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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!

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΑ 8ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  
ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ  
Το Σεπτέμβριο η απόφαση του Ομοσπονδιακού ΔικαστηρίουΤο Σεπτέμβριο η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου  

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Νερό με το…  Νερό με το…  
σταγονόμετρο! σταγονόμετρο! 
Προειδοποιήσεις από  Προειδοποιήσεις από  
τους επιστήμονες για τους επιστήμονες για 
μελλοντική έλλειψη μελλοντική έλλειψη 

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Χαμόγελα και Χαμόγελα και 
αισιοδοξία αισιοδοξία 

από το ταξίδι από το ταξίδι 
Μητσοτάκη Μητσοτάκη 

στις ΗΠΑ στις ΗΠΑ 
•«Στο καλύτερο σημείο οι •«Στο καλύτερο σημείο οι 

ελληνοαμερικανικές σχέσεις» ελληνοαμερικανικές σχέσεις» 

•Α. Τάρκας: «Καλό•Α. Τάρκας: «Καλό    
το χειροκρότημα  το χειροκρότημα  

αλλά… πενιχρά  αλλά… πενιχρά  
τα εθνικά έσοδα» τα εθνικά έσοδα» 

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις 

«ΑΠΟΓΕΙΏΝΟΥΝ»«ΑΠΟΓΕΙΏΝΟΥΝ»    
τη ρωσική οικονομία!τη ρωσική οικονομία!  

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!    
«Απειλείται» με λουκέτο το «Απειλείται» με λουκέτο το 
«Χαμόγελο του Παιδιού»! «Χαμόγελο του Παιδιού»! 

Αποκλειστική συνέντευξη του Maxime Bernier Αποκλειστική συνέντευξη του Maxime Bernier 
στη Newsfirst MULTIMEDIA: στη Newsfirst MULTIMEDIA:   

«Ο Trudeau παίζει πολιτικά «Ο Trudeau παίζει πολιτικά 
παιχνίδια στην πλάτη  παιχνίδια στην πλάτη  

των Καναδών»των Καναδών»    

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
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POPUP   SHOP.

T H E  S H O P P I N G  E V E N T  Y O U  D O N ' T

W A N T  T O  M I S S  I N  L A V A L !

 

 

 

 

 

 

 S h o p  a l l  y o u r  f a v o r i t e

 b r a n d s  u n d e r  o n e  r o o f !

 

 

F a s h i o n ,  B e a u t y ,  H e a l t h

 F o o d  &  M u c h  M o r e !  

 

 

 

 

When?
 

May 29 th

 

10AM-5PM

 

Where?
 

 

 

Le  Centre  de  Congrès  Palace
1717 BOULEVARD LE CORBUSIER,  

LAVAL,  QUEBEC H7S 2K7

What?
 

 

   

     

 

Who?
 

 

 

F R E E

T I C K E T S

A v a i l a b l e  a t
E V E N T B R I T E  o r
@ P O P U P 2 S H O P

L i n k  i n  b i o

 

  1717 BOULEVARD LE CORBUSIER,  LAVAL     
 I N F O @ P O P U P 2 S H O P . C O M

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ

Ελλιπείς και ντροπιαστικές  Ελλιπείς και ντροπιαστικές  
οι εκδηλώσεις για το Πλατινένιο οι εκδηλώσεις για το Πλατινένιο 

Ιωβηλαίο της ΒασίλισσαςΙωβηλαίο της Βασίλισσας
Οι οπαδοί της μοναρχίας επικρίνουν  Οι οπαδοί της μοναρχίας επικρίνουν  

την κυβέρνηση Τρουντότην κυβέρνηση Τρουντό

Οι μοναρχικοί στον Καναδά λένε ότι 
είναι απογοητευμένοι με τα σχέδια 

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον 
εορτασμό του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της 
Βασίλισσας, μια εκδήλωση που τιμά την 
αξιοσημείωτη επτά δεκαετιών της Βασι-
λείας.

Οι μοναρχικοί επικρίνουν την «αδιαφο-
ρία» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης γι’ 
αυτό το ιστορικό γεγονός. Σύμφωνα με 
αυτούς, η έλλειψη επίσημων εκδηλώσε-
ων, η έλλειψη ιωβηλαίου μεταλλίου και 
η περιορισμένη τριήμερη βασιλική περιο-
δεία από τον πρίγκιπα Κάρολο και την Κα-
μίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης – ισοδυ-
ναμεί με προσβολή της κληρονομιάς της 
βασίλισσας. Το Canada Post κυκλοφόρησε 
γραμματόσημο. Το Royal Canadian Mint 
έχει εκδώσει ένα σετ αναμνηστικών κερ-
μάτων 250$ – η περιορισμένη σειρά έχει 
ήδη εξαντληθεί. Και θα υπάρχει κάποιο εί-
δος έκθεσης στο Chateau Laurier Hotel της 
Οτάβας αυτό το καλοκαίρι. Η Canadian 
Heritage θα αναρτήσει πανό στην περιοχή 
της εθνικής πρωτεύουσας. Οι επαρχιακοί 
υποδιοικητές και οι εδαφικοί επίτροποι 
θα αφιερώσουν μερικούς κήπους στη βα-
σίλισσα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίθετα, θα 
υπάρξει ένα παρατεταμένο τετραήμερο 
στις αρχές Ιουνίου με 1.800 δημόσιες εκ-
δηλώσεις και 2.000 πάρτι στο δρόμο που 
προγραμματίζονται για τον εορτασμό της 
Βασίλισσας που, μετά από περισσότερες 
από 25.000 ημέρες στο θρόνο, είναι ο τρί-
τος μακροβιότερος βασιλεύων μονάρχης 
στην παγκόσμια ιστορία.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ  
ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ

Στον Καναδά, η ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε τη Δευτέρα 16 Μαΐου μια 
επιχορήγηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων 
για να βοηθήσει τις κοινότητες να προ-
γραμματίσουν τις δικές τους εκδηλώσεις 
τους επόμενους μήνες. 
«Για περισσότερα από 70 χρόνια, η Αυ-

τού Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ II 
ήταν πρότυπο αφοσίωσης και προνομι-
ούχος μάρτυρας της ανάπτυξης και των 
επιτευγμάτων των Καναδών και των αξιών 
που μας ενώνουν», δήλωσε ο υπουργός 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πάμπλο Ρο-
ντρίγκεζ, ανακοινώνοντας τα κονδύλια. 

Είπε ότι τα κεφάλαια «θα επιτρέψουν 
στους Καναδούς σε όλη τη χώρα να μά-
θουν περισσότερα για την κυριαρχία μας, 
να γιορτάσουν αυτή την ιστορική επέτειο 
και να αναλογιστούν το νόημα της δημό-
σιας υπηρεσίας στη σημερινή κοινωνία».

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΙΩΒΗΛΑΙΟΥ
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δε θα εκδώ-

σει επετειακά μετάλλια στους Καναδούς 
φέτος, όπως έκανε για τους εορτασμούς 
Ιωβηλαίου αργύρου, χρυσού και διαμα-
ντιού το 1977, το 2002 και το 2012. 

Αυτά τα μετάλλια παραδοσιακά δίνονται 
σε λίγους εκλεκτούς για να αναγνωρίσουν 
σημαντικές συνεισφορές και επιτεύγμα-
τα. Αντίθετα, η Οτάβα έχει αναθέσει τη 
διανομή «καρφιτσών ιωβηλαίου» στη 
Monarchist League of Canada, έναν ιδιω-
τικό οργανισμό, ο οποίος έχει πλημμυρί-
σει από αιτήματα. 

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό εί-
ναι γνωστό ότι έχει θερμές σχέσεις με τη 
βασιλεύουσα μονάρχη και συναντήθηκε 
μαζί της πολλές φορές στα Ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ και στο Κάστρο του Ουίνδσορ 
και σε συνόδους κορυφής της Κοινοπολι-
τείας στο εξωτερικό. 
Τη γνωρίζει εδώ και δεκαετίες, αφού τη 

γνώρισε για πρώτη φορά όταν ο πατέρας 
του, Πιερ Τρουντό, ήταν πρωθυπουργός.

Στα 94α γενέθλιά της το 2020, ο Τρουντό 
είπε ότι ο Καναδάς ήταν «ευγνώμων για 
την ηγεσία και τη σταθερή της δέσμευση 
στη χώρα μας και στην Κοινοπολιτεία» και 
εξήρε την «εξαιρετική υπηρεσία, τη δύνα-
μη και τη διαρκή χάρη της». 
Ο Τρουντό αποκάλεσε επίσης τη βασί-

λισσα «θεματοφύλακα πολλών από τις 

παραδόσεις της χώρας μας» και, στα 93α 
γενέθλιά της το 2019, είπε ότι «πολλοί Κα-
ναδοί αισθάνονται βαθιά εκτίμηση για τη 
βασίλισσα».
Παρόλο που διατηρεί μια πολύ πιο πε-

ριορισμένη ατζέντα αυτές τις μέρες λόγω 
της προχωρημένης ηλικίας της, η βασί-
λισσα προσωπικά δεξιώθηκε τον Τρουντό 
στο Κάστρο του Ουίνδσορ νωρίτερα αυτό 
το έτος, μετά την ανάρρωσή του από τον 
COVID-19. 
Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Τρουντό 

την επαίνεσε ως «διορατική και οξυδερ-
κή όσο ποτέ» και είπε ότι «ενδιαφέρεται 
πολύ για το τι συμβαίνει στον Καναδά». 
«Ο συνδυασμός της πανδημίας και της 

πολιτικής είναι πιθανό να ευθύνονται για 
το σιωπηλό εορτασμό του ιωβηλαίου. Η 
σκανδαλώδης θητεία της πρώην γενικής 
κυβερνήτριας Julie Payette ως αντιβασιλέ-
ας, μπορεί επίσης να έχει βλάψει την κυ-
βέρνηση για τις βασιλικές παραδόσεις. Οι 
φιλελεύθερες κυβερνήσεις τα τελευταία 
30-40 χρόνια έχουν βασικά υποβαθμίσει 
το ρόλο του Στέμματος και της μοναρ-
χίας στον Καναδά. Είναι στη φύση τους. 
Οι Φιλελεύθεροι το υποβαθμίζουν και οι 
Συντηρητικοί το υποτιμούν και αυτό εί-
ναι κακό. Θα πρέπει να υπερβαίνει αυτού 
του είδους πολιτικής» είπε ο John Fraser 
ιδρυτής του ινστιτούτου για τη μελέτη του 
Στέμματος στον Καναδά.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Κεμπέκ: Με το σταγονόμετρο το νερό!
Οι επιστήμονες κλιματολογικής αλλαγής προειδοποιούν

Οι επιστήμονες κλιματολογικής αλ-
λαγής προειδοποιούν, ότι οι καλλι-

εργήσιμες εκτάσεις στο νότιο Κεμπέκ θα 
πρέπει να αρδευτούν για να διατηρήσουν 
τις ίδιες αποδόσεις που έχουν τώρα και ότι 
το Κεμπέκ πρέπει να αλλάξει τους κανονι-
σμούς του για το νερό, εάν θέλει να θέ-
σει τις δικές του προτεραιότητες χρήσης 
του νερού, προτού η κλιματική αλλαγή το 
αναγκάσει να κάνει επώδυνες επιλογές.
«Έτσι η κατανάλωση νερού μας τα επό-

μενα 10 χρόνια θα γίνει πολύ πιο δύσκο-
λη», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια 
της Eau Secours, Rebecca Pétrin. «Λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι ήδη αυξάνουμε την 
κατανάλωση νερού, ορισμένοι δήμοι θα 
φτάσουν στα όριά τους με κίνδυνο να μεί-
νουν χωρίς νερό».

Σε μια συνέντευξη στον Καναδικό Τύπο 
την ημέρα μετά την απόφαση του δικα-
στηρίου του Κεμπέκ, που εμπόδισε την 
Eau Secours και το Συμβούλιο του Κεμπέκ 
για το Περιβαλλοντικό Δίκαιο (CQDE) να 
γνωρίζουν πόσο νερό καταναλώνονταν 
από τους μεγάλους εμφιαλωτές, η Pétrin 
είπε ότι ανησυχεί εξαιρετικά για την έλ-
λειψη πληροφοριών για την κατανάλωση 
νερού ανά διάφορους τομείς. 

Περιέργως, χάρη στο νόμο για την πρό-
σβαση στις πληροφορίες, εννέα μεγάλοι 
εμφιαλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
Coca-Cola, Pepsi, Naya, Amaro και Eska, 
μπόρεσαν να εμποδίσουν το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος να παράσχει αυτά τα στοι-
χεία στους δύο οργανισμούς που τα ζήτη-
σαν.

 Ο νόμος για την πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες επιτρέπει την άρνηση παρο-
χής πληροφοριών, βάσει του εμπορικού 
απορρήτου, διάταξη που υπερισχύει του 
άρθρου 7 του νόμου περί υδάτων, το 
οποίο ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δι-
καίωμα, υπό τις προϋποθέσεις και εντός 
των ορίων που ορίζονται από νόμου, για 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
τους υδάτινους πόρους που κατέχουν οι 
δημόσιες αρχές».

Ακόμη και ο πρωθυπουργός, Francois 
Legault, ο οποίος βρέθηκε στο Magog στις 
ανατολικές πόλεις την Παρασκευή 13/5, 
δεν έκρυψε το γεγονός ότι αυτή η διάταξη 
δημιουργεί πρόβλημα.
«Πρέπει να αλλάξουμε ορισμένους νό-

μους για να έχουμε όλες τις πληροφορί-
ες; Είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά θέλω να 
παρακολουθήσουμε την κατάσταση σχετι-
κά με τη χρήση του νερού», είπε. «Είναι 
ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για το 
Κεμπέκ. Είναι ένας πόρος που είναι σημα-
ντικός για το Κεμπέκ, επομένως πρέπει να 
υπάρχει συνέχεια για το τι καταναλώνεται, 
συμπεριλαμβανομένων των εμφιαλω-
τών».

Αντί να υποβάλουν ένσταση για την 
απόρριψη πρόσβασης σε πληροφορίες, η 
Eau Secours και η CQDE αποφάσισαν να 
απευθύνουν έκκληση στο κοινό και ξεκι-
νούν μια εκστρατεία, καλώντας το κοινό 
να ζητήσει από την κυβέρνηση να αλλάξει 
τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που 
αφορούν τη χρήση του νερού. 
«Τα δικαστήρια εφαρμόζουν μόνο το 

υπάρχον νομικό πλαίσιο», δήλωσε ο δικη-
γόρος της Eau Secours, Marc Bishai. «Τί-
ποτα δεν εμποδίζει το κράτος να αλλάξει 
το νομικό πλαίσιο».

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ  
ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ

Ο Pétrin επιμένει στην ανάγκη συλλογής 
δεδομένων τώρα, γιατί η πίεση έχει ήδη 

αρχίσει να γίνεται αισθητή. «Φοβόμαστε 
ξεκάθαρα», είπε. «Τα υπόγεια ύδατα εί-
ναι νερό παγετώνων από την τελευταία 
εποχή των παγετώνων. Ο ρυθμός επανα-
φόρτισης αυτών των υδάτων είναι πολύ 
χαμηλός, σε σύγκριση με το ρυθμό από-
συρσης. Κάποια από τα υπόγεια ύδατα 
θα μας διαρκέσουν για δεκαετίες, ακόμη 
και αιώνες, όμως μικρότεροι θύλακες 
υδάτων που παρα–χρησιμοποιούνται, ναι, 
θα μπορούσαμε εύκολα να δούμε τα υπό-
γεια ύδατα να στεγνώνουν». 
«Έχουμε ήδη υδατικό στρες στο νότιο Κε-

μπέκ», είπε. «Γνωρίζουμε ότι ο δήμος του 
Sutton (στις ανατολικές πόλεις) παλεύ-
ει να βρει υπόγειους υδάτινους πόρους. 
Είναι μια περιοχή που περιβάλλεται από 
πολλή γεωργία και όλο και περισσότερες 
κατοικίες. Έχουμε κοινότητες όπως το 
Saint-Lin-Laurentides που λειτουργούσαν 
χωρίς νερό το περασμένο καλοκαίρι».

ΓΕΛΟΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
Οι έρευνες της Eau Secours την οδήγη-

σαν να μάθει το 2018 ότι οι εμφιαλωτές 
πλήρωναν μόλις 150.000 δολάρια σε πο-
σοστά για περίπου δύο δισεκατομμύρια 
λίτρα νερού που αντλούσαν. 
«Αυτό είναι περίπου 7 σεντς ανά 1.000 

λίτρα και κάθε πρώτα 75.000 λίτρα την 
ημέρα είναι δωρεάν. Επομένως, μπορού-
με κάλλιστα να τους δώσουμε το νερό», 
είπε ο Pétrin.

Σύμφωνα με το νόμο, κάθε κατανάλωση 
που υπερβαίνει τα 75.000 λίτρα την ημέ-
ρα κατά μέσο όρο σε ένα χρόνο πρέπει να 
δηλώνεται και αυτή η υπέρβαση υπόκει-
ται σε ένα μικρό τέλος 2,50$ ανά εκατομ-
μύριο λίτρα που λαμβάνονται. Ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Ελλάδας, απαιτούν τέλη πολ-
λών χιλιάδων δολαρίων ανά εκατομμύριο 
λίτρα που αποσύρονται.
Αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 

2018, αν και αποκαλύπτουν τη σχεδόν 
πλήρη απουσία οικονομικών περιορι-
σμών για τους εμφιαλωτές, δεν εντοπί-
ζουν πιθανά προβλήματα, επεσήμανε ο 
Bishai. 
«Για κάποιον που ενδιαφέρεται για την 

υγεία μιας λεκάνης απορροής, δεν είναι 
πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Χρειάζεσαι 
δεδομένα για να ξέρεις πού υπάρχουν 
πιέσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν», 
είπε.
«Πρέπει να αυξηθούν τα τέλη νερού;» 

ρώτησε ο Legault την Παρασκευή 13/5, 
χωρίς να κρύβει ότι η κατάσταση αρχίζει 
να απαιτεί περισσότερη προσοχή. «Με 
απασχολεί γιατί το νερό είναι δημόσιο 
αγαθό και είναι ένα δημόσιο αγαθό που 
γίνεται όλο και πιο σημαντικό και περι-
ζήτητο στον κόσμο. Είμαστε τυχεροί που 
έχουμε πολύ αλλά πρέπει να παρακολου-
θήσουμε το θέμα».

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ
Ένα από τα εμπόδια που περιβάλλουν 

μια πιο αυστηρή διαχείριση του νερού, 
είναι η ιδέα ότι στο Κεμπέκ έχει άφθονο 
νερό. 

«Υπάρχει μια κουλτούρα αφθονίας νε-
ρού που υπάρχει στο Κεμπέκ, η οποία εί-
ναι καλά αγκυροβολημένη στη φαντασία 
μας» είπε ο Πετρίν. «Δυστυχώς, αυτό που 
οι άνθρωποι δε συνειδητοποιούν, είναι 
ότι αυτό το νερό χρονολογείται από μια 
περίοδο παγετώνων, ότι κάθε ποσότητα 
νερού που αντλείται και υπερβαίνει την 
ικανότητα επαναφόρτισης είναι νερό που 
χάνεται».
«Το άλλο πράγμα που οι άνθρωποι δε 

συνειδητοποιούν, είναι ότι στο Κεμπέκ 
δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ νερό 
μέχρι τώρα, επειδή το κλίμα δε μας απαι-
τούσε να ποτίζουμε τη γεωργική μας γη», 
επαναλαμβάνοντας ότι «το Κεμπέκ δε θα 
ξεφύγει από την κλιματική αλλαγή και η 
ανάγκη για νερό, ιδιαίτερα στον αγροτικό 
τομέα, είναι πιθανόν να εκραγεί».
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Ξενόφερτα πρότυπα...
Επίσημη ημέρα αργίας η Δευτέρα 23 Μαΐου και μία από τις ελά-

χιστες στον Καναδά, αν βέβαια θελήσουμε να τις συγκρίνουμε 
με τις ελληνικές. 
Ο Αγγλικός Καναδάς γιορτάζει τα γενέθλια της βασίλισσας Victoria 

(24 Μαΐου 1819 – 22 Ιανουαρίου 1901) ενώ ο Γαλλικός Καναδάς 
τη μνήμη του εποίκου στρατιώτη Dollard des Ormeaux (23 Ιουλί-
ου1635 – 21 Μαΐου 1660).

Δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους που οφείλουμε 
να γιορτάζουμε τα δύο αυτά ιστορικά πρόσωπα. Ξεφυλλίζοντας 
την εγκυκλοπαίδεια, βλέπουμε πως η Βικτώρια υπήρξε η μακρο-
βιότερη βασίλισσα Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και 
Ιρλανδίας και αυτοκράτειρα των Ινδιών (πάνω από έξι δεκαετίες) 
σε περίοδο μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων. 

Γενεαλογικά είχε, σχεδόν εξ ολοκλήρου, γερμανική καταγωγή και 
ήταν η τελευταία εκπρόσωπος στο βρετανικό θρόνο του βασιλικού 
Οίκου Ανόβερου.

Μεταξύ των μεγάλων επιτευγμάτων της μοναρχίας της, συγκατα-
λέγονται η θεσμική μεταρρύθμιση προς μια συνταγματική μορφή 
πολιτεύματος και η επέκταση της Αυτοκρατορίας, η οποία έφτασε 
στο απόγειο της δύναμής της, διπλασιαζόμενη σε μέγεθος με την 
προσάρτηση των Ινδιών, της Αυστραλίας, του Καναδά και εδαφών 
της Αφρικής και του Νότιου Ειρηνικού.
Το 1858 παντρεύτηκε το Φρειδερίκο Γ’ της Γερμανίας, απέκτησαν 

οκτώ παιδιά, ανάμεσά τους ο Γουλιέλμος Β’ της Γερμανίας και η 
Σοφία, μετέπειτα Βασίλισσα της Ελλάδας. Οι συνεχείς δημόσιες 
παρουσίες της και οι απανωτές επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική 
των κυβερνήσεων του στέμματος, αύξησαν το κύρος του μοναρχι-
κού θεσμού στη χώρα.
Ο ρόλος της στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα του 19ου αι-

ώνα αναμφισβήτητα υπήρξε καθοριστικός. Το 1864 η Βικτώρια πα-
ραχώρησε στη συρρικνωμένη τότε Ελλάδα τα Επτάνησα, ως δώρο 
για την ανάδειξη στον ελληνικό θρόνο του ανιψιού της πρίγκιπα 
της Δανίας, Γουλιέλμου Γεωργίου.

Όμως, η παραδοσιακή πολιτική της βρετανικής αυτοκρατορίας 
για θαλάσσια κυριαρχία, οδήγησε στη στήριξη το 1878 της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, έναντι της ρωσικής, στο συνέδριο του 
Βερολίνου. Το αντάλλαγμα για τη διάσωση ουσιαστικά μετά την 
ήττα της στο ρωσο – τουρκικό πόλεμο τής «μεγάλης ασθενούς των 
Βαλκανίων», όπως ονομαζόταν τότε η οθωμανική αυτοκρατορία, 
ήταν η παραχώρηση στη Μεγάλη Βρετανία της Κύπρου... Η Βικτώ-
ρια ταύτισε το όνομά της με μία ολόκληρη εποχή.
Ο DOLLARD DES ORMEAUX γεννήθηκε στη Γαλλία και έδρασε 

στον Καναδά, όταν η χώρα του εξόριζε στην απομακρυσμένη τότε 
αμερικανική ήπειρο τους βαρυποινίτες κατάδικους και τις ανεπι-
θύμητες εταίρες. Υπερασπιστής των «αδικημένων» γαλλόφωνων 
εποίκων της Νέας Γαλλίας έπεσε στη μεγάλη μάχη του Long Sault 
σε ηλικία 25 χρονών και ηρωοποιήθηκε... Η 21η Μαΐου (ημέρα του 
θανάτου του) θεωρείται στο Κεμπέκ «Εθνική Ημέρα των Πατριω-
τών». 

Έχοντας 155 μόλις χρόνια ζωής ο Καναδάς, και ντοκουμέντα χρει-
άζεται αλλά και ήρωες ώστε να γράψει τη δική του ιστορία. Και 
δε χωρεί καμιά αμφιβολία, πως στην αχανή τούτη χώρα υπήρξαν 
και υπάρχουν αμέτρητα πρότυπα ηρωισμού, θάρρους και πατριω-
τισμού. Τα ξενόφερτα πρότυπα δεν επιτυγχάνουν τίποτε άλλο, από 
το να διαιωνίζουν ένα αναχρονιστικό και απόλυτα ξεπερασμένο 
αποικιακό καθεστώς...

Η θύραθεν Δικαιοσύνη
Είναι πρόδηλο, ότι η έννοια της Δικαιοσύνης 

ως αγαθό λογίζεται ως ύψιστο, διότι ικανο-
ποιείται λυσιτελώς η ρύθμιση των βιοτικών σχέ-
σεων μεταξύ των ανθρώπων και ανορθώνεται – 
αποκαθίσταται η διασαλευθείσα ατομική ειρήνη, 
ως προς τον θιγόμενο, καθότι η κατάφωρη αδικία 
ενός προσώπου, δημιουργεί μία εσωτερική έντα-
ση και τρώση της ψυχο-συναισθηματικής ισορρο-
πίας.

Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η ιερότητα της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως του 
τρόπου απονομής της και τα επιμέρους αναφυό-
μενα ζητήματα περί της ανεξαρτησίας της και λοι-
πές αναφυόμενες εξ αυτής προβληματικές, η ιδέα 
της Δικαιοσύνης δια την ανθρωπότητα εν γένει και 
δια τη συνοχή ενός έθνους-Κράτους ή μιας κοινω-
νίας, συνιστά μία παράμετρο η οποία ανάγεται εις 
το θεμελιώδη λίθο της ελευθερίας και της προό-
δου.

Η έννοια της Δικαιοσύνης παρομοιάζεται με το 
κορυφαίο μυστήριο της ζώσης Ορθοδόξου Πα-
ραδόσεως, ήτοι τη Θεία Μετάληψη, ακριβώς δια 
να προσδοθεί ανυπερθέτως η μέγιστη τιμή και ο 
απόλυτος σεβασμός ως προς την επίμοχθη στιγμή 
κατάφασης της ενοχής ενός δράστη ή την απαλ-
λαγή του από αυτή την ενοχή, και ούτω καθ’ εξής.
Η θεραπεία μέσω της Δικαιοσύνης συνιστά μία 

αντικειμενική πραγματικότητα και εις την απτή 
καθημερινότητα, ανεξαρτήτως του αγαθού αυτού 
ταύτου της «Δικαιοσύνης», καθότι η επίδοση μίας 
δικαστικής αποφάσεως, προς το διατακτικό της 
οποίας άπαντες οφείλουν, επί ρήτρα ποινική κυ-
ρώσεως, ή καταπτώσεως χρηματικής, διαπλάθει, 
αναμορφώνει μία προηγούμενη πραγματικότητα 
θετικά ή αρνητικά, η ισχύς της δηλαδή κυοφορεί 
μία νέα πραγματικότητα, εξ αυτού του λόγου η 
σπουδαιότητά της καθίσταται ανυπέρβλητη και 
αντικειμενικά σεβαστή.
Τηρουμένων των αναλογιών, η «πανάκεια» της 

δικαιοσύνης ιχνηλατεί την ποίηση καίτοι φαίνο-
νται δύο ασύμβατα πεδία, όμως ο καθείς δύναται 
δια γυμνού οφθαλμού να ψηλαφήσει, ότι η πρώτη 
αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ, πηγή έμπνευσης δια 
τη δεύτερη, όμως ανεξαρτήτως τούτου, η ποίηση 
συνιστά μία μορφή παραμυθίας, προς άπαντες 
τους ανθρώπους, άρα μία ομοιότητα ήδη συνάγε-
ται αιτιωδώς, δηλονότι η Δικαιοσύνη αποτελεί μία 
μορφή κοινωνικής ίασης και η Ποίηση μία μορφή 
ψυχικής θεραπείας, ως εκ τούτου το ζεύγμα αυτό 
συνυφαίνεται με κοινή συνιστώσα τις ευεργετικές 
συνέπειες δια τον άνθρωπο.

Περαιτέρω, η ποίηση αποτελεί μία ανοικτή και 
άπλετη, τρόπον τινά, οδό δια τον άνθρωπο, μία 
ορθάνοικτη εις το διηνεκές θύρα, μία εσαεί ανοι-
κτή αγκαλιά, δια της οποίας ο κάθε άνθρωπος, 
έχει την ευχέρεια να απολαύσει την καταφυγή 
προς αυτήν και να αποκομίσει τα αρκούντος τοι-
αύτα ψυχικά οφέλη, τα οποία θα καταστούν ικανά 
και πρόσφορα, δια την ισχυροποίηση και ενδυνά-
μωσή του.
Η ποίηση εις τις ημέρες εκλείπει, παρεκτός φω-

τεινών εξαιρέσεων, διότι έχουν ισοπεδωθεί αρχές 
και αξίες και έχουν συνθλιβεί και απεμποληθεί 
άπαντα εις το βωμό της εξουσίας και των χρημά-
των, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος καίτοι η ψυχή 

του διψά και κλαίει, δια αυτήν, ο ίδιος να την 
αγνοεί επιδεικτικά, στρεφόμενος μανιωδώς προς 
την αψίκορη ικανοποίηση των ακόρεστων υλικών 
αναγκών.

Ασφαλώς τα ως άνω σήμερον ακούγονται ως 
μία ηλιαχτίδα φωτός, ή μια κραυγή αγωνίας εις 
την παρακμιακή αποσύνθεση της κοινωνίας προς 
τη διολίσθηση προς το μηδενισμό, όμως υπάρχει 
αντίσταση, διότι μόνο δια μέσω της ιδέας κανείς 
επιτυγχάνει τους υψηλούς στόχους του οράματος, 
εξ αυτού του λόγου ο αγώνας δια τη Δικαιοσύνη 
συνεπάγεται αυτοδικαίως, ομοίως συντελείται και 
αντίστοιχος σιωπηρός αγώνας δια την πρόοδο ή 
την εξέλιξη της ποιήσεως, εις τα πνευματικά άνυ-
δρα χρόνια τα οποία ζούμε.
Το συναπάντημα της ποίησης με τη Δικαιοσύνη, 

συνιστά μία συμπυκνωμένη «τελεία», είναι το ση-
μείο τομής, κατά το οποίο τίκτετε μία καινοφανής 
πραγματικότητα, η οποία αναχαιτίζει τη ροή του 
χρόνου και ακινητοποιεί τον κόσμο,  η κυοφο-
ρηθείς αυτή νησίδα αποτελεί μία μαγική νεοπα-
γή πραγματικότητα, η οποία αποτελεί μία πηγή 
έμπνευσης δια της οποίας κανείς ανακαινίζεται, 
με αποτέλεσμα δια του παροδικού αυτού διαλείμ-
ματος της αμείλικτης πραγματικότητας ο άνθρω-
πος βιώνει διαφορετικά την πραγματικότητα, διό-
τι έχει καταστεί πιο δυνατός και πιο συνειδητοποι-
ημένος έχοντας αποκτήσει μία οντολογική λάμψη 
και μία ψυχική ανάταση, η οποία ακτινοβολεί και 
μεταλαμπαδεύεται εις τον κοινωνικό περίγυρο.
Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, ας κρατήσουμε εις 

τις καρδιές την άσβεστη φλόγα της ελπίδας μέσα 
από τη συνάφεια της δικαιοσύνης με την ποίηση, 
οι οποίες αμφότερες ενδύονται διαφορετικό και 
αυθύπαρκτο μανδύα, καίτοι εις τον πυρήνα τους 
είναι δομημένες να υπηρετούν τα ίδια και αυτά 
μεγάλα οράματα και αγαθά, ήτοι το διαρκή εξαν-
θρωπισμό, άρα λοιπόν ύπατο διακύβευμα εις τη 
διελκυστίνδα αυτή, αφενός της Δικαιοσύνης και 
εξ ετέρου της Ποίησης, η έμπεδης και ακροσφα-
λής ισορροπία, νυν και εις το διηνεκές, ως έπος 
ειπείν η παράμετρος η οποία αποτελεί ακρογωνι-
αίο λίθο μετουσίωσης τής ως άνω Ελπίδας, καθί-
σταται η Πίστη προς την αιώνια Ιδέα.

*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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ΤΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Μαύρο σε Τσακαλώτο και Ομπρελίστας! 
Σε κατάσταση δημιουργικής αμηχανίας ο ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από 
την εσωκομματική μάχη που έβγαλε ενισχυμένο τον Αλέξη

Η επόμενη μέρα των εσωκομματι-
κών εκλογών, βρίσκει τον ΣΥΡΙΖΑ σε 

μια κατάσταση δημιουργικής αμηχανί-
ας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι πέτυχε 
τον πρώτο στόχο του, που ήταν να παρα-
μερίσει την παλαιά φρουρά της «ιδιοκτη-
σίας» και να επιβάλει ένα μονοπρόσωπο 
αρχηγικό κόμμα, αλλά δεν είναι ακόμα 
βέβαιο πώς θα διαχειριστεί αυτόν τον 
«άθλο» από δω και πέρα.
Τη χαρά του ενίσχυσε ο θεαματικός κατα-

ποντισμός του Ευκλείδη Τσακαλώτου και 
των… «Ομπρελίστας». 

Ο πρώην υπουργός επί κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ πάτωσε στις κάλπες, πληρώνοντας 
τον απωθητικό ακαδημαϊκό ελιτισμό του. 
Αργά το βράδυ της Κυριακής 15/5, ο Α. 
Τσίπρας, παίρνοντας μια μικρή ρεβάνς 
από τον εσωκομματικό του αντίπαλο, δι-
ακήρυξε έξω από την Κουμουνδούρου ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα «άλλο κόμμα».

Θα αποτυπωθούν οι προθέσεις του, 
όπως σημειώνουν συνεργάτες του, στην 
επόμενη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής 
Επιτροπής, η οποία θα συνέλθει σε εύ-
θετο χρόνο, προκειμένου να εκλέξει το 
νέο γραμματέα και τα μέλη του Πολιτικού 
Συμβουλίου, που θα είναι πολύ λιγότερα 
από τα 47 σημερινά. 

Για τη θέση του γραμματέα «ακούστηκε» 
το όνομα της Μαριλίζας Ξενογιαννακο-
πούλου και του Χρήστου Σπίρτζη, αλλά 
ακόμα δεν είναι βέβαιο αν ο Δημήτρης 

Τζανακόπουλος βιάζεται να αφήσει το 
πόστο. Αμέσως μετά θα αρχίσει η κατάρ-
τιση των νέων ψηφοδελτίων για τις εκλο-
γές, με δεδομένη την απόφαση Τσίπρα να 
αντικαταστήσει τη σημερινή Κοινοβου-
λευτική Ομάδα με μια ακόμα πιο πρόθυ-
μη σε χειροκρότημα.
Το πρόσφατο αποτέλεσμα δεν το υποδέ-

χθηκαν όλες οι πλευρές στο κόμμα με τις 
ίδιες διαθέσεις. 

«Ήταν ένα καλό μήνυμα αλλά δε δη-
μιουργεί πολιτικό γεγονός» σχολίαζαν 
μέλη της «Ομπρέλας». Στα θετικά, όπως 
έλεγαν, συγκαταλέγεται η υψηλή για τα 
ισχνά μέχρι πρότινος δεδομένα του κόμ-
ματος συμμετοχή, η οποία σταθεροποιεί 
την καρέκλα του Α. Τσίπρα στο κόμμα. Στα 
αρνητικά, όπως σημείωναν, μετριούνται η 
απουσία της νέας γενιάς από τις κάλπες 
και, σε αντιδιαστολή, η πολυπληθής πα-

ρουσία ηλικιωμένων, όπως και το γεγονός 
ότι απουσίαζε ο κόσμος της «μεσαίας τά-
ξης» που θέλει προνομιακά ο Α. Τσίπρας 
να εκφράσει.

Για τους ανθρώπους του προέδρου, ο 
ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε το στοίχημα της συμμετο-
χής και οφείλει να δώσει την προσοχή του 
στις προσεχείς πολιτικές μάχες που θα του 
δώσουν μια δεύτερη κυβερνητική ευκαι-
ρία. Αυτό, όπως σημειώνουν, θα συμβεί 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα με-
τασχηματιστεί, όπως είχε αναγγείλει από 
την επομένη της εκλογικής ήττας του 2019 
ο Τσίπρας, σε μαζικό κόμμα εξουσίας και 
ότι το άνοιγμά του στην κοινωνία θα συ-
νοδευτεί από ένα πρόγραμμα φιλολαϊκό, 
αυτή τη φορά μεγάλων αλλαγών. Αυτό, 
βεβαίως, αργεί για την ώρα. 

Έχει ενδιαφέρον το πώς θα διαμορφωθεί 
ο νέος συσχετισμός στην Κεντρική Επιτρο-
πή. Τα μισά μέλη θα είναι γυναίκες, οι 
βουλευτές δε θα είναι πάνω από το 20%, 
ενώ τα 60 μέλη θα προέρχονται από τους 
συμμάχους. Η κατάταξη, όπως έλεγαν 
στελέχη της Κουμουνδούρου, ήταν μια 
«διαρκής μεταβλητή», με μόνο βέβαιο 
συμπέρασμα ότι οι προεδρικές δυνάμεις 
κατίσχυσαν των εσωκομματικών «αντιπά-
λων» της «Ομπρέλας», η οποία στη νέα 
Κεντρική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ενδεί-
ξεις, θα έχει μια εκπροσώπηση μικρότερη 
από αυτήν που υπολόγιζε.

© dimokratia.gr

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΨΗΦΙΣΤΕ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑ

•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΑΣ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (CHLSD) ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΛΑΒΑΛ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
•ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΑΔΑ

«ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΡ«ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΡ.. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑ 
ΩΣ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ»ΩΣ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ»

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Στις 24 Μαΐου στο CHATEAU ROYAL στις 7μμ, ελάτε να μάθετε για το όραμα ανάπτυξης που έχουμε, για τα Ελληνικά μας Σχολεία
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα επέστρεψε»: Ικανοποίηση στην Αθήνα 
από το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ 
Με χαμόγελα και αισιοδοξία 

επέστρεψε στην Ελλάδα από 
τις ΗΠΑ την Τετάρτη 18/5 η κυβερνητική 
αποστολή από την Ουάσιγκτον με επικε-
φαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς το 
πρόσημο από τις επαφές, τις συναντήσεις 
και τις ομιλίες του Έλληνα πρωθυπουργού 
στην αμερικανική πρωτεύουσα κρίνεται 
ως απολύτως θετικό.

Αμαλία Κάτζου 
© Newsbomb.gr

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές 
στη διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη, απο-
τυπώθηκε ότι οι ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο, 
καθώς η Ελλάδα προβλήθηκε και έγινε 
αποδεκτή ως πυλώνας σταθερότητας στη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το γεγονός άλ-
λωστε ότι στις επαφές του Έλληνα πρω-
θυπουργού κεντρικά ζητήματα αναδεί-
χθηκαν η αγορά των F35 από την Ελλάδα, 
τα ενεργειακά αλλά και η στάση της Αθή-
νας, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, επιβεβαιώνει την εκτίμηση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε συνέβαλε 
και η ιστορική, τόσο λόγω περιεχομένου 
όσο και επειδή ήταν η πρώτη Έλληνα πρω-
θυπουργού, ομιλία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, ο οποίος αξιοποίησε στο έπακρο την 
ευκαιρία να ξεδιπλώσει στο Κογκρέσο τις 
ελληνικές θέσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επί-
σκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ήταν απο-
λύτως επιτυχημένη και απαριθμούν τους 
λόγους:
-Ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη επίσκε-

ψη, καθώς η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά 
στο παγκόσμιο και περιφερειακό γίγνε-
σθαι, ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια 
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια χώρα 
πόλος σταθερότητας, δικαίου, ασφάλειας 
και ανάπτυξης. Μια χώρα που κρατάει τα 
κλειδιά της ειρήνης και της ενεργειακής 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 
Μια χώρα της οποίας η κληρονομιά, σε 
αξίες και αρχές, αναγνωρίζεται ως η πηγή 
του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.
-Η Ελλάδα είναι ο ηθικός θεματοφύλακας 

της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
-Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, πέρα από ιστορική 

φιλία, σήμερα έχουν αμοιβαία συμφέρο-
ντα και κοινές καταστατικές αρχές.

-Η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια δυ-
ναμώνει με την πρόοδο που εξασφαλίζει 
η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού 
της, χάρη στο σχέδιο της Κυβέρνησης.
-Ο λαός είδε τα αποτελέσματα των μεγά-

λων πολιτικών μας επιλογών και της ερ-
γώδους προσπάθειάς μας. «Είμαστε πια 
στο επίπεδο που μας αξίζει και αυτό είναι 
αφετηρία για να πάμε ακόμα καλύτερα» 
προσθέτουν κυβερνητικές πηγές.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η πρόε-

δρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των 
ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, χρησιμοποίησε τα 
πλέον κολακευτικά λόγια για τον Έλληνα 
πρωθυπουργό, λίγο μετά την ολοκλήρω-
ση της ομιλίας του κ. Κυριάκου Μητσοτά-
κη στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η κ. Πελόζι χαρακτήρισε την ομιλία του 
πρωθυπουργού ως την πιο συγκλονιστι-
κή που έχει ακούσει στο Κογκρέσο, με 
την ίδια να σπεύδει και να συγχαίρει τον 
κ. Μητσοτάκη για τα πολλαπλά μηνύμα-
τα που εξέπεμψε, επισημαίνοντας με νόη-
μα πως μια τέτοια ομιλία θα μπορούσε να 
συγκριθεί μόνο με του πρώην προέδρου 
της Τσεχίας, Βάτσλαβ Χάβελ το 1990, επί-
σης στο Κογκρέσο και η οποία είχε διακο-
πεί 23 φορές από τα παρατεταμένα χειρο-
κροτήματα.

Ο ΕΛΙΓΜΟΣ ΜΕ ΤΑ F35
Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη η ανακοίνωση ότι η 
Ελλάδα προτίθεται να ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τις Ένοπλες Δυνάμεις της 
αλλά και τη θέση της στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, προχωρώντας σε αγορά μιας 
μοίρας των F35. Ορίζοντας της αγοράς 
αυτής, εάν συμφωνηθούν όλοι οι παρά-
μετροι, είναι το 2028, οπότε και αναμέ-
νεται να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 
αναβάθμισης των F16, με κυβερνητικές 
πηγές να εξηγούν ότι «θα αναζητηθεί 
και ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης 
μίας τέτοιας μακρόχρονης επένδυσης για 
την Ελλάδα του 2030». Στο πλαίσιο αυτό, 
μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και 
στο ενδιαφέρον της Lockheed Martin να 
επενδύσει προσεχώς στην ΕΑΒ, με τις κυ-
βερνητικές πηγές να ξεκαθαρίζουν πως η 
ΕΑΒ θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, 
με την αμερικανική εταιρεία να αποκτά 
ένα μειοψηφικό πακέτο.

Δε θα πρέπει εξάλλου να διαφεύγει της 
προσοχής κανενός, και σίγουρα αυτό δε 
συμβαίνει στην Άγκυρα, ότι η Τουρκία έχει 
αποκλειστεί από το πρόγραμμα κατα-
σκευής των F35 μετά την απόφασή της να 
προμηθευτεί τους πυραύλους S-400 από 
τη Ρωσία.
Το πόσο αποφασισμένη είναι η ελληνι-

κή πλευρά να προχωρήσει στην αγορά 
των F35 προκύπτει από το γεγονός, ότι κυ-
βερνητικές πηγές εξηγούσαν, πως η επι-
στολή ενδιαφέροντος για την αγορά των 
συγκεκριμένων μαχητικών αναμένεται να 
αποσταλεί σύντομα.

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Από τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτά-

κη στις ΗΠΑ δε θα μπορούσαν να λείψουν 
και οι αναφορές στα ελληνοτουρκικά, με 
τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσι-
άζει με αποδείξεις – δείχνοντας χάρτες 
της προκλητικής «Γαλάζιας Πατρίδας» 
της Τουρκίας – την προκλητική στάση της 
Άγκυρας, τόσο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Τζο Μπάιντεν, όσο και στην πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.
Μετά την αναφορά του κ. Μητσοτά-

κη στο θέμα της Τουρκίας κατά την ομι-
λία του στο Κογκρέσο, η κυρία Πελόζι, η 
οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές 
κράτησε τους χάρτες που της έδωσε ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός, εμφανίστηκε ιδι-
αιτέρως ενοχλημένη για τις πρακτικές της 
Άγκυρας, κάτι μάλιστα που το εξέφρασε 
με εμφανή ένταση στον Αμερικανό πρόε-
δρο. Είναι χαρακτηριστικό δε, το γεγονός, 
πως η Νάνσι Πελόζι είχε πολύ πιο έντονη 
αντίδραση από τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν.

Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό είναι το γε-
γονός, ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός συ-
νέστησε την προσοχή τής γερουσίας στο 
κομμάτι των εξοπλιστικών και σε ποιους 
εγκρίνουν την πώληση όπλων, με τη Νάν-
σι Πελόζι να συντάσσεται και πάλι στο 
πλευρό της Ελλάδας, κάτι που αποδεικνύ-
ει ότι η πώληση F-16 στην Τουρκία δε θα 
πάρει εύκολα την έγκριση του κογκρέσου.
Στέλνοντας, δε, για άλλη μια φορά μή-

νυμα στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ανέφερε στην ομιλία του ότι «η Ελ-
λάδα πάντα επιζητά την ειρήνη και τείνει 
χείρα φιλίας στους γείτονες. Ένα πλαίσιο 
υπάρχει για να λύσουμε τις διαφορές μας. 
Το Διεθνές Δίκαιο και οι πράξεις καλής 

γειτονίας. Θα είμαι σαφής. Δε θα δεχθού-
με καμία πράξη παραβίασης της εθνικής 
μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας 
ακεραιότητας. Αυτό περιλαμβάνει και τις 
υπέρ-πτήσεις και όσα αναφέρονται για 
τα ελληνικά νησιά και πρέπει να σταμα-
τήσουν άμεσα» επικρίνοντας τη στάση 
της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, με τη φράση «το 
τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε στη 
Συμμαχία είναι μια πηγή αστάθειας. Ζητώ 
να το λάβετε υπόψη σας όταν συζητά-
τε ζητήματα εξοπλισμού στην Ανατολική 
Μεσόγειο».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΡΑΤΟΣ
Ευτυχής και υπερήφανος για το γεγονός, 

ότι η παρουσία του στο Κογκρέσο γέμισε 
με περηφάνια την Ελληνοαμερικανική 
κοινότητα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης στο χαιρετισμό του σε δείπνο, που ορ-
γάνωσαν προς τιμήν του εκπρόσωποι Ελ-
ληνοαμερικανικών οργανώσεων τα ξημε-
ρώματα της Τετάρτης 18/5 (ώρα Ελλάδας).
«Σας ευχαριστώ για τη στήριξη σας, σή-

μερα είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για την 
Ελλάδα, την Κύπρο, έχετε κάθε λόγο να 
αισθάνεστε περήφανοι και εγώ αισθάνο-
μαι περήφανος» είπε χαρακτηριστικά ο 
Έλληνας πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, 

το μήνυμα, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει 
την προσπάθειά της να γίνει η Ελλάδα μο-
ντέρνο κράτος που αξίζει σε όλους, κάνο-
ντας ειδική αναφορά ως «ενδιαφέρουσα 
εξέλιξη» στο γεγονός ότι πλέον επιστρέ-
φουν στη χώρα αυτοί που έφυγαν τα χρό-
νια της οικονομικής κρίσης.

Όπως τόνισε, αυτό συμβαίνει όχι μόνο 
γιατί πλέον υπάρχουν καλές δουλειές 
και η ανεργία μειώνεται αλλά πρωτίστως, 
γιατί η μακροπρόθεσμη προοπτική της 
χώρας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε 

στη συνάντηση που είχε με τον Τζο Μπάι-
ντεν, λέγοντας ότι από την πλευρά του 
υπογράμμισε τη σημασία της διμερούς 
σχέσης εντός του πλαισίου της νέας ενερ-
γειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική 
Μεσόγειο, όπου η χώρα μας καθίσταται 
πλέον πύλη εισόδου προς την Ευρώπη 
για το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, 
ενώ κατέληξε ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance
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for co-ownerships
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Withdrawals
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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.

Καλό το χειροκρότημα,  Καλό το χειροκρότημα,  
αλλά πενιχρά τα εθνικά έσοδα…αλλά πενιχρά τα εθνικά έσοδα…

Οι συνομιλίες του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσι-

γκτον επιβεβαιώνουν το δυσάρεστο κα-
νόνα –από την αρχή της θητείας του– για 
μέγιστες αποδόσεις στην επικοινωνιακή 
εικόνα και ελάχιστα αποτελέσματα στα 
ζητήματα ουσίας με τις ΗΠΑ, στα εθνικά 
έσοδα. 

Αλέξανδρος Τάρκας* 
© slpress.gr

Το 2019-2020, επί κυβέρνησης Τραμπ, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης ήλπιζε ότι θα έπει-
θε την Ουάσιγκτον να αναλάβει πρωτο-
βουλία μακράς πνοής για την εκτόνωση 
της έντασης στο Αιγαίο και, ενδεχομένως, 
την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημο-
νίου.

Οι κινήσεις αποδείχθηκαν χαμηλού επι-
πέδου, με δηλώσεις του τότε υπουργού 
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και διακριτι-
κές παραστάσεις του τότε πρεσβευτή των 
ΗΠΑ στην Άγκυρα, Ντέιβιντ Σάτερφιλντ, 
προς Τούρκους αξιωματούχους. Ταυτό-
χρονα, οι Ντόναλντ Τραμπ και Μάικ Πο-
μπέο κατέστησαν σαφείς στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη τους κινδύνους και τις συνέ-
πειες του βιαστικού σχεδίου του, για την 
ανάθεση των ελληνικών τηλεπικοινωνια-
κών δικτύων 5G στην Κίνα.
Από τις αρχές του 2021, επί κυβέρνησης 

Μπάιντεν, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να 
εξασφαλίσει την παρουσία ούτε ενός χα-
μηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου 
στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της 
Επανάστασης. Ούτε, πολύ περισσότερο, 
να ενταχθεί η Σκύρος στο αναθεωρημένο 
κείμενο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυ-
ντικής Συνεργασίας (MDCA).

Παραμένει μυστήριο πώς, γιατί και ελπί-
ζοντας σε ποιον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είχε απόλυτη βεβαιότητα για την αμερικα-
νική συναίνεση ως προς τη Σκύρο. 

Όχι μόνο δεν εμπιστεύτηκε την αντίθετη 
ενημέρωση από τα πεπειραμένα μέλη της 
διαπραγματευτικής ομάδας των υπουρ-
γείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, 
αλλά εξέφρασε και την απόλυτη πεποί-
θησή του σε δύο Αμερικανούς γερουσια-
στές – επισκέπτες του, αφήνοντας άναυδο 
τον παριστάμενο, τότε πρεσβευτή, Τζέφρι 
Πάιατ. Δυστυχώς, η αδυναμία αποτελε-
σματικών παρεμβάσεων του Κυριάκου 
Μητσοτάκη αποδείχθηκε και με την προ 
μηνών άρση της αμερικανικής υποστήρι-
ξης στο σχέδιο για τον αγωγό EastMed.
Το έργο όντως ήταν και παραμένει ανε-

δαφικό (οικονομικά και τεχνικά) και ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης επιδίωξε να υποβαθ-
μίσει τη σημασία της αρνητικής εξέλιξης 
φέτος, αλλά ήταν ο ίδιος που δήλωνε τα 
αντίθετα προ διετίας. Έκρινε πως «η συμ-
φωνία EastMed έχει οικονομική, αναπτυ-
ξιακή και γεωστρατηγική διάσταση», κα-
θώς «ο αγωγός θα αναβαθμίσει την υπε-
ραξία και τον περιφερειακό ρόλο Ελλάδας 
και Κύπρου, δίνοντας επίσης στρατηγικό 
βάθος στη συνεργασία μας με το Ισραήλ».

ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Υπό αυτά τα δεδομένα, η τρέχουσα επί-

σκεψη Μητσοτάκη διαθέτει τη θετική 
πτυχή της τιμής που αποδίδει το Κογκρέ-
σο με τον –καθυστερημένο λόγω Covid– 
εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης. 
Όσο κι αν πρόκειται για εθιμοτυπική πρω-
τοβουλία, χάρη στη συνδρομή ανώτερων 
στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος, το 
μήνυμα για την πίστη των δύο χωρών στις 
κλασικές αξίες έχει βαρύτητα. Πάντως, 
πραγματικό διπλωματικό ζητούμενο είναι 
οι συμβολισμοί να μεταφραστούν σε μελ-
λοντική στήριξη του Κογκρέσου στις ελλη-
νικές θέσεις.

Δεύτερο θετικό στοιχείο αποτελούν οι 
αυξημένες –λόγω του πολέμου στην Ου-

κρανία– πιθανότητες ανάδειξης της Ελ-
λάδας σε ενεργειακό κόμβο για την ευ-
ρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η πορεία του 
εγχειρήματος θα κριθεί, σε μεγάλο βαθμό, 
από τον προγραμματισμό συνάντησης 
των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύ-
πρου και Ισραήλ με τον Αμερικανό ομό-
λογό τους («σχήμα 3+1») μέχρι τα τέλη 
του έτους και τη συμφωνία επί χρονοδι-
αγράμματος για την επίτευξη συγκεκριμέ-
νων στόχων.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κριθεί ποιο 
ενεργειακό σχέδιο θα είναι οικονομικά βι-
ώσιμο, ώστε αργότερα να εξασφαλιστούν 
ίσως και αμερικανικά κεφάλαια. Αντίθε-
τα, παρά τις επικοινωνιακές διαρροές, ο 
πρωθυπουργός δεν πέτυχε το παραμικρό, 
γενικά, για την Τουρκία και, ειδικά, για την 
αποτροπή αναβάθμισης των τουρκικών 
F-16. Οι επισημάνσεις για την τουρκική 
επιθετικότητα (συμπεριλαμβανομένων 
των υπέρ-πτήσεων κατοικημένων νησιών 
του Αιγαίου) απαντώνται με την αμερικα-
νική υπογράμμιση της ανάγκης επίδειξης 
«υπομονής» για τα συμφέροντα της Δύ-
σης και της Ελλάδας, ώστε η Άγκυρα να μη 
διολισθήσει προς τη Μόσχα ή τον ακραίο 
ισλαμισμό.
Το βάσιμο επιχείρημα της Αθήνας, ότι 

η αμερικανική νομοθεσία κυρώσεων 
CAATSA πρέπει να καλύπτει, συνολικά, 
και τους τουρκικούς S-400 και τα F-16, δε 
γίνεται δεκτό στην Ουάσιγκτον. Στην κα-
λύτερη περίπτωση αντιμετωπίζεται με 
επίσημη σιωπή και την ανεπίσημη διαβε-
βαίωση ότι, ούτως ή άλλως, η διαδικασία 

έγκρισης του τουρκικού αιτήματος για τα 
αεροσκάφη θα απαιτήσει μεγάλο χρονι-
κό διάστημα. Όμως, το πρόβλημα για τα 
ελληνικά συμφέροντα είναι ότι υπάρχουν 
εξαιρέσεις στους κανόνες της CAATSA που 
θα αξιοποιηθούν έντεχνα από την Άγκυρα.

Γι’ αυτό και το τουρκικό αίτημα είναι 
διπλό, με στόχο αφενός την αγορά νέων, 
αφετέρου την αναβάθμιση υφιστάμενων 
αεροσκαφών. Αν αποδειχθεί αδύνατη η 
αγορά, θεωρείται βέβαιη η έγκριση της 
αναβάθμισης των παλαιότερων F-16. Και 
αν υπάρξουν εμπόδια στη συνολική ανα-
βάθμισή τους, θα προωθηθεί, πολιτικά 
και νομικά, ο σταδιακός εκσυγχρονισμός 
επιμέρους συστημάτων των μαχητικών, 
ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το 
ίδιο.

*Ο Αλέξανδρος Τάρκας είναι εκδότης 
του μηνιαίου περιοδικού «Άμυνα και Δι-
πλωματία» και αρθρογράφος στην εφη-
μερίδα «Δημοκρατία». Επικεφαλής της 
«Expansion», μιας ελληνικής εταιρίας με 
εξειδίκευση σε συμβάσεις των κλάδων 
άμυνας και ασφάλειας, καθώς και σε 
εκτιμήσεις επιχειρηματικού ρίσκου και 
ελέγχους due diligence στις χώρες της ΝΑ 
Μεσογείου σε συνεργασία με κορυφαία 
συμβουλευτική εταιρία των ΗΠΑ. Έχει 
εργαστεί ως σύμβουλος στο υπουργείο 
Εξωτερικών και ως συνεργάτης μελών 
του Κοινοβουλίου. Είναι συγγραφέας 
τριών βιβλίων για τα Βαλκάνια και ολο-
κληρώνει ένα νέο για τις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις και το Κυπριακό.
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Αφήνοντας σταδιακά πίσω μας την 
πανδημία, οι Επαρχιακές Κυβερνή-

σεις του Καναδά έχουν αφαιρέσει σχεδόν 
όλα τα μέτρα υγείας για τον Covid-19. Έχει 
παραμείνει ως υποχρεωτικό μέτρο, μόνο 
οι μάσκες σε Μέσα Μεταφοράς και Νοσο-
κομεία – Γηροκομεία.

Από την άλλη πλευρά, η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση, θεωρεί ότι πρέπει να εξα-
κολουθήσει μία πιο σκληρή γραμμή σε 
όσους δεν έχουν ακόμα αποφασίσει να 
λάβουν την προληπτική θεραπεία του 
εμβολιασμού, κι έτσι τους έχει αποκλεί-
σει από κάποιες βασικές δραστηριότητες, 
όπως για παράδειγμα τα ταξίδια.

Σε αυτή την οπωσδήποτε αντίθετη αντι-
μετώπιση της κατάστασης, που φαντά-
ζει ακραία για κάποιους, έχει αντιταχθεί 
ο ηγέτης του πολιτικού κόμματος PPC 
(People’s Party of Canada), Maxime 
Bernier (φωτ.), ο πρώην πρωθυπουρ-
γός του Newfoundland & Labrador, Brian 
Peckford και ακόμα πέντε καναδοί πολί-
τες, οι οποίοι έχουν καταφύγει στη δικαι-
οσύνη κατά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνη-
σης!
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έχει εκδώ-

σει διαταγή για εκδίκαση της υπόθεσης, 
η οποία ασκήθηκε από το Κέντρο Δικαιο-
σύνης του Καναδά και η ακρόασή της έχει 
οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. 

Από τις τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις, 
οι δύο έχουν ασκηθεί από τον πρώην πρω-
θυπουργό, Brian Peckford. Η υπόθεση εκ-
δικάζεται σε ταχεία βάση, δεδομένης της 
σοβαρής παραβίασης του Καναδικού Συ-
ντάγματος και του Χάρτη Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων  σχετικά με την Κινητικότητα, 
όπως ισχυρίζονται οι ενάγοντες. 

Όπως αναφέρεται μάλιστα από το γρα-
φείο του κ. Μπερνιέ «Ο αξιότιμος Maxime 
Bernier, ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος του 
Καναδά, εμποδίζεται να συμμετάσχει 
πλήρως στον πολιτικό του ρόλο με εντολές 
που εκδίδονται από το Transport Canada, 
υπό τις οδηγίες του πρωθυπουργού. Ο κ. 
Μπερνιέ εκπροσωπείται από το δικηγόρο 
τού Κεμπέκ, Σάμιουελ Μπαχάντ, εξωτερι-
κό σύμβουλο του Κέντρου Δικαιοσύνης».
«Με την εφαρμογή αυτών των εντολών, 

ο κ. Μπερνιέ περιορίζεται από τη συμ-
μετοχή σε δημοκρατικές συζητήσεις και 
την εκλογική διαδικασία. Ως ηγέτης του 
πέμπτου μεγαλύτερου πολιτικού κόμμα-
τος στον Καναδά, το 2021, ο κ. Μπερνιέ 

«πέταξε» περισσότερα από 79.000 χιλιό-
μετρα για εργασιακούς σκοπούς. Ως αρ-
χηγός κόμματος, ο κ. Μπερνιέ καλείται 
να προσεγγίζει χιλιάδες ανθρώπους κάθε 
χρόνο και να συμμετέχει σε διάφορες πο-
λιτικές, πνευματικές και φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες σε όλες τις περιοχές της 
χώρας. Τα ταξίδια, εκτός από αεροπορι-
κώς, είναι λογικά εφικτά μόνο σε σχετικά 
περιορισμένη ακτίνα της κατοικίας του 
στο Κεμπέκ», αναφέρεται σε Δελτίου Τύ-
που.
Να υπενθυμίσουμε ότι, στις 30 Οκτω-

βρίου 2021, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι όποιος ταξιδεύει αερο-
πορικώς, με τρένο ή πλοίο, πρέπει να 
έχει λάβει δύο δόσεις εμβολίων για την 
Covid-19. 
«Η εντολή εμβολιασμού στα ταξίδια 

εμπόδισε περίπου έξι εκατομμύρια μη 
εμβολιασμένους Καναδούς (15% του πλη-
θυσμού του Καναδά) να ταξιδέψουν εντός 
ή εκτός του Καναδά. Οι Καναδοί δεν μπο-
ρούν να ταξιδέψουν για να βοηθήσουν 
άρρωστους αγαπημένους, να πάνε στη 
δουλειά, να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο, 
να επισκεφθούν την οικογένεια και τους 
φίλους τους, να κάνουν διεθνείς διακο-
πές και να ζήσουν μια συνηθισμένη ζωή 
όπως άλλοι πολίτες», σύμφωνα με τον κ. 
Μπερνιέ.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέθεσε 

στοιχεία τον Απρίλιο εξ ονόματος 16 μαρ-
τύρων, συμπεριλαμβανομένων 5 ειδικών 
για την υπεράσπιση της ταξιδιωτικής 
απαγόρευσης. 

Από την άλλη πλευρά, οι ενάγοντες 
κατέθεσαν και αυτοί νέα επιστημονικά 
στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύουν ότι 
η εξάπλωση του Covid-19 δεν έχει σχέση 
με το πρόγραμμα εμβολιασμού, ενώ τα 
εμβόλια συνδέονται με πιθανές βλάβες, 
όπως η μυοκαρδίτιδα και επιπτώσεις στη 
γονιμότητα. 
Οι δικηγόροι του Κέντρου Δικαιοσύνης 

συμμετέχουν επί του παρόντος σε κατ' 
αντιπαράσταση εξέταση κυβερνητικών 
μαρτύρων εν όψει της πλήρους δίκης το 
Σεπτέμβρη. Η διαδικασία βρίσκεται σε 
εξέλιξη και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου. 
Το πρόγραμμα της αγωγής έχει ως εξής:
-30 Μαΐου 2022 | Ολοκλήρωση της κατ› 

αντιπαράσταση εξέτασης για τις ένορκες 
βεβαιώσεις των αιτούντων 
-30 Ιουνίου 2022 | Ολοκλήρωση της κατ› 

αντιπαράσταση εξέτασης για τις ένορκες 
καταθέσεις των ερωτηθέντων 

-20 Ιουλίου 2022 | Επίδοση και κατάθεση 
των αρχείων των αιτούντων 
-2 Σεπτεμβρίου 2022 | Επίδοση και κατά-

θεση του φακέλου του ερωτώμενου 
-19-23 Σεπτεμβρίου 2022 | Ακρόαση 
Η NewsfirstMultimedia επικοινώνη-

σε με το γραφείο του κ. Bernier για 
μία συνέντευξη, την οποία αποδέ-
χτηκε ο ηγέτης του κόμματος PPC (εί-
ναι το 5ο κόμμα σε ψήφους στις προ-
ηγούμενες ομοσπονδιακές εκλογές). 
Ακολουθεί η συνέντευξη:

Του Αντώνη Μπότσικα
antonis@newsfirst.ca

Νewsfirst: Κύριε Bernier, σε τι βασίσατε το σκεπτικό σας για να κινηθείτε νομικά 
κατά της κυβέρνησης σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους πολίτες 
που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν;
Μ. Bernier: «Η νομική μου αμφισβήτηση βασίζεται στον ιδιαίτερο ρόλο μου ως 

ηγέτης ομοσπονδιακού κόμματος που χρειάζεται να ταξιδέψει για να κάνει σωστά 
τη δουλειά του. Αν το δικαστήριο δεχθεί τα επιχειρήματά μου όπως και του πρώην 
πρωθυπουργού Brian Peckford και άλλων που έχουν κινήσει παρόμοιες υποθέσεις (η 
ακρόαση όλων των υποθέσεων θα γίνει την ίδια ημέρα), τότε όλοι οι μη εμβολιασμέ-
νοι θα ωφεληθούν από την απόφαση. Το σκεπτικό μου επεξηγείται στη συνημμένη 
ένορκη κατάθεση».

 
Νewsfirst: Η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τα ταξίδια έρχεται σί-

γουρα σε αντίθεση με το Σύνταγμα του Καναδά και το Χάρτη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Ωστόσο, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο 
και γίνεται λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία, για την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτό;

Μ. Bernier: «Αυτό το επιχείρημα είναι αβάσιμο και δεν έχει νόημα. Όλοι, εμβολι-
ασμένοι και μη, μπορούν να κολλήσουν και να μεταδώσουν τον ιό. Η αποτροπή των 
μη εμβολιασμένων από το να ταξιδέψουν δεν έχει καμία απολύτως επίδραση στη 
δημόσια υγεία».

 
Νewsfirst: Τις τελευταίες εβδομάδες, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο στον Κα-

ναδά: Αφενός, οι επαρχιακές κυβερνήσεις ακύρωσαν όλα τα μέτρα που σχετίζο-
νται με την πανδημία και επέτρεψαν όλες τις δραστηριότητες για όλους τους πο-
λίτες, χωρίς διακρίσεις ως προς τον εμβολιασμό, και αφετέρου, η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση επιμένει να απαγορεύονται τα ταξίδια στους μη εμβολιασμένους. Γιατί 
πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσες πολλές αντίθετες αποφάσεις;
Μ. Bernier: «Γιατί ο πρωθυπουργός παίζει πολιτικά παιχνίδια με αυτό το θέμα, αντί 

να κυβερνά για το καλό όλων των Καναδών. Κατά τις εκλογές του περασμένου φθινο-
πώρου, χρησιμοποίησε τις εντολές εμβολίων και τον ευρέως διαδεδομένο φόβο για 
τον κορωνοϊό μεταξύ των Καναδών, ως «εργαλείο» για να αυξήσει την υποστήριξή 
του. Αυτό φάνηκε όταν επιτέθηκε στους ανεμβολίαστους, τους οποίους χαρακτήρι-
σε ως ρατσιστές και μισογύνηδες. Νομίζω ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αυτό το 
θέμα, για να προσποιηθεί ότι είναι υπέρμαχος της δημόσιας ασφάλειας, ακόμα κι 
αν δεν έχει καμία βάση στην επιστήμη. Διχάζει τους Καναδούς και περιθωριοποιεί 
περίπου το 15% αυτών που είναι ανεμβολίαστοι, επειδή πιστεύει ότι εξακολουθεί 
να τον ωφελεί πολιτικά».

 
Νewsfirst: Οι πολίτες βλέπουν δύο εντελώς αντίθετες αποφάσεις και δεν ξέρουν 

σε ποια επιστήμη να πιστέψουν. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Υπάρχει κά-
ποιος συγκεκριμένος λόγος; Είναι η πανδημία ιατρικό ή πολιτικό ζήτημα;
Μ. Bernier: «Θα έπρεπε να έχει παραμείνει ιατρικό ζήτημα αλλά δυστυχώς έχει πο-

λιτικοποιηθεί σε εξαιρετικό βαθμό, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη απάντηση. 
Όταν χρησιμοποιείτε μια πανδημία ως πρόσχημα για να περιοριστεί η ελευθερία 
του λόγου και δημιουργούνται κάθε λογής νέα προγράμματα, που δε θα ήταν απο-
δεκτά σε κανονικούς καιρούς, και όταν ξοδεύονται δισεκατομμύρια δολάρια για να 
στηριχτεί η οικονομία ως συνέπεια περιττών περιορισμών, τότε είναι αναπόφευκτο 
ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να δικαιολογηθούν πολιτικά όλα αυτά τα μέτρα».

Στο τέλος, ο κ. Bernier σε ερώτησή μας, είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, μετά 
τη δικαστική αγωγή, δεν είχε μαζί του καμία επικοινωνία…

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο θα αποφασίσει  Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο θα αποφασίσει  

για τους μη εμβολιασμένους Καναδούςγια τους μη εμβολιασμένους Καναδούς
Ο Maxime Bernier, ο Brian Peckford και ακόμα πέντε άτομα, άσκησαν νομική προσφυγή  Ο Maxime Bernier, ο Brian Peckford και ακόμα πέντε άτομα, άσκησαν νομική προσφυγή  
κατά της Κυβέρνησης του Καναδά για τις απαγορεύσεις ταξιδιών των μη εμβολιασμένων κατά της Κυβέρνησης του Καναδά για τις απαγορεύσεις ταξιδιών των μη εμβολιασμένων 
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Από τις 21 Μαίου, επιστρέψαμε στο 1570ΑΜ 
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 
1570AM

Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 
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Ο φαρμακοποιός σας
 

Αναστάσιος Αναγνωστόπουλος

ΥΓΕΙΑ
ΕΥΕΞΙΑ

Κοντά
σας σε
κάθε

βήμα!

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ
σας παρουσιάζουν:

Hμερίδες ενημέρωσης

Μαΐου
22

Αίθουσα εκδηλώσεων
Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού
4865 du Souvenir
Laval

Απαντήσεις σε όλες σας               
 τις ερωτήσεις
Διευκρίνιση ορισμών
Τι πληρώνετε και πώς χρεώνεστε
Δωρεάν μέτρηση σακχάρου
Δωρεάν μέτρηση πίεσης

Κυριακή, 11.30 μμ

Μαΐου
29

Φουαγιέ Ελληνικού 
Κοινοτικού Κέντρου 

«Αδριανός Μαρής» 
5757 Wilderton, Montreal

 

Κυριακή, 11.30 μμ

Προ των πυλών η «Παγκόσμια Κυβέρνηση»! 
Η κρίσιμη ψηφοφορία που θα δίνει υπερεξουσίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Οι εξελίξεις με αφορμή τον κορωνο-
ϊό φαίνεται ότι είναι ραγδαίες και ο 

κόσμος σε λίγο διάστημα (όπως υπολο-
γίζουν οι σχεδιαστές του) δεν πρόκειται 
να είναι ο ίδιος, καθώς ο ΟΗΕ είναι διατε-
θειμένος να προχωρήσει στην «αφαίρε-
ση» της κυριαρχίας των χωρών επί ζητη-
μάτων υγείας!
Όλο και περισσότεροι πλέον μιλού-

σαν για την ανάγκη μιας παγκόσμιας κυ-
βέρνησης, ενός παγκόσμιου ηγέτη που 
θα ελέγχει τα κράτη. Αυτό είναι το όνειρο 
ορισμένων και με κάθε τρόπο και αφορ-
μή προσπαθούν να το υλοποιήσουν.

Έτσι, στο διάστημα 22-28 Μαΐου, 
ο ΠΟΥ ετοιμάζει μια ψηφοφορία, για το 
αν θα πρέπει να αφαιρεθεί ή όχι η κυρι-
αρχία 194 χωρών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Ηνωμένων Πολιτειών!

Ως μέρος του στόχου Μεγάλης Επανεκ-
κίνησης του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ, ο ΠΟΥ στοχεύει να τροποποιή-
σει μια συνθήκη που θα τους δώσει πα-
γκόσμιο έλεγχο στην ανθρώπινη υγεία.
Αυτό θα γίνει για την ετοιμότητα της 

επόμενης πανδημίας και θα παρέχει στον 
ΠΟΥ την απόλυτη εξουσία στην παγκό-
σμια βιο-ασφάλεια, όπως την εξουσία να 
εφαρμόζει ψηφιακές ταυτότητες / διαβα-
τήρια εμβολίων, υποχρεωτικούς εμβο-
λιασμούς, ταξιδιωτικούς περιορισμούς, 
τυποποιημένη ιατρική περίθαλψη, 
lockdown και ότι άλλο αποφασίσει, για 
τον έλεγχο στις ζωές όλου του πλανήτη.

Με τη συνθήκη αυτή, όλα τα κράτη – 
μέλη θα υπόκεινται στις διαταγές του 
ΠΟΥ. Εάν ο ΠΟΥ λέει ότι κάθε άτομο στον 
πλανήτη πρέπει να έχει διαβατήριο εμ-
βολίου και ψηφιακή ταυτότητα για να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση του, τότε 

αυτό θα εφαρμοστεί σε κάθε χώρα, ακό-
μα κι αν κανένας σε αυτή τη χώρα από 
την εθνική κυβέρνηση ή τους πολίτες 
δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο!
Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις παγκο-

σμιοποιητών, όπως του Μπιλ Γκέιτς, που 
δήλωσε πως: «Χρειαζόμαστε μια μόνιμη 
οργάνωση εμπειρογνωμόνων που να εί-
ναι πλήρως αμειβόμενοι και προετοιμα-
σμένοι να λάβουν μια συντονισμένη απά-
ντηση σε ένα επικίνδυνο ξέσπασμα ανά 
πάσα στιγμή, προτείνω να ονομάσουμε 
αυτήν την ομάδα ομάδα GERM—Παγκό-
σμια Επιδημική Ανταπόκριση και Κινητο-
ποίηση».
«Οι εμπειρογνώμονες παρακολούθησης 

ασθενειών της ομάδας θα αναζητούσαν 
πιθανές επιδημίες. Μόλις εντοπίσει μία, 
το GERM θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να δηλώσει μια πανδημία και να συνερ-
γαστεί με τις εθνικές κυβερνήσεις και την 
Παγκόσμια Τράπεζα για να συγκεντρώσει 
χρήματα για την αντιμετώπιση της γρήγο-
ρα. Οι ειδικοί στην ανάπτυξη προϊόντων 
θα συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις και τις 
εταιρείες σχετικά με τα φάρμακα και τα 
εμβόλια υψίστης προτεραιότητας».

Στις 18 Ιανουαρίου 2022, αξιωματούχοι 
από την κυβέρνηση Μπάιντεν έστειλαν 
αθόρυβα στον ΠΟΥ εκτενείς τροποποιή-
σεις χωρίς επίσημη δήλωση ή συνέντευ-
ξη Τύπου. 
Αυτές οι προτεινόμενες τροποποιή-

σεις έχουν γραφτεί για να ενισχύσουν 
την ικανότητα του οργανισμού να πα-
ρεμβαίνει μονομερώς στις υποθέσεις 
των εθνών, για τα οποία υπάρχει απλώς 
υποψία ότι έχουν μια «έκτακτη ανάγκη 
για την υγεία» που πιθανόν να ανησυχεί 
άλλα έθνη. 

Εάν εγκριθούν αυτές οι τροποποιήσεις, 
ο ΠΟΥ θα έχει την εξουσία να κηρύξει «δι-
εθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 
την υγεία», ακυρώνοντας τις εξουσίες 
των εθνικών κρατών. 

Οι τροπολογίες των ΗΠΑ διαγράφουν 
έναν κρίσιμο υφιστάμενο περιορισμό 
στους κανονισμούς. Ο ιδρυτής και πρό-
εδρος του Liberty Counsel, Μάθιου Στέ-
ιβερ δήλωσε: «Η κυβέρνηση Μπάιντεν 
έχει τώρα προετοιμάσει το έδαφος για να 
εκχωρήσει την κυριαρχία των ΗΠΑ σχε-
τικά με την υγεία των Αμερικανών στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι προτει-
νόμενες τροποποιήσεις θα δώσουν στον 
ΠΟΥ παγκόσμια δικαιοδοσία στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της 

εξουσίας να κηρύσσει εθνικές καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ήδη δει 
την παράνομη κατάχρηση εξουσίας υπό 
τον Τζο Μπάιντεν από τα Κέντρα Ελέγχου 
Νοσημάτων, την οποία ευτυχώς τα δικα-
στήρια έχουν μπλοκάρει. Οι Αμερικανοί 
θα είχαν πολύ μικρή προσφυγή κατά του 
ΠΟΥ. Η Αμερική δεν πρέπει να παραχω-
ρήσει την κυριαρχία της στον ΠΟΥ».
Την ίδια στιγμή ο Τ. Μπάιντεν δημιουρ-

γεί υπηρεσία ελέγχου της διακίνησης των 
πληροφοριών – όπως έχουν καταγγείλει 
οι Ρεπουμπλικάνοι – και κανείς δε γνωρί-
ζει που θα οδηγήσει.
© primenews.press/i-krisimi-psifoforia-ston-
pou-pou-borei-na-anoixei-tin-porta-gia-mia-
pagkosmia-kyvernisi



10  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  20 Μαΐου, 2022 / May 20, 2022

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

Χαμόγελο του Παιδιού: Απειλούνται  
με λουκέτα τα σπίτια του οργανισμού
Επίθεση Γιαννόπουλου στη Μιχαηλίδου

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παι-
διού», Κωνσταντίνος Γιαννόπου-

λος, καταγγέλλει ότι τα σπίτια Ημερήσιας 
Φροντίδας του οργανισμού απειλούνται 
με λουκέτο, εξαιτίας όσων προβλέπουν 
οι όροι λειτουργίας φορέων Κοινωνικής 
Προστασίας, ενώ κατηγόρησε την υφυ-
πουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, για προσπά-
θεια «διάλυσης μιας οικογένειας».
Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Γιαννόπουλος 

ανέφερε ότι είναι ιδιαιτέρως δύσκολο για 
τον ίδιο να «διαχειριστεί ότι μπορεί να 
υπάρξει άνθρωπος που να θέλει να κά-
νει κακό σε αυτόν τον φορέα και μάλιστα 
κάποιος που είναι ειδικός σε αυτές τις 
καταστάσεις», ενώ υπογράμμισε ότι «η 
κυβέρνηση κοίταξε να βάλει λουκέτα σε 
ιδιωτικά κτήρια και να αφήσει στο απυρό-
βλητο τα δημόσια και τα εκκλησιαστικά. 
«Προσπαθήσαμε να πείσουμε με προτά-
σεις την κυβέρνηση για τα κτηριακά και τη 
λειτουργία και μάλιστα είχε ανακοινωθεί 
από την ίδια την υφυπουργό ότι τα σπίτια 
Ημερήσιας Φροντίδας – που θα πρέπει 
να αδειοδοτηθούν – είναι ό,τι καλύτερο 
υπάρχει για παιδιά που η οικογένειά τους 
είναι σε κρίση».

Όπως αναφέρει το thesstoday.gr, ο κ. 
Γιαννόπουλος έκανε λόγο ότι αύριο μπο-
ρεί κάποιος υφιστάμενος της κ. υφυπουρ-
γού μαζί με αστυνομικούς να περάσει και 
να προχωρήσει στη σύλληψη του ίδιου, 
γιατί, απλά, όπως τόνισε: «Τα σπίτια ημε-
ρήσιας φροντίδας δεν έχουν άδεια!».

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού 
με καυστικό τρόπο επεσήμανε, ότι η Δό-
μνα Μιχαηλίδου εμφανίζεται «σαν θεά 
της παιδικής προστασίας» και την ίδια 
ώρα «για μια οικοδομική παρατυπία κλεί-
νει μια τεράστια οικογένεια με 500 εργα-
ζόμενους και 4.000 εθελοντές».
«Μιλήσαμε με την κ. Μιχαηλίδου και η 

ίδια ανακοίνωσε ότι θα θεσμοθετήσουμε 
τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Τώρα ο 
καινούριος νόμος λέει – σε άλλη διάταξη 
άλλου υπουργείου – ότι συλλαμβάνεσαι, 
πληρώνεις 100.000 ευρώ πρόστιμο, ξανά 
άλλα τόσα λεφτά και στη συνέχεια έχει 
δικαίωμα η υφυπουργός και όχι η δικαι-
οσύνη να καθαιρέσει το διοικητικό συμ-
βούλιο. Και όλα αυτά για μια οικοδομική 

παρατυπία ή οτιδήποτε άλλο κρίνει ένα 
άτομο που εμφανίζεται σαν θεά της παι-
δικής προστασίας και μπορεί να κλείσει 
όλο το χαμόγελο του παιδιού», ανέφερε.

Ο κ. Γιαννόπουλος διερωτήθηκε σε έντο-
νο ύφος «αν τη δική σας οικογένεια πάει 
κάποιος να τη διαλύσει, τι θα κάνετε; θα 
σηκώσετε τα χέρια;» και συνέχισε ότι άλ-
λες δύο φορές στο παρελθόν επιχείρησαν 
να βλάψουν το Χαμόγελο του Παιδιού.
«Δεχόμαστε 250.000 κλήσεις το χρόνο και 

το 54% συμβουλευτικής είναι πλέον από 
παιδιά», επεσήμανε ο κ. Γιαννόπουλος, 
ενώ αναφέρθηκε και στην αυτοκτονία του 
12χρονου στα Κάτω Πατήσια, υπογραμ-
μίζοντας τη σημασία του έργου που πα-
ράγει ο Φορέας. «Πρόσφατα αυτοκτόνη-
σε ένα 12χρονο παιδί. Δεχόμασταν κάθε 
μέρα μια κλήση για αυτοκτονικό ιδεασμό 
εφήβου. Με αυτά πρέπει να ασχολούνται 
οι πάντες και αντί γι’ αυτό, ασχολούμαστε 
με το πώς θα κλείσουμε το Χαμόγελο, για-
τί ενοχλούμε. Τι κάναμε; Ούτε πάμε αντί-
θετα στο κράτος. Η περιουσία μας είναι τα 
παιδιά», δήλωσε.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ο Βασίλειος Μακρής, Επίτιμος Αντιει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου, Επίτιμος 
Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων και 
Επίτιμο Μέλος ΔΣ του Χαμόγελου του Παι-
διού τόνισε, ότι ο νομικός αγώνας για το 
νομοσχέδιο θα έχει θετική εξέλιξη για τον 
Οργανισμό, καλώντας «να συνεχίσετε την 
προσφορά σας – που έχει αναγνωριστεί 
από την ελληνική κοινωνία – και όχι από 
κάποιους καρεκλοκένταυρους κάποιου 
υπουργείου».
«Είμαι 100% βέβαιος ότι δεν υπάρχει 

δικαστήριο οποιασδήποτε βαθμίδος που 
μπορεί να δεχθεί τη συνταγματικότητα 
αυτή, δηλαδή το να αλλάξει κάποιος τη 
διοίκηση ενός σωματείου και να καθορί-
σει τα καθήκοντα. Δηλαδή το υπουργείο 
θα διοικεί τα ιδιωτικά σωματεία;» διε-
ρωτήθηκε ο κ. Μακρής και συνέχισε: «Ως 
προς αυτόν τον τομέα μην ανησυχείτε, 
είναι σωστό και το αντιλαμβάνομαι το να 
στεναχωριέται κανείς, όταν βλέπει ότι ένα 
έργο αναγνωρίζεται από το σύνολο της 
ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίζεται 
με ένα τέτοιο επιπόλαιο τρόπο».
Ο Επίτιμος Αντιεισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου τόνισε παράλληλα, ότι ο νομικός 

αγώνας θα έχει θετική κατάληξη για τον 
Οργανισμό. «Πιστεύω ότι θα υπάρξει νο-
μικός αγώνας αν επιχειρηθεί να υλοποιη-
θεί ο νόμος και θα έχει θετική εξέλιξη για 
το Χαμόγελο του Παιδιού. Γι’ αυτό σας 
καλώ, ψηλά το ανάστημα άνθρωποι του 
Χαμόγελου, συνεχίστε την προσφορά σας 
που έχει αναγνωριστεί από την ελληνική 
κοινωνία και όχι από κάποιους καρεκλοκέ-
νταυρους κάποιου υπουργείου», τόνισε.

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Στη συνέχεια το λόγο πήραν κακοποιημέ-
να παιδιά που βρήκαν στήριξη στο Χαμό-
γελο του Παιδιού και αφηγήθηκαν βιωμα-
τικές ιστορίες από τα κρίσιμα χρόνια μετά 
την ένταξη στα σπίτια του Οργανισμού, τα 
οποία χαρακτήρισαν ως «κατοικίες» και 
όχι ως «ιδρύματα».

Η Ανδριάνα Θεοχάρη είναι ένα από αυτά 
τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει στο σπίτι 
του Χαμόγελου του Παιδιού και τόνισε 
ότι «όταν θες να αλλάξεις κάτι πρέπει να 
ακούσεις τη βιωμένη εμπειρία. Προσωπι-
κά να πω η λέξη ιδρυματοποίηση / ίδρυ-
μα μας προσβάλει σαν οντότητες, καθ’ ότι 
είμαστε υπέρ της αποϊδρυματοποίησης 
και των υιοθεσιών, αλλά αυτή η λέξη δεν 
ταιριάζει στη λέξη του Χαμόγελου. Μας 
προσβάλει ιδιαίτερα», τόνισε.
Και πρόσθεσε: «Η κα υφυπουργός θα 

έπρεπε να μελετήσει τα σπίτια του Οργα-
νισμού, είναι ένα key study και θα έπρεπε 
να δει πώς τα σπίτια και η δομή τους είναι 
άμεσα συνυφασμένα με την τοπική κοινω-
νία. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε 
την οικογένειά μας».

«ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΡΟΥΝ ΜΟΝΟ  
ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΤΟΥΣ  

ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ  
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Μπα-
λαμπάν, ο οποίος από τα 13 του χρόνια 
βρίσκεται στο Χαμόγελο του Παιδιού, δή-
λωσε ότι θεωρεί τον Οργανισμό ως «οικο-
γένεια» και όχι «ως ίδρυμα» και τόνισε ότι 
ο Οργανισμός ενοχλεί επειδή δίνει όνειρα 
στα παιδιά, σε αντίθεση με κάποιους, που 
τόσα χρόνια κλείνουν τα μάτια και τα αυ-
τιά στις περιπτώσεις κακοποιήσεων.
«Κάθε φορά που κάνω κουβέντα με φί-

λους δεν αναφέρομαι ποτέ στο Χαμόγελο 
ως ίδρυμα αλλά ως σπίτι φιλοξενίας και 

οικογένεια. Την αισθάνεσαι καθώς μεγα-
λώνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δυ-
στυχώς θα πω ότι γίνεται όντως μια επίθε-
ση στο Χαμόγελο, για εμάς ευτυχώς που 
υπάρχει όμως, γιατί αν δεν ήταν το Χαμό-
γελο εγώ δε θα σπούδαζα και δε θα ήμουν 
σήμερα εδώ, δίνει όνειρα στα παιδιά. Στα 
παιδιά που κάποιοι τόσο καιρό και τόσα 
χρόνια ξέρουν μόνο να κλείνουν τα αυτιά 
τους και τα μάτια τους, είτε είναι γείτονες, 
είτε είναι υφυπουργοί. Είναι πάρα πολλοί 
και δυστυχώς τους ενοχλεί και δε θα το 
επιτρέψουμε – όσο μπορούμε – ώστε να 
μην περάσει αυτός ο άδικος νόμος. Έχου-
με μεγαλώσει μαζί, κάποιοι ήρθαν στο 
χαμόγελο με τα αδέλφια τους, ήταν η μο-
ναδική τους οικογένεια όταν πήγαν σε ένα 
νέο μέρος, με το νέο νόμο θα πρέπει να τα 
αποχωριστούν και αυτά», δήλωσε.

«ΜΙΛΑΩ ΣΑΝ ΠΡΩΗΝ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ»

Από την άλλη πλευρά η Μαριλένα Χου-
σενί, 34 ετών, που εντάχθηκε στο χαμόγε-
λο του παιδιού το 2000, τόνισε ότι χάρη 
στον Οργανισμό και τη φροντίδα των αρ-
μόδιων έχει πλέον δύο υπέροχα «πτυχία»: 
«Την Κωνσταντίνα και τη Μαρκέλλα».
«Μιλάω σαν πρώην κακοποιημένο παιδί, 

έχω μεγαλώσει στο Χαμόγελο, στο σπί-
τι στην Κέρκυρα. Όταν ήρθα δεν υπήρχε 
τότε ίδρυμα στην Ελλάδα που να δέχεται 
και αγόρια και κορίτσια και σκέφτηκα πώς 
θα μας χωρίσετε με τον αδελφό μου; Ο κ. 
Γιαννόπουλος ελέγχοντας την κατάσταση 
άνοιξε την αγκαλιά του και μας δέχθηκε 
στο σπίτι χωρίς να έχουμε πρόβλημα».

Ο Αλέξανδρος Νάκο τόνισε από την 
πλευρά του, ότι δύο φορές στη ζωή του 
έπιασε το λαχείο, και αυτό ήταν όταν 
απομακρύνθηκε αντίστοιχες φορές από 
την οικογένειά του και βρήκε χώρο. «Χθες 
ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, 
πάντα ένιωθα άτυχος και αδικημένος, 
όμως στη ζωή μου έπιασα δύο φορές το 
λαχείο: Όταν χρειάστηκε να απομακρυν-
θώ δύο φορές από την οικογένειά μου και 
τις δυο φορές βρήκα χώρο», ανέφερε.

© in.gr
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Μήπως τα εμβόλια για τον Covid  
προκαλούν τις μεταλλάξεις του ιού;
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ παραδέ-
χονται ανοιχτά, πως δε διαθέτουν στοι-
χεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό 
τους ότι τα εμβόλια για τον Covid δεν 
προκαλούν τις μεταλλάξεις του ιού.
«Τα εμβόλια για τον Covid δε δημι-

ουργούν, ούτε προκαλούν παραλ-
λαγές του ιού που προκαλεί τη νόσο. 
Αντίθετα, τα εμβόλια μπορούν να βοη-
θήσουν στην πρόληψη της εμφάνισης 
νέων παραλλαγών», αναφέρει ο ιστό-
τοπος των CDC.
«Οι νέες παραλλαγές ενός ιού συμ-

βαίνουν επειδή ο ιός που προκαλεί 
τον Covid – 19 μεταβάλλεται συνεχώς 
μέσω μιας φυσικής συνεχούς διαδι-
κασίας μετάλλαξης (αλλαγής). Καθώς 
ο ιός εξαπλώνεται, έχει περισσότερες 
ευκαιρίες να αλλάξει. Η υψηλή εμβο-
λιαστική κάλυψη σε έναν πληθυσμό 
μειώνει την εξάπλωση του ιού και 
βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης 
νέων παραλλαγών», αναφέρει επίσης.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ωστόσο, το Informed Consent Action 
Network (ICAN), ένας μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός, ζήτησε από τα CDC 
επιστημονική τεκμηρίωση που να υπο-
στηρίζει τον ισχυρισμό αυτό. Ο Οργανι-
σμός μάλιστα ζήτησε όλα «τα απαραί-
τητα έγγραφα που να αποδεικνύουν 

ότι τα εμβόλια για τον Covid δε δημι-
ουργούν ή προκαλούν παραλλαγές 
του ιού». Επίσης, ζητήθηκαν από τα 
CDC όλα τα έγγραφα που μπορούν να 
αποδείξουν, πως «η ανοσία που πα-
ρέχεται από τα εμβόλια δε συμβάλλει 
στην εξέλιξη του ιού και στην εμφάνι-
ση παραλλαγών». 

Και στα δύο αιτήματα τα CDC αναγκά-
στηκαν να απαντήσουν με την παραδο-
χή, πως δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. 
«Όταν τα CDC δημοσιεύουν τα επι-
στημονικά δεδομένα τους, θα πρέπει 
αυτά να συνοδεύονται και από επι-
στημονική τεκμηρίωση», είπε ο Aaron 
Siri, δικηγόρος που εκπροσωπεί την 
ICAN.

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι απαντήσεις είναι «πολύ ανησυχη-

τικές» σημείωσε ο Siri. «Νόμιζα ότι τα 
CDC ήταν ένας οργανισμός βασισμέ-
νος στα δεδομένα, ότι έπαιρναν τις 
αποφάσεις τους με βάση τις μελέτες, 
την επιστήμη και τα δεδομένα», συνέ-
χισε.
Η ICAN ήταν ένας από τους πιο παρα-

γωγικούς αιτούντες πληροφοριών από 
τα CDC κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Επιστήμονες, εκτός των CDC, έχουν επί-
σης πει ότι τα εμβόλια μπορούν να βοη-
θήσουν στην πρόληψη νέων παραλλα-
γών. «Καθώς περισσότεροι άνθρωποι 
εμβολιάζονται, αναμένουμε μείωση 

της κυκλοφορίας του ιού, γεγονός που 
θα οδηγήσει σε λιγότερες μεταλλά-
ξεις», αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας στην ιστοσελίδα του.

Ωστόσο, πολλοί από τους ισχυρισμούς 
βασίστηκαν στο ότι τα εμβόλια είναι σε 
θέση να σταματήσουν τη μόλυνση από 
τον ιό που προκαλεί τον Covid.

Η ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ
Τα εμβόλια αδυνατούν όλο και περισ-

σότερο να το κάνουν, ιδιαίτερα κατά 
του νεότερου κυρίαρχου στελέχους, της 
Omicron. 
Ο Geert Vanden Bossche, ιολόγος, εί-

ναι μεταξύ εκείνων που λένε ότι τα ίδια 
τα εμβόλια βρίσκονται πίσω από νέες 
παραλλαγές.
«Όλα τα εμβόλια κατά του Covid απο-

τυγχάνουν να εμποδίσουν τη μετάδο-
ση του ιού, ειδικά τη μετάδοση περισ-
σότερων μολυσματικών παραλλαγών. 
Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, 
καθώς η μετάδοση του ιού γίνεται 
τώρα όλο και περισσότερο μεταξύ των 
υγιών ατόμων γενικά και των εμβολι-
ασμένων ειδικότερα» λέει ο Vanden 
Bossche στον ιστότοπό του.
© primenews.press/mipos-ta-emvolia-gia-ton-
covid-prokaloun-tis-metallaxeis-tou-iou
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Η ανοσία έναντι της μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού εξασθενεί πολύ γρήγορα 
μετά από μια δεύτερη και τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer/BioNTech, σύμφω-

να με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open. Πρόκειται για ένα εύρη-
μα, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί η «ανάγκη» για πρόσθετες ενισχυτι-
κές δόσεις σε ευάλωτα και ηλικιωμένα άτομα. Σύμφωνα με το Forbes*, τα επίπεδα των 
«εξουδετερωτικών» αντισωμάτων για την Όμικρον μειώνονται γρήγορα μετά από μια 
δεύτερη και τρίτη δόση με Pfizer, όπως συμπέρανε μελέτη 128 ατόμων στη Δανία, που 
είχαν κάνει δύο ή τρεις δόσεις. Τα επίπεδα αντισωμάτων, τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία από λοιμώξεις και ασθένειες, έπεσαν μέσα σε εβδομάδες από τη λήψη των 

δόσεων και ήταν πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο των αντισωμάτων για τον αρχικό 
κορωνοϊό και τη μετάλλαξη Δέλτα.
Σε σύγκριση με τις αρχικές και τη Δέλτα, το ποσοστό αντισωμάτων για την Όμικρον 

που ανιχνεύθηκαν στο αίμα των συμμετεχόντων, μειώθηκε «ταχέως» από 76%, τέσ-
σερις εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, σε 53% τις εβδομάδες 8 έως 10 και 19% τις 
εβδομάδες 12 έως 14!

*https://www.forbes.com/sites/roberthart/2022/05/13/pfizers-covid-vaccine-protection-against-
omicron-fades-just-weeks-after-second-and-third-doses-study-finds/?fbclid=IwAR1RF8mK1V-
NsOBfMuWsAkKN5zXVVtnEmruG-BoXd4JoZ1Tp9Y7EsIg-kUk&sh=441e625832af

COVID-19 | ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

Σε χρόνο ρεκόρ εξασθενεί η προστασία  
του εμβολίου της Pfizer έναντι της Όμικρον
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Υγεία και Διατροφή

Όταν σκέφτεστε για υγιεινή διατροφή, τι έρχεται στο νου σας; Προ-
σθήκη φρούτων και λαχανικών στα γεύματά σας, σωστά; Όπως και 

μείωση επεξεργασμένων τροφών, αλλά και κατανάλωση περισσότερων 
οργανικών και τοπικών προϊόντων.

Η χρονοβιολόγος Emily Manoogian (φωτ.) απέδειξε ότι η προσαρμο-
γή ενός συγκεκριμένου παράγοντα – των ωρών που τρώμε – μπορεί να 
βελτιώσει τη ζωή μας όσο και η αλλαγή στο περιεχόμενο του πιάτου μας. 
Συγκεκριμένα λέει ότι «όπως τρώμε το υγιεινό γεύμα που το σώμα μας 
ζητά, έτσι χρειάζεται να το καταναλώνουμε την ώρα που το ζητά».

Το σώμα μας λειτουργεί με ένα 24ωρο ρολόι, ακόμα και το κάθε μας κύτ-
ταρο. Σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να εξετασθεί από ένα γιατρό, έχει έναν 
κιρκάδιο ρυθμό. Για παράδειγμα, ο καρδιακός σας ρυθμός και η αρτηρια-
κή πίεση φυσιολογικά αυξάνονται το απόγευμα και πέφτουν σε χαμηλό-
τερα επίπεδα όταν κοιμάστε.

Αυτός ο ρυθμός μάς βοηθά να μένουμε σε εγρήγορση αφού ξυπνήσου-
με, προετοιμάζει το πεπτικό μας σύστημα να επεξεργαστεί τις τροφές 
όταν τρώμε και βοηθά τα όργανά μας να ξεκουραστούν και να αναζω-
ογονηθούν όσο κοιμόμαστε. Στην έρευνά της, η Emily Manoogian ελέγ-
χει τις ώρες των ημερήσιων συνηθειών σε χιλιάδες άτομα απ’ όλο τον 
κόσμο για να αποκτήσει γνώση ως προς το πώς αυτές επηρεάζουν την 
υγεία μας.

Στον πολυάσχολο κόσμο μας με τους γρήγορους ρυθμούς, ο κιρκάδι-
ος ρυθμός μας χρειάζεται λίγη βοήθεια. «Τα δύο κυριότερα στοιχεία 
που ειδοποιούν το σώμα μας για την ώρα είναι το φως και το φα-
γητό», δηλώνει η Manoogian. «Εξελικτικά, αυτά ήταν τα πιο έγκυ-
ρα στοιχεία. Αλλά στη σύγχρονη κοινωνία, το φως και το φαγητό 
είναι διαθέσιμα όλη τη μέρα και τη νύχτα. Αυτό μπορεί να προ-
καλέσει διατάραξη του κιρκάδιου ρυθμού».

Μια τέτοια διατάραξη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών 
και διαβήτη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει κατηγοριοποιήσει ως πιθανό καρκι-
νογόνο, όταν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, λόγω για παράδειγμα της αλλαγής βάρδιας στην 
εργασία.

Ακόμα και τα πολύτιμα σαββατοκύριακα και οι διακοπές, μπορούν να απορρυθμίσουν τον οργανισμό μας με ένα φαινό-
μενο που ονομάζεται «κοινωνικό jetlag», το οποίο μας κάνει να νιώθουμε σαν να έχουμε περάσει πολλές ζώνες ώρες και καταλή-
γουμε να κοιμόμαστε πολύ αργά ή πολύ νωρίς και να τρώμε περισσότερο ή να πίνουμε σε ακατάλληλες ώρες.

«Χρειάζεται να διατηρήσουμε ένα πρόγραμμα ώστε ο οργανισμός μας να προετοιμάζεται για το φαγητό», καταλήγει η Manoogian. «Αυτό σημαίνει τη χρήση εκείνων 
των εξωτερικών στοιχείων για τη ρύθμιση του βιολογικού μας ρολογιού: να του πείτε πότε είναι πρωί και πότε να ξυπνήσει, και να μειώσει την εγρήγορσή του το 
βράδυ ώστε να ξεκουραστεί σωστά».

Ένας τρόπος για να βοηθήσουμε το σώμα μας σε αυτό είναι να εξασκήσουμε την κατανάλωση φαγητού σε αυστηρά συγκεκριμένες ώρες. Χρειάζεται να τρώμε μέσα σε 
ένα πλαίσιο 10 ωρών. Άρα, αν το πρώτο μας γεύμα είναι στις 8 το πρωί, το τελευταίο χρειάζεται να είναι στις 6 το απόγευμα.

Δηλαδή το τελευταίο μας γεύμα δε θα πρέπει να ταυτίζετε με την ώρα που θα πάμε για ύπνο (αλλά νερό φυσικά και μπορούμε να πιούμε όσο θέλουμε). Αφήστε λοιπόν 
κενές τουλάχιστον 3 ώρες πριν πάτε για ύπνο.

Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτή την πρακτική, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ξαναπάτε σε πάρτι ή σε δείπνο. Όταν ξεπεράσετε το πλαίσιο των 10 ωρών, 
την επόμενη μέρα μπορείτε να επανέλθετε. Η Manoogian αποδεικνύει πως αυτή η πρακτική μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε 5% από το βάρος μας, να βελτιώσει την 
αίσθηση δύναμης και να μειώσει την αρτηριακή πίεση.
© Εναλλακτική Δράση

Οι ώρες που τρώμε είναι το ίδιο Οι ώρες που τρώμε είναι το ίδιο 
σημαντικές με το τι τρώμεσημαντικές με το τι τρώμε

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 23 mai au dimanche 29 mai 2022 · from monday may 23rd to sunday may 29th 2022

PÂTES ALIMENTAIRES PÂTES ALIMENTAIRES 
TAGLIATELLE, CAPELLINI TAGLIATELLE, CAPELLINI 

OU FETTUCCINE LORIOU FETTUCCINE LORI
PastaPasta
500g500g

TARTINADE AU SÉSAME TARTINADE AU SÉSAME 
(ORANGE, CITRON OU COCOA) (ORANGE, CITRON OU COCOA) 

KANDY’SKANDY’S
300g300g

YOGOURTSYOGOURTS
MÉDITERRANÉE LIBERTÉMÉDITERRANÉE LIBERTÉ

YogurtsYogurts
500g500g

JAMBON FUMÉ À JAMBON FUMÉ À 
L’ANCIENNEL’ANCIENNE

Old Fashioned Old Fashioned 
Smoked HamSmoked Ham

PAIN DE SEIGLE MONTREAL KOSHERPAIN DE SEIGLE MONTREAL KOSHER
Rye BreadRye Bread
600g600g

FROMAGE RICOTTA FROMAGE RICOTTA 
FRAIS ITALIANAFRAIS ITALIANA

CheeseCheese

FROMAGE FETA FROMAGE FETA 
AFFINNÉE EN AFFINNÉE EN 

FÛT DE CHÈNE FÛT DE CHÈNE 
LAVIOGALLAVIOGAL

CheeseCheese
200g200g

GRÈCE

AILES DE RAIE FRAÎCHESAILES DE RAIE FRAÎCHES
Fresh Skate WingsFresh Skate Wings

9.90/kg9.90/kg

FROMAGE JALAPEÑO CHEDDAR FROMAGE JALAPEÑO CHEDDAR 
OU MONTEREY JACK CRACKER OU MONTEREY JACK CRACKER 

BARRELBARREL
CheeseCheese

600g 600g 

TOMATES TOMATES 
ÉTUVÉES ÉTUVÉES 

(ORIGINALES (ORIGINALES 
OU AIL ET HUILE OU AIL ET HUILE 

D’OLIVE)D’OLIVE)
COMPLIMENTSCOMPLIMENTS

540ml540ml

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground BeefFresh Lean Ground Beef

8.80/kg8.80/kg

FILETS DE SAUMON FRAIS DE FILETS DE SAUMON FRAIS DE 
L’ATLANTIQUE Fresh Atlantic Salmon L’ATLANTIQUE Fresh Atlantic Salmon 

Fillets Fillets 
22.02/kg22.02/kg

BIFTECK BIFTECK 
D’ENTRECÔTE D’ENTRECÔTE 

DE BOEUF PRIME DE BOEUF PRIME 
FRAISFRAIS

Fresh Prime Beef Fresh Prime Beef 
Rib SteakRib Steak
33.05/kg33.05/kg

PRIME ÂGÉ
60 

JOURS

HARICOTS FRANÇAISHARICOTS FRANÇAIS
French BeansFrench Beans
400g400g

MÛRESMÛRES
BlackberriesBlackberries

CLÉMENTINESCLÉMENTINES
ClementinesClementines

2.18/kg2.18/kg

ASPERGESASPERGES
AsparagusAsparagus

6.59/kg6.59/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΣΕ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ

Το πιο απομακρυσμένο  
ταχυδρομείο του κόσμου! 
Βαθιά μέσα στην έρημο Tengger 

της Μογγολίας, περιτριγυρισμένη 
από αμμόλοφους μέχρι εκεί που φτάνει 
το μάτι, βρίσκεται το πιο απομακρυσμέ-
νο ταχυδρομείο του κόσμου (φωτ.). 
Με διαστάσεις μόλις 15 τετραγωνικών 

μέτρων, το ξύλινο ταχυδρομείο της ερή-
μου Tengger δεν είναι και πολύ εντυπω-
σιακό, αλλά δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς 
δε δέχεται πολλούς επισκέπτες. 
Εξάλλου, μετά την εγκατάλειψή του 

για πάνω από 35 χρόνια, στην πραγμα-
τικότητα δε φαίνεται και τόσο άσχημα. 
Χάρη στις προσπάθειες μερικών ατόμων 
που έμαθαν κατά λάθος για την ύπαρξη 
ενός παλιού εγκαταλελειμμένου ταχυ-
δρομικού γραφείου της ερήμου, του δό-
θηκε μια νέα ζωή, και χάρη στη μαγεία 
του διαδικτύου, έχει γίνει μια αρκετά 
πολυάσχολη επιχείρηση. Παρά το γεγο-
νός ότι σπάνια δέχεται επισκέπτες, μόνο 
το Δεκέμβριο του 2021 στάλθηκαν από 
το ταχυδρομείο της ερήμου πάνω από 
20.000 επιστολές και καρτ ποστάλ. Και 
όλα αυτά χάρη στις προσπάθειες της κας 
Zhang, ενός από τους ανθρώπους που 
συμμετέχουν στην αναζωογόνηση του 
ταχυδρομείου. Αφού έριξε την καρδιά 

και την ψυχή της στο έργο, ήρθε αντιμέ-
τωπη με την πραγματικότητα να βλέπει 
το έργο της να αγνοείται λόγω της απο-
μακρυσμένης θέσης του.
Τοποθετημένο σε απόσταση περίπου 

10 χιλιομέτρων από τον πλησιέστερο 
δρόμο, το έρημο ταχυδρομείο της εσω-
τερικής Μογγολίας δε βλέπει πολύ μεγά-
λη ανθρώπινη κίνηση. Αλλά στην εποχή 
του διαδικτύου, αυτό δεν αποτελεί ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο. Η κ. Zhang και η φίλη 
της, Luo Meng, σκέφτηκαν την ιδέα μιας 
επιχείρησης για ανθρώπους που ήθελαν 
να στέλνουν γράμματα και καρτ-ποστάλ 
από το πιο μοναχικό ταχυδρομείο του 
κόσμου, χωρίς να επισκέπτονται πραγ-
ματικά το μέρος. Η ιδέα της Zhang απο-
δείχθηκε μεγάλη επιτυχία, ειδικά κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, με τους 
ανθρώπους να μην μπορούν να ταξιδέ-
ψουν για να δουν τους αγαπημένους 
τους. Τώρα, η ίδια και οι συνάδελφοί της 
στο ταχυδρομείο με δυσκολία μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στα διαδικτυακά αι-
τήματα των ανθρώπων, που ζητούν να 
αποσταλούν κάρτες τόσο σε όλη την Κίνα 
όσο και σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη ή η 
Αυστραλία.

Η επαναφορά αυτού του απομακρυ-
σμένου ταχυδρομικού γραφείου στη 
ζωή ήταν μια περιπέτεια. Πρώτα, η κα 
Zhang και η φίλη της, Luo Meng, έπρεπε 
να πείσουν μερικούς άλλους ανθρώπους 
να τους βοηθήσουν στην ανοικοδόμησή 
του. Αρχικά, σχεδίαζαν να χτίσουν μια 
ξύλινη κατασκευή και να τη μεταφέρουν 
στην έρημο, αλλά αυτό αποδείχθηκε 
πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, 
οπότε κατέληξαν να μεταφέρουν τα οι-
κοδομικά υλικά εκεί και να χτίσουν την 
καλύβα επί τόπου, κάτι που χρειάστηκε 
20 ημέρες για να ολοκληρωθεί. 
Αφού έχτισαν την κατασκευή, κατέθε-

σαν αίτηση στην China Post, και μετά από 
επανεξέταση, η ξύλινη καλύβα έγινε ένα 

από τα πάνω από 700 ταχυδρομικά γρα-
φεία στην Κίνα. Κάθε μέρα, γράφονται 
εδώ επιστολές και καρτ-ποστάλ, στολί-
ζονται με την ειδική σφραγίδα του τα-
χυδρομείου με θέμα την έρημο, μεταφέ-
ρονται 10 χιλιόμετρα στον πλησιέστερο 
δρόμο, από όπου τα παραλαμβάνει ένα 
φορτηγό του ταχυδρομείου και στη συ-
νέχεια αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο.
Σε περίπτωση που… βρεθείτε ποτέ να 

περιπλανιέστε στην τεράστια έρημο 
Tengger (43.000 τετραγωνικά μέτρα) και 
θελήσετε να επισκεφθείτε το πιο απο-
μακρυσμένο ταχυδρομείο του κόσμου, 
μπορείτε να το βρείτε στις 38,413°Β βό-
ρειο γεωγραφικό πλάτος και 105,225°Α 
ανατολικό γεωγραφικό μήκος.

Μηνύουν το γιο τους επειδή… δεν τους έκανε εγγόνι!
«Μας σκότωσε το όνειρο»

Ο διακαής τους πόθος να δουν εγγό-
νι μάλλον τους… «θόλωσε». Ινδοί 

μηνύουν το γιο τους επειδή δεν έκανε 
παιδί και άρα οι ίδιοι δε θα δουν ποτέ 
εγγόνι. «Μας σκότωσε το όνειρο». Θα 
πεθάνουμε χωρίς να δούμε εγγόνι...» εί-
παν οι γονείς του νεαρού Ινδού. 
Οι γονείς του μάλιστα τον… τρέχουν 

στα δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημί-
ωση ύψους 600.000 ευρώ. Το ζευγάρι 

των συνταξιούχων Ινδών ισχυρίζεται ότι 
η αποτυχία του να αποκτήσει ένα εγγόνι 
τους έχει προκαλέσει «ψυχική αγωνία».
Ο Sajneev Prasad, 61 ετών, και η σύζυ-

γός του Sadhana, 57 [φωτ.] υπέβαλαν 
μήνυση κατά του γιου Shrey Sagar και 
της συζύγου του Shubhangi, οι οποίοι 
παντρεύτηκαν το 2016 και δεν έχουν 
παιδιά. Ο γάμος ήταν μεγαλοπρεπής και 
μάλιστα τους έστειλαν στην Ταϊλάνδη 
για το μήνα του μέλιτος για να αποκτή-
σουν κληρονόμο, είπε ο Sajneev.
Η Shrey και η Shubhangi πρέπει να 

κάνουν παιδί μέσα σε ένα χρόνο ή να 
πληρώσουν, ισχυρίζονται οι γονείς. Ο 
νεαρός Ινδός εκπαιδεύτηκε ως πιλότος 
στις ΗΠΑ με σημαντικά έξοδα των γο-
νιών του. Επέστρεψε στην Ινδία το 2007 
καθώς η ύφεση προκάλεσε επιβράδυνση 
του κλάδου. Ο Shrey εργάστηκε έκτοτε 
ως πιλότος στην Ινδία – και ζει χωριστά 
από τη Shubhangi, η οποία επίσης εργά-
ζεται.

Η μητέρα και ο πατέρας έκαναν δώρο 
στο ζευγάρι ένα Audi αξίας 63.000 λιρών 
και πλήρωσαν την πολυτελή γαμήλια 
δεξίωση τους σε ξενοδοχείο πέντε αστέ-
ρων. Ισχυρίζονται ότι έχουν ξοδέψει 25 
εκατομμύρια ρουπίες (280.000€) για το 
γιο τους από τότε που γεννήθηκε. Τώρα 
θέλουν το ίδιο ακριβώς ποσό πίσω – και 
άλλα 25 εκατομμύρια αποζημίωση.
«Σκοτώσαμε τα όνειρά μας για να τον 

μεγαλώσουμε», είπε ο Sajneev στον 
National World. «Είναι όνειρο κάθε γο-
νιού να γίνει παππούς και γιαγιά. Περι-
μέναμε χρόνια να γίνουμε παππούδες.
«Προσπαθούσαμε να πείσουμε το γιο 

μας και τη σύζυγό του, αλλά δεν έδωσαν 
σημασία στις απαιτήσεις μας. Είμαστε 
ραγισμένοι που θα πεθάνουμε χωρίς 
να δούμε [ένα] εγγόνι. Ο γιος μου είναι 
παντρεμένος εδώ και έξι χρόνια, αλλά 
ακόμα δε σχεδιάζουν ένα μωρό. Τουλά-
χιστον αν έχουμε ένα εγγόνι να περά-
σουμε χρόνο, ο πόνος μας θα γίνει υπο-

φερτός» είπε ο πατέρας του.
«Έπρεπε να πάρουμε και ένα δάνειο 

για να φτιάξουμε το σπίτι μας και τώρα 
περνάμε πολλές οικονομικές δυσκολίες. 
Και ψυχικά είμαστε αρκετά διαταραγμέ-
νοι γιατί μένουμε μόνοι». Η κατηγορία 
που υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Δι-
καστήριο Haridwar αναφέρθηκε ως «ψυ-
χική αγωνία και παρενόχληση». Τεχνικά 
χαρακτηρίζεται υπόθεση «οικογενειακής 
βίας». 
Η Ινδία έχει ένα ισχυρό κοινό οικογε-

νειακό σύστημα με πολλές γενιές, όπως 
παππούδες, γιαγιάδες, ανιψιοί, θείες και 
θείοι, που συχνά ζουν στο ίδιο νοικοκυ-
ριό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η τάση 
έχει μετατοπιστεί, με τα νεαρά ζευγάρια 
να προτιμούν να απομακρυνθούν από 
τους γονείς ή τα αδέρφια τους και οι σύ-
ζυγοι -όπως στην προκειμένη περίπτω-
ση- να επιλέγουν να εργαστούν, παρά 
να επικεντρωθούν στο να κάνουν παιδιά 
και να μένουν στο σπίτι.

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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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery

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

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340

NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine
 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Pick up / Delivery:
Pick up / Delivery:

450-688-6340450-688-6340

Online Orders:
Online Orders:

greektowngrill.ca
greektowngrill.ca

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

Τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Αν και δεν υπάρχουν ανεξάρτητες 

μαρτυρίες για το πως εξελίσσονται 
οι μάχες στο μέτωπο του Ντονμπάς, είναι 
προφανής η επιδίωξη των ρωσικών δυ-
νάμεων να περικυκλώσουν και εξουδε-
τερώσουν τις εκεί οχυρωμένες επίλεκτες 
ουκρανικές δυνάμεις. Εάν το επιτύχουν 
ελπίζουν πως θα υποχρεώσουν το Κίεβο 
ή σε συνθηκολόγηση ή να διαπραγματευ-
θεί μία μόνιμη εκεχειρία.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Στόχος σ’ αυτή τη φάση των Ρώσων εί-
ναι να ελέγξουν το Ντονμπάς, που είναι 
η καρδιά και των ρωσόφωνων και της 
ουκρανικής βιομηχανίας. Στη συνέχεια, 
οι ρωσικές δυνάμεις θα είναι σε θέση να 
στραφούν για να καταλάβουν το Χάρκο-
βο, ή για να επεκτείνουν τον έλεγχό τους 
σε όλη την παράκτια ζώνη δυτικά της 
Χερσώνας μέχρι τα ρουμανικά σύνορα, 
αφήνοντας το Χάρκοβο υπό πίεση και με 
σκοπό να επανέλθουν στη συνέχεια.

Είναι εξόφθαλμο ότι οι ΗΠΑ βιάζονται 
πολύ να εξοπλίσουν τον ουκρανικό στρα-
τό με όσο το δυνατόν περισσότερα κι 
αποτελεσματικότερα οπλικά συστήματα 
ανατολικής προέλευσης, με τα οποία εί-
ναι εξοικειωμένοι οι Ουκρανοί. Παραλλή-
λως, τους εκπαιδεύουν εντατικά στο χει-
ρισμό και δυτικών οπλικών συστημάτων 
προηγμένης τεχνολογίας. Προφανώς, οι 
Αμερικανοί βιάζονται, φοβούμενοι ενδε-
χόμενη κατάρρευση του ουκρανικού με-
τώπου στο Ντονμπάς.

Εάν οι Ρώσοι θέσουν υπό τον έλεγχό 
τους όχι μόνο τις ανατολικές επαρχίες, 
αλλά κι όλη την παράκτια ζώνη, μετα-
τρέποντας την Ουκρανία σε περίκλειστο 
κράτος, το Κίεβο θα περιέλθει σε δραμα-
τική θέση, παρά τον ποταμό της δυτικής 
οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας. 
Όλα δείχνουν, μάλιστα, ότι η Ρωσία θα 
μεθοδεύσει την προσάρτηση της τοξοει-
δούς εδαφικής ζώνης που θα έχει θέσει 
υπό τον έλεγχό της από τα βορειοανατο-
λικά μέχρι τα νοτιοδυτικά της Ουκρανίας. 
Με τον τρόπο αυτό θα συμπληρώσει το 
στρατιωτικό με ένα πολιτικό τετελεσμένο.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι, τί θα συμβεί 

όταν η Μόσχα θεωρήσει πως έχει επι-
τύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, 

όταν –και εάν– θα έχει θέσει υπό τον 
έλεγχό της τα εδάφη που την ενδιαφέ-
ρουν. Η εναπομείνασα Ουκρανία θα έχει 
δύο επιλογές: Τη συνθηκολόγηση υπό το 
βάρος της στρατιωτικής ήττας και του βα-
ρύτατου εδαφικού ακρωτηριασμού της, 
ή –βοηθούμενη από τη Δύση– να συνε-
χίσει τον πόλεμο κατά μήκος της γραμμής 
αντιπαράθεσης.

Η ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ
Η συνθηκολόγηση ως ενδεχόμενο δεν 

μπορεί, βεβαίως, να αποκλεισθεί, αλλά 
υπάρχουν δύο λόγοι που θα την εμποδί-
σουν. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Μόσχα 
δεν πρόκειται να επιστρέψει τα εδάφη, 
τα οποία έχει καταλάβει με πολύ αίμα. 
Ενδεχομένως να δεχθεί κάποιες εδαφι-
κές παραχωρήσεις, εάν εξασφαλίσει ως 
αντάλλαγμα τη συνταγματική δέσμευση 
του Κιέβου ότι η εναπομείνασα Ουκρα-
νία δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθεί στο 
ΝΑΤΟ. Μπορεί, όμως, το Κίεβο να αποδε-
χθεί την οριστική απώλεια μεγάλου μέ-
ρους της ουκρανικής επικράτειας, ακόμα 
κι αν έχει γονατίσει;

Μία συνθηκολόγηση, επίσης, θα οδη-
γούσε σε αναπόφευκτη εσωτερική πολι-
τική κρίση. Οι Ουκρανοί κατά πάσα πιθα-
νότητα θα κατηγορήσουν την κυβέρνηση 
Ζελένσκι ότι έσυρε τη χώρα τους σε μία 
περιπέτεια που της κόστισε πολύ αίμα, 
πολλά εδάφη και πολλές υλικές κατα-
στροφές, ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν 
να είχαν αποφευχθεί, εάν είχαν εξαρχής 
δεχθεί τη λύση της ουδετερότητας.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ουάσι-

γκτον, που καθοδηγεί την κυβέρνηση 
Ζελένσκι, προς το παρόν τουλάχιστον 
επιδιώκει την παράταση του πολέμου, 
με σκοπό να φθείρει όσο γίνεται περισ-
σότερο τη Ρωσία. Πιθανότατα, μάλιστα, 
να επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ της 
ακρωτηριασμένης Ουκρανίας. Πώς, όμως, 
θα αντιδράσει σε μία τέτοια περίπτωση 
η Ρωσία; Θα επιδιώξει να θέσει υπό τον 
έλεγχό της κι άλλες ουκρανικές περιο-
χές, μη εξαιρουμένου και του Κιέβου; 
Εάν μπορούσε στρατιωτικά και πολιτικά 
να περιορίσει την Ουκρανία στις δυτικές 
επαρχίες της, θα μπορούσε ενδεχομένως 
να μην αντιδράσει εμπράκτως στην έντα-
ξη της δυτικής Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
Το σενάριο της συνθηκολόγησης είναι λι-

γότερο πιθανό, εκτός των άλλων και επει-
δή η Μόσχα βολεύεται και με μία μόνι-
μη εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εναπομείνασα Ουκρανία δε θα ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ. Εκεχειρία πρακτικά σημαίνει, 
ότι οι μάχες θα σταματήσουν και θα παγι-
ωθεί μία γραμμή ψυχρής αντιπαράθεσης 
(όπως π.χ. η «πράσινη γραμμή» στην Κύ-
προ) κατά μήκος της τοξοειδούς ρωσικής 
ζώνης που θα αρχίζει από τα βορειοανα-
τολικά της Ουκρανίας και θα καταλήγει 
στα νοτιοδυτικά.

Η μόνιμη εκεχειρία βολεύει τη Μόσχα, 
επειδή θα μπορέσει απερίσπαστη να 
εστιάσει τις προσπάθειές της αφενός 
στην ανασυγκρότηση αυτής της ζώνης, 
που έχει υποστεί πολλές καταστροφές 
κατά τη διάρκεια των μαχών, αφετέρου 

στον εκρωσισμό των εν λόγω περιοχών. 
Τη βολεύει, επίσης, επειδή θα σταματή-
σει την αιμορραγία σε πόρους, ανθρώπι-
νο δυναμικό και στρατιωτικό υλικό, που 
συνεπάγεται η παράταση του πολέμου.
Υπάρχει, βεβαίως, και το προαναφερθέν 

σενάριο η Ουκρανία να συνεχίσει, παρά 
τις τεράστιες απώλειες και καταστροφές, 
τον πόλεμο μέχρις εσχάτων, στηριζόμενη 
στα ολοένα και περισσότερα και πιο απο-
τελεσματικά δυτικά οπλικά συστήματα. 
Σε μία τέτοια περίπτωση, οι Ουκρανοί 
ναι μεν θα είναι πολύ δύσκολο να ανακα-
ταλάβουν κατειλημμένες περιοχές, αλλά 
σίγουρα θα μπορούν να προκαλούν ση-
μαντική φθορά στις ρωσικές δυνάμεις, οι 
οποίες εκ των πραγμάτων θα είναι απλω-
μένες σε ένα πολύ εκτεταμένο σε μήκος 
μέτωπο και μάλιστα –εάν τελικώς οι Ρώ-
σοι φθάσουν μέσω Οδησσού στα σύνο-
ρα με τη Ρουμανία– η παράκτια ρωσική 
ζώνη θα έχει μικρό στρατηγικό βάθος.
Εάν οι εξελίξεις οδηγηθούν προς αυτή 

την κατεύθυνση, η Μόσχα θα υποχρεω-
θεί να κλιμακώσει, αφενός στρεφόμενη 
εναντίον πλέον του Κιέβου με όλα τα δι-
αθέσιμα μέσα, αφετέρου επιχειρώντας 
να εξουδετερώσει τη μαχητική ικανότητα 
των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που 
θα έχουν απομείνει. Θα είναι σε θέση οι 
Ρώσοι να το επιτύχουν; Κατηγορηματική 
απάντηση δεν μπορεί να δοθεί σ’ αυτή τη 
φάση. Το μόνο σίγουρο είναι, πάντως, ότι 
δε θα αφεθούν να παρασυρθούν σ’ ένα 
στατικό πόλεμο φθοράς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι εάν δεν κα-
ταφέρουν με συμβατικά όπλα να σταμα-
τήσουν τις ουκρανικές επιθέσεις, η Μό-
σχα θα υποχρεωθεί να απειλήσει με χρή-
ση τακτικών πυρηνικών. Με άλλα λόγια, 
θα έχει ανοίξει ο πολύ ολισθηρός δρόμος 
προς το πυρηνικό κατώφλι. Και είναι τότε 
που Ρωσία και ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέ-
τωπες με τις συνέπειες των προηγούμε-
νων κινήσεών τους…

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφη-
μερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός σχολι-
αστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και δι-
ευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγρα-
φέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβριο του 1973.
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ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑ NBG TELECOM
Η Lanvac Surveillance έχει περιθώρια ανάπτυξης
Το Starlink της SpaceX είναι το μέλλον του Διαδικτύου, σύμφωνα με τη Lanvac 

Ο μεγαλύτερος χονδρέμπορος πα-
ρακολούθησης συναγερμών του 

Καναδά έχει διακλαδιστεί στην πώληση 
εξαρτημάτων σε παρόχους υπηρεσιών 
συναγερμού, ενώ επίσης υποστηρίζοντας 
αυτό που η εταιρεία πιστεύει ότι είναι το 
μέλλον του διαδικτύου – το ασύρματο δο-
ρυφορικό Internet.

Η Lanvac Surveillance ήταν μεταξύ των 
σχεδόν 70 εταιρειών υπηρεσιών ασφα-
λείας από όλο τον ανατολικό Καναδά που 
συμμετείχαν στις 20 Απριλίου στην εμπο-
ρική έκθεση Security Canada East στο 
Laval Sheraton.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Αν και η παροχή υποδομής για τις εται-

ρείες συναγερμού είναι το κύριο ενδιαφέ-
ρον της Lanvac, άλλες μορφές επιτήρησης 
αυξάνονται. Ωστόσο, η κύρια δραστηρι-
ότητα της Lanvac παραμένει η χονδρική 
πώληση παρακολούθησης συναγερμών 
και παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερες 
από 2.500 εταιρείες συναγερμών σε όλο 
τον Καναδά.
«Δεν εγκαθιστούμε απαραίτητα το σύ-

στημα συναγερμού, απλώς το παρακο-
λουθούμε σε ολόκληρο τον Καναδά», 
δήλωσε ο Στέφανος Γεωργούδης, υπεύ-
θυνος επικοινωνίας και τεχνολογίας της 
Lanvac Surveillance.

Η NBG TELECOM
Σημείωσε, ότι η εταιρεία διαθέτει πολ-

λούς κεντρικούς σταθμούς σε ολόκληρο 
τον Καναδά και όλο και περισσότερο σε 

απομακρυσμένες τοποθεσίες διεθνώς, 
παρέχοντας υπηρεσίες στις δύο επίσημες 
γλώσσες αυτής της χώρας.

Ως μέρος μιας προσπάθειας διαφορο-
ποίησης, που ξεκίνησε πριν από περισ-
σότερα από δύο χρόνια, η Lanvac δημι-
ούργησε μια νέα εμπορική οντότητα, την 
NBG Telecom, η οποία πουλά εξοπλισμό 
συναγερμού σε εταιρείες υπηρεσιών συ-
ναγερμού, πελάτες της Lanvac.
«Εάν είστε με τη Lanvac, έχετε την ευκαι-

ρία να έχετε εκπτώσεις και ο εξοπλισμός 
πωλείται από την NBG Telecom», είπε ο 
Γεωργούδης, σημειώνοντας ότι η Lanvac 
είναι σε θέση να προσφέρει καλύτερες 
προσφορές, χρησιμοποιώντας την πελα-
τεία της Lanvac ως μοχλό για εκπτώσεις 
κατασκευαστών εξοπλισμού.

ΤΩΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ «STARLINK»
Εκτός από το νέο τμήμα της, η Lanvac 

έλαβε πρόσφατα εξουσιοδότηση από την 
αεροδιαστημική SpaceX του παγκόσμιου 
επιχειρηματία Elon Musk να ενεργοποιή-
σει όλους τους κεντρικούς σταθμούς πα-
ρακολούθησης Lanvac με ασύρματο δο-
ρυφορικό Internet, για ενδεχόμενες αστο-
χίες των συμβατικών δικτύων διαδικτύου 
οπτικών ινών.
«Ας πούμε ότι η Bell πέφτει, η Videotron 

πέφτει, αν για οποιονδήποτε λόγο οι πά-
ροχοι διαδικτύου τοπικά καταρρεύσουν, 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι κεντρι-
κοί σταθμοί της Lanvac θα εξακολουθούν 
να έχουν Internet με το Starlink», είπε ο 
Γεωργούδης.
Είπε ότι η τεχνολογία SpaceX Starlink 

κατάφερε να ξεπεράσει ένα μακροχρόνιο 
μειονέκτημα της δορυφορικής υπηρεσίας 

– λανθάνουσα κατάσταση μετάδοσης, επί-
σης γνωστή ως «καθυστέρηση» – αφού 

έβαλε χιλιάδες δορυφόρους σε χαμηλή 
τροχιά για να εξασφαλίσει συνεχή κάλυ-
ψη.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ SPACEX
Αποκαλώντας το SpaceX Starlink το κύμα 

του μέλλοντος για το Διαδίκτυο, που βα-
σίζεται σε επιχειρήσεις ή στο σπίτι, ο κύ-
ριος Γεωργούδης πρόσθεσε ότι, «αυτό 
αποσυνδέει την εξάρτησή σας από τους 
τοπικούς παρόχους διαδικτύου». Υπέθε-
σε ότι η επικείμενη άφιξη της Starlink στη 
μαζική αγορά, πιθανότατα θα αναγκάσει 
τις ενσύρματες υπηρεσίες οπτικών ινών, 
όπως η Bell και η Videotron, να ρίξουν τις 
τιμές τους.

Μεγαλωμένοι στη συνοικία Park 
Extension του Μόντρεαλ – που κάποτε 
ήταν το σπίτι για τους περισσότερους Έλ-
ληνες της πόλης – τα αδέρφια John και Bill 
Georgoudes, μετέτρεψαν μια μικρή εται-
ρεία συναγερμού, που ίδρυσαν πριν από 
περίπου 35 χρόνια, στη Lanvac.

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ ένας εκ των 
ιδρυτών της LANVAC, ο κύριος Γιάννης Γε-
ωργούδης, μίλησε με μεγάλη θέρμη για 
την ανάγκη που ένιωσε να υποστηρίξει 
τον Ελληνισμό της παροικίας μας. Μία πα-
ροικία, που όπως είπε ο ίδιος «μας υπο-
στήριξε τόσο πολύ στο ξεκίνημά μας».

Μέσω της LANVAC, τα αδέλφια Γεωργού-
δη υποστήριξαν οικονομικά την Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ πολλές 
φορές. Από το 2000 έως το 2007 δώρισαν 
και συντήρησαν τα συστήματα συναγερ-
μού σε όλα τα κτήρια και εκκλησίες της 
ΕΚΜΜ. Παράλληλα, για αρκετά χρόνια, 
πλήρωναν τα δίδακτρα για 5 Ελληνόπου-
λα να φοιτήσουν στο Σωκράτη μέσω του 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης. «Σε 
συνεργασία με την ΑΧΕΠΑ βοηθήσαμε οι-
κονομικά το Jewish General να αγοράσει 
θερμοκοιτίδες και συνεισφέραμε στην 
εδραίωση του σχολείου Summit για παι-
διά με ειδικές ανάγκες» είπε ο Γιάννης 
Γεωργούδης.

Αλλά και στην Ελλάδα έφτασε η μακριά 
χείρα φιλανθρωπικής βοηθείας των αδελ-
φών Γεωργούδη. Βοήθησαν στην εδραίω-
ση σπιτιού για το «Χαμόγελο του παιδιού» 
στη Λέσβο, που ακόμα υποστηρίζουν. Επί-
σης, βοηθούν οικονομικά μια ομάδα μπά-
σκετ για άτομα με αναπηρία στο Γάζι της 
Κρήτης, αγοράζοντας για αυτήν τα ειδικά 
αθλητικά αναπηρικά αμαξίδια. Ανεξίτηλα 
χαράχτηκε στην καρδιά του Γιάννη Γεωρ-
γούδη η ποιότητα και το ήθος αυτών των 
αθλητών, που όπως μας περιέγραψε ο 
ίδιος «όταν δεν παίζουν ή δε δουλεύουν, 
πάνε στα νοσοκομεία και δίνουν κουράγιο 
σε νέα παιδιά, που μόλις έχουν πάθει κά-
ποιο ατύχημα. Τους εμψυχώνουν και τους 
λένε ότι δεν είναι το τέλος».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

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Από αριστερά, τα ανώτατα στελέχη της Lanvac, Νίκος Γεωργούδης, Τζέρι Κορο-
γιάννης, Τζέικ Μποσέ και Στέφανος Γεωργούδης, ήταν παρόντες στην εμπορική 
έκθεση 2022 Security Canada στις 20 Απριλίου στο Laval Sheraton, όπου είχαν την 
ευκαιρία να συναναστραφούν με επαγγελματίες του κλάδου ασφάλειας για πρώτη 
φορά από την έναρξη της πανδημίας πριν από περισσότερα από δύο χρόνια 
(Φωτογραφία: Martin C. Barry, Newsfirst Multimedia)

Σχεδόν 70 επαγγελματίες της βιομηχανίας ασφάλειας από τον ανατολικό Κανα-
δά συγκεντρώθηκαν για την εμπορική έκθεση Security Canada 2022 στο Laval 
Sheraton στις 20 Απριλίου
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POPUP   SHOP.
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FREE TICKETS @POPUP2SHOP
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«Καμπανάκι» Τζεντιλόνι στην  
κυβέρνηση για την οικονομία
«Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στη 
μείωση του χρέους και των δαπανών» τόνισε ο επίτροπος

Μπορεί η κυβέρνηση να 
θεωρεί πως -δεδομένων 

των συνθηκών- οι νέες εκτιμή-
σεις της Κομισιόν επιβεβαιώ-
νουν την καλή πορεία της οικο-
νομίας, ωστόσο τους αισιόδο-
ξους τόνους που εκφράζουν τα 
κυβερνητικά στελέχη ήρθε να 
ανακόψει ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος, Πάολο Τζεντιλόνι.
Παρουσιάζοντας τις εαρι-

νές προβλέψεις της Κομισιόν, 
έστειλε σαφές μήνυμα προς 
την κυβέρνηση, πως θα πρέπει 

να είναι «πολύ προσεκτική» στη μείωση του χρέους αλλά και στον περιορισμό 
των εθνικά χρηματοδοτούμενων τρεχουσών δαπανών.

Με αυτόν τον τρόπο έσπευσε να «προσγειώσει» τις εκτιμήσεις του οικονομι-
κού επιτελείου, σχετικά με την πορεία της φετινής ανάπτυξης, καθώς εκτιμά 
ότι μπορεί να βρεθεί σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα λόγω της ενεργειακής 
κρίσης. Παράλληλα, έκλεισε την πόρτα και στα όποια σενάρια για νέα μέτρα 
στήριξης κατά της ακρίβειας τους επόμενους μήνες, αφού πλέον οι όποιες 
παρεμβάσεις θα χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Σε αυτήν την περίπτωση θα εκτοξευτεί το έλλειμμα αλλά και το χρέος της 

χώρας, χωρίς να μπορεί κανείς να εκτιμήσει την αντίδραση των αγορών και 
των δανειστών της Ελλάδας.
«Γενικά, μπορώ να πω ότι η Ελλάδα και όλα τα κράτη – μέλη με υψηλό χρέος 

θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά στη μείωση του επιπέδου του χρέους και 
στον περιορισμό των εθνικά χρηματοδοτούμενων τρεχουσών δαπανών. Αυτή 
είναι μια αρχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά 
και από όλα τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος» τόνισε ο Πάολο Τζεντιλόνι. 
Ανέφερε, επίσης, ότι την επόμενη εβδομάδα, οπότε η Επιτροπή θα παρου-

σιάσει τις οικονομικές συστάσεις της προς τα κράτη-μέλη, θα ληφθεί υπόψη 
για την Ελλάδα και η συμμόρφωση για το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 
στο 2%. Χωρίς να τις κατονομάσει, ο Ευρωπαίος επίτροπος εκτίμησε πως όσες 
χώρες έχουν υψηλή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο θα κινδυνεύσουν 
ακόμα και με βαθιά ύφεση, σε περίπτωση που η Μόσχα αποφασίσει να κλεί-
σει τη… στρόφιγγα.

© dimokratia.gr

ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ BLOOMBERG ΤΏΡΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΏΜΕΣ ΣΕ ΡΟΥΒΛΙΑ

Κωλοτούμπα… Κομισιόν 
με το ρωσικό φυσικό αέριο
«Κωλοτούμπα», κοροϊδία, όπως και να 

το ονομάσει κανείς, η απόφαση της 
Ε.Ε., μέσω της Κομισιόν, να επιτρέψει τις πλη-
ρωμές σε ρούβλια στη Ρωσία, χωρίς να παραβι-
άζονται οι κυρώσεις, είναι γεγονός και αποδει-
κνύει την υποκρισία της ευρωπαϊκής ηγεσίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, εκ-
πρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε (16/5) ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Παρασκευή 
13 Μαΐου τα κράτη-μέλη, για τις αναθεωρημέ-
νες κατευθυντήριες γραμμές της, όσον αφορά 
το φλέγον αυτό ζήτημα. Οι επικαιροποιημένες 
συστάσεις της Κομισιόν αναφέρουν, ότι οι εται-
ρίες θα πρέπει να κάνουν μια σαφή δήλωση ότι θεωρούν εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις τους 
μόλις πληρώσουν σε ευρώ ή δολάρια. Δηλαδή, μπορούν να πληρώσουν σε ρούβλια χωρίς να… 
ανοίξει ρουθούνι. Μέσω αυτής της «ντρίπλας» οι Ευρωπαίοι είπαν «ναι» σε όλες τις απαιτή-
σεις της Ρωσίας. Δηλαδή, μπορούν όλες οι εταιρίες να ανοίξουν δεύτερους λογαριασμούς στην 
Gazprombank και να πληρώνουν με ρούβλια.
Οι κυρώσεις της Ε.Ε., λένε τώρα στην Κομισιόν, «δεν εμποδίζουν οικονομικούς φορείς από το να 

ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό σε καθορισμένη τράπεζα για πληρωμές που οφείλονται βάσει 
συμβάσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου σε αέρια κατάσταση στο νόμισμα που καθορίζε-
ται σε αυτές τις συμβάσεις».

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Bloomberg: «Ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 833/2014 του Συμβουλίου και ο 
Κανονισμός (Ε.Ε.) 269/2014 του Συμβουλίου δεν εμποδίζουν τους οικονομικούς φορείς να ανοί-
γουν τραπεζικό λογαριασμό σε καθορισμένη τράπεζα, για πληρωμές που οφείλονται βάσει συμ-
βάσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου σε αέρια κατάσταση στο νόμισμα που καθορίζεται 
στις εν λόγω συμβάσεις για την εκτέλεση πληρωμών δυνάμει αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
πληρωμές γίνονται σε αυτό το νόμισμα, υπό κανονικές εμπορικές συνθήκες, νοείται ότι τέτοιες 
πληρωμές σε αυτό το νόμισμα απαλλάσσουν οριστικά τον οικονομικό φορέα από τις υποχρεώ-
σεις πληρωμής που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από 
την πλευρά του όσον αφορά την πληρωμή. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να 
κάνουν σαφή δήλωση, ότι σκοπεύουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει υφιστάμε-
νων συμβάσεων και να θεωρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την πληρωμή 
εκπληρωμένες, πληρώνοντας σε ευρώ ή δολάρια, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμβάσεις».

Λιγότερο από 40 ημέρες πριν, ακριβώς αυτό που τώρα… επιτρέπεται, συνιστούσε παραβίαση 
των κυρώσεων, όπως έλεγε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν: «Οι ενδεχόμενες πληρωμές σε ρούβλια θα συνιστούν παραβίαση των κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας».

© dimokratia.gr
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Απογειώθηκε η Απογειώθηκε η 
οικονομία της Ρωσίας, οικονομία της Ρωσίας, 

βουλιάζει αυτή της βουλιάζει αυτή της 
Ευρώπης!Ευρώπης!

Αντί οι κυρώσεις να πλήξουν τη Ρωσία, 
βυθίζουν την Ευρώπη. Η Ε.Ε. επιστρέφει 

στον πληθωρισμό που είχε πριν από τρεις 
δεκαετίες, απεργάζεται σενάρια τρόμου για 
δελτίο στο ρεύμα και η ακρίβεια πιέζει κυβερ-
νήσεις, θεσμούς και πολίτες.

Βασίλης Γαλούπης
© Newsbreak.gr

Όσο, όμως, οι Βρυξέλλες απειλούν στα λό-
για τον Πούτιν για ενεργειακό εμπάργκο, το 
Κρεμλίνο μετρά κέρδη. Και η Ρωσία ενισχύ-
εται. Οι αριθμοί αποδεικνύουν τις υψηλές 
αντοχές της ρωσικής οικονομίας, σε αντίθεση 
με όσα ήλπιζαν οι δυτικές δυνάμεις:
-Τον Απρίλιο οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαί-

ου ξεπέρασαν τα 160.000.000 βαρέλια – η κα-
λύτερη επίδοση της τελευταίας επταετίας!
-Το ρούβλι ανέκαμψε και σήμερα έχει την 

ίδια αξία που είχε πριν από την εισβολή στην 
Ουκρανία, στα τέλη Φεβρουαρίου.
-Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν μεν από 

την αρχή της χρονιάς, αλλά κυμαίνονται γύρω 
στο 10%. Μια ήπια άνοδος συγκριτικά με την 
έκρηξη ακρίβειας στην Ευρώπη.

Παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις των 
διεθνών οίκων στις αρχές Απριλίου, η Μόσχα 
δείχνει ακόμα ότι τηρεί κανονικά τις πληρω-
μές των ομολόγων της σε ξένο νόμισμα. Αντί 
η Ρωσία να πληρώνει ένα εξοντωτικό κόστος 
από τις πρωτοφανείς κυρώσεις, η Ευρώπη 
είναι αυτή που βλέπει τις οικονομίες της να 
απειλούνται με οπισθοχώρηση στις δεκαετίες 
του ’70 και του ’80. Οι κυρώσεις, τουλάχιστον 
προς το παρόν, «δουλεύουν» αντίστροφα. 
Αντί να καμφθεί η Μόσχα, υποφέρουν πλέον 
σοβαρά οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Η αληθινή οικονομία της Ρωσίας δείχνει εκ-
πληκτικές αντοχές. Σύμφωνα με τους δείκτες 
των Goldman Sachs, Refinitiv Datastream και 
Economist, οι μετρήσεις σε «πραγματικό χρό-
νο» της ρωσικής οικονομικής δραστηριότη-
τας δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη κάμψη. 
Σε γενικές γραμμές «καλά κρατούν».

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού, δεί-
κτης που καθρεφτίζει αν υπάρχει σοβαρή 
κατάρρευση οικονομικών δραστηριοτήτων 
σε μια χώρα, παραμένει σταθερή. Έπειτα από 
μια προσωρινή ύφεση το Μάρτιο, οι Ρώσοι 

ξοδεύουν πάλι κανονικά σε καφέ, εστιατόρια 
και μπαρ, σύμφωνα με το δείκτη δαπανών 
της Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας της 
Ρωσίας.
Στις 29 Απριλίου η ρωσική κεντρική τράπεζα 

μείωσε το βασικό της επιτόκιο από 17% σε 
14%, σημάδι ότι ο οικονομικός πανικός που 
ξεκίνησε το Φεβρουάριο άρχισε να υποχω-
ρεί. Ο βασικότερος λόγος για την αντοχή της 
ρωσικής οικονομίας είναι ο ορυκτός πλούτος 
της. Από την εισβολή κι έπειτα, η Ρωσία έχει 
εξαγάγει ορυκτά καύσιμα αξίας τουλάχιστον 
65 δισ. δολαρίων. Το πρώτο τρίμηνο του 2022 
τα έσοδα της χώρας από υδρογονάνθρακες 
εκτινάχθηκαν κατά 80% σε σχέση με το 2021.

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται αναμφίβο-
λα υπό πίεση, λόγω της εισβολής και των 
κυρώσεων, όμως οι προβλέψεις πολλών δυ-
τικών οικονομολόγων ότι το ΑΕΠ της θα συρ-
ρικνωθεί κατά 15%, αποδεικνύονται μέχρι 
τώρα βιαστικές κι εκτός πραγματικότητας.

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 11 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΤΟ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Το πλεόνασμα του ομοσπονδιακού Προϋπο-
λογισμού της Ρωσίας για τους πρώτους τέσ-
σερις μήνες του 2022 ανήλθε σε 800 δισεκα-
τομμύρια ρούβλια. Δηλαδή σε ένα ποσό άνω 
των 11 δισ. ευρώ!

Όπως έγραψε η «Izvestia», από τις μεγα-
λύτερες εφημερίδες της Ρωσίας, οι ειδικοί 
εκτιμούν ότι αυτή η επίδοση οφείλεται κυ-
ρίως στα πρόσθετα κέρδη από το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο. Έτσι, η Ρωσία έχει ήδη 
ένα «μαξιλάρι» για τη στήριξη της οικονομίας 
της σε ενδεχόμενες πιέσεις του β’ εξαμήνου, 
όπως εκτιμούν Ρώσοι αναλυτές.

Όπως υπολογίζει το ρωσικό Κέντρο Στρατη-
γικής Έρευνας, το πλεόνασμα του Προϋπολο-
γισμού ενδέχεται να ροκανιστεί ως το τέλος 
της χρονιάς, κυρίως λόγω των φορολογικών 
ελαφρύνσεων προς τις επιχειρήσεις, αλλά και 
για τη στήριξη των νοικοκυριών. Ακόμα κι έτσι, 
όμως, τυχόν έλλειμμα ως το τέλος του 2022 
θα είναι διαχειρίσιμο, ειδικά για συνθήκες 
πολέμου.

ΟΙ ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
Το ενεργειακό «πόκερ» που παίζεται μεταξύ 

Ε.Ε. και Ρωσίας έχει και αθέατες πλευρές, που 

δε «διαφημίζονται». Η Ευρώπη, που αυτο-
συγχαίρεται για τις πρωτοφανείς κυρώσεις 
στη Ρωσία, έχει πληρώσει 40 δισ. ευρώ από 
την αρχή του πολέμου ως τα τέλη Απριλίου 
στη Μόσχα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ «ΣΠΑΝΕ»
Δυτικές χώρες, που ήδη έχουν ανακοινώσει 

ότι απαγορεύουν τις εισαγωγές ρωσικού πε-
τρελαίου, εξακολουθούν να ψωνίζουν από το 
Κρεμλίνο, βρίσκοντας «παραθυράκια», πα-
ρακάμπτοντας, έτσι, τις δικές τους κυρώσεις.
ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία και Αυστραλία 

απαγόρευσαν την εισαγωγή ρωσικού πετρε-
λαίου από την αρχή της εισβολής. Τον Απρίλιο, 
όμως, οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου αυ-
ξήθηκαν στα 1.600.000 βαρέλια ημερησίως, 
δηλαδή 300.000 βαρέλια περισσότερα από 
το Μάρτιο.
Τον περασμένο Απρίλιο οι εξαγωγές ρωσι-

κού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 160.000.000 
βαρέλια, σημειώνοντας την καλύτερη επίδο-
ση της τελευταίας επταετίας!

ΜΕ… ΕΤΙΚΕΤΑ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ» 
ΚΑΙ ΠΑΤΕΝΤΑ ΙΡΑΝ – ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, δημοσιεύ-
ματα της ρωσικής «Izvestia» και της αμερικα-
νικής «Wall Street Journal» συμφωνούν για 
τις ασυνήθιστες φόρμουλες δυτικών εταιριών 
που αγοράζουν ρωσική ενέργεια.
Μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους δι-

ανομής είναι με τάνκερ που αναμειγνύουν 
φορτία στη μέση της θάλασσας, για να απο-
κρύπτουν την προέλευση του πετρελαίου. 
Σύμφωνα με την «WSJ», όλο και περισσότερο 
πετρέλαιο βγαίνει από τη Ρωσία με «άγνω-
στο προορισμό».
Τον Απρίλιο πάνω από 11.100.000 βαρέλια 

φορτώθηκαν από ρωσικά λιμάνια σε δεξαμε-
νόπλοια χωρίς προγραμματισμένη διαδρο-
μή. Πολλές χώρες χρειάζονται απεγνωσμέ-
να το ρωσικό πετρέλαιο, για να συνεχίσει να 
λειτουργεί η οικονομία τους και να φρενά-
ρουν μια ακόμα μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές 
των καυσίμων.

ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΛΠΟ
Όμως, οι ανάγκες αυτές πρέπει να ικανοποι-

ούνται «αθόρυβα». Με δυο λόγια, το κόλπο 

συνοψίζεται ως εξής, σύμφωνα με την αμε-
ρικανική εφημερίδα: «Το πετρέλαιο μεταφέ-
ρεται σε μεγαλύτερα πλοία στη θάλασσα και 
εκφορτώνεται. Με ετικέτα αγνώστου προ-
ορισμού. Στη συνέχεια, το ρωσικό αργό πε-
τρέλαιο αναμειγνύεται με το υπάρχον φορτίο 
του πλοίου, ώστε να μην εντοπίζεται από πού 
προήλθε. Με αυτή την πρακτική γίνονταν και 
στο παρελθόν εξαγωγές από χώρες που βρί-
σκονταν σε καθεστώς κυρώσεων, όπως το 
Ιράν και η Βενεζουέλα».

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δίνουν οι 
«WSJ» και «Izvestia» ώστε να γίνει κατανοητή 
η συγκεκριμένη αλυσίδα: Τρία τάνκερ αναχώ-
ρησαν από τα ρωσικά λιμάνια του Πριμόρσκ 
και της Ουστ Λούγκα και φόρτωσαν πετρέ-
λαιο σε ένα άλλο πλοίο που βρισκόταν στα 
ανοιχτά του Γιβραλτάρ. Το πλοίο είχε κατεύ-
θυνση από τη Νότια Κορέα, με προορισμό το 
Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
Επιπλέον, στην αγορά κυκλοφορούν μείγ-

ματα πετρελαίου από το Τουρκμενιστάν και 
τη Λετονία. Αυτά τα μείγματα περιέχουν επί-
σης μεγάλη ποσότητα ρωσικού πετρελαίου. 
Σχολιάζοντας το ρεπορτάζ της «WSJ» η αμε-
ρικανική ExxonMobil, η βρετανική Shell και 
η ιταλική Eni δήλωσαν ότι «μεταφέρουν πε-
τρέλαιο από το Καζακστάν, απλώς το κάνουν 
μέσω ρωσικού λιμανιού».

«ΑΝ ΜΑΣ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 
ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ 200 ΕΥΡΩ»

Η Ε.Ε. συζητά να επιβάλει εμπάργκο στο 
ρωσικό πετρέλαιο αλλά το κλίμα ανάμεσα 
στα κράτη-μέλη είναι συγκρουσιακό. Πιθα-
νόν, τελικά, ορισμένα κράτη να απέχουν από 
το ρωσικό πετρέλαιο, άλλα να δηλώσουν ότι 
πρόκειται να το κάνουν στο μέλλον κι άλλα να 
αφήσουν το ζήτημα στη διακριτική ευχέρεια 
των ιδιωτικών εταιριών της χώρας τους.

Μέχρι στιγμής το ρωσικό πετρέλαιο αγο-
ράζεται ελεύθερα από ευρωπαϊκές χώρες, 
βάσει συμβολαίων που είχαν συναφθεί πριν 
από τις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τη 
«WSJ», η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες 
– προορισμούς για τις οποίες τα βαρέλια ρω-
σικού πετρελαίου υπερδιπλασιάστηκαν τον 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19
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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

Απρίλιο, σε σύγκριση με τους μέσους όρους 
του Μαρτίου.
Το ίδιο ισχύει για Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Εσθονία. Μεγάλη αύξηση καταγράφεται και 
στον όγκο πωλήσεων για την Ολλανδία, το 
μεγαλύτερο αγοραστή στην Ευρώπη, και την 
Ισπανία.
Συγκεκριμένα, προς την Ελλάδα έφευγαν 

από ρωσικά λιμάνια 47.846 βαρέλια πετρέ-
λαιο την ημέρα κατά μέσο όρο το Μάρτιο. 
Τον Απρίλιο αυτός ο αριθμός εκτοξεύθηκε 
σε 119.618 βαρέλια την ημέρα κατά μ.ό. Εκ-
κωφαντική, όμως, ήταν η έκρηξη κυρίως στα 
«άγνωστα» (unknown) φορτία, με τα «παρα-
θυράκια» κρυφών εισαγωγών από τη Ρωσία 
στα ευρωπαϊκά λιμάνια, που από τα 24.000 
ανά ημέρα το Μάρτιο απογειώθηκαν στα 
655.000.
Ο Σάιμον Τζόνσον, καθηγητής του MIT και 

πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στο ΔΝΤ, 
δήλωσε ότι εν όψει ενός πιθανού εμπάργκο 
οι χώρες σπεύδουν να αγοράσουν περισσό-
τερο πετρέλαιο, σε όσο το δυνατόν φθηνό-
τερες τιμές. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι 
η τιμή του πετρελαίου, αν υπάρξει ένα πλή-
ρες εμπάργκο στη Ρωσία. Ο επικεφαλής του 
ρωσικού Κέντρου Ενεργειακής Ανάπτυξης, 
Κιρίλ Μελνίκοφ, δήλωσε στην «Izvestia» ότι, 
σε περίπτωση που η ρωσική ενέργεια δε βρει 
νέες αγορές στην Ασία, οι τιμές του πετρελαί-
ου θα αυξηθούν πάνω από 200 δολάρια το 
βαρέλι. Ο ΟΠΕΚ, άλλωστε, έχει καταστήσει 
σαφές ότι δε θα αυξήσει την παραγωγή, ώστε 
να αντισταθμίσει τυχόν απώλεια εφοδιασμού 
από τη Ρωσία λόγω μποϊκοτάζ.

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ  

ΜΕ ΡΩΣΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Ο ειδικός στο τμήμα στρατηγικής έρευνας 

της Total Research, Νικολάι Βαβίλοφ, τόνισε 
ότι υπάρχουν και σημαντικές τεχνικές δυ-
σκολίες για την αντικατάσταση του ρωσικού 
πετρελαίου: «Θεωρητικά, το ρωσικό πετρέ-
λαιο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με πε-
τρέλαιο από τη Νορβηγία, το Αζερμπαϊτζάν, 
τη Μέση Ανατολή ή την Αμερική. Τεχνικά, 
όμως, τα περισσότερα διυλιστήρια στην Ευ-

ρώπη μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με 
ρωσικό πετρέλαιο. Ο εκσυγχρονισμός τους 
μπορεί να διαρκέσει μήνες, κάτι που θα αυ-
ξήσει απότομα τις τιμές των καυσίμων».
Σύμφωνα με τον ειδικό, κάθε κατηγορία πε-

τρελαίου διαφέρει ως προς την ποσότητα των 
ακαθαρσιών, την πυκνότητα, την περιεκτικό-
τητα σε θείο και μια σειρά από άλλους δεί-
κτες. Γι’ αυτό, όπως εξηγεί ο Βαβίλοφ, η Ευ-
ρώπη προς το παρόν πασχίζει ώστε το ρωσικό 
πετρέλαιο να γίνει «μη ρωσικό». Είτε με δεξα-
μενόπλοια που αλλάζουν σημαία μεσοπέλα-
γα είτε αναμειγνύοντάς το για να μη διακρί-
νεται ως ρωσικό ή «πειράζοντας» τα έγγραφα 
για την προέλευση. Κάτι τέτοιο, λέει ο Ρώσος 
ειδικός, γινόταν με το ρωσικό πετρέλαιο στη 

Βαλτική, όταν βαφτίστηκε «λετονικό».
Υπάρχουν, μάλιστα, και σενάρια για το πι-

θανό εμπάργκο. Η Ε.Ε. θα αγοράζει ρωσικό 
πετρέλαιο π.χ. από τις Τουρκία, Σερβία, Ουγ-
γαρία και οποιαδήποτε χώρα που διατηρεί 

καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Κατά τη δευτερο-
γενή πώληση, αφότου δηλαδή η αγορά θα 
γίνεται μέσω π.χ. Τουρκίας, το ρωσικό πετρέ-
λαιο θα θεωρείται πλέον «μη ρωσικό» για την 
Ευρώπη.

ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ  
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑΣ  

ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ένα εμπάργκο στο φυσικό αέριο θα 

έχει υπέρ-πολλαπλάσιες επιπτώσεις. 

Το Ινστιτούτο της Οξφόρδης για τις Ενεργει-
ακές Σπουδές υπολογίζει ότι μια πλήρης δια-
κοπή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την 
Ευρώπη θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση.

Ήδη οι πρώτοι τριγμοί εμφανίστηκαν μετά 
τη μερική παύση της μεταφοράς ρωσικού 
φυσικού αερίου μέσω του εδάφους της Ου-
κρανίας, με την πλευρά της Ρωσίας να κάνει 
λόγο για οργανωμένο σχέδιο από Κίεβο – Ου-
άσιγκτον. «Ίσως είναι ένα πρώτο σημάδι πριν 
από την πλήρη διακοπή της άντλησης», πιθα-
νολογούν οι ειδικοί που ρωτήθηκαν από την 
«Izvestia». Σε μια τέτοια περίπτωση, το Κίεβο 
μπορεί να στερήσει από την Ε.Ε. σχεδόν το 
33% του ρωσικού φυσικού αερίου. Οι πρώτες 
χώρες που θα υποφέρουν τότε, θα είναι οι 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Μολ-
δαβία, η Σλοβακία, κ.ά.

Μέσα στην εβδομάδα η Ουκρανία διέκοψε 
μερικώς τη ροή φυσικού αερίου στην Ευρώ-
πη μέσω ενός από τους δύο βασικούς αγω-
γούς, με το Κίεβο να επικαλείται «περιστάσεις 
ανωτέρας βίας». Η Gazprom, από την πλευρά 
της, λέει ότι δεν έχει κανένα στοιχείο που να 
υποδεικνύει «ανωτέρα βία» και δε βλέπει κα-
νένα εμπόδιο για να συνεχιστεί η ροή με τον 
προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.
Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του 

ρωσικού Εθνικού Ινστιτούτου Ενέργειας, Αλε-
ξάντρ Φρολόφ, δήλωσε ότι «οι ουκρανικές 
Αρχές θέλουν να δημιουργήσουν ένα πρό-
σχημα για παράνομη εξόρυξη φυσικού αε-
ρίου, που θα λύσει μέρος των ενεργειακών 
προβλημάτων της χώρας». Στην παρούσα 
φάση, η δυτική Ευρώπη δε βρίσκεται σε άμε-
σο κίνδυνο. Η κύρια οδός για τη μεταφορά 
ρωσικού φυσικού αερίου στην Ε.Ε. είναι ο 
αγωγός Nord Stream Baltic.

Από τη Ρωσία μέσω Βαλτικής ρέουν σχεδόν 
60 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 
αερίου ετησίως. Η Γερμανία συνολικά αγορά-
ζει περίπου 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 
Ο διευθυντής του ρωσικού Ταμείου Εθνικής 
Ενεργειακής Ασφάλειας, Κονσταντίν Σιμόνοφ, 
θεωρεί ότι η Ουκρανία αρχίζει σταδιακά να 
παίζει το χαρτί της πλήρους αποκοπής της 
ροής φυσικού αερίου μέσω της επικράτειάς 
της. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει νέα αύξηση στις τιμές φυσικού 
αερίου.

Η Ελλάδα σχεδόν τριπλασίασε μέσα στον Απρίλιο τις εισαγωγές φορτίων πετρελαίου από 
τη Ρωσία. Από 47.846 βαρέλια την ημέρα μ.ό. το Μάρτιο, σε 119.618. Εκκωφαντική η… 
έκρηξη στα «άγνωστα» φορτία (Unknown), με τα «παραθυράκια» κρυφών εισαγωγών από 
τη Ρωσία στα ευρωπαϊκά λιμάνια (από 24.000 σε 655.000 βαρέλια).

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18

Ρεκόρ επταετίας στις εξαγωγές Ρεκόρ επταετίας στις εξαγωγές 
πετρελαίου τον Απρίλιο, πλεόνασμα πάνω πετρελαίου τον Απρίλιο, πλεόνασμα πάνω 
από 11 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το από 11 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το 
α’ τετράμηνο και ανεπαίσθητη ακρίβειαα’ τετράμηνο και ανεπαίσθητη ακρίβεια
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Η γαλαζοπράσινη παραλία του Ιονίου που οφείλει 

το όνομα της στο Ρωμαίο Στρατηγό Αρίλλα
Λόγω του ιδιαίτερου ρηχού της βάθους, τα νερά είναι αρκετά ζεστά, ενώ ο αμμώδης βυθός της με την υπέροχη 

διαφάνειά του σε κάνει να πεισθείς για την αυθεντικότητα αλλά και την απαράμιλλη ομορφιά που εκπέμπει

ΣΣε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων ε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων 
βορειοδυτικά της Πάργας, υπάρχει βορειοδυτικά της Πάργας, υπάρχει 

μια γαλαζοπράσινη εντυπωσιακή πα-μια γαλαζοπράσινη εντυπωσιακή πα-
ραλία με χρυσαφένια αμμουδιά, που ραλία με χρυσαφένια αμμουδιά, που 
ακούει στο όνομα Αρίλλα. Για να γί-ακούει στο όνομα Αρίλλα. Για να γί-
νουμε πιο ακριβείς, η παραλία Αρίλλα νουμε πιο ακριβείς, η παραλία Αρίλλα 
βρίσκεται στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, βρίσκεται στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, 
το μεγαλύτερο χωριό του νομού και το μεγαλύτερο χωριό του νομού και 
εκτείνεται σε μεγάλο μήκος, ακολου-εκτείνεται σε μεγάλο μήκος, ακολου-
θώντας τη μορφολογία του βραχώ-θώντας τη μορφολογία του βραχώ-
δους και γεμάτου κατάφυτους γκρε-δους και γεμάτου κατάφυτους γκρε-
μούς, σκηνικού.μούς, σκηνικού.
Πρόκειται για μια οικογενειακή και Πρόκειται για μια οικογενειακή και 

στο μεγαλύτερο μέρος της οργανωμέ-στο μεγαλύτερο μέρος της οργανωμέ-
νη παραλία, με πεντακάθαρα νερά και νη παραλία, με πεντακάθαρα νερά και 
ψιλή άμμο, η οποία καλύπτει ολόκλη-ψιλή άμμο, η οποία καλύπτει ολόκλη-
ρη την ακρογιαλιά. ρη την ακρογιαλιά. 
Λόγω του ιδιαίτερου ρηχού της βά-Λόγω του ιδιαίτερου ρηχού της βά-

θους, τα νερά είναι αρκετά ζεστά, ενώ θους, τα νερά είναι αρκετά ζεστά, ενώ 
ο αμμώδης βυθός της με την υπέροχη ο αμμώδης βυθός της με την υπέροχη 
διαφάνειά του σε κάνει να πεισθείς διαφάνειά του σε κάνει να πεισθείς 
για την αυθεντικότητα αλλά και την για την αυθεντικότητα αλλά και την 
απαράμιλλη ομορφιά που εκπέμπει.απαράμιλλη ομορφιά που εκπέμπει.
Το μικρό λιμανάκι στα νότια της πα-Το μικρό λιμανάκι στα νότια της πα-

ραλίας γεμίζει κυρίως τους καλοκαιρι-ραλίας γεμίζει κυρίως τους καλοκαιρι-
νούς μήνες με διαφόρων λογιών σκά-νούς μήνες με διαφόρων λογιών σκά-
φη, που σταματούν για να απολαύ-φη, που σταματούν για να απολαύ-
σουν αυτό το υπέροχο τοπίο που τόσο σουν αυτό το υπέροχο τοπίο που τόσο 
απλόχερα τούς προσφέρεται, όντας απλόχερα τούς προσφέρεται, όντας 
ασφαλή, μιας και η θέση τής παραλίας ασφαλή, μιας και η θέση τής παραλίας 
είναι τέτοια που τους εξασφαλίζει την είναι τέτοια που τους εξασφαλίζει την 
ηρεμία που τόσο έντονα αναζητούν.ηρεμία που τόσο έντονα αναζητούν.
Για όλους εκείνους που θέλουν να Για όλους εκείνους που θέλουν να 

μάθουν το κάτι παραπάνω, αξίζει να μάθουν το κάτι παραπάνω, αξίζει να 
ειπωθεί πως η περιοχή της Πέρδικας ειπωθεί πως η περιοχή της Πέρδικας 
πήρε το όνομά της από το σχήμα που πήρε το όνομά της από το σχήμα που 
είχε ο οικισμός κατά το παρελθόν, το είχε ο οικισμός κατά το παρελθόν, το 
οποίο έμοιαζε με μια ιπτάμενη πέρδι-οποίο έμοιαζε με μια ιπτάμενη πέρδι-
κα, αλλά και γιατί στην περιοχή υπήρ-κα, αλλά και γιατί στην περιοχή υπήρ-
ξε έντονο το στοιχείο του κυνηγιού του ξε έντονο το στοιχείο του κυνηγιού του 
ίδιου πτηνού. ίδιου πτηνού. 
Όσο για το συνοικισμό Αρίλλα, φαί-Όσο για το συνοικισμό Αρίλλα, φαί-

νεται πως κατά τους ρωμαϊκούς χρό-νεται πως κατά τους ρωμαϊκούς χρό-
νους ήταν κτήμα του Ρωμαίου στρατη-νους ήταν κτήμα του Ρωμαίου στρατη-
γού Αρίλλα, στον οποίο οφείλει και το γού Αρίλλα, στον οποίο οφείλει και το 
όνομά του.όνομά του.|                       |                       © skai.gr© skai.gr

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Καλημέρα 
Πατρίδα

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

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ | 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΤΡΙΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κυριακή 22 Μαΐου: 7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
Τετάρτη 25 Μαΐου: 5:30 το πρωί
Σάββατο 28 Μαΐου: 4:30 το απόγευμα
Τρίτη 31 Μαΐου: 8:30 το πρωί
Παρασκευή 3 Ιουνίου: 8:30 το πρωί
Δευτέρα 6 Ιουνίου: 9:30 το πρωί
Πέμπτη 9 Ιουνίου: 7:30 το πρωί

Δευτέρα 23 Μαΐου: 9:30 το πρωί
Πέμπτη 26 Μαΐου: 7:30 το πρωί
Κυριακή 29 Μαΐου: 7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
Τετάρτη 1 Ιουνίου: 5:30 το πρωί
Σάββατο 4 Ιουνίου: 4:30 το απόγευμα
Τρίτη 7 Ιουνίου: 8:30 το πρωί
Παρασκευή 10 Ιουνίου: 8:30 το πρωί

Τρίτη 24 Μαΐου: 8:30 το πρωί
Παρασκευή 27 Μαΐου: 8:30 το πρωί
Δευτέρα 30 Μαΐου: 9:30 το πρωί
Πέμπτη 2 Ιουνίου: 7:30 το πρωί
Κυριακή 5 Ιουνίου: 7:30 το πρωί  και  9:00 το βράδυ
Τετάρτη 8 Ιουνίου: 5:30 το πρωί
Σάββατο 11 Ιουνίου: 4:30 το απόγευμα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΣΙΟΥΤΡΑ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ ΒΟΥΛΑ ΝΕΟΦΏΤΙΣΤΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΤΕΑΜ ΕΝΟΤΗΤΑ"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΡΡΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΠΡΑΞΙΣ"
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GOSS!P
Η Sol Perez λέει το 
δελτίο καιρού και 
στην Αργεντινή 

έχουν κάθε μέρα… 
καύσωνα!

Όλοι έχουμε μια περιέργεια να δούμε στην TV 
«τι καιρό θα κάνει αύριο», ακόμη κι αν δε σκο-

πεύουμε να το κουνήσουμε… ρούπι από το σπίτι. 
Στην Αργεντινή, ωστόσο, η παρακολούθηση του δελ-
τίου καιρού έχει αναδειχθεί σε… αγαπημένη συνή-
θεια των ντόπιων!
Ο λόγος; Το δελτίο παρουσιάζει η Sol Perez, η οποία 

είναι τόσο ναζιάρα και σέξι, που ακόμη κι όταν αναγ-
γέλλει… βαρυχειμωνιά, οι θεατές ανοίγουν το κλι-
ματιστικό στο κρύο, γιατί οι ίδιοι έχουν… ανάψει 
βλέποντάς την!
Επειδή όμως το δελτίο καιρού είναι μόνο μια 

φορά την ημέρα, όλες τις υπόλοιπες ώρες μπαίνουν 
στο Instagram (έχει πάνω από 6 εκ. ακόλουθους!),  
προκειμένου να θαυμάσουν τα εκρηκτικά κάλλη της 
28χρονης παρουσιάστριας, με πρώτα και καλύτε-
ρα τα οπίσθια της, που πρόσφατα αποφάσισε να 
ασφαλίσει έναντι 100.000 δολαρίων, φοβούμενη, 
ενδεχομένως, μην της τα… ματιάσουν!

© Newsbreak.gr

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ισόβια κάθειρξη και 
11 χρόνια και έξι μήνες η ποινή που του επιβλήθηκε
Ισόβια και κάθειρξη 11 ετών και 6 μηνών στον Μπά-

μπη Αναγνωστόπουλο. Κανένα ελαφρυντικό δεν 
αναγνώρισε ομόφωνα το δικαστήριο στον Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για όλα τα 
αδικήματα που του αποδίδονται. Καταπέλτης η εισαγ-
γελέας.
Η εισαγγελέας πρότεινε να του επιβληθεί για τη δο-

λοφονία της Καρολάιν Κράουτς η ποινή της ισόβιας κά-
θειρξης που, όπως είπε, πιο δίκαιη ποινή δεν υπάρχει. 
Επιπλέον, ζήτησε να του επιβληθεί για τη θανάτωση του 
ζώου κάθειρξη δέκα ετών και άλλα δύο έτη για τις πλημ-
μεληματικές ψευδείς καταθέσεις, όπως και χρηματική 
ποινή.
Τακτικοί δικαστές και ένορκοι κατέληξαν μετά από δι-

άσκεψη περίπου δύο ωρών, ότι ο 33χρονος πιλότος θα 
πρέπει να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κακοποίη-
ση ζώου και για τα πλημμελήματα της ψευδούς καταγ-
γελίας, επειδή κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξε-
ων του και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση. 
Ο κατηγορούμενος παρέμεινε ανέκφραστος κατά την 
ανακοίνωση της ετυμηγορίας.
«Οι ένορκες βεβαιώσεις είναι διθυραμβικές, μέχρι το 

έγκλημα που διέπραξε είχε εξέχουσα υπηρεσιακή ζωή 

και μια καλή οικογενειακή ζωή. Τα εγκλήματα έχουν χα-
ρακτήρα όμως που δικάστηκε, έχουν χαρακτήρα ειδε-
χθούς και έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία. Τι να 
κάνω όταν ακούω πως είχε ασφαλίσει τη γυναίκα του 
για να έχει μια καλή ζωή, αφού τη σκότωσε. Χάνεται 
αμέσως η ισορροπία» είπε η εισαγγελέας.

© tlife.gr

Bruce Willis: Η πρώτη 
δημόσια έξοδος  
Μετά τη διάγνωση ότι πάσχει από αφασία

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε 
ο Bruce Willis έξι εβδομάδες μετά από την ανακοί-

νωση τής οικογένειάς του ότι πάσχει από αφασία και 
αποσύρεται από την υποκριτική. Ο φωτογραφικός φα-
κός «συνέλαβε» τον 67χρονο ηθοποιό σε ιταλικό εστι-
ατόριο στην Καλιφόρνια μαζί με ένα φίλο του. Ο Bruce 
Willis φορούσε ένα γκρι πόλο μπλουζάκι, γαλάζιο τζιν 
και γκρι sneakers.

© instyle.gr

Eurovision 2022: Πρωτιά 
για την Ουκρανία
Στην 8η θέση η Ελλάδα

Η Ουκρανία με το Stefania των Kalush Orchestra 
ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του 66ου Δι-

αγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision συγκεντρώνο-
ντας συνολικά 631 βαθμούς. Η Ελλάδα με την Αμάντα 
Γεωργιάδη και το «Die Together» βρέθηκε στην 8η 
θέση με 215 βαθμούς. 
Η βαθμολογία της Ελλάδας διαμορφώθηκε λαμβάνο-

ντας 158 βαθμούς από τις επιτροπές, καθώς έξι χώρες 
της έδωσαν 12 βαθμούς και δύο 10, ενώ 57 βαθμούς 
πήρε από τους τηλεθεατές. 
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο με 

466 βαθμούς, την τρίτη θέση η Ισπανία με 459 βαθμούς, 
στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Σουηδία με 438 βαθμούς 
και την πεντάδα έκλεισε η Σερβία με 312 βαθμούς. 
Ακολούθησε η Ιταλία με 268 και η Μολδαβία με 253 
βαθμούς, ενώ την ένατη και δέκατη θέση κατέλαβαν 
η Πορτογαλία με 207 βαθμούς και η Νορβηγία με 182 
βαθμούς αντίστοιχα.|                                       © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome
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Α-Καλημέρα Μάγδα μου, ή καλύτερα να 
πω «επαναστάτρια».

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου. Γιατί 
επαναστάτρια;

Α-Διότι κατέβηκες το περασμένο Σάββατο 
στο κέντρο του Μόντρεαλ στη διαμαρτυρία 
για το γλωσσικό νόμο 96.

Μ-Και που το ξέρεις;
Α-Μου το είπαν κάποιες φίλες μου που σε 

είδαν στα… Facebook κολλητών τους.
Μ-Καλά, αυτό το πράγμα έχει ξεπεράσει 

κάθε όριο κουτσομπολιών!
Α-Δεν είναι κουτσομπολιό. Αφού σε είδαν 

και μου το είπαν. Λοιπόν;
Μ-Τι λοιπόν; Άκουσα κι εγώ στου Τελλίδη 

για τη διαμαρτυρία, και αποφάσισα να 
συμμετέχω κι εγώ, διότι το θεωρούσα 
καθήκον.

Α-Καλά έκανες. Αν το ήξερα θα ερχόμουν 
κι εγώ.

Μ-Σε έπαιρνα… αλλά δεν απαντούσες.
Α-Μπορεί να ήμουν έξω. Αλλά και στο 

κινητό αν με έπαιρνες δε θα με έβρισκες.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι συγκεκριμένα πήγα στο μαγαζί 

να αλλάξω τη μπαταρία του κινητού, διότι 
τελευταίως έπιανε «πάτο» πολύ γρήγορα, 
κι εκεί που μιλούσα, έμενα από μπαταρία.

Μ-Γι’ αυτό δεν μπορούσα να σε βρω. 
Εν πάση περίπτωση, μπορούσε να 
είχε περισσότερο κόσμο, αλλά απ’ ότι 
διαπίστωσαν, η ίδια αποχή που έχουμε στα 
κοινά της παροικία μας, υπάρχει παντού.

Α-Δεν αμφιβάλλω…
Μ-Ήταν παρόντες και οι βουλευτίνες μας 

Λαμπροπούλου και Κουτράκη.
Α-Αυτό το ξέρω, διότι τους… έκραξαν τα 

γαλλόφωνα μέσα ενημέρωσης.
Μ-Γιατί, περίμενες να μην τις κράξουν; Στη 

μπούκα του κανονιού τις έχουν, καθώς και 
όλους τους βουλευτές που υπερασπίζονται 
τη «γλωσσική ελευθερία» στο Κεμπέκ. 
Πάντως, το 96 θα δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα απ’ ότι έμαθα από άτομα που 
πήραν μέρος στη διαμαρτυρία.
Α-Σαν τι;
Μ-Λέγεται ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Α-Πως;
Μ-Με το να μην επιτρέπει τις επικοινωνίες 

σε άλλη γλώσσα εκτός τη γαλλική, 
μεταξύ του ασθενή και των φροντιστών, 
νοσοκόμων και ιατρών. Αυτό θα έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στη σωστή διάγνωση. 
Φαντάσου να σε ρωτούν στη γαλλική, πως 
αισθάνεσαι και που πονάς, κι εσύ να μην 
τους καταλαβαίνεις.

Α-Έχεις δίκιο. Εδώ πάλι, πολλοί δεν 
μπορούν να μεταφέρουν αυτά που θέλουν 
να πουν με τα λίγα αγγλικά που ξέρουν, 
εκτός αν συνοδεύονται από συγγενή ή 
φίλο.

Μ-Φιλενάδα, τα πράγματα στενεύουν και 
θα πάρει πολλούς η… μπάλα.
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Πάλι, αυτά που θα σου πω ειπώθηκαν 

στη διαμαρτυρία. Λοιπόν, πες πως μια 
νοσοκόμα ή υπάλληλος δεν πάει το 
αφεντικό της, ρίχνει σύρμα στο Γραφείο 
της Γαλλικής Γλώσσας, λέγοντας ότι δεν 
τηρούνται οι κανόνες επικοινωνίας στη 
γαλλική και τσουπ έρχεται το κλιμάκιο στο 
χώρο της παράβασης, και χωρίς δικαστικό 
ένταλμα κάνει κατάσχεση ότι θέλει για 
περαιτέρω έλεγχο.
Α-Μάλιστα, άλλο και τούτο.
Μ-Δεν τελείωσα. Όταν αποδειχτεί ότι δεν 

τηρούνται οι «γλωσσικοί» κανόνες, τότε…
Α-…Τότε τους περιμένει εκτελεστικό 

απόσπασμα…
Μ-Τώρα τα παραλές.
Α-Δεν παραλέω τίποτα. Έχουν ορισμένοι 

τέτοιο φανατισμό μέσα τους, που αν 
μπορούσαν θα το έκαναν κι αυτό.
Μ-Α, και το άλλο με το 96, θα 

προσλαμβάνονται μόνο γαλλόφωνοι στις 
διάφορες υπηρεσίες ακόμα και στον τομέα 
της υγείας, και άντε εσύ να βρεις άνθρωπο 
να συνεννοηθείς στην Αγγλική.

Α-Να μου το θυμηθείς, στα δικαστήρια 
θα καταλήξει το νομοσχέδιο και μπορεί να 
«στήσει» το χορό ο… Τρουντώ. 

Μ-Μόνο που πάλι εμείς θα πληρώσουμε 
τα έξοδα των δύο κυβερνήσεων.

Α-Ναι, όπως πάντα. Όμως πρέπει να 
σου πω, ότι είδα στη τηλεόραση τον 
Λεγκώ να κατηγορεί τους αντιπάλους του 
για «παραπληροφόρηση» σχετικά με τις 
συνέπειες που θα έχει το νομοσχέδιο στο 
σύστημα υγείας.

Μ-Άντε τώρα να βγάλεις συμπέρασμα. 
Πάντως μια και ανέφερες αυτόν, τι 
περιμένει να μειώσει τους φόρους στα 
καύσιμα, να πάρουμε λίγο ανάσα από τις 
συνεχόμενες αυξήσεις;

Α-Δεν ξέρω. Αλλά μια και μιλάς για 
καύσιμα πρέπει να ξέρεις, ότι τα 
ταξιδιωτικά γραφεία έχουν το δικαίωμα να

επιβάλουν στους πελάτες πρόσθετο 
τιμολόγιο, εάν η αεροπορική εταιρεία 
ζητήσει πρόσθετα έξοδα για τα καύσιμα.

Μ-Εμένα πάντως δε μ’ ενδιαφέρει 
καθόλου αυτό.

Α-Γιατί;
Μ-Αφού ξέρεις, εφόσον δεν είμαστε 

εμβολιασμένοι, τα ταξίδια για την ώρα 
τα βλέπουμε μόνο στις φωτογραφίες και 
βίντεο που πήραμε όταν μπορούσαμε 
να ταξιδεύουμε ελεύθερα. Και το τονίζω 
ελεύθερα. Διότι ενώ όλα είναι ελεύθερα, 
συνεχίζουν να απαγορεύουν να ταξιδέψεις 
αν δεν είσαι εμβολιασμένος.

Α-Και τι σε σταματά από το να 
εμβολιαστείς κι εσύ; Καιρός δεν είναι;

Μ-Προτιμώ καραντίνες και περιορισμούς, 
παρά να γίνω πειραματόζωο για 
ορισμένους ελιτιστές.

Α-Τώρα τα παραλές. Αλλά επειδή σε ξέρω 
και δε θέλω να φάμε τα μουστάκια μας 
που δεν έχουμε, δε θα συνεχίσω αυτό το 
θέμα.

Μ-Ευχαριστώ για την κατανόηση.
Α-Πάντως, στα σίγουρα ο κόσμος τα έχει 

χαμένα.
Μ-Αυτό το ξέρω. Όμως γιατί το λες αυτό;
Α-Διότι διάβασα τη νέα τρέλα του κόσμου.
Μ-Υπάρχουν πολλές τρέλες... 
Α-Αυτή είναι καινούργια.
Μ-Για λέγε, γρήγορα όμως, διότι πρέπει 

να βγω στα μαγαζιά να πάρω δώρο για την 
Ελένη τη γειτόνισσα που γιορτάζει αύριο.
Α-Θα είμαι σύντομη. Λοιπόν, που λες, η 

νέα τρελά είναι ο κόσμος να αγοράζει μέσω 
ιστοσελίδων όλων των ειδών αράχνες 
ακόμα και ταραντούλα, είδη σκορπιών, 
είδη ερπετών κ.λπ.…

Μ-Καλά, τρελάθηκαν ή θέλουν να 
ξεκάνουν καμία σύζυγο ή πεθερά με το 
δηλητήριο τους;

Α-Και να ξέρεις, ότι αυτά όλα είναι 
απειλούμενα είδη, σύμφωνα με τη Διεθνή 
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Πολλά 
είδη αραχνών και σκορπιών οδεύουν προς 
την εξαφάνιση.

Μ-Και πως φτάνουν στους αγοραστές; 
Μη μου πεις με το… ταχυδρομείο;
Α-Το βρήκες και κερδίζεις ένα σκορπιό…
Μ-Δεν είναι κατάλληλο δώρο για την 

Ελένη… Σ’ αφήνω γιατί άργησα. Α, πριν το 
ξεχάσω, αποφάσισες τι θα ψηφίσεις;
Α-Μπορεί να καταλήξω μετά αφού δω 

τις συνεντεύξεις των εκπροσώπων στο 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ.
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Σήκωσε το Europa League στα πέναλτι  
η Άιντραχτ και… έφυγε για τ’ αστέρια!
Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης λύγισε με 5-4  
στα πέναλτι τη Ρέιντζερς μετά από το 1-1 σε 120’ αγώνα και κατέκτησε  
το Europa League, κλείνοντας θέση για το Champions League!

Τι κι αν στο πρωτάθλημα τερμάτισε 
11η; Τι κι αν στο Κύπελλο αποκλεί-

στηκε στον Α’ γύρο από τη... Μανχάιμ; 
Η Αιντραχτ Φρανκφούρτης έκανε ονειρικό 
τελείωμα στη σεζόν, κατακτώντας -αήττητη 
φέτος- τον τίτλο του Europa League μετά το 
5-4 επί της Ρέιντζερς στα πέναλτι, σε έναν 
συγκλονιστικό τελικό που... έμεινε στο 1-1 
σε 120 λεπτά αγώνα!
Οι «αετοί» θα παίξουν έτσι για πρώ-

τη φορά στους ομίλους του Champions 
League τη νέα σεζόν, ενώ έγιναν η πρώτη 
γερμανική ομάδα -πλην Μπάγερν Μονά-
χου- που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά 
από 25 χρόνια.
Στην κανονική διάρκεια το παιχνίδι έμεινε 

στο 1-1. Στο 57’ το 0-1 για τη Ρέιντζερς με 
τον Aribo και στο 69’ το 1-1 από τον Borre. 
Στην παράταση δεν άλλαξε κάτι και οι ομά-
δες έφτασαν στα πέναλτι, στα οποία ευ-
στόχησαν εκτός του Ramsey της Ρέιντζερς…
MVP: Ο Κέβιν Τραπ δεν είχε καταφέρει 

να πανηγυρίσει ευρωπαϊκό τρόπαιο ως 
ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν και 

τα κατάφερε τελικά με την ομάδα που τον 
ανέδειξε! Πέραν του πέναλτι του Ράμσεϊ, ο 
Γερμανός τερματοφύλακας πιστώνεται και 
την τρομερή επέμβαση στο 118’, που έπαι-
ξε μεγάλο ρόλο για να μείνουν ζωντανοί οι 
«αετοί».

Οι νικητές του Europa League 
(2010-σήμερα)

2009–10 Ατλέτικο Μαδρίτης 
2010–11 Πόρτο 
2011–12 Ατλέτικο Μαδρίτης 
2012–13 Τσέλσι 
2013–14 Σεβίλλη 
2014–15 Σεβίλλη 
2015–16 Σεβίλλη 
2016–17 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
2017–18 Ατλέτικο Μαδρίτης 
2018–19 Τσέλσι 
2019–20 Σεβίλλη 
2020–21 Βιγιαρεάλ 
2021–22 Άιντραχτ Φρανκφούρτης

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ η κανονική σεζόν 
της ελληνικής λίγκας του μπάσκετ, 

με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα 
παιχνίδια του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ.
Ο «δικέφαλος του βορρά» έκανε και με 

το... παραπάνω τη δουλειά του κόντρα 
στην ΑΕΚ, την οποία κατατρόπωσε με 
+24 πόντους, όμως την ίδια ώρα το ίδιο 
έκανε και το Περιστέρι. 
Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων νί-

κησε -ως όφειλε να κάνει- το Λαύριο, κι 
έτσι πήρε (έστω και στην ισοβαθμία) την 
8η θέση από τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει στα 
πλέι-οφ. Στην Α2 υποβιβάστηκε ο Ηρα-
κλής. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΥΡΙΟ 91-80 
ΛΑΡΙΣΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 86-84 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 59-81 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 96-72 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΗΣ 74-73 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 93-74
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 24 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 47 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  46 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  39

04] ΑΕΚ    37
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  36
06] ΛΑΡΙΣΑ   36
07] ΑΡΗΣ  35
08] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   34
09] ΠΑΟΚ  34
10] ΛΑΥΡΙΟ  32
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 32
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 30
13] ΗΡΑΚΛΗΣ  27

Όσον αφορά τα ζευγάρια των πλέι-οφ 
είναι: 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ
ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Η πρόκριση είναι στις δύο νίκες. 

Η πρεμιέρα στα παιχνίδια των πλέι-οφ 
είναι την Κυριακή 22/5 με τους αγώνες: 
Κολοσσός Ρόδου-Λάρισα   
Παναθηναϊκός-Άρης 

Το πρόγραμμα στη συνέχεια:  
Δευτέρα 23/5: ΑΕΚ-Προμηθέας 
Τρίτη 24/5: Λάρισα-Κολοσσός,  
Άρης-Παναθηναϊκός 
Τετάρτη 25/5: Ολυμπιακός-Περιστέρι, 
Προμηθέας-ΑΕΚ 
Πέμπτη 26/5: Κολοσσός-Λάρισα,  
Παναθηναϊκός-Άρης  

MLSMLS
Ήττα για το Μόντρεαλ μετά από 8... αήττητους αγώνες!
Την ευκαιρία να μείνουν μόνοι πρώ-

τοι στη βαθμολογία της Ανατολικής 
Περιφέρειας του MLS, απώλεσε η ομά-
δα του Μόντρεαλ, η οποία μετά από 8 
παιχνίδια χωρίς ήττα (6 νίκες - 2 ισο-
παλίες) στο τελευταίο παιχνίδι ηττήθη-
κε εκτός έδρας από το Nashville με 2-1 
(28’ Muyl, 51’ Mukhtar - 55’ Kamara). 
 Στο προηγούμενο παιχνίδι πάντως, 
οι Μοντρεαλίτες είχαν επεκτείνει σε 8 
τα αήττητα παιχνίδια τους, εφόσον εί-
χαν επιβληθεί (επίσης εκτός έδρας) 
της Charlotte με 0-2 (45’ Mihailovic, 67’ 
Johnston). Έστω κι έτσι, με δεδομένο ότι 
η πρωτοπόρος Philadelphia δεν μπόρεσε 
να ξεφύγει (έχει 5 συνεχόμενες ισοπαλί-

ες!), το Μόντρεαλ μαζί με ακόμα... τρεις 
ομάδες, μοιράζεται τη 2η θέση, μόλις 1 
βαθμό πίσω από τη Φιλαδέλφεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5: Toronto-Orlando 0-1, 
Colorado-LAFC 2-0, Charlotte-Montreal 
0-2, NY City-Columbus 2-0, Vancouver-
San Jose 3-3, Philadelphia-NY Red Bulls 
1-1, Chicago-Cincinnati 1-2, Inter Miami-
DC United 2-2, Houston-Nashville 2-0, 
Salt Lake-Austin 2-1, Portland-Kansas City 
7-2, LA Galaxy-Dallas 1-3 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5: Atlanta-New England 
2-2, Seattle-Minnesota 3-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5: DC United-NY City 0-2, 

NY Red Bulls-Chicago 3-3, Philadelphia-
Inter Miami 0-0, Minnesota-LA Galaxy 
1-1, Houston-Seattle 0-1, Nashville-
Montreal 2-1, Kansas City-Colorado 2-1, 
Vancouver-Dallas 2-1, LAFC-Austin 1-2, 
San Jose-Portland 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Austin 23, LAFC 
23, Dallas 22, LA Galaxy 20, Salt Lake 19, 
Nashville 18, Houston 15, Colorado 15, 
Minnesota 15, Portland 15, Seattle 13, 
San Jose 13, Kansas City 12, Vancouver 
11 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Philadelphia 
21, NY City 20, Montreal 20, Orlando 

20, NY Red Bulls 20, Cincinnati 19, 
Atlanta 15, DC United 13, Charlotte 13, 
Columbus 13, New England 12, Inter 
Miami 12, Toronto 11, Chicago 11
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5: Columbus-LAFC, DC 
United-Toronto, Cincinnati-New England, 
Nashville-Atlanta

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5: Montreal-Salt Lake, 
Charlotte-Vancouver, NY City-Chicago, 
Inter Miami-NY Red Bulls, Dallas-
Minnesota, San Jose-Kansas City, Austin-
Orlando, Colorado-Seattle, LA Galaxy-
Houston, Portland-Philadelphia

SL2: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 1-0

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στη Σούπερ Λιγκ 1
«Μεθυσμένη» πολιτεία είναι από 

το βράδυ της Κυριακής 15/5 
η Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός, έπειτα από 
τρία χρόνια απουσίας, επέστρεψε στη 
Σούπερ Λιγκ 1, καθώς επικράτησε και στο 
δεύτερο αγώνα μπαράζ της Βέροιας, επί-
σης με 1-0. Το γκολ που έκρινε την ανα-
μέτρηση σημείωσε ο Μπαρμπόσα στο 4ο 
λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Λεβα-
δειακό να είναι πλέον ο υπερπρωταθλη-
τής της Σούπερ Λιγκ 2.
Πάντως η γιορτή στο γήπεδο της Λι-

βαδειάς επισκιάστηκε από την εισβολή 
οπαδών της γηπεδούχου ομάδας λίγες 
στιγμές μετά την επίτευξη του γκολ και 
είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 
παίκτη της Βέροιας, Σταύρου Πεταυράκη, 
ο οποίος αποχώρησε με φορείο και έχο-
ντας τοποθετηθεί στον αυχένα του κολά-
ρο, με το Λεβαδειακό να κινδυνεύει με 
βαριά τιμωρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τόσο η αντίδραση της αστυνομίας όσο 
και της διοίκησης του Λεβαδειακού ήταν 

άμεση, καθώς ο οπαδός που φέρεται να 
τραυμάτισε τον παίκτη της Βέροιας συ-
νελήφθη το βράδυ της Κυριακής. Επίσης, 
σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρός 
άνδρας της ΠΑΕ, Γιάννης Κομπότης, είναι 
αποφασισμένος να αποκλείσει διά βίου 
από το γήπεδο το συγκεκριμένο άτομο, 
αν αποδειχθεί ότι είναι ο ένοχος.
Εκτός από τον σκόρερ, πρόσωπο της 

βραδιάς ήταν και ο προπονητής του Λε-
βαδειακού, Γιάννης Ταουσιάνης, ο οποί-
ος εμφανώς συγκινημένος αφιέρωσε την 
άνοδο στον αδελφό του, Ιδομενέα, που 
έχει φύγει από τη ζωή. Όσον αφορά τη 
χαμένη του μπαράζ, Βέροια, θα έχει πλέ-
ον μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στη 
Λαμία, που τερμάτισε 13η στη Σούπερ 
Λιγκ. Οι αγώνες που θα κρίνουν ποια από 
τις δύο θα είναι τη νέα σεζόν στη μεγάλη 
κατηγορία είναι προγραμματισμένοι για 
τις 22 και 29 του μήνα.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ 
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

*Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 θα διεξαχθεί ο τελικός 
του Europa Conference League, Ρόμα-Φέγενορντ

© sport-fm.gr 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο 14 Μαΐου 2022Σάββατο 14 Μαΐου 2022
Play offs - 9η αγωνιστική

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 3-2 
78’ Πάλμα, 85΄Μαντσίνι, 93’ Γκαρσία - 
53’, 59’ Γκαρσία   
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-1 
41’ Καρβάλιο - 2΄Σοάρες 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4-0 
37’ Βιγιαφάνιες, 68’ Μαουρίτσιο, 
71΄Καρλίτος, 87΄Χουάνκαρ 

Play outs - 7η αγωνιστική
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ 5-0 
12΄,29΄Φαν Βέερτ, 36΄Φερνάντες, 
65΄,81΄Ροσέρο

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

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 2-2 
49΄Μπαράλες, 74΄Ιγκλέσιας - 
69΄Τσιλούλης, 90΄Ντάουντα 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-1 
9΄Ντάλσιο, 62΄Τουράμ, 86΄Μάντζης - 
47΄Καρέλης 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-0

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

ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3 
14’ Τσούμπερ, 48’ Γκαρσία -  
20’,69’,87’ Ελ Αραμπί 
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0 
14’ Σβαμπ, 21’ Ακπομ 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ 0-3 
8’ Λέισμαν, 22’ Καμαρά, 81’ Εμπακατά

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Play offs
(σε 36 αγώνες)

01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  83 (62-26)
02. ΠΑΟΚ  64 (58-33)
03. ΑΡΗΣ  62 (39-28)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 61 (52-26)
05. ΑΕΚ   56 (56-42)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 46 (34-42)

Play outs
(σε 33 αγώνες)

07. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 45 (44-42)
08. ΟΦΗ   44 (40-45)
09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 41 (33-37)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  40 (47-48)
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 37 (32-48)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 33 (33-52)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  26 (24-44)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (16-57) 

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ      ΑΓ.       ΓΚ. 
Μάντζης      Ιωνικός 7 6 
Ελ Αραμπί  ΟΣΦΠ 10 6 
Φελίπε        ΟΦΗ  7 5 
Φαν Βέερτ  Βόλος 7 4 
Περέα          Γιάννινα 9 4

Super League 1: Aυλαία με πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ
Τρίτος ο Άρης, που νίκησε τον ΠΑΣ | Ήττες για ΑΕΚ από Ολυμπιακό και ΠΑΟ από τον ΠΑΟΚ

Ραντεβού τον Αύγουστο. Η αυλαία 
του φετινού πρωταθλήματος έπεσε 

οριστικά την Τρίτη 17/5 με τη διεξαγω-
γή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής 
των πλέι οφ, που είχε τυπικά κερδισμένο 
τον Άρη, ο οποίος με το διπλό στα Γιάννι-
να και την ήττα του Παναθηναϊκού στην 
Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, ανέβηκε στην 3η 
θέση, αφήνοντας τους «πράσινους» στην 
τέταρτη.
Στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός με χατ τρικ του 

Ελ Αραμπί νίκησε με 3-2 την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ 
λίγες μέρες πριν από το μεταξύ τους ρα-
ντεβού στον τελικό του Κυπέλλου, επι-

κράτησε με 2-0 του Παναθηναϊκού, ενώ 
και ο Άρης έκλεισε με πανηγυρικό τόνο 
τη σεζόν περνώντας με 3-0 από τους «Ζω-
σιμάδες». Στο Ολυμπιακό Στάδιο, το κλί-
μα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τους παίκτες 
της ΑΕΚ, που στο μεγαλύτερο διάστημα 
της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό τα… 
άκουσαν από την εξέδρα, εξαιτίας της 
κακής τους παρουσίας στο πρωτάθλημα. 
Από το στόχαστρο των οπαδών δεν ξέ-
φυγε ούτε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, οι 
οποίοι μάλιστα με πανό που υπήρχε στο 
πέταλο των οργανωμένων ζητούσαν ακό-
μα και την παραίτησή του αν δεν αλλά-
ξουν πράγματα. Στο αγωνιστικό σκέλος, 
η Ένωση προηγήθηκε δύο φορές, στο 14΄ 
με τον Τσούμπερ και στο 48΄ με τον Λιβάι 
Γκαρσία, όμως ο Ολυμπιακός απάντη-
σε τρεις με τον Ελ Αραμπί (20΄, 69΄, 87΄) 
κλείνοντας έτσι με νίκη τη διαδικασία 
των πλέι οφ. Στην Τούμπα, και με το μυα-
λό στον τελικό του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ 
επικράτησε με 2-0 του Παναθηναϊκού και 
επέστρεψε στις νίκες έπειτα από 11 αγώ-
νες. Οι «πράσινοι» που παρατάχθηκαν 

με εννέα αναπληρωματικούς γνώρισαν 
την πρώτη τους ήττα στα πλέι οφ, αλλά 
μάλλον αυτό που πείραξε περισσότερο 
τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η αποβολή 
του Μακέντα.
Ο Ιταλός επιθετικός είδε δύο κίτρινες 

κάρτες μέσα σε δέκα λεπτά (81΄ και 91΄) 
και θα χάσει το ραντεβού του Σαββάτου 
(21/5, Τελικός κυπέλλου). Ο Σβαμπ (14΄) 
και ο Ακπομ (21΄) βρήκαν δίχτυα για το 
Δικέφαλο που κράτησε τη 2η θέση και 
ανέβασε και την ψυχολογία του ενόψει 
του τελικού. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ είχε ενη-
μερωθεί από την UEFA ότι τιμωρείται με 
κλείσιμο της θύρας 4 και 4Α για μια αγω-
νιστική και 70.000 ευρώ πρόστιμο για τα 
καπνογόνα στη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ 
στην Τούμπα. Ο Αρης συνέχισε και στα 
Γιάννινα το… πάρτι που είχε ξεκινήσει με 
τη νίκη του επί της ΑΕΚ το προηγούμενο 
Σάββατο. Φαμπιάνο (8΄), Καμαρά (22΄) 
και Εμπακατά (81΄) ήταν οι σκόρερ για 
τους «κίτρινους» που έκλεισαν τελικά τη 
χρονιά στην 3η θέση της βαθμολογίας.
                                             © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

«Πάνοπλοι» στον τελικό ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Την κυριαρχία τους στο θεσμό θέλουν να διατηρήσουν οι «ασπρόμαυροι»  
(4 στα τελευταία 5 χρόνια) | Επιστροφή στους τίτλους «ονειρεύονται»  
οι «πράσινοι» μετά από το 2014 (4-1 τον… ΠΑΟΚ)

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει 
για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποί-

οι θα αναμετρηθούν το Σάββατο 21/5 

(13:00 ώρα Καναδά) στο ΟΑΚΑ, στον 80ο 
τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «πρά-
σινοι» έχουν κατακτήσει 18 φορές το 
τρόπαιο, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» 8 
φορές, με τις 4 από αυτές να είναι τα πέ-
ντε τελευταία χρόνια, όπου και έχει δη-
μιουργήσει μία αξιοζήλευτη παράδοση!

ΠΑΟΚ
Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους συ-

νεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για 
τον τελικό Κυπέλλου. Ο Λουτσέσκου υπο-
λογίζει σε όλους τους παίκτες του, πλην 
του Γιάννη Μιχαηλίδη που είναι μακρο-
χρόνια τραυματίας και έχει εγχειριστεί. Ο 
ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11 το πρωί της 
Παρασκευής 20/5 στην Τούμπα. Το από-
γευμα της ίδιας ημέρας η αποστολή θα 
αναχωρήσει για την Αθήνα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Δίχως νέα αγωνιστικά προβλήματα ολο-

κληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηνα-
ϊκού της Πέμπτης 19/5. Ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς (θα είναι στον πάγκο του τριφυλλιού 
για τα επόμενα δύο χρόνια) καταστρώνει 
τα σχέδιά του δίχως να αντιμετωπίζει θέ-
ματα τραυματισμών.

Σημειώνεται ότι στην προπόνηση της 
Τετάρτης 18/5 επέστρεψε σε κανονικούς 
ρυθμούς ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Ελληνας 
επιθετικός υπολογίζεται κανονικά για τον 
τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αντίθετα, 
δε θα αγωνιστεί ο Φεντερίκο Μακέντα. 
Ο Ιταλός επιθετικός αποβλήθηκε στο τε-
λευταίο ματς των πλέι οφ κόντρα στον… 
ΠΑΟΚ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Από το «πάνω ράφι» είναι ο διαιτητής 

που θα διευθύνει τον τελικό Κυπέλλου. 
Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, στη μάχη Πα-

ναθηναϊκού-ΠΑΟΚ για το τρόπαιο θα 
σφυρίξει ο Αντόνιο Λαόθ. Ο Ισπανός ρέ-
φερι είναι κατηγορίας Elite και ενδεικτικό 
της κλάσης του είναι το γεγονός ότι πέρυ-
σι είχε οριστεί στον τελικό του Champions 
League ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσε-
στερ Σίτι. Βοηθοί του θα είναι οι Πάου 
Ντέιβις και Ρομπέρτο Αλομάρ, στο VAR 
θα βρίσκεται ο Ρικάρντο Μπενγκοετσέα. 
Χρέη 4ου διαιτητή και AVAR θα εκτελέ-
σουν οι Ευάγγελος Μανούχος και Άγγε-
λος Ευαγγέλου αντίστοιχα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ 
© ΤΑ ΝΕΑ

Οι κυπελλούχοι Ελλάδος  
την τελευταία 10ετία

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

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

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
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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 or Downsizing?
I CAN HELP!

Call me today for a 
FREE evaluation 

with no obligation.

Μπλόκο από Τουρκία στο ΝΑΤΟ 
για την ένταξη Σουηδίας – Φινλανδίας 

Ο Ερντογάν πραγματοποίησε, του-
λάχιστον σε αυτή τη φάση, τα όσα 

είπε δημόσια, ότι δηλαδή θα μπλοκάρει 
με βέτο την ένταξη Φινλανδίας και Σου-
ηδίας στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία μπλόκαρε 
την αρχική απόφαση του ΝΑΤΟ να επε-
ξεργαστεί το αίτημα της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας για ένταξη στη συμμαχία, 
καταρρίπτοντας τις ελπίδες για άμεση 
ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών.
Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν 

την Τετάρτη 18/5 με στόχο να ξεκινή-
σουν τις ενταξιακές συνομιλίες. Ωστόσο, 
η Άγκυρα σταμάτησε κάθε ψηφοφορία, 
σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση 
του θέματος, το οποίο επικαλούνται οι 
Financial Times. Αυτή η αναβολή εγείρει 
αμφιβολίες, για το εάν το ΝΑΤΟ θα μπο-
ρέσει να εγκρίνει το πρώτο στάδιο της 
αίτησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας 
εντός μίας ή δύο εβδομάδων, όπως ανέ-
φερε ο ΓΓ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Το αίτη-
μα των δύο χωρών για ένταξη πρέπει να 
λάβει το «πράσινο» φως και από τα 30 
μέλη της Συμμαχίας.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι τουρκικές αρχές έχουν ετοιμάσει 

έναν κατάλογο, ούτε λίγο ούτε πολύ 10 
απαιτήσεων, από τη Σουηδία και τη Φιν-
λανδία, ως αποδείξεις συμμόρφωσης, 
αναφέρει (Τετάρτη 18/5) η τουρκική 
φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah. Αν 
αυτές οι απαιτήσεις ικανοποιηθούν, η 
Άγκυρα θα μπορεί να επανεξετάσει τη 
στάση της απέναντι στο θέμα της έντα-
ξης των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, 
κατά το δημοσίευμα. 

Η λίστα των τουρκικών απαιτήσεων 
από Ελσίνκι και Στοκχόλμη έχει ως εξής:
-Σουηδία και Φινλανδία πρέπει να 

«αποφασίσουν για μια θέση» σχετικά με 
το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), 
το οποίο η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική 
οργάνωση.
-Να αποτρέψουν τη διεξαγωγή εκδηλώ-

σεων στα κοινοβούλιά τους από άτομα 
που συνδέονται με τρομοκρατικές δομές, 
εννοώντας φιλοκουρδικές οργανώσεις.
-Να σταματήσουν τη φερόμενη από 

τους Τούρκους παροχή υλικής βοήθειας 
στις λεγόμενες Δυνάμεις Λαϊκής Αυτοά-
μυνας (SNS) στη Συρία, οι οποίες συνδέ-
ονται κατά την Άγκυρα με το PKK.
-Να επιταχύνουν την έκδοση στην Τουρ-

κία προσώπων που συνδέονται με «τρο-
μοκράτες».
-Να σταματήσουν τις επαφές με εκπρο-

σώπους κουρδικών ομάδων που δρουν 
στο Ιράκ και τη Συρία.
-Να διακόψουν τους δεσμούς τους με 

φυγόδικα και καταζητούμενα μέλη της 
FETO (της οργάνωσης Φετουλάχ Γκιου-
λέν) που φέρονται να εμπλέκονται στην 
απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 
στην Τουρκία.
-Να μη λάβουν μέτρα κατά της εθνικής 

ασφάλειας της Τουρκίας.
-Να καθιερώσουν τακτικές επαφές και 

συνεργασία για την καταπολέμηση της 
«τρομοκρατίας», όπως εννοούν οι Τούρ-
κοι τον απελευθερωτικό αγώνα των 
Κούρδων.
-Να δεσμεύσουν τους τραπεζικούς λο-

γαριασμούς προσώπων και οργανώσεων 
που συνδέονται με τρομοκρατικές οργα-
νώσεις.
-Να μην επιτρέψουν στο έδαφός τους 

δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων με αντιτουρκικό προσανατολι-
σμό – πράγμα που θα μπορούσε να αφο-
ρά ακόμη και σε κυπριακές οργανώσεις.
                                                  © slpress.gr
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΏΝ

Ίχνη του μεγαλύτερου γνωστού  
σεισμού στην ανθρώπινη ιστορία
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ίχνη του 

μεγαλύτερου γνωστού σεισμού 
στην ανθρώπινη ιστορία. Πρόκειται για 
έναν τρομακτικό μεγασεισμό 9,5 Ρί-
χτερ που προκάλεσε ένα τσουνάμι μήκους 
8.000 χιλιομέτρων και ώθησε τους ανθρώ-
πινους πληθυσμούς να εγκαταλείψουν τις 
κοντινές ακτές για περίπου 1.000 χρόνια, 
σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Live 
Science, σεισμός σημειώθηκε πριν από 
περίπου 3.800 χρόνια στη σημερινή βό-
ρεια Χιλή, όταν ένα ρήγμα τεκτονικής 
πλάκας ανύψωσε την ακτογραμμή της 
περιοχής. Το επακόλουθο τσουνάμι ήταν 
τόσο ισχυρό, που δημιούργησε κύμα-
τα ύψους 20 μέτρων και έφτασε μέχρι 
τη Νέα Ζηλανδία, όπου εκτόξευσε τερά-
στιους ογκόλιθους, εκατοντάδες χιλιόμε-
τρα στην ενδοχώρα.

Ο μεγαλύτερος σεισμός που είχε κατα-
γραφεί μέχρι σήμερα, ήταν της Βαλδίβια 
που έπληξε τη νότια Χιλή το 1960. 
Ο σεισμός αυτός είχε μέγεθος μεταξύ 9,4 

και 9,6 Ρίχτερ και σκότωσε έως και 6.000 
ανθρώπους. Το ρήγμα που προκάλεσε το 
σεισμό της Βαλδίβια ήταν τεράστιο, φτά-
νοντας σε μήκος έως και 800 χιλιόμετρα. 
Αλλά, όπως περιγράφουν οι επιστήμονες, 
σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο πε-
ριοδικό «Science Advances», ο αρχαίος 
μεγασεισμός ήταν ακόμη μεγαλύτερος, 
προερχόμενος από ένα ρήγμα μήκους πε-
ρίπου 1.000 χλμ.
Αυτοί οι μεγασεισμοί συμβαίνουν κατά 

μήκος ενεργών ζωνών υποβύθισης, εκεί 
δηλαδή που οι τεκτονικές πλάκες της Γης 
βυθίζονται η μία κάτω από την άλλη. Στις 
περιοχές αυτές οι πλάκες ολισθαίνουν 
και τρίβονται αναμεταξύ τους, με αποτέ-
λεσμα να συσσωρεύονται ισχυρές τάσεις 
στο σημείο διεπαφής τους. Η συσσωρευ-
μένη πίεση στο σημείο διεπαφής δημι-
ουργεί ένα γιγαντιαίο ρήγμα και απελευ-
θερώνει ενέργεια με τη μορφή καταστρο-
φικών σεισμικών κυμάτων.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ίχνη του 
μεγασεισμού σε θαλάσσια και παράκτια 
αντικείμενα, καθώς και σε πετρώματα, 
όστρακα και θαλάσσια ζωή, στην έρημο 
Ατακάμα της Χιλής.
«Βρήκαμε στοιχεία από θαλάσσια ιζήμα-

τα και πολλά πλάσματα που θα ζούσαν 
ήσυχα στη θάλασσα πριν εκτοπιστούν 
στην ενδοχώρα», δήλωσε ο Τζέιμς Γκοφ, 
γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Σαουθά-
μπτον στην Αγγλία. «Και τα βρήκαμε όλα 
αυτά πολύ ψηλά και πολύ μακριά στην 
ενδοχώρα, οπότε δεν μπορεί να τα παρέ-
συρε κάποια καταιγίδα».

Για να κατανοήσουν καλύτερα, τι παρέ-
συρε αυτές τις αποθέσεις τόσο μακριά 
από τη θάλασσα, οι ερευνητές χρησιμο-
ποίησαν ραδιοχρονολόγηση. Η μέθοδος 
αυτή περιλαμβάνει τη μέτρηση των πο-
σοτήτων του άνθρακα 14, ενός ραδιενερ-
γού ισοτόπου άνθρακα που βρίσκεται στο 
εσωτερικό ενός υλικού, ώστε να προσδιο-
ριστεί η ηλικία του. Καθώς ο άνθρακας 14 
υπάρχει παντού στη Γη, οι αποθέσεις τον 
απορροφούν εύκολα κατά το σχηματισμό 
τους. Ο χρόνος ημιζωής του άνθρακα 14, 
ή ο χρόνος που χρειάζεται για να διασπα-
στεί ραδιενεργά το μισό του, είναι 5.730 
χρόνια, καθιστώντας τον ιδανικό για τους 
επιστήμονες που θέλουν να ανατρέξουν 
στα τελευταία 50.000 χρόνια της ιστορίας.

Αφού χρονολόγησαν 17 αποθέσεις σε 
επτά διαφορετικές θέσεις ανασκαφών 
σε μήκος 600 χλμ. της βόρειας ακτής της 
Χιλής, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 
ηλικίες του παράκτιου υλικού έδειχναν 
ότι έφτασε στην ενδοχώρα πριν από περί-
που 3.800 χρόνια.

«Ο τοπικός πληθυσμός εκεί έχασε τα 
πάντα», δήλωσε ο Γκοφ. «Διαπιστώσαμε 
ότι ακολούθησε μια τεράστια κοινωνική 
αναταραχή, καθώς οι κοινότητες μετακι-
νήθηκαν στην ενδοχώρα για να προστα-
τευθούν από το τσουνάμι. Πέρασαν πάνω 
από 1.000 χρόνια προτού οι άνθρωποι 
επιστρέψουν και πάλι στην περιοχή, ένα 
εντυπωσιακά μεγάλο χρονικό διάστημα, 
δεδομένου ότι εξαρτιόνταν από τη θάλασ-
σα για την τροφή τους», τόνισε.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η έρευνά 
τους θα μπορούσε να συμβάλει στην κα-
τανόηση των κινδύνων μελλοντικών μεγα-
σεισμών.

«Ενώ αυτό είχε 
σημαντικές επι-
πτώσεις στους αν-
θρώπους στη Χιλή, 
τα νησιά του Νότι-
ου Ειρηνικού ήταν 
ακατοίκητα όταν 
δέχθηκαν το χτύ-
πημα του τσουνά-
μι πριν από 3.800 
χρόνια», εξήγησε 
ο Γκοφ. «Τώρα όμως είναι όλα κατοικη-
μένα και πολλά από αυτά αποτελούν δη-
μοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, 
όταν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός την επό-

μενη φορά, οι συνέπειες μπορεί να είναι 
καταστροφικές, εκτός αν μάθουμε από 
αυτά τα ευρήματα».

© primenews.press

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
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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 5 Ιουνίου 2022.

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

Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

Έφτασε στο ΜοντρεάλΈφτασε στο Μοντρεάλ
η πρώτη οικογένεια Ουκρανών προσφύγωνη πρώτη οικογένεια Ουκρανών προσφύγων

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.

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ με υπερηφά-
νεια ανακοινώνει την άφιξη της πρώτης οικογένειας Ου-

κρανών προσφύγων στο Μοντρεάλ, μέσω του προγράμμα-
τος Hellenic Hope for Others – Community Outreach, σε 
συνεργασία με τη βουλευτή Εμμανουέλλα Λαμπροπούλου. 
Μια μητέρα με  τα παιδιά της, 17 και 14 ετών, έφτασαν στο 
Μοντρεάλ, στις 15 Μαΐου 2022.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΚΜΜ Διονύσιος Κότσορος 
εξηγεί: «Με τη γενναιοδωρία και τη συμπόνια των συναν-
θρώπων μας, αυτό που συνήθως περιγράφουμε ως ελλη-
νική φιλανθρωπία, νιώθουμε χαρά και υπερηφάνεια, που 
σε αυτούς τους τραγικούς καιρούς είμαστε σε θέση να βο-
ηθήσουμε. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες σε ολόκληρη 
την παροικία για την άμεση ανταπόκρισή της στο κάλεσμά 
μας για βοήθεια, ευχαριστούμε τους μαθητές  του σχολεί-
ου «Σωκράτης-Δημοσθένης» και τις οικογένειές τους, τους 

ενορίτες των εκκλησιών μας και το ακούραστο προσωπικό 
μας που οργάνωσαν αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία».

Μέχρι στιγμής, η καμπάνια έχει συγκεντρώσει περισσότερα 
από $8.500 από ιδιωτικές δωρεές και τους μαθητές μας, 
ενώ δεκάδες είδη, συμπεριλαμβανομένων κονσερβοποιη-
μένων τροφίμων, ρούχων, προϊόντων προσωπικής υγιει-
νής και κλινοσκεπασμάτων, έχουν προσφερθεί στα κέντρα 
συλλογής μας.

Σύντομα περιμένουμε την άφιξη περισσότερων οικογενει-
ών καθώς το πρόγραμμα Hellenic Hope for Others συνεχί-
ζεται. Η ευγενική σας υποστήριξη είναι πάντα απαραίτητη. 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας hcgm.org για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μπορούσατε να βοη-
θήσετε. 

μέσω του προγράμματος Hellenic Hope for Others της ΕΚΜΜ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση 
να σας ανακοινώσουμε ότι, στο 

πλαίσιο του προγράμματος Community 
Outreach, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
ΕΚΜΜ σε συνεργασία με τα Φαρμακεία 
Proxim/Anagnostopoulos προσφέρουν 
μια σειρά ημερίδων ενημέρωσης του 
κοινού σχετικά με την υγεία και την 
ευεξία. Αν και η ενημερωτική ημερίδα 
απευθύνεται, κυρίως, σε ηλικιωμένους 
και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
είναι ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέ-
ρονται να παρευρεθούν. 

Η ευημερία των μελών της Κοινότητας 
μας, και ιδιαίτερα των ευπαθών ομά-
δων, είναι πάντα η κύρια προτεραιό-
τητα μας. Το τμήμα μας είναι εδώ για 
να σας βοηθήσει, όχι μόνο να προσαρ-
μοστείτε στη νέα κανονικότητα, μετά 
από μια μακρά περίοδο περιορισμών 
και κοινωνικής απομόνωσης λόγω του 
COVID-19, αλλά και να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για τα μέλη μας να συνα-
ντηθούν, να μοιραστούν τις ανησυχίες 
τους και να βελτιώσουν τη φυσική κα-

τάστασή τους, μέσα από ένα ταξίδι ευε-
ξίας. Για τους παραπάνω λόγους, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική η οργάνωση χρή-
σιμων και ουσιαστικών εκδηλώσεων, 
που προάγουν μια θετική ευημερία, 
ενισχύουν την υγεία των μελών μας και 
τους κάνουν να αισθάνονται καλύτερα.

Το Φαρμακείο Α. Anagnostopoulos 
προσφέρει μια ενημερωτική εκδήλωση, 
που θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις 
σχετικά με την υγεία σας, θα διευκρινί-
σει ορολογίες που, ενδεχομένως, σας 
είναι ασαφείς, θα απαντήσει σε ερωτή-
σεις σχετικά με χρεώσεις και πληρω-
μές και θα προσφέρει δωρεάν μέτρηση 
σακχάρου και πίεσης. Ο φαρμακοποιός 
Αναστάσιος Αναγνωστόπουλος και το 
προσωπικό των φαρμακείων Proxim/
Anagnostopoulos θα είναι διαθέσιμοι 
για οποιοδήποτε μέλος της παροικίας 
ενδιαφέρεται να μάθει κάποιες λεπτο-
μέρειες ή να ακούσει τη γνώμη του 
φαρμακοποιού για ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα υγείας. Για την εξασφάλιση 
του απαραίτητου απορρήτου έχει προ-

βλεφθεί ένας συγκεκριμένος χώρος, 
ώστε το άτομο να έχει την ευκαιρία να 
εκφράσει άνετα το πρόβλημά του. Ο 
σκοπός της ενημερωτικής εκδήλωσης 
είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τη 
γνώση και τα εργαλεία, ώστε να επιτύ-
χουν τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. 

Η σειρά των μονοήμερων εκδηλώσεων 
θα γίνει σε αίθουσες της ΕΚΜΜ τις ακό-
λουθες ημερομηνίες:

Κυριακή, 22 Μαΐου, στον Ι.Ναό Τιμίου 
Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval.

Κυριακή, 29 Μαΐου, στο Φουαγιέ του 
Κοινοτικού Κέντρου “Αδριανός Μαρής”, 
5757 Wilderton, Montreal.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν - 
και στα δύο σημεία - στις  11.00 π.μ. 
μετά την Κυριακάτικη Λειτουργία.

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε 
στην εκδήλωσή μας!
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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 

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ 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 Ιουνί-
ου 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 συν-
δρομών κατά την ημέρα των εκλογών, πρέπει να είναι μόνο σε μετρητά ή με 
επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified cheque)

● Καμία συνδρομή δεν θα εισπράττεται από την 2η Ιουνίου 2022 έως και την 
11η Ιουνίου 2022, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο 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 Κανονι-
σμών, 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, ή να έχουν πληρώσει δύο συνδρομές, τους προηγούμενους 
δώδεκα μήνες και τους επόμενους δώδεκα μήνες, πριν την 28η Μαΐου, τελευταία 
ημέρα καταθέσεως υποψηφιοτήτων, ώστε 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 πλη-
ροφορίες, 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., την 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, αποφάσισε 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). Η αμοιβή 
εργασίας είναι ευθύνη της Ε.Κ.Μ.Μ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 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 μελών 111.
Εθελοντές
Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί τη βοήθεια εθελοντών, 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). Τα άτομα αυτά θα εργαστούν 
υπό την  καθοδήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν 
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Κ.Μ.Μ., (hcgm.org) για περισσότερες. πληρο-
φορίες και να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση. Αιτήσεις για εθελοντική εργασία, 
θα υπάρχουν  και στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής (5777 Wilderton) αίθουσα 
104 και στο γραφείο μελών 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, 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.
Εκπρόσωποι υποψηφίων
Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Ε.Κ.Μ.Μ., κάθε ομάδα ή ανεξάρτη-
τος υποψήφιος μπορεί να διορίσει έναν εκπρόσωπο για κάθε Περιφέρεια (Μόντρε-
αλ, Λαβάλ, Νότια Ακτή) που θα έχει πρόσβαση στη διαδικασία καταμέτρησης των 
ψηφοδελτίων. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα 
Έντυπο Εγγραφής Αντιπροσώπου Υποψηφίου και να το υποβάλουν στην Εφορευτική 
Επιτροπή το αργότερο μέχρι στις 12  το μεσημέρι της 8ης Ιουνίου 2022. 
Την ημέρα των εκλογών (12 Ιουνίου 2022), οι εκπρόσωποι των υποψηφίων θα πρέπει 
να έχουν ένα έγχρωμο σήμα με το ονοματεπώνυμό τους, που θα τους έχει δοθεί κατά 
την εγγραφή τους. Το σήμα αυτό, θα επιτρέπει στους εκπροσώπους  την πρόσβαση 
στην αίθουσα καταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Δεν θα παραχωρηθεί πρόσβαση 
χωρίς σήμα σε κανένα. Επίσης, η χρήση κινητών τηλεφώνων για οποιοδήποτε σκοπό 
στην αίθουσα καταμέτρησης ψηφοδελτίων, απαγορεύεται αυστηρώς.
Τα Έντυπα Εγγραφής Αντιπροσώπου Υποψηφίων είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση https://bit.ly/HCGMreps, στο Γραφείο Μελών της Ε.Κ.Μ.Μ., αίθουσα 111 
και στα γραφεία της Εφορευτικής Επιτροπής (5777 Wilderton, αίθουσα 104), κάθε 
Τρίτη από τις 6:30 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ., την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, από τις 2:00 
μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ. και το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:00 
μ.μ. 
Για διευκόλυνση, η Εφορευτική Επιτροπή πρόσθεσε δύο ακόμη ημερομηνίες για την 
υποβολή αιτήσεων, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. και 
την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ.
 
Επιστροφή βιβλίων Εγγραφής Μελών
Παρακαλούνται οι υπάλληλοι της Ε.Κ.Μ.Μ. που έχουν στην κατοχή τους Βιβλία 
Αποδείξεων Εγγραφής Μελών να τα επιστρέψουν μέχρι τις 13 Μαΐου 2022  (ημέ-
ρα 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.
Από την 13η  Μαΐου 2022, θα δίδονται 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.
 Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 514-738-2421, εσωτ. 142 
Πάρις Πέτρου, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων ΕΚΜΜ
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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)

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

 CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         

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

chc@chcongress.ca – www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, advances, 
advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and Hellenism in 
general.  The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or organizations across 
Canada. 

 

For immediate release 
 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS’ 
STATEMENT ON THE OCCASION OF 

PONTIAN GREEK GENOCIDE 
REMEMBRANCE DAY 

 

Montreal, May 16, 2022--- On the occasion of the 
upcoming May 19th 2022 commemoration of the 
Genocide of the Hellenes of Pontos, the Canadian 
Hellenic Congress (CHC) issued the following 
statement: 
 

“May 19th has been unanimously declared by the 
Hellenic Parliament as the ‘Day of Remembrance of 
the Genocide of the Hellenes of Pontos’.  It is a day of 
prayer, of grief, of tribute and of respect for the 
353,000 souls of men, women and children who 
were brutally murdered by the Ottoman Turks, 
simply because they were Christians and Greeks. 
 

 
The Pontian Greek Genocide, part of the Genocide 
of the Hellenes of the Ottoman Empire, is one of the 
darkest moments in mankind’s history and one of 
the heinous crimes against humanity.  As Canadian 
citizens of Hellenic descent we refuse to forget our 
dead ancestors and we continue to seek the 
recognition of the genocide so that their souls may 
rest in peace. 
 
 
 
 
 
 

The Hellenes of Pontos are an example for all of us 
to live by, as for more than 100 years after the 
hardships and persecutions they suffered, they 
have kept alive their traditions, their customs and 
their ideals. 
 
 
 
 

May the memory of all the innocent victims be 
eternal…” 
 
 

The CHC remains true to its commitment, and 
steadfast in its efforts, for the recognition of the 
Genocide of the Hellenes of the Ottoman Empire in 
Canada. 
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From the CHC’s National Council 
For additional information: chc@chcongress.ca 

Για άμεση δημοσίευση 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

 

Μοντρεάλ, 16 Μαΐου 2022--- Με αφορμή την 
επερχόμενη 19η Μαΐου 2022, Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το 
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) κάνει την ακόλουθη 
δήλωση : 
 

« Η 19η Μαΐου ορίσθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των 
Ελλήνων ως «Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου». Είναι ημέρα δέησης, θλίψης, 
απόδοσης τιμής κι έκφρασης σεβασμού για τις 
353.000 ψυχές ανδρών, γυναικών και παιδιών που 
δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους Οθωμανούς 
Τούρκους, μόνο και μόνο γιατί υπήρξαν Χριστιανοί 
και Έλληνες. 
 

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μέρος της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, είναι μια από τις πιο σκοτεινές 
περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας και ένα από 
τα ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως 
Καναδοί πολίτες ελληνικής καταγωγής αρνούμαστε να 
παραδώσουμε στη λήθη νεκρούς προγόνους μας και 
αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της γενοκτονίας 
μέχρι που να αναπαυθούν οι ψυχές τους. 
 
 
 

Ο Ποντιακός Ελληνισμός αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση για όλους εμάς, καθώς πάνω από 100 χρόνια 
μετά τις κακουχίες και τους διωγμούς που υπέστη, 
επιβίωσε και κράτησε άσβεστες τις παραδόσεις του, τα 
ήθη του, τα έθιμα του και τα ιδανικά του. 
 
 
 

Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων… » 
 
 
 
 
 
 

Το ΕΚΚ παραμένει πιστό στην δέσμευση του, και 
ακλόνητο στις προσπάθειές του, για την αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στον καναδικό χώρο. 
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Από το Εθνικό Συμβούλιο του ΕΚΚ 

Για περισσότερες πληροφορίες : chc@chcongress.ca 

 

 
 

 
 
 

 

2022 STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM 

DEADLINE: JUNE 15, 2022 

The Hellenic Jurists Association of Quebec is pleased to announce its 2022 Student Scholarship 
Program.  

A Scholarship Selection Committee will be awarding 2 scholarships of $ 2 500.00 each to 
applicants who meets the following eligibility requirements:  

• Be a Canadian citizen; 
• •Be of Greek origin or ancestry and demonstrate this (birth certificate or equivalent); 
• Be enrolled for the Fall 2022 semester in an accredited Quebec civil law program 

(including the University of Ottawa civil law or national program) on a full-time basis 
after having successfully completed the first year of the law program; 
OR  be enrolled for the Fall 2022 semester  at the Ecole de Barreau du Quebec;  
OR be enrolled for the Fall 2022 semester, in the master’s program in notarial law 
(Chambre des notaires). 

All applicants must complete and file by JUNE 15, 2022, at 5pm an Application Form with a 
copy of proof of enrollment (and a copy of the transcript of marks for law student applicants) 
along with their curriculum vitae  and an essay (maximum length of 2 pages double spaced) 
describing your academic achievements, involvement in the Hellenic community, any financial 
difficulties that directly impacts the completion of your studies and any other special 
circumstances that may warrant financial support from the HJAQ. You are welcome to include 
the name(s) and contact information of 1 or 2 reference(s).     

Send your submissions via e-mail to the attention of Me Steven Vassalos, V.P. HJAQ at 
info@ajhq.ca or contact us for any additional information. 

We thank you for your interest and good luck to all the candidates! 

         The HJAQ Board of Directors 

ΔΗΛΏΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΏΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Με αφορμή την 19η Μαΐου 2022, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο (ΕΚΚ) κάνει την ακόλουθη δήλωση :
« Η 19η Μαΐου ορίσθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων ως «Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου». Είναι ημέρα δέησης, θλίψης, απόδοσης τιμής κι έκφρασης σεβασμού για τις 353.000 ψυχές ανδρών, 
γυναικών και παιδιών που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους Οθωμανούς Τούρκους, μόνο και μόνο γιατί υπήρξαν 
Χριστιανοί και Έλληνες.
Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μέρος της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
είναι μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας και ένα από τα ειδεχθή εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας. Ως Καναδοί πολίτες ελληνικής καταγωγής αρνούμαστε να παραδώσουμε στη λήθη νεκρούς 
προγόνους μας και αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της γενοκτονίας μέχρι που να αναπαυθούν οι ψυχές τους.
Ο Ποντιακός Ελληνισμός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς, καθώς πάνω από 100 χρόνια μετά τις 
κακουχίες και τους διωγμούς που υπέστη, επιβίωσε και κράτησε άσβεστες τις παραδόσεις του, τα ήθη του, τα έθιμα 
του και τα ιδανικά του.
Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων… »
Το ΕΚΚ παραμένει πιστό στην δέσμευση του, και ακλόνητο στις προσπάθειές του, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον καναδικό χώρο.
Από το Εθνικό Συμβούλιο του ΕΚΚ   Για περισσότερες πληροφορίες : chc@chcongress.ca
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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

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΘρησκευτική 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

Γιατί χρειάζεται να αφήνουμε το κινητό 
τηλέφωνο έξω από την κρεβατοκάμαρά μας 
Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι 

αν προσπαθείτε να καταπολεμήσετε 
την αϋπνία, δε θα το καταφέρετε στο κρε-
βάτι αγκαλιά με το κινητό σας τηλέφωνο. 
Ούτε είναι καλύτερο να το αφήσετε να 

φορτίζει δίπλα στο κομοδίνο σας, τόσο 
κοντά, ώστε να μπορείτε να το φτάσετε 
μέσα στη νύχτα. Χρειάζεται, δυστυχώς, 
να το αφήσετε πολύ πιο μακριά, συγκε-
κριμένα έξω από την κρεβατοκάμαρά σας.

Μακριά από το κρεβάτι, μακριά και από 
τη σκέψη μας: Αν κρατάτε το smartphone 
σας κοντά σας το βράδυ, δεν είστε οι μό-
νοι. Το 63% των Αμερικανών τουλάχιστον 
απάντησαν ότι έχουν την ίδια κακή συνή-
θεια. Αλλά ήρθε μάλλον η ώρα να επανε-
ξετάσουμε αυτή τη συνήθεια. 
Σύμφωνα με έρευνα*, ήδη από το 2018, 

που δημοσιεύτηκε στο Computers in 
Human Behavior, όσοι αφήνουν το κινη-
τό τους τηλέφωνο σε άλλο δωμάτιο το 
βράδυ απολαμβάνουν περισσότερο τον 
ύπνο τους.

Η κύρια ερευνήτρια, Nicola Hughes, 
εμπνεύστηκε από τη δική της συμπερι-
φορά. Μετά την αγορά του πρώτου της 
κινητού τηλεφώνου, η συσκευή άρχισε 
να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέ-
ρος της νοητικής της ενέργειας. 
Μία μέρα, διάβασε ένα άρθρο από μία 

δημοσιογράφο που είχε προσπαθήσει να 

απομακρύνει το τηλέφωνό της από την 
κρεβατοκάμαρα και τα αποτελέσματα 
ήταν εντυπωσιακά. Έτσι, θέλησε να κάνει 
μια έρευνα που να μελετά ακριβώς αυτό.
Οι συμμετέχοντες ήταν 95 και χωρίστη-

καν σε δύο ομάδες: οι 49 από αυτούς 
έπρεπε να αφήσουν τα κινητά τους τη-
λέφωνα μακριά από την κρεβατοκάμα-
ρα για μία εβδομάδα και οι άλλοι 46 
μπορούσαν να το έχουν κανονικά όταν 

ξαπλώνουν. Για τους συμμετέχοντες της 
πρώτης ομάδας, τα αποτελέσματα ήταν 
εξαιρετικά θετικά. Ακόμα και μετά από 
μία εβδομάδα, επέδειξαν σημαντική βελ-
τίωση σε σχέση με θετικά συναισθήμα-
τα και συνολική βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. 
Επέδειξαν επίσης λιγότερα σημάδια εθι-

σμού στα smartphone. Επιπλέον, ανέφε-
ραν ότι ένιωθαν λιγότερο στρες, κοιμού-

νταν καλύτερα και βελτίωσαν την ποιότη-
τα των σχέσεων τους. Δεν είναι έκπληξη 
λοιπόν το γεγονός ότι το 93,6% αυτών δή-
λωσε πως θέλει και μπορεί να συνεχίσει 
αυτή την αλλαγή.

©ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
*https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0747563218301523
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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...

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΙΧΑΛΟΧΡΗΣΤΑ 

(από Σπάρτη Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΚΛΕΙΩ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 

(από Αθήνα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΑΝΘΟΥΛΑΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Διόδια Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΜΠΑΣΔΡΑΒΑΛΑ

(από Ζευγολατιό Κορινθίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΡΩΝΗ 

(από Παπαδιάνικα Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 21 Μαΐου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΣΙΚΙΝΙΩΤΗ

(από Πειραιά)



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  20 Μαΐου, 2022 / May 20, 2022  33

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Δεύτερη αποτυχημένη ναυτική εκ-
στρατεία των επαναστατημένων 

Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια, για την 
καταστροφή του αιγυπτιακού στόλου 
του Μοχάμετ Άλι (25 Μαΐου – 5 Ιουνί-
ου 1827). Είχε προηγηθεί η αποτυχημέ-
νη απόπειρα του Κωνσταντίνου Κανάρη 
στις 10 Αυγούστου 1825.
Το Μάιο του 1827 η Ελληνική Επανάστα-

ση βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή. «Η Ρού-
μελη ήταν όλη προσκυνημένη, η Αθήνα 
πεσμένη, τα ρουμελιώτικα στρατεύματα 
διαλυμένα, μόνο η Πελοπόννησος ήταν 
μενεμένη, με τα δύο νησιά, Ύδρα και 
Σπέτσες» γράφει στα «Απομνημονεύμα-
τά» του ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 
Στις 29 Μαρτίου 1827 τις τύχες του ελ-

ληνικού στόλου αναλαμβάνει ο Άγγλος 
ναύαρχος Τόμας Κόχραν, ένας ακριβο-
πληρωμένος διεθνής μισθοφόρος, ο δι-
ορισμός του οποίου χαιρετίστηκε με εν-
θουσιασμό από τις επαναστατημένους 
Έλληνες. Στις 12 Απριλίου 1827 ο Κόχραν 
εξέδωσε προκήρυξη, με την οποία κα-
λούσε τους Έλληνες «να αποκλείσωσι 
τον Ελλήσποντον και ούτω να κατορθώ-
σωσι να απολεσθή ο Σουλτάνος υπ’ αυ-
τών των Τούρκων, να καταστραφή αφ’ 
εαυτής η Οθωμανική δύναμις και τότε 
θα κυματίζει… πάλιν επάνω εις τον Ναόν 
της Αγιασοφιάς η ιερά σημαία του Σταυ-
ρού». Ένας μαξιμαλιστικός στόχος που 
δεν ταίριαζε με τις περιστάσεις.
Μία από τις πρώτες του ενέργειες μετά 

την ανάληψη της αρχηγίας του ελλη-
νικού στόλου ήταν να συγκροτήσει εκ-
στρατεία στην Αίγυπτο, για να καταστρέ-
ψει το στόλο του Μοχάμετ Άλι. 
Πίστευε ότι αν το επιτύγχανε θα δη-

μιουργούσε δυσεπίλυτα προβλήματα 
στον Ιμπραήμ, που είχε την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στην Πελοπόννησο και 
θα στερούσε από το σουλτάνο ένα πολύ-
τιμο σύμμαχο, όπως ήταν ο πατέρας του 

Ιμπραήμ, Μοχάμετ Άλι. Η αφορμή δόθη-
κε από μια ανώνυμη επιστολή, γραμμένη 
στα ιταλικά, που έφθασε στην Ύδρα από 
την Αλεξάνδρεια και προειδοποιούσε ότι 
στα τέλη Μαΐου τουρκικά και αιγυπτιακά 
πλοία θα ένωναν τις δυνάμεις τους για 
να καταλάβουν την Ύδρα. Ο ανώνυμος 
επιστολογράφος καλούσε τους Έλληνες 
να μην πτοηθούν, αλλά να δράσουν άμε-
σα, γιατί ο αιγυπτιακός στόλος παρουσί-
αζε σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην 
ποιότητα του έμψυχου υλικού. 
Ήταν η ευκαιρία που ζητούσε ο πα-

ρορμητικός Κόχραν για μια εντυπωσια-
κή επιχείρηση, που θα αναστήλωνε το 
γόητρό του μετά τις καταστροφικές για 
τους Έλληνες μάχες του Φαλήρου (23 
Απριλίου 1827) και Αναλάτου (24 Απρι-
λίου 1827), στις οποίες είχε το γενικό 
πρόσταγμα, μαζί με το συμπατριώτη του 
στρατηγό Τζορζ (Τσερτς).
Στις 25 Μαΐου 1827 ο ελληνικός στόλος 

με διαταγή του Κόχραν συγκεντρώθηκε 
στα Κύθηρα. Αποτελείτο από τη φρε-
γάτα Ελλάς, το ατμοκίνητο Καρτερία, το 
μπρίκι Σωτήρ, δέκα σπετσιώτικα πλοία 
(με κυβερνήτες τους Γεώργιο Ανδρού-
τσο, Θεοδόσιο Μπόταση, Αναγνώστη 
Κυριακό, Νικόλαο Ράπτη, Εμμανουήλ 
Λαζάρου, Γεώργιο Πάνου, Ιωάννη Τσού-
πα, Ανδρέα Σάντο, Ιωάννη Παντελή και 
Νικόλαο Τζοχαντάρη), ισάριθμα υδραί-
ικα πλοία (με κυβερνήτες τους Ανδρέα 
Μιαούλη, Γεώργιο Σαχτούρη, Ιωάννη 
Λαλεχό, Αντώνιο Ραφαλιά, Αντώνιο Κρι-
εζή, Γεώργιο Σαχίνη, Λάζαρο Πινότση, 
Λ. Παναγιώτου, Θεόδωρο Γκιώνη και 
Γεώργιο Λαλεχό) και οκτώ πυρπολικά 
με κυβερνήτες τους Κωνσταντίνο Κανά-
ρη, Γεώργιο Βουδούρη, Μ. Αναστασίου, 
Ανδρέα Παπαπάνο, Γ. Καμίνη, Δημήτριο 
Ποριώτη, Παντελή Σπύρου και Ανδρέα 
Μπούτη. Όπως βλέπουμε, στο στόλο του 
Κόχραν συμμετείχε η αφρόκρεμα των 

Ελλήνων ναυτικών (η «dream team» θα 
λέγαμε σήμερα), εκτός του στόλαρχου 
των Ψαριανών Νικολή Αποστόλη, που 
είχε πεθάνει προ διμήνου.
Η ελληνική μοίρα κατά τον πλουν της 

προς την Αλεξάνδρεια δε συνάντησε κα-
νένα εχθρικό πλοίο. Ογδόντα μίλια έξω 
από την Αλεξάνδρεια ο Κόχραν συγκά-
λεσε πολεμικό συμβούλιο για τον κα-
θορισμό της δράσης. Αποφασίστηκε να 
εισέλθουν στο λιμάνι τα πυρπολικά και 
να επιπέσουν επί των αιγυπτιακών πλοί-
ων, ο δε στόλος να παραμείνει εκτός του 
λιμανιού για την παραλαβή των πληρω-
μάτων των πυρπολικών.
Στις 4 Ιουνίου 1827 η ελληνική μοίρα 

υπό τον Κόχραν βρισκόταν έξω από το 
λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Για να παρα-
πλανηθεί ο εχθρός είχε μετασχηματισθεί 
σε εμπορική νηοπομπή, με τη φρεγάτα 
«Ελλάς» να έχει υψώσει τη σημαία της 
Σαρδικής (Σαρδηνίας), δήθεν για να πα-
ρέχει προστασία στα εμπορικά πλοία. 
Όμως, το έμπειρο μάτι του καπετάνιου 
ενός αιγυπτιακού μπρικιού, που εκτε-
λούσε περιπολία έξω από το λιμάνι της 
Αλεξάνδρειας, αντιλήφθηκε ότι επρόκει-
το για ελληνικά πλοία και αμέσως προ-
σπάθησε να εισέλθει στο λιμάνι για να 
σημάνει συναγερμό στα ελλιμενισμένα 
αιγυπτιακά πλοία.
Για κακή του τύχη εξόκειλε στα αβαθή 

της εισόδου του λιμανιού και δύο από 
τα ελληνικά πυρπολικά διατάχθηκε να το 
κάψουν, αντί να επιχειρήσουν κατά των 
αιγυπτιακών πλοίων. Πέτυχαν το σκοπό 
τους, αλλά κάηκαν και τα ίδια. Το περι-
στατικό έγινε αμέσως αντιληπτό στην 
ξηρά και σήμανε συναγερμός στα αιγυ-
πτιακά πλοία. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Μο-
χάμετ Άλι κατηύθυνε τα μέτρα αμύνης.
Κι ενώ τα ελληνικά πυρπολικά βρίσκο-

νταν στο στόμιο του λιμένος έτοιμα να 
επιτεθούν, ο βοηθητικός άνεμος άλλαξε 

σε απόγειο και μετά από λίγο επικράτη-
σε νηνεμία. Η επερχόμενη δύση του ηλί-
ου κατέστησε δύσκολη την επιχείρηση 
κι έτσι αποφασίστηκε η ματαίωσή της, 
αφού είχε χαθεί και το στοιχείο του αιφ-
νιδιασμού.
Λόγω της νηνεμίας, η ναυτική μοίρα 

παρέμεινε όλο το βράδυ αγκυροβολημέ-
νη έξω από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας 
και το πρωί της 5ης Ιουνίου πήρε το δρό-
μο της επιστροφής με κατεύθυνση τη 
Ρόδο. Όμως, το πυρπολικό του Δημήτρη 
Ποριώτη παρέμεινε ακίνητο στη θέση 
του, λόγω βλάβης. Τότε τριάντα αιγυ-
πτιακά λαντζόνια (βάρκες χωρίς καρίνα) 
κινήθηκαν απειλητικά εναντίον, αλλά 
πρόλαβαν να το ρυμουλκήσουν τα πυρ-
πολικά του Κανάρη και του Κυριακού και 
να το επανεντάξουν στον ελληνικό ναυτι-
κό σχηματισμό.
Έτσι, μια ακόμα επιχείρηση του Κόχραν 

στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία. 
Ήταν και μάταιη η εκστρατεία στην Αίγυ-
πτο, γιατί, σύμφωνα με τους ειδικούς, το 
πολύ να κατέστρεφε 4 με 5 αιγυπτιακά 
πλοία, βάσει του σχεδιασμού της επιχεί-
ρησης και των διαθέσιμων μέσων, και δε 
θα μείωνε σημαντικά την ισχύ του αιγυ-
πτιακού ναυτικού. Απεναντίας, θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη κα-
ταστροφή στον ελληνική ναυτική μοίρα, 
που αποτελείτο από τα καλύτερα πλοία 
και τους ικανότερους ναυτικούς, που δεν 
ήταν όμως συνηθισμένοι να μάχονται σε 
ανοιχτή θάλασσα.
Πάλι καλά που οι αρχηγοί του τουρ-

κο-αιγυπτιακού στόλου που βρίσκονταν 
στο Νεόκαστρο (Πύλο) δεν πληροφορή-
θηκαν έγκαιρα την απουσία όλων σχεδόν 
των μάχιμων ελληνικών πλοίων στην Αί-
γυπτο, γιατί κάλλιστα θα μπορούσαν να 
εκστρατεύσουν και να καταλάβουν την 
Ύδρα και τις Σπέτσες, που ήταν η ψυχή 
του Αγώνα εκείνη την περίοδο.

© SanSimera.gr

Η Δεύτερη  Η Δεύτερη  
Ναυτική Ναυτική 

Εκστρατεία  Εκστρατεία  
στην Αίγυπτοστην Αίγυπτο

25 Μαΐου – 5 Ιουνίου 182725 Μαΐου – 5 Ιουνίου 1827

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

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications. 
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Minimum order $100. Delivery charges may apply.
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
844

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 843

Η ικανοποίηση των βραχυπρό-
θεσμων δημοσιονομικών αναγκών σας 
θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έντα-
σης αυτό το διάστημα, καθώς η Σεληνι-
ακή έκλειψη ταρακουνά τον όγδοο οίκο 
σας, των αποταμιεύσεων. Ίσως χρειαστεί 
να βάλετε χέρι στις αποταμιεύσεις σας ή 
βλέπετε να στερεύει το μηνιαίο εισόδημά 
σας.

Προσέξτε την οικογενειακή 
ένταση και τα παιχνίδια ελέγχου και 
εξουσίας, καθώς η Σεληνιακή έκλειψη τα-
ρακουνά τον τέταρτο οίκο σας, του σπι-
τιού και της οικογένειας. Θα μπορούσατε 
να νιώσετε παγιδευμένοι στην αρνητική 
επιρροή των γονιών σας ή να επαναλά-
βετε μια παλιά αρνητική δυναμική της 
οικογένειάς σας.

Ανοίγουν οι ουρανοί κι εσείς 
μπαίνετε σε μια μεταμορφωτική περίο-
δο έξι μηνών, καθώς η Σεληνιακή έκλει-
ψη ταρακουνά τον πνευματικό δωδέ-
κατο οίκο σας. Συνειδητοποιήστε ποιες 
είναι οι κρυφές επιθυμίες σας. Όσο 
μεγαλύτερη επίγνωση των εσωτερικών 
επιθυμιών σας έχετε, τόσο ευκολότερα 
θα πάρετε αυτό που θέλετε. 

Η σχέση σας ή μια συνεργασία 
σας οδεύει σε ένα βαθύ μετασχηματισμό. 
Με τη Σεληνιακή έκλειψη στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργα-
σιών, δεν υπάρχει μέση λύση. Και ενώ 
αισθάνεστε απόλυτα άνετοι μόνοι σας, 
ξαφνικά μπορεί να σας παρουσιαστεί μια 
ευκαιρία να δημιουργήσετε μια νέα ερω-
τική σχέση ή συνεργασία. 

Όσο κι αν αγωνίζεστε για να 
προχωρήσετε στη ζωή, έρχεται η Σελη-
νιακή έκλειψη στον επικοινωνιακό τρίτο 
οίκο σας η οποία προκαλεί διαμάχες και 
θα μπορούσε να επηρεάσει το στυλ της 
επικοινωνίας σας και τις σχέσεις σας. Ή 
ίσως το φεγγάρι θα μπορούσε να σας 
κάνει να ξανασκεφτείτε πλήρως τις απο-
φάσεις σας.

Θα μπορούσατε να επεκτείνε-
τε τον κοινωνικό σας κύκλο και να απο-
κτήσετε μεγάλη δημοτικότητα, καθώς η 
Σεληνιακή έκλειψη ταρακουνά τον ενδέ-
κατο οίκο σας, της τεχνολογίας και των 
ομαδικών έργων. Αν μιλάτε, γράφετε, ή 
αναρτάτε στο διαδίκτυο, οι άνθρωποι 
βρίσκονται στην ουρά για ένα κάθισμα 
στην πρώτη σειρά!

Με την ενδοσκοπική σας διάθε-
ση, θα είστε καλός κριτής για το τι πρέπει 
να μείνει και τι πρέπει να φύγει, ειδικά με 
τη Σεληνιακή έκλειψη στον έκτο οίκο σας, 
της εργασίας. Υπάρχουν πράγματα που 
μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν 
να είστε πιο παραγωγικοί μακροπρόθε-
σμα, όπως η σύνταξη ενός νέου σχεδίου 
διαχείρισης του χρόνου σας. 

Πιστέψτε στην αξία σας, έχετε 
αυτοπεποίθηση και θα ανταμειφθείτε. 
Με τη Σεληνιακή έκλειψη στο δεύτερο 
οίκο σας, των αξιών και των χρημάτων, 
οδεύετε σε μια ριζική αλλαγή των αξιών 
σας και της οικονομικής σας κατάστασης. 
Μπορεί να συνδεθείτε με ισχυρούς οικο-
νομικά ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν την επιχείρησή σας.

Η Σεληνιακή έκλειψη ταρακου-
νά το φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, οπότε 
προσέξτε τα παιχνίδια ελέγχου και εξου-
σίας στην εργασία σας, ό,τι πείτε και 
κάνετε δε θα είναι εύκολο να το πάρετε 
πίσω. Λάβετε αυτό υπόψη σας προτού 
προχωρήσετε σε μια νέα θέση, αναλά-
βετε έναν πελάτη ή προχωρήσετε σε οτι-
δήποτε μακροπρόθεσμο.

Σταματήστε να ζείτε στο παρελ-
θόν και δείτε τη χαρά του «εδώ και τώρα». 
Η Σεληνιακή έκλειψη στον ερωτικό πέ-
μπτο οίκο σας αυξάνει το ρομαντισμό και 
το πάθος σας, συγκλονιστικά γεγονότα 
κάνουν την καρδιά σας να χτυπά πιο δυ-
νατά. Θα χρειαστεί όμως να έχετε περισ-
σότερο έλεγχο πάνω στα δύσκολα συναι-
σθήματά σας.

Δύναμη, πάθος και εξουσία σάς 
χαρίζει η Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιό 
σας. Εάν κάποιος δεν αποδέχεται την 
προσωπικότητά σας, δε χρειάζεται να τον 
κατακεραυνώσετε. Οι πιθανότητες είναι 
ότι αυτό το άτομο δεν προσπαθεί να σας 
εξουσιάσει ή να σας ελέγξει, όσο κι αν 
εσείς αισθάνεστε ότι θέλει να σας ποδο-
πατήσει.

Μια έντονα μυστικιστική ενέρ-
γεια διακατέχει την ψυχή σας, καθώς 
η Σεληνιακή έκλειψη στο φιλοσοφικό 
ένατο οίκο σας, σάς ωθεί να εξερευνή-
σετε τον κόσμο γύρω σας. Ταρακουνά 
ολόκληρη την ύπαρξή σας, ψάχνετε το 
νόημα της ζωής. Αναζητήστε παρηγοριά 
σε μεταφυσικές σπουδές ή άλλου είδους 
πνευματικές αναζητήσεις. 

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

325: Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η 
πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, για να καταδικάσει 
τον Αρειανισμό.

1609: Εκδίδονται στο Λονδίνο τα Σονέτα του Γου-
ίλιαμ Σαίξπηρ.

1825: Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μα-
νιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της 
ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας.

1894: Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο 
από τη «Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχι-
κών», με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και 
φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός 
σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κά-
ποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, 
όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύ-
λος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.

1941: Αρχίζει η Μάχη της Κρήτης, με την κατά 
κύματα ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών, για την 
κατάληψη της Μεγαλονήσου (Επιχείρηση Ερμής).

1996: Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο 
από τον 24χρονο φοιτητή Νομικής Θεόφιλο Σεχί-
δη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, 
την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα απο-
καλυφθεί στις 9 Αυγούστου.

20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Πάει  ένας Ανωγειανός στο Πα-

ρίσι για δουλειές, κάνει τις 
δουλειές του, γυρίζει πίσω, πάει 
στο καφενείο κι αρχίζουν τα πει-
ράγματα οι συγχωριανοί του. 
«Εσύ μωρέ που πήγες στο Πα-
ρίσι, θα πέρασες καλά. Μάθαμε 
πως οι Γαλλίδες είναι πολύ όμορ-
φες γυναίκες και σεξοβόμβες». 
«Ήντα μωρέ όμορφες μου 
λέτε;», λέει αυτός. «Έξυ-
πνες μωρέ, έξυπνες να δείτε!». 
«Καλά μωρέ, εσύ δεν ξέρεις 

γρι Γαλλικά, πως διάολο εκα-
τάλαβες πως είναι έξυπνες;». 
«Να, μια μέρα που περπάταγα στο 
δρόμο, βλέπω μια πανέμορφη καλλο-
νή. Βγάζω ένα μπλοκάκι με το στυλό 
μου και της ζωγραφίζω δυο φλυτζάνια. 
Κι αμέσως το κατάλαβε πως της κάνω 
πρόσκληση για καφέ. Κάτσαμε σε μια 
καφετέρια. Πέρασε αρκετή ώρα, οπό-
τε ξαναβγάζω το μπλοκάκι και της ζω-
γραφίζω ένα τραπέζι και κάτι μαχαιρο-
πίρουνα. Κι αμέσως το κατάλαβε πως 
της κάνω πρόσκληση για φαγητό. Πή-

γαμε σ’ ένα εστιατόριο, φάγαμε, ήπια-
με, πέρασε η μέρα, οπότε ξαναβγάζω 
το μπλοκάκι και της ζωγραφίζω δυο 
ανθρωπάκια που χορεύανε. Κι αμέσως 
το κατάλαβε πως της κάνω πρόσκληση 
για χορό. Πήγαμε σ’ ένα κέντρο, χορέ-
ψαμε, ξαναχόρεψαμε, ήπιαμε και τα 
σχετικά μας, περάσαμε καλά! Κάποια 
στιγμή μου ζητά το μπλοκάκι και μου 
ζωγραφίζει ένα κρεβάτι. Ω, του διαό-
λου το πράμα, πέρα θωρώ και λέω το, 
πού διάολο το κατάλαβε πως είμαι ξυ-
λουργός;!».

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 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit 
organization to work on a permanent part-time basis – 3 days 

per week (flexible days and hours)

Computer literacy is a must;
Written & oral English, French & Greek required 

Please email your C.V. to: info@hlbs.ca.

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό.  Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την 

εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει 
ελεύθερα].

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, 
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής 

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

Bistro Grec Philinos is an upscale 
restaurant in Laval. We are the 2nd of 

two restaurants, family owned.

Please email your resume to the above address 
or in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

Our restaurant is very busy, so
experience is necessary for all positions.

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9
T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 



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.


