους ανθρώπους», δήλωσε η 
φοιτήτρια διδακτορικού Jill Korsiak. Καθώς 
οι πυρκαγιές τείνουν να συμβαίνουν στις 
ίδιες περιοχές κάθε χρόνο, οι άνθρωπο 
που ζουν κοντά στην περιοχή ενδέχεται να 
κινδυνεύουν.

Εκτός από το ότι επηρεάζουν αρνητικά 
την ποιότητα του αέρα, οι πυρκαγιές 
μολύνουν επίσης το έδαφος, το νερό και τα 
εσωτερικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με τα 

πορίσματα της μελέτης. Ορισμένοι ρύποι 
δε διαρκούν πολύ, αλλά άλλοι, όπως τα 
βαρέα μέταλλα και οι υδρογονάνθρακες, 
παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
«Η έκθεση σε επιβλαβείς περιβαλλοντικούς 
ρύπους μπορεί να συνεχιστεί πέρα   
από την περίοδο της ενεργού καύσης 
μέσω πολλών οδών έκθεσης», δήλωσε 
ο Weichenthal. Οι ερευνητές είπαν ότι 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να 
κατανοηθεί το μείγμα περιβαλλοντικών 
ρύπων που προκαλείται από τις πυρκαγιές. 
Διεθνώς, το πρόβλημα είναι το ίδιο, 

καθώς απέραντες εκτάσεις τροπικών 
δασών έχουν καεί ή κοπεί το 2021 για να 

αντικατασταθούν από καλλιέργειες, ειδικά 
στη Βραζιλία. Περίπου 111 εκατομμύρια 
στρέμματα δάσους καταστράφηκαν στις 
τροπικές περιοχές πέρυσι, εκ των οποίων 
τα 3,75 εκατομμύρια εκτάρια πρωτογενούς 
δάσους, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη 
του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Δασών (GFW) 
από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων WRI) 
από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Η καταστροφή αυτών των παρθένων 
δασών απελευθέρωσε 2,5 γιγατόνους CO2 
στην ατμόσφαιρα το 2021, το ισοδύναμο 
των ετήσιων εκπομπών της Ινδίας, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 
επιστημόνων.

Το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ 
Σας καλεί σε μια βραδυά αφιερωμένη στον 

Δημήτριο Μανωλάκο 
Άρχοντα Νοτάριο του Πατριαρχείου και Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΚΜΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
Ένα ιστορικό πρόσωπο που γεννήθηκε στο Μοντρεάλ και έζησε την Ελληνική 

παροικία στη μεγάλη της ανάπτυξη. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ που άλλαξε τον ρούν 
της ιστορίας, μετατρέποντας τα ημερήσια σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ από αγγλόφωνα σε 

γαλλόφωνα. Ο πρώτος συμβολαιογράφος, ο πρώτος αντιδήμαρχος την εποχή 
του θρυλικού δημάρχου Jean Drapeau. Ο παθιασμένος ΕΛΛΗΝΑΣ, ο αληθινός 

Μανιάτης, ο ΠΑΤΡΙΔΟΛΑΤΡΗΣ, ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ για τα δίκαια της Κύπρου, 
ο ευγενής, ο γενναιόδωρος!

Ελάτε να γιορτάσουμε τη ζωή του 
Δημήτριου Μανωλάκου 

με την ορχήστρα KEFI BAND και τον DJ Μανώλη Σγουράκη. 
Με υπέροχο φαγητό από executive chef!

Τη βραδυά θα παρουσιάσει η διακεκριμένη πανεπιστημιακός και δημοσιογράφος 
Αφροδίτη Σάλας!

Τιμή εισιτηρίου $100
Κυριακή 5 Ιουνίου, 7 μ.μ. 

στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
Για εισιτήρια απευθυνθείτε στον Παντελή Παπαμιχαλόπουλο (τηλ. 514-979 4990) 

και την Βασιλική Λαντζανάκη (τηλ. 514-294 7204)
Από την Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνικού Κογκρέσσου του Κεμπέκ

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Οι δασικές πυρκαγιές ενισχύουν τον κίνδυνο για καρκίνο 
Νέα έρευνα από το Μόντρεαλ

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
Για τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της ΕΚΜΜ

Ζητούνται Νεωκόροι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ελληνική Κοι-
νότητα Μείζονος Μοντρεάλ 

(ΕΚΜΜ) ζητά τέσσερεις (4) νεω-
κόρους για να εργαστούν στους 
Ιερούς Ναούς της.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Ι. Ναοί της ΕΚΜΜ που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή του Μο-
ντρεάλ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

Αναφερόμενος στον Ιερέα για 
θρησκευτικές λειτουργίες και ανα-
φορά στον Διευθυντή Ακινήτων 
και Προμηθειών, ο νεωκόρος 
πρέπει ειδικότερα να φροντίζει για 
τα ακολουθά:
• Βοήθεια στον Ιερέα για τη Λει-
τουργία, τον Εσπερινό, τον Όρ-
θρο και τα Μυστήρια.
• Διασφάλιση της κατάλληλης 
προετοιμασίας των θρησκευτικών 
ακολουθιών σύμφωνα με το Ορ-
θόδοξο Δόγμα.
• Καθαρισμός του ιερού και του 
σκευοφυλακίου σύμφωνα με την 
Ορθόδοξη λειτουργία, καθαρι-
σμός των διαφόρων θρησκευτι-
κών αντικειμένων τακτικά ή μετά 
από κάθε χρήση, πλύσιμο των 
σεντονιών και των λειτουργικών 
ρούχων.
• Συντήρηση των χώρων της εκ-
κλησίας και του εξοπλισμού της.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Όπως προ-
βλέπει το άρθρο 9.7 της συλλογι-
κής σύμβασης που έχει συναφθεί 
μεταξύ της ΕΚΜΜ και του Σωμα-
τείου Εργαζομένων της Σχολής 
Σωκράτης (ΕΚΣ) (τομείς υποστή-
ριξης).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Άριστη γνώση Ελληνικών, καλή 
γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών.
• Άριστη γνώση της λειτουργίας 
και των τελετών της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.
• Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση στο rh@hcgm.
org μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με 
τους υποψηφίους που θα προ-
σκληθούν για συνέντευξη. 

Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ
Την Ημέρα της Mητέρας

Επίσκεψη από το CBCΕπίσκεψη από το CBC
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινοτικής προσέγγισης 

της καναδικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης CBC, την πε-
ρασμένη Τρίτη, 10 Μαΐου, επισκέφτηκαν τα γραφεία της 
Κοινότητας, η παραγωγός του προγράμματος, Cassandra 
Leader και η δημοσιογράφος Jennifer Yoon. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η γνωριμία και η καλύτερη επικοινωνία του 
ραδιοτηλεοπτικού δικτύου με τις διάφορες εθνικότητες που 
απαρτίζουν το πολυπολιτισμικό μωσαϊκό της χώρας. 

Τις δύο επισκέπτριες υποδέχτηκαν ο Εκτελεστικός Διευθυ-
ντής της ΕΚΜΜ Διονύσιος Κότσορος, ο Γενικός Διευθυντής 

του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» Χρήστος Αδαμό-
πουλος, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ 
της ΕΚΜΜ Πάρις Πέτρου και η Σύμβουλος Κοινοτικής Πα-
ρέμβασης των Κοινωνικών Υπηρεσιών Δέσποινα Γαβρίλη. 

Οι εκπρόσωποι του CBC ξεναγήθηκαν στους χώρους των 
κεντρικών γραφείων, στο κοινοτικό κέντρο, στον Καθεδρικό 
Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ενώ στο παράρτημα ΙΙ του σχολείου, 
τις υποδέχτηκε η Διευθύντρια Γεωργία Τσάκαλη. Μετά την 
ξενάγηση, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση γνωριμίας.  

Ζητούνται επιτηρητές (Monitors) για να εργαστούν στις 
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της ΕΚΜΜ από τις 27 Ιου-

νίου—19 Αυγούστου 2022, στις περιοχές Μοντρεάλ, Λαβάλ 
και Νότιας Ακτής. Πρέπει να είναι φοιτητές κολλεγίου ή πα-
νεπιστημίου, 17 ετών και άνω, που θα επιστρέψουν στις 
σπουδές τους το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να είναι Κανα-
δοί υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι ή να προστατεύονται από τον 
προσφυγικό νόμο και να επιτρέπεται να εργαστούν, όπως 
ορίζει το ομοσπονδιακό πρόγραμμα Canada Summer Jobs.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να υποβάλλουν μέχρι 
τις 1η Ιουνίου 2022, αίτηση με το βιογραφικό τους σημείωμα 
(c.v.) με email στο hbistolas@hcgm.org  ή να επικοινωνή-
σουν τηλεφωνικώς στο 514-738-2421, εσωτ. 132 (μετά τις 
5:00 μ.μ.)

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους/τις υποψήφιους που θα 
επιλεχθούν για συνέντευξη. Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων 
ευκαιριών.

Το περασμένο Σάββατο, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
σχολείου Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης «Άγιος Νικό-

λαος» γιόρτασαν την Ημέρα της Μητέρας, φτιάχνοντας πο-
λύχρωμες κάρτες για το πιο αγαπημένο μας πρόσωπο. 

Επιπλέον, οι μαθητές της Γ’ τάξης έπαιξαν θέατρο σκιών με 
τον Καραγκιόζη και τον Μπάρμπα Γιώργο. Και του χρόνου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022 

 
 
Αγαπητοί συμπάροικοι. 
  
Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Κ.Μ.Μ., των Περιφερειακών Συμβουλίων Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής καθώς 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν  μόνον την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, από 
τις 9:00 π.μ. ως τις 8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα:  

● Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton avenue Montreal 
Quebec, H3S 2K8 

● Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval, Québec, H7W 1E1 
● Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande Allée, St-Hubert (South Shore), Quebec, 

J3Y 1A1 

 
Δικαίωμα Ψήφου 
 
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 και 5.11) 
όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022 πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
  

● Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών και άνω. 
● Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις).  
● Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα εχει λήξει για λιγότερο απο ένα 

χρόνο, κατά την ημέρα των εκλογών, θα μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή τους, 
πριν ή κατά την ημέρα των εκλογών μόνο σε μετρητά ή επιβεβαιωμένη τραπεζική 
επιταγή (certified cheque).  

● Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα εχει λήξει για περισότερο απο ένα 
χρόνο, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες πριν τις εκλογές, 
μέχρι 13 Μαΐου 2022 για να γινουν ενεργά μέλη. 

● Τα μη ενεργά μέλη για περισότερο απο ένα χρόνο, μπορούν, κατά την ημέρα των 
εκλογών να πληρώσουν 2 (δύο) συνδρομές, τους 12 μήνες πριν και τους 12 μήνες μετά,  
για να γίνουν ενεργά μέλη. Η πληρωμές των συνδρομών κατά την ημέρα των εκλογών, 
πρέπει να είναι  μόνο σε μετρητά ή με επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified 

Αγαπητοί συμπάροικοι.
Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Κ.Μ.Μ., των Περιφερειακών Συμβουλίων 
Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής καθώς και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν μόνον την 
Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, από τις 9:00 π.μ. ως τις 
8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα:
●Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 
5757 Wilderton avenue Montreal Quebec, H3S 2K8
●Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, 
Laval, Québec, H7W 1E1
●Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande 
Allée, St-Hubert (South Shore), Quebec, J3Y 1A1
 Δικαίωμα Ψήφου
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 και 
5.11) όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να ψηφίσουν 
στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022 πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών και άνω.
•Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις). 
•Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα 
έχει λήξει για λιγότερο από ένα χρόνο, κατά την 
ημέρα των εκλογών, θα μπορούν να πληρώσουν 
την συνδρομή τους, πριν ή κατά την ημέρα των 
εκλογών μόνο σε μετρητά ή επιβεβαιωμένη 
τραπεζική επιταγή (certified cheque). 
•Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα έχει 
λήξει για περισσότερο από ένα χρόνο, θα πρέπει 
να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες 
πριν τις εκλογές, μέχρι 13 Μαΐου 2022 για να 
γίνουν ενεργά μέλη.
•Τα μη ενεργά μέλη για περισσότερο από ένα 
χρόνο, μπορούν, κατά την ημέρα των εκλογών 
να πληρώσουν 2 (δύο) συνδρομές, τους 12 μήνες 
πριν και τους 12 μήνες μετά,  για να γίνουν ενεργά 
μέλη. Η πληρωμές των συνδρομών κατά την ημέρα 
των εκλογών, πρέπει να είναι  μόνο σε μετρητά ή 
με επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified 
cheque) 
•Τα νέα μέλη πρέπει να πληρώσουν τη συνδρομή 
τους μέχρι και τη 13η  Μαΐου 2022.
Καμία συνδρομή δεν θα εισπράττεται από την 2η 
Ιουνίου 2022 έως και την 11η Ιουνίου 2022, εκτός 
των περιπτώσεων (άρθρο 17.5.3)  
Δικαίωμα Υποψηφιότητας
Όσοι συμπάροικοι ενδιαφέρονται να θέσουν 
υποψηφιότητα στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022,  
για το Κεντρικό Συμβούλιο, τα Περιφερειακά 
Συμβούλια και την Εξελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα 
με το Άρθρο 7.5, 12.3, 16.6 των Εσωτερικών 
Κανονισμών, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
1. Να είναι ηλικίας άνω των 18 (δέκα οκτώ) ετών.
2. Να είναι ενεργά μέλη της Κοινότητας. 
3.Εάν είναι μη ενεργά μέλη και η συνδρομή τους 
έχει λήξει για λιγότερο από ένα χρόνο θα πρέπει 
να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους την στιγμή 
που καταθέτουν την υποψηφιότητά τους και είναι 
ενεργά μέλη. 
4. Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα έχει 
λήξει για περισσότερο από ένα χρόνο, θα πρέπει 
να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες 
πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους, για 
να γίνουν ενεργά μέλη.
5.Τα νέα μέλη πρέπει να έχουν πληρώσει την 
συνδρομή τους ένα μήνα πριν καταθέσουν την 
υποψηφιότητά τους. 
6. Να μην είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
άλλου παρόμοιου Οργανισμού ή Ενορίας.
Περιφερειακά Συμβούλια
Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Συμβούλια 
πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας για την 
οποία θέτουν υποψηφιότητα. 
Εξελεγκτική Επιτροπή
Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει 
να γνωρίζουν τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το Άρθρο 16.3 των Εσωτερικών 
Κανονισμών δεν μπορεί να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, των 
Περιφερειακών Συμβουλίων ούτε και του 
Συμβουλευτικού Σώματος.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν την 
αίτηση υποψηφιότητάς τους, υπογραμμένη από 
δύο ενεργά μέλη της Κοινότητας, καθώς και μία 
φωτογραφία τους, όσο το δυνατόν πρόσφατη, 

(μέγεθος φωτογραφίας διαβατηρίου) στην 
Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο έως την 28η 
Μαΐου, 2022, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 
μ.μ. στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής 
(5777 Wilderton) αίθουσα 104. 
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι για καταθέσεις 
υποψηφιοτήτων και κάθε είδους πληροφορίες, 
τα γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής (5777 
Wilderton, αίθουσα 104) θα είναι ανοικτά κάθε 
Τρίτη και από ώρα 6:30 μ.μ. έως 9:00 μ.μ. Tην 
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, από τις 2:00 μ.μ. 
μέχρι τις 6:00 μ.μ. και το Σάββατο, 28 Μαΐου 
2022, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. για 
την παραλαβή των υποψηφιοτήτων.
ΕΠΙΣΗΣ, για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων, 
προς διευκόλυνση των υποψήφιων, η Εφορευτική 
Επιτροπή, αποφάσησε να προσθέσει ακόμα δύο 
ημερομηνίες. Την Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022 από 
τις 6:30 μ.μ μέχρι τις 8:30 μ.μ. και Την Πέμπτη, 26 
Μαΐου, 2022 από τις 6:30 μ.μ. μέχρι τις 8:30 μ.μ.  
Προσωρινοί Υπάλληλοι
Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί τη βοήθεια 
προσωρινών υπαλλήλων οι οποίοι θα εργαστούν 
κατά την ημέρα των εκλογών. Οι ενδιαφερόμενοι/
ες πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, να 
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα καθώς 
και μια από τις επίσημες γλώσσες του Καναδά 
(Αγγλική ή Γαλλική), να μην είναι υπάλληλοι 
της Ε.Κ.Μ.Μ. και να μην είναι πρώτου βαθμού 
συγγενείς με κανέναν από τους υποψήφιους των 
εκλογών. Τα άτομα αυτά θα εργαστούν υπό την  
καθοδήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής (Άρθρο 
17.5.6 των Εσωτερικών Κανονισμών).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν 
την ιστοσελιδα της ΕΚΜΜ, (hcgm.org) 
για περισσότερες πληροφορίες και να 
συμπληρώσουν την αίτηση για προσωρινή 
εργασία. Αιτήσεις για προσωρινή εργασία, 
υπάρχουν και στα γραφεία της Εφορευτικής 
Επιτροπής (5777 Wilderton) αίθουσα 104 και στο 
γραφείο μελλών 111. 
Αιτήσεις Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε θέση, καθώς 
επίσης και οι προσωρινοί υπάλληλοι, μπορείτε 
να προμηθευτείτε τις αιτήσεις υποψηφιότητας 
από την Εφορευτική Επιτροπή, από τα γραφεία 
της Ε.Κ.Μ.Μ., από τα γραφεία της Κοινότητας στη 
Νότια Ακτή και στο Λαβάλ.  
Σημείωση: Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε θέση, 
καθώς επίσης και οι προσωρινοί υπάλληλοι 
να γνωρίζουν ότι η Εφορευτική Επιτροπή 
συνεδριάζει κάθε Τρίτη και από ώρα 6.30 έως 
9.00 μ.μ. Επίσης Την Πέμπτη, 19η  Μαΐου, 2022 
από τις 6:30 μ.μ μέχρι τις 8:30 μ.μ.  Την Πέμπτη, 
26η  Μαΐου, 2022 από τις 6:30 μ.μ. μέχρι τις 8:30 
μ.μ. την Παρασκευή, 27η Μαΐου, 2022 από τη 
2:00 μ.μ. μέχρι και τις 6:00 μ.μ. καθώς επίσης  
και το Σάββατο, την 28η Μαΐου, 2022 από τις 
10:00 π.μ μέχρι τις 2:00 μ.μ. όπου και μπορούν 
να αποτείνονται για κάθε πληροφορία. 
Οι Υποψήφιοι πρέπει θα καταθέτουν τις αιτήσεις 
υποψηφιότητας μόνο στην Εφορευτική Επιτροπή 
(5777 Wilderton, αίθουσα 104) αυτοπροσώπως 
τις ώρες που αναγράφονται άνωθεν και 
να δείχνουν κάποια επίσημη ταυτότητα. Η 
τελευταία ημέρα για κατάθεση υποψηφιότητας 
είναι το Σάββατο,  28ης Μαΐου, 2022 από τις 
10.00 π.μ μέχρι τις 2:00 μ.μ. 
Επιστροφή βιβλίων Εγγραφής Μελών
Παρακαλούνται οι υπάλληλοι της ΕΚΜΜ που 
έχουν στην κατοχή τους Βιβλία Αποδείξεων 
Εγγραφής Μελών να τα επιστρέψουν μέχρι τις 
13 Μαΐου 2022  (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 7:00 
μ.μ. στα γραφεία της Ε.Κ.Μ.Μ. προκειμένου αυτά 
να ελεγχθούν από την Εφορευτική Επιτροπή. 
Όσα βιβλία δεν επιστραφούν την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα θα θεωρηθούν άκυρα. 
Μετά την 13η  Μαΐου 2022, θα δοθούν 
καινούργια βιβλία εγγραφής μελών της Ε.Κ.Μ.Μ.,  
μόνο από την Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία 
θα έχουν μονογραφηθεί και σφραγιστεί από την 
Εφορευτική Επιτροπή. 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η “Φιλία” θα γιορτάσει την
“Ημέρα της Μητέρας” την Κυριακή 15 Μαΐου, 2022 και ώρα 

3 το απόγευμα στο Chateau Royal στο Λαβάλ.
Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους και φίλες της “Φιλίας” 
να έρθουν να γιορτάσουν μαζί μας, γιατί μάνα είναι μόνο μία, 

και της αξίζουν πολλές περισσότερες τιμές.
Ελπίζουμε ότι και οι κόρες τουλάχιστον θα βρούν λίγη ώρα 

για να τις συνοδέψουν. Θα έχουμε φαγητό 
και ζωντανή μουσική.

Για συμμετοχή και πληροφορίες, στο (514) 948-3021.

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

“ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά και Λάκωνες 
συμπατριώτες, λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας η Γενική Συνέλευση της 
1 Μαïου  αναβάλλεται για την Κυριακή 22 Μαïου 2022 και ώρα 3:00-
5:00 μ.μ. στην  αίθουσα του Συλλόγου 5833 Park Avenue.  

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 Έναρξη συνεδρίασης 
2 Διαπίστωση απαρτίας
3 Προσευχή
4 Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης 
5 Έγκριση ημερήσιας διάταξης
6 Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής 

Συνέλευσης
7 Αναφορά Προέδρου
8 Αναφορά Ταμία
9 Αναφορά Εξελεγτικής Επιτροπής
10 Αναφορά κτιρίου
11 Αναφορά συνδρομών 
12 Εκλογές 2022
13 Νέα θέματα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). 
Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν 
κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου 
εφ’όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν τη Συνέλευση (22 Μαïου 2022)
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΎ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΎ

(από Πειραιά, ετών 89)

Η σύζυγος: 
Βιολέττα Παπάζογλου

Ο γιος: 
Χρήστος Παπάζογλου

Τα Κουνιάδια: 
Αφροδίτη Κλάψης, 

Αντώνης και Ελίζαμπεθ Μανούσος
Σοφία Ηλιοπούλου

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παραβρεθούν.
Ανυπολόγιστη η απώλεια σου, όμως απέραντη η αγάπη που μας 

έχεις αφήσει. Θα είσαι πάντα στο νου μας και την καρδιά μας.

Αιωνία σου η μνήμη λατρεμένε σύζυγε και πατέρα.

Tη Κυριακή 15 Μαΐου 2022
Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval)

Τελείτε Ετήσιο ΜνημόσυνοΥπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού αείμνηστου συζύγου και πατέρα

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τα παιδιά: Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας 
και Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 
Στον Ιερό Ναό Της Κοίμησης Της Θεοτόκου 

θα λάβει χώρα το Τεσσαρακονταετές μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου 
δημοσιογράφου-Εκδότη της Ελληνοκαναδικής Δράσης, 

ΣΤΎΛΙΑΝΟΎ 
Δ. ΓΚΙΟΎΣΜΑ

(Από Κωσταντινούπολη, 
26 Δεκεμβρίου 1930 - 13 Μαΐου 1982)
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

Πατέρα έφυγες από κοντά μας

Ούτε καν μας ρώτησες

Ο πόνος και η θλίψη

Γέμισε την καρδιά μας

Πέτα ψηλά στον ουρανό

Να βρεις και τη μητέρα

Να κάτσετε να ξαποστάσετε

Να φάτε και να πιείτε

Και για τα παιδιά σας

Πολλά θα βρείτε να πείτε

Έχεις τόσα να τις πεις

Που έχασε σε τέσσερα χρόνια

Κι’ εμείς το καταδύναμη

Τα άνω θα φρονούμαι

Το Σάββατο 14 Μαΐου 2022
9:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός 

(810 Ogilvy Ave. Montreal)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
αείμνηστου πατέρα, παππού, αδελφού, γαμπρού και θείου  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΤΑΓΑΣ 

(ετών 83, από Νεάπολη Λακωνίας)

Τα παιδιά: 
Μαρία, Παναγιώτα, Κωνσταντίνος

Ειρήνη-Δήμητρα

Τα εγγόνια: 
Δημήτριος-Αλίνα, Ιωάννα, Ελένη-Αικατερίνη, Ζαχαρίας-Έρικα

Τα δισέγγονα:
Μαρία, Θεόδωρος, Αικατερίνη, Ισαμπέλα

Οι αδελφές Ελένη, Άννα, η νύφη Αιμιλία Κατάγα, 
συγγενής και φίλοι από Ελλάδα και Καναδά.

Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν 
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους, οι οποίοι με διάφορους 

τρόπους μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πόνο.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος:
Σοφία

Τα παιδιά:
Παναγιώτης, Patricia, Παναγιώτα

Τα εγγόνια:
Σταύρος, Χρήστος, Zachary, Philip, Victoria

Τα πεθερικά:
Παναγιώτης και Μαργαρίτα Καλογερόπουλος

Η αδελφή:
Αγγελική Γούλας

Οι νύφες:
Στέλλα Τριαντοπούλου

Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

Ο κουνιάδος:
Διονύσιος-Ρένα Καλογερόπουλος

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παραβρεθούν.

ΣΤΑΎΡΟΎ 
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΎΛΟΎ

(από Υάμεια Μεσσηνίας, ετών 76)

Tη Κυριακή 15 Μαΐου 2022
Στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, γαμπρού και θείου
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Με την ονομασία αυτή, έμεινε στην 
ιστορία η αεραποβατική επιχείρη-

ση που επιχείρησε η Ναζιστική Γερμανία 
κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 
και η οποία έληξε δώδεκα μέρες μετά, 
την 1η Ιουνίου, με την κατάληψη της 
Μεγαλονήσου. Ήταν μία από τις σημα-
ντικότερες μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, με πολλές πρωτιές σε επιχειρησι-
ακό επίπεδο.
Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη 

ελήφθη από τον Χίτλερ στις 25 Απριλί-
ου 1941, λίγες μέρες μετά την παράδοση 
της ηπειρωτικής Ελλάδας στις δυνάμεις 
του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονομα-
σία «Επιχείρηση Ερμής» («Unternehmen 
Merkur»). Ήταν αμυντική και όχι επιθε-
τική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αρ-
γότερα. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να 
εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους 
νώτα, ενόψει της Επιχείρησης Μπαρ-
μπαρόσα (Εκστρατεία στη Ρωσία) και 
να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική, με 
εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι 
Σύμμαχοι.

Τις παραμονές της επίθεσης, οι Σύμμα-
χοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά 
και θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. 
Έτσι, το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε 
να διεξαγάγει την επιχείρηση από αέρος 
με τη χρησιμοποίηση δυνάμεων αλεξι-
πτωτιστών σε ευρεία κλίμακα, για πρώ-
τη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική 
ιστορία. Επικεφαλής των γερμανικών 
δυνάμεων τέθηκε ο πτέραρχος Κουρτ 
Στούντεντ, 51 ετών, βετεράνος πιλότος 

του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη 
διάθεσή του 1190 αεροπλάνα (πολεμικά 
και μεταγωγικά) και 29.000 άνδρες (αλε-
ξιπτωτιστές και πεζικάριους), ενώ οι Ιτα-
λοί θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες.
Την Κρήτη υπερασπίζονταν όσοι Έλ-

ληνες στρατιώτες είχαν παραμείνει στο 
νησί και δυνάμεις της Βρετανικής Κοινο-
πολιτείας (Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεο-
ζηλανδοί στρατιωτικοί), που είχαν διεκ-
περαιωθεί από την κατεχόμενη Ελλάδα. 
Το γενικό πρόσταγμα είχε ο Νεοζηλανδός 
στρατηγός, Μπέρναρντ Φράιμπεργκ, 52 
ετών, βετεράνος και αυτός του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Οι υπερασπιστές της 
Μεγαλονήσου ανήρχοντο σε περίπου 
40.000, αλλά είχαν ανεπαρκή και απαρ-
χαιωμένο οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες.
Στην περιοχή των Χανίων είχε εγκα-

τασταθεί ο Βασιλιάς Γεώργιος Β’ και 
η εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση υπό 
τον Εμμανουήλ Τσουδερό. Οι Σύμμαχοι 
γνώριζαν με μεγάλες λεπτομέρειες το 
γερμανικό σχέδιο επίθεσης, αφού είχαν 
κατορθώσει για πρώτη φορά να σπά-
σουν το γερμανικό κώδικα επικοινωνιών 
(«Επιχείρηση Αίνιγμα»). Όμως, το πλεο-
νέκτημα αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκαν, 
εξαιτίας των διαφωνιών του Φράιμπεργκ 
με τους ανωτέρους του στο Λονδίνο. Οι 
Αμερικανοί δεν είχαν εισέλθει ακόμη 
στον Πόλεμο.
Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 

8 το πρωί της 20ης Μαΐου 1941, με τη 
ρίψη αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα: 
στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και στην 
ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα πρώ-
τα κύματα των αλεξιπτωτιστών ήταν 
εύκολη λεία για τους Νεοζηλανδούς και 
τους Έλληνες που υπεράσπιζαν το Μάλε-
με. Στις μάχες έλαβε μέρος και μεγάλος 
αριθμός αμάχων με ό,τι όπλο είχε στη 
διάθεσή του, από μαχαίρια ως όπλα από 
την εποχή της Κρητικής Επανάστασης.
Η συμμετοχή χιλιάδων αμάχων στις 

επιχειρήσεις ήταν ένας παράγων που 
δεν είχαν υπολογίσει οι Γερμανοί σχεδι-
αστές της επιχείρησης. Πίστευαν ότι οι 
Κρητικοί, γνωστοί για τα αντιμοναρχικά 
τους αισθήματα, θα υποδέχονταν τους 
Γερμανούς ως ελευθερωτές. Μία ακόμη 

λανθασμένη εκτίμηση της γερμανικής 
αντικατασκοπείας υπό το ναύαρχο Βίλ-
χελμ φον Κανάρις ήταν ο αριθμός των 
μαχητών στην Κρήτη, τους οποίους υπο-
λόγιζαν σε μόνο 5.000 άνδρες.
Στις 4 το απόγευμα της 20ης Μαΐ-

ου ένα νέο κύμα αλεξιπτωτιστών έπεσε 
στο Ρέθυμνο και μία ώρα αργότερα στο 
Ηράκλειο. Τώρα, οι μάχες διεξάγονταν 
σε τέσσερα μέτωπα: Χανιά, Μάλεμε, 
Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Η πρώτη μέρα 
της Μάχης της Κρήτης έληξε με μεγά-
λες απώλειες για τους Γερμανούς και 
αβέβαια έκβαση. Ο διοικητής των γερ-
μανικών δυνάμεων, πτέραρχος Κουρτ 
Στούτεντ, απογοητευμένος από την εξέ-
λιξη των επιχειρήσεων, σκέφθηκε ακόμη 
και την αυτοκτονία, αναλογιζόμενος την 
υπόσχεση που είχε δώσει στον Φύρερ 
για μια εύκολη νίκη. Το βράδυ της ίδιας 
μέρας, μετά από μεγάλες περιπέτειες, 
ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ και η εξόριστη 
ελληνική κυβέρνηση μεταφέρθηκαν με 
βρετανικό πολεμικό στην Αίγυπτο.
Από τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου οι 

μάχες συνεχίσθηκαν με ιδιαίτερη σφο-
δρότητα και στα τέσσερα μέτωπα. Οι 
Γερμανοί επικεντρώθηκαν στην κατάλη-
ψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, όπως 
ήταν ο πρωταρχικός τους στόχος και τα 
κατάφεραν προς το τέλος της ημέρας. 
Επωφελήθηκαν από την ασυνεννοησία 
στις τάξεις των Συμμάχων, αλλά υπέστη-
σαν και πάλι μεγάλες απώλειες. Ανάμε-
σα στους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές που 
κατέλαβαν το Μάλεμε ήταν μια μεγάλη 
προσωπικότητα του αθλητισμού και της 
πυγμαχίας, ο πρώην παγκόσμιος πρω-
ταθλητής βαρέων βαρών, Μαξ Σμέ-
λινγκ, 36 ετών, που έφερε το βαθμό του 
δεκανέα. Η κατάληψη του αεροδρομίου 
ήταν στρατηγικής σημασίας για την εξέ-
λιξη των επιχειρήσεων. Οι Γερμανοί άρ-
χισαν να μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις 
από την Ελλάδα και με το σύγχρονο οπλι-
σμό που διέθεταν ήταν θέμα χρόνου η 
κυριαρχία τους στη Μεγαλόνησο. Στις 28 
Μαΐου οι Γερμανοί είχαν απωθήσει τις 
συμμαχικές δυνάμεις προς τα νότια, κα-
θιστώντας τον αγώνα τους μάταιο. Έτσι, 
το Λονδίνο αποφάσισε την απόσυρση 

των δυνάμεων της Κοινοπολιτείας από 
την Κρήτη και τη μεταφορά τους στην Αί-
γυπτο. Όσες μονάδες δεν τα κατάφεραν, 
παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Πολλοί 
Έλληνες μαχητές και μαζί τους 500 Βρε-
τανοί ανέβηκαν στα απρόσιτα βουνά της 
Κρήτης για να συνεχίσουν τον αγώνα. 
Την 1η Ιουνίου, με την παράδοση 5.000 
μαχητών στα Σφακιά, έπεσε η αυλαία 
της Μάχης της Κρήτης.

Οι απώλειες για τους Συμμάχους ήταν: 
3.500 νεκροί, 1.900 τραυματίες και 
17.500 αιχμάλωτοι. Οι Γερμανοί, σύμ-
φωνα με δικά τους στοιχεία, είχαν 3.986 
νεκρούς και αγνοούμενους, 2.594 τραυ-
ματίες, ενώ έχασαν 370 αεροπλάνα. 
Σύμφωνα, όμως, με συμμαχικούς υπο-
λογισμούς, οι γερμανικές απώλειες ξε-
πέρασαν τις 16.000.
Η Μάχη στην Κρήτη ονομάστηκε και 

«Νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτω-
τιστών», εξαιτίας των μεγάλων απω-
λειών τους, γεγονός που ανάγκασε τον 
Χίτλερ να διατάξει τον τερματισμό κάθε 
αεραποβατικής επιχείρησης στο μέλλον. 
Από την πλευρά τους, οι Σύμμαχοι εντυ-
πωσιάστηκαν από τις μεγάλες δυνατό-
τητες των αλεξιπτωτιστών στη μάχη και 
δημιούργησαν τις δικές τους αεραποβα-
τικές δυνάμεις. / © SanSimera.gr

Οι Γερμανοί δεν υπολόγισαν τη 
συμμετοχή αμάχων στις επιχειρήσεις

Γερμανοί αλεξιπτωτιστές  
πάνω από την Κρήτη

Η Μάχη της ΚρήτηςΗ Μάχη της Κρήτης
Η αεραποβατική επιχείρηση  

που επιχείρησε η Ναζιστική Γερμανία 
κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 

Custom made printing
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
843

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 842

Η νέα Σελήνη στους Διδύμους 
ενεργοποιεί τον επικοινωνιακό τρίτο 
οίκο σας και σας χαρίζει ικανότητες έκ-
φρασης και πειθούς. Εάν έχετε να στεί-
λετε σημαντικά μηνύματα, να κάνετε 
επαγγελματικές προτάσεις ή μαθήματα 
να διδάξετε, οι πνευματώδεις τρόποι 
σας θα σας βοηθήσουν να περάσετε τις 
ιδέες σας. 

Εάν σχεδιάζετε να ξεκινήσετε 
ένα διαδικτυακό εγχείρημα ή ένα έργο 
που αλλάζει τον κόσμο, η νέα Σελήνη 
στους Διδύμους και στον ενδέκατο οίκο 
σας, των ομάδων και της τεχνολογίας, 
ενεργοποιεί τις προσπάθειές σας. Απλά 
να ξέρετε ότι ο Ερμής, ο κυβερνήτης της 
τεχνολογίας, της επικοινωνίας και των τα-
ξιδιών, θα είναι ανάδρομος…

Είστε έτοιμοι να επισημοποιή-
σετε τη σχέση σας; Θα μπορούσατε να 
βάλετε δαχτυλίδι χάρη στη νέα Σελήνη 
στους Διδύμους και στον έβδομο οίκο 
σας, της δέσμευσης. Μια νέα σχέση ή 
συνεργασία θα μπορούσε να αποφέρει 
εξαιρετικά αποτελέσματα μακροπρόθε-
σμα ή ίσως διασταυρωθείτε με το μεγά-
λο έρωτά σας «για πάντα». 

Τα οικονομικά σας βρίσκονται 
στο προσκήνιο αυτό το μήνα, βρίσκεστε 
στο στοιχείο σας, καθώς η νέα Σελήνη 
στους Διδύμους ενεργοποιεί το δεύτερο 
οίκο σας, των χρημάτων. Ανασκουμπωθεί-
τε και ασχοληθείτε με τη δημιουργία μιας 
σταθερής βάσης για τα μεγάλα οικονομι-
κά σας σχέδια. Μπορείτε ακόμα να κάνετε 
κάποια συγκεκριμένα βήματα δράσης.

Μια σημαντική στιγμή για την 
καριέρα σας καταφτάνει χάρη στη νέα 
Σελήνη στους Διδύμους και στο φιλόδοξο 
δέκατο οίκο σας. Αυτό είναι το σημείο εκ-
κίνησης της επόμενης μεγάλης επαγγελ-
ματικής αποστολής σας. Τα αποτελέσμα-
τα αυτής της νέας Σελήνης χρειάζονται έξι 
μήνες για να εκδηλωθούν πλήρως, οπότε 
ορίστε τους στόχους σας από τώρα…

Η νέα Σελήνη στους Διδύμους 
ρίχνει το φως της στον αποτελεσματικό 
έκτο οίκο σας, βοηθώντας σας να γυρί-
σετε σελίδα στην καθημερινότητά σας 
και στην εργασία σας, αλλάζει τις γενικές 
οργανωτικές σας συνήθειες και το στυλ 
λειτουργίας σας. Αυτή είναι μια εξαιρετι-
κή στιγμή για να εφαρμόσετε ένα βελτι-
ωμένο σύστημα στην εργασία σας.

Με τη νέα Σελήνη στους Διδύ-
μους και στον πρώτο σας οίκο, του εαυ-
τού σας και των νέων ξεκινημάτων, ξεκινά 
μια Ηλιακή νέα χρονιά για εσάς. Κινείστε 
και τρέμει η γη, αφήνετε το μοναδικό σας 
στίγμα στον κόσμο. Μην παραβλέψετε 
όμως τις προειδοποιήσεις του ανάδρο-
μου Ερμή, αλλά σκεφτείτε τι θέλετε να 
ξεκινήσετε.

Η νέα Σελήνη στους Διδύμους 
και στον επεκτατικό ένατο οίκο σας δη-
μιουργεί χώρο για νέα ξεκινήματα. Έχετε 
ένα νέο, εμπνευσμένο όραμα, επεκτείνε-
τε τους ορίζοντές σας, αλλάζετε φιλοσο-
φία ζωής. Ανεξάρτητα από τις προκλήσεις 
και τις καθυστερήσεις, εσείς είστε αυτοί 
που παίρνετε το τιμόνι της ζωής σας και 
το οδηγείτε εκεί που θέλετε!

Η νέα Σελήνη στους Διδύμους 
και στον πέμπτο οίκο σας, της δημιουρ-
γικότητας και του πάθους, φέρνει πίσω 
την ανεμελιά και τη χαρά στη ζωή σας. 
Είστε έτοιμοι για μια ανοιξιάτικη απο-
πλάνηση, ο στόχος σας είναι να απολαύ-
σετε τη ζωή για χάρη της ίδιας της ζωής. 
Φλερτάρετε άνετα και γελάτε μέσα από 
την καρδιά σας.

Η νέα Σελήνη στους Διδύμους και 
ο ανάδρομος Ερμής στο δωδέκατο οίκο σας, 
του υποσυνειδήτου, σας ζητούν να επαναξι-
ολογήσετε το μονοπάτι της ζωής σας, να έρ-
θετε αντιμέτωποι με τα λάθη σας. Μπορεί 
να χαθείτε σε έναν προβληματισμό του πα-
ρελθόντος, αλλά σε κάποιο επίπεδο, πρέπει 
να επανεξετάσετε αυτήν την κατάσταση για 
να προχωρήσετε τελικά μπροστά.

Βρίσκεστε σε προνομιακή θέση 
για να επιφέρετε περισσότερη οικονομική 
ευημερία στη ζωή σας χάρη στη νέα Σελήνη 
στους Διδύμους και στον όγδοο οίκο σας, 
των κοινών οικονομικών πόρων και του 
πλούτου. Θα μπορούσατε να συνάψετε μια 
συναρπαστική συμφωνία ή μια συνεργασία 
ή να δεσμευτείτε να προχωρήσετε σε συνέ-
νωση των οικονομικών πόρων σας.

Η νέα Σελήνη στους Διδύμους 
και στον οικιακό και συναισθηματικό 
τέταρτο οίκο σας, σάς καλεί να αφιερώ-
σετε χρόνο στον εαυτό σας και να τον 
φροντίσετε, να επικοινωνήσετε με τους 
οικείους σας, ιδιαίτερα αν έχετε καιρό 
να ακούσετε νέα τους. Οι γυναίκες και οι 
συγγενείς θα παίξουν ιδιαίτερα σημαντι-
κό ρόλο στα επερχόμενα γεγονότα. 

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

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

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

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

1821: Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων 
στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάλη-
ψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού 
κέντρου της Πελοποννήσου (οπλαρχηγοί: Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομι-
χάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρο-
μιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας κ.ά.).
1890: Ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρι-

κή γεννήτρια.
1909: Δίδεται η εκκίνηση του 1ου Γύρου της 

Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από 
τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματι-
κής ποδηλασίας.
1912: Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος 

πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση 
με αεροπλάνο τύπου «Φάρμαν».
1917: Το Θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφα-

νίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της 
Πορτογαλίας. Από τότε, η περιοχή αποτελεί ένα 
από τα κυριότερα μέρη λατρείας της καθολικής 
εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Πα-
ναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών απ’ όλο τον 
κόσμο.

13 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ...

Ενώ ένας σκύλος περιφέρεται στη 
ζούγκλα, βλέπει μια λεοπάρ-

δαλη να κατευθύνεται προς το μέ-
ρος του, φανερά πεινασμένη. «Ωχ, 
μπλέξαμε!», σκέφτεται ο σκύλος. 
Τότε βλέπει κάτι κόκαλα και αρχίζει 
να τα ροκανίζει με την πλάτη γυρι-
σμένη στη λεοπάρδαλη. Ενώ εκείνη 
είναι έτοιμη να του χιμήξει, ο σκύ-
λος λέει: - Μμμμ... Πολύ νόστιμη 
αυτή η λεοπάρδαλη. Αναρωτιέμαι 
αν υπάρχουν άλλες εδώ τριγύρω... 
Η λεοπάρδαλη παγώνει και εξα-
φανίζεται πίσω από κάτι δέντρα. 

«Λίγο έλειψε να την πατήσω», 
σκέφτεται «αυτός ο σκύλος ήταν 
πολύ άγριος και θα μ’ έτρωγε!». 
Ένας πίθηκος, παρακολουθώντας 
όλο το σκηνικό από ένα δέντρο, 
σκέφτεται ότι μπορεί να εξασφα-
λίσει την εύνοια της λεοπάρδα-
λης και να γλιτώσει το τομάρι 
του, εξηγώντας της αυτό που είχε 
συμβεί. Πάει προς το μέρος της 
και εξηγεί τα πάντα. Η λεοπάρδα-
λη, έξαλλη για την κοροϊδία, λέει 
στον πίθηκο: - Έλα, πίθηκε. Ανέβα 
στη ράχη μου να δεις από κοντά 

τι πρόκειται να πάθει ο σκύλος! 
Ο σκύλος βλέπει τη λεοπάρ-
δαλη να έρχεται προς το μέ-
ρος του με τον πίθηκο καβάλα. 
«Τι θα κάνω τώρα;» σκέφτεται. 
Κάθεται, λοιπόν, με την πλάτη 
γυρισμένη στους δύο. Όταν η λε-
οπάρδαλη και ο πίθηκος έχουν 
πλησιάσει αρκετά, ο σκύλος μουρ-
μουράει: - Που είναι αυτός ο… πα-
λιοπίθηκος; Ποτέ δεν μπορώ να τον 
εμπιστευτώ! Τον έστειλα πριν από 
μισή ώρα να μου φέρει άλλη μια 
λεοπάρδαλη κι ακόμα να φανεί…

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

PALACE                    514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC  H7S 2K7 
www.palacereception.com

KOSTAS D. MENOUTIS 514-903-9000
6927, ave. du Parc, Suite 101 
Montreal, QC  H3N 1X7 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net

 
Me Georgia Makrigiannis

Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Supermarché PA
4600 Blvd Samson, Laval, QC. | 450.682.4441
5242 Ave du Parc, Montréal, QC | 514.273.8782
1420 Rue du Fort, Montréal, QC | 514.932.0922
www.supermarchepa.com

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

514-335-1881
12300, boul. Laurentien, Montreal, QC
www.manoirgouin.com

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

Tel: 514-289-8585 | Fax : 514-289-9445
230 Authieur, St-Laurent | info@spartansecurity.ca

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS, 
Quebec : 11054 Valcartier, Qc. 
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, 
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville

www.lanvac.com

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,  
Chomedey (North of St-Martin)

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

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

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
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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

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

εργασία, πλήρης απασχόληση, σταθερή 
εργασία, Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

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



Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement 
(FPPA) and an eligible Fido mobile plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which 
are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program 
balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

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


