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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

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

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!
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ΚΑΝΑΔΑΣ 

Η αύξηση σε Η αύξηση σε 
ενέργεια – καύσιμα  ενέργεια – καύσιμα  

«ΕΚΤΟΞΕΎΕΙ»«ΕΚΤΟΞΕΎΕΙ»    
τον πληθωρισμότον πληθωρισμό  

Η Ταϊβάν  Η Ταϊβάν  
βάζει «φωτιά»  βάζει «φωτιά»  
σε ΗΠΑ-ΚΙΝΑ σε ΗΠΑ-ΚΙΝΑ 

►ΗΠΑ: «Στρατιωτική εμπλοκή  
αν επιτεθείτε στην Ταϊβάν» 

►ΚΙΝΑ: «Παίζετε  
με τη φωτιά…» 

ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Αντικείμενο προπαγάνδας  Αντικείμενο προπαγάνδας  
το δημογραφικό πρόβληματο δημογραφικό πρόβλημα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Το σχέδιο  Το σχέδιο  
της Κυβέρνησης  της Κυβέρνησης  

για τα ανοικτά  για τα ανοικτά  
«μέτωπα»«μέτωπα»  

► ΑΚΡΙΒΕΙΑ► ΑΚΡΙΒΕΙΑ    
► ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ   ► ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ   

► ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ► ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΜΠΕΚ 

Αντιδράσεις και επικρίσεις  Αντιδράσεις και επικρίσεις  
για το νομοσχέδιο 96για το νομοσχέδιο 96  
Κυβέρνηση: «Δεν  ισχύει  για  υπηρεσίες  υγείας»Κυβέρνηση: «Δεν  ισχύει  για  υπηρεσίες  υγείας»  

ΣΕΛΙΔΑ 5

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

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

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval
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Epic Galaxy. Epic Network.

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

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

MONTREAL

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

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

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

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

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

NORTH SHORE

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

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

SOUTH SHORE

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

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

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

Ώρα για… ποδήλατο! 
Η αύξηση κατά περισσότερο από 50% τον τελευταίο  
χρόνο «τροφοδοτεί» υψηλό πληθωρισμό

Τον τελευταίο χρόνο, οι τιμές της βεν-
ζίνης έχουν εκτιναχθεί κατά περισσό-

τερο από 50 τοις εκατό, ωθώντας το κό-
στος ενός λίτρου σε περισσότερα από 2 
δολάρια σε πολλές περιοχές της χώρας. 
Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός — ο οποίος 
βρίσκεται στο 6,8 τοις εκατό σε εθνικό 
επίπεδο — συνεχίζει να υπερβαίνει την 
αύξηση των μισθών. 

Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας που 
συμβάλλει στις υψηλές τιμές της βενζίνης; 
Η τιμή της βενζίνης μπορεί να αναλυθεί σε 
τέσσερις συνιστώσες: την τιμή του αργού 
πετρελαίου, το κόστος διύλισης σε βενζί-
νη, τη σήμανση από τον πρατηριούχο και, 
φυσικά, τους φόρους. 

Ο κύριος παράγοντας των υψηλών τιμών 
του φυσικού αερίου και του ντίζελ είναι η 
τιμή του αργού πετρελαίου, ένα βαρέλι 
του οποίου κοστίζει τώρα 75 τοις εκατό 
περισσότερο από ό,τι το Μάιο του 2021. 
Η προμήθεια αργού πετρελαίου έγινε 
πιο περιορισμένη, αφού η Ρωσία τέθηκε 
υπό κυρώσεις για την εισβολή της στην 
Ουκρανία. Μεγάλος παραγωγός αργού 
πετρελαίου, η απομάκρυνση της Ρωσίας 
από την παγκόσμια αγορά έχει ωθήσει τις 
τιμές σε άνοδο κατά 20 δολάρια ΗΠΑ το 
βαρέλι από την έναρξη της εισβολής στις 
24 Φεβρουαρίου. Με τη ζήτηση για βεν-
ζίνη να αυξάνεται, όπως συνήθως συμ-
βαίνει το καλοκαίρι, οι τιμές ανεβαίνουν 
παραπάνω. 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ
Υπάρχουν αρκετοί φόροι που επιβάλλο-

νται στη βενζίνη, τόσο σε ομοσπονδιακό 
όσο και σε επαρχιακό επίπεδο. Ο ομο-
σπονδιακός φόρος άνθρακα προσθέτει 11 
σεντς στο κόστος κάθε λίτρου βενζίνης.

Αλλά η ιδέα ότι ο φόρος άνθρακα είναι 
αυτό που κρύβεται πίσω από τις υψη-
λές τιμές του φυσικού αερίου, είναι μια 
εσφαλμένη αντίληψη, λένε οι ειδικοί. 
Τα 11 σεντς το λίτρο είναι ένα σημαντι-
κό επίπεδο συνολικά, δεν οδηγούν όμως 
τις πρόσφατες αυξήσεις που βλέπουμε, 
καθώς πρόκειται πραγματικά για τις πα-
γκόσμιες τιμές του πετρελαίου, και αυτό 
οφείλεται σε πράγματα πολύ πέρα   από 
τον έλεγχο της κυβέρνησης του Καναδά. Ο 
ομοσπονδιακός φόρος άνθρακα, ωστόσο, 
πρόκειται να αυξηθεί: αυξήθηκε κατά 2,2 
σεντς ανά λίτρο φέτος και θα συνεχίσει να 
αυξάνεται, έως ότου φτάσει τα 170 δολά-
ρια ανά τόνο έως το 2030. 

ΤΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ
Όταν γεμίζετε το όχημά σας, μπορεί να 

έχετε την ψευδαίσθηση ότι τα βενζινάδικα 
βγάζουν πολλά χρήματα. Αλλά οι λιανο-
πωλητές κρατούν πολύ λίγα από αυτά που 
πληρώνετε στην αντλία. Στην πραγματικό-
τητα, έχουν λιγότερα κέρδη σε κάθε γέμι-
σμα σήμερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. 
Οι έμποροι λιανικής προσθέτουν επί του 
παρόντος, κατά μέσο όρο, 6,9 σεντς στην 
τιμή ενός λίτρου φυσικού αερίου, από 8,6 
σεντς κατά μέσο όρο πριν από ένα χρόνο 

— επομένως, τα περιθώρια κέρδους τους 
μειώνονται κατά 20 τοις εκατό. 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
Οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου 

αύξησαν τη δραστηριότητά τους γεωτρή-
σεων κατά σχεδόν 60 τοις εκατό τον περα-
σμένο χρόνο, σύμφωνα με μια προσεκτικά 
παρακολουθούμενη εβδομαδιαία κατα-
μέτρηση των πλατφορμών σε λειτουργία, 
που διεξάγεται από την εταιρεία υπηρε-
σιών πετρελαίου Baker Hughes. Στον Κα-
ναδά, η δραστηριότητα γεώτρησης τον 
Απρίλιο αυξήθηκε κατά 134 τοις εκατό, σε 
σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με 
το Υπουργείο Οικονομικών της Αλμπέρτα.

Ωστόσο, ο Οργανισμός των Πετρελαιο-
εξαγωγικών Χωρών, είναι υπεύθυνος για 
το 30 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγω-
γής πετρελαίου. Μετά τη μείωση της πα-
ραγωγής κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας, το καρτέλ των 13 χωρών που εξάγουν 
πετρέλαιο άργησε να αντιδράσει – παρά 
την παρότρυνση από τη Δύση, καθώς προ-
σπαθεί να βρει μια εναλλακτική λύση στο 
ρωσικό πετρέλαιο.
Οι εταιρείες πετρελαίου βλέπουν τα κέρ-

δη τους να αυξάνονται, παράλληλα με τις 
τιμές του φυσικού αερίου. Τα κέρδη της 
Shell το τελευταίο τρίμηνο τριπλασιάστη-
καν, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέ-
ρυσι, φτάνοντας τα 9,1 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Η Saudi Aramco, η κύρια κρατική 
εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αρα-
βίας, έχει δει τα κέρδη της να αυξάνονται 
κατά 82%, φτάνοντας σχεδόν τα 40 δισε-
κατομμύρια δολάρια.

ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΥΝΤΟΜΑ; 
Οι τιμές της βενζίνης είναι ιστορικά αστα-

θείς και δύσκολο να προβλεφθούν, λένε 
οι οικονομολόγοι. Τείνουν επίσης να είναι 
κυκλικής φύσης, που σημαίνει ότι αυξά-
νονται κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
έκρηξης και πέφτουν κατά τη διάρκεια 
της ύφεσης. Στην αρχή της πανδημίας, για 
παράδειγμα, οι τιμές του φυσικού αερίου 
μειώθηκαν δραματικά στα 78 σεντς το λί-
τρο, οδηγώντας τους παραγωγούς πετρε-
λαίου σε επιβράδυνση της παραγωγής. 
Βραχυπρόθεσμα, οι τιμές μπορούν επίσης 
να αλλάξουν δραματικά από τη μια μέρα 
στην άλλη. Την Παρασκευή 20 Μαΐου, οι 
τιμές της βενζίνης μειώθηκαν δραματικά 
σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Αυτές 
οι διακυμάνσεις μπορεί να συμβούν λόγω 
αλλαγών στον ανταγωνισμό και, δεδομέ-
νου ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου δεν 
έχουν πέσει, τα περιθώρια πιθανότατα 
έχουν αλλάξει για τους παραγωγούς. 

Οι Καναδοί ωστόσο, αγαπούν τα αυτο-
κίνητά τους τόσο πολύ, που οι υψηλές 
τιμές των καυσίμων δε θα κάνουν τους 
περισσότερους από εμάς να αλλάξουμε 
τρόπους.

Οι αγορές αναμένουν ότι η τιμή του πε-
τρελαίου θα μειωθεί λίγο μακροπρόθε-
σμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλή-
ρωσης, τα οποία παρακολουθούν την τιμή 
του πετρελαίου σε ένα συγκεκριμένο ση-
μείο στο μέλλον, αναμένουν ότι ένα βαρέ-
λι πετρελαίου θα κοστίζει 89 δολάρια ΗΠΑ 
το Μάιο του 2023. Από την Παρασκευή 20 
Μαΐου, η τιμή του βαρελιού έκλεισε γύρω 
στα 113 δολάρια ΗΠΑ. 

Ένας βασικός παράγοντας, που θα μπο-
ρούσε να αλλάξει σημαντικά τις τιμές του 
φυσικού αερίου, είναι ο πόλεμος στην Ου-
κρανία. Εάν η κατάσταση σταθεροποιηθεί, 
οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα 
πέσουν. 

© CBC NEWS

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

Στην υπηρεσία  
των κατοίκων του  

Chomedey
Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
Από τις 26 Μαρτίου 2007

MNA for Chomedey
Since March 26, 2007

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΔΙΧΟΝΟΙΑ
Το μεγάλο διαχρονικό  
πάθος της φυλής μας...

Άλλη μία επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. 
Η 29η Μαΐου 1453 σήμαινε και τη διάλυση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς. Άπειροι θρύλοι και 
παραδόσεις συνόδευσαν την πτώση της Βασιλεύουσας, ενώ 
αντικείμενο θρύλων και μύθων έγινε ο τελευταίος αυτοκράτοράς 
της, ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος. 

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, η Άλωση ήταν «θέλημα Θεού», 
αλλά σύμφωνα με τους ιστορικούς η πτώση της Κωνσταντινούπολης 
και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που διήρκεσε για χίλια περίπου 
χρόνια, ήταν θέμα χρόνου, καθώς τότε το Βυζάντιο βρισκόταν σε 
πλήρη οικονομική, πολιτική και πολιτισμική παρακμή και ήταν η 
σκιά της άλλοτε πανίσχυρης Αυτοκρατορίας. 

Ο ιστορικός Γεώργιος Φραντζής, έμπιστος σύμβουλος του 
τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στο 
χρονικό της άλωσης αναφέρει λεπτομερέστατα, πως ολόκληρο το 
Οθωμανικό στράτευμα μαζί με το σουλτάνο έφτασαν σταδιακά έξω 
από τα τείχη της πόλης στις αρχές Απριλίου και αμέσως απέκλεισαν 
την πόλη από στεριά και θάλασσα. 

Στις 6 Απριλίου, ο τούρκος σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής 
κήρυξε και επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, αφού 
πρώτα πρότεινε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει 
την Πόλη, υποσχόμενος ότι θα σεβαστεί τη ζωή των κατοίκων. Ο 
Παλαιολόγος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να αρχίσει η πολιορκία. 
Η μάχη ήταν σφοδρή, με το βυζαντινό στρατό να αμύνεται με 

επιτυχία για αρκετό καιρό εναντίον του τεράστιου όγκου του 
οθωμανικού στρατού. 

Στις 21 Μαΐου ο σουλτάνος έστειλε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη 
ζητώντας την παράδοση της πόλης, με την υπόσχεση να επιτρέψει 
στον Αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με 
τα υπάρχοντά τους. Επίσης, θα αναγνώριζε τον Κωνσταντίνο ως 
ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Εγγυόταν ακόμη για την ασφάλεια 
του πληθυσμού που θα παρέμενε στην πόλη, πρόταση που ο 
Παλαιολόγος εκ νέου απέρριψε. 
Στις 29 Μαΐου έγινε η τελική επίθεση. Οι Οθωμανοί εισέβαλαν 

στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επί της ουσίας ήταν πλέον δικιά 
τους. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος παράλληλα βρήκε το θάνατο 
πολεμώντας σαν απλός στρατιώτης. 
Δυστυχώς, παρά την επικείμενη καταστροφή, η διχόνοια δεν 

εγκατέλειψε τον τόπο. Μέχρι τις τελευταίες στιγμές κάποιοι 
προτιμούσαν το τουρκικό φακιόλι αντί της λατινικής τιάρας. Η 
πόλη έπεσε, η διχόνοια έμεινε... 
Το 1821, οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν και πάλι. Νίκησαν, όμως 

ακολούθησαν οι εμφύλιοι και η ελευθερία που κερδήθηκε με αίμα 
χάθηκε... 
Το 1943, με τη χώρα να βρίσκεται υπό στυγνή ξενική κατοχή 

και πάλι οι Έλληνες δεν ομονόησαν και πολέμησαν μεταξύ τους, 
σε έναν πόλεμο που διέλυσε τη χώρα... Σήμερα, εν μέσω του 
καταστροφικού πολέμου στην Ουκρανία, της οικονομικής κρίσης  
και της λανθασμένης διαχείρισης των εθνικών θεμάτων, η Ελλάδα 
για άλλη μία φορά φέρεται διχασμένη. Η πατρίδα αντιμετωπίζει 
μια τεράστια πρόκληση για το μέλλον της που θα καθορίσει την 
τύχη του ελληνισμού. Ας το καταλάβει η πολιτική ηγεσία, ας το 
καταλάβουν οι Έλληνες, αν θέλουν να έχουν μέλλον, στο εξαιρετικά 
πολύπλοκο σύγχρονο διεθνές σύστημα… 

Το Περιβόλι τής  
Ύπεραγίας Θεοτόκου

Η  πίστη προς τον Θεό δεν συνιστά μία πεποί-
θηση ή συνείδηση ερμηνείας περί του καλού 

και του κακού, ή ωσαύτως δεν εξαντλείται σε ιδε-
ολογήματα, ή επιστημονικές σοφιστείες, αποτελεί 
κάτι ενδότερο το οποίο ορίζει την υπόσταση του 
ανθρώπου και τον καθιστά ελεύθερο από οιαδή-
ποτε οντολογική αναγκαιότητα, ο Τριαδικός Θεός 
αποτελεί τον πλάστη του σύμπαντος.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ασφαλώς και η ζώσα Ορθόδοξη παράδοση μας, 
εναγκαλίζεται με τον εθνοαπελευθερωτικό αγώνα, 
δίχως όμως να ταυτίζεται κατ’ ανάγκη και εν ταυ-
τώ δε χωρίς να σημαίνει ότι αναιρεί, το περίφημο 
«Υπέρ Πίστεως και Πατρίδας», τα αναφέρω τούτα, 
ίνα καταδείξω ότι το Ορθόδοξο Δόγμα εδράζεται 
σε θεμελιώδες απαρασάλευτες αρχές οι οποί-
ες κληροδοτούνται εις τους αιώνες των αιώνων, 
ως παρακαταθήκη του Θεού, πλην όμως, ο ίδιος 
ο Χριστός έχει απόλυτη βούληση, ελευθερία να 
ενεργήσει και να επέμβει ουσιαστικά εις την ζωή 
μας, δια της χάρις του ή δια οιουδήποτε τρόπου.
Η Θεολογική επιστήμη, συνιστά ένα εργαλείο 

ερμηνείας, της ιστορικής, της πολιτειακής, και 
της δογματικής διαστάσεως του Εκκλησιαστικού 
γεγονότος της Ορθοδόξου παραδόσεως, ή άλλως 
συνιστά ένα ευέλικτο καλειδοσκόπιο επισκοπήσε-
ως των πολυποίκιλων διατάσεων της Εκκλησίας, 
υπό το πρίσμα το δογματικό, το ιστορικό, το κοι-
νωνικό και το πολιτικό.

Όμως σήμερον, η έννοια της πίστης καθίσταται 
ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι αποτελεί το μέσο αντιμε-
τώπισης των βιούμενων δυσμενών καταστάσεων 
οι οποίες, ενώ φαίνονται ότι έχουν αμιγώς ανθρώ-
πινα κίνητρα, πλην όμως εάν αποκωδικοποιήσει 
κανείς πιο προσεκτικά τις εξελίξεις και τα τεκται-
νόμενα, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν ορισμένες 
«σκοτεινές» πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες δε-
σπόζουν και κινούν τα νήματα προς τους ιθύνο-
ντες, ίνα επιτύχουν την αμαύρωση του κύρους του 
ανθρώπινου προσώπου.

Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, ο οιωνοί ψυχικός 
εκβιασμός περί αυτού, επί ποινή αποκλεισμού 
από οιαδήποτε δραστηριότητα της ανθρώπινης 
κοινωνίας ή επιπλέον, το ρατσιστικό στίγμα του 
αντιφρονούντα προς τον εκάστοτε αρνητή, ως 
στασιαστή και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, 
αποτελούν «εωσφορικές» πρακτικές, οι οποίες 
πλήττουν καταφώρως και προσβάλλουν σφόδρα 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μία επιβαλλόμενη 
πρακτική καθολικής υποταγής και άμεσου εξαν-
δραποδισμού του ανθρώπινου προσώπου, το 
οποίο απεμπολεί μονομιάς τα θεμελιώδη ατομικά 
και δικαιώματα και ελευθερίας, χάριν προστασίας 
της υγείας.

Η φρενίτις αυτή, περιορισμών ως προς της ελευ-
θερίες και την αναγνώριση του ΥπερΚράτους ως 
αυθεντία και εν κυριολεξία η αναστολή λειτουρ-
γίας της ζωής μας, χάριν ενός αόρατου εχθρού, 

συνιστά ένα νεοπαγή υβριδικό πόλεμο, μία ασύμ-
μετρη απειλή, όπως εύστοχα και εύγλωττα οι ανα-
λυτές χαρακτηρίζουν.
Εν ονόματι της πανδημίας και της αποτροπής του 

επικείμενου θανάτου μας, διακυβεύονται άλλα 
αγαθά, εξίσου σημαντικά με την υγεία, όπως η 
ελευθερία του προσώπου, το δικαίωμα αυτο-
προσδιορισμού της υγείας, του σώματος και εν γέ-
νει της ζωής μας, διότι δια της κρατικής ωμής και 
κυνικής βίας καθιστάμεθα άβουλα όντα, ρυθμι-
σμένα από τις παρά φύση δυνάμεις της εκάστοτε 
κυβερνήσεως, υποχείριο κατά το μάλλον ή ήττον, 
της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξης πραγμάτων.

Εν τοιαύτη περιπτώσει φρονώ, ότι η  ΥπερΑγία 
Θεοτόκος, σκέπη και καταφυγή, όλων ημών των 
ανθρώπων, θα επιληφθεί ίνα προστατεύσει την 
ψυχή μας, ως προς την κατεύθυνση αυτή κινείται 
και το κόσμημα της Πατρίδας μας, το Άγιο Όρος, το 
οποίο σήμερον αποτελεί άσβεστο φωτεινό Φάρο, 
μεταλαμπαδεύσεως της άμετρης αγάπης του Τρι-
αδικού Θεού, συνιστά εις τους αδυσώπητους κλυ-
δωνισμούς που δεχόμεθα, τόσο ουσιαστικά όσο 
και γεωπολιτικά, μία ακατανίκητη σωσίβια Λέμ-
βο, έναν κραταιό και στέρεο κυματοθραύστη των 
ανυπερθέτως μη «σύννομων και θεμιτών» πνευ-
ματικών δυνάμεων που εξαπολύονται προς την 
ανθρωπότητα και την Ελλάδα, προς σκοπό αλλό-
τριο από τον δήθεν επ’ αγαθώ επιφαινόμενο, διό-
τι η δήθεν μέριμνα για τη δημόσια υγεία αποτελεί 
ένα πρόσχημα και έπεται συνέχεια.

Εν κατακλείδι, βιώνουμε έναν τρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο με ειρηνικά μέσα, εξ αυτού του λόγου, 
δέον όπως φυλαγόμαστε, και δια της ενεργοποιή-
σεως της Πίστεως μας και δια της πραγματώσεως 
του Μυστηριακού Βίου, προκειμένου να προσδο-
κούμε δια της Χάρις του Κυρίου Ημών Ιησού Χρι-
στού την Ανάστασή μας.

*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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To νομοσχέδιο 96, το οποίο απείχε 
πολύ από την επίτευξη συναίνεσης 

μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, 
εγκρίθηκε με 78 ψήφους υπέρ και 29 ψή-
φους κατά, το απόγευμα της Τρίτης 24/5. 
Ως εκ τούτου, το Κεμπέκ θα εφαρμόσει 
τη μεταρρύθμιση του Χάρτη της Γαλλικής 
γλώσσας.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που κάναμε 
μια σημαντική τροποποίηση στο Χάρτη 
της Γαλλικής γλώσσας που εγκρίθηκε το 
1977», δήλωσε ο πρωθυπουργός Φραν-
σουά Λεγκώ (φωτ.) σε συνέντευξη Τύπου 
μετά την ψηφοφορία. 
«Πρόκειται για μια νόμιμη και ουσιαστι-

κή μεταρρύθμιση για τη βιωσιμότητα της 
γλώσσας μας», σημείωσε. 
Ενόψει των πολυάριθμων επικρίσεων 

από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και 
μέρος της κοινωνίας των πολιτών, ο πρω-
θυπουργός θέλησε να καταστήσει ορι-
σμένα πράγματα σαφή. 
Το νομοσχέδιο 101 και το νομοσχέδιο 

96 δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες υγείας, 
είναι το status quo: οι άνθρωποι, ανεξάρ-
τητα από την καταγωγή τους, θα μπορούν 
να συνεχίσουν να λαμβάνουν υπηρεσίες 
στα αγγλικά, δήλωσε ο François Legault. 

Δύο κόμματα, το Φιλελεύθερο Κόμμα 
του Κεμπέκ και το Συντηρητικό Κόμμα του 

Κεμπέκ καταψήφισαν το PL-96, κρίνοντας 
ότι το νομοσχέδιο πάει πολύ μακριά, πα-
ραβιάζοντας, σύμφωνα με αυτά, τα δι-
καιώματα των Αγγλόφωνων. 
Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό ηγέτη 

του PLQ, André Fortin, αυτός ο νόμος δη-
μιουργεί ρήξη μεταξύ ορισμένων τμημά-
των του πληθυσμού. Πρόσθεσε ότι υπάρ-
χουν καλύτεροι τρόποι για να υπερασπι-
στεί κανείς τη γαλλική γλώσσα, από το να 
παρακάμψει το Χάρτη Δικαιωμάτων και 
Ελευθεριών.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ CEGEP
Όσον αφορά τα CEGEP, τα κύρια κόμμα-

τα δε συμφώνησαν σχετικά με τη στάση 
που θα υιοθετήσουν. 
Οι κάτοικοι του Κεμπέκ που μιλούν αγ-

γλικά στο σπίτι αντιπροσωπεύουν το 9% 
του πληθυσμού, αλλά οι αγγλόφωνοι 
CEGEP έχουν το 17% των θέσεων σε επί-
πεδο κολεγίου. 
Ο κ. Legault ανέφερε ότι η ισορροπημέ-

νη, υπεύθυνη και μέτρια θέση του CAQ, 
συνίστατο στη διατήρηση του 17% των 
θέσεων για αγγλόφωνους CEGEP, ενώ το 
PQ θέλει να το μειώσει στο 9% και το PLQ 
θα έθετε το όριο στο 50%.

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
•Με το Bill 96, όλες οι επιχειρήσεις με 25 

έως 49 υπαλλήλους υπόκεινται στο Χάρτη, 
όπως και οι επιχειρήσεις υπό ομοσπονδι-
ακή δικαιοδοσία, όπως οι τράπεζες.

•Τρία νέα μαθήματα γαλλικών θα προ-
στεθούν στο CEGEP.
•Θα συσταθεί Υπουργείο Γαλλικής Γλώσ-

σας και θέση Επιτρόπου Γαλλικής Γλώσ-
σας.
•Επιπλέον, εντός ενός έτους θα κατατε-

θεί μια κρατική γλωσσική πολιτική.
•Τέλος, μέσα σε τρία χρόνια, η κυβέρ-

νηση θα περάσει από την έννοια της 
επικράτησης των γαλλικών στη δημόσια 
σήμανση στην έννοια της ξεκάθαρης επι-
κράτησης.

PQ: «Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΡΚΕΤΑ»
Η αντιπολίτευση του PQ καταψήφισε 

το νομοσχέδιο, καθώς το πολιτικό κόμμα 
πιστεύει ότι δεν προχωρά αρκετά. Το PQ 
υποστηρίζει επίσης, ότι η πρόταση CAQ 
δεν είχε την απαραίτητη δόση για να αντι-
στραφεί η τάση και να αποφευχθεί η πτώ-
ση των γαλλικών. 

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Συ-
ντηρητικού Κόμματος του Κεμπέκ, Έρικ 
Ντουχάιμε, δήλωσε ξανά ότι προτιμά τα 
μέτρα κινήτρων από τα μέτρα κατανα-
γκασμού. Για παράδειγμα, πρότεινε τη 
θέσπιση μέτρων για την ενθάρρυνση των 
αγγλόφωνων φοιτητών να παρακολουθή-
σουν γαλλόφωνα ιδρύματα, ιδίως μέσω 
υποτροφιών.

QUEBEC SOLIDAIRE: ΨΗΦΙΖΕΙ ΥΠΕΡ,  
ΑΛΛΑ ΜΕ… ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
Από την πλευρά του, το Québec solidaire 

(QS) ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου, ενώ 
εκφράζει σημαντικές επιφυλάξεις. 
Ο συν-εκπρόσωπος του κόμματος 

Gabriel Nadeau-Dubois είπε ότι η υπερά-
σπιση του δικαιώματος στην εργασία στα 
γαλλικά είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιο-
σύνης. 

Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν 
ασάφειες που είναι απαράδεκτες.
Το QS εκφράζει τη λύπη του για το γεγο-

νός, ότι οι δημόσιες υπηρεσίες προσφέ-
ρονται μόνο στα γαλλικά έξι μήνες μετά 
την άφιξη των αλλόφωνων, περίοδος που 
θεωρείται πολύ σύντομη. 
Το κόμμα φοβάται επίσης, ότι ο νέος νό-

μος θα τιμωρήσει τους φυσικούς ομιλητές 
της αγγλικής γλώσσας.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Κανα-
δά, Τζάστιν Τρουντό, δήλωσε την Τρίτη 24 
Μαΐου, ότι η κυβέρνησή του ανησυχεί για 
την τελευταία έκδοση του νομοσχεδίου 
96 που ψηφίστηκε στην Εθνοσυνέλευση, 
ενώ ταυτόχρονα, δεν έκλεισε την… πόρ-
τα σε μια παρέμβαση της Οτάβα, σε μια 
πιθανή νομική αμφισβήτηση της μεταρ-
ρύθμισης CAQ του Χάρτη της Γαλλικής 
γλώσσας.
Η ομοσπονδιακή υπουργός Επίσημων 

Γλωσσών, Ginette Petitpas – Taylor, από 
την πλευρά της υποστήριξε, όπως ο κ. 
Trudeau, ότι η Οτάβα θα υπερασπιστεί 
όλες τις επίσημες γλωσσικές μειονοτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
αγγλόφωνης μειονότητας του Κεμπέκ.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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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

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!
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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 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΎΡΚΙΚΑ: Η ΨΎΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Γιατί επιτέθηκε ο Ερντογάν στον Μητσοτάκη 
Ψύχραιμη στάση επιδεικνύει η κυβέρνηση απέναντι  
στην άνευ προηγουμένου τουρκική προκλητικότητα

Η σκληρή προσωπική επίθεση που 
έκανε προ ημερών ο Ταγίπ Ερντο-

γάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, οδηγούν 
σε επικίνδυνη κλιμάκωση τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, με την Αθήνα πάντως 
να κρατά χαμηλούς τόνους και να πα-
ρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις 
«επιθετικές» κινήσεις της Τουρκίας. 
Έτσι, στις ακραίες προκλήσεις του Ερντο-
γάν, η κυβέρνηση αποφάσισε να κρατή-
σει χαμηλούς τόνους, προβάλλοντας τα 
επιχειρήματα της χώρας.
«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης υπερασπίζεται σθεναρά και απο-
τελεσματικά τόσο τα εθνικά μας δίκαια 
όσο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ελληνική 
εξωτερική πολιτική είναι ισχυρά βασισμέ-
νη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις 
συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί κά-
ποιους. Δε θα μπούμε σε αντιπαράθεση 
δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η 
πολιτική μας είναι πολιτική αρχών» τόνι-
σε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης 
Οικονόμου.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, 
οι αντιδράσεις του Ερντογάν είναι αναμε-

νόμενες, καθώς η θερμή υποδοχή και στή-
ριξη που δέχτηκε ο πρωθυπουργός κατά 
την επίσκεψη του στις ΗΠΑ, έχει προκαλέ-

σει εκνευρισμό στη γειτονική χώρα.
Η ξεκάθαρη βούληση της Ελλάδας για 

αγορά των F-35 από τις ΗΠΑ δεν άρεσε 

στον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος την ίδια 
ώρα καταβάλλει προσπάθεια για να εξα-
σφαλίσει μια προνομιακή τιμή για την 
αγορά F-16. Και αφού δεν έχει επιχειρή-
ματα ο Ερντογάν, ακολουθεί μια ακραία 
ρητορική, βάζοντας στο στόχαστρο τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό.
Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα εργαλειοποιεί 

και πάλι το μεταναστευτικό και -νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα- πέντε σκάφη με 450 
πρόσφυγες επιχείρησαν να περάσουν σε 
Χίο και Σάμο από την Τουρκία, ενώ αυ-
ξημένη είναι η μεταναστευτική πίεση και 
στον Έβρο.

Παράλληλα, συνέχισε τις παραβιάσεις 
με μαχητικά αεροσκάφη στον εθνικό ενα-
έριο χώρο. Συγκεκριμένα, δύο τουρκικά 
μαχητικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν σε 
σχηματισμό αργά το απόγευμα της Δευ-
τέρας 23/5 στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 
ανεβάζοντας σε 41 τις παραβιάσεις του 
εθνικού εναέριου χώρου την ίδια ημέρα 
και σε 5 τις παραβάσεις των κανόνων ενα-
έριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

© Newsbomb.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Έβρο: Αύξηση κατά 20%  
των ροών και φόβοι για «θερμό» καλοκαίρι
Στο στόχαστρο κυκλωμάτων διακί-

νησης προσφύγων και μεταναστών 
μπαίνουν με μεγάλη ένταση τα περά-
σματα του ποταμού Έβρου, με τις ελλη-
νικές Αρχές να «βλέπουν» με ανησυχία 
τη μεγάλη αύξηση των ροών στα χερ-
σαία ελληνοτουρκικά σύνορα.

Η στάθμη του νερού αυτή την περίοδο 
είναι χαμηλή, γεγονός που «διευκολύ-
νει» τους δουλέμπορους, οι οποίοι το 
τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασι-
άσει τα περάσματα που εκτείνονται σχε-
δόν στο σύνολο της οριογραμμής του πο-
ταμού Έβρου. Την ίδια ώρα, οι περιπολί-
ες των συνοριοφυλάκων βρίσκονται όλο 
το 24ωρο σε επιφυλακή, γεγονός που 

φαίνεται και από τις αποτροπές εισό-
δου σε ελληνικό έδαφος που αφορούν 
καθημερινά σε περίπου 300 πρόσφυγες 
και μετανάστες. Η εκτίμηση για το εύρος 
των αποτροπών γίνεται βάσει της παρα-
κολούθησης από τις σύγχρονες κάμερες 
ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί κατά 
μήκος των συνόρων και μεταδίδουν ζω-
ντανά εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν, ότι οι 
έως τώρα «οιωνοί» προμηνύουν ένα 
«θερμό» καλοκαίρι στον Έβρο, όσον 
αφορά στις μεταναστευτικές ροές. Τα 
στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν, 
ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 
22η Μαΐου 2022 έχει καταγραφεί αύ-

ξηση κατά 20% στις μεταναστευτικές 
ροές στον Έβρο, σε σχέση με το αντί-
στοιχο περσινό διάστημα. Τα στατιστι-
κά αποτυπώνουν και την ένταση των 
περιπολιών των ελληνικών δυνάμεων. 
Ενδεικτικό είναι ότι από την 1η Μαΐου 
μέχρι τη Δευτέρα 23/5 συνελήφθησαν 
50 διακινητές μεταναστών και προσφύ-
γων, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2022 
έχει σημειωθεί αύξηση στις συλλήψεις 
διακινητών κατά 33%. Σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεο-
δωρικάκος, αναφέρθηκε στις απόπειρες 
των Τούρκων να εργαλειοποιήσουν για 
ακόμη μια φορά τους μετανάστες στα 

χερσαία και στα θαλάσσια σύνορά μας.
«Σε ό,τι αφορά τον Έβρο, όλους αυτούς 

του μήνες υπάρχει πίεση. Ας γνωρίζουν 
όλοι εντός και εκτός συνόρων, ότι η Ελλη-
νική Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις 
είναι εκεί προστατεύοντας την ακεραιό-
τητα της χώρας. Δε θα επιτρέψουμε να 
μπει κανείς στην Ελλάδα με παράνομο 
τρόπο. Ούτε στον Έβρο ούτε στα νησιά 
μας και ας το συνειδητοποιήσουν όλοι 
αυτό» τόνισε ο Υπουργός και πρόσθεσε: 
«Η χώρα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρ-
νηση συνολικά, με σεβασμό στο διεθνές 
δίκαιο υπερασπίζουμε τα εθνικά μας 
συμφέροντα με πολύ σταθερό τρόπο».
                                               © Newsbomb.gr
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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!

Τα επόμενα βήματα  
της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επιστροφή στη σκληρή πραγματικότη-

τα για την ελληνική κυβέρνηση, αφού 
μετά από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ με μετρήσι-
μα επικοινωνιακά αποτελέσματα, αρχίζει 
ένα διάστημα σκληρής εσωτερικής πολιτι-
κής διαμάχης, με ανοικτά τα μέτωπα της 
ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης αλλά εν 
τέλει και των ανοικτών εθνικών θεμάτων.

ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η επόμενη μέρα για το κυβερνητικό επι-
τελείο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής 
ήταν «γκρίζα», αφού μετά το ταξίδι στις 
ΗΠΑ και την ομιλία στο Κογκρέσο, η τουρ-
κική προκλητικότητα χτύπησε… κόκκινο, 
με παραβιάσεις στο Αιγαίο και την Αλε-
ξανδρούπολη, δείγμα ότι το ταξίδι σίγου-
ρα ενόχλησε την τουρκική διπλωματία.
Ωστόσο, οι δηλώσεις των Αμερικάνων 

αξιωματούχων δείχνουν ότι και πάλι κρα-
τούν αποστάσεις από τις δύο χώρες, εν-
δεικτικό της πάγιας θέσης των ΗΠΑ να μην 
ταχθούν με το μέρος καμίας χώρας στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά που οι χώρες 
είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Όλες οι ενδείξεις 
δείχνουν ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό 
καλοκαίρι εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Ωστόσο, το φλέγον ζήτημα στο οποίο 
καλείται ο Πρωθυπουργός να επικεντρω-
θεί είναι το ζήτημα της ακρίβειας και της 
ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα, η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση περιμένει στη… γωνία 
τον κ. Μητσοτάκη, έχοντας ήδη καταθέσει 
σχετικά ερώτηση στη Βουλή για τη ΔΕΗ και 
γενικότερα την ενέργεια. Αλλά και ο Πρω-
θυπουργός θέλει να προχωρήσει σε συζή-
τηση στη Βουλή για τα ενεργειακά. 
Στη Βουλή θα κατατεθεί η τροπολογία για 
την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερ-
δών των εταιρειών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, καθώς σύμφωνα με το πρό-
σφατο πόρισμά της τα υπολογίζουν στα 
591 εκατ. ευρώ και η φορολόγησή τους θα 
μετατραπεί σε επιδότηση ρεύματος για 
τους επόμενους λογαριασμούς. Ενώ και 
το FUEL PASS θα ανανεωθεί για δεύτερο 
συνεχόμενο μήνα. Ωστόσο φτάνει αυτό;

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΦΚ  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  

ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Όπως ομολογούν κυβερνητικά στελέχη 

τα μέτρα δεν είναι αρκετά και θα πρέ-
πει να διευρυνθούν. Ήδη υπουργοί της 
κυβέρνησης όπως ο Χ. Σταϊκούρας και ο 
Α. Γεωργιάδης έχουν προαναγγείλει νέα 
μέτρα, τόσο για την επιδότηση καυσίμων 
όσο και για την ακρίβεια.
Το μέτρο της επιδότησης καυσίμων Fuel 

Pass, με την αύξηση της βενζίνης, έχει 
πλέον αχρηστευτεί. Ενώ για πρώτη φορά 
η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα μεγάλο δίλ-
λημα. 
Εάν δε μειωθεί ΦΠΑ και ΕΦΚ, κινδυνεύει 

να καταρρακωθεί η εικόνα της, αφού πλέ-
ον οι τιμές είναι πολύ υψηλές για όλους 
τους πολίτες. Έχουμε την πιο ακριβή βεν-
ζίνη στο πρατήριο σε όλη την Ευρώπη και 
στα βενζινάδικα ζυμώνεται ένα κρίσιμο 
αντιπολιτευτικό ρεύμα, ακόμα και από 
ψηφοφόρους της ΝΔ…

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ

Πέρα από τα εγχώρια μέτρα για να αντι-
μετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, το επιτε-
λείο του Πρωθυπουργού προετοιμάζεται 
για ένα κρίσιμο διήμερο στη Σύνοδο Κο-
ρυφής 30-31/5. 
Τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την 

ελληνική κυβέρνηση είναι να υπάρξει 
ομοφωνία, τόσο για ένα νέο χρηματοδοτι-
κό εργαλείο, ώστε να διοχετευτεί προς τη 
στήριξη των Ελλήνων καταναλωτών, όσο 
και στην επιβολή πλαφόν στη χονδρική 
φυσικού αερίου (αίτημα Μητσοτάκη) στο 
οποίο υπάρχουν αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει πλαφόν 
στην τιμή του ρεύματος, αλλά θα προτι-
μούσε και ένα ευρωπαϊκό πλαφόν στο αέ-
ριο, που όμως, οι ευρωπαίοι σκέφτονται 
να βάλουν, μόνο αν έχουμε εμπάργκο στο 
ρωσικό φυσικό αέριο. 
Εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και το ρωσι-

κό πετρέλαιο, η Ε.Ε έδειξε ότι δε θέλει, κά-
νοντας τα… στραβά μάτια στις πληρωμές 
ευρωπαϊκών εταιρειών σε ρούβλια. 
Οπότε, το μόνο που μπορεί να αποφασί-

σει για να μην κατηγορηθεί ότι δεν κάνει 

τίποτα, είναι να δώσει παράταση στη δη-
μοσιονομική χαλάρωση και για το 2023.

ΝΕΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Από εκεί και πέρα, σε νομοθετικό επίπε-
δο η κυβέρνηση θα διαχειριστεί δύο κρί-
σιμα νομοσχέδια, όπως ο νέος κλιματικός 
νόμος που μπήκε αυτή την εβδομάδα στη 
Βουλή και το νομοσχέδιο για την ανώτατη 
Παιδεία που θα μπει την ερχόμενη εβδο-
μάδα. Ειδικά το νομοσχέδιο για τα πανε-
πιστήμια και τις αλλαγές στο διοικητικό 
μοντέλο των ΑΕΙ-ΤΕΙ, αναμένεται να δημι-
ουργήσει διαφωνίες και αντιδράσεις από 
καθηγητές.

Παράλληλα, τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνί-
ου, αναμένεται να εγκατασταθούν και τα 
τμήματα της πανεπιστημιακής αστυνομί-
ας σε ορισμένα ΑΕΙ, το οποίο αναμφίβολα 
αποτελεί ένα σημαντικό crash – test για 
την ηρεμία και ευνομία στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια. Τα πράγματα δε θα είναι ήρε-
μα, θα έχουμε σημαντικές αντιδράσεις.

ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Όσον αφορά τέλος, στις πολιτικές πρω-
τοβουλίες του Πρωθυπουργού, εκεί πλέον 
υπάρχουν ισχυρές εισηγήσεις και για ανα-
σχηματισμό και για εκλογές το φθινόπω-
ρο. Όσον αφορά τον ανασχηματισμό, το 
Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θέλει μεγαλύτερη λειτουργικότητα 
στο σχήμα με έμφαση στο Ταμείο Ανά-
καμψης και αλλαγές στα υπουργεία που 
συνδέονται με τη δημόσια διοίκηση, την 
ακρίβεια και την ενέργεια.

Επίσης, όσον αφορά το θέμα των εκλο-
γών το φθινόπωρο, τα σενάρια ήρθαν 
πάλι στο προσκήνιο, λόγω της παγκόσμι-
ας ύφεσης που θα έχουμε το 2023 – έτος 
εκλογών σύμφωνα με τον αρχικό σχεδια-
σμό. 

Ωστόσο, υπάρχουν και οι εισηγήσεις, 
ότι το φθινόπωρο μετά από μία πε-
τυχημένη τουριστική χρονιά, ίσως εί-
ναι ένα καλό διάστημα για να ψηφίσει 
ο κόσμος χωρίς να σκέφτεται αρκετά 
την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. 
             Δημήτρης Σωτηρίου | © primenews.press
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Ο πληθωρισμός θα είναι μόνιμος, δή-

λωσε επιτέλους το ΔΝΤ – αν και η 
αιτία που ανέφερε, οι ζημίες της εφοδι-
αστικής αλυσίδας λόγω της πανδημίας, 
είναι μόνο εν μέρει σωστή. Προφανώς, 
οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας από 
το 2014, της Κίνας αργότερα και σήμερα 
οι επόμενες εναντίον της Ρωσίας, έχουν 
αντιστρέψει σε μεγάλο βαθμό την πα-
γκοσμιοποίηση, με σημαντικές συνέπει-
ες για την εφοδιαστική αλυσίδα – ενώ 
η πανδημία και ο πόλεμος ενέτειναν το 
πρόβλημα. 

Βασίλης Βιλιάρδος* 
© analyst.gr

Το γεγονός δε ότι, είναι εμφανείς πλέον 
οι ελλείψεις στα ράφια των αμερικανικών 
σούπερ μάρκετ, με μεγάλες σειρές τους 
άδειες, όταν πριν ήταν γεμάτες με τρό-
φιμα και με άλλα εμπορεύματα, τεκμη-
ριώνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα – 
ενώ την ίδια στιγμή όλο και περισσότεροι 
προειδοποιούν για στασιμοπληθωρισμό, 
όπου οι τιμές αυξάνονται, ο ρυθμός ανά-
πτυξης μειώνεται, κλιμακώνεται η ανερ-
γία και η οικονομία απειλείται τελικά με 
ύφεση, συνοδευόμενη από χρηματιστη-
ριακά κραχ, χρεοκοπίες, καταρρεύσεις 
κλπ. 

Εν τούτοις, είμαστε σχεδόν σίγουροι 
πως αρκετοί δεν αντιλαμβάνονται το γι-
γαντιαίο μέγεθος της παγκόσμιας επισι-
τιστικής κρίσης που πιθανότατα θα αντι-
μετωπίσουμε τους επόμενους μήνες – η 
οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία 
τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Εύλογα, 
αφού πρόκειται για μία κατάσταση που 
δεν έχει βιώσει η Δύση για πάρα πολλές 
δεκαετίες – σε αντίθεση με αρκετές φτω-
χές χώρες του υπόλοιπου πλανήτη. 
Από την άλλη πλευρά, ακόμη και τα 

προϊόντα που είναι διαθέσιμα, όπως για 
παράδειγμα η βενζίνη, πωλούνται ήδη σε 
πολύ πιο υψηλές τιμές – όπως επίσης το 
ντίζελ που είναι κρίσιμο για τη μεταφορά 
των εμπορευμάτων. Το μεγάλο ερώτη-
μα δε είναι, εάν όλα αυτά θα επιδεινω-
θούν στο εγγύς μέλλον – όπου δυστυχώς 
η απάντηση είναι θετική, πόσο μάλλον 
όταν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους 
διανομείς τροφίμων στον κόσμο δηλώ-
νουν ότι, βρισκόμαστε ήδη στα πρόθυρα 
μίας πρωτόγνωρης επισιτιστικής κρίσης. 

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Ειδικότερα, στο βόρειο ημισφαίριο, η 

περίοδος φύτευσης για το 2022 έχει ήδη 
ξεκινήσει – οπότε οι καλλιέργειες δρομο-
λογήθηκαν ή μη, το Μάρτιο και τον Απρί-
λιο. Επομένως, υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις 
της παραγωγής του επόμενου Σεπτεμβρί-
ου και Οκτωβρίου – της περιόδου συγκο-

μιδής που υπόκειται σε κάποια μεταβλη-
τότητα, με βάση τις καιρικές συνθήκες 
και άλλους παράγοντες. 

Εν προκειμένω, το 2022 οι φυτεύσεις 
ήταν πολύ λιγότερες από τις κανονικές – 
κυρίως είτε λόγω έλλειψης λιπασμάτων, 
είτε εξαιτίας του υψηλότερου κόστους 
για τα λιπάσματα, με αποτέλεσμα οι 
αγρότες να φυτέψουν μικρότερες ποσό-
τητες. Οι προβλέψιμες όμως αυτές ελ-
λείψεις, προστίθενται στις πολύ μεγαλύ-
τερες ελλείψεις λόγω του ότι, έχουν επι-
βληθεί κυρώσεις στη ρωσική παραγωγή 

– ενώ η παραγωγή της Ουκρανίας είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη, λόγω του πολέμου. 

Με δεδομένο δε το ότι, η Ρωσία και η 
Ουκρανία μαζί αντιπροσωπεύουν το 29% 
των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού και 
το 19% των παγκόσμιων εξαγωγών καλα-
μποκιού, το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. 
Οφείλει βέβαια να προσέξει κανείς εδώ, 
πως δεν αναφερόμαστε στην παραγωγή 
αυτών των χωρών, αλλά στις εξαγωγές – 
αφού και άλλα κράτη καλλιεργούν μεγά-
λες ποσότητες σιτηρών, όπως οι ΗΠΑ, ο 
Καναδάς ή η Αυστραλία, αλλά καταναλώ-
νουν τα ίδια το μεγαλύτερο μέρος τους – 
εξάγοντας σχετικά μικρές ποσότητες. 
Ακόμη πιο σημαντικό είναι ίσως το ότι, 

στις παραπάνω χώρες και αλλού, δεν 
καταναλώνεται το σιτάρι μόνο από τους 
ανθρώπους, αλλά και από τα ζώα – αφού 
χρησιμοποιείται στις ζωοτροφές. 
Πολλά κράτη δε προμηθεύονται το 70-

100% των αναγκών τους σε σιτηρά είτε 
από τη Ρωσία, είτε από την Ουκρανία, 
είτε και από τις δύο χώρες μαζί – όπως 
ο Λίβανος (100%), η Αίγυπτος (πάνω από 
70%), η Ιορδανία και άλλα κράτη της 
Μέσης Ανατολής, η Κένυα, το Σουδάν, η 
Σομαλία, αρκετές χώρες της κεντρικής 
Αφρικής κλπ. 

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Συνεχίζοντας, εκτός του ότι έχει σταμα-

τήσει ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών 
της Ουκρανίας, η περίοδος φύτευσης 
έχει σχεδόν τελειώσει – οπότε δεν πρό-
κειται να παραχθεί σιτάρι ή καλαμπόκι 
την εποχή της συγκομιδής, δηλαδή στις 
αρχές του χειμώνα. Εκτός του ότι λοι-
πόν θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι 
τιμές, δε θα έχει τίποτα για να εξάγει η 
Ουκρανία στα τέλη του χρόνου – ενώ η 
Ρωσία ευρίσκεται σε καθεστώς κυρώσε-
ων, όσον αφορά τη Δύση. 
Ο συνολικός πληθυσμός τώρα των χω-

ρών που εισάγουν το 70% έως το 100% 
των αναγκών τους από τη Ρωσία και την 
Ουκρανία, είναι της τάξης των 700 εκα-
τομμυρίων – ή το 10% του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Επομένως, δεν είναι υπερ-
βολικό να αναμένεται μία μαζική «επιδη-
μία πείνας» από τα τέλη του 2022 – μία 
ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου 
που αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι, θα εί-
ναι χειρότερη από το Μαύρο Θάνατο του 
14ου αιώνα για αυτές τις χώρες. 

Η ανθρωπιστική αυτή κρίση βέβαια θα 
έχει επίσης δυνητικά σοβαρές κοινωνικές 
και γεωπολιτικές προεκτάσεις – με κριτή-
ριο την «Αραβική Άνοιξη» που ξεκίνησε 
το 2010 από την Τυνησία και εξαπλώθη-
κε αμέσως μετά, ενώ πυροδοτήθηκε από 
μία επισιτιστική κρίση. Φυσικά, υπήρχαν 
και άλλα προβλήματα σε αυτές τις χώρες 
– αλλά η επισιτιστική κρίση ήταν ο κατα-
λύτης για τις κοινωνικές αναταραχές που 
ακολούθησαν. 

Με δεδομένο τώρα το ότι, πολλές φτω-
χότερες χώρες της Μέσης Ανατολής και 
της Αφρικής θα αντιμετωπίσουν σύντομα 
μία πολύ μεγαλύτερη επισιτιστική κρίση, 
από τα τέλη του 2022, είναι λογικό να 
υποθέσουμε πως θα προκληθούν ακόμη 

μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές, σε 
σχέση με το 2011 – ενδεχομένως πολύ 
πιο αποσταθεροποιητικές από την Αρα-
βική Άνοιξη. 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 
Περαιτέρω, η κεντρική κυρίως Ευρώπη 

θεωρεί ασφαλή τη θέση της, αφού δεν 
πρόκειται να αντιμετωπίσει τέτοια προ-
βλήματα – τουλάχιστον όχι σε μεγάλη 
έκταση. Εν τούτοις, η επισιτιστική κρίση 
μπορεί να προκαλέσει κύματα μαζικής 
μετανάστευσης από την Αφρική και τη 
Μέση Ανατολή – αφού εύλογα πολλοί 
πεινασμένοι και απελπισμένοι άνθρωποι 
θα εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, κα-
τευθυνόμενοι στην Ευρώπη. 
Τα κύματα δε αυτά θα προστεθούν στη 

μαζική μετανάστευση των Ουκρανών, 
λόγω του πολέμου, που δε φαίνεται να 
τελειώνει σύντομα – κύματα ήδη μεγαλύ-
τερα από αυτά της Συρίας το 2015. Εάν 
δε ο πόλεμος συνεχιστεί για πολύ ακόμη, 
τότε θα διαταραχθεί και η καλλιεργητική 
περίοδος του 2023 – με κίνδυνο να κατα-
στεί η επισιτιστική κρίση ανεξέλεγκτη, με 
ανάλογα επακόλουθα για τη μεταναστευ-
τική. 

Ο συνδυασμός πάντως των δύο πα-
ραπάνω μεταναστευτικών κυμάτων θα 
μπορούσε να οδηγήσει τους αριθμούς 
σε ανεξέλεγκτα ύψη – όταν παράλληλα 
η επισιτιστική κρίση, η ενεργειακή και η 
ακρίβεια θα μαίνονται. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι υπερβολικό να αναφερόμαστε σε 
μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για 
τον πλανήτη – την οποία κανένα κράτος 
δεν είναι έτοιμο να διαχειρισθεί, πόσο 
μάλλον η Ελλάδα. 
Ολοκληρώνοντας, ίσως να μη συμβεί τί-

ποτα από τα παραπάνω – κάτι που όμως 
δε σημαίνει πως είναι σωστό να εφησυ-
χάζει κανείς και να μη λαμβάνει έγκαιρα 
τα μέτρα του. Εκτός αυτού, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως η πανδημία δεν αποτελεί 
παρελθόν – ενώ κανένας δεν μπορεί να 
αποκλείσει μία επόμενη μετάλλαξη του 
ιού ή κάτι εντελώς καινούργιο. Σε κάθε 
περίπτωση, το σίγουρο είναι πως έχουν 
συσσωρευθεί πάρα πολλά και διαφορετι-
κά προβλήματα στον πλανήτη, τα οποία 
είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν – χωρίς 
καμία απολύτως διάθεση υπερβολής.

*Ο Βασίλης Βιλιάρδος είναι οικονομολόγος. Ει-
σήχθη στην ΑΣΟΕΕ Αθηνών, Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο σήμερα, όπου και τελείωσε το τμήμα Δι-
οικήσεως Επιχειρήσεων (Management). Συνέχισε 
τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Αμβούρ-
γου, εκπονώντας τη διπλωματική εργασία του με 
στόχο τη διδακτορική διατριβή. Εν τούτοις, μετά 
από μεταπτυχιακά διαρκείας πέντε περίπου ετών, 
ασχολήθηκε με τον επιχειρηματικό τομέα. Από τις 
7 Ιουλίου 2019 είναι βουλευτής Επικρατείας με την 
«Ελληνική Λύση». 

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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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

  CHOMEDEY
Centris No. 9187567

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!  

Asking $859,000.

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

Ο Δείκτης Γεννητικότητας των αλλοδα-
πών είναι υπερδιπλάσιος αυτού των 

Ελλήνων, ο Δείκτης Θνησιμότητάς τους 
είναι 4-5 φορές μικρότερος και κάποιοι 
επιμένουν να μας πείσουν δια της πλύσης 
εγκεφάλου, ότι αυτό είναι καλό για την 
Ελλάδα.

Κώστας Τσιτούνας
© Newsbomb.gr

Παρακολουθώντας τα πρακτορεία των 
ειδήσεων, «πέφτω» πάνω στην είδηση με 
τίτλο: «Η συμβολή των αλλοδαπών στο 
δημογραφικό της Ελλάδας». Αρχικά σκέ-
φτηκα πως κάτι θετικό θα βγαίνει από την 
εν λόγω έρευνα των καθηγητών Δημο-
γραφίας Βύρωνα Κοτζαμάνη και Αναστα-
σίας Κωστάκη, που παρατίθενται στο 9ο 
ψηφιακό τεύχος της σειράς «Flash News» 
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του χρη-
ματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ (και υλο-
ποιούμενο από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας) Ερευνητικού Προγράμ-
ματος «Δημογραφικά Προτάγματα στην 
Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα».
Διαβάζοντας προσεκτικά την είδηση που 

δημοσιεύει το ΑΠΕ/ΜΠΕ διαπιστώνω το 
εξής γενικό συμπέρασμα: «στις αμέσως 
επόμενες δεκαετίες η ζυγαριά θάνατοι – 
γεννήσεις στους Έλληνες θα γίνει ακόμη 
πιο αρνητική, ενώ αυτή των αλλοδαπών 
θα μείνει θετική, μειώνοντας τις συνολι-
κές απώλειες». Μέσα από ένα απλό άρ-
θρο – γνώμης, αναρωτιέμαι λοιπόν ευ-

λόγως, πού είναι το θετικό της είδησης; 
Ποια είναι η προσφορά και η συμβολή 
των αλλοδαπών στο δημογραφικό της Ελ-
λάδας; Ότι θα μείνει σταθερός ο συνολι-
κός αριθμός των κατοίκων στη χώρα αλλά 
θα έχει μειωθεί δραματικά ο ελληνικός 
πληθυσμός είναι θετικό γεγονός; Η είδη-
ση που βγάζει η παραπάνω έρευνα είναι 
η ακόλουθη: «Ο Δείκτης Γεννητικότητας 
των αλλοδαπών είναι υπερδιπλάσιος 
αυτού των Ελλήνων, ενώ ο Δείκτης Θνη-
σιμότητάς τους είναι 4-5 φορές μικρότε-
ρος».
Να με συγχωρέσετε αλλά αυτό λέγεται 

κατακερματισμός του γηγενούς πληθυ-
σμού, λέγεται σοβαρό δημογραφικό πρό-
βλημα και σε καμία περίπτωση συμβολή 
των αλλοδαπών, όπως κάποιοι θέλουν να 
μας το «πουλήσουν».
Ελπίζω βέβαια αυτά να μην είναι συμπε-

ράσματα των καθηγητών που διενήργη-
σαν την έρευνα, αλλά να είναι απλά δη-
μοσιογραφικές εκτιμήσεις όσων έγραψαν 
την είδηση. 

Διότι αν υπάρχουν καθηγητές πανε-
πιστημίων στη χώρα μας που βλέπουν 
ως κάτι θετικό τη μείωση του ελληνικού 
πληθυσμού και την αύξηση των αλλο-
δαπών, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
στον τόπο. Και με δεδομένο ότι αυτοί οι 
άνθρωποι διδάσκουν στα πανεπιστήμια 
τα παιδιά μας. Επαναλαμβάνω, μόνο ως 
θλιβερό ανέκδοτο μπορώ να εκλάβω μια 
τέτοια εκτίμηση.

Από τους αριθμούς που παρατίθενται 

στην έρευνα γίνεται αντιληπτό, ότι ήδη 
υφίσταται στη χώρα μας μια ξεκάθαρη 
αλλοίωση του πληθυσμού η οποία δε 
φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα κανένα 
επίσημο πολιτικό ή κοινωνικό φορέα.

Παραθέτω τα συγκεκριμένα νούμερα:
-Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-

νας, οι αλλοδαποί, ο πληθυσμός των 
οποίων κυμαίνεται από 0,81 έως 0,94 
εκατ. την εξεταζόμενη περίοδο (το 7,4 έως 
8,4% -μέγιστο/ελάχιστο- του συνολικού 
πληθυσμού της Ελλάδας) είναι κατά μια 
δεκαετία νεότεροι από τους Έλληνες, με 
τη μέση ηλικία τους να κυμαίνεται από 32 
έως 34 έτη έναντι 43 έως 46 έτη των Ελλή-
νων, ενώ οι ηλικιωμένοι αλλοδαποί είναι 
πολύ λίγοι (το ποσοστό των 65 ετών και 
άνω σε αυτούς κυμαίνεται από 3 έως 5% 
έναντι 20 έως 24% στους Έλληνες).
-Οι αλλοδαπές γυναίκες αποτελούν ταυ-

τόχρονα το 8% έως 8,5% του συνόλου 
των γυναικών (ανεξαρτήτως ηλικίας) και 
το 11%-12,5% του συνόλου των γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας, ενώ στις ηλικίες 
αυτές είναι κατά μέσο όρο ελαφρώς νεό-
τερες των Ελληνίδων (κατά 1 έως 2 έτη).
-Τέλος, την περίοδο 2009-2020 οι μεν 

θάνατοι των αλλοδαπών είναι υπό-πολ-
λαπλάσιοι αυτών των Ελλήνων (26,5 χιλ. 
έναντι 1,378 εκατ.), οι δε γεννήσεις τους 
(15,3% σχεδόν του συνόλου) ανέρχονται 
την ίδια περίοδο σε 177 χιλ. έναντι 976 
χιλ. των Ελληνίδων. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα τα φυσικά ισοζύγια των αλλοδαπών 
το 2009-2020 να είναι θετικά (150 χιλ. πε-

ρισσότερες γεννήσεις από θανάτους) ενώ 
των Ελλήνων να είναι αρνητικά (-402 χιλ.).
-Αν δε, από τις απόλυτες τιμές περάσου-
με στις σχετικές (γεννήσεις & θάνατοι επί 
1.000 κατοίκους), οι μεγάλες αυτές δια-
φορές αποτυπώνονται και στους Αδρούς 
Δείκτες, καθώς ο Δείκτης Γεννητικότητας 
των αλλοδαπών είναι υπερδιπλάσιος αυ-
τού των Ελλήνων, ενώ ο Δείκτης Θνησιμό-
τητάς τους είναι 4-5 φορές μικρότερος. 

Η συμβολή των αλλοδαπών, επομένως, 
ήταν σημαντική μετά το 2008: περιόρισαν 
σημαντικά, χάρη στην υπεροχή των γεννή-
σεων έναντι των θανάτων, τις απώλειες 
του πληθυσμού καθώς, χωρίς αυτούς, το 
συνολικό φυσικό ισοζύγιο της χώρας μας 
το 2009-2020 θα ήταν αρνητικό (-402 και 
όχι -252 χιλ.).

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται ξεκά-
θαρο, τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες 
δεκαετίες στον εσωτερικό πληθυσμό της 
Ελλάδας. Ένα εξόχως σοβαρό πρόβλη-
μα, με το οποίο όχι μόνο δεν ασχολείται 
το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αλλά 
προσπαθεί τεχνηέντως να το αποκρύψει 
ή ακόμα και να το παρουσιάσει με διαφο-
ρετικό τρόπο, δημιουργώντας ψευδείς και 
στρεβλές εικόνες για το τι ακριβώς συμ-
βαίνει. 
Για το δημογραφικό το «καμπανάκι» είχε 

χτυπήσει από τη δεκαετία του ’80. Παρά 
τις υποσχέσεις, τις επιτροπές της Βουλής, 
τις σπασμωδικές εξαγγελίες κάποιων μέ-
τρων κλπ., η κατάσταση πηγαίνει από το 
κακό στο χειρότερο.

ΕΛΛΑΔΑ | ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΎΤΙΚΟΕΛΛΑΔΑ | ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΎΤΙΚΟ

Η σιωπηρή αλλοίωση του πληθυσμού  Η σιωπηρή αλλοίωση του πληθυσμού  
και η προπαγάνδα με τους αλλοδαπούςκαι η προπαγάνδα με τους αλλοδαπούς
Όταν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας γίνεται αντικείμενο  Όταν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας γίνεται αντικείμενο  
προπαγάνδας και διαστρέβλωσης της πραγματικότηταςπροπαγάνδας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας  
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Το ένοχο μυστικό για την ευλογιά των πιθήκων
Προσομοίωση – σοκ το Μάρτιο 2021 «έβλεπε» ξέσπασμα της νέας  
πανδημίας στις 15 Μαΐου 2022 έπειτα από επίθεση βιοτρομοκρατίας

Για «ασυνήθιστο ξέσπασμα ευλογιάς των 
πιθήκων» έκανε λόγο (Τρίτη 24/5) ο Πα-

γκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την Κυριακή 
22/5 ο πρόεδρος της Αμερικής σήμανε συ-
ναγερμό. Στη Γαλλία προχωρούν σε στοχευ-
μένη εκστρατεία εμβολιασμού. 

Η Ελληνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανα-
κοίνωσε (24/5) ότι «πρόκειται για σπάνια 
νόσο», προτείνοντας «επιλεκτικό εμβολια-
σμό μετά από έκθεση σε άτομα που είχαν 
στενή επαφή με κρούσμα».

Ρεπορτάζ: Βασίλης Γαλούπης 
© dimokratia.gr

Η ανακοίνωση του ΠΟΥ κάνει λόγο για 131 
επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των 
πιθήκων σε όλον τον κόσμο και ακόμα 106 
ύποπτες περιπτώσεις. «Το πρώτο κρούσμα 
εκτός Αφρικής εμφανίστηκε στις 7 Μαΐου» 
τονίζει και προσθέτει: «Σας ενθαρρύνουμε 
όλους να αυξήσετε την επαγρύπνηση για να 
δούμε πού βρίσκονται τα επίπεδα μετάδο-
σης και να καταλάβουμε πού πηγαίνει». 

Η ευλογιά των πιθήκων δεν εξαπλώνεται 
συχνά μεταξύ των ανθρώπων, γι’ αυτό και 
οι ειδικοί έχουν μείνει τώρα έκπληκτοι από 
την ξαφνική εμφάνισή της εκτός Αφρικής 
και από τη γρήγορη εξάπλωσή της. Κι όμως, 
αυτή η «ασυνήθιστη» νόσος, για την οποία 
ο ΠΟΥ δεν κρύβει την αμηχανία του και τον 
αιφνιδιασμό του, δεν εμφανίστηκε τόσο 
απρόσμενα στη ζωή μας.

Η εφημερίδα της Ελλάδας «δημοκρατία» 
παρουσιάζει σήμερα με αδιαμφισβήτητα 
στοιχεία, ότι από το Μάρτιο 2021 μελετήθη-
κε σενάριο νέας πανδημίας, αυτή τη φορά 
με ευλογιά των πιθήκων, με το πρώτο κρού-
σμα, βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου, να 
αναμένεται το Μάιο 2022 έπειτα από επίθε-
ση βιοτρομοκρατίας.

Οι συμπτώσεις μοιάζουν ανατριχιαστικές. 
Κάποιοι ίσως βιαστούν να υποθέσουν ότι 
πρόκειται για fake news ή σενάρια συνω-
μοσίας. Σε μια πραγματικότητα που η καχυ-
ποψία βασιλεύει και το άσπρο γίνεται όλο 
και πιο εύκολα μαύρο, είτε από κυβερνήσεις 
είτε από ΜΜΕ ή μέσω social media, είναι λο-
γική μια διστακτικότητα.

Όμως, το χρέος μιας εφημερίδας είναι 
να ανακαλύπτει τι αποτελεί είδηση και τι 
ψέμα. Έτσι, μετά τον αυστηρό έλεγχο και την 
πλήρη διασταύρωση που έκανε η «δημο-
κρατία», φέρνει πλέον στο φως όλα εκείνα 
τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πράγματι 
τον Μάρτιο 2021 υπήρξε προσομοίωση για 
ξέσπασμα πανδημίας ευλογιάς των πιθήκων 
το Μάιο του 2022. Το γεγονός ότι έγινε προ-
σομοίωση το Μάρτιο του 2021 και τα αποτε-
λέσματά της παρουσιάστηκαν το Νοέμβριο 
του 2021 δεν αμφισβητείται. 

Το Μάρτιο του 2021 διοργανώθηκε μια 
προσομοίωση νέας θανατηφόρας πανδη-
μίας με ασυνήθιστο στέλεχος του ιού της 
ευλογιάς των πιθήκων, που εξαπλώνεται 
παγκοσμίως σε διάστημα 18 μηνών. Το ξέ-
σπασμα της πανδημίας ορίζεται στις 15 Μα-
ΐου 2022!

Είναι άγνωστο με ποια κριτήρια επιλέχθη-
κε από το Μάρτιο 2021 η ξεχασμένη ευλογιά 
των πιθήκων, ως το ένα και μοναδικό σενά-
ριο για ξέσπασμα νέας πανδημίας το Μάιο 
του 2022, όταν και πράγματι εμφανίστηκε 
το πρώτο κρούσμα εκτός Αφρικής. Στο σενά-
ριο αυτό, μάλιστα, γίνεται λόγος για επίθε-
ση βιοτρομοκρατίας.
Το συγκεκριμένο μοντέλο προσομοίωσης 

σχεδιάστηκε και «έτρεξε» από δύο φορείς. 
Από το Nuclear Threat Initiative (NTI), μια 
ΜΚΟ με έδρα την Ουάσιγκτον, για την πα-
γκόσμια ασφάλεια και την αποτροπή της 
πυρηνικής και βιολογικής τρομοκρατίας, και 
από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου 
(MSC), το μεγαλύτερο παγκόσμιο φόρουμ 
για την πολιτική διεθνούς ασφάλειας.

Στην όλη άσκηση συμμετείχαν ηγέτες και 
ανώτατοι αξιωματούχοι από τη δημόσια 
υγεία, τη βιομηχανία τεχνολογίας, οργανι-
σμούς διεθνούς ασφαλείας, ιατρική βιομη-
χανία και «ενεργητική» φιλανθρωπία. 

Ενδεικτικά, μαζί με τους δύο βασικούς 
φορείς, συμμετείχαν στην προσομοίωση 
(Ντοκουμέντο 2) οι:

• Μπεθ Κάμερον, διευθύντρια Παγκόσμι-
ας Ασφάλειας Υγείας και Βιοάμυνας του 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
• Κρις Ελίας, πρόεδρος του Τομέα Πα-

γκόσμιας Ανάπτυξης του Ιδρύματος Bill & 
Melinda Gates.
• Τζορτζ Γκάο, γενικός διευθυντής του Κι-

νεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (CDC Κίνας).
• Ρουξάντρα Ντράγκια – Ακλί, διεθνής 

επικεφαλής της Johnson & Johnson Global 
Public Health R&D και Janssen Research &  
   Development (σ.σ.: η Janssen ανήκει 

στον όμιλο Johnson & Johnson και είχε βγά-
λει το μονοδοσικό εμβόλιο για τον Covid).
• Μάικλ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής 

του ΠΟΥ για Προγράμματα Έκτακτης Ανά-
γκης.
• Πέτρα Βίκλαντ, επικεφαλής Εταιρικών 

Υποθέσεων της Merck KGaA.
• Ιζούμι Νακαμίτσου, ύπατος εκπρόσω-

πος του ΟΗΕ για υποθέσεις αφοπλισμού.
• Έμιλι Λεπρούστ, CEO και συνιδρύτρια 

της Twist Bioscience, εταιρίας συνθετικής 
βιολογίας που κατασκευάζει συνθετικό 
DNA.

Η περίληψη της προσομοίωσης που δη-
μοσιεύτηκε τον περασμένο Νοέμβριο είναι 
η εξής: Ένα ασυνήθιστο στέλεχος του ιού 
της ευλογιάς των πιθήκων πρωτοεμφανίζε-
ται στις 15 Μαΐου 2022 σε μια φανταστική 
χώρα όπου ο ιός δεν είναι ενδημικός (Brinia) 
και αρχίζει να εξαπλώνεται στον υπόλοιπο 
κόσμο. 

Δώδεκα μήνες μετά, κι ενώ υπάρχουν πια 
περισσότερα από 480.000.000 κρούσμα-
τα και 27.000.000 θάνατοι παγκοσμίως, οι 
συμμετέχοντες μαθαίνουν ότι το αρχικό 
ξέσπασμα της πανδημίας προκλήθηκε από 
τρομοκρατική επίθεση, με παθογόνο κατα-
σκευασμένο σε εργαστήριο με ανεπαρκή 
μέτρα βιοασφάλειας και φύλαξης. 

Μέχρι το τέλος της άσκησης η πανδημία 
είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 3 δι-
σεκατομμύρια κρούσματα και 270.000.000 
θανάτους παγκοσμίως.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν  
είναι πολλά:
1. Για ποιον ακριβώς λόγο το μοναδικό σε-

νάριο που «έτρεξε» η συγκεκριμένη έρευνα 
αφορούσε αποκλειστικά την ξεχασμένη για 
όλον τον υπόλοιπο κόσμο (εκτός Αφρικής) 
ευλογιά των πιθήκων;

2. Γιατί ο ΠΟΥ, ενώ συμμετείχε στην έρευνα 
προσομοίωσης πριν από ένα χρόνο, παρα-
μένει αιφνιδιασμένος, προσπαθώντας και 
ο ίδιος «να καταλάβει πού πηγαίνει αυτή η 
έξαρση»;

3. Προς το παρόν, όλα όσα «προέβλεψε» το 
συγκεκριμένο σενάριο πραγματοποιούνται 
με τρομακτική ακρίβεια. Απομένει να φανεί 
αν υπάρχει και σχέση βιοτρομοκρατίας.

4. Για ποιο λόγο, ενώ όλοι οι φορείς συ-
γκλίνουν ότι δεν πρέπει να επικρατήσει πα-
νικός και ότι δεν υπάρχει ανησυχία, οι χώρες 
σπεύδουν ήδη να εφοδιαστούν με εκατομ-
μύρια εμβόλια;

Με μόλις ένα κρούσμα στις ΗΠΑ, η κυβέρ-
νηση Μπάιντεν δαπάνησε 119.000.000 για 
αγορά 13.000.000 πρόσθετων δόσεων του 
εμβολίου Jynneos. Την Τρίτη 24/5 γνωστο-
ποιήθηκε, ότι το ίδιο σκοπεύει να κάνει και 
η Ε.Ε. με μαζικές παραγγελίες. Το 2003, με 
71 κρούσματα στις ΗΠΑ δεν υπήρξε τέτοιος 
συναγερμός.

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ!  
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  
ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

Το βασικό μοντέλο του σεναρίου  
(Ντοκουμέντο 3) είναι:
• Φάση 1: 15 Μαΐου 2022, επίθεση | Ξέ-

σπασμα επιδημίας ευλογιάς των πιθήκων 
στη Μπρίνια. Ως τις 5 Ιουνίου η χώρα έχει 
1.421 κρούσματα και 4 θανάτους.
• Φάση 2: 10 Ιανουαρίου 2023 | Σε αυτό το 

σημείο, έξι μήνες μετά, ο ιός έχει εξαπλωθεί 
σε 83 χώρες, με 70.000.000 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα και 1.300.000 θανάτους. Δια-
πιστώνεται ότι ο ιός έχει σχεδιαστεί για να 
είναι ανθεκτικός στα εμβόλια. Παρατηρού-
νται προβλήματα στη διεθνή εφοδιαστική 
αλυσίδα. Χώρες που έλαβαν γοργά επιθετι-
κά μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση 
έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε θανάτους 
και νοσηρότητα από χώρες που προτεραιο-
ποίησαν την οικονομία – ελεύθερη μετακί-
νηση και υποτίμησαν τις συνέπειες του ιού.
• Φάση 3: 10 Μαΐου 2023 | Βρισκόμαστε 

12 μήνες μετά το αρχικό ξέσπασμα. Υπάρ-
χουν πάνω από 480.000.000 κρούσματα και 
27.000.000 θάνατοι παγκοσμίως. Αποκα-
λύπτεται ότι η πανδημία προκλήθηκε από 
τρομοκρατική ομάδα που διείσδυσε σε βιο-
λογικό εργαστήριο. Το σενάριο αποκαλύπτει 
ότι μια ανεξάρτητη ομάδα τρομοκρατών συ-
νεργάστηκε παράνομα με ινστιτούτο Ιολο-
γίας σε μια γειτονική χώρα (Αρνίκα, επίσης 
φανταστικό κράτος), εχθρική της Μπρίνια. 
Οι τρομοκράτες συνεργάστηκαν με επιστή-
μονες με σκοπό να φτιάξουν ένα εξαιρετικά 
μεταδοτικό και θανατηφόρο παθογόνο, το 
οποίο διέσπειραν κατά τη διάρκεια εθνικών 
διακοπών, όταν μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού ταξίδευε εγχώρια και διεθνώς.
• Φάση 4 (τελική φάση): 1 Δεκεμβρίου 

2023 | 3,2 δισεκατομμύρια κρούσματα και 
271.000.000 θάνατοι παγκοσμίως. Οι δια-
φορές στις εθνικές πολιτικές των κρατών 
συμβάλλουν σε σημαντικές μεταβολές στα 
αποτελέσματα.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ
Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο ΠΟΥ, 

το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων 
εμφανίστηκε στις 7 Μαΐου 2022 στη Βρετα-
νία, έπειτα από ταξίδι κατοίκου του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου στη Νιγηρία, όπου η ασθέ-
νεια είναι ενδημική.

Μέχρι και την Τρίτη 24/5 υπήρχαν 131 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθή-
κων σε τουλάχιστον 15 χώρες εκτός Αφρικής, 
συν 106 ύποπτες περιπτώσεις.

Η συγκεκριμένη ασθένεια δεν είναι και-
νούργια. Αναγνωρίστηκε πρώτη φορά το 
1958, αλλά τα πρώτα κρούσματα σε ανθρώ-
πους εντοπίστηκαν το 1970 στη Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Κονγκό. Έκτοτε είναι ενδημική 
στην Αφρική, χωρίς όμως ποτέ να απασχο-
λήσει την κοινή γνώμη στις ανεπτυγμένες 
χώρες.

Μάλιστα, το 2003 υπήρξε ένα μικρό ξέσπα-
σμα εκτός Αφρικής, στις ΗΠΑ. Μολύνθηκαν 
τότε 71 άνθρωποι, θάνατος δε σημειώθηκε 
και ο ιός επί αμερικανικού εδάφους «έσβη-
σε» γρήγορα χωρίς να υπάρξει καν συναγερ-
μός.
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ΗΠΑ: Μακελειό σε σχολείο στο Τέξας
Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθη-

κε την Τρίτη 24 Μαΐου, στο Τέξας 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας 18χρονος 
εισέβαλε οπλισμένος σε δημοτικό σχο-
λείο και έσπειρε το θάνατο πριν πέσει νε-
κρός από τα πυρά των αστυνομικών. 
Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν κάτι 

παραπάνω από τραγικό, εφόσον από τα 
πυρά έπεσαν νεκροί 19 παιδιά και δύο 
εκπαιδευτικοί του σχολείου!

Πρόκειται για μια τραγωδία που βυθίζει 
ξανά τις ΗΠΑ στο διαρκώς επανερχόμενο 
εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυ-
ροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύμα-
τα.
«Ο δράστης σκότωσε με φρικτό και πα-

ράλογο τρόπο 19 μαθητές και δύο δασκά-
λους», δήλωσε λίγο μετά το περιστατι-
κό ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, 
προσθέτοντας ότι «ο 18χρονος δράστης 
είναι επίσης νεκρός».
Ο 18χρονος Σαλβαντόρ Ράμος, μαθητής 

σε λύκειο της περιοχής, φέρεται να σκό-
τωσε πρώτα τη γιαγιά του προτού εισβά-
λει στο δημοτικό σχολείο και αρχίσει να 
πυροβολεί σκορπώντας το θάνατο, μετα-
δίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
«Πιστεύεται ότι εγκατέλειψε το όχημά 

του και μετά μπήκε στο Δημοτικό Σχο-
λείο Ρομπ στο Ουβάλντε με ένα πιστόλι 
και μπορεί να είχε και τουφέκι», τόνισε ο 
Άμποτ σε συνέντευξη Τύπου.
«Δύο αστυνομικοί χτυπήθηκαν όταν 

αντάλλαξαν πυρά με το δράστη. Υπέστη-
σαν τραύματα που δεν ήταν απειλητικά 
για τη ζωή τους», πρόσθεσε ακόμα ο κυ-
βερνήτης. 
Η σφαγή διαπράχθηκε στο πρωτοβάθ-

μιο σχολείο Ρομπ, όπου πάνε παιδιά 5 
ως 7 ετών που διαμένουν στην Ουβάλντε. 
Πάνω από 500 παιδιά, σχεδόν το 90% με 
λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν 
εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφω-
να με δημόσια δεδομένα της Πολιτείας 
του αμερικανικού Νότου.

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περί-
που 130 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντό-
νιο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ έχει 
απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν 
σε διαφορετικά νοσοκομεία του Τέξας.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστό-
τοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν 
παιδιά να απομακρύνονται εσπευσμένα 
από το κτήριο, κατά μικρές ομάδες, προς 
τα χαρακτηριστικά κίτρινα σχολικά λεω-
φορεία, μπροστά στο σχολείο.

Μια γυναίκα 66 ετών και ένα κορίτσι 10 
ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάστα-
ση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του 
Σαν Αντόνιο.

 
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΠΑΙΝΤΕΝ 
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, 

o οποίος ενημερώθηκε για το περιστατι-
κό, διέταξε οι σημαίες των ΗΠΑ να κυμα-
τίζουν μεσίστιες στο Λευκό Οίκο, σε όλα 
τα δημόσια κτήρια και στους δημόσιους 
χώρους ως το Σάββατο 28 Μαΐου, σε «έν-
δειξη σεβασμού για τα θύματα». Eπίσης, 
ζήτησε να αναληφθεί δράση στις ΗΠΑ για 
να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέ-
σεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

«Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώ-
σουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λό-
μπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρο-
νος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. 
«Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμέ-
νος», πρόσθεσε. Χαρακτήρισε αδιανόητο 
το ότι σχολιαρόπαιδα βλέπουν τους φί-
λους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκο-
νται σε πεδίο μάχης ενώ είναι στα σχο-
λεία τους. Παρότι αναγνώρισε πως είναι 
πολλά αυτά που δε γνωρίζουν ακόμη οι 
αμερικανικές αρχές για τη σφαγή στο Τέ-
ξας, τόνισε ότι θεωρεί λάθος οποιοσδή-
ποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγο-
ράζει όπλα, όπως τουφέκια εφόδου.

Διεμήνυσε πως οι Αμερικανοί δε θα ξε-
χάσουν αυτούς που παρεμποδίζουν ή 
καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας 
για την οπλοκατοχή που είναι βασισμένη 
στην κοινή λογική. 
«Είναι καιρός να δράσουμε», επέμεινε ο 

κ. Μπάιντεν, προσθέτοντας: «Μπορούμε 
να κάνουμε πολύ περισσότερα».

Η Αστυνομία εκτιμά, ότι ο δράστης 
έδρασε μόνος του, χωρίς συνεργούς. Λίγη 
ώρα αφού οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιό-
τητα τα στοιχεία του, κυκλοφόρησαν στο 
Διαδίκτυο φωτογραφίες του ίδιου, αλλά 
και αναρτήσεις του ίδιου με όπλα.

 
ΞΥΠΝΟΥΝ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ
Η τραγωδία ανακαλεί ιδίως στη μνήμη 

εκείνη στο Σάντι Χουκ, στην Πολιτεία Κο-
νέκτικατ, όταν 20χρονος με προβλήματα 
ψυχικής υγείας σκότωσε 26 ανθρώπους, 
ανάμεσά τους είκοσι παιδιά 6 ως 7 ετών, 

προτού αυτοκτονήσει.
Ο Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός γερουσι-

αστής αυτής της Πολιτείας, «ικέτευσε» 
τους συναδέλφους του να αναλάβουν 
δράση, διαβεβαιώνοντας ότι αυτές οι 
τραγωδίες δεν είναι «αναπόφευκτες». 
«Αυτό συμβαίνει μόνο σε τούτη τη χώρα. 

Σε καμία άλλη χώρα παιδιά που πάνε 
σχολείο δε διανοούνται πως μπορεί να τα 
πυροβολήσουν», τόνισε, προσθέτοντας 
πως τα μέλη του Κογκρέσου «δεν είναι 
ανίσχυρα» και υπενθυμίζοντας πως στις 
ΗΠΑ «τα όπλα ρέουν σαν… νεράκι», και 
γι’ αυτό η μια σφαγή διαδέχεται την άλλη.
Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, τονίζο-

ντας πως «οι καρδιές μας συνεχίζουν να 
ραγίζουν» κάθε φορά που συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, τόνισε πως ως έθνος οι Αμερικα-
νοί πρέπει να βρουν το θάρρος να αναλά-
βουν δράση για να μην ξαναγίνει «ποτέ» 
σφαγή σε σχολείο.
Το 2018, μετά τη διάπραξη της σφαγής 

σε λύκειο της Πάρκλαντ, στη Φλόριντα 
(17 νεκροί, στην πλειονότητά τους έφη-
βοι μαθητές), είχαν γίνει ογκώδεις διαδη-
λώσεις, ιδίως νέων, που απαιτούσαν από 
τους πολιτικούς να αναληφθεί δράση.

Όμως, ο διάλογος για το ζήτημα παρέ-
μεινε πρακτικά στείρος: δε θεωρείται ότι 
υπάρχει στην πραγματικότητα πιθανό-
τητα το Κογκρέσο – όπου το λόμπι των 
όπλων διατηρεί μεγάλη επιρροή – να 
ψηφίσει φιλόδοξη μεταρρύθμιση για την 
οπλοκατοχή, ζήτημα που διχάζει πάντα 
τους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο έρευνας 
Small Arms Survey, το 2017 υπήρχαν στη 
χώρα 393 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, 
περισσότερα απ’ ό,τι κάτοικοι.

© zougla.gr
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PLAN AHEAD!

We are booking NOW for NEXT YEAR

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

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
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 of drains
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SS..DD
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Call 514 274-1100 or 514 274-1459

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee
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Υγεία και Διατροφή
4 παγωμένα ροφήματα για ανακούφιση  
από τον πόνο στις αρθρώσεις
Όταν ενοχλείστε από τον πόνο και τη δυσκαμψία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αλλά σας ταλαιπωρεί και η ζέστη, το παγωμένο τσάι είναι ένας αναζωογονητικός τρόπος 

να βρείτε λίγη ανακούφιση. Το τσάι έχει φανταστικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, που μπορεί θεωρητικά να βοηθήσει με τις φλεγμονές που συνδέονται με την αρθρίτι-
δα. Πριν δοκιμάσετε ωστόσο επιπλέον θεραπεία, μιλήστε στο γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι δε θα αλληλοεπιδράσει αρνητικά με τη φαρμακευτική σας αγωγή. 
Το τσάι μπορεί να θεωρηθεί συμπλήρωμα. Αφού πάρετε το «πράσινο» φως από το γιατρό σας, μπορείτε να καθίσετε αναπαυτικά στη βεράντα σας και να απολαύσετε το 

δροσερό σας τσάι.

1. ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΡΟΦΗΜΑ  
ΜΕ ΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΖΙΝΤΖΕΡ

Το τζίντζερ δεν είναι μόνο για τη ναυ-
τία. Μια Ιταλική έρευνα που δημο-

σιεύτηκε τον Ιούνιο του 2017 αξιολόγη-
σε την επίδραση του συμπληρώματος 
τζίντζερ στη φλεγμονή και στο χρόνιο 
πόνο στα γόνατα σε άτομα με αρθρί-
τιδα. Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν 
σημαντική βελτίωση στην κλίμακα του 
πόνου. Υποσημείωση: Το τζίντζερ δρα 
και ως αντιπηκτικό, οπότε χρειάζεται να 
προσέχετε αν εμφανίζετε ιατρικό πρό-
βλημα.
Μέθοδος παρασκευής
1. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με 6 φλι-

τζάνια βραστού νερού, ανακατέψτε 170 
γρ. τριμμένου φρέσκου τζίντζερ με 4 
φακελάκια μέντας.
2. Αφήστε για οκτώ λεπτά και ύστερα 

στραγγίστε.
3. Προσθέστε λίγο μέλι.

2. ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ  
ΜΕ BLUEBERRY

Τα φρούτα 
του δάσους 

γενικά θεωρού-
νται αντιοξειδω-
τικοί υπερήρωες 
που μειώνουν 
και την αρθραλ-
γία, αλλά και το 
πρήξιμο της ΡΑ.
Μέθοδος πα-

ρασκευής
1. Βράστε 6 φλιτζάνια νερού και 

αφαιρέστε από τη φωτιά αμέσως μετά 
την πρώτη βράση.
2. Προσθέστε 4 φακελάκια πράσινου 

τσαγιού και αφήστε για 3 λεπτά.
3. Βάλτε το τσάι στο μπλέντερ και 

προσθέστε 1 φλιτζάνι (φρέσκα ή κατε-
ψυγμένα) blueberries.
4. Χτυπήστε, στραγγίστε και κρυώστε.

3. ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΡΟΦΗΜΑ  
ΜΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΚΑΙ ΦΡΑΟΥΛΑ

Η τσουκνίδα χρησιμοποιείται εδώ και 
εκατοντάδες χρόνια, ειδικά στην 

Ευρώπη, για να αντιμετωπίσει το μυϊκό 
πόνο και την αρθραλγία, την αρθρίτιδα 
και την ουρική αρθρίτιδα. 
Μια δημοσιευμένη έρευνα του 2015 

βρήκε ότι η αντιοξειδωτική δράση του 
εκχυλίσματος τσουκνίδας καταστέλλει 
ένα από τα βασικά ένζυμα που επηρεά-
ζουν τη διαδικασία της φλεγμονής.
Μέθοδος παρασκευής
1. Σε 6 φλιτζάνια νερού, ανακατέψτε 

1 ½ φλιτζάνια κομμένες φράουλες με ¼ 
φλιτζάνι εκχύλισμα βανίλιας.
2. Βράστε, μειώστε την ένταση της φω-

τιάς και ανακατέψτε αργά για 15 λεπτά.
3. Αφαιρέστε από τη φωτιά και ανακα-

τέψτε 2 κουταλιές της σούπας εκχύλι-
σμα τσουκνίδας. Αφήστε για 10 λεπτά.
4. Στραγγίστε, κρυώστε και σερβίρετε 

με πάγο.

4. ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ  
ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ

Το παραδοσιακό μαύρο τσάι της 
Ευρώπης είναι πλούσιο σε κου-

ερσετίνη, ένα φλαβονοειδές που έχει 
αντιφλεγμονώδη δράση. 
Έρευνα του 2015 βρήκε ότι η κουερ-

σετίνη μείωσε τη φλεγμονή και αύξησε 
την αντιοξειδωτική άμυνα σε εργαστη-
ριακά ζώα. 
Αλλά προσέξτε: Ανάλογα με τη μέθο-

δο παρασκευής, το μαύρο τσάι μπορεί 
να έχει υψηλά ποσοστά καφεΐνης, η 
οποία μειώνει την αποτελεσματικότη-
τα ορισμένων φαρμάκων. Δοκιμάστε 
λοιπόν καλύτερα χωρίς καφεΐνη.
Μέθοδος παρασκευής
1. Ρίξτε 4 φλιτζάνια βρασμένου νερού 

σε 2 φακελάκια τσαγιού.
2. Αφήστε για 3-5 λεπτά.
3. Αφαιρέστε τα φακελάκια και προ-

σθέστε 59 ml χυμό λεμονιού και μέλι.
4. Σερβίρετε με πάγο.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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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 30 mai au dimanche 5 juin 2022 · from monday may 30th to sunday june 5th 2022

AMANDES NATURELLESAMANDES NATURELLES
Natural AlmondsNatural Almonds
454g ou 11.00/kg454g ou 11.00/kg

FROMAGE DE BREBISFROMAGE DE BREBIS
ET CHÈVREET CHÈVRE
KEFALOTYRI KRISTALLIKEFALOTYRI KRISTALLI
CheeseCheese
22.02/kg22.02/kg

GRÈCE

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGEHUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE
OROS OU GALLOOROS OU GALLO

Extra Virgin Olive OilExtra Virgin Olive Oil
3L3L

YOGOURTSYOGOURTS
DANONEDANONE

YogurtsYogurts
16x100g16x100g

JUS DEL MONTEJUS DEL MONTE
JuiceJuice
1.6L1.6L

KETCHUP HEINZKETCHUP HEINZ
1L1L

CHOU-FLEURCHOU-FLEUR
CauliflowerCauliflower

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers

PITA ANDALOSPITA ANDALOS
300g300g

FILETS DE VIVANEAU PR: COLOMBIE-FILETS DE VIVANEAU PR: COLOMBIE-
BRITANNIQUEBRITANNIQUE

Snapper Fillets From British ColumbiaSnapper Fillets From British Columbia
17.61/kg17.61/kg

DUO HACHÉ DE BOEUF ET PORC FRAISDUO HACHÉ DE BOEUF ET PORC FRAIS
Fresh Minced Beef and Pork Duo Fresh Minced Beef and Pork Duo 
8.80/kg8.80/kg

CÔTELETTES DE VEAU DE GRAIN FRAISCÔTELETTES DE VEAU DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain-Fed Veal ChopsFresh Grain-Fed Veal Chops

15.41/kg15.41/kg

FROMAGEFROMAGE
ROMANO PECORINO ROMANO PECORINO 

CheeseCheese
22.02/kg22.02/kg

ITALIE

FILET DE PORC FRAISFILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork TenderloinFresh Pork Tenderloin

6.59/kg6.59/kg

JUMBO BIO BROCOLI BIOLOGIQUEBROCOLI BIOLOGIQUE
Organic BroccoliOrganic Broccoli

ANANAS GOLDEN RIPEANANAS GOLDEN RIPE
PineapplesPineapples

MELON D’EAU ENTIERMELON D’EAU ENTIER
Whole WatermelonWhole Watermelon

1.74/kg1.74/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Τον απήγαγαν εξωγήινοι πριν από… 50 χρόνια!
Ισχυρίζεται ότι τον είχαν προειδοποιήσει για την Πανδημία και για Παγκόσμιο Πόλεμο

Ένας 68χρονος ψαράς στις ΗΠΑ ισχυ-
ρίζεται, ότι πριν από 50 χρόνια τον 

είχαν απαγάγει εξωγήινοι, οι οποίοι τον 
είχαν προειδοποιήσει για τον Covid, 
αλλά και Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο  Κάλβιν  Πάρκερ, για αρκετά χρόνια 

είχε κρατήσει αυτή την εμπειρία που 
έζησε για τον εαυτό του, ωστόσο τώρα 
βλέπει κάποια πράγματα που γίνονται 
να επαληθεύονται και έτσι αποφάσισε 
να τα μοιραστεί με τον κόσμο.
Μιλώντας  στη  Mirror ανέφερε χαρα-

κτηριστικά: «Ο χρόνος μου εδώ στη Γη, 
έχει σχεδόν τελειώσει. Δε θα ήθελα να 
φύγω από εδώ, γνωρίζοντας ότι θα μπο-
ρούσα να κάνω κάτι για να βοηθήσω 
τους ανθρώπους». Ο Πάρκερ αναπο-
λώντας την εμπειρία του, αποκάλυψε 
ότι ένα UFO προσγειώθηκε στις όχθες 
του Μισισιπή, την ώρα που ψάρευε με 
ένα φίλο του. Σύμφωνα με τα λεγόμε-
νά του, οι εξωγήινοι του έδειξαν φρικτά 
γεγονότα που επρόκειτο να συμβούν σε 

αυτή τη συνάντηση, που είχε γίνει το 
1972. Για τον Covid ο Πάρκερ χρησιμο-
ποίησε τη λέξη μάστιγα, που προκλήθηκε 
από την ανθρωπότητα. «Αυτή η πανδη-
μία θα σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώ-
πους, θα προκαλέσει ελλείψεις τροφί-
μων και οι άνθρωποι θα κλέβουν πράγ-
ματα από άλλους ανθρώπους, μόνο και 
μόνο για να επιβιώσουν. Αυτό συμβαίνει 
ήδη, αλλά θα χειροτερέψει. Θα έρθει η 
στιγμή που δε θα μπορείς να εμπιστευ-

τείς κανέναν». Στη συνέχεια, μοιράστηκε 
το όραμά του για τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, την ώρα που μαίνονται οι μάχες των 
Ουκρανών και των Ρώσων. Ισχυρίστηκε 
ότι η παροχή νερού θα διακοπεί και θα 
υπάρχουν ελλείψεις τροφίμων. «Δεν 
ξέρω αν θα είναι πυρηνικός πόλεμος ή 
όχι, αλλά θα θέσει το έθνος απέναντι 
στο έθνος. Δε θα υπάρξει κράτος στη Γη 
που δε θα επηρεαστεί από αυτό τον πό-
λεμο».

Και συνέχισε: «Δεν τα σκέφτηκα μόνος 
μου αυτά. Δεν είναι αποκύημα της φα-
ντασίας μου. Τα είδα και έπρεπε να πω 
για τις εμπειρίες μου από την απαγωγή 
μου. Ελπίζω ότι αυτά τα μελλοντικά ορά-
ματα δε θα πραγματοποιηθούν». 
Ο Πάρκερ υποβλήθηκε σε ύπνωση από 

τον κορυφαίο ερευνητή απαγωγής εξω-
γήινων στον κόσμο, Μπαντ  Χόπκινς,  ο 
οποίος τον βοήθησε να ξετυλίξει τις ανα-
μνήσεις από την υποτιθέμενη απαγωγή 
του. Είπε ότι μια γυναικεία εξωγήινη 
μορφή έξυσε τα μάτια του με τα νύχια 
της και στη συνέχεια του έκοψε την ανα-
πνοή. Ο Πάρκερ περιέγραψε την εμπει-
ρία να φτάσει κοντά στο θάνατο, ως «το 
καλύτερο συναίσθημα που ένιωσε ποτέ 
στη ζωή του». Ισχυρίστηκε ότι είδε αγγέ-
λους όταν «η ψυχή του άφησε το σώμα 
του» πριν επανέλθει ξανά στη φυσική 
του μορφή. Στη συνέχεια πρόσθεσε, ότι 
του έδειξαν πράγματα από το παρελθόν, 
το παρόν και το μέλλον.

© ekriti.gr

Πάνω στη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα  
στον κόσμο μήκους... 721 μέτρων!

Φόβο και 
αδρεναλίνη 

στο «κόκκινο». 
Αυτά ένιωσαν, 
μεταξύ άλλων, οι 
πρώτοι τουρίστες 
που επισκέφθη-
καν τη μεγαλύτε-
ρη κρεμαστή πε-
ζογέφυρα στον κό-
σμο, στην Τσεχία. 
Η Sky Bridge 721 
άνοιξε την Παρα-
σκευή 13/5 για το 
κοινό. «Ήρθαμε 
επειδή λατρεύου-
με την αδρεναλίνη» δήλωσε η Μικαέλα Κλεστίλοβα στο Reuters, πλησιάζοντας 
τη γέφυρα μήκους 721 μέτρων, που κρέμεται 95 μέτρα πάνω από το έδαφος στο 
ψηλότερο σημείο της.
«Ήρθαμε περπατώντας εδώ και τώρα ανυπομονούμε για την ανταμοιβή μας» 

πρόσθεσε.
Η κατασκευή της γέφυρας κράτησε δύο χρόνια και κόστισε 8,4 εκατομμύρια δο-

λάρια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρων από τη θάλασσα και συνδέει δύο 
βουνοπλαγιές στη βορειοανατολική Τσεχία, σε απόσταση 200 χλμ. από την Πράγα 
και κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.
Πλέον, η Sky Bridge κατέχει τον τίτλο της μεγαλύτερης κρεμαστής πεζογέφυ-

ρας στον κόσμο. «Τίτλο» που έως τώρα είχε η γέφυρα Arouca, στην Πορτογαλία, το 
μήκος της οποίας φτάνει τα 516 μέτρα.

© ekriti.gr

Ασυνήθιστο ρεκόρ: Γάλλος καταβρόχθισε  
930 γραμμάρια πάπιας σε πέντε λεπτά

Ένας Γάλλος 
κέρδισε στις 

18 Μαΐου ένα διε-
θνή διαγωνισμό τα-
χυφαγίας για λά-
τρεις της πάπιας, 
καταβροχθίζοντας 
930 γραμμάρια κρέ-
ατος σε διάστημα 
μόλις 5 λεπτών!
« Π ρ ο ε το ι μ ασ ί α 

στο σπίτι δεν υπάρ-
χει! Είναι απολύ-

τως φυσιολογικό, έρχομαι ως τουρίστας και συμμετέχω στο διαγωνισμό», λέει ο 
60χρονος Μπερνάρ Λασμπά, μετά την κατάκτηση του 11ου τίτλου του σε αυτόν 
τον διαγωνισμό.
Αυτό το ασυνήθιστο «παγκόσμιο πρωτάθλημα», που διοργανώθηκε για πρώ-

τη φορά το 1982 και στο οποίο συμμετείχαν φέτος 13 διαγωνιζόμενοι, διεξάγε-
ται κάθε χρόνο στην κοινότητα Σαραμόν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, με εξαίρεση 
τα προηγούμενα δύο χρόνια που δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω των περιορισμών 
κατά της πανδημίας Covid-19.
Στους διαγωνιζόμενους προσφέρεται ένα κιλό στήθος πάπιας, ψημένο στη σχά-

ρα, το οποίο πρέπει να φάνε μέσα σε πέντε λεπτά – με πλαστικά μαχαιροπίρουνα, 
για μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Πάντως, ο βαθμός δυσκολίας φέτος ήταν με-
γαλύτερος, λόγω της ζέστης, εφόσον ο υδράργυρος στις 18/5 ξεπερνούσε τους 30 
βαθμούς Κελσίου.
Ο Μπερνάρ Λασμπά μοιράστηκε το τρόπαιο με το μεγαλύτερο σε ηλικία διαγω-

νιζόμενο, έναν 97χρονο(!), που κατάφερε να φάει 350 γραμμάρια σε πέντε λεπτά.

© ekriti.gr

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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Πως η Ρωσία βγάζει χρήμα από τις χώρες που 
θέλουν να «συμπιέσουν» την οικονομία της
• Μετά την επίθεση στην Ουκρανία εξήχθησαν ορυκτά καύσιμα αξίας 63 δις € 
• Η ΕΕ εισήγαγε το 71% αυτών, αξίας περίπου 44 δις €

Σε ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο 
τους, οι Financial Times* παρου-

σιάζουν στοιχεία που αναφέρουν, πως 
η Ρωσία έχει εξάγει ορυκτά καύσιμα αξί-
ας 63 δισ. ευρώ μέσω πλοίων και αγω-
γών, μετά την επίθεσή της στην Ουκρα-
νία, με τα περισσότερα να πηγαίνουν 
στην ΕΕ.

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσι-
κού άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού 
αερίου ήταν η Γερμανία, η Ιταλία και 
η Κίνα, σύμφωνα με ανάλυση του εμπο-
ρίου δια αγωγών και θαλάσσης, από 
το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και 
τον Καθαρό Αέρα (CREA).

Συγκεκριμένα, το Russian Energy 
Export Tracker είναι ένα πρότζεκτ που 
αναπτύχθηκε από τη CREA για να ρίξει 
φως σε λεπτομέρειες σχετικά με τις εξα-
γωγές ενέργειας από τη Ρωσία και πώς 
αυτές άλλαξαν μετά την εισβολή στην 
Ουκρανία.
«Αυτό το κάνουμε παρακολουθώντας 

τις λεπτομερείς κινήσεις των πλοίων και 
τις ροές των αγωγών με όσο το δυνατόν 
περισσότερες λεπτομέρειες», αναφέρει 
ο οργανισμός.

Πλοία που ναυλώθηκαν από εταιρείες 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ExxonMobil, Shell και TotalEnergies, συ-
νέχισαν να μεταφέρουν ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα τον Απρίλιο, δήλωσε ο οργανι-
σμός, ο οποίος παρακολουθεί πλοία που 
φεύγουν από ρωσικά λιμάνια από τα 
τέλη Φεβρουαρίου.

Η στρατιωτική επιχείρηση στην Ου-
κρανία έχει προκαλέσει μια σειρά από 
δυτικά εμπάργκο και κυρώσεις σε αγα-
θά και άτομα. Αλλά η έρευνα του CREA 
υπογραμμίζει, πώς η Μόσχα συνέχισε 
να φέρνει έσοδα από τα ίδια τα κράτη 
(ορισμένα εξ αυτών) που επιδιώκουν να 
την απομονώσουν.
Τα βασικά σημεία της έρευνας του 

CREA:
-Από την αρχή της εισβολής εξήχθησαν 

ορυκτά καύσιμα αξίας 63 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ μέσω φορτίων και αγωγών 
από τη Ρωσία. Η ΕΕ εισήγαγε το 71% αυ-
τών, αξίας περίπου 44 δισεκατομμυρίων 
ευρώ.
-Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς κατά σειρά 

ήταν η Γερμανία (9,1 δισ. ευρώ), η Ιτα-
λία (6,9 δισ. ευρώ), η Κίνα (6,7 δισ. ευρώ), 
η Ολλανδία (5,6 δισ. ευρώ), η Τουρ-
κία (4,1 δισ. ευρώ) και η Γαλλία (3,8 δισ. 
ευρώ).

-Το ένα τέταρτο των αποστολών ορυ-
κτών καυσίμων της Ρωσίας έφτασε σε 
μόλις έξι λιμάνια της ΕΕ: Ρότερνταμ (Ολ-
λανδία), Maasvlakte (Ολλανδία), Τερ-
γέστη (Ιταλία), Γκντανσκ (Πολωνία) και 
Zeebrugge (Βέλγιο).
-Οι παραδόσεις πετρελαίου στην ΕΕ μει-

ώθηκαν κατά 20% και άνθρακα κατά 40%, 
ενώ οι παραδόσεις LNG αυξήθηκαν κατά 
20%. Οι αγορές αερίου της ΕΕ μέσω αγω-
γών αυξήθηκαν κατά 10%. Οι παραδό-
σεις πετρελαίου σε προορισμούς εκτός 
ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20% και με σημαντι-
κές αλλαγές στους προορισμούς. Οι πα-
ραδόσεις άνθρακα και LNG εκτός ΕΕ αυ-
ξήθηκαν κατά 30% και 80% αντίστοιχα.

BIG BUSINESS
Ορισμένες δυτικές εταιρείες, συμπερι-

λαμβανομένης της Shell, έχουν δεσμευ-
τεί να αποσυρθούν από τη χώρα, ενώ 
η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τερματίσει την 
εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα και να επιταχύνει τη μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια.
Το μπλοκ έχει απαγορεύσει τις εισαγω-

γές άνθρακα από τη Ρωσία, με μια πιθα-
νή απαγόρευση του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου να βρίσκεται επίσης στο 
επίκεντρο. 
Ο Lauri Myllyvirta, επικεφαλής ανα-

λυτής στον οργανισμό, είπε ότι παρόλο 
που η ΕΕ «μιλά για μείωση της εξάρτη-
σης από το ρωσικό αέριο, τα σχέδια που 
εκπονούνται είναι μακροπρόθεσμα, κα-
θώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δε 
σκέφτονται σε μέρες και εβδομάδες».
«Αυτό έχει επιτρέψει στις εταιρείες 

να συνεχίσουν να αγοράζουν καύσιμα 

από τη Ρωσία και να εκπληρώνουν τις 
υπάρχουσες συμβάσεις για φορτία από 
τη χώρα βραχυπρόθεσμα», είπε, «με τις 
υπερβολικά υψηλές τιμές της ενέργειας 
να ανεβάζουν την αξία τους».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι οι ημε-
ρήσιες παραδόσεις πετρελαίου στην ΕΕ 
μειώθηκαν κατά 20% τις πρώτες τρεις 
εβδομάδες του Απριλίου σε σύγκριση 
με το μήνα από τις 23 Ιανουαρίου, ενώ 
αυτές του άνθρακα μειώθηκαν κατά 40%. 

Ωστόσο, οι παραδόσεις υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) στην ΕΕ αυξήθη-
καν κατά 20% και εκτοξεύθηκαν κατά 
80% σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως έδειξε η 
ανάλυση. Η αύξηση του LNG ήταν «δυ-
στυχώς αναμενόμενη», είπε ο Myllyvirta. 
«Οι χώρες προσπαθούν να πάρουν φορ-
τία [LNG] από όπου μπορούν».

Η CREA σημείωσε επίσης μια «απότομη 
αύξηση» στον αριθμό των πλοίων που 
φεύγουν από ρωσικά λιμάνια χωρίς συ-
γκεκριμένο προορισμό, κάτι που υποδη-
λώνει ότι η Ρωσία δυσκολεύεται να βρει 
αγοραστές για φορτία που είχαν απορρι-
φθεί από Ευρωπαίους αγοραστές.

Η CREA εντόπισε επίσης παραδόσεις 
ορυκτών καυσίμων σε εγκαταστάσεις 
που συνδέονται με μεγάλες εταιρεί-
ες πετρελαίου, όπως το Maasvlakte 
Oil Terminal που ανήκει εν μέρει 
στις Exxon, Shell και Total. Τα πλοία που 
ναυλώθηκαν από τις τρεις εταιρείες «συ-
νέχισαν να μεταφέρουν ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα τον Απρίλιο», ανέφερε η έκθε-
ση.

Η Total ανακοίνωσε το Μάρτιο ότι «δε 
θα συνάπτει πλέον, ούτε θα ανανεώνει 
συμβόλαια» για το ρωσικό πετρέλαιο 
και τα πετρελαιοειδή και ότι θα σταμα-
τούσε όλες τις αγορές «το συντομότερο 
δυνατό» και μέχρι το τέλος του 2022 «το 
αργότερο». Ωστόσο, ο όμιλος έχει ακόμη 
ορισμένα ενεργά συμβόλαια που λήγουν 
φέτος.

Ομοίως, η Shell ανακοίνωσε μετά τη 
ρωσική εισβολή, ότι σχεδίαζε να «απο-
συρθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και φυ-
σικό αέριο», αλλά είπε ότι ήταν «νομικά 
υποχρεωμένη» να παραλάβει τα καύσι-
μα που είχε αγοράσει βάσει συμβάσεων 
που είχαν υπογραφεί πριν από τον πό-
λεμο. Η Exxon είπε ότι υποστηρίζει τις 
«διεθνώς συντονισμένες προσπάθειες 
για να τερματιστεί η απρόκλητη επίθεση 
της Ρωσίας» και δε θα επενδύσει σε νέες 
εξελίξεις στη χώρα.
«Οι παραδόσεις εκπληρώνουν συμβα-

τικές υποχρεώσεις που ίσχυαν πριν από 
τη ρωσική εισβολή και δεν υπόκεινται 
σε κυρώσεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε 
κάνει νέα συμβόλαια για ρωσικά προϊό-
ντα από τη ρωσική εισβολή», πρόσθεσε 
η εταιρεία.

© Newsbreak.gr

*https://www.ft.com/content/7b372d64-
1a26-4185-836a-31e6f93f9cfb



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  27 Μαΐου, 2022 / May 27, 2022  17

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

Τζο Μπάιντεν: «Θα υπερασπιστούμε 
στρατιωτικά την Ταϊβάν»
Στην Ιαπωνία ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναζωπυρώνει 
την εστία έντασης με την Κίνα στην περιοχή  
τού Ειρηνικού

Να υπερασπιστεί στρατιωτικά την 
Ταϊβάν σε οποιαδήποτε επίθεση 

της Κίνας δεσμεύτηκε την Τρίτη 24/5 ο 
Τζο Μπάιντεν – ένα μήνυμα που προ-
καλεί την αντίδραση του Πεκίνου αλλά 
και την ανησυχία της διεθνούς κοινότη-
τας, μια και ουδείς μπορεί να αποκλεί-
σει το ενδεχόμενο η περιοχή να αποτε-
λέσει πεδίο νέων εντάσεων!
«Ναι. Αυτή είναι η δέσμευση που ανα-

λάβαμε» είπε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη 
Τύπου στο Τόκιο, όταν ρωτήθηκε αν ήταν 
διατεθειμένος να εμπλακεί στρατιωτικά 
για να υπερασπιστεί την Ταϊβάν. 
Μιλώντας μαζί με τον πρωθυπουργό 

της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, ο Μπάι-
ντεν πρόσθεσε ότι αν η Κίνα κατακτήσει 
την Ταϊβάν με τη βία «θα εκτοπίσει ολό-
κληρη την περιοχή και θα είναι άλλη μία 
ενέργεια παρόμοια με αυτό που συνέβη 
στην Ουκρανία».

Η απάντηση του Μπάιντεν φαίνεται να 
έρχεται σε αντίφαση με την πολιτική της 
«στρατηγικής ασάφειας» των ΗΠΑ, σύμ-
φωνα με την οποία η Ουάσιγκτον δεν 
καθιστά ξεκάθαρο αν θα υπερασπιζό-
ταν την Ταϊβάν, ενόψει μιας στρατιωτι-
κής επίθεσης από την Κίνα, σχολιάζουν 
οι «Financial Times» και προσθέτουν: Η 
διφορούμενη στάση έχει σχεδιαστεί για 

να προειδοποιήσει την Ταϊπέι να μην κη-
ρύξει ανεξαρτησία, κάτι που σχεδόν σί-
γουρα θα πυροδοτούσε μια κινεζική επί-
θεση, ενώ αναγκάζει τον κινεζικό στρατό 
να επανεξετάσει τη δράση του κατά της 
Ταϊβάν.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο μετά τις δηλώσεις 
Μπάιντεν, ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε 
ότι η πολιτική των ΗΠΑ δεν έχει αλλά-
ξει. «Επανέλαβε την πολιτική μας για την 
Κίνα και τη δέσμευσή μας για ειρήνη και 
σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν». Η 
Κίνα ζήτησε από τον Μπάιντεν «να μην 
υποτιμά» τη «σθεναρή αποφασιστικό-
τητά της να προστατεύσει την κυριαρχία 
της» και «να αποφύγουν οι ΗΠΑ να στεί-
λουν λανθασμένα μηνύματα στις αυτο-
νομιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν».

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε και μια νέα οι-
κονομική σύμπραξη στην περιοχή Ασίας 
– Ειρηνικού, σε αντιστάθμισμα της Κίνας, 
με τη συμμετοχή 13 χωρών, μεταξύ των 
οποίων οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, που απο-
σκοπεί στη διευκόλυνση της ενοποίησης 
των χωρών που την υπογράφουν μέσω 
της υιοθέτησης κοινών προτύπων σε 
τέσσερις βασικούς τομείς: την ψηφιακή 
οικονομία, τις αλυσίδες τροφοδοσίας, 
την πράσινη ενέργεια και την καταπολέ-
μηση της διαφθοράς.

© dimokratia.gr

Κίνα: Οι ΗΠΑ «παίζουν  
με τη φωτιά» στην Ταϊβάν
Το Πεκίνο σηκώνει το γάντι μετά τις δηλώσεις 
Μπάιντεν για εμπλοκή σε περίπτωση εισβολής

Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσι-
γκτον – Πεκίνου πυροδοτεί το ζή-

τημα της Ταϊβάν και οι δηλώσεις Μπάι-
ντεν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες «παίζουν 
με τη φωτιά», προειδοποίησε την Τε-
τάρτη 25/5 το Πεκίνο, μετά τις δηλώ-
σεις του Αμερικανού προέδρου ότι η 
Ουάσιγκτον θα υπερασπιστεί την Ταϊ-
βάν στην περίπτωση που η Κίνα επιχει-
ρήσει να την καταλάβει.
«Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το χαρτί της 

Ταϊβάν για να αναχαιτίσουν την Κίνα 
και θα καούν οι ίδιες» δήλωσε ο Ζου 
Φενγκλίαν, ο εκπρόσωπος του κινεζι-
κού γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν 
στο συμβούλιο του κράτους. Από την 
Ουάσιγκτον, ο υπουργός Άμυνας των 
ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, διαβεβαίωσε ότι η 
πολιτική της «μίας Κίνας» που ακολου-
θούν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν 
«δεν έχει αλλάξει».

Ο Οστιν έκανε αυτή τη δήλωση όταν 
του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώ-
σεις του Μπάιντεν, ο οποίος απάντη-
σε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν οι 
ΗΠΑ «θα υπερασπίζονταν στρατιω-
τικά την Ταϊβάν» εάν εισέβαλε η Κίνα 
στο νησί. «Αυτή είναι η δέσμευση που 
έχουμε αναλάβει» είπε ο Αμερικανός 
πρόεδρος. «Συμφωνήσαμε με την πο-
λιτική της μίας Κίνας, την υπογράψα-

με (…), αλλά η ιδέα ότι (η Ταϊβάν) θα 
μπορούσε να καταληφθεί διά της βίας, 
απλώς δεν είναι η αρμόζουσα» σημεί-
ωσε.
Ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι «η στρα-

τηγική αμφισημία» της Ουάσιγκτον 
στο θέμα της Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει. 
«Όχι» απάντησε ο Μπάιντεν, όταν δη-
μοσιογράφοι τον ρώτησαν αν αυτό το 
αμερικανικό δόγμα, αναφορικά με την 
Ταϊβάν, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η 
«στρατηγική αμφισημία», που έχουν 
υιοθετήσει εδώ και δεκαετίες οι ΗΠΑ 
έναντι της Ταϊβάν, συνίσταται στη δι-
πλωματική αναγνώριση μόνο της ηπει-
ρωτικής Κίνας. 
Παράλληλα, η Ουάσιγκτον δεσμεύε-

ται να προσφέρει στο αυτόνομο νησί 
στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του σε περίπτωση εισβολής, 
χωρίς, ωστόσο, να υπόσχεται ξεκάθαρα 
ότι θα παρέμβει. Λίγες ώρες αργότερα, 
ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε στο Πεντάγωνο, ο Όστιν 
διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν έχει αλλά-
ξει. «Όπως είπε ο πρόεδρος, η πολιτική 
της μίας Κίνας δεν άλλαξε. Επανέλαβε 
αυτήν την πολιτική και τη δέσμευσή 
μας για την ειρήνη και τη σταθερότητα 
στον πορθμό της Ταϊβάν».

© dimokratia.gr
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Όλυμπος: Ένα σπάνιο γλυπτό της φύσης
Απόκρημνες κορυφές, εντυπωσιακές ορθοπλαγιές, βαθιές χαράδρες, 
βραχώδεις ρεματιές, αλπικά λιβάδια και πυκνά δάση συνθέτουν  
την εικόνα του ψηλότερου βουνού της χώρας μας

Στα σύνορα Θεσσαλίας και Μα-
κεδονίας, στα όρια Λάρισας και 

Πιερίας, υψώνεται επιβλητικός ο Όλυ-
μπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας 
(κορυφή Μύτικας ή Πάνθεον, υψόμε-
τρο 2.917 μέτρα) και δεύτερο σε ύψος 
βουνό της Βαλκανικής χερσονήσου.  
Απόκρημνες κορυφές, εντυπωσιακές 

ορθοπλαγιές, βαθιές χαράδρες, βρα-
χώδεις ρεματιές, αλπικά λιβάδια και 
πυκνά δάση, συνθέτουν την εικόνα 
αυτού του σπάνιου γλυπτού της φύ-
σης. Ο Ολυμπος υπήρξε η πρώτη περι-
οχή της Ελλάδας, στην οποία εφαρμό-
στηκε καθεστώς ειδικής προστασίας, 
καθώς ο ονομαστός για την ομορφιά 

του ορεινός όγκος κηρύχθηκε εθνικός 
δρυμός (1938), προκειμένου να προ-
στατευτούν η άγρια χλωρίδα, η πανί-
δα και το φυσικό τοπίο, αλλά και να 
προαχθούν η επιστημονική έρευνα 
και η περιβαλλοντική εκπαίδευση.  
Αναρίθμητοι είναι οι φυσιολάτρες 

που επισκέπτονται όλες τις εποχές 
του χρόνου τον Όλυμπο, για να απο-
λαύσουν τη μοναδική βιοποικιλότητα 
του εθνικού δρυμού του, να χαρούν 
την περιήγηση στις πλαγιές του και να 
κατακτήσουν τις κορυφές του.
Το εκτεταμένο δίκτυο των μονοπα-

τιών που διασχίζουν τον ορεινό όγκο 
και τα οργανωμένα ορειβατικά κατα-

φύγια, δίνουν τη δυνατότητα στους 
περιπατητές, τους λάτρεις των ορει-
νών διαδρομών, τους αναρριχητές και 
τους ορειβάτες, να γνωρίσουν από κο-
ντά τον Όλυμπο, την πλούσια χλωρίδα 
και πανίδα του, το έντονο ανάγλυφό 
του.
Φυσικά, πέρα από τα μεγάλης αξί-

ας οικολογικά χαρακτηριστικά του, ο 
Όλυμπος αποτελεί ένα από τα σημα-
ντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μυ-
θολογίας, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες 
θεωρούσαν τον Όλυμπο ως την ιερή 
κατοικία των δώδεκα θεών τους, ενώ 
στην ψηλότερη κορυφή του τοποθε-
τούσαν την έδρα, το θρόνο του Δία.

Πεζοπορία στον Όλυμπο  Πεζοπορία στον Όλυμπο  
(πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)(πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Σκαρφαλώστε στο Μύτικα, την κο-
ρυφή της Ελλάδας: Πιο ψηλά από 

τα 2.917 μέτρα μόνο τα πουλιά πετούν. 
Αυτά και το απέραντο μπλε του ουρα-
νού θα αντικρίσετε στην ψηλότερη κο-
ρυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα. 
Με μερικά μόλις μέτρα διαφορά ορ-

θώνονται το Σκολιό, το Στεφάνι, η Σκά-
λα και ο Προφήτης Ηλίας, σχηματίζο-
ντας ένα συμπαγή ορεινό όγκο, που θα 
πρέπει να είστε πολύ τυχεροί, για να 
τον δείτε να ξεπροβάλλει μέσα από τα 
σύννεφα, λαμπερός και επιβλητικός. 
Άλλωστε, μία από τις ερμηνείες της 

λέξης Όλυμπος από τα ομηρικά χρόνια 
είναι «αστραφτερός».
Κάντε ορειβασία στα χνάρια των 

θεών: «Ο Ολυµπος, όπου αµετακίνη-
τος κρατιέται των θεών ο θρόνος όπως 
λένε. Ασύγνεφη εκεί πάνω βασιλεύει 
γαλήνη ατέλειωτη, κι ολόλευκη φεγγο-
βολή τον λούζει», αναφέρει ο Όμηρος 
στην Οδύσσεια, για τη λαμπρή κατοι-
κία των δώδεκα Θεών της αρχαίας Ελ-
λάδας. 
Αυτή τη λάμψη αποζητούν και οι σύγ-

χρονοι αναρριχητές. Με κατάλληλο 
εξοπλισμό και θάρρος, με σταθερά βή-
ματα και προσοχή κατακτούν το βουνό 
του Ολύμπου βράχο – βράχο, σπιθαμή 
προς σπιθαμή. 
Θαυμάστε τον Εθνικό Δρυμό, ένα μο-

ναδικό οικοσύστημα: Στην καρδιά του 
Ολύμπου, του σημαντικότερου Εθνικού 
Δρυμού της Ελλάδας, θα γίνετε κοινω-
νοί μιας «θεϊκής» φυσικής κληρονο-
μιάς. 
Ρέματα και ράχες, φαράγγια και ορο-

πέδια, βαθιές σπηλιές και επιβλητικά 
βράχια, δε βρίσκονται εδώ μόνο για αι-
σθητικούς λόγους. 
Αυτό το μοναδικό οικοσύστημα φι-

λοξενεί πάνω από 1.500 είδη φυτών, 
δεκάδες είδη άγριων ζώων, καθώς και 
σπάνια πουλιά.
Ξεκινήστε μια εξάωρη ανάβαση στην 

κορυφή: Πρωί – πρωί, έχετε ήδη φτά-
σει στα Πριόνια – στα 1.100 μέτρα. 
Από εδώ περνά και το μονοπάτι Ε4, 

μέσω του Λιτόχωρου και του φαραγ-
γιού του Ενιπέα. Θα αφήσετε το αυτο-
κίνητο και θα ξεκινήσετε την ανάβαση. 
Αν βάλετε στόχο, σε 3 ώρες θα έχε-

τε φτάσει στο καταφύγιο του Σπήλιου 
Αγαπητού. Και σε 6 ώρες στην κορυφή!

© discovergreece.com

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ΟΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Φαράγγι Ενιπέα, ένα ταξίδι στην περιπέ-
τεια: Ξεκινήστε την ανάβαση από το φα-

ράγγι του ποταμού Ενιπέα, πάνω από το χωριό 
Λιτόχωρο. Μετά από 4 ώρες περπάτημα, πρώτος 
σταθμός είναι το ονομαστό μοναστήρι του Αγίου 
Διονυσίου, του οποίου η ίδρυση χρονολογείται 
από τα μέσα του 15ου αιώνα. Με τα μάτια καρ-
φωμένα στον τρούλο του, παίρνετε δύναμη και 
συνεχίζετε την ανάβαση.
Στεφάνι, η πλαγιά που φαίνεται ο Δίας: Το Στε-

φάνι, η χαρακτηριστική ορθοπλαγιά σε σχήμα 
στεφανιού, φιλοξενούσε κατά τη μυθολογία το 
θρόνο του Δία στην κορυφή του. Στην περιοχή 
του Ολύμπου, οι μύθοι δε σταμάτησαν ποτέ να 
υπάρχουν. Όταν βραδιάζει, μπορείτε να δείτε να 
περνάει και να  χάνεται μια σκιά με το προφίλ 
ενός άντρα με γαμψή μύτη και μακριά μαλλιά. 
Λένε ότι είναι ο Δίας...
Μαραθώνιος Ολύμπου, μια αρχαία διαδρομή: 

Ο Μαραθώνιος Ολύμπου αναβιώνει τη διαδρομή 
των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι, προς τιμήν του 
λατρεμένου τους θεού Δία, έκαναν μια φορά το 
χρόνο πορεία προς τις κορυφές του Ολύμπου. Ο 
Μαραθώνιος ξεκινά από τον αρχαιολογικό χώρο 
του Δίου, σε υψόμετρο μόλις 5 μέτρων από το 
επίπεδο της θάλασσας και φθάνει στα 2.780 μέ-
τρα, κάτω ακριβώς από το «Θρόνο του Δία».
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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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Τι κάνουν οι νέοι στα πάρκα του Μόντρεαλ τα βράδια; 
Σύμφωνα με την καθιερωμένη φόρμουλα, χαλαρώ-

νουν τις περισσότερες φορές με αβλαβή τρόπο, αλλά με-
ρικές φορές γίνονται ενοχλητικοί. Υπάρχει «δικαίωμα στη 
νύχτα»; Με βάση τη γνώμη μιας ομάδας με επικεφαλής 
τους ερευνητές Valérie Amiraux και Nathalie Boucher, το 
Conseil jeunesse de Montréal το ζητά και ζητά καλύτε-
ρα εξοπλισμένα πάρκα, για να φιλοξενήσουν νέους που 
αναζητούν μέρη για κοινωνικοποίηση.

«Σε γενικές γραμμές, οι νέοι χαλαρώνουν μέχρι τις επι-
τρεπόμενες ώρες: γύρω στα μεσάνυχτα σε πάρκα και 
πολύ αργότερα σε ιδιωτικούς χώρους. Εν ολίγοις, οι νέοι 
αναζητούν χώρους για να συγκεντρωθούν, να συζητή-
σουν, να πιούν, να φάνε, να καπνίσουν, να παίξουν ή 
ακόμα και να ακούσουν μουσική», γράφουν οι συγγρα-
φείς του Montréal nocturne: Youth view on the use of 
public space.
Γενικά, η κατανάλωση αλκοόλ «φαίνεται ότι είναι απο-

δεκτή ή τουλάχιστον ανεκτή από όλους τους χρήστες 
του πάρκου. Οι νέοι πίνουν κυρίως μπύρα, μερικές φο-
ρές κρασί ή άλλα αλκοολούχα ποτά, εκτός από το πάρκο 
Henri-Bourassa και το Westmount Park, όπου οι νέοι πί-
νουν κυρίως σκληρό ποτό».

Η κατανάλωση τσιγάρων και κάνναβης «διαφέρει πολύ 
από το ένα πάρκο στο άλλο. Παρατηρήθηκε κυρίως στα 
πάρκα Jarry, Lalancette, Martin-Luther-King και Henri-
Bourassa», σύμφωνα με το Montréal nocturne. Οι νέοι 
επιδιώκουν «πάνω απ› όλα να απολαύσουν μια στιγμή 
ελευθερίας και γαλήνης», γράφουν οι ερευνητές που, 
κατά τη γνώμη τους, βασίζονται τόσο σε παρατηρήσεις 
όσο και σε συνεντεύξεις με νέους και φορείς της κοινό-
τητας. Γενικά, οι νέοι που «χαλαρώνουν» – συχνά χρη-
σιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα στο έπακρο για να 
τραβήξουν φωτογραφίες ή να ανταλλάξουν περιεχόμενο 
– «μένουν στο πάρκο για πολλές ώρες. Φεύγουν από τις 
κατοικίες τους ως επί το πλείστων πριν από τα μεσάνυ-
χτα, μερικές φορές λόγω των περιπολιών των αστυνομι-
κών υπηρεσιών (ειδικά στο Jarry Park)». 
«Οι νέοι που παρατηρούνται στο πάρκο αργά το βράδυ 

είναι είτε πολύ ήρεμοι – μιλούν ήσυχα ενώ τελειώνουν 
το ποτό τους – είτε θορυβώδεις και μερικές φορές μεθυ-
σμένοι, μιλούν ζωηρά, παίζουν, συνεχίζουν να πίνουν και 
ακούνε μουσική. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ
Στην αναφορά, οι νέοι λένε ότι πηγαίνουν στα μπαρ ως 

έσχατη λύση, ειδικά όταν κάνει πολύ κρύο το χειμώνα. 
Το καλοκαίρι προτιμούν σαφώς να μαζεύονται σε πάρκα. 
Κάποιοι συνεισφέρουν και στρέφονται σε πλατφόρμες 
ενοικίασης ιδιωτικών κατοικιών. Στην Côte-des-Neiges, 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των συγγραφέων και τα 
σχόλια των εργαζομένων, οι νέοι «πάνω από όλα επιδιώ-
κουν να έχουν έναν κοινωνικό χώρο μακριά από την επί-
βλεψη των ενηλίκων. Η συνοικία Côte-des-Neiges χαρα-
κτηρίζεται από πολύ ποικίλες εθνοπολιτισμικές σχέσεις, 
ορισμένοι νέοι είναι επίσης επιφυλακτικοί με την αστυ-
νομία και έτσι προσπαθούν να προστατευτούν από το 
φυλετικό προφίλ που αντιμετωπίζουν στο δημόσιο χώρο.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η προσβασιμότητα και η ευελιξία των δημόσιων συ-

γκοινωνιών παραμένει κεντρικό πρόβλημα στο θέμα 
της ασφάλειας. Οι νέοι υπογραμμίζουν μια ασυμμετρία 
στο δικαίωμα στην πόλη, οι νυχτερινές έξοδοι διέπονται 
από κοινωνικές σχέσεις κυριαρχίας με βάση το φύλο, την 
ηλικία και την κοινωνική τάξη». Εκτός από το ζήτημα των 
μεταφορών, το αίσθημα της ανασφάλειας τίθεται επα-
νειλημμένα. 

«Στις 4 π.μ. στη λεωφόρο Mont-Royal, υπάρχει πάντα 
κόσμος εκεί, αλλά μόλις στρίψω στη γωνία και δεν υπάρ-
χει κανείς εκεί, με ανησυχεί», εξηγεί η Aurélie, 25 ετών. 
Η Camille, 23, λέει επίσης ότι αισθάνεται «πιο ευάλωτη» 
όταν περπατά μόνη της και φροντίζει να είναι πιο συχνά 
με το ποδήλατό της.

ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ»;
Το νυχτερινό πλαίσιο «ενθαρρύνει την ποινικοποίηση 

(δηλαδή την αντίληψη ότι λαμβάνει χώρα μια εγκλημα-
τική δραστηριότητα) των δραστηριοτήτων, όσο κοινότο-
πων κι αν είναι», καταλήγουν οι συγγραφείς. Ζητούν για 

«μια διοίκηση που αναγνωρίζει, αποδέχεται, υποστηρίζει 
και προωθεί το δικαίωμα των νέων στη νύχτα» ανταπο-
κρινόμενη ιδιαίτερα στις ανάγκες τους όσον αφορά την 
ασφάλεια, τη μεταφορά και την πρόσβαση σε κατάλλη-
λους χώρους. 
Η γνωμοδότηση προτείνει μια σειρά συστάσεων, ενώ με 

email, η διοίκηση της Valérie Plante χαιρετίζει αυτήν την 
«υψηλής ποιότητας» γνώμη και «καλωσορίζει με μεγάλο 
ενδιαφέρον τις συστάσεις της που θα μελετηθούν προ-
σεκτικά».

© La Presse, Conseil jeunesse de Montréal
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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

ΚΚααλληημμέέρραα  
ΠΠααττρρίίδδαα

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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΟΥΤΡΑ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ"

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

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΡΡΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΠΡΑΞΙΣ"

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

Tο Συμβούλιο Νεολαίας  Tο Συμβούλιο Νεολαίας  
του Μόντρεαλ ζητά ένα του Μόντρεαλ ζητά ένα 
«δικαίωμα στη νύχτα»«δικαίωμα στη νύχτα»
Νέα έρευνα αναλύει τις δραστηριότητες  Νέα έρευνα αναλύει τις δραστηριότητες  
της Μοντρεαλίτικης νεολαίαςτης Μοντρεαλίτικης νεολαίας
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GOSS!P

Brennah Black: Η Τεξανή καλλονή 
που μας έχει πάρει τα μυαλά!

Ένα από τα 
κορίτσια που 
κάνει λίγο 
πιο όμορφη 
την καθη-

μερινότητα 
μας με τις 

αποκαλυπτικές 
αναρτήσεις της 

στο Instagram, εί-
ναι η Brennah Black. 
Η ξανθιά καλλονή 

κατάγεται από το 
Χιούστον του Τέ-

ξας και είναι δι-
άσημη ηθοποιός, 

παρουσιάστρια και 
μοντέλο, η οποία έχει 
απασχολήσει έντονα το 
ανδρικό κοινό με τις σέξι 
φωτογραφίσεις στο Playboy 
Italia και το Maxim Australia, 
για να αναφέρουμε μερικά. 
Έχει μια εντυπωσιακή καριέ-

ρα, καθώς έχει συμμετάσχει 
σε αρκετές ταινίες, ενώ έχει 
κάνει εντυπωσιακές φωτογρα-
φίσεις με αρκετά δημοφιλή 
brands. H  Brennah σίγουρα δεν 
είναι ντροπαλή απέναντι στις 
κάμερες, καθώς δε διστάζει 
να  αποκαλύπτει τις πλούσι-
ες καμπύλες της ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα στους 

ακόλουθους της, οι οποίοι 
πραγματικά δεν… τη χορ-

ταίνουν.

Εύα Μέντες: Της αρέσει να πλένει  
τα πιάτα, όχι όμως να… μαγειρεύει!

Η Εύα Μέντες λατρεύει να κάνει τις δου-
λειές του σπιτιού όχι όμως και να μαγει-

ρεύει. Όπως παραδέχεται η ίδια, αυτός που 
έχει αναλάβει τη μαγειρική, είναι ο σύντρο-
φός της Ράιαν Γκόσλινγκ.
«Ο Ράιαν είναι ο μάγειρας. Είναι απίστευτος 

μάγειρας», δήλωσε η ηθοποιός και πρόσθεσε: 
«Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή ισορρο-
πία στο «μαγειρεύει αυτός κι εγώ να καθαρί-
ζω». Και λειτουργεί για εμάς».
Πέρα από τη... συμφωνία τους για το φαγη-

τό, η Μέντες παραδέχεται ότι είναι για εκεί-
νη θεραπευτικό να στήνεται μπροστά από το 
νεροχύτη και να καθαρίζει τα πιάτα. «Η ζωή 

είναι τόσο χαοτική. Αλλά το μόνο πράγμα που μπορώ να ελέγξω είναι το σπίτι μου, η κουζίνα 
μου. Έτσι, όταν πλένω τα πιάτα είναι χαλαρωτικό για μένα», λέει στο People. 
«Πραγματικά είναι κάτι πέρα από την καθαριότητα. Μου δίνει πραγματικά διαύγεια. Ο κα-

θαρός νεροχύτης ισοδυναμεί με καθαρό μυαλό για μένα».
«Μεγαλώνοντας σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα με πολλούς ανθρώπους, δεν είχαμε τί-

ποτα», λέει για την ανατροφή της στη Νότια Καλιφόρνια. «Αλλά όταν το σπίτι ήταν καθαρό, 
ήταν σαν, «απλά αισθάνομαι καλύτερα». Όλοι ένιωθαν καλύτερα. Άρα για μένα είναι κάτι 
συναισθηματικό».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη Θεσσαλονίκη ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο  
για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτές τις μέ-
ρες για τα γυρίσματα της νέας του ταινί-

ας, που θα έχει «άρωμα» Ελλάδας, ο Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο. Ο Χολιγουντιανός σταρ θα γυρίσει 
στη χώρα μας την ταινία «Tin Soldier» στην 
οποία και θα πρωταγωνιστεί, μαζί με τους 
Τζέιμι Φοξ και Σκοτ Ίστγουντ.
Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν 

έως τις 25 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε μετά τη 
συνάντησή του με τους παραγωγούς, ο περι-

φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Για τα γυρίσματα της ταινίας, προϋπολογισμού 38 εκατομμυρίων ευρώ, μά-

λιστα θα αξιοποιηθούν σημεία όπως το Φράγμα της Θέρμης, περιοχές στη 
Χαλκηδόνα και τα στούντιο της Nu Boyana στο Νέο Ρύσιο, ενώ γυρίσματα θα 
πραγματοποιηθούν και στη Δράμα.
Την Τρίτη 24/5 μάλιστα, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εθεάθη με συνεργάτες του στη 

ΧΑΝΘ όπου είχαν στηθεί γερανοί και ένα επιβλητικό σκηνικό για τις ανάγκες 
των πρώτων γυρισμάτων της ταινίας.

© okmag.gr

Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χέρντ: Η Κέιτ 
Μος κατέθεσε στην πολύκροτη δίκη 
και «άδειασε» τη διάσημη ηθοποιό

Η στιγμή που όλοι περίμε-
ναν έφτασε! Το διάσημο 

super model Kate Moss – η 
οποία διατηρούσε σχέση 
με τον πασίγνωστο ηθοποιό 
στα 90’s – κλήθηκε να κατα-
θέσει στην πολύκροτη δίκη 
του Johnny Depp εναντίον 
της Amber Heard για συκο-
φαντική δυσφήμιση. 
Να θυμίσουμε, πως πριν 

μερικές ημέρες, η Amber 
Heard αναφέρθηκε σε ένα 
περιστατικό που συνέβη 
κατά τη διάρκεια της σχέσης 
του πρώην συζύγου της με 
την Kate Moss, προκειμένου 
να τον κατηγορήσει ότι είχε 
υπάρξει ξανά βίαιος. Τότε η 
υπερασπιστική γραμμή του 

Depp «άρπαξε» την ευκαιρία και κάλεσε το διάσημο μοντέλο. 
Η Kate Moss εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση από το σπίτι της στο δικαστήριο και αρνήθη-

κε τους ισχυρισμούς της Amber Heard. 
«Ποτέ δε με έσπρωξε, δε με κλώτσησε και δε με πέταξε από καμιά σκάλα. Φεύγαμε από το 

δωμάτιο, ο Johnny έφυγε πριν από εμένα και προηγουμένως είχε καταιγίδα. Καθώς έβγαινα 
από το δωμάτιο, κατέβηκα τις σκάλες και γλίστρησα, πόνεσε η πλάτη μου. Ούρλιαξα, γιατί 
δεν ήξερα τι μου είχε συμβεί και πονούσα πολύ. Γύρισε τρέχοντας για να με βοηθήσει και με 
μετέφερε πίσω στο δωμάτιό μου και ζήτησε ιατρική βοήθεια», δήλωσε το μοντέλο.
Η υπεράσπιση αρνήθηκε να εξετάσει περαιτέρω την Kate Moss και έτσι το μοντέλο κατάφε-

ρε να μιλήσει στο δικαστήριο μόνο για μερικά λεπτά.
                                                                                                                           © tlife.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

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

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

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

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

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

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Μ-Έλα Αλέκα και σου έχω σπιρτόζικα νέα!
Α-Τι μου λες; Καιρό είχαμε να πούμε τέ-
τοια νέα. Για λέγε…
Μ-Τον Αγησίλαο πιστεύω να τον θυμάσαι.
Α-Ποιόν, αυτόν που έρχεται που και που 
στις φιέστες φαγοπότι που διοργανώνεις;
Μ-Ναι αυτός.
Α-Τι γίνεται με δαύτον;
Μ-Αφήνει τη γυναίκα του την Καίτη,  για 
μια δίμετρη γκόμενα!
Α-Καλά, πώς γίνεται αυτό. Θυμάσαι κι εσύ 
πόσο τον παίνευε. Απ’ ότι μας έλεγε η 
Καίτη ο σύζυγος της δεν κοίταζε «άλλους 
ποδόγυρους».
Μ-Άλλο τι έλεγε η Καίτη και άλλο τι έκανε 
ο μπερμπάντης.
Α-Κι εσύ που το έμαθες;
Μ-Ήρθε η ίδια η Καίτη κλαμένη στο σπί-
τι, μια και το δικό της είναι στο διπλανό 
δρόμο. Ήταν ένα ράκος από τη στενοχώ-
ρια της. Καθ’ όλη τη διάρκεια που μιλούσε 
μούτζωνε τον εαυτό της.
Α-Γιατί;
Μ-Διότι όπως επανέλαβε αμέτρητες φο-
ρές, ήταν δικιά της ιδέα που προκάλεσε 
τη μοιραία κατάσταση.
Α-Μου τα λες με γρίφους. Ποια ιδέα και 
ποια κατάσταση;
Μ-Συγνώμη, διότι να σου πω ταράχτηκα κι 
εγώ, διότι ήμουν έτοιμη να πράξω το ίδιο.
Α-Τώρα είναι που δε σε καταλαβαίνω…
Μ-Λοιπόν. Όπως ξέρεις, από το Φεβρου-
άριο ο Πούτιν άνοιξε πόλεμο με την Ου-
κρανία.
Α-Αυτό το ξέρουμε μια και μας το κοπανά-
νε κάθε μέρα στις ειδήσεις. 
Μ-Όπως καταλαβαίνεις από τον πόλεμο 
εκτοπίστηκαν και έγιναν πρόσφυγες εκα-
τομμύρια Ουκρανοί.
Α-Ναι αυτό το ξέρω. Παρακάτω…
Μ-Αρχές Απριλίου άρχισαν να έρχονται οι 
πρώτοι πρόσφυγες και στο Μόντρεαλ.
Α-Κι αυτό το ξέρω.
Μ-Πολλοί λοιπόν Μοντρεαλίτες άκουσαν 
την έκκληση των ουκρανικών οργανώσε-
ων και προπαντός του Ουκρανικού Κο-
γκρέσου – που δεν είναι σαν το δικό μας…
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Άστο αυτό είναι μεγάλο και ξεχωριστό 
θέμα. Θα πούμε γι’ αυτό μια άλλη φορά. 
Τι έλεγα;
Α-Για την έκκληση του Ουκρανικού κο-
γκρέσου.
Μ-Ναι. Λοιπόν, πολλοί Μοντρεαλίτες 
φιλοξένησαν στο σπίτι τους Ουκρανούς 
πρόσφυγες.
Α-Μπράβο τους και εύγε τους.
Μ-Υπάρχει κι ένα αλλά εδώ…
Α-Τι αλλά;
Μ-Μεταξύ των προσφύγων υπάρχουν και 
οι… δίμετρες ουκρανές, που φημίζονται 
για αντροχωρίστρες. Θυμάσαι τι είχε γίνει 
εδώ και μερικά χρόνια στην Ελλάδα, που 
πολλές απ’ αυτές «έκλεψαν» τους συζύ-
γους, ενώ άλλες μάδησαν περιουσίες χή-
ρων και γεροντοπαλλήκαρων…
Α-Ξεχνιούνται τέτοιες περιπτώσεις; Ο κυρ 
Μήτσος, που γύρισε να μείνει για πάντα 
στην πατρίδα, δεν μπλέχτηκε με μια δίμε-
τρη αλλοδαπή; Βουλγάρα, Ρουμάνα, Ου-
κρανή ήταν, δε θυμάμαι να σου πω. Αλλά 
αυτό που ξέρω είναι, ότι αυτή κατάφερε 
να τις τα γράψει όλα στο όνομα της και 
μετά τον πέταξε στο δρόμο και μένει τώρα 
από τη σπιταρόνα που είχε κτίσει, σ’ ένα 
μικρό δωμάτιο στο σπίτι της αδελφής του.
Μ-Ναι… που το θυμήθηκες;
Α-Έχω καλό μνημονικό.
Μ-Λοιπόν. Μια φιλενάδα της Καίτης από 
τη Νότια Ακτή, της είπε ότι θα φιλοξενή-
σει προσωρινά μια οικογένεια ουκρανών 
προσφύγων, έως ότου βρουν που θα μεί-
νουν, αλλά δεν έχει χώρο για να φιλοξενή-

σει την ανιψιά τους που μπόρεσε να έρθει 
μαζί τους στο Μόντρεαλ.
Α-Μάλιστα. Να υποθέσω ότι η καλοσύνη 
της Καίτης την ώθησε να πει ναι και να δε-
χτεί να φιλοξενήσει την ανιψιά;
Μ-Ακριβώς. Μόνο που είχε ξεχάσει να ρω-
τήσει την ηλικία της.
Α-Που ήταν;
Μ-Μόλις είχε κλείσει τον Ιανουάριο τα 23 
της χρόνια…
Α-Μάλιστα. Για συνέχισε…
Μ-Καταλαβαίνεις ότι στην αρχή ο Αγησί-
λαος δεν ήθελε καθόλου να φιλοξενήσουν 
τη νεαρή. Αλλά…
Α-Αλλά;
Μ-Αλλά και απ’ ότι μου εξήγησε η Καίτη 
όταν πρώτο είδε τη νεαρή Λουτσέζαρ, το 
ξεροκατάπιε από την αμηχανία του και τα 
μάτια του γούρλωσαν έτοιμα να βγουν 
από την… κόρη τους.
Α-Τόσο πολύ όμορφη ήταν η λεγάμενη;
Μ-Τι περιμένεις; Απ’ ότι λένε οι πιο όμορ-
φες γυναίκες στον κόσμο προέρχονται 
από εκεί.
Α-Ναι, το έχω διαβάσει κι εγώ. Φημίζο-
νται για την απίστευτη θηλυκότητα, τη 
σωματική τους διάπλαση και πολλά άλλα 
που είναι «ακατάλληλα για ανηλίκους».
Μ-Ακριβώς. Και όλες ελκύουν όλους τους 
άνδρες με τα προσόντα τους.
Α-Καλά, τί όνομα είναι αυτό που έχει… 
Λουτσέζαρ;
Μ-Το έψαξα και μεταφράζεται ως «λα-
μπερή».
Α-Και από το πολύ… φως, τους «άλλαξε τα 
φώτα»…
Μ-Κάτι τέτοιο.
Α-Και ήσουν κι εσύ έτοιμη να δεχτείς δίμε-
τρη στο σπίτι σου;
Μ-Όπως ξέρεις, μένουμε οι δυο μας σ’ ένα 
τεράστιο σπίτι. Και σκέφτηκα, γιατί να μη 
βοηθήσω κι εγώ; Αλλά μετά απ’ αυτό που 
έπαθε η Καίτη, να μου λείπει το βύσσινο.
Α-Καλά, πότε πρόλαβε σε τόσο λίγο καιρό 
να τυλίξει τον Αγησίλαο στον ιστό της;
Μ-Δεν ξέρω πολλά πράγματα, πάντως 
περνούσαν πολύ καιρό μαζί. Αυτή τάχα 
έλεγε πως ήταν λάτρης της Αρχαίας Ελλά-
δας και ήθελε να μάθει την ιστορία της. 
Α- Εγώ κι εσύ το ξέρουμε τι λάτρης είναι ο 
Αγησίλαος. Αυτή πως το κατάλαβε;
Μ-Φαίνεται είδε τη βιβλιοθήκη με τα βι-
βλία. Αλλά τι λέω. Ο Αγησίλαος έχει και 
πολλά αντίγραφα αρχαίων γλυπτών στο 
σπίτι.
Α-Σίγουρα αυτό ήταν που πρόδωσε την 
«Αχίλλεια πτέρνα» του Αγησίλαου.
Μ-Και πρέπει να ξέρεις, ότι Αγησίλαος και 
Καίτη δεν είχαν την ίδια γνώμη για τα Αρ-
χαία. Ο Αγησίλαος με τους Δωδεκάθεους 
του Ολύμπου και η Καίτη παραδοσιακή 
Ελληνίδα πιστή στην Ορθοδοξία.
Α-Φως φανάρι. Η δίμετρη, κατάλαβε το 
περιβάλλον και έβαλε σ’ εφαρμογή το 
σχέδιο της.
Μ-Ακριβώς. Με πρόφαση για τα Αρχαία 
της Ελλάδας έφτασε στα «αρχαία» του 
Αγησίλαου. Και φυσικά ήταν πολύ εύκολο, 
μια και η Καίτη απουσίαζε στη δουλειά 
της.
Α-Αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για τη 
νεαρή… 
Μ-Ακριβώς!
Α-Λοιπόν, δεν σου είπα.
Μ-Τι;
Α-Δεν καταστάλαξα ακόμα τι θα ψηφίσω 
στις κοινοτικές εκλογές.
Μ-Δεν εκπλήσσομαι, διότι σε ξέρω πως 
σκέπτεσαι όταν πας στις κάλπες. Σ’ αφήνω 
τώρα, διότι θα έρθει ο αντρούλης μου για 
να πάμε να φάμε έξω, τώρα που δε χρεια-
ζόμαστε και μάσκες. Τα λέμε.
Α-Καλά να περάσετε…
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Εύκολα ο Παναθηναϊκός, «έσπασαν» τις έδρες  
και προκρίθηκαν Προμηθέας Πάτρας και Λάρισα!

Παναθηναϊκός, Προμηθέας Πατρών 
και Κολοσσός Ρόδου προκρίθηκαν 

στην ημιτελική φάση του πρωταθλήμα-
τος της Α1 μπάσκετ και πλέον η μοναδική 
εκκρεμότητα είναι από το ζευγάρι Ολυ-
μπιακός-Περιστέρι.
Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κα-

νένα πρόβλημα με τον Άρη, επικράτησε 
εύκολα και στα δύο πρώτα παιχνίδια κά-
νοντας το 2-0 στις νίκες και θα αντιμετω-
πίσει στα ημιτελικά τη Λάρισα. 
Η Θεσσαλική ομάδα αν και με μειονέ-

κτημα έδρας, ξεπέρασε το εμπόδιο του 
Κολοσσού Ρόδου με δύο συνεχόμενες 
νίκες!
Το ίδιο κατάφερε και ο Προμηθέας Πά-

τρας με αντίπαλο την ΑΕΚ. Κέρδισε και 
στα δύο παιχνίδια αφήνοντας εκτός συ-
νέχειας την Ένωση και θα παίξει με το 

νικητή από το ζευγάρι Ολυμπιακός-Πε-
ριστέρι. Η σειρά είναι στο 1-0 με τους 
«ερυθρόλευκους» να κερδίζουν δύσκολα 
στο ΣΕΦ με 79-67. Το επόμενο παιχνίδι 
είναι στο Περιστέρι (27/5).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
22/5|ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ 63-71
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 8-12, 17-19, 10-21 

22/5|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 109-79 
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-13, 18-11, 28-25, 29-30 

23/5|ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 82-95 
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-25, 20-19, 16-25, 24-26 

24/5|ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 83-82 
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-20, 18-15, 22-24, 18-13, 11-10 (παράταση) 

24/5|ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 65-85 
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-23, 12-25, 16-17, 21-20 

25/5|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ 77-75 
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 19-14, 18-19, 8-17, 12-10 (παράταση) 

25/5|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 79-67 
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-20, 17-15, 23-19, 28-13

MLSMLS
Πισογύρισμα για Μόντρεαλ 
Nέα ήττα (1-2) από Salt Lake

Τη 2η συνεχόμενη ήττα του γνώρι-
σε το Μόντρεαλ, «στραπατσάρο-

ντας» λιγάκι την καλή εικόνα που είχε 
διαμορφώσει στα οκτώ προηγούμε-
να παιχνίδια του (πριν τις δύο ήττες), 
όταν και είχε 6 νίκες και 2 ισοπαλίες. 
 Αυτή τη φορά, παίζοντας στην έδρα του 
μπροστά σε 14.205 θεατές, γνώρισε νέα 
ήττα με 1-2 από το Salt Lake, αν και θα 
μπορούσε το παιχνίδι να είχε τελείως δι-
αφορετική εξέλιξη στο ξεκίνημα... 
Μόλις στο 1ο λεπτό (για την ακρίβεια... 

42 δευτερόλεπτα!), ο Μιχαήλοβιτς άνοι-
ξε το σκορ για τους γηπεδούχους με γκολ 
από τα... αποδυτήρια.
Μάλιστα, λίγο αργότερα (15΄) ο Κιότο 

σημείωσε και 2ο τέρμα, όμως ακυρώθη-
κε (σωστά) ως οφσάιντ ο σκόρερ στο ξεκί-
νημα της προσπάθειάς του...
Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι... έμει-

ναν από ενέργεια και οι παίκτες της Real 
Salt Lake πήραν τα... ηνία του παιχνιδιού, 
χάνοντας έως τη λήξη του πρώτου 45λέ-
πτου δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες για 
να ισοφαρίσουν.
Το ίδιο σκηνικό παίχτηκε και στην επα-

νάληψη. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν 
να «βρουν» το 2ο γκολ που ενδεχομένως 
θα... τελείωνε το παιχνίδι, κι έτσι οι φι-
λοξενούμενοι βρήκαν το κουράγιο μέσα 
σε διάστημα 12 λεπτών να «γυρίσουν» το 
παιχνίδι! 
Πρώτα ο Γκλαντ στο 54’ έκανε το 1-1 και 

στη συνέχεια ο Κόρντοβα στο 66’ έδωσε 
στους Μοντρεαλίτες τη... χαριστική βολή, 
με δυνατό διαγώνιο σουτ από δεξιά. 
Για να είμαστε δίκαιοι πάντως, το σκορ 

αδικεί τους νικητές, οι οποίοι θα μπορού-
σαν κάλλιστα να είχαν σημειώσει ακόμα, 
τουλάχιστον δύο τέρματα, αλλά ευτυχώς 

για τους γηπεδούχους βρέθηκε σε κατα-
πληκτική μέρα ο γκολκίπερ Μπρέζα, που 
έκανε 3-4 εκπληκτικές επεμβάσεις κρα-
τώντας το σκορ σε χαμηλά επίπεδα... 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5: Columbus-LAFC 0-2, 
DC United-Toronto 2-2, Cincinnati-New 
England 2-3, Nashville-Atlanta 2-2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5: Montreal-Salt Lake 1-2, 
Charlotte-Vancouver 2-1, NY City-Chicago 
1-0, Inter Miami-NY Red Bulls 2-0, Dallas-
Minnesota 1-2, San Jose-Kansas City 1-1, 
Austin-Orlando 2-2, Colorado-Seattle 
1-0, LA Galaxy-Houston 0-3, Portland-
Philadelphia 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: LAFC 26, Austin 
24, Dallas 22, Salt Lake 22, LA Galaxy 20, 

Nashville 19, Houston 18, Colorado 18, 
Minnesota 18, Portland 15, San Jose 14, 
Seattle 13, Kansas City 13, Vancouver 11 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Philadelphia 
24, NY City 23, Orlando 21, Montreal 20, 
NY Red Bulls 20, Cincinnati 19, Charlotte 
16, Atlanta 16, New England 15, Inter 
Miami 15, DC United 14, Columbus 13, 
Toronto 12, Chicago 11 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5: LAFC-San Jose, Atlanta-
Columbus, NY Red Bulls-DC United, 
Toronto-Chicago, Montreal-Cincinnati, 
New England-Philadelphia, Orlando-
Dallas, Inter Miami-Portland, Minnesota-
NY City, Colorado-Nashville, Kansas City-
Vancouver, Salt Lake-Houston 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5: LA Galaxy-Austin, 
Seattle-Charlotte

CONFERENCE LEAGUE: ΡΟΜΑ – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1-0CONFERENCE LEAGUE: ΡΟΜΑ – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1-0  

Σήκωσαν την κούπα Ρόμα και… Μουρίνιο

Η Ρόμα επιβλήθηκε με 1-0 (32’ Τζα-
νιόλο) της Φέγενορντ στον τελικό 

των Τιράνων και κατέκτησε το πρώτο 
Conference League της ιστορίας. Ήταν το 
πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τους «τζι-
αλορόσι», ενώ η Φέγενορντ έχασε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Εξάλλου, ο Ζοσέ Μουρίνιο έφτασε τα 

πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια με τέσσερις 

ομάδες και έγινε ο πρώτος προπονητής 
που έχει στο παλμαρέ του τρόπαια και 
από τις τρεις διοργανώσεις της UEFA! 
Ο Μουρίνιο έχει πάρει δύο Champions 

League με την Πόρτο (2004) και 
την Ίντερ (2010), δύο Europa League με 
τους «δράκους» (2003) και τη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ (2017) και πλέον έχει 
και το Conference League με τη Ρόμα. 
Οι «Τζιαλορόσι» έγιναν η πρώτη ιτα-

λική ομάδα που κερδίζει ευρωπαϊκό 
τρόπαιο μετά το 2010 και την Ίντερ του 
«Special One». Ο Πορτογάλος έγινε ο 
δεύτερος μετά τον Τζιοβάνι Τραπατό-
νι που φτάνει τους πέντε ευρωπαϊκούς 
τίτλους. Το μόνο τρόπαιο της UEFA που 
του έχει... γλιστρήσει είναι το ευρωπαϊ-
κό Super Cup, καθώς έχει χάσει και στους 
τρεις τελικούς που έχει δώσει με Πόρ-
το, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.  
                                   © sport-fm.gr, gazzetta.gr

CHAMPIONS LEAGUECHAMPIONS LEAGUE  

«Τιτανομαχία» στο Παρίσι 
Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ διεκδικούν τον ευρωπαϊκό... θρόνο

Το «Stade de France» του Παρισιού 
φιλοξενεί το φετινό τελικό του Τσά-

μπιονς Λιγκ (Σάββατο 28/5, 15:00 ώρα 
Καναδά) με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη 
Λίβερπουλ να διεκδικούν το βαρύτιμο 
τρόπαιο. 
Πρόκειται για «επανάληψη» των τελι-

κών του 1981 και του 2018 για τα δύο με-
γαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου 
– με τους Άγγλους να κατακτούν το τρό-
παιο το 1981 (1-0) συμπτωματικά στο… 
Παρίσι (Park des Princes), με σκόρερ τον 
Άλαν Κένεντι στο 82’ & τη Ρεάλ Μαδρί-
της να θριαμβεύει το 2018 στο «Ολιμπίν-
σκι» του Κίεβου με 3-1 (51’ Μπενζεμά, 
63’, 83’ Μπέιλ – 55’ Μανέ) και να παίρνει 
τη… ρεβάνς.
Οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να κατα-

κτήσουν τον 14ο τίτλο πρωταθλητή Ευ-
ρώπης, ενώ αντίστοιχα η Λίβερπουλ τον 
7ο. Οι δύο αντίπαλοι επίσης, έχουν και 
από τρεις χαμένους τελικούς. 

Όσον αφορά τη Γαλλία, αυτός είναι ο 6ος 
τελικός Κυπέλλου Πρωταθλητριών που 
διοργανώνει. Οι προηγούμενοι πέντε 
ήταν: 1956, Ρεάλ-Ρεμς 4-3 / 1975, Μπά-
γερν-Λιντς 2-0 / 1981, Λίβερπουλ-Ρεάλ 
1-0 / 2000, Ρεάλ-Βαλένθια 3-0  και 2006, 
Μπαρτσελόνα-Άρσεναλ 2-1.

ΠΑΝΟΠΛΗ Η ΡΕΑΛ,  
ΑΜΦΙΒΟΛΟΣ Ο ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ  
Με όλα της τα «όπλα» θα παραταχθεί 

η Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Τσά-
μπιονς Λιγκ. Οι Ισπανοί δεν αντιμετω-
πίζουν προβλήματα τραυματισμών και 
όλοι είναι στη διάθεση του Αντσελότι. 

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ Μαδρί-
της για τον τελικό:
Κουρτουά, Λούνιν, Φουιντίας, Καρβα-

χάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Βαγιέχο, Νάτσο, 
Μαρσέλο, Μεντί, Κρόος, Μόντριτς, Κα-
ζεμίρο, Βαλβέρδε, Βάθκεθ, Θεμπάγι-
ος, Ίσκο, Καμαβινγκά, Αζάρ, Μπενζεμά, 
Ασένσιο, Γιόβιτς, Μπέιλ, Βινίσιους, Ρο-
ντρίγκο και Μαριάνο.
Από πλευράς Λίβερπουλ, ο Φαμπίνιο 

συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση 
την Τετάρτη 25/5 και φαίνεται πως ο 
Γιούργκεν Κλοπ τον υπολογίζει για τον 
τελικό. Το αντίθετο φαίνεται πως ισχύει 
στην περίπτωση του Τιάγκο Αλκαντάρα. 
Ο διεθνής Ισπανός μέσος τραυματίστη-

κε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρό-
νου στο ματς με τη Γουλβς για την 38η 
αγωνιστική της Premier League και δεν 
προπονήθηκε την Τετάρτη 25/5, με τα 
αγγλικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως έκανε 
χαλαρό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ 1-0

Επιστροφή στις... κούπες για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 1-0 
του ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Κύ-

πελλο Ελλάδος. Ο τελικός σημαδεύθη-
κε από επεισόδια. Το ματς, που ξεκίνη-
σε με μισή ώρα καθυστέρηση, διεκόπη 
για περίπου 35 λεπτά μετά το γκολ που 
σημείωσε ο Αϊτόρ με εύστοχο χτύπημα 
πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.
Το τέρμα του Ισπανού έκρινε τον τελικό. 

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 19ο κύ-
πελλο της ιστορίας του. Το τριφύλλι είχε 
κατακτήσει το τελευταίο του Κύπελλο το 
2014 και πάλι απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ο – τυπικά γηπεδούχος –  Παναθηναϊ-

κός, είχε την πρώτη υποψία φάσης στο 
28ο λεπτό αλλά ο Ιωαννίδης δεν κατάφε-
ρε να κάνει το σουτ μετά από σέντρα του 
Χουάνκαρ. Στο 32’ ο Ισπανός διαιτητής 
Λαόθ έδωσε πέναλτι για τον Παναθηναϊ-
κό. Ο Βιεϊρίνια σε μία προσπάθειά του να 

διώξει τη μπάλα βρήκε στο πρόσωπο τον 
Γκατσίνοβιτς. Ο Ισπανός διαιτητής έδειξε 
την παράβαση αφού συμβουλεύθηκε το 
VAR.
Ο Αϊτόρ εκτέλεσε εύστοχα δίνοντας 

προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Οι παί-
κτες του τριφυλλιού πανηγύρισαν στην 
πλευρά που ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. 
Εκείνοι εκτόξευσαν αντικείμενα και μία 
πέτρα βρήκε τον σκόρερ του Παναθηναϊ-
κού στο χέρι, με αποτέλεσμα ο διαιτητής 
να δώσει εντολή για διακοπή του αγώνα. 
Ο τελικός συνεχίστηκε μετά από σχεδόν 
35 λεπτά.
Μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός είχε 

μία καλή στιγμή με τον σκόρερ του στο 
37ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα οι τυ-
πικά γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαι-
ρία με τον Ιωαννίδη. Λίγο πριν το τέλος 
του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ έφτασε 

κοντά στο γκολ. Στο 44’ ο Ζίβκοβιτς έκανε 
τη σέντρα αλλά ο Άκπομ δε βρήκε καλά 
τη μπάλα κι εκείνη κατέληξε στα χέρια 
του Μπρινιόλι.
Στο 47’ ο Παναθηναϊκός είχε νέα μεγάλη 

ευκαιρία. Ο Παλάσιος βρήκε τον Γκατσί-
νοβιτς που σούταρε αλλά η μπάλα κό-
ντραρε και έφυγε κόρνερ.
Στο 58ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά 

στο γκολ. Ο Μπίσεσβαρ έκλεψε από τον 
Πέρεθ κοντά στη μεσαία γραμμή, μπήκε 
μέσα στην περιοχή αλλά πλάσαρε άουτ. 
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πίεζε για το 
τέρμα της ισοφάρισης. Στο 79’ ο Σβαμπ 
πήρε την κεφαλιά και ο Κώτσιρας έδιωξε 
λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή!
Η ομάδα του Λουτσέσκου είχε κι άλλες 

καλές στιγμές με τον Μιτρίτσα και τον 
Καντουρί αλλά δεν κατάφερε να βρει 
δίχτυα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυ-
στερήσεων ο ΠΑΟΚ έχασε νέα μεγάλη 
ευκαιρία. Ο Μπρινιόλι έδιωξε άσχημα 
μετά από γέμισμα του Μιτρίτσα αλλά ο 
Χουάνκαρ έδιωξε προτού οι παίκτες των 
τυπικά φιλοξενούμενων γίνουν πιο απει-
λητικοί. Αυτή ήταν και η τελευταία μεγά-
λη φάση του τελικού.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ):  
Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σένκεφελντ, 
Χουάνκαρ, Βιγιαφάνιες (68’ Κουρμπέ-
λης), Πέρεθ, Παλάσιος (93’ Σάρλια),  
Γκατσίνοβιτς (76’ Αλεξανδρόπουλος), 
Αϊτόρ, Ιωαννίδης (75’ Καρλίτος)
ΠΑΟΚ (ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ): Πασχαλάκης,  
Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια 
(46’ Σίντλεϊ), Αουγκούστο (52’ Σβαμπ), 
Κούρτιτς, Ζίβκοβιτς, Σοάρες  
(46’ Καντουρί), Μπίσεσβαρ  
(62’ Μιτρίτσα), Άκπομ (67’ Τσόλακ)
                                              © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 57-58 
Δεύτερη σερί κούπα για τους Τούρκους
Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε με 

58-57 της Ρεάλ Μαδρίτης στον 
τελικό της Ευρωλίγκας και κατέκτησε 
το τρόπαιο. Αυτή ήταν η δεύτερη σερί 
κούπα για την ομάδα της Τουρκίας. Ο 
Βασίλιε Μίσιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ 
του τελικού με 23 πόντους.
Σημαντικές βοήθειες έδωσε ο Τιμπόρ 

Πλάις με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο 
Σέιν Λάρκιν πέτυχε 10 πόντους.
Η Ρεάλ είχε πρώτο σκόρερ τον Ταβάρες 

που σημείωσε double double με 14 πό-
ντους και 11 ριμπάουντ. Ο σέντερ των 
Ισπανών ήταν και ο μοναδικός που ολο-
κλήρωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθ-
μό πόντων. Ο Γιουλ πέτυχε 9 πόντους. 
Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four 
αναδείχτηκε ο Βασίλιε Μίσιτς. Ο Σέρβος 

γκαρντ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ 
της Ευρωλίγκας, πήρε το βραβείο για 
δεύτερη διαδοχική χρονιά.
Οι δύο αντίπαλοι για να παίξουν στον 

τελικό, είχαν αποκλείσει στα ημιτελι-
κά, η Εφές τον Ολυμπιακό με 77-74 (με 
τρίποντο του Μίσιτς σε νεκρό χρόνο) 
και η Ρεάλ στον ισπανικό «εμφύλιο» τη 
Μπαρτσελόνα με 86-83. Στον αγώνα κα-
τάταξης για την 3η θέση η Μπαρτσελόνα 
επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 84-74.

Τα δεκάλεπτα του τελικού:  
15-14, 34-29, 42-40, 57-58

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ 3 (1/7 
σουτ, 1/3 βολές), Ράντολφ 6 (2), Ρού-
ντι 2 (1/7 σουτ), Αμπάλδε 2 (1/9 σουτ, 

3 κλεψίματα), Χάνγκα 5 (1/4 τρίποντα), 
Ντεκ 5 (1/5 σουτ), Πουαριέ 5 (4 ριμπά-
ουντ), Ταβάρες 14 (5/8 δίποντα, 4/6 βο-
λές, 11 ριμπάουντ), Γιουλ 9 (3/10 σουτ, 
6 ασίστ), Γιαμπουσέλε 3 (0/6 τρίποντα), 
Τέιλορ 3 (1)
Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 

10 (3/7 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 1/3 βο-
λές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), 
Μπομπουά, Σίνγκλετον 4 (2/7 σουτ, 
7 ριμπάουντ), Μπράιαντ (0/3 σουτ, 8 
ριμπάουντ), Μόερμαν (6 ριμπάουντ), 
Πλάις 19 (7/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 
2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Μίτσιτς 23 
(4/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/4 βο-
λές, 4 λάθη), Άντερσον, Ντάνστον 2                          

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Υπεγράφησαν οι 
συμβάσεις για τη  
διπλή ανάπλαση

Ένα δεύτερο κύπελλο γεμάτο νέ-
κταρ γεύτηκαν την Κυριακή 22/5 

οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, καθώς 
την επόμενη ημέρα του τελικού υπε-
γράφησαν από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη (Ερασιτέχνης και ΠΑΕ Παναθη-
ναϊκός, Δήμος Αθηναίων, τράπεζες) οι 
συμβάσεις της διπλής ανάπλασης. Η 
κίνηση των 59 μελών του Ερασιτέχνη 
να κινηθούν νομικά για να καθυστερή-
σουν τις διαδικασίες έπεσε στο κενό, 
αφού τα νομικά επιτελεία όλων των 
μερών έκριναν ότι δεν υπάρχει κανέ-
νας λόγος να μην υπογραφούν οι συμ-
βάσεις. Το επόμενο βήμα θα γίνει με τη 
δημοπράτηση του έργου, που αναμέ-
νεται τον Ιούνιο. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 

οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Πα-
ναθηναϊκού (γραφεία, κλειστό γήπεδο 
3.100 θέσεων, κολυμβητήριο, προπο-
νητήρια κ.λπ.) θα παραδοθούν μέχρι 
το 2024, ενώ δύο χρόνια αργότερα 
θα είναι έτοιμο και το ποδοσφαιρικό 
γήπεδο, προδιαγραφών FIFA – UEFA 
4 αστέρων και χωρητικότητας μέχρι 
40.000 θεατών, με όρους χρήσης που 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά από το 
Δήμο Αθηναίων.
Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να 

παραμείνει έως τότε στη Λεωφόρο, 
αλλά αυτό θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό 
από τις επιθεωρήσεις της UEFA, κλιμά-
κιο της οποίας αναμένεται την ερχομέ-
νη εβδομάδα στην Αθήνα, προκειμέ-
νου να ελέγξει το γήπεδο και να δώσει 
άδεια διεξαγωγής των ευρωπαϊκών 
αγώνων του, που φέτος θα ξεκινήσουν 
από τον 3ο και όχι το 2ο προκριματικό 
γύρο του Conference League. 
Με την κατάκτηση του Κυπέλλου, οι 

«πράσινοι» γλίτωσαν ένα γύρο και 20 
ημέρες και στην κλήρωση της 18ης Ιου-
λίου (4 και 11 Αυγούστου τα παιχνίδια) 
θα είναι στο γκρουπ των αδυνάτων. 
Εάν προκριθούν, στα πλέι οφ θα είναι 
στο γκρουπ των ισχυρών!

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

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

Η ταυτόχρονη είσοδος 
στο NATO της Ελλάδας και 

της Τουρκίας δεν ήταν ένα τυχαίο 
γεγονός. Οι ΗΠΑ την περίοδο εκεί-
νη, με την επέκταση του NATO και τη 
δημιουργία της ΝΑ Πτέρυγας, ήθε-
λαν να αποτρέψουν την επέκταση 
της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης 
πρoς Νότο, δηλαδή προς Ελλάδα και 
Τουρκία. Να διευκρινίσουμε, όχι την 
εδαφική επέκταση, αλλά την επέ-
κταση της επιρροής της.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© pontosnews.gr

Έκτοτε, οι δύο αυτές χώρες, για το NATO, 
την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, απο-
τελούν έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι 
απαραίτητος για την εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένων σκοπών της Συμμαχίας.
Οι καιροί άλλαξαν, η Σοβιετική Ένω-

ση και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας δια-
λύθηκαν, αλλά το ΝΑΤΟ, αντί να διαλυ-
θεί, επεκτάθηκε και επεκτείνεται. Σε ό,τι 
αφορά την περιοχή μας, έγιναν μέλη του 
ΝΑΤΟ η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Αλβα-
νία, τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο, πιθανόν 
να ακολουθήσει η είσοδος του Κοσσυφο-
πεδίου, ενώ μένουν σε «εκκρεμότητα» η 
Σερβία και η Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Παρά 
τις κοσμογονικές αλλαγές σε γεωπο-
λιτικό επίπεδο, με κορυφαίες εκείνες 
που σχετίζονται με την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης, όπως αποδείχτηκε 
από τις ανάγκες του NATO στον πρόσφα-
το πόλεμο της Ουκρανίας, η ΝΑ Πτέρυγα 

του NATO παραμένει σημαντικός επιχει-
ρησιακός βραχίονας της Συμμαχίας. Η 
Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, το Ιόνιο, το 
Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, τα Στενά, 
ο Εύξεινος Πόντος, όλα αυτά είναι απα-
ραίτητοι παράγοντες για την επιχειρησι-
ακή δραστηριοποίηση και παρουσία του 
ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή.
Να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια, 

από το 1952 και εντεύθεν, η Τουρκία, 
εκμεταλλευόμενη το μέγεθός της, την 
ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση – από 
ορισμένους θεωρείται μεγαλύτερης γε-
ωπολιτικής αξίας από αυτήν της Ελλάδας 
–, αλλά και την αδυναμία της Ελλάδας να 
διεκδικήσει ενεργό ρόλο στα τεκταινόμε-
να στη Συμμαχία, επέτρεψαν στην Τουρ-
κία να αποκομίσει κέρδη εις βάρος της 
χώρας μας.
Η εθνοκάθαρση των Ελλήνων της Κων-

σταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέ-
δου, οι απελάσεις των Ελλήνων της Κων-
σταντινούπολης, η εισβολή στην Κύπρο, 

η σκανδαλώδης στάση της Συμμαχίας 
στις προκλήσεις αλλά και στις επεκτατι-
κές διαθέσεις της Τουρκίας εις βάρος της 
Ελλάδας, αποτελούν χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα των κερδών που αποκόμισε 
η Τουρκία εις βάρος της Ελλάδας, με την 
ανοχή και μερικές φορές με τη στήριξη 
της Συμμαχίας.

Φυσικά, ορισμένα από τα κέρδη τα απο-
κόμισε μετά την αποχώρηση της Ελλάδας 
από το στρατιωτικό σκέλος του NATO το 
1974.

Ένα άλλο τεράστιο κέρδος που αποκόμι-
σε η Τουρκία από τη συμμετοχή της στο 
NATO, είναι η κάλυψη και η ανοχή που 
της δόθηκε, ως «αντάλλαγμα» στη συμ-
μετοχή της, για την εθνοκάθαρση – γε-
νοκτονία του κουρδικού λαού, που στην 
Τουρκία αριθμεί τα 20 εκατομμύρια ψυ-
χές.
Τώρα, με αφορμή την είσοδο της Φιν-

λανδίας και της Σουηδίας στο NATO, η 
Τουρκία επιχειρεί και πάλι να καταστήσει 

συνενόχους τα κράτη – μέλη της Συμμαχί-
ας στο διαχρονικό έγκλημα που διαπράτ-
τει εναντίον των Κούρδων, τη φορά αυτή 
και εκτός των δικών της συνόρων. Όλοι 
γνωρίζουν, ότι η Τουρκία έχει εισβάλει με 
δεκάδες χιλιάδες στρατό στη Συρία και το 
Ιράκ και διαπράττει εγκλήματα πολέμου 
εναντίον των Κούρδων, των Αράβων και 
των Ασσυρίων. Τώρα, με το βέτο εναντίον 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας, εκβιά-
ζει τις χώρες – μέλη του NATO, να γίνουμε 
όλοι συνένοχοι στο έγκλημα αυτό.

Όσο για τη «φωλιά τρομοκρατίας», που 
κατηγορεί τις δύο σκανδιναβικές χώρες, 
το άντρο της τρομοκρατίας είναι η ίδια 
η Τουρκία, που φιλοξενεί, εκπαιδεύει 
και εξοπλίζει το ISIS, την Αλ Κάιντα – Αλ 
Νούσρα, τη Μουσουλμανική Αδελφότη-
τα, τη Χαμάς και κάθε καρυδιάς… καρύ-
δι της ισλαμικής τρομοκρατίας. Καλείται 
λοιπόν το NATO να αποδείξει εάν θα γίνει 
συνένοχος στο έγκλημα.

Όσο για την Τουρκία, που συνεχώς πα-
ραπονείται, θα πρέπει να της υπενθυμί-
σουν οι αρμόδιοι στην Ουάσιγκτον και τις 
Βρυξέλες ότι εάν η Τουρκία δεν ήταν στο 
NATO, τώρα θα ήταν διαμελισμένη.

• Υ.Γ.: Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία 
έδωσε στο ελληνικό ΥΠΕΞ κατάλογο με 
άτομα των οποίων ζητάει την έκδοση από 
την Ελλάδα. Σε ποια φάση βρισκόμαστε 
άραγε στο θέμα αυτό;

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

Ο Γόρδιος ΔεσμόςΟ Γόρδιος Δεσμός
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Ιουνίου 

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΜΠΟΣ 

(από Καστρί, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

(από Καστρί, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΣΑΤΑΣ ΖΕΡΓΙΩΤΗ 

(από Χωματάδα Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΟΛΥΖΩΗ 
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ 

(από Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Μαΐου

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ 

(από Μεγαλόπολη Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

(από Αργοστόλι Κεφαλληνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΠΕΡΙΚΛΗ 
ΦΙΛΗ 

(από Γαργαλιάνους Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΓΙΑΝΝΙΑ 

(από Σελλασία Λακωνίας)

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)

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)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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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...

Απεβίωσε στο Μόντρεαλ η αείμνηστη Μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ετών 84, από Ανάληψη Μεσσήνης, το γένος Γιανουλάκης)

Η σορός της θα εκτεθεί 
στο νεκροπομπείο AETERNA

55 rue Gince, Montreal

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Κυριακή 29 Μαΐου 2022 

από 4 μ.μ. έως 9 μ.μ.

Η Κηδεία θα τελεστεί 
τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 

στις 11 το πρωί από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, 

(3780 Chem. du Souvenir, Laval, 
QC H7V 1Y3)

Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παραβρεθούν

Τα παιδιά: 
Ουρανία & Νικόλαος Σιόζος, 

Παναγιώτα & Φώτιος Καραμπάτσος
Τα εγγόνια: 

Γκόλφω & Σταυρούλα Σιόζος, 
Ιωάννα & Γιάννης Καραμπάτσος

Τα αδέλφια: 
Μαρία Ιορδανίδου, 

Αθανάσιος & Δέσποινα Γιαννουλάκη, 
Ευαγγελία Γιαννουλάκη, 

Χρήστος Τούρλας, 
Ευγενία Αθανασοπούλου

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι εδώ 

και στην Ελλάδα.

Δωρεές στη Φιλόπτωχο του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Τεσσαρα κονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΦΛΑΡΑΚΟΣ 

(από Μεθώνη Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ 

(από Τάλαντα Μολάων Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΝΕΓΑ 
(από Σκάλα Λακωνίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

29 Μαΐου 1453: Όταν «η Πόλις εάλω...» 
Καμία άλλη ημερομηνία δεν έχει εντυ-

πωθεί στο συλλογικό υποσυνείδη-
το του Ελληνισμού όσο η 29η Μαΐου, η 
«αποφράς ημέρα», οπότε η Κωνσταντι-
νούπολη, η «βασσιλίς των πόλεων» κυρι-
εύθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους.
Η πολιορκία και η πτώση της Πόλης 

ήταν το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πε-
ριόδου συρρίκνωσης οπότε και οι Τούρ-
κοι (Σελτζούκοι και Οθωμανοί) έθεταν 
υπό την κυριαρχία τους τα εδάφη της 
πάλαι ποτέ κραταιάς αυτοκρατορίας. 
Έτσι, τις παραμονές της Άλωσης, η Ανα-
τολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρχε 
μόνο κατ’ όνομα. Η επικράτειά της αφο-
ρούσε μόνο την περιοχή γύρω από την 
Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες περιο-
χές, όπως το Δεσποτάτο του Μυστρά.
Το 1451 αναρριχάται στον οθωμανικό 

θρόνο ο Μωάμεθ ο Β’. Ο νεαρός Σουλ-
τάνος ονειρεύεται να καταλάβει τη Βασι-
λεύουσα, προκειμένου να δημιουργήσει 
μια κραταιά Αυτοκρατορία στη θέση της 
παλιάς Ρωμαϊκής. Έτσι, παρά το γεγονός 
ότι η Πόλη τελούσε ήδη φόρου υποτελής, 
ο Μωάμεθ αποφασίζει να της δώσει το 
τελειωτικό χτύπημα.
Το Βυζάντιο, σε εκείνη την κρίσιμη στιγ-

μή, εναποθέτει τις ελπίδες του στη Ρώμη, 
η οποία ζητά σαν αντάλλαγμα την Ένωση 
των Εκκλησιών με τους δικούς της όρους. 
Το 1451, η Σύνοδος Φεράρας – Φλωρε-
ντίας επικύρωσε την πλήρη υποταγή της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρωμαιοκαθο-
λική, όμως δεν έγινε ποτέ δεκτή από τους 
Βυζαντινούς, οι οποίοι είχαν χωριστεί σε 
«Ενωτικούς» και «Ανθενωτικούς». 
Ο διχασμός ακύρωσε στην πράξη τη 

συμφωνία. 
Παραμονές της Άλωσης, ο Κωνσταντί-

νος Παλαιολόγος κάνει μια απέλπιδα 
προσπάθεια, στέλνοντας πρεσβεία στον 
πάπα Νικόλαο Ε’ για να ζητήσει βοήθεια. 
Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένω-
ση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το 
αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει στην 
Κωνσταντινούπολη ιερείς, προκειμένου 
να πείσουν το λαό για την αναγκαιότητα 
της Ένωσης.
Οι απεσταλμένοι του Πάπα, καρδινά-

λιος Ισίδωρος και ο αρχιεπίσκοπος Μυ-
τιλήνης Λεονάρδος, λειτούργησαν στην 
Αγία Σοφία, προκαλώντας την αντίδρα-
ση του κόσμου, που ξεχύθηκε στους 
δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες, όπου 
λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικε-
φαλής το μετέπειτα πατριάρχη Γεννάδιο 
Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε 
ήταν «Την γαρ Λατίνων ούτε βοήθει-
αν ούτε την ένωσιν χρήζομεν. Απέστω 
αφ’ ημών η των αζύμων λατρεία». 
Το μίσος για τους Λατίνους δεν ήταν μόνο 
θρησκευτικό αλλά και πολιτικό, αφού 
ο λαός δεν ξέχασε ποτέ τη βαρβαρότη-

τα που επέδειξαν οι Σταυροφόροι στην 
πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 
1204, που στην ουσία προκάλεσε και την 
αρχή του τέλους για την Αυτοκρατορία.
Σε αντίθεση με τους Γενουάτες και τους 

Βενετσιάνους, οι Οθωμανοί συμπεριφέ-
ρονταν καλύτερα προς τους χριστιανούς. 
Πολλοί, βλέποντας ότι οι χριστιανοί είχαν 
υψηλές θέσεις στην οθωμανική διοίκηση, 
κυριαρχούσαν στο εμπόριο και πλήρω-
ναν λιγότερους φόρους, θεώρησαν κα-
λύτερη την οθωμανική αντί της λατινικής 
κυριαρχίας. Την παράταξη αυτή εξέφραζε 
ο Λουκάς Νοταράς, ο οποίος εκστόμισε 
και την περίφημη φράση «Καλύτερα να 
δω στην Πόλη τούρκικο φακιόλι παρά 
λατινική καλύπτρα».
Στις 7 Απριλίου, μπροστά στην Πύλη 

του Αγίου Ρωμανού, ο Μωάμεθ στήνει 
τη σκηνή του, ξεκινώντας ουσιαστικά την 
πολιορκία της Πόλης. Με στρατό 150.000 
ανδρών, ναυτικό 400 πλοίων αλλά και 
το πιο σύγχρονο πυροβολικό, οι Τούρκοι 
βρέθηκαν απέναντι σε μόλις 7.000 άν-
δρες, οι 2.000 από τους οποίους ήταν μι-
σθοφόροι, κυρίως Ενετοί και Γενουάτες. 
Τη στιγμή της πολιορκίας η Πόλη είναι 
σκιά του εαυτού της, έχοντας πληθυσμό 
μόλις 50.000 κατοίκων που αντιμετώπιζε 
προβλήματα επισιτισμού. Ο κλοιός γύρω 
από την Κωνσταντινούπολη κλείνει και τα 
τείχη της σφυροκοπούνται καθημερινά 
από τα κανόνια του Μωάμεθ.
Παρά το ναυτικό αποκλεισμό, ένας 

στολίσκος με εφόδια υπό τον πλοίαρχο 
Φλαντανελλά κατορθώνει στις 20 Απρι-
λίου 1453 να διασπάσει τον τουρκικό 
κλοιό μετά από φοβερή ναυμαχία και 
να εισέλθει στον Κεράτιο, αναπτερώ-
νοντας τις ελπίδες των πολιορκούμε-
νων. Η κίνηση αυτή προβλημάτισε το 
Σουλτάνο, ο οποίος αντιλήφθηκε πως 
δεν αρκούσαν μόνο οι χερσαίες δυνά-
μεις για την κατάληψη της Πόλης αλλά 
έπρεπε με κάποιο τρόπο το ναυτικό 
να βρεθεί στον Κεράτιο, ο οποίος ήταν 
φραγμένος από μια τεράστια αλυσίδα. 
Με τη βοήθεια ενός Ιταλού μηχανικού 
κατασκεύασε δίολκο και τη νύχτα της 
21ης προς την 22α Απριλίου, 70 περίπου 

πλοία σύρθηκαν από το Βόσπορο προς 
τον Κεράτιο. Η κατάσταση για τους πο-
λιορκούμενους έγινε πλέον απελπι-
στική, καθώς έπρεπε να αποσπάσουν 
δυνάμεις από τα τείχη για να προστα-
τεύσουν την Πόλη από την πλευρά του 
Κεράτιου, όπου δεν υπήρχαν τείχη. 
Στις 21 Μαΐου, ο σουλτάνος έστειλε πρέ-
σβη στην Κωνσταντινούπολη. Ζητούσε 
την παράδοση της πόλης, με την υπόσχε-
ση να επιτρέψει στον Αυτοκράτορα και 
σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με 
τα υπάρχοντά τους. Επίσης, θα αναγνώ-
ριζε τον Κωνσταντίνο ως ηγεμόνα της 
Πελοποννήσου, ενώ θα εγγυόταν για την 
ασφάλεια του πληθυσμού που θα παρέ-
μενε στην Πόλη.
Ο Παλαιολόγος απαντά με αποφασιστι-

κότητα αλλά και αξιοπρέπεια: δέχονταν 
να πληρώσει υψηλότερους φόρους υπο-
τέλειας και να παραμείνουν στα χέρια 
των Τούρκων όλα τα κάστρα και τα εδά-
φη που είχαν στο μεταξύ κατακτήσει. 
Για την Κωνσταντινούπολη όμως δή-
λωσε: «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ’ 
ἐμὸν ἐστίν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων 
ἐν ταύτῃ• κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτο-
προαιρέτως άποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισό-
μεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν. (Το να σου (παρα)
δώσω όμως την πόλη ούτε σε εμένα 
επαφίεται ούτε σε άλλον από τους κα-
τοίκους της – διότι με κοινή απόφαση οι 
πάντες θα αποθάνουμε αυτοπροαίρετα 
και δε θα υπολογίσουμε τη ζωή μας). 
Το βράδυ της 28ης Μαΐου τελείται στην 
Αγία Σοφία η τελευταία Θεία Λειτουργία. 
Εκεί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και 

υπερασπιστές της Πόλης μεταλαμβάνουν 
και ο αυτοκράτορας εμψυχώνει το λαό. 
Κατά την πρώτη πρωινή ώρα της Τρίτης 
29 Μαΐου, εκδηλώνεται τουρκική επίθεση 
από τρεις πλευρές συγχρόνως. Οι Βυζαντι-
νοί καταφέρνουν να αποκόψουν τις υπό-
γειες σήραγγες απ’ όπου οι Τούρκοι προ-
σπαθούν να περάσουν κάτω από τα τείχη. 
Παρά την αριθμητική υπεροχή των Οθω-
μανών οι Βυζαντινοί τους απωθούν και 
αποκρούουν με επιτυχία τις δύο επιθέ-
σεις. Όμως ο Μωάμεθ Β’ οργάνωσε πολύ 
προσεκτικά την τρίτη και τελευταία επίθε-

ση. Επιτίθεται κοντά στην πύλη του Αγίου 
Ρωμανού, όπου πολεμά ο Παλαιολόγος. 
Ένας από τους κύριους υπερασπιστές της 
πόλης, ο Γενουάτης Ιουστινιάνης, τραυ-
ματίζεται και αναγκάζεται να εγκαταλεί-
ψει τον αγώνα. Αυτή υπήρξε και η ανεπα-
νόρθωτη απώλεια για τους αμυνόμενους. 
Τελικώς η Πόλη πέφτει και τα στήφη των 
Οθωμανών εισέρχονται εντός των τειχών, 
όπου και επιδίδονται σε τριήμερες λεη-
λασίες. Το βράδυ, ο Μωάμεθ -ο επονο-
μαζόμενος πλέον και Πορθητής- εισήλθε 
πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευ-
χήθηκε στον Αλλάχ «αναβάς επί της Αγί-
ας Τραπέζης».
Αυτή ήταν και η τελευταία πράξη του 

δράματος που έμελλε να αλλάξει συνο-
λικά την ανθρώπινη Ιστορία, όχι μόνο 
την ελληνική. Κι αυτό, γιατί με την εγκα-
τάσταση των Οθωμανών στην Ανατολική 
Μεσόγειο πλήθος λογίων Ελλήνων θα 
μετοικίσουν στη Δύση, μεταλαμπαδεύ-
οντας έτσι τα κλασσικά και βυζαντινά 
χειρόγραφα. Επιπλέον, με την οθωμα-
νική κυριαρχία στην περιοχή κλείνουν οι 
χερσαίοι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανα-
τολή, ωθώντας έτσι τις μεγάλες ναυτικές 
δυνάμεις της Δύσης σε αναζήτηση ναυτι-
κών οδών, εγκαινιάζοντας την Εποχή των 
Μεγάλων Ανακαλύψεων.
Για εμάς, η Άλωση της Πόλης, η πτώση 

του Βυζαντίου, θα καταγραφεί στη συλ-
λογική μνήμη ως το τέλος μιας εποχής 
δόξας, που θα δώσει τη θέση της στην 
Τουρκοκρατία για τους επόμενους τέσ-
σερις με πέντε αιώνες. Πιο ουσιαστικά 
όμως, η Άλωση θα σηματοδοτήσει το 
πολιτικό τέλος του Ελληνισμού και την 
αποκοπή του από τα μεγάλα γεγονότα 
της Αναγέννησης που ακολουθούσαν. 
Η λαϊκή παράδοση απέδωσε το γεγονός 
με τους περίφημος «λαϊκούς θρήνους» 
και από την πρώτη στιγμή φρόντισε να 
μυθοποιήσει, τόσο το θάνατο του Παλαι-
ολόγου όσο και την ίδια την πτώση της 
Πόλης. Έτσι, στη λαϊκή μυθολογία απο-
τυπώθηκε ο θρύλος του μαρμαρωμένου 
βασιλιά, του μοναχού με τα μισοτηγανι-
σμένα ψάρια αλλά και της Κερκόπορτας, 
η οποία έμεινε ανοιχτή, επιτρέποντας 
στους Τούρκους να εισέλθουν στην Πόλη.
Αλλόκοτα περιστατικά, επενέργεια των 

στοιχείων της φύσης, ακόμη και οι ουρά-
νιες δυνάμεις, όλα επιστρατεύονται στη 
λαϊκή αντίληψη, προκειμένου να μετα-
δώσουν το τραγικό γεγονός και μαζί μ’ 
αυτό την ατέρμονα επαναλαμβανόμενη 
ευχή:
«Σώπασε κυρά-Δέσποινα  
και μη πολύ δακρύζεις 
Πάλι με χρόνους με καιρούς,  
πάλι δικά μας είναι»
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Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 844

Σταθερότητα στα οικονομικά 
σας! Αυτός είναι ο στόχος σας, εφόσον 
το διάστημα αυτό αναζητάτε την οικο-
νομική ασφάλεια, είστε πιο λογικοί και 
προσγειωμένοι, κι αυτό μπορεί να σας 
βοηθήσει να κάνετε σημαντικά βήματα 
στα οικονομικά σας, ειδικά αν βλέπετε 
τα μετρητά σας να εξανεμίζονται εν ριπή 
οφθαλμού!

Η εστίασή σας στην καριέρα σας 
και στο μελλοντικό προγραμματισμό επι-
ταχύνεται, καθώς η Αφροδίτη θα βρίσκε-
ται στον Ταύρο και στον φιλόδοξο δέκατο 
οίκο σας. Όλες αυτές οι συναρπαστικές 
ιδέες που αναπτύξατε μπορούν τώρα να 
εφαρμοστούν με ένα στρατηγικό σχέδιο. 
Ίσως ακόμα και να λάβετε χρήματα από 
την εργασία σας με τη μορφή μπόνους.

Ακτινοβολείτε από υγεία και 
ευεξία! Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε 
ένα νέο, πιο υγιή τρόπο ζωής. Μπορεί 
να θέλετε να πάτε σε ένα γυμναστήριο, 
να ασχοληθείτε με την προπόνηση, ακο-
λουθώντας τη λογική ότι ό,τι κάνετε θα 
πρέπει να το τηρήσετε ευλαβικά. Είναι 
πολύ πιθανό να κολλήσετε σε ένα πρό-
γραμμα, να σας γίνει συνήθεια.

Η αυτοεκτίμησή σας και η αυτο-
πεποίθησή σας εκτινάσσονται στα ύψη, 
καθώς αποδεικνύετε σε όλους – αλλά κυ-
ρίως στον εαυτό σας – ότι η γοητεία σας 
δεν έχει όρια! Αυτό το διάστημα μπορεί-
τε να έλξετε κοντά σας όποιον/α θέλετε. 
Ελέγξτε όμως: Η σχέση σας και η δουλειά 
σας αντικατοπτρίζουν τις αξίες σας; Εάν 
όχι, αλλάξτε τα πράγματα.

Φανταστείτε τον εαυτό σας να 
ξεφεύγει από τη ρουτίνα και να απολαμ-
βάνει την περιπέτεια και τη ζωή! Έχετε 
μεγάλα οράματα, ψάχνετε το καλύτερο 
στον έρωτα και τη ζωή. Η αλήθεια είναι 
ότι το σύμπαν μπορεί να σιγοντάρει την 
επαγγελματική ανέλιξη που αναζητάτε 
και να κάνει πραγματικότητα τα πιο τρε-
λά σας όνειρα στην αγάπη.

Ένα κύμα δροσερού καλοκαιρι-
νού αέρα καταφτάνει στη ζωή σας, κα-
θώς η Αφροδίτη βρίσκεται στον Ταύρο 
και στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας. Ο αι-
σθησιασμός και ο ρομαντισμός σας αυ-
ξάνονται, βάζετε στην άκρη τις υποχρε-
ώσεις σας για να ζήσετε στο έπακρο τον 
έρωτα και τη ζωή. Βγείτε από το γραφείο 
σας, διασκεδάστε και φλερτάρετε.

Έχετε μια έντονη συναισθηματι-
κή διάθεση, αναζητάτε την ηρεμία και την 
άνεση του σπιτιού σας, καθώς η Αφρο-
δίτη θα βρίσκεται στον Ταύρο και στον 
πνευματικό και νωχελικό δωδέκατο οίκο 
σας. Πάτε πίσω στο παρελθόν, το μυαλό 
σας τρέχει σε ευχάριστες αναμνήσεις με 
τα μέλη της οικογένειάς σας ή τους στε-
νούς φίλους σας ή μια παλιά αγάπη.

Η αγάπη και τα οικονομικά 
μπορεί να αναμειχθούν αυτό το μήνα, 
εφόσον η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον 
Ταύρο και στον όγδοο οίκο σας, των 
κοινών οικονομικών πόρων. Νιώθετε 
ότι εσείς και ο σύντροφός σας έχετε μια 
κοινή αποστολή, όπως να ξεκινήσετε ένα 
ταμείο ή ακόμα και να ανοίξετε μια επι-
χείρηση ως συνεργάτες.

Αυτό που χρειάζεστε περισ-
σότερο είναι να φροντίσετε τον εαυτό 
σας και τους άλλους. Για εσάς, η διαχω-
ριστική γραμμή μεταξύ προσφοράς και 
λήψης είναι ελάχιστα αντιληπτή, αλλά 
αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
χαλαρώσετε μόνοι σας. Αναζητάτε τη 
θαλπωρή του σπιτιού σας ή λίγους επί-
λεκτους φίλους κοντά σας.

Μπορείτε να αποκομίσετε οικο-
νομικά οφέλη διαμέσου της τεχνολογίας. 
Τώρα που η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον 
Ταύρο και στον ενδέκατο οίκο σας, της 
τεχνολογίας, ενδεχομένως ένα ψηφιακό 
έργο θα μπορούσε να γίνει viral. Τ’ αστέ-
ρια σάς χαρίζουν μια πιο ανάλαφρη διά-
θεση, κάνετε ένα ωραίο διάλειμμα από 
τη συνηθισμένη εσωστρεφή φύση σας.

Η δύναμή σας και η επιθυμία 
σας για συντροφικότητα γίνονται ακόμη 
πιο ισχυρές. Η έμφυτη ανάγκη σας για 
μοναξιά ηρεμεί λίγο και έχετε διάθεση για 
παρέα. Αυτή η διπλωματική ατμόσφαιρα 
είναι ευλογία για τη σχέση σας, καθώς τεί-
νετε να τα κάνετε όλα μόνοι σας, αναλαμ-
βάνοντας περισσότερα από όσα μπορείτε 
να διαχειριστείτε ανθρώπινα.

Η ηρεμία και η μοναξιά τρέ-
φουν την ψυχή σας, αλλά όχι τώρα. Η 
Αφροδίτη βρίσκεται στον Ταύρο και 
στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας κά-
νοντάς σας κοινωνικούς και επικοινωνι-
ακούς. Ξεκινήστε να συζητάτε με δικούς 
σας ανθρώπους, για κάτι, που μόνο 
κάποιος που μοιράζεται το DNA σας θα 
μπορούσε ενδεχομένως να καταλάβει.
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1679: Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, 
που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την 
αυθαιρεσία της εξουσίας.

1821: Ο ψαριανός πυρπολητής Δημήτριος Παπανι-
κολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα 
και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι 
Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με 
φόβο την άνιση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, 
αναθαρρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους (η 
Ναυμαχία της Ερεσού).

1855: Υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της 
Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμ-
φωνία, η «Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας». Με 
την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολο-
γήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.

1942: Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στήνουν 
ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματί-
ζουν σοβαρά τον αρχηγό τής Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέι-
ντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα («Επιχείρηση 
Ανθρωποειδές»).

1960: Ο τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανα-
τρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της 
χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν 
Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει 
στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.

27 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

ΥΠΕΡΓΗΡΟ ΧΩΡΙΟ
Ήταν ένας δημοσιογράφος 

και πήγε σε ένα ορεινό 
χωριό. Μόλις έφτασε στο χωριό 
ρωτάει ένα περαστικό:

-Έχω ακούσει ότι ζει εδώ ένας 
γέρος 120 χρονών. Είναι αλήθεια; 
-Ναι αλλά σπάνια μπορείς να τον 
βρεις… 

-Γιατί; Μήπως επειδή ζει στο 
βουνό; 
-Όχι… Επειδή δεν τον αφήνει να 
βγει έξω ο πατέρας του!

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ
Πάει ένα ζευγάρι ηλικιωμέ-

νων στο γιατρό για τσεκάπ. 
Αφού ο γιατρός εξετάζει τον άν-
δρα τον ρωτάει: 
-Πώς πάμε από sex;
-Μια χαρά γιατρέ. Δύο φορές, 

μόνο που τη δεύτερη φορά 

ιδρώνω. 
-Καλά, απαντάει ο γιατρός, δεν 
είναι πρόβλημα αυτό… 
Βγαίνει ο σύζυγος και μπαίνει η 
σύζυγος στο γραφείο. 
-Πως πάμε από σεξ; 
-Χάλια γιατρέ! 

-Τι χάλια; Ο σύζυγος μου είπε 
ότι το κάνετε δύο φορές, και μά-
λιστα μόνο τη δεύτερη ιδρώνει. 
-Ναι, λέει η σύζυγος, αλλά αυτό 
είναι γιατί η πρώτη είναι το 
χειμώνα και η δεύτερη το… κα-
λοκαίρι!

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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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 
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NOW IS A GOOD TIME

HANDS UP FOR ZERO DOWN

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

1

$

0DOWN

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


